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Bedir Yaynevinin
Hizmet Metodu

Ceuâb- Hakk, tlâhl kanuna olan yöce slim dinini sevgili Peygamberim'z.

tün önderimiz, nsanlarn en üstünü, gerçek rehber Muhammed Mustafa sallaJlabü

aleyhi ve sel] em Efeudlraite bildirmi, o da ashabna tebli ctnvçtir. Ashab

tabiine, tabiin tebe-i tâb ine. enlan takib edenler de kuaktan kuaa zamanlar

ve mekânlar çinde nsanlara öretmilerdir.

Her devirdeki ulema y âmilin ve meâylh-i kâmilin Peygamber Efendimi-

zin vârisleri, halifeleri ve vekilleri sfatylo eriat garra-y Ahmedlye'nin hü-

kümlerini Kitab a ve Sünnet'e uygun olarak en doru seklide öretip yaymalar-

dr. Allah" onlarn cümlesinden raz olsun...

Erzurumlu eyh brahim Hakk hazretleri de bu Peygamber varislerinin

büyüklerinden olup yüce dinimize ve pak ümmetimize lim ve Irsad yoluyla büyük

hizmetler etmitir. Keudiabü rahmet ve hayrla yâd etmek ve hatrasna sayg

göstermek bütün kadirbilir ve edebil müsSümanlara bir borçtur.

tslâmiyet en doru ve eksiksiz ekliyle te hu Peygamber vârislerinin

Kur'ân ve Sünnet'e uygun sahih ve nurlu eserleriyle örenilir.

Bedir Yaynevi, kurulduu günden beri slâm büyüklerinin klâsik temel ki-

taplarn basarak hizmetini sürdürmektedir. mam Gazali, mam a'rant, eyh

Abdüikadir Geylânl, Muhyiddln Arabi, mam Blrgtvi, eyh Ziyâüddin Gümühâ-

nevt, mam Maverdi bunlardan bazlardr.

Dinimizin temelini tekil eden Kitab ve Sünnet'e ancak böyle rabbani âlim-

lere ve kâmil müridlere talebe olarak uledabillr. Çünkü bunlarn silsileleri var-

dr, icazetleri vanhr. Sadece Kitab ve Sünnet demekle bitmez; tslâmn ilim ve

râd hiyerarisini kabal etmek, dini emir ve kumanda sisieminin çine girmek

ve taat etmek gerektir. Büyük din âlfcnlerine. Peygamber vârislerine srt çevirip

de nefsine, heva ve hevesine uyanlar; bir rehbere muhtaç olduklar hâlde kendi-

lerine rehber ve klavuz bulmayanlar nsi ve dnnl eytanlar rehber edinmi

olurlar.

te Bedir Yaynevi halkmza ve Ümmetimize Peygamber vârisi büyük

âlimlerin ve kâmil mtrldlerla temel eserlerini sunarak hizmetini sürdürmektedir.

Bizim yayn siyasetimiz ve hizmet metodumuz budur. Cenâbs Hakk'tan baarlar

dileriz,

BEDR YAYINEV
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DKKAT!..
Bu Mârifetnâme nüshas. BEDR YAYINEV tarafndan Osmanlca
aslndan sadeletirmek suretiyle M. FARUK MEYAN'a hazrlatlm
olup kanuna göre ilenmi bir metin olarak bütün basm, yayn, da-tm haklar sadece BEDR YAYINEV'ne aittir. Baka hiçbir yay-
nevi ve hiçbir kimse tarafndan baslp satlamaz. Elinizdeki bu nüs-
ha (hurufat tertip, bask, cilt, yan kâd v.s.) BEDR YAYINEV'nin
kendi orijinal ürünü olup bu ekildeki nüshann dndaki (M. Fa-
ruk Meyan sadeletirmesi) yeni basklara sahte ve korsan bask na-
zaryla baklacak ve mahkeme kararyla toplatlarak suçlular hak-
knda Adliyeye ikâyette bulunulacaktr. Muhterem kitapçlarn ve
kitapseverlerin dikkat nazarlarna böylece arz olunur.

BEDR YAYINEV ismi, slâm yaynclkta bal bana bir garan-
tidir. Yaynlarmz güvenle okuyabilirsiniz. Yaynevimiz Ehl-i Sün-
net ve Cemaat yolunda olup, her türlü din ve mukaddesat istismar
ve istihdamnn karsmdadr. Amacmz faydal temel slâm yayn-
lar yoluyla hizmettir. Yüzbinlerce müterimizin itimad ve alâkala-
rna teekkür ederiz. ndirimli satlarmzdan faydalanmak çin ka-
talog isteyiniz.

BEDR YAYINEV

Caalolu - stanbul
(Tel.: 519 36 18)

PTT'Ye HÇBR ÜCRET ÖDEMEDEN
«POSTA ÇEK» LE
YAYINEVMZE PARA GÖNDEREBLRSNZ!

Bütün postahanelerden, yaynevimizin POSTA ÇEK HESABINA,
havale ücreti ödemeksizin para gönderebilirsiniz. Bunun için her
postahanede bulunan PEMBE FONLU ÇEK YATIRMA KAIDI kul-

lanlr. (Bunlar yoksa normal havale kâd ile de çek hesabmza
ücretsiz havale gönderebilirsiniz). Havale kâdna öyle yazmal-
snz:

BEDR YAYINEV
Posta Çeki
Hesap No. 0720/2

P. K. 1060STANBUL



— Bismihi Teâlâ—
Bu kitabn müellifi Erzurumlu brahim Hakk hazretleri, zahir

ve bâtn ilimlerinde son derece yüksek bir mevkie sahip olup hem
ulemâ-i âmilinden, hem de meayih-i kiramdan bir zât- celilü'l-

kadrdir. Kendisini rahmetle anar, onun ve dier pîramn rûhaniyet-
lerinin bizimle beraber olmasn Hakk Teâlâ'dan niyaz ederiz.

Müellif hazretleri ehl-i sünnet ve cemaat mezhebindendir. Zaten
hem itikad ve hem amelde tek yol Sünnîliktir: Zamanmzda slâm
dünyasnda ve bu arada memleketimizde türeyen baz gafil ve ca-

hiller ehl-i sünnet yolundan saparak yüce dinimizin safiyetini boz-
mak istemektedirler. Reformcular, vehhâbîler, selefiyye cereyan
sâlikleri, mezhebleri inkâr edenler, mezhebleri telfik (birbirine ka-
rtrmak) isteyenler, rafzilerin peine düenler, din perdesi altnda
hizipçilik, anari ve terör kundakçl yapanlar, yüce dinimizi kav-
miyetçilie âlet edenler, azl mason ve anarist Afganîlerin pein-
den gidenler. Sahih i Buhari'de uydurma hadis olduunu iddia eden-
ler ortal ifsad etmektedirler. Bütün mü'min kardelerimizin bu
zararl bid'at cereyanlarna kar son derece uyank bulunmalar,
onlarn aldatc propagandalarna kanmamalar ve ehl-i sünnet mez-
hebine smsk sarlmalar lâzmdr. Tâ ki, dinimiz yücelsin, ümmeti-
miz selâmet bulsun.

Mârifetnâme'nin bu basks büyük emeklerle hazrlanm, ge-

rektii zaman selâhiyet sahihlerine danlm ve elden geldii ka-

dar eksiksiz bir eser vermek için gayret sarf edilmitir.

u hususu da belirtmeliyiz ki. eyh brahim Hakk hazretleri

Rabbani bir âlim, kâmil bir mürid, gerçek bir rehberdir. Marifet-

nâme adl eserinin çok deerli bir kitap olduunda ümmetin ittifak

ve icmâ vardr. Belki pozitif ve tecrübî üimlerle alâkal ksmlarn-
da baz eskimi bilgiler bulunabilir. Ama dinî. er i, tasavvuf!, ah-

lâki bölümleri aslâ eskimez, hattâ zaman ilerledikçe gençleir. Çün-
kü bunlarn kayna Allah'n kitab, Resûlullah'n sünneti ve Pey-

gamber vârislerinin öütleridir. Mârifetnâme'de hatâ arayanlar

kendi hatâlarn tehir etmi olurlar.

Türkiye'mizin yetitirdii büyük slâm âlimi ve arifi eyh bra-
him Hakk' Erzurum! hazretlerinin Mârifetnâme'si eski tâbirle bir

«muhitü'l-maarif»tir; yâni bir ilim ve irfân okyanusudur. Batan so-

na kadar inceliklerle, hikmetlerle dolu bir hazinedir. Böyle bir eseri

milletimize sunmaktan dolay bahtiyarlk duyuyoruz ve bizi buna
muvaffak kld için Yüce Hâlk'mza hamd ti senalar ediyoruz.

Baar bizden deil, ancak Cenâb- Hakk'tandr.
BEDR YAYINEV
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Ehl-i Sünnet Yolu ve

Bid'at Frkalar Hakknda
TENBH ve HTAR

Hicrî onbeinci asrn ilk yllarnda slâm dünyasnda ve bu ara-

da ülkemizde bir sürü bid'at ve dalalet (sapklk) frkalar zuhûr

etmi ve müslüman kütlelerin zihinleri karmakark olmutur. Böy-

le bir zamanda ehl-i sünnet mezhebine hizmet etmek ve bid'at cere-

yanlar > la savamak bata gelen hizmetlerdendir. Aadaki satrlar

böyle bir hizmet maksadyla kaleme alnmtr. Muhakkak ki, ehl-i

sünneti brakp da bid'at ve dalâlet çkmaz sokaklarna sapmak bü-

yük günahlardandr. Müslümanlar bu mevzuda uyarmak bizler için

hem bir hak, hem de bir vazifedir. Ehl-i bid'at ve dalâlet bundan

memnun olmayp gocunsalar da... Allah'n selâm, rahmet ve bere-

keti hidâyete, doru yola tâbi olanlar üzerine olsun. Ne mutlu, Al-

lah'n ve Resulünün raz olduu inanç ve amellerin sahiplerine...

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, bir hadis i

eriflerinde meâlen öyle buyurduklar rivayet olunmaktadr: -Üm-
metim yetmiüç frkaya (parçaya) ayrlacaktr, biri müstesnâ bu

frkalarn hepsi Cehennem'e girecektir». Bu uyany duyan ashab

soruyorlar: -Yâ Hesûlaliah, kurtulacak olan Frka-i Naciye hangisi-

dir?». Yüce önderimiz cevap veriyorlar: «Benim ve ashabmn yo-

lundan gidenler (yâni bizim gibi inanp ileyenler)» (1).

Resûlullah Efendimiz'in dedikleri tahakkuk etmi ve maalesef

Müslümanlar bir sürü frkaya ayrlmlardr. Biri müstesnâ, hepsi

derece derece bozuk ve sapktr. Bu müstesnâ yol. bu kurtulacak

olan frka ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir. Bu mezheb mensup-

lar itikadiyatta (inanmaa ait din hükümlerinde) iki imama (ön-

dere) tâbi olmulardr: (1) mam Mâturidi, (2) mam E'ari. Bu iki

imamn aralarnda esasa, asllara ait hiçbir ihtilâf yoktur. Sadece

teferruata ait baz inceliklerde küçük mânâ ayrlklar olmutur.

(1) Bu hadis i erifi büyük hadîs âlimi îbn Mâce hazretleri «Sineni adl çok

kymetli kitabnda zikretmitir. Bid'at ve dalâlet frkalarnn propagandalarna kaplan

baz câhil ve gafillerin bu hadis için. «asl yoktur, mevzudur», demeleri büyük bir edeb-

sizlik ve küstahlktr. (Mezkûr had.s bn Mâce'den baka Tirmiz. Ebû Dâvûd ve Dariml

gibi büyük hadis imamlan tarafndan da rivayet olunmutur.)
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Bu iki imama bal olan ehl i sünnet müslûmanlan birbirlerini kar-

de bilir, yekdierlerini sapklkla veya bid'atle itham etmezler.

Ameliyata (ilemee, fürûata) ait din hükümlerinde de ehl-i

sünnet Müslümanlar 4 imama tâbi olmulardr: mam Âzam Ebû
Hanife, mam Mâlik, mam afii, mam Ahmed bin Hanbel. Bu dört

imam mutlak müctehid olup Allah'n Kitabndan ve Resûlullah'n

(sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetinden hüküm çkartmaa ikti-

dar ve ehliyetleri vardr. (Bu dört büyük ve muhterem zâttan ba-
ka yine onlann çanda baka mutlak müctehidler çkmsa da, za-

manla onlarn taraftarlar kalmam ve ehl-i sünnet mensuplar bu
dört mezhebte ittifak etmilerdir).

Asr Saâdette mezheb yoktu ve olamazd. Çünkü o zaman Pey-

gamberimiz ve ashab vard. Herhangi bir mevzuda tereddüt veya
üphe olduu zaman Peygamber'e soruluyor ve hemen doru ceva-

b alnyordu. Ama ondan sonra slâm dünyas geniledi, dinimiz k-
sa zamanda büyük ülkeler feth etti ve ümmetimizin says hzla ka:

bard. Dini mevzularda ihtilâflar ba gösterdi. Bir yandan da, slâ-

miyeti içinden çökertmek isteyen yahudiler, ranl mecûsiler, hris-

tiyanlar ve türlü türlü sapklklara bal olanlar Müslümanlarn zi-

hinlerini kartrmak için eytanca propagandalara ba vuruyorlar-

d. Bir tek misal verelim: Yemenli bir yahudi olan lbni Sebe' yalan-

cktan Müslüman olmu, Abdullah ismini alm, bana sark sarm
ve sapk fikirler yaymaya balamt. iiliin kurucusu bu adamdr.
te itikad ve ameliyatta ehl-i sünnet imamlar Allah'n dininin saf-

ln korumak için büyük gayret sarf ederek dinimizin hükümleri-

ni ortaya koymular; sepk, bâtl inançlar reddetmilerdir.

Bazlar «Selefiye» adl mezhebi de hak mezheb kabul etmek-

tedir. Bu görü hataldr. Selef-i Sâlihin ile Selefiye'yi birbirlerine

kartrmamak lâzmdr. Selef-i Sâlihin diye ilk ça Müslümanlar-

na diyoruz. Onlar bizim önderlerimizdir. Selefiye ise, an ve ifrat

fikirlere sahip olan bni Teymiye'nin açt bir çrdr ki, hatâl fi-

kirlerle doludur. Vehhabilik denilen bozuk bid'at frkas ite bu se-

lefilikten azma bir gruptur.

Zamanmzda birçok bid'at frkalar vardr: Bazlarn sayalm:

(1) Neo-Selefiye: ngiliz casusluu yapt ve masonlarn en

dinsiz grupuna mensup olduu tarihi vesikalarla isbat edilmi bu-

lunan Cemalüddin Afgani, onun talebesi bozuk fikirli ve mason
Muhammed Abduh, onun talebesi ve ngiliz taraftar Reid Rza gibi

adamlar bu yolun önderleridir. Ehl-i sünnet ulemas bunlar tenkid

etmi, bütün bozuk fikirlerini çürütmülerdir. Türkiye'de bunlarn

taraftarlar vardr.

(Cemalüddin Afgani gerçekte Afganistanl deildir. ran'n Ese-

dâbad ehrindendir ve ii mezhebine mensuptur. Lâkin slâm dün-

yasn ve ehl-i sünnet mensuplarn aldatabilmek için kendisini Af-

ganistanl ve sünni olarak tantmtr. Bu bozuk ve tehlikeli zât hak-
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knda 479 sahifelik büyük bir aratrma kitab ner etmi bulunan

Amerikal profesör Nikki R. Keddie aynen u satrlar yazmaktadr:

«Another characteristic of Jamal ad-Din, documented be-

low, was his practise of t a q i y y a, or precautionary dissimu-

lation of his trae belefs. and his use of quite different argu-

ments to an elte audience of intellectuals than to a mass au-

dience-. (SayTid Jamal ad-Din al-Afgani, o political biography

by Nikki R. Keddie. University of California Press, 1972, sahife:

18).

Kaliforniya Üniversitesinde tarih profesörü olan N. R. Keddie'-

nin dedii gibi, aslen ii olan Cemalüddin Afgani, iiliin temel

prensiplerinden olan takyye icab, gerçek inançlarn gizlemitir.

Sil. farmason. ngiliz casusu, anarist, terörist, reformcu Cemalüd-
din'in memleketimizde bir slâm büyüü, bir müctehid olarak tann-

mas ve Mehmed Akif gibi kimseler tarafndan reklâm edilmi bu-

lunmas gerçekten teessüf edilecek talihsizliklerdendir).

(2) Telfik-I mezahib taraftarlar: Bunlar mezheblerin hükümle-

rini, bilhassa kolaylklarn cem ederek dinimizi oyuncak hâline ge-

tirmek isterler. Ehl i sünnet âlimleri telfik-i mezahibe iddetle kar-

çkmlar, bu yolun dinde anariye ve çöküntüye götüreceini is-

(Mason Afganî'nin talebesi mason Abduh'un yolundan giden

ve onu üstad kabul eden bozuk fikirli Reid Rza'nm telfik-i mezâ-

hib mevzuundaki kitabnn Diyanet leri Bakanlnca yaynlan-m olmas bir gaflet eseri deil, lâkin plânl bir suikasttir.

Telfik-i mezâhib, slâm fkhn ykmak, dinimizin hükümlerini

oyuncak hâline getirmek demektir.

Ehl-i sünnet büyüklerinin nurlu ve pâk yolunu brakp da Afga-

ni, Abduh ve R. Rza gibi bulak ve âibeli reformcularn karanlk
yollarna sapanlara yazklar olsun!).

(3) Mevdudiyye frkas: Pakistanl gazeteci ve politikan mer-

hum Mevdudi, kitaplannda lslâmn temel inanç esaslarndan ka-

dere (imann temel bir rüknü olarak) yer vermemek suretiyle ehl-i

sünnet yolundan sapmtr. Mevdudi icâzetli din âlimi deildir. Pa-

kistan'da 1970 seçimlerinde partisinin 300 meb'us çkaracan iddia

etmise de ancak 4 meb'us çkartabilmitir. Hayâlperest, ütopyac.

siyasi maceralar peinde koan bir kimseydi. Pakistan'da slâm dâ-

vas Mevdudiyye cereyan yüzünden çok sarslmtr. Kalemi kuv-

vetli, üslûbu parlak bir muharrir olduu için saf gençleri ve kültür-

süz avam tabakalarn yaldzl fikirleriyle peine takmtr. Ama
gerçek yerine onlar bir seraba götürmütür. (Deerli âlim Ebû'l-

Hasen Nedvi. «slâm'n Siyasi Yorumu» adl kitabnda Mevdudî'nin
«Kur'ân'da Dört Terim, adl eserindeki bozuk inanç, fikir ve görü-
leri çürütmektedir).
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(4) Humeyniyye cereyan: ran'da ihtilâl yapan ve ehl-i sünnetd bir mezhebe bal bulunan Humeynfnin de baz gençler üzeri-

ne câzibedar tesirleri olmutur. Bu zât, itikadda, ameliyatta, siya-

sette bozuk bir çr açmür. Cenâb- Hak Türkiye Müslümanlar-
n böyle bir maceradan muhafaza buyursun.

(5) Mezhebslzlik ve reformculuk: Bunlar mezheblere lüzum ol-

madn iddia ederler ve herkesin Kur'ân- Kerim'den ve hadisler-

den kendi kafa ve hevasna göre ahkâm çkartmasna uygun bir ze-

min hazrlarlar. Daha Kur'ân' yüzünden okumaktan âciz çoluk ço-

cua 15-20 ciltlik tefsirler okutmak, cihad yapyoruz diye saçma
sapan ilere girimek, Müslümanlarn temel meselelerini mnckla-
mak, sözü ayaa düürmek, slâmi otorite ve hiyerari kavramlar-
n ykmak bunlarn balca mazarratlanndandr.

(6) Vehhabilik: Bu frka Allah'n semâda bulunduuna ina-

nan, tasavvuf büyüklerine «evliyâü'-eytan» demekten utanmayan
bozuk bir taifedir. Yüksek din tahsil ve ihtisas yapacaz diye Ara-
bistan'a giden temiz Türk gençleri bu bozuk frkann pençesine dü-
me tehdidi altndadrlar. Vehhabi propagandaclar, içlerinde sapk
fikirler bulunan kitaplarn, ülkemizde bol bol basp bedava dat-

Bunlara kar uyank olmak her ferasetli Müslümanm

171 Râfzîlik: Bunlann pîri Abdullah ibn Sebe' adl Yemenli bir

yahudi dönmesidir. ran'daki Humeyni devriminden sonra Türkiye'-

ye de el atmlar, bilgisiz halktan ve gençlerden taraftar toplam-
lardr.

(8) htilâlci siyasi frkalar: Bunlar Arap âleminde ve Pakistan'-

da tecrübe edilmi, slâm'n ve Müslümanlarn zararna sonuç ver-

mi, bir bakma iflâs etmi metod ve plânlarla dine hizmet etmeye
kalkmakta ve ka yapalm derken göz çkartmaktadr. slâm'da
terörizm, anarizm, makyavelizm, gizli cemiyet yoktur. slâm'a, s-
lâm'n kendi öz metodlaryla hizmet edilebilir. Bunun canl örnekle-

ri de Hz. Peygamber, ashab- kiram, selef i sâlihin ve her asrda ge-
lip geçmi gerçek büyüklerimizdir. Doru yol onlarn yoludur, ge-

risi bid'at ve dalâlet...

(0) Neo-hariciye frkas: Bunlar, Hazret-i Ali'yi ehid eden sa-

pklarn merebindedirler. Anari, terör, iddet, devrim ve vurup -

krma ile slâm'a hizmet edilebileceini sanrlar. Bu zavalllarn bir

ksm, azl marksistlerin, ateistlerin, ermeni komitaclarnn oyun-
ca hâline dümülerdir.

(10) ... Ve Aada okuyacanz satrlar, son zamanlarda
Müslüman gençlere . srarla tavsiye edilip okutulan ve çok mehur
bir yazara ait olan bir kitaptan alnmtr, önce o satrlar hep be-
raber bir kere okuyalm:

«slâm daresi sofuluk satan dervileri, sahte eyhleri u-
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nun bunun odaklaryla yaasnlar diye kendi âlemlerine ba
bo brakmaz. slâm, her ferdin bizzat karln alaca bir ile
megul olmasn esas tutar. Emeksiz ücret, isiz gelir yoktur.
Namazlar, dualar kiisel olup toplumsal karaktere sahip deil-
lerdir. ster belli dualar okumak eklinde... bütün bunlar tem-
bellik çann ürünleridir. Hayat ve hareket çalar böyle ey-
lere önem vermemitir» (1). (lâve ve çkartma yaplmakszn
aynen alnmtr).

Hayret ve dehet deil mi?.. Namaz ve duâlar toplumsal bir ka-
raktere sahip deilmi ve bunlar tembellik çann ürünleriymi.

Bu acayip satrlar kimindir, hangi kitaptan alnmtr, diye so-

racaksnz. Cevap verelim: Kitabn ismi «SLÂM - KAPTALZM ÇA-
TIMASI- olup, yazan da Seyyid Kutub'tur.

te on yl aan bir zamandan beri memleketimizdeki temiz

imanl gençlere plânl ve programl bir ekilde böyle garip, bozuk,

çarpk fikirler okutulmakta, zihinleri karmakark edilmektedir.

Üstelik bu yaynlardan dolay Seyyid Kutub mezarnda kan ter-

lemektedir. Çünkü o, hayatnn son devresinde, daha önce yazm
olduu bu bozuk, an ve çarpk fikir ve görüleri reddetmitir.

Bu kitaplar tercüme edip de Müslüman gençlere «aksiyoncu ve

dinamik Islâmi neriyat» diye sunanlar Seyyid Kutub'un bunlardan

döndüünü, bunlar reddetmi olduunu bilmiyorlar m? Biliniyor-

larsa gaflet içindedirler. Bilerek yapyorlarsa yakan sfat siz söy-

leyiniz.

Hem merhum Seyyid Kutub kimdir? Ateli bir muharrir... id-
dete ve silâhl devrime taraftar bir aksiyoncu... Baarsz bir slâmi
hareketin talihsiz lideri... Müslüman olmak, slâm urunda cann
vermi bulunmak, fikir ve metodlarnn doru olduuna yeterli de-

lil tekil eder mi? Elbette etmez. Seyyid Kutub din âlimi deildir.

Sadece Müslüman bir muharrirdir. Seyyid Kutub'un tefsir yazmaa
ehliyeti ve icâzeti var mdr? Yoktur. Seyyid Kutub'un fikirleri, me-

todu, görüleri ile slâmiyet yücelir, Müslümanlar izzet ve zafer bu-

labilirler mi?.. Msr'daki, Suriye'deki ve dier Arap ülkelerindeki

ac tecrübelere ibretle baklacak olursa, bu sualin cevab esefli bir

*olmaz»dan ibaret kalacaktr. (Hama müslümanlarn kkrtp küf-

fara ezdirtenlerin sorumluluu ve vebali büyüktür). •

O hâlde niçin bu zâtn hatâl fikirleri, baarszla uram me-

todlar srarla yaylmakta, gençliimize alanmak istenmektedir?

nsaf ve akü sahipleri düünsünler!

(1) Seyyid Kutup, islâm - Kapitalizm Çatmas. Türkçesi: Yaar Nuri öztürk

(îst. Yükcok slâm Ensl:üsünde asistan). Düünce Yaynlan, st. 1980, sa. 91. Ayn

kitabn 2'nci basksnda du ksm öyle deitirilmitir: t... Namazlar, dualar kiisel

olup toplumsal karaktere sahip deillerdir. Zikir meclisleri, e v r a d

okumalar va. tembellik çann ürünleridir-.» (Bir Yaynclk. 1965 st. sa. 108).
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(11) Son yllarda ortaya çkan birtakm ihtilâlci, kavmiyetci,

mezhebsiz, reformcu grup ve fraksiyonlar baz îslâmi terim, kav-

ram ve kurumlar ajitasyon arac olarak kullanarak ortal kar-
trmaa çalmaktadrlar. Birkaç örnek verelim: Ramazan ve evval
hilalleri meselesinde bu maksatl gruplar, «Hilâl Somali'de görül-

mü... Kongo'daki kardelerimiz bayram yapyor, biz ne duruyo-

ruz!.. Bu düzenin takvimine tibar edilmez...» gibi ucuz kahraman-

lklarla Müslümanlar bölmekte, birbirine düürmektedir. Öyle ki.

Ramazan'm son günü ümmet-i Muhammed'in sevad- a'.zâm oruç-

luyken, küçük bir ekalliyet alenen oruç yemekte, ecaat arz ederce-

sine oruçlu kardelerine nisbet yapmaktadrlar. Bunlar kendilerini

uyank, uurlu, dinamik Müslüman zannediyorlar. Zehi gaflet!.. Za-

manmz Türkiye'sinde, birçok hususlarda olduu gibi, dinî takvi-

min tanziminde de elbette hatalar yaplmaktadr. Ancak çamzda
pozitif ve tecrübi ilimler çok ilerledii için rü'yet ile hesap birbirine

uygun dümektedir. eriat rü'yeti kabul etmitir. Ancak rü'yetin

er'i usullere göre tesbiti ve yine er'i otoriteler tarafndan ilân ge-

rekir. Hiçbir vazife ve selâhiyeti olmayan amatör müftü ve kad-
larn (!) «biz radyoyu kartrrken duyduk» diyerek Müslümanlara
oruç tutturup, bayram yaptrmaa kalkmalar dini oyuncak hâli-

ne getirmek olur. Yine «Türkiye'de artlar yoktur...» diyerek. Cuma
namazndan baka namaz klmayan bir ksm halk ibâdetten men'e

çalanlar da yanl yoldadr.

(12) Müslümanlarn içindeki birtakm ehl i sünnet d anar-

istler ve devrimciler, maalesef ateistlerle, marksistlerle ibirlii

yapmaktadrlar. Baörtüsü konusunda (eytanî bir siyasetle) Müs-

lümanlar destekleyen azl bir ateist için «ne iyi bir ateist!» diyen

bile görülmütür. Vaktiyle, 1917 Oktobr htilâlinden sonra Lenin de

Rusya Müslümanlarnn beyinsizlerini böyle kandrmt. Bu husus

çok mühimdir. Uyank sünni Müslümanlar bu gafilleri tecrid etme-

li, ümmeti uyarmaldr.

Her Müslüman bilmelidir ki. yegâne kurtulu yolu itikad ve

amelde ehl-i sünnet mezhebidir. O da. yukarda belirttiimiz gibi

inançta iki, p.melde dört hak ûbeye ayrlmtr. Hepsi dorudur, te-

melde ve esasta birdir. nanç ve amelde bunlarn birini tatbik ve

taklid etmek arttr, zarurettir. Vesselâm.

BEDR YAYINEV
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Dini Yaynlar Kemeketen Kurtarlmaldr!

Çeitli tarihi, kültürel ve sosyal sebeplerden dolay samanmz slâm dünyas buh-

ranlar içinde çalkalanmaktadr Müslümanlar arasnda dini otorite ve hiyerari kurum-

lan ya yklm, yahut büytik darbe yemitir. Bu yüzden din! mevzularda söz aya|a

dümü; sadece ehliyet, liyakat ve icâzet sahiplerinin konumalar ve yazmalar gere-

ken hayati din meseleleri müetehid taslaklarnn, çoluk - çocuun, cehelenin, yar müh*
tedüerin, bid'at ehlinin, kahvehâne cemaatinin azna sakz olmutur.

Bu arada bir ksm tslâral basn ve yayn leri de karmakark bir hâle gelmi*

tir. Srf para kazanmak, zengin olmak maksadyla kontrolsuz, murakabesiz bir ekilde

yayn yaplmaktadr.

Birtakm ehliyetsiz yazar, mütercim ve kitapçlar yüzünden telifler telefata dö-

nümütür... Mübarek Ramazan aynda Kur'ân ile yalan bir araya getirenler bile gö-

rülmütür. Çok satlan kitaplarn ofset usulüyle kaçak korsan basklarnn yaplmas
vukuât- âdiye hâline gelmitir. Hele Kur'ân meâl, tercüme ve tefsirleri i tam bir

fâcla hâlini almtr. Bakalarna hazrlatlan müsveddelere imza atmalar; acele ye-

tisin diye Kur'ân- birkaç parçaya ayrp birkaç câhil mütercime çalakalem arma
meâller hazrlatmalar, eriat müsaade etmedii hâlde meta I Kur ân lâtin harfleriyle

yazmalar; Arapça aslnda olmad hâlde, cUt saysn çoaltp müslümanlann daha

fazla parasn çekebilmek çin yersiz ve iirme ilâvelerle tefsir külliyat ner etmeler...

Yolsuzluk ve cinayetlerin hangi birini sayalm?

Müslümanlarn ileri gelen sorumlu tabakasnn bu basn ve yayn kemekeine
bir çare bulmak üzere harekete geçmeleri, dini neriyata bir çeld düzen vermeleri,

baaabp yaylan eserleri kontrol edecek ilmi ve akademik kurumlar te'sis etmeleri sa-

rart bir vazife hâline gelmi bulunmaktadr. Aksi takdirde Müslüman cemaatin, bilhassa

manl gençlerin kafalar daha da karacak, hizmet yerine hezimet olacaktr.

Memleketimizdeki tslâml yaynevlerinin kdemlilerinden olan ve imdiye kadar

nerettii eserlerle hakl bir güven kazanm bulunan Bedir Yaynevi bütün Müslüman-

lann, bilhassa imanl münevver tabakann dikkatini bu husus üzerine çekmeyi kendisi*

ne bir vazife bilmektedir.

Evet, en ksa bir zamanda dini yayn vc basn hayat —ehl i sünnet prensipleri

dairesinde— kontrol altna alnmal, slâm! neriyat tedkik edip faydal ve faydasz

eserleri efkâr umumlyeyc bildirecek bir lim hey'eti kurulmaldr.

Ayrca tezelden bir ttslâmî Basn ve Yayn Ahlâk Yasas» çkartlmal, yüce di-

nimizle alâkal teiif, tercüme, basn, yayr ilerinin din istismarna, mukaddesat bezir-

gânlna âlet edilmesi, dindar küt.?nin para tuza neriyatla oyalanmas facialarna

mutlaka engel otunmabdr.

Bizim bu teklifimizi, bütün samimi dindarlarn, bu arada haysiyetli ve dealist

meslekdalanmzn hakl bulacaklarndan eminiz.

BEDR YAYINEV
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Bu Esere Dair

Erturul DÜZDA

Mârifetnâme. bir «Mukaddime» ile üç «Fen. ve bir «Hatime»
olmak üzere be ayr bölüm üzerine tertip olunmutur. Bu ksmlar
da kendi içlerinde «Bâb, Fasl, Nevi» olarak ayrlmtr. Bunlarn
dnda bata ve sonda, bir kaç sayfalk yazlar vardr.

Bu ksmlarn içindeki mevzular ve meseleler, aada ksaca
hülâsa edilecektir. Verilecek sayfa numaralar, stanbul'da Mat-
baa-y Amire'de yaplm olan 1330 (1914) tarihli son basksna ait-

tir.

Eserin son basks 563 sayfadr. Ba taraftaki «Fihrist» ayrca
sayfa numaras almtr. Sayfalar büyüktür. Çerçeve içine alnm
olan yaznn eb'ad 14x26 cm. dir. Bir sayfada 39 satr vardr. Kitap-

ta çokça bulunan iirlerin birkaç msra bir satra smaktadr. iir-

lerden baka, eserde anlatlan mevzularla ilgili olarak çizilmi çok

sayda ema, cetvel v.s. de bulunmaktadr.

GR
Matbu nüshann banda, birden onaltya kadar ayrca numara

verilmi olmak üzere, onalt sayfalk bir FHRST vardr. Fihrist'te,

«nevi-lere kadar bütün balklar gösterilmitir. Bu balklar 595 ta-

nedir. Birinci Fenn'in ilk balklarn misâl olarak alalm:

t Fenn i Evvel, mâhiyet i cevahir ve a'raz ve hey'et ve tebeddül-i

anâsr üç bâb ile bildirir.

* Bâb- Evvel, tertibi hilkat i ekvân ve keyfiyet i cevâhir ve a'ra-

z dört fasl ile bildirir.

* Fasl Evvel. sbât i Vâcibü'l-Vücûd'u ve cevâhir ve a'raz üç nev'

ile bildirir.

* Nev'-i Evvel. Hazret-i Vâcibü'l-Vücûd'un isbatn bürhân ile bil-

dirir.

Bu Fihrist'ten sonra gelen kitabm ilk sayfas, iç kapaktr.

kinci sayfada Besmele ile balayan, bir sayfalk ksa yazda,

•LVVUla li IUII UiaUIl U-I, liann cam atu, u^ J».u^a** »V»"«»

Ve anlar ancak kendi ma'rifotiyçün halk eylediin cümleye duyur-

mutur...
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Pes hilkat-i âlem ü âdemden maksad- aksâ ve matlab- a'Iâ

ma'rifet-i Mevlâ'dr, lâkin bu devlet-i ebediyye ve saadet i serme-
diyye, ki cümleden evlâdr, ancak ma'rifet-i nefse merbût olup, ma'-
rifet i nefs dahi ma'rifet-i bedene menût olup, ma'rifet-i beden, hem
ma'rifet- âleme mevkûf olup, ma'rifet-i âlem ise ulûm- hakikiyye
ile mevsûf olduyçün, bir miktar ilm-i hey'et ve hikmetten ahz ü cem'
edüb, bir miktar dahi ilm i terih i ebdân ü enfüsten iltikaat ve in-

tihâb edüb bir miktar hem ilm i kulûb ü irfândan iktibâs ve iltimâs

edüb lisân Türkî'ye terceme Ue bu kitâb- müstetâb... te'lif ve tas-

nif eyledim...»

Ksaca özetlersek:

«Cenâb- Hakk, dünya ve âhireti insan için, nisan ise Kendi'ni

bilsin diye yaratmtr. Kâinatn ve insann yaratlmasndan mak-
sat, Allah' bilmektir ve bu her eyden mühimdir. Ama bu bili, in-

sann kendi nefsini bilmesine baldr. Bu ise insan bedeninin bilin-

mesini gerektirir, o da bütün kâinatn bilinmesi ile mümkündür.
te bu sebeple biz de, astronomi, fizik, anatomi ile tasavvuf ilimle-

rinden bilgiler devirip topladk ve Türkçeye tercüme ederek bu ki-

tab yazdk...»

Bu ifadedeki -iktibas ve terceme» tâbiri yanl anlalmamal-
dr. Hazret, kendinden öncekilerin yazdklarndan ald bilgileri de
bizzat tecrübeler yaparak geniletmitir. Eserin yarsndan fazlas-

n tekil eden din ve tasavvuf bahislerindeki vukufu ise zâten mü-
sellemdir. Kendisinin kulland bâz âletler ve bir yer küresi hâlen

torunlarnn nezdinde bulunmaktadr.

MUKADDMETÜ'L-KTAB
Kitabn Balangc:
3 - 2l'üci sayfalardadr. 4 fasldr. Fasülar nevilere ayrlr.

Ana hatlariyle mevzuu:

Alemin ve Ar'n yaratlmas. Cennet, melekler, kâinat, kyamet
alâmetleri, maher. Mizan, Srat ve Araf.

EL-FENNÜ'L-EVVEL
Birinci Fen. 24 - 158. sayfalardadr. 2 bâb ve 24 fasldr. Fasllar

da nevilere ayrlmtr.

Ana hatlariyle mevzuu:

Allah'n varlnn isbat - Cevâhir ve a'râz - Ukuul, nüfûs ve

felek oluu - Dört unsurdan meydana gelenler - Unsurlarn istihâle-

si - Maden, nebat, hayvan ve insann oluu, bunlarn arasndaki te-

kâmülün (1) sras - Ruhlar - Aritmetik ilmi, dört ilem, bilinmeye-

ni bulmak - Geometri ilmi - Dünyann yuvarlakl - Kâinat - Burç-

lar. Ay'n hareketleri - Zuhal, Müteri, Güne ve dierleri - Ay'n ve

(1) Bunun Darvinist mânâda olmadjru akl sahiplerine belirtmee hâcet yoktur.

XIV



yedi seyyârenin te'sirleri - Ate, hava, atmosfer, su, toprak bahis-

leri - Mevsim kuaklar - Paralel ve meridyenler - Yeni astronomi
bilgileri - Kâinatn tekevvünü, maden, nebat ve hayvann oluu -

Hayvan cinsinin en erefli nev'i ve en güzel snf bulunan insann
mahiyeti.

FENNÎ SÂN
kici Fen. 159 - 257'nci sayfalardadr. 5 bâb ve 14 fasldr. Fasl-

lar da nevilere ayrlmtr.
Ana hatlariyle mevzuu:
îlm-i terih (anatomi) ve faydas - nsan hayatnda bulunan lâ-

hi san at ve harikalar - Bedenin deimesi, ruhun bekas - nsan
bedeninin mahiyeti ve a'zâlar - A'zâlarn keyfiyeti ve faydalan -

Bedendeki kemikler - Adaleler - Sinirler ve damarlar - Bedende bu-
lunan kuvvetler - Tabii, nebatî, hayvani ve insani nefisler - nsan
.vücudundaki hususiyetlerin kâinattaki benzerleri - nsan bedenini
bilmekte Cenâb- Hakk' bilmeye deliller - Shhatin korunmas, de-

FENN- SÂLS
Üçüncü Fen, 257 - 528'inci sayfalardadr. 5 bâb ve 23 fasldr. Fa-

sllar da nevilere ayrlmtr.
Ana hatlariyle mevzuu:

Hazret-i Peygambere (sa v.) uymak ve bid'atlerden kaçnmak -

tikad düzeltmek ve Ehl i Sünnet'e tatbik - mam A'zâm mezhebi
üzere taharet ve namazn beyan - Dünyay ve ehl-i dünyay terk

etmek - Zühd ve kanaat ile Mevlâ'ya gitmek - Feyz ü irfann gönül
ve kalpte olduu - Mârifetullah yeri olan insan kalbinin mahiyeti,
büyüklüü ve erefi - nsan ruhunun bedende kemâlini bulmas,
düme ve yükselme hâlleri - rfan tarikinin alt rüknü. Az yemek,
az uyku, az lâf, uzlet, devaml zikir, fikir - rfân yolunun dört usûlü:

Tevekkül, tefviz ve teslim, sabr, rza - Allah' bilmek, kendinden
geçip Allah' bulmak - Allah' sevmek, ak- hakikî - Velilerin hik-

meti, gönül ilmi - Veliler yolu - Nakibendi tarikati - Seyr ü sülük -

Nefs-i emmâre - Nefs-i levvâme - Nefs-i mülheme • Nefs-i mutma-
inne - Nefs-i râzye - Nefs-i marziyye - Nefs-i kâmile - Hazret-i Gavs
eyh smâil Tillovi'nin hâlleri.

HÂTMETÜ'L-KÎTAB
Kitabn Bitimi. 527-559'uncu sayfalardadr: Dört fasl ve bir

Hazret-i Peygamber'in (s.a.v.) ve ashâbn güzel ahlâk - Halk üe
münasebetin yolu - Kulun Allah'a kar edebi - lim Öretmenin ve
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örenmenin âdâb - Evlenmenin âdâbi - Kan koca münasebetlerinin
âdab - Ana ve baba, koca, kar. evlâd, köle ve cariyeler, akraba ve
komularla münasebetlerin âdab - Dost ve yârân sohbetinin âdâb -

Cahil halk ile münasebetin âdâb - Alimlerin, veli ve eyhlerin halk
ile münasebetlerinin nizam. Bütün a'zâlarla ilenen günahlar, fa-

kirlik ve zenginlik sebepleri.

Hâtimetü'l-Hâtime: Sonun sonu. 559-561'inci sayfalardadr:
Tâat ve ibâdetleri yerine getirdikten sonra Kelime-i Tevhid ile zikr

etmenin lüzumu ve faydas, zikr edenin fazileti ve makamna dair-

dir.

Münâcaat: Allah'a yakar, 561 - 562'nci sayfadadr. Arapçadr.

EK BLGLER
Mârifetnâme'nin içinde çeitli yerlerde, bahislerle ilgili olarak

konmu ekillere, cetvellere ve iirlere rastlyoruz. Kabaca bir he-

sapla eserin deiik yerlerinde 30 sayfada ekil ve cetveller, 250 say-

fada ise iirler bulanmaktadr. Bir sayfada birkaç ekil veya iir ol-

duu gibi, birkaç sayfa süren iirler de vardr. Hazret'in «Tefviznâ-

me» adl mehur iiri de bunlarn arasndadr.

'Alcyke 'avnullah

(Allah'n yardm senin üzerine olsun!)



Erzurumlu brahim Hakk Hazretleri

HAYATI ve ESERLER

Mehmed Emin Aar

Erzurumlu brahim Hakk hazretleri 1703 ylnda Erzurum'a bal Hasankale ka-

sabasnda dünyaya gelmitir. Babas Hasankaleli Dervi Osman, onun bahas da Mahmüd
olu Molla Bekir'dir. Annesi ise Hasankaie'nin Kndg köyünden MahmÛd kz erife
hatundur. Annesinin babas «eyholu* lâkabyla tannmtr. Siîsile-i sâdât'tan olduu
bilinir. Bu itibarla brahim Hakk hazretleri anne tarikiyle «Seyyid» olur. s

Babas Dervi Osman Efendi, birkaç eyhe intisab etmi ancak asl aradn bula-

mam, sonunda Siirt'in Tllo kasabasnda ikamet etmekte oian Kadiri eyhi smail Fa-

kirullah'a intisab etmi; onun tekkesinde yaamaya balamtr. Babas Dervi Osman
Efendinin Tilluya gidiinden bir sene sonra brahim Hakk hazretleri, yannda amca-
zadesi Molla Ali olduu hâlde babasnn yanma gitmiler ve smail Fakirullah hazret-

leri ile bu esnada tanmtr. Dervi Osman Efendi 1719 senesinde dâr bekâya irtihal

eylemitir.

Babasnn vefatndan sonra brahim Hakk hazretleri Erzurum'a dönmü ve bu-

rada tahsiline devam etmitir. O devirde Erzurum müftüsü olan Muhammed Hâzk'tan
Arapça ve Farsça dersleri alm ve tahsil ile Farsça. Türkçe ve Arapça'ya lâykyle
hakim olarak, mezkûr dillerde iir yazabilecek bir seviyeye ulamtr. 1728 senesinde

tekrar Tillo'ya dönmütür. Bu dönü esnasnda eyh Fakirullah hazretlerine intisab

etmitir. Daha evvel dokuz yanda babas hayatta iken intisab ettii ileri sürülüyordu.

Son zamanlarda yaplan aratrmalar neticesinde 1728 senesinde intisab ettii kesinlik

kazanmtr.

brahim Hakk hazretleri'nin girdii bu tarikatn uzun zikirleri, âyinleri, murid ve

tekkesi olmad, ancak zühd. gönül, tefviz, teslim, rza, murakabe ve sabrla icra

edildiini kendisi tarafndan yaklan eserlerinden anlyoruz.

Tillo'ya gidiinden yedi sene sonra eyh smail Fakirullah'n ölümü üzerine tek-

rar Hasankale'yc döndüünü ve oradan da Erzurum'a gidip Yukar Habib Efendi câ-

miinde imam ve hatib olarak vazife yaptn, bunun yan sra dier câmilerde de vaaz

ve nasihatlerde bulunduunu bilmekteyiz.

Hayatnn gençlik ve olgunluk devirlerine tesadüf eden bu yllarda daha çok .ifahî

bilgi ve kültüre önem verecek ileride kaleme alaca eserlere hazrlk yapt görülür.

1736 senesinde Fîrdevs isimli bir hanmla evlenir. 1738 senesinde ilk hac seferini

yapar. Bu hac seferinden döndükten sonra büyi '.: slâm air ve mütefekkirlerinin eser-

lerinden seçmeler yaparak cLübbü'l-Kiitüb» adnda yedi ciltten müteekkil çok kymetli

bir güldeste hazrlar.

1742 senesinde Falma isminde ikinci bir hanmla evlenir. Bunu müteakip Belks ve

Züleyhâ isimlerinde iki hanmla üçüncü ve dördüncü evliliklerini yapar.

brahim Hakk hazretleri 17-17 tarihinde Tinci Mahmûd'un saltanat senelerinde

stanbul'a gelmi ve Sultan tarafndan yakn, scak bir alâka gösterilerek saraya dâvet
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edilmitir. Bu da ibrahim Hakk hazretlerine saray kütüphanesinden istifade etmek im-
kânn vermitir. Ayrca bu seyahat esnasnda ders okutmak artyla Sultan tarafndan
Erzurum'un yaknndaki Abdurrahman Dede (Abdurrahman Gazi) zâviyedârlna tâyin

edilmitir.

Erzurum'a döndüünde bir takm küçük risâleler yazma denemelerine balar. 1775

senesinde ikinci kez stanbul'a gelir.

stanbul'dan döndükten sonra kendisini tamamiyle eser hazrlamaya hasrederek
Hasankalv'ye çekilir. En büyük eseri olan tMârifetoâmeyi itmam ve ikmal etmek için

çalr. Daha sonra dier eserlerini telif eder.

Bu sralarda Fatma ismindeki hanmnn vefat üzerine «Abdülkadir-i san» adyla
tannan eyhinin olunun kz ile evlenir. Bu hanmnn ismi Fatma Azize'dir. Bu evlilik

Hazretn son izdivacdr.

Kaynbiraderi Mustafa Fani île ikinci kez hacca gider. Bu hac seferi esnasnda
çeitli ilim merkezlerinde, bu arada Haleb. am. Mekke, Medine, Kudüs gibi tarihi ve
mukaddes ehirlerde devrin mehur âlimleriyle temas kurar. Onlarla çeitli mevzular-
da bilgi alveriinde bulunur.

)763 senesinde Erzurum müftüsü eyh Mustafa ile üçüncü hac seferini yapar.

brahim Hakk hazretlerinin smail Fchim. Ahmet Naimi, Muhammed âkir ve
Osman Nedim adnda dört erkek; Gülsün. Hanfe ve emsi Âie isimlerinde üç kz evlâd
dünyaya gelmitir.

22 Haziran 1780 tarihinde Tillu'da dar bekaya irtihal eden tbrahim Hakk hazret-

leri, smail Fakirullah için yaptrd türbenin içine defneditmitir.

ESERLER:

A — brahim Hakk hazretlerinin Sefine i Nuh adh eserinin münâcaatna dayana-
rak, eserlerinin saysnn 14 kadar olduunu ileri sürenler, bu eserlerini öyle sayyorlar.

Meânkü'l Yuh (M. 1771)

Sefne-i Nûh (M. 1773)

Kenzü'l FüLûh (M. 1774)

Definetu r-Rûh (M. 1775)

Rûhu'urûh (M. 1776)

ülfelü'l Enam (M. 1776)

L'rveü'i slâm (M. 1777).

B - Badatl smail Fehmi Paa, «Hediyyetü'l -Arifin. Esmâü'l Müellifin ve Asâ-
rü'l-Musannifin» adl eserinde Hazretin otuziki eseri olduunu bildirmektedir.

1 - El-ÂmâliH Felekiyye 14 - El Risâletü'l lnsaniyye

2 — kbalnâme 15 - Sc-rnetu'n Nûh Mn Vâridatü'I-Fütuh

3 — Ulfetu 1 Enam G — ükünâtne
4 — llâhinâma 17 — Urveiü'l îslâm

5 - El nsanü'l-Kâmil 18 - Kut Can
6 - Tuhietu t-Ahbab 19 - KitabiTl Âlem
8 — Cüâü'l Kulûb 20 — Kehmetü'l-FakiruUah

9 - Tertibü'l-Ulûm 21 — Kenzü'i-Fülûl

10 —- Hüsn -i Arifin Min Fiten-i Zaman 22 - El Lübb
Küll i An 23 - El-Lubâb

11 — Divân 24 — Mecmuatü'l-Vahdaniyye fî Mârife-

12 — Raznâme ti'n-Nefsâniyye

13 — El-Risâletü"! îrfâniyye 25 - Mir'atü'l Kevneyn

1 - llâhinâme (H. 1168 - M. 1754) 8 —
2 — Mâni e.nâme (M. 1756) 9 —
3 — rfâniyye (M. 17C0) , 10 —
4 - nsaniyye (M. 17G2) 11 -
5 — Mecmuatü'l Meani (M. 1764) 12 —
6 — Tuhfelü'l Kirâm (M. 1766) 13 -
7 — Nuh betü'l- Kelâm (M. 1768) H -
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28 - MüTidü'l-MüteehhilIn

27 — Mârfetnâme

28 - Müntehebât

29 - Nuhbetü"l-Kirarn

30 — Nûj- Can

31 — Vuslatnârae

32 - El-Hey'etü

C — Bursab Mehmed Tahir Bey de «OsmanU Müellifler» adl eserinde Hazretin

eserlerini otuzdokuz olarak bildiriyor.

* MârifL'tnâme 20 Kenzü'l-Fülûh

Divan lahiyat (Divan brahim 21 lirveiü'l-lslâm

Hakk) 22 Terübü'l Ulûm

3 Tezk.retü'l Ahbab 23 _ Vuslatnâme

4 Hsnü'l-Ârifin 24 ukurname

5** Keümâtü'l Fakirullah 25 kbalnâme

8** rlânivve 26 lâhnâme

7 insânivye 27 Manzume-i Avâmil

8 LübDU'l-lrfan 28 — Âmâiü i-Felekiye bi RubTl Mucib

9 Müridü'l-Müteehhilîn 29 stihrac Âmâl-i Felekiyye

10 Tecvid 30 Lügatçe

11 Münlehebat- Manzume 31 Kavaid-i Farisiyye

12 Kût-i Can 32 Risale i Mir'at Kevneyn

13 Clâü'l-Kulûb li TeceUi'l Matlûb 33 Ed'iye-i Me'sûre

14 tnsan- Kâmil 34 Sülük Nakibendî

15 Sefinetü'n-Nûh min Vâridati'l Fü- 35 Tuhfetü'l Kiram

tûh 36 Nûhbetü'l Kiram

18 Mecmua y Mekâtib .
37 ÜlfetüM Enam

17 Nû-i Can 38 Hey'ât- slâmiye

18 Raznâme 39 Mecmuatu 1-Vahdâniyye fî Mârife^

19 Kitab Alem ti n Nefsi'r Rabbaniyye.

Ayrca ibrahim Hakk Hazretlerinin torunlarndan Celâlettin Toprak'n aratrma-

sna göre Hazretin elli dört eseri olduu ileri sürülmütür.

Dierlerinden farkl olanlarn öyle sralayabiliriz:

1 — Lübb'ül-Külüb

2 — Sülük Tarikü"l Fenâ

3 — Mtnâzilü'l Kamer
4 - thtiyârâtü'l Kamer
5 - GurrenAme

8 — Mahzenü'l Esrar

7 — Saatnâme

8 — Risâle-i Usturlab

9 — Akidetü'l-lman

10 — Rûhü'l-Müceyyeb

11 — Raznâme



Sadeletirenin Mukaddimesi

M. Faruk MEYAN

—Bismihi Subhânehu

—

Bedi', hikmet ve san'atnda. bütün akl. hikmet ve san'at sahih-

lerinin hayran kald, acizliklerini itiraf ile O'na kul olduklarn
anlama kaplarn aralad, bu kapdan girip azamet, kibriyâ ve ce-

lâlinin karsnda hayet ve dehetten eriyecei an, rahmet, re'iet

ve cemâline mazhar olup, iki dünya saâdetine kavutuu, derdlile-

rin devas, hastalarn ifâs, kimsesizlerin kimsesi, ümidsizlerin ümi-
di, çaresizlerin, kaçaklarn, suçlularn, muhtaçlarn ve her varln
sma, hakiki vücûd sahibi, varlnn balangc ve sonu olma-
yan, hakikî var ve bir olan, yaratklarndan hiçbirine benzemeyen,

zât ile kaim, diri, bilici, iitici, görücü, dileyici, gücü yetici, söyleyi-

ci ve yaratc olan AUahü Teâlâ'ya, her nefeste, denizlerin köpüü,
yamurlann damlalar, çöllerin kum taneleri, göklerin yldzlan,

aaçlarn yapraklar ve kâinatn atomlar saysnca sevdii ve be-

endii ekilde hamd ü senâlar olsun I

Mevcüdâtn, hürmetine yaratld, Alemlerin Serveri, Cenâb-
Hakk'n insanla son Peygamberi, yaratlmlarn en üstünü, hu-

luk- azim sahibi, her eyin en güzelinin kendisine verildii, cesed

ve rûh ile mi'racn kendisine nasib . olduu, büyük efaat ve ma-
kam- Mahmûd sahibi. Allahü Teâlâ'nn mahbübu, Peygamberlerin

matlûbu, âlimlerin maksûdu, velilerin gözlerinin nûru, dünya ve

âhiretin efendisi, âlemlerin rahmeti, gönüllerin kurbeti, dillerin lez-

zeti Muhammed Mustafa'ya kyamete kadar salât ve selâmlar olsunl

Her biri hidâyet yldz ve kurtulu gemisi; sadakat, adâlet, ha-

yâ ve kerem menba olan, slâm dininin yaylmas için mallarn,
canlarn, memleketlerini, huzûr ve rahatlarn terk eden Yüce As-

hâbna. temiz Aline ve sonra onlara Tâbi' olanlara, Tebe'-i Tâbiine,

müctehid din ve mezheb imamlarna, tefsir, hadis, fkh ve tasavvuf

âlimlerine, bu din-i mübini ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat Mezhebini

bize ulatran rabbâni âlimlere, bunu korumak ve yüceltmek için

canlarn seve seve fedâ eden asil ve imanl ceddimize en iyi duâlar

olsun!

Yâ Rabbi, bizi onlara lâyk torun, o hayrü'l-haleflere hayrül-

halef eyle!
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Bugünkü Türkçeye çevirmeye çaltmz ibu MÂRFETNA-
ME adl kymetli eser ve müellifi brahim Hakk hazretleri, slâm
âleminde olduu kadar batllarca da tannmtr.

brahim Hakk hazretleri Hicri 1115 (m. 18 Mays 1703) ylnda
Erzurum'a bal Hasankale'de dünyaya gelmi, 1195 (m. 23 Haziran

1780) ylnda Siirt'e bal Tillo kasabasnda vefat etmitir. Osmanl
Türklerin yetitirdii en büyük bilgin, âlim ve mutasavvflardan-

dr. Babas Hasankaleli Dervi Osman, onun babas Mahmûd olu
Molla Bekir'dir. Annesi Hasankale'nin Knd köyünden ve sâdât-

tan olup eyh olu diye tannan Mahmûd kz erife Hanife hâtûn-

dur. brahim Hakk hazretleri bu bakmdan ana tarafndan Pey-

gamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) soyundandr. Ba-

bas bir kaç eyhe intisab etmi, gönlünün derdine derman bulama-

m, nihayet Siirt'in Tillo kasabasnda eyh smail Fakirullah'a ka-

vumu, onun huzur ve tekkesinde kalmtr. Babasnn Tillo'ya gi-

diinden bir yl sonra brahim Hakk da dokuz yandayken, amcas
Molla Ali ile Tillo'ya gitmi, Fakirullah'a intisab etmitir. Dervi Os-

man 1132 (m. 179) Recebinin ortalarnda vefat etmitir. Rahmetul-

lahi aleyh.

Babasnn vefatndan sonra Erzurum'a dönen brahim Hakk
hazretleri, tahsiline devam etmi, 1177 de (m. 1763) vefat eden Er-

zurum müftüsü ve divân sahibi Hâzik Muhammed'den Arapça ve

Farsça dersleri almtr. Bir müddet sonra tekrar Tillo'ya giden, ey-
hin büyük olu Abdülkaadir-i Geylânî'den (kuddise sirruh) ayrd
edilmek için (sâni = ikinci) diye anlan Abdülkaadir'in kz Fât-

matu 1-Azize ile evlenmi, soyca da eyhine ulamtr.

brahim Hakk hazretleri Tillo'da onbe yl kalm, eyhi kendi-

sine hilâfet vermitir. 1150 (M. 1738) de Hicaz'a gitmi, hac falizesi-

ni edâ etmi, 1166 da (M. 1752) stanbul'a gelmi. Birinci Mahmûd'un
[saltanat 1143- 1168 (M. 1730-1754)] dâvetiyle Saraya gitmi, pa-

diahla görümü, 1177 de (M. 1764) ikinci, 1181 (M. 1768) üçüncü

defa hac etmi. Bu seferler dolaysiyle Arabistan', Msr' görmü,
bir çok âlimle görümü, bilgisini geniletmitir. 1194 yl Cemâzi'l-

âhiresinin ondokuzuncu Perembe günü (23 Haziran 1780) vefat et-

mi, Tillo'da müridinin ayak ucuna defnedilmitir. Nakibendi ta-

rikatndan olduunu diyenler olduu gibi, Üveysi olduunu da söy-

leyenler var ise de, esasnda Kaadiri tarikatndandr. Rahmetullahi

aleyh.

brahim Hakk Hazretleri «lâhînâme» adn verdii divânn
1168 de (1754) tertib etmi ki, bu divân 1246 (1847) de baslmtr.
1196 (1781) de brahim Hakknn vefatndan iki yl sonra, Erzu-

rum'da yazlm bir nüshas Mevlânâ müzesi yazmalar arasnda
2445 numarada kaytldr.

brahim Hakk hazretleri bu yldan sonra Erzurum'da Ma'ri-

fetnâme, rfâniyye, hsâniyye, Mecmuatü'l-Me'ân eserlerini, bun-
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lardan sonra Tülo'da Tuhfctü'l-Kirâm, Nuhbetü'l-Kelâm, Manku'l-
Yûh, Sefine-i Nûh, Kenzül-Fütûh, Definetü'r-Rûh, Rûhü-ürûh,
Ülfetü'l-Enâm, Urvetü'l-slâm, Hey'etü'l-slâm adl eserlerini mey-
dana getirmitir. Kendisi ilk be eserine, be ana kitab, esas kitab

anlamna «Usûl-i Hamse», dierlerine tali on kitab anlamna «Fü-

rû-i Aere» adn verir. hsâniyye'nin sonunda Irfâniyye'yi altm
kitabdan nesir olarak Türkçe, Arabça ve Farsça tertiblediini, hsâ-
niyye'yi manzum olarak yüz kitabdan gene bu dillerle derlediini,

Mecmuatü'l-Meânî'deki beyitleri ayn dillerle yazdn söyler.

brahim Hakk'nn, en mühim, hatta bütün eserlerini toplayan

eseri Ma'rifetnâme'dir. Bu kitab gerçekten de, pek çok kitab gören,

pek çok kitab okuyan, kendi zamanndan önceki bilgileri iyice kav-

rayan, çandaki bilgi ve keiflere de yabanc kalmayan brahim
Hakk'nn eski ile yeniyi kaynatrmaya çalt bir kitabdr. Bu
bakmdan deerli bir ansiklopedi mahiyetini tar. brahim Hakk,
günümüzdeki baz kiilerin yapmak istediklerinden çok daha mü-
kemmel bir surette, çandaki bilgi inkiafn eski ulemânn ve bi-

lim erbabnn telâkki ve inançlar ile telife uram, bu münasebetle

yldzlarn eski telâkkiye göre, hassalarndan, te'sirlerinden bahset-

mekle kalmam, yeni bilgiye göre de ve oldukça sürçmeden bilgi

vermi, böylece de eski nücûm bilgisiyle, yeni kozmorafyay bir-

letirmee çalm; sosyoloji ve psikoloji ile «ilm i kyâfeti» meze
etmi, fakat ayn zamanda insan uzuvlarnn ekillerinden, a'zânn

seirmesinden hükümler çkararak eskiye balln belirtmi bir

âlimdir. Diyebiliriz ki, eski bilgi ve inançla, hükemânm Yunan fel-

sefesi ile Islâmi inanc youran tedkiklerini bir çok eserlere ba vu-

rarak örenme külfetini Mârifetnâme'siyle bertaraf etmitir.

Mârifetnâme'de göklerden, unsurlardan, tabiatlardan, Arz'm

küre eklinde oluundan, gök küresinden, yldzlardan, Arz'm, Gü-
ne'in, yüdzlann, Ay'n hareketlerinden, Ay ve Güne tutulmasn-

dan, yellerden, bu arada dini emirlerden, inançlardan, gelenekler-

den, Nakidendiyye tarikatnn esaslarndan ve sonra itikad, amel,

ahlâk ve tasavvuf bilgilerinden, insann derece derece yükselmesin-

den, ana, baba, hanm, çocuk, komu, akraba. Müslüman ve insan

haklarndan, dinin ve tarikatn esas olan edebin her çeidinden
bahsedilmektedir. Gerçekten bir insanlk mecmuasdr.

Adal bir dil kullanlmam, uzun cümlelerden kaçnlmtr.
Seci'li fakat ksa cümlelerle yazlan bu mensur eserde, Erzurum leh-

çesine uygun sözler olduu gibi. öztürkçe kelimelere de ehemmiyet
verildiini görmekteyiz.

Mârifetnâme 1251 (M. 1835) ve 1280 (1863) de Bulak'ta, 1261

(1845) de Kazan'da, 1284 (M. 1867) stanbul'da Matbaa-i Âmire Li-

tografya destgâhnda. Hazine-i Bahriyye kâtiblerinden Ahmed ev-
ket yazsyla. 1294 (1877) gene stanbul'da Muharrem efendi, 1310

(1892) de irket-i Sahafiyye-i Osmaniyye matbaasnda. 1328 ve 1330

(1910-1911) de Ahmed Kâmil matbaasnda baslmtr. Mârifetnâ-

me'nin Hind âlimlerinden eyh Alâeddin-i Fârûki tarafndan da
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Farsçaya çevrildii ve bu son çevirinin Msr'da basld bildiril-

mektedir.

Aziz okuyucu! Bu eseri okuduun zaman, müellifinin alim ve

veli olduunu düünerek, slâm âlimlerinin ve evliyann kymet ve

kadrini daha iyi anlayacaksn. Âlim denince, veliden bahsedilince

nasl insanlarn dile alndn bilecek, onlara dua edecek ve zama-
nede olduu gibi her âlim denilenin, velâyet ve meihat makamlar
kendilerine münasib görülenin, o kürsü ve makamda oturmaya
kendilerini ehil sayanlarn, tekellüf ve teeyyüh içinde olduklarn
görecek, o zaman büyük slâm âlimlerine ve velilerine. Allahü Te-

âlâ'nn o sevgili kullarna sevgin ve balln daha çok olacaktr.

Onlar daha çok sevecek, hep onlardan konumak isteyeceksin. Bu
arzu ve itiyâk ile o temiz sevgide yüzecek, o el dememi lâtif çiçek-

leri koklayaak, o emeller Kâbesini dolanacak, nezafet, letafet, rik-

kat ve dikkat edineceksin.

Aziz okuyucu! Kyamet yaklamakta, irtidad, küfür, dinsizlik,

ahlâkszlk moda olmakta, revaç bulmakta; deil edebler ve sünnet-

ler, farzlar ve iman unutulmakta, yaplmamakta, sarslmaktadr.

Küfr. irtidad ve bid'atlar cokun sel gibi akp gelmekte, her yeni

gün gönülleri, arzulan silip ezmekte, bulduunu önüne katp götür-

mektedir. Hele slâm dümanlarnn, ehl-i sünnet ve cemaati ykmak
isteyenlerin, korkunç Siyonist, komünist ve bitmeyen kinle taan
haçl ruhunun ve bu denî emellerin birlemesi ile hâsl olan zt kuv-

vetin, eytâni zekâ ve bulularla akla gelmeyecek kadar çeitli si-

lâhla saldrdklar aziz dinimizi koruyacak, sahibinden bakas san-

ki görünmez oldu zamanmzda.
O ykclara cevab veren, onlara kar duran, ehl-i sünnet âlim-

lerinden, memleketimizde ve dier ülkelerde, nerede olurlarsa olsun-

lar, Allah binlerce râz olsun. Bir sünneti ihyalar yüz ehid sevab-
na mukabil; mürekkebleri terazide, ehidler kanndan ardr. On-

lar dini kuvvetlendirmek ve eriati bildirmek vazifeleri ile peygam-

berlik vazifelerinden pay alyorlar. Bu leziz yiyeceklerin bulunduu
o esiz sofrann bu aziz ehline âfiyetler olsun. Dünya ve âhiretleri

mes'ud ve mübarek olsun.

Yâ Rabbi, bizi de onlardan, yahut onlar sevenlerden eyle. Çün-

kü gayrisine takatimiz yoktur. Çünkü gayrisi dalâlet, küfür ve irti-

dâd yollandr.

Yâ Rabbi, Sana sonsuz hamd ü senâ olsun ki, ehl-i sünnet ve

cemaat mezhebini, âlimleri sevmeyi ve onlara uymay, sevgili kul-

lann sevmeyi bize nasib ettin. Bundan sonra bizi doru yoldan

ayrma. Sen bize hakk hak, bâtl bâtl olarak tant, bizi nefsimize

yendirme, eytandan, din ve iman hrszlarndan, ahkâm- îslâmiy-

ye dümanlarndan lûtf ve ihsannla biri koru Allah'm.

Faruk Meyan
23 Safer 1395 - 7 Mart 1975

(Cuma)
3qon



«nnâ lillah ve innâ ileyhi râci'un»

Rütbetül-ilmu aler-rüteb
lUm rütbesi, rütbelerin en yücesi...)
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Allahü hayrül hafzn
(Hattat: Hac Kâmil Efendi)
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Erzurumlu brahim Hakk hazretlerinin hicri 1176 tarihli bir
mektuplar.
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brahim Hakk hazretlerinin mübarek elyazüaryla
bir mektuplar.
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MÜELLFE ARZ I ÜKRAN

Bir takm kendini bilmezler, büyük slâm velisi, zâhir ve bâtn
âlimi, zamanmn ansiklopedik ilimlerinde ve ferilerinde mütebahhir
ve ayakl kütüphane denilmeye seza, bü ei çok az görülür deerli in-

san karalamaya çalmlar, Mârifetnâme aleyhinde hezeyanlar sa-

vurmulardr. 18'inci asrda kaleme alnm bu eserdeki baz dünya
ilimlerine ait malumatn o çan seviyesinde olaca tabiîdir. Bundan
dolay büyük bir âlim ve mütefekkir ile alay etmek, alayclarn zekâ

özürlü olduundan baka bir eyi isbat etmez.

Mârifetnâme'ye büyük deer kazandran husus ondaki evrensel,

zamanla deimeyen islâmî ve hikemî gerçeklerdir. Yalnz Müslüman-
larn deil, müteriklerin (oriyantaîist) ve türkologlarn da hayran-

lkla mütalaa ettikleri bu esere saygszlk etmek; ilme, irfana, insan-

lk kültürüne hürmetsizlik mânâsna gelir.

brahim Hakk hazretlerine ve Mârifetnâme'ye dil uzatanlar ehl-i

sünnetd bidat cereyanlarna mensup kiilerdir. Hattâ bunlardan

biri, Amerika'da icrâ-y habaset eden yalanc bir peygambere tabi ola-

rak irtidat bile etmitir.

Mârifetnâme'nin bilhassa ahlâk, tasavvuf ve hikmet ile ilgili bö-

lümleri, nasibi olanlar için büyük bir hazinedir. Hazret-i AH kerremal-

lahu vecheh ve radiyallahu anh efendimiz: "Bana bir harf öretenin

kölesi olurum" buyurmutur. yi niyetli ve istekli olan okuyucu bu ki-

taptan bir harf deil binlerce, milyonlarca harf kadar ilim, irfan, hik-

met, yararl bilgi ve âhret az devirecektir. Biz müslümanlar ite

bu yüzden brahim Hakk Erzurumî hazretlerine medyûn-i ükranz.
Bu muhalled eseri hazrlayp bize yâdigâr ettii için ona teekkür edi-

yoruz, onu rahmetle anyoruz. O, ucu Resullerin Seyyidine ulaan
nurânî bir silsilenin parlak bir halkasyd. Kendisine kulak verenlere

doru yolu gösterdi. Ruhu âd olsun, mekân cennet olsun!

BEDR YAYINEV

XXX



FARZ OLANLM

Bir hadîs-i erifte: "lim taleb etmek (aramak) erkek kadn her

Müslüman için farzdr" Duyurulmaktadr. te farz olan bu ilim, itika-

da ve ilmihale ait temel din bilgileridir. O halde her Müslüman önce-

likle inanca ait sahih bilgi edinmelidir. Sonra da Allah'a nasl kulluk

edeceini, ibâdetleri öreten ilmihal bilgilerini elde etmelidir. Bunun-

la da bitmez. Bir de ahlâkn güzelletirecek, bâtnn düzeltecek ahlâk

ve tasavvuf ilminden kendisine yetecek kadar elde etmelidir.

Örenilmesi farz olan bu temel bilgiler ancak ehl-i sünnet büyük-

lerinin yazm olduklar muteber, sahih, temel din kitaplarndan tah-

sil edilebilir. Zamanmzda yanl bir metod vardr ki, her önüne gelen

kocaman bir tefsir almakta ve "ben dinimi kaynandan, Kur'ân-

Kerîm'den öreneceim" demektedir. Yüce Kur ann slâm'n düsturu

ve temel kitab olduu elbette dorudur. Lakin, bir ön tahsili olmayan-

larn Kur'ân tefsirini ve tercümesini okuyarak dinlerini örenmeleri

metodu verimsiz bir metoddur. Denemesi kolaydr: slâm'a yeni gir-

mi, dinî bilgisi olmayan bir kimseye 30 ciltlik bir tefsir kitab, onun

yannda ciltlerle hadîs tercümesi versek acaba o adam bunlar okuya-

rak abdest almasn, namaz klmasn örenebilir mi? Elbette örene-

mez. Böyle kimseye küçük bir akaid ve ilmihal kitab, hattâ bir namaz

hocas verilirse ihtiyac olan bilgileri çabucak örenir, ibâdet etmeye

balar.

Büyük tefsirler, geni külliyatlar, âlet ilimlerini ve alî ilimleri

okumu kimselerin iine yarar. Zamanmzda ise daha tefsir demesini

bilmeyen, "tesfir" diyen câhillere yirmi otuz ciltlik tefsirler edindirmek

moda oldu. Bunun dine hizmetle pek ilgisi yoktur. Ticaret ve reklam

ile ilgili bir olaydr.

tikadn ve ilmihalini örenen müslümann, din kültürünü ilerlet-

mesi ve yükseltmesi için büyük ehl-i sünnet âlimlerinin telif ettikleri

klâsik din kitaplarn mütalaa etmesinde büyük yararlar vardr. "Bu

kitaplar eski çalara ait" demek safsata olur. Çünkü temel din bilgile-

ri evrenseldir, zamanla deimezler. te Bedir Yaynevi, bata mam
Gazalinin "hyâu Ulûmi'd-Dîn'i olmak üzere bu tür eserler yaynlaya-

rak milletimize hizmet etmektedir.

Baar Allah'tandr.

BEDR YAYINEV

XXXI
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Müellifin Önsözü
Snrsz hamd, saysz ükür ve sonsuz sena, var olacak her eyi

ezeli ilmi ile takdir ve tebyin. kâinattaki her eyi sonsuz feyzi ile

tertib ve tâyin eden, gül bahçesi olan âlemi, âdem gülü ile süsleyip

bezeyen Vâhid. Ferd ve Ehad olan Allah (celle celâlün) hazretlerine

olsun! Hakk Teâlâ bütün cihan insan için, insan da kendini tan-
mas için yaratmtr, insanda, yaratt eylerdeki bütün hakikat-
leri ve mânâ âleminin bütün inceliklerini bir araya toplayarak aç-
a vurmu, böylece insan ruhunu Cami' ismine suret, emânetinin
taycs ve srlarnn mahalli klmtr. Âlemde olan nice bin hik-

metine âlimleri vâkf, cihan kitabnn her bir harfinden kendini bil-

diren âyetleri ^okuyanlar ârif, gönül âlemine giren kullarn Kâba
huzurunda âkif eylemitir.

Efdâlü's-salâvat, ekmelü't-teslîmât, Kâinatn Efendisi, mahlûk-
larn en ereflisi, mevcûdâtn özü ve Alîahü Teâlâ'nm «Eer sen ol-

masaydn cihan yaratmazdm», hitabna mazhar olan aleyhissalâtü

vesselâm hazretlerinin ism-i a'zam ve akl- evvel olan olgun ruhu-

na olsun ki, halk cehalet karanlklarndan hidâyet aydnlna ç-
karnca nefsini bilen ümmeti Rabbini de bilmitir. Ayrca bütün
sözlerinde, ilerinde, iman ve ahlâkta ona tâbi olan, gönülleri iman
nuru ve mârifet huzuru ile dolu ashabna da duâlar olsun (rdva-

Bu hakir-i hakiki brahim Hakk, bu kitab yazarken, «Allahü

Teâlâ seni iki cihanda aziz etsin», diye duâ ettii, aziz ve erif o-
lu seyyid Ahmed Na'imî'ye hitab etmektedir.

Önce bilinmelidir ki, Hakk Teâlâ iki âlemi insanolu için, onla-

r da ancak Kendini tanmalar için yarattn herkese duyurmu-
cur. Nitekim lûtf ve keremiyle (hadîs-i kudside), «Ben gizli bir hazi-

ne idim. Tannmay sevdim. Beni tanmalar için mahlûkat yarat-

tm», buyurmutur. O hâlde âlemin ve insann yaratlmasnda esas

maksat, Mevlâ'y tanmaktr. Fakat bu her eyden üstün olan Rabbl

tanmak, nefsi tanmaya baldr. Nefsi tanmak da bedeni tanma-
ya, bu da âlemi tanmaya baldr. Alemi tanmak ise hakikî ilim-

lerle mümkün olaca için bir miktar ilm-i hey'et ve hikmetten (as-

tronomi ve felsefe) ahp toplayarak, bir miktar ilm-i terîh-i ebdân
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ve enfüsteri (anatomi ve psikoloji) elden geçirip seçerek, biraz da

kalb ve marifet ilimlerinden (tasavvuf ve bilgelikten) iktibas ile ele

alarak Türkçeye tercerae ile bu beenilen kitabm bir Mukaddime,

üç Fen ve bir Hatime olmak üzere yazp tasnif ettim.

Mukaddime'de marifeti hey'et-i Islâm, yâni slâm dinine göre

kâinat tanmay ve dünya ve âhiretin hâllerini bildirdim. Birinci

Fen'de, âlemdeki varlklar ve bunlarn yaratlmasndaki hikmetle-

ri. kinci Fen'de insan bedeninin yapsn etraflca açkladm. Üçün-

cü Fen'de marifete (yâni Allahü Teâlâ'y tanmaya) kavumann na-

sl olduunu, Hâtime'de ise dost, akraba ve komularla sohbet et-

menin (bir arada yaamann) artlarn ve edeblerini (âdâb- mua-
eret) bildirdim.' Böylece, önce Mukaddime'de. Kur'ân- Kerim ve ha-

dis-i eriflerle sabit olan dünya ve âhiretteki olaylarn akl almaz

inceliklerine vâkf olup, tam bir inanç ile her varln
bilip azamet ve kudretini düüneceksin. Sonra Birinci Fen'de,

nattaki ince san'atlar birer birer görüp, cihann srlarna vâkf

olunca, insann kabuunun 'âlem, âlemin özünün de insan olduunu
anlayarak her eyden feragat edip kendine döneceksin. Sonra kin-
ci Fen'de, beden ve ruhunda Allahü Teâlâ'nn kudretinin akl alma-

yan büyüklüünü, âlem-i kebirdeki her eyin misalini vücudunda
görerek, vücudun küçük bir âlem olduunu anlayp, kendi nefsinde,

Hakk Teâlâ'nn açk alâmetlerini seyr edeceksin. Vücudunun sul-

tan olan rûhun kymetini anlayp mârifet nefs mertebesini bularak

kendi âleminde sultan olacaksn. Üçüncü Fen'de, kalbleri çeviren

Allahü Teâlâ'nn akln ermedii ilham ve tasarruflarn, Zâtnn ve

sfatlarnn kalblere yaknln, âlem i ekber olan kalbinde ilme'l -

yakin ile bilerek, Hakk Teâlâ'dan baka her eyi unutup, her ii ya-

pan, tasarrufunda bulunduran yalnz O olduunu anladnda
âlem i vahdete erip, Vâhid ve Ferd olan Hakk Teâlâ'nn varln ve

birliini basiretinle ayne'l - yakin ile görerek mârifetullah devletine

erecek, bu yaknlk saâdetini hakke'l - yakin ile bilip, devaml O'nun-

la kalacaksn. En sonunda Hâtime bölümünü de okuyarak, kesret

âleminde mevcud olan hükümleri ve varlklarn mertebelerini ö-
renip hudutlarn koruyarak Allah'n mahlûklarnn nfk ve müda-

râ ile gönüllerini kazanacak, kalb huzuru içinde ve selâmette kala-

caksn.

Bu kitaptaki konujarm sras, yukarda anlattmz lâtif üslûb

ile tamamlanacaktr. Kabul gözü ile okuyanlarn Mevlâ'nn açk
alâmetlerinin hakikatine eritirecektir. «Mârifetnâme» ismini ver-

diimiz bu kitab, Hicrî 1170 [M. 1756]



MÂRÎPETNÂME
Erzurumlu

brahim Hakk Hazretleri

Mukaddime

Ayet-i kerîme ve hadis-i eriflerin yüksek manâlarna göre,

inanlacak din ileri ve lüzumlu iman bilgilerinden olan hey'et-i

slâm üzere Ar, Kürsî, cennetler, gökler, yer, denizler ve

Cehennemin yaradln, kyametin alâmetlerini, o günün hâl-

lerini ve dehetini, cihann harap ve yok olmasn, Aliahü

Teâlâ'y görme âlemi olan âhiretin sonsuzluunu dört fasl

ile anlatr-

BRNC FASIL

Ksa ve toplu olarak sra ile âlemin yaratln, Ar i A'zamn
büyüklüünü, Ar' tayan melekleri. Ar etrafndaki nehirleri ve
melekleri, Ar'm altndaki Kürsî, Sidre, Levh ve Kalem'i alt nevi
le bildirir,

BRNC NEV: Cihan yaratan Aliahü Teâlâ'nn âlemde olan
bediî san'atlarm düünmeye ve hatrlamaya vesile olan âyet i keri-

meleri bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, Hakk Teâlâ bu âlemi, varlna ve
birliine alâmet olarak yaratp, bütün eyada, keskin görülü olan-



4 MÂRFETN Ame

lara sanatn göstererek hikmetini duyurmutur. Aada (Mevâkib

ve Tibyân tefsirlerindeki mealleri alnarak) bildirilen âyet-i keri-

meler. Kur'ân- Kerim'deki sra iledir. Hakk Teâlâ, bu âyet-i keri-

melerle kullarn kendini tanmaya tevik buyurmutur.

1) Fatiha sûresi, l'inci âyet-i kerimesi:

iden ebede kadar olmu ve olacak her hamd ve senâ, âlem-

yaratc, besleyici ve ilerin tertib edicisi olan Allahü

Azimüan içindir».

2) Bakara sûresi, 107'nci âyet-i kerimesi:

«Bilmez misin ki, semâvât ve Arz'n mülkü Allahü Teâlâ'nndr

ve sizin için Allahü Teâlâ'dan baka, size fâide veren bir dost ve

zararlar gideren bir yardmc yoktur».

3) Bakara sûresi, 255'inci âyet-i kerimesi. Ayete'l-Kürsl:

«Allahü Teâlâ mahlûkata hak olarak ma'bûddur. O'ndan baka
ibadete müstehak yoktur. Devaml hayat ile baki, mahlûklarn ted-

birinde kaimdir. Dalgnlktan ve uyumaktan münezzehdir. Gökler-

de ve yerlerde olanlarn hepsi O'nun içindir, O'nun mülküdür. K-
yamette hiç kimse O'nun katnda, O'nun izni olmadan efâ'at ede-

mez. Gök ve yer ehlinin önlerinde olan (Dünya ilerinde) ve arka-

larnda olan (Âhiret ilerinde) bilir. Mahlûklar O'nun ilminden, bi-

linmesini irâde ettiinden baka bir eyi kavrayamazîar. O'nun Kür-

sisi gökleri ve yeri içine alr. Gökleri ve yeri muhafaza etmek O'na

meakkat vermez. O düünceden yüksek, idrâkin dndadr».

4) Al-i îmrân sûresi, 5'inci âyet-i kerîmesi:
r •

«Allahü Teâlâ'ya yerde ve gökte gizli bir ey yoktur. O, rahim-

lerde çocua erkek ve dii, güzel ve çirkin diledii gibi ekil verir.

O'ndan baka ilâh yoktur. Aziz ve hakimdir-.

5) Al-i mrân sûresi, 109'uncu âyet-i kerimesi:

«Göklerde ve yerde olan eyann hepsi Allahü Teâlâ'nn mahlû-

kudur. Kullarn bütün ileri Allahü Teâlâ'ya rücû' olunur».

6) Al-i mrân sûresi, 190'nc âyet-i kerimesi:

«Göklerin ve yerin yaratlmasnda ve gece ile gündüzün uzayp
ksalmasnda akl sahipleri için, mevcûdât yaratann birliine ve

kudretinin kemâline açk nianlar vardr».

7) ÂJ-i mrân sûresi. 191'inci âyet-i kerimesi:

«Bü kâmil akl sahipleri, Allahü Teâlâ'y ayakta, otururken ve

yatarken (yani daima) zikr ederler. Semâvât ve Arz'n yaratlma-



ALEMN YARATILII VE AR I A ZAM &

snda Sâni'-i kadimi istidlal ile tefekkür ederler. Ya Rabbil Bu gök-

lerde ve yerlerde olan mahlûkat abes (bo yere, faidesiz), bâtl ya-

ratmadn. lâhi! Sen bâtl, abes ey yaratmaktan münezzehsin. Bizi

lütuf ve ihsannla Cehennem ateinden koru».

8) Nisâ sûresi, 124'üncü âyet-i kerimesi:

«Semâvât ve Arz'da olan bütün eyann yaratlmas ve mülkü

Allahü Teâlâ'ya mahsustur. lmi ve kudreti, her eyi ihata etmitir».

9) Mâide sûresi, 20'nci âyet-i kerimesinin son ksmi:

«... Göklerde ve yerde ve onlarn arasnda olan kâinat onun mül-

kü ve mahlûkudur...».

10) Mâide sûresi, 123'üncü âyet-i kerimesi:

«Göklerin ve yerin ve onlarda olan mahlûklarn mâliki Allahü

Azimüandr. O Allahü Teâlâ yoktan var etmee kaadirdir».

11) En'âm sûresi, 3'üncü âyet-i kerimesi:

«Göklerin ve yerin hak olarak ma'bûdu, yalnz o bir olan Alla-

hü Teâlâ'dr. Amellerinizin ve kalbinizde olann gizli ve aikârn,

hayr ve erden kesb ettiinizi bilir ve onlarn karln verir».

12) En'âm sûresi 13'üncü âyet-i kerimesi:

«Gece ve gündüzde sükûn ve harekette olanlar

Yâni zaman ve mekânn mâliki O'dur. Allahü Teâlâ

nü iitici ve hâllerini bilicidir».

13) En'âm sûresi, 59'uncu âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ'nn gayb hazineleri O'nun katndadr. Onlar an

cak Allahü Teâlâ bilir. Karada olan bitki ve hayvan, denizde olan

cevher, hayvan ve dierlerini bilir. Aaçlardan düen yapraklarn

ve geriye kalanlarn saysn bilir. Karanlk zemine düen dânenin

biteceini veya çürüyeceini bilir. Ya ve kuru, az ve çok, ölü ve

diri hepsi Levh-i mahfuzda yazldr».

14) En'âm sûresi, 75'inci âyet i kerimesi:

«Biz brâhim'e Âzer'in ve kavminin dalâletini gösterdiimiz

gibi, tevhidde yakîni olmas için göklerin ve zeminin melekûtunu da

gösterdik».

15) En'âm sûresi, 79*uncu âyet-i kerîmesi:

«Ben (brahim aleyhisselâm) gökleri ve yerleri yaratan

Teâlâ'nn varlna ve birliine inanarak, kalbimin bütün sa

O'na yöneldim ve O'na bir ey ortak koanlardan olmadm».
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16) En'âm sûresi, 102*nci âyet-i kerîmesi:

«Bu sfatlarla mevsûf, Rabbiniz olan Allahü Teâlâ'dr. O'ndan

baka ilâh yoktur. Her eyin yaratcsdr. O'na ibadet ediniz. O,

her eyde kullarnn ilerine vekildir».

17) A'râf sûresi. 53'üncü âyet i kerimesi:

«Rabbiniz o Allahü Teâlâ'dr ki, gökleri ve yerleri alt gün mik-

tar vakitte yaratt. Sonra Ar a'lâ'y yaratmay kasd eyledi (veya

emri Ar üzere müstevi ve müstevli oldu). Gündüzü gece ile örter.

Sür'atle gece gündüzü ve gündüz geceyi taleb eder (yani birbirini

takib eder). Güne, ay ve yldzlar emrine boyun eer ekilde ya-

ratt. Biliniz ki, yaratmann ve emrin tümü Allahü Teâlânndr. Bü-

tün mahlûklar O'nun tasarrufundadr. Ulûhiyyet ve rubûbiyyette,

vahdaniyette ve ferdâniyyet ile âli ve a'zam, bütün âlemlerin yara-

tcs ve Rabbidir».

18) Tevbe sûresi, 117'nci âyet i kerimesi:

«Göklerin ve yerin mâliki Allahü, Teâlâ'dr. Dünyada diriltmek

ve öldürmek O'nun emrindedir. Sizin için Allahü Teâlâ'dan baka
ilerinize bakan ve yardm eden yoktur».

19) Yûnus sûresi, 61'inci âyet-i kerîmesinin ikinci yars:

«... Yerde ve gökte Rabbinden zerre arlkta bir ey gizli kal-

maz. Levh-i mahfuzda yazl olmayan, zerreden küçük veya büyük
bir ey yoktur».

20) Yûnus sûresi, 101'inci âyet-i kerimesi:

«Delil isteyen müriklere de ki: Göklerde ve yerdeki akl almaz

san'ata baknz ki, ne incelikler vardr. îlm-i ezelîde iman etmeden

ölecekler için delil ve mu'cize görmek ve korkutmak fâide vermez».

21) Meryem sûresi, 93'üncü âyet-i kerimesi:

«Âsumân ve zeminde olanlarn hepsi kyamette Allahü Teâlâ'-

ya ancak hudû' ve huû' ile kulluunu itiraf ederek gelir».

22) Meryem sûresi, 94'üncü âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ'nn ilim ve kudretinin dnda hiçbir ey olmad-

ndan, gökte ve yerde olanlarn hepsini ilmi ihata edip, onlarn a-
hslarn ve fiillerini birer birer sayar».

23) Enbiyâ sûresi, 22'nci âyet-i kerimesi:

«Eer semâvât ve Arz'da Allahü Teâlâ'dan baka ilâhlar olsay*

d, semâvât, Arz ve içindekiler bozulurdu. Arn sahibi olan Allahü

Teâlâ, müriklerin, O'na lâyk olmayan vasflarndan münezzehdir».
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24) Fürkan sûresi, 45'inci âyet i kerîmesi:

«Rabbinin san'atna bakmaz msn ki, fecrin balangc ile gü-

nein douu arasndaki zamanda gölgeyi uzun kld. (Asl gece in-

san tabiatna arlk verir. Fecirden günein douuna kadar olan

alaca karanlk zamandaki gölge insana ferahlk verir. Feyz zaman
ve gayet ho vakittir. Bunun için Cennet zll-i memdûd ile vasf

olundu). Allahü Teâlâ dilese o gölgeyi sabit brakp, güne ile gi-

dermezdi. Sonra gölgenin bilinmesi için günei delil kldk-. (Çünkü

güne olmasa gölge olmaz).

25) Fürkan sûresi, 46'nc âyet-i kerîmesi:

«Sonra Günein yükselmesiyle gölgeyi yava yava kabz ettik.

(Çünkü gölgeyi birdenbire kabz etseydik, kaldrsaydk, insanlarn

ileri yarm kalrd)».

26) Nemi sûresi. 88'inci âyet i kerîmesi:

«Sen dalar yerinde duruyor görürsün. Halbuki bulutlarn git-

mesi gibi havada sür'atle giderler. Allahü Teâlâ her eyi ilim ve

hikmeti üzere muhkem ve sabit yaratt. O yaptklarnz bilir».

27) Rûm sûresi, 25'inci âyet i kerimesi:

«Semâvât ve Arz'da olan mahlûklarn mûcidi ve hâkimi Allahü

Teâlâ'dr. Hepsi O'na itaat eder, boyun eerler».

28) Rûm sûresi, 48'inci âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ, rüzgâr gönderip bulutu kaldrr. Onu gökte di-

ledii gibi bazen açar, bazen parça parça eder. Hükm i lâhî ile

yamurun bulutlarn arasndan çktn görürsün. Yamuru kulla-

rndan dilediinin ehir ve arazisine isabet ettirerek onlar bolluk

ile mesrur eder».

29) Rûm sûresi, 50'nci âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ'nn rahmetine bak ki, O yamur ile kurumu top-

ra nasl canlandrp aaç, meyve ve ekin bitirir. Buna gücü ye-

ten Hak,k Teâlâ'nn kyamette ölüleri diriltmeye de gücü yeter. O
her eye kaadirdir».

30) Lokman sûresi, 28'inci âyet-i kerimesi:

«Görmez misin ki, Allahü Teâlâ, gündüzü geceye ve geceyi gün-

düze ithal eder. Güne'i ve Ay' halkn menfaati için kendi emrinde

kld. Herbiri takdir edilen vakte kadar hareket ederler. Allahü Teâ-

lâ yaptklarnzdan haberdardr».
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31) Secde sûresi, 3'üncü âyet-i kerîmesi:

«Allahü Teâlâ gökleri, yerleri ve onlarn arasnda olanlar alt
günde yaratt. Sonra O'nun hükmü Ar üzere müstevi ve müstevli

oldu. Hakk Teâlâ'dan baka size yardm ve efaat eden yoktur.

Acaba siz hiç Kur'ân- Kerim in nasihatlarn dinlemez misiniz?».

22) Sebe' sûresi, l'inci âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ'ya hamd olsun ki, semâvât ve Arz'da olan eya ve

nimetler, O'nun mülkü ve mahlûkudur. Dünyada hamd etmek vâ-

cib olduu gibi, ahirette de O'nun kudret ve nimetine hamd olunur.

(ÂhireUuki hamd zorlukla olmayp, bize va'dini dorulayan Allahü

Teâlâ'ya hamd olsun diye sürûrla söylemektir). O hakim ve habîr-

dir».

33) Sebe' sûresi, 2'nci âyet-i kerimesi:

«Zemine girenleri (yamur suyu, hayvan, hazine gibi), zemin-
den çkanlar (kaynak sulan, bitkiler ve madenler gibi)

,
gökten

inenleri (yamur, kar, melekler gibi) hep bilir. O Allahü Teâlâ mah-
lûklara nimet vermesi ile rahim, günahlar afv etmesi ile gafur-

dur».

34) Sebe' sûresi. 3'üncü âyet-i kerîmesinin son ksmi:

«... Gayblar bilen Allahü Teâlâ'nm ilminden gökte ve yerde

zerre kadar ey uzak ve gizli kalmaz. Zerreden küçük ve büyük ne
var ise hepsi Levh-i mahfûzda yazl ve sabittir».

35-36) Fâtr sûresi, 39 ve 40'mc âyet-i kerimeleri:

«Allahü Teâlâ semâvât ve Arz' kudreti ile tutarak, yok olmak-
tan korur», «Eer gökler ve yer zâil olursa hiç kimse tutamaz.
Hakk Teâlâ halimdir ve tevbe edenleri mafiret edicidir».

37) Yâsin sûresi, 33'üncü âyet-i kerimesi:

«Vahdaniyyet ve kudretimize alâmettir ki, onlar için kurumu
yeri yamurla canlandrp, ondan hububat çkarrz, siz ondan yer-

siniz».

38 - 39) Yâsin sûresi, 34 ve 35'inci âyet-i kerimeleri:

«Ve o toprakta biz hurma aaçlar ve üzüm çubuklar ile bos-

tanlar yaparz ve kaynaklar çkarp nehirler aktrz. Tâ ki, o aaç-
larn meyvalanndan yesinler. Halbuki bunlarn yaratlmasnda on-

larn elleri i görmemitir. Acaba bu nimetlere ükr edip tevhidi

bulmazlar m?».
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40) Yasin sûresi, 36'nc âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ, lâyk olmayan sfatlardan münezzehdir ve her

eyi yaratmasnda büyük kudreti vardr. Yerden bitirdii aaç. ne-

bat ve hububatn çeitlerini ve nefs-i insandan erkek ve kadn ya-

ratt. Onlarn bilmedii ve bilemeyecekleri eyleri de yaratt».

41) Yasin süresi, 37'nci âyet-i kerimesi:

«Vahdaniyyet ve kudretimize dier bir delil de gecedir ki biz

ondan gündüzü syrp çkarrz. Geceyi getirdiimizde zulmette

kalrlar».

42) Yûsin sûresi, 38'inci âyet-i kerimesi:

«Bir delâlet de Güne'in daima belli olan karargâhna kadar gi-

dip sonra geri dönmesidir. Güne'in bu ekildeki hareketi aziz ve

alim olan Allahü Teâiâ'nn takdiridir».

43) Yasin sûresi, 39'uncu âyet-i kerimesi:

«Ay'n hareketinde de menziller tâyin ettik. Hattâ Ay avdet et

tiinde hurmann dal kuruyup, ince, sar ve yay eklinde büküldü

ü gibi olur».

44) Yasin sûresi, 40'mc âyet-i kerimesi:

zün Önüne geçemez. Her biri feleklerinde seyr ederler».

45-46) Yasin sûresi, 41 ve 42'nci âyet-i kerimeler:

«Kudretimize bir nian da babalarn ve dier canllar Nûh
aleyhisselâmn dopdolu gemisine yüklettik veya ticarete gönderdik-

leri evlâdlarn yahut bir yere gitmeye güçleri yetmeyen çocuklar-

n gemilere yüklettik. Ve onlara, binmeleri için kayk ve develer ya-

rattk».

47) Yâsin sûresi, 81'inci âyet-i kerimesi:

«Büyük varlklardan olan semâvât ve Arz' yaratan Allahü azi-

müân, onlarn küçük benzeri olan aa varlklar yaratamaz m?
Evet gücü yeter. O Allahü Teâlâ bütün mahlûklar yaratc ve hâl-

lerini bilicidir».

48) Yâsin sûresi, 82'nci âyet-i kerimesi:

«O bir eyin var olmasn istediinde o eye ol der, o ey he-

men var olur».
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49) Yasin sûresi 83'üncü âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan münezzeh, pak ve kudret
sahibidir. Her ey onun kudret elindedir. Öldükten sonra O'na dö-

ner, hayr ve er amelleriniz ile ceza olunursunuz».

50) Sad sûresi, 66'nc âyet-i kerimesi:

«Semâvât, Arz ve aralarnda olanlarn yaratcs ve Rabbi, dile-
diine azâb ile galib, dilediine mafiretle ikram edicidir».

51) Zümer sûresi, 67'nci âyet-i kerimesi:

«Onlar Allahü Teâlâ'nm azametini, hakkm vererek takdir et-

mediler. Arz'm tümü O'nun mülkü ve tasarrufundadr. Gökler do
kyamet gününde O'nun kudret elinde bir araya gelir. Kudret ve
azameti bu mertebede olan Allahü Teâlâ müriklerin ortak koma-
larndan münezzehdir».

52) Zümer süresi, 68'inci âyet-i kerimesi:

«Birinci sûr üfürüldüünde yerde ve gökte olan mahlûklarn
hepsi ölü veya baygn olur. Ancak Allahü Teâlâ'nm diledikleri ka-
lr. Sûra ikinci defa üfürüldüünde bütün ölüler kabirlerinden kal-
kp acaba ne olacak diye beklerler».

53) Zümer sûresi, 69'uncu âyet-i kerimesi:

«Maher yeri Rabbinin (azze ânühü) nüm ile aydnlanr. Her-
kesin amel defteri sa ve sol taraflarndan ellerine verilir. Peygam-
berlerle ümmetlerin, zâlimlerle mazlumlarn aras adaletle hükm
olunur. Onlar sevablarnn noksan ve azâblarmn fazlas ile zulm
olunmazlar».

54) Zümer sûresi, 70'inci âyet-i kerimesi:

«Her nefse hayr ve erden ilediinin karl verilir. Allahü
Teâlâ onlarn yaptklarn en iyi bilicidir».

55) Zümer sûresi, 71'inci âyet-i kerimesi:

«Kâfirler Cehenneme grup grup sevk olunurlar. Onlar Cehen-
neme geldiklerinde yedi kaps açlr. Zebâniler kâfirlere, size kendi
cinsinizden peygamber gelip Rabbinizin âyetlerini okumad m, bu-
güne kavuursunuz diye sizi korkutmad m, derler. Kâfirler, evet
geldi, okudu ve korkuttu, fakat Allahü Teâlâ'nm ezelî ilminde kâ-
firler üzerine kelime-i azâb vâcib olmutu, derler».

56) Zümer sûresi, 72'nci âyet-i kerimesi:

«Kâfirlere, orada devaml kalmak üzere Cehennem kaplarna
girin denilir. Cehennem böbürlenenlere ne çirkin yerdir».
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57) Zümer sûresi, 73'üncü âyet-i kerîmesi:

«Allahü Teâlâ'dan korkarak irk ve günahtan saknanlar grup

grup Cennete sevk olunurlar. Cennete geldikleri zaman kaplar aç-

lr. Cennet melekleri onlara, selâmet ve emniyet size olsun. Dünya-

da günahlardan temizlenmitiniz. imdi ebedî kalmak üzere Cenne-

te girin derler».

58) Zümer sûresi, 74'üncü âyet-i kerimesi:

«Mü'minler diyeler ki, Allahü Teâlâ'ya hamd olsun ki, bize pey-

gamberlerle bildirdii va dini yerine getirdi. Cennetten bize bir yer
miras verdi. Dilediimiz yerde konaklarz. Amel-i sâlih ileyenlere

Cennet ne güzel yerdir».

59) Zümer sûresi, 75'inci âyet-i kerîmesi:

«Ar'n etrafm çevreleyip tavaf eden melekleri görürsün. Rab-
lerine hamd ederek tebih ederler. Mahlûklar arasnda adaletle

hükmolunup her grup kendi makamna gider. Âlemleri yaratan Al-

lahü Teâlâ'ya hamd olsun denilir».

60) Mü'min (veya Gâfir) sûresi, 64'üncü âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ Arz' (yeryüzünü) size karargâh ve semây üstü-

nüzde yüksekte bina kld. Sizin organlarnz uygun, eklîlerinizi

güzel kld. Helâl, temiz ve leziz yiyeceklerle sizi rzklandrd. Sizi

bu güzel ekillerde yaratp temiz nzklar veren, Rabbiniz Allahü
Teâlâ'dr. O bütün hareket ve bereketlerin sahibi ve âlemlerin Rab-
bidir».

61) Fussilet (veya Secde) sûresi, 54'üncü âyet-i kerîmesi:

«Biliniz ki, kâfirler öldükten sonra dirilme, hair ve Rablerini

görmekte üphe ederler. Yine biliniz ki, Allahü Teâlâ ilim ve kud-

reti ile her eyi kuatmtr».

62) ûra sûresi, ll'inci âyet-i kerimesi:

«Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allahü Teâlâ'dr. O sizin için

kendi cinsinizden kadm yaratt. Nimetleri de kendi türlerinde çift

yaratt. Böylece insanlar ve nimetler çoalr. O'nun gibi hiçbir ey
yoktur ve olamaz. Her eyi iitici ve görücüdür».

63) Zuhrûf sûresi, 84'üncü âyet-i kerîmesi:

«O Allahü Teâlâ gökte meleklerin, yerde insanlarn ve cinnîle-

rin ma'bûdudur».

64) Zuhrûf sûresi, 85'inci âyet-i kerîmesi:

«Allahü Zülcelâl mahlûklarn bütün sfatlarndan yüksektir.
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Gökler, yer ve arasnda olanlar O'nun mülküdür. Kyametin kopma
zamann ancak O bilir. O zaman halk O'na dönerler».

65) Duhân sûresi, 38'inci âyet-i kerimesi:

«Biz semâvât. Arz' ve arasmdakileri, kullarmz onlar varl-

mza ve birliimize delil getirmeleri, ihtiyaçlarn gidermeleri için

yarattk, bo yere yaratmadk».

66) Duhân sûresi. 39'uncu âyet-i kerimesi:

«Gökleri ve yeri —veya gök ve yer ehlini— hak sebeple yarat-

tk. Fakat insanlarn çou bunu bilmezler».

67) Câsiye sûresi, 13'üncü âyet-i kerimesi:

«Semâvât ve Arz'da olanlarn hepsini size rahmet olarak salâh

ve menfaatiniz için emir ve istifadenize verdik. Bunda düünenler

için alâmetler, deliller vardr».

63 - 69) Câsiye sûresi, 35 ve 36'nc âyet-i kerimeler:

«Bütün hamd ve senâlar, göklerin, yerlerin ve bütün âlemlerin

Rabbi olan Allahü Teâlâ'ya mahsustur», ve «Kibriya ve azâmet,

eserleri semâvât ve Arz'da görünen Allahü Teâlâ'ya aittir. O her

eye galip, kudreti her eye âmildir. Bütün fiillerinde hakim vo
alimdir».

70) Feth sûresi, 4'üncü âyet-i kerimesinin son ksmi:

«... Âsümân ve zeminin mülk, saltanat ve askeri (melekler, in-

san, cin ve dierleri) Allahü Teâlâ'nndr».

71) Feth sûresi, 14'üncü âyet-i kerimesi:

«Semâvât ve Arz'm mülkü Allahü Teâlâ'nndr. Dilediini afv,

dilediine azâb eder. Tevbe eden kullarn afv ve onlara rahmet
eder».

72 - 73) Rahmân sûresi, 26 ve 27'nci âyet-i kerimeler:

«Yeryüzündeki bütün canllar fânidir» ve «Celâl, azamet ve lâ-

yk olana ikram sahibi olan Rabbin bâkidir».

74 - 75) Rahmân sûresi, 29 ve 30'uncu âyet-i kerîmeler:

«Semâvât ve Arz'da olan bütün mahlûklar, Allahü Teâlâ'ya

muhtaç olduklar için ihtiyaçlarn O'ndan isterler. Hakk Teâlâ her

an irâdesi mucibince kudretini icra etmektedir» ve «Ey insan ve cini

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsnz».
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76 - 77) Hadid sûresi. 1 ve 2'nci âyet-i kerimeler:

«Semâvât ve Arz'da olan mahlûklarn hepsi Allahü Teâlâ'y

zâtna ve sfatlarna lâyk olmayan her eyden tenzih ile tebih eder-

ler. O Allahü Teâlâ her iinde galib ve hakimdir», ve «Âsümân ve

zeminin meliki ve mutasarrf O'dur. Diriltir, öldürür ve her eye
gücü yeter».

78) Hadid sûresi, 3'üncü âyet-i kerimesi:

«O Allahü Teâlâ ezelidir, evvelinin balangc yoktur,

kidir. Saysz delillerle varl zahirdir. Zâtnn hakikati her

nm aklndan sakldr. Her eyin öncesini, sonrasn, zâhirini, bât-

nn çok iyi bilir».

79) Hadid sûresi, 4'üncü âyet-i kerimesi:

-O Allahü Teâlâ semâvat ve Arz' alt günde yarattktan sonra

Ar' ve ona ait ileri düzenledi. Zemine girenleri (yamur, su. ölü,

hazine gibi eyleri), yerden çkanlar (bitki, madenler, âhirette ölü-

lerin kabirden çkmas gibi eyleri), gökten inenleri (yamur, kar,

melekler gibi eyleri) ve göe çkanlar (melekler, rûhlar. kullarn

amel ve dualar gibi eyleri) bilir. Siz nerede olursanz ilim ve kud-

reti sizinledir. Allahü Teâlâ sizin iyi kötü bütün amellerinizi görür

ve âhirette cezasn verir».

80) Hadid sûresi, 5'inci âyet-i kerimesi:

«Semâvât ve Arz O'nun mülkü ve mahlûkudur. Bütün ilerin

sonu O'na varr».

81) Hadid sûresi, 6'nc âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ geceyi gündüze, gündüzü geceye dahil eder. Mev-

simlere göre birini uzatr, birini ksaltr. Kalblerde olan iman ve

küfrü bilir».

82) Mücâdele sûresi. 7'nci âyet-i kerimesi:

«Yâ Muhammedi Bilmez misin ki Allahü Teâlâ gökte ve yerde

olan mahlûklarn hepsini bilir. Üç kii gizli konutuklarnda Allahü

Teâlâ dördüncü, be kimse konusalar, O altnc

anlar mezkûr saylardan az veya çok ve nerede olurlarsa

Allahü Teâlâ onlarn srlarna vakf olur. Kyamette onlar rezil et-

mek ve lâyk olduklar cezay takrir için iledikleri kötü amelleri

kendilerine haber verir. Allahü Teâlâ gizli, açk her eyi bilir».

83) Har sûresi, l'inci âyet-i kerimesi:

«Gökte ve yerde olan mahlûklarn tümü, Allahü Teâlâ'y takdis

ve tenzih ederler. O, hükmünde galib, ilerinde hakimdir».
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84) Tegâbün sûresi, l'inci âyet-i kerîmesi:

«Semâvât ve Arz'da olan cismanî ve ruhani bütün mahlûklar

AUahü Teâlâ'y tenzih ederler. Her eyi yaratan O olduu için mülk
O nundur. Her nimeti O verdii için bütün hamdler O na aittir. O
Allaiü Teâlâ her eye kaadirdir».

85) Tegâbün sûresi. 3'üncü âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ gökleri ve yeri en üstün hikmet üzere yaratt. Si-

zi güzel ekillerde yapt. Sonunda yine O'na döneceksiniz. Siz de

amellerinizi güzelletiriniz».

86) Tegâbün süresi, 4'üncü âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ semâvât ve Arz'da olan eylerin gizli ve açn
bilir. Sizin gizli ve açk her eyinizi bilir. O Allahü Teâlâ kalbleri-

nizdeki niyet ve düüncelerinizi bilir».

87) Talâk sûresi. 12'nci âyet-i kerimesi:

«Allahü Teâlâ yedi kat gökleri ve yerden onun mislini yaratt.
O'nun emir ve hükmü her semâ ve her Arz arasna iner. câri ve ge-
çerli olur. Bu sebeple, ey insanlar, Allahü Teâlâ'nn her eyi yarat-
maya, göklerin ve yerin tabakalar arasnda hükmünü icra etmeye
kaadir olduunu bilesiniz. O'nun ilmi ve kudreti her eyi çevrele-
mi, içine almtr».

88) Mülk sûresi, l'inci âyet-i kerimesi:

«Mülkün bütün ilerinin tasarrufunu kudret elinde bulunduran
Allahü Teâlâ mahlûklarn sfatlarndan yüksektir. O, fâide ve za-
rar, izzet ve zülden her eye kaadirdir».

89) Mülk sûresi, 2'nci âyet-i kerimesi:

«O Allahü Teâlâ dünyada ölümü; âhirette hayat yaratt. Sizden
meydana gelecek amelleri ezelde bildii hâlde, hanginizin daha gü-
zel amellerde bulunduunu sizin de bilmeniz için sizi imtihana tâbi
tuttu. Allahü Teâlâ iyi ileri yapmaktan kaçnanlardan intikam
alr, galibdir ve iyi amel ileyenlerin hatâlarn veya iyi ilerden kaç-
tktan sonra tevbe edenleri afv eder».

90) Mülk sûresi, 3'üncü âyet-i kerimesi:

I

«O Allahü Teâlâ yedi semây birbirinin üzerine ayr tabakalar
hâlinde yaratt. Hakk Teâlâ'nn yaratmasnda uygunsuzluk, noksan
vc bozukluk görmezsin. Gözünü semâya tekrar çevir ki onda yarl-
ma, çatlama görebilir misin».
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91) Mülk sûresi, 5'inci âyet-i kerîmesi:

«Biz dünyaya yakn olan semây çralar gibi, yldzlarla süsle-

dik. Bu yldzlarn parçalar ile, semâya çkp haber çalmak isteyen

eytanlar meleklerin kovmasn emreyledik. eytanlar için dünya-

da yldzlarn alevli parçalar ile yaklmalarndan baka âhirettö

Cehennem azâb hazrladk».

92) Mülk süresi, 24'üncü âyet-i kerîmesi:

«De ki, O Allahü Teâlâ sizi yaratp ibadet için yeryüzüne dat-
t. Öldükten sonra O'nun tarafna har olursunuz».

93 - 94J Nün süresi, 15 ve 16'nc ayet-i kerimeleri:

«Görmez misiniz ki, Allahü Teâlâ yedi semây tabaka tabaka
nasl yaratt» ve «Ve Ay' dünya semâsnda ve dier semâlarda nur
kld ve Güne'i yeryüzünden karanl gideren kl çra kld».

95 - 96) Nüh sûresi, 17 ve 18'inci âyet-i kerimeleri:

«Ve Allahü Teâlâ sizin aslnz olan Âdem aleyhisselâm nebat,

bitki gibi topraktan yaratt» ve «Sonra öldüünüzde topraa iâde

ve kyamette sizi ondan çkarr».

97 -98) Nuh sûresi, 19 ve 20'nci âyet-i kerîmeleri:

«Allahü Teâlâ Arz', yeryüzünü sizin için bisât (yayg) kld» vo
«Tâ ki ondan, geni yollar açp hâcetinize gidesiniz».

KNC NEV: Ksaca âlemin yaratlndaki tertibi bildirir.

ir ve hadis âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdir:

ü Teâlâ ve Tekaddes hazretleri Ehadiyyet t
1
) mertebesinde

bir gizli hazine iken tannmay isteyip severek rûhlar âlemini ve ci-

simler âlemini yaratt. Rahmetinin güzelliini, kudretinin mükem-
melliini azamet ve celâlini, ba ve nimetini, san'atnn bolluunu
ve hizmetinin srlarn meydana çkarmak istediinde, yaratt bü-
tün varlklardan önce, Ketm-i Âdem (

2
) den bir Cevher-i Ahzâr (

3
)

var etmitir. Bir rivâyete göre de kendi nûrundan güzel ve büyük
bir cevher var edip, ondan bütün kâinat ar ar ve srasiyle orta-

ya çkarmtr. Bu cevher, cevher-i evvel, Nûr-i Muhammed, Levh-i

(1) Ehadiyyet. hiç bir sey varedilmeden önceki Allah'n varl. O'nun bir'lik

makam.
(2) Ke'm-i âdem. Allahü Teâlâ'nn rûh ve cisim âlemlerini yaratmak istedii za-

man cevher-i ahzâr çkard yer.

(3) Cevher i ahzâr, bütün varlklarn ilki olan yeil bir cevherdir.
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mahfuz, akl- küll ve rûh- izafî isimleri ile anlr. Bütün rûh ve ci-

simlerin balangc ve menei o cevherdir.

Allahü Teâlâ bu cevhere muhabbeti ile baknca, cevher, hayâ-

sndan eriyip su gibi akmtr. Üste çkan hâlis özünden bütün ne-

fislerin ilk ekillerini yaratmtr. Sonra meleklerin ruhlarn, sonra

peygamberlerin ruhlarn, daha sonra sras ile evliyann, ariflerin,

âbidlerin, mü'minlerin, kâfirlerin, cinlerin, eytanlarn, hayvanlarn,

bitkilerin ve tabiatlerin ruhlarn yaratmtr. Bu ruhlar için merte-

belerine göre belli makamlar tâyin edip. her snf kendi belli maka-
mna gitmitir. Her rûh kendi cinsini bulup, belli gruplar olutur-

mu ve her frka. kendi makamnda kalmtr. Ruhlarn bu ondört

çeidi ile âlem-i melekût tamamlanmtr. ,Bu âlemin en yüksek, en
saf ve en lâtifine âlem-i^gayb, âlem-i lâhût veya âlem-i ceberut de-

nilir. Ortasna âlem-i ervâh, âlem-i me'âni ve âlem-i emr isimleri

verilmitir. En altta, en youn ve cisme çok yakn olanna âlem-i

mücerredât, âlem-i berzah ve âlem-i misâl gibi isimler vermilerdir.

ki bin sene sonra Hakk Teâlâ, ezelî irâdesi ile nam ve ann
meydana çkarmak için cisimler âlemini yaratmak üzere o cevhere

muhabbetle bir daha nazar klmtr. Cevherin yüzü suyu, haya-

sndan harekete gelip, dalgalar köpük köpük yükselmeye balayn-
ca en üst köpüünden Ar- A'zam meydana gelmitir. Onun altn-

daki köpüklerden Kürsi. Cennet, Cehennem, yedi kat gökler ve

anâsr- erbaa (Dört unsur = Ate, hava, su, toprak) yaratlm, e-
kil verilmitir. Ar- A'lâdan C

1
) Esfel-i Sâfüîne (

2
) kadar bu mad-

de âlemi bu tertib üzere nizam bulup, yukardaki onbe çeit cisim

ile varlk âlemi tamamlanmtr. Bu âlemin en üstüne ulvi âlem, bâ-

kilik âlemi veya âhiret âlemi; ortasna orta âlem, moleküller âle-

mi (
3
), felekler âlemi veya gökler âlemi; en alt ksmna ise aa

âlem, cisimler âlemi, unsurlar âlemi, varolu ve yokolu âlemi veya

dünya âlemi denir.

Alem-i melekût ile âlem-i mülk'ün fertleri, yâni rûhlann ondört

çeidi ile basit cisimlerin onbe snfnn toplam, harflerin says
olan yirmidokuzu bulmutur (

4
). Harflerin terkibinden, insan sözle-

(1) Ar A'lâ. Sidre'nin bulunduu. 9'uncu kat gök olarak bilinir, ki bundan ötesi

Allah'n ilmindedir.

(2) Esfel-i safilin. «aalarn aas» demek olup Kuran Kerim'den iktibastr

(bkz. Tn sûresi, âyet 5). Kelimenin burada kullanlndan maksat en altta bulunan Ce-

hennemi belirtmektir.

(3) Metnin aslnda «âlem-i ecsâm- esîriyye» olarak geçen bu âlemi «moleküller

filcmi> olarak karlamay uygun bulduk. Esir. kâinat dolduran ve bütün cisimlere nü-

fuz eden. k ve elektrik gibi eyleri tayan tatsz, kokusuz, arb olmayan, sv bir

maddedir.

(4) Arap alfabesindeki harflerin says 29'dur.
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rinin temeli olan isim, fiil ve kelime meydana geldii gibi, bu iki
âlemin saylar belli lerdlerinin terkibinden de üç ksm birleik ci-

sim meydana gelmitir ki, bunlar, maden, bitki ve hayvandr. Yine
bu iki âlemin fertlerinden üç bileik cisim meydana çkarak cihan
kitab bunlarla saysz mânâlar bulmutur. Nitekim, ibret gözü ile

âleme bakan ârifler, her eyde nice hikmetler görmülerdir. Allah
dostlar da böylece Hakk Teâlâ'nn yaptklarnn srlarna vâkf ol-

mular, eyann harflerinden mânânn özüne ulap Allah'a yakn-
lk ve O'nun yüksek huzürunu bulmulardr.

Âlem ki temâm nüsha-i hikmettir.

Mânâsn Pehm eyleyene Cennettir.

Mahrûm- ühûd olanlarn çeminde
Zindân- belâ çâh- gam ü mihnettir O).

Alem i Ceberut

Alem-i Emr

Alem-i Misal

Rohlpr Âlemi

Alem i Mslekût (14)

1.

2. Nefs-i küllî

3. Meleklerin ruhlar

4. Peygamberlerin

ruhlar

5. Evliyann ruhlar

6. Ariflerin rûhlan

7. Âbdler n rûhlan

8. Müminlerin rûhlan

9. Kâfirlerin rûhlan

10. Cinnilerin rûhlan

11. eytanlarn rûhlan

12. Hayvanlarn rûhlan

13. Bitkilerin rûhlan

14. Tabiatiann ruhlar

Cisimler Alemi

Alem i Mülk (15)

1. Ar a'zâm

2. Kürsî

3. Cennet

4. Cehennem

5. Yedinci kat gök

6. Altnc kat gök

7. Beinci kat gök

8. Dördüncü kat gök

9. Üçüncü kat gök

10. kinci kat gök

11. Birinci kat gök

12. Ate
13. Hava
14. Su

15. Toprak

Ulvî âlem

Âhiret âlemi

Bakilik âlemi

Moleküller âlemi

Felekler âlemi

Gökler âlemi

Unsurlar âlemi

Aa âlem

Cisimler âlemi

Dünya âlemi

ÜÇÜNCÜ NEV: Ar- A'zamn nasl olduunu ve onu tayan-
lar bildirir.

Tefsir ve hadîs âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdir: Allahü
Teâlâ'nn, bütün âlemi bir anda yaratmaa kaadir iken alt günde
yaratmas, yâni pazar günü balayp âlemin fertlerini cuma günü
tamamlamas, kullarna her ide sabr ve ihtiyat göstermelerini ö-

(1) Bu âlem batan sona bir hikmet sayfasdr. Mânâsn anlayabilen için Cen-
net saylr. Bakmasn bilmeyenlerin gözüne ise bir belâ zindan, bir eziyet ve üzüntü,

sknt kuyusu olarak görünür.
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retmek ve anlatmak içindir. Nitekim Kaf sûresi, otuzsekizinci âyet-i
kerimesinde: «Semâvât, Arz ve bu ikisinin arasnda olanlar alt
günde yarattk. Bize yorgunluk isabet etmedi», buyurmutur.

Ailahü Teâlâ yukarda bildirildii gibi ilk yaratt cevherin
köpüünden Ar- A'zam yaratmtr ki, o cevherin nûr ve azame-
tini anlatmak imkânszdr. Ar- Mecidin etraf krmz yakut olup,
bütün mahlûklarn sfat ve sûretleri orada resm ve nak olunmu-
tur. Yeryüzündekilerin kblesi Kabe olduu gibi, meleklerin kblesi
de göklerin üstündeki Ar- A'zamdr. Ar- Azamn her biri baka
bir lügatla Hakk Teâlâ'y tebih eden yetmibin lisan vardr. Dört
direi vardr. Direklerin ayaklar yerin altna varmaktadr.

Hamele-i Ar, yâni Ar- A'zam tayan, yüklenen melekler
dört tanedir. Ailahü Teâlâ Hamele-i Ar, Ar-- A'zam su üzerinde,
su da rüzgâr üzerinde iken yaratmtr. Kyamette dört büyük me-
lek daha yaratlarak Hamele-i Arn says sekize ulaacaktr. Ha-
mele-i Ar olan dört melekten her birinin dört yüzü ,vardr. Bir yüzü
insan eklinde, bir yüzü aslan süretinde, bir yüzü boa suretinde ve
bir yüzü de kartal eklindedir. Her yüz, yeryüzünde kendi benzeri
olan mahlûklar için Rezzâk olan Ailahü Teâlâ'dan rzk talep eder-
ler. Bu dört büyük melek daima ayakta durup, ayaklan yedi kat yer-
den de aada olmak üzere Ar- A'zam boyunlar üzerinde tu-
tarlar.

Ailahü Teâlâ'nm katnda Ar- A'zam tayan melekler, Allah'a
yakn meleklerin hepsinden daha muhteremdir. Onlardan biri Ar-
A'zamn bir direini boynu üzerinde sapasalam tutan srafil aiey-
hisselâmdr. Hakk Teâlâ katnda o, Hamele-i Ardan da kymetli ve
ereflidir. Sûr a üfürmek için her an hazr, kyamete kadar Levh-i
Mahfûza i

1

) bakmaktacür. Cebrâil, Mikâil ve Azrail aleyhimüsselâ-
mm hâllerini ve ilerini Levh-i Mahfûzdan örenip kendilerine ha-
ber vermekte ve ulatrmakta mâhirdir. Hamele-i Ardan her biri-

nin dört yana uzanm dört kanad vardr. Bedenlerinin yans kar,
yars ate olmasna ramen birbirini söndürmeyin, yldz böcei gi-

bi birbiri ile kaynamlardr. Cüsseleri çok büyük olup kulak me-
meleri ile boyunlarnn aras, ku uçuu ile yediyüz yllk mesafe
bulunmutur. Hamele-i Ara Kerûbiyyûn (Büyük Melekler) da de-
milerdir. Devaml olarak aadaki tebihi dillerinde vird etmi-
lerdir.

Sübhâne zil mülki ve'I-melekût,

Sübhâne zil ar ve'l-izzeti ve'l-azameti ve'l-heybeti ve l-kudreti

ve'I-kibriyâi ve'l-ceberût.

Sübhânel meliki'l-ma'bûd.

(1) Levh-i Mahfuz için Beinci Neviye baknz.
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Sübhânel meliki'l-mevcûd,

Sübhânel meliki'l-hayyil-lezi lâ yenâmü ve lâ yemüt,

Sübbûhün, Kuddûsün, Rabbünâ ve Rabbü'l-melâiketi verrûh (*).

DÖRDÜNCÜ NEV, Ar- A'zamn etrafnda olan nehirleri ve
büyük melekleri bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdir:
Allahü Teâlâ Ar- A'zamn etrafnda sekiz büyük nehir yaratm-
tr. Bunlarn dördü kardan beyaz ve souk, dördü de baldan tatl ve
güzel kokuludur. Bu nehirler devaml olarak akp, Ar- A'zamn
etrafn tavaf ederler. Hakk Teâlâ Arda Harkâil isminde, bütün
eyann, mahlûklarn srlarn bilen bir melek yaratmtr. Bu melek
Arm büyüklüünü merak edip Hakk Teâlâ'dan izin isteyerek Ar
tavâf etmeye çkmtr. Sekizbin kanad üe üçbin sene uçmutur.
Uçmaktan âciz kalnca. Hakk Teâlâ ona kuvvet verip tekrar uçma-
sn emretmitir. Üçbin sene daha Arn etrafnda uçarak yoruldu-
unda Hak Teâlâ yine kuvvet verip uçmaya devam etmesini emret-
mitir. Tekrar üçbin sene daha uçup yine âciz kaldnda dokuzbin
senede Arm ancak bir direinden dier direine gittiini anlam-
tr. Melek bu hayret içinde iken Hakk Teâlâ'dan, -Ya Harkâil! K-
yamete kadar uçsan, yine Arm tamamen tavâf edemezsin», diye
bir nida gelmitir.

Ar- A'zamn etrafnda sekiz nehrin ötesinde, Arn nurunun
iddetinden yanmamalar için oradaki meleklere bir engel olmak
üzere, bin adet aydnlktan ve bin adet de karanlktan perdeler ya-

. Bu perdelerin ötesinde yetmibin saf melâike yaratl-
mtr. Ara müstevli olan Rahman' devaml olarak tebih ederler
ve Arm etrafnda tavâf için dönerler. Günde iki kere Hamele-i Ara
selâm verme sras gelen bu meleklere Melâike-i Sâffûn ve Hâffûn
derler. Bunlann ötesinde yetmibin saf melek daha yaratlm-
tr. Bunlar devaml olarak ayakta durup: «Sübhânallahi ve'l-

hamdü lilîâhi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ

kuvvete illâ billâhil aliyyi'l-azim», derler.

Bütün bu saf saf olan meleklerin ötesinde bir büyük ylan var-

dr. Ar- A'zam, ba kuyruunun üzerine gelmek üzere çevrele-

mitir..Ba beyaz inciden, bedeni sar altndan ve gözleri krmz
yakuttan yaratlmtr. Her tüyünün dibinde bir melein tebih et-

ti) Bunlar tesbihattr. Allahü Teâlâ'y yücelten, O'nun ulu isimlerini, kemâl «-

fatlarn dile getiren, noksan sfatlardan kendisini tenzih eden mübarek sözlerdir. Aynen
tercümeleri mümkün olmamaktadr.
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tii yüzbin kanad vardr. Bu san ylann tebihinin sesi. dier bütün
meleklerin tebih seslerini bastrarak onlara korku verir. Azn
açt zaman gökleri ve yeri bir lokma etmesi mümkündür. Eer o

büyük ylana ilham olunmasa idi, onun sesinin heybetinden bütün
mahlûklar helâk olurdu.

Allahü Teâlâ melekleri çeitli tarzlarda nurlardan yaratmtr.
Ars- Envere yakn olan meleklerin nurlar daha kuvvetli ve par-

laktr. Ardaki meleklerin nurlarna Sidredeki t
1
) melekler taham-

mül edemezler. Sidredeki meleklerin nurlarna da göklerde ve yer-

de olan melekler dayanamazlar ve yanarlar.

Bütün melekler Allahü Teâlâ'nn emirlerini yapmakla megul
olurlar, insan gibi günah ilemezler. Gdalar Allah' zikir olup ye-

dmek-, içmek, uyumak, cinsî münasebette bulunmak gibi özellikleri

yoktur. Çounluu insan eklindedirler. Uçan kulara benzeyip lâ-

tif ^isimler olduklar için de çeitli ekiller alrlar. Hakk Teâlâ'nn

Cennette, Cehennemde, gökte, yerde bulunan saysz meleklerin ki-

mi kyamda, kimi rükûda, kimi secdede, kimi oturarak devaml ola-

rak Allah' tebih ederler. nsanlarn hizmetinde olanlan gece gün-

düz onlar korur ve amellerini yazarlar. Bunlara Kirâmen Kâtibin

ve Hafaza melekleri denir. Meleklerin de kendilerinden peygamber-

leri vardr. Bu peygamberlerden biri srafil aleyhisselâmdr ki, Sûr'a

üfürecektir. Birisi Cebrail aleyhisselâmdr ki, altyüz kanad
^
vardr.

Her .birinin yüz telei vardr ki, her telein uzunluu mark ile

mafib aras kadardr. Bütün kanatlan renkli nurlardan olmakla

beraber büyük cüssesi kardan beyazdr; ayaklar yerin altna kadar

uzanr. Kanadnn bir tüyüyle dalar devirip ufalayacak kadar kuv-

vetlidir. Hakk Teâlâ'dan yeryüzünde olan peygamberlere selâm ve

vahiy getirmekle görevlidir. ekil ve büyüklükte israfil aleyhisse-

lâm gibidir. Biri de Mikâil aleyhisselâmdr ki. kanatlarnn saysn
ancak Hakk Teâlâ bilir. Denizlerdeki melekler ona baldr. Gökler

ve yer meleklerle doludur. Her birinin yamuru indirmek gibi nice

vazifeleri vardr. Her yamur damlasn bir melek indirir ve kya-

mete kadar ona bir daha nöbet gelmez. Yamur yadrma ii Mikâil

aleyhisselâma brakldndan, her yere yaan yamur, Mikâil aley-

hisselâmm rey ve tedbirindedir. Cebrâil aleyhisselâmm ekil ve bü-

yüklüündedir. Meleklerin peygamberlerinden birisi de Azrail aley-

odur. Bütün yeryüzü onun huzurunda bir sofra gibidir. Yüzbinlorce

rahmet ve gazab melekleri onun emrindedir. ekil ve büyüklükte,

(l) Sidre için Beinci Neviye baknz.
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kanatlarnn çokluunda Mikâil aleyhisselâm gib'idir. îsrâfü, Ceb-
rail, Mikâil ve Azrail aleyhimüsselâmn dördü bütün meleklerin
reisleri ve peygamberleridir. Göklerde ve yerde olan meleklerin
hepsi bu büyük meleklerin emrine boyun eerler ve onlara itaafc

ederler.

BENC NEV: Ar- A'zamm altnda olan Kürsi. Levh, Kalem,
Sidre-i Müntehâ, Tûbâ aac. Sûr ve Berzah- Ervah bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdin
Allahü Teâlâ Ar- Azamn nurundan, Arn altnda Arn ayana
bitiik dört sütun üzerinde krmz yakut renginde bir büyük Kürsî
yaratmtr. Sütunlar yerin dibine ulamaktadr. Bütün gökler ve
yerler, Kaf da, Kürsinin büyüklüü yannda, çöldeki bir yüzük
halkas kadar kalr. Bunun gibi Kürsi de Ar- A'zamm altnda sah-
rada sofra gibi kalr. Buradaki gibi benzetmelerden maksat, Ar ve
Kürsinin büyüklüklerini açklamak içindir, yoksa büyüklükleri tam
bu kadardr demek deildir. Çünkü onlarn büyüklüklerini ancak
âlemleri yaratan Allah bilir. Bunun içindir ki Artan maksat, mülk-i
erirdir, Kürsiden maksat ise Allah ilmidir, diye inananlar, hata
etmiler,, âyet-i kerime ve hadis-i eriflere aykr hareket etmiler-
dir.

I
Allahü Teâlâ Ar- A'zamn altmda^ve onun nurundan yeil ze-

berced renginde, etraf da krmz yakut renginde olan büyük bir
Levh yaratmtr.

Hakk Teâlâ uzunluu yüz yllk mesafe olan zümrüd renginde
bir yeil Kalem yaratmtr, içindeki mürekkebi beyaz nur olmu-
tur. Hakk Teâlâ Kaleme «Ey kalem yaz!» diye nida edince Kalem
heybetten ürküp gök gürültüsü gibi ses ile tebih ederek, Levh-

i

Mahfuz üzerinde Hakk'n emrine uygun olarak yazmaya balam-
tr. Kyamet gününe kadar olacaklar yazarak Levh-i Mahfuzu dol-

durmutur. Sonra, «yazlan yazld ve kalem kurudu» gereince Ka-
lem kuruyup kalmtr. Artk iyi olan iyi; kötü olan kötü olup kal-
mtr. Fakat Allahü Teâlâ Levh-i Mahfuza her gün ve gece üçyüz-
altm kere nazar edip her nazarnda bir ey silip yerine bir ey ya-
zar ve dilediini iler. Nitekim Ra'd süresindeki âyet-i kerimesinde,
«Allahü Teâlâ dilediini siler, dilediini deitirmez. Ümmul-kitâb
O'ndadr», buyurulmutur. Hakk Teâlâ'nm, kullarn ilerini Levh-i
Mahfuza yazmas, gök ve yer ehlinin, mahlûklarn ilerinin ezeli

ilme uygun olarak meydana geldiini bilmeleri içindir. Levh ve Ka-
lemi inkâr eden münafktr.

Allahü Teâlâ Ar- A'zamm altnda ve onun nurundan Kürsinin
karsnda, Cennetin üstünde beyaz inci misali "bir fezâ (saha) ya-
ratmtr ki, ad Sidretü'l - Muntehâdr. Cibril-i Emin ve melâike-i
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mükerreminin makam burasdr. Hakk Teâlâ Sidretü'l - Müntehâda
büyük bir aaç yaratmtr ki, ad Tûbâ aacdr. Kökü san altn-
dan, dallarnn çou krmz mercandan, yapraklan yeü zümrüd-
den ve çeitli meyvalan ekerdendir. Uçsuz bucaksz dallan Cennet
köklerine uzanr. Saysz meyvalanndan Cennet ehli yararlanrlar.
Sidretü'l - Müntehâda bulunan meleklerin Arn nuru ile yanma-
malan için Sidre ile Ar arasnda yetmibin perde yaratlmtr.

Allahü Teâlâ Ar- A'zamm altnda ve onun nûrundan Arn
ayana bitiik krmz mercan renginde boynuz ve kovan eklinde
büyük, uzun ve içi bo bir nesne yaratmtr ki, onun boluunda
bir berzah- evvel, bir de berzah- sâni vardr. Bunlardan birincisi
insanlarn bedenlerine gelecek ruhlarn ve ikincisi de gelip gitmi
ruhlarn mekândr. Gök ve yerin tabakalan yuvarlak ekmekler gi-

bi bunun içinde dizilip o onlara demeden hepsini içine almtr.
Bu boynuz gibi içi bo ey Isrâfil aleyhisselâmm Sûr'u olup. iç yüzü
balmumu yuvarla gibi, yâni kovandaki petek gözenekleri misali
delikli olup, ilk berzah âleminde bedenlere girecek ruhlar için, ikin-
ci berzahda bedenlerden çkp han bekleyen ruhlar için o iç yüzün
gözenekleri mesken ve bekleme yeri olmutur. Rûh kulan merte-
belerine göre kyamet gününe kadar o gözeneklerde yuva ve yurt
tutup her biri kendi makamnda kalmtr.

ALTINCI NEV: Sidretü'l - Müntehâda olan meleklerin özellik-

lerini ve durumlann, Ar horozu denen Tavus'un renklerini ve zi-

kirlerini bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdir:
Allahü Teâlâ Sidretü'l - Müntehâda görevlendirdii melei çok bü-
yük ve akl almaz ekilde yaratmtr. Bu melein yetmi yüzü, her
yüzünde yetmi az ve her aznda yetmi dili vardr. Her dili ba-
ka lisanla Hakk Teâlâ'y devaml tebih eder. Hakk Teâlâ Sidrede
dört bin saf melek yaratmtr. Her safn meleklerinin says onbino
varmtr. Birinci safta olan melekler daima secdeye vanp «Sübhâ-
nallah», derler. kinci saftaki melekler devaml oturup, «Elhamdülil-
lah*, derler. Üçüncü saftaki melekler devaml rükûa vanp, «Lâ ilahe
illallah», derler. Dördüncü saftaki melekler devaml ayakta durup,
«Allahü ekber», derler.

Allahü Teâlâ Sidrede yeü zümrüdden minâre eklinde bir bü-
yük direk yaratmtr. Sidreden yükseklii yetmibin fersahdr. Di-

rein banda beyaz inciden bir büyük kubbe ve bu kubbe üzerin-
de tavus kuu eklinde üstünde çeitli cevherlerin renklerinin bu-
lunduu bir âcib melek yaratmtr. Bu melein binbeyüz kanad
ve her bir kanadnda yüzbin telei vardr. Her telek üzerinde yeil
yazyla yazlm üç satr vardr. Birinci satrda, «Bismillâhirrahma-
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nirrahim», ikinci satrda, «Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resülul-
lah», üçüncü satrda Kasas sûresinin 88. âyet-i kerimesi olan «Allahü
Teâlânn zâtndan baka her ey yok olucudur», yazldr. Bu mele-
e Ar horozu derler. Kanatlarn açtkça teleklerinden Cennet ehli-

nin üzerine Hakk Teâlânn izni ile nisan yamuru gibi rahmet iner.

Be vakit namazn vakitleri olduunda o Ar horozu kanatlarn
birbirine vurup feryad ile barmca kanatlarnn her bir tüyünden
baka bir ses meydana gelip Cennet aaçlarnn dallarn sabah
rüzgâr gibi harekete getirir. Onun ötmesinden Cennette olan hûri
ve glman mesrur olup yüksek çardaklardan balarn çkarp üm-
met-i Muhammedin (sallâllahü aleyhi ve sellem) namaz vaktinin
geldiini birbirlerine müjdelerler ve «imdi hepsi ibadetle megul-
dür», derler. Hakk Teâlâ Ar horozuna feryad etmesinin sebebini
sorduunda, melek, «Mu min kullarn Sana ibadet etmeye baladk-
larnda onlar için Senden rahmet isterim», der. Hakk Teâlâ, «Ey ku!
Dünyada be vakit namaz edâ eden kullanma rahmet edip. Cehen-
nemden âzad ederek Naim Cennetinin nimetleri ile onlar hisselen-

dirir, gönüllerini ho ederim», buyurur. Bunun üzerine Ar horozu
çok sevinir. (Kâinat kudreti ile yaratan, varlklar hikmeti ile icad

eden, ilmi her eyi ihâta eden Allahü Teâlâ her ayb ve kusurdan
beridir)

.

Cennetlerin saylarn, isimlerini, vasflarn ve içindeki nehir-

leri, aaçlan, binalar, çeitli nimetleri, hûri ve glman dört nevi

ile bildirir.

BRNC NEV: Cennetlerin isimlerini, vasflann ve içinde akan
rmaklar, meyvali aaçlan, yüksek kökleri ve güzel elbiseleri be-

yan eder.

Ey aziz! Tefsir ve hadîs âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdin
Allahü Teâlâ Ar ve Kürsi altnda yedi kat göklerin üstünde Arn
nûru ile birbirinden yüksek sekiz Cennet yaratmtr. En yüksei
Allahü Teâlâ'nn görülecei Adn Cennetidir.

Birinci Cennet beyaz inciden DârüT-Celâl'dir.

kinci Cennet krmz yakuttan Dâru s-Selâm'dr.

KNC FASIL

Üçüncü Cennet
Cennetul-Huld'dur.

Cennetü'l-Na'im'dir.

Cennetü'l-Firdevs'dir.

Cennetü'l-Karâr'dr.

Cennetü'l-Adn'dir.

Altnc Cennet krmz altndan
Yedinci Cennet san miskten

Sekizinci Cennet el dememi inciden
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Adn Cenneti, etraf surla çevrili bir ehrin ortasnda olan bir

dan üzerindeki iç kale gibi, bütün Cennetlerin dahilinde ve orta-

snda olduu için hepsinden yüksek ve ereflidir. Cennetlerdeki ne-

hirlerin çounun kayna burasdr. Sözünün eri olanlarn ve

Kur'ân- Kerim'i ezberleyen hafzlarn makam ve Allahü Teâlâ'nn
zâtnn tecelli ettii mahaldir.

Her Cennetin, uzunluu ve genilii yüz yllk yol olan birer

kaps vardr. Her kap iki kanatldr. Kanatlar yekpare san altm-

lerce naklarla süslenmitir. Birinci Cennetin kaps üzerinde «Ld-

ilahe illallah Muhammedün Resûlullah» yazldr. Dier kaplarn
üzerinde, «Lâ ilahe illallah diyene azab etmem» ibaresi vardr.

Cennetlerin topra misk, ta cevher, bitkisi renk renk çiçekler ve
krmz zaferândr. Binalarn bir kerpici altn, bir kerpici gümü ve

çamuru anberdir. Kasrlar el dememi inciler, kökleri san yakut-

tur. Kaplan mücevherden olan her kasnn önünden dört nehir akar.

Biri âb- hayat (hayat suyu), biri hâlis süt, biri tertemiz arap, biri

de saf bal'dr. Nehirlerin etraf meyval aaçlarla dopdolu ve süs-

lüdür. Cennetlerdeki aaçlann dallan kurumaz, yapraklan dökü-

lüp çürümez, meyvalan tükenmez, daima yenmek için hazrdr.

nehirler vardr. Biri Rahmet nehridir. Bütün cennetleri dolar. u-
len saf, baldan tatl, kardan beyaz, kumu inciden güzeldir,

nehirlerinden biri de Kevser rmadr. Hakk Teâlâ bu nehri

(sallâllahü aleyhi ve sellem) hazretlerine vermitir.

Nitekim Kevser sûresi birinci âyet-i kerimesinde ona hitab ederek:

«Biz sana Kevser'i baladk», buyurmutur. Kevser rmann ge-

nilii üçyüz fersahdr. Kayna Arn altnda olup, Sidreden geçe-

rek Firdevs Cennetine dökülür. Yaydan atlan ok gibi akarak sür'at-

le Firdevs-i A'lây ve altndaki cennetleri dolar. Rengi sütten be-

yaz, tad ekerden tatl, anberden daha güzel kokuludur. Ondan bir

kere içen bir daha susamaz, hiçbir illet ve hastalk görmez, tad da-

mandan hiç gitmez. Birinci Cennetin kaps yannda Kevser nehri-

nin kenarnda renkli cevherlerden yaplm, yldzlann saysndan
daha çok kâseler vardr. Hair günü bütün ümmetlerin toplanma-

sndan ve Cehennem üzerindeki Srât'm geçilmesinden sonra Ha-
bîb-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) Cennete girmeden önce

ümmeti ile Kevser rmandan içeceklerdir. Kevser nehrinin dört

bir yannda taze incilerden ve krmz yakuttan iç içe sralanm
yüksek aaçlar vardr. Bu aaçlann dallar çeitli seslerle name-
ler çkanrlar. Dallann üzerinde cins cins kular, çeitli lisanlarla

tebih ederler. Cennet nehirlerinin dierleri Kâfûr nehri, Tesnîm
nehri, Selsebil nehri ve Rahik-i mahtûm (mühürlü duru ve temiz
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arap) nehridir. Cennetler içinde bu nehirlerden baka akan bin-

lerce nehirler ve etraflarnda yüzbinlerce yüksek aaçlar ve güzel

meyvaiar vardr.

Cennetteki mu minler için sündüs ve istebrak O) gibi kuma-
lardan yaplm binlerce kymetli elbiseler, milyonlarca lezzetli yi-

yecek ve temiz içecekler vardr ki. saysm ancak Hakk Teâiâ bilir.

Cennetlerin eni, yâni Cennetlerin sekiz surundan ikisinin aras yer

ve göün uzunluu kadardr. Cennetin boyunu ise ancak Allahü

Teâlâ bilir. Cennetlerin dereceleri, Kur'ân- Kerim'in âyetlerinin

says olan altbin altyüz altmalt derecedir. Her iki derece aras

da beyüz yllk yoldur. Cennet ehli, ezberledii âyet-i kerime say-

snca dereceye kavuur. Böylece Kur'ân- Kerim'i ezberleyen hâfz-

lar Cennet derecelerinin en yükseine, yâni Adn Cennetinin ortas-

na kavuurlar.

KNC NEV: Cennetlerin çeitli nimetlerini, içindeki hûri ve

glmanlan ve Allahü Teâlâ'y görmeyi bildirir.

Ey aziz! Ehl-i tefsir ve ehl-i hadis ittifakla öyle bildirmiler-

dir: Cennette bulunanlarn itiha ettikleri nimetler, her durumda

hemen önlerine gelir. Yüksek aaçlardan sarkan meyvaiar, bir ia-

retle ellerine eriir. Çeitli meyvalarla her an lezzetlenirler. stedik-

leri yiyecek ve içecekleri hemen hazr bulurlar. Bu yemekleri yap-

maya, piirmeye lüzum olmaz. Çünkü Cennette zahmet ve ate

yoktur. Cennet aaçlarnn en büyüü, kökü Sidrede, dallan Cennet

kasrlarnda olan Tûbâ aacdr. Günein tepede bulunup klarnn
bütün evlere girdii gibi Tûbâ aacnn saysz dallan da Cennet ka-

srlanna böylece girer. Meyvalanndan Cennet ehli lezzetlenir. Mü-
minlere,Cennette rengârenk döemeli kasrlar, içinde de tahtlar üze-

rinde anber saçl, hilâl kal, kara gözlü, güne yüzlü, tatl sözlü,

edal, nazl, inci dili, mercan dudakl, gül yanakl, servi boylu, gü-

zel huylu, gülden taze ve gönül alc pâkize hûri kzlan vardr ki,

Cennet ehlinin temiz hanmlandrlar. Her biri çeitli renklerde ve

hafif ölçülerde yetmi kat elbise giymilerdir: Her hurinin taze teni

cam gibi effaftr. Balarna çeitli renklerde k saçan taçlar ko-

yup türlü cevherlerle ilenmi tahtlar üzerine yaslanp müminleri

beklerler. Karlannda binlerce çocuk ve glman saf saf olup onlara

hizmet için ayakta dururlar. Cennete giren mü'minler ebedî olarak

orada kalr, hiç çkmazlar. Selâm ile tatl konuurlar ve bo sözler-

le aslâ gönül ykmazlar. Cennet ehli için ölüm ve ihtiyarlk yoktur.

Elbiseleri eskimez. Gönülleri zengin, gözleri tokdur. Yiyip içerler,

(1) Sündüs, parlak renkli, çiçekli, sim ilemeli. nakl olarak dokunmu ipek

kumatr, istebrak ise srma ilemeli kaba kumatr.
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fakat ayakyoluna gitmezler. Yedikleri güzel bir ter olup
gibi bedenlerinden çkar. Cennetteki huriler ve kadnlar hayz ve ni-

fas görmezler, kötü huylardan uzak ve temizdirler. Cennet ehli her
zaman emniyette, tedbir ve tedarikten geçmi, endie ve üzüntüden
uzak, hastalklardan selâmette shhat ve afiyette devaml, sürür ve
saadette ebedi kalrlar.

Allah'n hususi olarak mü'minler için tâyin ettii melekler her
bir hafta kadar zamanda bir kere mücevher eerlerle süslü burak-
lar getirip Hak Teâlâ'nn selâm ve dâvetini tebli ve tebir ederler.

Mü'minler de buraklara binip Adn Cennetine çkarlar. Hakk Te-
âlâ'nn misafirhanesine varp ikram ve izzetlerini görürler. Çeitli
nimetlerini yiyip selâm ve kelâmn iiterek kemâlde olan cemâlini
ba gözü ile müahede ederler. O'nu görme lezzetinden mest olup.
Cennet nimetlerini unuturlar. Sonra Hakk Teâlâ'nn bilgisi dahilin-

de yine kendi makamlarna dönerler. Bütün Cennetlerin bekçisi ve
hâkimi bir mahbûb ve büyük melekdir ki, ekli insan, ismi Rdvan'-
dr. Cennette gece gündüz olmaz. Bir an ksz kalnmaz. Çünkü
Cennetlerin çats, Ar- Rahmandr. Her zaman Arn nuru orada
parlar durur.

ÜÇÜNCÜ NEV: Cennet nimetlerinin özünü ve bu devlete ka-
vuan bildirir.

Ey aziz! Hakk Teâlâ hadis-i kudside azametiyle buyurmutur
ki:

«Ey Âdemolu! Sen dünyaya ne kadar rabet ve ütifat ediyor-

sun. O fânidir, nimetleri geçicidir, hayat snrldr. Gerçekten Bana*
itaat eden kullarm için sekiz Cennet hazrladm. Kaplan da sekiz

tanedir. Her bir Cennette za'ferândan yetmibin bahçe vardr. Her
bir bahçede inci ve mercandan yetmibin belde vardr. Her belde
içinde krmz yakuttan yetmibin kök vardr. Her kökte zeber-

cedden yetmibin daire vardr. Her dairede sar altndan yetmibin
oda vardr. Her odann içinde ipekli kumatan yetmibin taht dö-

enmitir. Her taht üzerinde bir huri kz ve her hurinin önünde
sar altndan bir sini vardr. Her sinide renkli cevherlerden yetmi-
bin tabak, her tabakta ayr bir yemek vardr. Her kökün altndan
dört nehir akar. Biri su, biri süt, biri arab, biri baldr. Her bir neh-
rin kenarnda yetmibin aaç, her aacn yetmibin çeit meyvas
ve yetmibin renk yapra vardr. Her aaç üzerinde rengârenk
yetmibin cins ku vardr. Her ku Bana yetmibin çeit ses ile te-
bih eder. Ben itaatli kullarma bunlardan baka her bir saatte göz-

lerin görmedii, kulaklarn iitmedii, kimsenin gönlüne gelmeyen
yetmibin hediye balarm. Cennetimde bulunanlarn elbiseleri

yetmi kat hülledir. Çok ince ve nazik olan bu elbiseler birbirlerine
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engel olmayp altndaki elbiselerin renkleri ile karp görünürler.

Cennetime girenler bir daha çkmazlar, ölmezler, ihtiyarlamaz,

üzülmez, korkmaz, alamaz, hastalanmazlar. Namaz klmazlar,
oruç tutmazlar, nifas görmezler. Helaya gitmez, ancak gülsuyu gibi

ter dökerler. Benim rzâm ve Cennetimi isteyen, dünyada aza ka-
naat edip, dünyann fâni, geçici olan lezzetlerini terk etsin. Habîbi-
me uyarak, onu sevip yolundan gitsin».

BEYT (Asl Farsça'dr)

Cennet-i Huld ni'metleri helâldir o kimseye
Elini dudan sürmez cihan ni metlerine.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Livâ-y Hamd'i ve Beyt-i Ma'mûr'u bildirir:

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimleri ittifakla öyle buyurmulardr:
Hakk Teâlâ Habib-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) hazretleri-

ne Livâul-Hamd isminde bir sancak- erif bah etmitir. Maher
günü ümmet-i Muhammed (sallâllahü aleyhi ve sellem), onun altn-

da toplanacaktr. Ümmetine efâat edecek olan Peygamberimiz (sal-

lâllahü aleyhi ve sellem) kendisine va'd edilen Makam- Mahmûdu-
na gidip Livâül-Hamd altnda toplanan ümmetine efâat etse gerek-

tir. imdi o Livâül-Hamd Cennetin en yüksek yerinde bir sonsuz
sahrada Hamd da üzerine dikilmi bir büyük âlemdir. Uzunluu
bin yllk mesafedir. Kabzas (tutulacak direi) , beyaz gümüten ve
yeil zebercedden olup üst ucu krmz yakuttandr. Üç köesi var-

dr ki, her iki köe aras beyüz yllk mesafedir. Üzerinde nûrdan
üç satr yaz vardr. Her birinin uzunluu beyüz yllk yol olan sa-

trlarn birincisinde, «Bismillâhirrahmanirrahim», ikincisinde, «Lâ
ilahe illallah Muhammedün resûlullah», üçüncüsünde, «Elhamdü
lillâhi rabbi'l-âlemin», yazldr. Bu büyük sancan altnda yetmi-
bin sancak daha vardr. Bunlardan her birinin altnda yetmibin
saf melek vardr. Her safda bulunan yetmibin melek Hakk Teâlâ'ya
tebih ederler.

1

Beyt-i Ma'mür, Firdevs Cennetinde krmz yakuttan yüksek bir

kubbe idi. Hakk Teâlâ Hazret-i Âdem aleyhisselâm Cennetten yer-

yüzüne indirip sonra tevbesini kabul edince, ona bir ikram ve Cen-
net yadigâr olmas ve tâvaf ve ziyaret etmesi için Beyt-i Ma'mûru
Cennetten bu dünyaya, Kâbe'nin bulunduu yere indirdi. Biri do-

uya, biri batya açlan iki kaps vard. Beyt-i Ma'mûrun içinde

nurdan üç kandil vard. Bu kandillerin o zaman aydnlatabildii
yerler imdi Harem-i Kâbedir. Hakk Teâlâ'mn emri ile yedi kat gök-
lerdeki melekler nöbetleerek iner Adem aleyhisselâm ile beraber
Beyt-i Ma'mûru tâvaf ederlerdi. Beyt-i Ma'mûr Hazret-i Adem aley-
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hisselâmdan Hazret-i Nün aleyhisselâma kadar yeryüzünde idi. Tu-
fandan önce dünya semâsna kaldrlmtr. Kyamete kadar orada
kalp, sonra yine Cennette olan yerine kaldrlsa gerektir.

Beyt-i Ma'mûrun "yeryüzünde olan yerinde, Hazret-i brahim
aleyhisselâm Hakk Teâlâ'nn emri ile Beyt-i erifi bina etmitir.
Eer Beyt-i Ma'mür gökten düse tam Kâbe-i Muazzamann üzeri-
ne düer. Yerdeki Beyt-i erif (Kâbe) ile gökteki Beyt-i Ma'mûr
aras Harem-i erifdir. Hâlen Kâbe duvarnda bulunan ve öpülen
hacer-i es'ad (kutlu ta), Beyt-i Mamurdan yadigâr kalmtr. Ha-
cer-i es'ad krmz yakut iken tûfânda Hakk Teâlâ'nn emri ile ha-
cer-i esved (siyah ta) olmutur. Dünya semasndaki Beyt-i Ma'mûra
her gün yetmibin melek girip namaz klar. Bu meleklere, —blis
de onlardan olduu için— cin de derler. Saylan o kadar çoktur ki,

Beyt-i Ma'müra bir kere girene, kyamete kadar bir daha sra gel-

mez.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Cennetin altnda olan meleklerin hicablann, denizleri, hazine-
leri, yedi kat gökleri ve içindeki melekleri, Güne, Ay ve yldzlarn
hareketlerini, kâinatn hâllerini ve gök boluunu dört nevi ile bil-

dirir.

BRNC NEV: Yüksek Cennetlerin altnda meleklerin hicabla-
rnn çeitlerini, Hakk Teâlâ'nn denizleri ve hazinelerini, yedi kat
göklerin nasl olduunu, her birindeki melekleri, onlarn ekillerini

ve tebihlerini bildirir.

Ey aziz! Ehl-i tefsir ve ehl-i hadîs ittifakla öyle demilerdir:
Allahü Teâlâ Cennetlerin altnda günein ndan yetmibin per-

de icad etmitir. Bunlarn altnda Ay'n nurundan yetmibin perde
ortaya koymutur. Bunlarn da altnda zulmetten yetmibin perde
yaratmtr. Yukardaki perdeler meleklerin çeitlerinden ibarettir.

Onlann altnda takn su denizi, onun altnda yaylm ince deri
denizi, onun altnda sra ile taksim edilmi rzklar denizi, nimetler
denizi, cevherler denizi, hayat denizi vardr. Yukardaki bahirler

(denizler) Hakk Teâlâ'nm hazinelerinden kinâyedir.

Bu bahirlerin altnda yedinci kat gök vardr. Renkli nurdan ve-

ya bir rivayette krmz yakuttandr. îsmi Aribâ'dr. Meleklerle do-
ludur. Bu muhterem melekler erkek insan eklindedir. Tebihleri
devaml -Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkhi ve zinete Arihi
ve radâdi kelimatihi», demektir.
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Onlar Allahü Teâlâ'dan baka kimseyi bilmezler. Birbirlerine

dahi bakmaziar. Allahü Teâlâ'nn korkusundan ayakta durup kya-

mete kadar alarlar. Bunlara Melâike-i mukarrebin ve rûhâniyyin

derler. Reislerinin ismi yedinci kat göün koruyucusu olan Râk-

yftü'dir.

Yedinci kat göün altnda altnc kat gök vardr ki, el deme-
mi incidendir. smi Rak'âdr. Bu katdaki melekler glman eklin-

de, yüzleri gülden tazedir. Hepsi Hakk Teâlâ'nn korkusundan rü-

kû'dadr. Tebihleri «Sübhâne Rabbi külli cy'in» dir. Reislerir

nin ad KemhâiTdir ki, altmc kat göün koruyucusudur.

Onun allnda beinci kat gök vardr. Krmz altndandr. smi
Dineka'dr. Melekleri hûri eklinde olup hepsi Allahü Teâlâ'nn kor-

kusundan oturup hudu üzeredirler. Tebihleri: «Sübhâne'l-halk'n-

nüri ve bihamdihi» dir. Reislerinin ismi SemhâiTdir ki, beinci kat

göün koruyucusudur.
•

Onun altnda beyaz gümüten dördüncü kat gök vardr, tsmi

Erkalûn'dur. Melekleri at eklindedir. Tebihleri: «Sübhânel melikiT-

Kuddûs, Rabbüna ve Rabbül-melâiketi verrûh» dur. Reislerinin

ismi Kakâil'dir ki, dördüncü kat göün koruyucusudur.

Dördüncü katn altnda üçüncü kat gök vardr. San yakuttan-

dr. smi Mâ'ün'dur. Melekleri kartal eklindedir. Tebihleri: -Süb-

hâneT - meliki'I - hayyllezi lâ yemût. dur. Reislerinin ismi Saf-

daü'dir. Üçüncü kat göün koruyucusudur.

Üçüncü kat göün altnda krmz yakuttan ikinci kat gök var-

dr. Ad Kaydûm'dur. Melekleri deve görünüündedir. Tebihleri:

«Sübhâne zil izzeti ve'l-ceberût» dur. Reislerinin ismi Mihâil'dir.

kinci kat göün koruyucusudur.

Onun altnda yeil zebercedden birinci kat gök vardr. smi
Berki'a'dr. Melekleri sr süretindedir. Tebihleri: «Sübhâne zil

mülki ve'î-melekût. dur. Bu dünya semasndaki meleklerin rei-

si ve koruyucusu smail'dir. Bu büyük ve güzel melek Mikâil'in ve-

kilidir. Yamuru her yere taksim eden odur. Yamur damlalar

onun hesab ile iner. Bulutlar onun sevk ettii bölgeye gider.

Yedi kat göklerin krmz altndan saysz kapal kapüar var-

dr. Anahtarlar «Allahü ekber» dir. Her semânn reisinin izni ile

kapclar bu kaplar açarlar. Göklerin her birinin kalnl ve yük-

seklii beyüz yllk mesafedir. Her iki semânn aras da beyüz yl-

lk yoldur. Unutulmamaldr ki, yukarda bildirilen gökierin ölçüle-

rindeki rakamlar, oniarn tam boyutlarn bildirmek için deil, Al-

lahü Teâlâ'nn kudretinin büyüklüünü, sonsuzluunu göstermek



30 MARFETNAME -

içindir. Yedi kat göklerin durum ve ekilleri sahih rivayetlere göre

yedi çadr gibi olup yeryüzünü çevreleyen içiçe daireler eklindeki

sekiz Kaf dandan yedisi üzerine karar etmilerdir. Sekizinci da,
birinci kat gök olan Dünya semâsnn içinde yeryüzünü çevreler.

Göklerin alt ksmlar yedi kaf danda son bulur.

KNC NEV: Yedi kat göklerin altnda Dünya semâsna bitiik

olan derya içinde Güne, Ay ve yldzlarn doup batmasn ve bâz
hâllerini bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimlerinin bir ksm öyle demilerdir:

Allahü Teâlâ, Dünya semâsnn altnda ve ona bitiik bir su deryas

yaratmtr ki, Dünya semâsnn içini her taraftan çevrelemitir.

Dalgalar hava üzerinde Hakk Teâlâ'nn emri ile sakin olup bir dam-

las havaya dümez. Güne, Ay ve yldzlar kendi Arnn nurun-

dan yaratp bu derya içinde balklar gibi yüzdürmütür. Günei

bütün yldzlardan daha büyük ve daha parlak, Ay' da büyük ve

nurlu yaratmtr. Sonra Hakk Teâlâ'nn emri üzere Cibril-i Emin

aleyhisselâm, kanad ile Ayn yüzünü mesh edip ziyâsn mahv et-

mitir. Böylece Ayn nuru gidince gece gündüzden ayrlm, senele-

rin ve aylarn hesab bilinmitir. Nitekim Hakk Teâlâ Kur'ân- Ke-

rîm'de Isrâ süresi, onikinci âyet-i kerimesinde buna iaret etmekte-

dir: «Bir delil olan geceyi kaldrp, yine bir delil olan gündüzü ay-

dnlk kldk». Ayn yüzünde benek benek görünen siyahlklar ve

lekeler, onun nurunun mahv olmas eserleridir.

Allahü Teâlâ sözü edilen derya içinde Güne için üçyüz altm
kulplu elmastan bir araba yaratp üzerine Günei koymutur. Gü-

nei arabas ile doudan batya çekip götürmeleri için her kulpun-

dan tutacak bir melek tâyin etmitir. Ay için de Hakk Teâlâ üçyüz

kulplu sar yakuttan bir araba yaratarak üzerine Ay' yerletirmi-

tir. Ay' arabas ile derya içinde doudan batya çekip götürmeleri

için her kulpu tutacak bir melek tâyin etmitir. Aynca Ay için lâ-

civerdi cevherden altm kulplu bir klf yaratm, her kulptan tu-

tacak altm melek tâyin etmitir. Ay'n arabasn götüren melekler

onu her geçen gün Güneten biraz daha uzaklatrdkça, klfn tu-

tan melekler de klf Ay'dan her gün biraz daha syrrlar. Böylece

Güne ile Ay kar karya geldiinde Ay klfndan tamamen çkp
dolunay hâlinde görünür. Sonra Ay' Günee melekler yava yava

yaklatrdkça, klfn da dier taraftan her gün biraz daha kuatp

Ay, Günee iyice yaklatnda da klfn Ay'a tamamen giydirirler.

Kyamete kadar bu ekilde devam eder. Bu sebepten Ay, bazen hi-
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lâl, bazen yann ay, bazen bedir ve bazen de muhâk eklinde görü-
lür. LHer ayn son üç gününde görünen Aya muhâk denir, ilk üç
günde görünen Ay'a da hüâl denir].

Dier yldzlarn da Hakk Teâlâ'nn takdiri ile hareket ettirile-

rek belli vakitlerde doup batmalarn salamak için büyüklerine
onar, küçüklerine birer melek tayin olunmutur. Batan gezegen ve
yldzlan, Kaf dann arkasnda yukarda sözü edilen derya içinde

kendi dou yerlerine getirirler. Aynca yldzlardan kopan ate par-

çalan ile de haber çalmak için semâya çkan eytanlan talarlar ve
yakarlar. [Halk arasnda buna yldz kaymas denir].

Allahü Teâlâ Güne, Ay ve be büyük yldz için Arzn iki tarafn-

da çok sayda doma ve batma yerleri yaratmtr. Her gün douda
baka bir yerden doup, batda baka bir yerden battklan için

bunlara yedi gezegen denilmitir. Hakk Teâlâ Güne için hususi

olarak douda siyah balçktan çkan yüzseksen kayna doma ye-

ri, batda da yine siyah balçktan çkan yüzseksen kayna batma
yeri yapmtr. Bu kaynaklar iddetli ate üzerinde hareketle kay-
nayan kazan gibidir.

Güne, Allahü Teâlâ'nn yüce takdiri ile alt ay her gün yeni bir

doma yerinden doup bir batma yerinden batar. Alt aydan sonra

tekrar eski doma ve batma noktalarndan doup batarak seneyi

tamamlar. Bu doma ve batma noktalan alt ay kuzeye, alt ay da
güneye doru kayar. Bu nedenledir ki k mevsiminde Günein
doma ve batma noktalan güneyde; yaz günlerinde ise kuzeyde
olur. Bu hâl kyamete kadar bu ekilde devam eder. Eerk saçan

Güne o derya içinde kalp nlan süzülmeseydi ve Güne havada
olsa idi, bize yakn olacak ve yeryüzündeki bütün mahlûklan yaka-
cakt. Eer Ay'n güzellii de nurlu yüzü ile o deryada saklanma-

yp, açk olarak görülseydi, cihandaki mahlûklar parlak Ay'n ce-

mâline meftun ve hayran olup, onu ma'bûd yaparlard diye kay
naklarda zikredilmitir.

ÜÇÜNCÜ NEV- Gece ve gündüzü. Günein secde etmesini, Gü-
ne ve Ay tutulmasn bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadîs âlimlerinin çou öyle bildirmilerdir:

Her gün Günein batma vakti olduunda gece için tâyin olunan me-
lek, siyah gece cevherini semâdan alp mark tarafna, yâni dou-
ya asar. Karanlk yava yava ufka yaylnca gündüz için tâyin

olunan melek, beyaz gündüz cevherini semâya kaldrr. Sonra gece

cevheri te'siri ile karanlk her tarafa yaylarak karanlk gece olur.

Güne batnca ona vekil olan melekler, Günei bir semâdan die-
rine sür'atle kaldnp iki saat kadar zamanda Ar- A'zam altna gö-
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türürler. Güne orada Hakk Teâlâ'ya. etrafndaki meleklerle bera-
ber secdeye gider. Cibril-i Emin aleyhisseiâm Günee Arn nurun-
dan bir günlük nûr cevheri elbisesini giydirir. Gece tamam olup
Güne domasna iki saat kala gündüz için tâyin olunan melek,
beyaz gündüz cevherini, gökten dou tarafna asar. Yava yava
beyazlk ufka yaylnca gece için tâyin olunan melek, siyah gece
cevherini yava yava semâya kaldrr. Gündüz cevheri bütün ufuk-
lara yaylp her taraf aydnlannca, Güne melekleri, Günei iki sa-

atte bir semâdan dierine sür'atle indirerek o günkü doma yerine
getirirler. Güne dounca, ona ait olan üçyüz altm melek de te-
bih ve tehiil ederek doup kanatlarn yayarlar. O günün saat ve
dakikalar miktanrca hareket ettirerek batma yerine götürürler.
Güne bu ekilde dou yerinden doup bat yerinden batarak k-
yamet yaklancaya dek gider gelir. Kyamet zaman üç gün mikta-
r Ar altnda kalp, dördüncü gün batdan dosa gerektir. Kyamet
alâmetlerinin en büyüü olan bu olaydan sonra tevbe kabul olmaz,
küfür ve günahtan piman olmak fayda vermez.

Allahü Teâlâ Güne ve Ay tutulmalar için belli zamanlar tak-

dir etmitir ki, yeryüzündeki kullar Güne ve Ay'n deimesini
görerek gafletten uyanarak kendisine tevbe edip yönelsinler. Gü-
ne tutulmas zaman geldiinde Güne, arabasndan düüp semâya
doru, yukarda ad geçen deryann derinliklerine gider. Eer ta-

mamen düerse tam Güne tutulmas olup, yldzlar örten
kaybolarak büyük yldzlar görünür. Eer yars deryaya düerse
dütüü miktar tutulur. Tutulma annda Günee ait melekler iki

ksm olurlar. Bir ksm tebih ederek Günei arabasna doru çe-

kerler. Dier ksm da yine tebih ederek, arabasn Günee doru
yaklatrrlar. Bu esnada yine batya doru hareket ettirirler. îki -

üç saat içinde Günei arabasna koyarak k verir hâlde batma
yerinden batrrlar. Ay tutulmas vakti gelince de ayn ekilde Ay,
arabasndan deryaya tamamen veya ksmen düer. Dütüü kadar
yeri tutulur. Ay'a ait melekler de ikiye ayrlrlar. Bir ksm Ay'
arabaya dier ksm arabay Ay'a yaklatrarak yerine yerletirir-

ler. Tutulmadan kurtulan Ay karanlk geceyi mehtabyla aydnla-
tr. Melekleri de onu alp batma yerine götürürler. [Ay tutulmalar
mehtabda, yâni dolunay zamannda olur].

Güne ve Ay tutulmalarnn faydalar vardr:

1. Güne ve Ay' ma'büd. tanr kabul edenlerin sözlerinin bâtl
olduu anlalr. Çünkü deimeye urayan eyler ma'büd, tanr
olamaz.

2. Günein kendisinden, Aym da Güneten olup, saf-

halarna göre Ay kemâle gelince, yâni dolunay safhasmda tutulma-
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s. kemâle gelen her eyin zevâle yüz tutacana delâlet eder. Çünkü
her kemâlin bir zevâli vardr. O hâlde yüksek makamda bulunan

kemâl sahiplerinin belâdan emin olmayp Hakk Teâlâ'ya tam yönel-

meleri lâzmdr. Nitekim Habib-i Ekrem sallâllahü aleyhi ve sellem:

«Rehây (kurtuluu) bekleyerek belâda olmay, kurtuluta olup be-

lâdan kaçmaktan daha çok severim. Allahü Teâlâ bir kulunu yük-

selttikten sonra, muhakkak indirir-, buyurmutur.

3. Kyamet günü yüzlerin beyaz ve siyah olaca (*) hatra ge-

lerek mü'm inler âhiret için hazrlkl olur ve Hakk Teâlâ'nn râz

olduu ileri yapar. Güne ve Ay tutulmalarn görenler, tevbe ve

stifar etmeli, Hakk Teâlâ'ya bütün kalbi ile

NEV: Kâinatn bâz hâllerini ve gök boluunu

(atmosferi) bildirir.

Ey aziz! Ehl i tefsir ve ehl-i hadîs öyle buyurmulardr: Allahü

Teâlâ daha önce sözü edilen, Güne, Ay ve yldzlarn dousundan

batsna kadar içinde yüzdüü denizin altnda, hava denizinin orta-

snda Arz ve semâ arasnda bir su deryas yaratmtr. Buna Yasak

Deniz derler. çinde balklar gibi yüzen binlerce çeit mahlûk vardr.

Bunun suyu ile tûfân olmu, Nûh aleyhisselâma inanmayanlar bo-

ulmutur. Hakk Teâlâ yamur yamasn murad ettiinde, gökle-

rin üstünde olan Rzklar Denizinden belli vakitlerde, taksim edilmi

nzklar semâya indirerek Yasak Denize ulatrr. Oradan rüzgâra

yükletip bulutlara bildirir. Böylece nzklarla karan su. kalbur mi-

sali elenerek yamur damlalar ekline gelir. Hakk Teâlâ'nn emri

ile her yamur damlasn bir melek indirerek belirli yerine koyar.

Melekler nurdan yaratld için yamur damlalarn indirirken iz-

diham olmaz, k huzmeleri gibi birbirinden geçerler. Semâdan ye-

re inen her yamur damlas ölçülü, tartldr. Karaya ve denize

faydas çoktur. Bir yamur damlas rzk ile dolu ise, ondan karada

bitki hâsl olur, denizde sedeflere (
2
) vâsl olur. Yâni rzklar kendi

deryasndan Yasak Denize, oradan bulutlara, oradan da kara ve

denizlere iner.

Allahü Teâlâ hava deryasnn (atmosferin) içinde kar ve dolu-

dan yüzbinlerce dalar yaratmtr. Yerin bir bölgesine kar ve dolu

yadrmay dilediinde, onlara vekil olan Mikâil aleyhisselâma em-

(1) Kyamette, amel defteri sa yanndan verilen mü'minlerin yüzü beyaz; sol

yanndan verilen günahkârlarn yüzü kara olacaktr.

(2) Seder. denizlerde bulunan istiridye misaü bir hayvandr ki, inciler bunlarn

karnnda oluur.

F. 3
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reder. O da yardmcs olan, daha önce bildirilen îsmâil ismindeki

melee emredip diledii yere istedii kadar kar ve doluyu, her da-

nesini bir melek indirmek suretiyle yadrr. Nitekim Hakk Teâlâ

Nur sûresi, krküçüncü âyet i kerimesinde, «... Gökten dolu dala-
rndan dolular indirir...», buyurmutur.

Allahü Teâlâ daha önce bildirilen yeil cevherden suyu yarat-

tnda, suyun buharndan da rüzgâr yaratmtr. Yer ile gök ara-

snda olan rüzgâr üç ksmdr.
1. Rih-i Akim (Yamursuz rüzgâr) : Ad kavmine gönderilen rüz-

y, yamurlarn yad deryay, kar ve dolu dalarn yüklenip
gök boluunda tutan rüzgârdr.

3. Rih-i ehl i Arz (Yer halknn rüzgâr): Çeitli yönlerden ha-
reket eden havadr. Bulutlar birletirip ayrr, yamur ve kar ya-
acak yerlere götürür.

Rüzgârlarn esmesi Mikâil aleyhisselâmn idaresine verilmi,

onun hareket ettirmesine balanmtr. Onun izni ile eser. izni ile

durur. Hakk Teâlâ havay, mahlûklarn nefes almalar için, rüzgâr
da ferah, sürür ve bir ksm eya ve ilerin düzeni için yaratmtr.
Çünkü hava ve rüzgâr olmasa her ey kokar, bozulur ve karada ya-

ayan bütün canllar helâk olurdu. Rüzgârn, yamur yamas, bit-

kilerin büyümesi gibi faydalar çoktur. ekilleri güzelletirme, ha-

yat koruma ve eyann havalandrlmas v.s. özelliklerinin sonu gel-

mez.

Hakk Teâlâ bulutlar lâtif ve içi bo yaratmtr. Onlar Mikâil

aleyhisselâmn yardmclar havada bir araya toplayp yere yakn
getirdiklerinde gökyüzünü kaplayp youn bulutlar oluur. Melek-

ler tarafndan yerden uzaklatrp semâya kaldrdklarnda ise lâtif

olurlar.

Hakk Teâlâ bulutlarn evki için Ra'd isminde bir küçük melek
yaratp Mikâil aleyhisselâma tâbi klmtr. Demirden bir kamçs
vardr. Onunla bulutlar deve güder gibi sevk eder. iddetli vurdu-

unda kamçsndan çkan atee imek derler. Bu atein yere düen
kvlcmna yldrm derler. Korkutucu ses olan gök gürültüsü me-
leklerin en küçüü «Ra'd» m sesidir ki, Hakk Teâlâ'ya hamd ile te-
bih eder. Böylece bulutlar gidecekleri yere götürür. Nitekim Hakk
Teâlâ Ra'd sûresi, onüçüncü âyet-i kerimesinde: «Ra'd Allahü Te-

âlâ'y hamd ederek tebih eder. Yardmclar olan melekler de on-

dan korkularndan tebih eder-, buyuruyor.

Yal havalarda gökyüzünde çeitli renklerden meydana ge-

len ve gök kua denen yaya, Kavs-i Kuzah (Kuzah yay) demek,

—Kuzah eytan ismi olduu için— hadis-i erif ile yasaklanm,
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gavsullah demek emrolunmutur. Çünkü gök kua Hakk Teâlâ'

-

nn rahmetinin alâmeti, kudretinin meydana çkmas ve bereketinin

habercisidir.

Hakk Teâlâ yeryüzü etrafndaki havay lâtif yaratmtr. Yeryü-

zündeki canllar havay burunlanna çekmek suretiyle teneffüs ede-

rek yaarlar. Allah, bu havann üstünde duman, onun üstünde be-

yaz bulut, onun üstünde yamur bulutlar, onun üstünde de uçan
kular yaratmtr. Bu kularn ne Yasak Denizde, ne de yeryüzün-

de yuvalan vardr. Onlar hava yerler, hava içerler, havada uyur,

havada çiftleirler. Yumurtalarn havada yüksekten brakrlar.
Aa inerken yumurta canlanp yavru olur, kanatlanr ve uçar.

Sonra yukar doru uçup kendi cinsinden kulann bulunduu yere

gider. Uçan kularn bulunduu havann üstünde kar ve dolu da-
lan, onun üstünde Yasak Deniz, onun üstünde lâtif hava, onun üs-

tünde de Güne. Ay ve yldzlarn içinde hareket ettii derya vardr.

Güne ve yldzlarn klar çok iddetli olup onlarla bizim aramzda
bulunan bu lâtif hava, saf su deryas, kar tabakalar ve bulutlar,

klann bize gelmesine tamamen engel olmazlar. Eer bu kadar en-

gel olmasalard Günein ssna ve hararetine dayanlmazd.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Yedi deniz, sekiz Kaf da, yedi kat yerleri ve her tabakasnn
sâkinlerini, Cehennemin yedi tabakasn ve her birinde bulunanla-

n, kyamet alâmetlerini, kyamet hâllerini, âlemin yok oluunu ve
maherdeki korkulan be nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Yedi deniz, dalar, yerler ve Cehennemi ksaca
bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadîs âlimleri ittifakla öyle bildirmilerdir:
Allahü Teâlâ gökleri ve yerleri yaratmay istediinde, önce bildir-

diimiz yeil cevherin suyundan Cennetler ve hazineler altnda ka-
lan artn saf ve lâtifinden yedi kat gökleri yaratmtr. Ondan ka-
lan bulank ve kesifini birbirine vurmutur. Yüze çkan köpüü ve
yükselen dalgalar dondurunca yerler ve dalar meydana gelmitir.
Dalar yerin direkleri olmutur. Sonra bütün dalarn damarlann
yeryüzünü çevreleyen Kaf dana balamtr. Bir büyük melei zel-

zeleye vekil edip dalann damarlarn onun emrine vermitir. Hakk
Teâlâ bir yerin halkn günahtan men etmek istediinde, o melek
o yerin damarn hareket ettirir. Böylece o yerin halk o zelzeleden
korkarak kendilerine gelip Allahü Teâlâ'ya yönelerek ibadet ve tâat
yaparlar.
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Hakk Teâlâ yeryüzünden sonra yedi denizi yaratmtr.

En küçüü Arzn etrafn Kaf dann ötesinden kuatmtr.
smi Bahr-i Muhittir. Onun ötesinde ikinci deniz vardr. smi Kay-

nes'dir. Onun ötesinde, ismi Esam olan üçüncü deniz vardr. Onun
ötesinde, ismi Muzlem olan dördüncü deniz vardr. Onun ötesinde,

ismi Mrmas olan beinci deniz vardr. Onun ötesinde, ismi Sakin

olan altnc deniz vardr. Onun ötesinde, ismi Baki olan yedinci de-

niz vardr.

.
Bütün bu denizler birbirini içine almtr. Her denizin eni be-

yüz yllk yoldur. Hakk Teâlâ yeil cevherin bakiyesinden her iki

deniz arasnda ve birinci deniz ile yerin etraf arasnda bir de ye-

dinci denizin ötesinde olmak üzere sekiz yeil Kaf da yaratmtr.

Her bir Kaf dann genilii beyüz yllk yoldur. Sonra Hakk Te-

âlâ kudreti ile çadrlar gibi olan bu Kaf dalarnn yedisinin üzeri-

ne yedi semânn etrafn kubbeler gibi kondurmutur. Sekizinci Kaf

da dünya semâsnn içinde, Bahr-i Muhit ile Arz arasnda hepsin-

den ayr ve tek bana kalmtr. Bu yeil daa semâ içinden Güne
klar, Ay nurlar ve yldzlar parlayp, uâlar Kaf dandan ha-

vaya aksettiinden renksiz havay gök mavisi gösterir. Halk bunu

semânn rengi zannederler.

Hakk Teâlâ yedi denizin her birini balklar gibi binlerce çeit

mahlûklarla doldurmutur. Yedinci kat göün duvan olan Kaf da-

nn ötesinde büyük bir ylan yaratmtr. Bu ylan o büyük da,
ba kuyruuna gelecek ekilde çevrelemitir. Kyamete kadar Hakk
Teâlâ'ya yüksek sesle tebih eder. Yedi denizin ortasnda yedi kat

yer, bir gemi gibi hareketli ve dönüp dururken Hakk Teâlâ, yedi

kat yerin etrafn kavrayp bir omuzu üzerinde durduran bir büyük
melek yaratmtr. O melein, ayan basmas için yeil yakuttan

kare eklinde bir büyük kaya yaratmtr. Bu kayann üst yüzünde
bin vâdi yaratp her birini su ile doldurup denizler gibi yaparak
her birini binlerce çeit mahlûklarla doldurmutur. Hakk Teâlâ o

yakut kayay sâbit tutmak için bir büyük krmz boa yaratmtr.
Bu boann krk bin ba, krk bin boynuzu ve krk bin aya var-

dr. Her iki aya aras bir yllk yoldur. Büyük yakut kayay boy-

nuzlan ve srt üzerinde tar. Bu boann ad Liyunan'dr. Sonra

Hakk Teâlâ bu boann ayaklarnn karar etmesi için bir büyük ba-

lk yaratmtr. Yedi deniz onun aznda bir damla gibidir. Sonra
Hakk Teâlâ baln altnda büyük bir deniz yaratmtr. Balk bu de-

nizde hareketsiz durmaktadr. Sonra Hakk Teâlâ bu denizin altnda
yedi tabaka Cehennemi yaratmtr ki, büyük deniz Cehennem üze-

rinde sâkin olmutur. Hakk Teâlâ yedi Cehennemin altnda. Sa'îr

ve Sekar adl tabakalarn üzerinde durduu keskin rüzgâr yarat-

mtr. Sonra o rüzgârn altnda karanlk ve onun altnda bir perde
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yaratmtr. Mahlûklarn ilmi o perdeye kadardr. Mülkünü ve mül-

künde olanlar, en iyi Allahü Teâlâ bilir.

NEV: Yedi kat yerlerin hâllerini, her tabakann
i, Cehennemin yedi tabakasn, her birinin ismini ve oraya gi-

recekleri teferruatiyle bildirir.

Ey aziz! Tefsir ve hadis âlimleri ittifak ederek öyle bildirmi-

lerdir: Hakk Teâlâ yerleri birbirinin altnda yedi tabaka hâlinde

yaratmtr. Her tabakann genilii ve her iki tabaka aras beyüz
yllk yol olup hava ile doludur. Birinci tabakann ismi Dimkâ'dr.

Yamursuz rüzgâr gibi havas nâhodur. Orada Berem ismi ile

mehur yaratklar vardr ki, onlara hem hesap hem azâb vardr.

kinci tabakann ad Celde'dir, orada Cehennem ehli için çeitli

azâblar hazrdr. Kavminin ismi Tamas'dr. Birbirini yerler. Üçün-

cü tabakann ismi Arkâ'dr. Orada katr büyüklüünde akrepler

vardr. Kuyruklar mzrak gibidir. Herbirinin kuyruunda öldürücü

zehirle dolu üçyüz boum vardr. Orada yaayanlar cimri bir tâife-

dir. Bunlara Kabes derler. Onlarn yiyecei toprak; içecei çi ta-

nesidir. Dördüncü tabakann ad Harbâ'dr. Orada dalar gibi ej-

derhalar vardr. Kuyruklar uzun hurma aac gibidir. Eer birinin

zehiri Bahr-i Muhite karsa, orada yaayan bütün canllar ölür.

Orada sâkin olanlara Cülhâm derler. Gözleri ve ayaklar yoktur.

ki kanatlar vardr, uçarlar. Beinci tabakann ad Melesel'dir. Ora-

da yaayanlarn ad Mhtat'dr. Saylan hesapszdr. Birbirlerini yer-

ler. Orada kükürtten da gibi talar vardr. O talar kâfirlerin bo-

yunlarna balanp Cehenneme atlr. Altnc tabakann ad Siccin'-

dir. Cehennem ehlinin amel defterleri oradadr. Orada sâkin olan-

lara Kutâfe derler. Ku eklindedirler. Fakat elleri insan eli, kulak-

lar sr kula, ayaklan koyun aya gibidir. Onlar melekler gibi

yemez, içmez ve cimâ' etmezler. Daima Hakk Teâlâ'ya ibadet eder-

ler. Bir rivâyette Cehenneme gireceklerin rûhlar kyamete kadar

orada habs olmulardr. Yedinci tabakann ad Ucbâ'dr. Kavminin

ad Cüsûm'dur. Hepsi ksa boylu, siyah zenciler gibidir. Elleri, ayak-

lan yrtc hayvan pençesi gibidir. Ye'cûc ve Me'cûc'u onlar helak

etse gerektir. Hâlen lânetli eytan, avanesiyle birlikte orada sâkin-

dir. Kendisi bir taht üzerinde oturur. Taraftarlan etrafnda saflar

hâlinde durup herbiri bu yeryüzünde insanlan saptmak için yap-

tklan fitne ve fesadlan ona arz ederler. Bunlardan fesad ve kötü-

yanma alp ona iltifat eder ve yaknlarndan sa-

Teâlâ ümmet-i Muhammedi (sallâllahü aleyhi ve sellem)

onlarn errinden muhafaza buyursun. Amin! Bu yedinci tabakann

ortasnda karanlktan bir perde vardr.

Yerin bu yedi tabakas, Arz tamak için yaratlan büyük bir
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melein omuzunda durmaktadr. Hakk Teâlâ yedi kat yerin altn-

da yeil kaya, krmz boa, büyük balk ve engin denizden daha

aada kendi hametiyle yedi tabaka Cehennem yaratmtr. Bu

yedi tabaka, birbirinin altnda ve her iki tabaka aras beyüz yllk

mesafedir. Cehennemin yedi kaps vardr. Her birinin içinde ate-

ten yetmibin da, her dada ateten yetmibin vadi, her vadinin

içinde ipler, sandklar, tokmaklar, topuzlar, zincirler, bukalar, kö-

pekler, ylanlar, zehirli akrepler, kaynar sular, katran ve irinler, ze-

hir, zakkûm gibi binlerce azâb vardr. Cehennemde kara yüzlü, gök

gözlü zebani melekler vardr. Bu meleklerin hepsi sardr, onlarda

merhamet yaratlmamtr, saylar çoktur. Hakk Teâlâ zebaniler©

Mâlik isminde büyük ve heybetli bir melek vekil etmitir. Yedi Ce-

hennemin hâkimi ve kapcs odur.

Birinci cehennemin ad Cehennem'dir. Dierlerine göre azab

daha hafif ve incedir. Ümmet i Muhammedin (sallâllahü aleyhi vo

sellem) günahkârlarnn yeri orasdr. kinci tabakann ad Sa'ir'dir.

Hristiyanlar orada azâb görürler. Üçüncü tabakann ad Sekar'dr.

Yahudiler için devaml kalnacak yerdir. Dördüncü tabakann ad
CahînVdir. Dinden dönenler ve eytanlar için orada ackl bir azâb

vardr. Beinci tabakann ad Hutame'dir. Gayyâ kuyusu oradadr.

Ye'cûc ve Me'cûc ve kâfirlerin yeridir. Altnc tabakann ad Lezf-

dir. Put ve atee tapanlar ile sihir yapanlar için hazrdr. Yedinci ta-

baka en aa kattr, ismi Hâviye'dir. Orada Allah' inkâr edenler,

O'na inanmayan dinsizler, borcunu ödemeyenler, yalanc ve münâ-

fklar olacaktr. Bu yedinci tabakann etkisi ve harareti, azabnn
iddeti dierlerinden çoktur. Yedi Cehennemin kendi içindeki taba-

kalar yedibin tabakadan çoktur. Ya Rabbi! Bizi Cehennem azabn-

dan koru!

ÜÇÜNCÜ NEV: Âlem aacnn meyvas olan Âdem aleyhisselâ-

IttUl rûhu cümleden önce iken cümleden sonra zuhur ettiini, Cen-

nete çkn ve oradan iniini, zürriyeti ile yeryüzünün ma'mûr ol-

duunu, onun neslinden Habîb-i Ekrem sallâllahü aleyhi ve selle-

min dünyaya terifini ve eriatnn devaml ve ulu olduunu bildi-

rir.

Ey aziz! Ehl-i tefsir ve ehl i hadis ittifak ile öyle bildirmiler-

dir: Allahü Teâlâ ruhlar âlemini yarattktan ikibin sene sonra ci-

simler âlemini de icad ederek alt günde Ar' A'lâdan zulmet ve hi-

caba vanneaya kadar her eye nizamn vermitir. Sonra Kerûbiy-

yûn meleklerini Arn ayana yerletirip Melâike-i hâffûn (korkan)

ve saffün (saf olan) için Arn etrafn mekân eylemitir. Dier me-

leklerin mertebelerine göre her zümresine belli bir mekân ihsan

edip bir snfn Kürside, bir snfm Sidrede, bir snfn Livâü'l-
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hamd altnda, birçok snflarn da Cennette huri ve glmân ile yer-

letirmitir. Binlerce snf meleklerle gökler, yerler, denizler ve Ce-

hennem dolmutur. Melekleri yerde ve denizde olan mahlûklarna

hizmetçi klmtr. Cehenneme dolan melekler zebaniler olmutur.

Mücerred ruhlar bölük bölük askerler gibi olup, gökleri ve yeri çev-

releyen, srafil aleyhisselâmn sûru içinde her zümre mertebesine

göre makamn bulmutur.

Cisimler âleminin her bölgesini, Ar- A'lâdan en aadaki
perdeye kadar melekler, rûhlar, varlklar ve mahlûklar ile doldur-

mutur. Yeryüzünü de çeitli mahlûklarla bo brakmad gibi bü-

tün dalarda ve vadilerde dar bitirip, bütün yeryüzünü doldurdu-

unda kudreti ile bir tavus kuu yaratmtr. Dünya dolusu dary
ona ayrlm rzk olarak vermitir. Ku, o kendisine ayrlan dany
zamanla yiyerek on vadi dolusu dar kalnca korkusundan günde

onar adet dar yemeye balamtr. Bir zaman sonra bir vadi dolusu

dar kalnca günde bir tane yemekle kanaat etmitir. Daha sonra

darlar bitiren tavus kuunun eceli de gelmitir. Düünmelidir ki,

bu köhne dünya ne zamandan beri bu nizam bulmutur ve neler-

den artakalmtr. Akl sahiplerine son derece ibret levhas olmu-

tur. Sonra Hakk Teâlâ yeryüzünde renksiz, dumansz ve ssz ate-

ten cinleri yaratp Meâric ismini vermitir. Bu, cinlerin babas ol-

mutur. Ondan Meârice isminde zevcesini yaratmtr. Bunlarn iz-

divacndan cin taifesi meydana gelmi, yüzbinlerce kabile olmu-

tur. Lanetlenmi eytan da onlardandr. Cin taifesi zamanla çoala-

rak yeryüzünü doldurmutur. Onlarn asl ekilleri insan eklinde-

dir. Fakat melekler gibi lâtif cisim olduklarndan istedikleri ekilleri

alabilirler. Zamanla iyiden iyiye çoalan cin taifesi yeryüzüne s-
maz olunca, iblis kendi zürriyetini alarak dünya semâsna çkp
orada yerleti. Bütün cinler gece gündüz Allahü Teâlâ'ya ibadet

edip aslâ isyan etmezlerdi. Yedibin sene sonra yeryüzünde kalan-

lar çeitli sapklklara ve kan dökmeye balayarak ibadetleri terk

edip günah ilediler. Sonra Hakk Teâlâ her yüzylda bir kere kendi-

lerinden bir peygamber gönderdikçe o peygamberi öldürerek oniki-

bin senede yüzyirmi peygamber katletmilerdir. Sonra Hakk Teâlâ

hm ederek dünya semâsnda yaayan blisi evlâdiyle yeryüzüne

indirip, cinleri bir yere toplayarak semâdan indirdii atele hepsini

yakmtr. Semâdan gönderdii blisin zürriyetini bir ksm adalar-

da yerletirip, blisi, kendisine çok itaatli olduundan yedinci semâ-

ya kaldrmtr. Oradan lâhi dergâha alnacak kadar yükselen b-

lisi Cennetine kabul etmitir. Allah, dünyann bo kalmamas için

dünya semâsndan yeryüzüne melekler indirmitir. Melekler yeryü-

zünde Hakk Teâlâ'ya bin yl ibadet etmilerdir. Böylece cinlerin ba-

bas olan Meâric'in yaratlmasndan yirmibin yl geçmitir.
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Bundan sonra Hakk Teâlâ insanlarn babas olan Hazret-i Adem
aleyhisselâm yaratmak murad ettiinde. Azrail aleyhisselâm gön-
derip yeryüzünde yedi iklime ait yerlerden çeitli topraklar aldr-
mtr. Sonra Cebrâil aleyhisselâm gönderip o kuru topra krk
gün yourtmutur. Hakk Teâlâ o hamura, en güzel yaratl üzere
Nu'man vadisinin içinde ekil vermitir. Kendi rûhundan onun
baucuna doru üflemitir. Böylece onu meleklerin secdegâm eyle-

mi ve kendi neslinden gelecekler için bir peygamber eylemitir.

Bütün melekler ona secde ettiinde iblis, «hayr», diyerek secde et-

medii için lânetlenmi ve kovulmutur. Sonra da Allah'tan kya-
mete kadar mühJet almtr. O zamana kadar saysz zürriyeti ile

insanoluna saldrmaya frsat bulmutur. Bunlar, insanlarn be-

denlerine her yerden girer, damarlardaki kan gibi dolap onlar
yoldan çkarmaya çalrlar. Fakat zorla insanlar âsi ve kâfir ya-

pamazlar. Ancak ibadetleri zor ve ac, yasaklan kolay ve tatl gös-

tererek vesvese verirler. Hakk Teâlâ hepimizi onlarn errinden mu-
hafaza buyursun. Amin.

Hakk Teâlâ Adem aleyhisselâm yeryüzünde yarattktan krk
yl sonra, göklere kaldrp Firdevs Cennetine sokmu ve hülleler

(elbiseler) giydirip çok nimetler ihsan etmitir. Âdem aleyhisselâ-

ma her nimeti verdikçe; «Bu nimetlerle yetinir misin?», diye hitap

etmi, o da-, «Yeterli deildir ya Rabbi», diye cevap vermitir. Bu
durum bir müddet böyle devam etmitir. Ne zaman ki, Hakk Teâlâ

mda yannda kendi gibi bir güzel insan oturuyor görmütür. Onun-
la sohbet edip aralarnda vuslat yaknlamas olduunda Hakk Te-

âlâ yine hitap edip, «Ya Adem! Bu nimetimle nicesin?», buyurdu-
unda, «Ya Rabbi! Hesapsz nimet denizine daldm. Bu nimetini

hepsinden büyük buldum. Bununla kanaat ettim. Havvâ ile sükûnet

bulup, ülfetiyle ünsiyyet klp, ondan murad aldm. Baka ikrama
hacet kalmayp, bu ihsannn ükür ve sürüm ile doldum», diye ce-

vap vermitir. Sonra Hakk Teâlâ, «Ya Adem! Havvâ ile Cennetimde
oturun. Her nimetimden lezzet aln. Ancak buday aacna yana-
mayn, ondan yiyerek Bana âsi olmayn», buyurmutur. Bu minvâl
üzere Hazret-i Adem Havvâ Anamzla bin yl kadar Cennette safa

sürmülerdir. Sonra Adem aleyhisselâm Havvâ Anamzn sözüne

uyarak buday aacndan alp ikisi birden yediklerinde Hakk Te-

âlâ onlar (Cennet elbiselerinden) uryân olarak Cennetten Dünyaya
indirmitir. Adem aleyhisselâm Hindistanda bir yüksek da üzerine

inmitir. îkiyüz yl o dada alayp tevbe ettikten sonra tevbesi ka-

bul olmutur. Havvâ Anamz da Adem atamz talep edip ikiyüz yl-

lk hasreti ile Arafat da üzerinde bulumalar müyesser olmu-
tur.

ret-i Havvâ Anamz
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NAZM

ki cânibden ol iki mütak
kisi bile mübtelâ-y firak

Biribirine heman eridiler

Alayp sarmap görüdüler (').

Sonra am'a gelip orada beyüz yl kaldlar. Hâbil ve Kâbil ora-

da dünyaya gelip yine Hindistan'a gitmilerdir. Ömürlerinin süresi

ikibin sene idi. Adem aleyhisselâm Serendib adasnda, ondan krk
sene sonra da Havva Anamz Cidde'de vefat etmilerdir. Sonra zür-

riyetleri yeryüzünü meskûn ve ma'mûr etmilerdir. Adem aleyhis-

selâmm neslinden binlerce kimse nebi olmak erefine kavumular-
dr. Hazret-i Adem aleyhisselâmdan altbin sene geçtikten sonra
Mekke-i Mükerreme'de smail aleyhisselâm evlâdndan, Kurey ka-
bilesinden Haimoullarndan Abdullah'n sulbünden Muhammed
Mustafa (sallâllahü aleyhi ve sellem) hazretleri dünyaya gelmitir.

Krk sene velayet zevki ile safalar sürüp krkbir yanda bütün in-

sanlara ve cinlere peygamber olmutur. Üç sene Mekke'de kâfir-

lerden cefâlar görüp, malûb iken Medine'ye hicret etmitir. Onun-
cu sene Mekke'ye galip gelerek feth edip, yine Medine'ye gitmitir.

O sene Medine'de ya altmüç olup oradan âhirete irtihal etmitir.

Bizim peygamberimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) odur. Peygam-
berlerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmez. Mübarek
eriati kyamete kadar bâkidir. Hükümleri yürürlükten kalkmaz ve
deitirilmez. Peygamberimizin hicretinden bu zamana kadar Ka-
meri takvim ile binyüzyetmi yl geçmitir. O hâlde âhir zaman
olup dünyann ömrü geçip gitmi ve kyamet yaklamtr. Edeb ve
hayâ, sevgi ve vefâ, sdk ve safâ yitmi ve batmtr. Çünkü peygam-
berimizin (sallâllahü aleyhi ve sellem) haber verdii kyamet alâ-

metlerinin çoklar zuhur etmitir. «Ya Rabbi! Bizi âhir zaman fit-

nesinden koru. man ve ehadet ile dünyadan çkar. Birahmetike ya
erhamerrahimin».

DÖRDÜNCÜ NEV: Kyamet alâmetlerini, Sûrun üfürülmesinl,

zelzele ve insanlarn korkudan darmadan olularn, mahlûklarn
helâk olmasn, göklerin harab olmasn bildirir.

Ey aziz! Hadîs âlimleri ittifak ile öyle bildirmilerdir: Kyamet
iaretleri ve kyamet alâmetleri iki türlüdür: Biri gizli alâmetler, di-

eri açk alâmetlerdir.

(1) Ayrla dümü ve bundan dolay özlem içinde olan o iki kii birbirleri»

doru iki yandan koup kavutular da alayp sarmaarak uzun uzun dertletiler.
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Gizli alâmetler: nsanda izzet, hürmet, muhabbet, efkat, edeb.

hayâ, cömertlik, eli açklk, sözde durmak, doruluk, ahbabl ko-
rumak, eriate uymak ve dinde takva kalmamak. ehirlerde mes-
cidlerin çoalmas, cemaatin azalmas, binalarn yüksek olmas, el-

biselerin ince olmas, kadnlarn ve çocuklarn hâkim olmas, ka-

dnlarn erkeklere ve erkeklerin kadnlara benzemesi, erkein er-

kee ve kadnn kadna ilgi duymas, bereketin azalmas, akrabay
ziyaretin ve er'i al veri hükümlerinin kalkmas, kötülere sayg
ve iyilerin aalanmas, cariyelerin dourmas, kan dökülmesi, fsk
ve fücurda çoalma, kabirlerin süslenmesi gibi eylerdir ki, bunlara
erât- sâat (kyametin artlar) da derler.

Kyametin açk alâmetleri ise on tanedir:

1 — Deccâl'm çkmas.
2 — Üç gece ardarda Ay tutulmas.

3 — Yedi iklimde (*) üç sene ardarda ktlk olmas.
4 — Büyük bir dumann her taraf kaplamas.
5 — îsâ aleyhisselâmn am- erîfdeki beyaz minare üzerine»

inip Deccâl' öldürerek Muhammed aleyhisselâmn eriati

ile amel etmesi.

6 — Resûl-i Ekremin (sallâllahü aleyhi ve sellem) soyundan
Mehdi çkp krk yl adâletle giderek tsâ aleyhisselâma

erimesi.

7 — Dâbbetü'l - Arz'n (
2
) meydana çkmas.

8 — Ye'cûc ve Me'cûc'un Sedd-i skenderi (
3
) den çkp yedi ik-

limi istilâ etmesi.

9 — Beyt i erifin (Kâbe-i Muazzama) yklmas.
10 — Günein batdan doup orada beklemesi.

Bu alâmetlerin meydana çkmasndan sonra misk ve anber ko-

kusu gibi ferahlatc serin rüzgârlar esip bu rahavetle mü'minlerin

ruhlar bedenlerinden çkar. Sonra Kur'ân- Kerîm'in hükümleri

yeryüzünden kaldrlr ve halkn hepsi cehalette kalp yüz yl da öy-

le gider.

Tefsir âlimlerinin de ittifak budur ki; yukardaki kyamet alâ-

metleri tamamlandktan sonra Hakk Teâlâ Isrâfil aleyhisselâma

(1) Buradaki yedi iklimden maksat dünyann yerleim bölgelerinin tamamdr.
(Bu konuda bkz. bn Haldun, Mukaddime, ist. 1982. s. 300 vd.).

(2) Dâbbetü'l Arz. bir hayvandr ki kyametten önce ortaya çkacaktr.

(3) skender i Zülkarneyn. ran seferine çktnda bir grup yerli halk kendisine

gelip Ye'cûc ile Me'cûc adnda bir kar boyunda, kulaklar yerde sürünen, domu*

dili ve klb bedenli müfsit bir taifenin rahatsz ettiini söylemiler. O da bu taifeni*

önüne tunçtan bir set çekmitir. Kehf sûresinde (âyet 92 v.d.) bu olay tafsilâtiyle an-

latlr.
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Sûr'a üfürmesini emr eder. Sûr'a üfÖrüldüünde çkan sesin heybe-

tinden yedi kat göklerde olan melekler ve yedi kat yerde olan mah-
lûklarn hepsi kyamet koptu sanarak yüzlerinin üstüne düüp ken-

düerinden geçerler. Gökler ve yerler sarslr, yldzlar dökülür. n-
sanlarn saçlar sakallar aarr, hâmile olanlar vakitsiz dourur-
lar. Herkes sarho gibi olur. Bu Sûr'un birinci nefhasdr. Bundan
bu heybetlere kaplrlar. Krk yl daha bu ekilde gider. Sonra Hakk
Teâlâ srafil aleyhisselâma Sûr'a üfürmesini emr eder. O da ikinci

üfürmeyi öyle kuvvetli yapar ki, iddetinden bütün dalar yerlerin-

den ayrlp, havaya çkarak, atlm pamuk gibi, bulut olurlar. Yedi

kat gökler parça parça olup, su gibi eriyip yeryüzüne dökülürler.

Denizlerin sular kurur. Güne ve Ayn gidip kapkara olurlar.

Cihan zulmet kaplayp Ar- A'lâdan Esfel-i Sâfilîne hattâ en aa-

Hamele-i Ardr ki, birisi îsrâfil aleyhisselâmdr. Hakk Teâlâ'nn

emri ile Azrâil aleyhisselâm o yedi melein de rûhlarn kabz eder.

Sonra kendi ruhunu alrken bir feryad eder ki, yüksek sesi gökleri

geçip yerlere gider. O hâlde her canl ölümün tadn alp fâni ola-

caktr. Ancak Allahü Teâlâ bâkidir. Bu âlem harab ve bo bir virane

gibi krk yl olduu ekilde kalr. Allahü Teâlâ azameti ile: «Bugün
mülk kimindir?», diye sual eder. Kendinden baka kimse olmadn-
dan, yine kendisi: -Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ndr», diye cevap

verir.

BENC NEV: Sûr'un üçüncü üfürülüünü, ölülerin dirilme-

sini, hari, amel defterlerini, hesab, mizan. Srat ve A'râf ksaca
bildirir.

Ey aziz! Ehl-i tefsir ve ehl-i hadîs ittifak etmilerdir ki, Hakk
Teâlâ yeryüzünü iddetli bir rüzgâr ile dümdüz edip am sahras
hizasnda yüzbin yeryüzü kadar geniliinde maher yerini yapar.

Sonra Ar A'zamn altnda bulunan Hayat Denizinden krk gün
hiç durmadan insan menisi gibi, bu dünyaya yamur yaar. Bütün
yeryüzü deniz gibi dolduu zaman çamur tabakasnda toprak olan

bütün insan ve hayvan cesetleri o yamuru çekip bütün organlar

bir araya gelerek evvelki eklinde yeryüzünde bakla gibi biterler.

O da Sûr'u öyle yumuak ve lâtif üfler ki. Sûr'un içinde sâkin olan

rûhlar hemen ufuklara yaylarak her can kuu kendi kafesini bu-

lur. Koyun sürüsü içinde kuzulann kendi anasn bulduu gibi, her

can da kendi bedenini bulacak ve onunla kalacaktr. Önce ve sonra
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olan bütün mahlûklar, melekler, huriler, insanlar, cinler, eytanlar,

denizde ve karada yaayan hayvanlar ve bütün haereler bir anda

tamamen canlanp maher yerine her taraftan toplanrlar. Peygam-

berlere, velilere, âlimlere, sâlihlere Cennetten elbiseler ve buraklar

gelir. Elbiseleri giyer, buraklara biner, Arn gölgesine gidip min-

ber kürsiler üzerinde rahat ve selâmetle otururlar. Geri kalan mah-

lûklarn hepsi aç, susuz, çplak, ba açk, yalnayak, yaya olarak

düe kalka Arasât meydanna gelip maher yerinde toplanrlar. Çok
skp ayakta dururlar. Balarna güne bir mil kadar yaklap s-

caktan çok ter dökerler. Kimi topuuna, kimi dizine, kimi gösüne,

kimi boazna kadar ter içinde kalrlar. Çoklar da ter denizine gö-

mülürler.

Bu arada yetmibin saf zebaniler Cehennemi yer altndan Mah-

er yerinin yaknma getirirler. Maher halkn halka gibi sararlar.

Ehl-i maher ellibin yl hesab bekleyerek bu hâlde sknt içinde ka-

lrlar. Kirâmen kâtibin melekleri, Dünyada yazdklar amel defter-

lerini maherde sahihlerine verirler. Mü'minlere ve itaatli olanlara

6a tarafndan, kâfirlere ve fasklara sol taraflarndan verirler.

Hakk Teâlâ orada bütün mahlûklarna vastasz kelâm söyler. Bir

anda herkesin hesabn görüp kimine hitâb, kimine itâb eder. Maz-

lumun hakkn zâlimden hasenat olarak alr ve mazluma verir.

Eer zâlimin hasenat yoksa mazlumun günahlarn zâlime yükle-

tir. Hesabdan sonra hayvanlar toprak eder. Kâfirler hayvanlara

gbta edip keki biz de toprak olsaydk derler (').

Maher yerinde iki direk üzerine bir büyük terazi kurulur. Her

direin uzunluu beyüz yllk yoldur. Her kefesi yeryüzü kadar ge-

nitir. Bu Mizan (terazi) ile maher gününde sevablar ve günahlar

tartlr. Sevab ar olanlar Cennete, günah ar olanlar Cehenne-

me giderler. Ancak Hakk Teâlâ ikram ederek, günah çok olan di-

ledii bir ksm kullarn afv eder. Bir ksm da enbiyâ, evliyâ, ule-

mâ ve sulehânn efâatine kavuurlar. Fakat bunlarn iman ile ve-

fat etmi olmalar arttr. Çünkü dünyadan imansz gidenlere Cen-

net, afv ve efâat olmaz, aslâ Cehennemden kurtulamazlar. manl
olarak ölüp de günah sevabndan çok olan, afv ve efâate de ura-
mayan mü'minler günahlar kadar Cehennemde yanp sonra Cen-

nete giderler. Zerre kadar imanla ölen kii sonunda muhakkak Ce-

hennemden kurtulup rahata erer.

Srat köprüsü kldan ince ve klçtan keskindir. Uzunluu üçbin

yllk yoldur. Bin yl yoku, bin yl düz ve bin yl initir. Srat köp-

rüsü Cehennem üzerine kurulup, maher halknn hepsi onun üze-

rinden geçip giderler. Kimi imek gibi, kimi ok gibi, kimi koan at

(1) Bu hususu Kur'ân- Kerim Nebe sûresinin 40'nc âyeti ile dorular.
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gibi geçerler. Kimi günahlarn yüklenmi yürür, kimi Cehenneme

düüp yanar. Cehennem mü minlere, -Ey mü min çabuk geç ki, ger-

çekte senin nurun ateimi söndürüyor», diye feryad eder. Mü'minler

selâmetle Srat geçer, Kevser havuzundan içerler. Onda gusl edip,

ayb ve noksanlardan temizlenirler. Cennete girip mertebelerine gö-

re makamlarn bulup sonsuz olarak zevk ve safa içinde kalrlar-.

Çünkü Cennet ehli gâh çeitli nimetlerden lezzet alrlar, gah Allahü

Teâlâ'y görmekle mest ve hayran olurlar. Gözlerin görmedii, ku-

laklarn iitmedii hatrlara gelmeyen güzelliklere kavuurlar. Cen-

net ile Cehennemin arasnda kale duvar gibi burçlar ve yüksek

mazgallar olan büyük bir sur vardr. Yükseklii beyüz yllk me-
safedir. Uzunluunun sonu gelmez ve binas renkli cevherlerle süs-

lüdür. Oraya A'râf ismi verilmitir. Mecnunlar, da banda olup

din duymayanlar ve kâfir çocuklar A'rafta kalrlar (*). A'raf'ta-

kiler Cennet tarafndan bakp içindekileri nimetler içinde gördük-

lerinde, orada olmay arzu ederek mahzun olurlar. Cehennem tara-

fna bakp içindekileri azâbda gördüklerinde, orada olmadklarna
ükr edip sevinirler. (A'rafta bulunanlar bir rivâyette ebedi olarak

orada kalp bazen üzülüp, bazen sevinirler).

Ey günahlar örten Allah'm! Bizi Cehennemden koru, Cenne-

tinde iyiler ile beraber bulundur. Dâr- beka ve kararda bize cemâ-

lini görmeyi müyesser eyle. Bihürmeti Habibike'l-muhtar. Âmin, ya
Gaffar (Affedici) olan Allalrtml

Tenbih: Unutmamaldr ki buraya kadar yazlanlarn hepsi din

ilerinden olduundan hepsini yakinen tasdik etmemiz ve itimat

üzere hepsine inanmamz lâzmdr. Çünkü bunlar din ilerinden

yâni usûl bilgilerindendirler. Bunlarn akli delil ve hüccetlere kyas
câiz deildir. nsan akl bunlan idrak etmekten âcizdir. Ancak bi-

zim en yüksek matlûbumuz olan Allahü Teâlâ'ya kavumak için,

azamet ve kudretini düünmemize ve anmamza vesile olan âyet-i

kerime ve hadis-i eriflerin gösterdii yolda âlemin hey'etini bu ka-

dar açklamakla yetinilmitir. Fakat derin âlim. büyük velî aratr-

maclarn ulusu ve tedkikçilerin senedi olan Seyyid erif (aieyhi

rahmetü'l - lâtif) hazretleri: «Astronomi ilmi, göklerin ve yerin ya-

ratlmasn düünenler için Allahü Teâlâ'y tanmakta en güzel yar-

dmcdr», buyurduu için ve bütün ilimleri kendisinde toplayan,

feyz kayna bir kalbin sahibi mam Muhammed Gazâîl (aleyhi

rahmetü'l - Valîyi'l - Müteâlî) hazretleri: «Hey'et ve terih ilimlerini

bilmeyen Allah' tanmakta âciz kalr», buyurarak, anatominin delil-

leri ile astronominin muhtevasn bize duyurduu için bir miktar

(1) A'râfta sonsuzluk olmad için burada kalanlar hesaptan sonra yok edilir'

ler (Mektûbât. 259'uncu Mektup).
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âlemdeki astronomi ilminden ve bir miktar da insan bedenine ait

anatomi ilminden yazmak ve açklamak uygun görülmütür. Böyle-

ce, açklanan bilgileri okuyarak âciz kalma mahrumluundan uzak-

lap, cehalet zindanndan çkasn. lim ve hikmet mahfeline girip

âlimler zümresine giresin. Hikmet özüne girip, hakikat zirvesine

ulaasn. Eyann hakikatlerine vâkf olup, mânânn inceliklerini

bilesin. Cihann srlarn anlayp âlemdeki olaylar olduu gibi mü-
ahede edesin. Kendi nefsini bilmenin olgunluuna eriip Allah'

bilmenin kutluluuna eriesin.

(Ey varl gerekli olan, hayr ve iyilikler balayan Allah'm!

Rahmetinin nurlarn üzerimize saç. Seni en iyi ekilde tanmaya
kavumamz kolaylatr. Ey mahlûklarn bütün vasflarndan mü-
nezzeh olan Allah'm! Bizim, bildirdiinden baka ilmimiz, anlatt-

ndan baka anladmz, ilham ettiinden baka marifetimiz yok-

tur. Elbette Sen Alim, Hakim, Cevâdü'l - Kerim, Rauf, Rahimsin.

Amin! Ey acych ile yardmc, ve ey rahmetiyle balayanlarn
en balaycs!)
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Birinci Fen

Bu fen, baz yönleriyle kâinatn aynas olup Ekvân'n (yâni

«ol» emri ile sonradan olanlarn) yaratlndaki sray, ci-

handaki cevher ve araz (') m neler olduklarn ve özellikleri

ile eya ve ayann ekillerini ve hâllerini, canszlar ve rükün-

ler âleminin konum ve hikmetini, anâsrn ve mürekkebâtn

ve hayvanlarn varolu ve yokolularn hakimane üç bâb

ile belirtir ve açklar

Birinci Bâb

Âlemlerin yaratlndaki tertibi. Cihandaki cevher ve arazlarn

nitelik ve niceliklerini slâm filozoflarnn akli delillerle bulduklar

üzre dört faslda bildirir.

BRNC FASIL

Vâcibü'l - Vücud olan Allah' isbat edip varlklar imkân dahi-

linde olan cevher ve arazlar ksaca üç nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Vâcibü'l - Vücûd hazretlerini aklî delillerle is-

bat edip, O'nun eyaya yakn, fakat bürünmü olmadm âlimlerin

bulduklarn bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hikmet (slâm filozoflar) demilerdir ki: Vâcibü'l -

Vücüddan yâni varl mutlak olan Allah Teâlâ'dan baka bütün

varlklara âlem denir. Hakk Teâlâ'nn zât her eyden ayrdr. Nite-

kim Hak Teâlâ Kur'ân-.Kerîm'de Nûr sûresi, 35'inci âyet-i kerime-

sinde: «Allahü Teâlâ semâvât ve Arzn nûrudur. O'nun nurunun

meseli, kandil konan yerdeki çra gibidir. Çra kandildedir. Kan-

dil sanki kevkeb-i dürrî gibi parlar. Kandil ârkyye ve garbiyye ol-

mayan mübarek zeytûn aacnn yandan yaklr. Bu ya ate de-

(1) Cevher, kendi kendine bir varl olan ve var olmak için baka bir nesneye

ihtiyac olmayan eydir. Araz ise varoluunda bir cevhere ihtiyaç duyan hal ve key-

fiyettir.
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medenk vermek üzeredir. Bunun nûru, çran ziyas ve kandilin

letafeti nûr üzerine nurdur. Allahü Teâlâ, nuru marifeti ile diledii-

ni doru yola getirir. Hakk Teâlâ insanlara misaller getirir ki hidâ-

yeti bulalar. Allahü Teâlâ her eyi bilir», buyurmutur.

Ayann keyfiyeti ve eyann mahiyeti dikkatle düünülüp in-

celense, varlklara ve kâinattaki olaylara kalp gözü ile baklsa, âle-

min her parçasnn Allahü ..Teâlâ tarafndan sonr adan yaratldna
salam akl sahiplerinin delâlet ve ehadet etmesi kaçnlmazdr.
Nitekim Hakk Teâlâ Tegâbün sûresi, 3*üncü âyet i kerimesinde:

«Allahü Teâlâ gökleri ve yeri hak ile, hikmet ile yaratt. Sizi en gü-

zel ekilde tasvir etti. Sonunda yine O'na döneceksiniz», buyurmu-
tur. Varl mümkün olan her ey varl mutlak olan Allahü Te-

Allahü Teâlâ'dan baka bütün varlklar, O'nun kudreti ile var ol-

malarna devam etmektedirler. Her ey geçici, Allahü Teâlâ ise hâ-

kidir, devamldr. Nitekim Kasas sûresi, 88'inci âyet i kerimesinde:

«Her ey yok olacak, ancak Allahü Teâlâ'nn zât bâki kalacaktr.

Hüküm O'nundur. Âhirette hepiniz O'na rücu olunursunuz», buyur-

mutur. O Kaadir ve Hakim olan Allahü Teâlâ'nn kudret ve hikme-

tinin eserleri, âlemde ve insanda, keskin görülü kimselerin gözüne
cihan aydnlatan Güneten daha parlak ekilde çarpar. Nitekim
Hakk Teâlâ kendi kitabnda Fussilet sûresi, 53'üncü âyet-i kerime-

sinde: «Biz onlara kudretimize delâlet eden alâmetlerimizi âfâk-

Arzda ve kendi nefislerinde gösteririz. Böylece onlara Kur'ân, Resul

veya tevhidin hak olduu ortaya çkar. Ya Muhammedi Her eye
âhid olan Rabbin sana yetmez mi?», buyurmutur. O Sâni' ve Bâri

ivar edici) olan Allahü Teâlâ'nn yoktan var etmesinin ve san'atnn
srlarn d ve iç âlemde izlemek, bilge kiiler için aydnlk gündüz-
den daha parlak ve açktr. Nitekim Hakk Teâlâ Kelâm- Kadîminde
Zâriyât sûresi, 20 ve 21'inci âyet-i kerimelerinde: «manlarnda ya-

kinleri olanlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde Allahü Te-

âlâ'nn kudret ve vahdaniyetine deliller vardr. Dikkatle nazar et-

mez misiniz?», buyurmutur.

Havadaki zerreler, dalar, talar, yamur damlalar, nehirler,

denizler, belki dönen gökkubbenin her parças, gezegenler, ate, ha-

va, su, toprak, madenler, bitkiler, hayvanlar ve var olan her ey,
her zaman, gece gündüzden her biri Allahü Teâlâ'ya senâ edip

O'nun varln ve birliini aça çkarmak ve bildirmek için bir li-

sandr. Nitekim Hakk Teâlâ Nazm- Kerîm'inde tsrâ sûresi, 44'üncü

âyet-i kerîmesinde: «Yedi kat gökler, yer ve bunlarda olan melekler,

insanlar ve cinniler Allahü Teâlâ'ya tebih ederler. Mahlûklarn
hepsi hamd ile Allahü Teâlâ'ya tebih ederler, fakat siz onlarn te-
bihlerini anlamazsnz. O halim ve gafûrdur», buyurmutur. Hattâ
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cihanda var olan her bir zerre, o parlak Günein varlnn gölge-

sinden var olma paylarn almlardr. Hepsi Cemâlinin nurunu gör-

mek isteyen basiret sahiplerine saf ve parlak birer aynadr. Nitekim

Fürkan- Mübîn inde Bakara sûresi, 115'inci âyet-i kerîmesinde:

«Mark ve marib Allahü Teâlâ'nndr. Hangi tarafa yönelirseniz

oras Hakk Teâlâ'ya ibadet cihetidir. Allahü Teâlâ, mafireti geni
ve mü'minlerin ilerini bilicidir», buyurmutur.

Bütün slâm filozoflarnn ve din âlimlerinin çounun görüleri
öyledir ki. varl mutlak olan eye yâcibü'l - vücûd derler. Yok ol-

mas mutlak olan eye de mümteniü'l-vücûd derler, Varl da, yok-

luu da mümkün olan eye mümkinü'l - vücûd derler. Var olan her
ey, ya vâcibü'l - vücûddur veya mümkinü'l - vücûddur. Çünkü mev-
cûd olan bir ey, kendi varl için, bakasna ya muhtaç olur veya
olmaz. Bakasna muhtaç deilse, o vâcibü'l - vücûddur ki, Allahü

Teâlâ'dr. Eer muhtaç ise, o mümkinü'l - vücûddur ki âlemdir. Mev-
cûd olmayan ey Allahü Teâlâ'nn ortadr ki yoktur. Çünkü hü-

kema (filozoflar) demilerdir ki: «Mevcûdun yok olmas mümkün
deildir. Mevcûd devaml mevcûd, yok olan devaml yoktur. Ancak
mevcudun bir mertebeden bir mertebeye ve bir hâlden dier hâle

intikal ve deimeye uramas, basit cisimlerden bileik, bileik ci-

simlerden de basit cisimlerin elde edildii gibi mümkündür». Halk

bu deimeleri seyr ettiklerinde, var olan eyin yok olduunu veya

aksinin meydana geldiini zannederler. O hâlde vâcibü'l - vücûdun
isbat zâhir olmutur. öyle ki: Mümkinlere, yâni âlemdeki her e-
ye mevcûd denilmektedir. Halbuki mümkinlerin var olmas baka-
sna baldr. Elbette o bakas sonunda Allah'a ular. Çünkü vâ-

cibü'l - vücûd olmadkça mümkinü'l - vücûd da olmaz. Yâni
kendisine muhtaç olunan mevcûd gerektir ki, falan eye

bü'l - Vücûd hazretleri sabit ve ayân
olsun. O Vâci-

KNC NEV: Mümkinü'l - vücûd olan cevherlerin be ksmn
ksaca bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, ehl-i hikmet öyle demilerdir: Müm-
kinü'l - vücûd olan ey, varlnn devamnda deiiklie uramaz-
sa, ona cevher derler. Eer deiiklie urarsa, ona arâz (sfat)

derler. Çünkü varlk baka, varln devam etmesi bakadr.. Nite-

kim görürsün ki, iki kii varoluta ayndr. Fakat birinin bekas yüz

yla kadar olur, dierininki on yldan fazla olmaz. Demek ki, varl-n devam varlktan bakadr, ayns olmaz. Bütün mümkinler ya
cevherdir veya arâzdr. Çünkü bir ey, bir eye ya karp onda de-

vam eder veya etmez. Devam edene hâl (arâz, sfat) üzerinde de-

edilene de mahal (cevher, madde) ismi verilir. Eer hâl vo
• •
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mahal birbirine muhtaç olurlarsa o mahalle heyulâ (kaos) ve o hâle

(cismi benzerlik) veya sûret-i nev'iyye (nev'i ben-

r. Eer, muhtaç olmak bir taraftan olup hal, mahalle

muhtaç olursa, o mahalle mevdu' ve o hâle,afâz derler, o hâlde arâz

mevdû'da mevcûddur. Renkler gibi. Eer hal ve mahal olmayp iki-

si birleip olursa ona cism-i tabii (tabii cisim) derler. Eer hâl ve

mahal birleik olmayp cisimlere tedbir ve tasarrufu ile bal olur-

sa, ona nefs-i insaniyye (insani nefis) veya^nefs-i felekiyye (feleki

nefis) derler. Eer cisimlere tedbir ve tasarrufu ile bal olmazsa

ona akl derler. Akl, ehl i er' diline göre melektir.

Cevherler be ksmdr. Bunlar; heyûlâ, sûret-i cismiyye, cism-i

tabiî, nefs ve akl'dr. ilk üçüne cevher-i mukarin (bitiik cevher-

ler) nefs V6 akla da cevher-i müfârk (ayrlm cevherler) denir.

Eer akl, kendisiyle Allah arasnda vasta olmad ise, ona akl-8ev-

vel veya akl-^küll elerler. Eer akln altnda baka akl olmazsa ona
akl- âr ve akl- faal derler.^Eer akln iki tarafnda baka akllar

bulunursa, ona akl- mütevasst derler. Akllarn en ereflisi ve en

lâtifi akl küll'dür. sonra ona yakn olan akllardr.
^

Nefs: Basit cisimlerde geçerli olan nefse nefs-i feleki ve nefs-i

unsuri derler. Eer nefs, bileik cisimlerde geçerli olup, o cisimlere

büyüme,
(i
,gelime vermiyorsa, böyle cisimlere maden derler. Altn,

gümü, lâ'l ve ta gibi. Eer nefs, bileik cisme büyüme ve gelime
verip his ve hareket vermediyse, böyle cisimlere nebat, bitki derler.

Otlar, çiçekler, aaçlar, meyvalar gibi. Eer nefs bileik cisme hem
büyüme, hem de his ve hareket verip konuma vermezse, böyle ci-

simlere hayvan- gayr- nâtk (konumayan hayvan) denir. Sr,
koyun, at, vahi hayvanlar ve kular gibi. Eer nefs, bileik cisme
konuma da verirse buna insan derler. nsan, varln özü, her mev-
cudun hulâsas, cihan aacnn meyvas ve kâinatn tamamlaycs-
dr. Nefs, her mertebede baka isimler alr. Cansz cisimlerde nefs-i

tabiî (tabii nefs), bitkilerde nefs-i nebatî (bitkisel nefs), hayvanlar-

da nefs i hayvani (hayvani nefs) ve insanda nefs i insanî (insani

nefs) ve nefs i nâtka
(t
_(konuan nefs) derler.,, Nefs, bu mertebede

hepsine tamamiyle tasallut edip, kemâliyle mutasarruf olur.

Cisim: Cism-i tabii bir cevherdir ki, onun zâtnda uzunluk, ge-

nilik ve derinlik gibi üç boyutun ölçülmesi mümkün olur. Cisim,

ya basit veya bileik olur. Basit cisimlerin kendisi ile parçalarnn
tabiatleri, özellikleri birbirine benzer, ayndr. Yâni ekil ve özellik-

leri farkl olan parçalara bölünmez. O hâlde basit cisim, her yerin-

de ayn özellii tamaldr ki,,.^»arçalar da ayn özellikte olsunlar.

Basit cisimler ya ulvidir veya süflidir. Ulvî olanlar da ya kl veya
kszdr. *Ikl olan basit cisimler yldzlardr. Iksz olan basit ci-

simler eflâkdir ki, onlara, ecrâm- esiriyye ve âlem-i ulvi de derler.
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Süfli basit cisimler ise anâsr- erba'a (dört unsur) dr. Bunlara er-

kân- erba'a (dört esas) da derler ki. ate, hava, su, toprak'dr. Bu
dört maddenin yapsyla olan bileik cisimlere âlem-i süfli ve âlem-i

kevn ü fesâd derler. Bileik cisimlerin kendi özellikleri ile, parçala-

rnn özellikleri, tabiatlar farkldr. Görünü ve tabiatlar farkl

olan parçalara ayrlrlar ve anâsr-" erba'adan meydana gelirler.

Madenler, bitkiler ve hayvanlar bileik cisimlerdir.. Bu üçüne me-
vâlid-i selâse (üç dourulmu, üç bileik) derler. Mevâlidin babala-

r esîrl cisimler, analar ise dört unsurdur. Bileik cisim de iki k-
smdr. Tam bileik cisim, yar bileik cisim. Tam bileik cisim geçici

bir zaman için maden, bitki ve hayvan gibi bileiminin sûretini mu-
hafaza eder. Yar bileik cisim ise duman, bulut ve dier atmosfer

hâdiseleri gibi bileiminin sûretini koruyamaz.

Bütün basit cisimler kendi tabiatlar ile yalnz kalsalar, top gibi

küre eklinde olurlar. Bütün felekler, yldzlar ve anâsr küre ek-
lindedir. Yukarda açklanan akl, nefs, heyûlâ, sûret ve cisimden

ibaret olan —ve iki âlemin bunlarla ayakta ve sürekli olduu— bu
be cevher, aadaki rübâimizde toplanmtr.

RUBÂ

Bil evvel kâinat akl ü cândr.

Pes, hiss olana nüh-felek gerdandr;

Pes, nâr ü hava vü âb ü hâk erkândr,

Madenle nebat u hayvan ü insandr t
1
).

ÜÇÜNCÜ NEV: Varl mümkün olan arâzn dokuz ksmn
ksaca bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, ehl-i hikmet demilerdir ki: kinci

Nevi'de zikrettiimiz Mevdû'da mevcûd olan arazlar dokuz ksm-
dr. Kem, keyfe, eyne, metâ, izafet, mülk, vad\ fiil ve infiâl'dir.

1. Kem (Kaç): Kem zâtnda eit olmay ve olmamay kabul

eden nesnedir. Bu ya nokta ve say gibi ayr Aolu üzeredir, yahut

kendi yerinde duran bitiiklik hâlidir. Çizgi, yüzey, hacm gibi. Bir

de kendisi, yerinde durmayan bitiik hâl vardr. Bu da zamandr.

2. Keyfe (Nasl, Nitelik): Bu, eyada öyle bir durumdur ki, zâ-

tna bölünme veya birlemeye ihtiyac yoktur. Ancak duyusal nite-

liklere ve kuvvetlere bölünür. Baln tatll, deniz suyunun tuzlu-

luu gibi. Yahut temeli kuvvetli olmayanlara bölünür. Utanann

(1) Bil ki kâinat, her eyden önce akl ve candan ibarettir. Alglayabilen için

9 kat gök devaml dönmektedir. te 4 asl: Ate. hava, su ve toprak. (Bunun ardndan

da) madenle bitki, hayvanla da insan...
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kzarmas, korkann sararmas gibi Nefsi niteliklerden yana bölü-

nür. lk yaratlta ilim örenmek ve yazmak gibi. Yetenek niteli-

inden yana bölünür, sertlik ve yumuaklk gibi. Kemmiyete has

olan keyfiyetten yana bölünür, üçgen ve dörtgen gibi sathlar, tek

ve çift olan saylar gibi.

3. Eyne (Nerede): Eyaya, mekân içinde bulunmalar sebebiy-

le hâsl olan bir hâldir.

4. Metâ (Ne zaman): Eyann zaman içinde bulunmalar sebe-

biyle hâsl olur.

5. zafet (Ballk): Nisbette tekrarlanan bir hâlettir. Babalk

ve oulluk gibi.

. 6. Mülk: Eyaya hâsl olan bir hâldir. Onlar bir ey kuatp,
intikalleri ile tanabilir olmak sebebiyle o hâlet bulunur.

7. Vad' : Bir eyin bir ksmnn dier ksmna nisbeti sebebiyle,

eyada hâsl olan bir durumdur. D ilere nisbetleri sebebiyle o

durum bulunur. Kalkmak ve oturmak gibi.

8. Fiil: Eyann etkileri sebebiyle, onlara o hâl hâsl olur. Kes-

mek gibi.

9. nfial: Eyann, bakasndan etkilenmesiyle hâsl olana de-

nir. Isnmak gibi.
^

Cevher ile beraber arâzlarn dokuz toplam olan^on eye ma'-

k#lât- aere demilerdir. Cevher kendi zât ile kaim ve sabittir.

Araz ise cevher ile kaim ve onu sfatlandrmaktadr. Cevher de Al-

lahü Teâlâ ile kaimdir. Bütün âlem. her parças ile ma'kûlât- aere-

den mürekkeb tek bir cisimdir. Hepsi lisan- hâl ile Allahü Teâlâ'-

nn varlna ve birliine nâtk ve ahiddir. Aadaki beyit ma'kû-

lât- aere'yi bir arada bildirmektedir.

Cevheri bil kem ü keyf andan izafetle metâ
Vaz* u eyn ü mülk ü yef'al yenfâildir ey fetâ (

l
)

KNC FASIL
Akl, nefis ve feleklerin zuhûrundaki tertibi, anâsr- erba'anm

srasn, tabiatlarn, birbirlerine çevrilmelerini ve ate, hava, su ve

topran birbirlerine dönüümlerinin delillerini, maden, bitki, hay-

van ve insann meydana gelmelerini, bunlar arasnda geçit tekil

edenleri, rûhlarn mebde ve meadn, devrânn keyfiyetini ve ben-

zerlerin nasl ortaya çktn dört nevi ile bildirir.

(1) Ey yiit! Bil ki cevher; kem. keyfe, sonra izâfet ve metâ ile vad\ eyne, mülk,

yefal (fiil) ve yenfail (infial) den mürekkeptir.
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BRNC NEV: Akl, nefis ve feleklerin zuhürundaki tertibi,

anâsr erba'adan meydana gelen dört keyfiyeti (ya, kuru, souk,

scak) bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun, ki, ehl-i hikmet öyle demilerdir: Hakk
Teâlâ her eyden önce akl- kül'ü yaratm, var etmitir. Buna akl-

evvel ve cevher-i evvel de derler. Hakk Teâlâ bu cevhere üç marifet

bah etmitir. Biri Allah' bilmek, biri kendini bilmek ve biri de ih-

tiyacn bilmektir ^ki, o cevher Mevlâsna ihtiyac olduunu bilmi-

tir. Bu üç marifetin her birinden baka bir ey var olmutur. Zirâ

ki, birden bir sûdûr edegelmitir. Mârifet-i Hakk (Allah' bilmek)

dan bir akl daha meydana gelmitir ki, buna akl- sâni (ikinci akl)

derler. Mârifet-i nefs (kendini bilmek) den meydana gelen nefse

nefs-i'kül (salt nefis) derler. Mârifet-i ihtiyaç (ihtiyac bilmek) dan ,

bir cisim zahir olmutur ki, buna felek-i a'zam. felek-i*atlas, felekü'l-
1

eflâk, muhaddid-i cihâd ve cism i kül isimleri verilmitir. Bu felein

akl akl-'sânidir. Nefsi^nefs-i küldür. Akl-i sâniden de üç mârifet,

yâni mârifet-i Hakk, mârifet-i nefs ve rriârifet-i ihtiyaç zuhur etmi-

tir. Mârifet-i Hakk'tan bir üçüncü akl ve mârifet-i nefsden ikinci

nefs ve mârifet-i ihtiyacdan ikinci felek meydana gelmitir. Buna
felekü'l-bürûc ve felekü's-sevâbit (burçlarn ve sâbit yldzlarn fe-

lei) derler. Bu felein akl üçüncü akl ve nefsi ikinci nefsdir.

Üçüncü akldan da ayn ekilde üç mârifet, her mârifetten ba-

ka bir akl, baka bir nefs, baka bir felek meydana gelmitir. Ayn
ekilde devam edilerek bu akl-i evvelden dokuz akl, dokuz nefs ve

dokuz felek meydana gelmitir. Bu dokuz akl, feleklerin akllar ve

dokuz nefs, feleklerin nefsleridir. Dokuz felekten her birinin bir akl,

bir nefsi ve bir cismi vardr. Felek-i a'zam (en büyük felek) hepsin-

den yüksek ve hepsini çevreleyen bir basit cisimdir (
l
). Onun içinde

burçlar felei vardr ki, bütün sâbit yldzlar onun içindedir. Onun

içinde Zühal (Satürn) gezegeninin felei vardr. Bu felekte Zühal'-

den baka yldz yoktur. Onun içinde Müteri (Jüpiter) gezegeninin

felei vardr. Bu felekte Müteri'den baka yldz yoktur. Onun al-

tnda Merih'in felei vardr. Bu felekte de yalnz Merih (Mars) ge-

zegeni vardr. Onun altnda Günein felei vardr. Bu felekte bir

tek Güne sultandr, baka yldz yoktur. Onun altnda Zühre (Ve-

nüs) gezegeninin felei vardr. O da feleinde tektir. Onun altnda

Utârid (Merkür) gezegeninin tek bana felei vardr. Onun içinde

Kamer (Ay) in felei vardr. Onda da Kamer'den baka bir ey yok-

tur. Buna da Dünya semâs derler. Bu semânn aklna akl-i âir, akl

fe'âl, akl- feyyâz adlarn vermilerdir. Onun nefsine

(1) Dokuz felei, birbiri içinde ayr istikametlerde donen dokuz cam küre gibi

düününüz.
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ve tabiat mutlaka derler ve bunlarn kaynamasndan felek-i Ka-

mer'in altnda anâsr- erba'a, (ate, hava, su, toprak) srasiyle hâ-

bü olmutur ve anâsrda keyfiyyât- erba'a denen scaklk, souk-

luk, yalk, kuruluk var olmutur. Ate, hava. su ve topran kay-

namasndan mevalid-i selâse denen maden, bitki ve hayvan vücûda

gelmitir ve hayvan cinsinin en erefli nev'i insan olmutur ve kâi-

natn zuhûru, meydana çkmas insanda son bulmutur. Varlk dai-

resi onunla tamamlanmtr. Cihan aacnn meyvas olduu için o

bütün varlklardan sonra var olmutur. Böylece kâinatn hulâsas

insan olmutur.

KNC NEV: Anâsr- erba'amu mertebelerini ve tabiatlarn,

deierek birbirlerine çevrildiklerini bildirir.
t

Ey aziz! Hikmet ve astronomi ilmi sahibleri ittifakla bildirmi-

lerdir ki, Ay feleinin, yâni Dünya semâsnn altnda ate küresi,

onun altnda hava küresi, onun altnda su küresi, onun altnda top-

rak küresi vardr. Toprak küresi hepsinden aada ve sudan ar-
dr.

Ate tabakasnn havann üstünde olmasna delil, atein duma-
n ile beraber yukar tarafa yükselip, görüldüü gibi aslna meyi

edip dönmesidir. Hava tabakasnn suyun üstünde olmasna delil,

su dolu bir havuza daldrlan iirilmi balonun üste çkmasdr. Su
tabakasnn topra üstünde olmasna delil, suyun üstüne konan
ta veya demirin hemen batmasdr. Toprak tabakas, suyun ve bü-

tün eyann en aasndadr.
^

Tabakalarnda duran bu anâsr- erba'a, derece derece birbirle-

rine çevrilirler. öyle ki. ate zamanla ate eklini terk edip, hava
ekline girerek ate havaya çevrilir. Hava da yava yava havalk
eklini terk edip, su ekline girerek, su olur. Su da yava yava top-

rak eklini benimseyip toprak olur. Toprak da ate ekline girerek
ate olur. Bu ekilde deimeye urayan anâsr- erba'a bir ekilden
dier ekle girerek yine kendine dönerler. Anâsrn bu ekil dei-
tirmesine istihâle (bakalama) derler.

Atein tabiat kuru ve scaktr. Havann tabiat scak ve rutu-

betlidir. Suyun tabiat rutubetli (ya) ve souktur. Topran tabiat

souk ve kuru olmaktr..üphe yoktur ki, ate hava ile scaklkta
ortaktr. Hava su ile rutubette ortaktr. Su toprak ile souklukta or-

taktr. Toprak ate ile kurulukta ortaktr, O hâlde, atein kuruluu
deierek havann rutubetine çevrilse ate scak ve rutubetli olup,

havaya ..çevrilir. Havann scakl deierek suyun soukluunu al-

sa, rutubetli ve souk Holup suya çevrilmi olur. Suyun rutubeti top-

ran kuruluuna tebdil olsa. su souk ve kuru olup topraa çevri-

lir. Topran soukluu atein scaklna tebdil olsa toprak kuru
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ve scak olup atee döner. Yâni ate hava olur. Hava su olur. Su
toprak ve toprak ate olur. Bu istihaleye tarik-i mebde' (balangç
yolu) derler. stihale yukardaki srann aksi ekilde de olur. öyle
ki, topran kuruluu suyun rutubetine dönerek toprak su olur. Su-

yun soukluu havann scaklna çevrilerek su hava olur. Hava-
nn rutubeti atein kuruluuna çevrilse hava ate olur. Atein s-

cakl topran soukluuna girerse ate toprak olur. Topraktan
balayarak yine topraa çevrilme eklindeki bu istihaleye de tarik-i

me'âd (biti yolu) derler.

ÜÇÜNCÜ NEVl: Ate, hava, su ve topran birbirine çevrilme-

sinin delilleri, maden, bitld, hayvan ve insann meydana gelmesi ile

bunlarn arasnda mutavasst (geçit) olanlar bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun, hikmet sahihleri demilerdir ki: Anâsr-2

erba'anm istihalesinin delilleri açktr. Atein havaya çevrilmesinin
delili, yanan mumun alevinin yukar çkarak havaya,karmasdr.
Eer ate havaya çevrilmeseydi her mumun alevi bir erit gibi par-
lak olarak havada yükselir ve böylece yukar

3
çkarak ate tabaka-

sna varrd. Alevin kuruluu, havann rutubetine göre azdr. Onun
için alevin kuruluu havann rutubetine çevrilip o alevler hava
olurlar. Havann suya çevrilmesine delil, bahar ve., güz mevsimlerin-
de bitkiler üzerinde görülen yalktr ki, ona ebnem ve çi derler.

O rutubet seher vakti souyarak su olan havadr. Çünkü havann
scakl suyun soukluuna çevrilse hava su olur. Suyun topraa
çevrilmesinin delili, ilk yamur damlalarnn topraa dütüklerinde
toprakla karp görünmez olmalardr. Nitekim bu hâl her^zaman
müahede olunmaktadr. Çünkü yamur damlalarnn rutubeti, top-

ran kuruluuna ^nazaran az ve etkisiz olduundan hemen yamur
damlalarnn rutubeti topran kuruluuna tebeddül edip su toprak
olur. Daha sonra damlalar çoalp slaklk ve rutubet galib olduun-
da artk toprak olmayp çamur olur. Topran ate olmasna delil

udur: Bitki ve aaçlar anâsrn ksmlarndan mürekkeb olup, top-

rak unsuru.bunlarda daha fazladr. Böyle olunca odun ate ile yan-
dnda eczas atee dönümü olur. Topran hissesinden az bir

kül kalr. Bâz yerlerde odun yerine ta (kömür) yakarlar. Onun kü-
lü çok az kalr.

Hakk Teâlâ'nn emir ve te'siri ile gökler ve yldzlar dönüp ha-
reket ederek anâsr-^erba'ay yukanda anlatlan istihâle ile birbi-

rine kartrp yourmulardr. Böylece, önce madenler, sonra bitki-

ler, daha sonra hayvanlar meydana gelmitir. Hayvan kemâlini

bulduunda insan zâhir olmutur. Bu bileik cisimlerin dört mer-
tebesi arasnda, yâni maden, bitki, hayvan ve insan arasnda arac
bileik cisimler de vardr. Madenler ile bitkiler arasnda vasta ve
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geçit olan mercan'dr. Çünkü mercan katlkta ta gibidir. Bitki gibi

zerre zerre denizin dibinden bitip suyun yüzünden yukar çkp ku-

ruduunda sert olur. Bitkiler ile hayvanlar arasnda geçit hurma

aacdr. Çünkü o bitki olmasna ramen hayvan gibi erkeine ya-

kn olmadkça (döllenme olmayp) neticesi hurma olmaz. Ban
kestiklerinde helâk olup. kuruyup, yaprak ve meyvas kalmaz. Hay-

vanlar ile insanlar arasnda geçit olanlarn en aç maymundur.

Çünkü bütün, organlar, kl ve kuyruundan baka, d ve içi insa-

na benzer. Mercan, hurma aac ve maymun gibi maden, bitki, hay-

van ve insan arasnda geçit olanlarn varlklarndaki hikmet, her bi-

rinin kendi mertebesi aasndan son yükseklik derecesine ula-

mas, varlklardaki mertebelerin o silsile yoluyla tertib edilmesi vo

insanlk mertebesinde nihayet bulmasdr. Zamann devretmesinin

tamamlaycs ve cihan^varlklarnn özü insann var olmasdr. Ye-

di yüksek babann (eflâk) ve dört aa anann (anâsr- 'erba'a) ve

üç bileik cisimlerin (mevâlid-i selâse) neticelerinin özü insan be-

denidir. Belki iki cihandan sebep ve gaye, ancak hazret-i insandr.

Gökler, basit ve bileik cisimler, hepsi insann kabuu, zarf ve ka-

bdr. nsan hepsinin ilii ve özünün özüdür. Bütün eya insana hiz-

met etmektedir. însan hizmet ve ikram edilendir. Aziz, erif ve muh-

teremdir. Çünkü o hepsinden güzel ve bilgilidir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Ruhlarn mebde* ve me'adn ve benzerlerin

varoluta geçtikleri devreleri bildirir.

% •

Ey aziz! Ehl-i hikmet demilerdir ki: Feyz-i âm olan vücûd- sâ-

ri için aklVkül'den dokuz akla, onlardan dokuz nefse, onlardan

dokuz felee, onlardan tabâyi-i erba'aya (kuru, ya, scak, souk),

onlardan ate, hava, su ve topraa varncaya kadar hepsi balangç
yoludur. Topraktan madene, ondan bitkiye, ondan hayvana, ondan

insana ve insan- kâmile varncaya kadar da sonuç yoludur. O hâl-

de nûr-i ilâhi ve sonu gelmeyen feyz Ehadiyyet mertebesinden akl-

lar üzerine, onlardan nefsler üzerine, onlardan göklere, onlardan

tabiatlara (kuru, ya, scak, souk), onlardan anâsra ve_ dolaysiyle

topraa iner ve feyizlendirir, bereketlendirir ki, buna mebde' ve

kavs-i nüzûl (ini yay) da derler. Sonra topraktan madene, ondan

bitkiye, hayvana, insana ve insan- kâmile çkarak geri dönüp in-

san- kâmilden Hakk Teâlâ'ya ular. Bu, o lâhi nurdur ki, önce o

makamdan balayp saylan makamlar geçtikten sonra yine kendi

makamna dönerek devresini tamamlar. (Her ey aslna rücû' eder)

düsturunca, o nûr aslna gider. Ve O ki: « balangc O'ndan, so-

nu yine O'nadr-, buyurmutur ve bu deiken vücûdun devaml^bir

deiim içinde olduunu duyurmutur. Bu rücû'a. geri dönüe me'âd

ve kavs-i urûc (çk yay) da derler, tte muhabbet-i asliyye hük-
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müyle ve hakaik-i kevniyye teveccühleri ile sâri olan vücûd-i âm,
tavr ve mazharlarn her birine kavutukça o tavrn rengine girip,

o mazharn özellii ile sfatlanr. Bu geçi, o umumi vücûdun tenez-

züllerinden ibarettir.

Dünyada kâmil olan vücûdun seyrine gelince, onun seyrinin

akllar, nefisler, gökler ve anâsrdan topraa inmesi hzl olup du-

raklama olmaz. Topraktan madene, bitki, hayvan, insan ve insan-

kâmile gelinceye kadar olan çknda da sür'atle çkp bir yerde ta-

klp kalmaz. Kemâle ermeye liyâkatli olmayan vücûd seyr ederken

iniinde veya çknda taklp olgunlua kavuamaz. nite bazen

sûret-i nârda, bazen sûret-i havada, bazen sûret-i mâ veya sûret-i

Hakkda nice mânilerle engellenir. Çk mertebelerinde de bazen

Bûret-i insanda, kemâle erinceye kadar çeitli alâkalarla hapszolup

kalr. Meselâ o vücûd-i sâri bitkiler âlemine girerken bâz âfetler

Arz olup bitki olamaz. Yahut bitki olur, fakat olgunlamadan önce

bozulup, bir baka ekilce meydana gelir. Bazen uygun artlardan
uzak kalp bitkiye dönüemez ve hayvann yemesine lâyk olmaz.

Bazen hayvann yiyebilecei durumda olur, fakat hayvan yeme-

den önce zâil olur ve bu ekilde nice yllar engellenir. Bazen bir hay-

van insanlarn yiyebilecei durumda iken, insan yemeden önce bo-

zulur, hayvann insan mertebesine nakl edilmesine mâni olur. Ba-

zen insan mertebesine^ kadar çkar, fakat insan- kâmil mertebesine

vâsl olamaz ve akl-r küTü bulamaz, dünyaya hayvan gelir, cahil

gider. Bazen çk mertebelerini ksa zamanda geçip topraktan aaç-
lara gelerek sür'atle meyva sûretine girer. nsan gdas olup nutfe

eklini bulup insan sûretine gelir, akll ve ârif olur. Fakat akl- ev-

vele ulaamaz, kemâlini bulamaz. Bazen sür'atle buday, arpa, pi-

rinç ve dar ekline girip insan yiyecei olur. Meni eklini alp, ana
rahmine dolup, orada kan phts ve et parças olup insan ekline

girerek akll, ârif ve kâmil olur. Akl- evvele vâsl olup, çk ta-

mamlam olur.
d

Bu erefli vücûdun urûcunun, yükseliinin balangc madenler

olmutur. En önce kaygan çamurdur, sonra ta mertebelerine yük-

selmitir, sonra kymetli cevherler mertebesine vâsl olmutur. Bun-
lar demir, bakr, kalay, gümü ve altn gibi madenlerdir. Sonra lal,

yakut ^.ve zümrüt gibi cevherlerin mertebesine yükselmitir. Oradan
mercana kadar vanp bitki eserlerinden gelimeye balayp, o mer-

tebeden de yükselerek tohumsuz biten bitkiler mertebesine varm-
tr. Sonra tohum ile biten bitkiler mertebesine, oradan aaç eklini

alp hurma aacna kadar varmtr. Hurma mertebesinden hayvan-

larn mertebelerine yükselip nice seneler o mertebede ömür sürmü-
tür. Oradan fiil ve ekil bakmndan insana benzeyen yar insan ve

maymun mertebesini bulup daha da yükselerek insan ekline gel-
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mitir. Burada kemâl mertebelerine girip d yap ve iç yap bak-

mndan ilerleyen insan, insan
^
kâmil mertebesine ulap ahlâk-

lâhiyye ile dolmutur. Burada mârifetin kemâline ererek akl- kül'e

ulamtr. Bu mertebede varlk dairesi birleip son bulmutur. Böy-

lece bütün vücûdlarn devr ettii anlalmtr. Aadaki ekilde

vücûd-i sâri daire eklinde gösterilmitir. Bu dairenin sonu baa
gelerek daire tamamlanmtr.

lâhî feyiz, bütün varlklara beraber ular. Bütün varlklar o
tarafa yönelmi bakmaktadrlar. Herkes kabiliyeti kadar feyze kavu-

ur. Vücûd-i sâri olan lâhi feyiz çeitli görünülerde zuhûr edip

birçok mertebelere yakn olmutur. Böylece her ekil ve görünüün
boyasyla boyanp, ona uygun parlar hâl almtr. Aslnda tek bir

varlk olduu hâlde çeitli suretlerle zuhura gelmitir. Her eyin
bir ismi vardr. O isim onu sahiplenmitir. Kendi Rabb-i mukayyedi
(bal olduu sahibi) terbiyesinde kalan kimse Hakk Teâlâ'y unu-

tup kendine tapm olur. Bütün zamanlarnda âlem halk ile kavga

gürültü koparp kendini inkâr ve itiraz ateine salar. lerini görür-

ken gam, sknt deryasna dalar. Kendi Rabbinin (sahibinin) terbi-

yesinden çkp Rabler Rabbnn dairesine giren kimse tabiatnn

zindanndan ruhunun fezasna çkm olur. O kimse nefis putunu

krp Allahü Teâlâ'ya tapar. Bütün zamanlarnda cümle halk ile

sulh ve salâh içinde olup ilerini Allahü Teâlâ'ya smarlayarak bü-

tün gamlardan, üzüntülerden kurtulup sonsuz saâdete kavuur.

Çünkü artk insan- kâmil olup akl kül'e varmtr. Devresini ta-

mamlayp her murad hâsl olmutur.

1. Ez-cemâdî mürdem ü nâmî odem
V*ez nema mürdem be-hayvân bî-zerdem

2. Mürdem ez-hayvâniî vü âdem odem
Pes çe tersem key zi-merdekem odem

3. Hamle-i dîger be-mîrem ez-beer

Tâ ber ârem ez-melâik perr ü ser

4. Vez melek hem bâyedem cûsten zî-cev

Küllü ey'in hâlikün illâ vecheh

5. Bâr- dîger ez-melek kurbân sevem

Ançe ender vehm i nâyed ân evem. (*)

(1) 1. Cemâlden geçtim ve bir adm oldu. Nemâdan geçtim ve hayvanla yük-

seldim. 2. Hayvanl da ap insan oldum. O hâlde niçin korkaym!.. 3. (Daha son-

ra) dier bir hamle ile insanlktan da geçiyorum; ta ki melâikden kanat edineyim.

4. (Artk) melekten de ileri gitmem lâzm geliyor. Binaenaleyh böyle bir derecede ol-

maktan niye korkaym. Çünkü her ey ancak O Allah ile kendini gösterir. 5. (Sonuçta)

tekrar melekten de kurban olaym. Böylece vehmin içinde ne bulunmazsa, o olaym.

MESNEV
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Bir Insan- kâmil kendi hâlini beyan ederek bu
bildirir:

1. Devr edip geldim cihâna yine bir devrân ola.

Ben gidem bu ten sarây yklp viran ola.

2. Bahr i can tuyan edip cismim gemisin data
Yerler altnda bu cismim hâk ile yeksân ola.

3. Dört yanmdan nâr ü bâd ü âb ü hâk edip hücum
Benliim onlar alp bu varlm tâlân ola.

A. Dalp terkibim otuz iki harf ola tamam.
Nokta i rûhum kamunun gevherine kân ola.

5. Bu vücûdum da kalkp atla yünler gibi.e cihâtm açlp bir haddi yok meydan ola.

6. Cümle efkâr ü havasm har olup ol arsada.

Halkalar hep yeniden sankim baharistan ola.

7. Yevm i tüblâdr o gün her mânâ bir sûret giyip

Hem kimi sebze, kimi hayvan, kimi insan ola.

8. Kabrime yârân gelip, fikredeler ahvâlimi

Her biri bilmekte hâlim vâlih ü hayrân ola.

9. Her kim ister bu Niyazi derdmendi ol zaman.
Sözlerini okusun kim, srrna mihmân ola.

1. (Nice âlemleri) devredip bu cihana geldim. Yine öyle bir za-

man gelir ki, ben bu dünyadan giderim ve u beden saraym yklp
viran olur.

2. Can denizi coup da beden denen gemimi paramparça ettiin-

de bu cismin yerler altnda topraklara karr.

3. Ate, hava, su ve toprak dörtbir yandan üzerime yürüyüp (za-

ten kendilerinden olan) benliimi aldklarnda bu varlm talân olur.

4. (te o zaman) Bileimim dalp otuziki harf kendini göster-

diinde (açkta kalan) rûh noktam bütün bu harflerin cevherleri için

bir maden oca olur.

5. Bu vücut dam kalkp yünler gibi atldnda alt cihetim

öylesine bir açlr ki snrsz bir meydan hâlini alr. (Her bir parçam
asllarna dönünce bütün cihan kaplar ve maher yerini oluturur).

6. O meydanda, bütün düünce ve duygularm toplanp tekrar

ayaa kalktklarnda sanki bir bahar kendini gösterir.

7. O gün bir kargaa günüdür ki, her mânâ bir surete bürünüp
kimi bitki, kimi hayvan, kimi de insan eklinde ortaya çkar.
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8. Dostlarm kabrime geldiklerinde benim bu hâllerimi düün-
düklerinde durumumu bilirler ve kendilerinden geçip hayretten hay-

rete düerler.

9. Her kim bu dertli Niyazi'yi örenmek isterse o zaman bu söz-

lerini okusun da onun srlarna konuk olsun.

Aadaki ekilde görüldüü gibi vâcibü'l-vücûd ile mümkinü'l-

vücûdu bir daire farz etmen mümkündür: Bu daireyi bir düz çizgi

ikiye böler. Bu çizgiye hatt- mevhum veya dairenin çap ^derler. Bu
çizgiden dolay dairemiz iki yay eklinde görünür. Bu mevhûm var-

lktan ibaret olan mevhûm hat dönü vaktinde aslna kavuarak
aradan kalknca, varlk dairesinin ekli tam bir daire gibi görünür.

«Kabe kavseyn ev ednâ» 0), sim orada bilinir. Hükemânn yolu

üzere varlklarn devran bu kadar açklanarak astronomi ilmine

vasta ve mukaddime olan matematik ve geometriden birer fasl

yazlmas uygun görülmütür.

ki i£c KU.-9C

(1) «ki ka aras kadar veya ondan da yakn», (Necm sûresi. 9'uncu âyet). Bu
âyet Peygamberimizin Mirâc gecesinde Allah'a ne kadar yaklatn anlatr.
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ÜÇÜNCÜ FASIL
Maddede ve zihinde hâsl olan eyann saylarn beyan eden

hesab (matematik) ilminin en mühim ve lüzumlu kaidelerini en ko-

lay ekilde on nevi ile açklar.

NEVÎ: Saynn târifini, sahih (tam saylar) ve bunla-

rn dokuz kesirli saysn, muntk (mutlak sayy), asam (asal say-
y), tam say ve ziyade (artk) sayy ve naks (kesirli) saylar bil-

dirir.

Ey azizi Hesab ile uraanlar öyle demilerdir: Hesab ilminde,

bilinenler yardmyla, bilinmeyen saylar bulunur. Say, bir'e ve
bir'den türeyenlere denir. Tam saylara mutlak veya sahih saylar
denir. Pay bir olup, paydas (mahreci) ikiden on'a kadar olan ke-

3, dokuz kesir (küsûr-i tis'a) denir. Bu dokuz kesir aadadr.

•=nsf, = sülüs. =rubu\ = humus, =südüs,
2 3 4 5 6

1 1 1 1
• =sübü* = sümün, =tüsü' =uür
7 8 9 10

kiden dokuza kadar olan saylardan biri ile tam olarak bölüne-

bilen veya kare kökü olan saylara muntk, bu özellikleri olmayan,

saylara asâm (sar saylar, asal saylar) denir. Dördün
kü iki, dokuzun kare kökü üçtür. Bunlar muntk
says (bir'den ve kendisinden baka) hiçbir sayya bölünemedii ve

kare kökü de olmad için asâm saydr. Muntk say bölünebildii

saylara bölünerek bulunan bölümlerin toplam o muntk sayy ve-

rirse, böyle saylara tam say denir. Alt says tam saydr. Çünkü
alt ikiye bölünürse bölüm üç, üçe bölünürse bölüm iki. altya bö-

lünürse bölüm bir olur. Üç, iki ve bir bölümlerinin toplam alt ol-

duundan alt tam saydr (*). Eer muntk say kendi parçalarnn
toplamndan az olursa, böyle saylara zâid say derler. Oniki says
zâid saydr. Çünkü oniki saysnn yars, üçte biri, dörtte biri, alt-

da biri olan alt, dört, üç ve iki parçalarnn toplam onbe olup on-

ikiden fazladr. Eer muntk say, parçalarnn toplamndan büyük
olursa, böyle saylara nâks saylar denir. Sekiz says nâks saydr.
Çünkü sekizin yars, dörtte biri ve sekizde biri olan dört, iki, bir

saylarnn toplam olan yedi, sekizden küçüktür.

(1) imdi bilinen tam saylara sahih say denilmekte, tam say için ise baka
târif verilmektedir.



64 ~ MÂRFETNAME

KNC NEV: Saylarn mertebelerinin usûl ve fürû'unu, topla-

ma, çkarma, iki kat alma, çarpma, yarsn alma, bölme, kare ve

kare kök almann tariflerini, çarpm ve bölümün sonuçlarn bildi-

rir.

Ey aziz! Ehl i hesab demilerdir ki. saylarn mertebelerinin

birler, onlar, yüzler olmak üzere üç asl vardr. Saylarn mertebele-

rinin fürû'u da alt olup toplam dokuz mertebe bulunur. Saylarn

en sanda birler mertebesi (hanesi, basama) vardr. Onun yann-

da ikinci rakam onlar basama, onun solundaki üçüncü rakam

yüzler basama vardr. Onun solunda sra ile dördüncü rakam

binler, beinci rakam onbinler. altnc rakam yüzbinler. yedinci ra-

kam milyonlar, sekizinci rakam onmilyonlar, dokuzuncu rakam

yüzmilyonlar mertebesidir. Aadaki ekilde saylarn dokuz basa-

ma görülmektedir.

9 8 7 6 54321
Yüzmilyonlar Onmilyonlar Milyonlar Yüzbinler Onbinler Binler Yüzler Onlar Birler

Ksaca toplamann tarifi bir sayy dier saynm üzerine ekle-

mektir. Üç ile be'in toplamnn sekiz olduu gibi. Bir saydan dier

sayy noksan etmeye tefrik (çkarma) derler. Beden iki noksan

olsa üç kald gibi. Bir sayy bir kere tekrar etmeye (kendisi ile

toplamaya) taz'if derler. Birin tekrar iki olduu gibi. Bir sayy di-

er say kadar tekrar etmeye, darb (çarpma) denir. Üç ile be'i

çarpmann, üç kere be'in onbe olduu gibi. Bir sayy iki eit ksma
ayrmaya tansif (yarsn alma) derler. Dördün yars (nsf) iki,

bein yars iki buçuk olduu gibi. Bir sayy dier saynn miktar-

na bölmeye ksmet (bölme) derler. Üçü ikiye bölünce bir buçuk,

üçe bölünce bir, altya bölünce yanm bulunduu gibi. Bir sayy
kendisi ile çarpmaya terbi (kare alma) denir. Bulunan sayya teczir

derler. Kare kök almaya cezr derler. Üç ün karesi dokuzdur. Bu do-

kuz saysna teczir denir. Teczirin cezri, yâni dokuzun kare kökü

üçtür. Netice-i darb (çarpm sonucu) çkan say öyle bir saydr ki,

çarpanlardan birinin buna oran, bir'in dier çarpana oranna eit-

tir. Meselâ dört ile be veya be ile dört çarpldnda bulunan çar-

pm yirmi saysdr. Dördün yirmiye oran, birin bee oranna veya

bein yirmiye oran, birin dörde oranna eittir. Bölmede bunun ak-

sine, bölünen bölen'in kaç kat ise, bölüm de bir'in o kadar katdr.

Meselâ oniki dörde bölündüünde bölüm üç olur. Oniki dördün üç

kat olduu gibi, üç de bir'in üç katdr.

ÜÇÜNCÜ NEV: Toplamann kolay yolunu bildirir.

Ey aziz! Malûm olsun, ehl-i hesab (matematikçiler) demiler-

dir ki: Cem'in (toplamann) kolay yolu öyledir: Toplanacak rakam-
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lan, alt alta birler, onlar, yüzler basamaklar bir hizaya gelecek e-

kilde yazp altna toplama çizgisi çekersin. Sa taraftan balayp her

basamaktaki rakamlar alt alta toplarsn. Eer toplam on'dan az ise

ayn basaman altna yazarsn. Toplam on olursa, sfr yazarsn

on'u bir kabul edip. soldaki basamakta bulunan saylarn toplamna

ilâve edersin. Toplam on'dan fazla olursa, fazla olan sayy o basa-

man altna yazarsn. Yine on'u bir kabul ederek soldaki mertebe-

ye, basamaa nakl edersin. Her on için bir say saklayp soldaki

mertebenin sayma ilâve edersin. Çünkü sadaki her basaman
on says solunda olan basaman bir says kadardr. Eer solda sa-

y yoksa toplanan sayy çizginin altna aynen yazarsn. Bir basa-

makta yalnz bir rakam olup altnda hiç rakam olmazsa o sayy da

çizginin altna aynen yazarsn. Toplanacak saylar çok fazla ise. üç

dört tanesini bir toplarsn. Bulduun toplam ile aadaki üç dört

6ayy toplarsn. Saylar bitinceye kadar böyle devam edersin. Her

saynn neye ait olduunu, meselâ satn alman mallarn isimlerini

saylarn soluna yazarsn. Bunun için bir uzun kâda, toplanacak

eylerin isimlerini, kâdn solu-

na, alt alta yazarsn. Karlarna
saylar birler, onlar, yüzler basa-

maklar alt alta gelecek ekilde

yazarsn. Say bulunmayan basa-

maza sfr yazarsn. Yukarda an-

latld gibi toplarsn.

Misâl: -

Mushaf- erif 0032

Meâlim tefsiri 0654

Kâdi tefsiri 0710

Tefsir-i kebir 0891

Toplam 2287

Câmi-i Buhâr 0921 j"
49—45= 4

Kamus Lügati 0567 > —
— 22—18= 4

Yekûn 3775

Yalnz üçbin yediyüz yetmibe kurutur.

Bu kâda dilli defter, bu rakamlara kara cümle derler. Topla-

mann salamasn yapmak için. her saydaki rakamlar toplamn-

dan dokuz ve katlan çkarlr. Eer toplanan saylarn rakamlar

Misâl: Salama:
00373

02318

+ 73514 2

76205 2

Salama:
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toplamndan dokuz ve katlar çkarlnca bulunan say, toplamdaki

rakamlar toplamndan dokuz ve katlar çkarlnca elde edilen say-

ya eitse yaplan cem* (toplama) ilemi dorudur, yoksa yanltr.

DÖRDÜNCÜ NEV.- Çkarmann kolay yolunu bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hesab öyle demilerdir: Çkarmann kolay yolu

öyledir: Toplamada olduu gibi iki rakam alt alta yazp sadan
balarsn. Ayn basamakta olan saylar birbirinden çkarr, çizgi-

nin altna yazarsn. Bir ey kalmad ise sfr yazarsn. Yukardaki

say büyük ise, kalan yazarsn. Yukardaki say küçük ise solunda-

ki basamaktan bir say alrsn. Bu on say demektir. On ile üstteki

rakam toplayp altndakini noksan eder, kalan çizginin altna ya-

zarsn. Eer onlar basamanda rakam yoksa yüzler basamandan
bir alrsn. Onlar basama on olur. Oradan bir alrsn, onlar basa-

ma dokuz kalr. Böylece devam edersin. Misali aadadr:

270753 -» 24—18= 6

— 029872 -» 28—27= 1

5

Salama: —
240881 -» 23—18= 5

Salama: Kendisinden çkarlan'n rakamlar toplanp dokuzun

katlar çkarsa örnee göre alt kalr. Çkann rakamlar toplanp

dokuzun katlar çkarlrsa bir kalr. Altdan bir çkarlrsa be ka-

br. Sonuçta da ayn ilem yaplrsa yine be bulunur. O hâlde çkar-

ma ilemi dorudur. Kendisinden çkarlan'n salamas, yâni ra-

kamlar toplamndan dokuzun katlarnn fark, çkan'n salamas-

na eit veya daha küçükse, bu küçük salamaya dokuz eklenip son-

ra çkarma yaplr. Sonucun salamasna eit çkarsa ilem doru-

dur, yoksa hataldr. O zaman ilemi yeniden yapmak gerekir.

[Bu ileme örnek:

345 345'in mizan 12—9 = 3'dür

251 251'in mizan 8'dir

094 94'ün mizan 4'dür

3'e 9 eklersek 12 olur

4

12—8= 4 salama olup ilem dorudur].

4
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BENC NEV: Taz'if ileminin kolay yolunu bildirir.

Ey azizi Ehl-i hesab demilerdir ki, taz'if, bir sayy kendisi il©

toplamaktr. Yalnz sayy iki kere yazmaz, her basama kendisi ile,

altnda yazl imi gibi toplarsn.

320573 mizan 20—18= 2 -» 2X2=4'dür. 4

Salamas — dür.

641146 mizan 22—18= 4'dür. 4

Salama: Taz'if olacak saynn mizan (salamas) alnp iki kat
alnr. Taz'if ile bulunan saynn mizanna eit ise ilem doru-
dur, yoksa ilemde bir yanllk vardr. (Taz'if, iki ile çarpmak, iki

katn almak demektir).

ALTINCI NEV: Tansifin kolay yolunu bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, ehl-i hesab öyle demilerdir: Verilen

sayy yazar, altna yatay bir çizgi çekersin. Sol taraftan balaya-

rak her basaman yarsn alp çizginin altna, hizasna yazarsn.

Çift saylarn yarsn tam olarak yazarsn. Say tek ise, tam ksmn
yazar buçuunu, önündeki basamakta bulunan sfr ve birden fark-

l saynn yarsna be olarak ilâve eder, çizginin altna yazarsn.

Tek saynn önündeki say sfr veya bir ise, yarsn alrken be ka-

bul edersin. Saynn son basamana kadar böyle devam edersin.

Sonra yine buçuklu kalrsa onu ondalk kesirli olarak yazarsn.

8730313 7

. Mizan dir.

4365156,5 7

Salama: Büyük saynn mizan (salamas), yans olan saynn
mizannn iki katna eit olursa, ilem dorudur, yoksa yanltr.

(Tansif, bir saynn yarsn almak, ikiye bölmek demektir)

.

YEDNC NEV: Çeitli çarpmalarn kolay yolunu bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hesab demilerdir ki. çarpma üç ksmdr. Birinci-

si tek rakaml sayy, tek rakaml say ile çarpmaktr. kincisi tek

rakaml say ile çok rakaml sayy çarpmak, üçüncüsü de çok ra-

kaml say ile çok rakaml sayy çarpmaktr. Birinci ksm çarpma

ikiden dokuza kadar olan saylar birbirleri ile çarpmaktr ki, çar-

pm cetveli hepsini bir arada gösterir.
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ÇARPIM CED VEL
MA 2

*

3 4 2

A 4 9 6 3

9 5 16 12 8 4

6 25 20 15 10 5

7 36 30 24 18 12 6

c 8
•

19 42 35 28 21 14 7

9 64 56 48 40 32 24 16 8

81 72 63 54 45 36 27 18 9

[Bu tabloda köegen duru-

mundaki ikiden dokuza kadar

olan rakamlar, sada düey du-

rumdaki ikiden dokuza kadar ya-

zlm saylarla çarplr. Meselâ

be ile yedinin çarpmn bulmak

için köegen üzerindeki be raka-

mndan aa inilir. Sadaki dü-

ey rakamlardan yedi bulunup

sola doru kaylrsa otuzbe bu-

lunur. Bu cetvelde bir saynn
yalnz kendisine eit ve büyük
saylarla çarpmlar vardr. Yâni

alt kere alt, alt kere yedi ve yu-

kars vardr. Alt kere be, alt

kere dört ve daha aas yoktur.

Buna karlk dört kere alt, be kere alt vardr].

ikinci ksm çarpmada çok rakaml say ksmlara ayrlr. Tek

rakaml müfred say, mürekkeb saynn müferredât ile çarplr.

Elde edilen çarpmlar toplanr. Meselâ dokuz ile otuzalü'y çarpmak

istersen, otuzalt'y otuz ve altya ayrrsn. Dokuz ile otuzu çarpar

ikiyüz yetmi bulursun. Dokuz ile alty çarpar ellidört bulursun.

kiyüz yetmi ile ellidördü toplayarak üçyüz yirmidört bulursun.

[Baka bir misal:

8X325 = 8X (300+20+ 5) = 8X300+ 8x20+ 8X5 = 2400+160+ 40--

2600].

Üçüncü çeit çarpmada meselâ ondört ile yirmibei çarpmak

için, önce dört ile bei ve dört ile yirmiyi çarparsn. Sonra on ile bei

ve on ile yirmiyi çarparsn. Elde edilen dört rakam toplarsan çarpm

bulunur. Bu dört rakam yüz olduundan çarpm üçyüz elli olur.

[Yâni: 14X25 = (10+ 4) X (20 + 5) = 10X20+10X5+4X20+4X5 m
200+50 + 80+ 20 = 350].

Pratik kaide: Çarpanlardan birinin bir veya daha fazla katla-

rn alp, dierlerini de ayn say kadar bölerek bulduun rakamla-

r çarparsan, iki saynn çarpmn bulursun. Meselâ yirmibe ile

onalty çarpmak için, yirmibein iki kere iki katn alrsn yüz olur.

Onalty da iki kere ikiye bölersen dört olur. Dört ile yüz un çarpm
dörtyüz bulunur. Bu kaide bir keskin görmedir. Bunu bilen hesab-

n çabuk yapar. Eer çarplan saylarn basamaklar fazla olursa,

kalem ile yapmak daha kolay olur.

Tek basamakl, yâni birden dokuza kadar olan saylardan
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ile çok basamakl bir sayy çarpmak için bilinen ekilde altalta

yazar, altna bir çizgi çekersin. Tek basamakl say ile verilen büyük
saynn birler basaman çarparsn. Bulduun saynn birler basa-

man çizginin altna yazarsn. Onlar basamanda kaç tane on

varsa aklnda tutarsn (elde bir, iki). Tek say ile büyük saynn on-

lar basaman çarpp, aklnda tuttuun sayy buna ilâve edersin.

Eer onlar basamanda sfr var ise, aklnda tuttuun sayy sf-
rn altna yazarsn. Çarpmda on'un tam katlar çkarsa çizginin al-

tna sfr yazarsn, on'un kat olan rakam aklnda tutarsn. Bu e-
kilde çarpm tamamlarsn. Tek basamakl sayy (müfredi) büyük

saynn içindeki sfr ile çarparsan (elde yok ise) sfrn altna müf-

red sayy deil, sfr yazarsn. Aada alt.müçbin krküç ile be'in

çarpm yukarda anlatld gibi yaplmtr. Büyük sayy be ile

deil de elli, beyüz gibi saylarla çarpmak istersen sfrlar sa ta-

rafa yazarsn. Be ile çarptktan sonra sfrlar aynen aa indirir-

sin.

63043 63043 63043 Salama 8'dir.

5 50 500 \j
315215 3152150 31521500

Salama: Çarplan ile çarpandan dokuz ve dokuzun katlan ç-

iki rakam birbiriyle çarplarak bundan da dokuz ve

çkarlr. Bundan elde edilen say ile çarpm sonu-

cundan dokuzun katlan çktktan sonra kalan say birbirine eitse

yaplmtr.
ere otuz olan aylann gün says ile. bir yldaki ay

says olan onikiyi çarparsn. Bulduun üçyüzaltm haftann gün
says olan yedi ile çarparsan, paydalan iki ile on arasnda olan bü-

tün kesirlerin ortak paydasn bulursun. Bu da ikibin beyüz yirmi-

dir. Nitekim Hazret-i Ali'ye (kerremallahü veçhe) mahrec-i küsûr-i

tis'adan yâni paydalar ikiden on'a kadar saylar olan kesirlerin or-

tak paydasndan sual olundukta, «Haftann günlerini senenin gün-

leri ile çarp», buyurmulardr. Aynca içinde ayn harfi olan kesirle-

rin paydalann birbiri ile çarparsan yine ortak payday bulursun.

Çünkü içinde ayn harfi olan rakamlar erba'a = dört, seb'a = yedi,

tis'a = dokuz, aere = on'dur. Bu rakamlan birbirleri ile çarparsan

dokuz kesrin ortak paydas olan iki bin beyüz yirmiyi bulursun.

SEKZNC NEV.- Bölmenin kolay yolunu bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hesab demilerdir ki. bölmede öyle bir say arar-

sn ki, bölen ile çarptn zaman bölünene eit veya ondan az olsun.

Bu az olan fark bölenden küçük olmaldr. Eit olduu zaman, böl-
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me tam olup bölüm bulunmu olur. Bölen ile çarptn zaman bölü-

nenden az olan bölmelerde aradaki fark bölene oranlayp bölüm'e

eklersin. Meselâ onüçü dörde bölmek istersen, istenen say üç olur.

[Burada onüçe maksûm (bölünen), dörde maksûm-i aleyh (bölen),

üç'e bölüm denir. Bir de kalan olur]. Üç ile dördün çarpm olan on-

iki, bölünen onüçden bir azdr. Bu say bölen olan dörtten azdr. Bu
bir saysn bölene nisbet edersen sonuç üç tam ve bir rübû' olur.

Eer ondördü dörde bölersen bölüm, üç tam ve yarm olur. Bölen ile

bölümün çarpm bölünene eit olan bölmeye misal onikiyi dörde
bölmek gibidir. Bölüm üç olur.

Büyük saylarn bölmesinde ehl i hesab arasnda makbul ve me-
hur olan yol, dört basamakllar eklidir. Once bölüneni yazarsn. Sa-
ynn altndan birler basamandan balayarak sola doru bir çizgi

çekersin. Saynn sonuna gelince biraz yukar çkp yine sola doru
bir miktar çekersin. Bölen sayy eik çizginin soluna bölünenin hi-

zasna yazarsn. Sonra bölen saynn iki katn alp altna yazarsn.
Sonra bunun iki katn alr altna yazarsn. Bir daha iki katn alr
en alta yazarsn. Buna dört oda derler ki birinci odas bölen saydr.
kinci oda bölenin iki katdr. Üçüncü oda bölenin dört katdr. Dör-

düncü oda bölenin sekiz kat olur.

Bölünen saynn en solunda olan son basamaa bakarsn. Bun-
dan dört odann mümkün olan en çounu çkarrsn. Kalan olursa

son basaman üstüne yazarsn. Ve o mertebeyi silersin. Bu merte-
benin altna noksan olunan odann numarasn yazarsn. Eer son
basamaktan noksan etmek mümkün deil ise, onun sandaki basa-

ma da ekleyip anlatld gibi devam edersin. Eer bir basamak
eklemekle böleni veya katlarn çkarmak mümkün olmazsa baka
bir basamak daha eklersin. Bu eklemelere, dört odadan birinin ç-
karlmas mümkün oluncaya kadar devam edersin. Oda numarasm
da eklediin mertebelerin en sanda olannn altna yazarsn. Böy-
lece bölünenin basamaklarnn sonuna kadar devam edip ilemi ta-

mamlarsn. En sonda bölenden küçük bir say kalrsa, bu artktr.

Bölüme eklenmek istenirse bu saynn paydasna bölen yazlr. Bölü-

nenin basamaklarndan birinin hizasnda dört odadan hiç biri ya-

zlmad ise, oraya sfr yazarsn. Sonra çizginin altnda elde ettiin

saylar toplayarak bölümü bulursun. Meselâ dokuzbin yediyüz sek-

sendokuz saysn ondörde böldüünde bölüm altyüz doksandokuz,
kalan üç olur. Bölümü kesirli olarak söylemek istersen altyüz dok-

sandokuz tam üç bölü ondört eklinde söylersin.

DOKUZUNCU NEVt: Saylarn karekökünü, baya kesirleri ve
bunlarn dört ilemini kolay ekilde bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hesab demilerdir ki, karekökü alnacak say kü-
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çük ve muntk (mutlak say) ise karekökünün alnmas çok kolay-

dr. Dördün karekökü iki, dokuzun karekökü üç, onaltmn karekö-

kü dört, yirmibein karekökü be, otuzaltnn karekökü alt, krkdo-

kuzun karekökü yedi, altmdördün karekökü sekiz, seksenbirin

karekökü dokuz, yüz'ün karekökü on'dur. Bu saylarn hepsi mun-

tk ve cezirleri (karekökleri) tamdr. Verilen say bunlardan baka
olursa karekökü tam olmaz. O zaman bu saydan küçük karekökü

tam olan en yakn say ile bu saynn farkn alrsn. Tam karekökün

iki katn alp bir ilâve edersin. Bulduun sayy payda, daha önceki

fark pay olarak tam kareköke ilâve edersin. Bu yaklak karekök

olur. Meselâ bein karekökünü almak istersen, bee en yakn kare-

kökü tam olan dördü beden çkarrsn bir kalr. Tam karekök olan

ikinin iki kat olan dörde bir eklersen be olur. Kesir yaparsan bir

bölü be olur. Bunu ikiye eklersen bein karekökü iki tam ve bir

humüs (bete bir) olur. Altnn karekökü iki tam ve iki humüs,

yedinin karekökü iki tam ve üç humüs olur. On saysnn karekökü-

nü alrken on'dan dokuzu çkarrsn bir kalr. Dokuzun tam kare-

kökü olan üçün iki katn alp bir eklersen yedi olur. O hâlde on'un

karekökü üç tam ve bir bölü yedi olur. Onbirin karekökü üç tam ve

iki bölü yedi, onbein karekökü üç tam ve alt bölü yedi olur. On-

altmn karekökü üç tam ve yedi bölü yedi olur ki, yedi bölü yedi bir

Baya kesirler: Birden farkl olan tam saylardan birbirine eit

olanlar mütemasildir (benzerdir). ki saydan küçüünü bir say

ile çarptmzda büyüünü verirse bu iki say mütedahildir (geçi-

lidir). Üç ile alt, dört ile oniki, alt ile altm mütedahil saylardr.

ki saydan herbiri ayn sayya bölünebilirse bu saylar mütevafk

(uygun saylar) dr. Dört ile alt, alt ile dokuz, sekiz ile oniki, on ile

yirmibe saylar mütevafktr. ki saydan her birini bölen bir say

bulunamazsa o iki say mütebayin (uyumaz saylar) dr. Be ile

oniki, iki ile yedi gibi. Mütemasil açktr. Dierlerinde büyük sayy
küçüüne bölersen, kalan olmazsa o iki say mütedahildir. Kalan

olup, böleni kalana böldüünde kalan olmayncaya kadar devam

edebilirsen, o iki say mütevafktr. Devam edildiinde kalan bir

olursa o iki say mütebayindir. ki ile be. üç üe sekiz, dört ile yedi

mütebayindir.
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Kesir, ya paydas ikiden on'a kadar saylar olan muntk kesir-

lerdir veya asâmdr ki. ona cüz denmitir. Bu ikisinden her biri ya
üçte bir gibi veya onbirden bir cüz gibi müfred (tek say) dir. Ya-

hut iki tane üçte bir veya onbirden iki cüz gibi mükerrer (tekrarla-

nan say) dir. Yahut altda birin yars veya onbirde birin onüçde

biri gibi muzaf (katlm say) dr. Yahut yarm ve üçte bir veya on-

birden bir parça ve onüçden bir parça gibi ma'tûf (bal say) dur.

Tam sayl kesirleri yazarken kesrin üstüne tam sayy yazar-

sn, tam saynn altna pay, onun altna payday yazarsn. Tam say
olmazsa yerine sfr yazarsn. Ma'tûf kesirlerde araya «ve ( + )- ya-

zarsn, katlm asal saylarda araya «den (= )» yazarsn.

Meselâ:

Bir tam iki bölü üç

1

= 2

3

2

[imdi 1— eklinde yazlr].

3

Bir tam bir bölü üç

t

= 1

3

•

1

[imdi 1 — eklinde yazlr].

3

Tam saysz bir bölü üç

0

= 1

3

1

[imdi — eklinde yazlr].

3

Yarmn altda biri

0

1

2

6

1

[imdi — eklinde yazlr].

12

ki humüs ve üç rübû'

0

= 2

5

0 2 3

+ 3 [imdi -—h— eklinde

4 5 4 yazlr.

Onüçde birin onbirde biri

1

11

1

13

1 1

[imdi = eklinde

13.11 143 yazlr].

• Kesirlerin paydasna mahreç veya mükam veya ümam derler.

Müfred ve mükerrer kesirlerin paydalar ayndr. Meselâ rübû' =
bir bölü dört'ün paydas dörttür. ki rübû', üç rübû' gibi mükerrer
kesirlerin de paydas dörttür. Muzaf kesrin paydas, birbirine izafe

edilen kesirlerin müfredât paydalarnn çarpmna eittir. Bu pay-

dalar ister mütebâyin, ister mütevâfk, ister mütedahil olsunlar, yi-
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ne birbirleri ile çarplr. Bete birin altda biri muzaf kesrinin pay-
das otuzdur. Sekizde birin altda biri muzaf kesrinin paydas krk-
sekizdir. Sekizde birin dörtte biri muzaf kesrinin paydas otuzikidir.

Matuf kesrin paydasn bulmak için iki payda alrsn. Bunlar müte-
bâyin ise birbiriyle çarparsn. Mütevafk ise birini ortak bölenlerine

böler dieri ile çarparsn. Mütedahil ise büyüünü alrsn. Bu çar-

pmlar üçüncü bir kesrin paydas olarak yazarsn. Kesirler çok ise

ayn ileme devam edersin. Matuf kesirler bittii zaman bulduun
say o kesirlerin paydas olur.

Paydalar ikiden on'a kadar saylar olan kesirlerin ortak pay-
dasn bulmak için mütebâyin olan iki ile üçü çarparsn, alt olur.
Alt ile dört mütevafk saylar olup ortak bölenleri iki olduundan
dördü ikiye böler alt ile çarparsn. Elde ettiin oniki ile mütebâyin
olan bei çarparsn. Alt ise bulduun altm ile mütedahiidir, bir
eyle çarpmazsm. Yedi ile altm mütebâyin olduklar için çarpar,
dörtyüzyirmi bulursun. Dörtyüzyirmi ile sekizin ortak bölenleri
dört olduundan iki ile çarparsn. Sekizyüzkrk ile dokuz üçe bölün-
dükleri için mütevafk olup sekizyüzkrk ile üçü çarparsn ikibin
beyüzyirmi bulursun.

Tecnis: Tam sayl kesri bileik kesir yapmaya denir. Bunun için
tam say kesrin paydas ile çarplr, paya eklenir. Bulunan say bi-
leik kesrin pay olur. Payda ayn kalr. Meselâ iki tam bir bölü
dört, bileik kesre çevrilirse pay dokuz olur. Alt tam üç bölü be
için otuzüç, dört tam üçte birin yedide biri için seksenbe olur. Bi-
leik kesri tam sayl kesre çevirmeye ref (yükseltme) denir. Bunun
için büyük say olan pay, küçüü olan paydasna bölersin. Bölüm
tam say ksm olur. Kalan, kesrin pay olur. Meselâ onbe bölü dört
kesrinin ref'i üç tam üç bölü dört olur.

Baya kesirleri toplamak ve iki katn almak: Verilen kesirle-

rin ortak paydasn bulursun. Paydalarn eitlersin. Bulduun kes-

rin payn paydasna bölersin. Pay büyükse tam sayl kesir olur.

Bölüm tam says, kalan da ayn paydann pay olur. Pay paydas-
na eitse bir olur. Pay küçükse aynen kalr. Meselâ:

a) Bir bölü iki, bir bölü üç ve bir bölü dört toplanrsa, bir tam
altda birin yars olur.

b) Bir bölü alt ile bir bölü üç toplanrsa bir bölü iki olur.

c) Bir bölü iki, bir bölü üç ve bir bölü alt toplanrsa, bir olur.

d) Uç tane bir bölü bein iki kat alnrsa bir tam bir bölü be
olur.
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6 4 3 13 1
-= + + = = 1—

2 3 4 12 12 12 12 21112 3 1

6 3 6 6 6 21113 2 16
+ + = + + = =1

2 3 6 6 6 6 6

5 5 5 5
2.3. =2. = 1

6 1

için pay çift ise, payn yarsn alr-

sn. Tek ise paydann iki katn alr, pay aynen brakrsn.

4 2 3 3

[Meselâ: in yars , in yans dur].

5 5 5 10

Çkarma (tefrik) için iki kesri ortak payda cinsinden yazp bi-

rini dierinden noksan edersin. Kalan ortak paydaya pay yaparsn.

Meselâ: Dörtte biri üçte birden çkarrsn, üçte birin yans kalr.

1 1

Çünkü ile ün ortak paydas onikidir. Onikinin üçte biri

3 4

olan dörtten, dörtte biri olan üçü çkanrsan bir kalr. Bu da oniki-

nin altda birinin yansdr.

Baya kesirlerin çarpm: Tam say ile kesri çarpmak için, tam
say ile kesrin payn çarpar, payday aynen yazarsn. Kesir tam sa-

yl olursa çarpmadan önce bileik kesir hâle getirirsin. Elde edilen

kesirin pay büyükse paydasna böler, tam sayl olarak yazarsn.

Meselâ iki tam üç bölü be ile dört tam saysn çarpmak için, önce

iki tam üç bölü be bileik kesir hâle çevrilir, onüç bölü be olur.

Dört ile çarparsan elliiki bölü be bulursun ki, on tam ve iki bölü

be eder. Üç bölü dördü yedi ile çarparsan yirmibir olur. Kesrin

paydas dört olduundan dörde bölersen be tam ve bir bölü dört

olur. îki kesri çarpmak için paylan ve paydalan çarparsn. Birinci

elde ettiini ikinciye bölersin. Birinci büyük ise kesir tam sayl olur.

Çarplacak kesirler tam sayl verilmi ise önce onlan bileik kesir

hâline çevirir sonra çarparsn.

Meselâ:

a) îki tam bir bölü ikiyi, üç tam bir bölü üç ile çarparsan sekiz

tam bir bölü üç bulunur.
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b) iki tam bir bölü dördü be tam bir bölü alt ile çarparsan
onbir tam be bölü sekiz olur.

c) Üç tam bir bölü dördü be tam bir bölü yedi ile çarparsan
bir bölü iki art bir bölü dört ve bir bölü yedi bulunur.

1 1 5 10 50 2 1
2 X3 = X = =6 =6

2 3 2 3 8 8 4

1 1 9 31 279 93 5
2 X5 = X = = 11

4 6 4 6 24 8 8

1 135 15 14 1111
3X—X5X—=—X—= = + =_-}-_X—

4 7 4 7 28 28 28 2 4 7

Baya kesirlerin bölmesi: Sekiz ksmdr. Çünkü, bölünen ya
kesir, ya tam veya karktr. Bölen de ya tam ya kesir veya kark,
yâni tam sayl kesirdir. Üç ile üçü çarparsan dokuz olur. Tam say-
ya bölmeyi çkarrsan sekiz ksm olur. önce tam sayl kesirler bi-

leik kesre çevrilir. Kesri kesre bölerken paydalar ortak olacak e-
kilde kesirler çarplr. Bulunan paylar bölünür. Bölünen veya bö-
lenden biri tam say olursa, tam say payda ile çarplr.

Meselâ:

a) Be tam bir bölü dördü üçe bölersen, bir tam üç bölü dört
bulursun.

b) Üçü be tam bir bölü dörde bölersen, dört tam bir bölü yedi
bulursun.

c) ki tam bir bölü alty bir tam bir bölü altya bölersen, iki bu-
lursun.

1 21 21 7
:3 = :3 = =

4 4 12 4

1 21 12 4 1

4 4 21 7 ' 7

2 12
•= =2

6 6 6 1

iki kesrin bölümünde birinci kesir aynen braklp ikin-

ci kesir ters çevrilip çarplmaktadr].

Dier misaller bunlara kyas edilerek yaplacandan bu ka-
darla iktifa edilmitir.
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ONUNCU NEV» Bilinmeyen saynn bulunmasnn kolay yolu-

nu bildirin

Ey aziz! Ehl-i hesab öyle demilerdir.- Bilinmeyen sayy bul-

mak için kurulmu olan dörtlü orant kaidesi her yerde uygulana-

bilen, kullanl, yanlsz, her zaman doru netice veren bir kaide

olup, hesabn temelidir. Çünkü bütün bilinmeyenli problemler bu
dörtlü orant kaidesi ile çözülebilir. Dörtlü orant öyle dört saydr
ki, birincinin ikinciye oran, üçüncünün dördüncüye oranna eit-

tir. Bu orantda (tenâsübde) yanlar ve ortalar çarpm birbirine

eittir. Eer yanlardan biri bilinmeyen olursa iki yan çarpar, bili-

nen yana bölersin, bilinmeyen yan bulunmu olur. Eger iki ortann
(vasatn) biri bilinmezse, iki taraf çarpar bilinen vasata bölersin,

çkan sonuç bilinmeyen vasattr. Meselâ iki, dört, üç ve alt saylan
arasnda ikinin dörde oran, üçün altya oranna eittir eklinde bir

dörtlü orant kurulabilir. Burada iki ile altnn çarpm, üç ile dör-

dün çarpmna eittir. Bu dört saynn biri bilinmese dier üç say
yardm ile bulunur. Eer bilinmeyen, taraflardan biri olan iki ise

ortalar olan üç ile dördü çarparsn. Elde ettiin onikiyi bilinen taraf

olan altya bölersin. Bölüm olarak istenen ikiyi bulursun. Bilinme-

yen alt olsa, onikiyi ikiye böler, istenen alty bulursun. Eer orta-

ardan biri olan dört bilinmese, taraflar olan iki ile alty çarparsn.

Elde ettiin onikiyi bilinen orta olan üçe bölersin, istenen dördü bu-

lursun. Eer ortadan biri olan üç bilinmese, iki ile altdan ibaret

olan yanlar çarpar, bilinen orta olan dörde bölersin. îstenen üç bu-

lunur. Bu anlatlan yol, dörtlü orantnn çarpma yoludur.

Dörtlü orantnn bölme yolu ise öyledir: ki ortadan biri bilin-

mese, taraflardan birini belli olan ortaya bölersin. Elde ettiin bö-

lümü dier taraf ile çarparsn. stenen orta bulunur. ki taraftan,

yanlardan biri bilinmese, iki ortadan birini bilinen tarafa bölersin.

Elde ettiin bölümü dier orta ile çarparsn. îstenen taraf bulunur.

2 6
Meselâ: = dörtlü orantsn gözönüne alalm. Burada 2 ile

3 9

9'a taraflar veya yanlar, 3 ile 6'ya vasatlar veya ortalar denir. Or-

talardan biri olan alt bilinmese, taraflardan biri olan dokuzu üçe

böler, dier taraf olan iki ile çarparsan istenen alt bulunur. Eer
taraflardan biri olan dokuz bilinmese, ortalardan biri olan alty

dier taraf olan ikiye böler, dier orta olan üç ile çarparsn. îstenen

dokuz bulunur. Eer iki bilinmese üçü dokuza bölersin. Bulduun
bir bolü üç ile alty çarparsan, istenen iki bulunur. Eer üç bilin-

mese dokuzu altya bölersin. Bulduun bir buçuk ile ikiyi çarpar-

san, istenen üç bulunur.
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Problemler: Gaflet olunmasn ki problemler ya ziyade'ye, ya

noksana, ya muamelâta, ya toplanmaya veya çarpmaya müteallik

olur.

Ziyadeye bal olan soruya misal öyledir: Hangi say dörtte bi

ri ile toplandnda üç olur? Bunu dörtlü orant ile çözmek için ve

rilen kesrin paydas olan dördü alr me'haz (asl. kaynak) dersin

Me'hazda soruya göre ilem yaparsn. Yâni soruda ziyade denilmi

se ziyade edersin, noksan denilmise noksan edersin. Bulduun sa

yya vasta dersin. Böylece üç bilinen bulunmu olur ki. biri me'haz

biri vasta, biri de soruda verilen saydr. Problemde me'haz dört

vasta bir ziyade be, verilen say da üçtür. Me'hazn vastaya ora

n, bilinmeyenin soruda verilene oranna eittir. Me'haz ile bilineni

çarpp vastaya bölersen isteneni bulursun. Misalimizde:

4 X 12 2
= 5X=12 X= ~2 bulunur.

5 3 5 5

O hâlde kendisi ile dörtte birinin toplam üç olan say iki tam

iki bölü betir.

Noksana müteallik olan soruya misal: Kendisinden üçte biri ç-

karlnca alt olan sayy bulunuz. Kesrin paydas olan me'haz üç-

tür. Bir çkarnca vasta iki olur. Bilinen say altdr.

Me'haz Bilinmeyen 3 X
orantsna göre

Vasta Bilinen 2 6

Üç ile alty çarparsn. Elde ettiin onsekizi ikiye bölersen, iste-

nen dokuz saysn bulursun.

Muamelâta ait soruya misal: Be litre svnn fiat üç dirhem

olsa iki litresinin fiat kaç dirhemdir?

5 2
= veya 5 litre 2 dirhem ederse

3 x 3 litre X dirhem eder— eklindedir.

Bilinmeyen dördüncü orantldr. ki ile üçü çarpp bee böler-

sen bir dirhem ve bete bir dirhem bulursun. Eer soru üç dirheme

be litre gelirse iki dirheme kat litre gelir, diye sorulsayd, iki ile

bei çarpar üçe bölerdin. Sonuç üç tam üçte bir litre olurdu. Çünkü

sorularn deeri farkl cinsi ile çarplp, elde edüeni ayn
bölünür.

Toplamaya bal soruya misal: Hangi saynn üçte biri ile

te birinin toplam on'dur? Bunun gibi sorularda ortak

lup, soruya göre hareket edersin. Ortak payda onikiye me'haz der-
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sin. Onikinin üçte biri ile dörtte biri toplam yedi olduundan vasta
yedi olur. Soruda verilen ise on olduundan

Me'haz Meçhul 12 X
= kaidesine göre =

Vasta Ma'lûm 7 10 olur.

O hâlde oniki ile on'u çarpar, yediye bölersen istenen say ola-

rak onyedi tam bir bölü yediyi bulursun.

Çarpma ile ilgili misal: Hangi saynn dörtte biri ile altda biri-

nin çarpm, kendisinin iki katna eittir? Dörtte bir ile altda birin

paydalar dört ve alt olup, ortak payda oniki olduundan me'haz
onikidir. Onikinin dörtte biri üç, altda biri iki olup çarpmlar alt

olduundan vasta olur. Soruda verilen, iki kat olduu için yirmi-

dört olur.

Me'haz Meçhul 12 x
kaidesine göre =

Vasta Ma'lûm 6 24 olur.

O hâlde oniki ile yirmidördü çarparsn. Bulduun ikiyüz sek-
sensekizi altya bölersin. stenen krksekiz says bulunur.

Dörtlü orantda üç say bulunup ortalar eit olsa, meselâ birin-
cinin ikinciye oran, ikincinin üçüncüye oranna eit olsa, yanlardan
biri de bilinmeyen olsa, ortann karesini bilinen yana bölersin, bilin-
meyen yan bulunur. Eer ortalar bilinmeyen olsa, yanlan birbiri ile
çarpar karekökünü alrsn bilinmeyen orta bulunur. Meselâ ikinin
bee oran, bein hangi sayya oranna eittir denilse, bein karesini
ikiye bölersin. îstenen say oniki ve yarm olur. Yahut dördün hangi
sayya oran, o saynn dokuza oran gibidir denilse, yanlann çarp-m olan otuzaltnn karekökünü alrsn, istenen alt says bulunur.

Allah' tanmada yardmc olan hey'et ilminin (astronominin)
tahsilini kolaylatran hesab ilminin özetinden bu kadarla iktifa
olunup, astronominin balangc olan hendese (geometri) ye sra
gelmitir.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Uzunluk, alan ve hacim hesablarn, hendese (geometri) ilmi-

nin hey'et (astronomi) ilmi için Önemli ve gerekli olan ekillerini
en kolay ekilde dört nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Nokta, çizgi, yüzey ve cismin târiflerini ayrca
çizgi ve yüzeyin ksmlarn ve onlarn vasflarn ksaca bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hendese (geometri bilginleri) öyle demilerdir:
A'raz ksmlarndan duyularla iareti kabil olup, hiçbir yönden bö-
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lünme kabul etmeyen eye nokta derler. Hakikatta vaz' edilmi olup

parças yoktur. Çizginin iki tarafnda son bulduu uçlardr. A'raz

ksmlarndan, duyularla iareti kabil olup ancak bir yönden bölün-

me kabul ederse, ona çizgi derler. Nokta ile son bulur. Uzunluu
vardr, genilii ve derinlii yoktur. A'raz ksmlarndan duyularla

iareti kabil olup iki yönden bölünme kabul ederse, yâni uzunluk

ve geniliine bölünme kabul edip derinliine kabul etmezse, ona
sath (yüzey) derler. Yalnz uzunluk ve genilii vardr ve çizgi ile

son bulur. A'raz ksmlarndan biri üç yönden de bölünme kabul

ederse, yâni uzunluuna, geniliine ve derinliine bölünme kabul

etse ona cisim derler.

Matematik bahsinde cisimden bahsedilmiti.

Çizgi, müstakim ve münhani, yâni doru ve eri çizgi olmak
üzere iki ksma ayrlr. Müstakim hat (doru çizgi), uzad mesafe
boyunca bütün noktalan ayn hizada bulunan çizgidir. Bir parças
yüksek bir parças alçak olmayp, bir ucundan bakldnda ortas
ve dier ucu da görünmelidir. Bunun aksine münhani (eri) çizgide,

uzad mesafe boyunca parçalarnda eilmeler, bükülmeler vardr.
Bir tarafndan bakldnda ortasnn ve sonunun görülmesine eri-

mâni olur. Doru çizgiler ya paralel olurlar veya paralel de-

r. Paralel dorularda iki veya daha fazla dorunun aralarn-

daki uzaklk hiç deimez. Sonsuza kadar uzansalar birbirlerini

kesmezler. Paralel olmayan dorularda, paralel dorularn aksine

aralarndaki uzaklk durmadan deiir.

Yüzeyler ya düzdür veya deildir. Düz yüzey, uzad yerlere
her parças ayn hizada olan yüzeydir. Uzunluuna ve geni-
bir uçdan öbür uca kadar o yüzeyde farz olunan dorularn
parçalar hep ayn hizadadr. Düz olmayan yüzeyler, düzle-

min aksidir. Düz olmayan yüzeylerin bir ksmna küresel yüzey
derler. çi dolu kürenin dbükey yüzeyi, içi bo kürenin dbükey
yüzü ve içbükey yüzü gibi. Bunlarn yarlarna yar küresel dbü-
key ve yar küresel içbükey yüzey isimleri verilir. Düz yüzeylerin
paralel olanlar ve olmayanlar, dorularn paralel olanlar ve olma-
yanlar gibidir.

KNC NEV: Ksaca, üçgen ve dörtgenlerin çeitlerini, çokgen-
leri, açlarn çeitlerini, daire, merkez, çevre, çap, kiri, yay, pay ve
sinüsünü bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hendese öyle demilerdir: Düzlemde bir veya bir
kaç çizginin çevreledii ekle düzlemsel ekil derler. Eer düzlemi
üç doru çizgi çevrelerse, o düzlemsel ekil, müselles (üçgen) dir.

Üç çeit üçgen vardr. Üç (dl') kenar eit olan üçgene mütesavi-
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ar) üçgen denir. îki kenar eit olan üçgene müte-

(ikizkenar) üçgen denir. Üç kenan da farkl olan

üçgene muhtelifü'l-adlâ (çeit kenar) üçgen denir.

Düzlemi dört çizgi çevrelerse meydana gelen düzlemsel ekle

zü'l-erba'a (dörtgen) denir. Be çizginin çevreledii düzlemsel ekil

zü'l-hamse (begen) dir. Böylece devam ederek on kenarl düzlem-

sel ekle zü'l-aere (ongen) denir. Kenarlar eit olursa murabba'

(kare), muhammes (begen), müseddes (altgen), müsebba (yedi-

gen), müsemmen (sekizgen), mütesse' (dokuzgen) ,
mu'aer (ongen)

denir.

Üçgenler ve dörtgenler bir de açlarna göre ksmlara ayrlr.

Bir üçgende zâvye-i kaime (dik aç) varsa bu üçgene dik açl üç-

gen denir. Zâviye-i münferice (geni aç) varsa geni açl üçgen,

dik ve geni açs bulunmayan üçgene hâddi'z-zevâya (dar açl)

üçgen denir.

Dört kenar eit. dört açs da dik aç olan dörtgene murabba'

(kare) denir. Açlar dik olup kenarlar hepsi eit olmayan dörtge-

ne müstatil (dikdörtgen) denir. Dört kenar eit olup açlar dik ol-

mayan dörtgene eki i muayyen (ekenardörtgen) denir. Bütün ke-

narlar eit ve açlar dik olmayp, yalnz karlkl kenar ve açlan

eit olan dörtgene ebehi muayyen (paralel kenar) denir. Bunlann

dnda kalan dörtgenlere münharif (yamuk) denir. Ker^crlan dört-

ten fazla olan ekillere kesirü'l-adla' (çokgen) denir.

Birbirine çakk olmayan, bir noktada kesien iki dorunun
çevreledii sath'a zâviye (aç) denir. Zaviye iki ksmdr. Biri düz

açdr ki bir noktada kesien iki doru arasndaki açdr. Dieri zâ-

viye-i mücesseme (geometrik aç) dr ki, bir veya birkaç yüzeyin

çevrelemesi ile bir cisimde meydana gelir. Koninin tepe açs ve oda-

nn köelerinde meydana gelen açlar mücessem (geometrik) aç-

lardr. Düz açlar da üç ksmdr. Biri zâviye-i kaime (dik aç) dr.

Bir dorunun üzerine kendi gibi bir doru daha çizildiinde iki ta-

rafta meydana gelen eit açlardan biridir. Yukan doru çizilen

doruya amud (dik doru) denir. Birisi zâviye-i hâdde (dar aç) dr
ki. dik açdan küçüktür. Üçüncüsü dik açlan büyük olan zâviye-i

münferice (geni aç) dr.

Daire bir düzlemsel ekildir. Bir eri çizgi bir düzlemi öyle

reler ki, ortada farz edilen bir noktay çevreye

doru parçalan birbirine eittir. Çevreleyen çizginin

alana daire, onu çevreleyen eri çizgiye hatt-

denir. Ortadaki noktaya merkez, merkezi çevreye birletiren do&ru

parçalanna nsf- kutr (yançap), iki katna kutr (çap) denir. Çap

daireyi iki eit parçaya böler. Çap ile yarm çevre'ye yarm daire

denir. Daireyi eit olmayan iki parçaya aynp merkezden geçmeyen
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doru parçasna veter (kiri) denir. Kiriin ayrd ksmlara daire

parças denir. Çevrenin bir parçasna kavs (yay) denir. Kiriin ya-

rsna ceyb-i müstevi (düz sinüs), kiriin ortasndan çkp yayn or-

tasna varan dik doru parçasna ceyb-i ma'kûs (sinüs veya sehm)

denir. Böylece biline.

ÜÇÜNCÜ NEV: Mücessem (geometrik) ekillerden mik'ab

(küp), üstüvânî (silindir), mahrût (koni) ve küreyi, merkezini, yü-

zeyini, mntka (ekvator) ve kutuplarn, eksenini ve ekseni etrafn-

daki hareketini, paralel dairelerini, dönencelerini, dönme esnasnda

kürenin hzl ve yava$ dönen ksmlarn ksaca bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, geometri âlimleri öyle demilerdir:

Bir hacmi bir eyi birkaç yüzey snrlyorsa, ona mücessem (geo-

metrik) ekil derler. Eer bir hacmi birbirine eit olan alt kare s-

nrlyorsa, ona mik'ab (küp) derler. Paralel iki daire, çevreleri ara-

sn birletiren sath- müstakim (düz yüzey) ile bir hacmi snrlarsa,

ona üstüvane (silindir) derler. Paralel iki daire silindirin tabanla-

rdr. Taban merkezlerini birletiren doru, o üstüvanenin paydr.

Pay tabanlara amud (dik) olursa o üstüvane dik silindirdir, yoksa

eik silindirdir. Eer bir daire çevresinden bir eik yüzey daralarak

yükselip bir noktada son bularak bir hacim snrlarsa, ona mahrût

(koni) derler. Taban dairedir. Dairenin merkezi ile tepe noktasn

birletiren doru, o koninin paydr. Pay tabana dik olursa, o koniye

mahrût-i kaime (dik koni) derler. Pay tabana dik deilse eik koni

olur. Bir mücessem çekilin ortasnda farz edilen noktay yüzeye bir-

letiren bütün doru parçalan eit olsa. o ekle küre, o yüzeye mu-

hit-i küre (kürenin çevresi) ve sath- müstedir (küresel yüzey) der-

ler. O noktaya küre merkezi, eit doru parçalarna kürenin yar-

çaplar derler. Bir düzlem küreyi böldüünde bir daire meydana

gelir. Düzlem, küre merkezinden geçerse meydana gelen daireye

büyük daire, dierlerine küçük daire derler. Küre yüzeyi üzerinde

farz edilen her nokta, kürenin bir kere dönmesi ile devrini tamam-

layp bir daire çizer. Ancak kutup noktalan hareketsiz kalrlar, iki

kutbu birletiren çapa, mihver (eksen) derler. Kürenin merkezin-

den geçen ve kutuplardan eit uzaklkta bulunan büyük daireye

mntka-i küre (ekvator) derler. Mntka-i küre, iki kutup arasn

eit iki yarm küreye ayrd için kendisine paralel olan dairelerin

en büyüüdür. Kutuplara doru küçülen bu dairelere müdârât-i

nukat- mefrûze (paralel daireler) derler. Mntka-i kürenin iki ta-

rafnda ve eit uzaklkta olan daireler birbirine eittir. Kürenin iki

kutbu müdârâfn (paralel dairelerin) de kutuplandr.
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üphe yoktur ki, bulunduu yerde kendi ekseni etrafnda dönen

bir kürenin mntkas (ekvatoru) üzerindeki hareketi hzl olup, bu-

na paralel olan dairelerdeki hareketi nisbeten yavatr. Kutuplara

yakn oian noktalardaki hareketi de mntkasna yakn olan yerde-

ki hareketinden yavatr. Kürenin tümü kendi mekânnda dönmeye

devam edip, hareketi bu minvâl üzere iken ksmlarnn hareketi

sür at ve yavalkta pek farkl bulunmas bir gerçektir. Bu farkllk

ii feleklerin hareketlerinde de sabit bir ekilde kendini gösterir.

Felein hareketi ya basite veya muhtelifedir. Feleklerin basite olan

hareketine müteâbihe hareket (benzerli hareket) de denir ki, fele-

in her noktas eit zaman aralklarnda eit yaylar çizer. Meselâ

cn büyük felek olan dokuzuncu felek, alemin merkezi etrafnda

arktan garba hareket ederek bir gün bir geceye yakn zamanda bir

devresini tamamlar. O hâlde felein yüzeyinde farz

ta. o hareketle eit zamanlarda eit yaylar

etrafnda da eit zamanlarda eit açlar

lein ekvator dairesi üçyüz altm eit dereceye bölündüünde ek-

vator üzerindeki bir nokta, hareket esnasnda bir yldz saatinde

onbe derece yol alr. önceki saatte çizdii onbe derecelik yay.

ikinci saatte çizdii onbe derecelik yaya eittir. Bu ekilde âlemin

merkezi etrafnda birinci saatte çizdii aç, ikinci saatte meydana
getirdii açya eittir. Dier saatler de ayn ekilde devam eder. Her

saatteki hareketi birbirine benzedii için bu harekete müteâbih
hareket derler. Böyle olmasa müteâbih hareket demezlerdi. Hare-

ket i muhtelife bunun zdddr.

Felein hareketi ya müferrede (tek) veya mürekkebe
dir. Hareket bir felekten meydana gelirse müferrede, birden fazla

felekten meydana gelirse mürekkebe adn alr. Her basit hareket

müferrededir. lâkin her müferrede hareket basit deildir. Her hare-

ket-i muhtelife mürekkebedir. Fakat her mürekkebe hareket muh-
telife deildir.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Düz ekillerin alanlarn, mücessem ekil-

lerin alanlarm ve yüksek cisimlerin yüksekliklerinin bulunmasn
bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, ehl-i hendese öyle demilerdir. Bir

yüzeyin ne miktar olduu onun mesahas (alan) dr. Bir eklin me-

sahasn bilmek, onun yüzeyinin ölçüsünü bilmektir. Dik üçgenin

alan, dik açy tekil eden dik kenarlardan biri ile dierinin yars-

nn çarpmna eittir. Geni açl üçgenin alan, geni açnn bulun -

u köeden kardaki kenara indirilen dikey ile o kenarn yarsnn
çarpmna veya aksine eittir. Dar açl üçgenin alan, herhangi bir

köeden kar kenara indirilen dikey ile o kenarn yansnn çarp-
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mna veya aksine eittir. Ekenar üçgenin alan, bir kenarnn ka-

resinin dörtte biri ile üç'ün kare kökünün çarpmna eittir. [imdi
de üçgen alan, bir kenar ile o kenara ait yüksekliinin çarpmnn
yarsna eittir diye târif edilmektedir].

Karenin alan, bir kenarn kendisiyle çarparak bulunur. Dik-

dörtgenin alan, bir kenar ile bitiik kenar çarplarak bulunur. Pa-

ralelkenarn alan, bir kenar ile o kenara ait yüksekliin çarpm-
dr. Düzgün altgen, düzgün sekizgen gibi kenarlar çift say olan

düzgün çokgenlerin alan, çevresinin yars ile karlkl kenarlarn

orta noktalarn birletiren doru parçasnn yans çarpmna eit-

tir.

ttANK Ü»K U**T«*N
(VLRANHA) -VÜ»t*HIJ

a «

{»t.KI. MH'AtYKN» {SkHEH I VU AVVK**|

•ii. •*'»*.

!
A
i>\ fV\ M>..W W

t.f h

Dairenin alan, çevrenin yars ile yarçapn çarpmna eittir.

Dairenin çap üç tam bir bölü yedi ile çarplrsa çevresi bulunur.

22 1

[w = 3,14 = —- = 3 = üç tam bir bölü yedidir. Burada * (pi)

7 7

says yaklak olarak alnmtr. Esas * says 3,14159... dur. Daire-
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nin alan, yançap r ise S = * r2
,

çevresi 2 * r dir. Her dairede çev-

renin çapa bölümü = pi saysdr].

Pratik olarak dairenin çap yirmiiki ile çarplp yediye bölünür-

se çevresi bulunur. Çevre yedi ile çarplp yirmiikiye bölünürse çap

bulunur. Küpün alan bir yüzünün alannn alt katdr. Dik silin-

dirin yan alan, taban çevresi ile yükseklii çarpmna eittir. Koni-

nin yan alan, tepe noktasn taban çevresinin bir noktasna birle-

tiren ana doru ile taban çevresinin yansnn çarpmna eittir. Ko-

ninin ve silindirin taban alanlar daire alan gibidir.

Kürenin alan, çap ile büyük dairesi çevresinin çarpmna eit-

tir. Bütün bunlar yardmyla gökcisimlerinin, yldzlarn uzaklk vo

büyüklükleri hesaplanr.

DARE

sor*.1

lKSh NDK
(ISU YAM I KAME)

i» TT J?K + 2 7TR

I>K KON
(MAIkCi i KAM) KTRE

s- «ra*

Yüksek cisimlerin yüksekliklerinin hesaplanmasn

1. Düz bir yerde bulunan yüksek bir cismin

mümkün ise, o düz yere boyundan büyük bir srk dikip onun ucun-

dan, yüksek cismin ucunu görünceye kadar uzaklarsn. Durduun
yerden yüksek cismin dibine kadar admla veya baka eyle ölçer-

sin. Bunu sngn boyu ile senin boyunun fark olan sayyla çarpar-

sn. Çarpm, durduun yer ile snk arasndaki uzakla bölersin.

Bölüme boyunu eklersen yüksek cismin yükseklii bulunur. [ekil

aadaki gibidir:

AF = Adam. insan.

DK = Snk.
EL = Yüksek cisim.

A açsnda ikinci tales

ts yazlrsa:
AC CE AC

.

=
. CE=

AB BD AB

CE ile CL = AF toplanrsa istenen yükseklik bulunur].
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2. Yüksek cismin yaknma bir ayna koyup, aynada yüksek cis-

min tepe noktasn görünceye kadar uzaklarsn. Aynann yüksek

cisme uzakln boyunla çarparsn. Çarpm, durduun yer ile ayna

arasndaki uzakla bölersin. Bölüm o yüksek cismin irtifa' (yük-

seklii) dir. Çünkü boyunun, durduun yer ile ayna arasna oran,

yüksek cismin ayna ile kendisi arasndaki uzakla oranna eittir.

Dörtlü orantdan biri bilinmemektedir. Yanlar çarplp bilinen or-

taya bölününce bilinmeyen orta bulunmu olur. [ekil aadaki
gibidir:

Düz aynada gelenn ile yan-

syan n normal ile eit açlar

yaptndan açlan, dolaysiylo

b açlar eittir. Üçgenler benzer-

dir. Kenarlar arasnda orant ya-

zlrsa:

CD AB CD . EB
,X= bulunur].

DE EB DE

3. Düz bir yere bir çubuk dikip, gölgesinin kendisine olan ora-

nn bulursun. Buna göre yüksek cismin gölgesinden de o cismin

yüksekliini bulursun. Güne ufuktan krkbe derece yükseklikte

iken her eyin gölgesi kendisine eittir.

Güne nlar uzaktan

geldikleri için birbirine pa-

ralel kabul edilirler. Onun
için yandaki üçgenler, açla-

r eit olduu için benzer-

dirler. Kenarlar arasnda

-orant yazlrsa:
ÇlibU!

Çubuk Yüksek cisim

olur. Üçü bilindii için cisim hesapla-

Çu. gölgesi Yük. Cis. gölgesi

nr. Yüksek cisimden maksat aaç. minare, yüksek bina. da gibi

eylerdir.

Güne ufuktan krkbe derece yükselin-

ce AC=45° olur. ABC ikizkenar bir üçgen

olur. AC= BC olduundan AC cismi BC göl-

gesine eit olur.

G09«
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Fenn-i hendese (geometri ilmi) den bu kadar yazldktan son-

ra Hakk Teâlâ'nn Kur'ân- Kerim'de A'râf Sûresi. 185'inci âyet-i

kerimesindeki, «Onlar göklerin ve yerlerin yldzlarna, deniz ve

dalarna ve oralardaki mahluklarna nazar istidlal üe bakmaz-
lar m?..», iareti üzere bir miktar da Hey'et (Astronomi) ilminden

yazmaya gerek duyulmutur. Böylece insann en yüce arzusu olan

Allah' tanmaya yardmc olunacaktr.

Hey"et-1 âlemin küre eklinde olduunu, feleklere ve yldzlara

ait bilgileri on fasü ile açklar.

Âlem i ecsâmn küre eklinde olduunu, gök küresi üzerindeki

büyük daireleri, göklerin tabakalarnn tertibini, felek-i azamn ek-
lini alt nevi ile açklar-

BRNC NEV: Felekler ve dört unsurun içice küreler eklinde

olduklarn ve bununla ilgili olan hayret verici meseleleri açklar.

Ey aziz! Ehl-i hey'et (astronomi âlimleri) demilerdir ki, gök-

lerin ve unsurlarn küresel tabakalar eklinde olduunu isbat etme-

den önce hey'et ilminde âlem-i ecsâmn ve Dünyann küre biçimin-

de, yuvarlak olduunu kabul etmek gerekir. Çünkü bu ilmin kaide-

leri kâinat ve Dünyay tamamen yuvarlak kabul ederek kurulmu-
tur. Fen adamlannm bu görüü dinimize uygun deildir diyenlerin

helecannn giderilmesi, kainlerinde itminân hâsl olmas için tü-

kenmez bir feyiz kayna olan mam Muhammed Gazâll (aleyhi

büyük imam buyuruyor ki:

Fen adamlar ile insanlar arasmda olan ayrlklar üç ksmdr:

1, Ayrlk yalnz sözde olur. Meselâ onlar âlemin yaratcsna
cevher deyip, cevherin mevziinde olmadn söylerler. Yâni me-
kândan münezzeh, mevcûd ve zâtyla kaim diye tefsir ederler. [Ve-

ya bir ey kendiliinden hareket edemez. Her cismi harekete geti-

ren bir kuvvet vardr. Bu kuvvetler tabiat kuvvetleridir. Her eyi
tabiat kuvvetleri yapyor, derler. slâmiyet de (Hiçbir ey kendili-

inden hareket edemez. Her cismi harekete getiren bir kuvvet var-

dr. Bu kuvvetler, Allahü Teâlâ'nn kudretidir. Her eyi Allahü Te-

âlâ yapyor), demektedir. Görülmektedir ki, slâmiyet ve fen ayn

kinci Bâb

BRNC FASIL
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eyi söylemekte olup. arada yalnz isim fark vardr. Fen adamlar-
nn, fennin, tecrübenin meydana çkard hakikatler olan bu sözle-

rine itiraz edilmez, isim deitirilip kabul edilir].

2. Dinin temellerinden birine zt dümeyen sözlerdir. Bunlar Is-

lamiyetin haber vermeyip, arayp bulunuz! dedii eylerdir. Bu söz-

lere inanp inanmamak imann gitmesine sebep olmaz. Meselâ Ay
tutulmasnn Dünyann Güne ile Ay arasna girmesinden olduu-
nu söyleyip zamann önceden hesap etmektedirler. Çünkü Ay, Gü-

ne karsnda olduu zaman parlak görünür. Ay, yer küresinin göl-

gesine girince, Güneten k alamayp görünmez demektedirler.

Güne tutulmas da, Ayn Dünya ile Güne arasna girerek yer üze-

rinde Günein görünmesine engel olmas sebebi iledir. Tutulmala-

rn düüm noktalar civarnda olduu, Ay tutulmasnn Arabi ay-

larn ortasnda, Güne tutulmasnn ise ayn ilk veya son gecesi ol-

duunu söylemeleri ve bunun gibi sözleri birinci ksm sözleri gibi-

dir. Bunlara itiraz edilmez. Müslümanlarn böyle sözlere inanma-

mas lâzmdr, diyerek itiraz eden bir kimse, dine zarar vermeye
ve Islâmiyeti ykmaya uram olur. Çünkü, matematik, geometri,

fizik ve kimya kanunlar ve tecrübeler bu sözlerin doruluunu gös-

terirken, bunlar eriate uygun deildir denirse, —ki fen adamlar-
nn bu sözlerinde üphe yoktur— bunlara uymayan eriatn doru
olduunda üphe eder. Görülüyor ki, Islâmiyete yersiz ve yolsuz

yardm etmek isteyen cahillerin zarar, prensip dahilinde hücum
edenlerin zararlarndan daha büyüktür. Nitekim akül düman, ca-

hil dosttan iyidir demilerdir.

imam Gazâlî, sözüne devam ederek buyuruyor ki: Husûf (Ay

tutulmas) ve Küsûf (Güne tutulmas) hadisinin sonunda buyu-

rulduu üzere «... Husûf, tecelü-i lâhî sebebiyle hudû'dur», sözü için

ne denir, diye sorulursa bu ziyadenin nakli sahih deildir denebilir.

Nakli sahih olduu takdirde kafi ve doru olduklar hesap ve tec-

rübe ile anlalan hâdiseler karsnda, âyet-i kerîme ve hadis-i e-
rifleri te'vil etmek, yâni mânâlann çevirip bunlara uydurmak bü-

yük âlimlere lâzmdr. Nitekim böyle te'viller çok yaplmtr. Mü-
nazaralarda mülhidleri, din dümanlarn en çok sevindiren ey,
fen ile isbat edilen, meydanda olan hakikatleri Müslümanlarn red

etmesi, bunlar kâfirliktir, demesidir. slâmiyet ile fen adamlar ara-

sndaki tartmann esas konusu âlemin hâdis veya kadim yâni son-

radan yaratlp yaratlmad hususudur. Fen adamlar âlemin

[maddenin, hücrenin, canlnn ve canszn] yok iken,

olduunu, yâni hâdis olduunu söyledikten sonra iste

de olsun, ister düz olsun, ister eflâk ile anâsr onüç tabaka olsun, is-

ter daha az veya çok olsun dine zarar vermez. Alem nasl olursa ol-

sun, maksat onun Ailahü Teâlâ'nn kudreti ile meydana geldiidir.
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3. Dinde açkça bildirilmi olan eylere uymayan sözlerdir.

Alemin hadis olmas. Allahü Teâlâ'nm sfatlar, kyamette olacak
eyler gibi dinin temellerine aykr söz söyleyen fen adamlarna kar-

çkmak, sözlerini çürütmek lâzmdr. Meselâ onlar derler ki:

Alem kadimdir (yâni sonradan yaratlmamtr). Çünkü kadîme
istinad eder. Kadime istinad eden ey, kadimdir. O hâlde âlem de
kadimdir. Biz bu sözlerini çürütmek için deriz ki: Alem hadistir.

Çünkü deimektedir. Her deiiklie urayan hadistir. O hâlde
âlem hâdistir. [Kadîm olan yalnz Allahü Teâlâ'dr. Varlnn ev-

veli yoktur. Hiç deimez. Alem ise hâdisdir. Varlnn bir balan-
gc vardr. Bu balangç çok öncelerde olduu içindir ki fen taklid-

çileri âleme kadîm, yani hep var idi demilerdir. Alem durmadan
deimektedir]. mam Gazâlî'nin (rahmetullahi aleyh) bu sözleri-

nin burada yazlmasna sebep, dindar kiilerin ileride örenecekleri
artc bilgiler ile keif ve icadlan eriate aykrdr diye red et-

mekle, merdûd olan kabilinden zan etmemeleri ve inkâr yoluna sap-
mamalardr.

KÎNC NEVÎ: Âlemin ve Dünyann küre eklinde olduunun
akli demlerini bildirir,

Ey aziz! Ehl-i hey'et (astronomi âlimleri) demilerdir ki, âle-

min bütün ileri birbirine baldr. Alem iç içe ve aradan ine geçe-

cek kadar bo yer kalmayacak ekilde birbirine teet küreler hâlin-

de olup ulvi ve süfli cisimlerle doludur. Alemin tabii yaps yuvar-
lak ekilde olmaktr. Tabiatnn iktizasna göre bu dâva, birçok de-
lillerle ispat olunmutur. Âlemin her ne tarafna baklsa yuvarlak,
küresel ekilde görülür. Her parçasnn bir yay olduu, görerek, dü-
ünerek ve tecrübe ile anlalr. Küresel yüzey, ekillerin en genii
olmasndan baka yerde ve gökte görülen olaylarn küresel yüzey-
den bakasnda olmas imkânszdr. Yeryüzünü düz zan edenler
yanl düünmektedirler. Kara, deniz, dalar, vadiler çeitli ekille-

riyle toplu hâlde küre eklindedir. Ay tutulmasnda yerin gölgesi-

nin Ay yüzeyinde daire eklinde görüldüü açktr. Seyyahlarn
yeryüzünde hareketiyle enlem ve boylam yerlerinin ayr ayr olarak
bulunmas kürevi olduunu göstermektedir. Sabit yldzlarn gök
kutbu etrafnda birbirine paralel daireler hâlinde dönüp kutba ya-
kn olan yerlerde küçük daireler çizerek devaml görünmeleri, bir

ksmnn ufka teet görünen sabit yldzdan ekvatora kadar görün-
meyen kîsmnn artarak eit olmas, sonra görünmeyen ksm daha
da artarak görünen ksmn azalmas ve nihayet ufkun altnda dier
kutup civarnda hiç görünmeyen yldzlarn olmas.

Doan yldzn ufuktan öleye kadar yava yava yükselmesi,
batarken yüksekliinin azalarak batmas, yldzn büyüklüü ufkun
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üstünde iken deimedii hâlde doup batma zamanlarnda [atmos-

ferdeki krlma nedeniyle] deiik ve büyük görünmesi.

Daima yeryüzünden semânn yans veya yarsna yakn ksm-
nn görünmesi. Yldzn ark tarafnda olanlara garb tarafndaki-

lerden önce domas, önce batmas. Ay ve Güne tutulmalarnn he-

saplanan zamanda aksamadan olmas. Kuzeye doru gidenlere, ku-

tup ve kuzey yüdzlarnn yüksekliinin artmas ve güney yldz-

larnn alçalmas, güneye doru gidenlere kutup ve güney yldz-

larnn yüksekliinin artmas ve kuzey yldzlarnn alçalmas. [Yer

düz olsayd yükseklik ayn kalrd. Bir yldzn yükseklii, yldz
gözlem yerine birletiren dorunun, o yerin ufuk düzlemi ile yapt-

açdr]. Gemide bulunanlara sahillerin ve dalarn önce yüksek

ksmlarnn, yaklatkça alçak ksmlarnn görünmesi. [Sahilden

bakanlarn, gelen geminin önce direini, sonra bacasn ve teknesi-

ni görmeleri. Sahilden uzaklaan geminin ise önce teknesinin, son-

ra baca ve direklerinin gözden kaybolmas yerin yuvarlak olduu-

na delildir]. Yldzlarn göründüü müddet zarfnda yükselme ve

inme zamanlarnn eit olmas. Güne ekvator düzlemi üzerinde

iken, gece ve gündüz eit olduundan [21 Mart ve 23 Eylülde] göl-

genin bir doru çizgi üzerinde sabah ve öleden sonra batya ve do-

uya doru eit büyüklüklerde olmas, yerin ve göün yuvarlak, kü-

resel olduunun balca delilleridir.

Ay tutulmas zamannda yerin gölgesi Ay yüzeyinin üzerine

düer. Gözlenen bütün Ay tutulmalarnda yerin gölgesinin snn
daima bir daire olarak görülmütür. Bu ancak yerin küresel olmas

ile mümkündür. Eer yer, küre eklinde olmayp üçgen, kare veya

altgen eklinde olsayd, Ay yüzeyi üzerindeki gölgesinin de bu e-

killerde görünmesi gerekirdi. Halbuki gölge daima daire eklinde

görülmü, üçgen, kare veya altgen eklinde görüldüü hiç vaki ol-

mamtr.

Gökyüzündeki olaylar gözetlendii yere göre deiir. Meselâ

douda seher vakti meydana gelen Ay tutulmas ve Güne doarken
görülen Güne tutulmas batda görünmez. Batda Güne batarken

meydana gelen Güne tutulmasn ve yats vakti görülen Ay tutul-

masn doudakiler göremez. Bir yerde, gökyüzünde hâsl olan Ay
ve Güne tutulmalarn o yere göre Arzn tam öbür yüzünde yaa-

yanlar göremez. Gökyüzünde meydana gelen Ay ve Güne tutulma-

s batdakilere doudakilerden önce görünür. Meselâ batdakilere

seher veya kuluk vakti görünürse doudakilere ikindi veya yats

vakti görünür. Doudakilere Günein doup batmasnn batdaki-

lerden erken olduu Ay ve Güne tutulmalan ile bilinir. Nitekim

beldelerin boylam da Ay ve Güne tutulmalan ile bulunmaktadr.
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Bütün bu olaylar Dünyann küreden baka ekilde olmadn gös-

termektedir.

Yukandaki delillerin hepsi bir yana, Hind-i arki ad verilen

Hindistan'a ve Hind-i Garbi denen Yeni Dünya'ya [Amerika'ya] de-

nizden sefer edenlere batdan ve doudan gidip gelme imkân açl-

mtr. Batya gidip denizden Dünyay dolaarak doudan gelen ge-

miler yerin yuvarlak olduunu bütün delillerin savunucusu olarak

ispatlam, tartma kapsn kapamtr. [Bütün bu delillerle bera-

ber son zamanlarda çekilen fotoraflar dünyann küre eklinde ol-

duunu açkça göstermekte ve müellifi hakl çkarmaktadr].

ÜÇÜNCÜ NEV: Dünyann yuvarlaklna dair hayret verici

birkaç mes'eleyi bildirir.

Ey azizi Ehl-i hey'et demilerdir ki, yerin yuvarlak olmas ile il-

gili olarak astronomi ilminde akla hayret veren birçok mes'eleler

vardr. Hem sorulur, hem de garip karlanr.

Birinci mcs'ele: Bir gün'ün üç ahsa göre deiik günler olmas.

Meselâ bir yerde bulunan üç ahstan biri arka, biri garba gidip

birisinin ayn yerde durduunu kabul edelim. Gidenler düz yol üze-

rinde ve ayn hzla hareket etsinler. arka giden garbdan, garba gi-

den arktan gelip duran ahsn yanmda bir günde birlemi olsun-

lar. O gün duran ahsa göre cuma. garba gidene göre perembe,

arka gidene göre cumartesi saylr. Çünkü, batya giden meselâ ye-

di gün yürümü olsa. günein hareketine uygun gittii için. duran

ahsa göre Günein batmasndan bir günün yedide biri kadar geç

olarak bu ahsa göre Güne batar. Bu gecikmeler yedi günde bir

gün bir gece noksan olacandan duran ahsn yanna geldiinde,

ona göre perembe olur. Bunun gibi douya gidenin hareketi Güne-

in hareketine aykr olduundan batya gidenin aksine buna göre

Günein batmas duran ahsa göre Günein batmasndan bir günün

yedide biri kadar önce olur. Yedi günde bir güne tamamland için

dönüünde buna göre cumartesi olur.

kinci mes'ele: Yeryüzünde derin bir kuyu üzerinde yüksek bir

minare olduunu kabul edelim. Kuyunun dibinde bir kâseyi su ile

doldurup ayn suyu minarenin ucunda ayn kâseye koysak fazla

gelip taar. Çünkü, yarçap büyüdükçe çemberin erilii aza-

lr. Dört unsurun cüzleri ise nerede bulunursa bulunsunlar yer

küresinin yüzeyinden bir parçadrlar. O hâlde kâsenin aznda
meydana gelen dairenin yay kuyunun dibinde yerin merkezine ya-

kn olup erilii fazla olur. Minarenin ucunda kuyunun dibine na-

zaran doru olmaya yakn olacandan bir miktar su fazla gelmi

olur.
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Üçüncü mes f

ele : Yüksek bir minare erefesinin iki yanndan
aaya birer ta atlsa dütükleri yerler tesbit edilse, dütükleri iki

yer arasndaki uzaklk erefede, atldklar iki yer arasndaki uzak-
lktan azdr. Meselâ erefenin iki yan aras be metre olsa, dütük-
leri noktalarn aras be metreden daha az olur. Bunun gibi iki du-

varn arasndaki uzaklk tabanda ve tavanda farkldr. Çünkü iki

çekül dorultusu aaya inildikçe birbirlerine yaklaarak yerin

merkezinde birlemektedirler.

Yine Dünyann yuvarlakl ile ilgili üç de dinî soru vardr.

Birinci soru: Zeyd, ingiliz gemileri ile kutuplara gitmi olsun.
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Orada alü ay gece, alt ay gündüz olduundan be vakit namaz ve

Ramazan orucunu ne ekilde eda eder?

kinci soni Zeyd ile Amr kyamet alâmetlerinden olan Günein
batdan domas mes'elesinde tartmaya girip, Zeyd bu meseleyi

astronomi ilminin kaidelerine tatbik etmek mümkündür dese, Amr
inkâr etse, Zeyd buna karlk «Râsd Takyyü'd-Dîn'in sözüne göre

burçlar dairesi uzun zaman geçtikten sonra aralarndaki meyl-i kül-

liyi (23,5 derece) kapatp ekvator hatt ile çakp dier gezegen-

lerin mntkalar da ayn düzlem üzerine gelerek Güne batdan do-
mu olur. Nitekim hâlen altmaltna enlemde Güne batdan do-
maktadr-, diyerek Günein batdan domasnn ilme uygunluu-
nu böyle açklasa, Amr inkârnda srar ederek: -Bu mes'eleyi. bu
ekilde ilme uydurmak mümkün deildir. Eer mümkün ise han-
mm bo olsun», diyerek arta balasa hanm bo olur mu? [smail
Gökmen'in Astronomi kitabnda, «Burçlar dairesi ile ekvator dai-

resi arasndaki açnn 128 ylda 1 dakika azalarak, 170 bin yl son-

ra çakacak, mevsimler ortadan kalkacak, sürekli ilkbahar olacak-

tr», yazldr. Fakat çok ciddi aratrma isteyen bir konudur. Çün-
kü mevsimler üzerinden bu kadar zaman geçmitir].

Üçüncü soru: Zeyd, Mekke ehrinden baka bir yer daha vardr
ki, orada da dört yön kbledir diyerek o yerin Mekke-i Mükerreme'-
nin ayak ucu noktasnda [yer merkezine göre simetriinde] oldu-

unu söylese, Amr inkâr etse, ikisi de, «Benim sözüm doru deilse
kölem âzad olsun», diye arta bal yemin etseler hangisinin yemini
bozulur. Bu üç sorunun cevabn vermiyoruz.

DÖRDÜNCÜ NEV: Göklerde ve yerde meydana gelen olaylar

açklamak için gök küresi üzerinde kabul edilen on daireyi bildirir.

Ey aziz! Astronomi âlimleri göklerde ve yerdeki olaylar tesbit

ve birbirleri ile ballklarn açklamak üzere kürre-i âlem (gök kü-
resi) üzerinde kutuplar ile beraber birçok daireler belirtmilerdir.

Bunlarn bir ksm büyük, bir ksm küçük dairelerdir. Büyük daire-

ler daha önce geometri faslnda anlatld gibi, merkezi, âlemin
merkezinde olup gök küresini iki eit ksma ayrrlar. Küçük daire-

ler kürre-i âlemi iki eit ksma bölmezler.

Büyük daireler on tanedir:

1 — Daire-i muaddelü'n-nehâr (Gündüz eitleyici daire) Gök
ekvator dairesidir.

2 — Daire-i mntkatü'l-bürûc (Burçlar kua dairesi). Tutul-

ma dairesidir.

3 — Dört kutuptan geçen daire: Ekvator ve burçlar dairelerinin

kutuplarndan geçer.
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4 — Daire-i ufuk: Ufuk daireleri.

5 — Daire-i nsfü'n-nehâr (Gündüz yans dairesi). Meridyen
daireleridir.

6 — Daire-i irtifa* (Yükseklik dairesi). Daire-i semtiyyedir.

7 — Daire-i ovvel-i sümût (Semtlerin balangç dairesi) . Dou,
bat ve baucu noktalanndan geçer.

8 — Daire-i meyi (Eilim dairesi). Saat daireleri olup, ekvato-

run kutuplarndan ve yldzdan geçer.

9 — Daire-i arz (Enlem dairesi). Burçlar dairesinin kutuplarn-
dan geçer.

10 — Daire-i vasat i semâü'r-rü'yet (Görünen gök ortas dairesi).

Ufuk ve burçlar dairelerinin kutuplarndan geçer.

Bir, iki, üç ve onuncu daireler sabit, dierleri hareketlidir.

1 — Bu daireye muaddel (eitleyici) denmesinin sebebi, Güne
bu daire düzlemine geldiinde kutuplardan baka her yerde gece
gündüz yaklak olarak eit olmasdr. Bu daire düzleminin yer kü-
resi ile arakesitine Hatt-i istiva (Yer ekvatoru) derler. Gök ekvator

dairesine paralel olan dairelere müdârât-i yevmiye (Gün daireleri)

derler. Bunlar mevhum küçük dairelerdir ki, Felek-i azamda farz

olunan her noktadan felein dönmesiyle gök ekvatoru ile kutuplar

arasnda bir günde meydana gelirler.

2 — Oniki burcun üzerinde bulunduu dairedir. Buna paralel

olan dairelere müdârât- arz (Ekliptik enlem) daireleri derler. Bir

yldzn merkezi bu dairelerden birinin düzleminde bulunduunda,
burçlar dairesine göre kuzeyinde veya güneyinde bulunur. Arz [ek-

liptik enlemi], o yldzn burçlar dairesinden olan mesafesi [açsal

uzakldr]. Bu ekliptik enlem daireleri de gök ekvatoruna paralel

küçük daireler gibi küçük ve mevhûm dairelerdir. Ekvator ve tu-

tulma dairelerinin kutuplar farkldr.

Ekvator ve tutulma daireleri iki noktada kesiirler. Bunlardan
biri ilkbahar, dieri sonbahar noktalardr. Çünkü Güne bu nok-
talara geldiinde ma'mûr yerlerin, yâni kutuplar dnda kalan.

Dünyann yaanlan bölgelerinin çounda ilkbahar ve sonbahar
mevsimleri görülür. Tutulma dairesinin ekvatordan en uzak oldu-
u iki nokta daha vardr. Bunlardan Kuzey Kutbu tarafnda olana
yaz dönüm noktas, Güney Kutbu tarafnda olana k dönüm nok-

tas demilerdir. Bu dört nokta ile tutulma dairesi belirtilmi ve
dört ksma ayrlmtr. Her ksm da ikier nokta ile üç bölgeye ay-

rlmtr.
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GÖK KÜRESNN SABT ÜÇ DARES VE ONK BURÇ

Kuny gö*< Kutbu

vu

Güney

3 — Gök ekvatorunun iki kutbu ile, burçlar dairesinin iki kut-

bundan geçtii için dört kutuptan geçen daire denilmitir. Yaz ve

k dönüm noktalarndan da geçer. Kutuplan ilkbahar ve sonbahar
noktalar olur.

Burçlar (tutulma) dairesinin iki kutbundan geçen alt büyük
daire vardr. Biri üçüncü dairedir. Biri de ilkbahar ve sonbahar
noktalarndan geçip, kutuplar yaz ve k dönüm noktalan olan dai-

redir. Dier dört daire Burçlar dairesinin iki dörttebirinde bulunan

dört nokta ile karlarnda bulunan dört noktadan geçerler. Bu dört

dairrnin kutuplan burçlar dairesi üzerindedir. Burçlar dairesinin

kutuplanndan geçen bu alt daire ile burçlar birbirinden ayrlr.

4 — Ufuk daireleri: Deien büyük dairelerdir. Yer küresine

bir noktada teet, olan düzlemin gök küresi ile arakesitine Astrono-

mik ufuk dairesi denir. Ufuk dairesi ile gök ekvator dairesinin ke-

ufuk düzlemine çklan dik doru gök kü
Bunlardan ufkun üstünde olana Semt-i re's (Baucu) yâni Zenith

noktas, ufkun altnda olana Semt-i kadem (Ayakucu) yâni Nadir

noktas denir.
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5 — Nsf nehâr daireleri iMeriöyen daireleri): Deien büyük
Ekvatorun kutuplarndan ve baucu, ayanucu noktala-

rndan geçer. Bu dairelerin kutuplar dou ve bat noktalardr. Bu
meridyen daireleri ile ufuk daireleri kuzey ve güney noktalarndan
kesiirler. Kuzey ile güneyi birletiren doru, bulunulan yerin nsf
nehâr hattdr. [Bulunduumuz yerin kuzey, güney ve baucu nok-

talarndan geçen daireye nsf- nehâr (gündüz yars) denmesinin
sebebi. Güne bu daire üzerine geldiinde gerçek öle zaman oldu-

u içindir].

6 — Daire-i irtifâ' (Yükseklik dairesi): Baucu, ayakucu ve ye-

rin merkezi ile Güne veya bir yldzn merkezini birletiren doru-
nun ucundan geçen ve daima ufuk düzlemine dik olan, deien dai-

relerdir. Ufuk düzlemi ile kesim noktalan Günee ve yldza göre de-

iir. Bu noktalara semt noktas denir. Bu semt noktalar ile dou,
bat noktalar arasnda kalan ufuk dairesinin yayna kavs-i semt
derler. Bu semt noktalar ile kuzey, güney nokta'ar arasnda kalan
ufuk dairesinin yayna temâm- semt derler. Bu irtifâ' daireleri

nsf- nehâr (Meridyen dairesi) ile bir gün bir gecede iki kere çak-
r. [Yatay koordinat sisteminde kullanlr].

7 — Daire-i evvelü's-sümût (Semtlerin balangç dairesi) : Bau-
cu, ayakucu, dou ve bat noktalarndan geçen dairedir. Bulunduu-
muz yerin dou. bat ve baucundan geçen dairedir ki, kuzey güney
ve baucundan geçen meridyen dairesi ile dik olarak kesiir. Böy-

lece ufkumuzun üzeri dört eit parçaya bölünür. Dört de ufkumu-
zun altndan olduundan bu üç daire gök küresini sekiz eit ksma

bu daire ile çaktnda kavs-i semt sfr

geçen daire, balangç dairesi) denilmitir. Demek ki, irtifâ* daire-

lerinin ilki bu dairedir.

8 — Daire-i meyi (Saat daireleri): Ekvatorun iki kutbundan ve

bir yldzdan geçen, deien büyük dairedir. Bu daire ile yldzn
ekvatordan yükseklii ve ilkbahar noktasndan geçen saat dairesi

ile arasndaki açkl (eilimi) bulunur. [Ekvatoral koordinatlarda
kullanlr].

8 — Daire-i arz: Burçlar feleinin yâni tutulma veya ekliptik

dairesinin kutuplarndan ve bir yldzn merkezinden geçen, burçlar

dairesinin düzlemine dik olan, büyük ve deien dairelerdir. Bu
daire ile bir yldzn tutulma düzlemi ile yapt aç, yâni ekliptik

crlemi ve ilkbahar noktasndan olan meyli (ekliptik boylam) bili-

nir. [Ekliptik koordinatlarda kullanlr].

10 — Daire-i vasat-i semâü'r-rü'yet: Bu daire Burçlar dairesi-

nin ve ufuk dairesinin kutuplarndan geçer. Tutulma ve ufuk daire-

lerinin kesim noktalar olan doma ve batma noktalar bu dairenin
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kutuplandr. Burada on büyük daire anlatld. Dier daireler yeri

geldikçe anlatlacaktr.

[Gökyüzündeki bir yldzn yerini belirtmek için üç türlü koor-

dinat sistemi kullanlr. Bu koordinat sistemlerinde bir temel düz-

lem, bir de bu düzleme dik balangç düzlemi seçilir.

I, Yatay koordinatlar: Temel düzlem ufuk düzlemidir. Balan-

gç düzlemi meridyen düzlemidir. Bu düzlem ile irtifa' dairesinin

düzlemi arasndaki açya o yldzn açkl denir. Yldz gözlem

yerine birletiren dorunun ufuk düzlemi ile yapt açya o yld-
zn yükseklii denir.

VATAV KOORDNAT SSTEM EKVATORAL KOORDNAT SSTEM

Yer küresine O noktasnda te-

et olan ufuk dairesi KMG dir.

O noktasndaki gök meridyen
dairesi KZG dairesidir. ZYM
irtifa dairesidir.

YM yay = h yldzn yüksekli-

idir.

GM yay == a yldzn açkl-
dr.

EBK ekvator dairesidir.

PYBP' meyi dairesidir.

PYP' ilkbahar noktasndan ge-

çen dairedir.

YB yay Y yldznn yüselimi-

dir.

BY yay Y yldznn açlmdr.

2. Ekvatoral koordinatlar Temel düzlem ekvator düzlemidir.

Yldzdan ve kutuplardan geçen sekizinci dairenin düzlemi ile ilk-

bahar noktasndan geçen düzlem arasndaki açya o yldzn açlm
denir. Meyi dairesinin yldz ile ekvator arasndaki yayna o yld-,

zm yükselimi denir.

3. Ekliptik koordinat sistemi: Temel düzlem, burçlar dairesinin

bulunduu ekliptik (tutulma) düzlemidir. Balangç düzlemi burç-

lar dairesinin kutuplarndan ve ilkbahar noktasndan geçen düz-
lemdir. Dokuzuncu daire düzlemi ile ilkbahar noktasndan geçen
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düzlem arasndaki açya boylam; bu dairenin bir yldz ile ekliptik

daire arasnda yapt yaya da o yldzn göksel enlemi denir].

BENC NEV: Bütün gök tabakalarnn yapsn cüzî felekleri,

feleklerin günlük dönmesini, yönlerini ve yüksek gök cisimlerinin

mahiyetlerini ksaca bildirin

Ey aziz! Astronomi âlimleri demilerdir ki, kâinatn yaratcs
Allahü Teâlâ eflâk ve anâsr topraa varncaya kadar lâhana yap-

raklar gibi içiçe küreler hâlinde büyüü küçüünü her yönden çev-

releyip boluk kalmamak üzere tek küre gibi bütün varlklar âlemi-

u kabul etmilerdir. Eflâk, yâni felekler, gökler soan gibi içiçe do-

kuz tabakadr. Bunlara ecrâm- âliyyât veya ecrâm- esiriyye denir.

Cöklerden sonra âlemin merkezine kadar dört tabaka hâlinde anâ-

sr- süfliyyât (ate, hava, su, toprak) vardr. Göklerin en büyüü
Felek-i Atlasdr. Cihan her yönden çevreler ve zamann vakitlerine

yardmcdr. Dier gökleri hükmü altna alp yirmidört saatte bir

kere yldz ve gezegenler ile doudan batya döner. Bütün gökler ge-

ce gündüz Atlas feleinin hareketine bal olarak döner. Dokuz fe-

lein sonuncusu Ay feleidir. Ay felei semâ boluunu ve Dünya-

y ve ikisi arasnda olanlar her yönden çevrelemi ve anâsr- erba'a

da srasiyle felek-i Kamer'in altnda yer almtr. Her durumda çev-

releyen taraf üst, âlemin merkez taraf alt kabul edilir. Ayakta du-

ran âhsn ba Ay felei tarafna, aya âlemin merkezi tarafna

doru olduu açktr.

Dokuz felek ve içindekiler saf, parlak ve effaf olup saflklar-

nn çokluundan bunlara bazen bülûri, bazen cemadi, bazen de âbî

demilerdir. Göklerin ve anâsrn aralarnda fazlalk veya salt bo-
luk olmadnda ilim adamlar ittifak etmilerdir. Fakat Felek-i

a'zamm ötesini eski hükemâ maddi olmayan bir boyut, kelâm âlim-

leri ise mevhum bir boyut olarak tâbir ve tefsir etmilerdir/Bütün

feleklerin (9 felek) tâyini, göklerdeki olaylann açklanmasna kâfi

gelmeyince astronomi âlimleri yedi gezegenin hareketlerini incele-

meye balamlardr. Gezegenlerin düz giderken birden duraklayp
yavaladn, bazen sür'atlenip, bazen geri döndüünü, bazen k-
larnn azalp bazen çoaldn, bazen yere yakn bazen uzak ol-

duklarn, Ay ve Güne tutulmalannn da her zaman ayn olmayp
bazen tam bazen eksik olduunu görmülerdir. Bütün feleklerin

içinde Arz'a âmil olan veya olmayan-, merkezleri ve kutuplan ayn
veya farkl ve incelik ve kalnlkta ayn veya farkl olmak üzere çe-
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itli cüz'I felekler kabul etmek ihtiyacn duymulardr. Bu feleklere

ikinci felek, tedvir felei gibi isimler vererek bir bedenin organlan

gibi düünmülerdir. imdi biz O Bedî'üs - semâvât ve'l - Arz olan

Sâni-i Hakim hazretlerinin san'atnn inceliini ve hikmetinin haki-

katini anlamak isteyen tâliblere dokuz felein tamamn aadaki
ekilde gösterdik. Bundan sonra feleklerin en dndan balayarak
dokuz felei, sonra anâsr- erba'ay anlatp, topraktan kendine ge-

lip Rabbini bulmas için yukardan aaya doru anlatma yolunu

tuttuk.

BÜTÜN FELEKLERN DÜZLEMSEL EKL

Not: Bundan sonraki ekillerde asl feleklerin snrlar çift çizgi ile,

her felein içindeki cüz'i feleklerin snrlan tek çizgi ile göste-

rilmitir.



ATLAS FELEt

ALTINCI NEV: Atlas feleinin hey'etini, günlük sür'atli hare-

ketini, dier feleklere ve anâsra olan hâkimiyet ve üstünlüünü ve
fezasnn geniliini bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hey'et öyle demilerdir: Felek-i a'lâ

lek, Atlas felei), Ay feleine göre dokuzuncudur,

rildii gibi nice nam ve an ile öhret bulmutur. Merkezi, âlem'in

merkezi, kutbu âlemin kutbudur. Birbirine paralel iki küresel yüzey
arasmda yldz ve gezegenlerden arnm olduu için Atlas felei

ad verilmitir. Bütün ecrâm ve ecsâm çevrelemi olduundan ci-

simler âlemi kendisinde son bulup gerçek yükseklik ve yönlerin so-

nu olmutur. Göklerin ötesinde boluk veya doluluk imkânsz farz

olunduu için Atlas feleinin dbükey yüzeyi bir eye temas etmez.
Billur gibi saf ve basit (bileik olmayan) cisimdir. Iç yüzeyi sabit

yüdzlar feleinin dbükey yüzeyine teettir. Bu felek-i azamn
içinde cüz'i feleklerin farz olunmasna ihtiyaç yoktur. Ancak gök
kutuplar ve gök ekvatoru bu felekte bulunmaktadr. Felek-i a'zam
bu kadar geni ve büyüklüü ile âlemin merkezi etrafnda arktan
garba doru hzl bir hareketle içindeki bütün felekleri, ate küresi

ve hava küresinin bir ksmn döndürüp yirmidört saatte bir dön-
mesini tamamlar. Her felein bir mekân ve hâli vardr. Aslâ ora-

dan geçemez. Kendi mekânnda bütün cüzleriyle, Hakk'n kendile-

rine verdii hareketle harekettedir. Göz açp kapayacak kadar za-

man bile durmaz. Felek-i azamn ekvator ksmnn hareketi çok
hzldr. Nitekim geometrik delillerle sabittir ki, koucu at çok hzl
koarken ayan kaldrp koyuncaya kadar geçen zaman içinde
felek-i a'zam üçbin fersah yol alr. [Bir fersah = üç mil = 5 - 6 km.].

Sâni' ve Hakim olan Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan mü-
nezzehdir. Bu ne alacak sürat ve ne büyük kuvvettir ki, bir an-
da yer küresinin çapndan büyük mesafeyi felei ile beraber alp
gider. Bu sür'ate u hadîs-i erif delâlet eder ki, Habib-i Ekrem (sal-

lallahü aleyhi ve sellem) Cibril-i Emin aleyhisselâma zeval (öle)
vaktinde: «Ey kardeim Cebrail, Güne zeval buldu mu?» diye sor-

duunda Cibril-i Emin aleyhisselâm: «Hayr, evet», buyurmutur.
Resûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, «Önce hayr, sonra evet
demenin sebebi nedir?», diye sorduunda, Cibril-i Emin, «Sen sor-

duun zaman henüz Güne zeval bulmamt. Hayr deyince, Güne
be yüz fersah yol alp gün ortasn geçtii için evet dedim», diye
cevap vermitir. Hakk Teâlâ Yâsin sûresinin 38'inci âyetinde bunun
benzerini haber vermektedir: «Güne de (lâhi bir âyettir ki) kendi
karargâhnda (mahrekinde devaml seyr ve) cereyan etmektedir.

Bu, mutlak gâlib (her eyi) hakkiyle bilenin (Allah'n) takdiridir».

Matematik âlimleri felekler ve yldzlarn uzaklklarn, bü-
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yüklüklerini, kütlelerinin kalnlk ve alanlarn hesab ve kyas ile

açklamlardr. Fakat Felek-i a'zamn büyüklüünü, hacmini, alan-

n, âlemin merkezine olan uzakln ölçmekte âciz kaldklarn iti-

raf edip, onu ancak yaratan bilir demilerdir. Dier felekleri sabit

yldz ve gezegenleri, matematik ve geometricilerin ölçüm âletleri

ile ölçerek bulduklarn bir miktar beyan etmek münasip görülmü-
tür. Çünkü esas gayemiz Allahü Teâlâ'y tanmaktr. Bunun için ya-

ratt eyadaki ince san'atn, hizmetlerindeki srlar, kuvvet ve

kudretinin büyüklüünü örenmek, üzerinde düünmek, sonra ken-
dine dönüp nefsini tandktan sonra Rabbini tanmak gerekir. Her
ne kadar gökleri, yldz ve gezegenleri ölçmek, hesab ve hendese-
den nasibi olmayanlara imkânsz gibi görünse de, hakikatte akli

ilimlerin kesin kaidelerine göre yaplmaktadr.

Ecrâm- ulviyyenin (göklerin ve yldzlarn) mahiyetine gelin-

ce: Eski hükemaya (fen adamlarna) göre bütün gökler ve yldzlar
birer basit (bileik olmayan) cisimdir ki, ne ar, ne hafif, ne s-
cak, ne souk, ne ya ve ne de kurudurlar. Bölünme ve birleme ka-

bul etmezler. Çok lâtif ve safdrlar. Nitekim Hakk Teâlâ Gâfir sû-

resi, 57'nci âyet-i kerîmesinde: «Gökleri ve yeri yaratmak, insanlar
yaratmaktan çok büyüktür. Lâkin insanlarn çou gafletlerinden

ötürü bunu düünüp bilmezler», buyurmutur. Celâl ve kudret sa-

hibi Allahü Azim her aybdan münezzehdir. Alemi benzeri olmaya-
cak ekilde yaratan, göklerin hareketini takdir eden, gündüz ve ge-

ceyi birbiri ardndan getiren Hakk Teâlâ her kusurdan beridir. (Ya
Rabbi bunlar bo yere yaratmadn. Bizi Cehennem ateinden koru!).

1 K I N C I FASIL

Gökyüzü dediimiz sekizinci felei, onun içinde bulunan oniki

burcun ekil ve isimlerini, Ay'n menzillerini, sabit yldzlarn uzak-

lk ve büyüklüklerini dört nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Sekizinci felei bildirir.

Ey aziz! Astronomi âlimleri demilerdir ki: Eflâk ve anâsrn
onüç tabakas birbirini ihâta etmi olup, aralarnda zerre kadar bo-
luk kalmamtr. Ve bütün bunlarn hepsi insann vücudu için bir

zarf ve koruyucu bir kabuk gibi olmutur.

Sekizinci felee, felek-i bürûç ve felek-i sevâbit, yâni burçlar

felei ve sabit yldzlar felei de denir. Felek-i a'zamn altnda bulu-
nur. Merkezi, âlemin merkezidir. Kutuplan, âlemin kutuplanndan
bir tarafa yirmiüç buçuk derece meyi etmitir. Üstten felek-i a'za-

ma, alttan Zühâl feleine demektedir. Saysz sabit yldzlarla süs-

lü, hayâllerde ekillenen oniki burç ile naklanm ve renklenmi-



BURÇLARIN SMLER 101

tir. Göklerin ekseni etrafnda bütün feleklerle beraber doudan ba-

tya doru dönerek yirmidört saatte düzgün hareketle devresini ta-

mamladktan baka, kendi etrafndaki hareketi ile Gök kutbundan

baka olan kutbu ve ekvator ile 23,5 derece aç yapan mntkas üze-

re [tutulma dairesi ve kutuplar] batdan douya ar ar döner ve

sabit yldzlar da beraber döndürür. Yetmi Güne senesinde kendi

ekvatorunda bir derece yol alr. 2520 Güne senesinde dolanmn
tamamlar. Bilginler ve filozoflar, bu müddet tamamnda âlemdeki

her ey yenilenir, demilerdir. Sekizinci felekte baka cüz'i felekle-

rin kabul edilmesine ihtiyaç olmamtr. Ancak bu felein mntka^
tü'l-bürûç (tutulma dairesi) denen, üzerinde oniki burcun bulundu-

u büyük dairesi Vardr. Burçlar felei, ekliptik (tutulma) dairesi-

nin kutuplarndan geçen alt daire ile kavun, karpuz üzerindeki çiz-

giler gibi oniki ksma bölünmütür. Burçlar, felein orta ksmnda
18° geniliindeki bir kuak üzerinde otuzar derecelik parçalar hâ-

linde sralanmtr.

KNC NEV: Burçlarn isimlerini, ekil ve üçlü tabiatlarn bil-

diriri

Ey azizî Ehl-i hey'et demilerdir ki. oniki burcun her biri sanki

bir kavunun dilimleri ortalarnda gibidir. Sekizinci felein oniki

bölümünün her birinin ortasnda bulunan yldzlarn genel görü-

nümlerinin bir ekle benzedii müahede olunmu ve o burca bu
eklin ismi verilmitir. Meselâ Hamel (Koç) burcu sekizinci felein

bir bölümüdür ki, onun ortasnda gözlenen yldzlar bir çizgi ile bir-

birine balansa ortaya bir koç ekli çkar. Dier burçlar da buna k-
yas olunur. Bu felekte eski hükemânm gözlemlerine göre toplam

bin yirmiiki yldzdan meydana gelen canl veya cansz eylere ben-

zeyen krk sekiz sûret tahayyül olunmutur. Bunlardan üçyüz krk-
alt yldz içine olan onikisi, mehur ve ma'lûm olan oniki burca
isim olmutur. Geri kalan otuziki suretin yirmibiri kuzey yarmkü-
rede olup bunlar üçyüz altm yldzdan müteekkildir. Onbei de
güney yarmkürede olup bunlar da üçyüz onalt yldzdan müteek-
kildir. Böylece bin yirmiiki yldzn yerleri belli olmutur.

EK: Musannif merhumun zikrettii gibi yldzlar iki ksma ay-

rlp bir ksmna sabit yldzlar, dierine seyyare (gezegen) denir.

Sabit yldzlara bu ismin verilmesine sebep, birbirlerine olan uzak-

lklarnn hiç deimemesi, azalp çoalmamasdr. Bütün bu sabit

yldzlarn sekizinci felekte olduu kabul edilmektedir. Dierlerine

seyyare denmesinin sebebi, her biri baka baka hareket ettikçe bir-

birlerine yaklap uzaklamalardr. Bunlar yedi tane olup her biri

bir felektedir. Bu gezegenler bazen bir yerde toplanp ayrlrlar, bar

zen ufuk dairesinin karlkl noktalarnda bulunurlar. Sabit yldz-
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lann says sonra gelen hükemâya göre bin yüz oniki olup hepsi

kldr. Birbirlerinden ayrlmalar, her birine bir isim verilmesi

imkânsz olduundan derin astronomi âlimleri bunlar altm fr-

kaya ayrp her frkasn bir ekle benzetmeyi ittifakla doru bul-

mulardr. Her ekle eskiden öhret yapm bir kimsenin ismini ve-

ya baz hayvan veya eya ismini vermilerdir. Bildirilen seksen ek-
lin her biri, birkaç yldzn hayâli çizgilerle birlemesinden meyda-

na gelmitir. Bunlardan onikisi burçlar mntkasnda olup üçyüz

krkalt yldzdan meydana gelmitir. Bugün herkesin bildii oniki

takmyldz aada yazlmtr.

Burçlar dairesinin kuzeyinde üçyüz altm yldz görülüp yirmi-

bir surete tatbik edilmitir. Güneyde bulunan dörtyüz alt yldz
yirmiyedi ekle benzetmilerdir. [simleri yazlmad]. Bu görülen

bin yüz oniki yldz çplak gözle görünen yldzlardr. Meselâ Saman-

yolu (kehkean) üzerindeki yldzlarn saylamyaca açktr. Yl-
dzlarn bir ksmnn büyük veya küçük görünmesi Dünyaya olan

uzaklndan mdr? Henüz bilinmemektedir. Dorusunu Allahü

Teâlâ bilir. [Bugün gökyüzünde 88 takmyldz bilinmektedir. 40 a

enlemindeki yerlerden 61 takmyldz tam olarak, 13 takmyldzn
bir ksm yldzlar görülür. 14 takmyldz hiç görünmez. Büyük ay,

küçük ay gibi 5 takmyldz hiç batmazlar].

Bu oniki burcun alts Muaddelü'n-nehâr (gün eitleyici ekva-

tor dairesi) n kuzeyinde bulunur. Bunlara kuzey burçlar denir ki,

«Koç, Boa, kizler, Yengeç, Arslan, Baak» tr. Alt tanesi de ekva-

torun güneyindedir. Bunlara güney burçlar denir ki, «Terazi, Ak-
rep, Yay, Olak, Kova, Balk- tr. Oniki burcun dördüne munkalibe

Bunlara münkalibe denmesinin sebebi, Güne bunlarda iken bir

mevsimden dierine geçilir. Koç burcunda ktan ilkbahara geçilir.

Yengeç burcunda ilkbahardan yaza. Terazide sonbahara, Olak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hamel = Koç
Sevr = Boa
Cevzâ s= kizler

Seretan = Yengeç
Esed = Arslan

Sünbüle = Baak
Mizân = Terazi

Akreb = Akrep
Kavs = Yay
Cedî = Olak
Delv = Kova
Hût = Balk

, Terazi, Olak» tr.
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burcunda ise ka geçilir. Koç burcunun balangcna ilkbahar nok-

tas, Yengeç burcunun balangcna yaz dönüm noktas, Terazi

burcunun balangcna sonbahar noktas, Olak burcunun balan-

gcna k dönüm noktas denir. Sabite olan burçlar «Boa, Arslan,

Akreb, Kova» dr. Bunlarda bir mevsimden dierine geçi olmad
gibi, iki mevsimin kart burçlar da deildir. [Mevsimlerin orta-

larndaki burçlardr]. Mütecesside olan burçlar «kizler, Baak,
Yay, Balk» tr. Güne bu burçlarda iken bulunduu mevsim ile ge-

lecek mevsim arasnda karma olur. Meselâ kizler burcu ilkbahar

mevsiminin sonu iken yaz ile karr. Baak burcunda yaz ile sonba-

har, Yay burcunda sonbahar ile k, Balk burcunda k ile ilkbahar

karr.

Yukardaki bilgiler, aadaki tabloda gösterilmitir.

Burçlarn Hâlleri

Münkalibe
(Deitiren)

Sâbite

(Duran)

Mütecesside

(Kartran)

lkbahar Yaz Sonbahar K
Koç

Boa

kizler

Yengeç

Arslan

Baak

Terazi

Akrep

Olak

Yay

Kova

Balk

Sonra gelen hükemâ oniki burç ve yedi gezegen için de anâsr-

erba'a gibi çeitli tabiatlar tâyin etmilerdir. Her üç burcu bir ta-

biatta bulup müsellesât-i bürûc (burçlar trigonometrisi) ismini ver-

milerdir. Koç, Arslan ve Yay'a müsellese-i nâriye (ate üçlüsü) der-

lak üçlüsüne müsellese-i türabiye (toprak üçlüsü) derler ki, her bi-

rinin tabiat souk ve kuru olmaktr. kizler, Terazi ve Kova üçlüsüne

müsellese-i hevâiyye (hava üçlüsü) derler ki, her birinin tabiat s-

cak ve rutubetli olmaktr. Yengeç, Akrep ve Balk üçlüsüne müsel-

lese-i mâiyye (su üçlüsü) derler ki, herbirinin tabiat rutubetli ve

souk olmaktr. Srasiyle bu burçlara burc- nâri» burc- hâki, burc-

hevâi, burc- âbl derler.

Oniki burcu bir de erkek, dii. gece ve gündüze nisbet ederek

ayrmlardr. Koç burcundan balayarak bir müzekker (erkek), bir

müennes (dii) olmak üzere sra ile ayrmlardr. Böylece müselles-i

nâri ve müselles i hevâi üçlülerindeki alt burç müzekker, müselles-i

hâki ve müselles i âbi üçlülerindeki alt burç da müennes olmutur.

Aynca müzekker olanlar gündüze, müennes olanlar geceye nisbet

edilmitir. [u tablo ile daha iyi anlalabilir]:
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BURÇLARIN TABATLARI

Koç Hüjj Iklztar Yenaeç Aslan Baslk Teraji Akrep Y«y Ola* Kova Balk

Ata* (Scak v» kuru) + 4- 4-

Toprak (Softuk ve kuru) 4- + 4-

Hava (rak ve rutubetli

)

4" + +
Su (So0uk ve rutubetli) + 4- +
Erkek nen*rl 4- 4- -4- 4- 4- 4-

DUI Leyli 4- 4- 4- 4-

ÜÇÜNCÜ NEV: Ay'n sabit yldzlardan olan menzillerini isim

ve ekilleriyle; burçlar feleindeki mekânlariyle ve krknc enlem-

de dou ve batlarn zaman ve yerleriyle bildirir.

Ey aziz! Hakk Teâlâ'mn Yasin sûresi, 39'uncu âyetinde -Ay
için menziller takdir ettik...», buyurduu menziller yirmisekizdir.

Bunlar, Burçlar feleinde burçlar dairesi yaknnda bulunan sabit

yldzlardr. Ay, kendi feleinde Koç burcunun ortasnda Güne ile

muhak (yeni ay) olduunda her gece bir yldz ile bir hizaya gel-

dikçe o yldz bir menzil itibar olunmutur. Ay hzl hareketi ile

oniki burcu yirmisekiz günde dolanr. Bu bakmdan Ay için yirmi-

sekiz menzil vardr denir. [Bir dolunay safhasnda Ay'n izdüümü
bir burç üzerinde görülse, dier dolunayda bütün burçlar dolaa-

rak, ondan sonraki burçta görünür. Demek ki Ay'n izdüümü bir

ay dolmadan yaklak olarak 28 günde gökyüzünde büyük bir daire

çizer. Güne'in izdüümü ise burçlar bir senede dolanr]. Ay 360°

yi 28 günde çizdiine göre bir günde 360-^28 = 12° 52" lik bir yay çi-

zer. O hâlde Ay'n bir menzili 12° 52" dir. Oniki burçta yirmisekiz

1

menzil olduuna göre Ay'n bir burçta 28-^-12 = 2 menzil'i var-

3

dr. Ay'm ilk menzili arteyn son menzili Reâ'dr.
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Alt sene önce yazdmz ve bu bölümü anlatan iir aadadr:

MANZUME
1. Allah adiyle balarz haberi
Kld takdir ems ile kameri

2. Hamdülillâh Habibine salâvat

ems ü mah eyledikçe ho harekât

3. Badehu Hakk der ey ehl i hitab

Ehl-i hey'et sözüncedir bu kitab

4. Nazm kldm kitab- muteberi
Dedim ismin «Menâzil-i Kameri»

5. Oldu ebyat cümle yüz doksan
Binyüz altmbe idi sâl ey cân

8. Çarh- sâmin ki oniki bölünür
Her bölükte otuz sehim bulunur

7. Oniki burcu oniki ay olur

Üç bahar olur dahi yay olur

8. Üç harif olur üç dahi ktr
Çâr fasi oniki ay olmutur

8. Evvel azar ikinci nisandr

Üç ayyar râbiî hazirandr

10. Hâmis oldu temmuz u sâdisi âb
Oldu eylül sâbii behesab

11. Sâmin ve tâsi oldu terineynK dü kânun vü yek ubat ey zeyn

12. Gelmeden gün bürûc avâiline

On gün akdem uhur- rûm biline

13. Oniki burca bunlar esmâdr
Bir hamel ki sevr ü cevzâdr

14. Seretân u esedle sünbüledir

Burc u mîzân ü akrebi biledir

15. Kavs ile cedî ü delv ü hût anlr
Yüba evvel i hamel saylr

16. Çünkü e burç otuz pay geçmi
Bil yl eyyamn üçyüz altmbe

17. Çarh- sâmindedir bu ksm rüsum
Çndadr cümle sâbitân- nücûm

18. Devr-i arkî seri'-i seyrandr
Hep tulü' u gurub o devrandr

10. Oniki burç yirmidört saat

çre bir devri hatm eder rahat
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20. Çün döner nsf burç bir saat

Saat onbe derecedir âdet

21. Çarh- çârumda gün musanna'dr
Evsâtnda zemin murassa'dr

Ol felek devr eder güne seyri

Onda yok necm ü emsten gayri

Garbdan arka gün gider her gün
Üçyüz altmbeinde biri göün
Seyr eder ems günde bir derece

Ayda bir burcu kat' eder bilece

Çün tahavvül eder her ay birine

Yl tamamnda hem gelir yirine

Ruz u eb hatt üstüvâda sivâ

Arz krk cüz* olan mekânda ola

27. Ol cedîyye gelse gün-i rahân
Zemherir ibtidasdr o zaman

28. Saat i eb o gece onbe olur

Gündüzün saati dokuzu bulur

29. Pes gece günden alt saat alr

Üç gün üç gece bir karara kalr

30. Badehü gün be gün gün atvel olur

Ta hamel evvelin bu ems bulur

31. Nakledende gün evvel-i hamele
Gece gündüz beraberinde gele

32. Gün doandan batana dek o zaman
Oniki saat ola bi noksan

33. Gün batandan doana dek gece hem
Oniki saat olan olmaya kem

34. Hem yine gün be gün gün atvel olur

Seratân evvelin güne ki bulur

35. Saat-i ruz o günde onbe olur

Ol ebin saati dokuzu bulur

36. Pes gündüz ebden alt saat alr

Üç gün üç gece ol karara kalr

37. Badehü gün be gün eb atvel olur

Ta ki mîbânn evveline gelir

38. Gelse mîzânn ihtidasna gün
Ruz u eb hem beraber olur o gün

39. Çün hamel evveliyle bu birdir

ark u garb ikisine bir yerdir
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40. Pes yine gün be gün eb atvel olur

Ta güne ceydin evveline gelir

41. Ylda bir yol bu devri dâimdir
Arz mimde bu tavr kâimdir

42. Çarh- çârumda ems her nicedir

Hem kamer bu felekte öylecedir

43. Çarh- evveldedir kamer mir'ât

Ol musaykal kesiftir bizzat

44. Cirm-i emsin ziyas dâimdir
ems ile nûr- mah kâimdir

45. Cirm-i meh muzlem ve müdevverdir
Ol güneten yana münevverdir

46. Cây çün günle arzn arasdr
Arza doru muhak karasdr

47. Ertesi gece çün hilâl görünür
Nurlu yandan bize hayâl görünür

48. Gün be gün ay güneten olup rak
Arza doru yüzü olur berrak

49. Çârdih menzilin meh eylese seyre

ems ü meh beynine karib ola yer

50. ems ile mah ho mukabil olur

Görünüp nuru bedr-i kâmil olur

S. Çünki mir'ât- emsdir bu kamer
Zulmet-i leyli nûr- mahz eyler

52. emse oldukça mukarreb hem ay
Azar azar görüne nursuz cây

53. Çün bulur hem o ems-i tâbân
Bize doru döner donuk yan

54. Ayda bir yol bu devr i dâimdir

Bu muhak u bu bedri kâimdir

55. Oniki burcu gün keser bir yl
Kat' eder meh bir ayda cümleyi bil

56. Garbdan arka hem kamer dolar
O^unclc onuç cîgî*oco ^^cr ulal*

57. ems ile çün kamer muhak bulur

Ertesi gece ay mukaddem olur

58. Günde oniki cüz o ems geçer

Oniki burç bist het ölçer

59. Pes menâzil yirmisekiz olur

Her birine nian yldz olur
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60. Her niann bir ismi resmi var

Say müretteb yeriyle bil ey yâr

61. arateyn ü Butîn u Pervin-i â,
Deberân Hek'a Hen' ile Zirâ,

62. Nesre vü Tarfe Cebhe vü Zebre

Sarfe, Avâ, Simâk u pes Gafre

63. Hem Zebâna vü badehü klil

Kalb u evl i Neâyimi ho bil

64. Belde Zabih Bel' Suud Ehbîyâ
Pes mukaddem muahhar oldu Reâ

65. Gökyüzünde «Menâzil-i Kameri»
Bilmek istersen eyle eb nazar

66. Gözle hem âfitab- taban
Çün bulur ibtida-y mizan

67. Ol gün oldukça ems ufukta âyan
Nokta-i mark oldur eyle nian

68. Hem edende o gün ufukta gurub
Nokta-i marib ol yeri bil hûb

69. ki yandan dü nokta evsât al

Kl nian nokta-i cenub ve imal

70. Kl bu dört nokta evsâtn tahmin
Het nokta ufuktan et tâyin

71. Ufku farzet üçyüz altm pây
Pes tulü' u gurubu ondan say

72. Krk derece arzda menâzil tâ

Ol ufuktan bu resme doa bata

73. Çün yarm saat ol eb ede mürûr
htida y menâzil ede zuhûr

74. Nokta-i markn imalinden
Hem yigirminci cüz hilâlinden

75. arateyn iki necm-i âlidir

Bir cenubî biri imalîdir

76. Bir zirâ* ikisi arasn say

Bist ü het hameldir onlara cây

77. Ol cenubî yannda râshtr
Bir küçük yldz ismi Bâth'tr

78. aratcyn'den muahhar ola berah

Hem Butîn ol ikinci menzil i mah
79. Nokta-i markn imaline bak

Noktadan doan krk derece rak
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80. Üç küçük necmdir müselles-var

Burc-i Sevrin önünde buldu karar

81. Çün iki saat ol eb ede ubur
Ülker üçüncü menzil ede zuhûr

82. Nokla-i markn imalinden

Hem otuz derece kemâlinden

83. Hûe eklinde alt kevkebdir

Sevr'in yirmi dördü munsabdr

84. Ol eb üç saat ü rubû'da heman
Doa dördüncü menzil Deberân

85. Noktadan onsekiz derece imal
Berk urur necm-i hâmisi fi'l - hâl

86. Dâl eklinde penç yldzdr
Burc- Cevzâ'da cây sekkizdir

87. Dört buçuk saat ol eb etme hücum
Menzil i hâmis ede Hek'a tulü'

88. Nokta-i markn imali hemin

Cüz-i sâminde ekl-i nokta-i n
89. Re's-i cebbar ad Seh necm-i nihan

Burc- cevza'da bîstimde âyan

90. Be buçuk saat ol eb etse mürur
Hen'a altnc menzil ede zuhûr

91. Nokta-i markn imaline bak

Noktadan onsekiz derece rak

92. ki yldz imal u garb kebir

Seretan cüz'-i hâmisinde münir

93. Bekle be saat ol eb ile nigâh

Göresin tâ Zirâ' heftüm-i mâh
94. Nokta-i markn imaline git

Noktadan krk derece tahmin et

95. ki rûen sitâredir be-akab

Garb ûarâ-y âmi'dir belakab

96. Oldur evvel imali bir yldz
Seretandan beridir onsekkiz

97. Olsa saat yedi o eb kâmil

Görünür Nesre hetüm-i menzil

98. Nokta-i markn imaline gel

Hem yigirmi beinci cüz'ünü al

99. Hürde encümden ebr paresidir

Çâr necm murabba arasdr
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100. smi ûrâ-y Yemânidir bil

Hem Eset evvelindedir hâsl

101. Çün sekiz saat ol eb etse güzar

Görünür Tarfe tâsi' eyle nazar

102. Nokta-i markn imalinden

Hem otuzuncu cüz kemâlinden

103. ki yldz biri Eseddendir

Esedin onbeinde rûendir

104. Het ü nîm saat ol eb etse mürur
Âr- mâh Cebhe ede zuhur

105. Nokta i markn imalini al

Ta yigirmibeinci cüz'üne gel

106. Bir muavvec hat üzre dört kevkeb

Ol cenubî azim ve ruen nep

107. Oldu Kalbü'l-Esed büyük yldz
Hem esedden biri yigirmisekiz

108. Olsa saat dokuz buçuk o seher

Bebre'dir on birinci doa meer
109. Nokta-i markn imaline var

Kl yigirmibeinci cüzde karar

110. Koa yldz cenubîdir ruen
Sünbüle onbei ona mesken

111. Çün doar gün onunla bil doa
Noktadan Sarfe krk imal Ava

112. Sarfe bir necmi evvel i Kadrin
Onikinci menazil-i kamerin

113. Hurde-i encüm - muhit oldu nian
Sünbüle âhiridir ona mekân

114. Oldu Avâ be encüm-i ruen
Tuttu mizann onbeinde vatan

115. Çün menazilden onüçüne heman
Markndan o eb bilindi mekân

118. Bâkisin marib ile bil o zaman
Maribe bak o eb hem eyle nian

117. Çünkü bir saat ol eb ede güzar

Menzil-i çârdihim ufukta gider

118.. Nokta-i maribe nazar ho kl
Batar onda Simâk- a'zeli bil

119. smidir Fahze sünbüle ey can

Resmidir bîst ü pencüm-i mizân
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120. Ta kim üç saat ol eb ede duhul

Panzed hem Gafre ancak ede nüzul

121. Nokta-i maribin imalini al

Her yigirmisekiz derecede kal

122. Bir mukavves hat üzre üç kevkeb
Yeridir cüz'-i evvel i akreb

123. Hem bir ismi Simâk- Ramh'dr
Evsât Ramh u kendi çarndr

124. Çâr menzil ala't- tevali ol

Onbeinciden evvel ede nüzul

125. Pes rub* saat olsa ol eb hub
anzed-i hem Zebana ede gurub

126. Nokta-i maribin gurubuna var

Ondan ondokuzuncu cüzde batar

127. ki yldz mukabil ü berrak

kisinin aras bir mzrak

128. Hem bir ismi de Pelle-i Mîzân
Burç akreb önüdür ona mekân

129. Çün iki saat ola ol eb-i târ

Ol dem iklil onyedinci batar

130. Nokta-i maribin cenubuna bak .

Noktadan otuz derece rak

131. Yer var bî hat üzere üç kevkeb

Rueni oldu Cebhetüi - Akreb

132. Akreb oldu bir ismi hem ey yar

Burc- akrebde cây- bist-cihar

133. Bekle saat iki buçuk ola tâ

Heidihim kalb i akreb onda bata

134. Nokta-i maribin cenubunu bul

Otuzüçüncü cüz'-i garbn bul

135. Bir mukavves hat üzere üç kevkeb

Sâdis-i burc- Kavs ona matlâb

136. Kalb i Akreble bile öyle varb
Nöhdihim menzil oldur ide gurub

137. Nokta-i maribin cenubuna bak

Noktadan krkdokuz derece rak

138. Kavse yldzdr ikisi berrak

Buldu kavsin yigirmisinde durak

139. Bekle dört saat ol gece oturup

Bistimdir Neâyim ide gurub
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140. Nokta-i maribin cenubunu bul

Otuzüçüncü cüz'üdür ona yol

141. Çâr necmi sgâr ve çan kibar

Tuttular cedy evâilinde karar

142. Dahi be saat ol eb uyuma tâ

Kim yigirmibirinci Belde bata

143. Nokta-i maribin cenubunu al

Ta yigirmisekiz dereceye gel

144. Kta-i çarhdir ki sâde olur

Encüm etrafna klade olur

145. Her bir ad Kladedir ey can

Evsat cedy burcun etti mekân

146. Ger yedi saat olsa eb-i rayn
Bata bist ü düvvüm ad Zâbih

147. Nokta-i maribin cenubunu al

Ondan onsekizinci cüz'de kal

148. ki yldz imalidir a'zam

Bir küçük necm annla ad Ganem

149. Zâbih an eder gibi kurban

Evvel-i delv üçüne oldu mekân

150. Heft ü nim saat ol seb olma melül

Bist ü süvvüm Beli'dir ede nüzul

151. Nokta-i maribin cenubu nice

Noktadan say yigirmiüç derecede

152. ki ruen sitaredir ki karib

Bir küçük yldz aralkta garib

153. Ol küçük yldz ol imale yakn
Delv'in ondördüdür mekân hemin

154. Ger dokuz saat ol eb etse güzâr

Bist ü çârum Suud o demde giden

155. Nokta-i maribin cenubunu bul

Cüz'-i sâmin ufuktadr ona yol

156. Bir mukavves hat üzere üç yldz
Delv burcunda cây- onsekkiz

157. On buçuk saat ol eb eyle nazar

Ahbiya bist ü penç-ümine seher

158. Nokta-i maribe garib ü cenub

Çâr kevkeb üçü müselsel olup

159. Râbi Sa'd ü hem Redif ana nâm
Hâmis i burc-i Hut'u kld makam
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160. arka bak hem o akam et tevfik

rtifaiyle her birin tahkik

161. Kim mukaddem dahi muahhar hem
Doalar ems batmadan akdem

162. Bir buçuk saat akama var iken

kisi dahi domu olan maan

163. Nokta-i markm imalinden
Bist ü pençümg cüz* kelâlinden

164. Doa fer'i mukaddem onda âyan
Asl bir necmdir cenubi neman

165. kisinin aras bir mzrak
Hut'danpanzdihim o fera durak

166. Nokta-i markm imaline git

Her otuzbir derece tahmin et

Fer'i aslndan akdem ede zuhur

168. ki yldz ki bu'du bir mzrak
Fer'i Hut âhirinde ho berrak

169. arka bak bul o eb m ahali i ia
Domu yigirmisekizinci Reâ

170. Kalm iken guruba bir saat

arktan domu ola ol rahat

171. Nokta-i markm imalinden
Hem otuzuncu cüz kemâlinden

172. ki yldz ki ark vü garb
Suff- encümledir sefine gibi

173. ekl i hlilcidir ol güya
Hem hamel onbeindedir hâlâ

174. Nsf- burc- hamelde olsa muhak
Meh güneten bu resme ola rak

175. Menzil i evveli olur aratn

Hem bu tertib ile Reâ'ya dein

176. Çün yigirmisekiz gün içre kamer
Bu menazilden ede cümle güzer

177. Ol yigirmisekiz gün ile gece

Hem geçer ems günde bir derece

178. Çün yirgirmidokuz buçuk gün olur

ems ile hem kamer muhak bulur

179. Ol sebebden bir ay yigirmidokuz

Gün hesap olunur öbür ay otuz
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180. Badehü her ne eb klnsa murad
Bu menazl tamam olur tâdad

181. Olduun gece emse bil derece

Kim ne burcun kaçndadr o gece

182. Kl hesab ibtida-y mizandan

Bil ne miktar geçti ems ondan

183. Geçe bir burcu iki saat o dem
Hep menazil doup balar akdem

184. Pes her onbe gecede bir saat

leri sâbitan eder sür'at

185. Kim güne hor gün iki kursu kadar

Seyr edip arka geç guruba gider

186. Her ne geçse buna kyas olunur

Bu hesab üzere cümlesi bulunur

187. Çün geçer ems evvel ol hamele

Emr ber-aks olur kolayl gele

188. Markmdan âyan olan kevkeb

Maribiyle bilinmek olur hep

189. Maribinden beyan olan el an

Markmdan bilinmeli o zaman

190. Nereden doa karsnda batar

Kande batsa mukabilinde doar

191. Çün menazil bilindi bi't-tâyin

Oniki burcu bundan et tahmin

192. Ta ki seyyar u sabit ola âyan

Kim ne kevkeb ne burcu kld mekân

193. Ho bilindi kevakib ey Hakk
Seyr et eflâki fikir kl Hakk.

1. Söze, Güne ile Ay hakknda bilinenleri takdir eden Allah'n

adyla balarz.

2. Güne ve Ay güzel hareketlerine devam ettikçe Allah'a hamd

ve Habîbine salâvat olsun.

3. Daha sonra brahim Hakk der ki: «Ey sözümü duyan kiiler!

Bu yazacam iir, astronomlar dilincedir».

4. Bu seçkin iiri yazp adn «Menâzil-i Kamerî (Ay Menzillerih

5. Ey kisi! Beyitlerimin tamam 190'dr. Kitab yazdmda da

yl 1165 (1752) idi.

, 6. Sekizinci felek ki onikiye bölünür ve her bölümde otuz sehim

(pay) bulunur.
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7. Oniki burcu oniki ay olur. Üçü bahardr, üçü de yas.

8. Üçü sonbahar, dier üçü ise ktr. Böylece dört mevsim oniki

ay oluturmutur.

9. Birincisi Mart, ikinci Nisandr. Üçüncüsü Mays, dördüncü

de Hazirandr.

10. Beinci Temmuz, altnc Austos. Hesaba göre yedinci ay da

Eylül'dür.

t. Sekizinci ve dokuzuncu Terin-i evvel (Ekim) ve Terin-l

sâni (Kasm) dir. K mevsimi ise Kânun- evvel (Aralk) ve Kânun-t

sânî (Ocak) ile ubat'tan oluur.

12. Güne ilk burca girmeden on gün önce Rûmî aylar balar.

13. Oniki burcun isimleri unlardr: Önce Koç burcu, sonra

Boa ve kizler gelmekte.

14. Sonra Yengeç, Arslan ve Baak gelir. Terazi burcu, ardn-

dan da Akrep...

15. Yay, Olak, Kova ve Balk. Ylba (Mart ay) Koç burcu-

nun balangc saylr.

16. Çünkü alt burç otuz pay geçmitir. Senenin günleri sayst

da 365'tir.

17. Burada anlatacaklarmzn birçou sekizinci felektedir. Vite-

kim bütün sabit yldzlar ondadr.

18. Onun, douya dönüü hzl bir ak gibidir. Bütün'dou ve

batlar ite bu dönmedendir.

19. Oniki burç, 24 saat içinde tamam bir devri (bir dönüü)
tamamlar.

20. Burç, bir saatte yarm devir yapar. Bir saat daima 15° ola-

rak hesaplanr.

21. Dördüncü felekte gün, öyle san'atkârânedir; gün ortasnda

ise yeryüzü mücevherle ilenmi bir hâl alr.

22. O felek, devrini Güne istikametinde tamamlar. Orada Gü-

ne ve yldzlardan baka bir cisim yoktur.

23. Güne orada, göün devrinin 365'te biri kadar her gün bat-

dan douya doru kayar.

24. Güne, günde bir derecelik bu kaymasyla ayda bir burcu ka-

tetmi olur.

25. Böylece her ay birine geçer ve yl tamamlandnda eski yeri-

ne gelmi olur.

26. Gündüz ve gece, ekvator çizgisinde birbirine eit olur. Bu da

40° enlemde kendini gösterir.

27. Parlak Güne Olak burcuna geldii zaman Zemheri ba-

langcdr.
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28. Bu zamanda gece onbe saat olur. Gündüz ise dokuz saattir.

29. Böylece gece, gündüzden alt saat alm olur. Bu hâl üç gün

üç gece devam eder.

30. Daha sonra, gün geçtikçe gündüzler uzamaya balar. Ta ki

Güne Koç burcuna giresiye dek...

31. Güne Koç burcuna girdii günlerde gece ile gündüz birbiri-

ne eit olur.

32. Güne doup batncaya kadar o gün, hiç eksiksiz tam oniki

saat olur.

33. Yine gece de, güne batp doana kadar oniki saat olup az de-

ildir.

34. Bundan sonra yine gündüz, her geçen gün biraz ksalr. Ta

ki Güne Yengeç burcuna giresiye dek...

35. Güne Yengeçe girdiinde gündüzün saatleri says onbee

ular. Gece de dokuz saattir.

36. Gündüz geceden alt saat aldnda üç gün böylece devam

eder.

37. Ardndan yine gece, her geçen gün biraz ksalr. Ta ki Güne
Terazi burcuna giresiye dek...

38. Güne Terazi burcuna girdiinde gündüz ve gecenin saatleri

yine eit olur.

39. Bu durum Günein Koç burcuna girdii günler gibidir. Her

ikisinde de Günein dou ve bat yerleri ayndr.

40. Sonra yine gece, günden güne ksalr. Ta ki Güne olak bur-

cuna giresiye dek...

41. Günein bu dönü seyri ylda bir tekrarlanr. Mim yuvarla

gibi bu dönüü devamldr.

42. Dördüncü felekte Güne nasl hareket ederse orada Ay da

ayndr.

43. Ay, birinci felekte duran bir aynadr. O cilâl ayna aslnda

kesiftir.

44. Güne yuvarlann devamldr ama Ayn nuru Güne

ile vardr, Günei görmezse olmaz.

45. Ay yuvarla aslnda karanlk ve deirmidir. Güne istika-

metinde döner.

46. Ayn yeri Güne ile yerkürenin arasdr. Yer ile çakmas
onun karanl demektir.

47. Ertesi gece hilâl eklinde göründüünde parlak ksmyla bize

hayâl meyâl görünür.

48. Artk günden güne Ay Güneten uzaklar ve yerküreden yü-

zü daha parlak görünür.
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49. Ay, dördüncü menzilini seyredecek olsa, yerküre Güne üe

Ayn ortasna gelir ve her ikisine de yakn olur.

50. Güne ile Ay tam kar karya geldiklerinde, Ayn nûru ta-

mamen görünür ve Ay mehtap olmu olur.

51. Bu gördüünüz dolunay, artk Günein aynas demektir, ki

gecenin karanln salt nura dönütürür.

52. Ay Günee yaklatkça yava yava Ayn ksz ksmlar gö-

rünmeye balar.

53. Ne zaman ki bir araya gelirler, artk bize Ayn donuk ksm
görünür.

54. Ayn bu hareketi ayda (30 günde) bir tekrarlanr. Onun bu
hilâl ve dolunay ekilleri de onunla bir tekrarlanr.

55. Güne oniki burcun her birinden ylda bir defa geçer, Ay ise

bu ii otuz günde tamamlar.

56. Bu esnada Ay, batdan douya günde 13° kayar.

57. Güne ile Ay çaktnda ertesi gece Ay Güneten önce olur,

yâni ayba olmu olur.

58. Güne, günde oniki cüz geçer ve oniki burç bunu yirmisekiz

olarak ölçmü olur.

59. Bilindii gibi yirmisekiz menzil vardr. Bunun da nian her

bir menzilde bir yldzn bulunuudur.

60. Bu nian yldzlardan her birinin bir ad ve ekli vardr. im-
di onlar durduklar yere göre srasiyle sayalm, ey dost!

61. arateyn, Butn ve parlak Pervin; Deberan, Hek'a, Men'a ve

62. Nesre, Tarfe, Cebhe ve Zebre; Sarfe, Avâ, Smak ve tabiî Gaf-

re.

63. Zebâna var, ardndan da îklîl gelir. Kalb ve Neâyim daha son-

radr.

64. Belde, Zâbih, Bel', Suûd ve Enbiya. En sonuncusu da Rea'dr.

65. Gökyüzünde Ayn menzillerini bilmek istiyorsan gece bak-

man gerekir.

66. Parlak Günei gözle ki, bu parlakln Terazi burcuna girdi-

inde ortaya koyar.

67. te Günein, Terazi burcuna girdii gün ufukta doduu yer

mark (dou) noktasdr. Oraya bir nian koy.

68. Yine o gün ufukta Günein batt yer de marib (bat) nok-

tasdr. Bunu iyi bil

69. ki yandan bu iki noktann ortasn bul ve oralara güney ve

kuzey noktalar diye nian koy.
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70. Sonra bu dört noktann da ortalarn tahmin edip ufukta

arayönleri bul ve sekiz yönü ufukta belirlemi ol.

71. Ufku 360 eit parçaya bölünmü farzet ve dou ve bat
noktalarn da bu 360 parçadan ikisi olarak kabul et.

72. Bizim 28 menzilimiz krknc enlemde ufuktan u ekilde do-

up batar:

73. Gece yarm saat ilerlediinde menzillerin ilki kendini göste-

rir.

74. Mark noktasnn kuzeyinden ve hilâlin yirminci cüz'ünden.

75. Sarateyn ortaya çkar ki iki büyük ve yüksek yldzdr. Biri

76. kisinin arasn bir zirâ' farzet. Onlarn yeri Koç burcunun

28'incisidir.

77. Güneydeki yldzn yannda bir küçük sâbit yldz vardr ki

ad Bath'tr.

78. Ayn ikinci menzili, arateyn'den sonra gelen Butîn'dir.

79. Mark noktasnn kuzeyine bak ve kuzey noktasndan 40°

uzakta onun doduunu gör.

80. Butîn, üçgen eklinde dizilmi üç büyük yldzdr ki Boa
burcunun önünde durur.

81. O gece iki saat kadar geçince Ülker, üçüncü menzil olarak

kendini gösterir.

82. Mark noktasnn kuzeyinden tam 30° lik bir noktadan,

. 83. Baak eklinde alt yldz doar ki yeri, Boa burcunun yir-

midördüncüsüdür.

84. O gece üç saat ve bir çeyrek sonra dördüncü menzil olan De-

berân doar.

85. Mark noktasndan 18° kuzeyde beinci yldz da kendini gös-

terir.

86. Bunlar dal harfi eklinde be yldzdr. Yeri kizler burcunun

sekizincisidir.

87. O gece dört buçuk saat ara ver ve sonra beinci menzil olan

Hek'a doar.

88. Hek'a, mark noktasnn hemen kuzeyinde sekizinci cüz'de

n harfinin noktas gibi...

89. Re's-i Cebbar adl üç gizli (görünmez) yldzdr ki, yeri kiz-

ler burcunun yirmincisinde bellidir.

90. O gece be buçuk saat geçerse, altnc menzil olan Hen'a or-

taya çkar.
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91. Hen'a için mark noktasnn 18° kadar kuzeyine bak.

92. Yengeç burcunun beinci cüz'ünde parlayan dou - bat isti-

kametinde parlayan iki büyük yldz (görürsün ite Hen'a onlardr).

93. O gece be saat daha beklersen Ayn yedinci menzili olan Zî-

râ'y görürsün.

94. Mark noktasnn kuzeyine doru git ve 40° kadar tahmin
ederek bak ki,

95. Bunlar ardarda iki parlak yldzdr ki, bunlara batnn
ûarâ-y âmî (am airleri) si denir.

96. Bunlarn ilki Yengeç burcunun onsekizinci cüz'ünde kuzeyde

kalan bir yldzdr.

97. O gece tam yedi saat geçtiinde sekizinci menzil olan Nesre

görünür.

98. ark noktasnn kuzeyine gel ve yirmibeinci meridyene bak.

99. Kare eklinde sralanm dört yldz bir bulut parças gibi

göreceksin.

100. Bunlarn ad ûarâ-y Yemânî (Yemen airleri) dir ve Ar-
lar burcunun ilk cüz'ündedir.

101. O gece sekiz saat ilerlediinde bak ki dokuzuncu menzil

olan Tarfe görünür.

102. Mark noktasnn kuzeyinden tam otuzuncu meridyende,

103. ki yldz görünür ki, bir Arslan burcundandr. Bunlar Ar-
tan burcunun onbeinci cüz'ünde görünürler.

104. Eer gece sekiz buçuk saat ilerlerse, Ayn onuncu menzili

olan Cebhe görünür.

105. Mark noktasnn kuzeyinden yirmibeinci meridyene ka-

dar gel.

106. Burada inili çkl (zikzakl) bir çizgi üzerinde dört yldz
güney yarmkürede büyük ve parlak birer yldzdr.

107. Bunlardan en büyüünün ad Kalbü'l-esed (Arslan kalbi)

dir. Yine Arslan burcunun yirmisekizinci cüz'ündedirler.

108. Gece dokuz buçuk saat ilerleyip de seher vakti olunca onbi-

rinci menzil olan Zebre doar.

109. Mark noktasnn kuzeyinden yirmibeinci meridyene dek

git.

110. Bu hzl aklî yldz güneyde parlar. Baak burcunun onbe-

inci cüz'ünde bulunur.

111. Doan gün onunla birlikte balar. Bu noktadan Sarje ve

Ava 40° kuzeyde görünür.



120 MARFETNAME

112. Sarfe Kadr' denen yldz kümesinin ilk yldzdr ve Kame-
rin onikinci menzilidir.

113. Yûdtz denizinin içinde ve Baak burcunun sonunda bir cüz'-

de bulunur.

114. Ava ise be parlak yldzdan olumaktadr ki, Terazi burcu-

nun onbeinci cüz'ünde bulunmaktadr.

115. Ava Ayn onüçüncü menzili olup mark noktasnda o gece

yeri bellidir.

116. Ayn dier menzilleri maribde olup onlar görmek için o

gece batya bak.

117. O gece bir saat ilerleyince, ondördüncü menzil ufukta beli-

rir.

118. Marib noktasna hoça bak ki, Simak orada batmaktadr.

119. Baak burcundaki . Fahre adl yldz yirmibeinci menzil-

dendir.

120. O gece üç saat geçtiinde onbeinci menzil olan Gafre ken-

dini gösterir.

121. Marib noktasnn kuzeyini al ve 28° de dur.

122. Yay eklinde bir çizgi üzerindeki üç yldz Gafre'dir ve yeri

Akrep burcunun ilk cüz'üdür.

123. Onun bir ad Semek- Râmh (Klç bal) olup ortas mz-
rak kendi yaralaycdr.

124. Dört menzil ve burçlar sras üzere onbeinci menzilden ev-

vel iner.

125. O gece bundan bir çeyrek sonra onaltnc menzil olan Zeba-

na batar.

126. Marib noktasnn bat yerine yaklap oradan ondokuzun-

cu cüz'de batar.

127. ki yldz vardr ki, birbirine kar durmu, parlamaktadr-

lar. kisinin aras da bir mzrak boyu kadar açktr.

128. Bunlarn bir ad da Pelle-i Mizan (Terazi kefesi) olup Akrep

burcunun ilk cüz'ünde yer edinmilerdir.

129. O karanlk gece iki saat ilerlediinde o zaman onyedinci men-

zil olan tklîl batar.

130. Marib noktasnn 30° güneyine doru bak.

131. Orada bir yer var ki srasz üç yldz akrep yüzü eklinde

parlamaktadrlar.

132. Bundan dolay bunlarn bir ad Akrep oldu, yerleri de Ak-

rep burcunda yirmidördüncü cüz'dedir.

133. O gece biraz daha bekle ve iki buçuk saat geçmi olsun ki

onsekizinci menzil olan Kalb-i akrep (Akrep kalbi) o anda batar.
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134. Marib noktasnn güneyini bul ve otuzüçüncü bat enlemi-

ni gör.

135. Yay eklinde bir çizgi üzerinde üç yldz görürsün. Bunlar
Kalb olup Yay burcunun altnc cüz'ünde dururlar.

136. Akrep kalbi ile öyle gidip ondokuzuncu menzil olarak ba-

tar.

137. Marib noktasnn güneyine bak ve noktadan itibaren 49°

i. Bunlar yay çizer yldzlar olup iki tanesi parlaktr ve Yay

O gece oturup dört saatin dolmasn bekle. Yirminci menzil

olarak Neayim batacaktr.

140. Marib noktasnn güneyini bul ki, Neayim otuzüçüncü me-
ridyende yürüyecektir.

141. Dördü büyük ve dördü küçük olan bu yldzlar Olak burcu-

nun ilk cüz'ünde durmaktadrlar.

142. O gece 15 saat uyumaz beklersen Ayn yirmibirinci menzili

olan Belde batar.

143. Marib noktasnn güneyinden 28° ilerle ve

144. Felek kuadr ki sade olur, yldzlar onun etrafna gerdan-

lk olur.

145. Bunlarn her birinin ad Klade (gerdanlk) olup Olak
burcunun ortasndaki cüz'de yer edinmilerdir.

146. Eer gece yedi saat ilerlemi olursa yirmiikinci menzil olan

Zâbih adl yldzlar batar.

147. Marib noktasnn güneyine gel ve onsekizinci meridyende

dur.

148. ki kuzeyli yldz görünür ki nicedirler, yanlarnda Canem
(koyun) adl bir de küçük yldz vardr.

149. Zâbih (Kasap) onu kurban edercesine durmutur. Bunlarn
mekân Kova burcunun ilk cüz'üdür.

150. O gece yedi buçuk saat sklmadan beklersen yirmiüçüncü

menzil olan Bel' batacaktr.

151. Marib noktasnn güneyine doru nice meridyenlerden 23°

ye dek say.

152. Birbirine yakn iki parlak yldzdrlar ki, aralarnda bir de

153. O küçük yldz, kuzeydekine yakndr. Bunlarn mekân Ko-

va burcunun ondördüncü cüz'üdür.

154. Gece eer dokuz saat ilerlerse yirmidördüncü menzil olan

Suûd o anda gözden kaybolur.
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155. Marib noktasnn güneyini bul ve bak, ufukta sekizinci me-

ridyen ona yol olmutur.

156. Bunlar yay eklinde bir çizgi üzerinde üç yldzdrlar ki, yer-

leri Kova burcunda onsekizinci cüz'dedir.

157. O gece on buçuk saat beklersen sehere yakn yirmibeinci

menzil olan Ahbiyâ'y görürsün.

158. Marib noktasna doru güneyden üçü üçgen eklini alm
dört yldz.

159. Dördüncüsü de Sa'd veya Redîl diye adlandrlmtr. Bunlar

Balk burcunun beinci cüz'ünü mekân edinmilerdir.

160. O akam arka da bak ve her bir yldz uygun ekilde yük-

seklikleriyle incele.

161. Bazs önce bazs sonra olmak üzere hepsi Güne batmadan

Önce doarlar.

162. Akama bir buçuk saat varken bunlardan ikisi birlikte do-

mu olur.

163. Mark noktasnn kuzeyinden ve yirmibeinci meridyenin

bitiminden,

164. Bu yldzn önce teferruat doar ki, aslnda güney yarm-

küreden bir yldzdr.

165. Bu iki yldzn aras bir mzrak boyu kadar olup yerleri ba-

lk burcunun onyedinci cüz'üdür.

166. Mark noktasnn kuzeyine doru git ve otuzbir derece tah-

min edip bak.

167. Orada sonradan bir nur domu olmaldr ki, parçalan as-

lndan önce görünür.

168. Bunlar, aralar bir mzrak olan iki asl yldz olup parçalan

Balk burcu sonunda güzel ve berrak görünür.

169. Douya bak ve o gece yats yerini bul, ki orada Ayn yirmiseki-

zinci menzili olan Reâ domutur.

170. Günein batmasna bir saat kala o yldzlar doudan rahat-

ça domutur.
171. Mark noktasnn kuzeyinden ve tam otuzuncu meridyen-

den görünürler.

172. Dou - bat yönündeki bu iki yldz, sral gemiler gibi yldz

saflaryla donanmtr.

173. Koç burcunun onbeinci cüz'ünde duran bu yldz görünüte

bir îhlîl'cidir.

174. Ay, Koç burcunun ortasnda muhak olacak olsa Ay ile Güne

bu kadar birbirlerinden uzaklarlar.
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175. Artk birinci menzil olan eratin'den sonuncu Reâ'ya ka-

dar bu düzen...

176. ...çerisinde Ay, yirmisekiz günde bu menzillerin hepsinden
srasiyle geçer.

177. Bu yirmisekiz gece ve gündüz müddetince de Güne bir de-

rece ilerlemi olur.

178. Yirmidokuz buçuk gün olduunda da Ay ile Güne çakr
>e muhak olur.

179. Bu nedenle bir ay yirmidokuz; sonraki ay da otuz gün ola-

180. Bundan sonra hangi gece istenirse bu menziller aynen say-
labilir.

181. çinde bulunduun gecede Günein kaç derecede olduunu
bilirsen, o gecenin hangi burcun kaçnc gününde olduunu bilirsin.

182. Terazi burcunun balangcndan itibaren hesab et ve Güne
ondan ne kadar geçmi bil,

183. O dönemde Güne bir burcu iki saatte geçer. Bütün menzil-

ler ondan önde doar ve batar.

184. Artk her onbe gecede bir saat sabit yldzlarn ilerisine do-
ru kayar.

185. Bundan dolay da Güne her gün kendi yuvarlann iki

misli kadar douya doru gecikir.

186. Her ne geçse buna kyas olunarak bu hesap ile bulunabilir.

187. Güne önce Koç burcuna girer ve böylece dönme ilemi ko-

layca tekrarlanr.

188. Günein dousundan görünen yldzlar, batsnda da hemen
bilinir.

189. Günein batsndan görünenleri de onun dousunda böylece

bulabilirsin.

190. Güne ve yldzlar nereden doarsa tam karsndan batar.

Batt yerin karsndan da doar.

191. Ayn menzilleri böylece bilinince sen artk oniki burcu buna
göre tahmin et.

192. Ta ki seyyar ve sâbit yldzlar bilinir ve hangi yldz hangi

burçtadr anlalr.

193. Ey Hakk! Artk yldzlar güzelce bilindiine göre sen bun-
lara bakarak ve felekleri seyrederek Allah' düün.



DÖRDÜNCÜ NEV: Burçlar feleinin ve bu gökteki sabit yl-

dzlarn büyüklük ve uzaklklarn bildirir.

Ey aziz! Gökyüzünü rasad edenler ile matematik ve geometri

âlimleri, göklerin ve yldzlarn büyüklük ve uzaklklarn, dorulu-

u kesin kanunlar ile ölçmüler, hesablannda ayn sonuçlar bulmu-
lardr. Âlemin merkezinin Felek-i a'zamn yüzeyine, yâni burçlar

feleinin üst yüzeyine olan uzakln yaklak olarak otuzüç mil-

yon beyüz yirmibebin sekizyüz seksenbir fersah bulmulardr. Bir

fersah üç mil, bir mil üçbin zira' ve her zirâ' otuziki parmak eni

kabul etmilerdir. Bir parmak enini alt arpa eni ve bir arpa enini

yal atn alt kl farz ederek alp bu uzaklklar hesaplamlardr.

Sekizinci felek olan Burçlar feleinin (alt) yüzeyinin merkezden

uzakln otuz üç milyon beyüzonbin dörtyüzelli fersah bulmu-
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lardr. Böylece bu felein kalnl yaklak olarak onbebin dörtyüz

otuzbir fersah bulunmutur (*).

Sabit yldzlan [parlaklklarna göre] alt ksma ayrmlardr.
Bunlara birinci kadir, ikinci kadir altnc kadir demilerdir. Bi-

rinci kadir'in çaplarn burçlar feleinin kalnl kadar yâni onbe-
bin dörtyüz otuzbir fersah bulup yldzlarn cirmlerini (yuvarlakl-

n), yerküresinin cirmi cinsinden açklamlardr.

Birinci kadirin ecrâmn yaklak olarak alt buçuk Arz cirmi

kadar ölçüp, ikinci kadrin ecrâmn be buçuk Arz cirmi miktar,

üçüncü kadir ecrâmn dört buçuk Arz cirmi kadar, dördüncü kadir

ecrâmn üç buçuk Arz küresi gibi, beinci kadir ecrâmn iki bu-

çuk yerküresi gibi ve altnc kadir ecrâmn bir buçuk yerküre mik-

tar bulmulardr. Bu rakamlar geometrik delillerle ispat edip he-

sabn almlardr. Bütün gezegen ve sâbit yldzlarn kendi yerle-

rin de kendilerine verilen hareket ile merkezleri etrafnda döndük-

lerini görüp, «Göklerde hareketsiz bir ey yoktur», kelâmnn mâ-

nâsna muttali olmulardr. Ezeli, yaratc, hikmet ve kudret sahibi

olan Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan münezzeh ve insan akl-

nn idrakinden çok büyüktür.

[Gökyüzüne berrak bir gecede bakldnda saysz yldz oldu-

u sanlr. Halbuki gözle görülen yldzlarn says altbin kadardr.

Bu yldzlarn yars kuzey, yans da güney yanm kürelerinden gö-

rülür. Yldzlarn parlakl azaldkça saylan da artmaktadr. Yl-

dzlar azalan parlaklklanna göre alt snfa aynlmlardr. En par-

lak yldzlar birinci snfa ve ancak çplak gözle görülebilen yldz-

lar da altnc snfa konulmutur. Astronomide yldz parlakl ka-

dir ad verilen bir say ile gösterilir. Kadir, Arabi bir kelimedir.

Avrupa'ya bu kelimenin Islâmiyetin fen bilgisi ile girdii ve dei-
meden kullanld anlalmaktadr.

ÇIPLAK GOZ

DÜRBÜN TELESKOP

5 cm. lOcm 50 cm 80 cm. 2 m 5 m.

KADR 6 10 13 15 16 18 20

Dürbün, teleskop gibi âletlerin bulunmasndan sonra gözle gö-

rülemeyen milyonlarca yldz görülmütür. Çplak gözle alt kadir'e

(1) Sâbit yldzlar bizden çok uzaktr. Kentaurus yldz güne sistemine en ya-

kn yldzdr. I bize 4.3 ylda gelir. Kutup yldznn 40 ylda gelir. Sâbit yl-

(fczlann uzaklklar km. ile deil. k yl ve parsek gibi birimlerle ölçülür.
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kadar görüldüü hâlde dürbünle onbe, teleskopla yirmi kadir'e ka-

dar parlakl çok az olan yldzlarn görülecei aadaki tabloda

görülmektedir.

Aada çeitli kadirden yldz saylar verilmitir:

I,
1» #-» j-J S v-kadir 1 od, 8. 1cadir • 32 bin 15. kadir 27 milvon

2. » 27 9. » 97 » 16. 55 »

3. » 66 10. m 270 » 17. 120 •

4. • 340 11. i 700 • 18. m 240 »

5. » 1015 12. m 2 milyon 19. » 510 »

6. 3260 13. 5 20. 1» 945

7. 10 bin 14. 12 » 21. » 1.8 milyar].

ÜÇÜNCÜ FASIL

Yedinci semây ve içindeki Zühal (Satürn) gezegenini alt nevi

ile bildirir.

BRNC NEV: Zühal gezegeninin felek-i mümessilini bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hey'et demilerdir ki: Zühal gezegeninin felei,

Ay'n feleinden itibaren yedinci, Güne'in feleinden itibaren

lak i ulviyye diye isimlendirilen üç felein üçüncüsü, en

en büyüüdür. Zühal yldzna Keyvan da derler,

anlar ona Nahs- ekber (Büyük uursuzluk) ve

lerdir. Bu felekte ondan baka yldz yoktur. Bu felein hâkimi yal-

nz Zühal'dir. Saadet yayc Müteri'ye Sa'd- ekber (Büyük saadet),

milerdir. Sa'd- asgar (Küçük saâdet) olan Azrâ Bânû, Zühre ve

mümtezic olan Debir-i semâ (Göün kark sofras) güzel yüzlü

Utarid, Güne feleinin altnda olduklar için süfliyeyn ismini al-

mlardr. Bu üç ulvi ve iki süfli olan Zühal. Müteri, Merih, Zühre

ve Utarid isimli be gezegene bir de Hamse-i mütehayyire (Be a-
kn) demilerdir. Bunun gibi, kl Güne'e N^yyir-i a'zam. güzel

görünülü Ay'a Neyyir-i a«gar denilip hepsine birden Seb'a-i seyyâ-

re - Yedi gezegen demilerdir.

Toplu hâlde yedi gezegenin isimleri unlardr:

Zühal = Nahs-i ekber= Satürn1.

2. Müteri -Sa'd-i ekber =.Iüpiter

3. Merih = Nahs-i asgar=Mars
4. Spms^Npyyir-i a'zam =Güne
5. Zühre r= Sa'd-i asgar=Venüs
6. U'arîd- Mümtezic-Mrrkür
7. Kamer- Neyyir-i asgar= Ay

| Eflâk i

j
ulviyye

Hamse-i

mütehayyire

1

Süfliyeyn
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Hey'et ilminin erbab Zühal için üç felek isbat etmilerdir. Bi-

rinci lelek. ieek-i küllidir. Merkezde, eksende, kutuplarda, ekvator

ksmnda ve harekette burçlar feleine benzedii için buna l'elek-i

mümessil Itemsl edici telek) demilerdir. kincisi ielek-i hârcu 1 -

merkez (merkez d felek) dir ki. mümessil felein altnda paralel

iki küresel yüzey arasnda meyoana gelip, felek- tedvirin merkezi-

ni üzerinde bulundurduundan buna felek-i hâmil (tayc felek)

de demilerdir. Üçüncü felek, felek-i tedvirdir. Zühal yldz bu fe-

lein bir tarafnda yerini alp, felek-i tedvir kendi merkezi üzerine

hareket-i vaz'yyesi ile devr eyledikçe Zühali harekete getirip bir-

likte döndükleri için buna felek-i tedvir (döndürücü felek) demi-

lerdir.

. Felek-i mümessil'e felek-i külli de derler. ki paralel yüzeyle çev-

rili bir kürevi cirmdir. Üst yüzeyinden sabit yldzlar feleine, alt-

tan da Müteri gezegeninin feleine teettir. Dier felekler gibi Fe-

lek-i a'zamn kendine özgü hareketine uyarak arktan garba âlemin

merkezi etrafnda hareket eder. kinci olarak kendi hareket-i zâtiy-

yesi (kendi özgü hareketi) ile âlemin merkezi etrafnda sekizinci fe-

lein hareketi kadar garptan arka yavaça gider. Bu felein altn-

da olan felekler de Arz ile beraber douya doru hareketle mutta-

sf olup kendi zâti hareketleri batya doru olmutur. Açklamas
gelecektir.

KNC NEV: Zühal gezegeninin hâricül-merkcz (merkez d)
feleinin hey'etini bildirir.

Ey aziz! Ehl i hey'ete göre yedi seyyareye ârz olan çeitli hare-

ketlerin açklanabilmesi için göklerin tabaka'arnn içinde çeitli

ekil ve devirlerde ikinci ve cüz'i feleklerin varln kabul etmek

lâzm gelmitir. Zühal'in hareketinin nizam için bu felein içinde

Hâmil (Tayc) isminde ikinci bir felek takdir etmilerdir. Hâmil

felei Arza âmil ve merkezi, âlemin merkezinden kendi çap üze-

rinde eve (doruk) noktas tarafnda alt buçuk derece uzaklkta-

dr. Buna hâricü'l-merkez (merkez d) felek denir. Bu felek birbi-

rine paralel iki küresel yüzey arasnda olumutur. Bu kürenin d
yüzeyi mümessil felein d yüzeyi ile bir noklada temas etmiler-

dir Bu noktaya eve ismi verilmitir. Bu nokta âlemin merkezine en

U7ak noktadr. Zühal yldz o noktaya geldiinde Arzn merkezin-

den çok uzakta ve yüksekte bulunur. Bu ikinci felein iç yüzü birin-

ci (mümessil) felein iç yüzü ile bir noktada teettir. Bu noktaya

Hadid (etek) derler. Bu nokta âlemin merkezine en yakn noktadr.

Zühal yldz bu felek-i hâmilin hareketi ile hadid noktasna geldi-

inde Arz'n merkezine çok yaklam ve inmi olur. Buna göre bi-

rinci felekten ikinci (hâmil) felei çkarldnda geriye farkl ka-
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lnlkta iki küre kalr. Biri ikinci felei hâvidir (içine alan, dolan),

onu çevreler. Dieri ikinci felek ile mahvi (içinde olan, boalan) dir,

birinci felekten çkarlmtr. Hâviye küresinin, yâni hâmil feleini

çevreleyen kürenin ince taraf eve noktasna, kaln ksm hadîd nok-

tasna dorudur. Mahviyye küresinin, yâni hâmil feleinin mümes-
sil felekten ayrd kürenin ince ksm hadîd, kaln ksm eve tara-

fmadr. Bu iki (hilâl eklindeki) küre parçalar mümessil felei kü-

reye tamamladklarndan birine mütemmim-i havi (içine alann ta-

mamlaycs), dierine mütemmim i mahvi (içinde olann tamam-

laycs) derler.

Her felein kendisine mahsus bir özel hareketi de vardr. Ken-

dine mahsus eksen ve kutuplar etrafnda dolanrlar. Zühalin hâmil

felei burçlar feleinin altnda mümessil feleinin içinde hareketi

zâtiyyesi ile batdan douya hareket ederek gezegeni birlikte hare-

ket ettirir. Böylece Zühal gezegeni hâmil felei ile beraber giderek

oniki burcun her birinde iki buçuk sene kalarak yirmidokuz sene

be ay alt günde burçlar dairesini dolanr O). Hâmil felei Arzdan

çok uzak olup dairesi geni olduundan Zühal'in hareketi, altnda-

ki dier gezegenlerden ar hareketli görünür. (Her eyi yaratan ve

onlara güzel ekiller veren Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan mü-

nezzehidir) .

ÜÇÜNCÜ NEV: Zühal gezegeninin Felek-i tedvirini bildirir.

Ey aziz! Eski astronomlar, gezegenlerin hareketlerini tanzim

için Güneten baka gezegenlerde bir de Arz'a âmil olmayan ted-

vir felekleri denen küçük feleklerden bahs etmilerdir. Zühal yl-

dznnki de, ikinci felein ekvator ksmnda bulunur. Çap hâmilin

iki yüzeyine deecek ekilde dolu bir küredir. Hâmil felei içinde

bulunduu yerde batdan douya doru döner. Tedvir feleinin iki

kutbu ortasnda (ekvator ksmnda) bulunan Zühal gezegenini de

döndürür. Bu tedvir felei merkezi etrafnda hareket i garbiyyesi

ile bir gün bir gecede kendi mntkasnn ( ekvatorunun) üçyüz alt-

m derecesinden bir dereceye yakn hareketi ile bu gezegeni Güne-

in vasatna uygun hareket ettirir ki. senede bir kere devresini ta-

mam eder. Buna yldzn ihtilâfl (deiken) hareketi derler.

Zühal gezegeni de içi dolu küre eklindedir. Zühalin yüzeyi

tedvir feleinin yüzeyine bir noktada deecek ekilde bu felein

içinde bulunur. Yâni Zühalin cirmi tamamiyle tedvirin cirminde

vaki olup iki kutbu ortasnda sath sathna temas etmitir. Hâmil'in

(1) Buradan eski astronomlarn. Zühal'in Güne etrafndaki dolanm süresini

bugünkü gibi bulduklar anlalmaktadr. Dier gezegenlerin de Güne etrafndaki do-

Ianm süreleri bugünküne uymaktadr.
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bir tarafnda tedvirin döndürücü hareketi gibi devaml, Zühalin de

kendi merkezi etrafnda döndüünü gözlemciler görmülerdir. Zü-

halin hareketi, ekli bu kadar açklanmtr. Buna kyas ile Müteri,

Merih ve Zühre'nin felekleri de her yönden Zühal'e benzedikleri bi-

linmitir. Fakat bunlardaki üç felein hareketleri deiik, sfatlan

baka, uzaklk ve büyüklükleri farkl olduundan her birinin hare-

ketlerini, sfatlarn, uzaklk ve büyüklüklerini birer fasl ile açkla-

yp hususi özelliklerini de belirtmek lâzmdr.

DÖRDÜNCÜ NEV: Zühal gezegeninin hareketinde görülen,

düz gitme, durma, yavalama ve süratlenmesini, geri dönmesini ve

hayretini Güne ile olan balant ve yaknln bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri öyle demilerdir: Güne ve

Ay'n dndaki üç ulvi ve iki süfli olan be gezegene Hamse-i müte-

hayyire (Kararsz beler) denmesinin sebebi, bunlarn hareketleri-

nin düzgün ekilde doudan batya ayn istikamette olmayp bazen

bir istikamette hzl sonra yava hareketi, bazen durup geriye dön-

mesi, sonra durup yine yava ve daha sonra hzl hareket etmesin-

dendir. Bunun açklamas öyledir: Gezegen tedvir feleinin en üs-

tünde olduu zaman kendi merkezinin hareketi tedvirin merkezi-

nin hareketi ile tevâli-i bürûc (burçlar sras) batdan douya olmak

üzere ayn yönde olup gezegen hzl hareket eder görünür. Gezegen

tedvirin yanna bir miktar meyi ettiinde düzgün hareketli görü-

nür. Ortaya geldiinde kendi merkezi aa inmekte olduu için ha-

reketi görünmez olup, gezegen yava hareketli görünür. Gezegen

tedvir feleinin en aasna yaklatnda kendi merkezinin ters

yöndeki hareketi ile tedvir feleinin merkezinin, hâmil feleinin ha-

reketinden meydana gelen tevâli-i bürûc (burçlar sras) yönündeki

hareketi birbirine eit olup iki hareket birbirine karlk ve zt oldu-

u için gezegen duraklam görünür. Gezegen tedvirin en aasna
indii zaman kendi merkezinin hareketi tedvirin merkezinin hare-

ketinden ziyade olduundan gezegen geri döner gibi görünür. Geri

dönme tamam olup iki hareket eit olduunda ikinci defa durakla-m görünür. Bu duraklamadan sonraki çk hâlinde kendi hare-

keti yine görünmez olup gezegen yine yava hareketli görünür. Bu
yavalamadan sonra yine düzgün hareketli olur. Halbuki gezegen

kendi tedvir feleinde düz hareketle dolanmn hzlanma, yavala-

ma, geri dönme, duraklama olmadan tamamlamaktadr. Çünkü fe-

leklerin hareketi kendi mntkalarna (ekvatorlarna) göre basit ve

müteâbih (benzer) dir, yâni eit zamanlarda eit yollar alrlar Ge-

zegenin geri dönmesinden evvelki duraklamasna makam- evvel
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(birinci makam), geri dönmesinden sonraki duraklamasna da ma-

kam- sâni (ikinci makam ) derler. Zühalin geri dönme müddeti dört

ay, istikameti (düzgün hareketi) sekiz ay yirmi gündür.

ems-i münîr (aydnlatc, parlak. Güne) ile be gezegenin bir-

birine yakn olduklar (kran ve ihtirâk) ve karlkl olduklar du-

rumlar vardr. Zühal gezegeni tedvir feleinin zirve-i vasati (orta

doruk) sinde bulunduu zaman daima mukarene-i vasatiyye (orta-

lama yaklam) ile emse yakn olur. Çünkü Günein merkezi ted-

virin merkezinden uzak oldukça tedvirin zirve-i vasatisinden geze-

genin merkezi de Günein uzakl kadar uzak olur. Güne tedvirin

merkezine kar gelinceye kadar gezegen de tedvir feleinin hadîd

(etek) noktasna iner. O hâlde Zühal gezegeninin Güne ile kran ve

ihtirâk (yaknlk ve uzaklklar) tedvir dairesinin zirvesinde bu-

lunduu zamana rastlar. Güne ile yere göre karlkl olmas tedvi-

rin hadid noktasnda bulunduu hâlde olur. Müteri ve Merih geze-

genlerinin de Güne ile elan balantlar da ayn ekildedir. Zühalin

her iki ihtirâk arasndaki süre bir sene onüç gündür. Çünkü her

üçyüz yetmisekiz günde bir kere burçlar feleinde Güne ile ayn
yere gelip görünmez. Günee yakn olduu için bu hâle kran ve

ihtirâk denilmitir.

Zühal gezegeninin hâmil feleinin burçlar dairesinden güneye

ve kuzeye ikier buçuk derece meyli olup tedvir feleinin görünen

zirvesi ve görünen hadidi hâmil feleinden bazen güneye bazen ku-

rarsz, akn) gibi göründüünden mütehayyir gezegenlerden sa-

ylmtr.

BENC NEV: Zühal gezegeninin eve (doruk) ve hadîdini

(etek), re's (tepe) ve zenb (kuyruk), düüm noktalarm bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki, yedi gezegenden

her birinin bir eve, bir de hadid noktalar vardr. Gezegen eve nok-

tasna gelince kendi felei içinde Arz'dan çok yüksek ve uzakta bu-

lunmu olur. Evc'in zdd olan noktaya hadid derler. Gezegen o

noktaya geldiinde Arz'a çok yakn olup kendi feleinin en aa-
sna inmi olur. Gezegen evc'inde olduu zaman kuvvet bulup hadî-

de indiinde zayf olur. Gezegen feleinin birinci yarsnda hadîde

inmekte, ikinci yarsnda evce çkmaktadr. Eve ve hadîd noktalar-

nn aras bellidir. Hiç deimez. Burçlar feleinde eve noktas bili-

nirse tam karsndaki nokta da hadid olur.

Burçlar dairesi ile gezegenlerin çizdii dairelerin iki kesim nok-

tas vardr. Bunlardan birine re's (tepe, ba) düüm noktas, dieri-

ne zenb (kuyruk) düüm noktas denir. Gezegen ba düüm nokta-
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sndan ayrldnda, arz' (ekliptik enlemi) kuzeysel olur. Gezegen

kuyruk oüüm noktasndan ayrldnaa, arz guneysel olur. Bura-

da arzdan maksat gezegenin burçlar dairesinden yükseklii, açsal

uzakl veya burçlar dairesine göre, ekliptik enlemidir.

Zühalin eve noktas, ba düüm noktasndan 50° kuzeydedir.

Bu, Zühalin yörüngesinin tutulma düzleminden çok meyilli olmasn-

dandr. Ay feleinden baka bütün gezegenlerin felekleri sabit yldz-

lar feleinin yava hareketine mutabk ve muvafk hareket etmek-

tedirler. Iskender-i Rûmi tarihinin 1517 senesinde Zühalin eve nok-

tas Yay burcunun 9,5 derecesinde olup hadid noktas bunun kar-

l olan kizler burcunun 9,5 derecesinde idi. Ba düüm noktas

Yengeç burcunun 9,5 derecesinde, kuyruk düüm noktas karl
olan Olak burcunun 9,5 derecesinde idi. imdi o Rûmi tarihle

2069, Hicri ile 1170'dir. Eve ve hadid düüm noktalarnn her 70 se-

nede bir derece hareketleri hesab ile bugüne kadar eve. hadid ve

düüm noktalar yaklak 8 derece hareket etmitir. O hâlde imdi

eve noktas Yay burcunun 17,5 derecesine gelmitir. Hadid noktas

kizler burcunun 17,5 derecesine, ba ve kuyruk düüm noktalar da

Yengeç ve Olak burçlarnn ayn derecelerine gelmitir. Buna göre

her tarihte eve, hadid ve düüm noktalarnn hangi burçta olduu

hesaplanabilir.

ALTINCI NEV: Zühal gezegeninin tabiat ve vasflarn, âlemin

merkezine olan uzakln ve büyüklüünü bildirir.

Ey aziz! Yldzlarla uraanlar demilerdir ki, Zühal yldznn
tabiat gayet souk ve kurudur. Erkek olup gündüze nisbet edilmi-

tir. Nahs- ekber (Büyük uursuzluk) denilmitir. Buna bakmak

gam ve keder getirir. Zühre gezegenine bakmak ise sürür ve safa

getirir, demilerdir. Zühal yldzna ahmaklk, cehalet, korkaklk,

cimrilik, kin, yalanclk, kouculuk. gam, tenbellik, gabilik (kaln

kafallk) ve zarar isnad eoilrniür. Bu yldz rahimlere vâki olan

nutfelere tâli olsa, bunun tabiat ve vasflar Allahü Teâlâ'nn izni

ile sirayet edip o cibilliyetle doumdan sonra bu vasflarn meyda-

na çkt tecrübe olunmutur. Zühal çaramba gecesine ve cumar-

tesi gününe hâkim bulunmutur. Eu gece ve gündüzün ilk saatleri

buna nisbet klnmtr. Rasad yapanlar ile hesab ve hendese erba-

bnn ittifaklan ile Zühal feleinin d yüzünün âlemin merkezinden

uzakl yaklak olarak otuzüç milyon beyüzon bin dörtyüzelli

fersah bulunmutur. Iç yüzünün merkezden uzakl yaklak ola-

rak yirmiiki milyon dokuzyüzdoksaniki bin dörtyüz seksenyedi fer-

sah ölçülmütür. Buradan felek-i külli (mümessil felein) kalnl
on milyon beyüzonyedi bin dokuzyü^altmüç fersah olduu tah-

min edilmektedir. Zühal gezegeninin büyüklüü yerküresi kadar bu-

lunmutur.
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[Yeni ölçülere göre Zühalin yerküresine olan uzakl ortalama

olarak bir milyar üçyüz milyon km. dir. Zühalin yarçap, yer yar-

çapnn dokuz buçuk katdr. Güne etrafndaki dolanm yirmido-

kuz buçuk yl, Zühalin ve Günein görünen yörüngeleri arasndaki

aç iki buçuk derecedir. On adet uydusu ve halkas vardr. Yer ile

halka ayn düzlemde olunca halka görünmez].

Bizim bu göklerin ve yldzlarn hâllerini ksa ve toplu olarak

bildirmemizden maksat, bu ibret dünyasnda Allahü Teâlâ'nn mah-

lûklarn seyr edip san'atndaki yükseklie hayran olup san'at sahi-

bini bilmek ve bütün varl ile O'na yönelmektir. Biz bu kitaba yl-

dzlarn ölçülerek bulunan hakikî uzaklk ve büyüklüklerini yazdk.

ZÜHAL, MÜTER. MERÎH, ZÜHRE VE UTARD GEZEGENLERNN
(HAMSE-Î MÜTEHAYYRE) HAREKETLER

Be gezegen tedvîr feleinde

dönerken.

AB yaynda düzgün hareket,

BC yaynda yava hareket,

C'de duraklar (Birinci

makam)
CD yaynda geri döner

görünür

D 'de duraklar (kinci makam)
DE yaynda yava hareket

EF yaynda düzgün hareket

FA yaynda hzl hareket

eder ekilde görünür.

ZÜHAL GEZEGENNN ÜÇ FELE

1. Mümessil felek: A ve B kü-

resel yüzeyleri arasndadr.

2. Hâmil felek: C ve D küresel

yüzeyleri arasndadr. Ted-

virin merkezini tar.

3. Tedvir felei: T merkezli E
küresidir. Bir tarafnda bu-

lunan gezegeni tar.
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DÖRDÜNCÜ FASIL
Altnc semây ve orada hâkim olan Müteri (Jüpiter) gezege-

ninin vasflarn be nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Müteri gezegeninin mümessil feleini bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki, Müteri'nin fe-

lei Aydan itibaren altnc, Güneten itibaren saylan üç ulvî fele-

in ikincisidir. Saadet aynas olan Müteri, feleinde tek bana hâ-

kimdir. Tabiat adaletinden Sa'd-i ekber (Büyük kutluluk) ismiyle

adlandrlmtr. Hey'et ilmi erbab Müteri için de üç felek isbat

mütehayyir (deiken) hareketini açklamlardr. Birinci felek

(ekvator ksmnda) , kutuplarda ve harekette

îih ve mümessildir. kinci felek haricü'l-mer-

kez, yâni merkezi âlemin merkezinin dnda olan felektir. Tedvir

felein merkezini üzerinde tad için buna hâmil felei de denir.

Mümessil feleinin içinde iki paralel küresel sath ile çevrilidir.

Üçüncü felek, tedvir feleidir. Müteri bu felein bir tarafnda içten

teet durumda bulunur. Tedvir felei kendi merkezi üzerinde hare-

ket ettikçe Müteri de onunla beraber döner. Mümessil felek iki pa-

ralel küresel yüzey ile çevrili bir hacimdir. Üst yüzü Zühal gezegeni

mümessil feleinin içbükey yüzeyine, alt yüzü de Merih gezegeni-

nin feleinin dbükey yüzeyine her noktada deer. Mümessil fele-

in iki hareketi vardr. Biri her felek gibi felek-i a'zamn hareketine

tâbi olarak doudan batya döner. kincisi kendi hareket-i zâtiyesi

ile âlemin merkezi etrafnda burçlar feleinin hareketi kadar bat-

dan douya çok yava gider. Sanki burçlar feleinin tahriki ile ha-

reket eder. Burçlar felei yetmi ylda bir derece geri kaldndan
eve, hadîd, re's ve zenb noktalar da yetmi ylda bir derece geri ka-

lr.

KNC NEV: Müteri gezegeninin haricü'l-merkez (merkez d-

) , hâmil feleini ekil ve hareketi ile bildirir.

Ey azizi Eski astronomi âlimleri demilerdir ki: Müterinin ha-

reketindeki deiiklikleri açklayabilmek için mümessil felein için-

de hâmil isminde ikinci bir felek düünmek gereklidir. Bu hâmil fe-

lei Arz'a âmildir. Merkezi, âlemin merkezinden kendi çap üze-

rinde be buçuk derece uzaklkta ve eve tarafna dorudur. Bu fe-

lek de paralel ve küresel iki yüzey arasnda bulunmaktadr. Hâmil

feleinin dbükey yüzeyi mümessil felein d yüzeyine bir nokta-

da deer. Bu noktaya «Eve» denir. Müteri bu noktaya geldiinde

Arz'n merkezinden en yüksek ve en uzakta bulunur. Hâmil felei-

nin iç yüzeyi mümessil felein iç yüzeyine evc'in karl olan bir
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noktada deer. O noktaya «Hadid* derler. Alemin merkezine en ya-

kn ve en aada olan nokta odur. Müteri, hâmil feleinin dönme-

si ile bu noktaya indiinde âlemin merkezine en çok yaklam olur.

Birinci felekten ikinci felek çkarldnda geriye hilâl eklinde iki

küresel parça kalr. Birisi ikinci felei hâvidir, çevrelemitir. Dieri

ikinci felek ile mahvidir, çevrelenmitir. Küre-i hâviyenin (ikinci

felei çevreleyen hilâl eklindeki küre parçasnn) ince uçlar eve

noktas tarafna, kaln ksm hadîd tarafna dorudur. Küre-i mah-
viyyenin ise bunun tersinedir. Bu iki küre parças hâmil feleine

eklenerek mümessil felek tamamland için bunlardan ikinci fele-

in dnda olanna mütemmim-i hâvi (çevreleyeni tamamlayan),

iç ksmnda olanna mütemmim-i mahvî (çovrelcncni tamamlayan)

denir. Her felein kendine mahsus bir hareketi vardr. Kendine

mahsus eksen ve kutuplan etrafnda dönerler. Hâmil (mâil) felei

de kendi mümessil felei içinde kendine takdir edilmi hareket ile

batdan douya doru hareket edip Müteri'yi de beraber hareket

ettirir. Böylece Müteri gezegeni her burçta yaklak olarak bir sene

kalarak oniki senede Güne etrafnda bir dolanmm tamamlar.

Müteri gezegeninin felei altnda bulunan dier gezegenlerin fe-

leklerine göre yerden uzak olup yörüngesi geni olduundan, ha-

reketi, altndaki dier gezenlere nazaran daha ar görünür.

ÜÇÜNCÜ NEV: Müteri gezegeninin tedvir (döndürücü) fele-

ini ekil ve hareketi ile bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri öyle demilerdir: Müteri'nin

de hareketini açklamak için iki felek kâfi gelmeyip üçüncü olarak

Arz'a âmil olmayan bir küçük tedvir felei daha ispat etmilerdir.

Tedvir felei mümessil felei içindeki hâmil feleinin ekvator ks-

mnda çapnn uçlar hâmilin alt ve üst yüzeylerine deecek ekilde

dolu bir küredir. Kendi mekânnda mâil (âmil) feleinin cirminde

kendine verilmi hareketle batdan douya doru durmadan dönüp,

bir tarafnda içten teet durumda olan Müteri gezegenini birlikte

döndürür. Tedvir felei, kendi merkezi etrafnda batdan douya
doru olan bir dönmesi ile Müteri gezegenini bir gün bir gecede

kendi ekvatorunun üçyüzaltm derecesinden yaklak olarak bir

derece götürür. Böylece Günein ortalama hareketi kadar götürmü
olur ki bir senede dönmesini tamamlar. Bu harekete yldzn ihtilâf

hareketi veya yldzn kendisine has hareketi derler. Müteri geze-

geni de dolu ve kl bir küre eklindedir. Tedvir feleinin ekvator

tedvir felei kendi kendine döndüü gibi, tedvir feleinin bir yann-

da olan Müteri gezegeninin de kendi ekseni etrafnda döndüünü
rasat edenler (gözlemciler) müahede etmi, «Göklerde hareketsiz
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duran bir ey yoktur», demilerdir. (Müteri gezegeni ekseni etra-

fnda dokuz saat elli dakikada döner).

DÖRDÜNCÜ NEV: Müteri gezegeninin hareketinde görülen
hzlanma, istikamet, yavalama, duraklama, geri dönme eklinde
mütehayyir olduunu, Güne ile olan irtibatn bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki, Müteri gezege-
ninin hareketinde görülen hzlanma, düzgün gitme, yavalama, du-
raklama, geri dönme ve bunlarn tekrar eklindeki mütehayyir ol-

ma (deikenlik) nn açklamas öyledir: [Bu açklama Zühal geze-

genindeki açklamann aynsdr. Zühal gezegeninin anlatlmasn-
dan sonraki ekilde de gösterilmitir]. Müteri gezegeninin geri dö-

ner göründüü süre dört ây, düzgün hareketi sekiz ay dokuz gün-
dür. Bu gezegenin yörünge düzlemi (Hâmil felei) ile Günein yö-

rünge düzlemi (Burçlar dairesi düzlemi) arasnda bir buçuk derece

(bir derece onsekiz dakika) aç vardr.

Müteri gezegeni de daima tedvir feleinin zirvesinde olduu
zaman Güne ile krân ve ihtirâk hâlinde Yer'e göre ayn tarafta

bulunur. O zaman Güne ile ayn hizada olduundan gezegen gö-

rünmez. Güne ile —Yer'e göre— karlkl durumda bulunmas ted-

vir feleinin hadîd noktasnda iken olur. Müterinin iki ihtirâk ara-

sndaki zaman bir sene otuzüç gündür.

BENC NEV: Müteri gezegeninin eve ve hadîdini, re's ve

zenb (tepe ve kuyruk) düümlerini tabiat ve vasflarn âlemin
merkezine olan uzakln ve büyüklüünü bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki, Müteri gezege-

ninin «Eve» noktas re's düüm noktasndan yetmi derece kuzeyde

bulunur. Zühal ile Müteriden baka mütehayyir gezegenlerin

«evc»leri ba düüm noktalarndan doksan derece kuzeylerinde bu-

lunur. Eve, hadid, re's ve zenb noktalar yukarda anlatld gibi

burçlar feleine uygun hareket ederler. Rûmi takvimin Gasiz sene-

sinde, Müteri gezegeninin eve noktasnn burçlar dairesindeki yeri

Baak burcunun ondokuz buçuuncu derecesinde, hadid noktas da
Balk burcunun ondokuz buçuuncu derecesinde idi. Re's düüm
noktas Yengeç burcunun dokuz buçuuncu derecesinde, zenb dü-

üm noktas ise olak burcunun dokuz buçuuncu derecesinde idi.

[Buradan eve noktasnn re's düüm noktasndan yetmi derece

kuzeyde olduu anlalmaktadr. Çünkü her burç otuz derecelik yay

üzerinde yerlemitir. Yirmi buçuk derece Yengeç, otuz derece Ars-

Jan, ondokuz buçuk derece de Baak olduundan eve ile re's nokta-

lan aras yetmi derece olmaktadr]. imdi Rûmî tarih 2069,

Hicri 1170'dir. Gasiz tarihinden bugüne kadar her yetmi se-
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neyi bir dereceye tevzi ile eve, hadid ve düüm noktalar tahminen
sekiz derece mesafe gitmitir. Bu ekilde hesap ederek, her tarihde
eve. hadid ve düüm noktalan bulunur.

•

,
Müteri gezegeninin tabiat ve güzel vasflan hakknda yldz-

larla uraanlar ittifak üzere demilerdir ki: Müterinin tabiat iti-

dal üzere scak ve rutubetli olup erkek ve gündüze nisbet olunarak
Sa'd-i ekber (Büyük kutluluk) nam ile isimlendirilmitir. Bu yld-
zn vasflan din gayreti, ilim. hilim, hayâ, cömertlik, tevazu, akl,
iffet, talâkat ve fesahat bulunmutur. Bu gezegen rahimlere vâki
olan nutfelere hin-i vukû'unda tali' düse, Hakk'm emri ile bunun
tabiat-i selimesi ve evsâf- hamidesi onlara sirayet ederek hulk ve
huy olup, tâlileri müteri hükmolunur. «Annesinin karnnda saîd
olan saîddir», hadîs-i erifi gereince onlar o saadetle Dünyaya ge-
lip, her biri bir çeit anadan doma saîd olur. Bu gezegen pazartesi
gecesi ve perembe gününe hâkim bulunmutur. Gecenin Güne ba-
tndan sonra, gündüzün Güne douundan birer zaman saatleri
bu yldza nisbet klnmtr.

Eski gözlemciler ve hesap uzmanlan ittifakla demilerdir ki:

Müterinin mümessil feleinin d yüzünün âlemin merkezine olan
uzakl yaklak olarak 22.992.487 fersah bulunmutur. ç yüzünün
merkezden uzakl 14.771.944 fersah bulunmutur. Bu altnc fele-

in kalnl 8.220.534 fersah olduu açktr. Müteri gezegeninin
cirmi yaklak olarak yerküresinin cirminin yars kadardr. (Mü-
teri gezegeninin yerden ortalama uzakl yediyüz milyon km.'dir.
Yançap yer yarçapnn onbir katdr. Eski astronomlann uzaklk
ve büyüklükleri hariç dier ölçüleri, zamanmza uymaktadr).

BENC FASIL

Beinci semây ve bu semâda hâkim olan Merih (Mars) gezege-
ninin vasflann be nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Merih gezegeninin mümessil feleini bildirir.

Ey aziz! Eski heyet âlimleri demilerdir ki: Merih'in felei Ay-
dan itibaren beinci, Güneten sonraki ulvi feleklerin birincisi ve
Yer'e en yakndr. Nahs-i asgar (Küçük uursuzluk) denen Merih-i
ahmer (krmz Merih) gezegeni tek bana feleinde hâkimdir. Zü-
hal ve Müteri gibi Merinin de üç felei vardr. Mümessil felein
üst yüzeyi Müterinin alt yüzeyine, alt yüzeyi de Güne feleinind yüzeyine her noktada deer. Mümessil felek dier felekler gibi
felek-i a'zamn hareketine uyarak âlemin merkezi etrafnda dou-
dan batya döner. kinci olarak kendi zâti hareketi ile âlemin mer-
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kez! etrafnda sekizinci felein yava hareketi kadar batdan dou-
ya doru döner. Bu dönmeyi sanki sekizinci felein tahrikiyle ya-
par. Bu hareketle eve, hadid ve düüm noktalar her yetmi sene-
de bir derece kadar kendi ekvatorunda yol alr.

KNC NEV: Merinin hâricü'l-merkez (merkez d) feleini
ekil ve hareketi ile büdirir.

[Zühal ve Müteri gezegenlerinin hâmil felei ile Merihin hâ-
mil felei ayn ekildedir. Farkl olan ksmlar unlardr]: Hâmil fe-

leinin merkezi âlemin merkezinden oniki derece uzaktadr. Meri-
hin hâmil feleinde bir dolanm Güne etrafndaki dolanm kadar-
dr. Merih düzgün hareketinde her burçda krk gün kalr. Geri sey-

ri esnasnda bir burçta yedi ay kalarak yaklak olarak iki senedo
(687 gün) dolanmn tamamlar. Merih de yere uzak olduundan
dairesi geni olup, Merkür ve Venüs'e nazaran daha yava hare-
ketli görünür.

ÜÇÜNCÜ NEV: Merihin tedvir feleini ekil ve hareketi ilo

bildirir. [Zühal ve Müterinin tedvir felekleri ile ayndr].

DÖRDÜNCÜ NEV: Merih gezegeninin sür'at ve düz gidiini,

yavalay ve duraklayn, geri seyir ve deiken hareketleri ile

Güne'e olan balant ve yaklamm bildirir.

[Hamse-i mütehayyire'den olan Merihin hareketi Zühal vö
Müteri gibidir]. Geri dönme süresi iki ay onyedi gün, düzgün ha-

reketi yirmiüç ay üç gündür. Mâil (hâmil) feleinin düzlemi ile

burçlar dairesi düzlemi arasnda yaklak olarak bir derecelik (bir

derece ellibir dakika) aç vardr. Günee yakn olma ve karlkl
olma zamanlan Zühal ve Müteri gibi tedvirinin zirvesinde ve ha-

didinde olduu zamandr. Merih ile Günein kran ve ihtirâk zama-
nnda aralarnda olan mesafe, karlkl olduklar zamanki mesafe-
den fazladr. Bunun sebebi, krân ve ihtirâk zamannda Güne ile

Merih arasnda meydana gelen Merih'in tedvirinin çap, karlkl
olduklar zaman vâki' olan Günein mümessil feleinin çapndan
büyük olmasdr. Merihin Güne ile iki ihtirâk aras iki sene krkdo-
kuz gün hesaplanmtr. (Merihin tedvirini Günein feleinden bü-
yük, Günei bütün bunlardan büyük ve kl yapan Ailahü Teâlâ

Kayyûm, Kaadir, Hakim, Sâni' ve bütün noksanlklardan münez-
zehdir)

.

BENC NEV: Merihin eve, hadid ve düüm noktalarm tabiat

e vasflarn, Yer'e uzaklm ve büyüklüünü bildirir.
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Ey aziz! Ehl i hey'et demilerdir ki: Merihin eve noktas, re's

düüm noktasndan doksan derece kuzeydedir. Evc'in karl
olan nokta hadid noktasdr. (Düüm noktalar. Merihin yörüngesi

ile, Günein yörüngesinin kesim noktalardr).

Rûmi tarihin Gasiz senesinde Merihin eve noktasnn burçlar

dairesindeki yeri Esed (Arslan) burcunun onbirinci derecesinde idi.

Hadîd noktas da Kova burcunun onbirinci derecesinde idi. Re's dü-

burcunun onbirinci derecesinde idi. Bu noktalar her yetmi senede

bir derece gittiklerine göre takriben sekiz derece hareket etmiler-

- Merihin tabiat ve vasflan için ehl-i nücum (eski astronomici-

ler) ittifakla öyle demilerdir: Merihin tabiat çok scak, kuru, mü-
zekker ve geceye nisbet edilmitir. Nahs-i asgar ile isimlendirilmi-

tir. Vasflar cokunluk, kahramanlk, hiddet, sefahet, kuvvet, h-
yanet, öfke, hayâszlk, inad ve ba olma hrs bulunmutur. Bu
yldz rahimlere düen nutfelere vâki* olduunda tâli' düse buaun
kötü vasflar onlara Hak Teâlâ'nn murad ile sirayet ettii tecrü-

be ile sâbit olmutur. Merih cumartesi gecesi ve sal gününe hâkim
bulunmutur. Bu gece ve gündüzün ilk saatleri Merihe nisbet olun-

mutur.

Merihin mümessil feleinin üst yüzeyinin, âlemin merkezinden

olan uzakl takriben 14.771.944 fersah ölçülmütür. ç yüzeyinin

merkezden uzakl takriben 2.029.206 fersah bulunmutur. Buna
göre felein kalnl 12.742.738 fersah bulunmutur. Merihin büyük-
lüü, Yerküresinin takriben dörtte biri kadar bulunup hesap ve

hendese delilleri ile ispatlanmtr. (Her eyi en iyi ekilde Allahü

Teâlâ bilir). [Merihin Yere uzakl maksimum 398 milyon, mini-

mum 54 milyon km. dir. Merih yerin, yars kadar büyüklüktedir].

Bunlar bildirmekten maksadmz Cihan kitabn erh ve beyan ede-

rek Sâni'in san'atnn inceliklerini tefekkür ve tezekkür etmek is-

teyen basiret sahiplerine bildirmektir. Böylece âlemin tafsilâtl açk-
lamalarnda, kendinin muhtasar ve öz varln bilip, kendini bil-

mek ve tanmay örenip, oradan Allahü Teâlâ'y tanyabilirler.

dir.

ALTINCI FASIL

ncü semây ve orada i

ti dört nevi ile bildirir.
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y azizi Eski astronomi âlimlerine göre, Merih
Ay feleine nisbetle dördüncü felek, felek-i ems'tir. Bu muhteem
sultan, neyyr-i a'zam olan âfitâb- âlemtâb (âlemi aydnlatan Gü-
ne) bütün yldzlardan öhretli, nurlu ve âlimlerin çouna göre en
büyük olandr. Gece, gündüz, aylar, zamanlar onun hareketi ile bel-

li olmakta, nice büyük iler onun varl ile meydana gelmektedir.

Yedi gezegenin ortasmdadr. Aasna ve yukarsna k saçmak
için makam ortada olmutur. Felei de dier gezegenlerin felekle-

rinden daha basit olup, mümessil ve hâricü'l-merkez isimlerindeki

iki felek ile hareket ve hâlleri açklanmtr. Günein mümessil fele-

i, Zühal, Müteri ve Merih gezegenlerinin mümessil felekleri gibi

merkezi olan iki küresel paralel yüzey arasndadr. D yüzeyi Meri-

nin alt yüzeyine iç yüzeyi de Zührenin d yüzeyine her noktada

deer. Merkezde, mntkada (ekvator ksmnda), kutuplarda ve ha-

rekette burçlar feleine benzer. Onun için bu felee mümessil fe-

lek demilerdir. Günein mümessil feleinin du dier ulvî felekler

gibi iki hareketi vardr. Biri Felek-i azamn hzl hareketine mec-
buren uyarak âlemin merkezi etrafnda

eder. kinci olarak burçlar feleinin yava hareketi kadar
douya doru âlemin merkezi etrafnda ar ar döner. Sanki

burçlar felei bunu hareket ettirir. Eve, hadîd ve düüm noktalar

bu harekette her yetmi senede bir derece gider.

NEV: ems i münirin (parlak Günejn) hâricü'l-mer-

kez (merkez d) feleini ekil ve hareketi ile bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki: Rasad yapan-

lar (gözlemciler) Günein hareketinde bazen sür'at, bazen yava-

lama görüp, Güne kursunu (küresini) da bazen büyük, bazen kü-

çük müahede etmilerdir. Buradan Günein Yerküresine bazen ya-

kn bazen uzak olmas gerektiini düünmülerdir. Bu mükülü
çözmek için Günein mümessil feleinin içinde, merkezi, âlemin

merkezinin dnda hâricü'l-merkez dedikleri bir felek isbat etmi-
lerdir. Bu felein merkezi, âlemin merkezinden kendi çap üzerinde

eve noktasna doru iki buçuk derece uzaklktadr. Paralel iki kü-

resel yüzey ile snrl bir hacimde bulunur. Bu merkez d felein

d yüzeyi, mümessil felein d yüzeyine bir noktada içten teettir.

Bu noktaya «Eve» derler. Güne bu feleinin hareketi ile eve

tasna geldiinde Yerden en uzak ve en yüksek noktada

Hâricü'l-merkez felein iç yüzeyi ile mümessil felein i

evc'in karl olan noktada içten teettirler. Bu noktaya hadid de-

nir. Bu hâmil feleinde Arz'a en yakn olan nokta budur. Âlemi ay-

dnlatan Güne bu felein hareketi ile hadid noktasna geldiinde

Arzn merkezine en fazla yaklam ve inmi olur. Mümessil felek-
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ten hâricü'l-merkez felek çkarldnda geriye (hilâl eklinde) iki

küre parças kair. Yüzeyleri birbirine paralel olmayan bu küre

parçalarndan birisi hâricü'l-merkez feleini havidir, çevrelemitir.

Dieri bu ikinci felek tarafndan mahvidir, çevrelenmitir. Hâviye

küresinin ince taraf eve noktasna, kaln taraf hadîd noktasna

dorudur. Mahviyye küresi bunun tersinedir. Bu iki parça ikinci fe-

lee eklendiinde mümessil felek bulunduundan birisine mütem-

mim-i hâvi (çevreleyeni tamamlayan), dierine mütemmim-i mahvî

(çevreleneni tamamlayan) derler.

Günein iki felei vardr.

1. Mümessil felek: Merkezi âlemin merkezi olan çift çizgili dai-

relerin içindeki kalan hacimdir.

2. Merkez d felek: Merkezi, âlemin merkezinden baka olan

C ve D daireleri arasnda kalan hacimdir. Güne bu felek içinde dö-

ner.

ems-i münirin kendisi kl, dolu bir küre biçimindedir. Hâri-

cü'l-merkez feleinin içinde, iki kutbu ortasnda merkez olup çap-

nn uçlar merkez d felein yüzeylerine deecek ekilde yerlemi-

tir. Hâricü'l-merkez felek, burçlar dairesinin kutuplarndan geçen

eksene paralel bir eksen etrafnda mntkas ile ayn düzlem üze-

rinde hareket-i vaz'iyye-i zâtiyyesi (kendine has hareketi) ile bat-

dan douya hareket eder. Güne de bu felek içinde her burçta tak-

riben bir ay kalarak üçyüz altmbe gün alt saatte bir dönmesini

tamamlar. Burçlar dairesinin düzleminden kuzey ve güneye hiç aç

yapmaz. Hâricü'l-merkez felek kendi akvatorunda çakl olan Gü-

Evc
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nei, burçlar istikamet üzere bir ke-

kin olmayp herbiri olduklar yerde merkezleri etrafnda dönerler.

Güne de olduu yerde merkezi etrafnda burçlarn hareketi yönün-

de dönmektedir. (Güne ekseni etrafnda ortalama 25,5 günde dö-

ner. Ekvatorunda 25 olup, deierek kutuplar yaknnda 34 güne

kadar çkar).

ÜÇÜNCÜ NEV: Günein eve ve hadidini, ilkbahar ve sonbahar

noktalar olarak kabul edilen düüm noktalarn, yava ve hzl
hareketini bildirir.

Ey aziz! Günein eve noktas Rûmi tarihin Gasiz senesinde ikiz-

ler burcunun yirmiyedinci derecesinde idi. Hadid noktasnn yeri

Yay burcunun yirmiyedinci derecesinde idi. imdi Rûmi tarih ile

2069 ve Hicri ile 1170 senesidir. Yukarda bildirildii gibi yetmi se-

nede bir derece hareket ettiine göre Günein eve noktas sekiz de-

rece hareket ederek Yengeç burcunun dördüncü derecesine hadid

noktas da Olak burcunun dördüncü derecesine gelmitir. Günein
hâric-i merkez feleinin ekvator düzlemi ile burçlar feleinin ekva-

tor düzlemi ayn düzlem olup, dier gezegenler gibi kesim noktalan

olmadndan düüm noktalan olarak burçlar dairesi ile gök ekva-

tor dairesinin iki kesim noktalan kabul edilmitir. Bunlar da biri

Koç burcunun balangc, dieri Terazi burcunun evvelidir. Koç

burcunun evveline ba düüm noktas, Terazi burcunun balang-

cna zenb (kuyruk) düüm noktas demilerdir. Dier gezegenlerin

düüm noktalar hâmil felekleri ile burçlar dairesinin kesim nokta-

landr. Günein hâric-i merkez felei tutulma düzlemi ile aç yap-

madndan enine bir deimesi, açlmas yoktur. Dier gezegenle-

rin hareketlerinde enine açlma vardr. Günede uzunlamasna açl-

ma müahede olunmutur. öyle ki; Güne kuzeydeki burçlarda

(Koç, Boa, kizler, Yengeç. Arslan, Baak) yava hareket etmekte

güneydeki burçlarda (Terazi, Akrep, Yay. Olak. Kova. Balk) hz-

l hareket etmektedir. Dier feleklerin hareketleri müteâbih (ben-

zer) ve muttarid (eit zamanlarda eit yollar alan bir yeknesaklk

içinde) iken, Günein hareketinde hzlanma ve yavalanmann açk-

lamas öyledir: Günein eve noktas hâlen Yengeç burcunun ba-

langcnda, hadid noktas olak burcunun balangcndadr. Güne-

in kuzey burçiann geçmesi güneydeki burçlar geçmesinden bir

hafta kadar fazladr. (Güne 21 Martta ilkbahar noktasndan ku-

zey burçlarn geçmeye balar, 23 Eylüle kadar 186 gün 10 saatte

geçiini tamamlar. 23 Eylülden sonra güney burçlarn sonbahar ve

k mevsimlerinde 21 Marta kadar 178 gün 20 saatte tamamlar. O
halde Günein gördüümüz, gök küresi üzerindeki izdüümü kuzey
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burçlarn, güney burçlarndan yaklak olarak 8 gün fazla sürede

tamamlar). Çünkü. Güne öyle bir dairenin çevresi üzerinde hare-

ket etmektedir ki, o dairenin merkezi âlemin merkezinin dnda-
dr. Burçlar feleinin bir yarsnda hâric-i merkezin eve noktasnn
bulunduu yars fazla bulunmutur. Dier yarsnda hadîd nokta-

snn bulunduu yars az bulunmutur. Güne burçlar feleinin bir

yarsn, kendi dairesinde orada bulunan yarsn geçmedikçe ta-

mamlayamaz. Burçlar feleinin bir yarsn kendi dairesinde eve

noktasnn bulunduu yarda tamamlad zaman Günein hareketi

yava görünür. Hadid noktasnn bulunduu yarda ise Günein ha-

reketi hzl görünür. Çünkü eve noktasnn bulunduu yar, hadid
noktasnn bulunduu yardan sekiz gün fazladr. Halbuki Günein
hareketi hâric i merkez dairesinde farkl olmayp düzgün dairesel

harekettir. (Bu, Aziz ve Alîm olan Allahü Teâlâ'nn takdiridir. Sân'
ve Hakim olan Hakk Teâlâ bütün noksan sfatlardan münezzehdir)

.

DÖRDÜNCÜ NEV: Günein tabiat ve sfatlarn, yararlarn ve

le'sirlerini, uzaklk ve büyüklüünü bildirir.

Ey aziz! Ehl-i nücûm (yldzlarla uraan eski bilginler) de-

milerdir ki: Günein tabiat itidal üzere scak ve kuru olup erkek

ve gündüze nisbet edilmitir. Sa*d-i evsât lürta kutluluk) ile isim-

lendirilmitir. Sfatlar kuvvet, iddet, kahr. zor yatan öfke, ra-
bet, his, yulka yüreklilik, haya ve iffet bulunmutur. Yukanda açk-
land gibi sfatlar kendi tâli* dütüü noktalarda açkça müahe-
de klnmtr. Pazar günü ve perembe gecesine hâkim bulunmu-
tur. O gün ve gecenin ilk saatleri buna nisbet olunmutur. Hak Te-

âlâ'nn takdiri ile ecrâm- esîriyyenin süfli (aa) cisimlere te'sir

çeitleri pek fazla olup, her bir yldz nice nice özelliklerle te'sir et-

mektedir. Alemleri yaratan Hakk Teâlâ neyyir-i a'zam (en büyük
k) olan Günee kendi kudreti ile nice özellikler vermitir. Te'siri

göklerde ve yerde açkça görülmektedir. Bütün gezegenlerden bü-

yük, bütün yldzlardan parlaktr. Ay,n ondan alr. Yerküresi-

ni stt için denizlerden buharlaan sular gökte souk tabakalar-

da bulut ve yamur olup yeryüzüne hayat verir. Bitki, çiçek, aaç,
meyva olur. Yamur ve kar ile kaynaklar ve nehirler akar. Hayvan-
lara hayat vererek dalar ve ovalardan her tarafa yaylr. Güne ile

madenler meydana gelip bitkiler yeerir. Harareti ile geliir, mey-
valar olgunlar. Günein domas ile insan ve hayvan kuvvet bu-

lup ssndan ve ndan faydalanrlar. Günein bat ile hepsi ça-

resiz ve akn olup ölüler gibi mekânlarnda uyur kalrlar. Güne
ile birinci iklimin ahalisinin hepsi siyah olup scakln iddetine
göre, huy ve bünye edinirler. Balarna Güne yakn olduundan
(dik geldiinden) bedenleri hafif, akllar zayf olur. Ahlâklar dar,
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merebleri keskin ve ince olur. Yedinci iklim halknn balarndan
Güne uzakta ve sar olur. Ahlâk ve tabiatta her biri inek ve koyun
gibi, ebleh ve eksik olur.

Günein te'sirlerinden biri de budur ki, eve noktas kuzey
burçlannda iken (imdi öyledir) kuzey yarm küre arazisi ma'mur
olur. Güney yarm küre denizlerle kapl olur. Günein eve noktas

güney burçlarna geçtii zaman güney yarm küre ma'mur, kuzey
yarm küre denizlerle kapl olacaktr.

Yukarda açkland gibi eve noktasnn hareketi ile yirmibe-

bin ikiyüz Güne senesinde bir kere kara ve denizler tamamen teb-

dil ve tahvil olup âlem yeniden nizam bulur. Günein te'siri ile ge-

ce gündüz, scaklk, gölge, k, yaz, k, kar, yamur, madenler,

talar, bitkiler, aaçlar meydana gelip tabiatlarn (souk, scak,

kuru, ya) ve erkânn (ate, hava, su, toprak) karmas, hayvan
ve insann yaamas, zamann bilinmesi, sene ve aylarn says ve

daha binlerce fayda, Allahü Teâlâ'nn takdiri ile âfitâb- âlemtâb

(cihan aydanlatan Güne) in s, hareket ve na bal olmutur.

Günein büyüklüü ve uzakl hakknda hesap yapanlar ile

rasad edenler ittifak üzere demilerdir ki: Günein mümessil felei-

nin d yüzeyinin âlemin merkezine uzakl 2.029.206 fersah ölçül-

mütür. ç yüzeyinin merkeze uzakl 1.850.154 fersah bulunmu-
tur. Mümessil felein kalnl yaklak olarak 179.052 fersah olmu-
tur. Günein küresi Yerküresinin yaklak yüzaltmalt kat hesap-

lanmtr. Hepsi geometrik olarak ispatlanmtr. Her eyin doru*
sunu Allahü Teâlâ bilir.

Bizim bunlar anlatmamzdan maksat Günei o büyüklüü ile

günde bir kere etrafmzda döndüren Kaadir ve Kayyûm olan Hakk
Teâlâ'nn kudret ve azametini açklamaktr. Böylece akl sahipleri-

ne Kabbü'l-Erbâb'm sanatnn inceliklerini, büyüklüünü düün-
mek kolay olup yarattklarndan Yaratcy bulup O'na döner, yöne-

[Günein yere uzakl yaklak olarak 350 milyon km. dir. Gü-
nein yarçap yer yarçapnn 109 katdr. Buna göre hacmi
1.300.000 kat olur. Kütlesi 332.000 katdr].

YEDNC FASIL

Üçüncü semây ve orada hükm eden Zühre (Venüs) ye ait bil-

gileri be nevi ile bildirir.

BRNC NEVÎ: Zühre-i zehrâ'nm mümessil feleini bildirir.

Ey azizi Eski astronomi âlimleri demilerdir ki: Zühre gezege-
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ninin felei Aydan itibaren üçüncü felektir. Güne feleinin altn-

da iki süllî telekten birincisidir. Zühre. teleinde tek bana hâkim-

dir. Bir ismi de Sa'd-i asgar iKüçük kutluluk) dr. Zühre için de

hey'et âlimleri üç ulvi gezegen gibi üç felek ispat etmiler, böylece

hareketini açklamlardr. Birinci felek merkezde ekvator ksmn-
da kutuplarda ve harekette burçlar feleine benzemekte ve onu tem-

sil etmektedir. kinci felek hârici merkez felektir. Merkezi, âlemin

merkezinden bakadr. Mümessil felein içinde iki küresel yüzeyle

çevrilidir. Tedvir feleinin merkezini üzerinde tad için buna

hâmil felei de denir. Üçüncüsü tedvir feleidir. Zühre gezeni onun

ekvator ksmnda bir noktada çakldr. Mümessil felek üstten Güne-
in, alttan Utaridin mümessil feleklerine her noktada deen; mer-

kezi âlemin merkezi olan iki paralel küresel yüzey arasndadr. Mü-

messil felek dier gezegenlerin mümessil felekleri gibi Felek -i a'za-

mn hareketine uyarak doudan batya döner. kinci olarak burç-

lar feleinin yava hareketi kadar kendi hareketi ile âlemin mer-

kezi etrafnda batdan douya yava yava ilerler. Sanki burçlar fe-

lei bunu döndürür. Bu hareketle eve. hadid ve düüm noktalan

her yetmi senede bir derece yol alr.

KNC NEV: Zühre gezegeninin hâric i merkez feleini, ekli

ve hareketi ile bildirir.

Ey aziz! Hey'et ehli demilerdir ki, Zühre yldznn hareketinin

açklanmas için mümessil felein içinde hâmil diye isimlendirilen

ikinci bir felek vardr. Arza âmildir. Bu felein merkezi âlemin

kadr. Onun için hâric-i merkez (merkez d) fe-

ir. Merkezi, âlemin merkezinden kendi çap üzerinde

iki derece uzaklkta eve tarafna doru bir noktadr. Paralel iki

küresel yüzey arasndadr. D yüzeyi mümessil felein d yüzeyi

ile eve noktasndan içten teettir. ç yüzeyi de mümessil felein iç

yüzeyine hadid isimli noktada deer. Zühre bu hâmil feleinin ha-

reketi ile eve noktasna geldiinde yere en uzak noktada olur. En

yüksek, hadid noktasna geldiinde ise yere en yakn ve en aada
olur. Mümessil felekten hâmil felei çkarlrsa geriye yüzeyleri pa-

ralel olmayan iki küre parças kalr. Birisi ikinci felei hâvi, dieri

ikinci felek tarafndan mahvdr, birinciden ayrlmtr. Bu iki küre

hâmil feleine eklenince birinci felek elde edildiinden birisine mü-

temmim-i hâvi, dierine mütemmim-i mahv derler. Her felein

kendine mahsus bir hareketi vardr. Kendine mahsus eksen etrafn-

da döner. Zührenin hâmil (mâil) felei de mümessil felei içinde

merkezi etrafnda batdan douya doru Günein hâric-i merkez

feleinin hareketine uygun olarak hareket edip Zühreyi de beraber

götürür. Zühre her burçta yirmidört gün kalr. Tereddüt ettii burç-
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ta dört ay kalarak senede bir devresini Güne ile tamamlar. Bu ge-
zegenin tedvir feleinin merkezi Günein merkezinden hiç ayrlma-
dan ems felei ile beraber hareket ettiinden Günee olan uzakl-

en fazla tedvirinin yarçap kadardr. Ortalama olarak Zührenin
Güneten olan açsal uzakl krk derecedir.

ÜÇÜNCÜ NEV: Zühre gezegeninin tedvir feleini ekli ve ha-
reketi ile bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri Zühre için de üçüncü felee
lüzum görmüler, Arza âmil olmayan bir küçük tedvir felei ispat
etmilerdir. Mümessil felein içinde Arza âmil olan hâmil felei-
nin ekvator ksmnda, çapnn uçlar hâmil feleinin iç ve d yü-
zeylerine deecek ekilde yerlemitir. Tedvir felei bir yüzeyle çev-

rili dolu küre biçimindedir. Hâmil feleinin içinde kendi merkezi et-

rafnda hareket-i vaz'iyye ile batdan douya doru burçlarn hare-
keti üzere döner. Gezegeni tedvir felei tadndan tedvir felei
dönerken Zühreyi de beraber döndürür. Bir gün bir gecede kendi
mntkasnn (ekvatorunun) üçyüzaltm derecesinden yarm dere-

ce fazla döndürerek yaklak olarak ondokuz buçuk ayda bir dön-
mesini tamamlar. Bu harekete, hareket i ihtilâf- kevkeb (yldzn
deiken hareketi) ve hareket-i hâsse-i kevkeb (yldzn özel hare-

keti) derler.

Zühre gezegeni dolu bir küre eklinde ve

vîr feleinin ekvator ksmnn bir tarafnda bulunur,

yine bir noktada deer, yâni Zühre tamamen tedvir feleinin içinde

kalp içten teet durumda bulunur. Zührenin ekseni etrafnda dön-
düünü yeni astronomlar rasad etmilerdir. [Zühre (Venüs) geze-

geni ekseni etrafnda 243 günde döner. Güne etrafndaki dolaru-

mn ise 225 günde tamamlar].
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DÖRDÜNCÜ NEV: Zühre gezeginin hareketinde görülen sür'at.

stikamet, yavalama, duraklama ve geri dönmeyi ve Güne ile olan

irtibat ve ihtirâkn (Günee yaknlamasn) bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, hey'et ehli Zührenin de hareketinde

deiken olduunu, yâni bazen sur'atlendin, bazen düzgün, ba-

zen yavalama, duraklama ve geriye dönme yaptn görmülerdir.

Bunun açklanmas öyledir: Gezegen tedvir feleinin en üstünde

iken IL durumu) kendi merkezinin hareketi tedvir feleinin o mer-

kezinin hareketi ile ayn yönde olduu için gezegen hzl hareket

eder görünür. Zirveden biraz ayrlnca A'dan itibaren düzgün hare-

ketli olur. I. durumuna gelince hareken yavalar. Çünkü gezege-

nin kendi merkezi aaya doru inmekte olduundan hareketi gö-

rünmez. Ancak tedvirin o merkezinin hareketi görünür. Gezegen

en aa noktaya yaklatnda (C noktas) yava hareket biter, du-

raklama olur. Çünkü gezegenin merkezinin hareket yönü ile tedvi-

rin o merkezinin hareket yönleri birbirine zt ve hzlar eit oldu-

undan birbirini yok edip gezegen duraklam görünür. Bu durakla-

ma noktasna birinci makam denir. Gezegen ili, durumuna gelince

kendi merkezinin hareketi tedvirinin hareketinden ziyâde olduun-
dan geri döner görünür. Bu geri döner görünme iki hareketin hz-
larnn eit olduu D noktas civarna kadar devam eder. Hzlar eit

olunca yine gezegen duraklam görünür. Bu ikinci duraklamaya

ikinci makam derler. kinci duraklamadan sonra gezegenin kendi

merkezi tedvirin zirvesine doru çktndan hareketi görünmez
olup ancak tedvirin merkezinin hareketi görünür. E noktasna kadar
yava hareket devam eder. E noktasndan F ye kadar, AB yayn çi-

zerken olduu gibi düzgün hareketli görünür. F den zirveye kadar
yine hzla hareket eder görünür. Gezegenin bu mütehayyir hareketi

yerden bakanlara öyle görünmektedir. Aslnda gezegen kendi ted-

vir feleinde dönmesini, hznda deime olmadan tamamlamakta-

dr. Çünkü felekler ve yldzlar kendi kürelerinin ekvatorlarnda

eit zamanlarda eit yollar alarak hareket ederler. Zührenin hare-

ketinde geri döner göründüü süre bir ay onbir gündür. Doru yön-

de hareket ettii süre sekiz buçuk aydr.

Zührenin hâmil felei burçlar dairesi ile rubû* derece kadar
(3°24') kuzey ve güneye aç yapar. Tedvirinin de görünen zirve ve

hadid noktalar mâil feleinden bazen kuzeye bazen güneye kaya-

rak takriben iki buçuk derece kadar yörüngesinden enine açlma
görünür. Bu sebepten gezegen hareketinde mütehayyir (deiken)

görünüp, bu isimle tesmiye olunmutur.

Güne ile olan ihtirâk (yaknlama) ve karlkl olmasn öyle

açklamlardr: Zührenin hâmil feleinin hareketi devaml olarak
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Günein haric-i merkez feleinin hareketi ile eit olduundan tedvi-

rinin merkezi de devaml Günein merkezine sürekli teet bulun-

maktadr. Zühre-i Zehrâ Günein kursunun (küresinin) etrafnda

tedvir feleinin hareketi ile dolandkça tedvirin yarçap kadar on-

dan uzaklar. Günei tavaf edip ondan 45 derece uzaklatnda
bazen sabah, bazen akam yldz olarak görülür. Bazen de Güne
ile muhterik olup dier gezegenler gibi Günein kursundan ayr
dümeyip her bir devresinde iki kere Güne ile yaknlar. Tedviri-

nin görünen zirvesinde ve hadidinde olunca da Güne ile kran ve

ihtirâk hâlinde bulunur. [Venüsün görünüünde ortalama 19 aylk

bir periyot vardr. Akam yldz olarak görünür. Sonra bir ay gö-

rünmez ve sabah yldz olarak görünmeye balar. 6,5 ay sabah yl-

dz olarak göründükten sonra 4 ay görünmez ve yeniden akam
yldz olarak görünmeye balar].

BENC NEV: Zühre gezegeninin eve ve hadidini, düüm nok-

talarn, tabiat ve sfatlarn, yere olan uzakln ve büyüklüünü
bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri Zührenin eve noktas ba dü-

üm noktasndan doksan derece kuzeydedir, demilerdir. Zührenin

mail felei ile Günein çizdii burçlar dairesinin kesim noktalar-

na ba ve kuyruk düüm noktalan denir. Ba düüm noktasndan

doksan derece kuzeyde eve noktas, bunun karsnda da hadid nok-

tas vardr. Eve, hadid ve düüm noktalan burçlar feleinin hare-

ketine mutabk olan mümessile feleklerin hareketleri ile yer dei-
tirirler.

Zührenin tabiat ve vasflannda yldzla uraanlar ittifakla de-

milerdir ki, Zührenin tabiat mu'tedil, souk ve rutubetli olup di-

i ve geceye nisbet olunmutur. Sa'd-i asgar diye isimlendirilmitir.

Bu yldza bakmann kalbe sürür verdii tecrübe edilmitir. Bu yl-

dzn vasflar yumuak, dostluk, rikkat, yaknlama, ferah, istek,

cilve, oyun, teganni, cimâ, shhatlilik ve güzel yaratl bulunmu-

tur. Bu yldzn tâli" dütüü noktalarda bildirilen vasflar aynen

görülmütür. Bu yldz sal gecesi ve cuma gününe hâkim bulun :

mutur. Bu gece ve gündüzün ilk saatleri buna nisbet klnmtr.

Zührenin mümessil feleinin d yüzeyinin âlemin merkezinden

uzakl takriben 1.850.154 fersah ölçülmütür. ç yüzeyinin merkez-

den uzakl 276 652 fersah bulunmutur. Bu felein kalnl takri-

ben 1 573.502 fersah olmutur. Zührenin büyüklüü yerin onaltda

biri kadar olduu hesaplanm, delilleri ile ispat, olunmutur. Allahü

Teâlâ her iin ve hâlin hakikatini en iyi bilir. Hüküm ve Kudret sa-

hibi olup bütün noksanlklardan münezzehidir. [Zühre (Venüs) ge-

zegeninin yerden maksimum uzakl 259 milyon km., minimum
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uzakl 38 milyon km.'dir. Venüsün büyüklüü yaklak olarak yer

kadardr].

kinci semây ve orada hâkim olan Utârid (Merkür) gezegeni-

ne ait bilgileri be nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Utârid gezegeninin mümessil feleinin ekil ve

hareketini bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri öyle demilerdir: Yedi gezege-

nin semâlarndan olan Utârid felei Ayn feleine göre ikinci felek-

tir. Zührenin altnda olup süfliyeyn ismiyle mehur olan iki felek-

ten aada ve Ay feleine yakn olandr. Utârid gezegeni bu felek-

te yalnz bana hâkim olup Mümtezic (Kartrc) ismiyle tann-

mtr. Bu felein durumu ve yaps dier feleklere aykr olduun-

dan Hey'et ilmi erbab Utârid için üç tane Arz'a âmil olan büyük

felek, bir tane de Arz'a âmil olmayan küçük felek isbat edip hare-

ketinde görülen çeitli hâllerini bu dört felek ile açklayabilmiler-

dir. Birinci felek, felek-i külli = mümessil felektir. Merkezde, ekse-

ninde, ekvatorunda, kutuplarnda ve hareketinde burçlar feleine

muvafk ve mümessildir. Bu felek dier mümessil felekler gibi Arz'a

âmildir. Merkezi âlemin merkezi olup iki paralel yüzeyle çevrili

küresel bir hacimdir. Üst yüzeyi Zühre feleinin alt yüzeyine, alt

yüzeyi Ay feleinin üst yüzeyine demektedir. Bu mümessil felek,

altnda ve üstünde olan dier felekler gibi önce felek-i azamn gün-

lük hzl hareketine tâbi olup alemin merkezi etrafnda doudan ba-

tya mecburen hareket eder. kinci olarak burçlar feleinin yava
hareketi kadar kendi hareketi ile âlemin merkezi etrafnda batdan

douya ar ar gider. Bu hareketi sanki burçlar feleinin hareket

ettirmesi ile olmu gibidir. Eve, hadid ve düüm noktalan bu hare-

ketle her y'etmi Güne senesinde bir derece yol alrlar. Yalnz bu

Utâridin aada beyan olunacak felek-i müdirinde (döndürücü fe-

leinde) bulunan eve noktas dierlerinden farkl olarak doudan
batya hareket ettiklerinden yetmi senede bir derece yol almazlar.

KNC NEV: Utârid gezegeninin haric i merkez olan felek-i mü-

drini (döndürücü, yönetici feleini) ve felek-i hâmilini ekil ve ha-

reketi ile bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri demilerdir ki: Utâridin müdir

felei, felek-i mümessiliyle mahvi bir felektir ki, haric i merkez olan

iki felein birincisidir. Müdir felei haric-i merkez olan ikinci hâmil

feleini içine almtr. Bu felein merkezini doudan batya tahrik

SEKZNC FASIL
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idare ettii için rici felek) is-

lerde haric-i merkez olan felekler mümes-

içinde olduklar gibi Utâridde de felek-i müdir mümes-

sil felein içinde bulunur. Müdir feleinin d yüzeyi mümessil fele-

inin d yüzeyine eve noktasnda teettir. ç yüzeyleri de birbirle-

rine hadid noktasnda teet olmulardr. Müdir feleinin merkezi

âlemin merkezinden, kendi çap üzerinde eve noktasna doru alt

derece kadar uzakta bulunur. Mümessil felekten müdir felei çka-

rldnda dier feleklerde anlatld gibi mütemmim-i hâvi ve mü-

temmim-i mahvi küre parçalan aynen meydana gelmitir. Utâridin

üçüncü felei olan hâmil felei haric-i merkez olan ikinci felektir.

Müdir feleinin mümessil feleinde yerletii gibi, hâmil felei de

müdir felei içinde ayn ekilde yer almtr. Müdir feleinin d yü-

zeyi ile hâmil feleinin d yüzeyi (ikinci hadid) denen noktada te-

et olmulardr. Hâmilin merkezi müdîrin merkezinden üç derece

ve âlemin merkezinden dokuz derece eve tarafndadr. Müdir fele-

inden hâmil felei çkarldnda hâmili müdire tamamlayan iki

küre parças elde edilir. Böylece Utârid feleinde iki eve ve iki ha-

did bulunmu olur. Birinci eve ile birinci hadid noktalar mümessil

felekten birer cüz' kabul edilerek evc-i mümessili, hadid-i mümes-

sili ismiyle öhret bulmulardr. kinci eve ve ikinci hadid noktala-

rna, müdir feleinden birer cüz* sayldndan evc-i müdiri ve ha-

did-i müdiri isimleri verilmiür.

Her felein kendine mahsus bir hareketi olup kendine mahsus

merkez, eksen, ekvator ve kutuplar üzerinde döndükleri için Utâ-

ridin müdir felei de Zührenin altnda kendi mümessili hacminde

kendi merkezi etrafnda hareket i vaz'iyye-i zâtiyyesi ile doudan
batya burçlann hareketinin tersine ikinci eve noktasn birlikte

döndürerek vasat- ems (Güne yars) miktar hareket edip bir

Güne senesinde dönmesini tamamlar. Utâridin hâmil felei de mü-

dir feleinin hacmi içinde dier feleklerin hâmilleri gibi kendi mer-

kezi etrafnda kendine verilen hareket ile batdan douya burçlarn

hareketi yönünde tedvir feleinin merkezini birlikte idare ile va-

sat- emsin iki kat kadar hareket edip hareketinin yars müdirin

ters hareketine karlk olduunda dier yars vasat- emse bera-

ber gelir. Utârid her burçta onyedi gün kalr. Tereddüd eyledii

burçta iki ay kalr. Bir senede dolanmn Güne ile birlikte tamam-

lar. Utâridin tedvirinin -merkezi, Zührenin tedviri merkezi gibi de-

vaml Güne kursuna mutabk gelip aslâ

rid yldz da tedvirinin yarçapndan fazla

a gitmez. Tedvirinin yarçap Güne merkezinden yirmi

fazla (28°) (açsal) uzakla gitmez. Her eyin en dorusunu Allahü

bilir.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Utârid gezegeninin tedvir feleini ekli ve ha-

reketi ile bildirir.

Ey aziz! Hey'et ilmi erbab, Utârid gezegeni için dördüncü fe-

lek olarak Arz'a âmil olmayan bir küçük felek daha isbat edip ted-

vir felei adn vermilerdir. Üçüncü hâmil felei ekvatorunda bu-

lunur. Çap hâmil feleinin kalnl kadar olduundan hâmil fele-

inin yüzeylerine iki noktada teet olur. Tedvir felei içi dolu küre

eklindedir. Kendi merkezi etrafnda hareket-i vaz'iyye-i zâtiyyesiy-

le batdan douya, yâni burçlarn hareketi yönünde dönerek bir ta-

rafnda olan Utâridi de birlikte döndürür. Tedvir felei kendi hare-

keti ile gezeni bir gün bir gecede kendi ekvatorunun üçyüzaltm
derecesinden üç dereceden fazla mesafe götürür. Yaklak olarak

ve hareket-i hâssa derler. Utârid gezegeni de içi dolu kl bir küre

eklindedir. Tedvir feleinin ekvator ksmnda bir tarafta tedvirin

yüzeyine teettir. Demek ki Utârid gezeni tamamen tedvir feleinin

içindedir. Hâmil felei içinde tedvirin, ekseni etrafnda dönmesi gibi

Utâridin de tedvirin bir tarafnda ekseni etrafnda döndüünü ra-

sad yapanlar öle vakti meydana gelen Güne tutulmasnda müa- s

hede etmilerdir.

UTÂRD (MERKÜR) N DÖRT FELE

L Mümessil Felek:

Merkezi O (âlemin merkezi).

A küresi iç yüzeyi B küresi

d yüzeyi arasndaki hacim

2. Müdîr Felek (Birinci evci ida-

re eder, döndürür):

Merkezi: M noktas. OM = 6

derece.

ç yüzeyi: C küresi (Mümessi-

le hadidde teet).

D yüzeyi: D küresi (Mümes-
sile evc'den teet).

3. Hâmil Felek (Tedvir feleinin merkezini tar) s

Merkezi: H noktas (OH = 9 derece)

.

ç yüzeyi: E küresi (Müdir feleine hadidde teet).

D yüzeyi: F küresi (Müdîr feleine evc'de teet).

4. Tedvir Felei (Gezegeni tayan dolu küredir).



UTARÎD HAKKNDA BLGLER 151

DÖRDÜNCÜ NEV: Gezegenin hareketinde görülen deikenlik

(hzlanma, doru gitme, yavalama, duraklama, geriye dönme) ve

Güne ile olan balant ve yaknlamasn bildirir.

(Utâridin hareketi ve Güne ile olan irtibat Zühre gibidir. Fark-

l taraflar unlardr): Utâridin hareketinde geri dönme müddeti

yirmibir gündür. Doru gitme süresi üç ay be gündür. Hâmil fele-

i, burçlar dairesinin düzlemiyle kuzeye ve güneye üç derece ve

dörtte bir derece aç yapar. Zühre Güneten ortalama krk derece

açlabildii hâlde Utârid yirmi derece açlabilir. Yâni Utârid Güne-

e daha yakndr. Güne ile iki ihtirâk aras iki aydr.

BENC NEV: Utâridin eve, hadid ve düüm noktalarnn

burçlar feleindeki yerlerini, tabiat ve vasflarm, âlemin merke-

zine olan uzakln ve büyüklüünü bildirir.

Ey aziz! Hey'et ilmi erbab Utâridin eve noktasnn düüm nok-

talan arasndaki yarm daire yaynn ortasnda olduunu söylemi-

lerdir. Yâni Utârid'in mâil feleinin burçlar dairesinin kuzeyinde

kalan ksmnda, ba düüm noktasndan doksan derece uzaktadr.

Eve, hadid ve düüm noktalan daha önce de söylendii gibi mü-

messil felein burçlar feleinin hareketine uygun hareket ederler.

Utâridin eve noktas Rûmî tarihin Gasiz senesinde Terazi burcunun

yirmialt buçuk derecesinde idi. Hadid noktas Koç burcunun yine

yirmialt buçuk derecesinde idi. Ba düüm noktas Olak burcu-

nun, kuyruk düüm noktas Yengeç burcunun yirmialt buçuk de-

recesinde idiler. imdi (Hicri 1170) bu noktalar takriben sekiz dere-

ce kadar yol almlardr.

Utârid'in tabiat ve vasflan hakknda yldz ilmi ile uraan-
lar öyle demilerdir: Utâridin tabiat itidâl üzere souk ve kuru

olup erkek ve gündüze nisbet klnmtr. Mümtezic olduu yldzn

tabiatiyle mümtezic olduundan mümtezic (kartrc) ve münâ-

fk (arabozucu) isimlerini almtr. Vasflan edeb, kiyaset, anlay,

sezgi, zihn, dirâyet, konuma, belâat, nak, kitâbet, hesab, isâbet,

zekâ, dikkat, yumuaklk, yufka yüreklilik, hüner, san'at, hile ve h-

yânet bulunmutur. Bu yldz tâli' dütüü noktalarda yukandaki

vasflan görülür. Pazar gecesi ve çaramba gününe hâkim bulun-

mu ve bu gece ve günün ilk saatlerine nisbet olunmutur.

Utâridin mümessil feleinin d yüzeyinin âlemin merkezinden

uzakl matematik ve geometriciler ile gözlem yapanlann ittifak

ile yaklak olarak 276.652 fersah bulunmutur. îç yüzünün merkez-

den uzakl yaklak 87.524 fersah ölçülmütür. Buna göre Utâridin

mümessil feleinin kalnl 189.628 fersah olur. Utâridin büyüklü-

ü dünyann otuzikide biri bulunmutur.
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DOKUZUNCU FASIL

Dünya semâsnn hey'etini ve onda hakim olan Kamer-i zibâ

(Güzel Ay) n hareket ve vasflar ile onunla ilgili durumlar alt

nevi ile bildirir.

Ayn mümessil (Cevzher) feleini ve mâil

ni ekli ve hareketleri ile bildirir.

Ey aziz! Eski astronomi âlimleri öyle demilerdir: Yedi gezege-

nin semalar cümlesinden saylan ay felei âlemin merkezine nis-

betle dokuz felein birincisidir. Hareketinde en hzl görünen Ay,

feleinde tek bana hâkimdir. Neyyir-i asgar (küçük aydnlk) ismi

verilmitir. Ayn felek-i küllisi çeitli ksmlara ayrlarak ekil ve

hey'eti dier gezegenlerin feleklerinden biraz farkldr. Kamer (Ay)

in külli felei dört adet felee mütemildir. Üçü Arza âmil büyük
felektir. Biri de Arza âmil olmayan küçük felektir. Büyük felekle-

rin ilk ikisinin merkezleri âlemin merkezidir. Üçüncünün merkezi

âlemin merkezinden baka olup tedvir feleinin merkezini tar.
Buna haric-i merkez veya hâmil felei denir. Dördüncü felek tedvir

feleidir. Ayn cirmini (küresini) tar.

Merkezi âlemin merkezi olan iki felekten birincisi, ikincisini

çevreleyen paralel iki küresel yüzey ile çevrilidir. Çevresinde ba ye

kuyruk cevzherleri (düümleri) bulunduu için bu felee Cevzher

felei demilerdir. Merkezde, eksende, ekvatorda, kutuplarda ve ha-

rekette burçlar feleine benzedii için mümessil felek de demiler-

dir. D yüzeyi Utâridin iç yüzeyine, iç yüzeyi de ikinci felein d
yüzeyine temas etmitir. Bu Cevzher felei dier felekler gibi Fe-

lek-i a'zamn günlük hareketine tâbi' olup âlemin merkezi etrafn-

da doudan batya mecburen hareket eder. kinci olarak burçlar fe-

leinin hareketinin ters yönünde, kendi hareketi ile âlemin merkezi

etrafnda altndaki feleklerle doudan batya döner. Bir gün bir ge-

cede, üç dakikadan fazla yol alr. Buna ba ve kuyruk düümlerinü
hareketi denir.

kinci felek, birinci felein altnda paralel iki küresel yüzey

arasnda bulunur. Birinci felek ile ayn merkezli olmalarna ramen
ikinci felein ekvatoru burçlar dairesinin düzleminde bulunan bi-

rinci felein ekvatorundan kuzey ve güneye be derece mâil oldu-

undan ikinci felee mâil felek demilerdir. Felek-i

felein altnda bulunup d yüzeyi mümessil felein alt

yüzeyi anâsr- erba'ann en yüksei olan ate küresinin üst yüze-

yine her noktada deer. Mâil felek mümessil felein bildirilen iki

hareketinden baka kendi hareket-i zâtiyyesi ile merkez-i âlem (kâi-
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natn merkezi) etrafnda doudan batya içinde bulunan dier fe-

leklerle, burçlar dairesine be derece eimli ekvator ve buna dik

olan eksen etrafnda bir gün bir gecede onbir dereceden fazla hare-

ket eder. Buna Kamerin evc'inin hareketi derler.

KNC NEV: Ayn hâmil feleini ekil ve hareketi ile bildirir.

Ey aziz! Hey'et ilmi âlimleri demilerdir ki: Kamerin üçüncü fe-

lei hâmil \feleidir. Dier gezegenlerde mümessil feleklerin içinde

haric-i merkez feleklerin yerletii gibi hâmil felei de mail felein

içinde yerlemitir. Hâmilin d yüzeyi mailin d yüzeyine eve

i; iç yüzeyleri de hadid noktasnda birbirlerine demek-
feleinin merkezi kendi çapnn cüz'lerinden on derece

ve dörtte bir derece âlemin merkezinden eve tarafna doru olan

noktadadr. Mâil felekten hâmil felei çkarldnda bilinen iki kü-

re parças kalr. Kesitleri hilâle benzeyen küre parçalar hâmili

mâile tamamlarlar. Hâmil felei, mümessil felein iki, mâil felein

bir olmak üzere toplam üç hareketinden baka; mâil felei içinde

kendi merkezi etrafnda mailin ekvator düzlemi ile ayn düzlemle ve

eksenine paralel eksen üzerinde kendine verilen hareket ile batdan

douya, yâni burçlarn hareketi yönünde bir gün bir gecede yirmi-

dört dereceden fazla yol alr. Tedvirin merkezini de beraberinde gö-

türür. Hâmil feleinin tevâli-i bürûc (burçlarn takip ettii sra)

üzere batdan douya olan hareketinin onbir derecesine mümessil

(Cevzher ve mâil feleklerinin doudan batya olan hareketi kar-
lk gelip hâmil feleinin batdan douya olan hareketi günde yak-

lak onüç derece kalr. Ayn hareketi

dan oniki burcun her birinde yaklak olarak 28 s 12) iki

bir gün kalp yirmisekiz günde burçlarn hepsini dolanr. Yirmi do-

kuz buçuk günde Günee ulap onunla muhâk olur. (Yeni ay dev-

resinde Yer, Ay ve Günein ayn hizada olmalar) . Bu sebepten Ka-

meri aylarn biri yirmidokuz, biri otuz gün olmak üzere yeni Ayn
görülmesine göre hesab edilir. Yeni Ay (hilâl) kuzey yarm küre-

sinde olanlara yaz ve k dönüm noktalarmda (21 Haziran, 21 Ara-

lk) gurub vaktinde; güney yarm kürede, ekvatora yakn olanlara

her mevsimde kolay görünür. Çünkü Günein gün daireleri kuzey

yanm küresinde meyillidir. Güney yarm küresinde (Ekvator civa-

rnda) dike yakndr. O hâlde Ay, Güne batmasndan hemen sonra

batmayp ufkun üzerinde az bir zaman görünür.

ÜÇÜNCÜ NEV: Ayn tedvir feleini ekil ve hareketi ile bildl-

Fy aziz! Hey'et ilmi erbab öyle demilerdir: Ayn dördüncü fe-

lei tedvir feleidir. Arza âmil olmayan bir küçük felektir. Ayn



M A R F E T N A M E

kendisini içinde bulundurur. Haric-i merkez (hâmil) feleinin ek-

vator ksmnda çap hâmilin yüzeylerine deecek ekilde dolu bir

küredir. Hamil feleinin crmnüe kendi merkezi etrafnda burçlarn

hareketinin ters yönünde hareket-i vaz'iyye (özel bir hareket) ile

doudan batya dönerek bir tarafnda bulunan Kameri de beraber

götürür. Ayn tedviri, hamse-i mütehayyirenin (Zühal, Müteri, Me-

rih, Zühre, Utârid) tersine hareket eder. Bu tedvir felei kendi mer-

kezi etrafnda anlatld gibi doudan batya olan dönmesiyle Ka-

merin cirmini bir gün bir. gecede ekvatorun üçyüzaltm derecesin-

den onüç derece kadar Kameri hareket ettirerek yirmisekiz günde

hâmili gibi bir devresini tamamlar. Buna ihtilâf hareketi ve özel

hareket derler. Ay da küro eklinde dolu, karanlk ve parlaktr. Ted-

vir feleinin ekvator ksmnn bir tarafnda tedvire içten teet du-

rumdadr. Yâni Ay, tamamen tedvir feleinin içindedir. Hâmil fe-

leinin bir tarafnda tedvir feleinin ekseni etrafnda dönmesi gibi

Ay küresinin de tedvirin bir tarafnda ekseni etrafnda doudan
batya doru döndüünü gözlemciler görmüler, «Göklerde sakin,

hareketsiz hiçbir ey yoktur», demilerdir. Tedvirin çevresinde Ayn
merkezinin hareketi, hâmilin çevresi üzerindeki tedvirin merkezi-

nin hareketinden az olduundan dier gezegenler gibi Ayda durak-

lama ve geri dönme görülmez. Ancak görünen zirvesinde hareketi

biraz yava görünür. Ayn mâil feleinin ekvatoru ile hâmil felei-

nin ekvatoru ayn düzlemde bulunurlar. Tedvir feleinin zirvesi do

ayn düzlemde bulunduundan, mâil feleinin burçlar dairesi ile

yapt be derecelik açdan baka, dier gezengenler olduu gibi

enine bir açlma (ihtilâf- arazi) olmaz. Birbirinden aslâ sapmaz ve

mail olmaz. Bu dört felek ile (eski astronomi âlimleri) Aym hareke-

tini açklamlardr. (Yeni

AY'IN DÖRT FELE astronomiye göre Ayn hare-

keti ileride bildirilecektir).

i. Mümessil (Cevzher)

felek: Merkezi âlemin merke-

zidir. A ve B küresel yüzey-

leri arasndadr. Felek-i a'za-

mn hareketine uyarak do-

udan batya günlük dön-

mesini yapar, ikinci olarak

burçlar feleinin hareketi ile

ters yönde bütün felekleri ile

doudan batya döner. Üze-

rinde düüm (cevzher) nok-

talarn da tadç için cevz-

her felei de denir.
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2. Mâil felek: Merkezi âlemin merkezidir. B ve C küresel yü-
zeyleri arasndadr. Burçlar dairesi ile be derecelik aç yapan daire
üzerinde doudan batya döner.

3. Hâmil felek: Merkezi âlemin merkezinin dndadr. D ve E
küresel yüzeyleri arasndadr. Tedvir feleinin merkezini tar.

4. Tedvir felei: Merkezi hâmil felei üzerinde hareket eden
küçük küredir. Ay tar.

DÖRDÜNCÜ NEV: Günee nisbetle Ayn görünüündeki hâl-

leri (safhalar, evreleri) bildirir.

Ey aziz! Hey'et ilmi âlimleri demilerdir ki; Cünco göre Ayn
görünüünde birtakm hâller, safhalar vardr. Bu hâllerin birincisi

muhâk'tr. ekildeki I durumunda Ay muhâk halindedir. Bize dönük

tk olmasdr (II durumu). Bir hâli de Kemâl (Bedr, Dolunay) saf-

hasdr. Ayn bize dönük yüzünün tamamen aydnlk olmasdr (III

durumu). Bir hâli de Noksân'dr. Ay, Günee bedr hâlinden sonra
yaklat için aydnln azalmasdr. Bir hâli de terbi-i sânidir

(kinci dördün veya son dördün). Ayn bize dönük yüzünün yars-
nn bedr hâlinden sonra aydnlk kalmasdr (IV durumu). Ayn bir

hâli de Günei küsûf etmesi, yâni Günein tamamn veya bir ks-
mn Ayn bizden örtmesidir. Ayn bir hâli de kendisinin münhasif
olmas, yâni Güne ile Ay'n arasna Dünyann girmesi ile Ayn ta-

mam veya bir ksmnn Günen alamamasdr.

Ayn safhalar ile Güne ve Ay tutulmalarnn açklamas öy-
ledir: Ay aslnda siyaha yakn lâciverd olup ne gök (rengi), ne de
siyah olup, madeni bir ayna gibi karanlk ve kesif olup, parlak bir

yuvarlak top eklindedir. Bakasndan ald yanstabilir. Ayn ancak Güneten alr. Ona dönük olan yarsnn fazlas, ara-

ya Dünya girmedii zaman devaml k alr. Güne Aydan büyük

terbi-i evvel'dir (ilk dördün
safhas). Ayn bize dönük o-

lan yüzünün yans Dolunay
(Bedr) hâlinden önce aydn-
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yansndan çouna k
hkta kalr. Dünyann gölgesi koni eklinde olup Zühre

yüzünde son bulmutur. Günein merkezi haric-i merkez felein

ekvator ksmnda devaml burçlar dairesinin düzleminde dolanr.

içtimâ hâlinde (Yere göre ayn tarafta burçlar feleinden

yerde bulunsalar) Ay, bizimle Güne arasnda olur. Aydnlk
ksmndan bize hiçbir ey görünmez. Ayn muhâk hâli budur. Ay
hzl hareketi ile Günei oniki derece geçip ondan uzaklanca, Ayn
aydnlk ksm bir miktar bize meyi ederek bize bir taraf görünür.

te hilâl budur. Hilâl muhâktan bir gün sonra olur. Ay bir gün bir

gecede yukarda açkland gibi burçlar dairesinde onüç derece

gider. Güne ise bir derece gider. Böylece Ay Güneten her gün
oniki derece kadar uzaklar. O hâlde Ay hilâlden itibaren her gün
onikier derece uzaklatkça Ayn Günee yakn olan bat tarafnv
dan yana aydnlk yansnn bize meyli fazla olur. te aydnlk ks-

mn artmas ve büyümesi bundandr. Ay Güneten uzaklatkça her

gece bize görünen aydnlk ksm biraz daha artarak, devrinin dört-

te biri olan üç burç kadar Güneten uzaklanca Ayn yans bize

aydnlk görünür. Terbî-i evvel (ilk dördün) budur. Sonra Güneten
yine uzaklaarak alt burç geçince Ay ile Güne karlkl olur. Biz

ikisinin arasnda bulunuruz. Ayn kl yars tamamiyle bize gö-

rünür. Ayn bu hâline Kemâl (Bedr, Dolunay) denir. Ay Güne ile

olan bu karlkl durumdan aynlp Günee yaklarken

Gün geçtikçe Günee yaklarken karanlk ksm artar. Dolanmm
tamamlamaya dörtte biri kalnca Ayn bize yars aydnlk
nür. Terbi-i sânî (ikinci dördün) budur. Yine dönmesine devam
rek Günee yaklarken karanlk ksm artmaya, aydnlk ksm
azalmaya devam eder. Güne ile ayn hizaya gelince ikinci kere mu-
hâk olur. Ay bu ekilde menzillerinde seyr edip burçlar dolaarak

bazen Güne ile ayn tarafta, bazen karlkl bulunur. Yaklak
olarak yirmidokuz buçuk günde bir kere Güne ile yakn ve muhâk
olur. (Bu Aziz ve Alim olan Allahü Teâlâ'nn takdiridir).

I Güne ve Ay tutulmalann Ay ile evci arasna

Günein girmesini, eve, hadid ve düüm noktalann bildirir.

Ey aziz! Astronomi âlimleri Güne ve Ay tutulmalan hakknda
öyle demilerdir: Ay küresi kesif ve karanlk olduundan yeni Ay
zamannda mâil feleinde hâsl olan düüm noktalan yaknnda
Güne ile bizim aramzda engel olup Günenn tamamn veya

bir ksmn bizden örter. îte Güne tutulmas budur. Küsûf- ems
(Güne tutulmas) zamannda Güne yüzeyinde görülen

Ayn küresinin gölgesidir. Siyahlk bat taraftan balar. Çünkü
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CONE5 TUTULMASI

/
/

batdan douya doru gidii. Günein batdan douya doru gidi-

inden daha çabuk olduundan Ay batdan gelip Günee yetiir,
onun na engel olur. Sonra onu geçince Güne yine bat tarafn-
dan parlamaya balar. Bu küsûf Ayn Güne na engel olduu
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için meydana geldiinden her zaman Ayn muhâk zamannda (yeni

ay safhasnda) olur. Dier safhalarda Güne tutulmas hiç görül-

mez.

Küsûf- Kamerin (Ay tutulmasnn) açklamas öyledir-. Ay
Yer'e nazaran Güne ile karlkl olduu zaman düüm noktalan

civarnda Yer Güne ile Ay arasnda olup Ayn Günee dönük yüzü

Yer'in gölgesine girer. Tamam gölgede kalrsa tam tutulma, bir ks-

m gölgede kalrsa gölgede kalan ksm karanlkta kalp eksik tu-

tulma olur. Ay tutulmas zamannda Ayn kararmas ve parlamas

dou taraftan olur. Çünkü Güne doudan batya giderken Yer'in

gölge konisine Ay bat taraftan gelerek girer. Onun için önce dou
taraf kararr. Bunun gibi önce Ayn dou taraf gölgeden çkt
için yine önce doru taraf parlakla kavuur. Ay tutulmas Yer'in

Güne ile Ay arasnda olduu zaman meydana geldii için her za-

man Bedr (Kemâl, Dolunay) safhasnda olur. Baka safhalarda Ay
tutulmas görülmez.

[Güne tutulmas üç türlüdür. Ayn tam gölge konisine rastla-

yan, az yerlerde tam Güne tutulmas olur. A noktas gibi, yan göl-

gede kalan yerlerden Güne eksik görülür. B ve C noktalan için

eksik tutulma vardr. Halkal Güne tutulmas ise Ayn gölge koni-

sinin uzantsna rastlayan yerlerden Güne halka eklinde görü-

lür. Ay tutulmasnda ekseriya Ayn tamam Yer'in gölge konisine

girer. Bu, tam Ay tutulmasdr. Bazen de bir ksm gölge konisine

girer ki o zaman eksik Ay tutulmas meydana gelir.

Ay tutulmas olmas için Ayn yörüngesi ile Yerin yörüngesinin

kesim noktalar olan düüm noktalar civarnda olmas ve dolunay

safhasnda olmas gerekir. Eer Ayn yörüngesi ile Yerin yörüngesi

arasnda 5 derece 8 dakika 54 saniyelik aç olmasayd her dolunay-

da bir Ay tutulmalarnn tekrarlanma srasna Saros Periyodu de-

nir. Bir Saros Periyodunda 29 Ay, 41 Güne tutulmas olmak üzere

70 kadar tutulma olur.

Güne tutulmas olmas için, yine Ayn düüm noktalarndan

biri civarnda olmas ve yeni ay safhasnda olmas gerekir. Bir yl-

da en az iki en fazla be Güne tutulmas olabilir. Tam Güne tutul-

mas Yer küresinin bir erit üzerindeki yerinden görülür. Tam tu-

tulma en çok 7,5 dakika sürer. Günein gölge konisine girmesi ile

çkmas arasnda en fazla 2 saat geçer. Tam Ay tutulmas ise bir

saat krk dakika civannda sürer. Ayn gölge konisinde bulunma za-

man ise üç saat krk dakika kadardr.

Tutulmalar 6585 günde (18 yl 10- 12 gün) ayn sra ile periyo-

dik olarak tekrarlanrlar. Bunun sebebi düüm noktalarnn 18 2/3

ylda eski durumlann almalardr. Çok eski zamanlardan beri bi-

linen tutulmalann tekrarlanma srasna Saros Periyodu denir. Bir
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Saros Periyodunda 29 Ay, 41 Güne tutulmas olmak üzere 70 kadar

tutulma olur].

Günee kyas ile Ay'a ânz olan hâllerden biri de budur ki: Gü-

ne hareket-i vasatyyesi lorta hareket) üe hareket eyledikçe Ka-

merin evc-i ile tedvirinin merkezi arasnda ebeden tavassut eyler.

Çünkü Ayn tedvirinin merkezi kendi eve noktasnda iken, Güne-

in merkezi ile burçlar dairesinde bir noktada mukarin olsalar, Ayn
eve noktas, mümessil ve mail feleklerinin doudan batya oan ha-

reketleri ile doudan batya gider. Tedvirin merkezi ise batdan

douya hareket eder. Güne de batdan douya hareket eder. Aiia-

hü Teâlâ'nn takdiri ile eve noktasnn batya, tedvir merkezinin

douya olan hareketleri öyle bir tarzda olur ki. devaml olarak Gü-

ne ikisinin arasnda mütevasst bulunur. Bu tavassuttan lâzm ge-

lir ki, Kamerin tedvirinin merkezi, Güne ile ilk ve son dördün

safhalarnda kendi hadidinde, yeni ay ve dolunay safhalarnda ken-

di evc'inde bulunur. O hâlde Kamerin tedvirinin merkezi, bir devr-i

vasatisinde iki defa eve' ine çkar, iki kere hadidine iner. -Bu Azz
ve Alim olan AUahü Teâlâ'nn takdiridir». Ayn eve ve hadid nok-

talar mâil felei ile, düüm noktalar mümessil felek ile hareket

ettiklerinden dier gezegenlerin eve, hadid ve düüm noktalan gibi

burçlar dairesinde belli yerleri yoktur. Mâil ve mümessil feleklerin

hareketleri ile yerleri deimektedir.

ALTINCI NEV: Neyyir-i asgar (Küçük aydnlk. Kamer, Ay)

m tabiat ve vasflarn, büyüklüünü ve feleklerinin uzakln bil-

dirir.

Ey aziz! Müneccimler ittifakla öyle demilerdir: Aym tabiat

itidâl üzere souk ve rutubetli olup dii ve geceye nisbet edilmitir.

Sad-i mütevasst (orta kutluluk) ismi verilmitir. Vasflar zaaf.

âcz. hfz, cehl, hakirlik, acele, dedikoduculuk, ihbar, ive. hareket

ve ses bulunmutur. Kamer, tâli' bulunduu nutfelerde yukardaki

vasflar meydana getirdii görülmütür. Ay pazartesi günü ve

cum a gecesine hâkim bulunmutur. Bu gün ve gecenin ilk saatleri

buna nisbet edilmitir.

Aym mümessil feleinin d yüzeyinin âlemin merkezinden

uzakl yaklak olarak 87.524 fersah ölçülmütür. Mümessil fele-

in iç yüzünün mezkûr merkezden uzakl takriben 82 546 fersah

bulunmutur. Bu felein kalnl ise takriben 4 978 fersah olduu

kolayca görülmektedir. Mümessil felein alt yüzeyi mâil felein d
yüzeyi ile snr olduundan mâil felein d yüzeyinin merkeze

uzakl da 82.546 fersahdr. Alt yüzeyinin merkezden uzakl yak-

lak olarak 43.198 fersah hesaplanmtr. Bu mesafeden Yer yar-
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çap olan 1.272 fersah çkarlrsa Yeryüzündeki her noktann Ayn
feleine olan uzakl takriben 41.026 fersah bulunur ki. yaklak

otuziki Yer yarçap kadar yüksektedir. Bu yükseklik kevn ü fesâd

olan âlemin, hâdis olan cihann deiiklie urayan eyann bala-

d yerdir. Anâsr- erba'a (toprak, hava. su ate), mevâlid-i selâ-

senin (maden, bitki, hayvan) yeri ve kâinat- cevv-i semâ (atmos-

fer) mahallidir. Âlem-i sûret ve ehâdet ve dâr-i dünyadadr. Ayn
mâil feleinin kalnl takriben 39.348 fersah bulunmutur. Ayn
büyüklüü Yer küresinin takriben krkikide biri kadardr. Göklerin

ve yldzlarn bu ölçüleri dörtlü orant ile hesap ve hendese delilleri

ile ispatlanm; akli tecrübeler ve gözlemlerle de ayn neticeler bu-

lunmutur. Iley'et-i Islâmda (islâm astronomisinde) göklerin ve

yerlerin büyüklük ve uzaklklarn beer yüz yllk yol ile tarif et-

mekten maksat büyüklüklerinde mübalâadan kinayedir, yoksa

esas ölçüleri deildir. (Allahü Teâlâ'nn kudreti sonsuzdur. Mülkün-

de olanlar en iyi bilen O'dur).

[Bugünkü bilgilere göre de Ay kendi etrafnda dönmektedir.

Ancak yörüngesi, odaklarnn birinde Yer olan bir elipsdir. Ay da

Yer gibi katdr, kl deildir. Ancak Güneten gelen nlar Yer'e

yanstr. Ayn yarçap 1.738 km. olup Yer yarçapnn dörtte biri

kadardr. Ayn Yer'e uzakl ortalama 384.403 km. dir ki, 60 Yer ya-

rçap kadardr. Yer yüzeyi Ay yüzeyinin yaklak 13,4 katdr. Yâni

Aym yüzeyi Amerika Birleik Devletlerinin yüzeyinin yaklak iki

katdr. Ay hacmi. Yer hacminin yaklak 50 de biri kadardr. Ay
yüzeyindeki çekim kuvveti Yer yüzeyindeki çekimin altnda biri

kadar olduundan dünyada 60 kg. gelen insan Ayda 10 kg. gelir.

Ayn ekseni etrafndaki dönme süresi Dünya etrafndaki dönme sü-

resine eit olduundan Dünyadan hep ayn yüzü görülür. Salnm
olduundan Ayn görünen yüzeyi %59 a çkar. Artk insanolu Aya
gitmi, görünen ve görünmeyen yüzeyinde gizli bir ey kalmam-
tr. Ay yüzeyinde sra dalar, vadiler, meteor talarnn meydana

getirdii deniz ad verilen büyük çukurlar vardr. Hava ve su olma-

dndan Ayda hayat yoktur].

ONUNCU FASIL

Aym Allahü Teâlâ'nn kudreti ile te'sirlerini ve burçlardaki iti-

bar ve hâllerini, te'sirini, yedi gezegenin günün saatlerine göre te'-

sirlerini. göklerin adedini, seslerini ve namelerini, gezegenlerin

merkezlerinin, tedvir feleinin merkezinin ve dier feleklerin ha-

reketleri ile meydana gelen daireleri, yedi gezegen ve dört keyfiye-

tin te'sirlerinin mebde'ini be nevi ile beyan ve ayan eder.
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BRNC NEV: Kamerin kudret i Bârî Ue te'sirlerini bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hikmet demilerdir ki: Hakk Teâlâ'nn takdiri ile

ecrâm- ulviyye (cansz gök cisimleri) nin mertebe ve derecelerine

göre ecsâm- süfliyye (canl yer cisimleri) de çeitli te'sirleri vardr.
En kuvvetli te'sir Günein harareti ile yapt te'sirdir. Ayn da te-

sirinin daha çok rutubeti ile olduu bulunmutur. Alemi yaratan
Allahü Teâlâ Kamere kendi kudreti ile birçok özellikler bah etmi-
tir.

1) Ay, deniz ufkundan doduu zaman deniz suyu onunla med
olup. çekilir, kabarr. Sahiline yaylr. Ay. o yerin meridyeni üzerine
gelinceye kadar med devam eder. Ay, meridyeni geçip inmeye ba-
laynca sular yava yava çekilir, cezir olur. Ay ufuktan batnca ce-

zir de tamamlanm olur. Med ve cezir bu ekilde devam eder.

[Med ve cezir (kabarma ve alçalma) Ayn çekim kuvveti ile

Yer üzerinde bilhassa açk denizlerde görülür. Ayn çekimi, kara-
lan oynatacak güçte deilse de, su kürede birtakm kabarma ve
alçalmalara sebep olur. Güne uzakta olmasna ramen Yer üzerin-

de çekim kuvveti vardr. Bu sebepten Yer, Ay ve Günein ayn do-
rultuda bulunduklar yeni ay ve dolunay safhalarnda kabarma,
ortalamadan daha fazla; alçalma daha azdr. lk dördün ve son dör-

dün safhalarnda ise yeni ay ve dolunay zamanndakinin yarsndan
daha azdr. Aynca Ay Yer'e yakn olduu zaman, o uzak olduu
zamandaki kabarma ve alçalmadan %20 kadar daha büyüktür. Ay
yeni ay safhasnda olup Yer'e en yakn noktada bulunduu zaman
.kabarma ve alçalma en büyük deerini alr. En büyük kabarmalar
20 metreyi bulur. Akdeniz kylarnda 1.5 metre, Cenova körfezinde

ise 14 cm. kadardr. Karadenizde yok denecek kadar azdr. Kabar-
ma en yüksek durumunu alnca 7-8 dakika kalr].

2) Kamerin izdiyâd (aydnlk kesiminin çok olduu) zamannda
yâni yeni aydan dolunaya kadar scaklk ve rutubet çok olduun-
dan damarlar kan ile dolup insan ve hayvan bedenleri kuvvet bu-

lur. Dolunaydan sonra souk ve kuruluun galib gelmesi sebebiyle

ihtilât- erba'a (dört karm, toprak, hava, su, ate) bedenin derin-

liklerinde bulunmakla damarlarda kan azalp büyüme ve gelime
az olur. nsan ve hayvan bedenleri zayflar.

3) Arabi aylarn ilk yansnda hasta olanlar, (yukanda anlatt-

mz sebepten) bedenleri kuvvetli olaca için ekserisi hastalktan
kurtulur. Ayn ikinci yansnda hasta olanlann bedenleri zayflaya-

•candan hastahklan artar.
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4) Ayn ilk yarsnda canllarn beyin dokular ziyade olup ikin-

ci yarsnda, beyin dokusunda azalma olur.

5) Mehtâbda insan Aya kar uyua veya çok otursa bedenine

geveklik ve tenbellik gelip ba ars ve zükkâm (nezle) hâsl olur.

6) Mehtâbda hayvan eti kalsa, az zamanda tad ve kokusu de-

iir.

7) Ayn yeni aydan dolunaya kadar geçen izdiyâd zamannda
denizler ve nehirlerdeki balklar yal olup su yüzüne çkarlar. Do-

lunaydan sonra, Ay nn azald noksan zamannda balklar

zayflayp suyun dibine inerler.

8) Ayn ilk yansnda haarat yeryüzüne çkp çoalr. Yrtc
hayvanlar da, canllar yemeye daha çok hrsl olur. Ayn ikinci ya-

rsnda bunun tersi olur.

0) Ayn ilk yarsnda dikilen aaçlar çabuk büyür ve çok geli-

ir. kinci yarsnda dikilen aaçlar zayf olur veya kurur.

10) Ayn ilk yarsnda bütün meyveler, çiçekler, otlar, bitküer

büyüyüp, geliir, renklenir.

11) Ayn ilk yarsnda kam, keten ve kuru bitkiler üzerine

Ay düünce daha çok çürüyüp parçalanr. kinci yarda az olur.

12) Ayn parlak küresi ayna gibi olup, yer küreden karsna
gelen deniz ve karalarn, ada ve sahillerin, gemi ve dalgalarn, da
ve ovalarn, köy ve ehirlerin bütün ekilleri, renkleri, ahslar ve

hâlleri ile bize aks ettirmektedir. Gözlemciler Ay aynasnda Yeryü-

zünü tamamen seyr ederler. Fakat o parlak ayna bizden çok uzakta

olduundan eyann ekilleri birbirinden ayrlmayp onun yüzü bu
akisler ile bulank bulank görülür. Ona kelef-i Kamer (Ay üzerin-

deki lekeler) derler.

Dier gezegenlerin bildirilen sfatlar Güne ve Ayn özellikle-

rine, hassalarma kyas olunarak söylenmitir. Bununla beraber âle-

min her parçasnda hakiki müessir, te'sir edici ancak Hak Teâlâ bi-

linmitir. Bu gökler, yldzlar, tabiatlar, devr-i dâim âletler ve ha-

yâller gibi bulunmutur. Bu hâlleri tefekkür ve tezekkür, Hakk Te-

âlâ'y tanmaya vesile olduu için ve her eyi insanda bulmak için

gökler ve yldzlar hakknda bu Mârifetnâme'de bu kadar yazld.

NAZIM

1. Hamd ol Allah'a ki yektadr Ol.

Dahi dânâ ve tuvânâdr Ol.

2. O'na mahsûs ve müsellemdir hem,

Mû-be-mû cümle umûr-i âlem.
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3. Mutasarrf O'dur eyâya tamâm.

Ne havâs arada her giz ne avam.

Bu beyitler Hakâni'ye aittir. Günümüz Türkçesine çevirisi öy-
ledir:

1. Hamd, Yegâne ve Bir olan Allah'adr ki O, her eyi bilen ve

yegâne kudret sahibidir.

2. Bu âlemdeki en küçüünden en büyüüne kadar bütün iler

O'na ait ve O'nun izni iledir.

3. Varlklarn tamamna O tasarruf eder; yoksa arada bulunan

havâs ve avâm, bahane...

KNC NEV: Kamerin burçlar itibar Ue olan özellik ve ihtiyâ-

râtn bildirir.

Ey aziz! Ehl-i nücûm Ayn her burç ile baka bir te'sirini tecrü-

be ettiklerini takvim ile tahrir etmilerdir. O takvimi daha önce

Türkçe iir hâlinde yazmtm. O manzumemizi burada yazmak uy-

gun görülmütür.

1. Bismike Allahümme yâ emine'l-hatar

btede'nâ bi «htiyarâti'l-Kamer»

2. Hamdü lilleh çok salât u çok selâm

Ol Resul ü âl ü suhbine müdam
3. Bâdehü der Hakk bilgil ey beim

Ehl-i hey'et kavlidir bu dediim

4. Çâr unsur üzre nüh çarh- kürrât

Kaplam biribirin sk tabakat

5. Pes besal misli olur mecmuu top

Merkez i arz olmu egal-i cüzûb

6. Ol vasattr merkez i âlem heman
Her cihetten egal ol nokta nihan

7. Çarh- azam kim muhit i cümledir

Cam- atlastr deme encümledir

8. Her cihetten ol muhadded fevkdr

Günde bir devr etmede bir avkdr
0. Kim yigirmidört saatte bir müdam

arkdan garba eder devrin tamam

10. Hem içinde olan eflâki bile

Döndürür kendiyle ark garb ile

11. Gece gündüz her tulü u her gurub

Kutb- âlem üzre devrinden olup
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12. Çarh- sâminde oniki burç bil

Mntkada her birin si sehm kl

13. Hep sevabitle ol olmu muhteem
Kutb- âlemden cüda kutb üzre hem

14. Garbdan arka döner ahestece

Olsa yetmi yl gider bir derece

15. Garbdan arka zühal dahi gider

Oniki burcu otuz yl kateder

16. Müteri hem garbdan arka gider

Oniki ylda heman bir devr eder

17. Garbdan mirrih hem devran eder

Bir yl onbir ayda bir devre gider

18. Çarh- sâmin kutbu dorusunda tam
ems hem çarhyle devr eyler müdam

19. Garbdan arka güne dahi gider

Ylda bir oniki burcu kat* eder

20. Ylda bir hem çarh- zühre devr eder

Garbdan arka Utarit hem gider

21. Cümlenin tahtndadr devr i kamer
SÜr'at üzre kendi çarhyle döner

22. Garbdan arka dahi ay devr eder

Devresin yirmisekiz günde gider

23. Çarh- sâmin oniki ksm olunur

San kavun oniki dilim bulunur

24. Her ksm bir burç adyla asi olur

Gün her üçünde iken bir fasi olur

23. Çün hamel sevr ile cevzâdr bahar
Fasl- yay sertan esed sünbüle dar

28. Fasl göz mizan u akreb kavs tut

Hem itadr burç u cedy ü delv ü hut

27. Oniki burç oniki aydr müdam
Rum ayn otuz gün akdem bil tamam

28. Bu buruca etmeden tahvil gün
On gün akdem rum ayn bala bütün

29. BU bahar azar nisan u ayâr
Yay haziran u temuz tabbâh- nâr

30. Hem harîf eylül ve terineyn nâmK dü kanun ve ubat olmu tamam

31. Bil her ayda kang burca gün gider

Her ayn kaçnda gün tahvil eder



AY VE BURÇLAR

32. Mâh- âzar evvel i fasl- bahar

Olmu eyyam otuzbir gün nehar

33. Onbirlnci gün güne tahvil eder

Hem hamel burcunda ot>z gün gider

34. Evvel i burc- hamel nevruz olur

Pes beraber ol ebih ol ruz olur

35. Mah- nisan evsat- fasl rebi'

Olmu eyyam otuz gün ey eci*

36. Arnda ems hem tahvil eder

Burc- sevr içre otuzbir gün gider

37. Mah- mays ahlr-i fasl- hahar

Bil otuzbirdir ona leyi ü nehar

38. Onbirinci gün güne tahvil eder

Burc- cevzâda otuzbir gün gider

39. Bil haziran evvel i sayf ey beer
Hem otuz gün onücünde gün döner

40. Onbirinde ems hem tahvil eder

Seretan burcun otuzbir gün geçer

41. Mah- temmuz evsat- sayf ey hümam
Olmu eyyam otuzbir gün tamam

42. Onikinci günü gün tahvil eder

Hem esed burcun otuzbir gün keser

43. Bil austos ahir-i sayf ol zaman
Olmu eyyam otuzbir gün neman

44. Onikisinde güne tahvil eder

Sünbüle burcun otuzbir gün geçer

45. Mah- eylül evvel i fasl harif

Olmu eyyam otuz gün ey zarif

46. Onikinci gün güne tahvil eder

Burc- mizan içre otuz gün gider

47. Burc- mizan evveline gelse gün
0 geceye hem beraberdir o gün

48. Mah- terin-i evvel evsattr güze

Ermi eyyam otuzbir gündüze

49. Onikinci gün güne tahvil eder

Burc- akrebden otuz günde gider

50. Bil güzün terin-i sâni âhiri

01 otuz gündür tamam ol mahiri

51. Onbirinde güne hem tahvil eder

Burc- kavs çinde otuz gün gider
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52. Mah- kânun- evvel fasl ita

Hem otuzbir gün an bil ey fetâ

53. Onbirinde burc- cedye gün gelir

Rebl'nln evvel evvel gün olur

54. Gün döner uzanmay ebden alr

Burc- cedy çre gün otuz gün kalr

55. Evsat kânun- sânidir kn
Hem otuzbir gündür an sayn

56. Âirlnde burc- delve gün gider

Hem otuz günde o burcu kat' eder

57. Bil kn sonu ubat küçük ay

Üç yl yigirmisekiz gün rebi say

58. Sâl- râbi dört rubû' bir gün olur

Pes ubat yigirmidokuzu bulur

59. Tâsi'inde burc- huta gün gider

Hem otuz günde o burcu seyr eder

60. Çün hamel burcunda gün firuz olur

Bil tamam olup yine nevruz olur

61. tbtiday- sâl-i emsi mart bil

Hem uhur- rûmu istihraç kl

62. Lâfz ebced hevvez olmu heft harf

Her biri bir aya mahsus oldu zarf

63. Mart hâ ebril elif cim mays al

Vav haziran hemze temmuz âb dal

64. Za'dr eylül ve dü terin ba ve ha

Hem dü kânun za cim übat vav ehâ

65. Hfz et ebced vezv ebed hevvez beced

Hez iç hevzâ ced hu ile ad

66. Kim bu yigirmisekiz harfin kiri

Harf i bâzâr ola her ylda biri

67. Bil yüzaltmaltdr tarih-i sâl

Marttadr bâzâr- ecd lâfznda dal

68. Ertesi sâl ol bazâr ha'ya gider

Hem bu tertib üzre daim devr eder

«9. Olsa âzârla muharrem bir o yl

Sâl tedahül ede bir sâl tarh kl

0. Kim otuzüç yl otuzüç mart olur

Sâl muharremde otuzdördü bulur

71. Ger dilersen ehr-i rûmun gurresin

Harfini cem et bâzâr harfiyle hin
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72. îbtida hafta durur yevm i ahad

Bala ol mecmuu bundan eyle ad

73. ki haftadan ne gün gayet bulur

74. Çün muharremdir Arabda re s i sal

75. Za muharrem ba safer ha'dr âd

Dü rebia vav elimdir dü cemâd

76. Ba receb aban dal ha ramazan
Za'y evval ka'de elf cim hicce dân

77. Het harf oldu ehec zedbud neman
Her biridir bir sene hâkim olan

78. Binyüzaltmaltya çün geldi sâl

Hâkim i sâl ol muharrem oldu dal

79. Ertesi yl hâkim i sâldr elif

Devr-i daimdir hiç olmaz muhtelif

80. Bilmek istersen hilâl ne gündür ol

Harfini hâkimle cem et gurre bul

81. Gurre-i ehr i hilâli hem tamam
ki hafta günlerinde bul müdam

82. îbtida emsin mekânn bulasn

Ta burûc- mâh andan bilesin

83. Bir derece gün gider her gün heman
Ay gider onüç derece ol zaman

84. Ay günü her gün oniki derece

Çün geçer böyle hesap et her gece

85. Pes uhur- rûmdan bil emse cây

Kaç gece geçmi hilâl ol mâh say

86. Ta ki ma'lûm ola andan cây- mâh
Mâha nüh burcun kaçdr seyrgâh

87. Anda iken meh ne itir ihtiyar

Kim ayn her burcda bir hükmü var

88. Ya ayn geçmi ebin tazif kl
Be aded hem zammedib kaç oldu bil

89. Ol aded kaç kere be olduysa say

Kang burç olmu dahi bil emse cây

90. emsden bala beer her burca ver

Beten az sayma burc- mâha er

91. Çün hamel burcunda ho bulunsa ay

Her ii bed* etmei sen yahi say
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02. Celse burc- sevre tezvlc ü nikâh

Kil ticaret hem bina hayr u salâh

93. Gelse meh cevzâya kat* eyle siyah

llm oku hem al akar u al devab

94. Seretana hotur irsal i haber

urb-i müshil yahidir nakl u sefer

95. Meh esedde arz- hâcet yahidir

Zer* ü tamir ü hacamat yahidir

96. Sünbüle burcunda olsa giy cedîd

Sohbet i nisvan münasib ol abîd

97. Gelse meh mizana kl bey' u ira

Eyle sohbet dinle elhân iç deva

98. Burc- akrebde gerek tuhr ve ifaf

Uzlet ü samt ü firag u itikâf

99. Kl hacamat gelse burc- kavse ay

Lebs ü is tihmam u halk yahi say

100. Gelse burc- cedye kl sayd u ikâr
Hufr- âbar u ziraat eyle kâr

101. Gelse burc- delve hotur rekûb

Va'z- bünyad- duhul-i belde hûb

102. Hûta gelse eyle deryada sefer

Ahd ü irkettir ticaret muteber

103. Binyüz altmalt tarihinde tam

Buldu yüz beyt içre takvim ihtitam

104. Hakk ettin ihtiyârât beyân

Hakka her hâlde tevekkül kl heman

105. Âlem-i ecsâm çün buldun hayâl

Âlera-i ervaha gel ho bunda kal.

iirin günümüz Türkçesine çevirisi öyledir:

1. Tehlikelerden emin eden Allah'n adyla «htiyârât-t Kamer

(Ayn hareketleri)» adl iire baladk.

2. Allah'a ükürler ve Resûlullah ile âline ve ashabna çok salât

ve selâm olsun.

3. Bunlardan sonra Hakk der ki: «A beyim! u söyleyeceklerim

astronomi âlimlerinin sözleridir:

4. Dört unsur (toprak, hava, su, ate) üzerinde gezegenlere ait

dokuz felek birbirlerini sk (iç içe) tabakalar hâlinde kaplamlardr.

5. Bunlarn tamam yuvarlak bir soan gibidir. Merkezi yeryüzü

olmu ki, dierlerini bir mknats gibi etrafnda bulundurur.



AY VE BURÇLAR 16»

6. Âlemin merkezi ite bu ortadr (göbektir) ki, her taraftan o

soann göbei görünmez.

7. Çarh-t a'zam —ki her eyi kaplar ve kuatr— için atlas bir

cam deme ki onun içinde yldzlar vardr.

8. Çarh- a'zam, dörtbir yandan snrl olup en üst noktadadr.

Günde bir devir ederek parlar durur.

9. Nitekim yirmidört saatte bir doudan batya devrini tamam-

lar.

10. Hattâ kuatm olduu bütün felekleri de kendisiyle birlikte

dou -bat döndürür.

11. Gece ve gündüz meydana gelen bütün dou ve. batlar onun

âlemin kutbu üzerinde dönmesinden dolaydr.

12. Oniki burç ise sekizinci felektedirler. Ekvatorda her birini

üç eit parçaya böl.

13. Bu felek, sabit yldzlarla ihtiam bulmutur. Âlemin kutbu

üzerinden uzaktadr.

14. Sekizinci felek batdan douya doru yava yava döner ve

yetmi ylda bir derece yol alr.

15. Zühal (Satürn) gezegeni de tpk bu felek gibi batdan do-

uya doru gider ve oniki burcu otuz ylda katetmi olur.

16. Müteri (Jüpiter) de batdan douya gider ve oniki senede

bir devrini tamamlar.

17. Mirrih (Merih) de batdan douya gidenlerden olup 23 ayda

bir devir yapar.

18. Sekizinci felein tam karsnda Güne, kendi feleiyle de-

vaml dönmektedir.

19. Güne de batdan douya hareket ederek bir ylda oniki bur-

cu dolam olur.

20. Zühre (Venüs) felei de ylda bir devrini tamamlar. Yine

Utarit (Merkür) batdan douya doru devredenlerdendir.

21. Ay felei bütün bu gezegenlerin feleklerinin altndadr ve

kendi felei ile hzla döner.

22. Ay da batdan douya devrini tamamlar ve yörüngesini 28

günde dolar.

23. Sekizinci felek oniki ksma ayrlr. Tpk oniki düimli bir ka-

vun gibidir.

24. Her dilim bir burç adyla anlr. Güne bunlarn her üçünü

dolatkça bir mevsim olur.

25. Bahar mevsimi Hamel (Koç), Sevr (Boa) ve Cevza (kiz-

ler) burçlarndan oluur. Yaz mevsimi ise Seretan (Yengeç), Esed

(Arslan) ve Sünbüle (Baak) burçlarn içerir.
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26. Sonbahar Mizan (Terazi), Akreb ve Kavs (Yay) burçlar
olarak bil K ise Cedy (Olak), Delv (Kova) ve Hut (Balk) burçla-

rndan meydana gelir.

27. Oniki burç, oniki ay karlar. Rûmî aylarn otuz günü bir

ay hesap edilir.

28. Güne Rûmî aylarn ilki olan burca girmeden on gün önce
Rûmî ay balam olur.

29. Bahar mevsimi Âzar (Mart), Nisan ve Ayar (Mays) aylarn-
dan oluur. Yaz ise Haziran, Temmuz ve Tabbâh- har (Austos) ay-

larn kapsar.

30. Sonbahar, Eylül ve iki Terin (Terin-i evvel, Ekim ve Tes-

rin-i sânî, Kasm) den meydana gelir. K ise iki Kânun (Kânun-
evvel, Aralk ve Kânun- sânî, Ocak) ve ubattan oluur.

31. imdi Güne hangi ayda hangi burca girer ve langi ayn ka-

çnc günü burçtan çkar artk sen hesapla.

32. Mart ay bahar mevsiminin balangcdr. Bu ayn günleri

31 gündüz ve 31 gecedir.

33. Mart aynn onbirinci günü Güne burcunu deitirir ve Koç
burcunda 30 gün devam eder.

34. Koç burcunun ilk gününe Nevruz denir. Bu gün gündüz ve

gece olarak devam eder.

35. Nisan ay, baharn ortas saylr. Ey yiit! Bu ayn günleri

30 gündüz 30 gecedir.

36. Nisann onuncu günü Güne burç deitirir ve Boa burcu
içinde 31 gün gider.

37. Mays, baharn son aydr. Onun da gecesi ve gündüzü say-
lar 31 dir.

38. Maysn onbirinci günü Güne burç deitirir ve kizler bur-

cunda 31 gün devam eder.

39. Ey kii! Bil ki Haziran ay Yaz balangcdr. Bu da 30 gün-
düz ve 30 gece olup ayn onüçünde gün uzamaya balar.

40. Hazirann onbirinde Güne burç deitirir ve 31 gün Yengeç
burcunda ilerler.

41. Ey himmet sahibi! Temmuz ay Yaz ortasdr. Onun da gün-

leri 31 gündüz, 31 gecedir.

42. Temmuzun onikinci günü Güne burç deitirir ve Arslan

burcunda 31 gün devam eder.

43. Artk Austos, Yaz sonudur. Günleri says 31 gece, 31 gün-

44. Bu ayn onikisinde Güne burç deitirir ve Baak burcunda

düzdür.
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45. Eylül, Sonbaharn ilk ay saylr. Ey zarif kii! Onunda gün-

leri 30 gündüz, 30 gecedir.

46. Eylülün onikisinde Güne burç deitirir ve Terazi burcuna

girip 30 gün gider.

47. Terazi burcunun ilk gününde gündüz ile gece birbirine eit

olur.

48. Terin-i evvel Sonbaharn ortas olup günlerinin says 31

gündüz (ve 31 gece) dür.

49. Terin-i evvelin onikinci günü Güne burç deitirir ve 30

günde Akrep burcunu tamamlar.

50. Sonbaharn sonu Terin-i sânîdir. O da gece ve gündüz itiba*

riyle 30 gündür.

51. Terin-i sânînin onbirinde Güne Akrep burcundan çkp 30

gün müddetle Yay burcunda kalr.

52. Kânun- evvel aynda k balar. Bu ay 31 gündüz ve 31 ge*

ce sürer.

53. Kânun- evvelin onbirinde Olak burcuna sra gelir ve Gü-

ne o gün Yay burcundan çkp Olak burcundaki ilk gününü tamam-

lar.

54. Bu günde gün döner ve geceler uzamaya balar. Güne de

Olak burcunda 30 gün kalr.

55. Kn ortas Kânun- sânîdir. Onu sayacak olsan tam 31 ge-

ce 31 gündüz çkar.

56. Kânun- sânînin onunda Güne burç deitirir ve Kova bwr-

cuna girip 30 gün kalr.

57. K sonu küçük ay denen ubattr. Böylece ubat üç yl 28

gün say.

58. Dördüncü yl, dört çeyrek bir gün olur ve ubat 29 günü bu-

lur.

59. ubatn dokuzunda Güne Balk burcuna girer ve bu burç-

ta da 30 gün seyreder.

60. Sra Koç burcuna gelince Güne iyice parlaktr ve burçlar

tamamlanm, gün Nevruz'a ermitir. (Nevruz Rûmî aylara göre yl-

ba olup Milâdî takvimde Maysn altsna rastlar).

61. emsî yln (Güne ylnn) balangc olarak Mart ay al-

nr. Buna göre Rûmî aylan sen hesapla.

62. Ebced (elif, be, cim, dal) ve hevvez (he, vav, ze) kelimeleri

yedi harften olumutur. Bu harflerden her biri bir ay karlar.

63. Mart (he), Nisan (elif) ve Mays da (cim) olarak al. (Vav)

Haziran, (hemze elif) Temmuz, (dal) da Austostur.
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64. Eylül (ze), Terin-i evvel (ba) ve Terin-i sânî de (he) dir.

Kânun- evvel (ze), ve Kânun- sânî (cim), ubat da yine (vav) dr.

65. imdi öyle ezberle: Ebced (elif, be, cim dal) ve (vav), zev

(ze, vav), ebed (elif, be, dal), hevvez (he, vav, ze), beced (be, cim,

dal). Hez (he, ze), iç (elif, cim), hevza (he, vav, ze, elif), hu (he, vav)

ile ad (elif, dal).

66. Bu yirmisekiz harfin kirinden her ylda bir tanesi pazara ç-

kar (gündeme gelir).

67. Bu yln tarihi (1) 166 dr. Ecd (elif, cim, dal) pazarnn
(dal) harfi imdi Martta bulunmaktaar.

68. Ertesi sene o pazar (he) ye gider ve bu tertip üzere daima
tekrarlanr.

69. Mart ile Muharrem çakt sene yl içeri girer ve Rûmî yl-

dan Hicrî yla göre bir yl düer.

70. Böylece Mart ay 33 yl Mart olarak kalr da otuzdördüncüde

Muharreme rastlar.

71. Eer Rûmî aylar bulmak ve örenmek istersen içinde bu-

lunduun yln harfini pazar harfi ile topla.

72. Birinci haftann birinci gününden itibaren balayarak top-

lamn buna göre say.

73. îki haftann son bulduu gün hangi güne rastlyorsa o ayn
gurresi o gün olur (Meselâ Cumaya rastlyorsa gurre de Cumadr).

74. Arabi (Hicrî) aylarda ilk ay Muharrem olarak bilinir. Hilâl

de bu ayn balangc ile doar.

75. Buna göre (ze) Muharrem, (be) Safer ve (he) de Austos-

tur. Rebiü'l-evvel ve Rebiü'l-âhir (vav); Cemâziye'l-evvel ve Cemâzi-

ye'l-âhir de elif) dir.

76. (Be) Receb, (dal) aban ve (he) de Ramazandr. evval (ze),

Zi'l-kade (elif) ve Zi'l-hicce de (cim) dir.

77. Sekiz harf ehec (elif, he, cim) ile zedbud (ze, dal, be, vav,

dal) u oluturdu. Her sene bu harflerden biri hâkim olur.

78. Yl 1166 ya geldiine göre senenin hâkimi imdi Muharremin
(dal) dr.

79. Ertesi yl senenin hâkimi (elif) olur. Bu bir devr-i daimdir,

hiç deimez.
80. Bu ayda hilâlin ne gün görüneceini bulmak istersen sene-

nin hâkim harfini bulup topla.

81. Böylece iki hafta içindeki günlerden birinde o ayn hilâl gü-

nünü bulursun.

82. önce Günein hangi burçta ve kaçnc günde olduunu bul-

man gerekir. Bundan da o ayn hangi burçta olduunu bulursun.
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83. Güne her gün bir derece ilerlerken Ay, onüç derece ilerlemi

olur.

84. Ay, Günei her gün oniki derece geçer. Her geceyi bunu
gözönünde bulundurarak hesap etmen gerekir.

85. Rûmî aylardan Günein yerini ve burcunu bul ve hilâl o ay-

dan kaç gece ilerlediyse hesabn tut.

86. Ta ki o zaman Mâlin yeri bilinsin ve ay hangi burcun kaçn-
.

c günündedir ortaya çksn.

87. Ay hangi burçtayken hangi ilerin yaplacan seç ve burç-

larn her ay üzerinde te'sirleri olduunu akldan çkarma.

88. Ya da o ayn geçmi gecelerini say ve buna be ekleyip kaçn-
ct gece olduunu bul.

89. Bu sayy 5 ve katlarna böl ve içinde kaç tane be olduu-
nu göre ve Güne hangi burçtaysa böylece bulmu ol.

90. Güneten balayarak her burca beer beer böl ve beten az

kalan artk sayy bul ki bu, o ayn hangi burçta olduunu gösterir.

91. Eer o ay Koç burcunda çkarsa her ie balamay güzel say.

92. Eer ay, Boa burcundaysa evlenip, nikâhlanmak hayrldr.

Ticaret yapmak, bir eyi oluturmak hayrl ve sâlih olur.

93. Eer ay kizler burcunda çktysa elbiselerini deitir. îlim

oku, gayrimenkul ve hayvan al.

94. Yengeç burcundaysan, haber götürmek iyidir. Nakil ve yol-

culuk iyi olduu gibi, müshil içmek de iyi gelir.

95. O ay Arslan burcundaysa dileini büdirmek iyidir. Ziraat ve

tamir yapmak ile hacamat ho gelir.

96. Eer Baak burcunda olursa yeni elbiseler giyin. Hanmlarla

ülfet güzel olur, onlara yönel.

97. Eer burç Terazi ise, o ay al-veri yapmak iyidir. Sohbet et,

musiki dinle ve ilâç iç, iyidir.

98. Eer Ay Akrep burcunda ise temizlik ve iffet gerekir. Yalnz
kalma, susma, feragat etme ve itikâfa çekilme iyi gelir.

99. Eer Ay Yay burcuna girdiyse hacamat yararldr. Güzel gi-

yinmek, hamama gitmek ve tra olmak iyidir.

100. Eer Ay, Olak burcuna girdiyse avlanmak güzeldir. Kuyu-

lar kazmak ve ziraat faydaldr.

101. Ay, Kova burcundaysa binicilik ve bir ehre yeni bir bina

102. Ay eer Balk burcuna girdiyse deniz yolculuuna çk. An-

lama, ortaklk ve ticaret bu ayda iyidir. •
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103. Tam 1166 tarihinde bu takvim 100 beyit hâlinde tamamlan-

d. (iirin bandaki iki beyit münâcaat ve na't niteliinde olduun-

dan air onlar hesap etmeyip yalnzca konuyla ilgili beyitleri sayyor.

Nitekim bu son üç beyit de konu ddr).

104. Ey brahim Hakk «îhtiyârât- Kamerdi açkladn, artk sa-

na Allah'a tevekkül etmek düer.

105. Varlklar âlemini bir hayâl gibi buldun. imdi ruhlar âlemi-

ne gel de burada ho vakitler geçir.

•

ÜÇÜNCÜ NEV: Yedi gezegenin birbirine nisbetle benzerlikleri-

ni ve Yeryüzünde bu gezegenlerin hangi gece ve gündüzün hangi

saatlerinde ne gibi te sirleri olduunu bildirir.

Ey azizi Ehl-i ibret ve hayret demilerdir ki, bu âlem, ne kadar

garib ve acib yaratlmtr. Bu gökler ne garib san' at ve hikmet;

bu cihan tanzim, ne nihayetsiz kudret ve azamettir. San'at ve hik-

met sahibi olan Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan münezzeh-

dr. Bu gökleri ve yldzlan, bu hey'et ve tertib üzere yaratan Bari

Teâlâ'ya nice yüzbin kere hamd ve senalar olsun ki, bizlere lûtf

ve inayet edip âlemi aydnlatan Günei dier gezegenlerin orta-

snda yaratarak Yeryüzüne itidâl üzere hayat bah etmitir. Eer
ems-i münir (parlak Güne) bu te'sir ile Ay feleinde olsayd

scakln iddetinden Yeryüzü yanard. Eer burçlar felei kadar

uzakta olsayd iddetli souktan tabiatlar bozulurdu. O hâlde yedi

gezegen arasnda cihann sultam Günetir. Dier gezegenler onun

asker ve yardmclar olmutur. Kamer vezir, Utarid kâtib, Zühre

sâzende, Merih bakumandan, Müteri kad, Zühal hazinedar em-

sâli gelmitir.

Samanyolu (Kehkean) diye bilinen eyin asl, burçlar fele-

inde açkland gibi altnc kadirden [gözle görülen yldzlarn en

sönükleri] olan küçük sabit yldzlar topluluudur. Birbirlerine

çok yakn olduklar için birbirlerini tams [mahv] edip beyaz bulut

gibi görünmektedir. Samanyolu'nun gecenin ilk saatlerde bir ba
güneyde bir ba kuzeydedir. Gece yars güneyde olan ba bat-

ya, kuzeyde olan douya vanr. Gecenin sonunda batya gelen

ba kuzeye, doudaki de güneye gider. Bize nisbetle deirmen gi-

bi devr etmesinin çeitli izahlar olmusa da bilginlerin akllar

hayrette kaJnrtr. Mülkünde olanlarnn hakikatlerini en iyi

Allahü Teâlâ bilir.

Yedi gezegenin Yeryüzünde ufuklar bakmndan saat be saat

nöbetle olan te'sirlerini bildiren daha önce yazdmz manzume-

yi burada yazmak uygun görülmütür.
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NAZM

1. Hûda'ya ükr kim halk etti bunca encüm ü eflâk

Salât ol dostuna olsun ki annda demi «levlâk»

2. Ve bâde Hakk der ilm i felek srrn ayan ettim

Otuz beyt içre nahs u sa'd-i sâât beyan ettim

3. ki âlemde bir bildim müessir zât- Mevlây
Veli rabt eylemi esbaba ednây hem a'lây

4. Erjer bilmek dilersen olduun saat ne saatdir

Ne kevkeb hükm eder ol dem nuhûset ya saadetdir

5. Yedi gece yedi gün gün batb doduu ân içre

Yedi seyyareden bul kang hâkimdir zaman içre

6. Ki her gün haftadan her gece bir seyyarenindir kim
O eb ol rûzun evvel saatinde hem odur hâkim

7. Heman hfz et yedi lâfzn yedi gün bil yedi kevkeb
Edes biyr- çihah deld-i hesi vü reh zühaldir hep

8. Evâil harf çinde hevvez olmu hafta eyyâm
Huruf- sâniye eb sâlise gün hâkimi nâm

0. eb-i pazar utarit ertesi eb müteri talib

eb-i se enbeye zühre zühal çaranba e gâlib

10. Hamîs akam ems ü cuma akamnda meh âmil
eb-i sebt oldu mirrih ol huruf-u sâniye kâmil

l, Pazar ems ertesi meh sal mirrih erba'aya tir

Hamie müteri cum'aya zühre sebte keyvân mîr

12. Yedi lâfz içre eb hem rûz evâil saatinden al

Yukardan yedi seyyareyi tertib ile say gel

13. Zühalden müteri mirrih vü ems ü zühreye ho yet

Utaritle kamerden geç bu tertib üzre hem devr et

14. Birer saat hükümetle olur seyyareler kaim
Gecedir oniki saat gündüz hem oniki daim

15. Gece gündüz yigirmidört olur saat ki sânîdir

Deildir müstevi bunda murad ancak zamanidir

16. Zamanî saatin miktar artar eksilir bile

Adedle muhtelif olmaz eb ü rûz tül u kasr ile

17. Neharn kavsimi hem leylin onikiye ksmet kl
Bu saatin biri daim ona nsf- südüsdür bil

18. eb u rûz tül u kasr ile kyas saati böyle

Tulü' u hem gurubun geçmiin bul ho hesab eyle

19. Geçen saati bul zilden ya rub ören ya usturlab

Gayemde yapma saati bu saatten zaman yap
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20. Zaman saati bir bir yedi seyyareye ver gil

Ne kevkeb olduun vakte gelirse hâkim an bil

21. Zühaldir nahs- ekber saati hem ar olurmu
Mekân çarh- sabidir bina yap balama hiç i

22. Mübarek müteridir sa*d- ekber saatin ho bil

Nakl i bey' u ira tezvic edip her ule ol mail

23. Cihan mirrihe mahkûm olduu saat hiç i etme

Çün oldur nahs- asgar pes kan aldr kimseye gitme

24. Mübarek ems hükmünde taleb kl cümle yârân
Mekân çarh- râbidir ziyaret eyle sultân

25. Çü zühre sa'd- asgardr o saat içtima eyle

Müferrih sohbet et ho söz güzel savt istima eyle

26. Utarit mümtezicdir ol zaman yaz nüsha hem mektub

Kitab oku okut nak et hesab etmek olur mergub

27. Kamer sa'd oldu bu gökte o saatte sefer hotur
Ticaret irket ü irsal i mektub u haber hotur

28. Yedi seyyare ahkâm bu tertib üzre kanundur

Gel ey Hakk bil o Hakk' ki cümle hüküm anndr

29. Kamu nahsi kamu sa'd kamu erri kamu hayr
Hep edib eyleyen Hakk'dr bir an bil unut gayri

30. Ko üç mevlûdu dört ümmü yedi âbâ nüh tâk

Kamusu halik ü fâni Hüve l Hayyü Hüve l-Bakî.

iirin günümüz Türkçesine çevirisi öyledir:

1. Allah'a ükürler olsun ki bunca yldzlar ve felekleri yaratt.

Sevgilisi Hz. Muhammed'e de salât olsun ki onun hakknda Allah,

«Sen olmasaydn, sen olmasaydn ya Muhammed, felekleri yaratmaz-

dm», buyurmutur.

2. imdi, Hakk der ki: Bu iirimde felekler timinin srlann açk-

ladm ve otuz beyitte uurlu (kutlu) ve uursuz vakitleri anlattm!

3. Bildim ki, Hakk Teâlâ'nn zât her iki dünyada yegâne hüküm
sürücüdür. Ancak yine de O, aadakileri de yukardakileri de (bütün

olaylar) belli nedenlere baml klm.
4. Eer içinde bulunduu vaktin nasl bir vakit olduunu ve o

anda hangi yldzn zamana hâkim olduunu, vaktin kutluluk mu,

uursuzluk mu tadn bilmek istersen...

5. ... Yedi gece yedi gündüz Günein doup batt zamanlar gö-

zetle ve zamana yedi gezegenden hangisinin hâkim olduunu bul.

6. Çünkü bir haftann her gecesi ayr bir yldzn te'sirindedir

ve o yldz o gece ile takip eden gündüzün ilk saatlerinde zamana hâ-

kimdir.
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7. Hemen u yedi lâfz ezberle ve yedi gün ile yedi yldz aklnda

tut. Edes, Biyr, Cihah. Deld, Hesî, Reh ve bunlarn asl olan Zühal.

8. Bu harflerin ilki ilk geceye hâkimdir. kinci harf ikinci gece-

ye, üçüncüsü de üçüncü geceye hâkimdir (?).

9. Pazar gecesine Utarit (Merkür), ertesi gece Müteri (Jüpiter)

galiptir. Sal gecesine Zühre (Venüs), Çarambaya da Zühal (Satürn)

galiptir.

10. Beinci olan Perembe gecesine Güne, Cuma akamna da

Ay galiptir. Cumartesi gecesine Mirrih (Merih) galip olup tastamam

ikinci harf (Bîyr) buna rastlar.

11. Pazar gündüzüne Güne, ertesi gündüze Ay hâkim olup, Sal

gündüzüne Mirrih (Merih) hâkimdir. Çarambaya ise Tir galiptir.

Beinci (Perembe) ye Müteri (Jüpiter), Cumaya Zühre (Venüs) ve

nihayet Cumartesiye de Keyvan (Zühal, Satürn) hâkimdir.

12. Yukardaki yedi lâfza göre geceleri ve gündüzün ilk saatlerini

alp, yukardan aaya srayla yedi gezegeni sayarak gel.

13. Zühalden, Müteri, Mirrih, ems ve Zühreye geçerek Utarit

ile Kamer ile gezegenleri devretmi ol.

14. Bu gezegenler birer saat hüküm sürüp geçerler. Geceyi de 12,

gündüzü de 12 saat olarak hesapla.

15. Gece ile gündüzün saatleri toplam 24 olup bu saatler her za-

man birbirlerine eit yürümezler.

16. Zaman saatin süresi artabildii gibi ekitebilir de. Böylece

gece ile gündüzün saatleri say ile deil uzunluk ksalk ile ölçülür.

17. Gece ve gündüzün sürelerini onikiye böl. Bu saatin her biri

normal saate göre altda bire varan deiiklik gösterebilir.

18. Gece ve gündüz saatlerini böylece uzatma ve ksalmaya göre

hesapla. Dou ve bat zamanlarn da örenip saati ona göre bul.

(Not: Burada sözü edilen saat gece veya gündüz süresinin onikiye

nmesiyle elde edilir. Meselâ 14 saat olan bir gündüzle bir saat 70

dakika, 10 saat süren bir gecenin bir saati de 50 dakika olarak hesap-

lanr. Gece ile gündüzün eitlii hâlinde bir saat 60 dakika olur).

19. Gölgeye bakarak geceden veya gündüzden geçen saatleri he-

sapla. Yahut da bir usturlabdan günün kaçta kaçnn geri kaldn
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hesapla. Bu hesaplamay da bulutlu zamanda yapma. Zaman bu saate

göre bul.

20. Bundan sonra zamann saatlerini birer birer yedi gezegene

ayr. çinde bulunduun saate hangi yldz rastlarsa bil ki onun hâ-

kimiyeti sürmektedir.

21. Buna göre: Zühal nahs- ekber (büyük uursuzluk) dir. Onun

hâkim olduu saat ar olur. Onun mekân dördüncü felektir, bu va-

kitte bina yap ve yeni bir ie balama.

22. Müteri sa'd-i ekber (büyük kutluluk) dir ve saati mübarek

olur. Al-veri ve nakil ile evlenme bu vakitte iyidir. Hattâ her eye

bu saatte balayabilirsin.

23. Dünyann Mirrih'in etkisinde olduu vakitte hiç i yapma-

Çünkü o nahs-i asgar (küçük uursuzluk) dr. Bu zamanda kan aldr.

Kimseyi de ziyarete gitme.

24. Kutlu Günein hâkim olduu vakitte dostlarnla birlik ol.

Bunun mekân dördüncü felektir. Bu saatte yetkilileri ziyaret iyi olur.

25. Zühre sa'd- asgar (küçük kutluluk) dr. Zührenin hâkim ol-

duu saatte e-dost arasnda ol. Ferahlatc sohbetler eyle, güzel söz-

ler ve tatl sesler (nameler) dinle.

26. Utarit mümtezic (uygunluk ve badama) dir. Onun zama-

nnda yaz ve mektup yaz. Kitap oku, okut; resim yapmak ve hesap

yapmak da bu vakitte rabet edilen bir durumdur.

27. Kamer birinci gökteki sa'd (kutluluk) dir. Onun hâkim ol-

duu vakdte sefer (yolculuk) iyidir. Ticaret yapmak, ortaklk kur-

mak, mektup ve haber göndermek güzeldir.
•

28. Yedi gezenin hâkimiyetleri anlattmz ekilde kesindir. Ey

Hakk! Allah' tan ki, her ey O'nun hükmündedir.

29. Bütün kutluluk, uursuzluk, iyilik ve kötülükleri takdir edip

hüküm süren yalnzca Allah'tr, bunu bil, gerisini unut.

30. Üç dourulmuu (Mevâlid-i selâse denen bitki, cansz ve hay-

vanlar), dört anay (Anâsr- erba'a denen toprak, hava, ate, su), ye-

di baba (yedi gezegen) ve dokuz felei bir kenara brak. Bunlarn

hepsi geçici ve yok olucudur. Diri olan ve Bâkî olan O'dur.
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Gece ve gündîiz saaUenn. goftar& ce-tvel

Gündü 7- Paxar Sal Çarafta Pc semte

Gece Rgremle dama CumarleS. Pazar R»za.-fcS Sal.

Birinci Saa^ Gune Py Menli UUr.d Zuhal

\kiac Saa4 ScmS uVa^id
|

tciintü Saa4: KAusler. SaUrn Kamer M.erth

Oordür.c.J Saat Mech UUrd JopAer em%

Sems Kamer MarS Zohrc

AI\;nC Saai 2TaVioA GuneS Kamç NAeriK Utarîa

YcmJ«i£ Saat
1

Mor. K Ular d Mosle.. Venüs S e t> £

»

Mc» -V» Met Kot Müteri Z vHC « Z uhal

U*ocivi

OaunCU SO<4 Mute«- ~7. vA,. e 2. -Hol K n^P 1 Merih

OU"^ Saat Kamer MuftU ZüWce Sems

K«t»er Ulard V\u-?V eri Z uhf e

[Bu cetvel iirin daha açk eklidir. Bir pazartesi günü sabah sa-

at altda güne dosun, gündüz müddeti de 15 saat olsun. 15 saat

onikiye bölünürse gündüzün bir saatlik zaman bulunur ki 75 daki-

kadr. Gündüz saat 10 da hangi seyyarenin saati olduunu bulmak

çin Günein douundan itibaren geçen saate baklr ki 4 saattir.

4 saati içinde 75 dakikann kaç kere olduu bulunur. 6-7.15 birinci

saattir. Ay'a aittir. 7.15-8.30 ikinci saat olup Zühal'e aittir. 8.30-9.45

üçüncü saattir ki Müteri'ye aittir. 9.45-11.00 dördüncü saattir ki

Merih'e aittir. Müteri, Zühre, Güne, Ay uurlu (sa'd, saadet) yl-

dzlardan, Zühal ve Merih uursuz (nahs, nuhuset) yldzlardandr.

Utârid mümtezicdir. îyi ile iyi, kötü ile kötü olur].

DÖRDÜNCÜ NEV: Feleklerin saysn, ses ve namelerini ve

merkezlerin hareketi ile meydana gelen dairelerin açklamasn bil-

dirir.

Ey aziz! Filozoflar ve astronomlar ittifakla feleklerin saysnn
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24 olduunu bildirmilerdir. Bunlar.- Felek-i azam, sabit yldzlar
felei, selâse-i ulviyyenin (Zühal. Müteri. Merih) üçer felekleri, Gü-
nein iki felei, Zührenin üç felei. Utârid ve Kamerin dörder felekle-

ridir. Bu yirmidört felek, fasllarnda anlatld gibi birbirinin için-

de ve aralarnda boluk olmadan birbirlerine demektedirler. Ha-
reketleri de çeitli olduundan her felek baka bir perdeden sadâ
verip gönül yükselten namelerle tebih ve tehlil ederler. Hiç dur-
madan Yezdân'm aknn hareketi ile raks ve devrân ederler. Fe-

leklerin böyle hâllerini âletlerle ve hesab ile rasad edenler, iitip
ve seyr edip nice srlarna vâkf olmulardr. Eflâkin seslerini ve
namelerini perdeleri ile zabt edip, usûl ve fürû'u, derecelerine gö-
re, hakimane olarak birbirine meze edip, rûhlar için binlerce ma'cun
ve lezzetli erbetler yapmlardr. Her bir makam nice derde deva,
nice hastalklara ifâ, nice tabiata safa, nice kalbe cilâ ve nice rûha
gda bulmulardr. Bu ilme tbb rûhânî, hendese-i rûhâni, kuvvet-i
ruhani ve fenn-i mûsiki diye isimler vermilerdir.

h Mûsiki hikmete dâir fendir,

Bilene, bilmeyene rûendir.

2. Nice esrân var idrâk edicek

Pür gelür sineleri çâk edicek.

3. tibârât-i tekâsim ü füsûl

mtiyâzât- makamât ü usûl

4. Perde vü pirev ü savt u amel
Kâr ü nak ü uab ü kavi ü gazel

5. Her biri hikmet ile memlûdur
Can riyazin suvarr bir sudur.

6. Name-i yâbis ü hâr u bârid

Çeme-i mahz- hikemden vârid

7. Her biri bir maraza nâfi'dir

Zddn her birisi dâfi'dir.

8. Zîr ü bâlâs havadr anma
Dâir olur mu havasz dünyâ

9. Hikem-i kevn ü mekân muzmerdir
Anlamaz hikmetin ol kim kerdür.

10. Böylece zevkin eden ehl i reâd
Eylesin zevkini Allah ziyâd

11. Verir insana hayat tâze

Name-i bülbül-i ho âvâze

NAZIM
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12. Gü kl namesini mürgânn
ktiza eyler ise insann

13. Name-i ûh ho âheng-i beer
Hâh u nâ-hâh eder insana eser

14. Name bir mantk i ruhanîdir

Namenin lezzeti vicdanîdir

15. Can fezadr nefes i insanî

Dil-rubâdr neâm- rûhânî

16. Ger hakikatle olursan sâmF
Olmaz evkat- hayâtn zayi*.

Bu beyitler Yusûf Nâbi'nin Hayriye-i Nâbi adl manzum nasi-

hatnâmesinden alnmtr. air bahar mevsiminden bahsederken bu
beyitleri yazar. Günümüz Türkçesine çevirisi öyle olur:

1. Mûsikî hikmetle ilgili bir fendir, ki bilene de bilmeyene de
ho ve parlak gelir.

2. Mûsikîde anlayacak nice srlar vardr. Hele sineler çâk etme-

ye (Allah akyla gönüller parçalayp ah!, of!., etmeye) birebir gelir.

3. Onun ara taksimlerine ve fasllarna gösterilen itibarlar; ma-
kamlarn ve usûllerin birbirlerine olan üstünlükleri...

4. ... perde, perev, ses ve icra; kâr, nak ve sözlerin terennüm-

leri...

5. ... her biri bir hikmetle donatlmtr ki, bunlar can bahçesini

sulayan birer akarsu gibidir.

6. Yâbis (kuru), hâr (scak) ve bârîd (souk, sade ve yaln) na-
meler ise hikmetin özünü aktan çemeden (yâni ses borusundan) ç-
karlar.

7. Bunlardan her biri bir hastalk için faydaldr. Her birisi kendi

zddn bedenden defeder.

8. Alt - üstü havadr (botur veya namedir) ama Dünya da ha-

vasz dönmez ki!..

9. Yaratlmlarn hikmeti onda gizlidir. Onun hikmetini sar-
lar (yâni dinleyip de ibret almayanlar) bilemez, anlayamaz.

10. Ondan ibret alarak zevkini alan olgun kiilerin Allah zevkini

arttrsn.

L Güzel akyl bülbülün nameleri insana taze hayat ba-
lar.

12. Nefsin çektii zaman kularn o güzel namelerini de dinle.

13. nsanlarn tatl ahenkli ûh nameleri de kiiye ister istemez

te'sir eder.
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14. Name rûhânî (veya ruha hitap eden) bir konumadr. Na-
menin lezzeti vicdanlara seslenir.

15. nsann konumas (veya sesinin nameye dönümesi) cana
can katp içler açar. Rûhânî nameler de gönle akseder, gönül kapar.

16. Eer onu lâykyla dinlersen, hayatnn o vakitleri boa gitmi
saylmaz.

Gezegenlerin feleklerinin içlerinde noktalarn devri ile meyda-
na gelen dairelerden biri, Güne merkezinin hareketi ile hâncü'l-

merkez felein çevresi üzerinde resm olunmutur. kincisi tedvir
merkezinin hareketinden hâmil feleklerin çevreleri üzerinde resm
olunan dairelerdir. Üçüncüsü gezegen merkezlerinin hareketinden
tedvir feleklerinin muhitleri üzerinde resm olunan dairelerdir. Bu
daireler hangi felekte ise o felein ismiyle adlandrlr. Hâmil felek-

ler ismi verilen be daire ve Kamerin mâil feleinin ekvatoru olan
alt dairenin âlemi kestikleri farz olunsa, bunlar burçlar feleine
mâil olurlar. Onun için bunlara mâil felekler denir. Bu felekler yu-
karda açkland gibi gök kutbundan ve burçlar dairesinin kutup-
larndan baka kutuplar üzerinde hareket ederler. Mümessil felekle-

rin sathlar üzerinde meydana gelen mâil felekler, ki aada resm
olunan feleklerdir, mümessil felekler diye isimlendirilen dairelerle

düüm noktalarnda kesiirler. (Müslüman astronomi âlimleri, Gü-
nein yörüngesi ile gezenlerin yörüngeleri arasnda olan bir ilâ üç
derecelik küçük açlan ölçmüler, düüm noktalarnn yerini ve de-

iimini incelemilerdir)

.

ûjt»»'- Burc«- fttog' otHHM I IM
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[Bu yörüngelerin kark olmas, fasllarnda açkland gibi.

her gezegen Felek-i a'zamm ve burçlar feleinin hareketine uyma-
sndan, ayrca cüz'î felekleri olan hâmil ve tedvir feleklerinin hare-
keti ile gezegenin merkezinin hareketinden meydana gelen dairele-
rin bir arada çizilmesindendir. Artk bugün bütün gezegenlerin Gü-
ne etrafnda birer elips yörünge çizdii, Ayn da Dünya etrafnda
elips yörünge çizerek döndüü kesin olarak bilinmektedir. Yerin
sabit kabul edilmesi, eski âlimlerin iini zorlatrmtr].

BENC NEV: Yedi gezegenin ve dört keyfiyyetin (scaklk,
soukluk, rutubet ve kuruluk) te'sirlerinin hakikatini bildirir.

Ey aziz! Kelâm âlimleri bu konuda öyle buyurmulardr: Her
eyi yaratan Allahü Teâlâ'y tanmaktan mahrum olan müneccim-
ler (astronomlar) ve tabiiyyeciler (biologlar) bütün ileri yldzlara
ve tabiatlara isnad edip dalâlette kalmlardr. Bunlar u iki karn-
caya benzer: Bir kât üzerinde yürürlerken bir nak, yaz görür-
ler. Bunun üzerine karncann biri ne'elenip der ki: «lerin hakika-
tini anladm. Hepsi kalemden meydana geliyormu». Bu karnca bü-
tün tasarruflar scakla, souklua, kurulua, yala balayan,
en son derecedeki tabiiyyûna (biologlar) benzemektedir. Dier ka-
rnca daha dikkatli bakarak kalemin hareketinin kendisinden deil
de parmaklarn iradesine bal olduunu görür. Dier karncaya
der ki: «Sen hata etmisin, iin hakikatini anlyamamsn. Çünkü
ilerin meydana gelmesi kalem ile deil parmaklar vastas iledir.

Kalem ise parmaklar arasnda mecbur olup, onlarn emrindedir». Bu
karnca da bütün ilerin tasarrufunu yldzlara isnad eden münec-
cime benzer. Bu karncann görüü de dieri gibi yanltr. Çünkü
yldzlar meleklerin elinde mecbur ve muztardr. Melekler de Hak
Teâlâ'nm emrine boyun eer, itaat ederler. Hepsi O'nun iradesi ve
kudreti ile harekette ve hareketsizliktedir.

lerin idaresini tabiatlara (scaklk, soukluk, yalk, kuruluk)
isnad eden tabiiyyecinin sözü dorudur. Çünkü tabiatlarn tasarruf-

da (ilerin oluumunda) rolü vardr. Eer olmasa idi tp ilmi bâtl
olur, hastalar ilâç ile tedavi etmemek gerekirdi. Halbuki ilm-i eb-
dân (anatomi ilmi) merû'dur. Beden ilmine dolaysiyle tbba çal-
maya izin verilmitir. O tabiiyyecinin hatâs, görüü zayf olup topal
merkeb gibi o menzilde yatp, onu bilmemitir. Tabiatlar da Hakk
Teâlâ'nn kudret elindedir. Tasarruflar O'nun te'siri iledir.

Zavall müneccim de öyle demektedir: «Güne öyle bir yldz-
dr ki, âlem onunla snr ve aydnlanr. Eer Güne olmasa idi bitki

ve hayvan olmaz, gece gündüz birbirinden ayrlmazd. Ay da mey-
valara lezzet verir. Karanlk geceyi aydnlatan odur. Eer Ay olma-
sayd çiçekler ve meyvalarda güzel kokular, çeitli renkler ve güzel



186 M ARFETN AME

lezzetler bulunmazd. Hafta. ay. yl belli olmazd. Güne scak ve

kurudur. Ay souk ve rutubetlidir. Yldzlar bu keyfiyetlerle âlem-

de mutasarrftr. Müneccim de bu sözleri ile doruyu söylemektedir.

Ancak bütün ileri yldzlara balamas doru deildir. Yldzlar
ancak Hakk Teâlâ'nn izni ile bu tasarrufata yetmilerdir. Her ey-
de tasarruf sahibi ve müessir ancak Hakk Teâlâ'nn olduunu idrak

edememitir. Bu müneccim ile tabiiyyecinin ayrlklar bir filin hor-

tumu ile ayan tutan iki köre benzer. Birisi fil. oluk gibi bir eydir,

dieri direk gibi bir eydir, demektedir. kisi de tuttuklar uzvun
vasfnda sadktr. Fakat filin bir uzvuna, filin hepsi budur dedikleri

için yanlmlardr.

Yldzlarn ve tabiatlarn te'sir ve tasarrufda rolleri vardr. Fa-

kat bu te'sir ve tasarruflar onlara özgü deildir. Yldzlar ve tabiat-

lar o Hakim ve Sâni' olan Allah Teâlâ'nn, âletler gibi hizmetçileri-

dir. Meselâ bir padiah büyük bir saray yaptrp, içinde kendi veziri

için hususî bir kök hazrlasn. Kök etrafnda bir avlu ve avlu için-

de on iki hücre bina edip her bir hücrede bir nâib nasb etsin. Nâib-

ler, vezir i a'zamn emirlerini darya tebli ile görevli olsunlar.

Hücrelerin kaplar üzerinde yedi atl nakibler yâni beyler olsun.

Görevleri hizmette mukim olup, padiahtan vezire ondan nâiblere,

onlardan muavinlere gelen emir ve hükümleri darda icra klmak
olsun. Ayrca darda dört piyade zâbit bulunup ellerindeki kemend-
lerle padiahn istedii kimseleri balayp huzura getirsinler veya

huzurdan çkarsnlar. Bu misalde padiahtan murad âlemlerin Rab-

bidir. Büyük saray Ar- A'lâdr. Vezir-i a'zam akl- evvel (ilk akl)

dir. Hususî kök vezir-i a'zamm makam olan Kürsîdir. Avlu seki-

zinci felektir. Oniki burcunda oniki melek vardr. Süvari nakibler

yedi gezegendir. Bunlar gece gündüz o burçlarn kaplarn dolap
hizmet ederler. Piyade zabitler anâsr- erba'adr. Bunlar bulunduk-

lar yerden hareket etmezler. Scaklk, soukluk, yalk, kuruluk;

ate. hava, su ve topran elinde dört kemend gibidir.

Hâlinde deiiklik olup, üzüntü ve endieye kaplarak akn
bir hâlde, dünyadan el çekmek isteyen kimse hakknda doktorlarn,

tabiiyyecinin ve müneccimin sözleri baka bakadr. Doktor, «Buna

sevdâ hastal galib olmutur. Malihulyâ illetine tutulmutur. Bu-

na Eftimon erbeti ilâç olarak verilmelidir», der. Tabiiyyeci, «Bunun
hastal tabiatna kuruluk galib olduundandr. Bu kuruluk dima-

na kadar ulamtr. Tabiatnn kuru olmasna sebep, k hava-

sdr. Buna sevdâ arz olmutur. Sevdâ ile Utarid ile Merih arasn-

daki kötü müâkele husulünden zuhûr eder. Utaride iki sa'd yakn
olup, üçlü sistem olmaynca bunun hâli düzelmez-, der. Bunlann
hepsinin sözleri dorudur. Çünkü her biri akl erdii kadar söyle-

mitir. Ne yapsnlar! Akl- cüz'i ile aslna ermemilerdir. Esas ve
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dimana
zetlerinden

yular ile

asl öyledir ki, herhangi bir kimseye saadet ikbal edip Hakk Teâlâ
ona hidâyet etmek murad eylese, o kimseye iki kuvvetli nakib havâ-
le eder. Utarid ve Merih'dir. Bunlar anâsra yâni piyade olan zabit-

(tabiatn) yâni kemendini o kimsenin boynuna takp
erar ederler. Böylece o kimseyi dünya lez-

hüzün ve gam kamçs ile sevk edip irâdet

huzuruna iletirler. Bu hakikati bu ekilde
ne hikmet-i tabii ile, ne de ahkâm nü-

cûm ile hâsl olur. Ancak nübüvvet ilmi ile bilinir,

muhit olan padiâh- bi-zevâl ve

Teâlâ muhabbet ettii kullarn gâh nimet ve belâ ile, gâh hastalk
ve sevda ile Cenâb- izzetine dâvet eder ve «Ey benim kullarm si-

zin belâ ve mihnet sandnz eyler benim lütuf ve muhabbet ke-
mendimdir. Yanmda muhterem olan kullarm onunla kendi rzâ
ve Cennetime, huzûr- izzetime dâvet ve cezb ederim», buyurur.
Nitekim haberde, «Belâ Peygamberlere, sonra evliyaya ve bu sra
ile çok sevgiliden az sevgiliye doru gelir-, buyurulmutur.

Astronomi âlimlerinden alnan felekler ve yldzlar hakkndaki
bu kadar bilgi ile cihan yaratan Hakk Teâlâ'nn kudretinin büyük-
lüünü, hikmetinin ve san'atnn inceliklerini düünüp hatrlamak
kolaylam matlab- a'lâmz olan Mevlâ'mz tanmak hâsl olmu-
tur. Biraz da ate, hava, su, toprak ile maden, bitki ve hayvanlar-
dan bahs ederek cihann srlarn bir miktar açklamak uygun gö-
rülmütür. Böylece bunlar okuyan akl sahihlerine ibret olmas, sü-

rür ve huzûr ile gönüllerinin dolmas, lisanlarnn virdinin Mevlâ-
nn tebihi olmas düünülmütür. (Mülk, melekût, izzet ve azamet
sahibi olan Allahü

Üçüncü Bâb
Olma ve bozulma cihan olan süflî cisimlerin mahiyet ve key-

fiyyetini yâni erkân erba'ann [anâsr- erba'a = ate, hava. su,

toprak] bulunduklar yer ve durumlarn ve mevâlid-i selâse'nin

[maden, bitki, hayvan] vasflarn ve hâllerini baz te'sirlerle olan
ekil deitirmelerini, Türk yl hükümleri ile olan durumlarn de-
imelerini ve yeni astronominin baz bilgilerini on fasl ile hakl-
mâne açklamaktadr.

BRNC FASIL

Anâsr erba'dan Ate unsurunun mahiyetini, sfatlarn, hal
ve tavrlarn dört nevi ile beyan eder.
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BRNC NEV, Ate küresinin baz hâllerini bildirir.

Ey aziz! Hey'et ehli (astronomlar) demilerdir ki, basit cisimler

olan ate, hava. su ve toprak, mevâlid-i selâse (maden, bitki, hayvan)
olan bileik cisimleri meydana getirdikten sonra yine dörde çözül-

düklerinden bunlara anâsr (unsurlar) denir. Bu dördünün birleme-
sinden ve birbirine çevrilip karmasndan bileik cisimlerde dei-
me ve bozulma meydana geldii için anâsra, erkân (rükünler) de
demilerdir. Anâsr- erba'a veya erkân- erba'a denilen ate, hava,

su, toprak srasiyle Ay feleinin altnda, içiçe küreler hâlinde her

biri kendi yerinde karar etmi hâlde bulunurlar. Bunlarn en lâtif

ve en yüksek olan ate unsurudur. Paralel iki küresel yüzey ara-

sndadr. Üst yüzeyi Ay feleine, alt yüzeyi havann üst yüzeyine

ve hepsine galibdir. Gözle görülmez. Günein scakl tesiri ile top-

rak ve sudan her ne kadar sert dumanlar ve youn su buharlar yu-

kar çkp ate küreye ularlarsa da, hepsini yakp hâlis ate yapar.

Eer ate küre bizim bildiimiz ate gibi renkli ve kl olsa idi

gökleri ve yldzlar^ görmemize engel olurdu. Bu unsurun tabiat

kendi mekânnda sükûn ve^ karar etmek iken, Ay feleinin günlük
hareketine uyarak onu teyi ..edip âlemin merkezi etrafnda dou-
dan batya gider. Bütün eczas beraberce bir karar üzere devaml
olarak kendi hareketi ile döner. [Atmosferin 80'inci km. sinden son-

raki termosfer tabakasnda scaklk devaml artar, basnç ve hava
hissedilmeyecek derecede azalr. 110 km. de scaklk 80° dir. Daha
sonra scakln birkaç yüz dereceye çkt okul kitaplarnda dahi

yazldr].

KNC NEV: Ate unsurunun tabiat ve kabiliyetini, uzaklk
ve büyüklüünü bildirir.

Ey azizi Ehl-i hey'et demilerdir ki, ate unsurunun kendine has

tabiat scak ve kuru olup, mutlak ulvi bulunduundan dier unsur-

lara zddr. Ayrlma ve birlemeyi kabul ettiinden var olmaya ve

bozulmaya ve çeitli ekiller almaya kabiliyeti vardr. Nitekim yu-

karda açkland gibi kendi mekânndan inen parçalarnn dier
unsurlara tebeddül edip çevrildii görülmektedir. Gözlemcilerle

matematikçiler ve geometriciler ittifakla demilerdir ki: «Ate kü-

renin üst yüzeyinin âlemin merkezi olan Yeryüzünden uzakl
41.926 fersahdr. ç yüzeyinin merkezden uzakl yaklak 15.026

fersah bulunmutur. Kalnl ise 26.900 fersah olmaktadr».

ÜÇÜNCÜ NEVs Ate'in çeitlerini bildirir.
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Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, hikmet ehli demilerdir ki: «Atein

birçok çeitleri vardr».

1. Anâsr'dan biri olan ate unsurudur. Bunun te'siri bütün ya-

kclardan kuvvetlidir, harareti iddetlidir. Allahü Teâlâ Kelâm- Ka-

diminde Talâk süresi, onikinci âyet i kerimesinde, «Allahü Teâla

yedi adet gökleri ve bu kadar sayda Arz yaratt», buyurmutur.
Bütün hükemâ anâsr- süfliyyeyi bu âyet-i kerimenin mazmununa
tatbik için hava unsurunu üç tabaka, Arz' (topra) iki tabaka farz

ederek hepsini yedi tabaka itibar etmilerdir. Ate küre birinci ta-

baka olmaktadr.

2. Demirde, tata ve yeil aaçta gizli olan atetir. Sert demiri,

kat ta eritip toprak eder. Bitki ve aaçlar yakp kül eder. te bu

üç kesif (youn), souk ve karanlk üç maddeden bu lâtif, scak ve

kl cismi çkarmak alacak bir hikmet, pek garib bir san'attr.

3. Sâika (yldrm) ateidir. Lâtif cisimlerden geçip kesif cisim-

leri yakar.

4. Harameyn ateidir. Gök gürültüsü ve imek olmadan hava-

da bulut yok iken geceleyin gökte parlard. Onun ndan Beni

Tayy üç günlük mesafeden develerini götürürdü. Yaknnda olanla-

r yakar, gündüzleri duman görünür, geceleri ate olurdu. Nihayet

smail aleyhisselâm evlâdndan Halid bin Sinan aleyhisselâm de-

rin bir kuyu kazdrp o atei kuyuya kapatmt. Bir zaman halk

onu seyr etmilerdir. Sonra o ate o kuyunun içinde kayboldu.

5. ihâb- kabes (köz kvlcm) ateidir. Halk onu yldz par-

lamas zannederler. Halbuki o Yer'den havaya çkp^hiçbir souk-
luun te'sirinde kalmadan ate tabakasna ulaan duhândr.

6. Cehennem ateidir.

DÖRDÜNCÜ NEV, Atein, kaynana kavumasna yâni k
olmasna; rûhun bedenle olan balantsnn birkaç yönden benze-

diini bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki ehl i hikmet demilerdir ki: Rüh-i hay-

vaninin bedende, yüree taallûk ve birlemesi, aynen atein mumun
fitiline olan taallûk ve ball gibidir. Bu balln, tâallûkunjp-

tali bir üfürme .(nefes) ile kolayca olduu gibi, rûhun taallûkunun

iptali de bir ta'na ile kolayca meydana gelmektedir. Kandilin ya
bittiinde ate ondan ayrlp kandil söndüü gibi bedenin tabii rutu-

betinin sona ermesinde nefs ondan ayrlr. Atein hava alp sönme-

dii yerde, insan da teneffüs edebileceinden ölmez. Atein söndüü
yerde insan da teneffüs edemeyip yaayamaz. Maden ocaklarnda

ve kuyu kazlan yerlerde bir maaraya girmek isteyenler önce uzun
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bir sopann ucuna bir kandil yakp içeri sokarlar. Eer kandil sön-

mezse onlar da arkadan girerler. Eer ate söndüyse hemen dönüp

kaçarlar. Nitekim kandilin ya, fitilinde bittiinde alevi iki üç defa

hareket ederek parlayp sonra söner. Bunun gibi insan da ölecei

zaman kuvveti çoalr ki. bu hâle shhat-i mevt (ölüm dirilii) der-

ler. Sonra ruhu bedenden ayrlr.

Hava unsurunun mahiyetini, durumunu ve hâllerini üç tabaka-

sndan üst ve orta tabakalar ile bunlarda meydana gelen kâinat

evvel (atmosferi) dört nevi Ue ayan ve beyan eder.

BRNC NEV: Hava küresinin yerini, tabiatn, uzaklk ve

büyüklüü ile hareketini büdirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et ehli (filozoflar ve astronomlar) itti-

fak üzere demilerdir ki, anâsr- erba ann ikincisi hava unsuru-

dur. ki paralel küresel yüzey arasndadr. Ust yüzeyi düzgün kü-

resel olup ate tabakasnn iç yüzüne deer. Alt yüzeyi kara ve de-

nizlerin yüzeyine dedii için dalar ve dalgalar dolaysiyle düz-

gün deildir. Hava küresinin tabii yeri ate kürenin alt, su küre-

nin üstüdür. Kendi mekânnda tabiat üzere hareketsizdir. Kendi-

sine mahsus çeitli hareketlerle hareket halindedir. Sakin oldukça

effâf ve renksizdir. Kendine has tabiat scak, rutubetli ve yükse-

lici olmakla, arkadalarna uymamaktadr. Zamanla deiik ekil-

ler alabilir. Çünkü hava kendi hâlinde iken bile, arkadalarna ..te-
"

beddül edip deiim gösterir. Gözlemciler, hesab ve hendese erbab

hava küresinin kalnln takriben 15.026 fersah demilerdir. (Bu-

günkü bilgilere göre atmosferin kalnl 80 - 100 km. denilmekte-

dir). Hava küre üç tabaka kabul edilir. Üst tabaka ate küreye

komu olduu için scak olup onunla beraber Ay feleinin hareke-

tine uyarak doudan batya onu takiben döner. Bu tabakann üst

taraf atee yakn olduundan scakl çok ve hareketi hzldr.

Aa ksmlar ate küreden uzaklatkça souyarak kendi tabiat-

n almtr. Hareketi de aa doru azalarak en alt ksm hareket-

siz hâle gelmitir. Bu tabakann kalnl 10000 fersah olup ate

küreye nazaran ikinci tabaka saylmtr. Aadan yükselen du-

manlar burada dank ve görünmez olduundan bu tabakaya Du-

hâniyye (Duman) tabakas demiler ve bunun nice srlarna var-

mlardr.

KNC FASIL
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KNC NEV> Hava kürenin üst tabakasnda görülen boluk
(atmosfer) ksmn bildirir.

Ey aziz! Eski fizik ve astronomi âlimleri demilerdir ki, hava
küresinin üst tabakasnn yukar ksmlarnda kuyruklu yldzlar
ve kayan yldzlar görünür. ihâb (kvlcm ate) n asl, ilk mad-
desi olan lâtif duhândr. Güne nlarnn yansmas ile havaya
çkp souk tabaka'dan soumadan geçerek Duhâniyye

^ (Duman)
tabakasndan geçip ate küreye vâsl olur. Eer bu duhânn alt ks-
m yerden kesilmise, pamuk fitilin ucunun mum alevine doku-
nup alevlenmesi gibi o duhân- lâtif de alevlenip « atee çevrilir.

Sür'atle yandndan sönük gibi görünür. Ate ulesi önce o du-*

hânn üst tarafna gelip
,
nihayet buluncaya kadar parlak görü-

nür, ite o u'le o duhânn son tarafna vard zaman o tarafa

doru uzayp fiek gibi hareketli görünür. Ate ihâb (kvlcm
ate, akan yldz) dedikleri budur. O duhânda bulunan Arz'a ait

parçacklar [toprak maddesi] çözülüp ate unsuru gibi hâlis renk-,
siz ate olduunda görünmez olur. Eer ate. tabakasna ulaan du-
hân kesif ve koyu ise, ona ate dediinde koyuluu miktarnda bir

müddet kalr. Nice günler ve aylar sönmeyip duhân maddesinin
renginde zâhir olur. Ya örülü saç, ya top gibi yuvarlak, ya kuy-
ruklu yldz, ya ksa ok,, ya dik koni ekillerinde veya hayvan ek-

nr. Mehurdur ki, Hazret-i Isâ aleyhisselâmdan çok sonra semâda
kuzey kutbu tarafnda bir ate parlam olup zuhûr edip tam bir

sene kalmt. Onun zulmeti yeryüzünü öyle sarmt ki, gündüz
saat dokuzdan sonra hiç kimse bir ey göremezmi. Gökyüzünden
kül gibi parçalar inerek o atein altna rastlayan yerlerde kimse
duramazm. (Allahü Teâlâ'nn gazabndan yine O'na snrz).

Eer ate tabakasna vâsl olan duhân youn ve köyü olup en
aa ksm yeryüzüne bitiik ise yukar ksmndan tutuarak yere
kadar iner ki buna harbak (gök yangn) derler. Semânn içinde

olan anâsr- erba'aya karmadan hâsl olur. Onun için gökte olan-

lar, anâsrn kank birlemesi ile meydana gelen mevâlid-i^selâse

gibi bir zaman sabit olmayp hemen o anda bozulup, deierek yok
olurlar. Veya eklini muhafaza edemeyip baka ekle girerler. Bir

baka hâle dönerler.

ÜÇÜNCÜ NEV: Hava küresinin (atmosferin) orta tabakasnn
kalnl, evsaf ve etvânn ve bu tabakada meydana gelen olaylar

bildirir.

Ey azizi Ma'lûm olsun ki, hikmet ve hey'et ehli demilerdir ki.

-•.ur- t .M r \ . o nl.VMt. 9.ifM "<)![<' \: «
:
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ate tabakasndan itibaren üçüncü tabaka hava küresinin orta ta-

bakasdr. Bulunduu yerde sakindir. Bu tabakann kalnl yakla-

k olarak 5.010 fersahtr. Bu tabakaya ate unsurunun scakl ge-

lemedii gibi Günein yerden yansyan nlarnn harareti de bu-

raya çkamadndan su buhar ile kark ve souk bir hâldedir.

Onun için bu tabakaya Zemherir (Souk k) tabakas denir. Bu-

lut, yamur, kar, dolu, gök gürültüsü, imek ve yldrm bu tabaka-

larda meydana gelerek aa tabakaya iner. Bunlarn meydana gel-

mesine çounlukla sebep su buhardr. Yerden yansyan Güne n-
lar ile snan havadaki su buhar younluu azalarak hava ile ka-

rk hâlde yukar çkarlar. Ârz'n. younluu az olan hava
,

^zerrecik-

leri ile buharn karmna duhân derler. Su buhar ve duhân so-

uk tabakaya geldiinde az souk ksmda younlaan, su buhar
bulut olur. Daha yukar çkldkça haladaki su buhar daha fazla

younlap birbirine eklenir. Duhân eczas hava hâlini alp rüzgâr

olur. Su buhar su olduunda birbiriyle birleerek, younlaarak
arlatndan yamur olup damlalar hâlinde aa iner. Eer su

buhar yukar çkarak bir araya gelmeden bulutlara vâsl olursa,

orada kar olup ar ar aa iner. Eer souk çok olursa su bu-

har tanecikleri bir araya geldikten sonra buluta ulaarak dolu

hâlinde hzl hzl yere düerler. Yukar çkan su buharnn scakl
az olup souk tabakaya çkamazsa, kendisi çok ise yamur bulutu

veya beyaz bulut olur. Bu beyaz bulutlar bahar günlerinde atlm
taze pamuk gibi birbirinin üzerinde dalar gibi ylarak çeitli e-
killer alrlar. Sonra scakl az olduundan havaya karrlar. Ha-

rareti az olan su buharnn kendisi de az ise bunun durumu hava

küresinin aa tabakasnda anlatlacaktr, öyle olur ki, baz vakit-

te iddetli souk ile hava kapal olup Zemherir tabakasnda bulutlar

oluur. Bunlardan yamur, kar ve dolu meydana gelir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Hava küresinin orta tabakasnda meydana

gelen gök gürültüsü, imek ve yldrm hakimane bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et âlimleri ittifakla demilerdir ki: Ra'd

(gök gürültüsü), berk (imek) ve sâika (yldrm) nn sebebi öy-
ledir: Günein etrafa yaylan scakl ile, bir araya gelen ,toprak ve

ate zerrecikleri birbirine kararak duhân olur. Bu duhân su bu-

har ile kararak beraberce yukar çkp souk tabakaya ulatn-
da su buhar olup duhân bu bulutun içinde haps,olsa harareti bâki

olan duhân yukar çkmak, harareti azalan duhân da aa inmek

istediinde bulutu öyle yararlar ki, ondan iddetli ve korkunç ses

hâsl olur ki, buna ra'd (gök gürültüsü) derler. Harareti çok olan

duhân iddetli hareketi ile madde-i duhâniyyeden (duman kütlesin-

den) parldyarak görünse, lâtif olup, çabucak sönerse imek; kesif
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olup, yere *ulamadkça sönmezse yldrm olur. Yldrm bazen yere

inip, dokunduu veya yanndan geçtii maddeleri yakar. Meselâ

kese içinde bulunan altn ve gümüü eritip keseyi yakmaz. Ancak

keseyi içinde eriyen gümüler yakar. Bazen de yldrm çok kesif

olup her nereye isabet etse oray yakar. Büyük daa isabet edip onu

yerle bir ettii görülmütür. Gök gürültüsü ve imek ikisi birden

meydana gelir. Fakat gök gürlemesinden önce imek görülür. Gör-

mek göz ile iitmek, kulak ile his olunur. itmek sesin kulak delii-

ne gelmesine baldr. Bu da, mesafe ve hava dalgalarna baldr.
Ik hz ses hzndan çok fazladr. [Bugün k hznn saniyede

300.000 km., ses hznn ise havada, saniyede ancak 340 m. olduu bi-

linmektedirJ. Nitekim çamarc çamar taa vurur. Fakat çok

sonra sesi duyulur.

K mevsiminde havada su buhar az olduundan gök gürleme-

si, imek ve yldrm nâdir olur. Onun için souk memleketlerde

kar yadnda gök gürültüsü^imek ve yldrm hiç olmaz. Çünkü
kar inen bulutta hiç buhar duhân olmaz. iddetli souk ile buhar
duhân sönüp eseri dahi kalmaz. Yamur çok olduunda bulut par-

çacklar ^bulutlardaki ,+ ve — elektrik yüklü kütleler) çok oldu-

undan ra'd, berk ve sâika da çok olur. Bulut çok youn olunca su

orada haps olduundan iddetli yaar. Nitekim bir yerde haps ol-

mu su bir yol bulduunda çok kuvvetli akar. (Yamuru, kan dile-

dii yere, diledii zaman yadran, hikmetini âciz kullarnn anlaya-

mad Allahü Teâlâ her kusurdan münezzehdir)

.

[Bugünkü bilgilere göre hava küresi dört tabakadr. Ekvatorda

17, kutuplarda 8 km. kalnlnda olan tabakaya Trotosfer denir.

Bütün meteoroloji olaylar burada meydana gelir. Scaklk —50° ye

kadar düer. 35 km. ye kadar olan tabakaya Stratosfer denir. Alt

ksmlar souk olup scaklk çok az deildir. 35 - 80 km. arasndaki

tabaka Mezosferdir. Burada scaklk çok çabuk artarak 50 km. de

+ 50° ye ular. Burada bulunan ozon tabakas, fazlas hayata za-

rarl olan ultraviyole nlarn bir ksmn tutar. Ozon tabakasndan

sonra scaklk tekrar azalarak 80 km. de —50° ye iner. 80 km. den

sonra 400 - 500 km. ye kadar Termosfer tabakasdr. Scaklk 95 km.

de 0° olup devaml artarak birkaç yüz dereceye çkar.

Atmosfer havann rengini verir. Basna sebebiyle yerde suyun

bulunmasna sebeb olur. Havann snmas atmosfer sebebi iledir.

Atmosfer olmasayd su da olmaz, yeryüzü çabuk snr, çabuk so-

ur, sabah ve akam meydana gelen tin olaylar olmazd. Atmosfe-

rin saysz faydalarn herkes bilmektedir].
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ÜÇÜNCÜ FASIL

Hava küresinin aa tabakasn, tabiat ve vasflarn, hareket

ve isimlerini ve dier hâllerini sekiz nevi ile bildirir.

BRNC NEVs Hava unsurunun üçüncü (aa) tabakasnn
baz hâllerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve Hey'et ehli (filozof ve astronomlar) ittifak-

la, hava unsurunun üçüncü ve en altta bulunan bu tabakas ate
küreden itibaren dördüncü tabakadr, demilerdir. Bu tabakann
havas çeitli hareketlerle hareket halindedir. Kalnl onait ier-

sahdan fazladr. Bu tabakada havann younluu fazla olup yere
komudur. Güne ve yldzdan gelen nlar yansd (atmosferde

krlma ve dalmaya urad) için bu tabaka itidal (lmllk) üze-

re snp kara ve denizlerin soukluu ile kalmamtr. Gök kua,
hâle, sis, kra, jale, fecir, afak (sabah ve akam tanlar), gece,

gündüz ve rüzgârlar bu tabakada meydana gelmektedir. Eer bu
tabaka itidâl üzere scak olmasayd, kara ve denizlerden ald so-

ukluk ile Zemherir tabakasndan daha souk olurdu. Nitekim ku-

tuplarda hava çok souktur. Güne nlar az ve çok eimli geldi-

inden denizler donmu, karalar karla kaplanmtr. iddetli so-

uktan bitki ve hayvanlar helâk olup yaamak mümkün olmamak-
tadr. Hava küresinin üç tabakasndan en üstteki ate küreye kom-
u olduundan çok souktur. Üçüncü tabaka toprak ve suya kom-
udur. Fakat Güne nlarnn yansmas ile tabiat mutedil olmu-
tur. Onun için bu tabakaya Kürretü'n-nesîm (Rüzgâr küre) derler.

Su buhar ve dumanlarla kark olduundan bu tabakaya Kürre-

tü'l-buhar ve'd-duhân (Buhar ve duman küresi) da derler. Bu taba-

kada hava çok youn olduundan Güne nlar ancak bu tabaka-

da zâhir olur. Arzn gölgesi ancak bunda seyr eder ve döner. Onun
için bu küreye Kürretü'l-leyl ve'n-nehâr (Gece ve gündüz küresi)

denilmitir. Gökyüzünün mavi rengi, Güne nlarnn bu taba-

kada, atmosferde krlp dalmasndan meydana gelir. Hükemâya
göre bu tabakann üstünde gece gündüz yoktur. Güne ve yldzla-

rn nlar Kamer kursu (Ay yuvarla) nun yüzeyinden baka yer-

de ve lâtif cisimlerde yansma ile zuhûr bulmaz. Fakat feleklerin

gündüzü bir nûr-i pâk (pâk bir aydnlk) tir. Ne arkî ve ne de gar-

bidir. Orada sabah ve akam yoktur. «Allahü Teâlâ nurunu diledi-

ine hidâyet eder». Bu tabakann yeryüzüne olan yükseklii belirti-

len kalnl kadar olup onalt fersahtan biraz fazladr.

KNC NEV: Hava küresinin üçüncü tabakasnda meydana
gelen çeitli rüzgârlar ve yönleri bildirmektedir.
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Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, çeitli rüzgârlarn meyda-
na gelmesi, hava unsuru, deniz dibinin çeitli yönlere hareket et-

mesi ve dalgalanmas iledir. Su unsuru olan deniz yüzünün dalga-

lanmas da, bir cüz'ün dier bir cüz'ü çeitli yönlere itmesi ile vü-

cüd bulur. Hava unsuru ile su unsuru iki sakin deniz iken hava mo-
leküllerinin hareketi hafif ve su moleküllerinin hareketi ar ol-

mutur. Rüzgârlarn meydana gelmesinin bir sebebi de ^ budur ki.

Günein te'siri veya baka sebeplerle yukar çkan duhânlar souk
tabakaya ulatnda, eer hareketleri krümsa aaya inmek is-

tedikleri için hava denizi dalgalanarak rüzgâr olur. Hararetleri

azalmad ise ate küreye çkarlar. Ate o duhânlarn toprak mad-
delerini yakp kalan hava maddelerini yuktuda bildirilen dönma
hareketi ile aa tabakalara gönderir. Yine bu inme hareketi ile de<

rüzgâr meydana gelir.

Rüzgârn meydana gelme sebeplerinden biri de bulutlann bir-

birine girmesi ve çatmasndan havann dalgalanp hareket etme-

sidir. Veya çok youn bulut az youn bulutu iterek bir tarafa hare-

ket ettirdiinde yine hava dalgalanp rüzgâr meydana gelir. Bir se-

bebi de, havann bir yerde hafif, yâni daha scak olmas ve dier ta-

rafta daha ar, yâni souk bulunmas ile, souktan scaa olan

akm rüzgâr olur ve havay iter. tilen hava molekülleri yanndaki-

leri iterek böyle devam eder. Böylece hava denizi dalgalanr. Bu it-

me kuvveti giderek azalp sonunda hava sâkin olur. Meselâ durgun
suyun ortasna bir ta atldnda nasl dalgalanrsa hava da öyle

dalgalanr. Bir sebebi de„havann bir tarafnda younlamas, kesif

olmasdr. Bir tarafta kesafet gösterip kaplad yer küçülünce et-

rafndaki hava boalan hacmi doldurur. Boalan yerlerin doldurul-

mas devam ederek havada bir hareket ve rüzgâr meydana gelir.

Bir sebebi de budur ki, yerden yükselen duhânlarn bazs souk ta-

bakaya ulamadan önce havaya dönüüp bir yandan bir yana ha-

reket etmekle olur.

Mesmüme-i muhrika.^ (Yakc Sam) rüzgârnn sebebi, havada-

ki kzgn maddelerin bekâyâs ile karp kendi nefsinde yakc olan

havann hareketleridir. Yahut, hâlis havann scak araziye ura-
masndan, kzgn hâl alp, bilindii gibi Sam rüzgâr olur.

Zevbe'a (Kasrga) rüzgârnn sebebi: Zemherir (Souk k, ka-

rak) tabakasndan inen rüzgârlar bulutlara tesadüf ettiinde bu-

lutla beraber çeitli rüzgârlarla dönmekte iken yukardan inen rüz-

gâr da dönmeye balayarak o ekilde yere iner. Buna ümm-i zevbe'a

(kasrga anas, burgan) denir. Çaly çrpy, tozu topra döndüre-

rek daire gibi görünür. Bazen de çeitli yönlerden gelen rüzgârlar

bir anda birbirine tesadüf edip birbirlerini engelleyerek toz toprak

parçalarn birbirlerine doru iterler. O zaman parçacklar bu rüz-
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gârlann arasnda sklp, bükülüp minâre gibi yükselir. Sanki, uzuv-

lar varm gibi, birbirleriyle sarma dola görünürler. Bazen de bu

kasrga denizlerde bir gemiye tesadüf edip onu döndürür. Bazen de

havada bir buluta rastlayp onu döndürürken büyük hortum gibi

ahslara göre cihanda cihet, yönler altdr. ahsn
önü, arkas, sa, soludur. Astronomi âlimleri cihanda dört esas yön

belirtmilerdir. Günein doduu tarafa dou, batt tarafa bat,

douya dönen kimsenin sana güney, soluna kuzey demilerdir.

Sonra bunlarn arasnda dört yön daha belirterek kuzeydou yönüne

mark- sayfi (yaz dousu —çünkü Güne yazn dounun kuzey

tarafndan doar—), güneydou tarafna mark-i itevi (k dou-

su, —çünkü kn Güne, dounun güney tarafndan doar—), ku-

zeybat yönüne marib i sayfi (yaz bats), güneydou tarafna da

maribi itevi (k bats) demilerdir. Bu sekiz yöne sekiz rüzgâr

nisbet ve tâyin etmilerdir. Kuzey, güney, dou, bat yönlerden esen

rüzgârlara temel rüzgârlar, ara yönlerden esen rüzgârlara tâli rüz-

gârlar demilerdir. Bu rüzgârlarla denizlerde gemilerle her yöne

gidilmi, istenen sahillere ulalmtr. O hâlde rüzgârlar gönderen

Kaadir ve Kayyûm olan Allahü Teâlâ'nn kudret ve azametini bir

kere düünmelisin ki, bize gönderdii bu rüzgârlarn ar gemilerin

hareketi ve yamur bulutlarnn yaylmas gibi nice faydalar var-

dr. Bunlarn ancak binde biri bilinmektedir. Nitekim: «Eer rüz-

gârlar olmasayd elbette her ey kokard-, denilmitir. Havann ha-

reketi ve yönler bu kadar açkland. Biraz da havann, atmosferin

fayda ve özelliklerini beyan edelim. Tâ ki, her bir teneffüste iki ni-

met olduu herkese ayân olup, nimetler içinde yüzdüünü bilerek

ükr edici olalar.

ÜÇÜNCÜ NEV: Bizi çevreleyen havann beden ve ruhlarmza

olan te'sir ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, havann bedenlerimize

olan te'sir ve faydalar aikârdr. Hava, beden ve ruhlarmzn un-

suru olmasiyle beraber, rühlanmza 4 vâsl olan âdil bir yapc ve

yardmcdr. Böylece shhat -ve afiyetimize sebep olmutur. Hava-

dan rühlanmza hâsl olan tadil iki ile olmaktadr. Biri rahatlan-

drmak, dieri temizlemektir. ...

Rahatlandrmak: Ruhun hareketi, mizac, habs olunmakla kuv-

vetlenince, ona akcierden ve can damarlarna bitiik olan nabz

deliklerinden yukar çekerek hava ^verilmektedir. Çünkü bizi kua-

tan hava, tabii günümüzün mizâcna göre çok kaln ve ardr. O
hâlde hava sadmesi rûha ulap karnca, hayatmzn, yaamam-
zn sebebi oJan nefesin etkisi yeteneinin kabulünden rûhu men
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eden, kötü mizâca, sebep olan atele, ruhunu deimekten koruyup,

buharndaki rutubet cevherinin yok olmasndan onu ahkoyar.

Tenkye (temizlemek, artmak) ise, bu bedenin en üstün kar-m gibi olan ruhun, ayrtrc yeteneiyle içimize çektiimiz ha-

vann duman buharn ayrp tutarak, nefes dar çkarken onu tek-

rar geri vermesidir. Demek ki. itidal üzere istinâk (burna çekmek),

nefes alma zamannda havann rûh üzerine gelmesiyle olur. Temiz-

lik, nefes verirken havann candan çkmasyla olur. [Ksaca, nefes

alndnda oksijen cierler vastas ile kana karp, ferahlandr-

makta, karbon dioksitli kan akcierlere gelip, nefes verirken bu

karbondioksiti gaz dar atmakla temizlenmektedir].

Hava, önce souktur. çeride uzun müddet kalarak snp rûhun

keyfiyetine çevrildiinde faydas kaybolur. Rûhun ona ihtiyac kal-

maz, yeni havaya muhtaç olur. Böylece oksijenli temiz hava yeni-

den cierlere dolup, o kirlenmi havann yerini alr. O hâlde onu,

muhakkak dar çkarmak gerekir ki, akabince gelecek havaya bo
yer kalsn. Çkan, hava ile birlikte karbondioksit gaz da dar atl-

m olur. Hava mutedil ve saf olup. rûhun mizacna aykr baka
eyler kanmam ise, anlatld gibi, beden ve rûhlarmza rahat-

lk ve temizlik ile shhat ve afiyet verir. Eer hava deiir, bozulur-

sa beden ve rûhlara zarar verir. Hakikatte zarar ve fayda verici yal-

nz Allahü Teâlâ olduu hâlde beden ve ruhlar sebeplere ve hava-

ya bal klmtr.

DÖRDÜNCÜ NEVt: Bizim etrafmz saran havaya ânz olan ta-

biî deimeleri bildirir.

Ey aziz! Ehl-i Hikmet demilerdir ki. havada tabii, gayr-i tabii

ve tabiî akntnn zddna deimeler olmaktadr. .Tabiî deimeler

mevsimlere göre deimedir. ^lkbaharda hava mutedil (lk) dir.

Yazn scak, sonbaharda itidale yakn ,ye kn souktur. Her ne ka-

dar tabiblere göre dört mevsimin mizac, süreleri iklimlere ve bel-

delere göre deimekte ise de, müneccimlere göre deimeler dikka-

te alnmaz. Zira ki astronomide mevsimler Günein görünen hare-

ketine göredir. Güne ilkbahar noktasndan balayarak Koç, Boa,

kizler burçlarnda bulunduu müddetçe mevsim ilkbahardr. Yen-

geç. Arslan, Baak burçlarnda yaz mevsimi, Terazi, Akrep, Yay

burçlarnda sonbahar, Olak, Kova, Balk burçlarnda da k mev-

simi olur.

Dört mevsimin birbirinden farkl olmas, Günein baucu nok-

tasna yakn yerde bulunmasna (yâni Güne nlarnn bulundu-

umuz yere dik veya dike yakn gelmesine) baldr. Yazn scak

olmasnn sebebi Güne nlarnn bizim memleketimize bamzn
üzerinden dik gelip ayn doru üzerinden yansmas, aynca gün-
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düzler uzun olduu çin hava fazla snp ksa gecelerde az souma-
sndandr. Yoksa Günein yazn yaklap kn uzaklamasndan^de-

ildir. Bilâkis Güne 2 Temmuzda yerden en uzak noktada, 3 Ocak-

ta ise en yakn noktada bulunur. [Eski astronomide Günein yerden

en uzakta olduu noktaya eve (doruk) noktas, en yakn olduu

noktaya hadld (etek) noktas denir. Bugün yerin Günee en yakn
olduu noktaya Perihel noktas, en uzak olduu noktaya Afel nok-

tas denir. Yer -Güne mesafesi, eve noktasnda iken 152 milyon

km., hadid noktasnda iken 147 milyon km. dir. Yer -Güne uzak-

l ortalama 149,5 veya 150 milyon km. alnr]. Güne lp mevsi-

minde baucu noktasna yakn deildir, yâni Güne nlar eilimli

gelir. Ayrca gündüzler ksa olduundan hava az snr, uzun gece-

lerde tamamen sour. Onun için k mevsimi souk olur. lkbahar

ve sonbaharda hava mutedil olmaktadr.

BENCÎ NEVÎ: Etrafmz saran havada meydana gelen sema-

vî, göklere ait gayr i tabiî deimeleri bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, Atmosferde meydana ge-

len gayr-i tabii deimelerin bir ksm umûr- semâviyye (gök hâ-

diseleri), bir ksm da umûr- arziyye (yer hâdiseleri) nedeniyle

meydana gelir. Göklerin, yldzlarn te'siri nedeniyle olan deime-

ler yldzlarn te'sirleri ile olan deimedir. Zira Güne ve kl yl-

dzlar bir yerin baucu noktas civarnda ayn hizaya geldiklerinde

oray strlar. Bazen de baucuna çok uzakta bir araya gelerek ha-

vann scakln azaltrlar. Havann umûr-i "arziyye hasebiyle olan

deimelerin bir ksm beldelerin enlemine bal olarak deiir, bir

ksm o beldenin zemininin yüksek veya alçak olmas, bir ksm da
olmas, bir ksm deniz, bir ksm rüzgâr, bir ksm toprak olmas

sebebi ile deimektedir. -

Enleme göre hava scaklnn deiecei açktr. Kuzey yarm-

kürede Yengeç dönencesi, güney yarmkürede Olak dönencesi üze-

rinde bulunan beldelerin yaz mevsimi, ekvator bölgesi ile dönence-

ler arasnda kalan bölgelerin yaz mevsiminden daha scaktr. Ekva-

tor dairesinin biraz güneyinde hava la yakndr. Ekvator bölge-

sine Güne nlar her zaman dik ve dike çok yakn gelirler. Ancak

havann snmasnda yalnz Güne nlarnn dik gelmesi deil de-

vaml gelmesi de mühim sebeptir. Bu bakmdan gündüzün ikindi-

ye yakn hava scakl tam öle vakti scaklndan fazladr. Bu-

nun gibi Günein scakl tam Yengeç dönencesi üzerine nazaran

biraz güneye indii zaman fazladr. Meselâ, Günein Arslan burcu

banda havaya yapt te'sir kizler burcu banda bulunduu za-

manki te'sirinden fazladr. Çünkü Arslan burcunda iken Gt

Yengeç dönencesi civarnda yaz dönüm noktasn tamamlamas
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uzun süre o dönence civarnda kalmtr. Halbuki ekvatorda bir dö-

nüm noktas olmayp Güne birkaç gün baucunda bulunup sonra

uzaklar. Zira ekvatorda Güne nlarnn eiminin artmas, yaz
dönüm noktas civarndaki eim artmasndan çok büyüktür. Yaz
deiim noktas yaknnda Güne nlarnn eiminin deimesi üç
dört gün his bile edilmez. Dolays ile Güne dönüm noktalarnda
bir müddet yerinde kalp dönence bölgelerinin iyice snmasna se-

bep olur. Buradan anlald ki, Yeryüzünün en scak (ve kurak)

bölgesi dönenceye yakn yerlerdir. (Dönence, enlemi 23,5 derece

olan ekvatorun kuzey ve güneyindeki yerlerdir. Kuzeydekine Yen-

geç, güneydekine Olak dönencesi denir). Dönencelerden sonra her
ki dönencenin onbeer derece kuzey ve güneyi olan yerler scaktr.
Dönenceler aras da bunlar gibidir. (Ekvator bölgesinde her gün
ya olduundan scaklk düer. Dönenceler çöl bölgelerine rast-

layp kurak olduundan scaklk fazladr)

.

ALTINCI NEV: Bizi ihata eden havada meydana gelen gayr-
tabiî yer hâdiselerinin deimeleri, yâni beldelerin yüksek ve alçak-

ta olmas, da, deniz, rüzgâr ve topra iklime olan te'sirlerini bil-

dirir.

Ey aziz! Ehl-i Hikmet demilerdir ki, yüksek yerde kurulan e-
hirlerin havasnn souk, alçakta bulunan yerleme yerlerinin ha-

vasnn scak olduu açktr. Zira Güne nlar yerden yansdn-
da önce atmosferin aa ksmlarn A str. Bir derin vadide bulu-

nan beldenin havas en scak ve en kesiftir. Da sebebi ile hava de-

imeleri açktr. Eer belde da üzerinde ise o beldenin havas
imdi bildirdiimiz gibi ovaya göre souk olmaktadr. Eer da bel-

deye komu ise beldeyi saran havada iki yönden te'siri olduu tec-

rübe olunmutur. Te'sirinin biri Güne nlarn o beldeye aks et-

tirmek veya nlara engel olmak yönündendir. kinci te'siri rüzgâr

belde üzere esmekten men etmesi veya belde üzerine rüzgâr sevk

etmesi yönündendir. Birinci ekle göre da ehrin kuzeyinde bulu-

nursa Güne nlarn ehre yanstarak enlemi büyük olsa da hava-

sn str. Eer da ehrin batsnda bulunup dousu açk olursa

ehrin havas yine scak olur. Da ehrin dousunda bulunup bats
açk olursa yar str. Çünkü bu da üzerine Güne öleden sonra

gelip her an dadan uzaklamakta ve te'siri azalmakta olduun-
dan havay stmaya tam yardm olmaz. Halbuki da batda olunca

Güne her an daa yaklap beldenin havasn sabahtan itibaren

stmaya yardm eder. Eer da beldenin güneyinde olursa o belde-

nin havasn hiç stamaz.

Dan rüzgâr yönünden ikinci çeit te'siri, souk kuzey rüzgâ-

rna mâni olmas veya scak güney rüzgâr esintilerini ehir üzerin-
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den kaldrmas iledir. Yahut iki da arasnn yüksek yerinde kurul-

mu ehrin yüzü rüzgâra açk olmas iledir. Burada rüzgârn es-

mesi, sahrada bulunan ehirlerde esen rüzgârdan daha çok ve id-
detlidir. Çünkü bir dar yere çekilen rüzgâr devaml olarak, akarsu

gibi o^dar geçitte sükûnet bulmaz. O hâlde da yönünden ehirlerin

en itidâl havasna sahip olan, kuzeyi ve dousu açk, güneyi vo ba-

ts kapal olandr.
^

Denizler sebebi ile sahildeki ehirlerin havas rutubetlidir. De-

niz ehrin kuzeyinde olursa kuzey rüzgârlar eserek o ehrin hava-

sn soutur. Zira suyun tabiat da kuzey rüzgâr gibi souktur.

Eer deniz beldenin güneyi^yaknnda olursa beldenin havasna
arlk verir. Hususan kuzeyinde.; de da olup rüzgârn gelmesine

engel olursa orann havas çok rutubetli olur. Çünkü Günein etkisi

ile Ogbeldenin üzerine gittikçe artarak yaklar. Eer deniz beldenin

batsnda olursa o beldenin havasna rutubet vermesi az olur. Zira

Güne o beldeyi etkisi ile zorla ondan uzaklatrr.
K S C

Rüzgârlarn havaya etkileri de öyledir: Kuzey, dou ve bat
yönlerden esen rüzgârlar faydal, güneyden esen rüzgâr zararldr.

Tecrübe ile anlalmtr ki. kuzey rüzgârlar souk ve kurudur.

Souk olmas, souk dalardan geçerek bize geldii içindir. Kuru
olmas, Güne nlar kuzey tarafa zayf olup denizlerin buharla-

masnz olduundandr. Doudan gelen rüzgârlar scaklk yönünden
mutedildir. Fakat dalar ve karalardan geçtii için bir miktar ku-

rudur. Batdan esen rüzgârlar . da lmandr. Fakat denizlerden geçip

geldii için bir miktar rutubetlidir. Güney rüzgârlar beldelerin

çounda scak ve rutubetlidir. Scak olmas^Günee yakn olduu
için scak olan taraftan geldii içindir. Rutubetli olmas da güney
denizleri Günein hareketi ile çözülüp Güne, scakl ile o deniz-

leri buharlatrp bu rüzgârlara kartrd içindir. Onun için güney

rüzgârlar bedene rehavet verir. Sam yâni helak yelleri yukarda
açkland gibi, ya çok scak sahalardan geçip gelen rüzgârlar ve-

ya.^Duhâniyyo tabakasnda ate emsali dehetli alâmetler gösteren

duhânlarn artklarnn inerek kart rüzgârlardr. Her ne yön-

den hareket etseler, rastladklar bedenleri annda yakp simsiyah

ederek helak ederler. te bildirilen hükümleri de, sam yelleri de-

itirirler, baka hâle çevirirler. Bütün iddetli rüzgârlarn balan-

gç ve esas her ne kadar zayf râzgârlar gibi aadan ise de, ha-

reketinin balangc ve esmesi ve iddeti yüksektedir.

Topran cinsine göre de havada deimeler olur. öyle ki, baz
ehirlerin topra killidir, bazs tal, bazs kumludur, bazs kara

balçktr. Bazs madenidir. Bunlarn her biri suyu etkiledikleri gi-

bi havay da etkiler ve deitirirler. Hakk Teâlâ'nn te'siri ile tasarruf

ederler. Zira kâinatn bütün zerrelerinin vücûda gelip gitmesi ve
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bütün yaptklar Hakk Teâlâ'nn iradesi ve kudreti iledir. (Allahü

Teâlâ ne büyük Kaadir ve Kayyûmdur)

.

YEDNC NEV: Bizi çevreleyen havaya ârz olan tabii akntya
zt bulunan deimeleri bildirir.

Ey azizi Hikmet ehli demilerdir ki, tabii aknt ve cereyana zd
olan havann deimeleri, ya hava cevherinin dönümesinden veya
havann keyfiyetinde bulunan bakalam ve deiimlerdendir. Ha-

vann cevherinde olan bakalamda hava cevheri bozulmaya ve
deimeye urar. Yoksa havann bir keyfiyetinin artmas veya ek-

silmesiyle bozulmu olmaz. Havann cevheri bizzat reddi (bozuk ve

deiik) olsa, havaya teaffün ârz olur ki veba yahut tâ'ûn olur. Bu
teaffün (kokuma bozulma)

,
rengi, kokusu ve tad deien suyun

teaffünü gibidir. Bizim havadan maksadmz o basit ve mücerred
olan hava deildir. Bizim etrafmz saran buhar ve duhân küresi-

dir. (Hava; azot, oksijen, su buhar ve„baz soy gazlarn karmdr).
Çünkü basit ve mücerred cisimler teaffün etmez, kokmaz. Ancak
keyfiyetinde veya cevherinde baka bir basit cisme çevrilir. Nitekim

yukarda anâsr- erba'ann birbirine çevrilmesi anlatlmt. Bizim

havadan maksadmz havann hakiki cüz'lerinden, su buhanndan
ve buhar ve duhân ile yukar çkan toprak ve ate parçacklarn-
dan ibaret bir karmdr. Bu karma hava ismini vermemiz deniz

suyuna su dememize benzer. Zira deniz suyu da saf su deildir.

Toprak, su, hava ve ate maddelerinin bir karmdr. Fakat su, bu
karan maddelerin hepsine galip olduundan su denmitir. Bu ha-

va dediimiz karm baz kere kokuup cevheri kötü bir hâl alr.

Nitekim çakll, geni, akntsz derelerin suyu kokuup, cevheri on-

larn, hâlini alp, hareket etmez olur. Bunun^gibi karm olan hava
da teaffün edip vebâ kesilir. Havadaki teaffünün en ar ve vebâ

olmasnn en çou yaz mevsiminin sonunda ve sonbaharda olur.

Havann keyfiyetinde bulunan deime hâli scaklkta veya souk-
lukta tahammül olunamayan keyfiyete çkarak ziraat ve nesli fe-

sâda verip helâk etmesidir. O hâlde hava bildirilen deimelerin bi-

risi ile deitiinde Hakk -Teâlâ'nn izni ile bedenlerimizde hastalk-

lar olur. Çünkü hava müteaffin olduunda (kokmaya baladn-
da) Hakk Teâlâ'nn te'siri ile bedenlerimizin içinde olan dört ityât

(sv maddesini ve karm) da etkiler. Önce yürekte olan halta

svya ufunet (kokuma) eritirir.

SEKZNC NEV: Bizi ihata eden havann beden ve ruhlarm-
za olan çeitli tesirlerini, faydalarn ve esen rüzgârlarn deime
ksmlarn ve faydalarn bildirir.
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Ey aziz! Ehl i Hikmet demilerdir ki.
A
eer hava çok snrsa be-

dendeki mafsallara geveklik verip rutubetleri tahlil eder. Susuzlu-

u çoaltp kuvvetten düürür. .Tabiatn bir aleti olan bedenin tabii

scakln tahlil edip hazm tebdil eder. Kan dokuyu bozup safray

dier salglar üzerine galib getirerek rengi san eder. Scak hava

shhatli bedenlere uygun deildir. Fakat souk algnl olanlara ve

baz felçlilere fayda verir. Souk hava, vücut ,ssnn^normal seyri-

ni bozar ve maddeleri akclktan men edip, nezleyi tahrik eder.

Sinirleri zayflatp akcierlere ve etrafndaki damarlara iddet-

li zarar verir. Eer havann soukluu mutedil, lk olursa hazma,

bütün iç kuvvetlere, eserlere ve ehvet aletlerine kuvvet ve salam-

lk verip, shhatli bedenlere uygun
c
gelir. Klcal delikleri kapatp ke-,

mik boluklarn sktrr. Rutubetli hava ekseri bedenlerin miza-'

cma muvafk, uygun gelip cildi yumuak, rengi güzel, görünüü

ho edip mesameleri temizler. Lâkin bu da ufunete hazrlar. Kuru

hava rutubetli havann beyan olunan te'sirlerinin zdd olan etkileri

yapar.

Rüzgârlarn, en iç açcs kuzey rüzgârdr. Bedene
3
kuvvet verip

metanet bah eder. Terlemeyi engeller ve bedenin mesamesini tkar.

Hazmi kuvvetlendirir. Karn ve mideyi çaltrp, idran kolaylatrr.

Garb havas kokumu olsa
g
bu rüzgâr onu slah eder. Eer önce

güriey rüzgâr, arkasndan kuzey rüzgâr eserse; güney rüzgâr ter-

letir, kuzey rüzgâr, insann içine pekletirip. da açlmaya sebep
,

,

olur. O zaman batan akc maddeleri çoaltp, göüs, mesane ve ra-

him hastalklar meydana gelip idrar zorluu, öksürük, mafsal ar-

Mesâmeyi açar. D salglan tâhrik eder. Duyu organlarna arlk
verip yaralan bozar. Hastalklar fazlalatnp ba arsn arttrr.

Uykuyu getirip, stma verir. Doudan esen rüzgâr, eer gecenin

sonunda veya gündüzün evvelinde eserse lk ve lâtiftir. Rutubeti

az, kuruluu ortadr. Bu rüzgârn esmesi ekseriya o vakitlerde ol-

duundan bu rüzgâra Rîh-i sabâ ve Nesim-i seheri (Sabâ rüzgâr

veya seher yeli) derler. O bâd- sabâ bedenlere safâ, uykuya lezzet

ve hastalara ifâ bah eder. Eer günün sonunda ve gecenin evve-

linde dou rüzgâr eserse,, bunun te'siri öncekinin aksinedir. Dou-

daki beldelerin havas, batdaki beldelerin havasndan lâtif ve saf-

tr. Batdan gelen rüzgâr gündüzün sonunda ve gecenin banda
eserse içinde su buhar çok olan kesif havadr. Eer seher vaktinde

eserse Güne ile mutedil olmayan en kesif; ve ar havadr. Bu bat

rüzgâr her ne vakit eserse, te'siri bâd- sabânn faydalarna zd

olur. Buna Rîh-i dübûr derler. Hadîs i erifte, «Sabah rüzgârnda

yardm ve kolaylk, b!at rüzgânnda se zarar ve helak olmaklk

vardr», diye vârid olmutur.
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Burada havann faydalarn bu kadar anlatmakla yetinümitir.

Çünkü basiret ehli bundan ibret almtr. (Rüzgârlar estiren, her
eyi bir sebeple yaratan, her eyin Rabbi olan Allahü Teâlâ tenzihe

lâyktr)

.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Hava küresinin en alt tabakasnda zuhûr eden gök kua, hâle,

duman (sis), kra, jale, sabah, afak (tan), gölge ve çeitlerini,

gece ve gündüz sürelerini, seneleri, aylan ve zamanlan be nevi ile

beyan ve ayân eder.

BRNC NEV: Kavs i kuzah (gök kua), hâle (ayal), du-

man (sis), kra ve jâle (çiy) yi bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, Ebe kua (veya gök kua-
, alâim-i semâ, eleimsama) dedikleri kavs-i kuzah yamurdan
veya su buhanndan hâsl olur. Gökte daire yay eklinde küçük, saf,

effaf su damlacklarna Güne nlannn vurmas ile meydana
gelir. Bunun açklamas öyledir: Su damlacklan Günein kar ta-

rafnda bulunur. Güne ufka yakn yerde olup harareti az olur. Gök
kuana bakan arkasn Günee vermi olur. Su damlacklarnn
ortasnda siyah bulutlar gibi kesif eyler bulunup ayna gibi olur.

Göz uâlan buradan Günee aks eder. Bakan kimseye o cüz'lerin

her birinden ancak Günein görünür, ekli görünmez. Zira göz

uasndan akseden parlak ey (su zerrecii) çok küçük olduun-
dan, karsnda bulunan kl cismin ancakn ve rengini gös-

terip eklini göstermedii tecrübe olunmutur. O su damlacklar
yanm daireden küçük bir kl yay eklinde olur. Bu yay Günein
yükseklii nisbetinde ksalr. Günein ufka inmesi nisbetinde bü-

yür. Çünkü Güne o dairenin merkezinde olduundan ufuktan yük-

seldikçe mukabili olan dairesinin ufkun üstünde yandan az kalr.

Güne ufka yaklatkça daire yay ufka deer taraflardan art gös-

terir, îbni Sinâ (ifâ) kitabnda yazmtr ki: «Tûs ile Mâverd ara-

snda bir yüksek da üzerinde idim. Semâ açk idi. Sahra ile ara-

mzda dan ortasnda bulut var idi. Hava rutubetli idi. Güne ba-

mzn üzerinde idi. Ben o karanlk buluta bakp gök kua renk-

lerinde bir tam daire gördüm. Ben o dadan indikçe o daire küçülü-

yordu. Ben dan eteine geldiimde, o daire tamamen kayboldu».

Gök kuann çeitli renkleri Güne ile bulutlarn çeitli

renklerinin karmasndan ileri gelmektedir. Çünkü bu kuan üst

taraf Günee yakn olduundan parlakl galib olup zâferan kr-
mzs görünür. Aa taraflar Güneten uzak olduu için parla-

mas malup olup az krmz (turuncu gibi) görünür. ki rengin
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aras ikisinin birlemesinden çimen yeili görünür. Van eyâletinde

Hizan kalesinde sonbahar mevsiminde Ay bedr-i kâmil iken orada

ufka biüik, beyan olunan renklerde gök kua görülmütür.

K»m«rin MM

[ekildeki gibi aynaya bakan, cismin görüntüsünü deil, kl
cisminn görür. Gök kua eklinde de ayna vazifesi gören ka-

ranlk siyah bulutlara bakan Güne n, dolaysiyle Güne-
nn yedi rengini görmektedir. Günein te'siri ile gök kua meyda-

na geldii gibi, yine bulutlu havalarda Ayn te'siri ile, etrafnda be-

yaz bir halka meydana gelir ki buna hâle denir].

Hâle (Ayal): Daire eklindeki küçük, effaf su buhar tanecik-

lerinin Ayn merkezi etrafnda harman gibi yuvarlak beyaz bir

dairenin meydana gelmesidir. Bunun açklamas öyledir: Hâleye

bakan kimse ile Ay arasnda, bu su buhar tanecikleri öyle bir ko-

numda bulunmaktadr ki, onlarn herbirinde göz uas Aya aks et-

mi olsun. Böylece o taneciklere bakan kimse her birinde Ayn nu-

runu görür. Fakat o tanecikler çok küçük olduundan Ayn ekil ve

hey'etini göremez. Hepsi tam veya eksik daire eklinde görünür. î-

te hâle budur. Havada su buhar olduu zaman meydana geldiin-

den yamur yaacana delâlet eder. Eer ayn artlar tayan iki

bulut tesadüfen alt alta bulunursa o zaman iki hâle meydana gelir.

Alttaki bize yakn olduundan büyük görünür. Ayn artlar tayan
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bulutlar ikiden fazla ise, o kadar hâle görülür. Kamerin yedi hâlesi

müahede olunmutur.

Zufâre: Güne hâlesine denir. Bu çok nâdir meydana gelir.

Çünkü Güne ufuktan yükseldikçe harareti fazla olup ince bulut-

lar çözün havaya çevirir. bni Sinâ (ifâ) kitabnda Günein etra-

fnda gök kua renklerinde tam veya naks hâle müahede etme-

diini yazmtr. Bu hakir müellif bu kitab yazmadan bir sene önce

Pasin ovasnda ilkbahar mevsiminin sonunda öle vakti Günein
hâlesini yârân- safâ ile hayretle müahede etmiizdir. Yanmzda

seyr edip, «Ben bu yaa geldim. Çok acaib eyler gördüm. Fakat
Günein harman eylediini görmemitim. imdi bunu da seyr et-

tim-, demitir.

Duman (sis): Bunun maddî sebebi, havaya çkan az ve harareti

düük su buhar souk tabakaya çkmadan yere inmeye balar.

Eer o srada kendisine souk isabet etmedi ise da balarn sanp
yeryüzüne yaylarak duhân gibi ötesini örter. Sonra az bir scaklk
ile havaya çevrilir.

Krau Yukar çkan su buhar yine souk tabakalara çkama-
dan aa inerken bir souklukla karlap donan su buhan damla-

cklar ufak berrak (kar gibi) dâneler hâlinde yere inmelerine de-

nir.

Çi (çise. ebnem, jâle): Harareti düük ve miktan az su bu-

har souk tabakaya çkamadan aa inerken az souk ile karla-

p donmadan suya çevrilip bitkilerin yapraklar üzerine inerek inci

ianeleri gibi damlacklar hâlini almasna çi denir.

îin esas öyledir ki: Beyan olunan boluk âleminin hepsi, bile-

ik cisimlerden saylmaktadr. Fakat unsurlardan mizaçsz terkib

olunmutur. Onun için çabucak deiiklie urar veya yok olurlar.

<Sâni\ Hakîm. Celâl sahibi, kendisinden baka ilâh olmayan Allahü

Teâlâ kullarn tenzihinden yüksekir).

KNC NEVÎ: Sabah, afak ye gölgelerin hakikatin! bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et ehli ittifakla sabah ve afak (tan olay-

lar) hakknda öyle demilerdir: Sabah ve afak olaylar hava kü-

resinin en alt tabakasnda meydana gelir. (Atmosfer olmasa sabah

ve aksam tan olay, yâni alaca karanlk meydana gelmez. Geceden

gündüze, gündüzden geceye birdenbire geçilirdi). Açklamas öyle-

dir: Güne yerden büyük olduundan Yer küresine teet olan Güne
nlar bir koni meydana getirir. Bu gölge konisinin Güne görme-

yen yardan az ksmnda gece. Güne gören yardan çok ksmnda
gündüz olur. Bu koninin ucu Zühre fdeindedir. (Yer küresi ile ko-

ki hayretle
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ninin tepe noktas aras bugünkü bilgilere göre yer yarçapnn 217

katar. Atmosferdeki krlma gözönune alnrsa bu uzaklk 42 yer

yarçapna denk düer). Koninin tepe noktas daima burçlar aaresi

düzleminde bulunur. Gölge konisinin utkun altnda olduu süre

gündüz, üstünde bulunduu süre gecedir. Güne yerin altnda iken

dou ufkuna doru yaklar. Gölge konisinin etrafndaki Güne
nlar önce dou tarafta ufkun çok üstünde beyaz bir çizgi hâlinde

görülür. Bu çizginin alt ksm ufka kadar karanlktr. Güne ufka

yaklatkça beyazlk yaylr. Fakat ziyas az olduu için zayf görü-

nür. Bilgisiz olanlar o beyazl ufuktan zâil oldu farz edip o zan ile

ona subh-i kâzib (yalanc sabah, aldatan aydnlk, fecir) derler.

Halbuki beyazlk zâil deil zâid olmu, yâni artmtr. Sonra Güne
ufka daha çok yaklatnda bildirilen beyazlk ufuk üzerine yay-

lp genilediinde ziyas kuvvet bulduundan artk zâil olur, görün-

mez. Buna subh-i sâdk (gerçek sabah) denir. Sonra Güne ufka iyi-

ce yaklatnda beyazlk yalnz ufka deil her tarafa yaydr ve

Günein doaca yer krmz görünür. Daha sonra Güne kursu

(küresi) ufuktan doarak gündüz balar. afakta sabah için anla-

tlanlarn tersi olur. Güne kursu ufuktan gurüb ederek gündüz bit-

tikten sonra Günein batt yer bir süre krmz olur. Sonra her

tarafta beyazlk görünür. Sonra bu geni yaygn beyazlk yava ya-

va azalp ufkun üzerinde beyaz bir dikdörtgen hâlini alr.

Tecrübe ile anlalmtr ki, Günein ufuktan onsekiz derece

aada bulunmas subh-i kâzibin balangc ve afan sonudur.

Enlemi 48,5 derece olan yerlerde Güne yaz dönüm noktasna (21

bir araya gelip yats namaznn vakti girmez. Çünkü Güne o

gece 48,5 derece enlemindeki yerlerin ufkundan 18 dereceden daha

aaya inmez.

Zlâl, yâni gölgeler iki ksmdr. Birincisine zll- evvel (ilk göl-

ge) demilerdir. Zll-i ma'kûs (yansyan gölge) ve zill i menkûs (ek-

sik gölge) da derler. Bu gölge ufuk düzlemine paralel olarak (yatay)

konulmu bir çubuun gölgesidir. Duvara çaklan çivinin gözesi

böyledir, ikinci ksm gölgeye zll-i sâni (ikinci gölge) derler. Zll-i

müstevi (düz gölge) ve zll-i mebsût (yaylm gölge) da demiler-

dir. Bu gölge ufuk düzlemine dik olan çubuun görünen gölgesidir.

Düzgün bir yerde dikilmi olan çubuun gölgesi böyledir.

ÜÇÜNCÜ NFVt: Gece ile gündüzün snrlarn târif eder ve saat

miktarlarn bildirir.

Ey aziz! Bilesin ki. matematik ve astronomi âlimlerine göre bir

gün; gecesi dahil Günein bir yerin meridyeninden ard arda iki ge-

çii arasndaki zamandr. Halk ise gece ve gündüzü bir gün hesa-

sonu h-i kâzibin (fecir) balan-
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biyle, Günein batndan itibaren ikinci defa bat olarak bilir. Bu-
na göre gün (gece -|- gündüz) ün balangcn, Günein burçlar ku-

ann her bir noktasn geçmesiyle gerçekleir. Ancak müneccim-
ler, güne, Günein günyars dairesinden (yâni sabahtan) balama-
y ku aratrmlardr. Zira burçlar feleinden itibaren birer yay
çizen dou ve bat farkllklar, ufuklar nedeniyle Dünyann yaa-
nlan bölgelerinde daha çok olur. Buna ramen günyars dairesi

nedeniyle burçlar feleinin kavis fark Dünyann her yerinde ayn
ve eittir. Zira günyars dairesi Dünyann yaanlan bölgelerinde

mutlaka ekvator ufuklarndan birisi bulunduu için onun ufku ma-
kamnda durur. Böylece bir gün bir gecenin zaman külli hareketin
bir devresi üzerine Günein o zaman içinde burçlar feleinden bat
istikametinde hareketiyle seyrettii dou yerleri kadar artar. Gün-
düzün vakti matematikçilere göre Günein douu ile bat arasn-
da geçen zamandr. Din âlimlerine göre ise er'i gündüz, ikinci fe-

cirden Günein batna kadar geçen zamandr. O hâlde gecenin
vakti de bu iki görüe göre, gündüzün dnda kalan zamandr.

Fen adamlar gece ile gündüzün her birini sâ'at- mu'tedile

(ortalama saatlar) ye ve sâ'at-i zamâniyyeye taksim etmilerdir.

Ortalama saat, Günein görünen hareketi ile onbe derece dönme-
sidir. Bu saatlar birbirine eit olduundan bunlara sâ'at- müsteviye

de denir. Sâ'at- zamâniyyeye göre bir saat, gecenin veya gündüzün
oniki eit parçasndan biridir. Geceler uzun olursa gece saati, gün-
düz saatinden uzun olur. Gündüzler uzun olursa gündüz saati gece

saatinden uzun olur. Buna göre gündüzün uzayp ksalmasiyle

sâ'at- mu'tedile (ortalama saatler) deiirse de bölümleri deimez.
Zira bu bölümler daima onbe derece üzerinden hesaplanr. Böylece

gündüzün uzayp ksalmas yönünden saatlerin zamanlar farkl ol-

sa da saylar deimez. Bu say daima onikidir.

Eski fen âlimleri yldz ve gezegenlere ait hükümlerde zamanî
saati, dier hesaplarda ortalama saati kullanmlardr. Ekvatorda

gece gündüz her zaman eit olduundan ortalama saat ile zamani
saat birbirine eit olur. (Gündüz süresi 14 saat olan yerlerde

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Güne senesini, burçlara ve yldzlara göre

aylan ve Rûmî aylann isimlerini bildirir.

Ey aziz! Hey'et ve nücûm ehli ittifakla demilerdir ki, Günein
burçlar dairesi üzerindeki bir noktadan balayarak görünen hare-

keti ile dolap yine ayn noktaya gelinceye kadar geçen zamana
Güne senesi (emsi yl) denir. Astronomlar balangç noktas ola-

14X60
zamani saat = 70 dakika itibar edilir)

.

12
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rak Günein Koç burcuna girmesini almlardr. Oniki burcun her-
birine girmesini aylarn ba kabul etmilerdir. Her bir burcun geçi-
i bir ay olmaktadr. Güne senesi 365 gün ve dörtte bir gündür.
Burçlarn aylara göre hesab ve günlerinin says Ebced hesab ileu beytin sözleridir.

Burç aylarnn hesab bu ise de, iskender Ibn Feylosof-i Rû-
mî (

2
) hakiki Güne senesinin aylarnn ilk günlerini, eski astrono-

micilerin kabul ettii burçlarn evvelinden on gün önce itibar edip
senenin ban Günein Koç burcuna girmesinden on gün önce ba-
latmtr. Her aya bir isim vererek Rûmi aylar mehur olmutur.
Her seneyi dört mevsime ayrarak, her mevsimi üç ay almtr. Mart
ayndan balayarak sra ile üçer ay bugün bilinen dört mevsim ol-

maktadr. Aylarn gün saylar da bugünkü gibidir. Marttan itiba-

ren Rûmi (bugün kullanlan) aylarn gün saylarn Ebced hesab
ile bildiren beyt aadadr:

(1) Lâ vû lâ leb lâ lü !â lâ e 5 mehest

Lel kat u kat lel ühûr- kütehest

Lâ ve lâ leb lâ ve lâ lâ alü aydr (ki bunlar 30 günden fazla sürerler). Lel kat o
kat lel ise ksa aylar karlar.

Not: Ebced hesabna göre 14=31, leb=32. lel 30+30=60, kat=29 rakamlarnn
karldr.

(2) skender i Rûmi diye de bilinen bu zâtn Kur'ân- Kerîm'de Zülkarneyn l-
miyle zikredilen peygamber mi. yoksa tarihte bilinen adyla Büyük skender mi olduu
hususunda eskiden üpheler vard. Her iki skender'in de hayatlar, savalar ve yaa-
dklar bölgelerin ayn olmas nedeniyle ortaya çkan bu karklk, maaleser bâz ilim

erbabn ikisinin ayn ahs olduuna dair yanl bir fikre itmitir. Bugün artk anlal-
mtr ki. Yunan Kral Büyük skender aslâ peygamber olamaz.

(3) Lâ vü key lâ der-bahâr u key vü lâ lâ fasl yây
Key vü lâ key der-harîf u lâ vü lâ kah der-ilâ

Lâ, key ve lâ bahar mevsimini: key. lâ ve lâ ise yaz mevsimini oluturur. Key,

lâ ve key sonbahar aylar; lâ, lâ ve kah da k aylardr.

Not: Ebced hesabna göre key=30. lâ=31. kah=28 rakamlarm karlar.
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BENC NEV: Kameri seneyi, Arabi aylan, isimlerini ve Arabi
ve Rûmi aylarn ilk günlerini bulmay bildirir.

Ey aziz! Hey'et ve hesab ehli ittifakla demilerdir ki. Kameri
sene oniki aydr. Her bir ay, Kamerin Dünya etrafnda bir dolanma
süresidir. Ayn yeni ay safhasndan tekrar ayn safhaya gelinceye
kadar geçen zamandr ki, yaklak olarak 29,5 gündür. Dini ilerde
(meselâ Ramazan orucuna balamada) ayn ilk günü, hilâli (yeni
Ay) görmekle olur. Fakat hilâli görmek, deiik yerlere göre, dei-
ik olmaktadr. Onun için hesap ehli, Kameri ayn balangcn Gü-
ne ile Ayn Yere göro ayn tarafta ve bir dorultuda olduklar mu-
hâk (yeni ay) safhasndan itibar etmilerdir. Kameri sene 354 gün
ve humus (bete bir) gün ve sudüs (altda bir) gündür. Yâni11 11

354 gün + — gün + — gün = 354 gün + — gün = 354, 367 gündür).
5 8 30

Güne ylndan on gün yirmi buçuk saat azdr.

Kameri olan er'î senenin ilk ay Muharremdir. Kameri yl Gü-
ne ylndan yaklak olarak onbir gün azdr. Meselâ bir sene Mu-
harrem ay ile Mart ay balangçlar ayn günde birleseler, bir se-
ne sonra Muharremin hilâli Martn balangcndan onbir gün önce
görünür. Her sene böylece öne giderek otuzüç ylda bir devresini

Arabi aylar her yl belli mevsimlere gelmez. Onun için bu aylar
belli mevsimlere mensub olmazlar. Muharrem ayndan balayarak
bir ay 29, bir ay 30 gün olmak üzere kabul edilir. Arabi, Kameri ay-
lar aadadr:

Onuncu günü âûre günüdür.1. Muharrem.
2. Saferii'l-hayr.

3. Reblü'l-evvel.

4. Rebiü'l-fihir.

5. Cemâziye'l-ûlâ.

6. Cemftziye'l-âhir.

7. Recebü'I-esâm.

8. a'bân.

Onikinci gecesi Mevlid kandilidir.

lk Cum'a gecesi Regaib gecesid ir.

Onbeinci gecesi Berât gecesidir.

9. Ramazanü'l-mübârek. Yirmfyedinci gecesi Kadir gecesidir.

7. Recebü'l-esâm. lk Cum'a gecesi Regaib gecesidir.

U. Zil-ka'de.

12. Zil-hicce. Onuncu günü Kurban bayramdr.
Arabi ve Rûmi aylarn ilk günlerini bulmak için yandmz iki-

er beyitlik Gurrenâmemiz ile bu fasl bitirmek münâsib görülmü-
tür.
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GURRENÂME

1. Hakk'a hamd u Habibine selâm et

Her ayda rüz u eb saat-be-saat

2. Çü dört beyt iki gurre mücmelidir
Hurûfun ehr-i hâkim bilmelidir

3. uhur- hâkimin cem' etmelisin

ki hafta annla gitmelisin

4. O mecmuu ne günde kim bulursun
O ehrin gurresin ol gün bulursun -

5. Kaçnda chr i rûmun gurredir bil

Burûc eyyamna andan nazar kl
6. Bul anda rûmiden hem ehr-i er'î

Burûcu asi bil her ehri fer'

7. Makdem-i beyt oniki kelmedir tam
Hurûfudur uhûr- er'a erkam

8. kinci beyti sekkiz kelmedir al

Hurûfun ehr-i er'a hâkim-i sâl

9. Üçüncü beyttir tertib-i manzum
uhûr- rûmidir annla ma lûm

10. Oniki kelmedir beyt oniki ay
Evâil harfi ehr erkamdr say

11. uhûr- rûma âzâr birle bed' et

Muharremden uhûr- er'î say git

12. uhûr- rûma tâbi beyt-i râbi

Vü yekenbe hurûfun oldu câmi
13. Çü yigirmisekiz harf oldu her yl

uhûr- rûma hâkimdir biri bil

14. Ehec zed bûd o sekkiz harf olur kim
uhûr- er'a her yl biri hâkim

15. Çü hicret sâli binyüzaltm u be
Bu ehrin hâkimi vardr rakam e

16. Bu sâl içre çün âzâr gurre buldu
Eced cimi de rûma hâkim oldu

17. Çün altmalt olur sâl-i hicret

ki hâkim iki dal olur elbet

18. Bu tertib üzere hâkimler gider kim
Ehec zed bûd'un olmu devri daim

19. Velikin hâkim-i rûm ahrefi çün
Bu sâl-i hicrile devr ettiiyçün
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20. Bu sâlin ehûru eyler tahavvül

Otuzüç ylda bir yldr tedâhül

21. Mutabk gelse âzerle muharrem
Bu hicret sûlini bir tarh et ol dem

22. ÇU Gurrenâmeler nazm etti Hakk
uhûr- dehr ile bil sun' Hakk .

1. Her ay, gece ve gündüz, saat be saat Allah'a hamd ve Habîbine

selâmdan sonra.

2. Aadaki dört beyitte Hicrî ve Rûmî aylarn ilk günleri özet-

lenmitir ki bunlardan da ebced hesabiyle hangi ayn hüküm sürdüü

3. önce içinde bulunulan ayn verilen harflerini toplamalsn ve

iki hafta böylece gitmelisi.

4. Bunlarn toplamn hangi günde bulduysan o ayn gurresi

(balangç günü, ilk günü) odur.

5. Gurrenin Rûmî aylarn kaçnc gününe rastladn bulduktan

sonra burç günlerini (emsî aylar) ondan çkarabilirsin.

6. O emsî aylar içinde Rûmî aya tekabül eden ve din âlimlerinin

kulland ay bulunmu olur. Bunda burçlar esas ittihaz edip aylar,

ondan yola çkarak hesaplamak gerekir.

7. te bütün bunlar anlatan u birinci beyit tam oniki kelimedir.

Kamerî aylarn rakamlar da onlarn harf says kadardr.

1. Zehi baki cihan bcr scy var anda

Ba dünyay hele zeyn etme canda

2. Olarsa da heman cismin ziyanda

Dti kân bulagör vlrân dn kânda

IBu dünya nasl bâki olabilir? Onda her ey vardr (ama sen yine de) gönlünde

bu cihan süsleme. Bedenin ziyanda bile olsa iki madeni viran dükkânia bulmaya bak.

(Buradaki iki maden can ve gönül, viran dükkân da köhne bedendir)!.

Zehi Bâki Cihan Her ey Var Anda

1 2 3 4 5 6

Muharrem Safer Rebiü'l-evvel Rebiü'lâhir Cemâziye'l evvel Cemâziye'l-âhir

7 2 3 5 6 1

Bu Dünyay Hele Zeyn Etme Canda

8 9 10 11 12

Ramazan evvâl Zilkade Zilhicce

4 5 7 1 3

Not: Ay isimlerinin altnda olan rakamlar her kelimenin balad ilk harfin eb-

ced hesabndaki karlklardr. Buna göre Kameri aylar bu rakamlarn gösterdii gün-

de gurre olur.
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8. kinci beyit sekiz kelimedir. Bunun ilk harfleri de tfamerî ay-

lara göre senenin hâkimi saylrlar.

Olursa da Heman Cismin Ziyanda / Dü kân Bulagör Virân Dûkân

1 2 3 4 5 6 7 8

Not: lk harflerinin rakam karlklar ise unlardr:

1 5 3 7 4 î • 4

9. Üçüncü beyit bir manzume tertibinde Rûmî aylar bildirir, ki

budur:

3. nep eya kim cihanda var O'na dal

~ Zeb baki bcme zâil cev a kal

ICihanda var olan her ey O'na (Allah'a) delâlet eder. Yalnzca O bâktdir. Oysa

bütün hava ve sözler yok olacaktr 1.

Hep Eya kim Cihanda Var O na Dâl / Zehl BâkI Heme Zâil Cev û Kâl

13 I 4 S t • i t 11 13

Not: lk harflerin rakam karhklan ise unlardr:

5 1 3 61473 5738
10. Bu beyit oniki kelime olup oniki ay gösterir ve Ük harfleri de

bu aylarn rakamlardr.

11. Rûmî aylara Mart ile bala ve Muharremden itibaren dier

aylan buna göre say git. (Yâni Muharremin karl Marttr).

12. Dördüncü beyit Rûmî aylara tâbidir ve yekenbe (pazar)

gününün harfleri toplam kadardr. Beyit udur:

4. Bed ebced ve ebed hevvez beced bez

Ebec hevvez eced hev hlkim-l sal

Bel Ebced Vez Ebed Hevvez Beced Hez / Ebec Hevvez Eced Hev Hakim i sâl

4321 76 421 765 432 75 321 765 431 65

13. Yirmisekiz harften her biri bir yl Rûmî aylara hâkimdir.

14. Ehec zed bûd (elif, hem, cim - z, dal - be, vav, dal) kelimele-

rindeki toplam sekiz harf ise her yl er'î aylara hâkim olurlar.

15. imdi Hicrî 1165 yldr. Bu yln hâkimi ise be (5) rakam*

dr.

16. Bu ylda gurre Mart ayndadr. Eced (elif, cim, dal) ha fi-

nin cim (cim) i de Rûmî aylara hâkimdir.
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17. Hicrî yl 1166 olunca iki hâkim her ikisinde de (dal) har-

fi olur.

18. Bilgeler derler ki bu devr-i dâim ehec zed bûd (elif, he,

cim - 2i, dal - be, vav, dal) harfleri tamamlanasya dek böyle gider.

19. Lâkin Rûmi aylarn harfleri bu Hicrî yl ile devrettii için...

20. ... bu takvimin aylar birbirinden gün alr ve 33 ylda bir

kez yenilenir.

21. Ne zaman Mart ile Muharrem birbirine uygun ve denk ge-

lirse o zaman Hicrî yldan itibaren bir diye saymak gerekir.

22. Hakk, bu Gurrenâme'yi nazmetti, ki aylar vastasiyle Allah'm

yarattklar gerçeiyle bilinebilsin.

[Bu iir ve ardndan gelen dört beyitte Hicri ve Rûmî aylarn

ilk günlerini bulmak ebced hesab ile bildirilmektedir. Rûmi aylar

bugün kullanlmamaktadr. Onun için Rûmi aylara ve burçlara gö-

re düzenlenmi olan gece - gündüz uzunluklar ve namaz vakitlerini

gösteren cetvel de yaplmad. Arabi aylarn ilk günlerini bulmak

için çeitli metodlar vardr. Bunlardan kolay anlalan biri Tam l-

mihâl Saâdet-i Ebediyye kitabnda yazü olan usûl aaya yazlm-

Sene adedinden bir noksan 4,367 ile çarplr. Bulunan tam say-

ya aranlan aya mahsus rakam ilâve edilir. Çkan toplam 7 ye bö-

lündüünde kalan say Cum'adan itibaren gün adedi olur. Arabi

aylara mahsus rakamlar öyledir:
.

Muharrem = 8 Receb = 3

Safer = 2 a'bân = 4

Rebîü'l-evvel = 4 Ramazânü'i-mübârek = 6

Rebîü'l-âhir = 5 evvâl = 7

Cemâziye'l-evvel = 7 Zil-ka'de = 2

Cemâziye'l-âhir = 1 Zil-hicce = 3

Meselâ 1376 senesi Ramazân erifinin birinci gününü bulalm:

Sene adedinden bir noksan olan 1375 saysn 4,367 ile çarparz. 6004

eder. Ramazan- erif ayna mahsus say alt olduundan, toplam

6010 dur. Bunu yediye bölünce kalan dört olur. Cum'adan itibaren

dördüncü gün pazartesi olduundan 1376 yl Ramazan- erifin bi-

rinci günü pazartesi olduu anlalr.

Kitabn aslnda Ayn hangi burçta olduunu gösteren cetvelde

ve ehirlerin enlem boylamlarn bildiren cetvelde rakamlar Ebced
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hesabna göre verilmitir. Onun için Ebced hesabna göre rakamla-

r aaya yazmak uygun görüldü.
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kulland takvim Ayn hareketine «öre yaplan takvimdir. Roma-
llar zamannda kullanlan takvim de Ayn hareketine gore yapl-

mt. Bu yüzden mevsimler, bayramlar ve dini günler, yln ayn
aylarna rastlamazd. Julius Cesar iktidar ele alnca skenderiyeli

astronom Sosigens'i çartt. Milâttan önce 45 ylnda bu astrono-

mun tavsiyesi ile ilkbahar noktasn 21 Marta getirmek ve artk yl-

lar kabul etmek suretiyle Jülyen takvimi denilen takvimi meydana
getirdi. Bu takvime göre bir yl 365 gün 6 saat kabul edilir. Bu alt

saatlar dört ylda bir gün olduundan, 4 ile bölünebilen yllar artk

yl olarak 366 gün alnr. Yln balangc Mart aydr. Bu takvime

Jülyen takvimi denir.

Rûmi yl: Jülyen takviminin ayndr. Yalnz bu takvimden 504

yl eksiktir. Eskiden yalnz Osmanl ülkesinde kullanlmtr. Bugün
de takvimlerde Rûmi yl ve aylar gösterilmektedir. Aylar bildiimiz

gibidir. Yalnz gün olarak 13 gün eksiktir. Bu eksikliin sebebi u-
dur:

M.ö. 45 ylndan 1582 ylma kadar Jülyen takvimi kullanlrd.

Ancak Jülyen takviminde bir yl 365.25 gün alnmasna ramen
dönence yl 365,2422 gündür. Dönence yü; Yerin yörüngesi üzerin-

de ilkbahar noktasndan tekrar ayn noktaya gelinceye kadar ge-

çen süredir. Bu iki yl arasnda 365,25 — 365,2422 = 0,0078 gün fark

vardr. Bu fark 400 ylda 400-1-0,0078= 3,12 gün eder. 1582 ylnda
ilkbahar noktas gerileyerek 21 Marttan 11 Marta gelmiti. Bunun
üzerine Papa 13. Greguar, zamann astronomlarndan Clavius'un

tavsiyesi ile 10 günü atmak suretiyle ilkbahar noktasn yine 21

Marta getirmeyi düündü. Bunun için 5 Ekim 1582 gününü 15 Ekim
1582 olarak ilân etti. Bu takvime göre 4 ile bölünebilen yllar artk
yl (ubat 29) olduu gibi, yüzyllar içinde yalnz 400 ile bölünebi-

len yllar artk yl olarak kabul edildi. Böylece 400 yl içindeki 3 gün
fazlalk kaldrlm oldu. 1582 ylndan sonra 1700, 1800, 1900 yl-

lan Jülyen takvimine göre artk yl olduu hâlde bugün kulland-

mz 13. Greguar'n yaptrd deiiklik ile Gregoriyen takvimi

ismini alan takvime göre artk yl deildir. O hâlde Jülyen ve Rû-

mi takvim, kullandmz Geregoriyen takviminden 13 gün nok-

sandr. Eski Mart Jülyen, yeni Mart Gregoriyen takvimine göredir.

2100 ylndan sonra bu fark 14 gün. 2200 ylndan sonra 15 gün,

2300 ylndan sonra 16 gün olacaktr].

BENC FASIL

Su unsurunun mahiyetini, keyfiyet ve hâllerini, vasflarnn de-

imesini, isimlerini, deniz iken buhar, bulut, kar, yamur, kay-

nak, nehir ve yine deniz olmasn, çeitli hareketlerini, karlar Ve do-
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nizlerin birbirine tebeddül ve tahavvülünü, denizin, karada ve de-

nizde yalayanlara salad faydalar, suda yaayan hayvanlarn

farkl vasflarn, su tabakasnn kalnl saylan denizlerin derin-

liinin ölçülmesini, deniz sebebi ile gemiler yaplp herkesin istedi-

i yere gitmesini. Yeni Dünya (Amerika) nn bulunup Dünyann
çevresinde dolalmasn, batya giden gemilerin douya varmasn
yedi nevi ile açklar.

BRNC NEVÎ Su unsurunun ne olduunu, tabiat ve hâllerini

bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et ehli su hakknda ittifakla öyle de-

milerdir: Anâsr ' erba'amn üçüncüsüdür. Renksiz, effaf, basit

ve küresel bir tabaka tekil eder. Ya, souk ve havadan daha yo-

un tabiatldr. Çeitli ekiller alabilir. Yerinden ayrldnda dier
unsurlara çevrilir. Yerinde durduu zaman da ihvanna (dier un-

surlara) çevrilebilir. Kendi tabiat ile yerinde durduu zaman da
çeitli hareketleri vardr. Su küresinin üst yüzeyi dalgal olup hava
küresinin hareketli alt yüzeyi ile temas halindedir. Su küresinin

alt yüzü da ve vâdilere temas ettiinden düzgün deildir. Bu su

küresinin asl yeri havann alt, topran üstüdür. Ancak su. Yer-

yüzünü tamamen örtememitir. Yeryüzünün bir ksmnn açkta
olmas hakknda âlimlerin çeitli .görüleri olmutur. Bir ksm
hey'et âlimleri Cenab Hakk n inayetine yapp, kara hayvanla-

rnn ve bilhassa insann yaratlmasn ve hava ile teneffüs ederek

yaamalann Hakk Teâiâ'nn iradesine balamlardr. Görünüte
belli bir sebebi bilinmemektedir. Bir ksm âlimler de teslim olup

demilerdir ki, bu sebepler âleminde her eyin bir sebeple yaratl-

mas âdet i llâhiyyedir. Denizlerin suyunun karalan tamamen ört-

memesinin sebebi öyledir. Güne. _ hâricü'l-merkez (merkez d)
feleinde hareket ederken eve ve- hadid noktalarna gelir. Hâlen
(1165 senesinde) _ hiadid noktas güney burçlarndan Olak burcu

balarndadr. Jfâdid noktas Günein yere en yakn olduu nok-

tadr. Güne hadidine inince Yere yakn olup su unsurunu starak
harekete getirip Arzn o tarafna cezb etmitir. Çünkü az su büyük
bir kazann bir kenarnda kaynadnda^ etraftaki sular kaynayan
yere gelip kazann etraf susuz kalp münkeif olur. Bunun gibi de-

niz suyu güney yarmkürede Günein .scakl ile harekete gelip

deniz sular güneye doru çekilip kuzey yanmkürede açk yerler

kalm olur. Fakat havann scakl ve soukluu, yalnz Günein
Yere yakn ve uzak olmasna bal deil, dik veya eik gelmesine

ve süresine baldr. Nitekim yukanda açklanmt. Karalar ve de-

nizler ikisi bir küre olup zamanla rüzgârlarn esmesi ve sellerin ak-
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mas açk araziye te'sir edip vadiler, göller, tepe ve dalar meydana
gelmitir.

,

O hâlde Günein hâdid noktasna inmesi yeryüzünde açk yer-

lerin kalmasna yalnz bana sebep olmayp te'sirinin olduu .söy-
lenmelidir. Çünkü Yeni Dünya'nn yars (Güney Amerika) hadid
noktasnn (Olak dönencesinin) altnda kalmaktadr. Her eyin en
dorusunu Allahü Teâlâ bilir.

KNC NEV: Su unsurunun vasflarnn ve isimlerinin dei-
mesini, deniz suyunun buharlap bulut, yamur, kar, kaynak ve
kuyu suyu, nehirler olup bitki, hayvan, insan ve hattâ bütün ma-
denlere ve ayana hayat verdikten sonra yine deniz suyu olup as-

lna döndüünü bildirir.

Ey aziz! Hey'et ve hikmet ehli ittifakla demilerdir ki, toprak
unsurunu içine alan su unsuru ki Bahr i muhittir (Okyanuslarn
hepsine birden Bahr i muhit denir). Aslnda tek bir deniz iken çe-

itli imkânlar nisbetinde muhtelif denizlere bölünmütür. Yâni
yönlere göre dört ksmdr. Bunlara. Bahr i muhit i arki, Bahr i mu-
hit-i garbi, Bahr-i muhit-i imali, Bahr i muhit-i cenubi isimleri ve-

rilmitir. Bunlarn her biri sahilde bulunan memleketlere göre çe-

itli isimler almlardr. Nitekim Bahr i muhit i cenubide (Hint Ok-
yanusu) Güney Çin Denizi, Umman Denizi, Kzldeniz, Arap Deni-

zi, Fars Denizi, Sûdan Denizi gibi denizler vardr. Bahr i muhit-i
garbi, Atlas Okyanusudur.

6

Su unsuru ate tabakasna göre beinci tabakadr. Güne n-
larnn harareti ile deniz suyunun lâtif eczas (molekülleri) havaya
çktndan geride younluu fazla olan ate, hava ve toprak par-

çacklarnn karm kalp tad ac ve tuzlu olmutur. Yukarda be-

lirtildii gibi Güne nlar ile buharlaan deniz suyu yamur ve

kar hâlinde Yere indiinde yava yava kaynaklar ve nehirler mey-
dana gelip madenler, talar, bitki ve aaçlar bundan nasibini alp
hayvan ve insanlara hayat verdikten sonra kalan nehirler hâlinde

yine denize dökülür. (Su ile her eye hayat veren Allahü Teâlâ bü-

tün noksan sfatlardan münezzehdir) . Deniz suyu bir defa havaya
çksa, yâni buharlasa, letâfet ve hâlâvet bulup tatl su olur. Anla-

tld gibi deniz suyu devaml devr eder. Buharlaan suya karlk
nehirlerin dökülmesi ile deniz suyu ayn kalr. Her ne kadar deniz

suyu ac ve youn iken hava temas ile letâfet ve halâvet bulsa da
Günein scakl ile Hyanan toDrak maddelerine yaknl ile renk,

tad ve keyfiyetler iktisab ederek tuzlu ve scak olur.

Zemzem suyu bütün hastalklara devâdr. Tatl suyun faydalar

çoktur. En büyüü susuzluu gidermesidir. Su unsurunun da dier
unsurlar gibi rengi yoktur. Kart eyin tabiatn alr, ona çevri-
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lir. Meselâ sirkeye karmsa o da sirke, bala karm ise o da bal

olur. Mutlak su iken her rengi ve tad alabilir. Bütün yalan ve kir-

leri temizler. Yunan hukemâs Bahr i muhite Okyanus derler. Yu-

murtann beyaz sar ksm çevreledii gibi okyanuslar da Arzn ek-

seri ksmn kaplamtr. Toprak küre yer yer suyun yüzüne çk-
mtr. Su küreden yüksekte olan, görünen yerler dünyann meskûn
dörtte biri, Yeni Dünya (Amerika) ve binlerce ma'mûr adalardr.

Bunlara çeitli isimler verilmitir. Dünyann meskûn dörtte birinde

olan küçük içdenizler Bahr i muhitin artklarndan yer yer birer göl

gibi kalmtr. O küçük denizlerin en büyüü Hazer Denizidir. Ha-

zer Denizi kuzeyden güneye deru uzunlamasna olup yuvarlak de-

ildir. Kuzeyinde Hazer beldeleri ile Ulu Nogay ve Türkistan var-

dr. Dousunda Harezm beldeleri ile Taberistan ve Cürçan vardr.

Güneyinde Câm dalar ve Ceylân beldeleri vardr. Batsnda ise

irvan ve Daistan ile Ejderhan bulunur. Bu deniz içîndo, üzerinde

yaanmayan çok sayda adalar vardr. En derin yeri ikiyüz metreyi

geçmez. Meddi ve cezri yoktur. Çevresi yaklak 3.000 mil kadardr.

Uzunluu 850 mili bulur. Dou - bat genilii ise 600 mil civannda-

Bahr-i Kulzüm (Kzldeniz) : Eahr-i muhite bitiiktir. Kulzüm
bir sahil ehrinin, ismi olup bu deniz ona izafe edilmitir. Med ve ce-

zir Bahr i muhite benzer ekilde meydana gelmektedir. Firavun, as-

keri ile orada boulmutur. Kzldeniz ile Yemen arasnda uzun bir

da silsilesi buna engel olur. Büyüklüü Hazer Denizi kadardr. Ku-

zeyden güneye deru uzanm olup derinlii üçyüz metreden fazla

bulunmutur. Buradaki adalar meskûn bölgelerdir. Buna bitiik

olan Bahr i muhit i Zenc ve Bahr i muhit i Habein üst taraflan, gü-

ney yarmkürede olduklar için kuzey kutbunu görmez, güney kut-

bunu görürler.

Bahr-i Rûm (Akdeniz): Bahr-i muhit i garbiden (Atlas Okya-

nusu) çkm. ama kadar akmtr. Batdan douya doru uzanr.

Genilii güney -kuzey istikametinde deiirse de, uzunluu yak-

lak alt aylk yoldur. Bat ksmlarnda genilii yaklak 700 mili

bulur. Ortas 2000 mildir. Bu denizin kuzeyinde Endülüs. Yunan,

Fransa, talya, Rumeli ve Anadolu bulunur. Douda Halep, am ve

Kudüs-i erif vardr. Güneyinde Msr, Libya. Tunus, Cezayir ve Fas

vardr. Batsnda Septe Boaz ve Atlas Okyanusu vardr. Bu deryâ-

da meskûn ve ma'mûr olan çok adalar vardr. Kur'ân- Kerim'de bil-

dirilen Mecmâü'l - Bahreyn (ki denizin birlemesi) hâllerinin bu

denizde bulunduu mehurdur.

Akdeniz, memleketleri büyük, yollar kolay, sahilleri meskûn,

adalar ma'mûr. faydalar çok bir bahr i müfiddir ki, miknats ta
ve mercan onda hâsl olmaktadr. Bir gün bir gecede dört kere med

•
. . » 1 t: < D G

dr.
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ve cezir olur. En derin yeri yüz kulaçtr. [Günümüzdeki ölçümlere

göre 4000 metre].

Bahr i Esved (Karadeniz) : îstanbula 4 - 5 saatlik bir mesafeden

bir boaz içinden gelir ve orada iki deniz birleerek Akdenize dö-

külür. Akdeniz yoluyla da Septe Boazndan Atlas Okyanusuna ula-

r. Karadeniz Boaznn dousundaki yüksek bir da üzerinde bu-

lunan uzun mezarn Yu'â aleyhisseiâma ait olduu söylenmekte-

dir. Doudan batya doru uzunlamasna ve bir yumurta gibi olan

Karadeniz Hazerden daha geni ve derindir. Kuzeyinde Akkerman,

Kefe. Azak ve Abaza ehirleri vardr. Dousunda Fas, Gürcistan

kaleleri ile Rize bulunur. Güneyinde Trabzon. Giresun, Sinop ve

Ereli vilâyeüeri vardr. Batsnda stanbul üe Karaharman olup

Tuna Nehri vardr. Bu denizde ada yoktur (Karadenizin tek adas

Giresundadr) . En derin yeri 300 metreden fazladr. Doudan bat-

ya giden gemilere kolay geçit salar. Bu denizin çevresi tahmini

5000 mildir. Uzunluu ise 1500 mile yakndr. Genilii kuzeyden

güneye (Kefe -Sinop aras) yaklak 700 mildir. Uzunluu dou-

dan batya 45 günlük yoldur. (Denizleri yaratan Allahü Teâlâ nok-

san sfatlardan münezzehdir).

ÜÇÜNCÜ NEVt: Denizlerin çeitli hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et ehli ittifakla demilerdir ki, su unsu-

ru olan denizlerin çeitli hareketleri vardr.

1. Suyun aa doru olan hareketidir. Bu. tabiat icab yerin

merkezine doru (yer çekimi te'siri ile olan) hareketidir. Hareket i

süfliyye-i tabiiyyedir.

2. Rüzgârn tesiri ile dalgalanma hareketidir.

3. Doudan batya olan hareketidir. Bu hareket denizciler ta-

rafndan tecrübe olunmutur. Meselâ Akdenizin Septe Boazndan

Yeni Dünyaya bir buçuk ayda gidildii hâlde, dört - be ayda ancak

dönülmektedir. Portakal (Portekiz) tâifesi Bahr i muhit ile Yeni

Dünyadan geçip —bize göre— yerin altndan geçerek Hind'e gidip

gelirken Bahr-i muhitin (Okyanusun) doudan batya olan hareke-

tini seyr etmilerdir. Bu hareket Akdenizde de tecrübe olunmutur.

Bu hareketin sebebi Felek-i a'zamn günlük hareketindendir. Çünkü

Bahr-i muhite gizlice te'sir edip felekler, gibi onu da döndürmekte-

dir.

4. Kuzeyden güneye olan harekettir. Bu hareket de ^denizciler

tarafndan tecrübe olunmutur. Bu hareketin sebebi, kuzey yarm-

kürede karalar yüksek olup nehirler denizlere dökülmektedir. Bu

tarafta iklim souk olduundan denizlerde su çoalp güneye do-

ru akar.
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5. Rahat hareket. Bu hareket Akdenizde olur. Sebebi arkî ha-

reket olup, burunlara ve körfezlere rastlaynca geri döner. Böyle-

ce o sahillerde rahat hareket meydana gelir.

6. Med ve cezir hareketidir. Ayn te siri ile deniz sular sahille-

re gelip, alt saat kadar sonra geri gider. 124 saat 50 dakikalk bir Ay
gününde] iki kere med, iki kere cezir olur. Med ve cezir için kimi

âlimler öyle demitir: Bu âlemdekilerin çou dört unsurdan mürek-

keptir. Bunlar akl ve rûh ile kaim ve bir tek nefs ile hareket eder-

ler. Dolaysiyle deniz de böyledir ve bir hareketi med ve ceziri do-

urur. Yine bir ksm med ve cezire Okyanustaki hayvanlarn ve et-

rafnda olan ruhlarn teneffüsü gözüyle bakmtr. Hattâ bazlar da
med vc ceziri rüzgârlara balamtr.

Her eyde ve her ide saysz faydalar, hikmetler olduu gibi,

suyun devaml hareket etmesinde de çeitli faydalar vardr. Birin-

cisi deniz kokumaz, çünkü hareketle durgunluk ve kokuma gider.

kincisi med ve cezir ile deniz suyu temizlenir. Durgun sular çoun-
lukla pis ve bozulmu olur. Halbuki deniz hareket edince pislikler

etrafna çkp su temiz olur. Üçüncü olarak med ve cezrin gemile-

re de faydas vardr. Çünkü baz iskelelere med olmadan gemiler

yanaamaz. Cezir zamannda da gemiler kolaylkla çkar, haps olup

kalmaz. TBugünkü corafya kitaplarnda denizlerdeki scak ve so-

&uk su akntlar hakknda da çok bilgiler vardr].

DÖRDÜNCÜ NEVt: Deniz ile karalarn zamanla birbirine dö-

nütüünü bildirir.

Ey aziz! Hikmet ve hey'et ehli demilerdir ki, sularn te'siri ile

toprakta çeitli deimeler olmaktadr.

1. Topran kuru, ve çorak olan yerleri denizin te'siri ile itidâl

bulur. Veya tam aksi olur. Bu yönden toprak, canlya ve insana ben-

zer. Bazen genç, bazen kuvvetten dümü bir pir-i fâni olur.
•

2. Bir ksm yerler açkta iken deniz tarafndan zamanla su

örtülür. Su ile kapl olan yerler de zamanla açlp üzerinde yaanan
yer hâlini alr. Sanki deniz insanlara yer balar.

3. Karaya bitiik olan bir ksm yerler zamanla ada olur. Kb-
rs böyledir. Aksine bir ksm adalar da zamanla büyük karalarla

birlemitir.

4. Deniz sular ada veya bir ksm beldeleri basarak içine alr.

Akdeniz etrafndaki birçok yerleri içine almtr.

bugünkü Akdeniz meydana gelmitir,

denizi kenarnda aada bir büyük ada varken bir zaman Muhit i

garbi (Atlas Okyanusu) tuyan edip onu içine almtr. Denizin
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derinliini ölçenler orann dibini balçkl ve otlu bulduklar için

o yerin deniz tarafndan sonradan basldn anlamlar ar.

imam Fahreddin Râzi (rahmetullahi aleyh), eski zamanlarda

imdi ma'mûr olan Dünyann dörtte biri su ile kapl idi demitir.

Bu görüünün doru olduu ^birçok talarn krldnda içinden su-

da yaayan canllarn fosillerinin çkmas ile anialr.

Mes'ûdî, «Mürûc» isimli kitabnda öyle yazmaktadr: Deniz su-

lan zamanlarn geçmesi ile hareketli, seyyal ve seyyardr. Fakat

kaplad yer geni, hareketi ar olduundan yer aetirmesi his

olunmayp eski yerinde hareketsiz zan olunmaktadr. Nitekim Hâlid

bin Velid (adyallahü anh) Hazretleri. Sddîk- Ekber (radyallahü

anh) Hazretlerinin hilâfetinde Hire'nn fethine çkp feth etmitir.

Hre halkndan Abdülmssih adndaki Ikâhin] ihtiyardan acaib ha-

berler solmutur. O haberlerden birini Abdülmesih öyle anlatm-

tr: «Ben Basra köfezinin senin imdi konakladn yere kadar

uzandn bilirim. u anda üzerinde durduun yerde denizin dal-

galan çarprd. Gemiler Sind ve Hind mallar ile buraya gelip gi-

derdi. Halbuki imdi deniz ile Hire arasnda epeyce bir mesafe var-

dr». Necef'e gidenler bu bildirilenin doruluunu bilmitir.

Ari-i Msr (Filistinde bir ehir) ile Kbrs adas arasnda bir

yol vard. Ari halk bu yol ile Kbrsa giderlerdi. Septe Boaz üze-

rinde talardan yaplm oniki mil uzunluunda kuvvetli bir köprü

vard. Bu köprüden Endülüs halk batya, ehl-i Marib de Endülüse

geçerlerdi. Akdeniz bu köprünün altndan Atlas Okyanusuna akar-

d. Zamanla okyanus sular o köprüyü ve etrafn kaplamtr. Hâlen

denizin sakin olduu zamanlarda anlatlan köprünün açkça görül-

düünü söylerler. Bunurt gibi, deniz sularnn batdan douya do-
ru hareketini gösteren birçok misaller vardr.

Hind meliklerinin en eskisi Brehmen-i A'zam'dr. Hikmetin as-

ln c bulup söylemitir. Ecrâm- ulviyyenin ecsâm- süfliyyeye olan

te'sirlerini beyan ederek, ilk balangc isbat etmitir. «Hind ü Sind»

adl eserinde hikmet ilminin usûl ve fürû'unu yazp demitir ki;

«Günein eve noktas her bir burçta 2100 sene seyr edip 25 200 Gü-

ne senesinde bir devresini tamamlar. Günein eve noktas kuzey

burçlanndan güney burçlarna geçince yer küresinin ma'mûr yerle-

ri de kuzeyden güneye geçecektir. Zira güney yanmküresi imdi

deniz ile örtülü, kuzey yarmküresi ma'mûrdur. O zaman güney ya-

rmküresi ma'mûr, kuzey yarmküresi su ile kapl olacaktr». Bu

Hind meliki Günein eve noktasnn her dolamm sonunda bu âlem-

de yarayanlarn yok olup sonra yeniden meydana geleceklerini zan

etmitir.

Mes'ûdî demitir ki: «Günein hadid noktasnn deniz sulann

çekmesi bu kaide gereincedir. Çünkü eve ve hadid noktalannm
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deimesi tedricidir. Üzerinde yaanan yerlerin su ile kaplanmas
ve baka âlemin meydana gelmesi de birdenbire deil yava yava
olacaktr. imdi Günein hadid noktas güney burçlarnda olup gü-

ney yarmküre kuzeyden daha scaktr. Güneyin hareketi kuzeyin

rutubetini kendi tarafna çekerek su unsuru da güneye iner. Ebedi

olarak yeryüzünün yaanan yerleri Günein eve noktasnn dei-
mesi ile deiir. Eve noktas kuzey burçlarnda olunca ma'mûr yer-

ler kuzey yanmkürede, güney burçlarna geçince yaanan yerler

güney yarmkürede olacaktr».

Bunlar yazmaktan maksadmz bunlara inanmak için deil-

dir. Belki O Sâni' ve Hakîm'in acaib san'atlarn ve garib hikmetle-

rini bilen, cümleyi kendi vücudundu bulup nârifet-i nefse nâil ol-

makla mârifet-i Hakk'a kavuup her murad kendi gönlünde hâsl

olmak içindir.

BENC NEV: Denizin kara ve denizde yaayanlara olan fay-

dalarn ve içinde bulunan hayvanlarn baz zâid vasflarn bildi-

rir:

Ey aziz! Ehl i hikmet bu konuda öyle demilerdir. Denizlerin

suyu acdr. Fakat Bahr i muhitin kuzey ve güney sahilleri (kutup-

lar) içilecek derecede tatldr. Bunun sebebi bu iki sahilin dalarn-
dan büyük nehirlerin ve birçok sellerin denize dökülmesidir. Ayr-
ca buralara Güne nlar eimli geldiinden scakl az olup bu-

harlama olmadndan sular letafeti üzere kalmtr. Suyu tuzlu

olan denizlerin younluu daha fazla olduundan çok yüklü gemi-

leri de tayabilirler. Suyu tatl olan kuzey ve güney denizlerindeki

gemiler daha az yük tarlar. Tatl su içinde seyahat, tuzlu su için-

deki seyahatten kolaydr. Çünkü youn olan suyu yarmak daha
zordur. Suyu tatl olan denizlerin dalgalar ac sulu denizlerin dal-

galarndan büyüktür. Bazen bu dalgalar bulutlara kadar çkar, ba-

zen çekilip süt liman olur.

Deniz sularnn ac olmasnn faydalar çoktur. En aç budur
ki, kendisi kesafet bulup gemiler selâmetle sahillere gidip gelirler.

Kokusu lâtif olup içindeki canllar, suyun kokmas ile helâk olmaz-

lar. Çünkü durgun ve tatl sular uzun müddet hareketsiz kalnca
teaffün edip kokusu öldürücü olur. Hakk Teâlâ, inayeti ile denizleri

de insann hizmetinde yaratmtr. çinden çeitli talar, inci, mer-

can, miknats, anber, sünger ve çeitli taze balklar çkarlr. Yer-

yüzünde olan mahlûklarn çeitlerinden daha çou deniz içinde bu-

lunur. Fakat hava unsuru su unsurundan daha lâtif olduundan
hava ile yaayan kara hayvanlar, su ile yaayan deniz hayvanla-

rndan daha lâtif, daha güzel ve daha ereflidir.

Deniz hayvanlar çeitli nevileri ile iki ksmda toplanr. Bir
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ksmnn akcieri olmaz. Balk çeitleri böyledir. Hava ile teneffüs

etmezler, 'tabiatlar suda yaayacak ekilde yaratlmtr. Bunlar

teneffüs etmedikleri gibi sesleri de çkmaz. Çünkü havay teneffüs

etme ve ses. akcierdeki borular ile hâsl olur. Cieri olmayan hay-

vanlarn teneltüsieri ve sesleri yoktur, ikinci ksmn cieri olduu
için hem teneffüs ederler, hem de kurbaa gibi sesleri vardr. Ba-

lk nevinden, insan gibi son yans çatal olan timsah bu ksmdandr.
Tabiat su hayvanlar ile kavga ve onlar yemektir. Cüssesi üç in-

san kadar olmasna ramen bütün deniz hayvanlarna galiptir. De-

niz hayvanlarnn en büyüü hût (balina) dr. Büyük gemilerden

daha büyüktür. Hakk Teâlâ hikmeti ile deniz hayvanlarn, kara
hayvanlar gibi bir ksmm yeyici bir ksmn da yanilen yaratmtr.
Yenilen hayvanlarn neslini çok yaratmtr ki, nesli tükenmeden
devam etsin. Deniz diplerinde sadef isminde bir hayvan yaar. Ba-

harn ortalarnda [Nisan 15] denizin yüzüne çkp azn açar. Ni-

san yamurundan be on damla alp yine denize dalar. O damlalar

inci olur. (Sübhâne'l-Hâlke'l-Bârî).

ALTINCI NEV: Denizin faydalarndan biri olan, gemilerin sa-

hillerdeki seyir ve seferlerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, gemilerin deniz üzerinde

rüzgârn te'siri ile istenen yere gitmesi Hakk Teâlâ'nn bir inâyeti-

dir. Binlerce deve ve katrn nice zahmet ve meakkatle günler ve

aylarca güçlükle götürebildii ar yükleri, gemiler kolayca yükle-

nip az zaman içinde uzak sahillere götürürler. Akdenizde ve Kara-
denizde gemilerle sefer eden ehl i tslâmdan reis gemiciler gemilerin

seyri için otuz iki çeit rüzgâr belirtip hepsini on aded isimle açkla-

mlardr. Kuzeyden gelen rüzgâra «yldz», güneye «kble», douya
«gündousu», batya «bat» rüzgâr demilerdir. Kuzeydouya «poy-

raz», güneydouya «keileme», güneybatya «lodos», kuzeybatya
«karayel» rüzgâr isimlerini vermilerdir. Bunlarn her ikisi aras-

na «orta» ve her biri ile orta arasna «kerte» adn vermilerdir.

Kerteleri her birine izâfeüe tâyin ederek, meselâ yldzn poyrazdan
yana kertesi diyerek otuziki rüzgâr tamamlamlardr. [Burada
otuziki rüzgâr, dört ana, dört ara yön ile orta ve kerte kelimelerinin

toplam olan on kelime ile ifade edilmektedir]. Gemiler bu rüzgâr-

lar ile her yere gidebilmektedir.

Bahr i muhit i cenubide [Hind Okyanusu] sefer eden Çin, Hind,

Arab ve Fars gemicileri otuziki çeit rüzgâr onbe matla* (dou
yeri) ve iki kutup olmak üzere onyedi isim ile belirtmilerdir. Bu
onyedi isim onyedi sâbit yldzn ismidir. Güney denizlerindeki ge-

miciler onbe yüdzn doma batma yerlerine ve iki karlkl kutba
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doru sefer yaparlar. Matla' noktalarnn karlklarna mayeb
(bat yeri) denilmektedir.

Kuzey kutbu yaknnda, hey'et ilmi âlimlerine göre ismi Cedy
olan yldz Kutb-i câh'dr. Bu yöndeki rüzgar asl itibar olunmutur.
Bundan sonra dou taraftan güneye kadar onbe matla' sralanr.

Bunlar: Ferkadân, Na. Nâke, Ayyuk, Vâki'. Simâk, Ramin. Sürey-

ya, Tâir (bu tam dou yönünde olduu için buna matla'-i asli de
derler), Cevzâ. Tir-i Yemâni, klil, Kalb-i Akrep, Fâriseyn, Süheyl,

Siibâr matlalandr. Sonra güneyde Kutb-i Süheyl vardr. Güney
rüzgâr da asldr. Matla'larn karlklarnda mayeb noktalar

vardr. Bunlar da güneyden kuzeye doru Mayeb-i Siibâr, Mayeb-i
Süheyl, Mayeb-i Fariseyn, Mayeb-i Akrep, Mayeb-i Iklil, Ma-
yeb-i Tir, Mayeb-i Cevzâ, Mayeb-i Tâir (bat yönündeki asl

rüzgârdr), Mayeb-i Süreyyâ, Mayeb-i Simâk, Mayeb-i Vâki',

Mayeb-i Ayyûk, Mayeb-i Nâke, Mayeb-i Na', Mayeb-i Feda-
dandr. Bu otuziki yönden esen rüzgârlar pusulada bulup her biri

ile, karl olan yöne seyir ve sefer etmilerdir.

Pusula bir yuvarlak mukavvadr. Üzerinde otuziki rüzgâr ya-

zlp bir kutu içine konulmutur. O taksimatn birinde kuzey nok-

tasna siyah Üe iaret edilmitir. O kutuya ibre yuvas denilmitir.

Kuzey ibresinin ucu mknats ile kaplanmtr. Kutunun merke-



226 MARtFETNAME

1. ç dairedeki isimler ic

denizlerdeki rüzgârlar bildirir.

2. Ds dairedeki yldz Ulmierl,
okyanuslardaki 32 rüzgâr bildirir.

zinde dik duran milin ucuna ibrenin ortas yerletirilmitir, içine

rüzgâr girmemesi ve ibrenin hareketine ve durmasna engel olma-

mas için kutunun üstü cam ile kapatlmtr. Bu kutunun kuzey

noktas haritann kuzey noktasma mutabk konulduunda, ibresi

kuzey noktasndan onbir derece batda bulunur. Buna göre corafi

kuzey noktas, pusula ibresinin gösterdii manyetik kuzey nokta-

snn onbir derece dousundadr. Denizciler pusula vastas ile co-

rafî yönleri bulup ona göre hareket ederler. Aadaki ekillerde

iç denizlerde ve güneydeki Hind Okyanusunda otuziki yönden esen

rüzgârlar ile manyetik ve corafi kutuplar arasnda onbir (veya

oniki) derecelik aç görülmektedir.
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NAZM

1. Keti-i sâyiri san vakt i îtâb
Bâdbândan kanat açm mürg-âb

2. Havf dursun nedir ol zevk u safâ

K'olasm tâîr-1 rûy- derya

3. Ittikâ eyleyesin bâleyne

Bakasm âyine- simine

4. Olasn pâre-i bâd ile vezân
Edesin hayli sevâlul seyrân

5. Olup âsûde-i ber-dû-i hevâ

Gezesin âlemi bî mînnet-i pâ.

1. Denizlerde seyreden gemiyi yol almaya balad zaman yel-

kenden kanat açm bir ördek sanrsn.

2. Korkmak bir yana, deniz üstünde uçar gibi giderken duyaca-

n zevk ü safaya doyum olmaz.

3. (Yelkenden) iki kanada srtn verince artk (denizin) gümü
aynasna bakarsn.

4. Bir rüzgâr parças ile hareket etmeye balaynca artk nice sa-

hilleri seyran edersin.

S. Böylece havann omuzuna binip ayana minnet etmeden âle-

mi gezersin.

YEDNC NEV: Su tabakasnn kalnl saylan denizlerin de-

rinliini. Okyanuslarn büyüklüünü, kara ve deniz küresini. Dün-

yay gemi ile dolamay bildirir.

defalarca ölçerek ittifakla demilerdir ki: Hazer denizinin ve Akde-

niz'in en derin yerleri yüz kulaç gelmez. [imdiki ölçüler daha sh-

hatlidir], gizlidenimin derinlii ikiyüz kulaçtan fazladr: Karade-

niz'in en derin yerleri üçyüz kulaçtan fazladr. Septe boaz civa-

rnda Bahr-i muhît-i garbinin derinlii dörtyüz kulaç kadardr.

Bahr-i muhît-i imalinin derinlii dörtyüz kulac geçer. Bahr-i mu-

hit-i cenûbîde Arap, Hind ve Çin'de be-altbin kulaç olan yerleri

vardr. Yeni Dünyann (Amerika) kuzeyinde dört-bebin kulaç,

güneyinde alt-yedibin kulaç ölçülmütür. Güney yarmkürede

Ey aziz! Fen adamlar denizlerin
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Büyük Okyanus'un ortasnda sekizbin kulaç derinliinde yerler gö-

rülmütür. Deniz içindeki dalarn ucu adalar eklinde kendini

göstermektedir.

Gemi ile dünyann etrafn dolamak için, bir gün bir gecede

yüz mil yol alan gemi ile (buna bir mecra denir) sekiz ay durma-

dan gitmek gerekir. Çünkü bu gemi on günde bin mil, bir ayda üç

bin mil, sekiz ayda yirmidörtbin mil gider ki Dünyann çevresi de

bu kadardr. [Dünyann çevresi yaklak olarak krkbin km. dir].

Nitekim Hicri 927/1519 senesinde Macellân isimli bir kaptan yan-

na yüzon kii alp iki gemi ile Septe Boaznn dnda Sivilya li-

manndan yola çkt. Günein batn gözeterek bir muvafk rüz-

gar ile otuzsekiz gün seyr edip dörtbin mil uzakta bir adaya vard.

Otuzüç gün de güneybatya giderek Amerika'nn güneyi yaknn-

da Avrat burnu adl adada nice günler istirahat etti. Tekrar otuz

gün güney batya giderek Yeni Dünyann güney tarafn tamamen

krk gün içinde geçip, sonunda yine karaya çkarak nice günler

orada kald. Sonra altm gün kuzey batya giderek bir bo adaya

vard. Bir müddet de o adada kald. Sonra yine Günein batn
Jakib ederek batya ve bir itibar [bize göre] ile douya gitti. Bize

göre Yerin altndan, batdan douya geçerek Hind adalarna geldi.

Yerin altndaki seyrinde saysz adalara urayp her birinden nice

renkli talar, çeitli eczâ, çiçekler, çok miktarda karanfil, zencefil

ve tarçn alp Hindistan'a ulat. Oradan Hind Okyanusu ile Ara-

bistan ve Afrika'nn güneyinden dolaarak Septe Boazna geldi.

Mallarn bulunduu gemi orada batt. Kendi gemisi yetmi kii

Ue üç seneden ondört gün az bir zamanda Dünyay denizlerden do-

laarak çkt yere geldi. Bu seferinde ellibin mil mesafe kat et-

mitir. Çünkü Macellân'n gemisi düz gitmeyip güneye kuzeye inip

çkmtr. Bu sebepten sekiz aylk yolu onalt buçuk ayda gitmitir.

Geri kalan zaman adalarda ve ehirlerde al veri yaparak geçir-

mitir. Dünyay ilk defa dolat için öhret bulmutur. spanya

Kral, Macellân' yanna alm, ve o gemi için yüksek bir tersâne

yaptnp üzerini krmz çuha ile örttürmütür. Etraftan o gemiyi

görmeye gelenler olmutur. Denizlere ait bilgi burada sona ermi-

tir. Aadaki daireler bununla ilgilidir:
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MÂRFETNÂME

ALTINCI FASIL

Toprak unsurunun mahiyetini, fayda ve hassalarn, keyfiyet

ve ahvâlini, sükûn ve kararn, hfz-i eczasn, vâdi ve dalarn, yer

küresinin iki tabakaya bölünmesini, Yeni Dunya'nn (Amerika) zu-

huru ile rüanun, kaynaklan ve zelzeleyi dört nevi ile hakimane

bir ekilde bildirir.

BRNC NEV: Toprak unsurunun mahiyetini ve onun faydala-

rn, özelliklerini, keyfiyet ve hâllerini, vâdi ve dalarn, sükûn ve

kararn ve eczâsndaki cezbeyi bildirir.

\

Ey aziz! Fen adamlar demilerdir ki, anâsr- erba'ann dördün-

cüsü ve esas toprak unsurudur. O bir cevher-i basit ve kesiftir.

Tabiat souk ve kuru olduundan dier unsurlardan farkldr.

Younluu
:
fazla olduundan bulunduu yer

,
bütün unsurlarn al-

tndadr. Eczâsn cezb ve hfz edip yerinde sükûn ve karar etmi-

tir. Toprak unsuru, merkezi âlemin merkezi olan bir küre eklin-

dedir. Bu kürenin yüzeyi dalar ve vadilerle girintili çkntl olup

su ve hava kürelerinin alt yüzeyleri ile temas halindedir. Gökler

ve unsurlar zemin küresinin etrafnda hareketli olup. feleklerin

hzl hareketi ile her yönden topra merkeze itip hareketsiz hâle

getirmitir. Nitekim bir fârfus içine bir ta konup fânüs sür'atle

döndürüldüünde, ta ortada hareketsiz kalr. Bunun gibi Yer kü-

resi de dönen feleklerin ortasnda sakin olup karar etmitir.

Yeni astronomiye göre Yer küresi, ekseni etrafnda ve Güne
etrafnda dönmekte, gökler ve yldzlar sâbit kabul edilmektedir.

Onun için Güne ve yldzlar Yer etrafnda döner görünmektedir.

Nitekim hareketli bir gemide olan kimseye deniz sahili hareketli

görünmektedir. Bu yeni görü dokuzuncu faslda anlatlacaktr. Bu

kitapta âlemin ahvalini beyan etmekten maksadmz cihann haki-

katte nasl olduunu bilmek deil, cihann yaratcsn tanmaktr.

Muradmz bu olunca âlem ne ekilde olursa olsun, nasl hareket

ederse etsin hepsi, göklerime yeri yaratan Alîahü Teâlâ'nn kudret

ve azametinin kemâline delâlet eder. Bizlere lâzm olan, ancak bu

bret nazar ile olgunluk kazanmaktr.

Toprak unsuru da dier unsurlar gibi zamanla
^.
çeitli ekiller

alabilir. Bulunduu yerde bile dier unsurlara tebeddül edebilir.

Bu toprak unsurunda soukluk ve kuruluun bir arada bulunmas

katlk ve kalnlk sebebi olduundan, d canllarn^ karar ve s-

nak yeri, içi madenler ve bitkilere mebde' ve mene olmutur.

Küre eklinde olduu nice delillerle ispat edilmitir. Yeryüzünde

en büyük dam yükseklii Yeri çap yannda, bir arpa eninin ye-
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dde birinin bir zirâ'a nispeti gibidir. [Bir zirâ* 32 parmak eni, her
parmak eni alt arpa emdir, hn büyük dan yükseklii 8881 met-
re, Yer çap ortalama 12.756 km. dir. O halde oran 1/1430 olur].

O hâlde bu dalar Yeryüzünün küre olmasna engel olmaz. Bu, el-

ma üzerinde yarlar darda kalan gömülü pirinç tanelerinin, el-

mann yuvarlakln bozmamas gibidir. Yerküresi çok büyük ol-

duundan düz gibi görünür. Onun için fen ilimlerinden habersiz
olanlarn akl, gözü gördüü yerden ileri gidemeyip bulunduu ye-

ri düz gördüü için bütün Yeryüzünü düz zannetmitir. Halbuki bu
görü hakikate uygun deildir. Yerin merkezi âlemin de merkezidir.

Her yönden ar cisimler merkeze gitmek isterler. Engeller olmasa
merkezi bulurlar. Ar cisimler, birbirini itmesi veya merkezin çeki-

mi (Yer çekimi) sebebi ile bu toprak unsuru, dier unsurlann orta-

snda karar etmitir. nsan Yeryüzünün neresinde ayakta dursa
daima ba semâya, aya yerin merkezine doru olur. Bu kimse
semânn yansn görür. Çünkü onun ufuk dairesinin merkezi aya-n bast yerdir. Arzn hangi tarafna ne kadar giderse, gittii ta-

raftan semânn o kadar açlr, ,dier taraftan o kadar kapanr. 22

fersah (110-111 km. ), gidince Arzn bir derecesi görünür, bir dere-

cesi örtülür. Çünkü Arzn bir derecesi kendi büyük dairesinin .üçyüz

altmta bir parçasdr. Semânn bir derecesi de böyledir. Arzn bir

derecesi, karl olan semânn bir derecesine eittir. Ancak kyas
ile feleklerin büyük dairelerinin açkl ve yldzlarn yükseklikleri

bilinmitir.

KNC NEV: Toprak unsurunun iki tabaka olduunu, felsefe-

cilerin reylerinin baz âyet-i kerîme ve hadis-i eriflere bir yönden
uygun dütüünü bildirir.

bir küre olup iki tabakadr. Birinci tabaka slak tabakadr. Bütün

madenler, bitkiler, hayvanlar, kaynaklar, zelzele ve buharlar bu ta-

bakann üst ksmnda meydana gelir. Bu toprak unsuru renksiz iken

onlarla kart için çeitli renklerde bulunur. Bu tabakanm ka-

lnl ve derinliini ^Hindistan fen adamlar bal mumlar yakp çe-

itli metodlarla müteaddid yerlerde derin kuyular kazarak ara-

trmlardr. Nice sahrada yedi bin kulaçtan ziyâde ve deniz ya-

knlarnda 15.500 kulaç ki yaklak olarak be fersah derinliinde

kazlar yaparak tabaka-i tiniyyenin (çamur tabaka, slak tabaka)

sonuna varmlardr. Böylece halis toprak olan renksiz ve kuru un-

sura ulamlardr. Hâlen o kuyulann dördü Hindistan'n nihayeti

olan Kenkeder sahrasmdadr. eddat kuyusu am'da, Altn çemesi

semtinde Zeydâni sahrasdr ki, ona Hâviye kuyusu derler. O civa-

rn halk o kuyuyu görmek için giderler. Yal bezlerden deve ka-

dar büyük demetler balayp atelendirerek kuyuya atarlar. O
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me'aleyi seyr edip aa indikçe küçülerek yldz kadar göründü-
ünü müahede ederler. Münazara ilminde, karanlk gecede bir
dada deve büyüklüünde yanan atein be fersah mesafeden bir

yldz kadar göründüü bilinmektedir. Buna kyas ile slak [çamur]
tabakasnn mesafesi bulunur. Çamur tabakas, ate tabakasna gö-

re altnc tabakadr.

\

ANASIR-I ERBA'ANIN YED TABAKASI

Toprak unsurunun ikinci tabakas hâlis topraktr. Merkezi ku-
atan asli unsurdur. Tamamen kuru, souk ve renksizdir. Çünkü
anâsr- asliyyenin rengi olmaz.

Bu tabakann merkeze uzakl 1.267 fersah hesaplanmtr.
Çünkü Dünyann çevresi 8.000 fersahdr. Yar çap 1.272 fersah olur.

1 SN ;
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Çamur tabakas be fersah olduundan bu tabakann yan çap
1.267 fersah hesaplanr.

Böylece Ay feleinin altnda Talâk sûresi, onikinci âyet-i keri-

mesinin mefhumuna uygun olarak gökler gibi. «AUahü Teâlâ yedi
gökleri ve sayca o kadar arz yaratt-, iç içe yedi tabaka sralanm-
tr.

1. Tabaka-i nâriyye,

2. Tabaka-i duhâniyye,

3. Tabaka-i zemheriyye,

4. Tabaka-i buhâriyye,

5. Tabaka-i mâiyye,
6. Tabaka-i tiniyye,

7. Tabaka-i hâlise

bni Abbâs (radyallahü anh) hazretlerinden nakl olunan öküz
ve balk kssas sübût bulduu takdirde. Boa ve Balk burçlar
ile tevcih olup, bu hadisler onlara uygun^olmutur. Çünkü ashab-
kiramn,bu bildirilenlerden : bu tür tâbirleri galiba sadr- Islâmda

din-i mübin ileri henüz istihkâm bulmadan halk felsefî görüler-

le megul olup slâm dini kaidelerini zabt ve rivayetten kalmasn-
lar diye, din ilerinden olmayan suallere, «insanlarla, akllarnn
alaca kadar konuun», düsturunca hakimane cevaplar vermiler-

dir. Muhakkak ki, Peygamberlerin ve ashab kirâmn ileri halka

dini ileri öretmek olup, eyann hakikatlerinden bahs etmek on-

larn yüksek vazifelerinden olmad için Ayn her gece deiik e-
killerde görünmesinden sual olunduklarnda, Bakara^sûresi, 189'un-

cu âyet-i kerimesi gelerek, «Ya Muhammedi Sana hilâlden sorarlar-

sa de ki, o hilâller insanlara oruç, borç va'desi... vs. ve hac mevsimi-

nin bilinmesi için vakit alâmetidir». Duyurulmutur. Böylece halka

ashab kiramdan dini ilerden olmayan eyleri sormamalar öre-
tildi. Nitekim hurma aacn dikme ve alama kssasnda, Peygam-
berimiz sallallahü aleyhi ve sellem, «Siz dünya ilerinizi daha yi bi-

lirsiniz», buyurmutur. Yer küresinin iki kutbu enlemi 90 derece

olan yerlerdir. Yukarda açkland gibi oralarda alt
f;ay gece, alt

ay gündüz olur. ite zulmet-i Hzr ve skender kuzey kutbunda
olan alt ay geceden ibarettir. Yoksa devaml karanlk olan yer, fen

adamlarna göre yoktur. Ye'cuc ve^Me'cuc eddi, yedinci iklimin

dou tarafnda eski Tataristan'n kuzeyinde bir yerdedir.

Baz eski kitaplarda Arzn geniliinin beyüz yllk yol. Yer
ile göün aras da beyüz yllk yol yazldr. Sümüvvât'ta bu mânâ-
y ihtivâ eden hadis-i erif de rivayet edilmitir. Fakat buralarda bil-

dirilen beyüz yllk yoldan murad, uzakln veya geniliin çok

olmas anlamndadr. Yoksa belirli bir ölçü ve sayy bildirmek de-

ildir. Zira elli, yetmi, beyüz, yediyüz, bin, ellibin, yetmibin, yüz-
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bin saylarnn hepsi çokluk bildiren yerlerde kullanlmtr. Nite-

kim levbe sûresi, sekseninci âyet-i kerimesinde, «...Eer onlar (mü-
nafklar) için yetmi kere mafiret istesen Allahü Teâlâ onlar af-

fetmez», buyurulmas, saynn tâyini için deil, çokluu bildirmek
içindir. Bunun gibi te'viller ile fen adamlarnn birçok görüleri dine

uydurulmu olur.

ÜÇÜNCÜ NEV: Yeni Dünya'nn (Amerika'nn) kefini bildirir.

Ey aziz! Hey'et âlimlerinden Nâsr- Tûsi ve ondan önce ge-

len hikmet ilmi âlimleri demilerdir ki, Yer küresinin kuzey ya-

rmküresinin yars yâni Dünyann dörtte biri mamurdur. Dier
dörtte birlerin hâli meçhuldür. Fakat sonra gelen fen adamlar
Okyanuslarda dolaarak Dünyann her tarafn gezmilerdir. Eski

hükemâ tarafndan bilinmeyen yerler bulunup Dünyann dörtte bi-

rinden fazla yerlerin ma'mûr ve meskûn olduu anlalmtr. Zira

Milâdi 1492 senesinde (Hicri 903) , matematik ilminde mâhir bir mü-
hendis ve gemici olan Endülüslü Kristof Kolomb, Cebelitark Boaz
yaknnda spanya'nn bir limanndan üç gemi ve yüzyirmi kii ile

Atlas Okyanusuna açlmtr. Daima batya doru krküçüncü pa-

ralel dairesi üzerinde otuzüç gün yelken açmtr. Bu müddet
iç ;nde 3800 mil yol almtr. Birçok defalar yanndakilerin piman-l ile geri dönmeye kasd etmitir. Gemilerde bulunanlar ona
tekrar tekrar çkp, «Bizi belâ girdabna urattn. Hepimizi bu
engin denizde kaybettin», diyerek öldürmeye kalktklarnda Ko-

lomb. «Sizin kurtuluunuz ancak deniz ilmini bilen ve astronomi

âletleri kullanabilen bir adam ile olur. Eer beni öldürürseniz hepi-

niz bu deryâda kalp helak olursunuz», diyerek gâh va'd, gâh vaîd

ile onlar teskin etmitir. Kurtulmaktan ümitlerini kestikleri bir an-

da üzerinde nehirler akan ve yüksek aaçlar olan bo bir ada gör-

mülerdir. Orada bir süre dinlenip, Kolomb'a teslim olmulardr.

Alt gün yine batya gidip alt bo ada daha görmülerdir. Bunlarn
en büyüüne spanyol adn vermilerdir. Sonra sekizyüz mü de

karayel üzere gitmilerdir. En sonunda bir sahile varmlardr. Gün-
lerce kuzeye ve güneye giderek bunun ada olmadn anlamlar-
dr. Orada yaayanlar bunlar seyr etmek için sahile gelip bunlar

yaklanca, kaçmlardr. Gemi ve sandal bilmedikleri için. gemileri

balk diye seyr etmeye gelip içindeki adamlar görünce kaçtklar

söylenir. Kolomb'un adamlar gemilerden çkp yerli halka yetiip

bir kadn yakalayarak çok hediyeler verip saklamlardr. Lisanla-

rn bilmedikleri için iaretle kavmini çarmasn anlatmlardr.

Kadn kavmini gemilerin yanna çarm, onlar da altn, gümü,
meyva, ekmek, çeitli kular ve hayvanlar ile gelmilerdir. Birçok

günler orada al -veri yaparak birlikte yaamlardr. Buraya
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Hind-i garbi adn verip krk kiiyi orada brakp geri dönmülerdir,

ispanya Kralna Yeni iAinya'aan hediyeler götürmüler, ikinci, üçün-

cü seerler de yaparak yerli halkn lisan ve âdetlerini örenmiler-
dir. Mealeyi 5200 mil bulmulardr. Dördüncü seferde ten ilimleri-

ne vakf Krstof Kolomb bulduu Yeni Dünya'ya gittiinde, o yerin

Kask adndaki hâkimi, Kolomb'un gemiden çkmasna engel oldu-

unda. Kolomb kar koymaya gücü yetmediinden hakimane hile-

ye bavurup demitir ki: «Siz bize cefâ eylediniz. Onun için Rabbi-

niz size gadab etmitir. Yarn Güneinn alacaktr». Meer
ertesi gün Güne tutulacan Kolomb önceden biliyormu. Bu söz-

den onlar endieye kaplp sabah beklemilerdir. Kolomb'un dedii
saatte Güne tutulunca hepsi korkup Kolomb'a hediyelerle gelmi-

ler, sulh edip ona boyun emiler her yönden ona itaat etmilerdir.

Yerli halk puta taptklar hâlde halkn çou dönüp Kolomb keiine
tâbi olup. Hristiyan olmulardr. Kolomb yanndakilerle Yeni Dün-

ya'da, kalp yirmi senede o kt'ann çounu zapt edip almlardr.
Kuzey yars ahalisini beyaz ve esmer, güney yans sakinlerini Ha-

beî ve siyahi, boylarn ondört kartan ziyade, genellikle uzun

boylu bulmulardr. Yeni Dünya'mn çok miktarda akarsular, mey-

val aaçlan, yüksek dalan, derin vadileri vardr. Çeitli vahi
hayvanlar, renkli kular çoktur. Dünyann dörtte biri sakin olan

ksm kadar büyüktür. Bu büyüklüüne ramen o zamana kadar

hiç kimse tarafndan bilinmemi, görülmemi ve kitanlara yazl-

mamtr. Bu büyük topraklardaki dalar, ovalar, nehirleri, aaç-
hayvanlan ancak her eyi yaratan AllaMi Teâlâ bilir. Nitekim

Kadîm inde, «Aaçlardan düen her bir yapra bilir» bu-

yurmutur.

DÖRDÜNCÜ NEV: Kaynaklann kaynamas ve zelzeleyi ilmi

olarak bildirir.

Ey aziz! Pnar sularnn ve depremin sebepleri hakknda fen

adamlan öyle demilerdir. Yerin içinde oluan buhar orada haps

olduunda bir yöne meyi edip souyarak suya çevrilir. Eer az ise

buhar eczâs ile kanp kalr ki, kuyu suyu budur. Eer çok ise Ye-

rin içine smayp. yumuak yerleri yararak çkar ki, kaynak ve gö-

zeler bunlardr. Menba'lann bir sebebi de, yamur ve karlarn, da-
larn içine szarak akmasdr. Çünkü yamur ve karlann çoalmas
ile kaynak ve pnarlar da çoalr, onlann azalmas ile bunlar da

azalr. Yeryüzünde cereyan edin nebat, hayvan ve insann hayat

maddesi olan tatl sular için Hakk Teâlâ dalar hazine yapmtr.
Çünkü kar ve yamur sulann dalann içinde madaralarda ve ta-

lar arasnda, yer altnda toplam ve muhafaza etmitir. Sonra dar

yanklardan azar azar çkarp kullanna yetecek kadar kaynaklar ve
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nehirler aktmtr. Böylece yeraltnda boalan maaralar kn ya-

an kar ve yamurla doldurmaktadr. Gelecek ka kadar kaynak

ve nehir sular, insan bitki ve hayvanlara yetmekte, artan seller hâ-

linde coarak akp denizlere gitmektedir. Hakk Teâlâ Yeryüzünde

olan mahlûklar için bu dalar, kar ve yamurlar alp kaynak ve

nehirleri veren dolap gibi yapmtr. Bu dolaplarn devri kyamete

kadar devam eder.

Yerin içinde buhardan meydana gelen veya kar ve yamurdan

biriken sular yerlerine smayp yumuak yerlerden yava yava

çktnda talara veya temiz topraa yakn ise, o su souk ve tatl

olur. Eer çorak yerlerden gelirse, o su tuzlu olur. Eer kükürtlü ve

madenli araziden gelirse, o su scak olur. Çünkü k mevsiminde

havada soukluk galib olduundan Günein harareti, iki zd ey bir

arada bulunmayacandan yerin içine çekilir. Onun için Yerin içi

k mevsiminde scak olur. Kükürtlü yerler ve madenler o harareti

az veya çok çekerek muhafaza ederler. Bu sebepten madenlerin ya-

knnda kaynayan lca sularnn tadlar, kokular, scaklklar, özel-

likleri ve renkleri birbirlerinden farkl olup. yakn olduklar maden-

lerin hassalarn almlardr. Eer bu su souk hava ile temas eder-

se katlar, cva olur. Yahut zift veya neft olur.

sfahan ile irâz arasnda bir su çkar ki, Hakk Teâlâ'nm a-
lacak san'atlarndandr. Srck suyu ismiyle mehurdur. Mahsulle-

ri yiyen çekirge saldrsna urayan bir yere. bir kimse o sudan bir

damacana doldurup arkasna bakmadan ve yere koymadan getirse,

o suya çok sayda zerzûr (srck) gelip çekirgeleri öldürdüklerini

tevâtür ile nakl ederler.

Arzn içinde meydana gelip skp kalm olan buhar, Yerin

mecralarndan geçip çkamayacak kadar koyu olsa, veya Arz kat

ve sert olup buharn çkmasna engel olsa yerin içinde toplanp ç-

karak kendi yerine gitmek isteyen buhar iddetle yeri yararak çk-

tnda o yer hareket eder ki, zelzele budur. Yerin içinde oluan du-

hân ve havann hükümleri de yeraltndaki buharlarn beyan olunan

ahkâm gibidir. Bazen bu duhân ve hava çok kuvvetli olup yeri id-

detle yararak büyük ve korkunç sesler çkarr. Bazen de duhânn

tabiat üzere, karan buhar ve duhânn alevlenmesini gerektirir.

iddetli hareketlerle yerden ate çkar. Eer bu ate bir madende

zuhûr ederse, onu tamamen yakncaya kadar günler, aylar ve sene-

lerce sönmez demilerdir. (Her eyin en dorusunu Allahü Teâlâ bi-

lir. Çünkü sebepleri de yaratan O'dur).

YEDNC FASIL

Yer küresi üzerinde farz ve tâyin olunan daireleri ve kutupla-

rn, dört daire be ksma bölünme sebeplerini. Dünyann ma'mûr
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olan dörtte birinin yedi iklime ayrldn, her bir iklimin snrlarn,
çindeki memleketleri, dalar, nehirleri, insan ve hayvanlarn her

iklime göre ekillerini, yedi iklimin ötesinin kutuplara kadar kefe-

dildiini, yedi iklimin her birinde en uzun günü bulmay ve en uzun

günden her beldenin hangi iklimde olduunu alt nevi ile bildirir.

BRNC NEVi Yer küresi üzerinde farz ve tâyin olunan daire-

leri ve kutuplarn bildirir.

Ey aziz! Astronomi âlimleri günlerdeki hâdiseleri açklamak
için gök küresi üzerinde düündükleri daireler ve kutuplar gibi, Yer

HEY'ET t ALEMN DÜZLEM EKLDR
BURÇLAR VE DARELER GÖSTERLMTR

GÜNEY

KUZEV

(Bugünkü Astronomide ve atlaslarda kuzey yönü eklinde üstünde bulunmaktadr).
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küresi üzerinde de, Dünya olaylarn tâyin ve zapt için. sekiz daire

ve iki kutup tâyin ve farz etmilerdir. ki kutup, kuzey ve karl
olan güney kurup]ardr. Sekiz dairenin dördü büyük, dördü küçük-

tür. Büyük dairelerin birincisi daire-i istivâ (Ekvator dairesi) dr.

kincisi daire-i bürûc (tutulma veya ekliptik düzleminin Yer küresi

ile arakesiti) dur. Üçüncüsü daire-i nsf- nehâr (Meridyen dairele-

ri) dr. Küçük dairelerin ikisi Yengeç ve Olak dönenceleridir. ki-

si de burçlar dairesinin kutuplarndan geçen kuzey ve güney kutup

daireleridir. Bu sekiz dairenin bei biribirine paraleldir. Üçü paralel

olmayp birbirlerini keserler. Bunlardan, ufuk ve meridyen daireleri

Yer küresinin her noktasnda farkldr. Burçlar dairesi de Ekvator

ile kesiir.

Güne batya doru hareket ile üzerine geldiinde ma'mûr yerlerin

çounda gece gündüz eit olur. Orada felein hareketi müsavi ve

müstakim olduundan buna hatt- istivâ demilerdir. Bu iki vakit

Günein Koç ve Terazi burçlarnn bana gelai zamanlardr [2L

Mart, 23 Eylül]. Ekvator dairesinin kutuplara olan uzaklklar eit

olup Yer küresini kuzey ve güney olmak üzere iki eit yarmküreye

böler. Daire-i bürûc Ekvator dairesi ile iki noktada kesiip inklâb

noktalarna kadar açlr. Bu açlmaya ve meyle meyl i külli derler.

23 5 derece kadar kuzey ve güneye gider. Bu dairenin kutuplar da

gök kutuplarndan ayn derece bir tarafta bulunur. Bu daire oniki

ksma bölünüp her birine daha önce bildirilen burç isimleri veril-

mitir. Alt burcu Ekvatorun kuzeyinde, alts güneyindedir. Her

burç otuz dereceye ve her derece altm dakikaya bölünmütür.

Ufuk dairesi, bulunan yere göre deien büyük dairelerdir ki»

âlemin görünen ksmn görünmeyen ksmndan ayrp snrlandrr.

Bulunulan yerin, oraya göre yukans ve aas bu daire ile bilinir.

Çeitli ufuk daireleri vardr. Biri hakiki ufuktur ki Yer küresini or-

talayan büyük dairedir. Biri hissi ufuktur ki çeitli yerlerde bulu-

nan kimselerin görüüne göre deien dairedir. Biri müstakim ufuk-

tur ki, Ekvatora mahsus büyük dairedir. Bu ufukta tulü' ve gurûb»

istikamet üzere dönüp durur hâlde bulunmutur. Onun için buna

müstakim ufuk (düz ufuk) demilerdir. Biri mâü (eik) ufuktur.

Müstakim olan büyük dairenin dnda olan bütün ufuk daireleridir

ki, kutuplardan bir tarafa mâil bulunmaktadrlar. Yer küresinin her

noktasnn ufku vardr. Tulü' ve gurûb onlarn çounda doru ol-

mayp eik bulunur. Kutuplarda ufuk Ekvatora paraleldir.

[Yer küresinin her noktasnda Yer küresine çizilen teet düzle-

me ufuk düzlemi, bu düzlemin gök küresi ile ara kesitine astrono-

mik ufuk dairesi veya sadece ufuk denir. Yer merkezinden ufuk düz-

olup senede iki kere
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UFUK ÇETLER
Kuzey Yarm Küresinde Ekvatorda

Güney Yanm Küresinde Kutuplarda

lemine paralel olarak çizilen düzlemin gök küresi ile ara kesitine-

matematik ufuk denir. Görü alan geni olan yerlerde göün Yer'le

birlemi gibi görünen dairesine görünen ufuk denir]. Hissi (görülen)

ufkun çap Yeryüzünde 22 500 admdan fazla deildir.

Meridyen daireleri, kutuplardan ve bir yerin baucu noktasn-

dan geçen dairelerdir. Gök ve yer meridyen daireleri gökleri ve yeri

dou ve bat dairelerle bilinir. Ekvatorun 360 derecesinin her birin-

den bir meridyen dairesi geçtii kabul edilir. Dört küçük daire 66,5

derece kuzey ve güney enlemlerinden geçen kutup daireleri ile 23,5

derece kuzey ve güney enlemlerinden geçen Yengeç ve Olak dö-
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nenceleridir. Bu sekiz daire ile Yer küresinin bütün durum ve hal-

leri zabt edilmitir.

KNC NEV: Yer küresinin dört daire ile be ksma bölündü-

ünü bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hey'et demilerdir ki: îki kutub ve iki inklâb dai-

releri olan dört küçük daire Yer küresini be ksma ayrmtr. Bu
be ksmdan birincisi iki inklâb medân (dönenceler) arasdr. Bu-

ras çok scak olduundan mntaka-i muhterika (yakc bölge) de-

nilmitir. Ekvator ortada olmak üzere 47 derece mesafesi vardr. Es-

ki âlimlere göre bu bölgenin meskûn olmad sanlmtr. ki ksm-
na mmtaka-i bâride (souk bölge) demilerdir. Çünkü bu bölgelere

Güne nlan çok eimli gelip iddetli souk olduundan, eski bil-

ginler buralarda .insan yaamaz zannetmilerdir. Bu bölgeler kuzey

kutup dairesinden kuzey kutba, güney kutup dairesinden güney kut-

ba olan 23,5 derecelik bölgelerdir. Dier iki ksm mmtaka-i mu'tedi-
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Jedir. Bunlar, Yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi arasndaki
bölge ve Olak dönencesi ile güney kutup dairesi arasndaki hman
bölgelerdir. Her birinin genilii 43 derecedir.

Bu be bölgenin sakinleri gölge ve vaz' yönünden birbirlerinden
ayrlrlar. Gölge cihetinden souk bölge sakinlerine deirmen ta
denilmitir. Zira onlarn gölgesi deirmen ta gibi ufuk düzleminde
seyr ve devr eder. Mu'tedil bölge sakinlerine Hamâyüi denilmitir.
Zira bunlarn gölgesi öle vakti, bir tarafa eik bulunmutur. Scak
bölgede yaayanlara zâtü'z-zlleyn (iki gölgeli) denilmitir. Zira Ek-
vatorda bulunanlarn gölgesi öle vakti bazen kuzeye bazen güne-
ye doru olur. 21 Mart 23 Eylül günlerinde, Güne nlar Ekvatora
tam dik geldiinden öle vakti gölge olmaz. Inklâb noktalarnda
bulunanlara senede bir kere Güne nlar dik gelip nsf- nehârda
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(öle vakti) gölgeleri olmaz. Yengeç dönencesi ahalisi gök kuzey
kutbunu devaml görüp, güney kutbunu hiç görmezler. Vaz' yönün-

den hepsi üç ksma ayrlmtr. Bir ksm hatt istivâ (Ekvator) sa-

kinleridir. Bunlar batdan douya, birinci boylamdan sonuncuya ka-

dar bir miktarda ve bir yerde bulunup kalanlardr. kinci ksm, Ek-

vatordan iki tarafa ayn uzaklkta olan enlemlerde bulunanlardr.

Üçüncü ksm, Ekvatordan iki tarafa ayn uzaklktaki enlemlerde

kuzey ve güneyde yaayanlardr.

ÜÇÜNCÜ NEV, Dünyann meskûn olan dörtte birinin yedi ha-

kikî iklime ayrldn bildirir.

Ey aziz! Eski hey'et lmi âlimleri Dünyann meskûn olan dörtte

birini gece ve gündüzün deimesine göre birçok iklimlere ayrmay
baz bölgelerde en uzun gündüz süresi ile, baz yerlerde de en uzun
gündüz süresi olan ay ile tâyin etmilerdir. Ekvator civarnda gece
gündüz onikier saattir. Kutuplara doru gidildikçe gece - gündüz
deiimi fazlalar. En uzun günü bir öncekinden yarm saat fazla

olmak üzere Ekvatordan kuzey kutba doru Ekvatora paralel dai-

relerle iklimler birbirinden ayrlmtr. Birinci iklim üç daire ile be-

lirtilmitir. Bunlar balangç, orta ve nihayeti olan dairelerdir. Di-

er iklimler orta ve son olmak üzere ikier daire ile belirtilir. Çün-
kü her önceki iklimin son dairesi sonrakinin balangcn tâyin et-

mektedir. Eski fen adamlar iklimleri yedi iklim kabul ederek ellinci

derece enleminden yukarda iklim düünmemilerdir. Fakat sonra

gelen fen adamlar elli derecenin ötesindeki yerleri ma'mûr ve mes-
kûn görüp 66,5 derece arzna kadar, yâni kuzey kutup dairesine ka-

dar, en uzun günden yarm saat fazlasn bir iklim düünerek 24 ik-

lim bulmulardr. Daha sonra en uzun güne birer ay ilâve ederek

kutuplara kadar alt iklim daha ayrarak iklim saysn otuza çkar-
mlardr. Ekvator civan genellikle deniz olduundan birinci iklim

en uzun günü 12 5 saat olan 12.5 derece enleminden balar. En uzun
günü onbe dakika fazla olan yer bu iklimin ortasdr. En uzun gü-

nü 13 saat olan yerler birinci iklimin sonu. ikinci iklimin balangc-
dr. Böylece her iklimde en uzun gün bu ekilde yarm saat farkllk

göstererek yirmidördüncü iklimde en uzun gün yirmidört saate ula-

r. Fakat iklimlerin genilii gittikçe küçülür. Zira ikinci iklimin

arz ve tulü (genilik ve uzunluk) mesafesi, birinci iklimin arz ve

tulü mesafesinden küçüktür. Bütün iklimler bu tertib üzere biribi-

rinden daha dar ve daha azdr. klimlerin en uzunu Bahr i muhît-
garbide (Atlas Okyanusu) Cezâir-i Hâlidât (Hâlidât adalan) tan

balayp Bahr-i muhit-i arkide son bulmutur. (Hâlidât adalan: Ka-

narya adalar bats).

DÖRDÜNCÜ NEV: Yedi mehur iklimde bulunan memleketle-
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ri. her birinde olan yüksek dalan, büyük akarsulan ve ahalisinin

renklerini bildirir.

Ey azizi Astronomi âlimleri demilerdir ki, Dünyann meskûn

olan dörtte birini yedi iklime ayran eski fen adamlarnn her biri

iklimi birçok memleketlerle snrlandrp belirtmilerdir. Deliller ve

tecrübelerle incelemilerdir. Zira otuz - krk senede bütün dörtte bir

ma'mûr olan yerleri dolamlardr. Birinci iklim Atlas Okyanusun-

dan balayp Orta Afrika ülkeleri Habe, Hadramut, Güney Yemen,

Güney Sind, Hind ve Çinden geçip muhit-i arkînin (Büyük Okya-

nus) adalarnn ortalarna ular. Bu iklimde yirmi yüksek da, otuz

nehir olup ahalisinin hepsi siyah görülmütür. kinci iklim. Sudann
kuzey batsndan balayp, Arap yarmadasnn kuzeyi, Yemen, Mek-

ke-i Mükerreme. Medine-i Münevvere, Tâif, Bahreyn, Fars, Sind,

Hind ve Çin'in ortalar Büyük Okyanus adalarnn ortasnda son bul-

mutur. Bu iklimde yirmiyedi büyük nehir görülmü, ahalisi siyaha

yakn esmer bulunmutur. Üçüncü iklim Muhit-i garbiden gelip

Kuzey Afrika, Msr, Kudüs-i erif, am. Küfe, Badad, Basra, irâz,

Isfehan, bütün ran, Hind, Sind ve Çin'in kuzeyinden geçerek mu-

hit-i arki adalannda, Filipinler'de son bulmutur. Bu iklimde otuzüç

yüksek da, yirmi büyük nehir görülüp ahalisi buday benizli es-

mer bulunmutur. Dördüncü iklim, Septe Boazndan balayp, Ak-

deniz memleketlerinin ve Anadolu'nun güney kylar, skenderun,

Halep, Musul, Tebriz. Erdebil, Tûs. Lahor. Hind ve Çin'in kuzeyinden

geçip Muhit-i arkînin adalannda son bulur. Bu iklimde yirmibe

yüksek da, yirmiiki büyük nehir olup halk beyaza yakn, esmer

görülmütür. Beinci iklim spanya'nn kuzeyinden balayp, Akde-

nizin kuzey yarsndan geçip Anadolu ehirlerinin çou. Sivas, Er-

zurum, irvan. Hazer Denizinin güneyinde olan Ceylân, Câm. Ma-

verâünnehr'de Harzem. Semerkand. Buhara, Türkistan ve Tibet'in

güneyi, Çin eddinin kuzeyinden Büyük Okyanusa ular. Bu iklim-

de otuzüç yüksek da ve onbe büyük nehir saylmtr. Halkn hepsi

beyaz görülmütür.

iklimlerin en mu'tedili dördüncü iklimdir. Sonra buna komu
olan üçüncü ve beinci iklimler gelmektedir. Bu üç iklimin suyu ve

havasnn letafetinden buralarda yaayanlar d ve iç kuvvetlerde,

hüsn-ü cemâlde, hüner ve kemâlde itidâl üzere olmulardr. Altnc

iklim muhit-i garbiden Fransanm kuzeyinden Adriyatik ülkelerin-

den, Rumeli, istanbul, kuzey ve güneyinden, Azak'tan, Gürcüstan,

Tiflis, Hazer Denizinin kuzey yarsndan. Seyhun civarnda Özbek,

Çaatay. Kagar. Türkistan memleketlerinden geçerek douda Bü-

yük Okyanusa ular. Bu iklimde onbir yüksek da. krk büyük ne-

hir görülmü, ahalisi sarya mail beyaz bulunmutur. Yedinci ik-

lim. ngiltere, Portekiz, Kpçak memleketi. Tesalya yöresi, Bulgaris-
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tan (Balkanlar), Rusya. Hazer Denizinin kuzeyinden geçip Sibirya-

lm güney sahralar, eski Tataristan, Yakutistan ve setten geçip do-

uda Büyük Okyanus adalarna ular. Bu iklimde onbir yüksek da,
krk büyük nehir görülmü, insanlar kzla mâil beyaz bulunmu-
tur. Bu yedinci iklimin sonu ellinci paralel dairesi kabul edilmitir.

En uzun gün onalt saat olmutur. Eski hükemânn beyan ettikleri

yedi iklim bunlardr. Müteahhirîn'in (sonra gelen âlimlerin) görü-

üne göre yirmidört iklimin snrlar gelecek sahifedeki cetvelde gös-

terilmitir.

BENC NEVt: Yedi iklimin ötesinin ma'mûr bulunduunu,
kutuplara kadar iklimlerin sürdüünü ve her birinde en uzun gü-

nün ne kadar olduunu bilindiini, en uzun günden de beldelerin

yerinin çkarldn bildirir.

Ey azizi Eski astronomi âlimleri her ne kadar yedi iklimin öte-

sine iltifat etmemilerse de. sonra gelen hey'et ilmi âlimleri en uzun
günlerin arasndaki fark yanm saat olan yerleri birer iklim saya-

rak kuzey kutup dairesine kadar yirmidört iklim bulmulardr. Ku-

tup dairesinden kutuplara kadar olan yerlerde yarmar saatlik fark

ile iklim tâyini mümkün olmadndan birer ay farkla alt iklim da-

ha belirtmilerdir. Bunu yerinde aratrmak için kutuplara kadar

gidip oralarda yaayan insanlarn d görünüünü, oradaki insan-

larn hayvanlar gibi nâks ve cahil olduklarn müahede etmiler-

dir. 66,5 derece kutup dairesi altnda bir kavme varmlardr ki, hep-

si it azl, it huylu, birbiriyle itlik ederler, it gibi yeyip, it dirliinde

olurlar. Kn iddetinden on ay müddetle, it gibi, in ve yuvalara

girerler. Onlarda din, diyânet. mezheb, ibadet, san'at, ziynet, âdet,

letâfet, nezöfet ve iffet yoktur. Acaib seslerle birbirini çarrlar.

Orada 2,5 fersah yüksekliinde büyük bir da görmülerdir. îçinde

altn madeni yanp zirvesinden dumansz ate çktn, etrafnda

çok miktarda scak su kaynaklar çkp büyük nehirler hâlinde Ku-

zey Buz Denizi'ne dökülerek buzlar çözdüünü müahede etmiler-

dir. Denizin o ksmnn sahili donmadndan balklar buraya gelip,

orada yaayanlar bu balklar avlayarak uzak memleketlere satp

hayvan derileri alp giyinmektedirler. O mahalle devaml kar yad-
ndan on ay müddetle mezkûr scak nehirlerle mu'tedil olan ha-

mamlarda kalrlar. ki ay kadar yaz olur ki, halk hamamlardan d-
ar çkarlar. O bölgede yaayanlara kürre-i âlemin güney yans uf-

kun altnda kalp hiç görünmez. Kuzey yars ufkun üstünde kalp
devaml görünür. Feleklerin ve yldzlarn hareketi orada döner hâl-

de olmakla, oradan kutba yâni doksannc enleme varncaya kadar

en uzun gün miktarlar hafta ve ay kadar farkllk göstererek alt

aya ular. Çünkü Güne (görünen hareketi ile) Koç burcuna gelip
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kuzey burçlarn dolancaya kadar geçen alt aylk sürede kuzey
kutbunda bir gün, güney kutbunda bir gece olur. Güne Terazi bur-

cuna gelince, güney burçlarn alt ayda dolancaya kadar güney
kutbunda bir gün, kuzey kutbunda bir gece olur. Bunun gibi kuzey
yarmkürede gece olunca güney yanmkürede gündüz olur. Böylece
kuzey yarmkürenin gece zaman, güney yanmkürede gündüz olur.

(Gece ve gündüzü birbirine çeviren Rabbimiz her kusurdan mü-

Bir iklimde en uzun günün kaç saat olduunu bulmak için o ik-

lim saysnn yarsn 12,5 üzerine eklemek gerekir. Meselâ beinci

iklimde bulunan Erzurum'da iklim saysnn yars olan iki buçuk

saysn oniki buçuk üzerine eklersek onbe olur. Demek ki Erzu-

rum'da veya beinci iklimde en uzun gün onbe saat olmaktadr.

Bunun gibi en uzun günden, beldenin hangi ikliminin neresinde ol-

duu da çkarlabilir. Meselâ Erzurum'un en uzun günü onbe saat

oniki dakikadr. Bundan 12,5 çkarlrsa 2.5 ve oniki dakika kalr.

Bunun iki kat alnrsa bulunan be, iklim adedi olur. Yirmidört da-

kikadan da beldenin bu iklimdeki yerinin, ikinci yarnn sonunda

olduu anlalr. Çünkü her bir iklimin enine genilii yarm saat

zamandr ki otuz dakikadr. Yars onbe dakikadr. Onbe dakika

bulunan belde iklimin ortasndadr. Onbeten az olan belde birinci

yarda ve beldemiz Erzurum gibi onbeden fazla olan beldeler ikin-

ci yarda bulunur. Ekvatordan kuzey kutbuna kadar açklanan otuz

iklim, ayn ekilde güney yarm küresinde de vardr.

[Bugün bir yerin enlemi ve o günkü Güne nlarnn eimi bi-

lindii takdirde o yerin o günkü gece ve gündüz süresi hesaplanmak-

tadr. Bunun için önce gece yay hesaplanr, sonra gece süresi, do-

laysiyle gündüz süresi bulunur. Bir yerin bir günkü gece yay G,

enlemi E ve Güne nlarnn eimi Y ise, bu üçü arasnda aada-
ki bant vardr:

G
Cos = tgE . tgY

2

Erzurum'da en uzun günü bulmak için Güne nlarnn yük-

seliminin en büyük deeri Y = 23° 27' ve enlemi E - 39° 54' alnrsa,

G
Cos = tg39°54' . tg23°27'

2
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G
LogCos m Log tg 39°54' + Log tg 23°27'

2

= 1,02227 + 1.63726 = 1.55953

G
= 68° 16' G = 136°32'

2

15° lik yay bir saatlik süreye karlk geldiinden bulunan gece yay
]5'e bölünürse 9 saat 6 dakika gece süresi, dolaysiyle 14 saat 54 dar

kika da gündüz süresi olur. Erzurum'un enlemi 40°, Günein yükse-

limi 23.5 derece alnrsa gündüz süresi:

E = 0 olan yerde (Ekvatorda) gece gündüz daima eittir.

Y = 0 olan zamanlarda (21 Mart, 23 Eylül) her yerde gece gün-

düze eittir.

E + Y = 90 olduu yer ve zamanda hiç gece olmaz. Bu ancak

enlemi 66,5 dereceden fazla olan yerlerde olur. 18° olan tan olay da
dikkate alnrsa enlemi 48,5 dereceden büyük olan yerlerde baz ge-

celer alacakaranlk ile geçer.

K gün dönümü srasnda stanbul'da gündüz süresini hesap-

lamak için E = 41°00'45", Y = —23°27' alnarak formüle tatbik edi-

lir. K gündönümü teorik olarak 21 Aralktr. Gündüz yaynn ya-

rs, gece yaynn yarsnn bütünleri olduundan G/2 gündüz yay-

nn yans kabul edilirse:

G
Cos = — tgE . tgY

2

G
Cos = — tg (—23°27') . tg41°00'45"

2

= tg23°27' . tg41°00'45"

G
Log Cos s= Log tg 23°27' + Log tg 41°00'45"

2

G - 135° 41'23"

Gündüz süresi = (135°41'23") : 15 = 9 saat 2 dakika 45 saniye bu-

lunur. [Bu geometrik hesaba, krlma gibi atmosfer olaylar katlrsa

gündüz süresi biraz daha deiir].

Aada baz ehirlerin enlem ve boylamlar üe Günein yükse-

limi tablosu vardr.
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BAZI KOORDNATLARI

ehir E = Enleni B = Boylam ehir E = Enlem B = Boyl

Adana 37°0' 3S°3' zmit 40°8' 29°9'
Afyon 38°8' 50°6' Karaköse 40°8' 43°0'
Ankara 39°9' 32°8' Kars 40°6' 43°r
^^ntiilcj^^ 36°2' nn* Kastamonu 41°4' 33°8'

Artvin 41°2' 41°8' Kayseri 38°7' 35°5'

Aydn 37°7' 27°7' Krehir 39° 1' 34°2'
Balkesir 39°7' 27°9' Konya 37°9' 32°5'

Bilecik 40°2' 89"9' Kütahya 39°3' 39° 9'

Bolu

Burdur

40°8' 31 °6' Malatya 38°4' 38°3'
37°7' 30°3' Manisa 38° 6' 31°0'

Bursa 40°1' 26°4' Mardin 37°3' 40°7'

Çanakkale 40°1' 26°4' Mersin 36°8' 34° 6'

Çankr 40°6' 33°fi' Mula 37 °2' 28°4'

Çorum 40°6' 34°9' Rize 41 °0' 40°5'

Denizli 37°8' 29°1' Samsun 41°3' 36°3'

Diyarbakr 37°9' 40°2' Siirt 37°9' 41°9'

Edirne 4j oV 26*6' Sinop 42°0' 35°2'

Elâz 38°7' 39"2' Sivas 39°8' 37°0'

Erzincan 39°7' 39°5' Tekirda 41°0' 27°5'

Erzurum 39°9' 4°3> Trabzon 4l°0' 39°7'

Eskiehir 39°8> S0°5' Urfa 37°1' 38°8'

37°l' 37*4' Uak 38°7' 29°4'

Giresun 40°9' M°4' Van 38°6' 43*3'

istanbul 41°0' 39 °0' Yozgat 39°8' 34°8'

sparta 37°7' 30°6' Zonguldak 41°4' 31°8'

îzmir 38°4' 27T

GÜNEN YÜKSELM

Günler Y=Yükselim Günler Y= Yükselim Y=Yükselim

1 Ocak —
1

23°0' 1 Mays + 14°9' 1 Eylül + 8°5'

11 Ocak 21 °9' 11 Mays + 17°8' 11 Eylül + 4°7'

21 Ocak 20° 0' 21 Mays +20°1' 21 Eylül + 0°9'

1 ubat -17°2' 1 Haziran + 22°0' 1 Ekim - 3°0'

11 ubat —14 °2' 11 Haziran +23°1' n Ekim - 6°8'

21 ubat -10°7' 21 Haziran +23°5' 21 Ekim -10°5'

1 Mart — 7°8' 1 Temmuz +23°2' 1 Kasm' —14°3'

11 Mart — 3°9' 11 Temmuz +22°2' 11 Kasm —17°3'

81 Mart 0"0' 21 Temmuz +20°6' 21 Kasm —19 °8'

1 Nisan + 4°4' 1 Austos + 18°2' 1 Aralk -2i °7'

11 Nisan -r 8°2' 11 Austos + 15°4' 11 Arahk -23°0'
U Nisan +11*7* 21 Austos + 12°3' 21 Aralk -23 05'
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Her ayn 1. 11, 21'lncl gönleri çin Günein yükselimi bu cetvelde gösterilmitir. Y-
hn herhangi bir gününde Günein yükselimi, bu deerlerden faydalanlarak enterpo-

Usyonla bulunur.

ALTINCI NEV: Oturulan yerlerin ve ehirlerin mizacn bildi-

rir.

Ey aziz! Ehl-i hikmet demilerdir ki: Her yerin mizac baka
bakadr. Hava ve su da Arz'a uymutur. Bunun için her belde üze-

rinde yaayanlar kendi özelliine, mizacna uygun ekilde terbiye

etmektedir. Scak memleketlerin mizac kendi ehlinin cildlerini si-

yah, saçlarn kvrck, hazmn zayf, bozumasn kuvvetli ve çok,

rutubetini az, kalplerini korkulu, bedenlerini yumuak, inhitât ve
ihtiyarlamay çabuklatnr. Habe halk böyledir, ömürleri ortala-

ma otuz senedir. Krk yana erienler nâdirdir. Souk bölgelerin

mizac, üzerinde yaayanlara ecaat ve kuvvet bahedip hazm ko-

lay ve rahat klmtr. Rutubetli de olursa sakinleri etli, yal, geni
olup, genellikle bedenleri taravet ve nezâket bulup beyaz ve berrak

olmutur. Yazlan mu'tedil olup klar iddetli souk olmutur. Ru-
tubetli yerleme yerlerinin mizac, kendi ehlini güzel yüzlü, yumu-
ak sözlü edip onlara geveklik, yaz ve k mevsimlerine lklk ve-
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rip humma, basur, ishal ve cüd hastalklarn çok yapmtr. Kuru

bölgelerin mizac, kendi ehlinin derilerini, mizâc ve dimalarn ku-

ru edip yazlarn scak, klarn souk yapmtr. Yüksek yerlerin

mizac, kendi sakinlerine shhat ve kuvvet verip çounluunu güzel

ahlâk ile mesrûr, ilm ve kemâl ile ma'mûr. hüsn-i cemâl ile nûrlu

ve uzun ömür ile ömürlü etmitir. Çukur yerlerin mizâc. kendi

mahpuslarna helak ve gam için souk olmayan durgun su verip,

onlar havas üe mahmûm kesâfeti ile mamûm, idrâklerini az ve

mizaçlarn sakat etmitir. Açk, tal arazilerin mizâc, orada bu-

lunanlarn bedenlerini kuvvetli, saç ve kllarm çok ve boylarn ksa

edip, çounu zeki ve reid, yazlarn scak etmitir. Onlarda kuru-

luk ve uyanklk galib olduundan harb vc darba talib olmulardr.

Karl dalarn mizâc. üzerinde yaayanlar temiz rüzgâr ile gayet

güzel etmitir. Deniz yörelerindekilerin mizâc. kendi ehline scak-

lk ve soukluu mu'tedil orta hâili edip rutubeti kuruluk üzerine

galib etmitir. Kuzey memleketlerinin mizâc, souk beldeler ve so-

uk mevsimler hükmünde olup. kendi ehlinde zamann hastalkla-

rn çok ve karnlarnda safra toplanmasn az etmitir. O beldele-

rin sakinlerinin hazmlar kavi. ömürleri uzundur. Çoklar yüz yl-

dan fazla yaamaktadr. Onlarda bozuma az ve damarlarn dolu-

luu çok olduundan damarlar geni olup burun kanamalan çok

görülür. Yaralar az olup çabuk ifâ bulmaktadr. Bedenleri kuvvet-

li, kanlar saf. yürekleri hararetli olduundan ekserisi yrtc hay-

van vasflan ile dolmutur. Güney memleketlerinin mizâc, scak

beldeler ve scak mevsimlerin hükmünde olup, sularnn çou ac

ve tuzlu bulunmaktadr. Ahalisinin balar rutubet maddeleri ile

dolu. hisleri hasta, organlar gevek, itihalan az. mide ve ehvetleri

zayf müahede edilmitir. Yaralar zor iyilemektedir. Kadnlar,

hastalklar sebebiyle hâmile iken çocuklarn zâyi* edip çocuklar

az. hayzlar çok olmaktadr. Hepsinde sar'a ve çeitli humma ile

basur görülmekte, otuz yan geçenlerde felç görülmektedir. Dou
memleketlerinde yaayanlar ki. açk dou halk olup. beldelerin

mizâc shhatli ve ho bulunmutur. Zira Afitâb- âlem-tâb (Güne)

o beldelerin halk üzerine doup havalarn mu'tedil ve saf etmekte-

dir Bat memleketlerinin mizâc. rutubetli ve ar kalmtr. Güne

bu bölgenin sakinleri üzerine günün ilk saatlerinde k vermez.

Yükselip etraf stmadkça üzerlerine gelmez. Halkn boazlar bal-

gamla doludur. Özellikle Sonbaharda sk sk sesleri kesilip boma-

ca olurlar.

O hâlde yerleme yeri seçerken yukarda açklananlara dikkat

etmek gerekir. Yerin mizacna, yüksek veya alçakta olmasna, açk

veya kapal oluuna, oraya yakn da, maden ve denizlerin yön ve

mizacna, o belde halknn hastalk salk durumlarna, ahlâk, me-
rep, âdet. hazm, ehvet, güzellik, sûret. ahlâk, iffet ve mezheblerine
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baklr. Sonra binalarnn d geni, içi yüksek olmasna, kap ve
pencerelerinin douya veya kuzeye açk olmasna baklr. Zira o za-

man bâd sabâ ve kuzey rüzgâr o eve dolup, bedenler shhat bulup
gönüller ho olur. öyleyse bina ilerinde önemli olan kuzey yelini

ve seher rüzgârn evin içine almak, sabah güneinin nlarndan is-

tifade etmektir. Güne gören ve nazif, lâtif, souk ve tatl nehirler-

den geçerek gelen sabah rüzgârn alan evde itiyâk ile teneffüs et-

mek, cana safâ, cisme ifâ ve kalbe cilâdr.

SEKZNC FASIL

Tül ve Arz daireleri ile Yer küresinin satranç hâneleri gibi tak-

sim olduunu, enlem boylam tâyini ile beldelerin yerlerinin ve yön-

lerinin, birbirlerine yaknlk ve uzaklklarnn belli olmasn, daire-

Hindiyye ile zeval - itidal hatt [dou - bat çizgisi] ve kblenin bu-

lunmasn, gök kutbu yaknndaki Kutup yldznn yükseklii yar-

dm ile bir derecelik meridyen yaynn nasl bulunduunu ve bu-

radan meridyen dairesinin çevresini. Dünyann çapn ve yarçap-
n, yüz ölçümünü bulmay [fersah, mil, mecrâ gibi], kara ve deniz-

deki ölçüleri alt nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Tül ve arz daireleri (meridyen ve paralel daire-

leri) ile Yer küresinin satranç hâneleri gibi ayrldn, arz ve tûl

(enlem, boylam) tâyini ile belde ve yörelerin yer ve yönlerini, bir-

birlerine yakn, uzak ve hangi yönde olduunun bulunduunu bil-

dirir.

Ey aziz! Hey'et ve hendese ehli Yer küresi üzerinde onsekiz me-
ridyen dairesi ve Ekvatordan kuzeye ve güneye sekizer paralel dai-

resi resm ve farz edip her daireyi 360 dereceye taksim etmilerdir.
Meridyen daireleri ile boylam dereceleri, hatt istivâya (Ekvatora)
paralel olan paralel daireleri ile enlem dereceleri belli olup her iki

daire aras onar derece kabul edilmitir. klimlerin ve beldelerin

arz Ekvatordan itibaren kuzeye ve güneye doru ölçülür. Birine
kuzey enlemi dierine güney enlemi denir. Boylam derecelerinin ba-
langc, Hind Okyanusunda Hâlidât adalarnn [bugün Greenwich]
meridyen dairesidir. Bir yerin boylam, balangç meridyeninin Ek-
vator dairesini kestii nokta ile o yerin meridyeninin Ekvatoru kes-

tii nokta arasndaki Ekvator yaydr. Bir yerin enlemi, o yerin me-
ridyeni üzerinde baucu noktasndan Ekvatora kadar olan yaydr.
Bu enlem o yerdeki kuzey veya güney kutup yüksekliine eittir.

Arz ve tûl dairelerini (ve bir yerin enlem ve boylam ile enle-
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min kutup yüksekliine eit olduunu) gösteren ekiller aada-
dr.

1. Yeryüzündeki bir A noktasnn
enlemi: A'dan geçen meridyen

dairesi PAP' olduuna göre

AÖB = E açs veya AB yay
ile ölçülür.

2. A noktasnn boylam: A'dan

geçen PAP' meridyen dairesi

üe Greenvvich balangç merid-

yeni arasndaki COB açs ve-

ya Ekvator üzerindeki CB yay
ile ölçülür.

Gök
Kutouna

p doru p
Bir yerin enlemi, o yerin ku-

tup yüksekliine eittir: Yerin

merkezindeki enlem açsn veya

AB enlem yaym ölçmek zor ol-

duundan, bir yerin enlemi, o ye-

rin kutup yükseklii ile ölçülerek

bulunur. Kutup yükseklii, Kutup
yldzndan gelen nn ufuk düz-

lemi, yâni durgun su yüzeyi ile

yapt açdr. ekilde kutup yük-

seklii FAP açs olup. kenarlar

dik dar aç olduklar için AOB
enlem açsna eittir.

ki beldenin birbirine göre hangi cihette olduklar açktr. Me-

selâ belde-i tayyibemiz Erzurum'un Cezâir-i Hâlidât (Hâlidât adala-

rndan) tan tülü (boylam) 37° ve Ekvatordan arz (enlemi) yakla*

k 40° dir. Msr'n (Kahire'nin Külü 63°, arz 30° dir denildiinde,

Msr Erzurum'un güney batsnda ve Erzurum'un Kahire'nin kuzey

dousunda olduu anlalr. Zira Kahire'nin tülü Erzurum'dan az

olduundan daha batda ve arz da az olduundan daha güneyde

olduu, aksine Erzurum'un tülü fazla olduundan Kahire'nin daha

douda ve arz fazla olduundan daha kuzeyde olmas gerekir. îki

belde arasndaki uzakl bulmak için kaide öyledir: Eer iki bel.

denin enlemleri ayn ise, boylamlar fark aralarndaki mesafe olur.

Erzurum ile Tokat böyledir. Eer iki beldenin boylamlar ayn se.

enlemleri fark aralarndaki uzaklk olur. Erzurum ile Musul böyle-
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dir. Eer iki beldenin tül ve arzlar farkl ise, aralarndaki uzaklk

bir dik üçgenin hipotenüsü olur. Dik açnn bir kenar bir beldenin

meridyeninden bir yaydr. Dier kenar dier beldenin arzndan bir

yaydr. Aralarndaki uzaklk baucu noktalanndan geçen dairenin

iki belde arasndaki yaydr. îki dik kenarn uzunluklar o iki belde-

nin tül ve arz farklar olup bellidir. Bu dik kenarlann kareleri top-

lamnn karekökü, iki belde arasndaki uzakl verir (Pisogar ba-

nts). Meselâ Erzurum ile Kahire'nin tülleri fark ondört, arzlar

fark on derecedir. Bu saylarn kareleri toplam 296 olup karekökü

yaklak olarak 17'dir. O hâlde Erzurum ile Kahire arasndaki uzak-

lk 17° dir. Baka ehirler arasndaki uzaklklar da bu ekilde bulu-

nur Ayrca bu düünüle Mekke ile baka ehir alnarak kinci ne-

vide açklanaca gibi kble dorultusu da bulunur.

KNC NEV: Daire-i Hindiyye ile zevâl hatt, itidâl hatü ve

kble yönünün bulunmasn bildirir.

Ey aziz! Hey'et ve hendese âlimleri, Hind fen adamlarnn bul-

duu daire-i Hindiyye'den faydalanarak hatt-i zevâl olan hatt- nisf-

nehâr (kuzey -güney yönündeki meridyen ve gerçek öle çizgisi-

ni), hatt- itidâl olan mark - marib hattn ve Mekke ciheti olan

kbleyi tâyin etmilerdir. Bunun için yeri öyle düz edersin ki ortas-

na su döküldüü zaman dört tarafa ayn ekilde aksn. Sonra yan

çap ne kadar olursa olsun bir daire çizip merkezine «mikyâs» de-

nen, dairenin çapnn dörtte biri uzunlukta bir çubuk dikersin. Çu-

buun dik olduunu, çekül ile veya çemberin üç noktasndan çubu-

un ucunun ayn uzaklkta olduunu ölçerek anlarsn. Çubuun
gölgesinin ucunun öleden önce batda çembere girdii nokta ile

öleden sonra dou tarafta çemberden çkt noktay iaretlersin.

Bu iki noktann arasndaki çember yaynn kuzeydeki parçasnn

orta noktasn merkeze birletirip uzatrsn. Bu çizgi o yerin merid-

yen çizgisidir. Mikyâsm gölgesi o çizgiyi geçince öle namaznn
vakti balar. Kuzey - güneyden geçen meridyen çizgisi (nsf nehâr

hatt) daireyi iki eit yaya böler. Bu yaylarn orta noktalann bir-

letiren (mank - marib hatt) dou -bat çizgisi merkezde merid-

yen hattna diktir. Bu i uzun günlerde daha shhatli olur. Çünkü

gölgenin daireye girdii çkt noktalar farkllk göstermezler.

Hatt- zevali yâni gerçek öle çizgisini bulmak için baka bir yol

da öyledir: Güne itidâl noktalarnn [21 Mart, 23 Eylül] birindo

iken Günein doma ve batma anmdaki gölgesi istikameti üzero

daire-i Hndiyye'nin merkezinden geçip karsndaki daire yayn
kesen hat dou - bat çizgisidir. (Çünkü Güne bu günlerde tam do-

udan doar, batdan batar) . Bu hatta merkezde dik olan doru ku-

zey - güney hatt, yâni gerçek öle çizgisidir.
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Kble yönünü bulmak için daire-i Hindiyye'yi 360 eit ksma bö-

lersin. Her dörtte biri 90 eit parça Lderecej olur. Bu öaireyi belde-

nin utku farz edip, üzerinde öyle bir nokta bulursun ki ona yönelen

Kabe-i Muazzama'ya yönelmi olsun. Eer beldenin tülü (boylam)
Mekke-i Mükerreme'nin boylamna eit olup, arz (enlemi) daha
fazla ise, o beldenin semt-i kblesi (kble yönü) tam güney noktas,

yâni meridyen çizgisinin daire-i Hindiyye'yi güneyde kestii nokta-

dr. Beldemiz Erzurum böyledir. Zira Erzurum Mekke'nin tam kuze-

yindedir. Eer beldenin tülü, Mekke-i Mükerreme'nin tülü ile ayn
olup, beldenin arz Mekke'nin arzndan az olursa, o beldenin semt-i

kblesi nsf nehâr yâni meridyen çizgisinin daire-i Hindiyye'yi veya
ufku tam kuzeyde kestii noktadr. Yemen böyledir. Mekke'nin tam
güneyinde bulunduu için kblesi tam kuzeyde bulunur. Eer bel-

denin arz Mekke-i Müerrefe'nin arz ile ayn olup tülü fazla olursa

beldenin kblesi tam batya doru, aksi olursa, tam douya doru
olur. Umman'n [ve Kalküta'nn] kblesi batya, Sudan'n kblesi

douya dorudur. Eer beldenin enlem ve boylam Mekke-i Müker-
reme'nin enlem ve boylamndan fazla ise, daire-i Hindiyye'nin çev-

resi üzerinde güneyden balayarak iki boylamn fark kadar batya

göre batdadr. Daire-i Hindiyye'nin bat noktasndan, enlemler far-

k kadar güney douya sayarsn. Dou noktasndan da o kadar gü-

neye sayp bulduun noktalan birletirirsin. Çünkü Mekke-i Müker-
reme o beldeye göre güneyde kalmaktadr. Bulduun iki çizginin

kesim noktas ile merkezi birletiren dorunun daireyi kestii nok-

ta semt-i kbledir. Bu nokta ile güney noktas arasndaki ufuk daire-

si yay o beldenin inhiraf kble (kble açlm) yaydr ki orada na-

maz klann güneyden batya o yay kadar dönmesi gerekir. Bu du-

rumdaki memleketlerde kble güney batda olmaktadr. Acem bel-

deleri (imdiki ran. Afganistan, Pakistan gibi Asya ülkelerinin kb-
leleri) böyledir. Eer bir beldenin arz ve tülü, Mekke'nin arz ve tü-

lünden noksan ise anlatld gibi daire-i Hindiyye'nin kuzey ve gü-

neyinden douya doru boylamlar fark kadar, dou ve bat nok-

talarndan kuzeye enlemleri fark kadar iaretleyip birletirirsen

elde ettiin iki dorunun kesim noktasn merkeze birletiren do-
runun daire-i Hindiyyeyi, dolaysiyle ufku kestii nokta kble taraf

olur. Böyle memleketlerin kblesi kuzeydou yönünde olur. Habe
bilâd [Gana, Nijerya ve Güney Afrika ülkelerinin kbleleri] böyle-

dir. Eer beldenin tülü, Mekke'nin tülünden az, beldenin arz, Mek-
ke'nin arzndan çok olursa daire-i Hindiyye'nin kuzey ve güney nok-

talarndan tuller fark kadar douya alnp birletirilir. Dou ve ba-

t noktalarndan güneye, arzlar fark kadar güneye alnp birletiri-

lir. Bulunan dorularn kesim noktasn merkeze birletiren hat
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kble dorultusu olur. Böyle ülkelerin kbleleri güney dou yönün-
dedir. Bilâd- Rûm [Iç ve Bat Anadolu, Trakya ve Avrupa] ülkele-
rinin kbleleri böyledir. Eer beldenin boylam Mekke-i Mükerre-
me'nin boylamndan fazla, enlemi az ise. kuzey güney noktalarn-
dan batya tuller fark kadar, dou - bat noktalarndan kuzeye arz-
lar fark kadar alnp ayn ilem yapldnda böyle memleketlerin
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kblesi kuzeybat yönünde olur. [Endonezya ve Avustalya'da kble

böyledir].

[Tul dereceleri bugün kullanlan boylam derecelerine uyma-

maktadr. Çünkü tül derecelerinin balangc olarak, daha Önce ada

olup imdi su ile kapl Cezâir-i Hâlidât alnmaktadr. Halbuki bu-

gün ngiltere'de Greenwich rasadhanesinin üzerinden geçen me-

ridyen dairesi balangç olarak alnmaktadr. Arz dereceleri, dakika

ve saniyeler yazlmakszn yaklak olarak bugünküne uymaktadr.

Ayrca rakamlar Ebced hesabma göre yazlmtr. (Ebced hesab ile

rakamlar daha önce bildirildi)].

ÜÇÜNCÜ NEV, Gök kutbu yaknnda olan Cedy diye isimlen-

dirilen sabitenin (Kutup yldznn) yükseklii ve inhitat yardm
ile bir derecelik meridyen yaynn uzunluunu ve bunun yardm
ile yer kürenin çapnn, yarçapnn ve yüzölçümünün bulunduunu

bildirir.

Ey aziz! Hey'et ve hendese ehline göre Yer küresi üzerinde bir

meridyenin çevresi 24.000 mildir. Çap 7.600 mil, yarçap 3.818 mil-

dir. Yeryüzünün alan yaklak olarak 25.363.636 fersah bulunmu-

tur. Orant ile gök cisimlerinin uzaklklar ve büyüklükleri de he-

saplanmtr. Meselâ Yerin merkezinden Ay feleinin alt yüzeyinin

uzakl yukarda bildirildii gibi yaklak olarak otuziki Yer yar-

çap kadar olduu, dördüncü orantly bulma kaidesine göre de bu-

lunmutur. Göklerde ve Yer küresi üzerinde farz olunan dairelerin

her biri 360 derece ve her derece 60 dakika olduuna göre Yer kü-

resinin bir (meridyen) derecesinin uzunluunun kaç mil olduunu

geometri âlimleri sahralarda ölçüp kyas ederek 66 2/3 mil bulmu-

lardr. Bu kyas öyle yapmlardr: Sonu olmayan bir sahrada, bir

yerde bir iaret nasb edip geceleyin orada Cedy sabit yldznn, yâni

«Demir Kazk» da denen Kutup yldznn yüksekliini (ufuk veya

yatay düzlemle Kutup yldzn o noktaya birletiren dorunun yap-

t açy) rubu* ve üstürlâb (teodolit) ile ölçmülerdir. Sonra o me-

kândan iki taife doru bir hat üzerinde biri güneye dieri kuzeye

gitmilerdir. Gece Kutup yüksekliini ölçüp gündüz yol alarak ku-

zeye gidenler ilk yerdeki Kutup yüksekliinden bir derece fazla, gü-

neye gidenler bir derece noksan bulduklar yerlerde kalmlardr.

Buralarda da birer alâmet dikip iki taraftan ölçtükleri zaman her

iki tarafn 66 2/3 mil olduunu görmülerdir. Daha sonra o iki taife

geldikleri yerlerden yine kuzey ve güneye ayn istikamette giderek

66 2/3 mil ölçüp durmulardr. Gece olunca geldikleri noktalarda

Kutup yüksekliini ölçtüklerinde birer derece çkp indiklerini anla-

mlardr. Meridyenin bir derecesinin uzunluu 66 2/3 mil olduuna

göre bunu 360 ile çarparak bir meridyen dairesinin çevresini 24.000
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mil olarak bulmulardr. Sonra çapn, yarçap ve yüzölçümünü he-

saplamlardr. Çeitli yerlerde ve zamanlarda yaplan ölçümlerle

ayn sonuç bulunmutur.

[Bugün bir derecelik meridyen yay 111 km. kabul edilmekte-

dir. Dünyann ekli tam küre olmayp kutuplarda bask olduun-
dan meridyen dairesinin çevresi Ekvatorun çevresinden 67 km. ksa-

dr. Meridyenin çevresi 40.009.000 metre olmasna karlk Ekvato-

run çevresi 40.076.000 metredir. Ekvatorun yarçap 6.378 km., ku-

tuplarn yarçap 6.357 km. dir. Bir derecelik meridyen yay Ekva-

torda 110, kutuplarda 0 km. dir. Dünyann yüzölçümü 510.100.000

km2
, hacmi de 1.083.000.000 km3

, tür].

DÖRDÜNCÜ NEV: Kara ve denizlerdeki ölçüleri ve çeitli yü-

rüyülerle ne kadar yol alndn (ve dünyay dolamak için gerek-

li zaman) bildirir.

Ey aziz! Ehl-i hey'et ve ehl i hendese ittifakla demilerdir ki: Su

ve toprak unsuru birlikte bir yuvarlak top eklinde olup, kuzey ve

güneyden geçen bir meridyen dairesi ile dou ve batdan geçen Ek-

vator dairesi 360 dereceye bölünmütür. Hendese erbab yeryüzünü

da ve vadi olmadan düz farz edip bir derecesinin uzunluunu 22

fersahdan fazla bulmulardr. [Bu uzunluk 1 11 km. eder ki, bugün-

kü ölçülere uygundur]. Her fersah üç mil, her mil 3000 zirâ', her

zirâ' otuz iki parmak (
l
) ve her parmak birinin d dierinin içine

bitiik durumda alt arpadr. Buna göre Arz'n bir derecesi 66 mil

ve sülüsân mil (66 2/3 mü = 66,66 mil) olmutur. Bir fersah 9.000

zirâ' olmaktadr. Arz'n bir derecesi yaya yürüyü ile üç merhale

klnmtr. Bir merhale 7,5 fersah mesafe tâyin olunmutur. Bir fer-

sah, yaya yürüyen kimsenin bir saatte ald yol olduu tecrübe edil-

mitir. Bir günde kat edilen mesafe 22.5 mil olmutur. Yer küresinin

bir derecesinin mesafesi yüzbin adm, her adm dört ayak. her ayak

onaltar parmak hesaplanmtr. Okyanuslarn kenarlannda, kör-

fezlerinde ve karada olan küçük denizlerde bulunan gemilerin mu'-

tedil hareketi ile bir günde altm milden fazla mesafe alnp deniz-

ciler katnda bir mecrâ tabiriyle bir derece Arz ve takdir olunmu-

tur. Kervann hareketi ve asker yürüyüü gibi mu'tedil seyir ile bir

derece Arz üç merhaleye taksim olunmutur. Meselâ Erzurum'dan

bir günde Merdivenköy'e hareket etmek gibi itibar olunmutur.

Eer seyir ve hareket bundan seri' olursa, ona seyr-i mütevasst

(orta yürüyü) derler. Arzn bir derecesi bu yürüyüle iki merhale

(1) Bir mü m 4000 zirâ*; bir zirâ" 24 parmak.
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olur. Meselâ ata binen kimsenin, Erzurum'dan bir günde Akale'ye
gitmesi gibi düünülmütür. Eer hareket bundan da hzl olursa

Arz'm bir derecesi bir merhaleae alnr. Erzurum'dan bir günde tak-

riben Karakulaa varmak gibidir. Birinci ksmda bir günde üçte

bir derece, ikinci ksmda yarm derece, üçüncü ksmda tam bir de-

rece kat olunur. Velhasl yer küresinin bir derecesi yüzbin adm ve

iki yüzbin zirâ'dan fazla deildir. Bir zira, iki ayaktr ki, yarm
admdr. Bu kaideye göre zihin yoran akl sahiblerine toprak ve su-

dan ibaret olan yer yuvarlan dalar ve denizleri hesaba katma-

dan düz ,bir hat üzerinde giderek ne kadar zamanda dolalaca
zâhir olmutur. Meselâ belde-i tâyyibemiz Erzurum'dan çkan bir

kimsenin, batya giderek Dünyay dolap doudan gelmesi veya

kuzeye giderek kutuplar dolap güneyden gelmesi 1.080 konak
(merhale) olur. Normal at yürüyüü gibi hzl olursa 720 konak olur.

Ulak gibi sür'atli yürüyü ile giderse 360 günde Dünyann dolala-

ca hey'efc ve hendese âlimleri tarafndan teorik olarak mümkün
görülmütür. [Erzurum'dan çkp daima batya giderek Dünyay
dolaan krknc derece paralel dairesini dolam olur. Kuzeye

giderek kutuplardan geçip ' dolaan ise Erzurum'un meridyen

dairesini dolam olur. Paralel dairesinin çevresi, ortalama

2 * 6370 X CO 40° = 2 * 6370 X 0,7660 =s 30 642 km. dir. Meridyen

dairesinin çevresi ise yine ortalama 2 * 6370 = 40 003 km. dir. O
hâlde yer küresini batdan dolaan kuzeyden dolaandan daha az

yol gidecei için daha çabuk dolar. Meselâ hz saatte 1.000 km.

olan uçak Erzurum'dan kalkp daima batya giderek krknc para-

lel dairesini 30,6 saatte; daima kuzeye giderek meridyen dairesini

40 saatte dolar. Bir günde alnan yola bir merhale veya bir konak

denir. Alimlerin çouna göre bir merhale alt fersah kabul edilmi-

tir. Bir fersah alt kilometredir. Buna göre bir merhale 36 km., üç

günlük yol 108 km. olur. 108 km. giden seferi olur. Demek ki, yakla-

k olarak yeryüzünde bir derece yol alan seferi olmaktadr].

BENC NEV: Dünyann meskûn olan dörtte birinin üçlü burç-

lar ile yedi seyyâreye mensûb olan beldelerini ve ahalisinin vasf-

larn bildirir.

Ey aziz! Hükemâ-y islâm, bu âlem-i kevn ü fesâd içinde câri

olan deime ve eserlerin hakikatte Fâil-i Muhtâr olan Allah Teâlâ'-

nm te'siri ile olduunu ispat edip demilerdir ki, ecrâm- esiriyye

ve evda'- felekiyye (feleki konumlar), unsurlar âleminde Hakk Te-

âlâ'nm emriyle yürürlüktedir. Halbuki hakikî müessir ancak Rab-

bü'l-erbâb'dr. Felekler ve yldzlar âletler ve sebebler gibidir. Anâ-

sr ve mevâlid'in (ate, hava, su, toprak ve maden, bitki, hayvan)

eflâk ve nücuma (yldzlara) irtibat intisâb vardr. Yedi iklim, ye-

di seyyâreye mensup olduktan baka memleketler ve beldelerin her
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biri ile oniki burç arasnda alâka ve irtibat ispat etmilerdir. Bu bel-

delerin alâkasnn üçlü burçlara nisbeti bulunmutur. Müsellesât-

bürûc, daha önce kendi fasllarnda açkland gibi dört ayr üçlü-

dür. Birinci müselles-i bürûc lüçlü burçlar), erkek, nâri (atee ait)

ve imalidir. Cihetlerde imalle dübûr aras buna nisbet olunmutur.

Bu mezkûr burçlar Güne, Müteri ve Merih olduundan bu üçlü-

nün müdebbiri (hâkimi) gündüz Güne, gece Müteri'dir. kinci

müselles, dii, türâbiyye (topraa ait) ve cenubiyyedir. Cihetlerden

cenub ile sabâ aras buna mensup bulunmutur. Bunlar Zühre, Zü-

hâl ve Utârid olduundan bu üçlünün müdebbiri gündüz Zühre, ge-

ce Utârid'dir. Üçüncü üçlü müzekkere (erkek), havâiyye (havaya

ait) ve arkiyye'dir. imal ile sabâ aras buna mensup klnmtr.
Bunlar Zühâl ve Utârid olduundan bu üçlünün müdebbiri gündüz

Zühal, gece Utârid'dir. Dördüncü üçlü burçlar, dii, mâiyye (suya

ait) ve gaybiyyedir. Cenub ile dübûr aras buna nisbet olunmutur.

Bunlar Zühre ve Kamer olduundan bu müsellesin müdebbiri gün-

düz Zühre. gece Kamerdir. Bunun gibi Dünyann meskûn olan dört-

te biri de üçlü burçlara benzer dört ksm itibar olunup her biri bir

üçlüye nisbet olunmutur. Birinci ksm Avrupa diye isimlendirilen

kuzey ile bat arasndaki yerler, birinci müsellese mensup bulun-

mutur. Burada sakin olan taifeler ve insanlar tedbirli ve düzgün

vücutlu olurlar. Evvelki üçlüde olan riyâset sebebiyle ilerin çoun-

da atlgan ve serke görünmülerdir. Çok silâh kullanmaya, siya-

sete mail. sknt ve meakkate dayankl, lâtif ve naziktirler. Çün-

kü gece Müteri ve Merih tedbirde müterektir. Üçlünün önceki

cüz'leri erkek sonraki cüz'leri diidir. Bu kavim ekseriya kadnlarn

emrinde, gaflet içinde olup gayretli olmazlar. Kadnlardan ziyade

olanlara muhabbet edip günah tanmazlar. Özellikle ngiliz ve Ma-

carlar Koç burcuna ve Merih'e müâkildir. Onun için sakinleri vah-

i ve mütehevvir, öfkeli olup ahlâk yrtc hayvan ahlâkna benzer.

Roma, Fransa ve adalar Aslan burcuna ve Güne'e nisbet olunmu-

tur. Bu sebepten halkn çou ehl-i riyâset bulunmutur. spanya ve

Portekiz, Yay burcu ile Müteri'ye mensuptur. Onun için ahalisi ge-

nellikle güzel huylu, nazif ve sevimlidir. Meskûn yerlerin ortasna

yakn. stanbul. Trakya, Ege. Akdeniz kylar. Anadolu, Kbrs. Gi-

rit ve Karadeniz'in sonuna kadar olan yerler her ne kadar birinci

müsellesin snrna gelse de ikinci müsellese müâkildir. Bunlarn

müdebbiri Zühre ve Utârid müterek olduundan sakinlerinin çou
akl. siyaset ve riyâset erbâb, anlay ve feraset ehli, ilim ve tedrise

mâil olup birbirine yakn, shhatli mizaç, lâtif sûret ve mu'tedil si-

rette bulunmutur. Müdebbiri Zühre olduundan musikiyi sevip on-

dan lezzet alrlar. Âk-mereb ve garib-dost olurlar. Özellikle stan-

bul Olak burcu ile Zühal kevkebine müâkildir. Onun için büyük-

leri mülk ve riyâsete kavumutur.
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kinci ksm Asya ismi verilen güney ile dou arasndaki yerler

ikinci üçlü burca nsbet klnmtr, bu üçlünün müdebbiri gündüz

Zühre ve Zühal olduu için orada yaayanlar bu gezegenlere çok

itibar ederler. Zühre'ye müâkil olduklar için bunlarda semâ, raks,

hareket, cimâ, kadna kar alâka ve muhabbet galip olup elbise ve

yayglarna nak ilemeye merakldrlar. Kendileri ziynet eyasna
dükün ve bedenleri refah ve ehvete rabetlidir. Erkeklie özen-

meyip kadnlara benzemeye çalrlar. Mizaç ve tabiatlarnda faz-

laca hararet görülmütür. Zühal'in tedbirinde olduklar için nefis-

leri müessir ve kavi, yürekleri eci' ve edid, himmetlerinin yüksek

olmas iktiza eder. Bu ksmn bu üçlüye müâkele-i külliyesinin hük-

mü budur. Fakat cüz'lcrinin ayr ayr nisbetleri öyledir: ran mem-
leketi Sevr burcu ve Zühre'ye mensup olduu için halknn çou
nakl elbiseler giyip süslü evlerde ilemeli yayglarda otururlar.

Gömlekleri bile sâde deildir. Frat ile Dicle aras ve Badad etraf

Baak burcu ve Utârid gezegenine mensup olmakla halknda rasad

ve ilim ehli çoktur. Hind ve Sind, Olak ve Zühal'e müâkil oldu-

undan halknn çou kötü sözlü, çirkin yüzlü, fena huylu, kirli,

nankör ve inatç olurlar. Meskûn yerlerin ortas olan Kudüs. am.
Hicaz, Yemen ve bütün Arap Yarmadas, evvelki müsellese müâ-
kil klnmtr. Bunlarn müdebbiri Müteri. Merih ve Utârid bu-

lunmutur. Onun için halkn çou. bakalarna galib olan ve erbâb-

ticaret olmutur. Mekr. hile, korkaklk, tembellik, geveklik gibi

eyler, anlarna yaklamtr. Arabistan'n ma'mûr yerleri Yay bur-

cu ile Müteri gezegenine mensup olmakla o diyarn çou rahatlk

üzeredir.

Üçüncü ksm Saksonya denen kuzey dou ülkeleri üçüncü mü-
sellese nisbet olunmutur. Gürcistan, Dastan, Maverâünnehr yâni

Tûrân. Türkistan. Htâ ve Hoten memleketleri, Tataristan bu k-
smda kabul edilmitir. Bunun müdebbiri Zühâl, Müteri ve Utârid

olmakla halkn çou halim - selim, hikmet ve ftnet dolu, temiz ve

iffet sahibi görülmütür. Hassaten Azerbaycan, kizler ve Utârid'e

mensup olduundan ekseri halk hareket, mazarrat ve hyanet üze-

re bulunmutur. Moolistan taraflan Kova ve Zühâl'e mensup ol-

duundan halkn çou vahi ve gaddar bilinmitir.

Dördüncü ksm Afrika denen güney ile bat arasdr. Bu ksm
dördüncü müsellese mensup bulunmutur. Bunun beldeleri olan M-
sr, Sûdan ve marib ülkeleri (Fas, Cezayir, Tunus) kendi örnei

bulunmutur. Bu üçlünün tedbirinde gündüz Merih ve Zühre mü-
terektir. Halknn âmirlerinin ilerine kadnlar müdahaleden hâli

deildir. Erkek ve kadn birçok ilerde hep bir arada olup bir kadn
birkaç erk^k tezevvüc edip, erkekleri de, kadn kyafetinde gezer-

ler. Çou ilâhin ve remil ile megul olup azarlar, özellikle Akdeniz
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sahilleri Yengeç ve Kamer'e mensup olmakla halknn çou ticaret

ile urar bulunmutur. Diyarlar yeterlilik ve rahatlk üzere oldu-
u bilinmitir. Uzak bat ülkeleri Akrep burcu ve Merih'e mensup
olduundan halknn ahlâk yrtc hayvanlara benzeyip çou husû-
met edip birbirine öldürmekten çekinmezler. Said ve Habe mem-
leketlerinin tedbirinde Zühâl. Müteri ve Utârid müterek olduun-
dan halk muhtelif âdetler üzere olup ölülerine tâzim ederler. D-
ardan gelen hâkimlere tâbi ve teslim olurlar. Kadnlara çok ra-
bet edip cimâ'a gayet haris ve megul olurlar. Bunlar zayf nefis sa-

hibi, korkak ve zelil kavimdir. Hassaten Msr ve skenderiye ikiz-

ler burcu ve Utârid'e mensup olup halknn çou fehm ve idrâk sa-

hibi olup gizli srlar çkarmaya, garip ilimler örenmeye son dere-

ce meyyâl bulunmulardr. Habe memleketleri (Orta Afrika ül-

keleri) Kova ve Zühâl'e mensup olmakla, halk balk yemeyi sever.

Yaaylar hayvanlar gibidir. Her eyi sebeplere balayarak yara-
tan Allahü Teâlâ bütün noksanlklardan münezzehtir.

ALTINCI NEV: Zamann oniki hayvan üzerine devrân edip,, her
sene birine müâkeletle deimesinden yeryüzündeki te'sirlerini bil-

Ey azizi Hindistan hükemâs zamann oniki hayvan üzerine de-

vam edip her yl birinin ahlâkyla muttasf olup böylece Hak Teâlâ'-

nn emri ile seyerânn bulup tecrübe ve imtihan ile te'sirlerinin hü-
kümlerini ehl-i cihâna ispat etmilerdir. Türkistan ahalisi genellikle

ona itibar edip ahkâmiyle gitmilerdir. Onun için ahkâm- zamana
«Sâl-i Türkistan (Türkistan Yl)» (*) ad verilmitir. Ahkâm- za-

man beyan eden manzumemizi burada yazmak uygun görülmütür:

1. Allah ad ho iler evvelidir

Her dem Allah diyen kii velidir

2. Hamdü lillah dahi salât ü selâm

Fahr-i kevneyn ü âline bî'd-devâm

3. Ba'de ism-i lâh u hamd ü salât

Sâl-i Türk oldu seksen üç ebyât

4. HAKKI der sâl-i Türk'ü nazm ettim

Nisbet-i hükm remzine yettim

5. Cümle ahkâm sâl-i Türkân'
Hükemâ mezhebince bil an

dirir.

(1) Oniki hayvanl Türk Takvimi olarak büinen bu sürin muhtevas hakknda

ansiklopedilerde bilgi bulunabilir.
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6. Hükemâ kavlin itikad edemem
Hem de külli yalan deyüp gidemem

7. Ekser ahvâle vâkf olmular

Akl ile tecrübeyle bulmular

8. Sâl-i Türkân ki, devr i dâimdir

Oniki canavar la kâimdir

9. Ylda bir canavar huyuyla revân

Muttasf olan cümle halk zamân

10. Faredir pes bakarla kaplandr

Sonra tavan, sinekle ylandr

11. Andan atdr, koyunla maymundur
Mürgdan segle hûk ol oyundur

12. Binyüz altmbe oldu çünkü bu yl,

kibin altmüç de Rûmî bil

13. Mart aynda oldu altm ve çâr

Otuz üç ylda bir tedâhülü var

14. Olsa Âzerle bir Muharrem hem
Sâl-i hicrin birini tarh et o dem

15. Bilmek istersen olduun sâli

Nisbeti kang canavar hâli

16. Bak bu tarih i hicriyyette o sâl

Vâki* olan sinîn- Rûmîden al

17. Evvel üç sâli tarh kl be neât
Sonra onikier edip iskât

18. Kaç sene kalsa fâre'den bala

Bir sene her birine bala
19. Kang hayvanda âhr olsa heman

Ol yln hâkimidir ol hayvan

20. Yldr üç fasl u evveli dört ay

Dört ay ortas dört ay âhr say

21. Sâl-i ems iledir çü nisbet i hâl

btidâ-y hameldir evvel i sâl

22. Bulsa bir kimse doduu sâli

Bilinir tab'u huy' u ahvâli

23. Çün gelür sâl-i fâre holuk olur

Evsât- sâlde çok yalk olur

24. Âhir i sâlde fitneler uyanr
Cenk olur niceler deme boyanr

25. K'dr hem drâz u hem sermâ

Fareler gülleyi eder yama
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26. Dosa mevlûd fî-evâil-i hâl

Zeyrek olur ziyâde hûb-hsâl

27. Ol yln evsâtnda dosa veled

Dediler ol yalancdr huyu bed

28. Âhir i sâlde dosa bed-girdâr

Olur ol hasûd ve hem mekkâr

29. Çün bakar sâli gelse bîmâri

Çok olur hem sudâ'dan zari

30. Fitnelerden mülûk olur gam-nâk
Çâr-pa nev'ine erie helâk

31. K mütedâ olur dahi kütâh
Meyveler hem souktan olur tebâh

32. Ol sâlde dosa kz ya oul
Gayriler iine olur megul

33. Evsâtnda doan olur pür-nûr

Zeyrek, ü hûb-rûy u hem mesrur

34. Âhir i sâlde dosa peyveste

Gönlü gaml olur teni haste

35. Çünkü kaplan yl gelir be-te'ab

Halka düer adavet ile gadab

36. Nasa çok nakz ahd olur pie
Pes düer cümle havf ü tevie

37. htilâf mülûk olur o zaman
Isran canavar çok olur ol an

38. Zelzele ola ba z sahrada

Ketiye âfet ere deryada

39. K ksa ziyâde souk ola

Gözler, nehirler suyu çok ola

40. Ol yln evvelinde doan uak
Âli himmetlidir yüzü yumuak

41. Evsâtnda doarsa kâmil olur

Âhrnda cebân ve kâhil olur

Çünkü tavan yl olur vüs'at

Çok olur meyvelerle her ni'met

Sulh ile dola hep zemin ü zemân
Halk shhatia bula emn ü emân

44. Ho k mu tedil bahân bahâr
Yaz yaz çâr fasl hûb u nigâr

45. O sâlde dosa mâli olur

Bed huy olur veli vefâl olur

42.

43.
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46. Evsâtnda doan olur yahi
Âhr mükesser ola hem vahi

47. Çünkü mâni yl gelir bisyâr

Ola harb ile fitneler bidar

48. Gendüm ü cev ço ola hem erzan

Kim kesir ola berf ile bârân

40. K gayet drâz olur hem serd

Kim ziyan eyleye aaçlara berd

50. Ol yln evveli doan nâçâr

Ahmak u bed-güher olur bed-kâr

S. Ortasnda doan halim ola nem
Âhr bed-huy ola hem bî-erm

52. Çün gelür nevbet ile sâl-i ylan
Her taamn behas ola girân

53. K gâyetle nerm ü ksa olur

Kaht olup her gönülde gussa olur

54. Ol sâl doan olur hâmû
Bilgili sözleri hem ileri ho

55. Evsât doan ola bed etvâr

Âhr bed-ekl olur bed-kâr

56. Çün gelir sâl-i esb bâ er ü ür
Eyleye cenk ü harb ü fitne zuhûr

57. Sayf ho zer' u gülle ço ola pâk
Çâr-pâya irie rene ü helâk

58. K nerm ü drâz olur gayet

Erie meyve cinsine âfet

50. Evvel-i sâl doan çeke zahmet
Hem olur pür-muhabbet ü hikmet

60. Evsât yahi lidir ho-huy
Âhiri gaml bed-hûy u bed-gûy

61. Çünkü sâl-i ganem gelir gamnâk
Ketiler bahr içinde bula helâk

62. Harb olur sür'at ile sulhu bulur

Hayr ü ihsana çalan çok olur

63. K nerm ve drâz olur vâki'

Ol sâl doan olur nâfi*

64. Evsâtnda doandr âsûde
Âhir olur pelid ü fersûde

65. Çünkü maymun yl gelir hayrsz
Çok olur yankesici hem hrsz
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66. Ol sene halka çok sitemler olur

Hastalk ütür ile esb i bulur

67. K gâyet kasîr ü souk ola

Ineb az dile yiyenler çok ola

68. Ol sal doan olur bed-rûy

Lak handân u âd olur ho-hûy
69. Evsâtmda doarsa olur hasûd

Âhrnda doan olur bî-sûd

70. Sâl-i mürg olsa hastalk yok ola

Gülle erzân u meyveler çok ola

71. K nerra ü drâz olur gâyet

Hâmile zenlere erer âfet

72. Ol sâl doanda hüsn ü cemâl
Olur az ksmeti fakir-ül hâl

73. Evsât mûezzi halk ona dümân
Âhrdr sahi, sever mihmân

74 Çünkü it sâli gelse gülle vü nân
Hem aziz ola, hem behâs girân

75. Çok olur mevt ü katl-i insani

Hem de düzd ü mahîl ü eytân!

76. K hafif ola meyveler hem ucuz
Kda emn ü emân olur eb ü rûz

77. Ol sâlde dosa kz ya oul
Ola bed-gûy u hem haris u ekûl

78. Evsâtmda doan eder kavga
Âhrnda kanâ'at ede vefâ

79. Gün gelir sâl-i hük olur hasta

Emir ve a'yân- ehr peyveste

80. Padiahlar aralarna hlâf
Vâki' olur çok ola cenk ü mesâff

81. Çok olur hat u sair kalîl

Âfet eyler darya tem ta'cîl

82. Halk yerden yere kona vü göçe

Hem reâyâ müevve ola kaça

83. Çok olur onda düzd ü tarrârân

Ola k nerm ü hem drâz o zaman

84 Ol sâlde dosa bir ferzend

Olur ol tîz-gûy u hî-pesend

85. Evsâtmda doarsa kâzib olur

Âhirinde halim ve râgib olur
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86. Hem olur sâl-i fâre devr-i zeman
Ho bu tertib ile eder devrân

87. Halk fehm eyledinse ey HAKKI
Mâsivây yo anla, bul Hakk'.

1. Güzel iler Allah ad ile talar, her zaman Allah adîm anan
kii velîdir.

2. ükür Allah içindir. Salât ve selâm da iki cihann övüncü Hz.
Muhammed'e ve onun yaknlarna olsun.

3. Allah ad, hamd ve salâvattan sonra, «Türk Yl» adl bu man-
zume 83 beyitten olumaktadr. (iirin beinci beytinden sonra asl
konuya girildiine dikkat ediniz).

4. Hakk der ki: «Sâl-i Türk'ü nazmettim de hükmolunan (takdir

olunan) kadaryla srlarn açkladm».

5. Türk Yl'nn bütün hükümlerini bilgelerin açklad ekilde
yapacam, böylece biline.

6. Buna ramen o bilge filozoflarn her dediine de dorudur di-

yemeyiz. Lâkin hepsi yalan da diyemeyiz.

7. Onlar birçok durumlara vâkf olmular ve bu hükümlerini akl
ve tecrübeyle bulmulardr.

8. Türk yl bir devr-i dâim olarak süren oniki hayvan ismiyle an-
lr.

9. Türk Ylna göre halk her yl bir hayvann huyuyla hareket

ederler.

10. Bunlar, Fare, Sr, Kaplan, Tavan, Sinek, Ylan...

11. ...sonra da At, Koyun, Maymun, Ku, Köpek ve Domuz ylla-

rdr.

12. çinde bulunduumuz Hicrî yl 1165 olup, Rûmî yl 2063'tür.

13. Mart aynda 64 yl oldu. Bu takvime göre 33 ylda bir kez

tam devir olur.

14. Eer Mart ile Muharrem birbirine tam tamna denk gelirse

o zaman Hicrî yln birini çkarmak gerekir.

15. çinde bulunduun seneyi bulmak ve bu ylda hangi hayva-

nn hüküm sürdüünü anlamak istersen...

16. Hicrî tarihte o yln Rûmî karln bul.

17. önce üç seneyi çkar ve sonra onikier onikier bölerek dü.

18. Geriye kalan sene saysn, fare ylndan balamak üzere her

yl bir hayvana göre hesapla.

19. Sayma ilemi hangi hayvanda bitiyorsa o ylda zamana o

hayvan hâkimdir.

20. Buna göre bir yl üç mevsim olup her bir mevsim dört aydan

oluur.
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21. Mademki içinde bulunulan yl Güne ylna göre hesaplan-

maktadr, öyleyse yllarn ilk günleri Koç burcuyla balar.

22. Buna göre bir kimse doduu seneyi bulsa, mizac, huyu ve

hâlleri o yla hâkim olan hayvan te'sirinde olur.

23. Fare yl hüküm sürüyorsa holuk olur ve sene ortasnda çok

ya olur.

24. Senenin sonunda fitneler uyanr ve sava çkp niceler kana

boyanr.

25. O senenin k uzun ve souk geçer ve fareler tahl yama
ederler.

26. Senenin banda doan çocuk zeki, atlgan ve güzel huylu

olur.

27. Senenin ortasnda doan çocuk yalanc ve kötü huylu olur.

28. Senenin sonunda doan çocuk, kötü amelli, hasetçi ve hile-

kâr olur.

29. Sr yl geldiinde hastalklar çoalr ve baarsndan ikâ-

yetler artar.

30. Padiahlar fitnelerden bir hayli üzülür ve dört ayakl hayvan

(davar) cinsine helâk eriir.

31. Bu senenin k iddetli ve ksa geçer. Meyveler de souktan

zarar görür.

32. Bu senede doan kz veya erkek çocuklar, bakalarnn ile-

rinde çalrlar.

33. Bu senenin ortasnda doan çocuklar nurlu olur. Zeki, iyi huy-

lu ve sevilen bir kii olur.

34. Senenin sonunda doanlarn ise daima gönülleri gaml ve be-

denleri hasta olur.

35. Kaplan yl geldiinde halkta dümanlk ve öfke artar.

36. nsanlar sözlerinden dönmeyi âdet edinirler ve hepsi korku

ve karkla düer.

37. O senede padiahlar ihtilâfa düerler ve halka saldran hay-

vanlar çoalr.

38. Baz sahralarda zelzele olur. Cemiler denizlerde âfetlere u-
rarlar.

39. K ksa ve fazla souk olur. Bu ylda pnarlarda ve nehirler-

de su çoalr.

40. O senenin balarnda doan çocuk, yüce himmetli ve yumu-

ak yüzlüdür.

41. ene ortasnda doanlar olgun olur, sonunda doanlar ise

haylaz ve tembel olurlar.
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42. Tavan yl geldiinde bir bolluk olur ve meyveler ile yiyecek-

ler çoalr.

43. Yeryüzü ve zaman hep sulh ile dolar. Halk shhatli ve emni-
yetli olur.

44. O ylda k lk ve ho geçer. Bahar da gerçekten bahar olur.

Yaz yaz, dört mevsimi de güzel olur.

45. O ylda doan zengin olur. Kötü huylu olur ama vejûl olur.

46. Senenin ortasnda doan güzel olur. Sonunda doan krc ve
vahi olur.

47. Balk yl geldiinde birçok harp ve karklk ortaya çkar.

48. Buday ve arpa çok olur. Yine kar ile yamur çok yaar.

49. K oldukça uzun ve sert geçer. Hattâ bu souklar aaçlan
da mahveder.

50. Bu yln ilk dönemlerinde doanlar, ahmak, kötü yaratll
ve kötü huylu olmaktan kurtulamazlar.

51. Yl ortasnda doanlar yumuak huylu ve halim -selim olur-

lar. Sonunda doanlar ise kötü huylu ve utanmaz olurlar.

52. Sra ylan senesine gelince, her yiyecek pahalüaacaktr.

53. Bu yln k ksa ve lk geçer. Ktlk ortaya çkp her gönül-

de üzüntü çoalr.
54. O senenin balarnda doanlar sessiz ve kendi hâllerinde

olurlar. Bilgili ve amelleri güzel olur.

55. Yl ortasnda doanlar kötü hareketli olurlar. Sonunda do-

anlar çirkin ve kötü huylu olurlar.

56. At yl geldiinde, kötülük ve karklklarla, sava, kargaa

ve fitne ortaya çkar.

57. Yaz güzel geçip tahl ve ziraat çoalr. Dört ayakl hayvan-

lara (davar cinsine) helâk ve sknt eriir.

58. K lk ve ksa geçer. Meyveler bu ylda çok' zarar görür.

59. Senenin balarnda doanlar çok zahmet çekerler. Bunlar sev-

giyle dolu ve bilge kiiler olurlar.

60. Ortasnda doanlar güzel ve ho huylu olurlar. Sonunda do-

anlar ise üzüntülü, kötü huylu ve kötü sözlü olurlar.

61. Koyun yl geldiinde üzüntü artar. Denizlerde gemilere za-

rar eriir.

62. Harp olsa hemen sulh yaplr. Bu ylda hayr ve ba için ça-

lan çok olur.

63. Bu ylnk lk ve ksa geçer. O senenin balarnda doanlar

yararl kiiler olurlar.

64. Yl ortasnda doanlar rahat ve huzurlu olurlar. Sonunda do-

anlar ise kötü ve donuk olurlar.



BURÇLAR VE YED SEYYARE 269

65. Maymun yl hayrsz bir yldr. O ylda yankesicilik ve hr-
mhk artar.

66. O senede halk çok sknt çeker. Develer ve atlarda hastalk-
lar artar.

67. Bu yln k ksa ve iddetli geçer. Üzüm az yetiir ve dile
yiyenler (gevi getirenler) çok olur.

68. O senenin balarnda doanlar çirkin olur: Lâkin mutlu ve
mes'ut olurlar, güzel huylu olurlar.

69. Ortasnda doanlar hasetçi ve kskanç olurlar. Sonunda do-
anlardan da fayda gelmez.

70. Ku ylt geldiinde hastalklar yok olur. Tahl ve meyvelerde
bolluk görünür.

71. K lk ve çok ksa geçer. Hamile kadnlara belâlar eriir.

72. Senenin balarnda doanlar yüzce ve yapca güzel olurlar.

Ancak bunlarn ksmeti az olur ve fakir düerler.

73. Ortasnda doanlar eza - cefâ edici olurlar ve halk onlara dü-
man olurlar. Sonunda doanlar ise cömert olurlar ve misafirperverdir-

ler.

74. Köpek yl geldiinde tahl ve yiyecek revaçta olup pahallk
bagösterir.

75. Bu ylda ölüm ve adam öldürme çok olur. Hrszlk, hilekâr-

lk ve eytanlk çoalr.

76. K hafif geçer ve meyveler ucuz ve bol olur.K günlari çok

rahat geçer.

77. O yln balarnda doanlar kötü sözlü, hrsl ve obur olurlar.

78. Ortasnda doanlar kavgacdrlar. Sonunda doanlar ise ka-

naatkâr ve vefâl olurlar.

79. Tavuk yl gelince idareciler çok zaman hastalklara yakala-

nrlar.

80. Padiahlar arasnda aykrlklar çkp sava ve kavga çoalr.

81. Buday çok, arpa az olur. Dary da âfet basp hzla yok eder.

82. Halk bir yerden bir yere göç eder. Reâyâ karr ve kaçar.

83. Hrszlk ve soygunculuk alr yürür. K mevsimi bu ylda

ktsa ve lk geçer.

84. O senenin banda doan erkek çocuklar, hazr-cevap ve ken-

dini beenmi olurlar.

85. Ortasnda doanlar yalanc olurlar. Sonunda doanlar ise

yumuak huylu ve istekli olurlar.

86. Böylece tekrar fare ylna dönülür, ve devrân bu tertib üzere

sürer gider.
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87. Ey Hakk!. Yaratlmlar gerçekleriyle anladysan, Allah'tan

bakasn unut ve Hakk' bulmaya bak.

DOKUZUNCU FASIL

Yeni astronominin öhret bulduunu, kaidelerinin kolay ve
muhtasar olduunu, Arz'n (Dünya'nn) Güne etrafndan doland-

n, Gök eksenine paralel ekseni ve kutuplar etrafnda döndüünü,
yeni astronomi âlimlerinin bunu ispat ettiini, hareketlerinde hz-

lanma, yavalama, duraklama ve gerileme görülen be gezegenin bu
hareketlerinin açklanmasn, yeni astronomiye kar yaplan itiraz-

lara verilen cevaplar, feleklerin tabiatndaki ihtilâflar dokuz

nevi ile beyan ve ayân eder.

BRNC NEV: Yeni astronominin mehur olup itibar bulduu-
mu bildirir.

Ey aziz! îlm-i hikmet erbâb ve fenn-i hey'et eshab olan eski vo

yeni fen adamlar, ecrâm- esîriyye küreleri (dokuz felek) ve ec-

sâm- unsûriyyeden (ate, hava, su, toprak küreleri) ibaret olan

küre-i âlemin yap mahiyetini, ekil ve konumlarn, içindekilerin

yer ve durumlarn, hareketlerini ve dier bilinmeyen hâllerini açk-

ladklarnda iki ksma ayrlmlardr:

1. Hey'et-i kadîme [Eski Astronomi],

2. Hey'et-i cedide [Yeni Astronomi].

nsafn kendini tanmasna ve Allahü Teâlâ'nn kudretinin ve

hikmetinin büyüklüünü düünmeye vesile olduu için bu Mârifet-

nâme'de buraya kadar eski astronomiden bahs edilmitir.

Yeni astronomiye meyil ve rabet eden fen adamlarnn görü-

lerine göre:

a) Ateten ibaret olan Güne, bütün maddelerin en kâmilidir

ve âlemin merkezinde hareketsiz durmaktadr. [Bugünkü bilgilere

göre Güne âlemin merkezinde deildir. Ekseni etrafnda ortalama

25,5 günde döndüü için hareketsiz de deildir].

b) Yer küresi dier gezegenler gibi Günein etrafnda dolan-

maktadr.

c) Gökler hareketsiz farz edilmektedir.

Daha sonra halk arasnda bu görülerin benimsenmesi için ça-

lmalar yapan fen adamlarna, akl az, düüncesi kt olan avam ta-

rafndan ayplama ve saldrma hareketlerinde bulunuldu. Çünkü bu

fen adamlar avamn, halkn akl ve anlayna aykr ve gözlerinin
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gördüüne uymayan Dünyann döndüünü söylüyorlard. Bu
leri üeri süren yeni astronomi bilginleri halktan çeitli so*

buz ve sertlik gördüler. Bu yeni görülerden önceki zamanlarda
* Dünyann döndüünü söyleyenler yok deildi. Eflâtun [Platon] da
ömrünün son günlerinde Dünyann hareket ettii görüünde olduu-
nu söylemitir. Asrlar geçip zaman ilerledikçe birbirini takip eden
gözlemlerle felekler incelenmitir. Müteahhrîn (sonra gelen âlim-
ler) zamannda kanunlar, âletler ve rasadlar (ölçümler) büyük ih-

timamla yaplp tecrübe ve müahedeler arttkça feleklerin hâlleri-

nin zapt nizam buldukça bu ikinci görü o kadar revâc görmütür
ki, sonra gelen âlimlerin de benimsedii ve beendii bu görü
hey'et-i cedide (yeni astronomi) nam ile âyi' ve mehur olmutur.
Hattâ bu görüü benimseyenlerin evlerinde ve kiliselerinde orta
yerde çra ve ate yakp hey'et-i âlemi taklid ettikleri söylenmek-
tedir.

Ancak unutulmamaldr ki, yeni astronomideki görülere itimad
ve itikad etmek din ilerinin esasndan ve yakini arttran araçlar-

dan deildir. Çünkü küre-i âlem her ne ekil ve hey'ette olursa,

olsun, göklerin ve yerin terkibi her ne keyfiyette bulunursa bulun-
sun ve bu çarh- felek (gök kubbeler) ne ekilde dönerse dönsün
kâinatn sonradan yaratldn inkâr etmeye imkân olmadna ve
bu en güzel ekildeki varlklarn yaratcs, yapcsnn Cenâb- zü'l-

Celâl'den bakas olmasnn muhâl olduuna inanmak dinin gerek-
lerinden ve yakini (iman) arttran vastalardandr. Fen adamlar-
nn bu cihan vücûh ile seyrân (yâni çeitli görülerle anlatmalar)
cihann yapsnn sûn'undaki, san'atndaki garibliklerdendir. Bu âle-

me ne zan ile nazar olunursa o ekilde devrân, âlemi yaratann
kudretinin büyüklüündendir.

KNC NEV: Yeni astronominin kaidelerinin kolay ve mazbut
olduunu bildirir.

Ey aziz! Yeni astronomi âlimleri öyle demilerdir: Güne sâbit

bir yldzdr. Âlemin merkezinde hareketsiz durur. Günein etrafn-

da bir daire üzerinde Utârid (Merkür) gezegeni üç ayda dolamnm
tamamlar. Merkür'ün dairesini çevreleyen daire üzerinde Zühre
(Venüs) gezegeni Güne etrafnda sekiz ayda dolanr. Zühre'nin

dairesinden sonra, bunu çevreleyen bir büyük daire üzerinde Yer
küresi su ve hava unsurlar, atmosferi ile birlikte dier seyyâreler

gibi, geni bir daireyi bir senede tamamlar. Yer küresi dairesinden

sonra Merih (Mars) dairesi vardr. Yerin dairesini çevreleyen bu
daireyi Merih gezegeni iki seneye yakn zamanda dolanr. Merih'in
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dairesinin etrafnda' Zühâl (Satürn) gezegeninin dairesi vardr. Zü-

hal bu daireyi otuz ylda kat eder.

Ay, merkezinde Yer küresinin bulunduu bir daire üzerinde

dolanr. Aynca Müteri'nin etrafnda dört. Zühâl etrafnda be uy-

du, Jüpiter ve Satürn'ü merkez kabul eden daireler üzerinde dola-

nrlar. Bunlar, sonra gelen astronomi bilginleri tarafndan rasad

edilmi, gözlenmitir. Bu dokuz uyduya yeni isim olarak Kamercik-

ler isimleri verilmitir. Bildirilen dairelerin hepsini içine alan sabit

yldzlar felei burçlar semâsndan bilinmitir. Bunun önündeki ge-

ni feza boluu saysz sabit yldzlarla süslü bulunmutur. Bu sa-

bit yldzlarn her biri Güne gibi büyük hacimde olup her birinin

etrafnda Güne sistemi gibi gezegenlerin doland gözlemlerle bu-

lunmutur.

[Yukardaki bilgiler Kopernik (1473-1543) sistemine uymakta-

dr. Bu teorinin ömrü ksa olmutur. Kepler (1571 - 1630) gezegenle-

rin yörüngelerine ait ortaya att üç kanun ile Kopernik sistemini

.deitirmitir. Birinci kanuna göre bütün gezegenler, odaklarnn

birinde Güne bulunan elips yörüngeler üzerinde hareket ederler.

Ay yerin uydusudur. Odaklann birinde yer bulunan elips yörünge

üzerinde Dünya etrafnda dolanr. Bugünkü bilgilere göre Mars'n

2 uydusu, Jüpiter'in 12 uydusu, Satürn'ün 10 uydusu ve halkas var-

dr. Teleskopun icadndan sonra astronomi aratrmalar daha sis-

temli yaplabilmi ve yeni gezegenler kef edilmitir. 1781 de Ura-

nüs, 19. yüzyl ortalannda teorik olarak Neptün, sonlarnda yine teo-

rik olarak Plüton kefedilmi, 1930 da Plüton gözlenebilmitir].

ÜÇÜNCÜ NEVÎ» Dünya'nn Güne etrafndaki dolamnm bildi-

rir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki. yeni astronomi bilginleri Dünya'nm

•Güne ve kendi etrafndaki dönmesi hakknda öyle demilerdir:

Once Yer küresi kendi büyük dairesi üzerinde batdan douya ha-

reket ederek burçlar dairesini bir senede dolanr. kinci olarak se-

nelik hareketinden baka yine batdan douya kendi ekseni etrafn-

da yirmi dört saatta bir kere döner. Gece gündüzün meydana gel-

mesi yerin ekseni etrafnda batdan douya doru döndüü için bize

göre Güne ve dier sabit yldzlar günlük daireler çizerek doudan

batya hareket ediyormu gibi görünmektedir. O hâlde Yer hem ek-

seni etrafnda dönmekte, hem de Güne etrafnda büyük dairesini

çizerek bir senede burçlar dolanmaktadr. Yer küresi Güne ilo

burçlar arasndadr. Yer. bir burcun hizasna geldiinde Güne bu-

nun karsndaki burçta görünmektedir. Meselâ Yer. Koç burcu ile

Güne arasnda bulunduu zaman Yer'den bakanlar Güne'i Koç'un
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tam karsnda olan Terazi burcunda görürler. Yer, Yengeç burcu
hizasna geldiinde Güne Olak burcunda görülür. Velhâsl Yer,

kuzey burçlarndan birinin

hizasnda olduunda Güne,
Yerden güney burçlarnn
birinde görülür. [Yerden

bakldnda Güne'in Gök
küresi üzerindeki izdüümü
görülmektedir. Zaten bütün

yldzlar da izdüümleri ile

görülmektedir].

Güne'in kuzey burçlar-

n dolanma zaman, güney
burçlarn dolanma zamann-
dan 8-9 gün kadar fazladr.

Bu fazlalk Yer'm güney
burçlarn dolarken yörün-

gesini bir miktar geniletti-

inden orada biraz fazla kal-

masndan ileri gelmektedir. Durumun hakikatini en iyi biien Allah'-

tr. [Bundan sonraki dördüncü nev'in sonunda açklama vardr].

DÖRDÜNCÜ NEV; Yer küresinin ekseninin gök ekvatorunun
eksenine paralel, kutuplarnn gök kutuplar ile ayn hizada olduu-
nu, bunun için gece gündüz ve mevsimlerin deitiini bildirir.

Ey aziz! Yeni astronomi bilginleri öyle demilerdir: Yer'in ek-

seni, yörüngesi üzerinde âlemin eksenine paralel olarak kaymakta
ve kutuplar gök kutuplar ile ayn hizada bulunmaktadr. Yer'in

mntkas olan Ekvator (Hatt- istivâ), yörünge düzlemi ile 23,5°

kuzey ve güneye açk yapmaktadr. Eer Yer'in ekseni yörünge düz-

lemine dik olsayd her yerde gece gündüz eit olup mevsimler de
olmazd. Yerin ekseni yörünge düzlemi ile 86,5° aç yapar. Yörün-
genin ekseni ile 23,5° aç yapar. Yer yörüngesi üzerinde Güne etra-

fnda dolanrken ekseninin dorultusunu hiç deitirmez. Bu sebep-

ten 21 Haziranda Güne Yengeç burcunda görünüp nlar kuzey
yarm küresine dik gelir ve yaz balar. 21 Aralkta ise Güne O-
lak burcunda görünüp nlan güney yarm küresine dik geldiin-

den kuzey yanm küresinde k balar. Güne 21 Martta Koç bur-

cunda olup nlar kuzey ve güney yarm kürelere, eksene dik ola-

23 Eylül'de Güne Terazi burcundan görünüp nlar Yer eksenine

dik geldiinden kuzey ve güney yanm kürelerde farkllk olmayp
gece gündüz eit olup sonbahar balar. Güne kuzey yanm küresine

F. 18

D0ny«nnQ0n«» Etr*fno»k1 Dolam*.!
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dik geldii ve günler uzun olduundan Günein ufkun üstünde çok

kald 21 Haziranla balayan yaz günleri scak olur. 21 Aralkta

kuzey yanm küresine Güne nlar eik geldii ve günler de ksa

olduundan, Yer az s alr ve souk k günleri balar. 21 Mart ve

23 Eylül günlerinde Güne nlan eik geldii ve günler de ksa ol-

duundan Yer az s alr. Bu s hemen hemen eit olduundan ilk

ve sonbanar havas görülür. Yer ekseni yörünge düzlemine dik ol-

sayd senenin her günü bahar havas içinde geçecekti.

Günein kuzey burçlarnda göründüü 21 Mart - 23 Eylül ara-

sndaki ilkbahar ve yaz mevsimi günlerinin says, güney burçlarn-

da göründüü sonbahar ve k günlerinden sekiz - dokuz gün kadar

fazladr. Güne 21 Martta. Koç burcunda görünür. Ondan sonra ku-

zey burçlarn, yâni Olak, kizler, Yengeç, Arslan, Baak burçlarn

sra ile geçerek 23 Eylüle gelir. 23 Eylülde Terazi burcuna girer.

Sonra güney burçlarn yâni Akrep. Yay, Olak, Kova, Balk burç-

larm sonbahar ve k mevsimlerinde geçer. Kepler'in ikinci kanu-

nuna göre Yer, yörüngesi üzerinde eit zamanlarda eit alanlar ta-

rar. Kn yer Günee yakn olduundan yörüngesi üzerinde daha

hzl hareket eder. Dolaysiyle ayn yörünge yayn daha ksa süredo

alacandan sonbahar - k süresi ilkbahar - yüz süresinden ksa

olur.

DÜnyamu Oana etrafnda bir ylda 30 km. hrla akaaolnln do0ruNu»u d«fllma<*a«

aip ydrunga uzarnda dolanra* mtrvatmkK meydana aaik
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BENC NEV: Yeni astronominin kaidelerinin kuvvet bulup

tibar gördüünü bildirir.

Ey aziz! Astronomi âlimleri demilerdir ki, Arz'm bir senede

Güne etrafnda çizdii (elips) yörünge, sabit yldzlar feleine gö-

re bir nokta kadar küçük kalr. Yer'in bu yörünge üzerindeki hare-

ketinde dorultusunu deitirmeyen ekseninin uçlar yarçap çok

büyük olan gök küresinin sabit bir noktasn (Gök kutuplarm*

gösterir. Yer yörüngesi üzerinde hareket ederken gâh bir takm yl-

dza, gâh öbür takm yldza, gâh güneye yaklar. Fakat bu yakla-

ma ve uzaklama sabit yldzlar feleinin (Gök küresinin) uzakl
yannda fark edilmez. Kuvvet ve kudret-i llâhiyyede nihayet tâyin

etmeye cesaret edenlere göre bu i ziyadesiyle uzak ve garib görülü-

yorsa da dikkat nazar ile düünülürse, esasnda, imkânsz deildir.

Yeni astronomi bilginlerine göre, yerin döndüünü kabul etmeyen-

lere, eski astronominin kabul edilmesi güç olan çok eyleri gösteri-

lebilir. Bunlardan biri bütün felekleri hareket ettiren muharrik-i

evvel (Felek-i a'zam) in o genilik ve büyüklüü ile her gün sür'at-

le dönmesidir. kincisi Felek-i a'zam yirmidört saatte Yer etrafnda

dönerken içindeki bütün felekleri de beraber döndürür. Bu felekle-

rin her biri Felek-i a'zama muhalif olarak kendi tabiatlar icab ba-

Felek-i a'zamn ekvator ksmndaki hz, bir mermi hznn
üçyüz bin kat olmas gereklidir ki, yirmidört saatte bir dönmesini

tamamlamas mümkün olsun. O hâlde d yüzünün ekli henüz belli

olmayan büyük ve geni hacimli Felek-i a zamn ve içindeki felek-

lerin, bunlara göre bir nokta büyüklükte olan Yer küresinin etra-

fnda dolanmalarndan, küre eklinde olup hareket etmeye, dönmeye

daha müsait olan küçük hacimli Yer küresinin, büyük hacimli Gü-

ne etrafnda senede bir kere dolanmas çok daha kolay ve hakikate

daha uygun gelip akl-i selime yakn olmaktadr. Yer küresi yörün-

gesi üzerinde hareket ederken ekseninin ayn dorultuyu muhafaza

etmesi, dorultusunu hiç deitirmez demek deildir. Yer ekseni çok

yava bir hareketle 25.816 Güne senesinde burçlar dairesinin (tu-

tulma dairesi) kutbu etrafnda bir daire çizer. Yer ekseninin, yörün-

ge düzlemi ekseni etrafndaki bu dönmesi, burçlar (tutulma) dairesi

ile muaddilü'n-nehar (Gök ekvator) dairesinin kesim noktalar olar

gece ve gündüzün birbirine eit olduu ilkbahar ve sonbahar riok-

deiimi denilmitir.

[Yer ekvatoru yörünge düzlemi ile 23°27' aç yapar. Yörünge

düzleminin gök küresi ile arakesiti burçlar veya tutulma (ekliptik)
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dairesidir. Güne çekim kuvveti ile Yer ekvatorunu yörünge düzle-

mine getirmeye çalr. Ay da çekim kuvveti ile Yer ekvatorunu

kendi yörünge' düzlemi ile üstüste getirmeye çalr. Kendi yörünge

düzlemi tutulma düzlemi ile 5
Ü8' kadar aç yapar. Bu iki çekim

kuvvetinin te'siri ile ekvator düzlemi ile tutulma düzleminin kesim

noktas olan ilkbahar noktasnn yeri deiir. Buna ilkbahar nokta-

snn (precession= devinme) si denir. Ay. Yere yakn olduundan ilk-

bahar noktasnn deimesine Güneten daha çok etkilidir. lkbahar
noktas batya doru ylda 50° lik aç, 20 dakikalk zaman kadar

geriler. Böylece ekvatoru (360X3600) -^-50=25.920 veya yaklak
26.000 ylda dolanr. Yerin, yörüngesi üzerindeki ilkbahar noktasn-

dan ard arda iki geçii arasndaki zaman aralna dönencel yl de-

nir. Milâdi takvimde bu yl kullanlr. Yer. Güne ve bir yldz ayn
dorultuda bulunduklar andan tekrar ayn duruma gelinceye ka-

dar geçen zamana yldz yl denir. Dönencel yl 365.242216 gün =
365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Yldz yl 365.256374 gün =
365 gün 6 saat 9 dakika 9.5 saniyedir. Dönencel yl yldz ylndan
ilkbahar noktasnn gerilemesi sebebi ile ksadr].

O hâlde sabit yldzlarn burçlarn hareketi yönünde yâni bat-

dan douya doru olan hareketlerinin zâhir olmas ve ilkbahar nok-

tasndan douya doru olan uzaklklarnn artmas bu hareketten

domaktadr. Yerin bu hareketi bir tertib üzere, olmayp kark bu-

lunmutur. [Yer ekvatorunu tutulma düzlemine doru çekmeye ça-

lan kuvvetler sürekli olarak deiir. Çünkü Güne ve Ay'n Yere

göre durumlar deiir. Güne ve Ay, gök ekvatorundan geçerlerken

çekim kuvvetleri ylda ikier kere sfr olur]. Çünkü sabit yldzla-

rn tevâli-i bürûc üzere (batdan douya) hareketleri gâh yüz sene-

de bir derece, gâh yetmi senede, gâh altmalt senede bir derece

kadar gözlenmitir. O hâlde Yer ekseni kuzeyden güneye ve güney-

den kuzeye yalnz yirmidört dakika kadar hareket etmektedir. Öy-

le ki, Yer ekseninin ucu böyle bükük ve sarmak hareketlerde bü-

kük ve sarmak bir daire meydana getirdii kabul edilmektedir.

(Her eyin hakikatini en iyi Allahü Teâlâ bilir).

ALTINCI NEVÎ: Yeni astronomiye göre hamse- mütehayyiro

(kararsz beler) denen be gezegenin (Merkür, Venüs. Mars. Jüpi-

ter, Satürn) hareketlerinde görülen yavalama, durma, geri gitme

ve doru gitme hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, yeni astronomi âlimleri gezegenlerin

hareketlerini tedvir feleine lüzum kalmadan açklamlardr. Çün-

kü be gezegenin hareketlerinde görülen duraklama ve geri dönme

gibi çeitli hâller, ancak bizim hareket eden Yer küresi üzerinde bu-

lunup bu gezegenlere baktmz için öyle görünmektedirler. Yoksa

meselâ Gür.ote bulunsaydk gözümüze böyle hareketler görünmez-
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di. Çünkü onlarn harekeüeri düzgündür. Daha önce bildirdiimiz

gibi Merkür ile Venüs yörüngelerini Güne etrafnda yerden daha

çabuk dolanrlar. Yer de Mars, Jüpiter ve Satürn'den daha çabuk

Güne etrafnda dolanr. Bu sebeple Utârid ile Zühre bazen Güne
le yer arasnda ve Arz yine Güne ile dier üç gezegen arasnda bu-

lunur. Eski astronomi âlimlerinin süfliyeyn (aa tabakadakiler)

dedii Utârid ile Zühre'ye yeni astronomi bilginleri iç gezegenler

demektedirler. Merih. Müteri ve Zühâl gezegenlerine eskiden se-

lâse-i ulviyye denirken yeni bilginler d gezegenler demilerdir.

ç gezegenlerin görünen hareketi: Günein etrafnda birinci dai-

re Venüs'ün, ikinci daire Dünyann yörüngesi olsun. Yer Y» nokta-

snda iken Venüs V. de olsun. Gezegen gök küresi üzerinde G. de

görünür. Dünya Y. Yi yaym çizerken Venüs de V. den V. kadar gi-

der. Gezegenin izdüümü gök küresi üzerinde doru yönde hareket

eder. G. civarnda bir duraklama görülür. Sonra bir müddet geri

gidiyormu gibi görünür. G civarnda bir duraklama görüldükten

sonra G. e kadar yine doru hareket yapar. Sonra bu olaylar tek-

rarlanr. D gezegenlerin görünen hareketleri de ayn ekilde açk-

lanmaktadr. öyle ki: Yer, yörüngesi üzerinde Y. Y. Y. Y» Y. yönün-

de dolanrken Mars gezegeni de M. M. M. M« M. yönünde yörüngesi

üzerinde dolanr. Mars'n gök küresi üzerindeki izdüümü bize gö-

ründüü için biz Mars' G. G. arasnda doru hareketli görürüz.

G. de bir duraklama yaptktan sonra geriye hareket ederek G» e ka-

dar gelir. G. de tekrar bir duraklamadan sonra G. e kadar doru

yönde hareket eder. Bu hareket böylece devaml görülür.

Ter yörüngesi

Ç GEZEGENLERN GÖRÜNEN HAREKET DI GEZEGENLERN GÖRONEN HAREKET



278 M A R F E T N A M E

YEDNC NEV, Yeni astronomi bilginlerine yöneltilen sorulan

ve bunlarn cevablarn bildirir.

Ey aziz! Yeni astronomi ehline iki yönden soru tevcih edilmitir.

1) Dini ypnden. 2) Rasad ve hey'et yönünden. Dini yönden yaplan
itiraz öyledir: Yeni astronomi ad altnda söylenen sözler, semavi

kitaplarda bildirilenlere tamamen aykrdr. Böyle olunca bu yeni

bilgilere, dine aykr olan her ey gibi rabet ve iltifat olunmaz. Bu
itiraza öyle cevab verilmitir: Semavi kitaplarda bildirilen hüküm-
ler halkn gördüüne göredir. Meselâ Tevrât'da Ay'a «Büyük sirâc»

denilmitir. Halbuki Ay dier yldz ve gezegenlerden küçük olduu
gibin da Güneten almaktadr. [Fakat halk Ay' kl görmek-
tedir]. Bunun gibi Tevrât'da «Arz daima sâkindir», hükmü vardr.

Halbuki yeni astronomi kurallarna göre Yer dönmektedir. Burada
da Yer, atmosferi ile, denizleri ve karalar ile birlikte döndüü için

hiç kimse Yerin döndüünü fark edemez. Semavi kitablarda buyu-

rulan söz bu mânâya ircâ olunmutur. Çünkü Yer küresi bütün

arl ile ne dalr, ne de bozulur.

Rasad ve hey'et yönünden de öyle itiraz olunmutur: Eer Arz.

âlemin merkezinde olmayp kendi yörüngesi üzerinde hareket etsey-

di, kutup yükseklii deimeden kalmazd. Üzerimizdeki yldzlar

devaml görünmez, eve ve hadid noktalar ayn ekilde meydana
gelmezdi. Bu itiraza da öyle cevab verilmitir. Yerimizi deitirme-
diimiz müddetçe ufkumuzun üzerinde bulunan yldzlar görürüz.

Çünkü sabit yldzlar bize o kadar uzaktr ki, göklerin bu büyüklü-

ü yannda Dünyann bir senede çizdii büyük yörüngesi bir nokta

kadar kalr. Yer ekseni, gök eksenine daima paralel olduu için bir

yerdeki kutup yükseklii hiç deimez. Ancak yer deitirilirse ku-

tup yükseklii ufuk ve görülen yldzlar da deiir. [Bugün Dünya-

nn Güne etrafnda bir elips yörünge çizdii bilinmektedir. Astro-

nomi ile uraan slâm âlimleri, Günein Dünyaya bazen yaklap,

bazen uzaklatn rasad ederek, yörüngenin daire olmadn anla-

mlar, bunun için Günein, âlemin merkezinin dnda, baka bir

merkez etrafnda hâricü'l-merkez felek içinde hareket ettiini söy-

lemilerdir]. Güne ile Dünya arasndaki uzaklk her zaman ayn
kalmaz, deiir. En uzak olduu noktaya eve noktas (Günöte=Afe-

li), en yakn olduu noktaya da hadid noktas (Günberi=Periheli)

denir. Arz, senelik yörüngesi üzerinde güney burçlan hizasnda olup

(Güne kuzey burçlannda göründüü zaman) Günee en uzak ol-

duu 2 Temmuz günü eve hâsl olur. Yer kuzey burçlar hizasnda

olup (Güne güney burçlarnda göründüü zaman) Günee en yakn
olma konumu olan 3 Ocak günü hadîd hâsl olur. Yeni astronomi-

deki eve ve hadid ahkâm, eski astronomideki eve ve hadîd gibidir.

Ancak yeni astronomide Dünya dönmekte, eskisinde Güne dönmek-
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tedir. Eskisinde eve ve hadid'in deimesi burçlar feleinin hareke-

tinden, yenisinde ise Arz'm hareketinden meydana gelmektedir.

Ayrca bu cevablann dayana olan mukaddimeye itiraz olun-

mutur. öyle ki yldzlar bizden o kadar uzakta bulunmaktadrlar
ki, Yer yörüngesi bu uzaklk yannda bir nokta gibi kalr sözü ina-

nlmayacak derecede uzak görülmütür.

[Bugünkü bilgilere göre Günein Yere .uzakl, yldzlarn Yere

uzakl yannda çok küçüktür. Çünkü Güne - Yer uzakl 147 mil-

yon km. ile 152 milyon km. arasnda deiir. Yere en yakn yldzn
uzakl 4,3 k yl mesafedir. Bir k yl,n bir yuVa ald
yoldur. Ik saniyede 300.000 km. gittiinden bir yl = 365 X 86.400 X
300.000 km. dir. Görüldüü gibi yldzlarn uzaklklar km. ile dahi

belirtilemiyor. Kutup yldznn bize 40 ylda gelir. Bu kadar
büyük gök küresi yannda tabiî ki Yer'in Güne etrafnda çizdii

yörünge bir nokta kadar kalr].

SEKZNC NEV: Yeni astronomi ehline tabiat kurallarna da-

yanarak yaplan itirazlar ve cevablarn bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, yeni astronomi ehline tabiat kuralla-

rna dayanarak da itiraz edilmi, sualler sorulmutur.

en aas âlemin merkezidir. En aa me-

olan Arz'm sâkin olmas daha uygun ve el-

Bundan baka eer Arz hareketli olsayd elbette his olu-

nurdu. Binalarn ve aaçlarn ba aa gelip yklmalar gerekirdi.

Ar cisimler yukardan aa dik olarak düemezlerdi. Çünkü
doru giderek varacak olduklar noktalar, Arz'm yüzeyi ile bera-

ber hareket ederdi. Kular havada uçarken Arz dönerek yuvalarn

alp götürür, o kular bir daha yuvalarn nasl ve nerede bulabilir-

lerdi. Batya doru atlp yuvarlanan topun hareketi, douya doru
yuvarlanan topun hareketinden pek çok yava olurdu. Batya doru
atlan ok, douya doru atlan oktan çok daha fazla mesafe giderdi.

Çünkü ok batya giderken batdan douya doru gelen Arz'n yü-

zeyi onu karlad için o okun Yer küresi üzerinde kat' ettii me-

safe çok fazla oldur ,du ki, douya doru atlan okta bu sür'at olmaz-

d.

Cevap.- Arz'm mekânlarn en aas olup olmad henüz belli

deildir.

Bundan baka Arz'm tabiatna bakldnda dier yldzlardan

ar olduu da henüz belli deildir. Belki aa ve yukar olmalar

bize kyas ile bulunmutur. (Yoksa kâinatta, Yer aada, Ay yuka-

rdadr gibi bir ey söylenemez)-. Her ne kadar büyük talar ve ar
cisimler Arz'dan ayrldktan sonra yine Arz'a avdet ve rücû' eder-
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lerse de, bu Yer küresinin bir ar cisim gibi kendi yerinden ayr-
lamaz olmasn gerektirmez. Biz. Arz üe beraber o atmosfer içinde

çevrili olup su gotüruntüsü gibi Arz ile briiKte hareket eder oldu-

umuzdan Arzn hareketini his edemeyiz. Binalarn ve aaçlarn
ykamadklar da yine bu açklama ile bilinir. LVani Yer dönerken

atmosferi ile beraber toDu hâlde döner.' Onun için içindekilerin

kendi durumlar ve birbirlerine göre durumlar deimez]. Arz is-

ter hareketsiz olsun, ister atmosferle beraber hareket eder olsun,

ar cismin yukardan aaya doru serbest dümesinde, dik ola-

rak inmesinde bir engel yoktur. Ancak ar cisim inerken kendi ha-

reketinden baka atmosferin hareketinin de etkisi altnda kalr. Bu
aynen geminin ba ucundan dibine doru braklan ta gibidir. Zira

bu ta yukardan aa brakld zaman bann dibine dütüü
tecrübe ile görülmütür. Gemi ister dursun istek hareketli olsun, ta
dik düer. Bu hususta dorusu öyledir ki, yukardan serbest bra-
klan ar cismin veya gemiden braklan tan hareketi aslâ dik

doru eklinde deil, kavisli bir çizgi eklindedir. Her ne kadar ge-

mi içinde olduumuz için bize dik olarak görünse de dik deildir.

Bu aynen una benzer ki, bir kimse bir geminin güvertesinden aa-
ya bir ta braktnda doru hareketle indiini görür. Fakat ge-

minin dndan yâni sahilden bakanlar bu tan eri çizgi çizerek

dütüünü görürler. Çünkü tata iki hareket his olunur. Biri ile dik

olarak iner. Biri ile de geminin hareketine uyar. Böyle olunca deniz-

de balklar suyun hareketinin te'sirinde kaldklar gibi. kular da
havann hareketinin etkisinde kalarak yuvalarndan uzaklap ay-

rlmalar lâzm gelmez. Bunun gibi douya doru yuvarlanan topun
hareketi daha hzl ve batya doru atlan okun ald yol daha faz-

la olmaz.

DOKUZUNCU NEVÎ: Yeni astronomiye göre göklerin tabiatla-

rn ve saysn bildirir.

Ey aziz! Ma'lûm olsun ki, ilim adamlar feleklerin tabiatnda ih-

tilâf etmilerdir. Eski astronomiye rabet edenler daha önce açk-
land gibi gökleri madde-i ecrâm-i esiriyye ve ecsâm- musamma-
ta yâni hacim, salâbet, safvet ve effet üzere farz edip, feleklerin

artma, azalma, younlama, seyrelme, ayrlma ve birleme kabul
etmediini, hareketlerinde hzlanma, geri dönme, durma olmadn,
yerlerinden çkmadklarm söylemilerdir. Yeni astronomi kaidele-

rini savunanlar, göklerin maddelerinden hacim ve salâbeti kaldrp,
eflâkin tabiat sulu ve yumuaktr. Yarlma ve birleme kabul eder
ecrâmdr, demilerdir. Yeni astronomiye göre göklerin says üçtür.

Birinci semâ bütün gezegenler ve anâsrdan ibaret olan topluluktur

(Güne sistemi). kinci semâ gördüümüz sabit yldzlarn bulun-
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duu semâ, yâni felektir. Kalnl ve genilii çok büyüktür. Üçün-
cü semâ sabit yldzlar semâsnn ötesinde ve bunu çevreleyen her
taraftan snrsz olduu muhakkak olan büyük felektir.

Yeni astronominin eskisino uygun bütün kaide ve hükümleri
kuvvet bulup beyüz yldan bu ana gelinceye kadar sonra gelen
astronomlarn makbulü olmutur.
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kâinat ve atom
[Yer küresi ortalama 6,371 km. yarçapl kutuplarda bask bir

küre eklindedir. Dünyann ekline özel olarak Geoid denilmitir.

Son senelerde kuzey kutupta 15 m. yüksek, güney kutupta 15 m. al-

çak olduu yapma uydularla anlalarak armut biçiminde olduu
sonucuna varld. Ekseni etrafnda günde bir kere dönmekte, Güne
etrafnida saniyede 30 km. hzla bir senede dolanmaktadr. Güne
sistemi, Güne ve etrafnda dolanan dokuz gezegenden ibarettir.

Gezegenler de hem kendi eksenleri etrafnda dönerler, hem de Gü-
ne etrafnda dolanrlar. Hepsi, odaklarnn birinde Güne bulunan

elips yörüngeler çizerler. Bu yörüngeler, Yer'in çizdii yörüngeler-

le küçük açlar yaparlar. Bütün yörüngeler Zodyak kuanda bu-

lunduu hâlde Plüton'un yörüngesi bu burçlar kuann dndadr.
slâm astronomi âlimleri cetvelde gösterilen bu küçük açlan ölç-

mülerdir. Ancak gezegenlerin uzaklk ve büyüklükleri bugünkü-

lerden biraz farkldr. Bir derecelik meridyen yayn bugünkü gibi

ölçmüler, çok dikkatli gözlemler yapmlardr.

Güne sistemi fezâda [birinci semâda] bir nokta gibidir. Gece-

leri görülen Samanyolu, içinde milyarlarca yldzn ve günein bu-

lunduu helezonun bir kvrmdr. Gezegenlerin Günee olan uzak-

lklar kilometre ile ölçülemez. Yldzlarn uzaklklar k yl (= zi-

ki, k bir yldzdan komu bir yldza yüzlercek senesinde varr.

Yer'e en yakn yldz olan Centaurus yldznn uzakl 4,3k yl-
dr. Kutup yldznn Dünyamza 40 senede gelir. Atlas Okya
nusunda uçan bir tayyâre pilotunun her üç saatte bir nohut tanesi

att düünülse, yldzlarn fezâ boluundaki uzaklk ve büyüklük-

leri, bu nohut tanelerinin denizdeki hâli gibidir. Bu yldzlarn hep-

si Güneimiz gibi, ta merkezlerine kadar gaz hâlinde parlak güne-

lerdir. Hepsi saniyede ortalama 100 km. hzla helezon içinde uçmak-

tadrlar. Yer küresi, büyüklüü kâinat yannda hardal tohumu ka-

dar bile olmayan kat ve karanlk bir cisimdir. Sekiz gezegen de

Yer gibi kat ve karanlk olup hiçbirinde hava, su, bitki ve hayvan

yoktur. Güne sisteminin içinde bulunduu Samanyolunun çap
100.000 k yldr. Güne sistemi Samanyolu merkezinden 30.000k yl uzakta bulunur. Aadaki ekilde Samanyolu ve Güne sis-

temi
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YER VE EVREN
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Güne sistemine ait ölçüler tabloda ve ekillerde görülmektedir.

Oibtpfin görünen hareke

b] 4tT (TM*) .}Ku.yfcurtWmta

11/12

Kutypr,,

Güne» Sistemi

Y.tin UndkicUn köfSll

fl«»ö«nler V* A/U k.rj.Uft.f dm*M

O O O o o

&%!. £m5Î °*> • *-



KANAT VE ATOM 285

Samanyolunun bir eksen etrafnda dönme hareketi vardr. Ge-
zegenler Güne etrafnda Kepler kanunlarna bal olarak hareket
ettikleri gibi, bizim samanyolumuzu meydana getiren bütün yldz-
lar da Samanyolu merkezi etrafnda dönerler. Merkezden uzakla-
tkça hzlar deiir. Güne sisteminin bulunduu bütün bölge mer-
kez etrafnda saniyede 250 km. hzla dönmektedir. Samanyolu küt-

lesi Günein 200 milyar katdr. Bizim Samanyolu gibi iki milyar ka-
dar Samanyolu kâinatn görebildiimiz ksmnda gözlenmitir. Bu
kadar çok sayda samanyollan içindeki yldzlarn ortalama büyük-
lükleri Yer kürenin bir milyon katdr. Fezâ bu kadar yldzlarn bu-
lunmasna ramen bo denecek kadar tenhadr. Üzerinde yalnz üç
sinek yaayan Avrupa kt'as uzaydan daha kalabalktr. te uzay
böyle akl almayan büyüklüktedir.

Atom da bilindii gibi çekirdek etrafnda dönen elektronlardan
meydana gelmitir. Çekirdein çap atomun tüm çapnn yüzbinde
biri kadardr. Elektronlar saniyede 50.000 km. ye yakn bir hzla çe-

kirdek etrafnda halkalar üzerinde dönerler. Atom genel olarak Gü-
ne sistemine benzetilebilir. Güne çekirdek, gezegenler elektronlar
gibi düünülürse. Güne ile Neptün arasndaki boluun Günein
hacmine oran, atomun içindeki boluun çekirdein hacmine ora-
nndan küçüktür. Yâni atomun, dolaysiyle maddenin içi botur.
Atomlar o kadar küçüktür ki. bunlarn iç yaplarn deil kendileri-

ni bile en kuvvetli elektronik mikroskoplarla dahi göremeyiz. Mese-
lâ 5 milyon demir atomu sraland zaman ancak bir milimetrelik
yer kaplar- Görüldüü gibi atom akln alamyaca kadar küçüktür.
Akln alamyaca büyüklükteki fezada yldzlar bir nizam içinde
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döndüren, yine akln alamad küçüklükteki atom içinde elektron-

lar döndüren Allahü Tealâ her kusurdan münezzehdir].

Bizim maksadmz Sâni' olan Allahü Teâlâ'y tanmaya, mârife-

te vesile olan, insan âlemine ayna olarak konulan alem-i kebiri (
l
)

ilmi yönden de incelemektir, onun için bu kadar açklamakla iktifa

olundu. Saâdetnâme'mizde bedayii ve sanâyii tefekkür ve tezekkü-

re vesile olmas için onalt rubai yazmakla bu fasl bitirmek uygun

görülmütür.

SAÂDETNÂME
(RUBAYYAT)

, Halk eyledin ey Hudâ bu ibret-gâh

Eflâk u anâsr u bu ems ü mâh
Kur'ân'da dedin «Fesemme vechullah»

«lâhi erinâ cl-eyâe kemâhi»

2. Eflâk u anâsr u mevâlîd ey dil

Ecsâm u tabâyi ü suverdir hep bil

Çün âlemedir Hakîm sun' âmil
Pes hey'et- âlemi tefekkür-i ho kl

3. Eflâk ile devr eder kevâkib her an

Te'sîr edip imtizâc eder bir erkân

Dört tab- muhalif olsa memzûc ey can

Ma'den ile nebât olur ü hayvan u insan

4. Hakk bu cihân bil kitâb- hikmet

Eflâk u anâsr hurüf u kudret

Terkib i mevâlid ü kelâm- izzet

Fehm et kelimât- Rabb' al çok ibret

5. Bulan kelîmât- Rabbî'den ma'nây
Hiç olmaz o harf-gîr ü kor gavgây
Tûbâ ona kim o fehm eder eyây
Ne görüp itse yâd eder Mevlâ'y

6. Hakk dile gel klma heves dünyâya

Emvâc koyup kendini sal deryâya

Bak bu kelîmât- Rabb olan eyâya
Ho bu kelîmât anla dal ma'nâya

(1) Alem i kebir (Büyük âlem), burada kâinat anlamnda kullanlmtr. Alem-

sagir (Küçük âlem) ise insandr. Tasavvuf bunun tersini kabul eder.



7. Bir bahr ne eksilir ne artar aslâ

Emvâc gelir gider o bahre vaslâ
• Âlem ki o mevcler gider meselâ

Kalmaz iki an içinde bakî faslâ

8. Hakk Hak için ver ehline dünyây •

Ednây unut seversen Ol a'lây

Emvâc ile bo yorulma bul deryây
Yo anla bu mâsivây bil Mevlâ'y

0. Hakk O'nu iste bil cihan fâni

Bul mevt- iradide hayât- cân
«Mütû kablo cn temûtû-yu tan
Dünyâ seni terk etmeden sen eyle an

10. Ah savm le balasam dehân hani

Akl okusa nüsha-i cihan hani

Dil bilse o ma'ni-i nihân hani

Can bulsa o cân- cân hani hani

h Ah sumt ile balasam dehân hani

Dil söylese dinlesem nihân hani

Cân görse o ma'ni-i cihan hani

Ak ile bulaydm an hani hani

12. Bir bildim iki cihân marûr oldum
Ahkâm merâtibin koyup dür oldum

Çün hâl ile vahdet-i vücûdu buldum
Pes hfz merâtib ile mesrûr oldum

13. Hep varl bir bilince adân oldum
Ahkâm- merâtibinde nâdân oldum

Çün bildiimi görüp de hayrân oldum
Her mertebede muti' -i fermân oldum

14. Tevhîd-i vücûda çünki hem-râh oldum

Ahkâm merâtibinde güm-râh oldum

Çün zevk-i ühûda erdim agâh oldum

Her mertebesinde ho maa'llah oldum

15. Zannmca yakîn ü sdk ile sddikam
Tevhîd-i vücûd le dolu tahkîkam

Her mertebede çün vücûd eder hükm i dîger

Pes hfz- merâtib etsem zmdîkam

16. Bil vahdet i âlemi ki arz Hak'dr

Ol eh ki Gayûr'dur bu srr- mulakdr
Esrâr- cihân söyleyen ahmakdr
Hfz edeni hfz eden Seh-1 Mutlak'dr.
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Tasavvufî mahiyette yazlm olan bu rubâilerin bugünkü dile

çevirisi çöyledin

1. Rabbim! Bu ibret yurdunu yarattn. Felekleri ve dört unsur

ile Güne ve Ay' yarattn. Kur'ân'da .Hangi tarafa yönelirseniz ora-

s Allah'a ibâdet yönüdür-, (Bakara - 115) dedin, öyleyse «Rabbim,

eyann hakikatini bize göster».

2. Ey gönül! Bil ki, felekler, dört unsur ve üç bileikler; cisim-

leri, tabiatlar ve suretleri meydana getirir. Hâkim olan Allah'n yap-t her ey bütün âlemi âmildir. Öyleyse sana düen kâinatn yap-
sn hasça tefekkür etmektir.

3. Yldzlar ve gezegenler her an feleklerle birlikte dönerler. On-

larn te'siriyle her bir öz birbirine karr. Ey cani Dört farkl ve zt
tabiat (dört unsur) birbirine kannca madenler, bitkiler, hayvanlar

ve dolaysyla insan meydana gelir.

4. Ey Hakk.' Bu cihan bir hikmet kitab kabul et.' Felekleri ve

dört unsuru da onun harfleri yerine koy. Bundan çkan üç bileik

(madenler, bitkiler, hayvanlar) ile yücelik kelâmn ve Allah'n (bu

harflerden meydana çkard) kelimelerini anlayp ibret al.

5. Allah'n bu kelimelerinden gerçei anlayabilen kii hiç harfle-

re taklmaz (onlarla uramaz) ve çekiip durmay brakr. Kelimeler

denilen eyay (yaratlmlar) gerçeiyle anlayabilen kiiye ne mutlu

ki o, görüp iittii her eyde Allah' görür, Allah' duyar.

6 Ey Hakk! Gönüle bak, Dünyaya heves etme. (Yâni) dalgalar-

la uramay brak da kendini deryâya sal. Allah'n kelimeleri olan

(her biri lisân- hâl ile konuan) u varlklara bak ve bu kelimeleri

incelikleriyle anlayp mânâ denizine dal.

7. Bir deniz, aslâ ne artar ne eksilir. Ancak sen ona bitiik ola-

rak dalyalarn gelip gittiini görürsün (de denizin azalp çoaldn
-sanrsn) . îte Dünya da o gelip giden dalgalar gibidir, gelir ve gider,

aslâ kalc olmaz:

8. Ey Hakk! Allah için Dünyay brak. Onu, lâyk olanlara ver.

O yüce Allah ile bir olmak istersen bu aalk Dünyay unut. Bou
bouna dalgalarla (yâni Dünya ile) oyalanp yorulma, denizi (yâni

Dünyay yaratan Allah') bulmaya bak. Allah'tan bakasn tanma ve

O'ndan bakasn yok say.

9. Ey Hakk! Allah' iste ve cihann geçiciliini düün. Kendi

isteinle ölüme yap ki, cann hayat onda bulunur. Yâni «Ölmeden

önce ölünüz», hadisini uygula da Dünya seni terketmeden sen Dün-

yay terket.
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10. Ah! Hani, azm oruçla balasam ve aklm böylece cihan de-
nen u kitab okusa... Hani diyorum, gönül o gizli mânây kavrayabil-
se. Hani, cânm o cânlar cann bir bulsa, ahi..

11. Ah! Hani azm susmak ile balasam. Gönlüm söylese ve
O'nun gizli srlarn dinlesem. Cânm, o kâinatn mânâsna vâkf olsa
da ak ile O'nu bulabilsem, hani ya!..

12. îki cihan ayn sandm ve kendime marur oldum. O'nun
mertebelerinin hükümlerini brakp O'ndan uzaklatm. Ne zaman ki

gide gide vahdet-i vücûdu buldum; ite o zaman, o mertebeleri hfz
ederek sevindim.

13. Bütün varlklar Bir (olan Allah'tan dolay) bilince âd ol-

dum. Mertebelerinin hükümlerini lâykyla örenemedim. Ne zaman
ki o mertebelere erdiimi görüp de kendimden geçtim; ite o zaman
her bir mertebede O'nun fermanna boyun edim.

14. Ne zaman ki kendimi vahdet-i vücûd yolunda buldum, artk
O'nun mertebelerinin hükümlerinde yolumu ardm. Sonra da O'nu
görmenin zevkiyle birdenbire kendime geldim de her mertebede Allah

ile birlikte oldum.

sddîkim. Yine sanyorum ki, gerçekte ben, vahdet-i vücûd

boyun eer. öyleyse o mertebelerin bir tanesini bile devaml tutarsam

<bîr dierine atlayp Allah'a ulamazsam) zndk olaym.

16. Âlemin birlii, Allah'n arz'ndan ibarettir. O padiah ki Ga-
yûr'dur ve bu birbirine girmi bir srdr. Durum buyken cihann srla-

rn (ehli olmayanlara; söyleyen kii ahmaktr. Oysa o srlar koru-

yan' eh-i Mutlak olan Allah mutlaka korur.

ONUNCU FASIL

Tam mürekkeb (bileik) cisimler olan maden, bitki ve hayvan-

lar yedi nevi üzere bildirir.

BRNC NEV: Tabiiyyattan bulunan bütün mürekkeb varlk-

larn usûl, madde ve tam terkiblerin cins ve çeitlerini, ksaca bil-

dirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, bu olan ve bozulan âlem

içinde kendi gibi sonradan yaratlan, hava boluu ve mevâlid-i se-
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lase (maden, bitki ve hayvan) nin hepsi yüksek babalarn, alçak
analarda bulunan te'sirleri neticesidir. Yâni Kamer feleinin içinde

meydana gelen mürekkep cisimlerin bütünü ve bütün olmayanlar,
hep yedi gezegenin, dört unsura olan etkilerinden domaktadr. Ye-
di gezegen ise, gece gündüz Hakk'n emri, kudreti altndadrlar.

Hepsi O'nun güc ve kuvveti ile hareket ve etki etmektedirler. Nite-

kim Kur'ân- Kerim'de. «Güne, Ay ve yldzlar O'nun emrindedir»
(Kur'ân 7/54), buyuruldu.

Çün yedi erden müdâm hâmiledir çâr zen
Tfl-i mevâlid hem domadadr dem-be-dem (*)

Ate, hava, su ve topraktan ibaret olan dört unsurun biri biriy-

le birlemesiyle ^meydana gelen tam mürekkeb cisimlerin, yâni ad
geçen mevâlid-i' selâsenin birincisi maden cinsi olup, ta çeitleri

de ondandr. kincisi bitki cinsi olup, aaçlar da ondandr. Üçüncü-
sü hayvan cinsi olup bu insan nev'i de ondandr.^ Dört unsur en ön-
ce, duhan (duman), buhar ve öze dönüür. Duhan, Arz'n lâtiflerin-

den olup, Günein stmas ile havaya yükselip, havayla karr. Bu-
har, deniz ve nehir sularnn yine Günein stmas ile havaya çkp
onunla karmasdr. Buhar ve duhandan tam olmayan mürekkeb-
ler oluur. Bu da, yukarda bildirilen, hava boluunda (atmosfer-

de) olanlardr. Ama sularn özü, kar ve yamurlardr. Yerin içeri-

lerine çekildikte, orada toprak maddeleri ile karp, koyular. Son-
ra yerin derinliklerine ileyen Günein hararet o koyu svlar, kim-
yevî olarak kaynatp, maden ve bitkilerin yap ta eder. Bu üç
mevlûd (doan, yâni bu ekilde meydana gelen), ancak biri birine

alacak bir sra ile bitiip, güzel nizam ile meydana gelmitir. (On-
lar yapan, zâlimlerin dediinden çok yüksek olan Allah'tr).

te bu kâinatn ilk mertebesi kesif topraktr. Son mertebesi ise

nefs-i tâhire (yâni melek gibi) olup gayet lâtiftir. Zira madenlerin
evveli toprak ve suya. sonu bitkiye ular. Bitkinin evveli madene
ve sonu hayvana çkar. Hayvanlarn evveli (yâni en ilkeli) nebata,
sonu insana ular, insan nefsinin evveli hayvana, sonu meleki ve
temiz olan nefse ular. Kemâl ancak orada hâsl olur.

(1) Yedi erkekten (yedi gezegen) dört kadn (dört unsur) devaml hânvlelir.

Bunlardan da durmadan mevâlîd çocuklar (üç bileikler olan maden, bitJti ve hayvan)
domaktadr.

Beyt:

iir:

1. Bu kâinat- cihan hep tebeddül eyler ümmid
Semâdan arza dek vü zerrelerle tâ hurîd
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2. Cihân kevn ü fesâd içre cümle rabetle

Kemalini taleb eyler mürebbiden câvid

3. Kemâl i hâk u nebât u kemâl i hayvandr

Kemâl i hayvan insandr oldur asl nüvîd

4. Kemâl i Âdem olur hem visal i ak-rcemU
Ki oldur asl murâdât u gayet her ümîd.

5. Çü bahr mevc olur, andan buhâr u gym u matar

Matar ki, sel olur, asln bulur karib ü baid.

6. Çü ak seyr eder, eyây devr eder dâim

Her anda kevn ü fesad oldu baka halk cedîd.

7. O kim cihân bu hikmetle seyr eder HAKKI
O ehl i dildir, o vâsi' dil oldu Ar-i mecîd.

iirin günümüz Türkçesine çevirisi öyledir:

1. Gökten yere kadar bu kâinat içinde her ne varsa hepsi de-

vaml deime içindedir. Zerreden Günee dek bu böyledir.

2. Kâinat, bütün bu oluum ve bozuum içinde hiç durmakszn,

var gücüyle her eyi yaratan Allah'tan olgun bir sonsuzluk talep eder

durur.

3. Toprak ve bitkilerin kemâli, hayvanlarn kemâlini dourur.,

Hayvann kemâli ise insandr ki o, özün özü ve her eyin yaratl ga-

yesidir.

4. nsann kemâli ise Yüce Allah'n akna kavumakla olur. Her

istein asl ve her ümidin sonu ite budur.

5. Deniz dalga olur, dalga ise srasyla buhar, bulut ve yamura

dönüür. Yamur ise erinde geçinde sel olur, dere olur, denize yâni

aslna ular. (Bizim de aslmz Allah'tandr, öyleyse O'na ulamak

gayemiz olmaldr).

6. Bu ak devaml olarak varlklar dolar. Bunun içindir ki olu-

um ve bozuum devamldr ve bunun sonucunda yeni varlklar orta-

ya çkar.

7. Ey Hakk! Her kim ki cihan bu hikmet ile seyreder, o kii gö-

nül ehlidir ve onun geni gönlü de yüce artr (ki oradan her eyi

KNC NEVÎ: Üç esastan birincisi olan madenlerin hâllerini ge-

ni olarak; çeitlerini de ksaca bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahibleri demilerdir ki, üç esastan birincisi
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olan madenlerin tümü, Arz'n, yâni Yer küresinin içinde sakl bulu-

nan buhar ve dumanlardan meydana gelen cisimler olup, nitelik ve

incelikte ayr ayn olan karmlar ve bileikler halindedir. Terkibi

kuvvetli olup, çekiç kabul ederse yedi mehur cisim, yâni metaller

olan altn, gümü, bakr, kalay, kurun, demir ye tunçtur. Terkibi

kuvvetli olup çekiçle dövülmezse, ta cinsindendirler: Elmas, la'l,

yakut, zümrüd, zeberced, seylân * re firuze gibi.

Buhar dumandan çok ise, yeim, mermer, billur, zeybak (cva)

ve dier effaf olan maddeler ile cevherler meydana gelir. Duman
buhardan çok ise, tuz, karbonat, potasyum, kükürt, niadr ve ap
gibi maddeler ortaya çkar. Baz talar rutubetle bozulur; tuzlu

maddeler gibi. Bazs ate ile bozulur; kalsiyum ve kükürt gibi. Ter-

kibi yumuak olan madenler ise civa olur.

Bütün madenlerin asllar, Yer küre içinde bir müddet kalnca,

türevleri zamanla yerin derinliklerine inip gitmektedir. Nitekim bü-

tün bitkilerin ve aaçlarn kökleri Yer altnda bulundukça, gövde

ve dallar, zamanla ondan meydana gelmektedir. Ama ad geçen

yedi maddenin oluumu, ancak civa ile kükürtün, miktar ve kalite-,

de karmalarndan ve birlemelerinden meydana gelir. Civann olu-

umu ise, o mayi (sv) eczadan olup, yerdeki lâtif eczâ ile karp,
yüksek hararetle meydana gelmitir. Kükürt ise, iddetli hararet

gören sv ve kat maddelerden teekkül etmitir. Scaktan ya gibi

olmutur.

effaf cisimlerin oluumus Tatl sulardan olup, madenlerde ke-

sif (youn) talar içinde binlerce yl kalp, saflap, madeni harare-

tinden talamtr. effaf olmayan cisimlerin oluumu, yapkan
çamurla suyun karmasndan olup, Günein harareti ona binlerce

sene te'sir etmitir.
o.

Rutubetle bozulan cisimlerin oluumu: Yerin yakc kuru mad-

delerine suyun karmasndan meydana gelir.

Yal maddelerin meydana gelii. Yer içinde bulunan rutubet-

lerden olup, maddenin harareti (ss ve scakl) ile bir arada bu-

lunup çözülme iledir. Bölgelerin toprana karnca, ad geçen ha-

raret onu, piirmekle ya gibi sert olmutur. O hâlde altn madeni,

dalarn içinde, yumuak tal ve kumlu arazilerde meydana gelir.

Gümü ve benzerleri, dalarn içinde, yumuak toprakla kark
tal yerlerde bulunur. Kükürtler, nemli, slak, yal ve yumuak
topraklarda oluur. Tuzlar, scak topraklarda ve tuzlu arazilerde

hâsl olur. Kireç yumuak scak yerlerde meydana gelir. Üstübeç,

kireçle kark kumlu yerlerde olur. Zaç (gözta, bakr sülfat) ve

aplar, kraç ve sert yerlerde meydana gelir. Bu kyas üzere her ma-

den bir yere mahsus bulunmu olup, onun oluumu o yerin özelli-

inden bilinmitir.
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Çok olmalarna ramen, bütün madenler üç snfa ayrlmtr:
Kat olanlar, ta cinsinden olanlar ve bir de yal cisimlerdir.

ÜÇÜNCÜ NEV Madenlerden kat cisimlerin oluumlarn ve

tabiî vasflarn bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahibleri demilerdir ki, madenlerin üç çei-

dinden sert olanlar, yukarda bildirilen yedi maddedir. Onlarn hep-

si kükürt ile civadan meydana gelirler. Eer kükürt ve civa, saf

olup, biribirine. karrsa ve topran suyu emmesi gibi, kükürt o
civann rutubetini emerse ve o kükürdün boyama kuvveti olup civa

ile uygun bir miktar bulursa ve madeni hararetiyle binlerce yl pi-

ve civa, sâf olup, tamam olmayan bir birleme olduysa ve miktar-

lar uygun gelip uzun zamanda piip kavrulduysa ve kükürt beyaz
olup, rutubetten kaldysa, bu birlemeden gümü meydana gelir.

Eer pimeden önce, ona soukluk isabet ederse, birlemeden tunç

meydana gelir. Eer civa saf ve kükürt bozuk olup yanma meydana
geldiyse, bakr meydana gelir. Eer su fazla olup, ar bir hararete

rastladysa, demir olur. Eer bozuk kükürt yanmadysa, kalay; kü-

kürt ve civann ikisi de bozuk olursa kurun meydana gelir. (Bu bö-

lümde anlatlan bilgiler modern kimyada radyoaktiflik konusunu
içerir)

.

Demek ki, bildirilen kat cisimlerin arasndaki ayrlk, kükürt

ile civann kemiyyet ve keyfiyetindeki deiikliklerden hâsl olduu
deneylerle bilinmitir.

ALTINt Ama bunlarn sultan bulunan altnn tabiat, scak,

yumuak ve lâtiftir. Atete yanmaz. Sv ksmnn kat maddelerine

birlemesi çok kuvvetli olduundan, ate bile bunlar ayramaz.
Toprakta bin yl kalsa çürümez, paslanmaz. Rengi san ve berraktr.

Tabiat tatl, kokusu hotur. Cismi paktr. Leke yapmaz. Arl
yüksektir. Görünüü güzeldir. Deeri pek fazladr. Bundan da anla-

lyor ki, harareti tabiatndan ve sar rengi ateten gelmektedir.

Yumuakl ise yal olmasndandr. Berrak olmas, suyunun saf

olmasndan, letafet ve nezafeti civann saf olmasndandr. Arl-
nn fazla olmas, topraktan olmasndan, güzel ve deerli olmas,

nefs-i tabiinin ona ua salmasmdandr. Bu sar altn iki dünya ser-

mayesi olan bir nakittir. Eo kymetli eyadr. Allahü Teâlâ'nm en

erefli nimetidir. Çünkü din ve dünya altn üzerinedir. nsanlarn
nizam onunladr. Her memlekette revaçtadr. Herkes ona muhtaç
olmutur. Dünya adamlarna kuvvet ve izzettir. Süs isteyen kadn-
lara ziynettir. Nitekim denilmitir.
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Kt'a:

Ey altn sende bütün, lezzetler toplanmtr.
Her asr, her zamanda, halkn makbulü sensin

übhesiz Mevlâ deil, fakat Hakka yemin Jd,

Ayblar gizleyen, her ii gören sensin.

(Farsçadan tercümedir)

GÜMÜ: Terkibi ve oluumu yukanda anlatld. Gümü devam-
l atete yanar, yâni erir. Toprakta çok uzun zaman kalsa çürür.

Beyaz zemine siyah leke yapar. Çünkü kiri, kendine temas edene
geçer. Civa karrsa, dövülmeyip krlr. Kükürt isabet ederse, be-
yaz iken siyah olur.

BAKIR, Gümüe yakndr. Fark, yalnz renginin kzll, kiri-

nin çokluu, tabiatinin kuruluu, tadnn acl, kokusunun kötü-
lüüdür. Renginin fazla kzll, kükürtün hararetinin çokluun-
dan, kirinin çokluu ile tabiatnn kuruluu sv maddesinin koyu-
luundandr. O hâlde onu beyazlatacak ve yumuatacak kimse, her
ihtiyacn görmü demektir.

DEMR, Siyahl, hararetin çokluundan olduu bilinmitir.

Sertlii ise, dierlerinden çoktur.

KALAY, Beyazdr. Gümü cinsindendir. Fakat ana rahmindeki
cenine bir âfet gelip zâyi olduu gibi, Arz'n içinde de gümüe üç
âfet eriince, kalaya dönüür. Bu âfet, etkin su, kötü koku ve yu-

muaklktr.

KURUN: Kalayn bozuk snfdr. Olumas ve bozulmas onun
gibidir.

TUNÇ: Tabiat hepsinden souk ve kurudur. Kokusu da hepsin-

den kötüdür. O hâlde. Allahü Teâlâ'y tefekkür için, kat cisimlerin

bildirilmesinde bu kadar yetiir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Madenlerden ta cinsinden olanlarn ksa-

ca oluum ve renklerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahihleri demilerdir ki: Bütün effaf talar,

yamur sularndan, yerin içerisinde sakl bulunan rutubetlerden

meydana gelirler. effaf olmayan talar da, Günein hararetinin et-

kisi ile olan, suyun ve yapkan çamurun imtizacndan, belli oranda

karmndan oluurlar. Ama effaf talann oluumu ve renklenme-

içinde uzun zaman durup, madenler ile kanmayp, binlerce yl ora-

da kalmakla çok safa ve parlaklk ve sertlik kazanarak, onlardan

öyle sert talar hâsl olur ki, su ve ateten müteessir olmazlar, krl-
mazlar. Kymetli cevherler olup, yerde kalmazlar. Renklerinin de-
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iiklii, seyyârelerin klar ile meydana gelmitir. Her yldz, cev-

herlerin çok çeitlerine delâlet edip, klarn da üzerine salp, o
madenlere böyle te'sir etmitir. Zira siyah Zühal'in, yeil Müteri'-

nin, krmz Merih'in, sar Günein, mavi Zühre'riin, deiken renk

Utarit' in ve beyaz Ay'n klarnn te'sirinden gelmitir, demiler-

dir.

Cevher çeitleri pek çoktur. Hepsinin sultan ve en kymetlisi

elmas cevheridir. Bütün madenlerden sert, kat ve kuvvetli bulun-

mutur. Cevherlerin hepsinden deerli, yüksek ve saf yaratlmtr.
Hepsine galib ve müessir iken kurundan etkilenmesi Hakk'n gay-

retinden bilinmitir.

Ona yakn olan ise zümrüt cevheridir. Ona bakann gözü nûr.

gönlü, sürür bulur. Saçt uadan ylan kör olup, onu tayandan
kaçar. Zümrütün fayda ve hususiyetleri pek çoktur. Lâkin biz bura-

da ksa kestik.

effaf talarn oluumu, bildirildii eküde, uzun yllar geçerek,

Günein hararetinden imtizaç etmi olan su ve yapkan çamurdan-

dr. O çamur talap kalmtr. Nitekim hararetin te'siriyle süt yo-

urt olmutur. Talarn oluumu, yerlerin deiik olmasma göre, ay-

r ayr olur. Yer toprak ve kzgn çamurdan ise, normal ta meyda-

na gelir. Eer yer scak olursa, ondan tuz ve çeitleri ve aplar mey-

dana gelir. Kraç yerlerde bulunursa, o yapkan çamurdan krmz,
sar ve yeil zaçlar hâsl olur. Demek ki, her yerin özellii olup. on-

lar, onlarn yaratcs bilir. Bazen ta suda oluur. Sebebi de, o su-

yun, yahut o yerin özelliindendir. Bazen de, havaya yükselen du-

man parçacklarnn harareti, souk isabeti ile giderilmi olup, ha-

vada ta meydana gelip düer. O zaman ta yad derler. Bazen de

yldrm ile ta. demir veya bakr meydana gelir. îte üç asl made-

nin ikinci ksm olan talan bu kadar anlatmakla yetiniyoruz.

Üçüncü ksm olan yal maddeler bunlara kyasla tamamen

geçilmitir. Zira maden snflan anâsrn mizacnn itidâlinden uzak

olduundan çok fazladrlar. Bitki cinsi mizâcn itidâline ondan ya-

kn olduundan cinsleri ondan daha az bulunmutur. Hayvan cinsi,

mizâcn itidâline nebatattan yakn olduu için, çeitleri de ondan

az olup, onsekiz bin çeit bulunmutur. Her çeite bir âlem (yâni

alâmet) denmitir. Bir nevi de insan âlemi bilinmitir. Bu insan ne-

vi'nin mizâc itidâlde (orta hâllilikte) kemâl üzere olduundan, ef-

rad hepsinden az olup, aziz bulunmutur. O hâlde Yaratann sun'u-

nu tefekkür için, madenlerin hâllerini bu kadar anlatmak yeterli gö-

rülmütür. Çünkü Allahü Teâlâ'nn kudreti sonsuzdur.

BENC NEV: Üç asln ikincisi olan bitkilerin hâllerini ksaca

bildirir.
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Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, üç asln ikincisi bitkilerdir.

Onlarn uursuz bir kuvveti vardr. Yâni nebatat cinsinin bir tabi-

at vardr ki, ondan çeitli hareketler ve çeitli aletler vastasyla»-

muhtelif hareketler meydana gelir. O kuvvete nefs-i nebatiyye der-

ler. O tabii cismin, ancak dogma, çoalma ve beslenme bakmnda»
ilk kemâlidir. Nefs-i nebatiyyenin beslenmesi vardr. Devam ona
baldr. O kuvvettir, ki, su gibi olan, dier bir maddeyi kendi bu-

lunduu cismin mizâc, ekil, renk ve cevheri ekline deitirip, ta-

bii hararetle cisminden eksileni onunla tamamlar. Onda öyle bir

tabiî kuvvet vardr ki, ahsn kemâli onunla hâsl olur. Bu o kud-

rettir ki. bulunduu cismi, boy, en ve derinlik hâllerinde arttrr.

Nihayet o cisim, tabiatnn gereince, büyümesi kemâle eriinceye

kadar devam eder. Onda üreme kuvveti vardr ve cinsinin bekas
onunla olur. Bu o kuvvettir ki, kendi cisminden, bir cüz olup, ken-

disi gibi vücûd bulmak için esas ve balangç olur. Ona bitki tohu-

mu derler.

Beslenme kuvveti besinleri çeker, sonra emer, sonra hazm eder,

sonra da ie yaramyann atar. O hâlde onun dört hizmetçisi var-

dr. Biri câzibe, biri. emme, biri hazm etme. biri de ie yaramyan
atma kuvvetleridir. Nâmiye kuvveti vardr. Bitki büyümesini ta-

mamlaynca, o, iinden vaz geçer, yâni o kuvveti i yapmaz. Bes-

lenme kuvveti, bitkinin besine ihtiyac olduu müddetçe durur. Bitki

besin alamaynca ölür ve kurur.

Bütün bitki çeitleri topran biraz derinliinde bulununca ha-

vaya yükselir. Bitkilerin bütün snf ve nevilerinin saysn, ancak
onlarn ilâçlar tp kitaplarnda yazl olduundan ve insanlara lâ-

zm olan, sebze ve meyvelerin bütün özellikleri, insanlarn dilinden

dümediinden, bitki cinsinin nevi ve snflarnn isimlerini ve özel-

liklerini saymakla sözü uzatmayp. bunlarn yaratcsnn varlna,
birliine inanmak ve hakikî yapclarn tanmak için bu kadar an-

latmak yeterli bulunmutur. Nitekim bitki çeitlerine ibret nazar
le bakmak için denilmitir. Beyt (Sâdi'nin Gülistan adl eserinden,

alnmtr. Tercümesi udur):

Her biri bitki ki u toprakta biter.

«(Allah) Birdir ve hiç ortafc yoktur», der.

Kalbi huyftr olanm gözünde aaçlann
Her yapra Allah' tantan bir defterdir.

ALTINCI NEV: Üç asln üçüncüsü olan hayvanlarn ksaca hâl

lerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahipleri demilerdir ki, üç asln„üçüncüsü hay-

vanlardr. Hayvanî rûha sahiptirler. O rûh, gayr i mümtaz olan ta-

bu cismin ilk kemâlidir. radi hareketle hareket eder. Bu hayvani
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rûh için mahsus olan eserler vardr. Bunlar da iki kuvvettir: Biri
müdrike (anlama kuvveti)

, dieri hareket kuvvetidir. Müdrike kuv-
veti, ya bedenin dnda olur. yahut içinde olur. Dnda olan be
kuvvet olup, bunlar da, görme, iitme, koklama, tatma ve dokun-
ma kuvvetleridir.

Kulakta öyle bir kuvvet vardr ki, kulak yolunun iç yüzeyinde
ve ondan ileride bulunan sinirler vastasyla olur. iddetli bir çar-
pma veya herhangi sesli bir hareketten çkan ses. hava dalgalan
ile gelip, o sinirlere, (yâni kulak yolu, orta kulak ve iç kulaa varp,
oradaki hareketten beyinde iitme merkezine giden sinirlere) varr.
Orada bulunan iitme kuvveti o sesi idrâk eder.

Gözde öyle bir kuvvet vardr ki, beynin önünde bitip, birbirine
yaklamasyla, rastlaan ve kesien ve oradan uzaklaarak göze ge-
len iki içi bo sinirin, (göz önünde olan cismi a tabakadan beyne)
ulatrmalarndan görme meydana gelir.

Burunda öyle bir kuvvet vardr ki. beynin önünden çkan me-
me ba gibi iki sinir vastasyla olur.

Dilde bir kuvvet vardr ki. üzerinde bulunan sinirler vastasyla
olur. Onun idraki, yâni tat almas, tükrük yalnn aracl ile

olur. Yiyecekten ona lâtif bir cüz karp, dile deer, dil de hangi
tatta olduunu, bu tat alma sinirleri vastasyla anlar.

Dokunmada bir kuvvet vardr ki, hayvan cisminin, yâni canl-
larn çounda, kark olan sinirlerde (özellikle el ve deride) bulu-
nur.

Canllarn içinde olan kuvvetler de betir: Hiss-i müterek (or-
tak his), hayâl, vahime (vehmetme), hafza ve mutasarrife (kullan-
ma yetenei) dir.

Hiss-i müterek öyle bir kuvvettir ki. beyinde bulunan üç bo-
luktan birinci boluun önüne baldr. Ad geçen be d duygu or-
ganlarnn duygularn hiss i müterekten alp, bu sûretlerin kay-
bolmasndan sonra, hepsini tutar, nakeder, tasvir ve temsil eder.
Bu hayâl, hiss i müterein hazinesidir.

Vâhime öyle bir kuvvettir ki, beyinde bulunan orta boluun
arkasnda bulunur. Bu kuvvet, his bakmndan mevcut olup, d
duygu organîan ile idrâk olunmayan, cüz'î mânâlar idrâk eder.
Nitekim vâhime kuvveti hükm eder ki, kurt kendisinden kaçlmas
gereken bir hayvandr.

Hâfza öyle bir kuvvettir ki. beynin arka boluunun önünde
bulunur. Vehim kuvvetinin, duygu organlan ile anlalmayan cüz'î
mânâlarndan idrâk ettiklerini hfz eder. Bu hâfza, vâhimenin ha-
zinesidir.

Mutasarrfa öyle bir kuvvettir ki, beyinde orta boluun önün-
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de bulunur. Bu kuvvetin hâl ve an, hayâl ve hâfzadan olan suret

ve mânâlarn bazsn bazsna birletirmek ve bazsn, bazsndan

ayrmaktr. Eer bir mutasarrf kuvveti akl, kendi sahasnda kul-

lanrsa, buna mütefekkire (düünce ürünü) derler. Eer bunu vâhi-

me kuvveti kendi duygularmda kullanrsa, buna mütehayyüe (hayâl

ürünü) derler.

Hayvan ruhunun hareket kuvveti iki ksmdr: Biri sebep olucu,

dieri yapc kuvvettir. Sebep olan kuvvet —ki ona evk kuvveti de

derler— bir kuvvettir ki, hayâlde, istenen veya istenmeyin bir su-

ret resmolunsa, yapc kuvveti, âzay harekete sevk eder. Eer se-

bep, yapcy lezzet^almak için olan, faydal veya zararl mütehayyil

eyay isteyecek tahrike sevk ederse, ona ehvet kuvveti derler. Eer
sebep, yapcy, galebe isteiyle, tahayyül olunan zararl veya

dal eyi ona gadab kuvveti der-

ler. Ama yapc, bir kuvvettir ki, uzuvlarda sinir, ba, et ve zardan

meydana gelen adaleleri, yâni kaslar tutmak veya salvermek, kas-

ma ve açma ile hareket için hazrlar. O hâlde her yaptnda saysz

hikmetler bulunan Allahü Teâlâ her eyden münezzehdir. (Celle ce-

lâlühü ve amme nevâlühü ve lâ ilâhe gayruhü)

.

YEDNC NEV: Hayvan (canl) cinsinin nevilerinin en eref-

lisi ve en güzel snf olan insann mahiyetini ksaca bildirir.

Ey aziz!' Hikmet ehli demilerdir ki, canllarn en güzel nevi,

insan olup, mevcudâtn ereflisi, kâinatn neticesi odur; nefs-i nâtka

(konuma yetenei) ona mahsustur. Nefs-inâtka, bir cevher olup,

aslnda maddeden mücerreddir. Lâkin lerinde maddeye yakndr.

Bütün eyleri ve mücerred cüzleri, idrâk edip, düünerek i yapma

bakmndan, kendisinin vasta ve âleti olan tabii cismin birinci

kemâldir. Bu nefs-i
r
nâtkann, bir akl kuvveti vardr ki. onunla ta-

savvur ve tasdike ait eyleri idrak eder. Bu kuvvete nazari akl ve

nazariyye kuvveti derler. Nefs-i 'nâtkann, bir âmil g (yapc) kuv-

veti daha vardr ki, onunla insann bedenini cüz' fiillerden yana

kendine mahsus olan rey ve itikad (görü ve inan) gereince tah-

rik eder. Nefs-i
5nâtkann akl kuvveti itibariyle dört mertebesi var-

dr:

1. Bütün ma'kulûttan (akla gelebilen
?
eylerden) bo. olup, ço-

cuun yaz yazmaya müsait olmas gibi, ma'kulâtn tümüne müsait

olmasdr. Bu mertebede ona heyûlâni (kaos) akl derler.

2. Ona bedihi ma'kuller hâsl olup, bedihiyyâttan
?
(delili ve is-

pat gerekmeyen açk eyler) fikr ile, nazariyyâta intikalidir. Bun-

da ona melekeli akl derler. Bu akü çok lâtif olup, bütün nazariyyât

kendisine düünmeden hâsl olsa, o zaman kudsi kuvvet ismini alr.
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3. Nazari ma'kullerin kendisine mütalâasz hâsl olup, yannda
saklanmas ve istedii zaman, yeni bir çalma olmadan hepsini ha-

zr bulundurmasdr. Bu durumda nefse, akl- bilfiil (fiille akl) der-

ler. .
f.

4. Müktesep (akla uygun) ma'kulleri mütalâa etmesidir. Bu
durumda nefse akl- mutlak (salt akl) derler,

Hayvanlarn bütün çeitlerini, isimlerini, tabiatlerini, ekilleri-

ni, sfatlarn ve hâllerini, ancak onlar yaratan Allahü Teâlâ bilir.

Baz kitaplarda yazl ve dillerde söylenen udur ki, hayvan cinsi

onsekiz bin nevidir. Her nevi bir baka âlemdir. Toplam onsekiz

bm âlem olur. Bu onsekiz bin âlemi icad ve halk edip. sayya sma-
yan snf ve ferdlerini her an yaatan, terbiye eden, yâni büyüten ve

rzkn veren ve öldüren Hayy ve Kayyûm'un kudret ve azametini

tefekküre sebep olduundan, âlem i kebirin hâllerini ve içinde bu-

lunan âlemleri bu kadar beyanla yetinildi. Sonsuz esrâr hakikatleri

ve Allahü Teâlâ'nn bedii san 'at bulunan cismâni âlemde, Rabbâni

hikmetlerin sonsuzluk denizine, bundan çok dalnmayp kâinatn

mir'at, yâni aynas olan Birinci Fen burada bitmitir. Çünkü insa-

nn zarf ve örtüsü, bulunan eflâk ve anâsr âleminden geçirilip, in-

sana tamamen bal ve itaatkâr birer,. hizmetçi olan, madenler, bit-

kiler ve hayvanlar brakp, cihân- âyânn özü ve niansz sultann

dergâh ve kaps olan insann cisminin ve cannn terih fennini an-

latmaya balanmtr. En yüksek maksat, Allahü Teâlâ'nn huzuru

olunca, âlemi yaratandan gafil olup, âlemin hâlleri ile megul ol-

mak, padiahn huzûrunda bulunan kölenin, sultandan yüz çevirip,

sarayn süslerini seyre kaplmasna benzer.
*

Beyt:

Hânenin lâzm olan sahibidir,

Bilmeyen hanesinin talibidir (*)

.

Beyt:

Tâ ki bu cihân hey'etine olmal tyayrân,

Eflâk i dil ü câna gel et âlemi seyrân (
2
)

.

NAZIM

1. Nazar eyle bu devr-i eflâke

Dâire oldu nokta-1 hâke.

(10 Bu beyit Nâbi'nin Hayriye adl eserindendir. Lâzm olan. evin sahibidir. Oysa

bümeyen. evi ister. (Yâni Dünyay deil Allah' istemek gerekir).

(2) Gerçekte bu cihann yapsna hayran olmak (amak) gerekir. Bunun için da

can ve gönül göüne gelip âlemi oradan seyret
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2. Dâire içre âlem-i imkân
Âlem çre bahâim ü insan.

3. Oldu insan çinde Ar azîm

Kâbetullah, yâni kalb i selim.

4. Kalb içinde mahabbet-i Sübhân
Ahsenü'l - hâlkin ü âlî-ân.

5. Ann ile vücûda geldi cihan

Bahr ile sanki mevc-i bî-pâyân.

6. Katreden âlemi klr peydan
Am balr-i ulûm eder mahzâ.

1. u feleklerin dönüüne bir bak, onlar Yer denen u noktaya

bir daire oldu.

2. Bu daire içinde olabilirlik (yaratlmlar) âlemi. Âlemin çin-

de ise hayvanlar ve insan nevi.

3. En büyük ar insann kendi içindedir. O insan içindeki temiz

bir kalp ise Kâbe saylr.

4. O kalp çinde ise Allah sevgisi yatmaktadr. O Allah ki en gü-

zel yaratc ve an en yüce olan O'dur.

5. Allah cihan yaratt ki, sanki bir deniz ve sonsuz dalgalar...

6. Allah, insan önce bir damladan yaratr da, sonra onu bilgi ile

donatp bir ilimler denizi hâline koyar.

NAZIM

1. Kandedlr cehl ile zulmet, nefs-i üb'anndadr
Kandedir Um ile hikmet, bil onu cânndadr.

2. Zâhren ahkâm eflâkin eer mahkûm ise

Bâtmen ay gün, felekler, cümle fermânmdadr.

3. Sûretâ bu harman âlemde, sen, bir dânesin,

Ma'ni yüzünde ne kim var cümle harmanndadr.

4. Saykal ur mir'at- kalbe taraya bakma ko.

Sen sana bak, cümle âlem halk divânndadir.

5. Vech-1 Hakk âynasn sen özünü bir ho gözet,

«Men aref» srrndaki ma'den senin kânndadr.

1. Bilgisizlik ve karanlk nerededir, diye sorma. Onlar senin doy-

mayan nejsindedir. îlim ve hikmet nerededir, dersen onlar da cann-

dadr.
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2. Görünüte feleklerin hükümlerine bal durumdasn ama ger-

çekte Ay, Güne ve feleklerin hepsi senin emrinde saylr. (Çünkü bü-

tün bunlar insan için yaratlmtr).

3. Sûretâ sen, bu âlem harmannda bulunan bir buday tanesi

saylrsn ama mânâ yüzünde her ne varsa hepsi sende (senin içindeki

harmanda) mevcuttur.

4. Kalp aynasn cilâlandr da gayriye bakmay brak. Sen kendi-

ne bak ki cümle âlem halk (yaratlm olan her ey) senin karnda
divan durmaktadr (sana hizmet için çalrlar).

5. Sen Allah'n aynas saylrsn. Kendine iyice bak ki, «Kendini

bilen Allah' bilir», stmndaki maden (cevher) senin maden ocan-
dadr.



ikinci Fen

Terih (anatomi) ilmini, bedenin korunmasn, camn ky-

metini, kuvvetleri, duygular, bitki ve hayvanlarn canll-
n ve bedene taallûk eden insan rûhunu ve rûhun baz hâl-

lerini be bâb içerisinde hakimane olarak bildirir.

Birinci Bâb
Terih ilminin faydalarn, cisim ve cann balangç ve sonunu,

uzuvlarn tabiatlerini, insann bedenindeki karma ve birlemenin
douunu, isimlerini, ksmlarn açk ve gizli hisleri üç fasl hâlin-

de beyân eder.

BRNC FASIL-

Terih (anatomi) ilminin faydalarn ve rûh- hayvaninin baz
tasarruflarm, insan bedeninin balangç ve sonunu, cisim ve cann
inme ve yükselme hâllerini, bedenin deimesini, rûhun devamll-n ve anne gibi olan Dünya terbiyesini alt nevi olarak bildirir.

BRNC NEV: Terih Urninin faydasn ksaca bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahipleri bedenin terkibi ilmine terih (anato-

mi) ve terih (hürriyet) ilmi adm vermilerdir. Bedenin ve rûhun

tavr ve esrarna uzanmlardr. mam afii (rahmetullahi aleyh)

hazretleri, «lim ikidir, bedene ait ilimler ve din ilimleridir», hadîs-i

erifi üzere, beden ilminin ilimlerin en önemlisi, bilimlerin en lü-

zumlusu olduunu duyurmutur. Demek ki, terih ilmi aziz ve leziz

bir ilimdir. Hakikate ermi âlimlerin hikmetlerinin neticesi, müte-

hasss doktorlarn sermayesi, yakîn sahihlerinin nefislerinin nime-

ti, Dünya ve dinin vesilesi, Allahü Teâlâ'y tanma vastasdr. Çün-

kü terih ilmini bilmeyen, tb ve hikmetten ve kendini bilmekten

gafil ve Hakk' tanmaya kavumaktan uzaktr. Halbuki insanlarn

çou onu bilmekte aldanmtr. Tahsü eden olursa da, tb ta ihtisas
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yapmak için tahsil eder. Yoksa mârifetullah (Allah' tanma) için

onu örenen metanet bulup, kendini tanmaya ve ondan Hakk' ta-

nmaya nâü olur. O hâlde terih ümini mütalâa edip, Sâni'in kud-
retini müâhede edersen, sana üç türlü fayda gelir:

Birinci fayda: Boyle^alacak ^bir terkibi seyredersen, bilirsin

ki bunun gibi hereyin emsalini câmi olan muhtasar binay ve süslü
ekli en olgun nizâm, en güzel yaratl ve intizam üzere yaratan
Hallâk- Zülcelâlde âcizlik ve kusur düünmek imkânsz bir itir.

te bundan Hakim olan yapcnn kudretinin kemâlini ilm-i ya-
kin i

1
) ile bilirsin.

-

kinci fayda: Bu kadar faydal, anlayl ve süslü terkibi icad
eden Bediin ilminin en kâmil derecede olmamas ihtimali kalmaz.
Bunun için bu ilimden, O Halik ve Bâri'nin Alim ve Hakim olduu-
nu ayn- yakin üe mütalâa edersin.

-Üçüncü fayda: Allahü Teâlâ'nn sana olan çeit çeit lütuf ve
inayetlerini, merhamet ve efkatlerinin kemâlini idrâk edip, ondan
Rabbi'nin seni Jer an terbiye ettiini, hakke'l-yakin müâhede eder-
sin. Çünkü Bârî Teâlâ bedenlerin terkibinde hikmetlerden, fayda-
lardan ve ziynetlerden bir kusur brakmayp, hepsini mükemmel
eylemitir. Rabbü'l-âlemîn hazretlerinin, bu lütuf ve keremleri, yal-

nz insana mahsus deildir. Belki onsekiz bin âlemi içine almakta-
dr. Hattâ, atlar, kediler, canavarlar,

g
kular, sinekler, anlar, ylan

ve karncalarn yaamasna ve bekasna, süs ve beslenmesine esas
sebep olan hâl ve tavrlarnda hiçbir eksiklik brakmayp, hepsini
kemâl üzere yapm ve yaratmtr. Nitekim tmâm- Gazâli (rahme-
tullahi aleyh): «Yaratlanda bulunandan daha bedî' hâl olamaz*
buyurup, bu mânây duyurmutur.

O hâlde insana ait terih ilmi, insann kendini bilmesinin anah-
tardr. Ama kendini bilmek, Hakk' bilmeye göre, Güneten bir zer-

re ve denizden bir damlaya kavumak gibidir. Ama beden ruhun
bineidir. Asl maksat ise Allah' tanmaktr. îte kendi bedenini ve
nefsini, yani hakikatini idrâk etmeden, Allahü Teâlâ'y tanmak dâ-
vasnda bulunan kimse, kendi yiyecek ve içecei olmayp, ehrin

.

bütün fakirlerini ziyafete çaran müflise benzer. Herkesin önce
kendini bilmeye, sonra da^Rabbini tanmaya uramas, böylece
muhabbete kavuup, mahbûba vâsl ve muradnn hâsl olmas lâ-

zmdr. Zira kendini tanmak, Hakk' tanmay icabettirdii gibi,

(1) lim üç türlüdür: llme'l-yakîn. ayne'l-yakîn ve hakka'l-yakîn. Meselâ denizli»

var olduunu örenmek, ilme'l-yakîndir. Bir sahile gidip denizi seyretmek veya görmek
ayne*l yakîndir. Denize girip onu hissetmek ise hakka '1-yakindir. Yazar bu üç maddede
ûJn türlerinden herbirine yol göstermektedir.
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Hakk tanmak da. muhabbetini gerektirir. Meselâ güzel bir yazy
veya fasih bir iiri görüp okursan, yazanm ve söyleyenini tanyp)

onu sevmek ve onu görmeyi kalbinden arzularsn, O. da seni sevip

muvafakat eder. (Yâ Rabbi. bize kendimizi tanmay, Seni bilmeyi

ve sevmeyi nasib et. Yâ Vedûd, yâ Allah, yâ Rahim I)

*

ÎKÎNC NEVt Allahü Teâlâ'nm insan bedeninde olan baz garib

san'atlann ve Hakk'n emri ile hayvani ruhun baz tasarruflarn

ve bedenin ,baz uzuvlarnn özelliklerini bildirir.

Ey azizi Hikmet ehli demilerdir ki, insann en büyük rüknü,

yâni direi kalbi, en küçüü de kalbdr. Beden kalbin küf ve ka-

buudur. Ayn ekilde insann bedeni âlemin özüdür. Kalp de bede-

nin özüdür. O hâlde özün özü olan gönül, Beyt-i Rahman'dr. Âleme

ait bilgilerin, beden ilmine yardm olduu gibi, beden ilmi de, kalp

ilimlerine yardmc ve yol göstericidir. Zira bedenin yaratlnda,

o kadar acaip san'atlar ve garip hikmetler ve çeit çeit ziynetler,

türlü türlü hizmetler vardr ki, saylamayacak kadar çokturlar.

Dta ve içte olan organlarn her birinde o kadar fayda vardr ki, in-

sanlarn çou onlardan habersizdir. Meselâ insann vücûdunda yüz-

lerce kemik, sinir, damar ve yine yüzlerce ihtiyari hareketler tertib

olunmutur ki, her biri. bir baka hey'et ve sfatta, bir baka hiz-

mette ve bir baka harekette bulunmutur. Her biri birer i için ya-

ratlmtr. Biraz sonra hepsini ksaca anlatacaz. Ama tekrar ede-

lim ki. insanlarn çou bunlar bümiyor ve nasü olduklarndan gafil

duruyorlar. nsanlar, ancak u kadar bilir ki, göz, bakmak; el, tut-

mak için yaratlmtr. Lâkin on tabakadan ibaret olan gözdeki bu

perdelerin ne olduklarn, ne ie yaradklarn bilmezler. O tabaka-

lardan biri çalmaz olsa, göz artk göremez. Bu bozulma neden

meydana gelir. Niçin göz kör olur bilmezler. Elde kaç kemik, kaç

sinir ve kaç damar olduunu, her birinin hangi hey'ette nizam bul-

duunu, ne tarzda hareket ettiini bilmezler. Iç organlarn ekille-

rini, tabiatlerini ve her birinin kuvvet ve hizmetini ve rûh kuvvet-

lerinin her birinin san'at ve faydasn bilmezler. Meselâ iç organlar

olan yürek, mide, cier, dalak, öd kesesi, akcier ve böbrek gibi or-

ganlar, çekme, emme, hazmetme, ayrma, ie yaramayan dar at-

ma, ekil verme ve - üreme gibi bu kuvvetlerin hepsi bedende hiz-

metçi olarak tâyin olunmulardr. Her^biri kendi iini yapmakta ve

hiç gafil olmamaktadr. Zira hayat menba olan yürek, her an bu

organlara çeit çeit hareket ve kuvvet göndermektedir. Sonra mi-

dede olan cazibe kuvveti, çeit çeit yiyecekleri, mideye çekip, tut-

ma kuvveti tutup, sindirim kuvveti piirmektedir. Sonra ayrc
kuvvet pimi gdalann, kalnn incesinden ayrp, dar atc kuv-

vet, o kalnlar mideden barsaklara itmektedir. Ondan midede kalan
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lâtif ve incelerr. karacier kendine çeker. Cierde olan musavvire

kuvveti onu kan rengine boyamaktadr. Onun üzerinde meydana
gelen siyah köpüü —ki ona sevda derler— dalak çekip, kendine

teb&il etmektedir. Kalan sar köpüü —ki ona safra derler— öd ke^

sesi kendine çekip, (deitirmektedir. Onda olan balgam da akcier

cezb edip, nefesle boaza çkarmaktadr t
1
). Sonra bunlardan süzü-

lüp ayrlan kan, cierde su ile karp kvam bulmadndan, kan-

daki o fazla suyu böbrek çekip ,-süzmekte ve ayrmaktadr. Böbrek-

lerde kalan artk sidik olup, mesaneye gider. Kalan kan, kvamnda
olup, damarlar yoluyla bütün vücûda yaylmaktadr. Büyüme kuv-

veti, ondan organlara nev ü ncmâ verip, et, ya gibi kuvvet vo kud-

ret hâsl olmaktadr. Sonra damarlar içinde kalan kandan üreme
kuvveti, erkekte meni, kadnda yumurta ve süt meydana getirip,

her biri özel yerlerine dolmakta, birikmektedir. Süt, göüse gelmek-

tedir. .
".

O hâlde, dalakta bir arza olursa, kandan sevdâ denen maddeyi
ayramaz. O sevdâ ile kark kalan kan, vücûda dalr. Ondan hum-
ma, cüzzâm, cünûn gibi sevdevî hastalklar'meydana gelir. Öd kese-

sinde bir arza olursa, safray kandan ayramaz, o kandan sarlk
gibi safravî hastalklar meydana gelir. Bunun gibi bedende bulu-

nan a'zâ ve kuvvetlerin her biri kendi ilerinde olurlar. Bunlarn

biri noksan olsa, yahut görevini yapamasa, çeitli hastalklar zuhûr

ederek beden heîâk olup, insan i yapamaz.

ÜÇÜNCÜ NEV: însann vücûdunun balangcn ve sonunu

bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, insann vücûdunun balan-

gc ve sonu topraktr. Nitekim Allahü Teâlâ Tahâ sûresi ellibeinci

âyetinde, «Sizi o topraktan yarattk, yine ona iade ederiz ve sonra

yine ondan çkarrz», buyuruyor. Zira, yukarda bildirildii gibi,

yldzlarnn klarnn te'siriyie, dört unsur birleip, imtizac bir

miktar itida"! bulunca, toprak kendi eklini terk edip, bitki eklini

alr. Sonra o bitki, ya ekmek veya hayvan yemi olur. te ekmek ve

hayvan insanlarn gdas olunca, ad geçen kuvvetler, bildirildii e-
kilde, hizmetlerinde bulunup cazibe —ki itihadr— gday arzu eder.

Mâsike (zaptediciJ „yutup. hâzine (hazmettirici) piirir, mümeyyize
(ayrdedici) lâtifi kesiften ayrr. Dâf'a (dlayc) kesifi barsaklar

yoluyla atp gider. Bu hâller, tabii hararetin kuvvetli veya zayf ol-

masna göre iki veya üç veya dört saatte midede hâsl olur. Buna

(1) nsan bedenine dört sv hâkim olup bunlardan birinin fazla veya eksik oluu

hastalklar, dourur. Bunlar kan, sevda, safra ve balgamdr.
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birinci hazm (sindirim) denir. Sonra o lâtifi cier kendisine çekip,

bu kuvvetler midede olan ad geçen ilerini, orada bir daha yapar-

lar. te orada kesif olan dört ksm olur. Bir ksm dalaa gidip sev-

dâ olur. Bir ksm öde gidip, safra olur. Bir ksm böbreklere gidip,

orada bevil olur. Bir ksm akciere gidip, sinede balgam olur.

Bu hâller de kuvvet ve zayfla göre, iki, üç veya dört saatte

hâsl olur. Buna ikinci hazm derler. Onda kalan lâtif kan, hâ-

lis olup ba ve dier uzuvlara gider. Bu kuvvetler kendi görevlerini

damarda da ayn müddet içinde tamamlarlar. Buna üçüncü hazm
denir. Bu hazmn kesifi (kalnt ve tortusu) deliklerden çkp, ku-

lak kiri, çapak, sümük ve burun kiri, kl, trnak, ter ve uzuvlardaki

kir olur. Eer bunlardan baka kls'tf ten bir ey kalrsa, nevâzil

(aknt), yara ve cerahat gibi marazlar meydana gelir. Sonra da-

marda kalan kan lâtif olup, her cüz'ü bir uzva ayrlp, musavvire

(protoplazma) kuvveti onu bulunduu uzvun renginde yapar. O
kuvvetler o ileri, o müddette, o damarlar Jçinde bir daha yaparlar.

Buna dördüncü hazm denir. Bu hazmn kesifi vücûddan eksik ka-

lan yeri tamamlar. Belki et ve ya fazlalap, güzel ve toplu bir be-

den olur. Kalan lâtif özü, üreme kuvveti erkein sulbüne çeker ve

orada meni yapar. Kadnlarn gösüne çekip hem meni yapar, hem
de süt emzirme zamannda süt yapar. Sonra o. gdalarn hulâsas

olan meni —ki nutfedir— bir muayyen zamanda cimâ ile, kadnn
nutfesi, yâni yumurtas ile birleir ve rahme gider. Orada nutfe,

krk günde eklini deitirip, alaka, yâni phtlam kan olur. Krk
gün daha geçince, yâni batan seksen gün sonra, o alaka, müdga,

yâni çinenmi et gibi olur. Üçüncü krk tamamnda, yâni yüzyirmi

günlük olunca, o müdga içinde kemik, sinir, damar, uzuv, et, ya,

tüy, .trnak meydana gelir. Demek ki, dördüncü ay tamam olunca,

ceninin bütün uzuvlar tekâmül edip, onda hayvani rûh mutasarrf

olup, anasnn göbei yolundan gdas kan olur. te insann ba-

langcn Allahü Teâlâ, Mü'minûn sûresi, onikinci âyetinden ondör-

düncü âyetinin sonuna kadar öyle bildiriyor: -Biz insan çamurun

hulâsasndan yarattk. Sonra o sülâleyi, yâni insanolunu, nutfe ya-

pp, bir karargâhda bulundurduk (ki rahimdir). Sonra o nutfeyi
' uyumu kan yaptk, o kan bir parça et ve o eti kemik yapp, üze-

rine el koyduk. Sonra ona rahimde bir baka yaratmayla rûh ver-

dik. Allahü Teâlâ bunlar yaratmada ve bütün hüküm ve kudretin-

de en güzel ve en yüksek oldu».

Buraya kadar anlatlanlarn özeti öyledir ki, insan bedeninin

asl maddesi topraktr. O toprak önce bitkilere gelip ya ekmek veya

hayvan yemi olmutur. Sonra o ekmek ve hayvan insann gdas
olup, ondan erkek ve kadnda üreme nüveleri hâsl olmu, sonra ana

rahminde nutfe, alaka, müdga olup, kemik, sinir, damar ve et ile
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dolmutur. Sonra erkek veya dii olup, rûhu gelip, dünyaya gelmi-
tir. Sonra ya yaayp, kemâlini bulmu, yahut akl tîâli olmadan
çocuk iken vefat etmitir. Halbuki göklerin hareketi ve yldzlarn
u'âmdan toprak unsurunun ancak binde biri bitki olur. Bitkinin

de, ancak binde biri ekmek ve hayvan olur. Hayvann da, ancak
binde biri insann gdas olur. Gdann da ancak binde biri meni
olur. Bin damla meniden, ancak biri [bir sperma] rahime gider. Ha-
nime düen nutfelerden, ancak binde biri çocuk olur. Doanlarn
da, ancak binde biri çok yaar. Onlarn da binde biri akl bali olur.

Binlerce aklldan, ancak biri mü'min olur. Binlerce mü'minden, an-
cak biri âlim olur. Binlerce âlimden, ancak biri hakikate erer. Bin-
lerce muhakkikin, ancak biri ârif-i biilâh lAllah' gerçeiyle tan-
yan) olur. Binlerce âriften, ancak biri kemâl mertebesine kavuur:

9
O hâlde bütün gök olaylar ve anâsrn imtizacndan doan ve

bütün zâhirî kâinattan murad ve maksudumuz, ancak insan- kâmi-
lin erefli varldr. însan- kâmilden bakas, tamamen ona tü~

feylî, hizmetçi ve tâbi klnmtr. Nitekim insanolunun en kâmili,

Habîb-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve-sellem) hazretlerinin annda,
«Sen olmasaydn, sen olmasaydn, eflâki yaratmazdm», buyuruldu.
Bu mânâda u beyit yazlmtr (asl Farsçadr) j

Her bin senede bir gönül burcuna,

Ak semâsndan böyle bir yldz gelir.

însanm bedenininJpalangc ve esas böylece bilinmi oldu. O
hâlde her ey aslna rucû eder kaidesi gereince, bedenin sonunun
ne olaca da, bundan anlalm oldu.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Cismin ve cann ini ve çkn ve beden
konaklarn aarak geri dönüünü, insan ruhunu, bedenin deiik-
liini ve ruhun devamlln bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahihleri demilerdir ki, eer bir kimse, kendi

sonunu incelemek ve bundaki menzillerini ap aslna kavumak
isterse, unu bilsin ki, ihtiyarlktan önce kehl olmu [saç sakal
krlam] idi. Daha Önce genç idi. Daha^önce çocuk idi. Daha önce
ana rahminde cenin idi. Ondan önce müaga idi. Ondan önce alaka;

ondan önce rahimde toplanm nutfe, ondan önce, babasnn sulbün-

de ve annesinin gösünde meni idi. Ondan önce damarda kan, daha
önce baba ve annenin gdas idi.^Ondan önce^hayvanî, daha önce
nebatî, ondan önce de anâsr eczas ile mümtezic toprak idi. Top-
raktan önce^mutlak cisim idi. Ondan önce tabiat- külliye idi. Ondan
önce mücerred cevher idi. O hâlde, deierek bu makama gelmi
olan kimse, cisim ve rüh yollarn tamamen ap geçmitir. Zülmâni
ve nûrânî perdeleri tamamen aradan kaldrmtr. Kendi nefsini
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ve bilmitir. Mevlâsn tanm ve bulmutur. Mebde ve

bilip, nereden gelip, nereye gittiine nfuttali' olup arif ve

vâsl olmutur. Bu ruhanî mi'racla, her mükülü çözülüp, her mu-

rad hâsl olmutur.
3

Bu ifadeden anlalyor ki, insann rûhu, her ne kadar fiilleri ile

bedene yakn ise
ç
de, zât bakmndan bakadr. Ondan^payndr.

Zira rûh, bir mücerred cevher olup, bir hâl üzere bâkidir. Beden

ise, her anda deimektedir ve fânidir. Rûh, o bakmdan bedenden

ayr^olup, bedenin bütün menzillerini seyr edip, biribirinden fark
^

ve temyiz etmitir. Mebcle ve möad yollarn, tefekkürle geçip, tezek-

kürle, sonuna gitmitir. Tahkik ve yakin ile gerei gibi, hâllerin ha-

kikatna ulamtr.

Demek ki, bir kimse bir eyi ölçmü ve takdir edebilmise, o

kimse o eyin ayn olmayp, gayr olmutur. Ruhun cismin gayrisi

olduuna hikmet kitaplarnda, deliller çoktur. Bu konuda daha uzun

konumaya hacet yoktur. Lakin buraya uygun delil udur ki, bu be-

den be yanda iken rûh nasl ise, imdi gene ayn rûhdur. Ama be-

den ayn deildir. Zira beden çok ekillere girmi, baka sfatlar

alm, boy, en ve derinlikte hareketle büyümütür. [Eski hücreler

deimi, yerine yenileri gelmitir]. Ya önce genç idi, imdi yalan-

m, ya toplu idi, imdi zayflam, ya lâtif idi, imdi kaba olmutur.

•O hâlde hakikatte yalanm olan beden, genç olan bedenden ba-

kadr. Genç olan beden de, çocuk olan bedenden bakadr. Gerçi

bedende çok deimeler olur, lâkin insann rûhu yine eski hâlinde

kalr. Tabiî ölüm zamannda ayrld bedeni kabirde ve maherde

bulur. Onunla ya Cehennemde azab çeker, ya Cennete nimet içre

bulunur.
-

BEÎNCÎ NEV: Bedenin deimesini ve rûhun bekasn bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahipleri demilerdir ki, insann ruhunun de-

imeyip, bedeninin deimesinin sebebi, rûhun yüksek âlemden gel-

mi olmasdr, Alem-i ulvîde, yâni yüksek âlemde bozulma ve dei-
me olmadndan, onun bir parças olan rûh da bir karar üzere kal-

mtr. Bu bedenin ' cüzleri ise, bu süfli, aa âlemden alnmtr.
Süfli âlem ise deime ve bozulma yeri klnmtr. Beden dört un-

surdan yaratlm olunca, insann bu terkibi, bu bozulan ve deien
âlemin bir parças olmutur. Parçalar daima onu meydana getiren

asla bal ^olduundan, küt de cüz'üne mail bilinmitir. Ama cüz'ün

ulle rücû'unun delili udur ki, insan ihtiyarlayp can âlemine dö-

ner. Bakara sûresi 156'nc âyetindeki.^-Biz Allah içiniz ve Allah'a

dönücüyüz., hükmünü bulur. Amma küllün cüz'eJbütünün parça-

ya) meylinin delili udur ki, daima fadl- ilâhinin feyzi, akl- kül va-
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stasiyle, mülk âlemine gelmektedir. Nitekim, Kur'ân- Kerim'in

evveli olan, «Âlemlerin Rabbi olan Allahü Teâlâ'ya^hamd olsun»,

âyet-i kerîmesi bunâ_âdil ahiddir. Demek ki, kül, cüz'e meyledip

fe'yiz verdii gibi, cüz de sonunda külle meyleder ve ona döner.

Cüz'ün külle geri dönmesinin bir delilide udur ki, insan ackr ve

susar. Zira bedenin cüz'lerinin kül tarafna dönmesi her an olur. On-

dan bedene eksiklik ve- zayflk gelir. Yemek ve ^içmeye koyulmak-

la, beden
5
için eksiini telâfi etme olur. Yâni anâsr tarafna giden

bedenin cüz'lerinin yerine, gdadan bedene gelip, yine beden ^ondan

kuvvet bulur. Çünkü bedenin gdas, yine asl bulunan anâsrdan

hâsl olan nebat ve hayvandr. Zira hakikatte bedenlerimizin be
senelik eczas, tamamen deiip, an be an, kademe kademe bedeni-

mizden ayrlp «laille gitmitir. Meselâ ellibe yamzda^iken bede-

nimizde olan ecza (hücreler) , elli yamzda olan eczadan farkldr.

Lâkin bu hâlleri, bu bilgileri bilmeyenler, bedeni, rûh gibi, bir hâlde

sabit kalc zannederler. Bunu öyle de açklarz ki, bir kimse, bir

sahrada bir çadr kursa, direk ve ipleri hep siyah olsa, ve o kimse

haftada bir gidip, bir siyah kaz çkarp, yerine bir beyaz dikse ve

bir siyah ipi alp, yerine bir beyazmi balasa, bu minvâl üzere, bir.

seneye kadar b siyah kazk ve iplerin hepsini' söküp, yerlerine be-

yazlarn yerletirse, bu deiiklie muttali' olmayanlara, o çadr,

yine geçen ylki gibi görünüp, her çarpasyla duruyor bilinir. Halbu-

ki onun bütün kazk ve ipleri deitirilmitir. Çünkü bu beyaz ka-

zk ve ipler, o siyah kazk ve iplerden bakadr. te bunun gibi, in-

sann bedeninin (hücreleri de) her an, dta ve içte deimekte ve

yerine ald gdalardan yemleri olumaktadr. Her be^ylda, hir^

kere^tamamen deiip, baka hâl alr bulunmutur. te cüz'ün kül- .

le, küllün cüz'e meyli, bu deliler ile ispat olunmutur. (Her eyin

hakikatini Allahü Teâlâ daha iyi bilir)

.

ALTINCI NEV: Bu âlemin bizi efkatli bir ana gibi terbiye et-

tiini, yetitirdiini bildirir.

Ey azizi Hikmet sahihleri demilerdir ki, bu âlem bizim efkatli

anamzdr. Nitekim anne çocuu terbiye eder, büyütür. Çocuun yi-

yemedii gdalar, annesi yeyip, onlardan süt hâsü olur. Çocuuna

gda olacak hâle gelir. ki gösü yoluyla çocuuna ulap, onunla

büyüdüü gibi, bu âlem de bizim efkatli anamzdr. ki göüs, yâni

meme mesâbesinde bulunan bitki ve hayvanlar yoluyla, bize uygun

gdalarmz, bize ulatrp, renk renk leziz meyveler, çeit çeit ne-

fis yemekler ile bizi yetitirir, besler. Amma ana diye bilinen bu

âlem, dier annelerin aksi bulunmutur. Zira bütün anneler, zahir-

lerine yüz dönmü ve âlem ise kendi bâtnna yüz çevirmitir. Böy-

lece bize bakp, terbiyemize hâzr olmutur. O hâlde, hakikatte biz
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hâlâ kendi validemizin karamda durmaktayz. Çünkü, «Saîd o kim-
sedir ki, anas karnnda saîd oldu, âkî de o kimsedir ki, anas kar-

nnda âkî oldu», hadîs-i erifini, bazlar böyle tevil eylemilerdir.

Bu mânâ u âyet-i kerîmeye uygundur ki, Allahü Teâlâ îsrâ süresi

yetmiikinci âyetinde, «Dünyada kalbi kör olup, doru yolu görme-
yen, âhirette de kör olup kurtulu yolunu görmez "ve istidad gidip

yolunu kaybeder», buyurdu. Bu mânây kâmil bir ahs u beyit ile

duyurmutur:

Kim ki bunda ârif-i Hakk olmadij

Tâ ebed bîgâne kald, bulmad C
1).

uras açk bir gerçektir ki, anadan kör olana asla çâre bulun-

maz. O hâlde iki cihan saâdetini, içinde bulunduumuz hâlde, ka-

zanmak mümkündür. Çünkü kendini bilmeyen çocuk saylr. Mev-
lâsn da bilmemi ve bulmam olur. O kimse, iki cihanda da kör
kalr. Onun için peygamberler ve veliler ve âlimler gelmitir ki, in-

sanlar Allahü Teâlâ'ya çaralar. Böylece dünyadaki
t

insanlar

Kur'ân- Kerîm'in nüru, tevhid ilmi ve mârifetle ve Rahman'a iba-

det ile gerçekleri görememe hastalndan kurtulurlar. Kendini bil-

mek vastasiyle, Allahü Teâlâ'ya âinâ ve seçilmilerin seçilmii

olurlar. Ebedî olarak O'nunla kalrlar. (Allahümme yâ Hayyü, yâ
Kayyûm, yâ bediü's-semâvât ve'l-ard; yâ mâlike'l-mülk, yâ zelce-

lâli ve'l-ikrâm! zzetin hakk için senden kalplerimizi diriltmeni ve

gözlerimizi seni tanmak nüru ile klandrman istiyoruz).

t K N C î FASIL
Bedenin terkibini, görünen ve görünmeyen organlarn tabiî ma-

hiyetlerini, insann hakikatini, dört rüknün karmas ile olan do-

umu ve karmann sebeb, hâl ve faydalarn ve onlardan meyda-

na geleni be nevi olarak geniçe bildirir.

BRNC NEV: Bedenin terkibini bildiriri

Ey aziz! Terih (anatomi) ehli demilerdir ki, dört basit madde
ki, dört esastr, insann ve dier canllarn ilk yap tadrlar. Zira

mürekkeb cisimlerin ayr ayr çeitleri, bu esaslarn imtizacndan

meydana gelir. Erkân denen bu esaslar dörttür. kisi hafif, ikisi

ardr. Hafif olanlar ate ile hava.^ar olanlar su ile topraktr. Ate
ünsuru^havaya ait cevherinin sirâyetiyle, dier unsurlarda cereyan

edip, imtizaç bulup, hararetiyle iki ar souk unsurun souklukla-

rn krnca, unsuriyetlerini terk edip, mizâclk mertebesine gider-

(1) Bu dünyada Allah' tamyamayan, gerçei göremeyen kigi, sonsuza dek O'na

yabana kald ve O'nu bulamad demektir.
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ler. ki ar unsur, a'zânm sükûnuna salam esas olur. ki hafif un-

sur da uzuvlarn hayat ve hareketlerine esas ve yardmc olur.

Dört ilk esas olan hararete scaklk), bürûdet (soukluk), rutu-

bet (yalk) ve yubûset (kuruluk) tir. Bu dördü, ana unsurlardr ve

yukarda bildirilen rükünlerde, yâni maddelerde mevcuttur. Bu un-

surlarn durumu, tabiî suretler üzerine kurulmutur. Zira onlar s-

caklk ve soukluk gibi durumlarda deiebilirler. Halbuki tabii su-

retlerin her biri kendi zâtiyle bakidir. Eer dört nitelik, tabiî suret-

ler olsayd, onlar da deiip, sabit kalmazd. O hâlde basit maddeler

olan bu dört rükün ve esas, küçülüp bir araya gelseler ve tam^mü-

iken bu zt nitelikleri ile birbirine te'sir etseler ve o basit gibi gö-

rünen cisimlerin her biri, dierinin nitelik kuvvetini krsa, o zt ni-'

telikler arasnda, her birinden, hepsinde benzer ve eit bir orta ni-

telik hâsl olur ki, ona mizâc derler. Mevâlid-i*selâse, yâni maden,

bitki ve hayvann hepsi onunla meydana gelirler. Lâkin tam mü-

rekkeb olmayan
3
cisimlerden bulut ve kayan yldz gibi eyler, bu

unsurlardan mizâcsz hâsl olurlar. Onun için de, çabucak yok olur-

lar.
I

KNC NEV: nsan bedeninin tabiî mahiyetini bildirir.

Ey aziz! Terih (anatomi) ehli demilerdir ki, ol Hâlk, Bârî ve

Musavvir Hazretleri, âlemdeki her eyi münasib, muvafk, yerli ye-

rinde, güzel ve itidâl üzere yaratmtr. Her canlya uygun ve lâyk,

her uzvunun hâline uygun bir mizâc vermitir. Âlemin bütün cüz-

lerinde [moleküllerinde, atomlarnda] olan imtizacn en uygun ve

en münasibini insan ^bedenine ikram edip, her uzvuna salam, uy-

gun ve yakan mizâc bah etmitir.

Bedende en scak olan ey hayvani rûh denen, lâtif buhardr.

Yürek, bu ruhun meneidir. Sonra kan gelir. Kan da yürekte bulu-

nur. Sonra uyumu kan gibi olan karacierdir. Kan orada oluur.

Sonra hâlis olan ettir. Sonra et ile sinirin karm olan adale, yâni

kastr. Sonra dalaktr ki, onda kan vardr. Sonra böbrektir ki, kan

azdr. Sonra atar damarlar, sonra toplar damarlardr. Sonra el aya-

sdr.

Bedende en souk olan, balgamdr. Sonra saçlar, sonra kemik-

ler, sonra kulak kemii yâni kkrdak, kemik balarndaki birbirine

geçen ksmlar, sonra' kiriler, sonra perde ve zarlar, sonra sinirler,

sonra murdar ilik, sonra beyin, sonra iç ya, sonra ya, sonra da

3
Bedende en rutubetli olan balgam, sonra kan, sonra

Ç ya, sonra beyin, sonra murdar ilik, sonra kadnlarn
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îeridir, sonra nefes alma. yeri olan akcier, sonra karacier, sonra

dalak, sonra böbrek ve sonra deridir.

Bedenin en kuru olan, saç olup, duman buharmdandr, sonra

uzuvlarn esas olan kemik, sonra kkrdak, sonra kemik balar,
sonra kiriler, sonra perde ve zarlar, sonra damarlar, sonra toplar

damarlar, sonra hareket sinirleri, sonra yürek, sonra bedendeki

sinirler, sonra da deridir.
<

ÜÇÜNCÜ NEVÎ: nsann ya durumlarn bildirir.
-\

Ey azizi Trih ehli demilerdir ki, yalarn mizac muhtelif ol-

duundan, ksaca insanlarn ya dört hâlde ncelenir. Biri büyüme
çadr. Otuz yama kadar devam. eder. Sonra durma yadr. Buna
gençlik ya da derler. Krk yama kadardr. Sonra kâhillik (gizli

düü) çadr. Altm yama kadardr. Sonra ihtiyarlk zamandr.
Altm yandan sonraki zamandr. Büyüme ça da iki ksmdr:
Biri çocukluk ya olup, on be yama kadar, dieri delikanllk za-

man olup,
^
büyümenin sonu olan otuz^yana kadardr. îte çocuk-

larn ^mizac mu'tedil, delikanllarn mizac scak ve yatr. Gençle-

rin mizâc scak ve hiddetlidir. Duraklama^yann müddetinden
sonra tabiî hararetin maddesi olan, tabiî rutubeti, bizi kuatan ha-

va çeker. Hararet azalmaya balar. Zira geçen fasüda anlatld
gibi, cisme ait bütün cüz ve kuvvetler sonludur. Bozulan ve eksilen-

leri karlamak için, eit olarak daima soumaktadr. Lâkin bozul-

ma, gün begün arttndan, gidenin yerine ayns gelmez^O hâlde

gelen ile sarf olunan farkl olunca bedende bulunan rutubet fena
bulup (yok olup) , ad geçen hararet söner. îte tabii ölüm budur.

Demek ki, her bir ahsn ük mizacna göre, rutubeti tutan kuv-

veti, bulunduran kuvveti, ne kadar ise, tabii ecelinin miktar da
odur. Eer dardan bir kazaya uramazsa^ömrü o kadardr. Zira

Allahü Teâlâ'nm kudreti ile ulvî ecrâmn, süflî cisimlerde, çeit çe-

it te'sirleri daimi olduundan, bütün halkn ekil, hâl, ^ahlâk ve

tavr, henüz ana rahminde nutfe iken rast gelen baht ve tali'leri te'-

sirlerinden meydana gelmitir. Ana rahmine nutfe vâki olduu sa-

atte, baba ve annenin tali'leri hangi ite ise, o nutfenin zâtna te'-

sirle nak-bend, yâni ilenmi olur. Meselâ saadet, ekavet, anlayl,
ahmak, bâhil, cömerd, korkak, yiit, sevgi, dümanlk, hrs, kanaat,

himmet ve alçaklk, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatszlk, ya-

ama ve yaamama, cemâl
?
ve kemâl, kelâl ve melâl her ne hâl üze-

re ise, o nutfenin zâtma tâli' olur. Çünkü o nutfe, caninin cisminin

Levh-i mahfuzudur. Levh-i mahfuz ise, bu âlemin mazhar, ayna-

sdr. O hâlde sait olan, o saâdetini .annesi karnnda bulmutur.
aki olan da, ekavetini anas karnndan almtr. Nitekim Habib-i

Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem), «Said o kimsedir ki, annesi
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karamda said olmu, aki o kimsedir ki, annesi kanmda aki ol-

mutur», buyurmutur. Herkesin 'tali'inin te'sirini remiz ve iaret ile

duyurmutur. i

Halkm bütün ekil, sfat ve mizaçlar feleki vaziyetler^ gerein-
ce rahimlerde ayr olunca, ecel-i

3müsemmalar da mizaçlarna gö-
re, orada muhtelif takdir olunmutur. Velhâsl^çocuklarm ve deli-

kanllarn bedenlerig itidal üzere scaklk ve rutubettedir. Gençlerin-
ki iddetli scak; kâhil .ve ihtiyarlarnki ise hayvani rûh ve scak
kandan, yukarda anlatld gibi,

^zaman geçtii için souk ve ku-.

ru olmutur. Ama kadnlarn mizacnn erkeklerden souk ve Rutu-
betli olduu denenmitir.

DÖRDÜNCÜ NEV, Bedenin, dört halitasnn (karmnn) do-
uunu bildirir.

5-

Ey azizi Terih ehli^emilerdir ki, bedenin ilk rutubetleri olan,

dört halita akc olan ^rutubetli cisimler olup, gdalar önce^ona dö-
nüür ve bedenin eczas, hücreleri onlardan beslenir. Rutubet hali-^

tas dört cinstir. En üstünü kan cinsi olup, sonra balgam, sonra saf-

ra, sonra sevda cinsidir. Bu karmlarn. her biri tabii ve gayr-i ta-

biidir.

Tabii kan, scak ve yatr. Rengi krmz, tad tatl, faydas et,

içya ve uzuvlarn gdas olmaktr. Gayr-i tabiîsi, souk olup, ren-
gi bulanktr. Tad ac olup, faydas yoktur.

Tabiî balgam, soukçadr. Rengi yumurtann beyaz zenginde^
dir. Tatldr. Faydas, kan veya^ kann yerini tutup, organlarn besini
olmaktr. Gayr-i tabiisi, kuru mizaçl, deiik renkli, acdr. Ya tuzlu
veya asitli olur.

•

mak, .yardmc olmak ve bedenin eczas olmaktr. Gayr-i tabiîsi, ya-
kc zehir cevheridir.

Tabii sevdâ, tabii kann dibinde kalan tortudur. Tatlya yakn
olup, yeri dalaktr. Faydas açl ve ehveti tahriktir. Gayr-i tabii-

sine, ac sevdâ derler.

Dört tabiatn meydana gelmesi öyledir: önce gdann çineye-
rek, öüterek hazm vardr d, bu az ve midede olur. O hâlde bun-
larda hazm kuvveti meydana gelmektedir. Zira çinenmi eyin, ilk

tat ve kokusu gider. Sonra çinenmi gda mideye varnca, midenin
üst kapa kapanp, orada tamamen hazm olur. Yalmz midenin ha-
rareti üe deü, belki sa taraftan karacierin, sol taraftan dalan,
ve onda bulunan atar ve toplar damarlarn ve hararet kabiliyeti
olan içyamn ve. midenin üstündeki perdeden sonra olan yürein
hepsinin hararetiyle tamam olup iki üç saatte birinci hazm hâsl
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olur. Midede herise suyu gibi seyyâl bir cevher vardr. (Yâni hazm

kolaylatrmak için asit bezleri vardr). Sonra onun kabas, mide-

den barsaklara gider. Lâtifi mideye bal bulunan, incecik damar-

lar yoluyla karaciere gider. Bu damarlar kl gibi incedir. Bu

damarlarla karaciere çeküirler. Sonra bütün karacier, bu lâtif

cevheri emer ve sünger gibi dolar. ki üç saat kadar da orada pier.

Ve ikinci hazm (yâni sindirim) hâsl olur. Bu pienin rengi krmz
olur. Yüzünde kaymak gibi bir ey ve dibinde tortuya benzer bir

madde hâsl olur. Çok pierse, yakc bir ey meydana gelir. Az pi-

erse Hint kavunu gibi bir ey hâsl olur. O kaymak safradr. Tortu
^

sevdâdr. Bu ikisi tabiidir. Yakc olann lâtifi safra-i reddiye, ke-

sifi sevda-y reddiyedir. Bu ikisi gayr-i tabiîdir. Hint kavunu, tabiî

balgamdr. Bunlardan saf ve hâlis olan kandr. Lâkin suyu çoktur.

Kan cierden ayrlmadan önce suyu. böbreklere inen damarlarla

çekilip, böbrekler kendilerine besin olacak, ya ve kan alp, dier

svy mesâneye süzerler. Oradan dar atlr. Kvamn bulmu kan,

cierin üstünden doan büyük damar tarafndan çekilir, ondan ay-

rlan damarlarla yüree ve oradan bütün bedene yaylr. Böylece

bütün organ ve hücrelerin gdas, besini olur. (Hakim ve Sâni' olan

Allahü Teâlâ her eyden münezzehtir. Celle azametühü ve amme
nevâlühü ve lâ ilâhe gayruhü)

.

. Dört halitann (karmn) olu sebeplerini, ta-

biatlarm, faydalarn, hareket sebeblerini ve buharlarndan mey-

dana gelen tabiî rûhu bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki. tabiî kann fâil (yapc)

sebebi, mu'tedil (orta) hararettir. Maddî sebebi ise. yiyecek ve içe-

cein itidâl (lmllk) derecesinde bulunmasdr. Tam sebebi ise,

bedenin beslenmesidir. Tabiî safrann fâil sebebi, mu'tedil hararet,

maddî sebebi scak, lâtif, taü ve yal gdadr. Sureta olan sebebi

çok pimektir. Tam sebebi kan ve bedenin besinlerinin karmasdr.

Yakc safrann fâil sebebi, cierin ar hararetidir. Tabii sevdann

i. mu'tedil hararet (orta scaklk), maddî sebebi, rutubeti

az olan scak ve sert yiyeceklerdir. Sureta sebebi akmayan ve bo-

zulmayan tortudur. Tam sebebi, kan kuvvetlendirip, bedenin besini

yapmaktr. Yakc sevdânm fail sebebi, itidâli aan hararettir. Bal-

gamn fâil sebebi, eksik hararettir. Maddi sebebi, sert souk ve ya-

pkan yalktr. Sureta sebebi, az pimektir. Tam sebebi, kan ve be-

denin besinlerinin karmasdr.

O hâlde, olu sebepleri, scaklk ve soukluktur. Çünkü itidalde

olan hararetten kan, çok hararetten yakc safra, daha çok hararet-

ten yakc sevdâ ve soukluktan balgam meydana gelmitir. Kan ile

damarda dolaan dört tabiatn damar içinde de iki üç saat kaldk-
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tan sonra üçüncü hazm (sindirimi) vardr. Uzuvlara dalma hâ-

linde, her uzuvda kendi nasibinin alnmas, ayn müddet içinde ol-

makta ve dördüncü hazm denilmektedir. Ama damarlar içinde

olan üçüncü hazmn ve uzuvlarda olan dördüncü hazmn fazlalk-

lar, bundan önceki faslda anlatld gibi kulak yolu kiri, göz ya
ve çapaklar, sümük ve burundaki kat kir olup, saç, kl, trnak hâ-

lini alp, bedenin a'zâlarndan çözülüp ayrlan ter, kir, yara ve ce-

rahat eklinde vücûddan atlrlar.

Bu dört tabiatn meydana geli sebebi olduu gibi, hareket se-

bebi de vardr. Çünkü bedenin hareketi kan, safray tahrik eder.

Bazen sevday da harekete getirir. Lâki^balgamm dinmesini yalar.

Güzel eyler^düünmek de dört tabiat tahrik edicidir. Nitekim dört

tabiatn kesafetinden, kesif bir cevher meydana gelir ki, uzuvdur,
yahut uzvun bir cüz'üdür. Bunun gibi dört halitann lâtif buharla-

rndan mizaç gibi bir lâtif cevher^doar ki, o tabii rûhdur. Hayvani
rûhu kabul istidadn bulmu mizâc üzere en önce rûh hâsl olup,

sonra bütün uzuvlara nefsani kuvvetleri ve dierlerini kabul isti-

dadn veren budur. O hâlde nefsani ve hayvani kuvvetler, insan

bedeninin a'zâlarndan, ancak bu tabiî rûh vastasiyle olur. Eer
bedenin bir uzvu, nefsani ve hayvani kuvvetlerden kesilip, tabiî

rûhdan muattal olsa, o uzuv henüz hayattadr. Zira uyumu veya
felç olmu olan uzuvda his ve hareket kuvveti yok ise de, hayat,
yâni yaamas devam etmektedir. (Yâni damarlar çok veya az çal-

p, sinirleri çalmaz). Ölü olsayd, çürür ve kokard. Demek ki,

felç olan uzuvda, onu koruyan bir kuvvet vardr, ki o da tabiî rûh-

dur.

Uzuvlarn niteliini, mahiyet ve faydalarn, isim ve kuvvetleri-

ni, meydana gelme ve özelliklerini, dört nevi olarak beyan eder.

BRNC NEV: Uzuvlarn keyfiyet ve mahiyetim bildirir.

M
Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, dört erkânn evvelki mizâ-

cndan meydana, gelen bedenin halitalar olduu gibi, dört halita-'
,

nm evvelki mizâcndan da meydana gelen bedenin a'zâlar olmu-
tur. A'zâlarm baz tek, bazs mür^kkeb olarak sûret bulmutur.
Tek^plan uzuv, hangi his olunan cüz'ünü alsan, had veriimde, o cül,

küllisine ortak olur. Kemik, et, sinir gibi. Bunlara ^cüz'leri birbirine

benzeyen uzuvlar denir. Mürekkeb uzuv, hangi cüz'ünü alsan, had
ve isimde küllisine ortak olmayandr. Yüz, el ve ayak gibi. Zira vec-

hin, yâni yüzün, bir ksm^yüz deildir. Bunlara âlet uzuvlar der-

ler. Çünkü hareket ve fiillerin tamamlanmasnda âlet olmulardr.

ÜÇÜNCÜ FASIL
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Cüzleri birbirine benzeyen a'zânn misâli kemiktir, Sert yaratlm-

tr. Çünkü kemik bedeninin esas, a'zâlarn hareketlerinin direidir.

Sonra kkrdaktr. Yumuaktr. Eilip, bükülebilir, katlanabilir. O
kemikten yumuak ve dier uzuvlardan serttir. Bunun faydas, yu-.

muak a'zâlara, kemiin balanmas iyi olmaktadr. Böylece yumu-

ak ile sert arasnda vasta olup .darbe veya düme zamannda, yu-

muak olan uzuv sert olandan ac duymaz. Sonra sinirlerdir. Beyin-

den veya omurilikten çkarlar. Katlanmakta esnek, gerilmekte sa-

lam ve beyaz cisimlerdir. His ve hareket için olan uzuvlarn hepsi

sinirler üe tamam olur. Sonra kirilerdir. Adalelerin etrafnda bulu-

nup sinire benzer cisimlerdir. Hareket eden uzuvlara bitiiktirler.

Bazen kasn bir araya gelmesiyle, yâni kaslmasyla kiriler de çe-

kilip, hareket hâlindeki a'zây çeker, bazen kasn açlmasiyle ve

kendi hâline dönmesiyle, ayn kiriler rahatlayp, uzvu kendi hâline

brakr. Sonra kemik balarndaki iplikçiklerdir. Kemikten bitmi

sinire benzeyen cisimlerdir. Bunlarn kaslara uzananlarna mutlak

rbat (ba) derler. Kemiklerin mafsallarn, eklem yerlerini ve di-

er uzuvlar birletirenlere rbat- akab (ökçe ba) derler. Bu ba-

larn hiçbirinin hissi yoktur. Böylece hareket ve dier ilerinden ac

duymazlar. Bu balarn faydas a'zâlan birbirine balamaktr. Son-

ra yürek damardr.^Bunlar uzun olup, içleri botur. Uzunluklar si-

nire, cevherleri nbata3
benzer. Bunlann öyle açlma ve kaslma ha-

reketleri vardr ki, sükûn ile ayrlrlar. Bunlar can damarlardr.

ruhu bedenin uzuvlarna tevzi için yaratlmtr. Sonra ciere bal
olan damarlardr. iryanlara, yâni can damarlarna benzeyen • ci-

simlerdir. Hepsi sakindir. Bunlar kan damarlardr. Bunlar kan be-

dene te^zi (datp toplamak) için yaratlmlardr. Sonra perde-

lerdir. Hisleri olmayan lâtif cisimlerdir. Dier cisimlerin yüzlerini

örterler. Çok faydalan vardr. Bütün uzuvlar hey' et ve ekilleri üze-

re muhafaza ederler. Faydalarndan biri de, kendi lifine bal olan
.

sinir ve balar vastasiyle, a'zâlan biribirine baglamalandr.

KNC NEV: Uzuvlarn isimlerini ve kuvvetlerini bildirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, bedendeki her bir uzvun,

kendinde tabii bir kuvveti vardr. O uzvun beslenmesi ancak o kuv-

vette olur. O kuvvet besini çeker, tutar, emer ve fuzûlî olan ksmm
atar. En kuvvetli uzuvlar beyin ve karacierdir. Zira bu ikisi, yü-

rekten hayat kuvvetini, tabii harareti ve rûhu kabul eder. Beyin

bütün 'duygularn merkezi, karacier de bütün beden uzuvlarn

beslendirme yeridir.

Yürek göüste, sol memenin altnda, karaciere yakn renkte

fincan (veya kozalak) eklinde erefli ve deerli bir uzuvdur. Sivri
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ucu aaya dorudur. Ortasnda göz bebeine benzer bir sevdâ (si-

yah) nokta vardr. O en^kymetli uzuvdur. smi Süveydâdr. Ruhun
ye bütün kuvvetlerin menbadr. Hayvani ruhun, insann nefsinin

birlikte bulunduu, Rabbâni ilhamn indii ve nazargâh- ilâhi olan
yerdir. Bütün uzuvlara hayat, hareket, idrak ve gda verip, terbiye

ederek yetitiren odur. Bütün kuvvet ve uzuvlar onun hizmetçisi

olup, emrindedirler. Amir odur. O hâlde, bedenin baz uzuvlar reis,

bazs reisin hizmetçisi, bazs da ne reis, ne de hizmetçidir.

Reis olan uzuvlar bedendeki ilk kuvvetlerin merkezleridir. ah-

Hizmetçi olan uzuvlarn bazsmda hazrlayc, bazsnda edâ
edicilik, yerine^getiricilik gibi Özel hizmetler vardr. Hazrlayc hiz-

met, reisin fiilinden önce; yerine getirici hizmet reisin fiilinden son-

radr. Yürein hazrlayc hizmeti göreni akcier, yerine getiren

hizmetçisi can damarlardr. Beyin hazrlayc hizmetçisi karacier,
dier rûh ve gda uzuvlar gibidir. Yerine getiren hizmetçisi sinirler

gibidir. Karacierin hazrlayc hizmetçisi mide; yerine getiren hiz-

metçisi, atar damarlardr. Ünseyeynin (tenâsül uzuvlarnn) hazr-
layc hizmetçisi, onlardan önce meniyi teviid eden uzuvlar gibidir.

Yerine getiren hizmetçileri erkeklerde zekerin delii ve onunla ün-

seyeyn arasnda olan damarlardr. Kadnda meniyi (yumurtay)
. ileten damarlardr. Bu da rahim saylabilir. Çünkü meninin menfa-

ati orada tamam olup, ceninin oluaca yerdir. (Sübhâne'l-hâlih ')

ÜÇÜNCÜ NEV: Ceninin ana rahmindeki a'zâlarnm oluun

U

bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki, eczâs benzer olan bede-

nin a'zâlannn hepsi iki meniden oluur' [Siperma ve yumurtadan,
meydana gelir]. Et ve ya buna germez. Zira bu ikisi kandan oluur.
Demek ki, et ve yadan baka, eczâs benzer a'zâîar, babann meni-
sinden hâsl oîur. Bu uzuvlar, peynirin sütten olumas gibi, anne-
nin yumurtasndan oluur. Süt ve mayann, kendilerinden meyda-
na gelen peynirin bütün cevherinden birer cüz' olduu gibi, iki me-
ninin her biri, rahimde olan cebinin tiim cevherinden birer cüzdüfi.

Sonra hâmile hanmn hayz kan, ceninin göbei yoluyla besini

hareket kuvvetlerinin merkezi olan beyin, dieri de beslenme kuv-
vetinin merkezi olan karacierdir. Nev'in bekas hasebiyle olan reis

uzuvlar, yine ad geçen bu üç merkezdir. Nev'in bekasna mahsus
olan dördüncüsü, tenâsül uzuvlardr. Onlar nesli koruyan meniyi
teviid için lâzmdrlar. Hey'etin tamamn, erkeklik ve diilik olan
mizâc ifade ederler.

bâri).
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olup, onunla nev ü nemâ bulur. Et ve vücûdu teekkül eder. Fazla

kan doum zamannda dar çkar. Et kann salam ksmndan
olup, hararet ve kurulukla hâsl olur. Ya ise, kann sulu ve yal-
sndan meydana gelir. Onun için hararetle erir. ki meniden oluan

a'zânm birisi bedenden ayrlsa, dieri tam olarak hâsl olmaz. Bir

cüz'ü noksan olsa, onun karlnda bir ey bitmez. Kemik gibi.

Ancak çocukluk yanda, çocuun dii biter ve kandan hâsl olan

uzvun bir zarara uramasndan sonra, yeniden biter ve eski hâline

gelir; et gibi.

DÖRDÜNCÜ NEV: Bedenin a'zâlannn özellikleri ve faydala-

rn bildirir.

Ey aziz! Ehl-i terih demilerdir ki, hassas olan ve hareket eden.

her uzvun, his ve hareket menei, bazen bir sinir olur. Bazen farkl

olup^her kuvvetin menei' bir baka sinir olur. Bütün etli uzuvlar

ya lifli olurlar, kaslarda olan et gibi, yahut lifâizdir, karacier gibi.

Bedenin hareketi ancak lif ile olur. Tabiî veya iradi hareketler hep

böyledir. Ama iradî, yâni istekli hareketler kaslarn lifleri ile olur.

Tabii hareketlere gelince: Etlerin ve damarlarn hareketleri böyle-

dir. stekli ve tabiî hareketlerden meydana gelen hareket: Bu iki

hareket, uzunlukla en arasndaki bir hey'ete mahsus lifle olur. O
hâlde, çekmek için uzun lif, tersi için enli lif ve tutmak için ikisi

arasmdak^lif i görür. A'zâdan aort gibi, bir tabakal olan uzvun,

üç ksm lifi birbirine dokunmu, örülmü hâldedir. ki ^tabakal

olan uzvun, d tabakasnda lif eninedir. ç tabakasnda lif uzun-
' lukla enlilik arasndadr. ç tabakann .içyüzünde lif uzunluunadr.

Ancak o ekilde yaratlmtr ki, çeken lif ile, iten lif birlikte i yap-

mayp, belki çeken Uf ile, tutan lif birleirler. Ancak barsaklarda

böyle deildir. Zira barsaklarn tutmaya pek ihtiyac yoktur. An-

cak çekme ve itmeye muhtaçtrlar. Ama kendi cevherinden uzak

olan cisimleri kuatan sinirli uzuvlarn bazs bir tabakal, bazs
iki tabakal bulunmutur. ki tabakal yaratlmalarnda çok fayda-

lar vardr:

Birinci fayda: çlerinde bulunan maddelerin hareketleri kuvve-

tiyle bölünmekten mahfuzdur. Can damarlar gibi.

kinci fayda: çlerinde bulunan sakl maddeler bozulma ve çk-

maktan iki kat mahfuz olur. Can damarlarnda olan rûh ve kan gibi.

Üçüncü fayda: tme ve çekmede o uzuv kuvvetli harekete muh-

taç olduundan itme âleti bir tabakasnda ve çekme âleti bir taba-

kasnda baka hâlde bulunurlar. Mide ve barsak gibi.

Dördüncü fayda: O uzvun iç sinirli tabakas, koruma için, d
et tabakas hazm için olur. Zira hazm eden, hazm olunanla kar-
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lamakszn kuvvetiyle ona te'sir eder. Ama baz a'zâmn mizac ka-

na yakn olup, kan ona besin olmak için, büyük deiikliklere ura-
maya ihtiyaç göstermez^Et gibi. Onun için ete ulaan^besin bir müd-

det kalp, sonra ete temayül eder. Baz uzuvlar mizaç bakmndan
kandan uzak olup, kan onun hâlini almakta, çok deiik hâllere gir-,

meye muhtaç olur; kemik gibi. Onun için gdas, onda bir müddet

kalacak ya bir boluk vardr, baldr ve kol kemikleri gibi, yahut

ayr ayr boluklar vardr. Alt çene kemii gibi. Böyle olan a'zâ,

vaktinde, gdadan ihtiyacn üstünde alr ve çeker. Böylece kendi hâ-

line çevirir. Ama kuvvetli a'zâ, kendi ihtiyacndan fazlasn, zâil

olan komusuna iter. Yürein iç organlara, beynin kulak arkasna,

karacierin burnun iki yanma göndermesi gibi.

IkinciBâb
însanm bedenindeki kemiklerin terkibi, isimleri ve özelliklerini

üç fasl hâlinde anlatr.

BRNC FASIL
Ba kemiklerinin terkibini, özelliklerini, isimlerini alt nevi ola-

rak bildirir.

BRNC NEV: Ksaca bedendeki uzuvlarn faydalarm bildirir.

Ey aziz! Terih (anatomi) âlimleri demilerdir ki, bedendeki ba-

z kemikler, binann esasna benzer. Omurga gibi. Zira omurga, bü-

tün uzuvlarn üzerine bina edildii ve ona dayand bir esastr. Ni-

tekim geminin her ksmnn omurga üzerine binas da böyledir. te
bedenin uzuvlarnn tümü bu omurga üzerinde nizam bulup, ta-

mamlanr. Baz uzuvlar, küçük çocuklarn bandaki bngldak gibi,

bir müddet için bulunur. Baz kemikler silâha kar siper gibidir.

Omurga üzerinde" olan omurlar böyledir. Bazlar mafsallar arasn-

da bulunur. Parmak kemikleri arasnda bulunan karnca kemii gi-

bi. Bazs alâkaya muhtaç olan cisimlere balanmtr. Hançere ada-

lesi, dilin ve bakalarnn lâm'a benzeyen kemikleri gibi. Kemiklerin

tümü bedenin direi, esas, koruyucusu ve savunucusudur. Kendile-

ri serttir ve içlerinde ilik vardr. çinde olan ilik onun gdas bulun-

mutur. Boluun faydas hafif olmaktr. Boluun bir olmasnn
faydas, kemiin sertliinin olduu gibi kalmasdr. Sertliin fay-

das, zor iler zamannda krlmamaktr. çindeki iliin faydas, bil-

dirildii gibi, onun gdas olup, kemie daima yallk vermektir.

Kemiin dayanldk ihtiyacna göre boluu azdr. Nitekim baldr

kemikleri öyle yaraülmtr. Bedenin uzuvlar onlara yüklenmitir.
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Kemiin hafif olmasna ihtiyaç olunca, boluu çok olur. Nitekim

burun kemikleri öyle yaplmtr. Hem bildirilen gda, hem de hava

Üe yaylan koku gibi eylerin o kemiklere geçmesi için, hem beynin

artklarn dar atmak için böyle yaratlmtr. '

Bedenin kemiklerinin hepsi birbirine komu ve karlkl vaz'

olunmulardr. Aralarndaki küçük mesafe, kkrdaklarn faydas

için yaratlan kkrdak balar ile doldurulmutur. Bu faydalarn

gerekmedii yerlere, iki kemik arasmda lâhikasz aralk yaratlm-

tr. Alt çene kemii gibi. Kemiklerin yaknlnn çok nevileri vardr.

Bazs kolay mafsallardaki olup. iki kemiin biri hareket etmeden,

dieri hareket eder. Kol kemii ile bilek mafsal böyledir. Bazs zor

hareket eden mafsallardaki- kemikler olup, birinin hareketi, dieri

olmadan zor ve pek azdr. Tarak kemikleri böyledir. Baz iki yakn

kemiin mafsallar dayankl olup, kemiklerden birinin hareketi,

dier kemiin hareketine baldr. Ksa kemiklerin mafsallar böy-

ledir. Baz kemikler de dili gibi olup, birbirine geçmi, bazsnn
ba, dierinin ona rastlayan yuvasna girmi olur. Ba kemii gibi.

(Sübhânel hâlikul bari el-Musavvir ve Sübhâne's-Sâni' el-Hakîm

el-Bediül-Mukaddir aet azametühü ve kemület kudretühü)

.

KNC NEV: nsann kafa kemiklerinin terkibini bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki, kafadaki bütün kemikle-

rin faydas beyni tehlikelerden korumak için, kalkan vazifesi gör-

mektir. Kafadaki kemiklerin çok olmasnn birçok faydalar vardr.

Birincisi, kafatasnn bir taraf krlsa, çatlasa veya zorlansa,

bütün kafatasma etki etmez. Ama tek bir kemik olsayd, hepsinin

etkilenmesi lâzm gelirdi.

kincisi, bildirilecek mânâ gereince sertlik ve yumuaklkta,

gedik, ve ikinlikte, incelik ve kalnlkta bir kemiin ayr ayr cüz-

. leri, ksmlar bulunmaz.

: Üçüncüsü, beyni sert buharlardan temizler. Zira eer sert bir

kemik olsa idi. ondan buhar geçemez ve beyni kokutarak bozard.

Dördüncüsü, ban içerisine giren damarlara yol ve geçit sa-

lar. Bu kafatasnn tabii ekli iki fayda için, yuvarlak olmutur.

Birincisi, dairevi eklin sahas, ona eit olan düz hatl ekiller-

den daha büyüktür.

kincisi, dairevî ekil, açs olan ekiller kadar, dokunacak ey-

lerden etkilenmeyip salam kalr. Bunun için kafatas yuvarlak ya-

plmtr. Bu kemiin ön ve arka semtlerine çkan iri taraflar, iki

yandan inen sinirleri korumak içindir. Bu eklin üç hakiki yivi var-



BAIN BE KEM 321

dr. Ayrca iki yalanc yivi vardr. Üç hakiki yivden biri kavisli blup

alnla müterektir,
| |

eklindedir. Buna eklil derler. Biri de ok

yivi olup, düzdür. Ban uzunluunu ikiye ayrr.
|

I
|
eklindedir.

Üçüncüsü kafann arkas ile, ban kaidesi arasnda müterektir.

O bir aç eklinde olup, açs noktasna, ok yivi ile bitiiktir.
|
A

j

eklindedir. Bu Yunanca «L» (A) harfine benzediinden, buna L yivi

derler, iki yalanc yiv ise, ok yivlerinin müvazenesiyle iki tarafndan

ban uzunluu ile inip, kafakemiine tamamiyle dahil olmadkla-

rndan, bunlara kreyn (iki d kabuk) de derler. Bunlar selâse-i

(üç ana kemik) ile bitiik olduklarnda bu ekilde olur.

NEV: nsan bann kaide ve duvar glbî olan be
bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, insan bann, bildirilen ke-

miklerinden baka be kemii daha vardr ki, dördü duvar gibi, biri

kaide gibidir. Bu dört duvar, aln kemiinden sert yaratlmtr.
Zira çarpma ve düme onlara çok rastlar. Ön duvar aln kemiidir.

Yukardan hududu yivli kavis kemiine, aas ok yivli kemiin-
den uzayp, kan yannda, gözün üstünden geçip, sonu, ayn kemi-

in ikinci tarafna birleen yivlerdir. Ama sada ve solda olan iki

duvar, on iki kemik olup, kulak kemikleri onlardandr. Kulak yolu

boluunu korumak için sert olmalarndan ötürü onlara hacreteyn

r. O iki deli

lerden

ki, L yivinin bir tarafndan gelip geçer ve kavis yivinde son bulur,

ön taraftan hududlar, kavis kemiklerinin birer ksm ve arka taraf-

tan L yivinin birer cüz'üdür. Arka duvarn hududu, yukardan L yi-

vi, aadan ba ile temeli arasnda olan yivdir ki, L yivinin iki ta-

raf arasn birletirir. Beynin kaidesi, bu kemii tayan kemiktir.

Onun sert olmasnda iki fayda vardr: Biri sertlik, tahammüle yar-

dm eder. Dieri sert olduundan pörsüme ve çürümeyi kabul etmez,

ki akan, iki yannda, iki salam kemik vardr ki,, akaa geçen

sinirleri örtmülerdir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Üst çene kemiklerinin terkibini bildirir.
•

,
Ey azizf Terih ehli demilerdir ki, üst çene kemiklerinin üst

taraftan hududu, kendi ile yüz arasnda ortak yivdir ki, katan ge-

çip, akaktan akaa ulamtr. Alt taraftan hududu, dilerin bit-

tii yerdir. ki yandan hududlar dilerin arkasnda olan sivri ke-

F. 21
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inikler ile kendi arasnda müterek yivdir ki, o da kulak tarafndan

gelmitir. Arka tarafnn hududu, bir yiv olup, bununla çeneyi uzun-

luuna kesen' yivin arasn ayrmtr. Üst çene kemiinin hududla^

r bunlardr. Ama üst çenenin iç hududunda olan yivlerden birisi

çeneyi uzunluuna kesmitir. Biri de iki ka arasndan iki dudak

arasna inip gitmitir. Biri de bu yivin balangcndan gelip saa
kayarak, sivri diler ile dört di arasna ulamtr. Biri, bunun gibi.

sola meyi edip gitmitir. O hâlde orta ve iki taraftaki üç yiv arasn-

da ve ad geçen sivri diler arasnda iki üçgen eklinde kemikle

mahdud olunmutur (snrlanmtr). Lâkin bu üçgenlerin kaideleri,

dilerin bittii yerler olmayp, belki ondan önce, burun kemiklerinin

kaidesi yaknnda iki üçgeni bir yiv kesmitir. Zira üç yiv, bu kesen

yivi geçip, ad geçen yerlere ulamlardr. Bu iki üçgenden baka'
iki kemik daha hâsl olmutur ki, onlar bu iki üçgenin kaideleri ile,

dilerin bittii yerler ve yivler tarafndan iki ksm kuatmtr. Or-

ta yivden inen ksm, bu iki kemii birbirinden ayrp, ayrc yiv

yannda, her biri iki aç eklinde olmutur. ki sivri di yannda bir

aç süzgeçleri ve iki burun kemii yanmda bir geni aç eklini al-

mtr.
Yine üst çenenin yivlerinden birisi, üst müterek yivden inip,

göz yanna gelip çukura ulatnda, üç dala ayrlan yivdir. Bir dal
aln ile müterek olan yivin altnda ve göz çukurunun üstünden ge-

çip kaa ulamtr. Bir dal göz çukuruna girmeyip, ayn ekilde bi-

tiir. Üçüncü dal, çukura girdikten sonra, ayn ekilde birlemitir.

Birinci daln ayrd birinci kemik de, üçüncü kemikten daha kü-

yüktür.

BENC NEV: Burnun faydalarn, kemiklerini, kemiklerinin

yapsn ve alt çeneyi bildirir.

Ey azizi Ehl-i terih demilerdir ki, burnun çok faydalar var-

dr:

1 — çindeki boluk ile, buruna su çekmeye yardm eder.

2 — Ona çok hava girer, fakat dimaa nüfuz etmeden itidâle

gelir. Zira burna çekilen havann bir miktar dimaa nüfuz edip

çou akcierlere iner.

3 — Koklama organ olup, havadaki kokuyu alr.

4 — Harfleri kesmeye ve çkarlmalarna yardm eder.

5 — Batan ifraz edilen ie yaramaz eyleri tutup, gözün gör-

mesini salar.

Burun kemiinin terkibi, iki üçgen gibi duran iki kemikten ya-

pümtr ki, bu üçgenlerin birer açlar üst tarafta birleir. ki kaide

bir aç ile birbirine bitiip iki aç ile ayrürlar. Her bir kemik yüz
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kemiklerinin iki yanndaki yivlere geçmi vaziyettedir. Aa taraf-

larnda da iki yumuak kkrdak varar. Aralarnda ise ust ksm
alt ksmndan daha sert olan .bir kkrdak vardr ki, bunun iki taraf

sert kemiklere bitiiktir. Bu orta kkrdak burnu bir beden çemesi
gibi iki delie ayrmakla görevlidir. Ta ki dimadan inen fazlalk

burna geldiinde iki delikten birine girip diman teneffüs yolunu
kapatmam olur.

ki taraftaki kkrdaklarn ise üç faydas vardr. Birincisi dier
kkrdaklarn yaptm ' yapmasdr. kincisi fazla teneffüs gerekti-

inde açlp genilemektir. Üçüncüsü ise teneffüs annda titreme-

lerle buhar datmaktr.

Burnun iki kemii ince ve hafiftirler: Bunun sebebi, balayan
kemik olmaylardr. Zira onlara incelik gerekir.

Alt çenenin yapsmda büyük bir nizam vardr. Çünkü iki ke-

mikten meydana gelmi olup, aralarn çene altmda bir salam ek-

lem birletirmitir. ki arka taraflar iki yüksek ve eri. kemik ya-

nnda yükselip, balarla birbirinin üzerine gelmilerdir. Alt çene-

nin hareketiyle, azn açlmas, lokmalarn çinenmesi gibi çok fay-

dalar vardr.

ALTINCI NEV: nsann dilerinin yapsn, isimlerini, ekilleri-

ni ve sralarm bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki, insann otuziki dii var-

dr. Baz kimselerin dilerinin yanndan, dört az dii yok olup, yir-

misekize inmitir. Ama ortadaki dilerden dört üstten ve dört alt-

tan olanlar kesmek içindir. Üstten ve alttan ikier sivri diler kr-
mak için ve bunlardan sonraki üstten ve alttan ikier di de~öüt-
mek içindir. Onlardan sonrakiler de çinemek içindir. Son diler de

tamamlamak içindir. O hâlde kesiciler sekiz, krclar dört, öütü-
cüler sekiz, çineyioler sekiz ve ondan sonrakiler de dört tane olup,

hepsi otuziki di eder. Çounda sondaki dört di, bülûdan sonra ve

duraklama yandan Önce biter. Onun için bunlara bulû (veya

yirmi ya) dii denmitir.

Dilerin kökleri, balar ve ayrntlar vardr. Her iki çenede bu-

lunan kemiklerin deliklerinde bulunurlar. Her deliin yanlar üze-

rinde sert etler bitmi olup, üzerinde küçük bir kemik bitmitir. Bu,

dii çevreleyip, kuvvetli balarla tutmutur. Çineyici dilerden ba-
kasnn bir ba vardr. Ama alt çenede olan çineyici dilerin her
birinin iki veya üç muayyen ba, yâni tabakas vardr. Sonraki di-
lerde ise, bunlar üçtür. Üst çenedeki çineyici dilerin üç veya dör-

der üst tabakas vardr. Yâni çknts vardr, özellikle son dilerin-

kiler dörttür. Bu çkntlarn çok olmalarnn sebebi, büyük olmalar
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ve çok i yapmalardr. Üsttekilerde daha çok olmasnn hikmeti ise,

çkntlarnn aaya doru olmas, arlklar ile, çkntlarn aksi

yönlerine meyilleridir. Alt az dilerinin ise, arlklar bulunduklar

yerde olduundan tabiate aykrlk yoktur.

Vücûddaki kemiklerin hiç birinde duyarlk yoktur. Lâkin di
kemikleri, beyin .kuvveti ile, hissiz kalmazlar. Çünkü di kemikleri

scak ve souun, tatl ve ekinin ve dier zt hâllerin farkn his-

sederler. Dier kemikler böyle deildir.

KNC FASIL
-

Omurga, boyun, göüs, ee ve bel kemiklerini be nevi üzere

bildirir.

BRNC NEV: Omurgann yapsn anlatr.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, omurgann çok faydalan

vardr:

1 — Hayatn devamnda önemli yer tutan omurilik ondadr. Zi-

ra bütün sinirlerin biti yeri beyin olsayd; insan bann imdiki hâ-

linden daha büyük olmas gerekirdi. Böylece beden için arlk olur-

du. Sinirler en uzak a'zâya ulamakta, uzun mesafeye muhtaç olup,

baz tehlike ve kesilmelere ma'rûz kald gibi, ar a'zây, esaslar-

na çekmekte, kuvvetleri az olurdu. te Hâlk, Bâri ve Musavvir haz-

retleri hikmet ve inâyetiyle, beyinden bir cüz olan murdar ilii, ma-
den eriyii gibi aktm, omurgay ona salam klf yapmtr. Böy-

lece omurga etrafnda, sinir taksiminin tevzii daha uygun olmutur.

2 — önünde bulunan uzva kalkan vazifesi görmektedir. Onun
için boumlar ve ek yerleri vardr.

3 — Bedendeki kemiklerin esas olmutur. Nitekim, insandaki

omurgann, gemi omurgas gibi, binann, yâni yapnn esas olduu
yukarda geçmi idi. Onun için omurga, gayet salam ve kuvvetli

yaratlmtr.
4 — nsann ayakta, dik durabilmesi ve hareket etmesini sa-

lar. Onun için omurga gayet düzgün omurlardan meydana gelmi-

tir. Hepsi bir kemik, yahut büyük kemik olmayp, hüsn-i intizam,

düzenleniindeki güzellik, ahsen-i takvim (en güzel yaratl) üzere

klnmtr. Omurlar arasnda bulunan mafsallar, ne yumuak, ne
de serttirler. Böylece katlanmak gibi bir durum meydana gelmez.

Omurlar öyle kemiktirler ki, ortasnda omurilik nüfûz edecek de-

likleri vardr. Baz omurlarn sanda ve solunda, deliklerin iki ya-

nndan dört zevâidi (fazlalklar, çkntlar) vardr. Bazs yukarya
ait, bazs aaya aittir. Baz omurlarda alt tane olup, dördü bir

tarafta, ikisi bir tarafta olur. Baz omurlarda sekiz zevâid vardr.
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Bu zevâidlerin faydalarndan biri, mafsala ait balarla, omurlar

aras gayet -muntazam olup, birinin zevadimn baar, oburunun

çukurlarna girip salamiamtr. Bu omurlarn bUdirilen zevâi-

dinüen baka, zevâidieri de olup, onlarn faydas, çatmadan koru-

ma olup, tepkilere kar kalkan vazifesi görmektir. Bunlar omurla-

rn uzunluu yönündedirler. Bunlarn arkasndan yana doru olan-

larna evk ve senâsin denilmitir. Sada ve solda olanlarna ka-

natlar derler. Bunlar bedende olan, sinir, damar ve adaleleri muha-

faza ederler. Ee, yâni kaburga kemiine yakn olan kanatlarn bir

faydas, ee kemiklerinin yumru balar bunlara geçmi olup, çu-

kurlar ile balanrlar. Zira her kanatn iki boluu ve kaburga ke-

miinin ki zaid yumru- balan vardr. Bu omurlarn orta deliklerin-

den baka, daha çok delikleri olup, onlardan sinirler çkar, damar-

lar girer. Bu delikler onun için omurlarn, iki yanmdan halk olunup,

arkasnda bulunmutur. Zira onda, giren ve çkan damarlar koru-

mak gerekmez. Ama bu damarlar ve sinirler, eer omurgann önün-

de bulunsayd, bedenin tabii arl ve iradî hareketi ile, meyli

olan yerlerde bulunmu olmakla, zayf olup balayamazlard. Bu

koruma için olan zevâidin üzerinde sinir ve rutubet bulunup, onu

kaplam ve örtmütür. Böylece ona temas eden et acmaz. Mafsal-

lardaki zevâidin de hâli böyledir. Onlar biribirini takip ile kuvvet-

lice tutup, her taraftan rapt ederler. Lâkin önlerinden olan takib,
'

gayet salamdr. Arkasndan olan ise selistir. Çünkü arkadan çok

öne eilmek gerekmektedir. O hâlde omurlar takib ve irtibatlar ile

böyle muhkem olduklarndan, bir kemik gibi, salam olmutur.

Eilme ve bükülme ve esneklikleri sebebiyle, çok kemikler gibi ha-

reket ve esneklik için vaz' olunmutur. (Sübkâne Sâni l-Hakîm cel-

le celâluh).
i

KNC NEVÎ, Boyun kemiini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, boyun kemii, akcier için,

akcier ise çok faydalar için yaratlmtr. Boyun kemiinin omur-

lar ve omurgann omurlar üstüste olduundan her bir omur ken-

dini tayan omurdan küçük ve hafif olmutur. Böylece a'zânn ha-

reketleri hikmet nizam üzeredir. Omurgann en aa ve en son

omuru, hepsinden büyük ve serttir. Ana rahminde, kemiklerin ni-

zamndan önce bulunmutur. Kabirde ise, hepsinden sonra çürü-

yüp, toprak olur. Omuriliin yukars, çok ve sertçe olduundan,

• boyun omurlarnn delikleri daha geni, olmutur. Çünkü sinirler-

den yukarya ait olanlar, aaya mahsus olanlardan daha çoktur.

O hâlde boynun omurlar küçük ve deliklerinin büyük olmas sebe-

biyle hepsinden salam ve senâsinleri küçük, kanatlar büyük ve

ikier bal olmulardr. Bu omurlarn harekete ihtiyac, sebata ih-
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tiyacmdan çok olduundan omurlarn mafsallar, aadaki maf-

sallara göre selis ve yumuaktr. Çünkü bu mafsallarn salam ol-

maya ihtiyaçlar azdr. Boyun omurlarnn yedi tane olmas, uzun-

luu mu'tedil olmak içindir. Bu omurlarn birincisi hariç, her biri-

nin bildirildii ekilde, onbirer zevâidi vardr. Birer sense, ikier

u'be, ikier kanat ve yukarya çkan dörttür. Sinirlerin çk yerle-

rinin delikli dairesi, her iki omur arasmda yarmar olmak üzere bö-

lünmütür. Ama birinci omur ile, ikinci omurun çok Özellikleri var-

dr ki, bunlar dierlerinde bulunmaz. Zira sa ve sola olan hareketi

kendi ile, birinci omur arasmda bulunan mafsal ile birlemitir. Ba-

sn öne ve arkaya olan hareketi, kendisi ile ikinci omur arasnda olan

mafsal üe vücûd bulmutur. Ama birinci mafsal, birinci omurun ah-

siyeti üzerine .sabit olmutur. Bu omurun üst tarafnda iki boluu
vardr ki, onlara ba kemiklerinin iki zâidesi taraflar girmitir. Bu
iki zâidenin birisi, boluundan yükselip, öbürü boluuna tama-

miyle gömülse, ba ondan yana eilip, o tarafa eilir. Ama ikinci

mafsal, ikinci omurdadr. Bu omurun ön tarafnda uzun bir zaide

yaratlmtr. Birinci omurun ön tarafndaki delikten geçip, ba,

yâni kafa kemiinde bulunan fkrasna kavuur. Bu zâide, bu fk-

rann deliinden geçip, o fkraya girse, ba, ayak tarafna döner,

yâni öne eilir. Eer bu zâide, çukurundan çkarsa, ba düz durur.

Eer zâide deliinden de çkarsa ba arkaya eilir. y
>

kinci omurun arkasnda da ksa boylu bir zâide daha vardr.

Ancak birinci omurda olan çukuru içinde hareket edip, onu geçmez.

Birinci omurun özelliklerine gelince: Sensenesi yoktur. Olmamas-
nn da faydas, ar olmayp, etrafnda bulunan çok miktardaki si-

nir ve kaslara eziyet vermez. Bu çukur veya oyuk, ba kemiinde

gömülmü gibi olduundan, kanatlar da yoktur. Çünkü sinirlerin

çk yerine yakn olup, yerleri dar olduundan, kanat bulunma-

mas Bâri Teâlâ'nm hikmetidir. Bu omurun özelliklerinden biri de,

sinirlerin ondan çkmasdr. Dier omurlar gibi iki taraftan (yan-

dan) ve ortak delikten domazlar. Ancak arka yannn üst tarafn-

daki iki delikten hepsi, lif gibi ince olduklar hâlde çkarlar. Uza-

dkça tedricen kalnlarlar ve yerlerine göre sert ve salam olurlar.

Ama ikinci fkrann ksa boylu zâidesi üst arka yannda bulu-

nup, onda sinir çk delikleri mümkün olmadndan, bunun delik-

leri sensenesinin yanlarndan yaplmtr. Bu ü^incinin zâideleri

kuvvetli balarla, birinci fkraya, yâni omura rabt olunmutur.

Ban birinci omur ile olan mafsal selistir. Yâni yumuaktr. kinci

omur ile dier omurlarn mafsallarndan, eklem yerlerinden daha

yumuaktr. Zira bu iki mafsal ile olan bam hareketine ihtiyaç

çoktur. Ksaca Bâri Teâlâ'nn san'atdr.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Göüs kemiini bildirir.

Ey aziz! Terih 'ehli demilerdir ki, göüs kemii (veya omur-

gas) kaburga kemiklerine bitiik olup. göüsteki en kymetli a'zâ-

lar içine almakta ve korumaktadr. Bunlar oniki omurdur. Onbiri-

nin sensenesi ve kanatlar vardr. Birinin kanad yoktur. Sensene-

leri ayn seviyede deildir. Zira bunlardan, yürek gibi en erefli uz-

va yakn olup, bitiik olan daha büyük ve kuvvetlidir. Göüs omur-

larnn kanatlan dierlerinden sert olup, kaburga kemikleri onlara

kavumaz. Gösün yedi üst omurlarnn senâsinleri büyük ve ka-

natlar sert olup salamdr. Böylece uzuvlarn reisi olan yürei tam
bir tazim ile muhafaza ederler. Çünkü bu omurlarn cisimleri sena-

sin ve kanatlarna gitmitir. Bunun için bunlarn mafsallarnda ze~

vâidler, ksa ve geni olmutur. Onuncu omurun üstünde bulunan-

larn üstünde bulunan zevâid mafsallarnda, setli boluklar vardr.

Aa tarafa inen zevâidin yumru balar o boluklara girip, senâ-

sinleri en aaya varmtr. Onuncunun sensenesi kubbe gibi yapl-

mtr. Mafsal zevâidinin iki yannda olan çukurlar setli deildir.

Çünkü üstü alt ile beraber giyme eklindedir. Onuncunun altndaki

lokmalar yukarya, boluklar aaya doru eik olup, senâsinleri,

yukarya doru yumru eklindedir.

Onikinci fkrann kanatlar yoktur. Çünkü onda kaburga kemi-

i varken bunlara ihtiyaç olmaz. Ama mide perdesinin taraf bu
onikinci fkraya bitiiktir. Bu fkrann yukars küçük yapl oldu-

undan, kendinde, çok mafsal yoktur. Göüs omurlar boyun omur-
larndan büyük olduundan ortak delikleri iki ba arasmda ayn
ekilde taksim edilmi olmayp, tedricen yukarda çok, aada
eksik olup, sinir delikleri tamamen onuncu omurda bulunmutur.
Gösün dier omurlar, yâni göüs kemiinin ayr parçalar ve iki

uyluk aras olan katann bütün dikileri, bu delikleri tamamen içine

aldndan, onlarn bulunmasyla, sinirlerin çkmas için bu diki-

lerin sanda ve solunda birer delik daha vardr. Katan fkralarnn
üzerinde senâsin ve geni kanatlar vardr.

Katan, yâni bel kemii denen ksmda be omur vardr. Bunlar,

sonuncusu ile beraber omurgann tümüne kaide gibi olup, o direin

taycs, kasn tutucusu ve iki ayan sinirlerinin biti yeri ol-

mutur. Son, kemikler üçtür. Onlar bütün omurlardan sert, mafsal-

lar salam ve kanatlar genitir. Sinirler için ön ve arka taraflarn-

da özel delikler vardr. Oyluk mafsallar onlara engel olmad gibi,

sknt da vermemek içindir. Bu son kemik bildirilen katan (bel) ke-

miine benzer.

Kuyruk kemii, üç kkrdak fkradan meydana gelmi olup, ze-

vâidi yoktur. Küçük olduklarndan, boyun fkralar gibi, sinirleri



328 MARFETNAME
I

müterek deliklerden bitmitir. Üçüncü fkrann, yâni omurun ya-

rmdan ise bir sinir çkmtr.
Buraya kadar anlatlanlardan anlalm oldu ki, omurgann tü-

mü," yekpare gibidir. Üstünlük ve ekilleri ile âevri ve dairevidir.

Çünkü sadme, vurma ve çarpma âfetlerini kabul etmekten en uzak

ekil dairevi ekillerdir. Onun için omurgann yukarya bükük

olup, orta omurlar olan onuncularda hepsi bir aradadr. Onuncu

omur, omurgann uzunluu bakmndan senâsinin tavassutu (orta-

sU olup, iki tarafn birine bükülmütür. Böylece iki taraftan her bi-

rinde bulunan dokuzar omur, bu onuncunun üzerinde toplanp ni-

zam bulur. te boyun ve omurgadaki omurlarn tümü yirmi altdr.-

DÖRDÜNCÜ NEV: Kaburga kemiklerini bildirir.

Ey azizi Terih ehli, yâni anatomi âlimleri demilerdir ki, ka-

burga kemikleri solunum organlarn ve sindirim organlarnn yuka-

rda olanlarm korumak için yaratlmtr. O hâlde bunlara arlk
gelmemesi için ve birine gelen zararm hepsine olmamas için, besin

ve havadan göüs boluu dolup, geni yere muhtaç olduundan
açlmann kolay olmas için ve solunum iine tâyin olunan göüs
kaslarnn i yapamaz hâle gelmemesi için, kaburga kemikleri, bir

bütün kemik olmayp, ayr ayr olmulardr. Bu kemikler, uzuvlarn

bakam olan yürei ve beraberinde bulunan uzuvlar içine almtr.
Çünkü bu kymetli uzuvlara arzann, zararn etkisi büyük i oldu-

,

undan, onlar çok ihtiyatl bir ekilde korumak lâzm oldu. Bunun
için yukardaki geni kaburgalar, içlerinde bulunan kymetli uzuv-

lar üzerinde yay gibi kavisli olup, onu her yandan korumak için bir

araya gelmiler, kuatmlardr. Ama sindirim organlarna yakn
olan aa kaburgalar, arka taraftan kalkan vazifesi görmekte, ka-

racier, dalak ve dier organlar korumaktadrlar. Bunlar birbirine

bitiik olmayp, tedricen boylan azalmtr. Yukandakilerin uçlar

birbirine yakm, aadakilerin ise daha uzaktr. Böylece midenin

yeri geni olmu, besin ve hava ile dolunca zorlanmaz ve acmaz ol-

mutur.

Yukardaki yedi kaburga kemiine, göüs kemikleri denmitir.

Bunlar her iki yandan yedier kemik olup, ee eklindedirler. ki
ortalar daha büyük ve daha uzun olup, etraflarndakiler daha ksa-

dr. Zira bu ekil her bakmdan göüsteki organlar daha iyi sarm-
tr.

„Bu kaburgalar, yumru balar üzerinde önce aaya eilip, son-

ra yukarya dönerek, ortada birbirlerine kavumulardr. Böylece

göüs kafesi daha geni olmutur. Nitekim bu kaburgalarn herbi-

rinden iki zâide, omurlarn her iki yannda olan iki çukur fkraya
girip, katmerli mafsal hâsl olmutur. Bunun gibi bu kaburga ke-
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iniklerinin göüs kemii üe olan birlemesi, tpk omurga üe olan
terkibi gibidir.

Geri kalan be ksa kaburga kemii, arkadadrlar. Uçlar kkr-
dakla örtülmü olup, müsademeden uzaktrlar. Krlmaktan emin,
sertle yumuak aras olan kkrdak maddesi ile yumuak organlara
birlemektedir.

Göüs kemiinde, yedi kemik vardr. Onun bir tek kemik olma-
mas, yine hafiflik içindir. Kendisi, yumuak kkrdakla balanm,
mafsallar salam olmutur. Böylece, solunum organlar genileyin-
ce rahatça müsaid olur. Bu kemiklerin says, kendilerine iliik olan
kaburgalarn saysnca yedidir. Bu kemiin en altna geniçe bir ke-
mik kkrda bitimitir. Onun aa taraf dairevi olup, hançere
benzediinden, hançer kemii ad ile tannmtr. Onun faydas, mi-
deyi koruyup, göüs kemii ile, yumuak uzuvlar arasnda geçit

salayp, sert ile yumuak arasn birletirmekte uygunluk sala-
maktadr.

BENC NEV: Ee (köprücük) kemiini bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki, ee kemii, göüs kemi-
inin üstünün iki yanndan, göüs kemiklerinin üstündeki kemik-
tir. Boazn yannda onun bo derin bir yeri kalmtr. Böylece ç-
kan ve inen damarlar ve sinirler oradan geçi yolu bulurlar. Bu ke-
mik saa ve sola meyi edip, omuz tarafna birlemitir. Omuz bu
kemikle rapt edilmi olup, ikisi beraber kol kemiine balanmtr.

Kürek kemiinin çok faydalan vardr.

1 — Kol ve el kemikleri ona baf olup, göüse yapmamlar-
dr. ki elin hareketleri kolay olup, selislikten kalmazlar.

2 — Omuz kaburgadan uzak olup, iki kolun hareket yönleri

geni ve rahat olur.

3 — Göse ait olan erefli uzuvlara kalkan vazifesi görüp,
omurlarn senâsin ve kanatlar yerinde durup, göüsü zarar ve teh-

likeden korur. Bu kemiin bir taraf ince, dier taraf kalndr. Omuz
tarafnda, bükülmemi bir boluk olup kol kemiinin yuvarlak ucu
ona girmitir. Bunun iki zâidesi vardr. Birisi yukar ve arka tarafa
bükülmütür. Buna' karga burnu ad verilmitir. Onunla ee kemi-
ine balanmtr. te kol kemiinin ban yukarya eilmekten
koruyan bu zaidedir.. kinci zâidesi aa ve ön tarafna gelmitir.

Yine kol kemiinin bann çkmasna mani olmutur. te görü-
ten yana uzaklatkça genileyip yaylmtr. Bu zâidenin d üze-
rinde üçgen gibi bir zâide vardr ki, onun kaidesi omuz tarafndan
yana, geni açs göüsten yana gelmitir. Böylece arkann düzlüü-
nün bozulmamas için omurgann senâsini gibi korumutur. Bu
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zâideye bitiik olan kkrdan dairevî tarafyla, omuzun genilii
son bulmutur. Bu kkrdan bitimesi de, dier kkrdaklarn ba-
lanmas gibidir.

El ve ayak kemiklerinin yapsn, isimlerini ve özelliklerini yedi

nevi üzere beyan eder.

BRNC NEV: Kol, yâni pazu kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih, yâni anatomi âlimleri demilerdir ki, pazu ke-

mii yuvarlak ekildedir. Böylece, zarar isabet etmekten uzak olmu-
tur. Yukar taraf yumru eklinde olup, omuz kemiinin boluuna
rahatça girmitir. Bu rahatlndan ötürü çok defa çkabilir. Bu ra-

hatlkta iki fayda vardr: Biri ihtiyaç, dieri emniyet ve selâmettir.

htiyaç, her yönde hareket serbestisidir. Emniyet ise sabittir. Zira

pazu kemii, her ne kadar, her bakmdan yana harekete muhtaç ise

de o hareketler onda' çok ve devaml deildir. Böylece balarnn
kopma korkusu kalmaz. Belki kol, çou zaman sakin ve elin dier
mafsallar hareket eder hâldedir. Onun için o mafsallar kolunkin-

den kuvvetli yaratlmtr. Kol mafsaln dört ba tutmutur. Biri

enine perde eklinde olup, dier mafsallar gibi çepeçevre sarmtr.
kisi arkasndan inmitir. Birinin taraf enli olup, pazu tarafn ku-

atmtr. Biri daha büyük ve youn olup, pazu tarafn ku-

atmtr. Biri daha büyük ve youn olup, dördüncü rabta ile zâide

olan karga burnundan inmitir. ekilleri enli olup, pazuya temas
etmilerdir. Pazu, yâni kol kemii, göüsten yana oyuk olup, arka-

ya yumru eklindedir. Böylece üzeri adaleler, sinirler ve damarlarla

örtülü olup, kucaklad eyi kolayca ve güzelce kucaklar ve iki el

birbirine rahatça kavuur. Amma pazunun alt tarafnda, iki bitiik

zâide (çknt) vardr. Bunlardan iç tarafta olan daha uzun ve ince-

dir. Bir ey ile mafsal olmayp, ancak sinir ve damarlar korumak
içindir. D tarafnda olan zâide ile ve dirsekteki çukur ve çukurda

olan lokma ile dirsek mafsal tamam olmutur. kisi arasnda bir bo-

yun ve onun iki tarafmda iki oyuk vardr. Yukardaki oyuk önde,

aadaki arka tarafnda bulunmaktadr. Ama üst d oyuun enge-

li yoktur. Düzgündür. Dieri daha büyüktür, ön kol kemiinin oyu-

una yakn olan yeri düz olmayp, oyuu da yuvarlak deildir. Du-

var gibi diktir. Böylece arkaya doru hareket edilirse, birden du-

rur. Bu iki oyua atebeteyn (iki heybe) kemikleri denmitir.

KNC NEV: Kol kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki kol, uzunluuna iki kemikten

yaplmtr. Onlara zendeyn (iki bilek kemii) derler. Bunlarn ba

ÜÇÜNCÜ FASIL
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parmaa yakn olan üstteki ince olup. ona ön kol denilmitir. Küçük
parmaa yalan olan alttaki, tayc olduundan daha kalndr. Ona
arka kol kemii denir. On kol kemiinin faydas, kol onunla eik ve
bükük hareket eder. Arka kol kemiinin faydas ise, kol onunla aç-
lp ve kapanmak bakmlarmdandr. Bu iki kemiin her birinin orta-

s ince ve lâtif olup, kaln kaslar onlar sarnlardu;._Etraf et ve
adaleden âri ve rabtalarla mütevâri olduu için ve mafsallarn ha-
reketiyle sert karlamalara urad için sert ve salam yaplm-
lardr. Üstteki kemik eri olup, faydas eri hareketlere uygun ol-

masdr. Alttaki kemik açlma ve kapanmaya yarad için düz ol-

mutur.

Dirsek mafsal, pazu ön ve arka kollarn mafsallarndan mey-
dana gelmitir. Üst kol kemiinin üst tarafnda küçük bir çukur
olup, pazunun arka tarafnda olan lokma ona balanmtr. O çu-

kurda bu lokmann dönmesiyle, eik hareket meydana gelir. Alt kol

kemiinin iki zâidesi olup aralarnda «sin» harfi ekline benzer bir

durum vardr. Onun içinde olan yüzü yumru eklindedir. Girinti ve

çkntlar alt ve arkaya doru hareket etse, el açlr. Lokmay tutan

çukurdan girintinin cidar (yüzeyi, duvar) ayrlsa, eli çok açlmak-
tan ahkoyar. Pazu ile kol ayn istikamette dururlar. Bu iki boyun
birbirinin üzerinde ön ve yukar taraflara hareket etseler, el kapa-

nr. ki zâidenin aa taraflar, bir araya gelse yekpare bir ey gibi

olup onlardan geni bir çukur hâsl olur. Zâidenin çou alttakinde-

dir. Bu çukur, zararlardan uzak olmak için, yumru ve kaygan e-
kildedir. Alt kol kemiinin çukuru arkasmda uzunluuna bir zâide

vardr ki, faydas korumaktr.

ÜÇÜNCÜ NEV: Elin bilek kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, bilekte birçok kemik vardr.

Böylece bir ksmna bir zarar gelirse hepsine gelmemi olur. Bunun
gibi el ayasn yumduunda, bu kemikler vastas ile el çukur olmak-

ta ve akc olan bir madde avuçta tutulmaktadr. Bu kemiklerin maf-

sallar, yâni eklemleri birbirine rabt olunmutur. Bu da, dalma-
mak ve avucun tuttuu eylerde salam olmas içindir. Hattâ elin

iç derisi soyulsa, bu kemiklerin tümü, birbirine bitiik bir kemik gi-

bi görünür. Bu birleme ile, bu kemiklerin birbirine balan çok

kuvvetli olup, bir parça uygunluk ve kabul gösterip, avuç içi çuku-

runun meydana gelmesini salamtr. Bilekte yedi kemik ve ayrca
bir de zâid vardr.

Yedi kemik iki sra üzeredir. Bir sra, koldan yanadr. Bu ke-

mikler ince yapl olup üç tanedirler, ikinci srann kemikleri, par-

maklarn tarak kemiklerinden yana olup, enlidirler. Saylar dört-

tür. Bu üç kemik dere olunup kola yakm olan taraflar ince ve gayet
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bitiiktir. Dier sraya yakn olan taraflan enli ve birlemeleri az-

dr. Sekizinci kemik bilein iki sra kemiini kuvvetlendirmek için

deil, belki el ayasna yakn olan bir siniri korumak içindir, uçiü

sra kemiklerinin balarnn toplanmasndan, onun bir ba meyda-

na gelip, iki kol kemii uçlarndan hâsl olan geni çukura girip, on-

dan mafsal kapal ve açk olur. Arka kol kemiinde bildirilen zâide

bilek kemiine yakn olan kemiin çukuruna girip, mafsal onunla

eik ve açk olur. Tarak kemikleri dört olup, dört parman kar-
smdadrlar. Bu tarak kemikleri bilee yakn olan yerde birbirine

yaklamlar, böylece bitiik gibi olan bu kemiin bilee kavuan
ksm küçük olmutur. Parmaklara bakan taraflan ise biraz daha

açklu\ Böylece açk kemiklere birlemeleri daha uygun 've güzeldir,

îç taraftan derinlemitir. Bilek mafsal ile, el tarak kemikleri, bilek

kemikleri etrafnda olan çukurlara, üstünde kkrdak bulunan, ta-

rak kemiklerinden lokmalarn girmesiyle bir manzûme halindedir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Elin parmak kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, el parmaklar, eyay tut-

makta, yardmc âletlerdir. Parmaklarn eti, kemikten hâli yaratü-

.mad. Gerçi muhtelif harekeüeri balk ve sülük gibi olabilirdi. Lâ-

kin parmaklarn ii, el titremesi gibi zayf olmayp salam ve kuv-

vetli olmak için etlerin içi kemikle doldurulmu olarak yaratld. Bu
parmaklar birer kemikten yaratlmayp, birden çok kemiklerden

meydana gelmitir. Böylece ileri zor olmaz. Her parmakta üç bo-

um vardr. Zira üçten çok olsayd, ar eyleri tutmakta zorluk çe-

kerdi, yahut takat getirmezdi. Üçten az olsayd, parmaklarn hare-

keti az ve eksik olurdu. Parmak kemiklerinin uçlar ince, dipleri ge-

ni ve alttaki kemik üsttekinden bir derece daha büyük yaratlm-
tr. Böylece tayanla, taman arasnda münasebet iyi olur. Bu ke-

mikler yuvarlaktr. Yuvarlak olmalar âfet ve zarardan korunma--

lanna yarar. Hareket, çekme ve tutmada dayankllk, salamlklar
kuvvetli olsun diye de, içleri bo ve ilikli yaratlmamlardr. Tutma
ve omanm kolay olmas için dlan yumru, içleri oyuk olmutur.

D ksmlar da, ba ve küçük parmak gibi yumru eklindedir. Böy-

lece birletiklerinde âfet ve zararlardan korunmu olan daire ek-
lini almtr. çlerinde et çoktur. Bu da, tutmay kolaylatrmakta ve

tutulan ey ile kemik arasnda perde ve paravana tekil etmektedir.

D taraflan etsizdir. Arlk deil, hafiflii temin etmitir.

Parmaklarn ucunda trnaklar vardr. Bunlar zamannda silâh

ve baka ileri yapmaktadr. Parmaklann uçlar daha etlidir. Birbi-

rine bititiklerinde, iyice yaprlar. Orta parman mafsallar da-

ha uzun olup, yüzük parmann, sonra iaret, sonra küçük parma-

n mafsallar daha ksa olmutur. Tutma ii, bu ekilde daha kolay,

parmaklann bu hâlde bir araya gelmesi daha uygun olmaktadr.
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Ba parmak, dier dört parmaktan daha ksa ve kaim yaratl-

mtr. Dayankllkta hepsine eit olmutur. Eer baparmak, kendi
yernaen baka yerde olsayd faydas kalmayp, engel olumu. Zira

eer baparmak elin içinde olsa idi, elin içi ile yapan ilerin, çou
oamaza. Eer küçük parmak yannda olsayd, iki el beraber tuttu-

u eyde, birbirine mukabil ve muvafk gelmezdi. Birbirine yardm
edemezlerdi. Eer elin üstünde olsayd, çok uzak olup, faydas kal-

mazd. Baparmak tarak kemiklerine baianmayp, kendisi ila di-

er dört parmak arasndaki mesafe ksa olmad. Demek ki, dört

parmak, bir yönden bir eyi kavrayp, baparmak da onlarn kar-
sna gelip, mukavemet eylese, elin, büyük bir eyi almas ve tut-

mas mümkün olur. Mafsallarn kuvvetli balar tutmu, kkrdak
perdeleri ile birbirine temas etmilerdir. Bu da salaml arttrmak
içindir. Kuvvet ve salamlklarnn fazla olmas için de, mafsallarn-

da bulunan boluklar küçük kemiklerle doldurup, metanet verilmi-

tir. Bunlara Semsemâniyye derler.

Trnaklar dört fayda için yaratlmtr:

1 — Bir eyi balamak, iliklemek isteyince, parmaa dayanak
olmak.

2 — Onlarla ufak eyleri toplamak ve kaldrmak.

3 — Onlarla kamak, kazmak ve temizlemek.

mlardr. Bir zorluk zamannda eilip bükülebiliier. Mukavemetle,
yarlp, krlmaktan uzak olurlar. Kaznma ve törpülenme yerinde

bulunmular; onun için uzamayp, ksaltîabilirler. (Sübhânel Hâ-
lik- Bari)

.

, BENC NEV: Kask ve oyluk kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, bedende bulunan kemikler-

den biri de, kask kemiidir. Kuyruk sokumu yannda sal ve sollu

iki kemik olup, kask ortasnda salam bir mafsalla birbirine geç-

milerdir. Bunlar, yukarda olan bütün kemiklerin esas gibidir.

Aada olan kemiklerin de laycsdrlar. Bu iki kemiin her biri

dört bölüme ayrlmlardr. Da bakan bölümlerine, hâdra veya
harkafe kemii denir, öne bakan ksmlarna âne kemii denir.

yumru balarnn girecei girintiler vardr.

Bu kemiklerin üzerinde meni âleti, ralm, mak'ad ve mesane gi-

bi çok önemli âlet ve organlar bulunmaktadr.
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iki ayan faydas ikidir: Biri intizaml olarak, yâni düzgün ola-

rak ayakta durmak olup, ayaklarla mümkün olur. Dier yükselme,

alçalma ve düz hâllerde olan geçme ve intikallerdir. Bunlar da, iki

baldr kemii ve ayak kemikleri ile hâsl olurlar. Zira ayak i yapa-

maz olsa, ayakta durmann düzgün olmas zor olur. ntikal ise ko-

lay olur. Eer baldr adalesine bir âfet gelse, o zaman kalkma ve

ayakta durma kolay olup, intikal zor olur.

Ama bacak kemiklerinin evvelkisi oyluk kemikleridir. Bu da

bedende, olan kemiklerin en büyüüdür. Çünkü bu iki kemik, üstün-

de olan yüklenmekte ve altnda olan tamaktadr. Bu iki kemiin
üst taraflar kubbe gibi bombeli olup, hakku'l-virek (kalça kemii-
nin üstü) te olan girintiye oturmu durumdadr. Bu iki kemik önden

ve arkadan yana, bombeli, sol ve sa taraflardan yana iç bükey ve

kesik halindedir. Böylece büyük kaslar, sinirleri ve çok sayda da-

marlar iyice koruyup, hepsinden, bir doru ey hâsl olup, hey'et

onunla tamam buldu. Eer hakku'l-virek (kalça kemiinin üst ta-

raf) beraberinde bulunsayd iki oyluk aras, mütenasib olmayan bir

ekilde geni olup yamuk olurdu. Bu iki kemiin aa tarafnda

diz malsallar için, her birinin iki zâidesi vardr. Diz mafsalndan
önce baldrkemiini anlatacaz. Bundan sonra dizi anlatmak daha

kolay olur.

ALTINCI NEVÎ: Baldr kemiklerini ve diz mafsaln anlatr.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, kol kemii gibi, baldr kemi-

i de iki kemikten meydana gelmitir. Biri daha büyük ve daha uzun

olup, dieri daha küçük ve ksadr. kincinin üst taraf oyluk kemi-

ine ulamaz. Oyluk kemii gibi, baldr kemii de bombelidir. Bal-

dr kemii oyluktan ksadr. Bu da hareketini hafifletmek içindir.

Öyle bir miktardadr ki, ne üstündekini tayamaz olur, ne de ha-

rekette güçlük çeker. Ayrca küçük kemikle takviye edilmitir. Bu
küçük kemik hem büyükle arasnda olan adale, damar ve sinirleri

korur, hem de ayak mafsalnda büyük kemie ortak ve yardmc
olur.

Diz mafsal: Oyluk kemiinin aa tarafnda olan iki zâidenin

(çkntnn) kaldr kemiinin üst tarafnda bulunan iki girintiye gir-

mesinden hâsl olmutur. Bunlar birer lifli ba ile balanm olup,

iki yanndan iki salam iplikçiklerle kuvvetlenmitir. Bunun fay-

das, diz üzerinde otururken diz mafsal ayrlmaktan, bu kemiklerle

korunmaktadr. Bu ar bedeni tayan mafsallarn hareketiyle kuv-

vet verip, ona direk olmaktr. Bu kemiin yeri, bu mafsaln önüdür.

Çünkü bu mafsala saldrma ve tehlike çounlukla önden gelir. Ar-

kaya doru zorla da eilmez. Saa ve sola eilmesi azdr. O hâlde

ânî kalkma ve oturmalarda, diz mafsalna ön tarafndan zor ve zah-

met gelir. (Sübhânallahi'l-âzim ve bihamdihi).
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YEDNC NEVÎ: Ayak kemiklerini bildirir.

Ey aziz! Terih âlimleri demilerdir ki/ ayak, ayakta durma âle-

ti olarak yaratlmtr. ekli öne doru uzundur. Böylece üzerine

dayanlr ve durulur. çi ortaya doru incelmektedir. Çünkü ayakta

dururken ön taraf ayan naziresi olup, yürürken geride brakt
admn naziresi, yâni taban üzerine bastndan, yürüme intizaml

olur. Dikenli bir yere adm atnca, ökçesi üzerine basp, diken id-

detli batmaz. Yuvarlak eylere güzel ve salam basp, ayak kaymaz.

Ayam çok sayda kemii olmasnda, çok faydalar vardr. Biri, ayak
bast eyi, kuvvetle tutup, sabit ve salam durur. Dier faydalar
çok kemikli olan uzuvlarn faydalarna benzemektedir.

Bir ayakta yirmialt kemik vardr. Biri topuk kemiidir. Ayak-
ta durmak, esas ona baldr. Biri kayk kemii olup, ayan ortas,

onunla yerden yüksek olup, ön taraf da onunla yere gelir. Ayak bi-

leinde dört kemik vardr. Ayak taraklarna onlarla bitiir. Biri mer-

diven kemii olup, altgen eklindedir. O, ayan d yüzünden yana
olup, yer üzerinde o yann sebat küçük olur. Be kemik de tarak

ksmndadr.

Topuk kemii insanlarda, hayvanlarnkinden daha çok çknt-
ldr. Ayan hareketinde en faydal kemik topuk kemiidir. Nite-

kim ayakta durmada en lüzumlu kemik ökçe kemiidir. Topuk, be-

yan olunan iki baldr kemiinin aasnda yuvarlak taraflar ara-

sndadr. Onu her tarafndan yukardan, sadan, soldan ve arkadan
kuatmlardr. ki taraf, topuk kemiindeki iki girintiye girmitir.

Bu topuk kemii baldr ile ökçe arasnda bir geçit olup, onunla bir-

birine küçük geçmeleri vardr. kisi arasndaki mafsal salamdr.
Ama topuk ortada bulunup, önden kayk kemii, mafsal balar ile

ona balanmtr. Kayk kemii, arka taraftan ökçe kemiine, ön
taraftan bilek kemiklerinin üstüne, d taraftan baldr kemiine bir-

lemitir, ökçe kemii, topuk kemiinin altnda bulunup serttir. Ar-

ka taraf yuvarlaktr. Bununla tehlikelere kar koyar, iddetle çar-

pan eyleri bir yana atar. Alt taraf düzdür. Bununla basmas düz-

gün olur. Bast ey üzerinde rahat durur. Büyük kemiktir. Böyle-

ce bütün bedeni yüklenmeye gücü yeter. ekli uzun üçgen olup,

incelip, ayan ortasnda yana vâsl oldukça nihayet bul-

lece ayan çukuru arkadan ortaya doru tedricen gi-

Ayak bileine gelince, elinkine uymamaktadr. Zira ayak bilei-

kemikleri bir sra olup, elinkiler iki sradr. Bu bilein kemikle-

ve harekete ihtiyaç bakmndan

Kemiklerin çokluu ve mafsallar, sebat ve ayakta salam
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zararl olduu gibi, hiç olmamalar da ayn ekilde olduundan, in-

sann aya böyle yaratlmtr.

Ayak tara: Be kemikten meydana gelmitir. Böylece her biri-

ne ayak parmaklarndan biri birleir, bir sra hâlini alrlar. Ayak

parmaklar, el parmaklarndan daha ksadr. Çünkü ayaktan mak-

sat metanet, elden maksat ise tutmaktr. Ba parmak iki boumdan,
dierleri üç boumdan meydana gelmitir. Böylece yürüme hare-

keti intizaml olur.

Böylece bedende üç yüz kemik olmu olur. Bu sayya semsemâ-

niler de girmektedir. Bildirildii ekilde olan sra ve teekkülleri

akl ve ilim sahiplerine ibret olmaktadr. Garib ekillerinde Allahü

Teâlâ'nm bedii san'at tefekkür ve tezekkür olunmakta, akllan hay-

rete düürmektedir. Bu san'ata ibret ile bakp, sâni'im tanmakla

lezzet almaktadrlar. (Sübhâne Hâlk- Bâri-i Musavvir deyip, aa
dalmaktadr).

Üçüncü Bâb
Uzuvlarn hareketlerini, kaslarn mahiyetini, cüzlerini, salam-

lklarn ve özelliklerini üç fasl hâlinde bildirir.

/ BRNC FASIL
Kaslarn

(

(adalelerin) bir araya gelmesini ve onlarla ba ve bo-

yunda olan hareketleri yedi nevi üzere beyan eder.

BRNC NEVMCaslarm te'lifini (dizililerini) ve onlarla ba ve

boyunda hâsl olan hareketleri özet olarak bildirir.

Ey aziz! Terih (anatomi) ehli demilerdir ki, insann bedenin-

de bulunan dörtyüz yirmi istekli hareketin tamam ve olgunluu,

.sinirler vastas ile yürekten beyne ve oradan uzuvlara ulaan kuv-

vetle hâsl olur. Hareket eden organlarn asllar olan sert kemik-

lerle, lâtif, ince ve yumuak olan sinirlerin birlemesi münasip ol-

madndan, Bâri Teâlâ, inâyetiyle lûtf edip, uzuvlardaki kemik-

lerden sinirlere benzeyen balar yaratm, ikisini tek bir ey imi
gibi birletirmitir. Balar ile sinirlerden terekküb eden cisim, ba,
beyin ve omuriliin hacimlerine uyarak, buralarda incelmi, özel-

likle uzuvlara bölünüp ve dallara ayrldnda her bir kemiin his-

sesi, gayet ince ve zayf olup, esas dou yerinden uzaklatkça, bo-

zulma ile kar karya geldii için, Bâri Teâlâ, hikmetiyle tedbir

edip, sinirle balardan meydana gelen kaslar güzel bir ekilde ka-

lnlatrm, aralarn etle doldurmu, perde çekip sinir cevherin-

den olan- direi ortasnda muhafaza etmitir.
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O hâlde bunun tümü, sinirden, liften, etten, perde ve zardan
meydana gelen bir uzuv olmutur. Buna adale IkasJ denir. Bu adale

topanp ksa olunca, uzuv taratma geçen kirii çeker. O hâlde o

uzuv buruup çekilir. Yine bu adale kendi açümasiyle uzun olunca,

o kiri rahat olur. O zaman da o uzuv açlp, uzaklar. Bütün irâdî,

istekli hareketler bu ekilde hâsl olup, çeit çeit deiik hâllerde,

bulunduu yere göre ekil alr.

KNC NEV» Yüzdeki baz kaslar ve onlarla meydana gelen

hareketleri bildirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, yüzdeki kaslarn says, on-

da olan hareketli uzuvlarn saysmcadr. Yüzün hareket eden uzuv-
lar, alm, göz, göz kapaklar, yanaklar, burun uçlar, alt çene ve du-
daklardr. Alnn hareketi, bir ince, geni ve örtülü adale ile olur.

Bu adale, yâni kas, alnn derisi altnda yaylm oW ona öyle ka-

rmtr ki, alnn derisinden bir ksm olmu, ondanAyrlamamitr.
Alnn derisi, kastan hareket alan uzva kiri gibi olur ve bu adalenin

toplanmasyla kalar kalkar. Rahat etmesiyle iner. Hattâ gözü yum-
maya bile yardma olur.

Göze gelince, onu hareket ettiren alt adale vardr. Dördü, gözün
dört tarafnda olup, her biri göz kursunu, kendi tarafna çeker, ikisi

de gözün kaykacnda olup onlarla gözün dairevî olan hareketi mey-
dana gelir. Gözün kaykacnda bir adale vardr ki, beyan olunacak

bo asabeye direk olup, ona kendi perdeleriyle metanet vermitir.

üst göz kapaklarnm hareketiyle maksat tamam olup, gözleri

yummak tamamen mümkün olduundan, göz alt kapaklarnn ha-

reketine ihtiyaç kalmamtr. Allahü Teâlâ'mn inayeti ise, mümkün
oldukça az âlete sarf olunmutur. Çünkü âletin çok olmasnda, âfet

ve tehlike çoktur. Üst, göz kapaklar sakin olup, alttaki göz kapa
hareket edebilirdi. Lâkin Allahü Teâlâ'mn inayeti iin hidâyetine

sarf olunmutur. Böylece üst göz kapaklar, sinirlere daha yakn
olduundan, sinirler ona kavuunca katlanmaya ve deimeye muh-
taç olmad bilinmektedir. Üst göz kapaklar için, gözün açlmas
zamannda hareket yukar ve yumma zamann hareket aa olma-

yj gerektirir. Yumma ise aa tarafa çeken adalelere muhtaç oldu-

undan, gözün iki yannda iki adale olup, göz kapan aa çeker.

Göz kapaklarnn açlmas için, ortasna bir adale iner. Kiriinin

açlr. Onun içirt bir adale olup doru aa inip, göz kapann iki

perdesi arasnda kkrdak gibi bir geni cisim olup, kirpiklerin bit-

tii yer altnda yaylmtr. Göz kapa gözü korumak için, kirpik-

F. 22
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ler onu tozdan muhafaza etmek için yaratlmtr. Demek ki, bede-

nin her parças nice hikmet ve faydalar için halk olunmutur. (Süb-

hânel Hâliku'l-Bâri)

.

ÜÇÜNCÜ NEV: Yanaklarn, dudaklarn ve burun uçlarnda

harekete vesile olan adaleleri bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, yana iki hareketi vardr.

Biri ait çenenin hareketine bal, dieri dudaa ortak olarak, bir

baka uzvun hareketine tâbi olan kendi hareketidir. Onun için ya-

nakla o uzvun müterek bir adaleleri olup, ö adale her tarafndan
arîz (geni ve yanak demektir) bulunup, bu isim iifi tannmtr. Bu
iki hareketin iki adalesinin her biri dört cüzden mürekkeptir. Zira

her birine dört yerden lif gelmitir. Bir cüz'ü boyun kemiinden bi-

tip, uçlar iki dudak tarafma, aadan gelip ulamaktadrlar. Az
yana ve aa çeker. kinci cüz. iki tarafta göüs kemii ve boyun
kemiinden doup lifleri dudaklarn yanlarna gitmitir. Sadan do-

an, soldan doanla kesiip geçmektedir. O hâlde sadan gelen lif,

dudan sol alt ksmna, soldan gelen lif, onun sa tarafnn üstüne

ulamtr. Bu iki lifin birleme ve bir araya gelmeleriyle az dara-

lr. Dudaklar öne gelir. Kesenin iplii, kesenin azn bir araya top-

lad gibi olur. Üçüncü cüz, omuzda olan göüs kemii yanndan
bitip, o adalenin bitiik olduu yerin üstüne kavuup duda iki ya-

na müsavi ve imâle ile mail klmtr. Dördüncü cüz, boyundaki se-

nâsinlerden gelip, kulaklarn yanndan geçip, yanaklara ularlar.

Yanak, onunla öyle harekete gelmitir ki, dudak bile o harekete tâ-

bi olmutur. Ama dudan adalelerinden biri yanakla müterek olan

adaledir ki, yukarda anlatld. Dudaklara mahsus adaleler dörttür,

îkisi elmack ad verilen göz altndaki ksmn yukarsmdan/gelip,

dudan iki tarafna birlemitir. ki adale de aadang^lip duda-

a kavumutur. Dudan hareketi için bu dördü-yeterli bulunmu-
tur. Zira bu adalelerin her biri, tek bana hareket ederse, duda
kendi tarafna çeker. îkisi, iki taraftan birlikte hareket etseler, du-

dak iki tarafa doru açlr. Dördü beraber hareket etseler, dudan
dört yöne hareketi tamam olup, kusuru kalmaz. Ve bunlardan ba-
ka onun hareketi olmaz. Müterek olan adalelerin uçlar dudakla

öyle kaynamtr ki, onun esas olan etten fark edilemez.

Burun kanatlarna gelince, iki küçük salam adalenin birleme-

leridir. Küçük olduklarndan çok hareketli olan yanak ve dudan
adalelerinin yerinin geni olmas gerekir. Salam olmalar, burnun
ucunda kemik bulunmadmdandr. Bu iki adalenin çk yeri, el-

mack adi verilen yerdedir. Zira elmack lifine kark olup, burun

uçlarn 6 tarafa hareket ettirir. (Hepsi Allahü Teâlâ'nm hikmeti ile

vaz' olunmutur^.
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DÖRDÜNCÜ NEV Alt çenenin hareketini, faydasn ve adale-

lerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, üst çene hareket etmez. Alt

çene hareket eder. Bunun da çok faydalar vardr: Birisi udur ki,

daha hafif olann hareket etmesi, daha kolay ve uygundur. Biri de,

hareketle zahmet çeken, kymetli a'zây mütemil olmayan tahrik

daha doru ve güzel olmasdr. Biri de, üst çene hareketsiz olduun-
dan, mafsal ile ba mafsal metin ve muhkemdir.

Harekete mahsus olan alt çenedir dedik. Bunun üç hareketi var-

dr. Biri az açma hareketi, dieri kapama hareketi, dieri de çi-
neme ve öütme hareketidir. Az açma hareketi çeneyi aça indi

rir. Kapama hareketi çeneyi yukarya çkarr. Öütme hareketi, çe-

neyi iki tarafa da meyi ettinr^Ite kapamak için iki adale vardr.
Bunlar yukardan inip çeneyi yukarya çekerler. însanm çenesi ha-
fif olup, hayvan gibi sert kesme ve koparmaya muhtaç olmadndan
bu iki adalenin ölçüsü küçüktük Gayet yumuak olan beyin, mebde-
leri klnmtr. Ona yakn olduklar için bunlar da yumuaktr. Zi-

ra bu adalelerle beyin arasnda ancak bir kemik vardr. Beyinden
çklarnda iki kemik çift olarak bulunur ve Allahü Teâlâ bunlar
örtüp perdeden geçirir. Böylece bu kemiklerin boyu, balangç yer-

lerinden uzaklaarak esaslar biraz sertleir. Bu iki adaleden her
birinin birer büyük kirii olup, alt çenenin kenarn mütemildir.
Bir araya gelince, çenenin önünü kaldrp, üst çeneye birletirirler.

Bu iki adaleye iki adale daha yardmc durumundadr. Onlar az
içinden gelip, alt çenede bolua inmitir. Azn içinden gelen ada-
lelerden biten kirilerin salamlklar için, ortalarndan ne'et et-

mitir. Ama az açmak ve çeneyi indirmek adalelerinin lifleri ku-
lan arkasnda olan ebriye çkntlarndan inip, bir araya gelmi
bir adale olmutur. Ayrca salamlk için bir ksa öz kiri olup çene
kemiine katlanacak yere gelip, ekletiinde çeneyi arkaya doru
çekip, aaya inmitir. Bu çenenin tabiî arl aa inmesine yar-

dm etmitir, tte ona iki adale kifayet edip, dier bir yardmcya ih-

tiyac kalmamtr.
Çineme ve öütme için iki adale vardr. Her yanda birer üçgen

adalelerdir. Açlarnn dar ksm elmaca girince iki gövdesi uza-

yp, bjri alt çeneye iner ve dieri kar tarafna çkar. Üçgenin ta-

ban, aralarnda doru olarak birleip her aç kendi yerine gider.

Böylece üçgen eklindeki adalenin toplanmasndan, çeitli yönleri

meydana gelip, öütme ve çineme hâsl olur (Sübhânallah!).

BENC NEV: Ba ve boynun hareket ve adalelerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, ban kendine mahsus hare-

ketleri vardr. Boazn be kemii ile de müterek hareketleri var-
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dr. Nitekim ban eilmesine boynun eilmesi eklenir. Bu iki çeit

hareket —ki özel ve ortaktr— ya öne eik, yahut arkaya doru, ya
sa, yahut sol tarafa maildir. Bazen bu iki çeit hareket arasnda
iltifat meydana gelir ve hareket dairevi olur.

Bam eilmesi ve ona mahsus hareketinin iki adalesi vardr.

Bunlar ban iki yanndan gelmitir. Zira lifleri ile yukarda kulak

arkasndan ( aada göüs kemiinden ne'et edip, birlemi ve bir

hâlinde baa çkmtr. Eer yalnz biri hareket eyiese, o tarafa do-
ru eilir. kisi beraber hareket eylese, ba mu'tedil olarak öne ei-
lir. Ama ba ile boynu beraber öne doru een adaleler bir çift olup,

yemek borusu altndadr. Birinci ve ikinci omura kavuup onlarla

karmtr. O hâlde eer yemek borusuna yakn olan cüzleri top-

dysa, boyun da öne doru eilir.

Fakat ba arkaya doru een dört çift adaledir. Beyan olunan
bir çift adalenin altnda gizlenmitirler. Bu çiftlerin biti yerleri

mafsaln üstündedir. Bir çifti birinci fkrann, yâni omurun iki ka-

nadna gelmitir. Bir çifti de, ikinci omurun sensenesine bitimitir.

Bunun özellii, ba, arkaya eme zamannda, dik tutup, tabii hâ-

line getirmektir. Dördüncü çiftin balangc, onlarn üstü olup üçün-
cü çiftin altnda, dtan yana geçip birinci fkrann kanadna gel-

mitir, iki evvelki çift, ba iki tarafa meyi etmeden arkaya döndü-
rürler. Üçüncü çift ba doru olarak tutar. Dördüncü çift ise, ba
eri olarak arkaya döndürür. Ama ba boyunla beraber arka tara-

fa döndüren adaleler dört çifttir. Üç çifti dördüncünün altnda sakl
olup, dördüncüsü bunlar kuatmtr. Bu dördüncü çiftin her biri

bir üçgen eklinde olup, taban beynin arka kemii olmutur. Onda
olan, boyna inmitir. Bunun altnda açlm olan-üç-çiftin birisi, bo-

az omurunun iki tarafyla aaya inmiüfTBir çifti son kanatlara

meyi ederek gitmitir. Bir çifti de omurun iki tarafyla kanatlarn
uçlar arasn birletirmitir. \

Ba iki tarafa meyi ettiren adaleler iki çift olup, kafa mafsal-
na bitimilerdir. Bir çiftin yeri ön taraf olup, onun biri ba ile ikin-

ci fkrann arasn sa taraftan, dieri sol taraftan birletirmitir.

kinci çiftin yeri arka taraf olup, biri ba ile birinci fkra arasn
sadan, dieri soldan bir araya getirmilerdir. Bu dört ayn kasn
hangisi toplanp, ksalr, büzülürse, ba eik olarak onun tarafna
meyi eder. Bunlarn hangi ikisi bir tarafta, birlikte olup kashrsa, ba
doru olarak, dik olarak onlarn olduu yana döner. Bunlarn dör-

dü beraber hareket ederse, ba olduu gibi durur, hareket etmez.

Bu dört kas, dierlerinden daha küçüktür. Lâkin yerleri yakn, ni-

zamlar dier adalelerin altnda sralanm olduundan, büyük ada-
lelerin ilerini görmülerdir.
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ALTINCI NEV Ses yeri olan hançerenin kkrdak, adale ve ha-

reketlerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, hançere kkrdaktan yapl-m bir uzuv olup, ses çkarma vastasdr. Bu hançere üç kkrdak-
tan meydana gelmitir. Biri boazn önünde, çenenin altnda el ile

yoklanp tutulan bir kkrdaktr. çi çukur,d bombeli olduundan
ona durkî ve türsî [her ikisi de kalkan mânâsndadr] denir. kinci

kkrdak onun arkasnda boyuna yakn olup, boyuna rabt olunmu-
tur. Üçüncü kkrdak, ikincinin üstünde tas gibi kapaklanm olup,

ikinciye bitiip durki'ye bitimeksizin, yannda bulunmutur. Tas

gibi kapaklanm kkrdak ile bitiik olduu ikincinin arasnda iki

girintili bir mafsal vardr ki, ikinci kkrdaktan iki zâide o iki girin-

tiye girip, hançerenin geniliincNgöre birbirinden uzaklar ve ay-

rlrlar. kinci kkrdan birinci kkrdak-üzerine tas gibi geçip, ona

yardmc olmas ve ondan uzaklamas ile hançere kapanr ve açlr.

Hançerenin önünde üçgen bir kemik olup, (Yunanca «L» harfi)

eklinde olduundan ona L kemii denilmitir. Nitekim kemikler

bahsinde geçmiti. Bu kemiin faydas hançereye dayanak olup,

adalelerin lifleri bundan doar. te birinci kkrdaa, ikinci kkr-
da eklemek için ve üçüncü kkrda, ikisine tatbik için ve üçün-

cüyü ikisinden uzaklatrarak hançereyi açmak için çok sayda ada-

leler vardr. Hançereyi açan adaleler, bir çift olup, L kemiinden ç-

kp, birinci kkrdan önüne gelip, üzerine yaylm ve yapmtr.
Büzülme ile bir araya gelip, üçüncü kkrda ön ve yukar çkarsa

hançere açlarak geniler. Bir çift adale boaz aaya çeken adale-

lerle müterektir. Bunlarn çk yeri, birinci kkrdaktan yana olan,

göüs tahtas kemiinin içindedir. ki çift adalesi daha vardr ki, bir

çifti iki adaledir. Onlar üçüncü kkrdaa gelip, arkadan ona birle-

milerdir. Büzülme ile bir araya gelse, üçüncü kkrda kaldrp,

arkaya doru çekip, balar birinciden uzaklap hançere geniler.

kinci çiftin iki adalesi üçüncü kkrdan iki tarafna gelip açlmtr.
Burutuklarnda veya büzüldüklerinde- üçüncüyü birinciden yere

doru çekip, hançerenin genilemesine yardmc olur.

Hançereyi daraltan adalelerin bir çifti L kemiinden gelip, birin-

ci kkrdaa birleir. Sonra genileyip ikinci kkrdaa sarlm ve

onun arkasnda iki kasn iki taraf birlemitir. Büzüldükleri zaman
hançere daralr. Dört adalesi de birinci kkrdakla ikinci kkrdan
iki ucu arasn birletirmitir. te bunlar büzülünce, hançerenin aa-
ksm daralr. Hançereyi örten bir çift adale olup, birinci kkrda-

n aslndan çkp, içinden geçer, ikinci kkrdan aslnn üzerini

kaplar, sadan ve soldan üçüncüye bitiir. Kalktklar zaman, maf-

sal tutup, hançereyi öyle kaplarlar ki, nefesi tutmakta, göüs ada-
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leleri ve perdesine kar koyarlar. Bu iki adale küçük ve salam ya-

ratlmtr. Böylece hançerenin içinde, birikinti olmadan, onu kuv-

vetle kaplayp, nefesi tutarlar. Bu iki adalenin inhiraf (eimleri)

az olup doru olarak yükselmitir. Birinci ve ikinci kkrdan ara-

larn birletirmeye gitmitir. ki adale de, üçüncü kkrdan altn-

da bulunan küçük adalelere yardm içindir. Bunlarda çok san'atlar

vardr. (Sübhânallah!)

.

YEDNC NEV: Boazn (hulkumun), L kemiinin ve boynun

adale ve hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, hulkum bir bütündür. Onun
iki çift adalesi vardr ki, onu aa çeker. Bir çifti hançerede zikr olu-

nandr. Dier çifti, göüs tahtas kemiinden çkp, yukarya gidip

L kemiine ve oradan hulkuma kavuup, onu aaya çekerler. Bo-

azn adaleleri, boazn içinde bulunan iki et olup, onun iki adalesi

bunlardr. Onlar yutmaya yardm için yaratlmlardr.

L kemiinin hem kendine ait, hem de dier bir adale ile mü-
terek adaleleri vardr. Özel olan adaleleri üç çift olup, bir çifti çe-

nenin iki yanndan gelip bu kemik üzerinde olan düz hatta bitiip,

kemii çene tarafna çekmitir. Bir çifti de çene altndan çkp, dil

altndan geçip bu kemiin üst tarafma ulamtr. Bu da, bu kemii

çene tarafna çekmitir. Bir çifti kulaklar yannda olan zaide ksm-
lardan çkp bu kemiin üzerinde bulunan doru çizginin alt tara-

fna bitiip onu aaya çekmitir.

L kemiinin müterek olan adaleleri biraz sonra anlatlr. Dili

hareket ettiren dokuz adaledir. kisi zâidelerden çkp, enine gidip,

dilin iki yanma birlemilerdir. kisi L kemiinin üstünden çkp,

uzam, dilin ortasna kavumulardr. kisi de L kemiinin aa
kaburgasndan çkp, erili ve uzun adaleler arasndan dile geçip, onu

uzuv üzerinde hareket ettirir. kisi de dili açar. Onlarn yerleri, ad
bildirilenlerin altnda olup lifleri dil altnda enine doru yaylmtr.
te bu iki adale alt çene kemiinin bütününe birlemitir. Biri de

dil ile L kemii arasn birletirmi ve birbirine çekmitir.

Boynu hareket ettiren iki çift adaledir. Bir çifti sada, bir çifti

soldadr. O hâlde hangisi, yalnz bana büzülür bir araya toplanr-

sa, boyun verb [boynun omurgadan üzerinde döndüü kemie de-

nir] üzerinde o tarafa döner. Eer dördü birden kaslsalar, boyun

bir tarafa dönmeyip dik olur, ksa olur. Dördü de kendi hâlinde ka-

lrsa, boyun da kendi hâlinde kalr. O hâlde, buradan insann sade-

ce ba ve boynundaki, Allahü Teâlâ'nm çok sayda bedii san'atlan

düünülebilir.
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BRNC NEV: Gösü tutan ve açan adaleleri bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, göüsü hareket ettiren ada-
lelerin bazs, ancak açar, tutmaz. Gösün bu adalelerinden, solu-

num ve sindirim organlar arasnda perde görevi yapan ksmdaki
adaleler bunlardandr. Bir çift adale de, boyun kemiinin altnda
vardr ki, omuz bandan bitmektedirler. Gösün birinci kaburga-
sna sadan ve soldan bitiip, o kaburgay çekmek içindirler. Bir çift

adalesinin iki kat ferdinin iki cüz'ünün üst taraflar boyuna kavu-
up, onu hareket ettirir. Aalar gösü harekete getirirler. Gösün
beinci ve altnc kaburgasna erien, bildirilecek bir adaleye kar-
p gitmitir. Bir çift adalesi de omuzdan biraz derinden gitmi olup
birinci fkradan (omurdan) omuza inen bir çift adaleye gelmitir.

kisi bir adale gibi olup. arka kaburgalara gitmitir. Dördüncü çift

adalesi boynun yedinci fkrasndan ve gösün ilk iki fkrasndan bi-

tip, göüs kemiine kavumutur. Gösü açan kaslar bunlardr.

Gösü tutan, daraltan adalelerden biri, tutucu perdeden tâli

olarak ve bizzat tutan ve daraltan adalelerden bir çift adale olup

üst kaburgalarn esaslar altmdan uzayp gösü bir araya toplam-
tr. Bir çifti de, bu kaburgalarn uçlar yannda boyun kemii ile

hançere arasndaki ksma bitiik olup, düzgün iç adalelerine kar-
mtr. ki çift adale de, bu çifte yardmc klmmtr. Gösü hem da-

raltan, hem açan adalelere gelince, onlar, kaburgalar arasn birle-

tirenlerdir. te her kaburga kemii arasnda dört adale vardr. Lif-

lerinin bazs kaburgalarnn dna, bazs içine varp üzerine bi-

timitir. ki adale boyun kemiinden omuz tarafna gelip, birinci

ee kemiine sadan ve soldan bitimitir. Onu yukar tarafa kal-

drp, gösün genilemesine yardmc olunmutur. Böylece- göüste-
ki adalelerin tümü doksana varmtr.

Omuzu hareket ettiren yedi çift adaledir. ki çifti, ban arka-

sndan gelir. Bir çifti omuzun, yâni iki omuz ba arasnn üstünde
bulunan boyun kemiine kadar gelir. Ba tarafna olan meyliyle

omuzu kaldrmtr. Dier çifti de, omuzun köküne eriip, onu ba
hizasna kaldrmtr. Bir çift adale de birinci fkradan [ilk omur-
dan] gelip, omuzun yukarsna kavuup, onu boyuna yaklatrmak
içindir. Dördüncü çift, L kemiinden çkp, yine omuzun yukars-
na gidip, onu kaldrmtr. ki çift adale göüs fkralarnda ve bo-

yunda olan nesnelerden bitmi, omuzu arka ve aaya hareket et-

tirmitir. Yedinci çift, koltuktan bitip, omuzu aa ve öne çeker.
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Omuzu pazu ile beraber yukarya kaldrrlar. Gösün açlmasna
da yardm ederler. (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azim)

.

KNC NEV: Omuz mafsaln pazu ile hareket ettiren adaleleri

bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, omuz mafsaln tahrik eden,

pazunun adaleleri olup, uçlar göüsten gelir. Pazuyu aa çeker-

ler. Bu üç adalenin biri, meme altndan bitip, pazuya yalan olan fk-
rann önü tarafnda, pazunun önüne bitiip, omuzun

iniinin üstünden çkp, pazu bann iç tarafna intibak edip, pa-
zuyu kaldrmakla göse yaklatrr. Üçüncü ve en büyük adale, bü-

tün göüs kemiinden hâsü olup, pazunun ön aa ksmna birle-

mitir. Eer üst cüz'ü lifiyle amel ederse, pazuyu yukardan indiren

rek göse getirir. Eer iki cüz ile beraber amel ederse, pazuyu düz
olarak göse getirir. Pazunun iki adalesi hasrâdan (koltuk altn-

dan, böürden) çkarak, ad geçen büyük adalenin balanmasmdan
sk balanp, bir büyüü, koltuk alt kemiinden ve arka kaburga-

dan gelip, pazuyu bu kaburgalar tarafna düzgün olarak çeker,

ikinci incesi koltuk alt derisinden ortaya meyilli gelip, meme tara-

fndan, yukan çkan adalenin kiriine birleip, arkaya dönüp, içe gö-

mülür. Bu da evvelki adaleye yardmcdr. Bu kolun be adalesi da-

ha vardr. Hepsi de omuz kemiinden bitmitir. Bunlarn biri omu-
zun üst ee kemii ile hicab doldurup, ba pazunun d yannn üst

. ksmma geçip gitmitir. Bunlardan ikisinin çk yerleri, omuzun üst

ee kemii olmutur. Biri büyük olup, lifini alt cüzler, perdeye (di-

yaframa) gönderip, diyafram ile alt kaburgann arasm
mutur. Pazunun banad yan ucunda kavuup, pazuyt
ru meyi ile uzaklatrmtr. kincisi, bu birinciye bitiik olup,

nunla pazunun fiilini meydana getirmitir. Lâkin ikinci adale, omu-
zun yukarsna balanp, pazunun d yüzüne eri olarak kavuup,
onu dtan yana meyilli etmitir. Dördüncü adale omuz kemiinin
iç yüzünü doldurup, kirii, pazunun bann iç yanndan giren ada-
lenin eczasna bitiip, pazuyu arkaya doru büker. Beinci adalenin

çk yeri omuzun alt ee kemiinin alt tarafdr. Kirii, koltuk alt-

nn üstünden yükselen büyük adalenin birlemesinin üstünde pa-
zuda birlemitir. Bu adalenin ii, kol kemiinin (pazunun) yukar
ksmn, yukarya çekmektir. Pazunun iki bal bir adalesi daha
olup, onun ii boynun aasndan ve boyundan gelip pazuyu ku-
atmaktr. Bunun bir ba, pazunun içindedir. çinde dolak olarak
bulunmaktadr. Dier ba, arkasmdan omuzun aasndan doar.
Eer iki cüz ile i görürse, kolu düz olarak kaldrr. Pazunun iki kü-
çük adalesi daha olup, biri meme üstünden gelir. Biri de omuz maf-
sal içindedir. (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azim).



VÜCUDDAK KASLAR 345

ÜÇÜNCÜ NEVÎt Kolun adale ve hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, kolu hareket ettiren adale-

lerin bazs açar, bazs kapar. Bunlar pazu ûzerindedirler. Bunlarn
bazs pazuyu ekli üzere örter, bazs yayar ve açar. Bu adaleler

pazu üzerinde deillerdir. Lâkin açanlar bir çift adaledir. kisinden,

biri içeriye kvrlp kolu açar. Zira bu pazunun ön altnda ve omu-

zun aa kaburgasndan doar, dirsee iç eczalar yannda bitiir.

kincisi, da dönüktür. Kolu açar. Çünkü bu adale, pazunun arka-

sndan gelip, dirsekten çkan eczaya bitiir. Bu iki adale, bu iki ite

bir araya geldikte, kolu düz olarak açarlar.

Kolu kabz eden, kapayan kaslara gelince: Bunlar bir çift adale-

dir, îkisinden büyük olan, kolu içe meyi edip, kapatr. Zira bu kas,

omuzun aa çkntsndan ve karga burnundan meydana gelip,

pazunun içine meyi edip, dirsein ön üst kiriine kavumutur. kin-

cisi, kolu dajneyl ederek tutar ve yumar. Çünkü bu adalenin men-
ei d pazunun arkasdr. Bu adalenin iki et ba vardr. Biri pazu-

nun arkasndavbiri önünden geçip da meyi ederek, kabz eden alt

dirsein ön altna ve içine meyi ile kabz edenin yukarsna birleir.

Böylece çekmeleri kuvvetli olur. Bu iki adale, bu iki ii için bir araya

geldiklerinde, kolu düz olarak bulundururlar. Bu iki basit adalenin

içinde bir adale daha olup, pazu kemiini kuatr ve kabz eder.

Kolu ekli üzere örten adaleler bir çifttir ve dardan görünür-

ler. Bunlardan birisi pazu bann iç tarafnn üstünden doup, dir-

sein üstüne gelip, bilein mafsal olmutur. kincisi ondan daha
ksa, lifi enli ve uçlar sinirli olup, dirsein altmdan doup, bilek

mafsal yannda, üst ksma varmtr. Kolu dtan açan adaleler bir

çift olup, bunlardan biri iki eklemin dnda bulunup, üst bilee ki-

risiz kavumutur. kincinin doduu yer, pazunun bann yüzün-

den yana üst ksmndan uzanan ince kemikten olup, koldan geçe-

rek nüfuz etmitir. Ta bilek mafsalna yaklamcaya kadar gitmitir.

Böylece bilein üst tarafndan iç ksma gelip, kiri perdeleri ile bu
bire balanmtr.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ, Bilek adalelerini ve hareketlerini bildirir.

Ey azizi Terih ehli, yâni anatomi alimleri demilerdir ki, bilek

mafsaln hareket ettiren adalelerin bazs bâst, bazs kâbz (yâni

açc ve kapayc), bazs arkaya açc, bazs kendi üzerine örtücü-

dür. Bilei açan adalelerin bazs birbirine bitiik olup, biri bilein

altnn ortasndan doup, kirii ba parmaa birlemi olup, onunla

iaret parmandan uzak olur. Dieri de üst eklemden çkp kirii,

bilek kemiinden ba parmak hizasnda bulunan önceki kemie
bitimitir, Bu ikisi beraber hareket edince, bilei biraz açarlar.
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Eer yalnz ikinci adale hareket eylese, bilei srt üzere düer. Eer
pazu sadece hareket eylese, hem bilei düürür ve hem ba parma-

iaret parmandan ayrr. Bir adale pazunun ucunun altndan

bitip üst oynan dnda yana ilka olunup, iki uçlu bir kiriini gön-

derip, bir ucu iaret ile orta parman önünde bulunan taran or-

tasna birleip, öbür ucu bilek yannda üst oynak üzerine dayanp,

bilei kavrayarak açmtr.

Bilei kabz eden kapayan adalelerin bir çifti kolun d yan üze-

rindedir. Onun aada olan, pazunun ucu içinden bitip, küçük par-

man önünde olan taraa bitimitir. Yukardaki onun üstünden

doup, yine aym el tarafna balanmtr. Onunla bir adalesi pazu-

nun aa cüzlerinden bitip, beyan olunan iki adalenin yerlerini

arac klmlardr. Bunun iki ba olup, birbirine salib gibi girmi
olup iaret parma ile orta parmak arasnda olan yere bitimitir.

Bu ikisi beraber hareket ettiinde, bilei kabz ederler. O hâlde bil-

dirilen adaleler, yâni açan ve kapayan kaslar, bizzat bilei düük
ve bombeli de ederler. Eer parman önünde bulunan tarak kemi-

ine bitiik olan adale, münferid hareket ederse, eli bir miktar d
yüzü üzere döndürür. Eer ba parman beyan olunacak adalesi,

bu adaleye yardm ederse, eli tamamen döndürür. Eer ba parma-n önünde bilee bitiik olan adale münferid ve müteharrik (yal-

nz ve hareketli) olsa, eli bir miktar yüzü üzere katlar. Eer küçük
parman beyan olunacak adalesi, buna yardmc olursa, eli tama-

men katlanm, kapanm olur.

BENC NEV: Parmaklarn adale ve hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, elin parmaklarn hareket

ettiren adalelerin bazs el ayas kemikleri üstünde hâsl olmaktadr.

Bazs da kol kemiklerine bitiiktir. Hepsi avuçta olsalard, etin faz-

lal ile avuç büyük olur, hafif olmazd ve onda bu letafet kalmazd.
Bilek adaleleri parmaklardan uzak olduundan, kirileri yuvarlak,

salam ve uzun olup, her taraftan gelen zarlarla kuvvetlenmitir.

Hareket eden uzuvlara birlemeleri için lifleri enli ve kaplaycdr.
Parmaklar açp, aaya hareket ettiren adalelerin tümü, kol kemi-

i üzerindedir. O hâlde parmaklar aaya hareketle açan adale-

lerin biri kolun d yüzünün ortasnda olup, pazunun aa ucunun
d yüzünden domu, kiriten dört parmaa gönderip, onlar aa-
ya hareketle açmtr. Bu açc adalelerin üçü de bir tarafta, birbiri-

ne bitiik olup, biri pazunun d çkntsnn iki zâidesi arasnda or-

ta ksmdan doar, küçük parmaa ve yanmdaki parmaa iki kiri

gönderir. Bu kat kat olan adalelerin ikincisi pazu kemiinin iki

zâklesi aasndan ve aa oynak tarafndan doup, orta ve iaret

parmaklarna iki kiri gönderir. Üçüncüsü üst oynan üstünden do-
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up, ba parmaa bir kiri göndermitir. Bu adalenin yannda bir

daha olup, bu adale bilek adaleleri ksmnda anlatld. Onun
yeri alt oynan ortas olup, onun kirii iaret parmandan,

ba parma uzaklatrmtr.

Parmaklar yuman ve toplayan adalelerin bazs kol kemii üze-

rinde, bazs avuç içinde bulunmaktadr. Kol üzerinde olanlar, üç

adaledir. Kolun ortasnda biribirinin üstünde srayla durmaktadr-

lar. En deerlileri aada içte olup, alt oynan [yâni bilein alt oy-

nann] kemiine bitiik olan adaledir. Bunun ii en kymetli ol-

duundan, yeri de mahfuzdur. Bu alt adale pazunuh ds çknts

_lrer. Dört parman, birinci, ikinci ve

tutar. Ba parman kirii ise, ikinci ve üçüncü mafsallar kabz eder.

kinci adale, bunun üstünde ve bundan küçük olup, pazu kemii-

nin ucu içinden doar. Alt oynaa birlemesi azdr. Üst oynan üst

yüzü —ki, iç ve d yüzlerin birletii ortak çizgidir— onun üzerin-

den geçip, ba parmak yanma gelince, içe bükülüp, kirilerini dört

parman mafsallarna göndermitir. Böylece onlar tutarlar. Üçün-

cü kabz, tutma için deildir. Lâkin kiriiyle, avucun içine girip, aya

içinde genilemi ve yaylmtr. Bununla avuç içine dokunma duy-

gusu bahetmitir. Kl bitirmemi, alma ve verme kuvveti ve sa-
lamlk vermitir. (Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyül azim)

.

ALTINCI NEV: El ayasmdaki adaleleri ve faydalarn bildirir

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, kol adalelerinden ba par-

man, kabz için sadece bir adalesi olup, dier dört parman ikier

adale ile kabz olmalarnda, yâni kapanmalarndaki hikmet, dört

parman en kymetli iinin kapanmak, ba parmam ise, en önemli

ii açlmak ve iaret parmandan açk olmaktr.

El ayasnda onsekiz adale vardr. Birbirinin üstünde iki sra

olup intizam hâlindedirler. Birinci sra, el ayasnn aasmdadr.
Bu sra elin d yüzüne en yakn olandr. Bu birinci safta sralanan

yedi adale vardr. Bei parmaklar yukarya doru çekerler. Ba
parman adalesi, bilek kemiklerinden doar. Altnc adalesi ksa ve

enli olup, lifi düz deildir. Ba ortas hizasnda elin tarak ksmna
birlemitir. Kirii ba parmaa ulap, onu aaya göndermitir.

Yedinci adalesi, küçük parmak yannda olan tarak kemiinden do-

up küçük parma aaya indirmitir. Bu yedi adaleden hiçbiri

parmaklar yummak için deildir. Belki bei, kaldrmak ve

dirmek içindir. Üst srada dizilen onbir adale olup, s<

"

ikisi, dört parmak mafsallarnn birinci mafsallarna,

üstünde olarak kavuurlar. Böylece birinci mafsallar kuvvetlice

yumarlar. Üçü ba parmaa mahsus olup, biri birinci mafsaln, iki-
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si ikinci mafsaln yumarlar. Böylece bas parmaa üçer adale indi-

rici olarak tâyin edilmi olup, dier üç parman her birine ikier

indirici adale verilmitir. Her parmam yumucusu dört, kaldrcs
birer adaledir. (Sübhâne men hüve'l-Hâlk)

.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Bel, karn, tenâsül uzuvlar, ayak ve parmaklarn adale, hareket

ve faydalarn yedi nevi olarak beyan eder.

BRNC NEV: Bel adalelerini bildirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, beli hareket ettiren adalele-

rin bazs, onu öne, bazs arkaya eer. Belin dier hareketleri de bu

iki hareketinden meydana gelir. Beli öne doru een adaleler iki

çifttir. Bir ksm üst tarafta olup, boynun ucunu hareket ettiren

adalelerdendir. Bu çift, yemek borusunun iki tarafndan geçip, aa-
taraf gösün üst fkralarndan be fkraya (omura) kavuur. Üst

taraf boyuna ve baa gelmektedir. Bunun altnda bir çift daha ada-

le olup, ilcisi de gösün onuncu ve onbirinci fkralarndan meydana

gelip, aaya inip beli ön tarafa fazlaca eer. Beli arkaya doru
een iki adale vardr. Bunlara iki bel adalesi denir. Her biri yirmiüç

adaleden meydana gelmitir. Zira bu iki adalenin, her birine, birinci

fkradan baka, her fkradan bir adale gelmitir. Tam liflidir. te
bu adalelerin tümü itidal üzere uzasalar, beli düz olarak ayakta tu-

tarlar. Çok uzasalar, beli arkaya eerler. Eer sadece bir yannda
bulunan adaleler hareket edip, uzasalar, bel, o zaman dier tarafa

meyi eder, eilir. Bu adaleler, belin dier orta hareketlerine yetiir-

ler. Çünkü belin her yana meyil ve eilmesinde, ön ve arka hareket-

lerine tâbi olduu bilinmitir.

KNC NEV: Karn adalelerini bildirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, kaim adaleleri sekizdir. Bun-

lar çok faydalarda ortaktrlar. Bir faydas, mesanede bulunan bevli,

rahimde bulunan cenini (yavruyu)
,
skmaya ve muhafazaya yardm

etmeleridir. Bir faydas da hicaba, perdeye (diyaframa) destek olup,

yel ve kabzlk hâlinde yardmc olmaktr. Bir faydas da, mideyi ve

barsaklar hararetleri ile stmaktr. îte bu sekiz adaleden bir çift

düz adale hançere kkrda yanndan doruca inip, lifi, kasa va-

rncaya kadar uzunluuna gidip, uçlarn kask üzerine yaymtr.
Bu çiftin esas, balangcndan bitimine kadar ettendir. ki adale de

karn üzerinde uzayan perdenin üstünden doup, ad geçen iki uzun

adale ile enine ve dikine kesiip, aaya iner. ki çift adalesi de, bu

ad geçen adalelerin uzvu üzerinde olup her biri bir tarafta, sada
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ve solda bulunmaktadr. Her çifti iki adale olup, ee kemiinin yu-
muak ksmndan kasa kadar, leen kemiinden hançere kkrda-
tma kadar dik aç yaparak kesiip, iki adalenin her birinin iki ta-

raf sa ve soldan kaskta karüap, dier ikisinin iki ucu da han-
çere yannda karlamlar, yâni bir araya gelmilerdir. Bu ikisi her
tarafndan iki enine adalenin et ksmlar üzerine gelmilerdir. Bu
iki çift adalenin de esaslar, düz perde adaleleri gibi, enli kiriler

ile temas edinceye kadar ettendir. Bu iki çift geni adale, üzerine

konan iki uzun adale üzerinde bulunmaktadr. (Bu da Bâri Hazret-

leri'nin bir san'atdr. Sübhânallah)

.

ÜÇÜNCÜ NEV: Tenasül adalelerini büdirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, erkeklerin hussateyni (iki

yumurtas) için dört adale vardr. Onlar, yâni erkeklerin yumurta-
larn korumak ve yukar kaldrmak içindirler. Böylece aa uza-

mayp, müsademeden (çarpmaktan) korunurlar. Demek ki her bir

yumurta için, bir çift adale vardr. O yumurtalar kat olup, tabiat-

leri hararet olduundan dumanndan, erkein yüzünde sakal bit-

mitir. Zira yumurtas olmayan veya olup da hareketli olmayann
sakal olmaz. Yumurtalar kesilse, sakal varsa dökülür, kalmaz;

Ama kadnlar için onlara bir çift adale kâfi gelir. Zira onlarn hus-

sateyni, yâni yumurtalar, erkeklerinki gibi darda asü deildir,

îçerde bitiiktir. Bunun için her yumurtaya bir kas tâyin olunmu-
tur. Rahmin az üzerinde bir adale vardr ki, onun lifi gayet geni
olup rahmi ve azn tamamen kaplamtr. Bu adalenin bir faydas,
hayz zamanna kadar rahmin azm sk tutmak ve hayz orada
saklamak olup, hayz, yâni âdet zaman gelince, açlmaktr. Böyle-

ce biriken kirli ve çürük kan akp dar çkar. Bir faydas da, cima
zamannda gevemektir. O zaman da rahmin az açlp, nutfeyi çe-

kip, içine alr. Sonra rahmin azn skca kapatr. Cenini muhafaza
eder. Doum zamanna kadar açmaz. O zaman tamamen açlr ve

yaylr.

Mesânenin az üzerinde bir adale olup, onun da lifi eninedir.

Mesâneyi ve azn kuatmtr. Bu adalenin faydas, bevl edinceye,

yâni küçük abdest bozuncaya kadar, bevli tutmaktr. Bevli dar
aktmak isteyince, bu adale skklktan kurtulup açlr. Karn ada-

leleri de mesâneyi sktrp, defetme kuvvetinin yardmyla bevil,

yâni sidik çkar. Zekeri tahrik eden adaleler iki çift olup, bir çifti

kask kemiinden bitip, zekerin iki yanndan geçer. Bunlar geve-
yince bevil yolu açlp geniler. O zaman ondan bevil ve meni suhu-

letle akar. Bir çifti de yine kask kemiinden bitip, zekerin esasna
bu uzuvla varmtr, tte bunun iki ferdi, beraber uzadysa, âlet do-
ru olarak kalkar. Eer yürekten ehvet rüzgâr gelip, zekerde olan
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damarlara dolarsa, âlet kvama gelir. Eer iddetle dolduysa, âlet

büyük ve sert olup kask taratma meyi eder. Eer bu uzama tek ada-

lede olursa, âlet öbür tarata meyi edip hareket eder.

Mak'at, yâni anüsün adalelerine gelince: Biri çk yerindedir.

Etle çok karktr. Bu adale kesenin azndaki ip gibi mak'atn et-

rafn bir araya getirerek balamtr. Geçiinde kalan fuzûlî artk-

lar skarak uzaklatrr. Onda bir adale daha olup, ad geçen ada-

lenin üstünde, yâni mak'atm içinde olup, bacak tarafmda zekerin

aslna bitiir. Kadnlarda fercin etrafn sarmtr. Bu iki adalenin

üstünde bir çift adale daha vardr ki, mak'attaki eti çekip, içeri al-

maya yarar. Bunun gevemesiyle mak'at dar çkar.

DÖRDÜNCÜ NEV: Oyluk adalelerini ve hareketlerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, oyluu hareket ettiren ada-

lenin en büyüü, onun mafsaln açan adalelerdir. Sonra onu kapa-

yan adalelerdir. Çünkü oyluun fiillerinin deerlisi, açlma ve ka-

panmalardr. Açlma ile ayakta durmak mümkün olduundan, açl-

ma kapanmadan üstündür. Sonra oturma adaleleri büyüktür. Son-

ra oyluklar birbirine yaklatran adaleler büyüktür. Sonra oyluu

arka tarafa een adaleler büyüktür.

Oyluk mafsaln açan adalelerin en büyüü, bedendeki adalele-

rin hepsinden büyüktür. Bu, oyluk ve kask kemiklerini kapsam içi-

ne alp, oyluun arka ve iç taraflarna dönmü, dize kadar uzanm-
tr. Bunun liflerinin balangc muhtelif olduundan, ilerin çeitle^

de ayr ayr olmutur. Çünkü baz lifin bittii yer, alt kask kemii

olup, oyluu d tarafa eerek açmtr. Baz lifin batii yer; bunun

biraz üstünde olup, oyluu ancak yukarya kaldrr. Baz lifin bit-

tii yer oyluk kemiinden olup, oyluu düz olarak açmtr. Bir ada-

lesi oyluk mafsal önünden yana olup, oyluu yine doru olarak aç-

mtr. Bir adalesi mafsaln arkadan sarm olup, üç enine kirii ve

iki ucu vardr. Bu üç kiriin mene'leri leen kemiinden ve oyluk-

tan ve kuyruk sokumu kemiindendir. Bu üç kiriten ikisi ettendir.

Birisi zar cinsindendir. Ama iki taraf oyluun ucundan arka ks-

mna bitiiktir. îte bu adale, eer bir tarafyla çekerse, oyluu ken-

disine eerek açar. ki taraf ile çekerse, oyluu düz olarak açar. Bir

adalenin menei leen kemiinin tüm dndan olup, en büyük zâi-

desinin üst tarafna bitiip, bir miktar ön tarafa, oyluu içe doru
eerek açar. Bunun gibi adaleler, önce küçük zâidenin aasna bi-

tiip, oradan iner ve önceki adalenin yaptklar ii yaparlar. Bu ada-

lenin fark udur ki, bunun açlmas az, eilmesi ise çoktur. Menei

leen kemiinin alt yüzündendir, bir adalesi de, oyluk kemiinin al-

tndan halka tarafna meyilli olarak bitip, oyluu o tarafa az ve d
tarafa doru ise çok meyil ile açar.
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Oyluk mafsaln kapayan
meyil ile kabz eder. Bu leen

biri metin kemiinin sonuna, biri de

d yanma az
oradan inen iki

zâideye biti-

altna bir-

adaleden yana eri olarak uzayp,

bir ksm gibi olmutur. Dördüncü adalesi leen ke-

miindeki dik çkntdan meydana gelip, oyluu tutarak baldr bile

çeker.

Oyluu içe een adalelerden bazs açma ve kapama ksmnda
bildirilmi idi. Bu çeit hareketin özel bir adalesi olup, kask kemi-

inden çkar. Gayet uzun olup dize kadar ular. Oyluu da een.

adale de, bu i için özel bir adale olup, enli kemikten çkar. Oyluu
arkaya een, yine iki adale olup, biri kask kemiinin d tarafn-

dan, dieri iç tarafndan doar. Birbirine geçip, büyük zâidenin so-

nuna doru" olan, girintüi yerde karmlardr. Hangisi münferid

cezb ederse, oyluk az açlarak onun tarafna meyi eder. kisi birden

cezb ederlerse, yân^ çekerlerse oyluk düz olarak arkaya eilir. Bu
anlatlanlar ibretle düünen kimse, Bâri Teâlâ'nm sun'undaki akl

ermez ileri ferûr (Dâim ve Baki olan Allahü Teâlâ her eyden mü-
nezzehidir) .

BENC NEV: Diz mafsal adalelerini ve hareketlerini bildirir.

Ey Aziz! Terih ehli demilerdir ki, diz mafsalm hareket ettiren

adalelerin üçü oyluun ön tarafmdadr. Bunlar oylukta bulu-

nan adalelerin en büyükleri ve iyileridir. leri açmaktr. Bu adale-

den biri iki kat gibi durur. Bunun iki ucu vardr. Biri büyük zâide-

den, biri oyluun önünden bitmitir. Bu iki ucun biri etten olup, ki-

ri olmadan diz kemiinin önüne kavumutur. Dier ucu zardan

olup, oyluun d yüzü tarafnda sona erer. Kalan iki adaleden birisi

(kapayan) adaleler ile anlatlmt. Leen kemi-

olan köprüden domaktadr. kincisi d zâideden doup diz.

kemiini kuatarak, altnda olan ksmlara metanet vermek için

uzanmtr. Oradan baldr kemiine varp, dizi açarak baldra var-

mtr. Bir geni adalesi, kask kemiinin birleme yerinden çka-
rak, oyluun iç yüzü tarafndan eri olarak inip gider. Baldr kemi-

inin yukarsndan olan derin ksma ulamtr. Baldr içe meyi ile

açan dier büyük bir adale oyluktan gelir. Yan yüzünden dolaarak

inip, ad geçen adalenin karsna ular. Oradan geçip derin ksma
iner. Baldr da doru meyi ettirerek aar. Bu ikisi beraber açsa-

lar, ayan açlmas düzgün olur.

kapatan adalelerden biri, ince ve uzun bir adale

leen kemiinden ve kask kemiinden biter. Geni iç adalenin men-
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eine ve leen kemiinin ortasnda bulunan köprüye yakn gider.

Oradan dizin iki tarafna eik olarak girip, yine oradan meyaana
gelmitir. Dizin altndaki çukurda sona ermi, oraya bifcmtir.
Baldr bununla, yukarya doru çekilip aya, ucuna doru meyil-

lendirmitir. Uç adalesi daha olup, biri d, biri iç, biri de orta yüzde
bulunmaktadr. D üe orta, baldr da eerek kabz eder. Ama iç

yüzde olan, baldr kendi tarafma çekerek tutar. çe bakanm men-
ei, oyluk kemiinin kaide kemiinden olup, dolaarak, oyluun ar-

kasndan geçip, ta iç tarafta bulunan çukur yere varp, ona bitiir.

Onun rengi yeile yakndr. Da bakann ve ortadakinin menei yi-

ne oyluk kemiinin kaidesi olup, ondan ileri gitmitir. Lâkin bunla-
rn kisi çukur yere vardklarnda, da doru meyi etmitir. Diz

mafsalnda, gömülü bir adale vardr ki, ortadakinin yardmcsdr.
Bu san'atlar seyr eden hayrete düer. Kendine gelip, hikmetin aca-

ibliklerini seyr eder. Bedeni tanmakla kendini tanmaya ular.

ALTINCI NEVÎj Ayak mafsaln hareket ettiren adaleleri bildi-

rir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, ayak mafsaln hareket etti-

ren adalelerin bazs aya yukarya kaldrr. Bazs aa indirir.

Aya kaldranlardan bir büyük adale vardr ki, ayan pi yüzünde
bulunur. Baldrn bamn d ksmndan bitip, ba parmak taraf-

na geçerek, baldra meyilli gitmitir. Ba parman köküne yakn
yere birleip, aya kaldrr. Bir adale de yine d yüzünün bamdan
doup, ondan da bir kiri biter. Küçük parman "köküne yakn yere
birleip aya kaldrr. Özellikle birinci adale buna mutabk olunca,

ikisi beraber aya düz olarak kaldrr.

Aya aa indiren adalelerin bir çifti, oyluun bandan do-

up, sonra birleirler. Baldrn arkasna doru gidip, et hâlini alr.

Onlardan büyük bir kiri doup ökçe kemiine birleir. Buna ökçe
kirii denir. Bu kiri, ökçeyi da doru çeker. Böylece ayak yerde
sabit olur. Buna yardm eden bir adale daha vardr ki, patlcan ren-

gindedir. Dtan doup, kiri salmadan etten olduu hâlde kendi aa-
inip, ökçenin arkasna birinci adalenin birletii yerin üstünde

birlemitir. Eer bu iki adaleye veya kirilerine bir zarar gelse, ayak
kötürüm olur. Bir adale de baldrn iç tarafndan bitip, aa iner.

Ondan iki kiri ayrlp dieri ba parman önünden bilein aa-
sna birlemitir. îte bu kirile ayak toplanr ve iner. kinci kiri bi-

rinci kirii geçip, ba parman ilk mafsalna gidip, onu iç tarafa

doru dolanarak sarmtr. Oyluun d yüzü bamdan bir adale
doup, bu iki adalenin birine ulamtr. Sonra baldrn içini geçin-

ce yine ondan ayrlmtr. Kirii ayan altna geçip ayan iç yüzü-,

ne yaylan adale gibi, bu da ayan altma tamamen yaylp ihata
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etnitir. Böylece el ayasnda bulunan fayda, ayan iç yüzünde de

bulunur. Bu san'atlaria nice hikmetler bilinir. (Aüahü Teâiâ'nm kud-

retinden çek ibretler alnr. Sâni ve Hakim olan Allahü *Teâlâ her

eyden münezzehdir, her kusur ve aybdan uzaktr denir. annn
.azametine huu ile hudû klnr)

.

YEDNC NEV: Ayak parmaklarnn adalelerini bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, ayak parmaklarn hareket

ettiren adalelerden çou, kabz edici, yâni yumucu adalelerdir. On-
lardan biri baldrn d yüzü bandan biter. Üzerinde uzanarak gi-

der. Ondan bir kiri çkar. Bu da iki kirie bölünür. Orta ve ondan
.sonra gelen parma yumar. Bir adale de bundan küçük olup, bald-

rn arkasndan gelip, ayan arkasna bir kiri salmtr. Bu da iki-

ye ayrlp küçük parmakla iaret parman yumar. Sonra bu iki

ksmn her birinden birer kiri çkp öbüründen çkan kirie bala-

np, ikisi bir kiri olarak, ba parmaa gelip, onu yumar. Daha ön-

ce anlatlan üçüncü adale, bacan d tarafndan biter. ki baldr

kemiinin arasndan aaya iner. Bir ksm aya yummak için,

öbür ksm ba parma yummak ve hareket ettirmek içindir. Par-

man birinci boumuna inmitir. Bunlar, baldr kemii üzerinde

bulunup, parmaklar kapamak ve/hareket ettirmek içindirler.

Ayan altnda bulunan adalelerden on tanesi be parmaa ge-

lip, sadan ve soldan her birine birleir. Bunlarn ikisi birden hare-

ket ederse, parmaklar düz olarakNkapatrlar. Biri münferid hareket

ederse, kendi tarafna eerek kapatr. Dört adale bilek üzerinde bu-

lunur. Her biri bir parmaa bitiik olup onu yumar. ki adale de

ba parmakla küçük parmaa mahsus olup, onlar yummaya yarar.

Aya kapayan adalelerin çok olmasndaki hikmet, parmaklarm

kuvvetli elmasdr. Böylece oturup kalkmada bedenin arlna da-

yanp mukavemet ederler. Yürürken güzel yürümeyi salarlar.

Ayak parmakîârmm adalelerinden besi, ayasnn üstünde bulunur.

Bunlar parmaklar ds yüze çpkerler. Be adale de ayan altnda

olun her biri iç yarktan kendine yakn olan parmaa gidip, onu iç

tarafa çeker.

ite insann bedeninde bulunan dört yüz yirmi adet iradi ve ih-

tiyarî hareketin tamam ve kemâline vasta olan adalelerin tümü

beyan olunduu üzere be yüz otuz adet adaleye ulamtr. Hâlk,

Bâri ve Musavvir olan Allahü Teâlâ her ayp ve kusurdan münez-

zehtir. Bu ne can'attr ki, akllara durgunluk veren tertib üzere ni-

zam bulmutur. Muhakkak ki, .bunu tefekkür eden akll kimse çok

ibret almtr. Bu san'attan Sâni'ini bilmitir. Yâ Rabbi bizi fiilleri-

ni düünüp, vücûdunun parçalarn Senin nimetlerinden görenler-

F. 23
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den, böylece nimetlerinden dolay Sana ükredenlerden, Seni isim-

lerinle anan, sfatlarnla tanyan, kazana râz olan, her hâlde Senin

rzân gözeten kullarndan eyle. (Sübhânallahi ve bihamdihi sübhâ-

nallahil azîm)

.

Dördüncü Bâb

Sinirleri, atar ve toplar damarlar, bedenin kuvvetlerini, kalb

hâllerini, uzuvlarn ekillerinin farkl olmas ile olan insan sfatla-

rm ve ihtilâc- a'zâya (uzuvlarn çekme ve seirmesine) müteallik

olan durumlar be fasl hâlinde hakimane bildirir.

BRNC FASIL
Sinirlerin bitme yerlerini ve faydalarn be nevi üzere beyan

BRNC NEV: Sinirlerin durum ve ekillerinin hikmetini bil-

dirir.

Ey azizi Terih (anatomi) ehli demilerdir ki, bedende olan si-

nirlerin bazsnn faydas bizzat, bazsnn ise dolayldr. Zâti olan

faydas sinirler aracl ile beyin, dier uzuvlara his Ve hareket

bah etmitir. Dolayl olan faydas ise, eti salam, bedeni kuvvetli

eylemesidir. Bu sinirlerin köklerinin ba beyin ve dallarnn sonu

cilddir. Beyin iki yönden sinirlerin doduu yer olmutur. Zira be-

yin, sinirlerin bazsnn bizzat balangç yeridir,

den omurgann içine akan omuriliin vastas ile

Ama beynin kendisinden doan sinirlerden ancak ba, yüz ve iç or-

ganlar his ve hareket bulmutur. Dier organlara his ve hareket

omurilikten gelmektedir. an büyük, ihsan bol olan, Hannân ve-

• Mennân Hazretleri lutf ve inâyet edip, beyinden iç organlara inen

hareket sinirlerini muhafazada çok ihtiyat etmitir. Çünkü balan-

gç noktalarndan uzak olduklar için, çok salam olmalar gerek-

tiinden, üç yerde kkrdakla sinirler arasnda, orta kvamda olan

eylerle perdelemitir. Birinci yer hançere, ikincisi kaburgalarn

kökleri, üçüncüsü gösün altdr.

Beynin dier sinirlerinden biri olan ve uzva (organa) his ver-

mekle görevli bulunan sinire gelince: Balangçtaki etkiyi kuvvetli

tutmak için bu sinir maksûdu olan uzva en yakn tarafndan geçer

ve birleir. Bu hissi sinirler, ne kadar yumuak olursa, his kuvvetini

o kadar arttrr. Bunlar salam olmaya muhtaç olmadklarndan,

hararet sinirleri gibi sert ve salam olmayp lâtif ve yumuaktr.
Beynin önü arkasndan yumuak ve daha hassas olduundan, his

sinirleri ön tarafndan, hareket sinirleri ise arkasndan meydana
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Bâri ve Musavvir Hazretlerinin bu fiillerinden çok

alnmtr.

• KNC NEV: Beyinden (dimadan) doan karlkl sinirleri

bildirir.

Ey Aziz! Terih ehli demilerdir ki, beyinden çkan sinirlerin

hepsi yedi çifttir. Birinci çift, koklama vastasnn merkezi olan, me-

me bana benzeyen iki zaide yaknnda, beynin ön tarafndaki kü-

çük boluktan çkarlar. Bu çiftin soldan doan saa ve sadan do-

an sola gelip karlam ve haç gibi kesimilerdir. Sonra eilip

sadan doan sa göze, soldan gelen sol göze gitmitir. Züccâciye

(camdan) ad verilen rutubeti ihata etmek için azlar genitir. Bu

kesimenin üç faydas vardr:

1 — iki gözün birine akan rûh, dierine de cereyan eder. Biri-

ne zarar gelince, öbürü onun yerini tutar. Onun için bir göz, yumu-

lunca, dierinin görmesi kuvvetlenir. Zira yumulan gözün nûru ona

akar. '

2 — ki gözün kavramasrbir olup, ikisinin görmesi kesimenin

içinde bir görme olur. Böylece görülen bir ey, müterek boyutlarla

bir görünür. Bunun içinÂ& olan kimse bir eyi iki görür. Çünkü

onun bir gözü yukar tarafa ve bir gözü aa tarafa kayp, göz ile

sinirlerin kesimesine döru nüfuz etmesi kalmamtr. Müterek

haddin önünde sinir krlmasndan bir baka had meydana gelmi-

tir.

3 — Ad geçen iki sinir birbirine destek ve dayanak olup kuv-

vetli olurlar. Bir bakma da meneleri göze yakn olmu olur.

Beyin sinirlerinin ikinci cifti, beyan olunan birinci çiftin çk
yerinin aksi tarafmdan doup, gözü çeviren çukurun deliinden ç-

kp, göz adalelerine bölünmütür. Bu çift sinir gayet serttirler. Böy-

lece sertlii, balangç yerine yaknlndan ileri gelen yumuakl
telâfi eder. Onunla kuvvet bulup hareket eder. Ama gözün on taba-

kasn ayr ayr anlatmak uzun süreceinden ve bu ksaca anlatt-

mz Allahü Teâlâ'nn kudretinin kemâlini göstermeye yeterli ol-

.

duundan, uzun anlatmyoruz. Hâlk, Bâri, Musavvir ve Kaadir olan

Allahü Teâlâ her kusurdan münezzehdir. Ona hiçbir ey benzemez.

O iitici ve görücüdür. O ne güzel mevlâ, ne güzel yardmcdr. Yâ

Rabbi mafiretini umarz. (Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyül

azîm)

.

ÜÇÜNCÜ NEV: Beyinden çkan sinirlerin beinci çifte kadar

olanlarn bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, beyin sinirlerinden üçüncü

çift, müterek hâlde, beynin önü, arkas ve taban arasndan çkar.
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Önce dördüncü çifte biraz karr. Sonra ondan ayrlp dört dala bö-

lünür. Birinci dal, beyan olunacak, boyun damar aralndan çkp,
boyundan aa iner. Mide perdesini geçip, onun altnda bulunan
organlara dalr. kinci dal elmack kemiinin deliinden çkar.

Oradan uzaklanca, anlatlacak beinci çiftten ayrlan sinirle birle-

ir. Üçüncü daln maksad, yüzün ön ksmnda bulunan sinirler olup,

ikinci çiftin çkt delikten, sinirlerin en deerlisi olan birinci çiftin

bo menfezinden geçmeyip, izdiham ile onun boluunu kapatmtr,
îte bu dal, o delikten ayrldnda üç ksma bölünür. Birinci ksm,
göz pnarna meyi edip, elmacklar, iki göz pnar, iki göz kapa,
kalar ve aln adalelerine ular. kinci ksm, göz ucu yanmda olan

deliklerden buruna geçip, burnun iç yüzüne gömülmütür. Üçüncü
ksm büyük olup, elmack kemiinde hazr olan bolua inip, iki da-

la ayrlr. Bir dal azn iç boluuna girip, üst dilere ve onlarn
köklerinde elan etlere, bölünerek ulamaktadr. Dier dal, onda olan

elmack, burun uçlar ve dudak derisi gibi d organlara yaylmtr.
Bunlar üçüncü çiftin, üçüncü dalnn üç ksmdr. Dördüncü dal üst

çene deliinden dile geçip, d yüzünde yaylp, dil de ondan tat al-

ma hâssasn bulmutur. Ondan arta kalan alt çenedeki diler ara-

snda ve köklerinde bulunan etlere ve alt dudan içine dalmtr.
Dile gelen dal, göz sinirlerinden ince olduu hâlde, bu ondan sert-

tir. Bunun sertlii onun kalnl gibi olup eit saylrlar.

Dördüncü çiftin menei, üçüncü çiftin arkasmdan\beynin taba-

nna meyillidir. Üçüncü çifte biraz karp, sonra ondan ayrlp da-

maa gelir ve geçer. Damak bundan duyarl olmutur. Bu dördüncü
çift, üçüncü çiftten daha küçük ve serttir. /

Beinci çiftin her birisi bir çift olup, beynin iki yanndan çkar.

Bmun her bir çiftinin birinci ksm, kulan iç perdesine dayanp,
onun içinde hepsi dalmtr. Kulan duymas ondan gelmitir.

kinci ksm, birinciden küçük olup, hançere kemiinde kör ad ve-

rilen delikten geçer. Çknca üçüncü çift siniri ile karr. kisinin

çou, elmack adalesi yanma gelir. Öbürleri göz ile kulak arasna
varp yaylmlardr.

Altnc çift, beynin arkasndan, beinci çifte bitiik olarak gelip,

(L) yivinin sonunda olan delikten çkp üç ksma ayrlmtr. Bir ks-
m yedinci çiftin tahrikine yardm için boaz adalelerine ve dilin kö-

küne ulamtr. kinci ksm, omuz adalelerine taksim olunmutur.
Üçüncü ksm, ikisinden büyük olup, boyun damarnn yükseldii

yerde ona balanmtr. Oradan iç organlara inerken hançere hiza-

sna gelince, ondan dallar ayrlmtr. Ve hançereyi kkrdaklar ile

kaldran uçlarn, üstünde olan adalelere balamtr. Hançereden
geçince, ondan yine dallar ' çkp, hançerenin üçüncü kkrdan ör-

ten ve açan uçlar kvnk elan adalelere gelir. Onun için tb ehli bu-
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na Cdönen sinir) ismini vermitir. Bu sinir omurjilikten çkmayp be-

yinden inip gelmitir. Böylece düz olup, çekilmesi kuvvetli olur. Bu
sinir, beinci çiftten ve yedinci çiftten olmayp, altnc çifttendir.

Çünkü bunun balangc yumuak sonu iri olduundan, bunun gibi

sert ve düzgün inmezler. Bunun için de, metanet bulup, çkp inme-

ye kabiliyetleri olmaz. Bu dönen dal, çk yerlerinden uzak etme-

nin hikmeti, sertlik ve kuvvet kazanmaktr. Dönen sinirlerin en
kuvvetlisi, hançereyi adalelerin örtüsüne yayan sinirdir. Sonra bu
sinirin fazlas, ondan aa inip, dallar diyafram ve gösün perde

ve adalelerine gider. Oradan yürek, akcier, aort ve atar damarlara
yaylmtr. Kalan kuyruk sokumuna gidip, bildirilen üçüncü çift-

ten inen dalla ortaklaa iç organlarn zarlarna yaylp taze kemik-

te son bulur.

Yedinci çiftin menei, beyin ile omurganm ortaklamasndan
olup, çou dili hareket ettiren adalelere gelmitir. Oradan dallanp,

kalkan kemii ile (L) kemiinin ^üterek olan adalelerine gidip

yaylmlardr. En az, bunlara kdmu olan sinirlere dalmtr. Bu
garib tertib ve acib terkib, ol Halik ve Bâri'nin kudret ve hikmetiy-

le nizam bulmutur. \

DÖRDÜNCÜ NEV: Boyun fkraiar (omurlar) ndaki omurilik-

ten doan sinirleri bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, boyundaki omurilikten do-

up, omurlarda ilerleyen sinirlerin tümü sekiz çifttir.

Birinci çift: Birinci fkrann boum deliinden çkp, yalnz ba
adaleleri ile ayrlmtr. Bu çift ince ve küçüktür. Çünkü çk yeri-

nin küçük olmas gerekmektedir ve omurganm salaml bozul-

mamaldr.

kinci çiftin çk yeri, birinci fkra ile ikincinin arasnda ortak

olan deliklerdendir.' Bu çiftin çoundan, ban uzuvlar dokunma
hissini bulmutur. Kafann üstüne dolank olarak çkp, ban önü-

ne eilmitir. Kulaklarn d tabakalarnda yerleip, ad geçen kü-

çük çiftin eksiini tamamlamtr. Artan boynun arkasnda olan

adalelere ve enli adaleye gelmitir. Onlarda hareket bulmutur.

Üçüncü çiftin çk yeri, ikinci fkra ile üçüncü arasnda ortak

olan deliklerdendir ki, her biri iki kola ayrlp, bir kolu oradaki ada-

lelere dalmtr. Özellikle ba boyna ekleyen adalelere, bu kolun

dallar gelmitir. Orada olan fkralarn çkntlarndan çkp kökle-

rine yapmtr. Oradan uçlarna çkp, o sensenelerden doan ba
'dokular ile karmtr. Oradan geçip kulaklarn etrafna eilmi-
tir. Hayvanlarn bedeninde kulaklar hareket ettirmek için, iki ku-

laa ulamtr. kinci kolu ön tarafa eilip, enli adaleye gelmitir.

Yukar çkmaya balaynca, ona damar ve adaleler rastlamtr. On-
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larla salamlam ve kuvvet bulmutur. Bu ikinci kol hayvanlarda

göz ile kulak aras ve kulak adalelerine karmtr.
' Dördüncü çiftin çk yeri, üçüncü fkra ile dördüncü fkra ara-

snda ortak olan deliklerdir. Bildirilenin üstünde bulunan, üçüncü

çift gibi bir ksm öne, bir ksm arkaya ayrüp, öndeki küçük oldu-

undan beinci çifte karmtr. Arka ksm arkaya doru dönüp,

adalelere gidip, sensenelere ulamtr. Ba ile boyun arasnda mü-
terek olan adalelere dallar gönderip, oradan bele iner ve biter.

Beinci çiftin çk yeri, dördüncü ve beinci fkralar arasnda

ortak olan deliklerdir. Yine yukardaki gibi iki kol olup, ön kolu kü-

çük olduundan, yüz adalelerine gelmitir. Ba öne een adalelere

ve boyun ba ile müterek olan adalelere yaylarak, arka kolu iki-

ye ayrlm, biri öndeki kol ile ikinci dal arasnda geçit hâlinde ol-

mutur. Omuzun üst ksmlarna gelip, altnc ve yedinci çiftlerin

bir miktarna karmtr. kinci dal da altnc ve yedinci çiftlerin

dallarna karm perdenin ortasna geçmitir.

Altmc ve yedinci çiftlerin çk yerleri bildirilen deliklerin sra-

"sn takib eden deliklerdir.

Sekizinci çiftin çk yeri, boyun omurlarnn ksmlar ile bel

omurlarnn birincisi arasnda ortak olan deliklerdir. Bu üç çiftin

kollar birbirine karmtr. Altmc çiftin çou omuz düzlüüne

gelmitir. Az, dördüncü ve beinci çiftin azlar ile perdeye inmitir.

Yedinci çiftin çou gelip, az beinci çiftin azyla ba, boyun vejbel

adalelerine ve oradan hicaba ulamtr. Sekizinci çiftin az omuza

gelip, çou adale ve kola ayrlmtr. Hicabn bu sinirlerden ^asib

almasnn hikmeti, hicaba gelen, yukardan indiinden, bölT

kolay olmutur. Hicabn ii kymetli olduundan, sinirleri

did yerlerden gelmitir. Böylece bu yerlerden birine isabet eden âfet

ve zararla, ii bozulmaz. (Halik, Bâri ve Musavvir olan Allahü Teâlâ

her ayb ve kusurdan münezzehdir)

.

BENC NEVÎ: Göüs ve bel omuriliklerinden çkan sinirleri

bildirir.
f

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, göüs omurlarnn iliinden

çkan sinirlerin tümü on iki çifttir.

Birinci çiftin çk yeri, göüs fkralarndan birinci ile ikinci

arasnda ortak olan deliklerdir. ki ksma ayrlmlardr. Büyük

ksm, sert adalelere ve kaburgalara ayrlmtr. K^ük ksmi, iki

evvelki kaburgaya uzayp, boyun sinirlerinin ikinci çifti eliiyle

eller tarafna gelip kol ve ellere ulamtr.

kinci çiftin çk yeri, beyan olunan ortak delikler olup, iki ks-

ma ayrlmtr. Bir ksm pazunun dna yönelip, ona dokunma duy-
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gusunu bahetmitir. Dier ksm da kalan çiftlerle bir araya ge-

lip omuz mafsaln ve beli hareket ettiren adalelere gitmitir.

Bel omurlarndan doan sinirlerin omuza gelmeyen kollar, bel

adalelerine ve kaburga adalelerine gelmitir. Kaburga fkralarn-

dan biten sinirler, ancak kaburgalar arasnda bulunan kaslara v©

karn kaslarna ulamtr. Bu sinirlerin kollar ile beraber atar ve

toplar damarlara girip, bildirilen sinir çk yerlerinden tamamen

içeri girmitir.

Kask sinirleri: Karn ve bel sinirleri ile müterektirler. Zira

kask sinirleri iki ksma ayrlmtr. Bir ksm üç çifttir. Adalelerde

olduu gibi. Dier ksm iki çifttir. Karn adalelerine gelmilerdir.

Birinci ksmna beyinden inen sinir karmtr. kinci ksmna ka-

rmdai gelen iki çift adale olmutur. Onlar bacaklar ksmna büyük

kollar! gönderip, birinci ksmn ikinci çiftinden onlara kollar gel-

mitir. ^Bir kol da kuyruk sokumu sinirlerinin birincisinden gelip,

hepsi birWinej£anmtr. Bazlar kaskta kalp, bazlar baldra in-

mitir. Ama arkada ve oyluklar içinde damar ve adale çok olduun-

dan kask kemii tarafndan çkan adalelerin arkadan ve oyluun

içinden ayaklar ksmna yolu olmadndan, bacaklarn adaleleri

için mahsus olan sinirden bir ksm, hussateynin içine inen mecra-

ya varmtr. Böylece kask adalelerine yönelip, oradan diz adalele-

rine inip gider.

Kuyruk sokumunun sinirlerinin alt çift oluu gariptir. Bir çifti

kask adalesiyle karmtr. Kalan be çift sinir ve kuyruk sokumu

yanndan doan tek bir sinir olup, bunlarn hepsi mak'at, zeker,

mesane ve rahim adalelerine, karn perdesine ve kask kemiinin

içindeki da bakan ksmlarna ve kuyruk sokumundan gelen ada-

lelere dalmlardr.
Bu faslda beyan olunan sinirlerin says, daha önce bildirilen

adalelerin says gibi beyüz otuza varmtr. Buraya kadar bildiri-

len beden san'atnm incelikleri, O Hâkim-i Sâni'in kudretinin ke-

mâlini gösterip, insan cinsine olan büyük nimetine, beden a'zâlar-

nn ksmlarndan her an ahitlik gelmektedir, te bu ekilde bir

arada bulunan san'atlar seyr eden uyank bir kimse, yapc ve ya-

ratcsn bilmi olur. Kendini inayet denizine gömülmü bulur. Mev-

lâsn can ü gönülden sever. Her hâlde ona yönelir.

KNC FASIL
Atar damarlarn bittii yerleri ve faydalarn be nevi ile beyan

eder.

BRNC NEV: Yürekten doan atar damarlar bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, bedende olan atar damarlar
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—ki onlara iryan derler— hareket eden can damarlardr. Bunla-
rn biri hariç, dierleri hareketlidir. çindekileri korumak için hep-
sinden sert yaratlmlardr. Çünkü bunlar hayvani rûh cevherinin
kuvvetli hareketlerinin artmasna yararlar. Bunlann çk yeri yü-
rein iki boluundan biri olan sol boluudur. Zira sa boluu ka-
raciere yakm olduundan gday çekmek ve hazm etmekle megul,
olur.

giden damariar: Damarlarm hepsinden önde olup,

küçüktür. Yürein sol boluundan çkp, akcierde so-

lunum yeri olan bölümlere gelmitir. Bu damarlar akcierlerin
s olan kan, yürekten ona ulatrrlar. Zira akcier gdasn
ten almtr. Bu iryann çk yeri yürein boyun ksmndan, bu tür
damarlarn geçecei yerdedir. Bu iryan, dier damarlarn aksine
bir tabakadan meydana gelmitir. Böylece genileme ve daralma
için yumuak ve selis olur. Akcier cevherine mülayim buhara men-
sub olan lâtif kan [karbondioksitli kan] yürekten ciere saçüdm-
da, o saçlma ondan suhulet bulur. Beyan olunacak toplar damarn
içinde akan kanm pimesine muhtaç olduu gibi, bunda ihtiyaç ol-

maz. Özellikle bunun yeri yüree yakndr. Toplar damarlarn iki

perdesi vardr. Bunun metanete ihtiyac olmadndan iki perde yet-

mitir. Böylece buhar dumannn [karbondioksidin] ve. hararetle pi-
mi kann, akciere gönderilmesi kolay clur. Beyan olunacak bo
damar, akciere yakm ise de, omurga yaknnda cierin arka tara-

fndan gelmitir. Dallanp, dallar ve kollar akcierin içine nüfuz
etmitir. Bunlar da Bari Teâlâ Hazretlerinin kudretine delâlet edip,

inayetinin kemâline ahit olmutur. Sübhânallah!

KNC NEV: Yürekten doan büyük damarlarn durum
kol ve klcal ksmlar ile ele ve avuca çktklarn bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, büyük iryan, yürein sol

karnndan çkp ikiye ayrlmtr. Büyük kolu yürein etrafn dola;

r. Biraz yine yürekle karr. Küçük kolu da yürein arkasnc
geçip, biraz sa karnca ayrlmtr. Bir iki kolu büyük ksmlar
yine iki ksm olmutur. Küçük ksm yukarya çkar, büyük ksm
aaya iner. nen ksmn miktarnn çkandan daha büyük oluun-
daki hikmet, inen ksmn yürekten aada bulunan büyük ve çok
organlar hararetiyle yetitirip büyütmesi ve canllk vermesidir.

Yürein yukarsnda bulunan kymetli organlar az ve küçük olduk-
larndan, onlar besleyen ve yetitiren ksm daha küçüktür. Bu bü-
yük iryann çk yeri üzerinde üç salam perde [kapakçk] vardr
ki, yürein içinden, onunla beraber dar çkp onu kuvvetlendir-
milerdir. Bu iki üst ksm, yürein üstünde yine iki ksm olmutur.
Bunun büyük ksm boyuna yakn çkp oradan sa tarafa, eik ola-
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rak dönüp orada olan bol ete eritikte, bu da üç ksm olmutur. Bu-
nun iki ksm sebbâbeteyn olup, beyan olunacak ah damarlarla be-

raber boynun sa ve solundan baa çkp bölünmesinde onlara e-
lik etmitir. Üçüncü ksm göüse ve iki önceki kaburgalara ve bo-

yun omurlarnn üst altsna ve boyun halkasnn kemiine ayrlp,
omuzun üstüne ulamtr. Oradan iki elin a'zâlanna inip, onlarda

. dalp, sen bulmutur. Üst ksmn küçük ksm, sol omuz içlerine

doru çkp, hemen büyük ksmn, üçüncü ksm gibi ayrlmtr,
îte iryanlar vastas ile beden uzuvlar hayat bulmutur. Ne büyük
Hâlk ve Bâri'dir ki, bedenin terkibinin tertib ve nizamn uzuvlarn
nevileri ile kld ve her uzva can damarlarndan hayat ve kan da-
marlarndan besin verdi.

ÜÇÜNCt

Ey aziz!

NEV: Baa çkan damarlar bildirir.

ki, büyük iryann yukar ks-
mnn sebbâbeteyn ad verilen iki iryan, boyuna ulatnda, her
biri iki ksm olmutur. Biri ön, biri arka adn almtr. Ön ksm da
iki ksm olmu, biri içe gidip dile gelmitir. Kalan alt çenenin iç

adalelerine ayrlmtr. Bir ksm üstten gidip kulak adalelerine ve
yanaklara gelmitir. Çok sayda kollan ile ban tepesine çkp sa-
dan gelen kollarn uçlar soldan gelen kollarn uçlar ile ban tepe-

sinin ortasmda tamamen birlemilerdir. Ama arka ksm da, ikiye

ayrlm, biri küçük, biri büyük adm almtr. Küçük ksmn çou
arka tarafa yükselip, ba mafsaln kuatan adalelere dalmtr.
Kalanlar beynin arka tabanna müteveccih olup, L yiVi yannda
olan büyük v

delikten içeri girmitir. Büyük ksm doru olarak ç-
kp, büyük deliin önünde olan hançere deliinden ebekeye girmi-
tir. Orada tabakalar hâlinde olan yapk damarlara ebeke gibi örü-
lünce öne, arkaya, saa ve sola dalp ebekeden yaylmtr. Ayn
ebekeden bir çift iryan önceki gibi, bir araya gelip, zardan beyne
geçip, o ince zar içinde beynin ksmlarna ayrlmtr. Sonra beynin
içine varncaya dek, bunun yukar çkan kollarnn dar ve toplu
olan azlar ban tepesinden inen toplar damarlarn dallarnn ge-
ni ve büyük olan azlarna girmi ve intibak etmitir, katlanm-
tr.

Can damarlar ancak [hayvani] rühu iletirler. Halbuki ruh, lâ-

tif ve müteharrik olmadndan zarfnn ba aa olmas lâzm de-
üdir. Belki ruhun zarf ba aa olsa, onun içinde olan kann çok
boalmasna ve ruhun ondan zor hareketine sebep olurdu. Çünkü
ruhun hareketi yukarya doru daha kolaydr. Beyne lâzm olan s-
caklk gibi faydalar, rûhdan beyne çkp, orada ayrlmalar için, rûh-
da bulunan hareket ve letafet yeterli bulunmutur. Onun için ad
geçen ebeke, beyin altnda yaylp, önce iryan kan ondan geçip.
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rüh üe snm olarak piip, beyin mizacna benzetmitir. Sonra ke-

mik ile sert zar arasna tedricen gelmitir. Beyne girip, orada bulu-

nan organ ve duygulara yaylmtr. Bu tertib ve terkibi düünüp,
aklna getiren ibret sahipleri, bunlardan çok ibretler almlar ve bu
sun'un sâni'ini her eye kaadir bulmu, Musavvirin kendine olan

inayet ve korumasn anlam, Mevlâsma tam sevgi ile dönmü, hu-
' zürunda ünsiyyetle kalmlardr.

DÖRDÜNCÜ NEV: Yürekten aa inen büyük damar bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, yürekten a'zâlara tevzi olu-

nan iryann beyan olunan büyük ksm, önce yürekten düz oarak
inip beinci omura dayanmtr. Zira onun yeri yürein ba kar-
smdadr. Bu omurdan aa eilip, omurga üzerinden aa inip,

kuyruk sokumu kemiine ulamtr. Bu büyük ksm inerken yüre-

in sa karncnda dalan iryan, gösün hizasna gelince, kü-

çük bir kol göndermitir. Bu da akcierin göüs tarafna dalm,
akcierin kendine bile varmtr. Sonra bu inen ksm, gösün hiza-

snda olan omurlara geldikçe herbirine birer kol göndermi, omuri-

lik ve ee kemikleri aralarna yaylmtr. Sonra gösü geçip, ondan

iki iryan ayrlm, sa ve soldan diyaframa gidip, onun parçalar-

na dalmtr. Sonra inen bu ksmdan bir iryan uzam, ondan da
üç dal ayrlm, bir dal karaciere, biri dalaa, dieri de mak'ata

ulamtr. Karaciere giden dal, ondan geçip, mesaneye de gelmi-

tir. Sonra inen bu ksmdan bir iryan uzamtr. Barsaklarn et-

rafnda olan ince cetveller ve klcal kanallar hâline gelmitir. Son-

ra bu inen ksmdan üç iryan ayrlmtr. En küçüü, özellikle sol

böbree gelmi, böbrek bundan hayat bulmutur. O böbrein lifle-

rine ve onu kuatanlara dalmtr. Dier iki büyüü böbreklerin

içine girmitir. îki böbrekten de iki iryan ayrlp, erkek ve kadnda
yumurtalara inmitir. Sa böbrekten ayrnan sa yumurtay bul-

mu, sol böbrekten inen sol yumurtaya gelmitir.

Sonra bu inen ksmdan çok iryanlar [atar damarlar] ayrlp
düz barsan etrafnda bulunan damar kanalcklarna bölünmü-
tür. Kollar omur aralarndan omurilie girip, orada hepsi dalm-
tr. Sonra bu inen ksmdan üç iryan uzayp ikisi kasktaki leen
kemiine, birisi tenasül aleti cildine varp orada dallanm, klcal

damarlara ayrlmtr. Sonra inen asldan bir küçük çift iryan ay-

rlp erkek ve kadnda öne gelmi ve orada olan damarlara kar-
mtr. Sonra en büyük ksm olarak inen asl omurgann sonuna va-

rnca, beyan olunacak damarlarla beraber iki ksm olmutur. Bir

ksm saa, dieri sola gidip her biri kuyruk sokumu kemiini ku-

atp, oradan iki oylua inmitir. Her birinden kuyruk sokumu al- •

tnda birer kol ayrlp, biri mesaneye, dieri göbee ulamtr. Gö-
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bekte birbirine rastlayp, ikisinden çok dallar ayrlmtr. Bazs ka-

sk kemii üzerinde bulunan adalelere dalmtr. Bazsnn uçlar

mesane yolundan erkekte doruca alete gitmitir. Kadnda önlerinin

ucuna gelip içine katlanmtr. Ondan bir küçük çift kalmtr. O da

rahime gelip içeri girmitir. San'atnn bediasnda aklllarn hayret

ettii, insan kusursuz olarak en güzel surette yaratan, bir ksmn
erkek, bir ksmn dii yapan, acizlikten, unutmaktan ve geveklik-

ten uzak olan Allahü Teâlâ her eyden münezzehdir.

BENC NEV: Oyluk, baldr ve ayak ksmlarna inen damar-

lar bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, bacaklara inen damarlardan

her biri, ikier büyük kol halindedir. Bir kolu d, bir kolu iç olarak

tamnr. Oylukta bulunan adalelere dallar göndermitir. Sonra bal-

dra inerken, oradaki adalelere de dallar indirrnitir. Sonra ayaa
inip, ayaklarn önünde ba parmakla iaret patma arasna büyük
koluyla meyi etmitir. Kalan dallar, ayan ksmlarnn çounda
içeriye girmitir. Beyan olunacak toplar damarlarn altndan geçip,

dier parmaklara gelmitir. ^

Beyan olunan iryanlarn —ki can damarlardr— bazs atar

damarlarn dallar gibi, omuz altna meyi eden iryann dallar gibi

ve ebekede ayrlan sebbâbeteyn ve ' meime [ana karnnda, çocu-

un, içinde bulunduu ince deri] gibi ve hicaba gelen iryann dal-

lar gibi, bir dal ile omuza nüfuz eden iryan gibi, mideye, karaci-

ere, dalaa, barsaklara inen iryanlar gibi, karn tarafndan.kuy-

ruk sokumuna tek olarak inen iryan gibi, iç organlarnda olan ir-

yanlar damarlarn eliinde olmayp münferid kalmtr. Ama ka-

lan d organlarda olan iryanlar, çarpmadan mahfuz olmak için,

damarlar altnda gizli kalp, toplar damarlar, bu iryanlara [atar

damarlara] kalkan vazifesi görmülerdir. Bu iki damarlar iki fayda

için birbirine yakn dururlar: Birisi, kan damarna parlak bir zar ile

bal olup, onlara dokunan a'zâlar ikisinden kan ve can istifadesi

ederler. kinci faydas, iryan ile kan damarlar birbirlerinden kan

ve can alrlar. te insann bedeninde tertib olunan can damarlar

bunlardr. Hepsi ikiyüz iryan, yâni atar damardr. nsan en güzel

surette yaratan Allahü feâlâ, her aybdan münezzehdir. Bizim ha-

reket, kudret ve kuvvetimiz yüce ve büyük olan Allahü Teâlâ'nmdr.

(Yâ Rabbi, bizi ilmi ile amel eden âlimlerden eyle!).

ÜÇÜNCÜ FASIL
Sâkin damarlarn çkm ve faydalarn alt nevi olarak bildi-

rir.
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BRNC NEV: Karacierden doan (bâb) damarnn dallarm
ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, sâkin damarlarn hepsi kara-

cierden doar. Karacierden önce iki damar meydana gelir. Biri

karacierin dip tarafnda olup en büyük faydas, gday mideden
karaciere çekmektir. Bu damara doktorlar bâb adn verirler. kin-
ci damar bombeli tarafndan meydana gelip, en büyük faydas, g-
day, [yâni besinleri, ham maddeleri] karacierden uzuvlara ula-
trmak vo taksim etmektir. Buna ecvef damar denir.

adndaki damarn cier boluuna giren taraf öncp. be.
ksma ulam ve bombeli olan ksma gelince dallara ayrlmtr. Bir

e-kökleri

rin

tr
v. Ama bâb damarnn

taraf, ondan ayrlnca sekiz ksm olmutur. ki
ve alt ksm büyüktür. ki küçük ksmn biri oniki par-

mak barsana balanmtr. Ondan gday çeker. Bundan da dal-

lar ayrlp pankreas adndaki yere dalmtr. kinci ksm midenin
altna inip, midenin alt az olan ksmda dalmtr. Oradan besin

emerler. Kalan alt ksmn biri midenin sath tarafna gelmi, mide
nin d gdasn ondan almtr. Çünkü midenin ii gda ve besin-

lerle bir arada olduundan gdasn almaktadr. Altnn ikincisi da-

laa inmitir. Dalak ondan beslenir. Dalaa varmadan önce, ondan
kollar ayrlp, pankreasa gelmi, ona besin Vermitir. Dalaa bir-

lemesiyle beraber, ondan bir kol geri dönüp, midenin ön tarafna
taksim olmutur. O taraf gdasn ondan almtr. Dalaa giren kol,

ortaya gelince, ikiye ayrlm, biri yukar, dieri aa gitmitir. Yu-
karya çkan ikiye ayrlm, bir kolundan dalan üst ksmnda, yâni

yarsnda dallar ayrlm, o yarya besin ondan gelmitir. kinci ks-
m da gelip, midenin bombeli ksmnn sonuna eriip, orada ikiye

ayrlm, biri midenin azna dalm olup hamzn fazlas sevday
ona def etmitir. Fuduldan çkp midenin azn terdîd ve tahrike

aa inen ksm da, ikiye bölünmütür. Birinin dallar dalan, alt

yarsna dalmtr. O ksm ondan beslenmitir. kinci dal ahm'-
dan fyal madde ve içya] zuhûr edip, orada yaylmtr. ahm
gdasn da ondan almtr.

Altdan üçüncüsü ön tarafa gidip, düz barsan etrafnda

almlardr. Altdan dördüncüsü kl gibi ince kollara bölünüp bazs
midenin bombeli tarafnn d sa ksmnda, dalaa yakmdr. Mi-

denin önüne gelen ksmn karsnda olduu hâlde dalmtr." Ba-

zs çalmn sama gidip, dalak damarnn dallarndan ve midenin
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saa gelen ksmn karsnda olduu hâlde dalmtr,
kaim barsaklarn etrafnda olan ince kanallara bölün-

mütür. Onlar besinlerini buradan almlardr. Altnc ksmn çou
yukarya çkp dalmaktadr. Sübhânallah ve sübhâne men hüyel
haüakü'r-razzâk cellet azametühü ve kemület kudretühü.

KNC NEV: Karacierden doan ecvef damarlarnn baz dal-

larm ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki ecvef damarnn asl, önce
karacier içinde kücal damarlar olarak yaylm olup. ayn ekilde
klcal damarlar eklinde bölünmü olan bâb damarnn dallarndan
besinleri çekerler. Ecvef damarmn kollar karacierin d ve bom-
beli ksmnn boluuna gelmilerdir. Bâb damarmm kollan ise, ci-

erin dibinden boluuna uzanmlardr. te bu ecvefin gövdesi ka-
racierin bombeli d ksmndan dcup/ki ksm olmutur. Biri bü-
yük, biri küçüktür. Küçük ksm yukarya, büyüü aaya gitmi-
tir. Yukar çkan küçük ksm hicaba g'eçip, ona iki damar verip, ora-

da dalarak besinini temin etmitir. Sonra yukar çkan ksm yü-
rein örtüsüne gelip, orada çok kollar ahni, klcal damarlar hâlin-

de yaylmtr. Örtüye gda ondan gelmitir. Sonra yukar çkan k-
sm ikiye ayrlmtr. Biri küçük biri büyüktür. Büyük ksm gelip

sa kulakçn yanndan içine girmitir. Bu damarn yürek damar-
larnn en büyüü olmasndaki hikmet udur ki, dier damarlar ha-
va tamak için kalm, bu ise gda için kalmtr. Gda ise, havadan
sert ve kaba olduundan geçi yeri geni, zarf büyük olmak gerek-
mitir. Bu büyük damar yüree girince, ona üç perde vermitir. Bun-
larn faydalar dardan içeri girmitir. Bu üç perde [veya kapak-
çk] dierlerinden daha serttir. Böylece yürek uzama zamannda,
besini onlardan cezb edip, yayldnda geri gelir. Küçük ksm,
onunla beraber çktnda, ona üç ksm damar göndermilerdir-.
Bin yürekten akcier tarafna gitmitir. Büyük atar damarn biti
yeri olan yürein soluna yakn yerden domutur. Sa bolukta ak-
cier tarafna dönüp, ona ulamtr. Bu damarn iryanlar gibi iki

perdesi vardr. Onun için tabibler buna iryan damar adn vermi-
tir. Bunun faydas, bundan saçlan kann gayet ince olmasdr,
cier cevherine benzemitir. Çünkü bu ince kan, yürekte az
ndan, burada pimeyip iryan damanna mansab oldukta, orada
hararetle pimitir.

Üç ksmm ikincisi, yürek etrafnda dolap, içinde dalmtr.
Yüree gda ondan gelmitir. Üçüncü ksm, hususî olarak insanda
sol tarafa meyi edip, göüs fk alarmdan, beinci omura gidip, ona
dayanp, alt sekiz kaburgaya ve onlara yakn olan kaburgalara bö-
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lünmütür. Yukanya çkan ksm, yürein etrafm geçince, gösü

ikiye ayran perdenin ve klfn yukar ksmlarna ve teVe aenen

yumuak etlere klcal damarlar hâlinde yaylmlardr. Yukar çkan

ksm boyun kemii halkasna gelince, ikiye ayrlm; birbirinden

uzakiaaak, boyun kemii civarna gelmitir. Her dal da iki kola

ayrlmtr. Her taraftan biri, göüs kemii üzerine sadan ve sol-

dan inmitir. Böylece hançereye gelmitir. Soma yukar çkan ksm
üç kola ayrlm, ikisi ee kemikleri arasnda bulunan adalelere

ayrlm, azlan, yâni ince uçlar orada yaygn hâlde olan atar da-

marlarn uçlarna birlemilerdir. Bu iki koldan, bir çok damarlar

göüsten çkan adalelere ayrlmtr. Hançereyi tamamlaynca bir

bölük damar da, omuzu tamir edip, orada. - Leraküm eden acalclcro

dalmtr. Bu iki koldan bir bölük damar da düz adalelerin altna

inmitir. Kollar onlara dalmtr. Uçlar, beyan olunacak kuyruk

sokumu damarndan yukarya çkan adalelere ve atar damarlara

bitimitir. Yukar çkann üçüncü kolu, omuz ksmna besin ver-

mitir. Sübhâne'l-Hâhk u Bâri-i Musavvir! Bu ne hilkat, bu ne san'-

at, bu ne suret ve ne hikmettir ki, hakikatinin inceliinde pimlerin

akllar ap kalmaktadr. Sübhânehü ve Teâlâ!

ÜÇÜNCÜ NEV: Karacierden doan ecvef damarnn, göüs,

iki omuz, boyun, ba, kulak ve yanak arasnda çkan dalWm bil-

dirir. ' /
Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, göüs ve omuz adalelerine

yaylan iki kolun kalan bir çift .dal olup, her biri beer kola ayrl-

mtr. Ama her birinin birer kolu göüste dalm, üst dört ee ke-

miine gda onlardan gelmitir. kinci kollan, omuzda yaylm olup,

oradaki adaleler besinlerini onlardan almlardr. Üçüncü kollan iki

taraftan boyunda yaylan adalelere dalmlar, o adaleleri besle-

. milerdir. Dördüncü kollan boynun üst alt omuru deliklerine bö-

lünmütür. ki taraftan onlara girip baa çkmtr. Oradaki adale-

lere bunlardan besin gelmitir. Beinci kollar hepsinden büyük

olup, iki yandan omuz içine gelip, her biri dört kol olmutur; Her ko-

lun birer dal göüs kemii üzerinde, omuz mafsaln hareket etti-

ren adalelere ayrlmlardr. kinci dallar bol et ve omuz kemii al-

tndaki atar damarlara dalmlardr. Üçüncü dallan göüs üzerin-

den geçip yumuak ksma inmitir. Dördüncü dallar büyük olup,

her biri üçer ksma ayrlp, ikier ksmlan, omuzlarn diplerine gel-

mitir. Orada bulunan büyük ve küçük adalelere ve omuz kemikle-

rinin altnda olan büyük adalelere "bölünmülerdir. Üçüncü ksm-

lan büyük olup, her biri ikier kol olmutur. Göüs üzerinden ge-

çip, filere gelerek, onlarda bulunan adalelere yaylmlardr. Tabip-

ler onlara ibti adm vermilerdir.
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Yukar çkan ksmn üçüncü kolu boyna yükselirken ikiye ayrl-

m, biri d boyun damar, dier iç boyun Lahj süretini bulmu-
tur. D boyun damar, boyun halka kemiine geldiinde iki ksm
olmutur. Biri, ondan ayrldkta ön tarafa yükselerek gelmitir. kin-

ci ksm önce öne doru inip, sonra yukar çkp, boyun halka kemi-

inin dna ulamtr. Oradan yukar çkp, boynun dna ulap,
önceki ksma kavumu ve karmtr, ite iki ksmdan bilinen ah
damar meydana gelmitir. Bu ikinci ksm, birinci ksma karma-
dan önce, bundan iki dal ayrlr. Bir dal enine gidip içeri girecei

yerde, iki boyun halka kemiinin karlat, birletii yerde ikisi

birlemitir. kinci km boynun dnda eik hâlde olup, sonra iki

ferdinden ayrlmtr. Bu iki çift damardan dallar, örümcek a gi-

bi yaylp omuz üzerinde uzadklarnda, her biri omuz damar ady-
la tannmlardr. Kyfal [ba daman] da bundandr. Bu damar iki

omuzun iki yanndan, omuzun üstüne kadar bunun yanndadr. Lâ-

kin biri orada tutulup, yaylmtr. Biri omuzun üstünü geçip, pazu

bana gidip, orada dalmtr.

Omuz damar: kisi de geçip, elin sonuna varmlardr. Ama d
boyun damarnn iki ferdi kartktan sonra iki ksm olmutur. Biri

içten olup, küçükJçollar vardr. Üst çenede yaylmtr. Onlardan

büyük kola ayrflm dilin etrafna gelmitir. kinci ksm' dta olup

kulak ve baa/yakn olan yerlere dalmtr. Boyun, yâni ah dama-

r, yemek borasu yansra onunla yukarya çkp, dal göndermi-

tir. Bu dal, d\ah damarndan gelen dallarla karmtr. Hepsi

yemek borusuna, hançereye ve iç adalelere bölünüp, sonu nihayet

L yivine gelmitir. Sonra ondan çok sayda dallar ayrlm, birinci

ve ikinci omurdan sinirlere yaylmtr. Ondan klcal damarlar hâ-

linde ba ve boyun mafsallarna gelmitir. Oradan kollar hâsl olup,

beynin üstündeki kafa kemiinin perde yerine gelip, iki tarafnn
birletii yere çkp, oradan kafa kemiinin içine inmilerdir. Bu
kollar gönderdikten sonra kalan damar L yivinin sonunda kafa
boluuna girmitir. Ondan beynin iki zarna dallar ayrlmtr. O
zarlar gdalarn bu dallardan almlardr. Sert perdeleri, civarnda
bulunan ksmlarla, bu dallar balayp, ondan ayrmlardr. Bun-
lardan kafa kemiinin hicab yerine gda gelmitir. Sonra ince zar-

dan beyne inip, atar damarlarn yaylmas gibi, orada yaylmlar-
dr. Bütün atar damarlar sk balayp, geni yerde karlamtr ki,

azlarna kan dökülmü olup, onlarda toplanp yanarlar. Sonra iki

tâk arasna bölünmü, birinci musra adn almtr. Orada ayrlan
kanallardan kan çekip, oradan orta karndan öndeki iki karna uza-

yp, o yere yükselen atar damarlarla birlemitir. te bu perde me-
imiyye ebekesi ile a gibi örülmü ve bunlarn hepsi Allahü Teâlâ-

nn kudretini kemâlini göstermilerdir.
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DÖRDÜNCÜ NEV: Karacierden doup kol ve ellere gelen ec-

vef (bo) damarlarn kollarn ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, kyfalin [ba damarnn, yâni

kolun içinden giden damarn J asl omuz damardr, ünaan ayrlan

kollarn birincisi kyfaldir. O pazuda kol boyunca giderken, pazunun

d ksmlarna ve derisine ayrlan kollar gönderir. Sonra dirsek

mafsalna yaklanca üç ksma ayrlr. Birine hablü'z-zrâ' t= kol

ipi) denir. Bu ksm üst oynan d üzerinden uzamtr. Oradan
aaya bükülmü ve alt oynan yumru bama meyi edip, bilein

d alt ksmlarna yaylmtr. kincisi, kolun dnda dirsek bou-
muna doru gelip, omuz kemii altmdan gelen bir damarla birleip,

ikisinden ekhal damar [ba ve gövde damar] meydana gelmitir.

Üçüncü ksm derinden gidip yine ibtiden gelen bir dalla birlemi-

tir.

btînin önceki dallar, pazunun derinlerine inip, oradaki adale-

lere dalp gitmilerdir. Ancak bir dal kol kemiine ulamtr.
Bu ibtî, dirsek mafsalna yaklatkça iki ksm olmutur. Bir ksm
derine inip, kyfalden de geçip, dala bir miktar kavuup sonra ayrl-

mtr. Bu kolun biri iç tarafa inerek, küçük ve yanndaki parman
' hepsine ve orta parman yarsna ulamtr. kinci mafsala çkp
kemie temas eden elin ksmlarna bölünmütür. btînin ikinci ks-

m kol içinde dört dal olmutur. Bu dal kolun aasnda bilee va-

rncaya kadar ayrlmtr. kinci dal, birinci daln üstünde onun

kollara ayrlmtr. Dördüncü dal hepsinden büyük gelip yüksek ve

zâhir olup, onun bir kolu kyfalin bir koluna birlemi, ikisinden

ekhal meydana gelmitir. Kalanlar baslk damar olup, bir defa

daha derine inmitir.

Ekhal, iç taraftan doup, üst oynaa çkp, oradan arka tarafa

gidip YunancaL eklinde iki kol olmutur. Üst kolu bilein üst oy-

nann tarafna inip bilee yönelmitir. Ba parman arkasnda ve

onunla iaret parma arasmda ve iaret parmann kendinde da-

lmtr. Alt kolu alt oynan tarafma inip üç dal olmutur. Bunun
bir dal iaret -parma ile orta parman arama gelip, üst daldan

iaret parmana gelen damarn bir dalna birleip, onunla bir da-

mar olmutur. kinci kolu —ki elemdir— orta ile yanndaki parmak
arasnda dalmtr. Üçüncü kolu yüzük parma ile küçük parmak
tarafna gitmitir. Bunlarn hepsi parmak mafsallarna taksim ol-.

. mutur. Bunlardan, ellerin parmaklar, kudret-i Bâri ile an be an
nev ü nemâ bulmutur. nsan en güzel ekilde yaratan Allahü Te-

•âlâ her ayb ve kusurdan münezzehdir.



VÜCUDUMUZDAK DAMARLAR — 369

BENC NEV» Ecvef damarnn karacierden bedenin aa
ksmna inen büyük ksmnn dallarn ve faydalarn bildirir.

Ey azizi Terih ehli demilerdir ki, ecvefin inen ksm —ki

yük koludur— karacierden çlanca, omura

büyük bir damar ayrlp, klcal damarlara ayrlmtr. Sa böbrein

liflerine ulap onda ve yakm ksmlarda yaylmtr. Hepsine scak

besin vermitir. Sonra inen ksmdan büyük bir damar ayrlp, kl-

cal damarlar hâlinde dalmtr. Sol böbree gelip, onun liflerini

bulmu, onlarda ve etrafnda olan ksmlarda yaylmtr. Hepsine

bu kol ile besin gelmitir. Sonra inen bu ksmlardan iki büyük da-

mar ayrlm, onlara talia ismi uygun olmutur. Bunlar besin ver-

mek için böbreklerin içine girmitir. Zira beyan olunan iryanlar

gibi, bu taîialar da böbreklerin gdalarn çekmilerdir. Bu taliann

solundan bir damar ayrlm, erkek ve kadnlarda sol yumurtaya

inmitir. Bir damar da sadan dallanp, sa yumurtaya ulamtr.
Böbreklerden ünseyeynin içine, sadakinden saa, soldakinden sola

gelen iki damar omurga tarafna dönüp, ekilleri dairevi olduun-

dan, böbreklerden, yumurtalara cereyan eden halis kan, onlarda pi-

ip, knz kan iken, beyaz meni olmutur. ki damar daha belden

iki yumurtaya ulamtr. Bu damarlar tamamen zekerde ve kadn-
larn önünde ve rahmin boynunda kaybolmutur. Sonra inen bu k-
sm omurgaya dayanp inerken her bir omura dallar

dir. Bazs o murlara girmi, omurilikte son

mnda olan adalelere ayrlmlardr. Bazlar iki leen kemiine ge-

lip, karn adalelerinde son bulmutur. te bu inen ksm, anlatld
ekilde, omurgann son omuruna vardndan, orada iki ksma ay-

rlm, bir ksm sa oylua, dier sol oylua ulamtr. Bu iki k-
sm, iyi oylua varmadan önce, her birinden on tabaka damar ayrl-

mtr. Birinci tabakalar sert yere gelmi, ikinci tabakalar klcal da-

marlar hâlinde ayrlp ortaya gelmi, üçüncü tabakalar kuyruk so-

kumu kemii üzerinde olan adalelere dalmtr. Dördüncü tabaka

makad adalelerine ve kuyruk sokumunun dna ayrlmtr. Be-

incileri kadnlarda rahmin boynuna gidip, bazs orada ona biti-

ik olan ksmlara dalmlardr. Kalan mesane tarafna gelip iki

ksma ayrlmtr. Biri mesanede, dieri mesanenin boynuna gelmi-

tir. Bu beinci tabaka, erkeklerde çoktur. Hem mesaneyi kuatm,
hem zeker olmutur. Altnc tabaka kask kemii üzerinde bulunan

adalelere gidip, orada dalmtr. Yedinci tabaka karn üzerinde be-

den boyunca giden adalelere yükselmitir. Bu damarlarn aslndan

kadn 1arda dört damar meydana gelip, dört taraftan rahme gelmi-

tir. Onlardan sekiz damar göüste memelere yükselmitir. Sekizin-
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ci tabakalar erkekte zekere, kadnda önlerine gelip, onlarda dal-
mtr. Dokuzuncu tabakalar oyluun iç adalelerine inip, onlarda

dalmtr. Onuncu tabakalar cidardan iki leen kemiine çkp, el-

ler tarafndan inen damarlarn etrafna, yâni uçlarna birlemiler-

dir. Hepsinde büyük bir ksm hâsl olup, bacaklara inmi, orada

taksim olunmutur. Bu damarlarn tevzi ve datmndan âlimler çok

ibret almlardr.

ALTINCI NEV: Evcef [bo] damarn inen ksmndan oyluktan

aasna giden dallarm ve faydalarn bildirir.
-

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, ad geçen iki ksmn bildiri-

len tabakalarndan kalan oyluun içine inip, her bir ksm, bir oy-

luk içinde onbeer dal olmutur ki, biri oyluun ön ksm üzerinde

bulunan adalelere taksim olmutur. Biri oyluun arkasnda olan

adalelere dalm ve biri dtan içe doru olan adalelere bölünmü-
tür. Biri de d yüz adalelerine ulamtr. Dördü oyluun içine gir-

oyluun alt adalelerine gelmitir. kisi diz mafsal adale-

Kalan üç daln d yüzeyde olanlar küçük kemik
mafsalna kadar uzamtr. Orta dal dizin sonun-

dan baldrn iç adalelerinde kollar brakarak inmitir. Ondan iki

dal kalnca, biri baldrn ksmlarnn içinde kaybolmutur. Biri iki

kemik arasnda uzayp, ayan önüne iniinde, ayn d yüzün bir

dalma karmtr. Üçüncü daim içyüzü baldrn içine girip, büyük
kemiin bombeli tarafndan topuk tarafna gidip ayan içine do-
ru gelmitir. Beyan olunan üçüncü dal, orada dört kola ayrlm,
ikisi d aa ksmdan küçük kemiin yanndan ayaa girmi, iki-'

si iç yukar ksmdan olup biri. dtan gelenle birlemitir. Ayam
üstüne çkp, yüzüne yaylmtr. kincisine iç yüzde olann da ba-

kan dal birlemi, ayan alt ksmlarnda yaylp son bulmutur.

te bütün insan bedeninde bulunan kan damarlar bunlardr.

Hepsi üçyüzaltm damar olmutur. Hazret-i Musavvir-i Hakîm'in

en güzel ekilde yaratt insan bedeninde olan san'at ve bedianm
tefekkür ve tezekküre sebep olmas için, onda bulunan cüzleri ben-

zer uzuvlar bu kadarla anlatüd. Bundan sonra baz his ve kuvvet

ve hikmetli eyleri, uzuvlarn ayn ekillerini de iki fasl ile açkla-

maya balarz. Bedende olan ince san'atlar sonsuz denecek kadar

çok olup, biz bu kadarn anlatmakla yetindik. Zira bedende yarat-*

lan bütün a'zâlann bozulan ksmlarn hikmet sahipleri yüzlerce

kitaplar yazp anlatamamlardr.



VÜCUDDA BULUNAN KUVVETLER

DÖRDÜNCÜ FASIL

nsan bedeninde bulunan kuvvetlerin cins ve nevilerini, a'zâla-

rm fiillerinin balangcn, nufûs- erbaay, hayat, his, kuvvet gibi

hizmetçileri olan eyleri alt nevi üzere beyan eder.

BÎRNC NEV însan bedeninde olan kuvvetlerin cins ve nevi-

lerini ve uzuvlarn fiillerinin mebdelerini icmâlen bildirir.

1

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki

anlasüir olmulardr. Zira her bir kuvvetin mebdei bir fiil olup, her

bir fiü ancak bir kuvvetten meydana gelmitir. O hâlde fiiller gibi

kuvvetler de iki cins olmutur. Biri tabiî kuvvetler, dieri nefsâni

kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerden her birisi için^bir uzuv bakanl
vardr ki, o uzuv o kuvvetin madeni olup, fiilleri o uzuvdan meyda-

na gelmitir.

Tabiî cins ki, nefs-i nebatidir; iki nevi içine almaktadr: Bir ne-

vinin gayesi, bedeni tedbir ile korumaktr. Bu nevi besin içinde ta-^

sarruf sahibidir. Bedenin sonuna kadar ona gda vermitir. Nev ü

nemasnn sonuna kadar, ona tazelik vermitir. Bu nevin meskeni

ve fiilin merkezi karacierdir. kinci nevinin
3
gayesi, bedenin kendi

nevini korumaktr. Bu nevi üreme iinde mutasarrftr. Beden hali-
0

tasndan, yâni kark yapsndan, nemi cevherini ayrp, ondan

Hakk'm emri ve izni ile^onun benzeri tasvir olunmutur. Bu nevin

meskeni ve fiilinin masdar ünseyeyn bulunmutur.

Nefsanî cins —ki ona^efs-i hayvaniyye denilmitir— iki^nevi

içine ahr: Biri nevi-i müdrike, öbürü hareket kuvvetidir. Müdrike

kuvveti iki ksmdr: Birine d, dierine iç denilmitir. Ama bede-

nin zahirinde, dnda müdrik olan be kuvvettir. Bunlar iitme, gör-

me, koklama, tatma ve dokunma kuvvetleridir. Bedenin içinde idrak

edenler de betir: Hiss-i5müterek,
hayâl, fikir,

g
ve

vetleridir. Bir nevi müdrikenin merkezi ve fiilin n
him ve hfz kuv-

masdar beyindir.

Hareket kuvveti: Bir nevidir ki, hareketlerinin balangcna gc

re taksim olunmutur. Zira her bir adale bir baka tabiatta yarat

mtr. Bir nevi damarlarn hareketi olup, bedenin kirilerini titre-

terek, tutup salvererek kapayan ve açan kuvvettir. Bunlarla^maf

sallargaçhp, uzuvlar hareket eder. Bu kuvvetlerin yer ve menfezleri,

adalelere bitiik olan sinirlerdir. Bu muharrike [hareket ettirici]

kuvvetin bir ksm, gadab kuvveti, bir ksm ehvet kuvvetidir.

Hayvani nefsin gadabma ânz olan inkbazdr, daralmadr. eh-
vet ise, ona ânz olan inbisattr, genilemedir. Gadabla ehvetin mes-

kenleri ve hareket merkezleri yürektir. Aslnda her kuvvetin ba-

\7
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langç yeri yürek bulunmutur. Lâkin bildirilen merkezler, ad ge-

çen^ kuvvetlerin, fiillerinin zuhur ettii yer olduundan her birine

mebde ve merkez denmitir. Nitekim hislerin, duygularn merkezi
beyin iken, yine her

g
bir his için ayr bir uzuv tâyin olunmutur.

Zira o hissin, özel fiili o uzuvdan meydana gelmitir. Ama, yemekle-

ri hazm etmek gibi baz münferid fiiller-, bir kuvvetle tamam olmu-
tur. Bazs, yemek yemek itihas gibi iki kuvvetle kemâle gelmitir.

Zira bu itiha bir câzibe kuvveti ile, bir de midenin aznda bulu-

nan, duygu kuvveti ile tamam olmutur. Ama câzibe kuvvetini uzun
lif rutubetiyle tahrik eder. Hassase kuvveti —ki midenin giriinde-

dir— bu hareketle itihay uyarc olan sevdây ekitir. Zira hassa-

seye bir âfet a'riz olsa, açlk ve itiha kalmayp gider. Sübhâne mü-
sebbibü'l-esbâb ve sübhâne Rabbü'l-erbâb.

ÎKNCÎ NEV: nsan bedeninde olan tabiî ve nebatî nefsleri vo

onlarn hizmetçileri bulunan kuvvetleri geni olarak bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, ana kamndan âlem-i eha-
dete [dünyaya] gelen çocuk dört can ile canl olduu hâlde doar.
O dört candan birisi tabii nefs, biri nebatî nefs, biri hayvani nefs

ve biri insani nefstir. [Burada nefs, can ve ruh mânâsndadr].

Tabiî nefs: Cismin parçalarn muhafaza edip, birbirinden ayrl-

maktan koruyan bir kuvvetten ibarettir. Bütün beden bu nefsin

yeri ve sahasdr. Bunun iki hizmetçisi vardr: Birine hafiflik, die-
rine arlk denmitir. Hafiflik kuvveti ,muhit tarafna meyillidir.

Arlk onun aksidir. Merkeze doru meyillidir.

Nebatî nefs: Cismi uzunluk, genilik, derinlikte uzatp, büyütüp,

cismini büyüten kuvvettir. Bu nefsin yeri karacierdir. Yukarda ge-

çen tabii nefs, iki hizmetçisi ile beraber bu nebatî nefsin hizmetin-

dedir. Nebati nefse, bunlardan baka, yalnz kendine mahsus dokuz
hizmetçi vardr: Câzibe [çekme! , mâsike l tutma 1, hâzime [sindir-

me), mümeyyize (ayrmal, dafia [dar atma], mülede [üreme],

musavvire [ekil verici], gadiye ve nâmiyye kuvvetleridir.

Cazibe? faydal gdalar d taraftan bedenin içine çeken kuv-

vettir. Bu kuvvet bu ii, kendi yeri olan midenin üst aznn uzun
lifi ile iler.

TDTMA
Mâsike

; gday midede tutan kuvvettir. Bu kuvvet, bu ii ken-

di yeri olan, midenin aa azndaki enine eik lifi ile yapar.

Hâzime; câzibenin cezb, mâsikenin9 hfz ettii faydal gdalar
ihâle eden, deitiren bir kuvvettir. Müledenin beyan olunacak ii

için hazr hâle ve kvama getirir. Kalan karp, gda olup, a'zâlara

gider. Bu hey'ete hazm [sindirim] adn vermilerdir. Bu kuvvet, bu
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oluum ve mezci, kendi yerleri olan mide, karacier ve damarlar
içinde onlarn hararetiyle iler.

AIRMA
Mümeyyize; gda piince, kalnn incesinden ayran kuvvettir;

Bu kuvvet, bu ii, kendi yeri olan midenin iç yüzü ile yapar.

Dafia; besinlerden, beslenmeye lâyk ve uygun olmayan fazla-

l, yahut yetecek kadardan fazlasn, iki yoldan, yahut ona âdet

olan menfezlerden dar çkarr. Nitekim aaç, zamk dar atar.

Yahut da ziyade olan fazlal erefli a'zâdan, daha kymetsiz a'zâ-

ya, katdan yumuaa iletir. Bu kuvvet bu ileri, yeri mide altnda

olan skc enine lifin bir kirii ile birlikte yapar.

Mülede ; gdalarn en lâtifini toplayan bir kuvvettir. Bu lâtif g-
dalardan o cismin bir benzeri hâsü olur. te bu mecmua bitkilerde

tohum, hayvanlarda nutfe adm alr. Bu kuvvet iki çeittir. Bir nevi,

erkek ve diide meniyi meydana getirir. Bir nevi, rahmin içine ge-

len ^nutfede olan kuvveti, birbirinden ayrp, her uzva mahsus bir

mizâc hâsl oluncaya kadar meze eder. Ve bu kuvvet bu ii, kendi

yeri olan bedendeki damarnda iler.

,
Musavvire; Hakk'm" kudreti ile bütün organlarn, teekkül, ka-

rm, ölçü, durum, boluk ve deliklerinin sonuna kadar her iini gö-

rüp korumak için, gda nevinde mutasarrf olup, onu cisme benze-

tir. Bu kuvvet bu ii, kendi yerleri olan atar damarlar içinde yapar.

Gadiye; alnm gdann benzerliine çevirip, ona bedendeki hâ-

lini aldrr. Bu kuvvet bu ii, kendi yerleri olan bütün organlarda

yapar.

Nâmiye; bedenin her tarafn tabii tenasübü üzeçe arttrr. Bü-

yümesine yardmc olur. Bedene giden gda ile nev u nemâ bulur.

Bu kuvvet bu ii, kendi yerleri olan bütün bedende yapar. Demek
ki bu iki nefs, ad geçen hizmetçileriyle, biraz sonra anlatlacak hay-

van nefsin [hayvani rühun] hizmetçileri, yardmclar olmulardr.

Hakim ve Kaadir olann emriyle hepsi o nifse inkyad edip, itaatten

ayrlmazlar. Hayvani nefs de, nefs-i
fnâtkann, binek vastas ol-

'

mutur. Onu bizim emrimize verip, bizi ona hizmetçi etmeyen

Allahü Teâlâ her ayb ve kusurdan münezzehdir.

ÜÇÜNCÜ NEV: nsan bedeninde olan hayvani nefsi ve onun

bedende bulunan hizmetçilerinden, be duygu organn geniçe bil-

dirir.

^ Sy aziz! Terih ehli demilerdir ki, hayvani nefs bütün bedene

sirâyet eden bir kuvvettir. Beden onun istei ile hareket edip, hisset-

mesiyle eyay bilir. Bu hayvani nefsin yukarda bildirilen hizmet?

çilerinden baka oniki hizmetçisi daha vardr. Onu, on duygu, dier-
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leri biri gadab, biri de ehvettir. On duygudan bei, bedenin dnda
olup yerleri kulak, göz, burun, dil ve bütün deridir. Bei içte olup,

onlarn yerleri beynin boluklardr. Onlar hiss-i müterek, hayâl,

vehim, fikir ve hfzdr. Bu on histen her birinin özel bir meguliyeti
olup, o hep o ii yapar.

D duygularn biri iitme, biri görme, biri koklama, biri tatma,
biri de dokunma kuvvetleridir. itme kuvvetinin meguliyeti, ses

ve harfleri duyup, biribirinden ayrmaktr. Ve ancak bunun vastas
ile söz iitip anlalr. Bu anlama bu kuvvete mahsus olup, dier
kuvvetlerde bu yoktur. Bu iitmenin yeri, iç kulakta nohut kadar
sv dolu bir yerdir.

Görme kuvvetinin ii, ekil ve renkleri görüp anlamaktr. Be-
yaz, siyah, uzun, ksa, büyük, küçük, yakn, uzak, güzel, çirkin, ay-
dnlk, karanlk gibi sfatlar birbirinden ayrr. Bu idrak yalnz bu
kuvvete aittir. Dier kuvvet ve duygularda bu yoktur. Bu kuvvetin
yeri göz bebeidir.

Koklama kuvvetinin ii, güzel ve çirkin kokulan idrak edip bir-

birinden ayrmaktr. Bu da bu kuvvete mahsus olup, baka kuvvet-,

lerde yoktur. Bu kuvvetin yeri beynin önünde meme ba gibi iki

parça ettir.

Tatma kuvvetinin ii, eyann tadn tatmaktr. Böylece acy
tatldan, ekiyi tuzludan ayrmak ve bütün yemek ve meyvelerin
tad ve lezzetlerini anlamak bu kuvvete mahsustur. Bu idrâk ancak
bu kuvvetin anmdandr. Dier kuvvetler bu lezzet ve taddan mah-
rumdurlar. Bu kuvvetin yeri boazn aas ile dilin üstünde ya-
ylan adaledir.

Dokunma kuvvetinin ii, yumua sertten, sca souktan, ya-

kurudan, hafifi ardan ayrmaktr. Bu idrâk ise, ancak bu kuv-
vetle meydana gelmi olup, dier kuvvetlerin bundan nasibleri yok-

tur. Bu kuvvetin yeri, bütün bedenin d yüzü olmutur. Lâkin el

ayasnda ve parmaklarda çok zâhir olup, orta parman ucunda en
yüksek dereceye çkmtr. Bu Vaziyet ve tertip, Hâlik ve Bâri^olan

Allahü Teâlâ'nn kudretinin kemâlini ve büyük nimetlerini ayân ve

beyan klmtr. Alimler bu sanattan çok ibret almtr. nsan, en
güzel ekilde yaratan Sâni ve Hakim olan Allahü Teâlâ her ayptan
münezzehdir. krâmmdan bize göz, kulak ve kalb verdi. Lâ havle

ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Hayvan nefsin insan bedeninde olan hiz-

metçilerinden be iç duyguyu tafsilen bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, beynin üç boluunda olan

be iç duygunun biri hiss-i müterek, biri hayâl,

biri vâhime ve biri de hafza kuvvetleridir.
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Uiss- müterek kuvveti îlk hizmetçidir. Buna iki mânâ bak-

mndan bu isim verilmitir. Birinci mânâ, iki gözün idrâk eyledii

bir eyin suretini hiss-i müterek de yine bir müâhede etmitir.

Zira bir kimsenin görmesiyle, hiss-i mütereki arasmda bir bozuk-

luk olsa, o kimse ahvel [a] olup, bir eyi iki görür. kinci mânâs,

hiss-i müterek, d duygularn arkasnda ve iç duygularn önünde

arac olduundan, ddan, d duygularla idrâk olunan eya, bu

hiss-i müterekin önüne gelip, o nehirler bu denizde toplandktan

sonra iç duygulara ular. Kalbe gelen düünceler, önce beyne çkp,

orada olan hisleri geçip, bu hiss-i müterek gelip, o pnar ve çe-

meler ona doldukta, oradan d duygulara ular. Onun için bu kuv-

vete hlss-i müterek denilmitir. Bunun ii, yazlarn tercüme et

mektir. Bu kuvvetin an bir tercümanlktr ki, dierlerinde bu yok-

tur. Bu kuvvetin yeri ve iinin merkezi, beyan olunduu gibi, üç

boluktan birinci boluun ön ksm olmutur.

Hayâl kuvveti: Bunun ii ve san'at, d duygulardan bir ey
idrâk olunsa, meselâ bir kimseyi görmü olsa, sonra o kimse hazr

bulunmasa, bu hayâl kuvveti onu orada yok iken müâhede edebili-

yor. Yahut bir kimse bir ehri seyr edip, bir baka yere gitse, o eh-

ri murad eyledikçe, gaib iken müâhede edebiliyorsam orada yok-

ken gözünün önüne getirebiliyor. Hayâlin ii, tahayyül ile mânâla-

rn idrâki olunca, hakikatte hayâl, kâtibe benzer. Çünkü mânây su-

retten uzak etmemek onun iidir. Yâni bir söz telâffuzda sûret bul-

madkça, mânâs hâsl olmaz ve bir kimseye ulamaz. Lâkin kâtib,

sûretsiz ve issiz olan mânây bakasna ulatrabiliyor. Bunun gibi,

hayâl de, sureti hazr olmayan eyleri dier duygulara gösterebili-

yor. Bu ekilde mânâlarn idrâki bu kuvvete ait olup, dier kuvvet-

ler bundan âciz. Bu hayâl kuvvetinin yeri ve i görme merkezi hiss-i

müterekin arkasnda' ona bitiik olan, birinci boluun arka ks-

mdr.
Mütefekkire kuvveti: nsana ait nâtka kuvveti isteride, bunu

kendi faydasna„kullanrsa,
3
o zaman bu kuvvete, mütefekkire, mü-

fekkire, mutasarrfa ve zâkire derler. Eer hayvani vehim kuvveti

bunu kullanr, onun ii için^azr olursa, o zaman bu kuvvete mü-"

tehayyile derler. Bu mütefekkire kuvvetinin ii, d ve iç duygular-

dan hâfza kuvvetinde yazlan her eyi görüp, okur. Bu kuvvetle ön-

ceki kuvvetlerin fark udur ki, duygu organlar ile idrâk olunan

suretlerden onlara gelenleri ancak biri kabul eder ve toplar. Dieri

o toplanan muhafaza eder Lâkin bu üçüncü kuvvet, o ikinci kuv-

vete olan sûretlerde
6
mutasarrf olduktan baka, o suretlere uygun^

olan ve olmayan muhalleri de hazr edebilir. Onun için bu müte-

fekkire kuvveti vâhime kuvvetine âlet gibi olmutur. Bu idrâk an-

cak buna mahsus olup, dier kuvvetlerde bu yoktur. Bunun yeri ve

i merkezi beynin orta boluunun ön ksmdr.
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Vahime kuvveti: Bunun ii, gördüü ve görmedii eyleri, do-
ruyu ve yalan nefse göstermek, ehâdet âleminde sûreti olan ve
olmayan mânâlar idrâk^ etmektir. Bu vâhime kuvveti, meselâ, âlem-
de yüzbin Güne tevehhüm edebiliyor. Halbuki^ cihanda, bu ekilde
Güne bir tanedir. Veya yüzbin cva denizi tevehhüm ediyor. Hal-
buki bir tan© bile yoktur. Yahut altn ve gümüten ve dier cevher-
lerden milyonlarca tepe ve da düünebiliyor. Halbuki Dünyada bi-

ri bile yoktur. Nâtk olmayan hayvann akl ve vâhime kuvvetidir.

Bununla kuzu, bir sürüde annesine benzeyen binlerce koyun için-

.

den annesini buluyor ve tanyor. Çobann^dostluu ile kurdun dü-
manln bu kuvvetle his edip bilir. Velhâsl bu vâhime kuvveti di-

er hayvanlarda, insana mahsus olan akl doroocsindc oluyor. Zira
mahsus olmayp ma'kûl olan dostluk ve dümanl, vâhimenin
hükmüyle bilir: insan da, bu kuvvetin baz hükümlerine tâbi olup
hayvanlk eder.

Vâhime kuvveti muhayyile kuvvetini kullanp, vâki hâle uyma-
yan, iin aslna muhalif çok yollara sapar. Çok yalan hayâller orta-

ya koyar, ki aklen bunlar bo, yanl ve imkânszdr. Naklen de sa-

pklk ve bâtldr. Onun için vâhime kuvvetine (bedenin eytan)
adm vermilerdir. Zira bedendeki bütün kuvvetler, insan aklnn
hükmü altnda bulunmulardr. Ancak vâhime insana itaat eder ve
onun emrine girer deildir. Nitekim bütün melekler Hazret-i Adem
aleyhisselâm'a secde etmiler, ancak blis secde edenlerden olma-
mtr. Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem), «Ana rahmin-
den dünyaya gelen her çocuun yannda eytan da bulunur», bu-
yurduu vâhime kuvveti için söylenmitir, demilerdir. Zira vâhime
kuvveti, yalan söylemekten, eyleri ters gösterip aldatmaktan aslâ
kurtulmaz. Onun tasallutu olunca akim hükmü kalmaz. Vehmin
fehim üzerine galib gelmesinden Allahü Teâlâ'ya snrz. Bu kuv-
vetin yeri bütün beyindir. Lâkin iinin balangç yeri orta boluun
arkasdr.

Hafza kuvveti: Bu kuvvet Levhe benzer. Levh-i mahfuz insan
âlemidir. Zira d ve iç duygulardan buna, hangi ekilde sûret ge-
lirse, onun nak aynen, olduu gibi bu levh üzerinde sabit olup gö-
rünür. Meselâ iki kimse, biribirini bir kere görmü olsa, sonra bir
daha görüseler, elbette biribirini tanyp bilirler. Çünkü önce görü-
tüklerinde ikisinin sûreti hâfza kuvvetlerinde resm ve nak olun-
mutu. te hâfzada yazlm olan önceki nak, bu ikinci kerrede
yazlan naka tatbik olundukta, iki nak uygun gelip beraber olur-
lar. Buradan anlar ki, bundan önce bir daha görümüler idi. Bu
hâfza kuvveti hissedilen ve edilmeyen suretlerden vâhime kuvve-
tine gelen mânalarn hazinesidir. Nitekim hissedilen sûretlerin hiss-i

mütereke gelen mânâlarn hazinesi hayâldir. Bu hfz, ancak bu
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kuvvete ^mahsustur. Dier kuvvetlerde bu yoktur. Bu hâfizann yeri

ve mebdei, beynin üçüncü boluundan son boluun ön ksmdr.
te hakikatte bu kuvvet yazlm bir levha gibidir. Hayâl kuvveti

kâtibe benzer. Vâhime kuvveti eytan gibidir. Hiss-i müterek bir

denizjjgibi olup d nehirlerin ve iç pnarlarn hem topland, hem
de taksim edildii yerdir. Nitekim biraz önce anlatlmt. Beden
ehrinin sultan insani ruh olup, dier nefisler ve kuvvetler onun
yardmclardr. Nazm:

. Tenin ehr oldu, cann padiah,
Gönül ar u diman tahtgâh,

2. Hayâlin kâtib ü hfzn çü defter,

Ulûm- fikr, o defterde musavver;

3. Ases akl u benimi nefs bîdad,

Çü eytan vâhime, ak oldu cellâd.

î. Bedenin bir ehir oldu, cann da o ehrin padiahdr. Gönül
o ehrin göü, bellein de padiahn tahtgâhdr.

2. Hayâlin bir kâtip, hâfzan da defterdir. Düünceden doan bü-

tün bilgiler de o defterde yazldr.

3. Akln bir bekçi, dengesiz nefsin ise bir hayvan. Kuruntularn
bir eytan, akn ise cellât oldu.

BENC NEV, Hayvani nefsin insan bedeninde bulunan bu
hizmetçilerinden, ahlâkn menei olan gadab ve ehvet kuvvetlerini

tafsilen bildirir.

Ey aziz! Terih ehli demilerdir ki, bir zarar gidermek veya
bakasn yenmek için olan her hareket hayvani nefsten yürekten
meydana gelmitir. O harekete gadab [kzgnlk] kuvveti ad ve-

rilmitir. Bu gadab, o zarar gidermeyi^veya bakasn yenmeyi^ken-
dine, meslek etmitir. Bunun yeri ve mebdei yürektir. Gadabn itidâli

ecaattir. Bununla, yaplacak ie giriilmi olur. O güzel huy
g
olup,

dinde ve mürüvvette makbul bulunmutur. Gadabn ifrat tehevvür-

dür. Onunla giriilmeyecek ie atümr.^Bu kötü huylardandr. Ga-
dabn tefriti, yâni çok az bulunmas cübndür. Onunla balayacan
bir ten imtina olunur. Bu da bir önceki gibi kötü ahlâktandr.

Hayvani nefs tarafmdan, .bir fayda elde etmek veya lezzete ka-
vumak için yürekte bulunan bir harekete, ehvet kuvveti ad veri-

lir. Bu ehvetin ii ve san'at, o fayday elde etmek ve o istee ka-
vumaktr^Bunun da yeri ve iinin zuhûr ettii^yer, yürektir. Bu
ehvetin itidâli iffettir. Onunla eriata ve mürüvvete uygun olan
arzu ve isteklere giriilmi olur. Güzel ahlâktandr. ehvetin ifrat,
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fazlasna ereh denir. Onunla dine ve mürüvvete uygun olmayan
isteklere giriilir. Bu, kötü huylardandr. ehvetin tefriti, yâni nor-

malden az, hamûd adn alr. Onunla yaplmas gereken itiha ve

istekler de yaplmaz olur. Bu da, önceki gibi kötü ahlâktandr.

îte gadab ve ehvet kuvvetleri, beyan olunacak insani nefsin,

yâni rûhun.^emri altna girip, köle gibi her emrine itaat ^ederlerse,

ikisi de itidâl bulup, iki güzel huy elde edilir ki, biri ecaat, dieri

iffettir. Gadab ve ehvete galib ve mâlik olan insann nefsi hür ve

kâmildir. Eer i aksine olursa, gadab ve ehvet, insanî nefsin [ru-

hun] üzerine galib gelip, onu emirleri altma alp^köle ve hizmetçi

gibi çaltrrlarsa. o zaman gadab ve ehvet itidalden ayrlp, ikisin-

den dört kötü ahlâk meydana gelir. Onlar da: Tehevvür. Cübn, ereh
ve Hamûd'dur. Çok sayda kötü ahlâk bu dört ahlâktan meydana
gelip, çoalr. Gadab ve ehvete malüb olan insani nefs [ruh], esir

ve eksiktir. Çünkü kendini bilmez cahildir; Mevlâsmdan da gafildir.

Yâ Rabbi, Sen bizi, göz açp kapayacak zaman kadar, hattâ daha
da az, nefsimize yendirme! Beyit:

Çün nefs-i behîmî kuluyuz kl bizi âzâd

Kul eyle Sana kl gazab u ehvete mâlik.

Rabbimiz! .. Bizler hayvan nefse esir olmu ona kulluk etmekteyiz.

Sen bizi balayp azâd kl da bizi öfke ve ehvete üstün gelmi kul-

larndan eyle.

ALTINCI NEV: nsann bedeninde mutasarrf bulunan dört

nefsin sonuncusu insanî nefsi, yardmclar ile hakimane bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, nefs-i nâtka —ki insann
ruhu olup emr-i^Rabbânidir— öyle bir cevherdir ki, kendi zâtnda
her maddeden mücerred iken âk olup baland bedenin ilerini

yürütmek için, hayvani nefsin yeri olan yürein ortasnda bulunan
nokta-i sevde-i Süveydâ'da [Süveydâ denen siyah noktada] hayvani

nefisle birbirine yaklap,^b'oyun boyuna sarlmlardr. Onun vas-

tasyla bütün bedende tasarruf eder olmutur. Çünkü toprak mad-
desi çok kesif [kaba], ve rûh pek lâtif, hayvani nefs ise erefli ile

deersiz arasnda bulunduundan, ikisinin arasnda geçit olmutur.
Bununla, kesif bedene meyilli olan lâtif rûh münasebet kazanm-
tr. Hayvani nefs ile bir arada bulunmaktan, bu ulvî rûhun ismi^gö-

nül» olmutur. Bu erefli rûhun bir yann hayvani nefsin kesafeti

karartmtr. Onun için Cemâlin aynas ve Zülcelâlin nazargâh ol-

mutur. Bu kadar itibar, izzet ve eref bulmutur. Lâkin bu ayna,

hayvani sfatlarla tozlanm, enâniyyet [benlik, egoizm] klfnda
mahcûb ve örtülü kalmtr. Onun için bu rûh, kendini bilmez ve

Mevlâsn da bilmez olmutur. Kendi âleminden yüz çevirmitir.
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Hayvani nefsin emri altna girmitir. Ondan fark edilmez olmutur.

Kendi hizmetçisinin huzûrunda esir olup kalmtr. Halbuki anlat-

lan üç nefs, hizmetçileri ile beraber bu insani nefs sultannn beden

memleketine hizmetçi ve yardmc olarak gelmitir. Bu sultann bu

kadar hizmetçisinden baka üç özel hizmetçisi daha vardr. Biri

nutk, biri nazarî akl, biri de amelî akldr.

« Nutk, ince mânâlarn birbirinden, bunun vastasyla fark ve

temyiz edildii bir idrâk kuvvetidir. Bu nutkun itidali ^hikmettir.

Onunla doru yanltan fark olunmutur. Nutkun ifrat cerbezedir.

Onunla anlalmas mümkün olmayan mânâlarn idrâki arzu edilir.

Tefriti belâdettir. Onunla hayr çerden fark olunmaz. kisi de ayn-
dr. Demek ki, nutkun hâli ve an, mânâlarn idrâkidir.

• Nazarî' akln ii ve san'at nizam ve ileri tasavvur etmektir.

Meselâ yaplacak bir binay, bu nazarî akl, önce düünür. Kaç oda,

kaç pencere lâzmdr, hepsini uygun olduu ekilde tasavvur eder.

Bunun ii budur. Amelî akln ii ve ^meslei, nutkun idrâkini ve na-

zari akln tasavvurunu kuvveden fiile çkarp, amel etmesidir. te
bu, yeryüzünde olan bütün ehir ve köylerde bulunan binalar, zen-

ginlikler, san'atlar, ziynetler, diller, lugatlar, yiyecekler, giyecekler,

kitaplar, ilimler, naklar, resimler, bahçeler, balar, dünyadaki hu-

susi ve umumi âdetlerin hepsi, nutk kuvvetinden ve nazarî akldan

ve amelî akln bunlara itaat edip yapmasndan hâsl olmutur. Nite-

kim bu âlem-i halk, o âlem-i emirden zuhûr etmitir. Ayn ekilde

saylan eyler nazarî akldan ve nutk kuvvetinden amelî akl vas-

tasyla meydana gelip bu nizam bulmutur. Zira amelî akl, nazarî

akl ile nutkun hizmetçisi olmutur. Bu üçü de insanî nefsin hizmet-

çileridir. Hepsi ona muti' olmutur.

îte bu mükerrem mahdum [hizmet edilen] insani nefsin be-

dende bulunan hizmetçileri yirmisekiz kuvvettir. Buraya kadar bun-

lar anlattk. Bu insanî nefsin akl, Hazret-i Vâcibü'l-^ücûd'un akl-

nn zilli olup, onun nurundan vücûd bulmutur. Bu küll akl, izafi

rûh ve ilâhî ak adn almtr. O hâlde irâdi ölümle bu nefsten fenâ

bulan, o rûh ile hayâta kavumutur. Alemde olan her eyi vücû-

dunda bulmutur. Gönül yüzünden benlik perdesi kalkp, nefsini

ve Rabbini bilmitir. Rûhu, on dördüncü gecedeki ay gibi, batmayan

Günein karsna gelmitir. Gönlü nûr ve huzûr ve sürür ile dol-

mutur. Bu cihann rüsumundan, cisim ve candan geçip, kalp âle-

mine göçmü, asl vatanna dönmütür. Nerden gelip nereye gitti-

ini bilmi, muradlarn alp, ölmeden önce ölüp, sonsuz hayat bul-

mu, dümandan kurtulup, dostuyla .kalmtr. Meselâ, insann be-

deni bir duvar gibidir. Bir taraf mücerred gayb âlemi, dier yüzü

âlem-i ehadettir. O duvarn yenilenmesi ve tamiri, yemek, içmek
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ve uyumak olup, her gün^âdet edinmitir. Onun sahm içinde bin ka-

dar bo yark, tenha zaviyeler vardr ki, kemiklerin ve damarlarn

boluklarna iarettir. O duvarn arkasna bir ayna konmutur. O
gönülden ibarettir. Onun parlak yüzü gayb âlemine dönük olup, bu

da insan ruhunun hâlidir. Parlak yüzün arkas duvar içindeki ka-

ranlktr; onlar da gadab ve ehvetlerdir. Aynann arkas o sirâc-

vehhâcm mekândr. Bu da hayvani ruhun misâlidir. Onun -bekas
^

fitile, ya zamana iarettir. Onlar da cann tabii hararet ve rutube-

tidir. O sirâcn 4
[kandilin], his ve kuvvetler olup, duvarn ya-

rklar ve zâviyeleri onunla aydnlanmaktadr. O bütün a'zâlarn

hayatdr. O duvarn ehâdet tarafnda be penceresi açk olup, on-

lar da, zahir ruhun be duygu organdr. O aynann yüzü, kötü ah-

lâktan ona gelen leke ve bulanklklar sebebiyle kirlidir. Kendi kl-

fnda Örtülmütür. Bu da benliinde mahcub ve akn kalmasdr.

Onun için gadab ve ehvetine malûb ve benliinde mahcûb olan

gönül, kendini bilmez. Mevlâsn tanyamaz. Kendini duvar ve kan-

dil sanmas, bâtl bir hayâldir. O ancak be pencereden görüner du-

vara meyi etmitir, Zâhirin hâlleri ise uykudaki rüyâ ve yok olan

bir zildir, gölgedir. Çünkü o aynann klf, kendisiyle gayb âlemi

arasnda hâildir. O âlemden tamamen yüz dönmü, yaratlanlar ta-

rafna çevrilmi, be duygu pencerelerinden âlerh-i ehâdete tam

dönmü ve meyi etmitir. Zira o gönül bu fer'i asl, bü ayrl vâsi,

bu zulmeti aydnlk, bu gurbeti vatan, bu mezbeleyi [çöplüü] mes-

ken, bu gerilemeyi ilerleme, bu noksan kemâl, bu nikmeti nimet, bu

zindan Cennet zannedip, bu aldatc dünyaya kanmtr. Hayvani

nefsin esiri olup, kötü ahlâklar ile dolmutur. însan suretinde hay-

van olup, iki âlemde kör kalmtr. Benlik hicâbiyle cahillik karan-

lnda am, Hakk'm zikrinden yüz çevirip, nefsi vesveselerde

belâsn bulmutur. Cem'iyyetg nimetinden mahrum olup, tefrika

azabna dümü kalmtr. Velhâsl Hakk'n huzurundan uzak olup,

mâsiva düüncesine saplanmtr, ömrünün vakitlerini zâyi edip,

kendini yüksekten aa atmtr. Zira Mevlâ'nn huzurundan, dü-
mann kucana dümütür. En lezzetli eyleri verip, dünya nimetini

almtr. imiz ancak Hakk'm hidâyetine kalmtr. Nazm:

U Âhir-i dirhem ki hemdir, âhir-i dinâr nâr

Âhir-i devlet ki lettir, âhir-i timâr mâr

2. Zevk-i rûhânîden ol kim meyl-i zevk-i cism eder

Saltanattan eylemitir irtikâb- zull-i dâr

3.* zz ü câh- fâniyi bü züll-i akl ü çâh- cân
1

\ Ey azizim câh- zilletten hazer kl zinhâr.

1. «Dirhem» kelimesinin sonu «hem»dir. (Yâni dirhemin sonu

kötüye varr). «Dinarsn sonu ise «nâr»dr. (Yâni parann sonucu Ce-
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hennem ateidir). uDevletnin sonu «leUtir. (Yâni devlet sürmenin so-

nu dayaktr, «limann sonu ise umar» dr. (Yâni Umar hizmetinin

sonu ylan gibidir).

2. Rûhânî zevk dururken beden zevkine meyleden kii sultanlk

yerine aal tercih etmi demektir.

3. Dünyann u geçici yücelii ile mevki ve makamn akln dü-
künlüü ve cann (ruhun) hapsolunmas olarak gör. Ey aziz kii!.. Sa-

kn ha bu aalk dünyadan kaçnmaya bak.

Amma nefsin gadab ve ehvetine galib gelen, cihann nimetle-
\

rinden kendi âlemine kaçan, ma'rifet ve muhabbet-i mevlây arayan
gönül, benlik perdesini yrtp am gve nefsini ve Rabb'ini müahe-
de etmi ve tanm ve her hâle muttali' olmutur. Gayb semâsnn
nuru, o aynaya gelip, kendisini, ay bilmitir. Bu ay, Vâcibü'l-Vücûd

güneinin karsndadr. Akl- Küll'ünm kendinde bulmutur
ki, âlemi içine almaktadr. Akl-?Küll ise, ruhlarn vatan, cesedlerin

asldr. Onu bulan kavumu bir âriftir. Her murad onunla hâsldr.

O gönül ki, kendi âleminde bu devlete nâildir, o duvar, kandil ve

aynadan geçmi dolunaydr. Nazm

t Gönül, hulâsa y âlemsin efser- eflâk,

Velî ne faide kim kendin etmedin idrâk.

2. Çü afitâb- yânsm zemin-i tende nehâr,

Misâl-i gevher-i kânsn mukârm-i zül ü hâk.

3. Cemâl i ak- lâhî için bir âyinesin,

Velî ne hâsl o âyîneden ki olmaya pak.

4. Vücûd- cümle cihândan garaz vücûdundur,

Femâ tekünü fi'l-kevni keenne «Levlâk».

5. Gihân seninle olur âd ü hurrem ü handan,

Niçin yatp oturursun hemîe sen gam-nâk.

6. O rûhu nûr- basit anla mevc-i bahri muhit,

Bu cismi ko ki, budur zulmet ü has ü hââk.

7. Hayât buldu o kim bildi nefsin ey HAKKI,
Kim olduun bilen asla ne gam görür ne helak.

1. Ey gönül! Sen âlemin özü, göklerin tâcsn. Amma ne fayda ki

kendini (lâykyla) anlayamadn.

2. Sen beden zemininde gündüz apaçk görünen bir günesin.

Amma maden ocandan çkan mücevher gibi de toprak ve çamura

yaknsn.

3. Sen lâhî akn tecellisi için bir ayna gibisin. Amma ayna te-

miz olmaynca bir ie yaramaz, görüntü vermez.



3S2 MARFETNAME

4. Var olan her eyin yaratlmasndaki maksat senin yaratln-
dr. Nitekim sen olmasaydn, ne yer, ne de gökler olmazd.

5. Cihân seninle âd olup kutluluk ve sevinç bulur, öyleyse ya

sen niçin öyle kederler içinde yatp durmaktasn.

6. O ruhunu bir nûr olarak düün. Denizin dalgasna da okyanus

gözüyle bak. Bu cismi terket ki, karanlk ve çer çöp ite budur.

7. Ey Hakk! Kendini bilen kii hayat buldu saylr. Kim olduu-

nu bilen kii ise aslâ ne üzüntü görür, ne de helâk olur.

BE N.C t FASIL
Bedenin uzuvlarnn ekillerindeki hikmetleri, kyafetlerin ay-

rl sebebi ile muhtelif olan cann sfatlarn, insan uzuvlarnn
ihtilâç hükümlerini sekiz nevi olarak hakimane beyan eder.

BRNC NEV: Bataki uzuvlarn ekillerinin hikmetini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, cihan yaratan, insann be-

denini, tam güzel olarak en lâtif ve en güzel ekilde yaratmtr.
Onun uzuvlarnn tenasübü, öyle lâtif, nazik ve güzel olmutur ki,

onu anlatmaya dil, akl ve beyan yetimez. Onun pâk. rûhu fehim ve

firasetle, ilim^ve hikmetle öyle dolmutur ki, uçsuz bucaksz deniz

olmutur. Cemâl-i sûret ve kemâl-i sîretle, güzel behçe, fasih lehçe

ile cihanda bir^benzeri daha yoktur. Güzel yürüyülü, irin sözlü,

güler yüzlü, hüsn-i edâ ve lutf-i sadâ ile âlemin^aklm almtr. Câ-

zibe-i ân^Igüzellik] ve tatl can ile cihann mahcubu, irfan sahihle-

rinin mergûbu olmutur. Ondan âklara nice hâller gelmitir.

Serv-kadlerde olan îve-i reftârmdr,

Gonca femlerde olan lezzet-i güftârmdr.

Servi boylulardaki almllk senin gidiindeki ivedir. Gonca du-

dakllardaki çekicilik de senin sözlerindeki tatllktr.

îte Musavvir-i Mennân, insan bedeninde olan dört karm du-

manndan erefli bana lâtif saçlar ihsan edip, yumurtalarn duma-
nndan erkeklerin yüz ve göüslerinde kllar yaratmtr. Böylece

saç ile kadnlar süslenir, sakallar ile de erkekler süslenirler. Saçn
siyah olmas, dumann çokluundandr. Sar olmas, balgamn çok-

luundandr.^Beyaz olmasig tabii hararetin azlndandr. Hararetin

azl çok inzâlden, çok cima'dan ve çok üzüntüdendir. Alnm nuru,

gönüller sürürüdür. îki,^ca göze gölge vermekte, onu korumakta ve

bir ay üzerinde iki hilâl gibidirler. Gözlerin burunda ka arasnda

bulunmasnn hikmeti, çarpma ve darbelerden korunmak içindir.

Gözlerin ön tarafta yaratlmas, bedenin balayaca ilerde, ona

görme vastas olmak içindir. Göz kapa, gözü dinlendirmek, göze
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haram ve yasaklara bakmaktan mâni olup, uyku zamannda kapa-*

np perde olmak içindir. Kirpikler ka gibi gözü süslemek ve koru-

mak içindir. Göz bebeinin siyah, gözün beyaz olmas, süslü ve gü-

zel görünmek içindir. Görme nurunun siyah noktada bulunmas,

a'zânn en lâtifi olmasndandr. Gözün ortasnda bulunmas, bildiri-

len tabakalarndan dolaydr. Gözün [yumurta gibi] bombeli olma-

dir (çünkü biri tkanabilir). Burnun kkrdak olmas, müsademeden

ihtiyat içindir. Burun deliklerinin etrafnn geni olmas, çok koku^

almak içindir. Bu hey' ette bulunmas, fazlalklarn aLünas ve nez-

le içindir. Dilerin dar olanlar krmak ve kesmek içindir, enli olan-

lar öütmek ve çinemek içindir. Sra hâlinde olmalar, konuurken

ses temin etmek içindir. Dilin kemiksiz olmas, lokmay hareket et-

tirmek ve harfleri çkarmak içindir. Ses, sözü bildirmek içindir. Di-

lin, dudak ve diler ile hapsedilmi olmas, az konumas içindir. Di-

lin bir, gözlerin ve kulaklarn iki olmas az konumak, çok görmek

çok dinlemek içindir. Kulaklarn iki yanda olmalar, her yandan ge-

len sesi duymalar içindir. Kulak kepçesinin bu ekilde olmas, ses-

leri çekmekle uyanmak içindir. Kkrdak olmas, hafif, lâtif ve mü-

sademeden korunmak içindir. Boynun uzunluu ve geniliinin böy-

le olmas, ba ile münâsib ve onu tamaya dayanmak içindir. Kemi-

inin bir deil yedi omur olmas, her tarafa dönmesi içindir. nsann,

bann en yukarda bulunmas, ân ve heybetinin büyüklüü ve akl

cevherini banda ona tazim içindir. On his [duygu] merkezinin ba-
ta bulunmas onu deerlendirmek ve yüceltmek içindir. Bu kadar

a'zâ ve kuvvetlerin bir yere toplanmas, Kerîm'in kudretini izhar,,

Hakim'in sanatn ibrâz içindir.

bulunmas iki ayak üzerinde rahatça durmas, onu tâdil ve tafdil

içindir. Omuz ve kolunun bu ekilde olmas, sevdiini kucaklayp,

takbil [öpmek] içindir. Ellerin, parmaklarn ve trnaklarn böyle ol-

malar, yüz binlerce fayda ve san'at içindir. Ba parman kaln ve

ksa olmas, dört parmaa kar geldiinde salamlk içindir. Tr-

naklarn yumuak olmas deriyi kamak ve düümleri çözmek için-

dir. Gümü sine üzerinde iki meme, erkeklerde güzellik, kadnlarda

süs ve çocuklara süt emzirmek içindir. Memelerin göüste bulun-

mas, otururken çocuu kolay emzirmek içindir. nsan cildinin lâtif

ve ince olmas, terlemenin kolay olmas, yâni cisim ve cann rahat
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bulmas içindir. Deri, iç organlar örtmek -ve d organlar süslemek

içindir. Karnn eti, bedeni korumak ve dn güzelletirmek içindir.

fuzuli eyleri dar atmak içindir. Aksrmak, genize kaçan bir eyi
çkarmak, öksürmek, balgamn soukluunu yürekten gidermek

içindir. Gülmek, gönlün içinde olan sevinç ve hayreti
3
bildirmek için-

dir. Alamak, boalmasmdandr ve intizam ve istihkâm istei ile

olur. Esnemek, yemek ve uyku istemek içindir. Uyku, beyin damar-

larnn dinlenmesi ve boalmasdr. Kuvvetlerin dinlenmesi, gdala-

rn hazm olmas ve uzuvlarn olgunlamasna yardm eder. Omur-
gann tek kemik olmayp, omurlar dizisi hâlinde olmas, her tarafa

eilmek içindir. Erkeklerin âletinin yuvarlak yâni silindir eklinde

olmas, yürürken ve otururken, iki oyluu arama gelince kurtul-

mas ve zarar görmemesi içindir. Esasnn kemik deil, sinir olmas,

yürekten atar damarlarla gelen ehvet rüzgânyle büyüyüp, dolmak

ve rahim azna gelince nutfeyi ona verip, boalnca, yine önceki hâ-

line geli^klfma çekilip, rahat bulmak içindir. Belâl bann et ol-

mas, fercin et ksmna münasib gelip giri ve dokunmasn tama-

men hissedip, tam vuslat hâsl olmas içindir. Kavgal bamm ker-

tikli olmas, kendisinde vesferc içinde bulunan kan damarlarnn
sürtümesiyle meninin inzâlinin lezzetli olmas içindir.

ehvet: Yemek ehveti, inzâl ehveti içindir. înzâl ehveti, yâni

istei, çocuk yapmak içindir. Eer Hallâk- Zülcelâl, çocuun dün-

yaya gelmesini bu lezzete bal kimasayd, bu lezzetlerin neticesi

evlâd olmasayd, hiç kimse irâde ve isteiyle bu fitne ve belâlara

meyi etmezdi. Böylece insan nesli kesilir, yeryüzünde kimse kalmaz-

d. Kadnn fercinin iki baca arasnda olmas, cebri cimâdan emin

olmak içindir. çinin yalanmas, âletin kolay hareket etmesi için-

dir. Scak ve ateli olmas can canâna katlmak içindir.
H
lleri geri ha-

reket tekrar tekrar kavumak ve birlemek içindir. Fercin uzunlu-

una olmas, erkein menisinin^incelmesinin suhûletle olmas için-

dir. Fercin sinir ve damarlar mak'adm yanma gelip, oradan geri

döner. Her biri kendine yaparak yine fercin içine kvrlr. Bu kat-

lanma yeri hurma eklinde olup, nutfeyi bozulmadan rahme ulatr-

mak içindir. Rahmin aznn iki yol arasnda bulunmas, ondan do-

ann [nereden geldiini düünüp] alçak gönüllü olmak içindir.

Erkek yumurtalarnn darda bulunmas büyük ve sert olmak için-

dir. Büyük olmalar, sahibinin yiit olup, cesur olmas içindir. Sert

olmalar nutfe cevherine sertlik verip, krmz iken beyaz yapmak

içindir. Nitekim meme etleri [bezeleri] kendine gelen krmz kan,

beyaz süt yapar. Kadnlarn yumurtalar daha küçük ve yumuak
olduundan kendileri korkak olup nutfeleri küçük Taz] ve mayi ol-

mutur. ki olmalar, mühim olan tenâsül iinde ihtimam olunmak
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bir zarar gelirse, dieri selâmette kalp, nesli devam
ettirmek içindir. Yumurtalarn zarf

^tklarnda zarfyçinde hareket serbestisi bulup
Ünseyeynin fercin içinde olmas üphesiz tam

bulmak içindir. •

Yumurtalarnn küçük ve yumuak olmas, yüzlerinin, göüsle-
rinin klsz, ince, taze, temiz, güzel, öpme ve sevmeye lâyk olmak
içindir. Derilerinin ince ve yumuak olmas, erkeklerin onlara meyil
ve muhabbeti içindir. Oyluklarnn etli olmas, otururken yatak gibi

olup. mak'adn halkasn korumak içindir.

Kavara [yellenmek], midede gdadan hâsü olup, kalbe ve karma
arlk veren pis kokulu havann çkp gitmesi içindir. Oyluklarn
kaslarnn kaim olmas, ayaklar salam tutmak, tedricen yumua-
yp, üst ve altndaki a'zâlar münasib klmak içindir. Dizler ve to-

puklarn bu ekilde olmalar, her türlü yürüyü ve oturmann müm-
kün olmas içindir. Ayaklarn öne doru uzun olmas ve ayak par-

maklarnn bu ekilde yaratlmas, dört ayakllar gibi ayakta dura-

bilmek, yürümenin bir karar üzere itidâlde olmas içindir.

Buraya kadar açklanan insan vücudundaki organlarn hikmet
ve faydalar insann vücûdunda olan organlarn çok azm tekil

eder. Bütün cisimlerin en güzel duran, en tamam, en^ehemmiyetli-

si, en dorusu, en güzel, en salam, en kâmili, en ecmeli insann
bu düzgün ekilli bedeni olduunu^gösteren en salam delil, «nsan
Rabb'inin binasdr. Onu ykan mel'ûndur», hadis-i erifidir. Nite-

kim Allahü Teâlâ îsrâ Sûresinin yetmiinci âyetinde, -Biz insano-
lunu, dier hayvanlardan kymetli tuttuk. Onlar karada bineklere,

denizde gemiye bindirip kaldrdk. Onlar tayyibi yemek ve çmekle

lan üstün eyledik», buyurdu. îte bu insan cinsi âlemin
üstünüdür. nsan, en güzel ekilde yaratan Allahü teâlâ her ayp
ve kusurdan münezzehdir. Nazm:

1. Muin etti bu mânây hüccet ü burhân,

Ki zübde-i dü cihandr hazret-i insan.
*

2. Hezâr kerre sana bu sözü dedim tahkik

Ki kendi kadrini bil, ey hulâsa-i devrân.

3. Bilinse mereb- irfân hayat- can bulunur,

Ki ayn- âb- hayât oldu mereb-i irfân.

1. Muin olan Allah u hususu hüccet ve delil getirdi ki, insan iki

cihann da özüdür.

F. 25
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2. Ey yaratlmlarn özü! Sana bin kerre dedim ki; «Kendi ky-

metini Wh
3. Bilgelik merebi bilinmi olsayd âb- hayat (bengisu, ölümsüz-

lük suyu) bulunmu olurdu. Çünkü âb- hayat pnar zaten irfân me-

ÜÇÜNCÜ NEVs nsann a'zâlarmm ekillerine fehim ve firaset-

le bakmann gönül ve cana olan emniyyet ve selâmetini, lütuf ve

kerametini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir 3u, âlemi bu hey'ette halk ve

takdir eden Hakim-i Kaadir, onun*benzeri olan insan âlemini, en

güzel ekilde tasvir edip, rüh vererek tezyin ve tenvir etmitir [süs-

leyip nurlandrmtr]. Hayvan cinsinde, bu insan nevini hüsn-^ü ân

[güzellik] ile güzel ve mutedil klp klp nutk ve^beyân ile^fdal ve

ekme} yapmtr. Gerçi insanolunun
6
hepsini tynet ve hilkatte bir

yaratmtr. Ama fertlerini sûret ve sirette birbirinden farkl yarat-

mtr. Sonra lütuf ve inâyetiyle hikmetinin hakikatini, san'atnn
inceliini bu insan âleminde beyân ve yân edip sûreti sirete ve

a'zây ahlâka alâmet ve nian etmitir. Böylece insan önce kendi

kyafetinden kendi sfatlarn tamamiyle bilip, ihtimam^ile ahlâkn
güzelletirir. Sonra akran ve dostlarn kyafetlerine fehm ve Jftrlt-

setle bakp, her birinin zâtmda gizli olan hâller ve ahlâklarna vâkf
ve muttali' oldukta, onlara ya ahlâkna göre rabet ve muhabbetle

muamele eder, veya aklnca güzel idare ile geçinip gider. Yahut
hepsinden uzlet edip, emin ve selâmete, izzet ve rahata eriir.. Ne
kimseden incinir, ne kimseyi incitir. Gönül holuuyla yalnz otu-

rup yatar. Nazm:

Cihân banda, ey âkil, budur makbûl-i ins ü cin,

Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.

Ey akll kii! Bil ki cihan banda her türlü canlnn en makbulü
udur: «Ne kimse senden incinsin, ne de sen bir kimseden incim.

Hadîs-i erifde, «yilii güzel yüzlüler yannda araynz», buyu-

rulmutur. Yâni iyi insandan güler yüz, tatl söz görülüp iitildiini,

güzel huylar ve iyi iler meydana geldiini herkese duyurmutur.

Beyt:

Kim ki, hikmetle nâsa kld nazar,

Her ii muktezâ-y zât sezer.

nsanlara öyle ibret gözüyle bakan kii, yaratlnn gerei ola-

rak her eyin ne olup olmayacan anlayverir.

Allahü Teâlâ kereminin çokluundan, îsrâ Sûresi seksendör-
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düricü âyetinde, «Ey Habîbim, de ki, herkes (hidâyet ve dalâlette)

hâline uygun yol üzere amel eder., va'd ve müjdesini iaret buyur-

mutur. O hâlde her eye Gafur, Halim, Cevâd, Kerîm, Rauf, Rahim

olduunu lûtfuyla buyurmutur. Zira herkesin, kendine lâyk olan

ilediini herkes görmütür.

DÖRDÜNCÜ NEV: Ba ve boyun a'zâlarmn kyafetini bildirir.

Ey azizi Hikmet ehli demilerdir ki. Nazm:

1. Kim ki boyudur tavîl

Sâde dil olur cemil.

2. Kim ki boyudur kasr
Hilesi vardr kesir.

3. Kim ki vasat boyludur

Âkil ü ho huyludur.

4. Kim ki saç sert olur

Aklla cür'et bulur.

5. Kim ki saç nerm olur,

Ebleh ü bî-erm olur.

6. Kim ki saç sandr
Kibr ü gadab kârdr.

7. Kim ki saçdr kara
Sabr var, onu ara.

8. Kumral ise saç güzel

Sahibidir bî bedel.

9. Saç az olan lâtif

Oldu ârif ü zarif.

10. Saç çok olsa zenin

Fehmi az olur ann.

11. Ba küçük akl az

Olsa ona deme raz.

12. Ba büyük olann
Akl çok olur ann.

13. Yass ise fark- ser

Sâhibi çekmez keder.

14. Cild i seri berk olan

15. Ekra'a olma yakn
Bed huy olur, pek sakn.

16. Cebhesi dik olann
Dik ola hulk ann.

17. Yumru olursa cebin

Sâhibi zit ü gabin.

18. Cebhesi olan ariz

Bed huy olur çün marîz.

19. Mutedil olsa cebin

Sahibini bil emîn.

20. Cebhesi bî çîn olan

Kâhil olur bîgüman.

21. Çinî uzundur fehîm

Az ise olmu kerîm.

22. Ka aras çîn olan

Gam yüküdür ol neman.

23. Üznü kebîr olsa bol

Câhil ve kâhildir ol.

24. Üznü küçük urudur
Evsât olan dorudur.

25. nce olan ka ucu
Fitnedir ii gücü.

26. Kata çok olan kl
Mükesserdir gussal.

27. Ka açk, dorudur
Çatma ise urudur.

28. nce ka olur cemil

Uzunu kibre delil.

29. Ka kavisli olan

Dilber olur her zaman.

30. Göz çukur olsa kalîl

Olmu o kibre delîl.

31. Çem-i siyehdir mutî
Çem-i kzldr eci'

32. Gözleri göktür lebîb

Lîk elâ gözlü edîb.
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33. Çemi küçüktür hafif

Çemi büyüktür zarif.

34. Didesi yumru hasûd
Evsat olandr vedûd.

35. Çemi kpk oldu eyn
Bak süst oldu zeyn.

36. Noktal göz ok olur

Demesi pek çok olur.

37. A'vere olma yakn
Sk bakan olmaz emin.

38. aya ötme nazar

Ki sana eri bakar

.39. Çemi güleçtir güzel

Kirpii sk b bedel.

40. Vechi büyüktür all

Kibre küçüktür delil.

41. Yumru olandr bahil

Yass olandr cemîl.

42. Vechi arktr muhil

Etli olandr sakil.

43. Vechi pek uzun olan

Lâf ile söyler yalan.

44. Kim ki tiretir yüzü
Telh olur ekser sözü.

45. Vecih müdevver gerek
Bedirden enver gerek.

46. Çün mütebessim olur

Onu gören kâm alr.

47. Benzi kzldr edîb

Esmer olandr lebîb.

48. Benzi sardr alîl

Esvede mâil muhil.

49. Gözleri gök krak
Olsa, ondan ol rak.

50. Levni olan mu'tedil

Hem a olur, hem kzl.

51. Enf eer olsa dirâz

Sâhibidir fehmi az.

52. Enf eer olsa kasîr

Havi olur onda kesir.

E T N A M E

53. Enf ucu ger olsa top

Sahibi olur tu'rup.

54. Enf ucu aza yakn
Olan adamdan sakn.

55. Sübke-i enf olsa bol

Kibr ü hased dolmu ol.

56. Olsa kulkul-i kanad
Cem' ola kahr ü inad.

57. Enfi kim olsa arîz

ehvet iledir mariz.

58. Enfi o kim eridir

Himmet onun fikridir.

59. Az küçüktür güzel

lâkin olur pür vecel.

60. Az büyüktür eci'

Eri olandr eni'.

61. Az gibidir zenin

Hey'et-i bid'i ann.

62. Gunneli söz olsa ger

Kibirden oldur haber.

63. Savt- dakik er kii
ehvet-i zendir ii.

64. Er kii sesli zenân
Ekseri söyler yalan.

65. Sözde kim olsa serî

Fehmidir onun refî\

68. Kim ki sesidir kaba
Himmeti var merhabâ.

67. Ses çatal olsa o can

Halka eder bed ^ümân.

68. Handesi çok olsa ha
Umma sen ondan hayâ.

69. Yüz güleç ve söz leziz

Olsa o candr azz.

70. Yufka ve ahmer dudak
Sahibi anlar sebak.

TL effe galiz olsa bil

Sâhibi mudb sakîl.

72. Dileri iri olan

ler ol ekser yaman.
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73. Mu'tedü olsa dii 82. Olsa deirmi sakal

Sdk u safadr ii. Sahibidir pür kemâl.

74. Nükheti ho olann 83. Olsa kafas arîz

Hulk da hodur amin. • Humk iledir ol marîz.

75. nce zekânlu herif 84. Boynu olan çok draz
Akl da onun hafif. Rüdü olur onun az.

76. Ger zekân enli olur 85. nce ki gerdan olur

Sahibi glzet bulur. Sâhibi nâdân olur.

77. Mu'tedil olsa zekân 86. Boynu galîz olsa ol

Âkil olur hem hasen. Rûz ü eb olur ekûl.

78. Lihye tavîl olsa ger 87. Boynu olursa kasr
Sahibidir bî hüner. Hilesi olur kesir.

79. Lihyesi sktr sakil 88. Boynu olan mu'tedil

Sohbeti eyler tavîl. Hayr iledir mûtegil.

80. Rî i siyah ü kalîl 89. Her yeri evsat olan

Oldu zekâya delil. Dilber olur bi gümân.

81. Köse ki hiç rîi yok
Onun olur mekri çok.

(Bu manzume brahim Hakk Hazretlerinin Kyafetnâme'sin-

dendir.

1. Boyu uzun olan saf akll olur.

2. Boyu ksa olann hilesi çoktur.

3. Orta boylu olan kii akll ve güzel huylu olur,

4. Saç sert olan keskin zekâl olur.

5. Saç yumuak olan ebleh ve arsz olur.

6. Saç sar olann ii gücü kibir ve gazabtr.

7. Saç kara olanda sabr vardr. Böyleleriyle yaknlk kurmaya
bak.

8. Saç kumral olan ise güzel, huyca esizdir.

9. Saç seyrek olan ârif ve zarif bir kiidir.

10. Saç çok olan kadnn anlay kt olur.

11. Ba küçük olan kiinin akl da az olur. Böylelerine sakn sr-

12. Ba büyük olann akl çok olur.

13. Bann üstü yass olan keder çekmez.

14. Bann cildi salam olan hayr iler; er ilemez.

15. Ba kel olana yakn olma. Böylesinden sakn ki, kötü huylu

olur.
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16. Aln dar olann ahlâk da dar olur.

17. Aln yumru olan kötü ve aldatc olur. ..

18. Aln enli olann kötü huyluluu hastalk gibidir, (ondan git-

mez).

19. Aln düzgün olan kiiyi emniyetli bü.

20. Aln krksz olan üphesiz tembel olur.

21. Alnndaki krklar uzun olan anlayl olur. Kr az olan

cömert olur.

22. Kalar aras kvrml (krk) olan kii batan sona gam yü-

küdür.

23. Kula büyük ve enli olan cahil ve tembel olur.

24. Kula küçük olan hrszdr. Kula orta büyüklükte olan ise

dürüsttür,

25. Ka ucu ince olann ii gücü fitnedir.

26. Ka çok kll olan gönlü krk ve kederli olur.

27. Ka açk olan dürüsttür. Ka çatma ise hrsz olur.

28. nce ka güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur.

29. Ka kavisli olan her zaman dilber olur.

30. Gözün çukur ve küçük olmas kibirlilik alâmetidir.

31. Kara gözlü olan kiiler itaatkâr olur. Gözün kanl olmas ise

yiitlik alâmetidir.

32. Gözleri gök olan zekidir. Elâ gözlü ise edebJ4_ olur.

33. Gözü küçük olan hafif bir kiilie, gözü 'büyük olan ise zarif

bir kiilie sahiptir.

34. Gözü yumru olan hasetçi olur. Gözü orta büyüklükte olan ger-

çek dosttur.

35. Kpk gözlü olan yaramaz ve çirkin olur. Bak gevek olan

ise süslü olur.

36. Noktal göz ok gibidir. Böylesinin gözü bakasna çok deer

(nazar dokunur).

37. Tek gözlüye yakn olma; sk bakan ise emniyetli saylmaz.

38. aya hiç bakma ki sana eri (kötü düünerek) bakar.

39. Gözü güleç olan güzel olur. Kirpii sk olan ise esizdir.

40. Yüzü büyük olan hastalkldr. Küçük yüzlü olmak ise kibir

alâmetidir.

41. Yüzü yumru olan ahmak; yass olan güzel olur.

'

42. Yüzü ark olan borcuna sadk deildir. Yüzü etli olan ise sa-

kil olur.

43. Yüzü hayli uzun olan konuurken yalan konuur.
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44. Yüzü sert olann genellikle sözü ac olur.

45. Yüz, deirmi gerektir. Dolunaydan parlak olmaldr.

46. Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlk bulup kâm alr.

47. Benzi kzl olan edeblidir. Esmer olan ise zeki olur.

48. Benzi sar olan hastalkl; siyaha çalan ise tevekkel olur.

49. Gözleri gök veya mavi olursa ondan uzak olmaya bak.

50. Rengi ortada olan yüz hem ak hem kzl olur (yanak ve aln)

.

51. Burun biraz uzun ise sahibinin anlaynda ktlk vardr.

52. Burnu ksa olann içinde korkusu çok olur.

53. Burnunun ucu top olan kii neeli olur.

54. Burnunun ucu azna yakn olan adamdan kendini sakn.

55. Burun delikleri geni olursa, kibir ve haset alâmetidir.

56. Burnunun iki kanad hareketli olan kiide kahr ve inat bir

aradadr.

57. Burnu geni olan kiide ehvet hastalk hâlini almtr.

58. Burnu eri olan kii himmette bulunmay düünür.

59. Azn küçük olmas güzelliktendir ama, böyle kii korkak.

olur.

60. Az büyük olan yiit; eri olan ise kötüdür.

61. Kadnn fere yaps az gibidir.

.62. Burnundan konuan kiinin bu özellii kibrine delâlet eder.

63. nce sesli erkein ii gücü ehvettir.

64. Erkek sesli kadn ise çounlukla yalan söyler.

65. Sözü hzl söyleyenin anlay yüksektir.

66. Sesi kaba olann himmeti de vardr, merhabaya deer.

67. Sesi çatal olan kii halka fazlasyla kötülükte bulunur.

68. Gülüü çok olan kiiden hayâ beklenemez.

69. Yüzü güleç ve sözü tatl olan kii ne aziz kiidir.

70. Yufka ve krmz dudakl kii iyi ilim tahsil eder.

71. Dudak etli olursa sahibi kzgn ve sâkil olur.

72. Dileri iri olan kii çounlukla kötülük yapar.

73. Dii orta irilikte olann ii doruluk ve esenliktir.

74. Kokusu güzel olann huyu da ho olur.

75. înce çeneli erkekte akl az olur.

76. Çenesi enli olan kii ise sert ve kaba olur.

77. Çenesi orta halli olan akll ve güzel olur.

78. Sakal uzun olan kii hünersiz olur.

79. Sakal sk olan sâkil olur. Böyleleri sözü uzatr da uzatr.
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80. Kara ve seyrek sakal zekâya delildir.

81. Hiç sakah olmayan kösenin hilesi pek çok olur.

82. Sakal deirmi olan. kii olgunluklarla doludur.

83. Kafas geni olan ahmak olur.

84. Boynu çok uzun olan kiide olgunluk az olur.

85. Gerdan ince olan ise cahil olur.

86. Boynu kaln olan kii gece gündüz tknr, öburlar.

87. Boynu ksa olann hilesi çoktur.

88. Boynu orta uzunlukta olan kii hayrl iler ile urar.
89. Her yeri orta hâili olan kii hiç üphesiz bir dilber olur.

Rubai:

Cehd eyle bir ârif-i danay bul.

Ya bir sanem lâtîf ü ra'nây bul»

Bu ikisinin biri nasîb olmazsa,

Evkatn zayi' etme tenhây bul.

Çalp çabala ve her eyi gerçeiyle bilen bir ârif bul. Yahut da

bir put (resim veya biblo) gibi güzel ve parlak olanna yap. Bu iki~

sinden biri nasip olmazsa, hiç zamann boa harcama, uzlet köesine

çekil (yâni ya bilgelerle, ya güzellerle oturup kalk).

BENC NEV: Bedenin dier uzuvlarnn kyafetini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki:

1. Omuzu sivri olan

Hrsz olur pek yaman.

2. Eri omuzlu kii
Erilik olur ii.

8. Ksa omuz eblehin

Dükün omuz esfelin.

4. Mu'tedil olan omuz
Sahibi anlar rumuz

5. Kolu eri ve kasr
Olsa olur ol erir.

6. Bilei olsa drâz
Bahi eder bî niyâz.

7. Ger küçük olduysa el

Ei yok, odur güzel.

8. Parma olan uzun
Ehl-i hüner zî fünûn.

9. Parma yumak olan

Zeki olur bî gümân.

Trnak enli olmasa
Sev onu subh ü mesâ.

Trna yumru, çizik

Olsa o bilmez yazk.

Trna yass ve düz
Olsa olur eli uz.

Gösü çkk olann
Huyu da beddir ann.

14. Gösü eer olsa dar

Gam yer o leyi ü nehâr.

Gösü geni olsa ol

Gönlü hiç olmaz melûl.

Göüs, omuzdaki kl
Cür'ete olmu delil.

10.

11.

12.

13.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kadn gösü ki kebîr 35.

ehveti olur kesir.

Memesi olsa tavîl 36.

Onda süt olur kalil.

Memesi olsa sagîr 37.

Süt olur anda kesir.

.

Sütlü memeli velûd

Zevcinedir ol vedûd.

Mu'tedil olsa meme
Zevci hem onu eme.

Eti mülayim olan

Tende olur lûtf- cân.

Eti olan ho lâtîf 41.

Oldu arif ü zarif.

Eti olan pek kat 42.

Oldu kavi glzeti.

Arkas yass kii 43.

Oldu sefahet ii.

Arkas kanbur âdem 44.

Zit olur ahlâk hem.

Srt geni olann 45.

Kuvveti çoktur ann.

Ger beli ince olur 46.

ekli pür nice olur.

Arkada bittiyse kl 47.

ehvete olmu delil.

Karn büyüktür gabi 48.

Karn küçük çelebi.

Karn büyük hem kasir 49.

Bed huy olur pek asr.

Kaskta bitmezse kl 50.

Vahi olur tab'i bil.

Oyluu enli olan 51.

Tenbel olur bî gümân.

Âleti olan sagîr 52.

Oldu reîd ve habîr.

Âleti olan tavîl

Humkuna olmu delîl.

Âleti olsa azîm
Mâlikidir pek leîm.

Olsa küçük ünsiyân

Sahibi olmu cebân.

Olsa büyük hussetân

eer olsa sagîr

Sâhibesidir hatîr.

Olsa etli ve kebir

ehvet-i zendir kesîr.

ehveti olur kalîl.

Eri olan bir kç
Kibr ü haseddir içi.

Dizi kiminse büyük
Yüklenir o hayli yük.

Aya sert olann
Olmaya lütfü ann.

Topuu etli zeni

iveli addet an.

ökçesi yufka olan

Dilber olur bî gümân.

ökçesi kaim o merd
Oldu ecaatta ferd.

Aya enli kii

Cevr ü cefâdr ii. .

Ger uzun olursa pâ
Sahibidir pür haya.

Parma olan uzun
Fehm iledir pür fünûn.

Hatvesi dar olann

Gidii hodur ann.

Çünki hramân olur

Akl ona hayrân olur.

brahim Hakk Hazretlerinin Kyafetnâme'sindendir.

1. Omuzu sivri olan azl hrsz olur.

2. Eri omuzlu kiinin ise isi eriliktir.

3. Ksa omuz eblehlerde; düük omuz da aalklarda bulunur.
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4. Orta hâili olan omuzun sahibi hemen srlar anlayverir.

5. Kolu eri ve ksa olan kii erli biridir.

6. Bilei uzun olursa istenmeden bahiler datr.
7. El küçük ise ei olmayacak kadar güzeldir.

8. Parma uzun olan hünerli ve bilgili olur.

9. Parma yumuak olan hiç üphesiz çok zeki olur.

10. Trna enli olmayan sabah ile akam (her zaman) sevebilir-

sin.

11. Trna yumru ve çizik olan kii yazk nedir bümez, acmasz-
dr.

12. Trna yass ve düz olann eli uz olur (beceriklidir).

13. Gösü çkk olann huyu kötüdür.

14. Gösü dar olan gece gündüz sknt çeker, gamdadr. '

15. Gösü geni olann gönlü hiç üzüntülü olmaz.

16. Göüs ve omuzdaki kllar cürete delildir.

17. Kadnn gösü büyük olursa ehveti çok olur.

18. Memesi uzun olan kadnda süt az olur.

19. Memesi küçük olan kadnn sütü de çok olur.

20. Memesi sütlü olan da çok dourur ve kocas tarafndan da
sevilir.

21. Meme orta büyüklükte olursa iyidir.

22. Eti orta olann teninde can uyumludur.

23. Eti ho ve lâtif olan bilge ve zarif kii olur.

24. Eti kat olann kabal da kuvvetlidir.

25. Arkas yass olan kiinin tek ii sefahettir.

26. Srt kamburumsu olan kiinin ahlâk çirkin olur.

27. Srt geni olann kuvveti çok olur.

28. Beli ince olan ekilden ekile girebilir.

29. Srtnda kl olann bu hâli ehvetine delüdir.

30. Karn büyük olan gabidir; küçük olan ise çelebi (efendi, ki-

bar) olur.

31. Karn büyük ve ksa olanda kötü huyluluk ve zorbalk var-

dr.

32. Kasnda kl bitmeyen kiinin tabiat da vahi olur.

33. Oyluu enli olan üphesiz tembel olur.

34. Aleti küçük olan olgun ve bilgili olur.

35. Aleti uzun olann bu hâli ahmakln gösterir.

36. Aleti büyük olan kii pek kötü olur.

37. Tenasül a'zâs küçük olan kii korkak olur.
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38. Husyeleri büyük olan kii pehlivan gibidir.

39. Eer kadnn ferci küçük ise sahibesi tehlikelidir.

40. Eer etli ve büyük olursa kadnda ehvet fazla olur.

41. Oyluu hayli uzun olanda ehvet az olur.

42. Bir kç eri olann içi kibir ve haset doludur.

43. Dizi büyük olan kii yükü fazla yüklenir.

44. Aya sert olann lûtfu yoktur.

45. Topuu etli kadn iveli sayabüirsin.

46. Ökçesi yufka olan gerçekten dilber olur.

47. ökçesi kaln olan adam kahramanlkta yegânedir.

48. Aya enli kiinin ii gücü cevr ü cefâdr.

49. Aya uzun olan kii hayâ sahibidir.

50. Parma uzun olan anlayl ve bilgili olur.

51. Adm dar olann gidii güzel olur.

52. Çünkü salnarak yürür ve akl ona hayrân olur.

Beyt:

Ademi öldürür o reftân,

Mürde ihya eden o güftar.

O gidi§i (âdeta) insan öldürür. O sözleri âdeta ölüleri diriltir.

ALTINCI NEVÎ: Kadnlarn güzellik alâmetlerini ve güzellik de-

mlerini bildirir.

Ey aziz!

lerdir:

1.

Hikmet ehli, kadnlarn uzuvlarnn kyafetinde demi-

7.

2.

3.

Hüsn-i zenâna delil

Otuziki resm bil.

Dört yeri lâzm siyâh

Saç, ka u kirpik, göz, ahi

Dört yeri ak ola zeyn

Cevn ü di ü zfr u ayn.

4. Dört yeri lâzm kzl
Had u leb ü lisse, dil.

5. Dört yeri vâsi' gerek

Ka, göz ü sine, göbek.

Dört yeri ziyk ola dere

Enf ü simah, bt ü fere.

î. Kadnlarn güzelliine otuziki

2. Dört yeri siyah gerektir: Saç,

6.

8.

9.

10.

11.

12.

Dördü büyük ola nîz

Meme, kask, bid'i ü diz.

Dördü küçük olmal
Enf, az, ayak, eli

Savt u beli ince hem
ekli de bir nice hem.

Lahmi semin ü tarî

Olmal kldan beri.

Böyle kyafetli ten

Olsa, güzeldir o zen.

Böyle kadn hûb olur

Hulk da mahbûb olur.

ve göz.



396 M A It F E T N AM E

3. Dört yeri ak olursa güzeldir: Yüz, di, trnak ve göz.

4. Dört yeri krmz olmaldr: Yanak, dudak, dieti ve dil.

5. Dört yeri geni gerektir: Ka, göz, sine ve göbek.

6. Dört yeri de dar olmal: Burun, kulak, koltukalt ve fere.

7. Dördü de büyük olmaldr: Meme, kask, bid' ve diz:

8. Dördü ise küçük olmaldr: Burun, az, ayak ve el.

9. Sesi ve beli ince olmal, görünüünde deiiklik bulunmal.

10. Eti dolgun ve taze olup, bedeninde kl olmamal.

11. Bu yaratlta bedeni olan kadn güzel demektir.

12. Böyle kadn güzel olur ve huyu da sevilir.

Nitekim Hamdi-i irin-beyân (Akemseddinzâde Hamdullah
Hamdi) kadnlarn güzelliklerinden bahsederken hazret-i Zeliha'nn

annda öyle demitir:

1. Gerçi hüsnü beyâna smaz idi

Nitekim ak cana smaz idi.

2. lâk bir harf iit kitabndan
Diye ben zerre âfitâbndan.

3. Kameti serv-i ba- rahmet idi

Berg ü bâr safâ vü lezzet idi.

4. Âb-i lutf ile çünkü buldu nemâ
Hil'at olmu idi letafet ona.

5. Dâm- akl idi farknn mûyu
Fark olunmazd miskten bûyu.

6. nce kl yard âne sa'y ile cüst

Fark- nâzn kodu miyâne dürüst.

7. ki deyçûr-i târ- zülfeyni

Leyi içinde nehâr mabeyni.

8. Alnn levh-i nûr edip Allah

Sebk- hüsn alrd ondan mâh.

9. Ka ol safha-i sürür üzre

Nûrdan san yazld nûr üzre.

10. Nunu altnda ayn- sad misâl

kisinden göründü nass- cemâl.

11. Gözleri ehl-i mekrin ellisidir

Ay yüzünün güne zavalhsdr.

12. Lâle haddinde hâl-i anber ve
Gûyiyâ gülsitanda tfl- Habe.

13. Elif-i ünf ve safer nokta-i hâl

Cem olup bir iken on oldu Cemâl.
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14. Ârz Cennet'e nümûne idi

Gülleri onda güne güne idi.

15. Deneni smad onun sühene

BJr sunan smaz iken ol dehene.

16. Ne denilsin lebi zülâlinden

Sulanrken dehen hayâlinden.

17. Gülse nûr aktr Süreyya'dan

Sözü lezzetli kand ü helvadan.

18. Gülse lûtf ile la'l-i handan
Ukde-i dil açard dendân.

19. Dür-i dendân la'l-i handândan
Görünür nûr- Hak gibi candan.

20. Zenahm kld Hak ekerden sebeb

Hüsnü ydine verdi ziynet ü reyb.

21. Sükker-i sîb iken zenahdân
Çâh- âsib olurdu zindan

22. Nice dil can verirdi ol sîbe

Düer idi o çâh- âsîbe.

23. Zenah sîbinin halâveti can

Gabgab- suninin zekât cihan.

24. Gabgab kim muallâk- âb idi

Sanki ter iede gülâb idi.

25. Boynu olmutu zülf ile mestur

- Birisi kâfir u biri kâfûr.

26. Gün gibi dodu çün o sîmîn-ber

Bildi noksann kul oldu kamer.

27. Bir gümü levh idi ol sine hemân
Ol gümü levh'e nak-bende cihân.

28. ki nak eylemi turunca gibi

Bir gül üstünde iki gonca gibi.

29. tki saîd idi sebîke-i sîm

Umar ondan zekât dürr-i yetim.

30. Hüsnü icazna onun bürhân

Yed-i beyzâs kâfi idi hemân.

31. Kefi uâka râhatü'l-ervah

Parma dü kilidine miftah.

32. Hüsnün ol dilberin kim ide jyân

Ki beyânnda âciz idi beyyân.

33. Lâkin ondan yazlsa bir parmak
Kaleme u kadar gelir ancak.
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34. Kim onun parman gören âdem
Oldu dîvâne ref olundu kalem.

35. Kollarn güher koçard heman
nce belin kemer koçard heman.

30. öyle hûb idi beli kim an
Klca kalrd görenin can.

37. Seyr eden ol hümây takndan
Bir kebûter sanard sâkmdan.

38. Âlem-i hüsn ona musahhar idi

Mihr ile mân kenîz ü çâker idi.

39. Yo iken zib ü zîvere hacet

Eyledi meyl-i zîver ü ziynet*

(Bu bölüm Hamdullah Hamdi'nin mehur Yusûf u Zeliha mes-
nevisindendir)

.

î. Onun güzellii anlatlamazd, tpk aknn gönüllere smad-
gibi.

2. Lâkin onun güzellik kitabndan bir harjcik olsun duy diye ben

zerre, onun güzellik güneinden biraz bahsedeceim.

3. Boyu rahmet bann selvisi idi. Yapra ve meyvas ise esen-

lik ve lezzetin tâ kendisiydi.

4. Çünkü o lütuf suyu ile yetimi bir fidand ve letafet ona bir

giysi olmutu.

5. Bandaki saçlar bir akl tuza idi. Kokusu ise miskten ayrd
edilemezdi.

6. Tarak, çalmak ile ince kllar yard da dürüstçe davranp naz-

l ban ortaya koydu.

7. Kara zülüflerinin iki tarafl karanl gece içinde gündüz or-

tas gibiydi. (Yüzü bu kara' zülüfler içinde gündüz gibi aydnlkt)

.

8. Allah onun alnn bir nur levhas eyledii için ay ondan güzel-

lik dersleri alrd.

9. Ka o sevinç sath (aln) üzerinde âdeta nür üstüne nûr ile

yazlm bir ye (arapça) harfi gibiydi.

10. Onun o nun (arapça harf) ka altnda ayn sad (arap"ça

harf) gibi olan gözlerinin ikisinden güzellik delilleri göründü. (air

bu beyitte «Nûn - Ayn - Sad» âyetini telmih etmektedir).

11. Gözleri hilekârlarn elli tanesine birden ta çkartr. Güne
ise. onun ay yüzünün zavallsdr.

12. Lâle yanaklarnda anber kokulu kara beni, güyâ gül bahçe-

sindeki Habei (zenci) gibidir.



KADINLARIN GÜZELLK ALAMETLER 399

13. Bir elif harfini andran burnu ile bir noktay andran beni

bir araya gelince güzellii bir iken on oldu.

14. Yana Cennetten bir örnek idi. O yanaktaki gülleri ise ren-

gârenk idi.

15. Az söze smad (anlatlamayacak kadar güzeldir). Nitekim

o aza da bir söz smaz (o kadar küçüktür, bir nokta kadardr).

16. Az onun hayâli ile sulanp dururken, hayat balayan tatl

bir su gibi olan duda hakknda ne söylenebilir.

17. Gülse Süreyyâ'dan nûr aktr. Sözleri ekerden ve helvadan

bile tatldr.

18. Gülücüklü dudaklar lütfedip gülüverse, (görünen) dileri

gönül ukdelerini gözerdi.

19. nci dileri, o gülen dudaklar arasnda Hakk'n nûru gibi

candan görünürdü.

20. Allah onun çenesini ekerden yaratm, ki o çene onun gü-

zellik bayramna süs verdi.

21. Çenesi bir elma ekeri iken çene çukuru bir musibet kuyusu

olurdu.

22. O elma gibi çeneye nice gönüller can verirdi de o felâketler

zindanna düerlerdi.

23. Çene elmasnn tatll, can; gümü gabgabnn (çene altn-

da ortaya çkan ikinci boum) zekât ise bütün cihandr.

24. Onun gabgab bir su asks idi ki âdeta yeni iede bir gülsu-

yu gibiydi.

25. Boynunu zülüfleri kaplamt. Bunlardan biri kâfir (kara zü-

lüf), öbürü de kâfur (güzel kokulu boyun) idi.

26. O gümü bedenli bir güne gibi dodu da ay eksikliini bilip

ona kul oldu.

27. O sine bir gümü levha idi ki onun süsleyicisi batanbaa ci-

handr.

28. Turunç gibi iki nak çizmi ki âdeta bir gül dal üstünde iki

goncay hatrlatmaktadr.

29. tki kolu iki gümü sütun olmu, öyle bir dürr-i yetim (ei

bulunmayan inci) bile ondan zekât umar.

30. Onun güzellikte yegâne olduuna delil olarak yed-i beyza'st

(beyaz eli, —burada Hz. Musa hatrlatlmaktadr—) kâfi gelirdi.

31. Avucu âklar için bir rahatü'l-ervahtr. Parma ise gönül

kilidinin anahtar.

32. O dilberin güzelliini lâykyla kim açklayabilir ki onu açk-

lamakta erh âlimleri âciz kaldlar.
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33. Lâkin onun bir tek parma tam mânâsyla yazlsa kaleme

ancak u kadar gelir:

34. «Onun parman gören kii divâne oldu ve (ikinci defa ol-

masn diye) kalem ortadan kaldrld».

35. Kollarnda mücevherler halkalanrd. nce belini bir kemer

kucaklamt.
36. Beli öylesine güzeldi ki, onu görenin can kl kadar kalrd.

(Bel de kla benzetilmi, ince olduu söylenmitir).

37. O hüma kuunu tâkndan seyreden onu bir güvercin sanrd.

38. Güzellik dünyas ona büyülenmi gibiydi. Güne ile ay ise

câriye ve köle idi.

39. Süs ve bezee gerek yokken süs ve ziynet yine de ona mey-

letti.

Ama zamane kadnlar hannâne olmayp, mennâne olduklar

için, kemâl ve cemâle sahib olann bile tatl kavumasndan ise, gü-

zelliini hayâl etmek bin kat lezzetlidir.

Beyt:

Tahayyül eylesem onu gönül huzüru bulur,

Tezekküründe visali kadar telezzüz olur.

Onu hayâl etsem gönlüm huzûr bulur; onun adn andmda da

ma kavumu kadar lezzet duyarm.

Beyt:

Bana bigânedir dilber, hayâli câna mahremdir,

Enisim, munisim yârim odur kim dilde hemdemdir.

Dilber bana yabanc; hayâli de canma mahremdir, Benim dos-

tum, arkadam, yârim odur ki gönlümle beraberdir.

Nazm-.
'

1. Gerçi dil berdir, ho-âyindir zenân

Nâksatü l-akl u ve'd-dindir inan.

2. Zinhâr ey merd-i âkil ztnhâr

Kâmil sen, nâks üe olma yâr.

3. Hiç olur mu lâyk- ehl-i kemâl

Sahra- her naks olmak mâh u sâl.

4. Nefs eline verme bu can yakasn,

ehvet oduyla niçin can yakasn.

5. Nutfe tende mâye-i cân-bahtr

ehsüvâr- rûha çâbük rahtr.

C. Etme onu râh- Hak'da Ieng ü lük

Edemezsin çünkü bî-merkeb sülük.
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7. Çüri hayâl i dilbere can meyi eder

Ol per ile semt-i a'lâya gider.

8. Per ü bâl-i cân olur hûbb- hayâl

Nutfeden peyda olur ol per ü bal*

9. Per ü bâl-1 rûhu kesr eyler cimâ1

Halk ise zanneyler onu intifa*.

10. Ârzû-y merd ü zendir ittihad

Uâka zenden tahayyüldür murad.

11. Kble-i sûret-perest olduysa zen

Kxblc-i ashab dildir Zül-minen.

12. Nak- suretten yuyup âyinenl

.

Eyle mir'at- meâni sineni.

13. Ta derûnun nür- Hakk'dan ola pür

Dürc-i rûhun marifetten doladür.

1. Gerçi kadnlar güzeldir, gönül çekicidir ve ho görünülüdür

ama inan ki akil ve dinleri biraz eksiktir.

2. Sakn, ey akll kii, sakn!.. Kâmil isen nâks (eksik) ile yâr

olma. ,

3. Hiç kemâl ehline liyakat gösteren kii, aylar ve yllar boyun-

ca her naksn sahras olabilir mi!?..

4. Sakn bu can yakasn nefsin eline verme. ehvet ateiyle ni-

çin can yakasn ki?!..

5. Nutfe, bedende can balayan bir mayadr. O, ruh binicisi

için hzl giden bir attr.

6. O at Hak yolunda topal ve aksak eyleme, çünkü bineks2 sü-

lük mertebelerini geçemezsin.

7. Can, dilberin hayâline meyleder ve o kanat üe yüce semtlere

(lâhî vadilere) uçar...

8. Hayâlin güzellii cann kanat ve telei olur. îte o kanat ve te-

lek de nutfeden ortaya çkar.

9. Cimâ etmek, rûhun kanat ve teleini krar, koparr. Halk ise

bunu yarar sanr.

10. Kadn ve erkein ortak arzusu bir araya gelmek ise de ger-

çek âklar için murad, kadndan tahayyüldür.

12, Kadn, senin için puta' taplan bir kble hâline

yol, gönül ashabnn kblesidir, unutma!..

12. Gönül aynan sûret nakndan ykayp (temizleyip)

F. 25



mAbfetnâme

13. Ta ki böylece için Hakk nuru ile dolsun ve rûh sandn mâ-

rifet incileriyle dolsun.

YEDNC NEV: Uzuvlarn kyafetlerinin zt delillerle tâdilini

ve nefislerin deiikliine göre olan hükümlerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, a'zâlann^kyafetinde^bildi-

rilen zt deliller, bir ahsta" toplansalar, hepsini ^itidal ma'mûr^ve

&&d eder, Meselâ^kösenin boyu uzun olsa, o kösedir diye ona ta'n

olunmaz. Zira itidal bulmutur. Eer yüzü de nûrânî ise, basiret sa-

hihleri onu nur görür. Demek ki, bir kimsede hangi tarafn delilleri

daha çok ise, o kimse o tarafta bilinir. Eer bir kimseye Hakk'm nu-

ru basar olsa, onun firâseti, ad geçen delillere muhtaç olmaz. Nite-

kim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i erifde, «Mü'minin

ferasetinden korkunuz. Çünkü o Allahü Teâlâ'nn nûru ile bakar»,

buyurdu. .

Bu alâmetlerin hepsi hayvani nefsin ahlâk ve evsâfnn delille-

ridir. nsann nefs-i emmâresi ise, hayvani nefsin esiri olduundan

bu hükme girer. Zulm ve zulmetten, cehil ve kudûretten evsaf sâf

i

deildir. Bazen eytan sfatl, bazen yrtc hayvan, yâni canavar s-

fatl, bazen^hayvan sfatl olur. Sureta insan görünür. Eer insann

nefsi levvâme ise, bazan hayvani nefse malûb, bazen ona galib ol-

duundan, bu nefs bazen.jhayvan sfatl ve bazen insan sfatl bu-

lunur. nsann nefsi mülhime ise, daima hayvani nefsin üzerine ga-

lib olup, mütmainne olduysa sava bara, kavgas rzâya döner.

Çerler ona tam hayr olur. Bu hayr ve er onun kayd olmayp, nefsi

mutlak rûh olur. Bütün varn terk eylediinden ayar ona yâr olur.

Kendinden nian ve alâmet kalmaz. Onun vasf beyâna gelmez.

Kim ki sevgilisine yakn olmak istiyorsa gönül evini Allah'tan ba-

kasna vermesin.

Beyt:

Kim ki isterse üns-i dildârn

Vermesin mâsivâya dil dâim.

Kt'a.-

1. Zamane halkn fehm eyle olma sen marur.
Gönülde dostu bulup, her nazardan ol mestur.

0
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2. Ne lûtfu var bir alay kalbi hasta bestelerin.

Koy ehl-i gaflet ü cehli, sen eyle dilde huzur.

3. Çü nâsa nâsdr âfet bu nâs ol nâsî

. Ki Rabb-i nas ile bulsun dil üns olup mesrûr.

1. Zamane halkn anla ve sakn gururlanma. Böylece gönülde

dostu bulup baka nazarlardan kendini art.

2. Bir alay kalbi hasta balanp kalmlarn ne lûtfu var kil?..

Gaflet ve cahillik ehlini brak da gönül huzuru bul.

5. Çünkü insanlar için âfet yine insanlardr. Onun için bu insan-

lar unut Böylece gönül, insanlarn Rabb' ile yaknlk bulup sevinsin.

SEKZNC NEV nsan bedeninde damar içinde akan kann
durgunluundan insanda görülen ihtilâc (titreme, seirme) hü-

kümleri ile bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki:

1. lhtilâc- fark- ser 12. htilâc- rûhda dal

Câhdan verir haber. Sada hayr u solda mal.

2. htilâc- pî-i ser 13. htilâc- enfe rah

Oldu devlete eser. Sada kahr u solda câh.

5. htilâc- hâcib ol

Dostluk oldu sa u sol.

16.

14. htilâc- fevk-i leb

Sada rzk u sol tareb.

htilâc- künc-i leb

Sa zrr u sol tareb.

htilâc- zîr-i leb

Sa u solda vahi hep.

6. Evsât ederse ger

Sa zevk u sol keder.

7. htilâç etse zeneb

Sa hüzn u sol tareb.

18.

17. ihtilâç eden zekân
Sada y ü solda hüsn.

htilâc- gû eder

Sada solda ho haber.

19.

9. htilâc- beyt-i nûr
Sa renç u sol sürür.

20.

10: Ve ihtilâc- dünbal

Sada mehf ü solda mal.

21.

11. htilâc- zîr-i çem
Sada mihr ü solda hm.

22.
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23. htilâc- saîdeyn

Sada lagv u solda eyn.

24. htilâc- rusg- yed

Sada mal u solda ked.

25. htilâc- zahr- kef

Sada hüzn ü solda eref.

28. htilâc kefden âl

Sa u solda rz u mal.

27. htilâc- ibhâm
Sada hami ü solda kâm.

28. Titrer ise sebbâbe

Sada solda esbahe.

29. htilâc- vusta hep
Sada hüzn ü sol tareb.

30. htilâc- bmsr hem
Sada makam, solda gam.

31. htilâc- hnsr al

Solda hayr u sada mal.

32. htilâc- sadr olur

Sada hüzn ü solda sürür.

33. htilâc- sedy hep
Sada makam, sol tareb.

34. htilâc- batne tam
Sada vasi ü solda kâm.

35. htilâc- nâf olur

Sada hüzn ü sol sürür.

36. htilâc- pehlev al

Sada rene ü solda mal.

37. htilâc- tehigâh

Solu rzk, sa cah.

38. htilâc- oyluk ol

Sa mihr u sol oul.

39. htilâc- âne ber

Sa cim'a u sol sefer.

40. htilâc- husye hem
Sada tfl u solda gam.

41. htilâc mak'ad al

• Solda yol u sada mal.

etnAme

42. htilâc- fehz eder

Sada y u sol sefer.

43. htilâc- rekb olur

Sada hüzn ü sol sürür.

44. Taht-i rekb künsa ger
.

Sada yol, solda keder.

45. htilâc sâka rah

Sada mal u solda câh.

46. htilâc- vech-i sak

Sada rah u sol erzak.

47. htilâc- batn- sak

Sada mal u sol firak.

48. îhtilâc- kâ'b eder

Sada mal u sol sefer.

49. htilâc- püt-i pâ
Sada hüzn ü sol safa.

50. htilâc- kâb- el

Sada mey ü, solda mal.

51. htilâç ederse kef

Sada yol solda eref.

Sada mal, ve solda kâm.

53. Usbu'- sânî eder

Sada solda ho haber.

54. Usbu'- vustâdan al

Sada vü solda cidâl.

55. Usbu'- bmsr bulur

Sa cedel, sol sürür.

56. Usbu'- hmsrda kal

Sada, solda rz u mal.

57. Muhtelic olsa eer
Bir yerin eyle nazar.

58. Bunda kl ahkâm yâd

üphesiz et itimad.

59. Kim damar oynar neden
Hakdr onu depreten.

60. Anla iârâtn
Bekle beârâtm.
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1. Ban üst ksmnn serimesi iyi bir makam ve mevkiden ha-

ber verir.

2. Ban ön tarafnn serimesi iyi bir devlet bulmaya iarettir.

3. Ban yan, tarafnn serimesi sa ve solu hayrl eyler.

4. Alnn serimesi sada ise elence, solda ise habere iarettir.

5. Kan serimesinden sa - sol her yer dostlukla dolar.

-6. Ortas serirse sa zevk ve solu kederdir.

7. Dil serirse sa hüzün; solu cokunluktur.

8. Gözün d serirse sada kötüleme, solda ziynettir.

9. Gözbebeinin serimesi sa gözde olursa sknt, solda sevinç-

tir.

10. Göz kuyruunun serimesinde sa göz için sevinç, solda mal-
dr.

11. Gözün alt serirse, sadaki iyilie soldaki mevkiye alâmettir.

12. Yanan serimesi sada olursa hayr, solda olursa mala ia-
rettir.

13. Burundaki serime sa tarafta kahr, sol taraftaki mevkiye
iarettir.

14. Dudan üst ksmndaki serime sada olursa rzk, solda en-
liktir.

15. Dudan uç ksmnn serimesi sada zarar, solda esenliktir.

16. Dudak altnn serimesi sada ve solda daima güzellik alâ-

metidir.

17. Seriyen çene sada elence, solda güzellik iaretidir.

18. Kulan serimesi sada ve solda güzel habere iarettir.

19. Boazn serimesi sada mala, solda üzüntüye delildir.

20. Arka omuzlarn serimesi sada hüzün, solda keder alâme-

tidir.

21. Kol pazularnn serimesi sada olursa rzk, solda olursa ma-
la çkar. .

22. Bilek serirse sada ve solda iyi habere iarettir.

23. Kollarn serimesi sada kötüleme, solda ayptr.

24. Elin bilekleri serirse sada mala, solda meakkate delildir.

25. Elin srt serirse sadaki üzüntüye soldaki erefe alâmettir.

26. Avucun serimesi her ikisinde de rzk ve mala iarettir.

27. Baparmak serimesi sada yük, solda üzüntüdür.

28. ehadet parma titreyip serirse sa ve solda yeni sebeplere

çkar.

29. Orta parmak serimesi sada olursa üzüntü, solda olursa

ne'edir.
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30. Serçe parmak serimesi sada makam ve solda gam iaretidir.

31. Yüzük parmann serimesi solda hayr, sada mal iareti-

dir.
•

32. Göüs serimesi sada hüzün, solda sevinç olur.

33. Meme serimesi sada makam, solda sevinç alâmetidir.

34. Karnn serimesi sada kavüma
>
solda ne'edir.

35. Göbek serimesi sada üzüntü, solda esenliktir.

37. Böür serimesi sada mevki, solda rzik alâmetidir.

38. Oyluun serimesi sada güzellik, solda oul iaretidir.

39. Kask serimesi sada olursa cimâ', solda yolculuktur.

40. Husyelerin serimesi sada çocuk doumuna, solda kedere

41. Makatn serimesi solda yol, sada mal iaretidir.

42. Baldr serimesi sada olursa elence, solda yolculuk iareti-

dir.

43. Diz serimesi sada üzüntü, solda sevinç alâmetidir.

44. Diz alt serirse sada yola, solda kedere çkar.

45. Bacak serimesinden sada mal, solda mevki görünür.

46. Srtn ortasnn serimesi sada yol, solda 'erzak iaretidir.

47. Karn,arkasnn serimesi sada mal, solda ayrlk alâmetidir.

48. Topuun serimesi sada mal ve solda yolculuk alâmetidir.

49. Ayak arkasnn serimesi sada hüzün, solda esenlie çkar.

50. Elin kemii serimesi sada yolculuk, solda mal demektir.

51. Avuç serirse sada yola, solda eref kazanmaya delildir.

52. Baparmak serimesi sada mal, solda murada çkar.

53. kinci parmak serimesi sada ve solda iyi haberdir.

54. Orta parmaklar serirse sada ve solda çekimeye sebep olur.

55. Yüzük parma serirse sada çekime, solda sevinç vardr.

56. Küçük parmak serirse sada ve solda nzk ve mal demektir.

57. Eer bir yerin serirse bak ve

58. Bu -söylediimiz kaideleri hatrla ve üpheye dümeden inan.

59. Bir damar yerinden oynuyorsa onu hareket ettiren mutlaka

Allahü Teâlâ'dr.

60. Damarn sana vermek istedii iareti anla ve arkasndan ge-

lecek olan. bekle.

Beyt:

Her ne can kini duyar iaretten,

Hurrem olsun dili bearetten.
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aretleri anlayan her kiinin gönlü, o iaretlerin bildirdii müj-
delerle sevinsin (înaallah) !..

Bedenin terih ilmi ve cann faydalar, a'zâlardaki kuvvetler
aslnda çok uzun anlatlacak bilgilerdir. Ama bizim maksadmz
olan Allahü Teâlâ'y tanmaya, bu örnek, izah ve açklamalar öz ol-

sa da delil ve yardmc olarak yetiir. imdi insann beden âlemi-

nin hâllerini anlatmay brakp, konuyu deitirelim. Zira ahsen-i

takvim ten güzel] ekilde yaratlan ve iki cihan kendinde toplayan
hazret-i insann erefli bedeninin her bir lâtif uzvunda olan Bâri

Teâlâ'nn ince san'atlan, Allahü Teâlâ'ya hayret ve ibret nazar üe
seyr ve temâa klnp tefekkür ve tezekkürle düünüldüü zaman
fehm ve idrâkinde akl ve ilim âciz ve kusurlu olup, vasf ve beyâ-
nnda akn bulunmutur.

*

Beinci Bâb
nsan âleme tatbik ve enfüsü âfaka uygulayarak emsâl-i cihan,

eczâ ve mânâlarn insan vücûdunda bulunduunu, bedende olan

uzuv ve kuvvetlerin bütün eylere tek tek vücûh ile benzerliini ve

bedenin shhatini korumasna devamn ve tabiî ölümle ruhun be-

denden ayrlmasn dört fasl olarak anlatr.

BRNC FASIL
nsan bedeninin zaman ve mekânlara benzerliini sekiz nevi ile

beyan eder.

BRNC NEV: Âlemin âdem (insan) için yaratldn bildirir.

Ey aziz! Mârifet ehli demilerdir ki, Hakk teâlâ iki cihan ve

onlarda olanlar tamamen insan için var etmitir. Ta ki âlemde olan

san'atlara bakp, eyada bulunan hikmetleri bilsin. Hepsinin örne-

ini kendi vücûdunda bulduunda nefsini tanyp, ondan Allahü
Teâlâ'y tansn. Çünkü Allahü Teâlâ Kur'ân- Kerim'de Zâriyât sû-

resi ellialtnc âyetinde, «Cinleri ve insanlar, ancak bana ibâdet

etmeleri ve beni bilmeleri için yarattm», buyuruyor.

Hadîs-i kudsîde, «Ey insan, beni tanmak için kendini tan», e-
refli emriyle, nefsini bilmenin, Rabbi tanmak vesilesi olduunu du-

yurmutur. Çünkü Hakk Teâlâ insan kendini tanmak için yaratp,

kendini tanmay, nefsini tanmaya bal klmtr. O hâlde insana,

kendi nefsini bilmek istidadn vermitir. Böylece nefsini bilmekle

yaratcsn bilmeye eriir. Nitekim haberde, «Nefsini bilen Rabbini

bilir» i diye gelmitir. Allahü Teâlâ'y tanmann anahtar nefsini.
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tanmak, nefsini tanmann anahtar, âlemi bilmek ise de, Allahü
Teâlâ'nn âlemde olan bedi'I san'atmm eserlerini tamamen görüp,
srlarna kavumak ve insann enfüiünde bulunan kudretinin kemâ-
li etvânn tamamen bilip, nurlarn görmek ve ondan yüksek mak-
sat olan Allahü

H
Teâlâ*y tanmaya erimek, çok meguliyet isteyen

zor bir' i ve mulak bir srdr. Çünkü bunun için insann dalarn
tepelerine çkmas, denizlerin diplerine inmesi, yerin derinliklerine

girmesi ve böylece Süfli âlemin her birini görüp bilmesi ve bütün
hâl ve srlarna erimesi gerekmektedir. Göklere çkamaz ki, [o asr
için söylenmitir], göklerin ve yldzlarn hakikat ve inceliklerine-

tamamiyle erip, ulvî âlemin hâl ve gizli taraflarna gerei gibi vâ- 6
"

kf olsun. Göklerin meleküt âlemine giremez ki; âlem-i ervahn, hâl
"ve srlarn olduu gibi bilip, eflâkte olanlar müahede etsin. On-
dan Hallâk- âlemin bunca kâinat icad ve yaratmasndan ve âlemin
ksmlarn zerre zerre, an be an deitirip, 9 terbiyesinden efalini
seyir ve temââ ile 'isim ve sfatlarna muttali' olup, ondan zâtn
bilmeye yol bulsun.

Demek ki. Rauf ve Rahim olan Rabbü'l - âlemin Hazretleri ke-
mâl-i restinden ve sonsuz inâyetinden, âlemin içinde ve dnda
ulvî ve süfli eylerden birçok mahlûkat yaratm, insan vücûdunun
dad ve içini ayn tarz ile en güzel ekilde süslemi, tasvir etmitir.
Zât- pâkinin mevsûf olduu sfatlarla, sann rûhunu da sfatlan-
drmtr. Alemi, her zerresiyle, ona muti' etmi, emrine vermi ol-

duu gibi, insann cismini de bütün organlar ile temiz ruhuna
muti' etmi, emrine vermitir. Böylece insan, kendi varlna bakp,
uzuvlarnm^terkibinden ve^^kuvvetlerinin tertibinden süfli ve ulvî
âlemlerde, suhulet üzere, emsal ve alâmetlerini bulup, kendini âle-

min nümunesi görür ve kendi ruhunun, cisminde olan çeit çeit ta- .

sarruf ve tedbirinden Hak Teâlâ'nm^âlemde olan çeit çeit^. tasar-

ruf ve te'sirlerini bulur. Onlardan fiillerine ve sfatlarna vâkf olup
zât- pâkine muhabbet ve ibâdet eder. Mârifet-i saadetine erip, irfan
sahibi olur. Arabi nazm (tercümedir):

nsanolu sen bilesin?

Âlemin mecmuu sensin.

Vücûdu hâvi sensin;

Meycûd yanndadr senin.

Senin görmediin gözle;

Görünür basiret ve irfân ile.

u anda onu bil hazrj
Cismin zülmânî süflidir.

Rûhun nûrânî ulvîdir;

Srrn Rabbani, safidir.
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Sevtnesin zâtn ile,

Oku, anla sfatnla

Müjde, topla dagnkln,
Kalbin beytidir Rahmân'n,

Yüksek, geni beyânn,
Ey arif sen bil kadrini

Güzel, tatl lâtifeler,

Bul, sendendir marifetler.

Dostlar içre giy tâcnij

Zamanda an hayâtn.

Sâbit, sâkin sen çok eysin

j

Dâirenin kutbu sensin.

Onlardan ören ey insanj

Sensin o hazret-i ihsan.

KNC NEV: nsan âlemini âlem-i kebîre uygulama ve baz
uzuvlarn yeryüzüne benzetme yolunu bildirir.

•

Ey aziz! rfan ehli demilerdir ki, insann bedeni küçük âlem,,

ruhu büyük âlemdir. Zira âlemde yaratlan her eyin benzeri insa-

nn vücûdunda vardr. O hâlde insann cismi ve rûhu, bütün âlemin
bir nüshas oup, iki âlem bir insanda mevcuttur. Meselâ bütün his

edilen canszlara örnek, insann uzuvlar, organlardr. Bütün hay-
vanlara örnek, insann ahlâkdr. Dört mevsime örnek, insann di-
leridir. Adet ve san'atlara örnek, insann duygular ve kuvvetleri-

dir. Berzah âlemine örnek, insann düünce ve hatralardr. Mele-
kût âlemine misâl, insann kalbi ve ruhudur. Bu örnek ve benzet-
meler uzadkça uzar. Bu kitaba deil, belki böyle' yüz kitaba smaz.
Ancak arifin kalbine sar. Biz burada güneten bir zerre, denizden
bir damla beyân ederiz. Bununla insann büyük âlem olduu belli

olup, nefsini tanmaya delil olur. Ve onunla Yezdân'n mârifeti, eh-

line kolay olur.

Alemin nüshas, numunesi olan insann erefli bedeni yer ve
gök yerinde olup o da bu cihandr. Ay ve yl yerinde zamandr. Ül-

ke yerinde olan mekândr. nsann bedeninin yeryüzüne benzemesi
öyledir ki, yeryüzünde dalar olduu gibi, bedende de kemikler
vardr. Arzda aaç ve bitkiler olduu gibi, bedende de saç ve kl
vardr. Bir benzerlii de udur ki,^arzda kt'alar olduu gibi, beden-
de de organlar, uzuvlar vardr. Arzda zelzele olduu gibi, bedende
de titreme ve aksrma vardr. Arzn vâdilerinde, akarsular^var ise,

bedendeki damarlarda akan kan vardr. Arzda çeitli su menbalan
olduu ve tatlarnn ayr bulunduu gibi, bedende de ac kulak p-
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nar, gözde, burunda ve azda tatlar deiik pnarlar vardr. Ku-
lak kirinin ac olmasnn hikmeti, insan uykuda iken, kulana bö-

cek girmek istese, kulan acln duyup, geri döner. O uyuyann
kulana girmekle ona zarar vermez. Gözden çkan svnn tuzlu ol--

mas, gözün yandandr. Ya ise tuzsuz bozulur. Bunun için göz

suyu tuzlu olmutur. Böylece göz taze kalp, daima aydn olur. Bu-

run svsnn naho olmas, onda olan koku alma duygusu, güzel

kokulardan muattar olup, lezzet almas içindir. Çünkü eya, zdd
ile bilinir. Azn suyunun ho olmas dilde olan tatma kuvvetinin

daima lezzette bulunmas içindir.

nsan bedeninde olan lâhî hikmetler sonsuzdur. Burada ancak

iki âlem birbirine benzetilmi ve uygulanmtr! Nitekim d âlem-

de olan her ey, insan âleminde bulunanlarn nümunesidir. Fârisî

rübâi (tercümedir):

Ey nüsha-î lâhî ki sensin.

Ey âhn cemâl aynas ki sensin.

Âlemde olan her ey senden hariç deildir.

Her istediini kendinde ara ki sensin.

ÜÇÜNCÜ NEV: nsan âleminin göklere benzemesini bildirir.

Ey azizi Mârifet sahipleri demilerdir ki, insan bedeninin gök-

lere benzemesinin bir örnei üdur ki, semâda oniki burç olduu
gibi, bedenin de dtan içe oniki yolu vardr: ki kulak, iki göz, iki

burun delii, az, iki meme, göbek, küçük Ve büyük abdest yollar.

Bir benzerlii " de öyledir: Gökte yedi gezegen olduu gibi; insann

içinde de yedi çok kymetli organ vardr: Akcier Ay'a, mide Uta-

rid'e-, böbrek Zühre'ye, yürek Güne'e, safra Merih'e, karacier Mü-
teri'ye, dalak Zühal'e benzer bulunmutur. Gökte çok sayda sâbit

yldzlar olduu gibi, bedende de, çok sayda sinirler vardr. Felekte

•yirmisekiz menzil mehur olduu gibi, bedende de yirmisekiz his

ve kuvvetler vardr. Gök dairesinde üçyüz altm derece olduu gi-

bi, bedende de, beyan olunan üçyüz altm kan damar vardr. Gök-

lerin k*ülli ve cüz'isinin, sâbit yldzlarn ve gezegenlerin çeit çeit

tabiî ve kasrî [mecburî] hareketleri olduu gibi, bedenin de ayn

.
ekilde, çeit çeit ihtiyârî [istekli] ve ztrârî [mecburi] hareket-

leri vardr. Gökler dört unsuru [hava, su, toprak, ate] ihâta ettii

gibi, beden de u dört unsuru içine almtr. Kan hava gibi, safra

ate gibi, balgam su gibi ve sevdâ toprak gibidir. Bu unsurlardan

üç mevâlid doduu gibi, bedende de dört karmdan uzuvlar mey-

dana gelmitir.

. Gündüze misal, insann nee ve sürürüdür. Geceye misal, hüz-

nüdür. Açk havaya misal, ferahldr. Buluta misal, skntsdr.
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Gök gürlemesine misal, sesidir. imee örnek' gülmesi, yamura

örnek alamas, rüzgâra misal, nefes alp vermesi, olma ve bozul-

maya misal konumasdr. Gök kuana örnek, yay gibi kadr. Hi-

lâle örnek kula. Ay'a örnek yuvarlak yüzü, gece karanlna ör-

nek, siyah saçdr. Sabahn nuruna, açlmasna örnek, alndr. nsan

âleminin d âleme bu beyan olunan benzerliklerinden baka, ben-

zerlikleri çoktur. Lâkin ârife iaret yetitii için. uzatmaya gerek

yoktur. Fârisî rübâi (tercümedir):

Can vilâyetinde çok gökler vardn
Asuman gibi i yapanlar vardr ;

Ruh yolunda yüksek ve alçak yerler,

Yüksek dalar* engin deryalar vardr.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: nsan bedeninin zaman ve mekâna, yâni ay

ve yla benzetilmesi ve ruhun sultana tehibini bildirir.

Ey aziz! Marifet ehli demilerdir ki, insan bedeninin ay ve yla.

bir benzerlii, yüda dört mevsim olduu gibi, bedende de dört esas

vardr. Balgam ilkbahar gibi ya ve souktur. Safra, yaz gibi scak

ve kurudur. Kan, sonbahar gibi scak ve yatr. Sevdâ, k gibi kuru

ve souktur. Bir benzerlii de udur ki, ilkbahara uygun çocukluk

zamandr. Yaz mevsimine uygun gençlik zaman, sonbahara uygun

kâhillik ça, k mevsimine uygun ihtiyarlktr. Bir benzerliimde

udur ki, bir ylda oniki ay olduu gibi, bedende de oniki menfez

vardr. Bir haftada yedi gün olduu gibi, bedende de yedi uzuv

vardr. Bir ylda üçyüz altm gün olduu gibi, bedende de o kadar

damar vardr.

Bedenin ehre [veya memlekete] benzemesi öyledir: Bir eh-

re, ülkeye bir padiah olur. Sonra veziri, sonra emniyet âmiri, sonra

cizye alcs [maliyesi] olur. Padiahn makam [saray], memleke-

ti, binei, tab'as, hazinedar, bekçileri, elçileri, polisleri, casuslar

ve hâkimleri olur. ehir içinde san'at sahipleri bulunur. Meselâ mü-

hendis, mimar, marangoz, deirmenci, frnc, doktor, kasap, ku-

yumcu ve çöpçü olduu gibi, insan bedeninde de, bunlarn örnekleri

vardr. însanm ruhu âlemin padiahdr. Nazari akl bavezirdir.

Gadab kuvveti emniyet âmiridir. ehvet kuvveti cizye alc [mali-

ye] gibidir. Bu padiahn makam yürekte süveydâdr [siyah nokta-

dr]. Memleketi bu bedendir. Binek hayvan nefstir. Tab'as bedenin

uzuvlardr. Hazinedar, makine [tutucu] kuvvetidir. Bekçileri, iki

gözdür. Elçileri kulaklardr. Polisleri ellerdir. Casus, koklama kuv-

vetidir. Hâkimi, tadma kuvvetidir. Bedende san'at sahipleri de var-

dr: Mimar, amelî akldr. Bina, tabiattir. Marangoz, câzibe kuvve-

tidir. Deirmen, dilerdir. Frnc, hazmetme kuvvetidir. Doktor,
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mümeyyize [ayrc] kuvvetidir. Kasap, musavvire kuvvetidir. Ku-

yumcu, büyütücü kuvvet olup
p
beden ehrine nev u nemâ verip

zengin eder. Çöpçü, defletme [yaramaz atma] kuvvetidir. Beden

ehrinden kazurat ve fuzûli eyleri atar. ehrin dier san'at sahip-

leri, bedenin dier kuvvetleridir. Bu beyandan anlald ki, insan

ruhu vücûd ehrinin sultan ve beden arznda yaayan Hayy-i Vedûd
hazretlerinin halifesidir.

Nazm:

Seyyid-i âlemdir âdem gayriden sevday kes,

Zâhidin vehmi raktan gerçi sevk eyler feres.

Dilde dil-dârn misâli mahmil içre yârdr,

Bu maiyyetten habît olmaz figan eyler ceres.

tnsan âlemin efendisidir. Onun için Allah'tan bakasna sevda-

lanmay brak. Gerçi sofunun kuruntular (O'na ulamak için) rak-

tan at sevkeder. O
t
gönüldeki sevgilin; mahmile benzeyen bedeninin

içindeki yârindir. Bu beraberlii bilmedii içindir ki (kervann önün-

deki) çan, durmadan (ayrlktan dolay) figan eyler.

BENC NEVÎ: nsann kalbinde bulunan kötü ahlâkn hayvan

suretlerine benzediini, vâk'a ve rüyalarn tâbirlerini harf sras-

na göre bildirir.

Ey aziz! Marifet sahipleri demilerdir ki, âlemde yaratlan her

çeit hayvann ekil ve suretlerinin numune ve benzerleri, insanda

da vardr. Onlar hayvani ve kötü ahlâklardr. Meselâ kibir, kapla-

na benzer. Saldrganlk ve yenmek aslana, hased, kurda benzer. Ni-

tekim Hazret-i Ya'kûb aleyhisselâm kendi evlâdnn, Hazret-i Yû-

suf aleyhisselâm'a olan hasedlerinden, ayrlk vak'asmdan ' önce,

rüyâsmda yedi kurt suretinde Yûsuf aleyhisselâmn üzerine saldr-

dn görmütü. Onun için oullar ona, «Onu bizimle gönder», de-

diklerinde, «Korkarm onu kurt yer», demesiyle mâni olmak iste-

miti. Gönülde gadabn^ûreti köpektir. Hilenin sûreti tilkidir. Gaf-

letin sûreti tavandr. Fere ehvetinin sûreti eektir. Arkadan yak-

lama sûreti domuzdur. Mide ehvetinin sûreti koyundur. Çok s ye-

mek istediinin sûreti inektir. Tama'n sûret^karncadr. Bahilliin

sûreti faredir. Kinin sûreti beyaz devedir. Vecdin sûreti krmz de-

vedir. Dümanln sûreti ylan, eziyetin sûreti akrep, vesvesenin

sûreti sar ardr. Dier ahlâklarn suretleri dier hayvan ekilleri-

ne benzer. Hattâ kötü ahlâktan birine galib olan gönül.^rüyada ken-

dini o surette olan hayvana da galib görür. Meselâ fere ehvetini

yenen kimse, rüyâsmda eee biner. Eer malûb ise kendini ee-

in altnda bulur. Dier ahlâklar da buna kyas edilebilir. Çünkü
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insan büyük geçit ve mazhar- küllidir, O hâlde bütün hayvanlarn
suretleri ve kâinatn ekilleri onun d ve içinde suret bulup teek-
kül etmi, gereince meydana gelmitir. Ahlâkn düzelten bir gö-
nül, ayna gibi saf olup, her eyi kendinde bulmutur. Saf olmayan
gönül, uyku hâlinde, rüyâ üe. geçmi ve gelecekte.olmu ve olacak
ilerden haber almtr. Ama ya misal ile, yahut tâbir ile bilmitir.
Derin olan rüyâ bu manzume ile açklanmtr.

2. Rûh- hayvânî ol zaman ne eder,

Zâhir-i cismi kor dûna gider.

3. Pes havas- burun muattal olur,

Halet i nevini cism onunla bulur.

4. Çün dimân havas kalbe iner,

Kalb o dem enderûn- rûha döne

5. Kalbe ilham olur isâretler.

Asldan kalb alr bearetler.

6. Bî-vasâit bulursa nafadr.
Ayn vâki olur ki, vâk'adr.

7. Kalb eer vastayla olsa habîr,

Gördüü dütür olunur ta'bir.

8. Pes gelir kalbe gördüü rüyâ.

Yâ iâret veya beâret ona..

9. Arabî ismin evveli alnr,
Ne ise o hurûf ile bilinir.

10. Elif ululua iâret olur,

Rîf'at-i kadrine beâret olur.

11. Bâ ise cism ü câna rahattr,

Ta ise ol husûl-i hâcettir.

12. Sâ ise düman üzre nusrettir,

Cim ise frsat ü ganimettir.

13. Hâ ise izzet ü saâdettir,

H ise her murada vuslattr.

14. Dal ise zahmet ü meakkattir,
Zâl ise mal ü mülk ü devlettir.

Nazm:
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15. Râ dahi devlete delâlet eder,

Za metin itikada kalbi yeder.

16. Sin emin olmaya alâmettir,

n ise, fiiline nedamettir.

17. Sad kâm almaa bearettir,

Dad mal bulmaa iarettir.
•

18. T ise düman helâk olacak,

Z ise kalbi hazîn ile dolacak.

19. Ayn ise dilde bula tevii.

Gayr ise zulm-i nefs olur ii.

20. Fa ise rütbesi olur âli.

Kaf ise bula devlet ve mal.

21. Kâf ise gaibi gelir hurrem,

Lâm ise ol emin olur ho dem.

22. Mim olursa muradn alacak,

Nun ise hatr melül olacak.

23. Vav ise ileri olur âsân,

Hâ ise hüzn ile olur giryan.

24. Yâ se taâte muvaffak olur.

Hep bu ta'birler, muhakkak olur.

Rüyâ ve tâbiri hakknda bir manzumedir.

1. Gdann buhar ksm dimaa ulatnda Önce buruna bir has-

sa engel olur.

2. O zaman rûh- hayvan bedenin dn brakp içine (kalbe)

yönelir.

3. Burnun hassalar ie yaramaz hâle gelir ve beden bir uyku

uyuukluu hisseder.

4. Diman hassalar kalbe indiinde kalp, o an ruhun en duy-

gulu hâline döner.

5. Kalbe baz iaretler ilham olunur ve kalp, asldan bunlar ger-

çeiyle görür.

6. Arac olmadan bunlar hissedilirse faydaldr ve bu rüya ay-

nyla çkar, uygulanr.

7. Eer kalp o iaretleri vasta yardmyla alr ve hissederse o

zaman bu görülenler bir rüyadr ve yorum gerektirir.

8. Kalbin gördüü bu rüyâ, ona ya bir iaret ya bir müjde ola-

rak gelir.
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9. Rüyada görülen eyin isminin Arapça yazlnn ilk harfi al-

nr ve o rüyann ne olduu bu harfler ile ortaya çkar.

10. îsmin ba elif ise ululua iarettir. Bu, rüyâ sahibinin dee-
rinin artacana iarettir.

11. Ba harfi ise, beden ve can rahatldr. Ta ise hacetlerin hu-

sulüne iaret eder.

12. Sa ise dümanna kar üstün gelmektir. Cim ise frsat ve

ganimete delildir.

13. Ha ise yücelik ve kutluluktur. H ise her emele ulamaktr.

14. Dal ise zahmet ve güçlüktür. Zel ise mülk, mal ve ululuktur.

15. R harfi de iyi talihe delildir. Zt, kalbi salam itikada götürür.

16. Sin, emniyet alâmetidir. n ise ilediine piman olmaktr.

17. Sad, kam almay müjdeler. Dad, mal bulmaya iarettir,

18. T ise düman helak olur. Z ise kalbi üzülecek demektir.

19. Ayn ise gönlünde karklk ortaya çkar. Gayn ise ii nef-

sine zulümdür.

20. Fe ise rütbesi artar. Kaf ise ans açlr ve zengin olur.

21. Kef ise hiç yoktan sevinçle karlar. Lâm ise emniyet de-

mektir.

22. Mim olursa muradna erer. Nun ise hatr yklacaktr.

23. Vav ise ileri kolaylar. He ise üzüntü ve gözyadr.

24. Ya ise tâate muvaffak olur. te bu tâbirler mutlaka çkar.

ALTINCI NEVj Âfâk ve enfüsün birbirine uygulanmas ve in-

san âleminin ekli, âlem-i kebîrin hey'etinin aksi olduunu ve iki

âlemin insann kalbinde tamamen bulunduunu bildirir.

* Ey aziz! Mârifet. :
sahipleri demilerdir ki, enfüs her bakmdan

âfâka uygun ve mutabk bulunmutur. Zira butün -âlemin baz ec-

zâs zahir ve bazs bâtn olmutur. Zahiri dokuz eflâk, dört unsur

ve üç esastr. Bâtn, on akl ve bildirilen dokuz nefistir. nsann da
zâhiri [d] ve bâtn [içi] vardr. Zâhiri, bedenin bütün azâlar-

dr. Bâtn, bütün eyay anlayan on duygudur. Böylece insan cihan

kitabndan bir mecmua olup, bütün âlemde olanlar bir insanda

vardr. Burekilde olan insan bir küçük âlem olup, büyük âlemde

bulunan eflâk ve unsurlarn nümuneleri de onda vardr. Nitekim

yukarda bir çok defalar beyan olunmutur. Lâkin bu küçük âlem

büyük âlemin hey'etinin aksi olaçak bilinmitir. Zira büyük âlemin

d kabuu her taraf kuatan Felek i Atlastr. eriat dili ile buna
Ar- a'zam denir. Onun içinde burçlar felei olup, Kürsi denir.

Onun içinde Zühal'in felei, onun içinde Müteri felei, onun için-

de Merih, onun altnda Güne, onun altnda Zühre, onun altnda
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Utarit, onun içinde Ay felei vardr. Onun içinde hava küresi, onun

içinde su küresi, onun içinde âlemin batm olan kürre-i Arz dr.

te büyük âlemin hey et ve ekli böyledir. Ama insan âleminin

hey'et ve ekli onun aksidir. Zira bunun d çemberi toprak olup,

bedenin cildidir. Onun içinde su olup. o da kandr. Onun içinde ha-

va olup, can buhardr. Onun içinde ate olup, yürek de hayvani

rûhdur. Onun içinde yedi semâ olup, kalbin yedi tavrdr. Kalbin

içinde insann rûhu olup, onun d Kürsi, içi Ar- Rahmândr. Zira

mârifet sahiplerinin kalbi Hazret-i Rahmân'n beytidir. Nitekim

Hakk Teâlâ, «Yere ve göe smam, lâkin verâ sahibi kulumun kal-

bine sarm», buyurmutur. Ve insan ruhunun en büyük âlem ol-

duunu duyurmutur.

yük alemdir. Bedence insan evlâd ise de, ruhuyla âlemin babasdr.

Huzûr ile herkesten öncedir. Gerçi zuhuru hepsinden sonradr. Bü-

yük âlem, ksmlar üe bir aaç olup, insan âlemi ondan meydana
gelmi bir meyvedir. Demek ki, âlemden esas maksat insan nevidir.

Nitekim aacn asl meyvedeki çekirdektir. Ayn ekilde cihann as-

l, bu insann rûhudur. Aaçtan maksat meyve olduu gibi, âlem-

den maksat da insann bedenidir. Nitekim her aacn tohumunda,

kendisi icmâlden [topluca] mevcuttur. Bunun gibi insann rûhun-

da bütün kâinat icmâl üzere mevcuttur. Meyvenin vücûdu dallarn

kemâli olduu gibi, insan vücûdu da rükünlerin imtizacnn son

haddidir. Meyve aacn bütün cüzlerinden oluarak tepesinde zu-

hûra geldii gibi, insan da bu cihann âli-ve süfli bütün eczâsndan
oluarak her birinden bir menfaat, bir mazarrat ve bir haysiyet al-m ve cümleyi câmi olarak zuhûr etmitir. Feyz kabulüne müstaid

olmasyla sair mahlûkattan üstün olmu ve ahsen-i^takvim ile bu
rif'ate ulamtr.

Beyt:

Çâr unsurdan mürekkeb nefs-i vâhiddir cihan.

Sen gerek âdem hayâl eyle, gerek âlem hayâl.

Cihan, dört unsurdan (toprak, hava, ate, su) bir araya gelmi
tek varlktr. Sen ona ister insan, ister âlem gözüyle bak. (nsann bü-

yük âlem oluuna iaret vardr)

.

Beyt:

ki görmek alktr gayri bilmek ayn- cehl.

Âlemi, âdemi vü kendi nefs buldu ehl.

ama en bü-

îki görmek alktr. Bakasn tanmak ise cahilliktir. Bilgeler,

âlemi de insan da yalnzca kendi nefisleri olarak bildiler.
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zidir. Halbuki îlâhî ak. akl-i külli ve rûh-f izâfidir. te nefsi böyle

müahede eden ârif. -Mevlâsm bilir ve cihana can olup, ebedi ha-

yat bulur. Âlem i kebiri gönlünde^görüp, en büyük âlem olur. Nite-

kim bir ârif-i
s billâh bu mânây terennüm eder. Arabi nazm (tercü-

medir) :

YEDNC NEV; nsann bâtn ve zahirinin cihann bâtn ve za-

hirine uygun olduunu hakimane beyan eder.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, insan önce kendi nefsini bil-

melidir. Bâtn ve zâhirin hakikatinin özelliini bilip, bu san attan

Sâni'ini tanyp, onun isim ve fiillerinin tecellilerini âlemin zâhir ve

bâtnnda bulur. Nefsinden Rabb'ine gönül yolundan varp gider.

Eyann hakikati ve mânânn incelikleri ona âyan olur. Üns huzuru

ile ebedi kalr. Zira insan görünüte küçük bir âlem olup, onun d-

nda bulunan büyük âlemdir. Çünkü büyük âlemde olan her eyin

bu küçük âlemde benzeri vardr. Büyük âlemin dört denizi olduu

gibi, insan âleminin de dört denizi vardjr. Büyük âlemin dört deni-

zi, «gizli hazine sevgisi*, ilk cevher melekût ve mülk âlemleridir.

nsan âleminin dört denizi, babann sulbündeki meni, ana rahmin-

de nutfe. bâtn rûhu ve zâhir bedendir. Allahü Teâlâ ezelî muhab-

beti ile, -Ben gizli bir hazine idim. tannmay sevdim*, buyurmutur.

Yâni muhabbetin, âlemin yaratlmasnn esas olduunu duyurmu-

tur. O lâhî muhabbet âlem-i kebirin birinci denizi olmutur. Q cev-

herin bâtn [içi] ve zâhiri [d] vardr. Bâtnndan jklâk ve anas-

rn hayat hâsl olmutur. Âlem i mllekût,^âlem-i kebirin üçüncü

denizi olmutur. O cevherin zâhirinden eflâk ve anâsr olan basit

cisimler vücûda gelmitir. Alem i mülk ise. âlem-i kebirin dördün-

cü denizi < olmutur. Onun dört denizi bununla sona erer. Yedi sey-

yârenin eflâkine yüksek baba. anasr ve dört tabiata aa ana de-

nilmitir. Bu ba£a ve anne daima hareket etmektedir. Bunlardan üç

esas [mevâlid-i selâse] vücûda gelmitir. Nitekim Allahü Teâlâ Nün
sûresinin banda bunu bildiriyor. Yâni «Nûn» gizli hazine muhab-

beti, «kalem» birinci cevher., «ve mâ yesturûn- âlem-i mülkün fert-

redât ve mücerredât ân ve ân kitâbettedir, yâni yazlmaktadr. O

F. 27

Devân yine sendedir, sen bunu bilmiyorsun

lâcn yine senden, sen onu görmüyorsun;

Sanrsn ki kendinin, küçük bir cirmi vardr*

Fakat âlem i ckber, sende kat kat toplanr.
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yazmadan bu mürekkeb cisimler meydana gelmektedir. Bunlar Ki-

tabn kelimeleri gibi hikmetle nizam bulmutur. Bu lâhi kelimele-

rin, sonsuz olduunu Allahü Teâlâ bize lûtfuyla duyurmutur. Ni-

tekim Kur'ân- Kerîm de. «Rabbi'min kelimeleri bitmez», buyurmu-
tur.

1. Âyâ nice bir devr ide bu çâr anasr,

Kim ona ne ön ola ma lûm u ne âhir.

2. Gâh eyleyeler âlem i tefrdede seyrân,

Gâhi olalar âlem-i terkîbde âir.

3. Tefridede çâr ola vü nâçâr ola devri,

Terkibe gelince se mevâlid ola zâhir.

4. Bu cümle mezâhirde ola muteber insan,

nsann ola cümle tufeylisi mezâhir.

1. Ey kii! Bu dört unsur nice bir devreder, ki onun ne balangc
ne de sonu bilinir.

2. Gâh, Allah' bulma yolunda seyrân ederler, gâh bileikler âle-

minde (varlklar içinde) bir parça olarak görünürler.

3. Allah yolunda bu dört unsurun bulunmas yannda çaresiz

kalmas da olabilir. Birletikleri zaman ise üç mevâiid (bitki - hayvan -

maden) ortaya çkar.

4. Ortaya çkan bunca varlktan en seçkini insandr. Dier var-

lklarn hepsi insan için bir köle mesabesinde kalrlar (onun hizmeti-

ne verilmilerdir).

\

nsan âleminin hilkatinin mayas, babann sulbünde olan meni-

dir. O da birinci denizi bulunmutur. Birinci cevheri, ana rahminde

bulunan nutfe olup, ikinci denizidir. Nutfenin bâtn ve zahiri var-

dr. -O da rrîelekût ve mülk âlemine uygundur. Nutfenin bâtnndan
ceninin his ve kuvvetleri hâsl olmutur. Bu da üçüncü denizidir.

Zâhirinden çocuun eczâ ve a'zâs meydana gelmitir ki, onun dör-

düncü denizi bilinmitir. nsan âleminin de dört denizi burada bit-

mitir. Zira meni, babann sulbünde sakl iken, mücerred muhabbet

idi. Ondan bir hareketle zuhura gelip, ana rahminde birinci cevher

olmutur, ki. zâhir ve bâtn, çocuun cisim ve can olup, insan

âlem-i vücûda gelmitir. Alem i k£bir, bu insan âlemine hizmetçi ve

tufeyl olmutur.

Beyt:

1. Nedir hikâyet-i Leylâ ki, doldu arsa-i hâk,

Ne idi hâlet-i Mecnun- mest dâmen-i çâk.

Nazm:
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2. arâb- ak idi nû etti hüsn-i Leylâ'dan,

Zehî arâb musaffâ zehî piyâle-i pâk.

3. Cemâl ü ak- Hûda'dan bulur bu mevcudat,

-tlâhi ente ilâhi ve lâ ilâhe sivâk*.

4. Cihân mezâhir-i sûn' ü sfat Mevlâdr,

Bu seyir zevkin eder cân- ârif-i çâlâk.

5. Ve lik mazhar- nsan ki, hâs mazhar odur,

Kyâs olunmaz ona, gayr mazhar et hââk.

6. Felek-i mülkte yo insan misâli bir cevher,

Hezar bâr aradm, onu bulmuum derrâk.

7. Kemâl i illet i gâiyyen nev'i insandr,

Delil Hakk edersen taleb, oku -Levlâk».

1. Yeryüzünü kaplam olan Leylâ'nn u hikâyesi de nedir!?..

Ya etei parçalanm u kendinden geçen Mecnun'un hâli ne idi.

2. O bir ak arab idi ki Leylâ'nn güzelliinden içmiti; O ne

saf bir içki o ne benak bir kadeh idi.

3. Eu mevcûdât cemâl ve Mevlâ akndan «Ya Rabbit Tanrm

Sensin ve Senden bakas yoktur», srrna erdi.

4. Cihan, Mevlâ'nn sfat ve sanatnn b,r tezahürüdür. Bu sey-

rin zevkine ise ancak bilgelerin atlgan canlan erer.

5. Lâkin, asl var olan insann yaratlmasdr. Baka varlklar

ona kyas etme ki, onlar çer - çöpten ibarettir.

6. Varlklar feleinde insan misali bir cevher daha yoktur. Bin-

lerce kerre aradm ama onun gibi gerçeiyle idrâk edici bir baka

mahlûk bulamadm.

7. Bu sebebin gayesindeki olgunluk insandr. Ey Hakk! Delil

istiyorsan «Levlâk» hadîsini oku. (Bu hadîs-i kudsîde Allahü Teâlâ,

Peygamberimize hitaben; «Sen olmasaydn ya Muhammed, eflâki ya-

ratmazdm», buyurur).

SEKZNC NEV: nsan âleminin âhiret âlemine çeitli ekiller-

de benzerlik ve ortakln bildirir.

Ey aziz! Marifet ehli demilerdir ki, peygamberlerin (aleyhi-
n

müsselâm) rumuzlarnn bir münasebeti, yani insan âleminin, ..be-"

kâ âlemine bir benzerlii udur ki, beka âlemine girmenin mebde

ve balangc olan ölüme misal insan âlemidir. Birinci hazm gdadr

Bedenin fâni olmasna misâl ikinci hazmdr. kinci neve'ye misal

üçüncü hazm olup, hâlis kan meydana gelir. Cesedlerin harine mi-

sal dördüncü hazm olup, meni hâsl olur. Mahere misal babann
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sulbü olup, meni onda toplanr. Hesap, kitap ve mizân'a misal, nut-

fe cevherinde hâsü olan tesirlerdir. Srat a misal, babann mesane
yoludur. Cehennem'e misal, fercin içidir. Kevser'e misal, annenin

nutfesidir. Cennet'e misal, ana rahmi olup, onda çeit çeit ;nimet

olan hisler ve kuvvetler ile hayat bulur. Allahü Teâlâ'ya mülâki ol-

maya .misal, ondan domak olup, hüsn-i "cemâli insan görüp, yâ-

rin diclânna hayran olur.

Bir benzerlii de udur ki: ölüme „örnek uyku, eytana örnek

vâhime, âlem i berzaha örnek^rüyâ, melekûta misal vâk'adr. Lâh-

de örnek, gösün içi, münkereyne örnek tedbir ve ihtiyardr. Kabrin

zulmetine örnek. Hakk'tan gaflettir. Kabir azabna misal nefsi bil-

memektir. Kabrin nuruna misal gönül huzûrudur. Kabirdeki nime-

te örnek, nefsi bilmektir. srafil'e misal, ak- lâhidir. Sûr'a misal,

insann yaratlmas. Mahere örnek, hissi müterektir. Amel def-

terine misal,«hafza kuvvetidir. Mizan'a misal, nazari akldr. Srat'a

misal mütefekkire kuvvetidir. Cehennem'e misal tabiat zindandr.

Zebânilere misal, kötü ahlâk, iddetli azablara örnek irk ve hevâ,

mâsivâ ile megul olma. itiraz ve ikâyettir. Kevser havuzuna örnek

muhabbet arabdr. Cennet-i a'lâya misal ârifin kalbidir. Hüri ve

lmana misal, güzel ahlâktr. Dört nehre misal ilim suyu, hilim sü-

tü, nza bal ve ak arabdr. Naim-i Huld'e misal, kesrette vahdeti

bulmak olup, bu da halvet-der-encümendir. Fârisi beyt (tercümedir)

:

Elini dudan dünya nimetlerine.

Sürmeyen Cennetliktir, müjde onun ehline.

Lika-y Mevlâ'ya misal hakiki fakr bulup fâni olmaktr. Sid-

re'ye misal insann ba ve yüzüdür. Tûbâ aacna örnek, kadnlarn
saçlardr. Süslü Tûbâ'ya misal de ölçülü bedenin uzuvlardr. Zira

eller, ayaklar ve parmaklar Tûbâ dallan gibi aaya dorudur.
Levh-i mahfuza örnek, hafza kuvvetidir. Kalem i a'lâya misal, ha-

yâl kuvvetidir. Kürsî'ye misal bütün beyindir. Onda olan, yerde ve

gökte bulunan meleklere örnek, bedenin duygu ve kuvvetleridir.

Ar- a'zâma misal, insann sun [yâni kalbi] dir. O Hakk'a kavu-

ucudur. Allahü Teâlâ'nn misali olmaz ki, insan ruhuna O'nun mi-

sali denilebilsin. Nitekim Kur'ân- Kerîm'de ûra sûresi dokuzuncu
âyetinde, «Onun misli gibi bir ey yoktur», buyurup, misilden üstün

olduunu duyuruyor.

Nazm:

1. Ey gönül sendedir ol kâf- kanaat sende,

Sendedir akl ü edeb, nutk u belagat sende.

2. Sendedir ak ile can, hüsn ü melâhat sende,

Sendedir baht- a'lâ, necm-1 saadet sende.
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3. Sendedir ilm i ledün, remz-i beâret sende.

Sendedir srr- Hüdâ, bâr- emânet sende.

4. Sendedir genc i nihân, ayn- kerâmet sende,

Sendedir kân- kerem, zât hidâyet sende.

5. Sendedir hamr- ezel, sekr ü ferâgat sende,

Var iken tan özün, bunca firâset sende.

6. Sendedir nûr- Hüdâ. lûtf u inâyet sende,

Hâsl sendedir ol gayet i gayet sende.

7. Sendedir türlü hüner, türlü maharet sende.

Sendedir zabt ile rabt, emre itâat sende.

8. Sendedir halk- cihân, cümle imaret sende,

Sendedir bahr ile ber, cümle vilâyet sende.

9. Bu cihân varl ho buldu nihâyet sende,

Varln aka dei, eyle ferâgat sen de.

10. Sendedir duzâh- sûzân, dahi Cennet sende.

Sendedir iki cihân mülkü tamamet sende.

11. Gâfil olma gözün aç âlem i kübrâ sensin,

Sidre vü levh ü kalem Ar- muallâ sensin.

1. Ey gönül «kanaaUn «fca/» harfi sendedir. Akl, edeb, konu-
ma ve güzel söz sendedir. («Kalb» kelimesi «kaf» harfi ile balad
çin «kanaat» kelimesiyle yaknlk kuruluyor).

2. Ak, can, güzellik ve tatllk sendedir. Yüce talih ve kutluluk

yldz da sendedir, ey gönül!

3. Ledün ilmi (Allah bilgisi), müjdeler srr sendedir. Allah'n

srr ve emanet yükü sendedir. (Allah mukaddes emanet olan akl ön-

ce dalara talara teklif ettii hâlde onlar kabul etmeyip en âciz var-

lk olan insan onu kabul etmitir).

4. Gizli hazineler ve keramet yetenei sendedir. Cömertlik ma-
deni ve kurtulu varl sendedir.

5. Ezel içkisi, sarholuk ve kendinden geçme sendedir. Kendini

bil ki bunca feraset de sendedir.

6. Allah nuru, lütuf ve inâyet sendedir. Ksacas o gayeler gayesi

sendedir.

7. Türlü hünerler ve çeitli maharetler sendedir. Zabt u rabt üe

emre itaat de sendedir.

8. Cihann halk sende, bütün ma'mûr olular sendedir. Kara Üe

deniz de sende, tüm ehirler de sende.
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9. Bu cihân varl ne ho sende son buldu. Öyleyse varln a-
ka dei ve sen de feragatta bulun, özünden geç.

10. Yakc Cehennem de sende, Cennet de!.. îki cihân mülkü de

batan sona yine sendedir.

l. Gafil olma.' Gözünü aç ki sen «âlem-i kübrâ (büyük âlem)»

sn. Yâni sidre, levh, kalem ve yüce arz da sendedir.

KNC FASIL
nsan kendi vücûdundan Hâlik'n, kendi sfatlarndan Sâni'inin

sfatlarn ve kendi bedeni âleminde bulunan tacarruilanndan, Rab-

bü'l - âlemin Hazretlerinin büyük âlemde olan tasarruflarn ve ken-

di nefsini tenzihinden zâtnn tenzihini anlamann temsil ve tebih-

lerini ve kâmil insann alâmetlerini alt nevi üzere bildirir.

BRNC NEV: nsann, kendi vücûdundan Hâlk'mm vücûdu-

nu anlamasnn yolunu bildirir.

Ey aziz! Marifet ehli demilerdir ki, insan kendi vücûduna dik-

katle bakarsa, Hâlk'nm, Yaratannn vücûdunu, yâni varln bi-

lip, ârif-i ' billâh olur. Zira bir kimse tefekkür eylese, bu vücûdun-

dan haber ve eser yok iken, imdiki ^kendi vücûdunu görüp bilse,

kendi hükâtna dikkatle baksa, yakinen bilir ki, bundan önce, iki

damla meni suyu idi. Ne eti. ne ya. ne kemii, ne damar, ne kan,

ne can, akl ve ne de i^'ân vard. Ancak Allahü Teâlâ'nm yarat-

mas ile sonradan dta ve içte baz aciblikler vücûda gelip, çok hü-

nerli ve güzel uzuvlarla süslenmitir. nsan bu hâlleri düününce,
muhakkak^bir Yaratcs olduunu ve onun^bütün cihann zerrele-

rinde tasarrufu olduunu ve her eyde müesir ve fail bulunduu-
nu, her eyin dm ve içini bilmekte muhit ve âmil olduunu, her

cismin her uzvunda ve her Cüz'ündeki ve her andaki kudreti, hik-

meti ve rahmeti sâri, câri ve kâmil olduunu bilir. nsan, kendi be-

den yapsnn tekmiline ve uzuvlarnn faydalarnn çokluuna ne

kadar çok bakarsa, Yaratcsn tanmas ve Yapcsn,,sevmesi de^

o kadar artar. Ve bilir ki, insan vücûdunda msvcûd, ma'hud ve ma'-'

dud olan uzuvlar, duygular, kuvvetler, ilim, fen ve san'atlarn tümü,

Hazret-i Sâni-i Hakîm'in„ ve Raûf- Rahim'in bu insan nev'ine mah-
'3»

sus lûtfundan ve inâyetindendir. Refetinin umumi, rahmetinin ke-

mâlde olmasndandr. Nitekim Kelâm-^Kadim'inde Bakara sûresi

yüz krküçüncü âyetinde, «Allahü azîmüân insanlara merhamet-

lidir, ecirlerini zayetmez ve günahlarn affedicidir-, buyuruyor.

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadis-i erifte, «Allahü

Teâlâ kuluna çok acyc ve meme emmekte olan yavrusuna bir an-

nenin efkatinden daha efkatlidir», buyurup, Hakk Teâlâ'nn Rab-
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bü'l-âlemin ve Erhamü'r-rahimîn olduunu duyurmutur. te bu

ekildeki mârifet-i vücûd, Hayy ü Vedûd Hazretlerini bilmenin anah-

tar ve aynas olmaya uygundur. Yâ Rabbi ihsan ve cömertliinle

bize. kendimizi tanmamz nasib et.

Nazm:

1. Vticüd-i cûd-i lâhi, hayat-bah- kerim.

Nefes atiyye-i rahmet, Kelâm fazl- kadîm?

Beden binâ-y Hüdâ, ruh nefha-i tekrim,

Kuvâ vedia y kudret, havâs sun'-i hakim.

Bu kâr-hânede bilsem neyim, benim nem var.

2. Bu kâr-hânede bir baka kâr ü bârm yok,

Ne varsa cümle onundur, bir özge varm yokj

Cihâna gelmede gitmekde ihtiyarm yok.

Benim neyim diyecek elde bir medarm yok.

Bu kâr-hânede bilsem neyim, benim nem var

3. Ademden etti beni kudreti berâverde,

Gdâm eyledi âmâde rahm i maderde

Nevâl-i zahir ü bâtnla etti perverde.

Benimle çekti zuhuri cemâline perde 5

Bu kâr-hânede bilsem neyim, benim nem var.

1. lâhî cömertliin var oluu keremiyle varlklara hayat ba-
lar. Rahmetinden onlara nefes alp verme özellii verir. Bu da ezelî

fazlnn kelâmndandr. nsandaki beden, Allah'n bir binas, ruh ise

yüceltilmi bir soluk. Bu dünyada bilsem, neyim ben, nem var.

2. Bu megalelerle dolu dünyada baka bir i ve uram yok.

Ne varsa hepsi O'nundur. Kendime has bir varlm yok. Dünyaya

gelmek ve gitmek konusunda da bir seçeneim yok. «Bu benimdir7».

diyecek elde bir övünç vesilem yok. Bu dünyada bilsem, neyim ben,

nem var.

3. Onun kudreti beni yokluktan hayat sahnesine çkard. Anne

karnnda benim gdam da hazr etti. Gizli ve açktan verdii azk-

larla beni besledi ve cemâlinin zuhûruna benimle bir perde çekti. Bu

dünyada bilsem, neyim ben, nem var.

KNC NEV: nsan rûhunun sfatlarnn bir bakmdan Haz-

ret-i Rahmân'n sfatlarna benzetilmesinden vahdet-i zât- pâklni

anlamann yolunu bildirir.

san rûhunun sfatlan da. Rahmân'n sfat- subûtiyyesine ve esmâ-i

hüsnâsna benzer. Nitekim Hazret-i Rabbü'l-âlemin Hayy [diri],

lan, cisimler âleminin
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r [iitici], Basir Igörücül. Mütekellim

Kaadir [gücü yetici], Murid [dileyici] ve Mutasarrf olduu
da hayat.^ilim. semi', basar, kelâm, kudret, irâdet ve

sfatlaryla muttasftr. Lâkin insann ruhu. sfatlarnda,

uzuvlarn âlet olmasna muhtaçtr. Allahü Teâlâ'nn sfatlar ise, e-
yann âlet olmasna muhtaç olmaktan beridirler. Allahü Teâlâ Rah-
man ve Rahim olup, esmâ-i hüsnâ ile müttasf„Reid ve Sabûr oldu-

u gibi, insann rûhu da, esmâ-i hüsnâ ile müttasf olabilir. Lâkin

uzuvlarn âlet olmasna muhtaç olur. Allahü Teâlâ istemedikçe
4

göklerin hareket etmedii, yldzlarn te'sir etmeyip unsurlar imti-

zaç eylemedii, mürekkeb (bileik) maddeler meydana gelmedii
gibi, insann rûhu istemedikçe de, dil söylemez, kulak dinlemez, göz
bakmaz, el tutmaz, ayak gitmez ve uzuvlar ilerini yapmazlar.

te insan,, ruhunun bedende mutasarrf olmas, Hak Teâlâ'nn

âlemde mutasarrf olmas misalidir. Alemin bekas Hakk Teâlâ^ ile

kâim olduu gibi,.insann bedeni de, ruh ile kaimdir. Âlemin eczâs-

na baklnca, eflâk, anasr ve mevâlidin [türevlerinin] ekilleri,

hâlleri ve renkleri çokluundan nihayetsiz göründüü, halbuki

Allahü Teâlâ'nn vahdânyyet-i zâtna göre hepsi bir Hakimin kud-

reti altnda ve hükm-i tasarrufunda fiillerin, sfatlarn ve isimlerin

aynalar olduu gibi, cismin eczasna baklnca, kemik, sinir, damar-
lar ve onlarn ekil, hâl ve fiilleri çok fazla görülür. Halbuki hepsi,

bir ruhun hükmü altnda olan organlar, hisler ve kuvvetlerdir. te
bellidir. Eer Hakk'm hidâyeti eriir de, bu
sfatlarn çokluu içinde Zâtn vt

bulursun ve Hazret-i brâhim aleyhisselâm

ve yerin melekûtunu gönülde, basiretle görürsün. Zira

mak ve Rabb'ini bilmek, ancak gönül âleminde hâsl olur. Nefsi ta-

nmaya kavuan, Hakk' bilmeye eriir. Nitekim, -Nefsini bilen Rab-
blnl tanr», remzi bu mânây anlatmaktadr. Zira insann rûhu cilâl

bir ayna olup. onunla gönül tecelli yeri olur. Eer sen beden zulme-
tinden geçip, kalp safâsn bulursan, ak nûru ile dolup, vahdet âle-

mine gelirsin ve Hakk'm âinâs olup onunla kalrsn.

Nazm:

h Vahdet i ak taleb kl, «ma. vü «men. den et firâr.

Bir âdeddir kim merâtibden olur deh sad hezâr.

2. Bahr i ak çre kamu ervahdr yek-renk lîk,

Buldu bu tenler zurûfundan bu kesret itibâr.

3. Zarf nâ-hodan olur telh âb- îrîn-revân.

Ger ho olmaktr murâd ol âinâ y cûybâr.

4. Hrdandr dâne-i engür ü nârn kesreti,

Usr olursa cümle birdir îre-i engür ü nâr.
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5. Olmak istersen gönüllerde

Cism i hâki koy hemân kl
u gözde nur,

pâki ihtiyar.

6. Âinâ-y ak olursan, devlet i sermed senin,

Nakd alrsn her muradn, sende kalmaz intizâr.

7. Ak ile fâni olursan arif-i agâhsn,

Fârig u âzâd olursan, kalmaz aslâ itizâr;

B. Yâr gârn sendedir, her ne dilersen senin ol.

Aç elin tut dâmenin, kl kendini bûs u kenâr.

9. Sen sana gel, sen seni bil, kimsin, ey HAKKI nesin?

Sayma cismin kim gönüldür gar- yâr ü yâr- gar.

1. Akta vahdeti iste ve men ile «fa'ra>> deyip durmaktan kaçn.

Bir saydr ki basamaklara indiinde onlar, yüzler, binler ortaya çkar.

2. Ak denizi içinde bütün ruhlar tek renktir ama, bu ten denen

zarf içinde çoalp çeitlenerek deer buldu.

3. u naho zarftan (bedenden) tatl akt su bile aclar. Ama,

muradn ho olmak ise ak çalayanlarna aina ol.

4. Üzüm ve nardaki tane bolluu kabuundan dolaydr. Oysa

skldnda üzüm ve narn suyu ayn ray oluturur.

5. Gönüllerde sevinç ve gözlerde nur olmak istersen u toprak

parças olan bedeni bola ve temiz ak bul.

6. Ak ile yaknlama bulursan sonu gelmez bir talihliliin olur,

her muradna pein pein erersin ve bekleme derdin olmaz.

7. Eer akta yok olursan gözü açk bir arif saylrsn. Dünya-

dan vazgeçip azâd olursan aslâ özür dilemezsin.

8. Maara dostun yine sendedir. Her ne dilersen yine kendinde

bulursun. Elini aç ve eteine yapp kendini halvet eyle. (Maara dos-

tu olarak Hz. Peygamber ile Hz. Ebûbekir kasdedilmektedir)

.

9. Ey Hakk! Kimsin, nesin, sen seni bil ve kendine gel. Cismini

hiç hesaba katma ki maaradaki arkadan ve arkadalndaki
maara da o gönüldür.

ÜÇÜNCÜ NEV: nsann kendi beden memleketinde bulunan

tasarruflarndan Allahü TeâkVnn mülk âleminde olan tasarrufla-

rn anlamann yollarn bildirir.

Ey aziz! Mârifet sahihleri demilerdir ki, Allahü Teâlâ'nn mülk
aleminde olan saltanat ve hükümetini ve^bütün eyaya
lerini ve âlemin zerrelerini terbiye ile

bedeninde olan ve

her zerresinin Allahü Teâlâ'nn

ne nasl uyduu herkesin ma'lûmudur. nsan, kendinde rûhun be-
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dendeki tasarrufunun ne,, olduunu bilmeyince Allahü Teâlâ'nn bü-

tün cihanda, nasl mutasarrf olduunu anlamas, nasl mümkün
olur. «Ey insan, beni bilmek için, nefsini bil», buyurduu bu mânâ
içindir. Meselâ sen bir kât üzerine Bismillah yazmak istediin za-

man, önce ruhun, kalbinde, onu yazmaya meyi ve istei hâsl olur.

Sonra hayvani ruh vastasyla o meyil ve istek, beyne ulap, onda

bulunan hâfza kuvvetinde Bismillah'n sureti zâhir olur. Sonra be-

yaz bir sinirle o suret, hafzadan, parman ucuna gelir. Sonra par-

maklar, kalp istei ile. hislerin yardm, kalemin ve mürekkebin va-

stas ile kât üzerinde Bismillah yazar. Ayn ekilde Allahü To-

âlânn yüksek irâdesi, bir eyin meydana gelmesine balansa, önce

o irâdenin eseri, Arda hâsl olur. Sonra akl- evvel vastasyla o

irâde, Kürsi'ye ulap, orada olan Levh-i ^mahfûz'da zâhir olur.

Sonra
3
akl- âr olan Ruhü'l-kuds, onu^eflâkten anasra indirir. Son-

ra eflâkin hareketi ve <: yldzlarn ualar vastasyla, tabiatlerin

anas olan hararet, rutubet, burûdet ve yubûsetten [scakl, souk-

luk, yalk, kuruluk], murad olunan ey meydana gelir. Nitekim kâ-

t, yaz yeri olup, harflerin ekillerini hfz etmitir. Bunun gibi ta-

biatlarn analar [esaslar], gaybi ekilleri kabul edici olup, zuhur

eden ekilleri muhafaza eder olmutur. Hakk Teâlâ, Ara mensub

olan mânây, bu yol ile, esfel âleme indirip, enyâ- terkib ile cisim

hâline getirdiinden, kâinat- clv ile, mevâlid-i selâse bunca ekil-

lerle sûret almtr.

Misalimizde insan ruhunun muradnn gönülde hâsl olmas,

Hakk Teâlâ'nm yüksek irâdesi eserinin Arda zuhûru gibidir. nsan
bedeninde hayvani rûh, cihanda akl- evvele benzer. Hâfza kuvve-

ti Levh-i mahfûz'un yerindedir. Beyaz sinir akl- âir hükmündedir.

El parmaklar süfli anasr gibidir. Hisler ve kuvvetler, eflâk ve yl-

dzlara benzer. Yaz yazma âletleri tabii esaslar gibidir. Yazlm
çizgiler, bo kâinat ve mevâlid-i^ selâseye .benzer. Bu misalde Bis-

millahdr. nsann kalbi, bütün . bedende mutasarrf olup, uzuvlar

tamamen kalbine malûb ve mu'ti' olmu olunca, avam insan kendi

kalbinde sâkin bilmitir. Bunun gibi Ar- azim. Melik-i kadimin ifâ-.,

desi ile, bütün âlemde mutasarrf olup, âlemin her cüz'ü, Ar- a'za-

ma malûb ve muti' olduundan, çoklar Mâlik-i mülkü (hââ!)

Arda bulunuyor düüncesine kaplmlardr. Böylece, «Allahü

Teâlâ Âdemi (insan) kendi sûretinde yaratt, tâ ki onu bilsin»,

remzi buradan anlalr. Zira sultan, yine sultan tanr. Sultanln
kymetini sultandan bakas nasl bilir? Eer Allahü Teâlâ, seni bu

beden memleketinde padiah etmese idi ve saltanat ilerini, sana

smarlamasa, brakmasa idi ve sana âleme nümune olmak için bu

nüshay bah etmese idi, sen o cihann sultann nasl tanyabilirdin.

O hâlde kadim olan o Lâyezâle yüzbin hamd ü senâ olsun. O zevâlsiz
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Kerime yüzbin ükür olsun ki, bu beden memleketini senin emrine

verip, seni kendi âleminde sultan etmitir. Kalbini Ar, beynini

Kusi, hafza hazineni Levh-i mahiüz eylemitir. Bütün sinir ve da-,

marlann topland yer his ve kuvvetlerin madeni olan beynini ef-

lak ve yldzlar eylemitir. Uzuv ve organlarna unsur ve hâller ve-

rip, hepsini sana riüti' etmi, emrine vermitir. Seni, bütün yaratk-

larndan daha güzel, olgun, kerîm ve efdâl edip, bütün kâinat üze-

rine galib ve üstün eylemitir. Meleklerin secde yönü ve felein

efendisi edip, ancak kendine secde ve ibâdet edici klmtr. Bu yol-

la sana kendini tantmay kolay edip muhabbet ünsünü ihsan ey-

lemitir.

O hâlde sen, kendi kalbinden ve memleketinden ve saltanatn-

dan gafil bulunma ki, kendi Yaratann. Rabb'ini ve Sâniini untup

uzaklamayasn. Bu uhûda kavuursan, her eyi iyi ve üstün^gö-

rüp, her ii birbirine uygun, muvafk ve lâyk buiursun. j Muarz
olma ateinden uzak olup, teslim ve rza nimetlerinde mukim ve

said olursun. Zira bütün varlklar o Hakim Sâni'in icad ve san'aüdr

ve kudret elinin nakdr. O hâlde bu cihann naklarn beenme-
yip ayplayan kimse, nakka beenmeyip. onu gybet etmi olur.

Onun ksa akl, her eyde açk bir fayday, her zararda hazr olan

bir iyilii ve her ite Kaadir'in nice nimetlerini anlamadndan ni-

çin ve nasl zehrini.içip kendini itiraz ateine atm olur. Yoksa her

ey, yerine uygun va'z olunmu, her i muvafk ve sahibine lâyk
bulunmutur. Zira her zulümde bir adalet ve her erde bir hayr bi-

linmitir. Nitekim. «Vâki olanda bir hayr vardr; mahlûk için yap-

tndan daha bedi' olan >yoktur», denmitir. Hadisi erifde, «Hiç-

bir cüzi er yoktur ki, küll-i hayr bulundurmasn», denmitir.

Kur'ân- Kerîm'de Bakara sûresi yüz krküçüncü âyetinde, «Allahü

Teâlâ insanlara çok merhametlidir. Ecirlerini zayetmez. Günahlar-
n affedicidir», buyuruyor. Fârisî beyt (tercümedir).

Bulunduu hâl uygun her eyin varlna
Böyle olmasa idi, gelmez idi vücûda.

Beyt:

Her ii Hakk'dan bilir, halk unutmu Hak-inâs,

O görür ki, hayr u err ü adle zulm olmu libâs.

Her ii Allah'tan bilen ve yaratlmlar unutan Allah dostlar ha-

yr, er ve adalete zulmün bile elbise olarak giydirildiini görür.

Nazm:

HAKKI, Hakk'dan gafil olma, hâzr ol.

Her iinde hikmetine nâzr ol.
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Cüz'-i er zmnnda hayr küllü bul.

Pes kazasna rzada mahir ol.

Ey Hakk! Gafil olma, hazrlkl bulun. Her iinde Allah'n hikme-

tini görmeye bak. Küçük bir errin atnda bütün bir hayr bul ve' so-

nuçta kazaya rza gösterme hususunda mahir ol.

,DÖRDÜNCÜ NEV: nsan, kendi nefsini tenzihden, Hakk Teâlâ-

y tenzihin anlalmasnn yolunu bildirir.

^
Ey aziz! Marifet sahipleri demilerdir ki, insan kendi nefsinin

tenzihi misalinden Hakk Teâlâ'nn tenzihini anlayabilir. Nitekim ,

insann ruhu, gönülden yüree ve yürekten bütün uzuvlara muta-

sarrftr. Halbuki o, Rabbani bir emir olup, hakikati hayâl ve vehi-

me gelmekten münezzehdir. Kemiyet, yâni nicelik miktarndan mu-
kaddestir. Bölünebilmekten beridir. ekil ve renkten âridir. Hakk
Teâlâ da hatra gelen vehimlerden münezzeh, hayâlde olan ekiller-

den mukaddes,, zaman ve mekândan beridir. Lâkin tasarruflar za-

mandan âri, tecellileri mekândan hâli deildir. nsann vücûdunda

bulunan vedad, muhabbet, rahat, minnet, tat, lezzet, gam, sürür,

zevk. huzur, safâ, keder, iitme, görme, koklama, ses ve dier duy-

gular ve kuvvetlerle ruhun sfatlarnn varl anlald, lâkin ha-

kikat ve nasl olduklar tasavvur olunamad gibi, Allahü Teâlâ'-,

nn da bütün sfat, isim ve fiilleri âlemde zuhûr edip, her ey fiille-

rin, sfatlarn ve isimlerin aynas olmutur. Lâkin fiillerinin nasl

olduu, sfatlarnn mahiyyeti. isimlerinin hakikati, insanlar tara-

fndan tasavvur olunamaz, anlalamaz. Gözün, kulan iitmesin-

den, burnun yemeklerin tadn almasndan nasibi olmad gibi. d
duygularn da. akl ile anlalan eylerden nasibleri olmaz. Akl da

gönül hâllerini bilmez. Zira emr-i ilâhi olan insan rûhunun balan-

ts gönül olduundan onun hakikati bilinmeden beridir. Vasfa gel-

mez. nsan ruhu bütün bedende mutasarrftr ve nasl olduunu in-

san anlayamaz. Hazret-i Rabbü'l-âlemîn de, bütün âlemde her eye
7

mutasarrftr; hey'et ve mahiyyeti tasavvur olunamaz. Ruhun tevec-

cühü ve taallûku bütün uzuvlara sâri ve hükmü bütün bedende

câri olup beden her hâliyle onun hizmetçisidir. Lâkin beden bölüne-

bilir; rûh ise bölünmekten beri ve âridir. Hakk Teâlâ'nn nûru da,

bütün eyaya mülâzmdr; cihann her zerresi onun kudretiyle var-

lkta durmaktadr. Her ey onun zikr ve tebihini yapmaktadr. Bü-

tün mahlûklar ona ibâdet ve hizmet edicidir. Hepsi her ân ondan

yana meyillidrler. pnun lûtf ve keremi herkese daimîdir. Lâkin yi-

nedir mekâna muzâf ve bir eye,, kyas ve bir tarafa nisbet olunmaz.

Tenzihi lâzmdr. Mevlâ'nn tenzih kaps açlmaz. Ancak insann

nefsinin srr kef olunursa, aralama olur. Halbuki o srrn kefine,

aça vurulmasna erîatin zni yoktur. Onun için, insan rûhunu be-
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denden tecrid ve tenzih edenlerden bedenin içinde sayanlar daha
çoktur. Fakat muvahhid hakimler, akli deliller ile, insan ruhunu
bedenin dnda kabul etmilerdir.

Nazm:

1. Hak dedi nûr- semâvat ü zemin;

Zatn vasf etti Rabbül-âlemin.

2. Ehl-i hak cannda bulmutur yân,
Nûr- Hakk' âleme bi-çûn karin.

3. Hak fe bi yesmau ve bi yüsribü dedi,

Bulduiy çün nurunu bu mâ ü tin.

4. Ehl-i hâl etmezdi vecdînden semâ
Olmasa râz- maiyyet müstebîn.

5. Nûr- pâki bulmasayd âb u hâk
Olmaz idi sureti ma'nâ mübin.

6. Nûr- lâ-ark vü lâ-garb bulan

Ehl-i dil, kandil i nûr olmu yakîn.

7. Varln mahv eyleyip bulsan fenâ

Zahir olur srr- hayrü'I-vârisin.

8. Vahdet i kesrette bulmu ehl-i Hakk
Âminin ü salimin ü ganimin.

9. Hakk'a tefviz eyle HAKKI sen seni

Fâil-i Muhtâr' bul ni'mel-muin.

1. Âlemlerin Rdbbi olan Allah, zâtm vasfederken, Hakk, semâ-

lar ve yerlerin nurudur, dedi.

2. Hakk ehli hiç üphesiz Allah nurunu, âleme çok yakn olarak

cannda apaçk bulmutur.

3. u su ve çamur (toprak) O'nun nurunu bulduu için; «Hakk
benimle duyar, benimle görür», dedi.

4. Eer beraberlik srr ortaya çkmasayd hâl ehli cokunluun-
dan dolay semâ etmezdi.

5. Su ve toprak eer o pâk nuru bulmasayd, mânânn sûreti apa-

çk görünmezdi.

6. Dousu ve bats olmayan o nuru bulan ehl-i diller yakin srr-
nn nûr kandili olmulardr.

7. Eer varln mahvedip Allah'ta yokluk bulursan, «Hayrü'l -

fârisîn (Mirasçlarn en hayrls)» kelâmnn srr ortaya çkm olur.

8. Hakk ehli vahdeti (birlii) kesrette (çoklukta) bulmu olup

bunlar emin, sâlim ve ganimete ulaan kiilerdir.
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9. Ey Hakk! Sen kendini Hakk'a brak, teslim et. Yegâne

bul ki, «O ne güzel yardmcdr».

BENC NEV: nsan ruhunun tenzihini, cismin fenasn, cann

bekasn ve onlara bal bilgileri hakimane olarak beyân eder.

Ey aziz! Hikmet sahipleri demilerdir ki, insani nefs. bedenden

mücerreddir. Zira. sen kendi zâtndan ebedi olarak gafil olmazsn.

Uyku hâlinde iken veya gözünü kapadn zaman bile unutmazsn.

Bedenin ksmlarndan her birini bir zaman unutma hâli sende bu-

lunur. Halbuki tüÜ, ancak bütün ksmlar ile anlalr. O hâlde sen

bu beden veya ksmlarndan bir cüz olsa idin. kendi zâtn unuta-

,

ak, onu daimi bilemez idin. te sen bu beden ye ksmlarndan ,mü-

cenedsn. Habuk tabii hararetin bedenin rutubetinde tasarrufu

sebebiyle bedenin daima çözülmekte ve akmaktadr. Gadiyye kuv-

veti, gday uzuvlara getirince gdadan meydana gelen yem eczalar

gelince, bedenden eski eczalar çözülmese, ayrlmasa idi, bedenin

bundan çok büyük olurdu. Gda, yâni besinlerden gelen eczâlar. bo-

zulanlarn, ayrlanlarn karl olduu için bedenin haddinden bü-

yük
fl

oimayp. bu ekilde kalmtr. Eer sen bu beden ve eczâsndan

bir cüz olsaydn, her zamanda, benliin deiir, sen denince anla-

lan cevher böyle daim kalmaz idi. O hâlde sen, bedensiz ve eczasz

sensin. Sen bedenin ayn nasl saylabilirsin ki, onun bozulmasn-

dan, çözülmesinden haberin olmaz. Halbuki sen, kendi zâtndan aslâ

gafil deilsin. Demek- ki sen bu eylerin ötesisin. Hazret-i Vâcibü'l -

vücûd, daimi olarak varlklarn hepsinden münezzeh olduu gibi.

ukûl-âere ve nüfûs-Tis'a- felekiyye ne cisimdir, ne de cisimden-

dir. Onlar bu âlemin ne içinde, ne de dndadr, ne bitiiktir, ne ay-

rdr. Zira içinde ve dnda olmak, birlemek ve
p
ayrlmak cisimle-

rin sfatlarndandr. Cisim olmayan onlardan mücerreddir.

Demek ki, nefs-i nâtka öyle bir cevherdir ki, ona duygularla

iaret etmek tasavvur olunamaz. Zira bu nefs-i natka, akl küllün

zahirinden hâsl olan, nefs-i küldür. Onun tekessüfi nûrudur. Nefs

ona göre f'er'i ve zildir. Vâcibü'l-vücüdun feyzi ondan buna ulac-

dr. Kendi zâtn anlamak, eyay tartmak, ölçmek ve cismi koru-

mak için ilerini düzenlemek bunun anmdandr. p hâlde bu kudsî

mahiyyetin, cisim olmas nasl düünülebilir ki, vâridât esnasnda

hafifliinden, sanki cismi terk edip. kendi âlemine yönelecek olur.

Hattâ denilmitir ki: Nefs-i natka bir yerde olmayarak vardr. O
Allahü Teâlâ'nn nurlarndan bir nurdur. Zuhuru [irak] Allahü

Teâlâdan. gurubu [bat] yine Allahü Teâlâ'yadr. Bununla, .beraber,

insann nefsi [yâni rûhu], mademki bu cesedle örtülü ve müelleftir,

öyleyse o bu ^er'i erîf ile me'mur ve mükelleftir. Cismin hükümleri

ile mecburdur. O hâlde bedenin kirlerinden temizlenen, benlik aa-
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lndan kurtulup uçan nüfûs-i zekiyye, lâhî esrar olduundan,

âgâh ve haberdar olup, ârif-i billâh olur ve mak'ad- sdk bulup,

makama vâsl olur. Ama bu nevi suretimizi terbiye edip hüsn ve gü-

zellik nurlar ile güzelletiren ve nefislerimizi bedenlerimize ifâza

edip [indirip] ilmi, ve ameli kemâller ile tekmil eden [tamamlayan]

akl kül olup, mebde ve meadmz ve Vücibu 1-vücûde vastamz

odur. eriat dili ile onun^ismi. Rûh- Muhammedi'dir. O âlemin ba-

basnn bizi terbiye ve tekmili, akl faâl vastas iledir. O ise akl-

â|irdir. eriat ehli arasnda nâm ve nian Hûhü'l-Kuds adyla bilin-

mektedir.
t

Bedenin bozulmasyla, insann nefsi, yâni rûhu bâtl ol-

maz. lk mebde akl kül olduundan, o da daimi olup, hiç fert'â bul-

maz. Hattâ sahih vicdanl olan kimse, bunu kendinde idrâk eder kl.

bedeninin uzuvlar birer birer yok olarak, bütün eczâs yok olsa,

kendi nefsi aslâ yok olmaz ve bedeni kuvvetleri gitmi ve bitmi ol-

duundan nefs:i'nâtk^nn nazarî kuvveti ve erefi kemâle erip, ze-

vâl bulmaz. Zira mücerred nurun hakikatine yokluk gelmez. O hâl-

de insann nefsi, aslâ yokluu kabul eylemez. Ancak noksan üzero

bulunan çeitli mertebeleri bedenlerine yokluk gelip bir hâlde kal-

maz. Nihayet, özel bir, beden meydana gelip, özel mizahiyle nefsi

küllün tenezzül mertebelerinden bir mertebesiyle münevver olma-

ya müstaid ve lâyk olur. O zaman nefs-i küllün o mertebelerinden

bir mertebesi, müstakil bir yolla, o bedene taallûk eder. Bu nefs i kül

olan nurun bu tenezzül mertebeleri bulunan özellikleri, kendine nis-

betle, basit cisme ânz olan muhtelif ekillerin vastasyla, o basit,

cisim için farz olunan hisseler mertebesindedir. Demek ki, o özel be-

den bozuldukta, nefs i küllün o noksanlk hususiyeti yok olmaz.

Eer o hey'etler baki olmasa idi, nefs-i kullun bu benlikleri kalmaz-

d ve güne nlar gibi, asli sarafetine dönüp enfüs olmazd.

Nefs ile beden arasndaki alâka ancak geçici bir alâka olunca,,

o alâkann kalmamasyla, bu mücerred cevherin kalmamas lâzm

gelmez. Ama hisler ve kuvvetlerin her birinin lezzeti, ancak kendi

kemâli bakmndan o kemâli anlamas kadar olur. Her biri elemi,

yine o kemâlin yok olmas hasebiyle ve yok olmay anlamas kadar

bulup, elem çeker. Her kuvvetin kemâl derecesi, kendi lâykn bul-

mak ve noksanln lâykndan mahrum olmak ^.olunca, o hâlde

nefs-i nâtk ann kemâli, bedene ait kuvvetlerden teberri klmaktr,

ve nfead bilerek naklanmaktr. Kendi hakikatini bilip,

bulmaktr. Ve noksan bu marifetlerden ötede bulun-

ve lezzeti, marifet nuruyla dolmaktr. Hüzün ve ele-
'

mi. cahillik ve gaflet karanlna dalmaktr. Lâkin insann nefs|. bu

cismâni nur ile megul olunca, bu nefsin rezillikleri ile müteellim

olmayp, ruhanî faziletlerden lezzet almaz. Zira o. bedenin tabiaty-

la kendinden geçmi, kendini unutmutur.
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Nefs-i nâtka bedenden mufarakat edip [ayrlp], o da sarho-

luundan ayhr. Eer nüfûs-i zekiyye'den ise, ilmi kemâli ve hûlkl

güzellii ile Vâcibü'l-vücûd'un nurlarn müâhede edip. gözlerin

görmedii, kulaklarn iitmedii ve kajbe gelmeyen nimetleri ve lez-

zetleri bulur. Mücerred nurlar ile ülfet edip, mebdeine kavuup, her

murad hâsl olur. O sonsuz devletle tekrar dirilip ve har olup, o

saadet- i ebediyede kalr. ,Mebde [balangç] ile kalmayp, insanla-

rn seçkinlerine nev'en taallûk edip. onlara iyilik üzere yardm eder-

se, bizden ye olan cin zümresinden olur. Eer nüfûs-i habiseden

ise. bedenden ayrlma zamannda, cahillik zulmeti ve hayvani ahlâ-

k hasebince. reddolunup, ac azablan bulur. Bu duygu âleminden

kesildiinde kudsi âleme kavuamayp, berzah [kabir] zulmetinde

kalp, orada korku ve pimanlkla, yeis ve gamla kyamete kadar

elem çeker. Nev'en insanlarn erlilerine taallûk edip [balanp],

onlara er ve fesad üzere yardm ederse, hepsinden erli olan ey-
tanlar zümresinden olur. Nüfûs-i "nâtka. melekût cevheri iken bu

beden kuvvetleri ve aa meguliyetler onlar kendi âleminden al-

mtr. Bu aa âleme çekip, zulmetlere salmtr. Eer nefs-i nât-

ka. Rahmâni ve yüksek ahlâk ile muttâsf olup, hususi hakkani ma-
rifetler ile kuvvet bulursa ve^tedricen yemeyi ve uykuyu azaltp, be-

denin kuvvetlerinin tasallutundan kurtulup, ^gadap ve,
,
ehvete ga-

lib olursa, o zaman kendi âlemini arzu edip, mebde ve meadnn kar-

sna gelir. Uyku ve uyanklk hâlinde, ona yönelip, ondan gizli ma-
rifetler alp, geçmi ve gelecekte olan gayblan bilir. Zira bu nefs, o

akln aynas olup,,mârifet naklarn alp, keif ehli olur. öyle olur

ki, nefs-i 'nâtka mebdeinden bir eyi alp. mütehâyyile kuvveti onu

kendine uygun sürete benzer yapp, o sûret aynen ondan hiss-i mü-
tereke gelir. Ondan tahayyül madenine muhtelif süretler aks eder.

O hâlde nefs-i 1 nâtka onda güzellik, letâfet ve azamette acib süret-

ler ve garib ekiller müahede edip. onlardan konuur. Yahut kim-

seyi görmeyip, ancak manzum sözler, güzel sesler ile ölçülü name-
ler, kasideler duyar. Eer bunlar uykuda, görünürse, sâdk rüyâdr.

Eer uyku ile^uyanklk aras olursa, vâka'dr. Eer nefs. uyku es-

nasnda, mebdeine
(

mukabil olmayp, bu hâlleri vasta ile görürse

bo rüyadr ki, tahayyül ve vahimlerdir. Evet. melekût nürlar üp-
hesiz gelmekte ve mukaddes üalar istidatl nefslere yaylmakta ve

ulamaktadr. Kapnn açlmas, Allah ismi ile, kapy çalanlara na-

sib olmaktadr.

O hâlde cihann bu ruhanî lezzetlerini inkâr edip, bozuk hayâl-

ler zan eden basiretsiz, cimV lezzetini inkâr eden nnîne (cima' kuv-

veti olmayana) benzemi olur. Hayvanlar, meleklere tercih edip,

ileri tutmu olur. Yâ Rabbi, biz Sana iman ettik, kemâl,, fatlanna,

zâtnn azametine yakr ekilde inandk. Resûllerini ikrar eyledik.
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Nûrlannn müahedesinde melekûtunun mertebelerinin farkl oldu-

unu bildik. Fârisi rubâi (tercümedir):

Onlar ki gökte ay ile sohbet ederler.

Satranç tahtasnda aha melâraet ederler.

Onlar ki bu sözün srrndan agâhlardr,

Halkn gümrâhdrlar, vücûdlar yoldadr.

t. Kalbinde nefs i nâtkay bil lübb-i lübâb

Virane icre gene misâli etmi ihticâb.

2. Serçeme-i vücûdun odur, kendin onu bili

Zira bu benlik ondan olur lem'a-i serâb.

3. Bahr-i hayât- cümledir nefs i natka.

nsan hakikati ona ho eyler intisâb.

4. Fi'li kemâl i hikmet, vü kavli savâb- srf

Hubbu vefâ-y dâim, ü hüsnü hayat nâb.

5. Bu cism ü can, akl ü dil, ü his kuûrîdlr,

Sen, cübbe var meyânda kuûr olmasn hicâb.

6. Mi'rac- vasl- nâtkay dilde kal taleb,

Yoksa misâl deyû yakar cismi her ihab.

7. Ey HAKKI, Hakk bildi o kim bildi nefsini,

Kalmaz o canda zahmet i taklid i eyh Ü âb.

1. u konuan nefsi, gönlünde özün özü bil, ki o virane içinde

hazine misali gizlenmitir.

2. Vücüd pnarn odur, kendini o olarak bil. Zira bu benlik ondan

dolay bir serap parlts g tbi görünür.

3. Konuan nefis, her eyinin hayat denizidir. Ne güzel ki insa-

nn hakikati ona intisâb eder.

4. Onun ii hikmetini olgunlatrmak; sözü ise batanbaa do-
rudur. Sevgisi sürekli bir vefa, güzellii de katksz saf bir hayat.

5. Bu cisim, can, akl, gönül ve his hep kabua aittir. Oysa sen

kabuktan geçip öze var ki, kabuk arada bir perde gM durmasn.

6. Allah ile babaa olunacak vuslatn miracn daima gönlünde

iste, yoksa misal diye her bir yldz bedenini yakar geçer.

7. Ey Hakk! Kim ki nefsini bilir, Hakk't da bildi. Artk o canda

ihtiyar veya gençleri taklid etme zahmeti kalmaz.

Nazm:

F. 28
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ALTINCI NEV: Âlemin özünün kâmil insan olduunu ve kul-

luk kemâlât ile muttasl* olup, rza makamn bulduunu ve mu-
radsz olmakla her murada erdiini bildirir.

Ey aziz! Mârifet sahipleri demilerdir ki, dokuz eflâk ve üç un-

sur kabuk ve d tabakalar, bu toprak noktasn, hurma çekirdei-

nin etrafndaki^etli ksm gibi her taraftan sarm ve kuatmlar-
dr. Bu oniki ridâ âlemin özü olan topra, oniki kat elbisesidir. Top-

rak ise kymet ve deer bakmndan onlarn üstünü ve evlâsdr.

Toprak, maden ve bitkinin, bitki de hayvann libâs ve örtüüdür.

Hayvan insan bedeninin elbisesi, insan bedeni kalbin elbisesi, kalh

Mevlâ'y tanmann yeri ve muhabbetinin esasdr.

O hâlde cihann özünün özü. ârif-i billâh olan kâmil insandr.

Bu kâmilin annn azametini, büyüklüünü, bir kche düün ki,

tâcyla sultan a'zâm olmutur. Çünkü bütün kâinat, kendine hiz-

metçi ve yardmc bulmutur. eriat, tarikat ve hakikat kendisin-

de kemâl bulmutur. Yâni onun sözleri güzel, ileri güzel, ahlâk gü-

zel olmutur. Zira o kâmil, «eriat benim sözlerim, tarikat hareket-

lerim, hakikat hâllerimdir*, hadis i erifine tâbi olmu, uymutur.
Demek ki bu üç alâmet kimde var ise, o mü'min, ârif ve kâmildir,

ikisi bulunursa, mü'min ve âriftir. Biri bulunursa, mü'min ve gafil-

dir. Hiçbiri bulunmazsa, cahil ve gafildir. Ve bütün âlem bir ahs
farz olunmutur ve bu insan- kâmil, onun nûrlanm kalbi bulun-
mutur. Fârisi bey t (tercümedir):

Ne felekte bulunur ve ne de melekte var.

nsanlarn kalbinin içinde bulunanlar.

Bu insan kâmilin, bu yüksek deer ve anl azamet ile ve bun-
ca güzel ahlâk, ilim ve irfan ile muradn elde etmeye gücü yetemez.

Kendi murad üzere bir i ilemek elinden gelmez. Onun için kendi

muradlann tamamen terk etmitir. Alemde nâ murad olup, Hakk'm
murad, dilemesi ile gitmitir. Gerçi bu, halkn kâmili olup, irfan

yönünden olgun ve mahirdir, lâkin istediini elde etmede âciz ve

kusurludur. Nitekim peygamberler (aleyhimüsselâm) ve evliyâ-y

kirâm. sultanlar ve zenginler, nice bin ey istemilerdir, vücûda gel-

memitir. Ve nice bin ileri de istememiken vücûd bulup maksad-
îar hâsl olmutur.

O hâlde bu açklamadan anlalyor ki. bütün insanlar âlim ol-

sun, cahil olsun, sultan olsun, tab'as olsun hepsi muradlann elde

etmede âciz ve ilerinin tedbirinde hayrandr. Murad olmayan ra-

hat ve âdân, murad eden akndr.
Bu kâmil, bu srra vâkf ve hakikati ârif olunca, mademki kim-
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se kendi muradn elde edemez, gayret ve çalma ile o kadar ele

girmez. O hâlde murad ve tedbiri terk edip tevekkül ve tefviz yol-

luna gitmitir. Teslim ve rzây âdet edip, her korku ve üzüntüden

fâri ve âzâd olup iki dünya saâdetine kavumutur. Zira Allahü

Teâlâ Bakara sûresi ikiyüz onaltnc âyetinde, -Siz, hazan bir eyi
beenmezsiniz, o ey sizin için hayrl olur (Cihâd ve gazâ gibi ki.

insan için can ve malnn telef olmas vardr. Lâkin dünyada zafer

ve ganimet, âhrette sonsuz olarak Cennette kalmak ve ehidlik rüt-

besi almak vardr). Bazen bir eyi seversiniz, o ey sizin için erdir
(Cihaddan yüz dönmek gibi. Düman yenmekten ve gazâ sevabn-

dan mahrum olur). Allahü Teâlâ sizin iyi ilerinizi bilir, siz onu
bilmezsiniz», buyuruyor. Bununla ilerin sonunun iyi mi, kötü mü
olduunu insanlarn bilmediini duyurmutur. Mademki, bu kâmil

bu srr da bilmitir, cihann bütün ilerini Mevlâ'nn muradna mu-
vafk, hüküm ve hikmetine mutabk^ bulunmutur. te Aziz ve. Ha-
kim'in takdiri ile dilâd olup, ahkâmna teslim ve raz ve fiillerine

muti' ve münkad olmutur. Hatr cem'iyyet bulup, Hakk'n huzû-

rundadr. Aslâ bir tedbir, tercih, azm ve ihtiyar kalmayp, hepsi

gitmitir. Her taleb, recâ, duâ ve intizâr aradan kaldrmtr. Mu-
radlarn terkle her murada kavumutur. Nefsinden ölüp, ak ha-

yâtn bulup, kalbinden içeri gitmitir. Zira, «Seni öldürmeden önce

öl- emrini can ile tutmutur.

Beyt:

Kâmili zinde sanma, ölmütür
Ruhuna cismi merkad olmutur.

Nazm.-

. Hakikat srrn pir i mügândr kâif ü dâna
Lehü fazlün alâ ehli'n-nüha ilmen ve irfana.

2. Sözü remz ü iarettir sanrsn istiârettir,

Ger anlarsn bearettir deil tedris-i mevlânâ.

3. Hadîsi mahz- hikmettir hûbu isâr ü efkattir

i çün halka hizmettir -fisarü'l-külli ihvana».

4. O kim ak ehli olmutur gönülde dostu bulmutur,
Dem i ak ile dolmutur «mete zernâhü ihyanâ».

5. Çü bulmu vecd ü ho hâli unutmu kl ü bo kâli

Mukaddem bahs odur «tâli lekad kâne'llezi kâna».

6. Erimi cezb-i Rabbani klp mi'rac- rûhanî

Sen anla ayn- ak onu, «yerahü'n-nâsü insana».

7. Tunik sed olmu ey HAKKI hemen kendinde bul ak
•Fekkenâ minhü a'yânâ ve finâ sâre ekvanâ».
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1. Hakikat srrn kefedip bilen kii ancak meyhaneci (ak iç-

kisinin sahibi yâni eyh) dir, ki o ilim ve bdgelikte müridlerinden

üstündür.

2. Onun sözü remiz ve iarettir, sanrsn ki istiârede bulunmak-

ta. Eer gerçeiyle anlarsan onun bir müjde olduunu görürsün;

yoksa Allah' örettii ders deil.

3. Sözleri hikmetlerin özüdür. Sevgisi verme ve efkattir, ti dai-

ma halka hizmettir, bütün ihvana âmildir.

4. Ak ehli olan kii, gönülde gerçek dostu bulmutur. Ak içki-

siyle dolmutur ki ziyaret annda ayütr.

5. Hâli vecd ile güzellemi, bo söz ve iten arnmtr. îlk bahis

konusu odur, dierleri ikincildirler.

6. Rabbânî cezbe erimi, rühânî mîrac klmtr. Her ne kadar,

insanlara insan gibi görünürse de sen onu bir ak pnar anla.

7. Ey Hakk! Yollar (tarikatlar) kapanm saylr, artk ak ken-

dinde bul. Biz daima ondan âyan olduk ve bütün kâinatlar bizde

vücûda geldi.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Muhafazas lâzm olan cann mürekkeb uzuvlarnn yerlerinin

mahiyetlerini ve faydalarn ve insan bedeninin korunmas artla-

rn ve baz müfred ilâç ve gdalarn tabiat ve hükümlerini, baz yi-

yecek ve meyvelerin fayda ve faziletlerini ve insan vücûdunu ko-

ruyan ve güzelletiren baz elbisenin ekil ve renklerini onbir nevi

olarak beyan eder.

BRNC NEV: Muhafazas lâzm olan ruhun mürekkeb uzuv-

larnn mahiyetini, yerlerini ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Tp bilginleri demilerdir ki, insan bedeninde bulunan

ruhun mürekkeb uzuvlar beyin, gözler, kulaklar, dil, akcier, kalb,

hicab, göüs, mide, barsaklar, karacier, saî'a, dalak, böbrekler,

mesâne, ünsiyân, kam, kadnda rahim ve memelerdir. Bunlarn

hepsinin muhafazas vâcib ve lâzmdr.
Beyin: Yumuak, boumlu bir cevher olup, rengi beyazdr. O da,

atar ve toplar damarlarn özünden ve beynin anas olan kafatas

kemiine bitiik zardan terkib olunmutur. Beyin üçgen gibidir.

Taban ban ön tarafnda ve iki kenar ile çevrili açs ban arka

yumuak sinirler ve uzuvlarn hareketi omurilik sinir-

leri vastasyladr. Hikmetleri yukarda anlatlmtr.

Gözler- kisinden her biri yedier tabakadan ve üçer rutubetten

[svdan] terkib olunmutur. Toplam olarak on tabaka hâlinde bi-
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linmitir. Birinci tabaka mültehimedir. Havaya temas eden tabaka-

dr. kinci tabaka kariniyyedir. Mültehimeden sonradr. Renksizdir.

Altndaki tabakann renginden renk almtr. Üçüncü tabaka ayniy-

yedir. Siyah veya ehlâdr. Sarms veya mavidir. Bu tabakadan son-

ra yumurta ak kvamnda saf bir tabakadr. Dördüncüsü örümcek
tabaka olup, örümcek yuvasna benzer; a tabaka da denir. Bu ta-

bakadan sonra cildi rutubet olup effaf ve berraktr. Bundan sonra

cam rutubet tabakas vardr. Erimi cam gibidir. Beinci tabaka e-
beke olup, cam rutubetinden, yâni svsndan sonradr. Altnc taba-

ka zar gibidir. Yedinci tabaka kat olup, hepsinden sert ve göz ke-

miine bitiiktir. Bu tabakalarn faydas, çok uzun olduundan an-
latmadan geçiyoruz.

Kulaklar: Her birisi et, kkrdak ve hassas sinirlerden terkib

olunmutur. Faydalar sesleri iitmektir.

Dil: Et, atar ve toplar damarlar ile hassas sinirlerden ve yemek
borusu zarna bitien perdeden terkib olunmutur. Faydas, yiye-

ceklerin tadn tatmak, lokmalar deitirmek, konumak ve yutma-
ya yardm etmektir.

Akcierler: Krmz gül renginde olan etten, kkrdaktan ve yü-

rekten doup gelen atar damarlardan terkib olunmutur. Akcie-
rin hissi yoktur. Lâkin zarn biraz hissi vardr. Bunun faydas, yü-

rekte meydana gelen tabii hararetten, bedeni nasiplendirmek, kan
temizlemek [kirlenmi kandaki karbon dioksiti dar atp, temiz ha-

vadaki oksijeni alp kana kartrmak] olmutur.

Yürek: Kozalak eklinde, konik bir cisimdir. Taban gösün or-

tasnda, ba, yâni sivri taraf sol yanda [sol memenin dört parmak
aasmda] bulunur. Rengi nar krmzsdr. Lifli etlerle omurga
perdesinden terkib olunmutur. Vücûdun hararet menbadr. ki
karnc vardr. Sa karnc az [hayvani] rûh ve çok kan ile dol-

mutur. Ak yollar olup, onlarla yürekten akciere doru gda [va

karbondioksit], akcierden de yüree temiz hava, yâni oksijen gelir.

Sol kannc az kan ve çok rûh ile dolmutur. Atar damarlarn
menbadr.

Hicâb: Yâni göüs perdesi [diyafram]. Salam et, hassas ve
hareketli sinirlerden terkib olunmutur. Faydas, gösü genilet-

mek ve daraltmaktr.

Mide: Yuvarlams bir organ olup, et, sinir, atar ve toplar da-

marlardan terkib olunmutur. Üç ksma ayrlr. Bir ksmna yemek
borusu, dierine mide az, dierine de mide içi veya dibi denmi-
tir. Yemek borusu, azdan balayp, göüs kemii bitiminde son
bulur. Mide az, orada bulunup, onda et yoktur. Midenin içi veya
dibi denen ksm etli olup, yeri göbein üstüdür. Faydas besinleri

sindirmektir.
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Barsaklar: Kat kat hassas ve sinirli olup, sinir, içya, atar ve
toplar damarlardan terkib olunmulardr. Bunlar yedidir. Birine

kapakçk, birine oniki parmak, birine koruyucu, birine ince, birine

ari, birine kolon, birine de düz barsak denir. Sonuncusu mak'ad
halkasna bitiiktir. Bunlann faydas, [midede sindirilmeyen gda-
lar emmek ve] besinlerden arta kalan fuzuli ksmlar dar atma-

y salamaktr.

Karacier: Et, atar ve toplar damar ile, kendini örten perdeden
terkib olunmutur. Bunun kendinde his olmayp, perdesi çok has-

sastr. Rengi katlam kan gibidir. Yeri sa taraftadr. D. arka
kaburga kemiklerine bitiik, içi mide hizasnda, üstü göüs perdesi-

ne lâhk, dibi kalçaya ulamtr. Bunun faydas, uzuvlarn besinle-

rini salayacak kan hazrlamaktr.

Safra: Karaciere bitiiktir. Safray [ödü] saklayan bir kesedir.

Faydas, bu safray, karacierden cezb etmek [ve böylece kana ka-

rmasn önlemektir].

Dalak: Et ve damarlardan terkib olunup, boumludur. Rengi ka-

raciere benzer. Aslnda hissi olmayp, perdesi hassastr. Bunun ye-

ri sol tarafta arka kaburgalar ile midenin arasndadr. Sevda ödü
kesesidir. Faydas bu ödü karacierden kendine çekmektir.

Böbrekler: Krmzs az olan salam et ile çok içyandan ve da-

marlardan terkib olunmutur. Böbrein de kendinde hissi olmayp,
perdesinin hissi çoktur. Bunun yeri arkann alt ksmmdadr. Fayda-
s cierden gelenden bevli ayrp, mesaneye yollamaktr.

Mesâne: Damarlarla katlanm sinir ve iryanlardan terkib

olunmutur. Bunun yeri mak'ad ile kask arasdr,
ve dar çkmasn salamaktr,

i: Her biri yal beyaz etten ve çok

terkib olunmutur. Faydalar meniyi piirmek ve oluturmaktr.

Kam: Az et, çok sinir, damar ve iryandan terkib olunmutur.
Faydas, yukarda uzuvlarn hikmetleri ksmnda anlatlm idi.

Rahim: Kadnlarda bulunan sinirli bir organdr. Yeri düz ba-

rsak, göbek ve mesâne arasdr. Boyun ksm uzun olup, ferce ula-

r. Faydas nutfeyi çekmek ve cenini muhafazadr.

Südyâi: Yâni memeler. Kadnlarn memeleri, yumuak, beyaz,

yal ve çok atar damarl etten terkib olunmutur. Yeri göüstür.
Faydas kan ve gdalardan süt yapmaktr. te böyle san'atl binay,
çeit çeit ksmlar ile tâmir edip güzelletirmek, dn ve içini çe-

it çeit kemâller ile süslemek, her eyden önemli ve lüzumludur.

Bu san'atlar bilmekten, yüzlerce ibretler alnr. nsan en güzel su-

rette yaratan Hâlk, Bâri, Musavvir ve Hakim olan Allahü Teâlâ
her ayptan münezzehdir. Tetebârekallahü ahsenü'l hâlkîn.
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KNC NEV: nsan hfzshhasnn erkânndan olan mizaçlar
büdirir.

Ey aziz! Tb âlimleri demilerdir ki, tb ilmi. beden ilmidir. Bu
ilmin nazari ve amelisi, aslnda iki ayr ilimdir: Birincisi hfzshha-
dr. Yâni shhati korumak, hasta olmamaktr. kincisi, hastal teda-
vidir. Halbuki bedenin shhati büyük bir nimettir. Din ve dünya eh-
line bitmeyen sermayedir. Bedenin shhatini korumak saadettir.

Kadr ve kymetini bilip, kaide ve artlar ile amel etmek büyük ni-

mettir. Çünkü shhatini koruyan akll kimse, âfiyet bulur. Bedeni-
ne hastalk gelmeyip, selâmette kalr. Tedbir ve ilâca ihtiyac kalma-
yp, rahat eder. Bo zaman bulup, Mevlâ'nn mâifelire kavuur. O
hâlde bu Mârifetnâme'de yalnz hfzsshhann kaide ve artlarn
yazmak lâzm gelir, ite o devlet ve saâdetin kadr ü kymetini bilip,

frsat elde iken onu koruyasn. Ve ömrün oldukça shhat ve âfiyette

kalasn. Allahü Teâlâ ile olup, mârifetine çalasn. Evet, hfzsshha
kaidelerini, esaslarn bilip amel eden kimse, Hakk Teâlâ'nn yard-
m ile, beden shhatine sahip olabilir, ama mütehasss tabib olsa bi-

le, gençlik kuvvetini devam ettiremez ve herkes en uzun ömür olan
yüzyirmi yana gidemez. Zira bedenin olumas ve devam, yeyip,

sindirip, fazlasn dar atmas hararete yakn rutubetle, yâni sulu
gdalarla mümkündür. te bu tabii hararet, o tabiî rutubeti tahlil

ederek, o rutubet azalrsa, bu hararet de azalr ve besinlerin sindi-

rilmesi de zayflar. Böylece, bedenin varlkta kalmasn salayan
besin kaynaklar azalr. Beden de gün be gün zayflar, küçülür. Ta-
bii rutubet bitince, tabii hararet de söner.

Herkesin kendine özgü olan mizaç ve kuvveti bakmndan öm-
rünün müddeti ve mukadder eceli bulunan tabii ölümü, ite budur.
Demek ki, insann elinden gelebilen hfzsshhann gayesi udur ki,

önce mizaçlar bilip, onlardan zaruri sebepleri eit ederek bedende
bulunan tabii rutubeti, azalmaktan ve bozulmaktan koruyup, ölüm
zamanna kadar dardan bir zarar gelmezse, dört iten her
kendine uygun olarak hfz ederek shhat ve âfiyette, rahat
ömrünü tamam eder. Bedenin mizaçlar, on alâmet ile bilinir. Za-
ruri sebepleri altdr.

Bedenin mizaçlarnn on alâmetinden birincisi lems, yâni dokun-
madr. Mizac mutedil olan bedenin lemsi hararet ve souklukta mu-
tedildir. Mizac deimi olann lemsi de mizacnn deimesi yö-

nünde his olunur.

isi, et, ya ve iç yadr. Bunlarn çokluu bedenin rutube-

kuruluuna alâmettir. Fakat etin çokluu bedenin rutu-

bet ve hararetine ve ancak ya ve iç yann çokluu bedenin ru-

tubet ve soukluuna alâmettir.
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Üçüncüsü, saç ve kldr. Çokluu, kvrakl, serüii ve siyah-l bedenin hararet ve kuruluk alâmetidir. Az. düz. ince ve beyaz
olmalar, bedenin soukluk ve rutubetine alâmettir.

Dördüncüsü, bedenin rengi olup, beyaz olmas soukluuna ve
balgamn çokluuna, krmzl hararetine ve kann çokluuna, iki-

sinin karm itidâle alâmettir. Bedenin buday renkli olmas hara-
retine, sanl hararetine ve safrann çokluuna, siyahl souklu-
un çokluuna ve sevdânn fazlalna alâmettir.

Beincisi, uzuvlann heyetidir. Gösün genilii, nabzn kuvvetli
atmas, kann belli olmas ve koyuluu, el, ayak ve kemiklerin bü-
yüklüü bedenin hararetine, bunlarn zdlar soukluuna alâmet-
tir.

Altncs, infiâlin niteliidir. nfialin [te'sir altnda kalmann]
sür'ati hangi keyfiyetten olursa, bedenin de o keyfiyette olduuna
delâlet eder. Meselâ soukluk keyfiyetinden sür'atle etkilenmek, o
bedenin souk olduuna delâlet eder.

Yedinci, tabiî fiillerdir. Fiillerinde kâmil olan tabiat, kendi iti-

daline, az veya bozuk olan soukluuna, kark bulunan harareti-
ne, tabiat sür'ati yine hararetine, yaval soukluuna alâmettir.

Sekizincisi, uyku ve uyanklktr. Uykunun çokluu bedenin so-

ukluuna ve rutubetine, uyankln çokluu, hararet ve kurulu-
unun çokluuna, ikisinin itidali bedenin itidaline alâmettir.

Dokuzuncusu, büyük abdestin durumudur. Onun keskin koku-
lusu, salam, renklisi bedenin hararetine, onun zdd bedenin so-
ukluuna alâmettir.

Onuncusu, nefsi intikaller olup, onlarn kuvvet, sür'at ve çoklu-u bedenin hararetine, az duyarl bedenin soukluuna alâmet-
tir. Devam ve sebat, bedenin kuruluuna çabuk gitmesi, onun rutu-
betine alâmettir. Gadab ve iddet, cür'et ve hiddet, çabuk ve çok ko-
numak bedenin hararetine, vekar ve hayânn çokluu onun souk-
luuna, kalbin zayfl onun rutubetine, korkaklk ve ürkeklik
onun kuruluuna alâmettir.

Bu bildirilen on alâmetten baka, insan bedeninde olan dört ka-
rmdan [esastan] her birinin çoalmasnn çok alâmetleri vardr.
Onlar da unlardr: Kann çok olmasnn alâmeti, ba ars, sallan-
ma [tansiyon yükselmesi], esnemek, durgunluk, hislerin hareketsiz-
lii, belâdet, yüzün ve dilin kzarmas, çban çkmas, yüzde delik ve
yarklar meydana gelmesi ve burun kanamasdr. Ayn ekilde, rü-
yâda krmz eyler görmek ve uyand zaman azn tatl bulmak,
kann çokluuna iarettir.

Balgamn çok olma alâmeti, bedenin renginin beyaz olmas, duy-
gusuz olmas, derisinin yumuak olmas, souk olmas, tükürüü-
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nün çok, hararetinin az, sindiriminin zayf, tabiat vurdumduymaz
olmas, geirmesi, çok uyumas, rüyada su ve kar görmesi ve uyan-d zaman, azn tuzlu bulmasdr.

Safrann çok olmasnn alâmeti, rengin ve gözlerin san olmas,

azn ve burun deliklerinin uçlarnn kuru olmas, daima çok hara-

rette olmas, itihas kesilmesi, çok kusmas, dilin sertlemesi; rüyâ-

da ate görmesi ve uyannca azn ac bulmasdr.

Sevdânn çokluunun alâmeti, bedenin kurumas, derinin rengi

deimesi, kann renginin siyahlamas, düüncenin artmas» mide-

nin ekimesi, yalanc ehvet, bevlin ve kann katlamas ve rüyâ-

da duman ve kap görmesi, uyand zaman, aznda ekilik bulma-
sdr. Tb ehlinin denemeleri bunlardr. Her eyin en dorusunu Al-

lahü Teâlâ bilir.

ÜÇÜNCÜ NEVÎ: Hfzsshhann kaide ve artlarndan olan alt

zaruri sebebi bildirir.

Ey aziz! Tb ehli demilerdir ki, bedenin devam etmesinin za-

rûri sebebleri altdr:

Birinci sebep: Bizi kuatan havadr. Onu içeri çekip, akcierin

içinde, yürekten gelen kirli kandaki karbondioksiti nefes vererek

dar çkarr ve rûha itidâl verir, içeri çekilen hava önce oksijeni

verir. O da kana karr. Bu hava, hâli üzre saf ve mûtedil kalp pis

koku ve çirkin dumanlarla karmadkça, bedenin devamn sala-

yc, shhati koruyucu ve temin edicidir. Eer hava pis koku ve du-

man ve islerle deiirse, hükmü de deiiktir. O hâlde dört mevsimin
her biri, kendine münasip olan hastal verip, zddm giderir. Ger-

çekten yaz mevsimi, safray çoaltarak, hastaln verir; rutubeti

bozup, kalbi starak da susuzluk ve hararet meydana getirir. Son-

bahar, gece ve gündüzü deitirip, souk ve scaklar farkl olarak

hastalklar çoaltp, meyvelerin çoalmas ile kan azaltr, sevdây
çoaltr. K mevsimi, balgam çoaltarak, hastalk verip, ba skar,

zükkâm ve nezle yapp, öksürüü artrr. lkbahar, dört esas kar-m hareket ettirerek bademcikleri iirir. Kan çoaltarak madde-
li hastalklar getirir. Bu mevsim, mevsimlerin en salklsdr. Ha-

yat ve shhat için daha uygun, daha lâtif ve daha tatldr.

kinci sebep: Cismani olan hareket ve durmalardr. Bedenin bu

deni zarara sokmasndan ziyade stmas daha çoktur. Az, fakat ya-

va ve fazla zayf hareketin mûtedil olan, normal yemek yediren

ve sindirimi kolaylatrandr.

Üçüncü sebep: Nefsâni olan hareket ve durmalardr. Bu hare-

ket, rûh ile kann hareket etmesiyle olur. Demek ki rûh, ya bedenin
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dna defaten hareket eder. Çok kzgnlk hâlinde olduu gibi. Ya-

hut rûh, bedenm içine defaten hareket eder. Korku ve saknma hâ-

linde olduu gibi. Yahut tedricen hareket eder. üzüntü ve keder vak-

tinde olduu gibi. Yahutd ve iç bedene birbiri arkasndan hareket-

eder, mahcubiyet zamannda böyledir. Hûhun bu bildirilen hareket-

lerinde, bedenin harekete gelen taralnn snmas, hareket etmeyen

ksmnn souk olmas lâzm gelir. Çünkü bedenin snmas, hareke-

tin devamllndan, soumas ise azlndandr. Ad geçen hareket-

lerin çok olmas helake götürür. Hareketsizliin çokluu da sou-

maya sebep olur.

Dördüncü sebep: Uyku ve uyanklktr. Uyku hareketsizlie,

uyanklk ise harekete benzer. Zira uyku halinde rûh, kendi hareke-

tiyle yemekleri sindirmek için, bedenin içine müteveccih olup, bede-

nin d soukluu üzere kalr. Onun için beden uykuda iken, uya-

nklktan daha çok örtünmeye muhtaç olur. Uykunun çokluu be-

denin rutubet ve soukluunu arttrr. Evet uykuda iken rûh, bede-

nin içine dönüp, sindirimi mümkün olan besin bulursa, onu hazm

edip bedeni str. Hazm mümkün olmayan gday ve karm bu-

lursa, hararetin tahriki ile onu yayp, bedeni soutur. Gece uykusuz-

luunun çokluu beyni zayflatr, sindirimi bozar ve maddeyi tah-

lil edip, tabii rutubet ile ackma getirir. Gündüz uykusu da iyi de-

ildir. Zira rengi bozar, dalaa zararldr ve üzüntü verir. Gündüz

uykusu âdet edilip, ikinci tabiat olduysa, terki câiz olmaz. Ancak

tedricen terki lâzmdr. Uyku ile uyanklk arasndaki tereddüt de

iyi olmayp aknlk ve eleme sebeptir.

Beinci sebep Yiyecek vc içeceklerdir. Bunlar bedene ya keyfi-

yetiyle te'sir eder. Böyle olunca ilâcdr. Ya sadece maddesiyle tesir

eder ki, o hâlis gdadr. Yahut suretiyle te'sir eder. Eer onun özel-

lii bedenin mizaç ve hayatna uygun ise tiryaka girer. Aykr ise

öldürücü zehir gibidir. Yahut hem maddesiyle, hem keyfiyetiyle te'-

sir eder. Bu devâ olan gdalardr. Yahut hem keyfiyet hem de sure-

tiyle te'sir eder. özel te'siri olan ilâçlar böyledir. Sekmoniya gibi.

Yahut da hem maddesiyle, hem suretiyle te'sir eder. Bu özel gdadr,

elma gibi.

Gdalar ya lâtif, ya galiz [kaba, sert] ya da ikisi ortas olur. Bun-

larn herbirinin bedeni beslemesi ya çok, ya az olur. Mutlak su ba-

sit olduundan bedene gda olmaz. O ancak besinleri yumuatmak

ve piirmek için ve onu dar yollardan geçirmek için kullanlr.

Altnc sebep: Çkarmak ve utmaktr. Bunlar mutedil bedene

faydal ve shhati koruyucudur. Çkarmann çokluu bedeni soutur

ve boaltr. Ancak, parça kan. safraya galip balgam ve sevdâ gibi

souk ve kuru olanlardan çok çkmas, bedenin rutubetini

Gdalarn bedende çok kalmas ise, kann akt yerlerin
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zedelenmesine, rutubete, itiharm kesilmesine ve bedenin arla-
masna yol açar. Souk su ile gülsuyu yüze çarplsa, her hareketi

def edip, tabii hareketi takviye edip. fenalk geçirmeyi önler. An-

cak, arif ve uyank olan, hepsini Allahü Teâlâ'dan bilir. Celle ânü-
hû ve amme nevâlühü ve lâ ilahe gayruhu.

DÖRDÜNCÜ NEV: Bu alt zarurî sebepten üç sebebin tadilâ-

tn bildirir.

Ey azizi Tabibler demilerdir ki, shhatini korumak
«aynan bu alt sebebi gözetip, itidal üzere bulunmas lâzmm,
havay tâdil en önce lâzm olup, bahar mevsimini kasd ile istikbal

si gibi müsekkin maddeler yemelidir. Kuvvetli hareketten, tatllar-

dan ve hamam gibi scaklklardan saknp, az yemeli, ince giymeli-

dir. Yaz mevsiminde az hareket etmeli, gölgede durmal ve safray

gideren lâtif souk yiyecekler yemeli, her stc ve kuru gdalardan

saknmal, hyar, kavun ve karpuz gibi sulu eyleri tercih edip. be-

yaz elbise ve soukluk veren keten giymelidir. Sonbaharda çok cima'

etmekten, souk su ile ykanmaktan ve kuru eylerden saknp, .so-

uk içeceklerden, ya meyveleri çok yemekten ve kusmaktan ve ba-n açmaktan, gecenin souundan, ölenin scandan kaçnma-
ldr. K mevsimini yünlü ve kaln giyeceklerle karlayp et ve he-

lise gibi kuvvetli ve stc gdalar tercih etmelidir. Bu mevsimde
kuvvetli hareketler bedene faydaldr. Kusmak ise kuvveti azaltr.

nî hareket ve sükûnda tâdil: Bedenin, içinde ve dnda
bulunan sebepler ile her zaman ondan ayrlanlar yerine gdaya ih-

tiyac olduundan, gdasz beden devam etmez. Hiçbir gda, olduu
gibi bir uzva cüz olmaz. Belki dört sindirimden her birisinde gda-
dan bir fazlalk veya birazck kalr ki, onda bir fayda kalmaz. O
fazlaln define tabiat frsat bulmadndan ona iltifat etmez. te
bu fazlalar terk olunup, uzun zaman kalp çoalrsa, o kadar mad-
de toplanr ki, bedene keyfiyet yönünden zarar verir. Yâni bedeni

str, yahut pörsütür, yahut soutur. Yahut hararetini söndürür.

Yahut kemiyetçe zarar verir. Yâni kan damarlarn tkayp, bede-

ne arlk verip, peklik hastalklar verir. Eer o toplanan madde-
ler dar atlsa, elbette beden o devâlardan eziyet çeker. Zira istifra

edilen devâlar çou zehirli olup, bedene yarayl ve faydal olan

maddeleri de dar çkarr. Demek ki toplanan fazlalklar kalsa da,

dar atlsa da, bedene zararldr. Halbuki riyâzet denilen bedenin

hareketi, bütün a'zâlar stp, fazlalklarn öyle götürür ve giderir

ki. hiçbir sindirim yerinde fazlalk kalmaz. Eer mutedil hareket,

bildirilecek zamanlarda kullanlrsa, o öyle bir riyâzet olur ki, cisme

sürür ve hafiflik verip onu kabil-i gda eder. Mafsallara salamlk
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verip rutubetin tahlili, ayrmas ile sinir ve kirilere metanet verir.

Bütün maddi hastalklardan emin edip mizaci hastalklardan çou-

nu uzaklatrr.

Bu riyâzetin vakti, besinlerin tamamen alnmas ve hazmndan
sonradr. Yâni akam yemeinin mide, karacier ve damarlarda

hazm olunup, dier yemein vakti geldii zamandr. Mutedil riyazet

öyledir ki, onunla yüzün rengi krmz olup, ciltte damarlar görü-

nür. Kann akn arttran riyazet, ar olup, bedeni str ve kuru-

tur, rutubeti giderir. Hangi uzvun mutedil riyâzeti çok olursa, o uzuv

daha kuvvetli olur. Özellikle o riyazetlerin nevinde çok kuvvet bu-

lur. Meselâ elin riyâzeti. eya tamakta çok olsa, onun kuvveti, e-
ya tamakta ham ellerden çok olur. Belki her kuvvetin an a'zânn

hareketi gibidir. Nitekim hfza devam edenin, hâfza kuvveti kuv-

vetlenir. Her uzvun bir özel riyâzeti [egzersiz fizii] olduundan,

beynin riyâzeti aksrmak olur ki. o hareketle tabiat onda olan ezay

giderir. Akcierin riyâzeti öksürük olup, bu hareketle, tabiat onda

olan ar balgam, yahut göse isâbet eden ar soukluu giderir.

Uzuvlardaki ihtilâç illeti bir sert rüzgâr olup, onunla adaleler

ve onlara bal olan deri hareket eder. Titreme ise. müteharrik kuv-

vetin, adaleyi harekete getirmesinden olur. Nitekim o. korku, kzgn-

lk, tevi, üzüntü ve gayretten meydana gelir. Sadrn riyâzeti k-

raattir. Onda hafif olarak balayp, tedricen sesi yükseltmek iyi olur.

Kulan riyâzeti güzel sesleri dinlemektir. Gözün riyâzeti, güzel ey-

lere bakmaktr. Elin riyâzeti tutmak, ayanki yürümektir. Mûtedil

olan ata binmek bütün bedenin riyâzeti olup, snmaktan ziyade ha-

reket ettirendir. Salncakta salnmak, mûtedil at ile gitmek gibidir.

Top ve cevgân oyunu bedenin riyâzetidir. Zira galib olan hurrem ve

âdândr ve malüb olan gaml ve kzgndr. Yar da bedenin riyâ-

zetidir. Gemiye binmek ahlât hareket ettirir ve mideye faydaldr,

tstiska ve cüzzam gibi müzmin hastalklar giderir. Çünkü nefsin

onda ferah ve elemi birbiri ardndan gelmektedir. Eer onda kus-

mak gerekirse, brakmasn ki, bedene gayet faydaldr. Uzuvlar o-
mak da bu riyâzetten saylr. Eer omak bir bezle olursa, kan de-

riye doru çekip, rengi krmz görünür. Omada itidâl, a'zâya kuv-

vet verip, fazlas zahmet ve sknt verir.

Nefsanî olan hareket ve hareketsizliin tâdilinde muhakkak ki,

hareket menei rûh ve onun kendisinde olan gadab ve ehvettir.

Gadâbm çokluu tetievvür, azl cübn, itidali ecâattr, yiitliktir.

Bu mûtedil hareket bedene shhat, nefse izzet, din ve dünyaya siyâ-

nettir, yâni korumaktr. ehvetin ifrat ereh, tefriti, yâni azl ha-

mûl, itidâli iffettir. Bu mûtedil hareket bedene shhat, nefse lezzet,

iki cihanda rahat ve selâmettir. Ama ereh nefsin istilâs ile akla

galib olursa, mecazi ak denir. Bu da mâlihülyânn bir çeididir. Bir
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hastalktr ki. çounlukla gençlere ârz olup, maukun hevâ ve iste-

i bankasndan yüz Çevirttirir. Bu akn sr ve sebebi, mahbübun
ekli ve emailini çok güzel bularak hep onu düünmek ve hamla-
maktr. Çou zaman o düünce ile cima' ehveti ve arzusu da uya-

nr. Bunun alâmeti rengin sa armas, bedenin zayflamas, göz ka-

paklarnn imesi ve gözlerin çukurlamasdr. Bu âkn gözünün
hareketi güler hâlde olmaktr. Sanki lezzetli bir eye bakyordur.

çten gelen ah ile sesi hazin çkar. Onun hâlleri ve davranlar inti-

zamsz olur. Uykusunun azlndan geceleri uyank durur. Eer bir

tabib nabzna dokunup, akran ve yârânn isim ve sfatlarn söylese,

hangi isim ile nabz deiir, yüzünün rengi dönerse, o isimde olann,

onun mauku olduunu anlar. Ona vuslat, kavumak gibi ilâç ol-

maz. Eer ona, maukuna kavumak, meru olarak mümkün deil

ise, ona mauku ayplama ve ona kzdrma ile ilâç olunur. Eer akl-

l ise, nasihat kabul edip, o sevdadan vaz geçer. Yoksa onunla alay

edip, aka cünün ve sevda demekle, yâni deliliktir diyerek vaz geçer

ve shhat bulur. Eer semâ, terk ve çok cima' ile âcilen tedavi olun-

masa, ak onun tabiatn da istilâ edip helâk olur.

Beyt (Arapçadan tercümedir):

Ak öyle bir derddir ki, ona biri tutulsa.

yi olmaz, tabibi Hazret-i Mesih olsa.

BENC NEV: Bildirilen alt zarûrî sebepten kalan üçünün iti-

dal üzere olmasn beyan eder.

Ey aziz! Tabibler demilerdir ki, bedeninin shhatini korumak
isteyen kimse, mehur alt zaruri sebebi kalan üçüne de dikkat

edip, onlarda da itidâle riâyet etmeli ve bununla hayatnn sonuna

kadar shhat ve âfiyetle gitmelidir.

Uyku ve uyanklkta itidal: Uykunun en iyisi, zaman bakmn-
dan mûtedil olandr. Yâni dört saat kadar derin bir uyku olmaldr.

Yemekler hazm olunduktan sonra uyumaldr. Yâni yemek yeyip su

içtikten sonra uyku gelince, ikinci hazmda bulunmaldr. Midesi

zayf olan kimse, yiyeceklerin sindirimine uyku ile yardm ederse,

önce yarm saat kadar sa yanma yatmaldr. Böylece gdalar, sa
tarafa meyilli olan mideden karacierin cezb etmesi kolay olur. Ka-

racierin harareti onu str. Sonra iki saat kadar sol yan üzerine

yatp, uyumak lâzmdr. Cier yorgan gibi mide üzerine gelip Onu

str. Birinci hazmda mideye yardmc olur. Sonra iki saat kadar

sa yan üzerine yatp uyumaldr. Bu da ikinci sindirime yardm
olup. besinlerin karaciere gitmesini kolaylatrr. Maddenin tabia-

tn istilâ bakmndan uyku uyanklktan etkilidir. Zira uyku hâlin-

de, hareket içte daha çok olduundan, maddeye daha çok galib olur.
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Maddenin tabiatn aktma ve götürme bakmndan uyanklk uyku-

dan etkendir. Çünkü uyanklkta hararet vücûdun dna döner,

maddeyi tahlil ve isâle eder. Uyku hâlinde sebepsiz çok terleyenin

gdas bol demektir. Uykusu ar ve uzun olann, yâni sekiz saatten

çek uyuyann beyninde rutubet galib olur. Böylesi hafif gdalar ile,

hafif uykulu olup itidâl bulur. Uykusu gelmeyen, yâni yirmidört sa-

atten çok uykusuz kalan hamam ile rahat bulur. Süt. ve arpa suyu
gibi rutubetli eylerle uyku gelir.

Kâbus» uyuyan kimsenin, uyku hâlinde, üzerine ar bir ey ge-

lip, onu skp, hareketten men edip, nefesini skmasdr. Bu kâbus,

buhar tahlil eden uyanklk ve hareketin bulunmad zaman ka-
nn, balgamn veya sevdânn buharnn beyne çkmasndan mey-
dana gelir. Bunun iîâc istifra ile beyni temizlemektir.

Yiyeceklerde itidal: Hâli üzere kalmas istenen her shhatin, be-

denin sfatnda benzeri ona irad olunmaldr, nhiraf etmi bir sh-
hat, kendisinden üstün olan shhate nakl etmek istenirse, ona zdd
irad olunmak gerekir. O hâlde bedenin shhatini, hâli üzere muha-
faza etmek isteyen gdalardan, siyah tanelerden temizlenmi bu-
day ekmei, hafit tatllar, koyun eti. kümes hayvanlan eti ile yetin-

meli, lokmalar küçük alp. çok çinemeli, meyvelerden ancak incir,

üzüm, kuru üzüm yemelidir. Mizacn itidâli için olmayan gda ve

meyveleri almamaldr. Eer hazrdaki yiyecekler bunlardan ise o

zaman yer. Özellikle itihasz yemek yememelidir. tihas geldii za-

man da geciktrmemelidir. Yaz günlerinde souk yiyecekler, kn is©

scak besinler almal, hazm olunmu yiyecekler üzerine baka yiye-

cek getirmemelidir. Yemek zamann uzatmamaldr. Böylece gda-
nn balangc ve sonu hazmda karmamaldr. Hazmda tabiatn

bozulmamas ve armamas için yemekler çok çeitli olmamaldr.
Çok olmazsa, lezzetli gdalar daha faydaldr. Eki yiyecekler bede-

ne zararl, çabuk ihtiyariatc, uzuvlar kurutucudur. Tatl yemek,
mideyi rahatlatr, bedeni str, safray tahrik eder. Tuzlu gdalar,
bedeni kurutur, safra yapar, uzuv ve kuvvetlere zarar verir. Tatl-

nn zararn eki giderir. Ekinin zarar da tatl ile gider. Tuzsuzlar

tuzluyu, tuzlular tuzsuzu mutedil eder. Nefsinde gdaya itiha kal-m iken, ondan el çekmek lâzmdr. Yemek zamanlarna riayet el-

bette lâzmdr. Lâkin kötü gdalara alm olan, buna devam etme-

yip, tedricen terketsin. Çok yemek yemeyi indirerek, bir yemek ile

etmelidir. Çünkü gündüzün bir, akamdan sonra da bir defa
vücûda shhat, rûha hafiflik verir. Çünkü hastalklarn çou,

çok yemekten olur. O hâlde tokluktan korunan kimse, ömrü olduk-

ça âfiyet bulur.

Demevî mizaç olan kimsenin gdas sumak gibi olmaldr. Bal-

gami mîzac olann gdas stc ve lâtif; safravî mizaç olann g-
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das nar gibi souk ve rutubetli, sevdâvi mizaç olann gdas rutu-

betli olmaldr.

Balkla yourt yemek bedene zararldr. Cüzzâm ve felç gibi

müzmin hastalklara sebep olur. Yourtla eki yemek de yamandr.
Sütlaç üzerine sevik ve paça üzerine üzüm ve herîse [kekek] üze-

rine nar yemek, pirinç ile. yâni pilâvla sirke yemek bedene zarar,

mideye ziyandr. «Ekmek ile kuru üzüm yiyen, hayat boyunca dok-

tora muhtaç olmaz» sözü. doktorlann dilinden dümez.

Bedeni zayf olan, imanlamak ve kilo almak için, gday mide

ve barsaklarda tutan ve damarlara ulatran eyleri kullansn.

Meselâ badem, fstk, fndk gibi kuru yemiler, pimi' buday va

pirinç, yâni pilâv, karpuz ve haha çekirdei ve buna benzer ey-
leri nek sütü ile kaynatp, krk sabah ikier bardak içip, etlensin.

Eer ilkbaharda inek sütünü kaynatp tuz ile çürütüp, onun maya-

sndan krk elli sabah yemekten önce iki üç fincan kadar içip bir

saat miktar srt üstü yatarsa, itidal üzere etlenir ve imanlar. Çok
yal ve iman olan kimsenin zayflamas için, az yemesi, çok ha-

mam yapmas ve aç olarak çok hareket etmesi ve sert yer üstünde

yatmas ve gdalardan mercimek, arpa ve peynir ile iktifa etmesi lâ-

zmdr. Böylece et ve içya eriyip gider. Bedeni mutedil olup, ruhu

rahata eriir.

çeceklerde itidal: Nehir suyu ile kuyu suyunu hazmdan önce

bir arada almak tabiata zorluktur. Zira bu iki su, incelik ve arlk-
ta birbirine uygun deildir. Sularn en iyisi nehir suyudur. Özellikle

temiz yerde akp. her eyden pâk olan, yahut talk yerden akp, tik-

sindirici her eyden uzak olan. Ve bilhassa kuzeye veya douya
akan; ayn ekilde yüksek yerden alçak yere doru akp gelen; ve

yine menba uzak olup. çok akmakla lâtif olan, letafetinden arl
az olan; çek olup iddetli akan su en iyi sudur. Nil nehrinin suyu,

bu sfatlarn çounu tamaktadr. Menba suyu, hareketinin azln-
dan ar ve sert kalmtr. Yer altnda olan kerizler içerisinde akan
sular sert sulardr. Maara ve kuyu sulan daha sert kalmtr.

Su çmek, ikinci hazm baladktan, yâni yemek yedikten iki üç
saat geçtikten sonra iyi ve faydal bilinmitir. Yemek yerken su iç-

mek hastal körükler. Lâkin midesi scak olan kimsenin, yemek
arasnda ve sonuna doru su içmesi faydaldr. Itihas zayf olana

kuvvet verir. Çünkü o zayflk hararetin çokluundan gelir. Böylece

su içerek hararet mutedil olur. Ama aç karnna ve terli iken, bil-

hassa cima* ve hamamdan ve müshil içtikten sonra ve meyve üze-

rine su içmek ve bilhassa souk su içmek zararldr. Lâkin bildirilen

zamanlarda susuzlua dayanamazsa, çocuun meme emmesi gibi,

dudaklar i\& emerek içmeli ve üç nefesi geçirmemelidir. Her nefes-
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te üç yudumdan çok içmemelidir. Çünkü çou zaman susuzluk,

uzayan veya tuzlu olan balgamdan meydana gelir. Halbuki çok su

içmeye alnca, hararet artar. Eer o hararete sabrederse, tabiat, o

hararet maddesini eritip, hararet de kendinden gider. Çok olur ki,

bunun gibi, hararet maddesini bal gibi tatllar teskin eder. Her za-

man ayakta su içmek hata ve tehlikelidir. Ancak Zemzem suyunu

ayakta içmek ifâdr.

Nazm (Arapçadan tercümedir):

Be yerde su içmekten iyi sakn kendini.

Zira içersen eer hastalk verir sana;

Hamamdan ve cima'dan ve yorgunluktan sonra,

Yemekten sonra, bir de yatnca yatana.

Boaltma ve tutmada itidal: Bedenin shhatini düünenin, her

zaman kendi tabiatna dikkat etmesi lâzmdr. Eer tabiat kabz
olursa, onu incir ve senâmeki gibi svlarla yumuatsn. Bilhassa

yallarn tabiatna yumuaklk, rahatlk ve selâmettir. Tabiatnda

çok yumuaklk bulursa, onu sumak ve kavruk gibi eylerle kabz

etsin. Doyduunda yemein çokluundan midede hâsl olup geir-

mekle çkan gaz ile yahut ekime ile yahut sadece arl île gda-

y bozuk bulursa, hemen o anda kusmak için gayret etsin. Eer kus-

mas zor ise, veya vakti deil ise mastik ile kaynam scak su içip,

sa yan üzerine yatsn. Yahut bir parmak bala ince tuz katsn ve

pamuk ile mak'atnda yarm saat kadar tamaya katlansn. Tâ ki,

yumuayp, rahatça o bozuk gda gitsin. Sonra elma gibi mideye

kuvvet veren eyleri yeyip hamamda yatsn. Eer ishâl olursa, gül

yapra, dövülmü maz. nohut sakz, ermeni çamuru, fesleen to-

humu, tebeir ve kimyon gibi kuru maddelerden yesin. Yahut elma,

sefercel ve eki nar gibi meyveler yesin. Böylece tabiat yine itidâ-

line kavuur.

Bevl ve gaitay, yâni küçük ve büyük abdestini çok tutmak çok

zararldr. Titreme verir. Çabuk ihtiyarlatr.

Fârisi nazm (tercümedir):

nsan hayatnn, mide temeli

Tedricen gitmeli, üzülmemell.

Balanrsa açlmayacak kadar.

Kalbe elem verir, bedene zarar.

Balanmayacak kadar açlrsa,

Ölüme götürür, vermesin tasa.

Dört deiik, serke tabiatler var.

Bulumu insanda ve kaynamlar.
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Galib olursa bu dörtten biri,

Kahbdan can söker, brakmaz diri.

te arif, kâmil olan insanlar.

Bu fâni dünyaya bel balamazlar.

ALTINCI NEV: Shhat hâlinde mûtad olunan ifrazatn [boalt-

mann] en kolay nevi olan cinia' ve hamamn itidalini bildirir.

Ey aziz! Tabibler demilerdir ki, salkl iken âdet olunan ifra-''

zatn en kolay ve faydals cima' ve hamamdr. Cima'mn en fayda-

ls, birinci hazmdan sonra olan ve bedenin scaklk, soukluk, ya-

lk v© kuruluunda, bo ve doluluunda itidal hâlinde bulunandr.

Bir yanllkla, bu itidâlin dnda bulunduysa, bedenin hararet ve

rutubet ve dolu hâlinde bulunan cima'n zarar, onun soukluk, ku-

ruluk ve bo hâlinde bulunanndan az ve kolaydr. ehvet kuvvet

bulmadkça ve âlet düünce ve bakma olmakszn cima' etmeye

kalkmak, bedenin shhatine zararl bir oyundur.

Faydal cima'n alâmetleri vardr: Akabinde bedene hafiflik, ne-

at, yemek arzusu ve uyku gelir. Ancak böylece bedende bulunan

fazlalk dar çkm olur. Çünkü mutedil cima-, tabii harareti gide-

rip bedeni rahatJandrr, yemek ve beslenmeye bedeni hazrlayc-

dr. Kzgnl zayflatp, bozuk vesveseleri ve sevda düüncelerini

izâle eder. Balgam olan hastalklarn çou onunla gider. Çok olur

ki, cima' terk edenin menisinden, bozuk buharlar beyne çkp, ba
dönmesi ve göz kararmas gibi belâlara urar. Meni buhar beden-

de kalp, kaplarna dolduunda, kasklar ier ve acr, bedende ar-
lk hissedilir. Cima'a avdetinde süratle hafiflik ve ifâ bulur. Ci-

ma'mn çokluu, vücudu boaltr, kuvveti düürür, gözleri zayfla-

tr. Mübtelâsm titreme alr. Kriz gelir. Sinirlerini boaltr. Acuzeye,

kabine, hastaya, küçük bâkireye ve yllarca cima' olunmayan dula

cima' etmekten kaçnmak lâzmdr. Çünkü bunlar kuvveti çeker,

âleti yumuatr, rutubeti datr ve üzüntü verir. Pimanlkla son

bulur. Nefretle ad anlan livata tabiata aykr ve bedene zararldr.

Çünkü onda ihanet ve eziyet birlikte olup inzâl zevkini men eder.

Genç güzel hanmla cima' vücuda shhat, hislere kuvvet verip, tabi-

ati mesrur, kalbi pür huzur eder. Zira tabiat ona mâil olduundan

meni ifrazat çok olup, o fazla madde bedenden gider.

Cima' ekillerinin en efdâli, kadn srt üstü yatrp, iki baca
açk olduu hâlde, diz üstünde iki baca arasna girip yapmaktr,

önce oynaman, konumal, birbirine güzel, tatl sözler söylemeli,

sevimeli, gösünü, dudaklarn ve yanan öpmeli, sarlmal, ku-

caklamazdr. Hattâ göüslerini ve göbeinden aasn omaldr.

R 29



450 MABFETNAmE

Sonra âletini, bd'a sürmeli ve kadnn gözünü kollayp ehvetin id-

deti ile ikisi de iyice isteklenmeldir. Kadnn menisi gösünden ay-

rlrken gözü deiir ve erkei gösüne almak ister. O zaman üzeri-

ne düüp ileri geri hareketlerle inzâli salamaldr. nzalden sonra

kamnn üzerinde biraz kalp meninin imtizaç edip rahme ulama-
sn salamaldr. Çocuk arzu edenin bu edebler üzere hareket et-

mesi gerekir. Böylece inzâl de kolay olmu olur. Kadn da ondan
lezzet alr. Çocuun vücûdu tamam olup, hepsi shhat ve afiyette

olur. Boalma, bununla tamam olur. Böylece meninin bakiyesi me-
sânede kalmam olur. Orada kokuup hasta etmez. Bd'n rutubeti

ona damlayp, ondan mesâne iltihab yapmaz. Sakn kendisi yatp,
kadn üzerine almasn.

Cima' tahrik eden eylerden biri, insanlarn mücameatma mut-

tali olmaktr. Biri de kadn ses ve arklarn dinlemektir. Biri de
hayvanlarn çiftlemelerini seyretmektir. Biri de cima'a ait, yâni

seks hikâyeleridir. Kasktaki kllar temizlemek de ehveti uyand-
rr, âleti tahrik eder, cima' düüncesi dourur. Ama, Ibeyt):

Nazar- ehvet için rûy-i zenân a olsun,

Zeni olmazsa kiinin sol eli sa olsun.

ehvetle bakmak için kadnlarn yüzleri apaydnlktr. Kiinin
hanm yoksa sol eli sa olsun.

deyip, eli ile istimnâ etmek, üzüntü ve skntya götürür. Cima' yolu

ile meniyi dar atamayann derisinin altnda olan hararetle rutu-

betten bit meydana gelir. Bazen bunlar bedende defaten hâsl olur

ve o derece çoktur ki, rengi sarartr, uykuyu kaçrr, ehveti keser.

Bunun için erkekler daha çok bitli olur. ilâc beden ve elbisesinin

temizliine dikkat ve tuzlu su ile ykanmak, yâni denize girmektir.

Sonra da tatl su dökünmelidir.

Hamamn iyisi, binas eski. içi geni, suyu tatl, harareti mûte-

dil olandr. lk odas lk ve rutubetli, ikincisi scak ve rutubetli,

üçüncüsü scak ve kuru olmaldr. Beden shhatini muhafaza edip,

terlemek için hamama gidenin, scak olan üçüncü odasna tedricen

gitmesi, çkarken de yine ala ala çkmas gerekir. Hamamn için-

de çok kalmak, baygnlk, ba dönmesi, sknt ve zdrap verir. Mi-

zac kuru olan, suyu havadan çok kullanmaldr. Bunun için rutu-

bete ihtiyacnn çokluundan evinin döeme ve toprak ksmna bile

su serpip yatmaldr. Rutubetli buharlar çoaltmak için, hamamn
içine su dökmeli, içeriyi havalandrmaldr. Mizac rutubetli olan

ise, havay sudan çok kullanmaldr. Kurulua olan ihtiyacnn çok-

luundan, suyu kullanmadan önce terlemelidir. Sal korumak yö-

nünden hamamda çok fazla terlemek de iyi deildir. Çünkü cild

kzarm ve yatr. Beden pörsümeye ve sknt gelmeye balarsa,
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hemen dan çkmaldr. Hamamdan sonra iyi örtünmeli, salam
giyinmelidir. Çünkü beden, hamamdaki havaaan daha souk olan

havaya çkacaktr. Beden hamamn suyundan emdiinden onun o

harareti, çabucak gidip, tabiaten souk olan su, soukluunu aln-

ca bedenin de soukluu artar. Eer yemekten sonra hamama gi-

derse, bedenin imanlamasna, yalanmasma sebep olur. Ama sir-

ke bal içse, kabzlk görmez. Banyodan sonra yerse, kabzlktan
kurtulur. tidâl üzere bedeni olur. Yemek hazm olunduktan sonra

hamama giderse, yine toplu ve salam olur. Mide bo iken hama-

ma gitmek, bedenin kurumasna yardm etmektir. Zira asli hararet

ile arzi harareti bir arada bulundurur. Riyâzeti az olan kimse, ha-

mamda çok terlesin. Böylece riyâzet [beden eitimi] ile bedenden

ayrlacak fazlalklar, hamamn scakl ile ter ve kir olarak çkar.

Bu boalma ile vücûd itidâl mizacna kavuur.

Souk su ile ykanmak gençlere kuvvet verir. Yaz günlerinde

öle üstü, mizac hararetli ve eti mutedil olan kimselerin bedenine

shhattir. Ama ihtiyarlarn ve çocuklarn, ishal ve nezlesi olann ve

hazm noksan olann bedenine zararldr.

Kükürtlü kaplcalardan çkan scak su ile ykanmak, fazlalkla-

r atc, titreme ve felç hastalklarna ilâç, uyuzu iyi edicidir. Mafsal

arlar ve romatizmaya iyi gelir. Tecrübe edilmitir. lâçl sularn

hepsi bedendeki bütün kokular giderir, yaralan iyi eder. Bu tür

lcalarn vücûda olan bütün faydalarn ancak Allahü Teâlâ bilir.

YEDNC NEV: Çok kullanlan ilâç ve gdalarn tabiat ve fay-

dalarn, özelliklerini ve hükümlerini ebced harflerine göre bildirir.

Ey aziz! Tabibler demilerdir ki, herkes kendi vücûdunun heki-

mi, doktoru olmaldr. Kulland ilâç ve müfred gdalarn tabiat ve

faydalarn bilmelidir. Her birini hükmüyle kullanmaldr. Böylece

vücûdu shhat üzere kalmaldr. lâçlardan her bir ilâcn bedene na-

sl te'sir ettiini bilmelidir. O ilâçla bedenin kendi tabii hararetini

deitireceini bilmelidir. Eer bedene, insann hâlinden ziyade te'-

sir etmezse, o ilâç mutedil, bedene keyfiyetinden çok te'sir ederse, o

ilâç itidalden ve o keyfiyetten hariçtir. O te'sir az olup, hissedilmez-

se. o en iyi derecede ilâçtr. Te'siri his olunursa ve lâkin bedene za-

rar vermezse, o ikinci derecede bir ilâçtr. Bedene zarar verirse, lâ-

kin zarar helâk edici deilse, o deva üçüncü derecededir. Zarar
ölmeye götürürse o dördüncü derecede devâdr. Ona zehirli ilâç ad
verilmitir. Gdalarn ahkâm, bu müfred devalarn hükümleri de-

recelerindendir. Hepsinin isimleri ve hükümleri ebced harfleri sra-

s ile beyan olunur:

. A — briim: Scak ve rahattr. Özellikle ilenmemii faydal-

dr. Giyilmesi bitin üremesini önler.
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îccâs [Erik]: kinci derecede soutucu ve yatr. Tatls mideyi

bozar, ishal eder. Acs kalb iltihabn teskin edip. safray söker. Ac-

s, tatlsndan daha az ishal edicidir.

Ispanak: Birinci derecede souk ve rutubetlidir. Gdas iyidir.

Scak ve kuru olan akcier ve göüse faydaldr. Karn yumuatc,
beldeki, srttaki demevi arlar gidericidir.

Eftimon Bir bitkidir ki. birinci derecede kurutucu, ikinci dere-

cede stcdr. Kokusu müsekkin olup, kâhil ve yallara uygun ve

faydaldr. Sevda ve balgam hastalklarn gidericidir. Sara ve ma-

lihulyâya faydal ilâçtr. Gençleri ve hararetlileri susatr.

Anason: Herkesin bildii bir tohum olup, ikinci derecede kuru-

tucu ve hararet vericidir. Böbrek, mesâne, rahim, karacier ve dalak

tkanklklarn açar. Yeli giderir. Ba arsna, safrav hastalklara

iyi olup, ba dönmesine çok faydaldr. Dövülmüü gül ya ile kula-

a damlatlrsa, kulan içinde çarpma ve dümeden ânz olan ar-
lar dindirir. Bevli, hayz ve rutubeti söktürücü ve balgami olan su-

suzlua faydaldr. Süt ve meniyi arttrc, zehirin zararn gideri-

cidir.

smed: Sürmetadr. Isfahan sürmesi denir. Birinci derecede

souk, ikinci derecede kurudur. Eki olmazsa kurutucu ve kabz edi-

cidir. Gözü kuvvetlendirici, burun kann kesicidir.

Ürüz [Pirinç]: Hububattan bir çeit olup, birinci derecede st-
c, ikinci derecede kurutucudur. Suyuyla ykanmak a'zâlan kirden

temizler. Yemesi mideyi temizler. Sütte piirilirse, yâni sütlâç yap-

lrsa meniyi artrr.

B — Basal [Soan]: kinci derecede kurutucu, üçüncü derecede

stcdr. Tahlil edici, kesici, yumuatc ve gidericidir. Damarlarn
azlarn açmak onun iidir. Kuvvetlisi yüzü kzartr. Tuz ile telili

sökücüdür. îtidâl üzere yenmesi mide ve itihaya kuvvettir. Çou
ba ars yapar, akla hafiflik verir. Pimi soan çok gdaldr. Lâ-

kin hararet verir. Parlamaya faydal, basur azlarn açc, ehveti

arttrc, bevli sökücü, tabiat yumuatc, zehir kokularna faydal,

pimi hâlde yarann üstüne sarlrsa. arsn dindiricidir.

Bttîh-i asfer [Kavun]: Birinci derecede stcdr. Sür'atle saf-

raya dönüür. Onu sirke bal düzeltir.

Bttîh- ahdar [Karpuz]: kinci derecede rutubetli ve souktur.

Bedeni kirden korur, bevli müdrir. böbrek ve mesanede olan talar
düürür. Yemek ile yenmesi faydaldr.

Beyd [Yumurta]: En iyisi, yada yarm piirilen tavuk yumur-

tasnn sardr. Faydals taze olandr. Sars hararete, beyaz so-

uklua meyillidir. kisi de rutubetli ve faydaldr. Beyaz yüze sü-
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rülse, güne ve atein scaklk te'sirine kar koruyucudur,

bal ile kartrlp yüzdeki çizgilere sürülse izâle eder. Beyaz göz a-
rsna, boaz sertliine, ses kesikliine, öksürüe, nefes darlna
ve kann havalandrlmasna yarar. Tavuk yumurtas çabuk nüfuz

eder. Midede sindirilir. Gdas bol ve meni yapcdr. Dövülmü maz
ile karm ishâle iyi gelir. Yumurta et kuvvetindedir. Çünkü o hay-

vann bir cüz'üdür. Belki kuvvet olarak hayvandr.

Badincan [Patlcan]: kinci derecede scak ve kurudur. Sevdâ,

ba dönmesi, tkanklk, uyuz ve cüzzam tevlid eder. Rengi bozar,

sar ve siyah yapar.

Bindik [Fndk]: Hararet ve kurulua meyillidir. Zor hazm edi-

lir. Cinsi gücü arttrr. Ba ars, mide bulants tevlid eder. Beyne

faydal olup. öksürüü giderir.

C — Ceviz: Birinci derecede kuru. ikinci derecede stcdr. Ba
ars verir. Hazm zor, harareti çoktur. Bal ile olursa, mide üüt-

mesine iyidir.

Hindistan cevizi: kinci derecede scak ve kurudur. Gözü kuv-

vetlendirici, göz hastal olan sebel'e faydaldr. Kokusu güzel olup

yemei hazm ettiricidir. Karacier, dalak ve mideyi kuvvetlendiri-

ci, bevli müdrir, tabiati kabzdr.

Cübn [Peynir]: Tazesi souk ve rutubetli. Eskisi hararet verici

ve kurudur. Ortas besleyicidir. Tuzlusu eski olursa, zayflatc ve

mesâne ta yapcdr.

D — Dârcîn: Üçüncü derecede hararet verici ve kurudur. Çok

lâtif ve câzibdir. Kapal yerleri açc ve her zorluu düzelticidir. Ya-

, giderici, tahlil edici, eriticidir. Faydas yüzdeki çiitlere ve titre-

meye çoktur. Ba ve göüs arlarna faydaldr. Üütmeden olan

nezleyi ve öksürüü giderir. Mideyi kuvvetlendirici, kalbi ferahlan-

drcdr. Karacieri açcdr. Böbrek ve rahim arlarna faydaldr.

Göz kararmasn ve göze perde gelmesini önleyicidir.

Dik ve Dücâc [Horoz ve tavuk]: Horozun en iyisi, ötmeye ba-
lamadan önceki hâli, tavuun ise, yumurtlama zamannn gelme-

sinden öncedir. Horoz çorbas mafsal arlarna, titremeye, mideye,

romatizmaya, kulunca muvafk gelir. Tavuk eti akl kuvvetlendirir,

tabiat açar, meniyi arttrr, sesi düzeltir.

H — Herise [Kekek]: Belli bir gda olup. et suyu ile pimi bu-
daydan olur. Rutubet ve kurulukta, scak ve mutedildir.

V — Verd- ahmer [Krmz gül]: Birinci derecede souk, ikinci

derecede kurudur. Tohumu yaprandan çok kabzdr. Onun kurusu

daha çok kabzdr. Sedleri, kapal* yerleri açc, sevdây

iç organlar kuvvetlendiricidir. Gülsuyu, baygnla
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ba arsn geçiricidir. Bedenin kokusunu güzel eder. Mürebbas s-
cak olup mide ve karaciere kuvvet verir, sindirimi kolaylatrr.

Z — Zagferân: Birinci derecede kuru, ikinci derecede scaktr.

Rengi güzelletirir, bevli müdrir, ehveti uyarc, sedleri çözücü, da-

marlar açcdr. Lâkin kabz vardr.

Zencefil: kinci derecede kuru, üçüncü derecede scak olup, ay-

rca bir de rutubeti vardr. Cinsi arzular kamçlayp, özellii ile ka-

racier ve midenin soukluuna uygun gelir. Onunla midenin ru-

tubeti gider. Tabiat da yumuaklk bulur. Kullanlmas dirhemin

yarsndan iki dirheme kadar faydaldr.

Zeyt-i ham [Zeytinya]: Birinci derecede souk ve kurudur.

tidal üzere scaktr ve rutubete yakndr. Eskisinde hararet çoktur.

Her gün zeytinya sürünmek saçlar kuvvetlendirir ve beyazlar

düürür.

H — Hnna [Kna]: kinci derecede souk ve kurudur. Çözücü,

açc, hafifletici ve kabzdr. Ateli iler ve balgam için piirilme-

si faydaldr. Ya, sinirleri müleyyin, zorluklar çözücüdür.

Hmmes [Keten tohumu]: Birinci derecede scak ve kurudur.

Siyah en iyisidir. risi makbulüdür. Srt arsna faydaldr. Di dip-

lerindeki ve yüzdeki ileri giderir. Sesi düzeltir. Dier danelerden

gdal olduu denenmi ve bilinmitir. Pimii istiskaya faydaldr.

Böbrek ve mesane talarn düürür. Meniyi arttrc, cinsi arzulan

kamçlaycdr. Bevli müdrir, doumu kolaylatrcdr.

Hnta [Buday]: Hararet ve rutubette mutedildir. nsann ha-

raret ve rutubetine muadildir. îri krmz buday en iyisi, en kuv-

vetlisi, en lezzetlisi ve en besleyicisidir.

Hamam [Güvercin]: Bunun uçacak hâle geleni yavrusundan
hafif ve besinlidir. Yavrusu scak, rutubet bakmndan daha çoktur.

Tl — Tini Ermeni [Ermeni çamuru]-. kinci derecede souk ve

kurudur. Tabiat kan çok tutucudur. Küçük ve büyük sivilce ve

çbanlara urubu veya sürülmesi faydaldr. A'zâlardaki pörsümeyi.

çürükleri ve ateli nezleyi giderir.

Tabâlr [Hind hyar]: kinci derecede souk, üçüncü derecede

scak ve kurudur. Yüksek atei düürücüdür. Safravi olan hastalk-

lara iyidir. Midenin hararetini ve iltihabn ve karacier iltihabn
müsekkin, hummaya mânidir.

Y — Yaktîn [Kabak]: kinci derecede souk ve rutubetlidir.

Dönümesi çabuk, karmas düzgün, gdas lâtiftir. Ham üzüm,
«ummak, sefercil, yahut eki nar ile kaban kaynatlmas safraya

faydaldr. Lâkin kulunca zarar kat bekat fazladr. Bal ile kayna-
tlmas onu da gidericidir.
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SEKZNC NEV: Çok kullanlan ilâç ve gdalar (Kelemen Sa'-

fes) harflerinin srasnca bildirir.

Ey aziz! Tabibler demilerdir ki:

KÂF — Kafur: Üçüncü derecede souk ve kurudur. Afiyet veri-

ci olup, hararetli ileri, ateli ba arsn geçiricidir. Atei yüksek

olanlarn hislerini kuvvetlendirir, uykusuz olana uyku verir, kokla-

may etkiler ve cinsi arzulan keser.

Kehribâ: Birinci derecede scak, ikinci derecede kurudur. Kan-

daki oksijeni tutar. Yüksek atee kar faydal ve ishâli kesicidir.

Kimyon: J kinci derecede scak, üçüncüde kurudur. Kuru, kabz
ve kesicidir. Bevil sktrmasna da iyidir. Yaralar yaptrc, ta-
lar düürücüdür.

Kem'e [Krmzya çalan ak mantar]: Hükmü ar ve sert, tad
kötüdür. Ancak suyu güzel olup, göze parlaklk verir.

Kereviz: Birinci derecede scak, ikincide kurudur. Bedeni ya-
szlatr. Damarlar açar. Ar dindirici, kokusu güzel, cinsi arzular

kamçlayc olup ta dümeye iyi deildir. Karaciere, öksürüe,

böbrek ve dalaa, istiskaya ve mesâneye faydaldr.

Kilye [Böbrek]: Hararet ve soukta mutedildir. Bir miktar ku-

rudur. Sindirimi zor, karmas kolaydr.

Kebed [Karacier]. Scaktr. Böbrekten iyidir. yisi ördek ve

yal tavuk karacieridir.

Keni: Birinci derecede kuru, ikincide kabzdr. Ar dindirici

ve ateli ileri giderici, ateli mideyi kuvvetlendirici, yüksek atei

ve yemeklerdeki asiti giderici, ba dönmesini, sara'y önleyicidir.

Lâkin meniyi kurutucu ve cinsi arzular kesicidir. Çok yenirse göz

kararmas yapar.

Kira' [Paça]: Tabiat yumuatcdr. Hazm kolaydr. Öksürüe
faydaldr.

L — Lübiyâ [Börülce]: Kurudur. Lâkin onda artk bir rutubet

vardr ki, karm balgam rutubetidir. Gösü yumuatr, idrâr tu-

tar. Akcier için de iyidir. Islah karabiber, tuz ve sirkedir.

Lûz [Badem]: Tatls rutubetten yana mûtedü olup, acs da

vardr. kinci derecede scaktr. çilirse idrar tutar. Ac bademin

kü insann mizac her eyden mutedildir. Kadn sütünün en üstünü,
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gösünden emilendir. Salmasndan beri çok zaman geçmi olan

süt, iyi deildir. Hamli, kadnn hâmile olduu süreden çok olan

hayvann sütü kötü, ar ve serttir. Hamilelik müddeti insana ben-

zer olann sütü iyidir. nek gibi. Sütün suyu scak, lâtif ve ykayc-
dr. Onda hiç ekilik olmaz. Macunsuz ilâçtr, özellii yakc safray
serinletmektir. Eftimon ile yakc sevday da müsehhildir. Yourt
souk ve kurudur. Yeni olan yourt ya ve scaktr. Bütün süt mah-
sulleri bedene kuvvettir. Bal ile içteki yaralan temizler. Beyine kuv-
vet, meniye kesret [çokluk] verir. Yine süt ve yourt cinsi arzular
kamçlaycdr. Az kuru ve scak karm safraya faydaldr. Öksü-
rüü giderir. Lâkin balgam olanlara zararldr. Zira onlarn hara-
reti onu hazm edemez ve demevi olanlara çeviremez. Yallara, ru-

tubet verdii için faydal ve uygundur. Demek ki onlarn, sindirim-

lerine bal ile yardm etmeleri lâzmdr. Bazen süt, önce karn boal-
tp, barsaklarda olan fazlalklar çkarr. Sonra bedende dank
olup, tab' kabz edip, itidâl üzere gider. Süt, pimi olursa hazm
kolaydr.

Lübâ [Auz]: Hazm yava, hâli kötü olup, düzelteni baldr. Her
süt, karacier boluunu tkar. Ancak deve sütü tkamaz. Sütü ve
yourdu çok içmek ve yemek vesvese ve unutkanla ilâçtr. Fakat
dilere ve di etlerine zarardr. Ba aryan ve dönenlere ziyandr.

Göz kararmasna sebep olur. Islah ekerdir. Süt ekerli olursa, yü-

zün güzelliini, bedenin imanlamasn temin eder. Terkibleri sulu,

peynirli ve yal sütler olmak üzere ayrlr. nek sütünün çou ya-
ldr, deveninkinin çou suludur.

Lahm [Et]: En faydals ya az olan koyundur. Buzann ve o-
lan fuzulî ksm azdr. Her hayvann erkei, yals ve siyah lez-

zetli ve hafiftir ve iyidir, tnek eti keçi etinden kurudur. Keçi eti ko-
yun etinden kuru, hazm zor ve tutucudur. Boazlanacak devenin
etinin tad ar, hazm zordur. Tavan eti scak ve kuru olduundan
sevdas çoktur. Et cinsinin gdas kuvvetlendiricidir. Sür'atle kana
dönüür. Baharda ve yazn ilk zamanlarnda hararet için, inek eti

yemek hata ve tehlikelidir. Çünkü uyuz ve cüzzam ve dalak yapar.

Ayn ekilde ilkbaharda ve yazn yarsnda bütün sert etlerin vücû-
da zaran vardr. Lâkin deve eti sert olmasna ramen çabuk dönü-
ür. Kaz eti sert olup, çok besinlidir. Tavuk eti ondan hafif ve lâ-

tiftir.

Lâden çiçei: Birinci derecede kuru, ikinci derecede scaktr. Lâ-

tiftir. Kaynatlr. Rahmin hastalklarna iyidir. Saçlarm dökülmesi-
ni önler. Zor kapanan yaray kapatr.

M — Mastik [Kendir]: kinci derecede scak ve kurudur. Gayet
lâtif, hulûl edici ve kabzdr. Akc, balgam eritici ve gidericidir.
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Balgam câzibdîr. Öksürüe faydal, kan tükürmeyi kesici, mideyi

temizleyici, kuvvetli ve faydaldr.

Müh [Tuz]: Birinci derecede kuru, üçüncüde scaktr. Çabuk çö-

zülür ve kurutur. Çeitli kokular krar ve giderir. Donmu madde-

leri str ve eritir. Yarm dirhem kadar içilmesi kâfidir. Yakc tuz-

la dilerin kiri gider. Tuzu itidal üzere kullanmak rengi güzelleti-

rip gdalar oluturur, fuzuli eyleri çkarr ve ishâl ilâcna yardm

eder. Beyaz billur tuz ham balgam, siyah tuz balgamla sevdây kö-

künden söker ve giderir.

Muluhiyâ [Edem gümeci]: Birinci derecede souk, ikincide ru-

tubetli olup, karacierdeki tkanklklar açcdr.

Mimi [Zerdali]: kinci derecede rutubetli ve souktur. Çekir-

deinin ya ikinci derecede scak ve kurudur. Basurlara iyidir. Ka-

rm çabuk bozulur. Kurusu, harareti teskin eder. Mideye huh'dan,

yâni eftaliden iyidir.

N — Nil otu: Birinci derecede scak, ikincide kuru, üçüncüde ka-

bzdr. Zayfl keser, yüzdeki çiitleri giderir. Yeni yaraya fayda-

ldr. Yaprandan boya olur. yâni çivit boyas olur.

Na'nâ [Nâne]: Kuru ve scaktr. Aynca rutubeti vardr. Mideyi

sür'atle str ve kuvvetlendirir. Hazm kolaylatrr. Balgam ve de-

mevî olan kusmalar önler. Cinsi arzular kamçlar, meniyi çoaltr.

Be on yapra süte konsa, kesilmekten önler.

Nehâle-i dakîk [nce kepek]: Birinci derecede scak ve kurudur.

Parlaklk, yumuaklk ve temizlik özellikleri vardr. Badem ve e-

kerle içilmesi, boaza ve öksürüe faydaldr.

Niadn Birinci derecede souk ve kurudur. Yumuatc ve çok

kuvvetlidir. Za'ferân ile macun sürülmesi yüzdeki çiitleri giderir.

S — Summak: kinci derecede souk, üçüncü derecede kurudur.

Kabz ve kuvvetlendirici, balayc ve tutucudur. Kan durdurur.

Safray bolua çekicidir. i ve urlar gidericidir. Di arlarna

ifâ, harareti teskin edici ve mideyi düzeltici, itihay açcdr. Sa-

çn siyahlamasna, baylmamaya sebeptir.

Seker [Hurma nebizi]: Birinci derecede rutubetli ve scaktr.

Semen [Hayvani ya]: Birinci derecede rutubetli ve scaktr.

Boaz ve gösü yumuatr ve tahlil eder. Fazlalklar azaltr. Bilhas-

sa badem ile çok te'sir eder.

Sefercel: kinci derecede souk ve kurudur. Kendisi ve çiçei

kabzdr. Ekisi tatlsndan çok kabzdr. Her çeit susuzluu gide-

rici ve bevli müdrirdir. ehveti kuvvetlendirir. Özellikle bal ile olur-
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sa mideye kuvvettir. Çekirdeinin suyu tabiat yumuatr, kabzl
annda giderir. Akcierleri yumuatr, öksürüe faydaldr. Fazla

alnmas kulunç yapar.

Semek [Balk]: Rutubetli ve souktur, tyisi küçüüdür. Kan az

ve lezzetli olup, çok çabuk bozulmaz. Aknts kuvvetli olan tatl su

içinde büyüyüp, klç çok olmamaldr. Yahut tuzlu denizlere dö-

külen tatl akarsularn azlarnda bulunup, onda kalmayandr.
Deniz balklarnn iyisi bayat olmayandr. Tuzu galip olup scakl
ve kuruluu olmayandr. Balk akc balgam yapar. Çabuk bozuldu-

undan scak olan mideden bakasna iyi gelmez. Balk etini bozan

rutubet ve yourttur. Tatl ise yarayl hâle getirir.

AYIN — Anber: kinci derecede scak, birincide kurudur. Mide,

karacier, yürek, his ve kuvvetleri takviye eder. Anber.miskten da-

ha mutedil ve beyin hastalklarna devadr.

Ud: kinci derecede kuru ve scaktr. Mide. karacier, yürek ve

hisleri takviye eder. Tkanklklar açcdr. Beyne çok faydaldr.

Çinenmesi güzel koku verir.

Asel [Bal]: kinci derecede scak ve kurudur. Parlaklk verir,

açar ve cezb eder. Kokmaya mânidir. Karmlar bile biti öldürücü-

dür. Kirli yaralar temizler, göz kararmasn giderir, mideyi kuv-

vetlendirir, itihay getirir, karn düzeltir. Yara üzerine sürülürse

ilâç olur. Zift ile de çok müessir ve çekicidir.

neb [Ya üzüm]: Kabuu souk ve kurudur. çi rutubetli ve s-

caktr. Çekirdeinde hem soukluk, hem de kuruluk vardr. Gdann
iyisidir. Mideyi ve cinsî arzular kuvvetlendirir. Olmuu iyisi, as-

mada olan beenileni, siyah renklisi efdâlidir. Mesâneye zararl-

dr. Bunu faydal klan tatl nardr.

F — Fdde [Gümü]: Souk ve kurudur. Hafakan mânidir. Mi-

de suyuna ve yüree faydaldr. Uyuzu giderir.

Fstk: kinci derecede kuru ve scaktr. Ayrca rutubeti de var-

dr. Yürei kuvvetlendirir, karacier tkanklklarn açar. Faydal

ilâçtr.

Fücle [Turp]: Gdas az. balgam çok, karacieri açcdr. Bede-

nin kokusunu bozar. Kurtlar öldürücüdür. Yemei sindirime yar-

dm çoktur. Lâkin hazm zordur.

Fülfül [Biber]: Dördüncü derecede kuru ve scaktr. Siyahndan

çok beyaznda hararet vardr. Krmzsnn kuruluu ikisinden az-

dr. Üçü de mide ve barsaklarda olan sert kokular tahlil eder, bo-

zar, Sinir ve barsaklar str.

SAD — Sandal [Hindistan taraflarnda yetien bir aaç]: kin-

ci derecede souk ve kurudur. Sürülmesi ve içilmesi scak ilere,
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ateli ba arsna ve hararetli hafakana faydaldr. Hararet ve ac-

dan hasl olan mide zayflna uygun gelir.

Sa'ter [Kekik]: kinci derecede scak ve kurudur. Lâtif, ayrc
ve faydaldr. Merhemi kokuyu giderir. Mideyi kurutur. Bevli mud-
rirdir. Gözün görmesini kuvvetlendirir. Kask arlarn keser.

Sumg [Aaç sakz]: Kurutmas çoktur. En lâtifi Arap sakzdr.
Çünkü o göüsteki sertlikleri yumuatc, karn düzeltici, barsak-
lar kuvvetlendiricidir.

DOKUZUNCU NEV : Çok kullanlan gda ve ilâçlarn isim ve

hükümlerini bildirir.

Ey aziz! Tabibler demilerdir ki:

KAF — Kusâ: Kavunun bir nevidir. Hyar gibi uzun olur. kinci

derecede rutubetli ve souktur. Olmuu iyidir. Hararet ve safray

müsekkindir. Bozulmuu koku, tiksinti ve ate verir. Olmuunun bo-

zulmuu daha fenadr. Koklamas baygnla faydaldr. Susuzluu

kesicidir. Mesaneye uygundur. Kusâda bevlin idran ve tabiatn yu-

muatlmas özellii vardr. Hyar ise kusâdan çok souk ve lâtiftir.

iddetli ateleri giderir. drar sökmek için çok faydaldr. Bazen

mide ve böür arlarna iyi gelir. Bunun slah tuz, bal veya zeytin

yadr.
Karanfil: kinci derecede scak ve kurudur. Karacier, mide ve

beyne faydaldr.

R — Reyhan: Birinci derecede scak ve kurudur. Kalbi kuvvet-

lendirici, basuru gidericidir. Koklanrsa uyku getirir.

Ravend: Aç karnna iki dirhem kadar on sabah içilirse, yara,

kir, düük, darbe, karacier, mide, ftk, böbrek ve mesâne için çok

faydaldr.

Râziyâne: Krda olann scaklk ve kuruluu üçüncü derecede,

bahçede yetienin ikinci derecededir. Gözü kuvvetlendirir. Karaci-

eri açar. idrar söker. Souk su ile olursa baygnl ve mide iltiha-

bn giderir.

Reybas: kinci derecede souk ve kurudur. Kan söndürücü, saf-

ray sökücü, harareti kesicidir. Özünden sürme göze faydaldr.

Yara ve safravî ishâli gidericidir.

Rumman [Nar]: Tatls birinci derecede souk ve rutubetli olup,

ekisi ikincide souk ve kurudur. kisi de safray söker. Ekinin bal

ile macunu kulak arsna faydaldr. Yeilin idrar çoktur. Narn
acs mide iltihabna iyidir. Ekisi boaz ve gösü sertletirir, tatl-
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s ise kuvvetlendirir ve yumuatr-, ateli öksürüü önler. Her nevi

hafakan def eder. En iyisi tanesi sulu olandr.

— a'îr [Arpa]: Birinci derecede souk ve kurudur. Besleme-

si budaydan azdr. Arpa suyu, sevikinden besleyicidir. Arpa suyu-

nun un ile macunu göüs, öksürük ve yüzdeki çiitlere uygun ilâç-

tr.

ûnîz: Siyah danedir. Nihayet ikinci derecede scak ve kurudur,

îlk scakl ciladr. Kokusu muhallildir. Bars giderir. Karndaki

kurtlar öldürür. Keten torba içinde iki dirhem, nohut ve ayranla

kartrlp alna konursa, nezleye iyi gelir.

T — Temr-i hindi [Hind hurmas]: kinci derecede souk ve ku-

rudur. Mideyi kuvvetlendirici, safray sökücü, kusmay teskin edici,

harareti kesicidir.

Tüffâh [Elma]: Tatls itidale yakn, hararete maildir. Onda ay-

rca souk bir rutubet vardr ki, onunla iirir. Ekisi daha souk

olup rutubeti azdr. Ezilmii hararet keser.

Tin [ncir]: Tazesi az rutubetli ve scaktr. Suyu ve beslemesi

çoktur. Midede hemen emilir. Kurusu lâtif ve scaktr. Bütün mey-

velerden besleyicidir. Olmuu itidâle yakndr. Eti yaralara iyidir.

Yumuatcdr. Harareti müsekkindir. Sütü, akc kan dondurur,

donmu olan eritir. Hastalkla bozulan rengi düzeltir. Macunu, bü-

yük çbanlar iyiletirir. Tuzlu balgamdan olan harareti teskin eder.

Müzmin öksürüü giderir. Akcier ve göse faydaldr. Karacier

tkanklklarn, dalak, böbrek ve mesâneyi açcdr. Aç kannla incir

yemenin sindirim yollarn açmada alacak te'sirleri vardr. Bilhas-

sa badem ve ceviz ile yenmesi çoktur. Lâkin ar ve sert yiyecekler-

le incir yemek iyi deildir. ncirin sirke içinde sulandrlmndan
üç sabah aç karnna üçer incir yiyen hummadan, yâni ateli hasta-

lktan kurtulur. Safradan zarar görmez.

Tut [Dut]: Beyaz incire yakndr. Lâkin ondan az besleyicidir.

Mideye yaramaz. Krmzs rutubetli ve souktur. Onda bir kabz

vardr. Boazdaki çbanlar yâni ileri giderir. Yemesinde ve su-

yunda itihâ ve gda kuvveti vardr. Gdalar mideden çabuk, bar-
saktan yava geçirir. Bevli arttrr.

S — Sûm [Sarmsak]. kinci derecede scak ve kurudur. Suyu

deitirmek, di ars, müzmin öksürük ve göüs ars için gayet

iyidir. Asalak ve kurtlan döker. drar söker. Bitleri öldürür. Fakat

buharnn çokluundan ba ars yapar ve göze zarar verir.

Sülc [Kar]: Hapsedilmi olan duman hararetinden susuzluk

verir. Mide ve sinirlere zararldr. Dilerin hararetten olan arsn
müsekkindir.
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H — Haha: kinci derecede souk ve kurudur. Siyah içme

veya macun olarak üçüncü derecede soutucu ve uyutucuuur. Ye-

mesi nezleyi önler.

Hatmi ebboy çiçeidir. tidal üzere scaktr. Onda olgunlat-

nc, yumuatc, ayrc ve gevetici özellikler vardr. Mafsal arla-

rn giderir. Titremeyi önler. Tohumu ateli öksürükleri keser. Yap-

ra göüs ikinliklerini giderir. Kökü kaynatlrsa barsak ve be-

vil yanmalarn, mak'attaki ikinlikleri ve ishali giderir.

Huh [eftali]: Birinci derecede rutubetli ve ikinci derecede so-

uktur. Çabuk bozulur. Tabiat yumuatcdr. Yonca suyu ve yap-

ra ile kulak kurtlarn; göbee sürülmesi, yahut içilmesi karn

kurtlarn öldürür. Çok besleyicidir. Lâkin gdas iyi deil, zararl-

dr. Yemekten sonra yemek iyidir.

Hal [Sirke]: Scaklk ve soukluktan mürekkeptir. Soukluu
daha çoktur. Kaynatlrsa soukluunun azalmas tecrübe edilmi-

tir. Sirke, kan inceltir, safray söker ve olacak ileri önler. Sevde-

vilere zararl, balgama zt, hazme, yâni sindirime yardmc ve uyu-

zu önleyicidir. Yanmalara iyidir. Gül ya ile ba arsna faydal-

dr. Azda gargaras di arsn keser.

Hubz [Ekmek]: En üstünü temizlenmi buday unundan yap-

lan olup, unu ince ve elenmi olandr. Mayas tuzlu olup, hamuru

itidal üzere olmaldr. Tandrda piirmelidir. Buna yakn olan frn-

da piirilen somundur. Bunlardan bakasnda fazilet bulunmaz. Ek-

mein sca zararl, souu faydaldr. Simitin yâni peksimetin g-

das çoktur. Fakat sert ve kuru olduundan nüfuzu yavatr. Emil-

mesi zerdur. Elenmemi undan ekmek tabiat yumuatcdr. Emil-

mesi çabuktur. Fakat beslemesi azdr. Kadayif yâni pide [ince ek-

mek] lezzetlidir. Fakat sertlik verir. Süt ile yorulan ekmek çok

betleyicid . Zor sindirilir. Siyah buday ekmeini su ile yemek be-

deni imanlatr. Shhati korur.

Hardal-. Üçüncü derecede scak ve kurudur. Balgam keser. Maf-

sal arlarn giderir. Uyuza iyi gelir. ikinlikleri düzeltir. Ban
rutubetini temizler. Damlas ve ya kulak arsn giderir. Balla aç

karnna yenmesi, akcier yollarnda olan sertlikleri izâle eder.

Z — Zehcb [Altn].- Lâtif ve mutedildir. Tozlan, sevdevi hasta-

lklara ilâçtr. Kalbi kuvvetlendirir. Hafakana faydaldr. Azda
tutulmas, az kokusunu izâle eder.

DAD — Damran: Reyhan cinsindendir. Fesleen derler. Birinci

derecede rutubetli ve scaktr. Koklamas beyne faydaldr.

ZI — Zarur: kinci derecede scak ve kurudur. Yaray temizler.
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G — Galiye: Kymetli bir trdr. Sert ileri, urlar yumuatc
ve çok derde devâdr. Souktan olan ba arsn giderir. Tanmas
rahim ansm giderir.

Bütün ilâçlarn ve gdalarn Allahü Teâlânn te'siri ile müessir

olduu muhakkaktr. Bu bildirilerin zanni sebeplerden olduu bel-

lidir. Elbette bütün sebep ve eyaya müessir olan ancak müsebbi-

büT - esbâbdr. Herkese zarar ve fayda ondandr. Burada, «lim iki-

dir, biri beden için tb, dieri din için fkh ilmidir», kelâmnn anla-

tlmas bitti. Bundan çok isteyenler tb ve eczâ kitablarma ba vur-

sun.

ONUNCU NEV: Vücûdun shhatine ait olan yeme ve içmenin

edeb ve kaidelerini ve baz yiyecek ve meyvelerin fazilet ve fayda-

larn bildirir.

Ey aziz! Hadis âlimleri demilerdir ki, peygamberlerin (aleyhi-

müsselâm) âdetleri arpa ekmeini yemee devam idi. Habib-i Ek-

rem (sallâllahü aleyhi ve sellem) hazretlerinin çou zaman yedik-

leri arpa ekmei yahut buday unu ile kark arpa ekmei idi. Ar-

pa ekmei ile, üstüste üç gece doymu olmayp, çou zaman aç ve

susuz dururdu. Bunun için tenbih ve beyan buyurup, gündüzün be-

yazl ve gecenin karanl içinde ikier kere yemek ve içmek israf

ve illettir, buyururdu. Et yemek ve çorba içmee devam etmek kalbi

karartr. Krk gün hiç et ve yal yememek ahlâk bozar, tabiat de-

itirir. Ackmadan yemek, susamadan içmek vücûdun shhatine za-

rardr. Nitekim hayreti gerektirmeyen yerde gülmek, insan mah-

cub eder.

Shhatini korumak isteyen toklua devam etmeyip, yemein lez-

zetini bulacak kadar aç olsun. Cennet ziyafetleri için. elinden gel-

dii kadar aç dursun. Tâ ki akl sâf, sadr geni, kalbi nurlu olsun.

Mümkün oldukça gday tebâdür etmelidir. Bununla bedeni shhat,

tabiat kuvvet bulur. Akam yemeini terk etmemelidir ki. uzuv-

lar ihtiyarlamaktan, kuvvetten dümekten emin olsun. Çeit çeit

nimetlerle, çeitli erbetleri birletirmeyip. bir yemekle iktifa etsin.

Böylece cismi shhat ve sürura, kalbi hayat ve huzura kavusun.

Çünkü her hastaln kökü tokluk, her devânn asl açlk olduu tec-

rübe ile sâbittir. Yalnz ekmek yiyenin bedeni, ömrü oldukça shhat

ve afiyette kalr. Edeb ise, acktktan sonra yemek, doymadan önce

yemekten el çekmektir.

te az yeme ve içmenin en aa derecesi midenin üçte birini

yemek, üçte birini su, üçte birini de havaya ayrmaktr. Orta dere-

cesi yeme ve içme ile midenin yarsn doldurmaktr. Doyduktan

sonra yemekten saknmak çok önemlidir ve lâzmdr. Zira fazlas is-
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raf ve haram olduu gibi, hastalk ve çöküntü verir, önümüze ge-

len yiyecek ve içecei aa görmemeli, beenmemezlik etmemelidir.

Itihas varsa yesin, yoksa yemeyip konumasn. Bir kiilik yemek
iki kiiye yeter. Nitekim iki kiilik yemek dört kiiye, dört kiilik ye-

mek sekiz kiiye yeter.

Baz yiyecek ve meyvelerin fazilet ve faydas hakknda çok ha-

dîs-i erifler vardr. Nitekim Cebrail aleyhisselâm Habib-i Ekrem'e

(sallallahü aleyhi ve sellem) herîs yemesini iaret etmitir. Bunun
üzerine bu yemei yeyip güç, cima' ve gece ibadeti için otuz krk
adam kadar kuvvet bulmutur. Ona göre arpa ekmei, mercimek

çorbas ve su kaba, bütün yemeklerden iyi ve sevgili idi. Zira Al-

lama Teâlâ'y zikr ettiinde, kalbi ondan incelik bulmutur. Etten

beyin, kulak, göz ve dier uzuvlar kuvvet almtr. Etin en iyisi

omuz ve arka eti olup hasta kalbi düzeltir ve rahat ettirir. Katklarn
iyisi araptan yaplan sirke olmutur. Hurma ve üzüm meyvelerden

olup katk hükmündedirler. Üzümü ekmekle yemek ve tatl ve gü-

zel koku verenden tatmak ve koklamak haberde gelmitir. Müba-
rek bal sabahleyin aç kannla yiyen ve içen her hastalktan ifâ bu-

lur. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) meyvelerden kavun,

karpuz, taze hurmay, erbetlerden souk ve tatl erbetleri severdi.

Pilâv [pirinç pilâv] yerken, Resûlullah'a salâtü selâm okumak lâ-

zm gelmitir. Zira pirincin nuru, onun cevherinden vücûd bulmu-
tur. Hadis i erifte dendi ki, «Baklay kabuu ile yiyenden o kadar

hastalk çkar gider». ûniz, ölümden baka her hastala ifâdr.

Peyniri ve cevizi yalnz yemek hastalktr. Fakat ikisini birletirene

devadr. Kuru üzüm yemek kokuyu güzel, rengi parlak yapp balga-

m keser, sinire kuvvet verir. Onu yiyen çekirdeini atsn, bedene

zararldr. Sefercel kalbe cilâ ve zekâ, korkaa yiitlik vermede

zeldir. Nar iç kabuu ile yemek mideyi tesviyedir. ncir yemek ku-

lunç ve romatizmadan emniyet ve kalbe inceliktir. Mübarek karpuz

Cennet suyunu ve her yemekte olan lezzeti kendinde bulundurur.

Onun et, çekirdek ve kabuu bütün uzuv ve kuvvetlere faydaldr.

O yemek, su ve reyhandr. Karn ve mesâneyi ykayan sabun gibi-

dir. Bel suyuna bereket, ehvete hareket verir. Kokusu güzel oîup„

ba arsn teskin eder. Deriyi temiz ve tezyin eder. Göze kuvvet,

yemee itiha ve lezzet verip, susuzluu giderir, barsak kurtlarn
öldürür. Yetmi hastal söküp, bedene fayda verir.

devâ niyetiyle yemek illetleri izâle eder ve hikmet ve-

rir. Beyni rutubetlendirir, cima' kuvvetlendirir, ehveti harekete

getirir. Ak mantarn suyu yüze ifâ ve siyah efdâldir. Bir memle-

kete giden orann soanndan yesin, orann hastalklarndan emin
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olsun. Pimi soan ve sarmsak yiyen lezzet ve kuvvet bulur. 1

yememelidir. Kokusundan melekler incinir. Çamur yiyen kendini

kati edendir. Çünkü mideyi bozar, rengi sarartr, bedeni helâk eder.

Hadîs i erîfde dendi ki: -Üç ey kalbin sürürünü ve bedenin sh-

hatini mûcibdir: Güzel koku koklamak, bal içmek ve güzel elbise

giymektir.. Muhakkak ki o hazret doru söylemitir. Zira, «insan

elbisesiyledir», sözü bu mânây tasdik etmektedir. Demek ki insan-

lar libas ile süslüdür. Takvâ elbisesi ise hepsinden güzeldir. Bedeni

ve can koruyucudur.

ONBRNCt NEV: Din i mübînin edebi ve Resûlullah'n sünne-

ti üzere güzel giyinmeyi ve bedeni süslemeyi bildirir.

Ey aziz! Hadîs âlimleri demilerdir ki. Habîb-i Ekrem (sailalla-

hü aleyhi ve sellem) hazretlerine elbisenin sevgilisi kamis [entari]

olmutur. Kolu, yâni yeni parmaklarnn dibine kadar, etei topuk-

larnn üstüne kadar gelmitir. Topuklarn üstüne kadar sünnet,

uzunu bid'at ve kibre alâmet olmutur. ^Halilullah (aleyhisselâm)

erkek ve kadnlar için serâvili [alvar] tesettür için en uygun bul-

mutur. Çünkü alvar avret yeri ile yer arasnda dahi perdedir.

Sark sarmak hilim, vekar ve makam olup, , Araplarn tâcdr.

O hazretin mübarek sar siyah kumatand. Sarn ucunu iki

omuzu arasnda iki kar miktar uzatmak sünnettir. Çene altna

devretmek bid'attr. islâm sünnetlerinin biri sert elbise ve kaftan

giymektir. Sert elbise damarlar hareket ettirir, kalbi huû' üzere

bulundurur. Kl ve yün elbise giymek peygamberlerin sünnetidir.

lk abâ giyen Süleyman aleyhisseiâmdr. Tevazu edip, miskinlere

benzemek için aba giymek evliyâ-y kirâmm âdetidir.

Resûlullah'n (sallallahü aleyhi ve sellem) karnisi [entarisi],

izâr [iç elbisesi] ve serâvili [alvar] beyaz pamuktan, aba, kaftan

ve kua yünden yeil al idi. Yeile bakmak kalbe sürür, göze kuv-

vettir. Yeil giymek onun ümmetine sünnettir. Erkeklere srf san ve

krmz mekruh ve bid'attir. Saf ipek haramdr. Elbiseyi temizlemek,

nimete ükürdür; ziynet, letafet ve nezâfettir; arl, üzüntü ve

kasveti gidermektir. Gönül zenginliiyle eski elbise giymek teva-

zuya alâmettir. Hepsinden önce karnisi giyip, sonra otururken al-

varn giymek sünnettir, insanlarn kzmasndan ve kalbe üzüntü

gelmesinden emniyettir. Bir elbiseyi yamamadkça atmamak kalbe

rahatlktr. Çkard elbiseyi bir fakire vermek, âfetlerden selâmet-

tir. Üç kat elbisesi birikince, bir katn fakirlere balamak cömert-

liktir. Elbisesini çkarnca katlamak, onu eytann giymesinden ko-

rumaktr. Elbisenin lisân hâl ile. «Beni peçe tezyin edeni, gündüz

ben tezyin ederim, süslerim-, demesi o hazretten bildirilmektedir.
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Mevlâ'nn yaygs olan toprak üzerinde, arada bir yaln ayak yürü-

mek, nefsi krmaya delâlettir. Misk, anber, ud ve kâfur gibi güzel

kokular ve esanslar sürmek, buhur ile tatyib sünnettir ve lezzettir.

Sürme ta ile iki gözüne üç kerre sürme çekmek sünnettir ve ziy-

nettir. Kirpikleri büyütür ve göze kuvvet verir. Aure günü sürme

çekmek, göz arsndan korur. Temizlenmek, süslenmek, kokulu ya
sürmek, saç ve sakaln taramak da sünnettir. Ya sürmeye kalar-

dan balamak ba arsna ilâçtr. By ksaltmak, koltuk ve kask
kllarn yolmak revâüb sünnetlerindendir. Her perembe, yahut

cum'a günü ikindiden sonra saç olmayan kimsenin ban kazmas,
sakalnn uzunluk ve eninden bir tutamdan fazlasn kesmesi, tr-

naklarn makas ile ksaltmas saç ve sakalla beraber gömmesi be-

denin shhati ve rühun rahat için sünnet ve âdet olmutur. Üstünü

ban düzeltmek için aynaya veya berrak suya bakp, «AUahümme
kemâ hasente halk fehassin hulkî», demek hadis i eriften alnm-
tr.

Buraya kadar vücûdun shhatinin korunmasn, bu kadar anlat-

makla yetinip, ölümü anlatmaya geçilmitir. Zira her doan ölür.

Her kemâlin bir zevali olup. dünyaya gelen gider. Bu bozulan âlem.

bizim için kervansaray gibidir. Nitekim. «Her nefs ölümü tadcdr
ve sonra bize dönerler», âyet i kerimesi bunu bildirmekte ve kuvvet-

lendirmektedir. O hâlde bu fâni dünyadan ölmeden önce. o sonsuz

âleme yüz dönmek ve bu gurbette o vatan için kemâller edinmekle

tedarikte bulunmak, yâni nazargâh- lâhî olan kalbini mâsivadan

pâk edip, hayvan ahlâk hastalklarndan kurtulmak ve Rabbâni ah-

lâkn nûrlar ile dolmak ve iki âlemde bir Mevlâ ile olup kalmak her

eyden önemli ve lüzumludur.

1. Cihanda varl kavi ne müsâfir ol ne mukîm,

Ki hâne pür-keder olmu, yollar dahi pür-bîm.

2. Çü ni'meti nikam ve izz ü nâz züll olcak,

Sana ne fâide cism olsa gark naz ü naîm.

3. Mezâr içinde olur âkbet serin pâmal.

Ne fark olursa külahn, nemed yahut dîhim.

4. Tark-i Hakk'a gidersen, tenin zaif olsun.

Ki kat'- bâdiye müküldür olsa merd cesîm.

5. Huyuyla hastay zan eyler ol tabîb zaîf,

Marazinâsn deildir nedendir ad hekim.

6. Hayât cism gönül holuuyla ni'met olur.

Ne zevk olur ki. ola ten sahih ü rüh sakm.
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7. Ne gam ki fakr ü maraz mevt irer tene HAKKI,
Olursa can ü gönül ho huy ile sa ü selim.

1. Dünyada misafir de olsan, yerli de olsan (ki olamazsn), varl-n köklü olmasn (geçiciliini düün). Çünkü dünyann evi kederler-

le, yolu ise korkularla doludur.

2. Mademki nimeti zorlukla ele geçip, yücelii ve naz sana zillet

olacak, öyleyse bedenin naz ve nimetlere gark olsa da ne çkar.

3. Sonuçta ban mezar içinde yerle bir olacak olduktan sonra

külâhn ha keçeden olmu ha tacdan, ne fark eder.

4. Allah yolunda yürüyeceksen tenin zayf olsun. Çünkü beden
iri olunca çölü geçmek zor olur.

5. Doktor, huyu icab hastay zayf sanr. Mademki hastal te-
his edemiyor niye ad hek.me çkm.

6. Gönlün ho olunca bu dünya hayat bir nimet olur. Bedenin
salam ama ruhun çelimsiz olduktan sonra bu iin zevki mi kalr?

7. Ey Hakk! Sonunda ölüm gelecek olduktan sonra fakirlik ve

hastaln ne önemi var. Can ve gönül iyi huyla sa ve esenlikte olur-

sa ne alâ!..

Ölümün faziletini, hakikatini, esasn, medhini, nasl olduunu,
rûhun bedenden mufarakatn, nez* hâlini, ikinci neetindeki ek-
lini, hulkuna göre azab veya nimetlere kavumasn [.Cehennem ve-

ya Cennete gitmesini] yedi nevi üzere beyan eder.

BRNC NEV: Mevtin yâni ölümün fazilet ve faydalarn âyet
ve hadîslerle bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ Kur'ân- Kerim'in Âli mrân sûresi yüz-
ellisekizinci âyetinde, «Eer ölür veya Allah yolunda öldürülürse-

niz, elbette sonunda Allahü Teâlâ'ya har olur ve sevaba kavuur-
sunuz», Bakara sûresi doksandördüncü âyetinde, «Eer bunda sâ-

dk iseniz ölümü temenni edin», ayn sûrenin yüz ellialtmc âyetin-
de, «Bir musibet geldii zaman, kalben rzâ ve teslim ile biz Allahü
Teâlâ'nn kuluyuz. Öldükten sonra dirilip, O na döneriz derler», Zü-
mer sûresi krkikinci âyetinde. «Allahü Teâlâ nefslerin ölümü zama-
nnda, bedenlerden ruhlarn d ve iç taallûklarn keser.

Uyurken ancak d taallûkunu keser. Onlar tam ölü olmaz-
lar. Bunlardan ölümü takdir olunanlarn ruhunu tutup, bede-
nine göndermez. Ölümü takdir olunmayanlarn rûhunu cese-

dine gönderir. Ecel i müsemmâs gelinceye kadar bu kabz ve tut-

ma ve göndermede düünen insanlar için Allahü Teâlâ'nn kudre-

DÖRDÜNCÜ FASIL
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tinin kemâline alâmet ve iaretler vardr. Ölmek ve dirilmek ile

O'na döndürülürsünüz». Cum'a sûresi sekizinci âyetinde, «Onlara

deki, siz ölümü istemek deil, mutlaka ondan nefret edip kaçarsnz.

Ama o sizi yakalar. Onu tadarsnz ve sonra gayb ve âhidleri bilen

Allahü Teâlâ'ya döndürülürsünüz. O sizin amellerinizi size haber

verip, uygun cezalarla cezalandrr». Kaf sûresi krküçüncü âyetin-

de, «Biz dünyada insanlar nutfeden dirilttik ve eceliyle öldürürüz.

Âhirette ceza için dönüleri Bizedir». Tûr sûresi onyedinci âyetinde,

«Muttakîler Cennet ve nimetler içindedir», Fecr sûresi yirmisekizin-

ci âyetinde, (Mümine ölüm hâlinde) «Ey mü'min ve mutmainne
nefs, Rabb'inin nimetine ükredici ve O'ndan raz, O da senden raz
olduunuz hâlde, Onun taralna dön», buyuruyor.

Hadis i kudside buyuruluyor ki. «Mü'min, öldükten sonra ken-

dine olacaklar bdseyd, dünyada kalmay istemez, belki her an, yâ
Rabbi beni öldür, beni öldür derdi». Habb-i Ekrem Isailaiiahü aley-

hi ve sellem) hazretleri buyurdu ki: «Müminin kalbine imân nuru

gelince, kalbi geniler». Bu açlma ve genilemenin bir alâmeti var

mdr? dediklerinde, «Evet, dünyadan kaçnp, âhirete dönmektir

ve ölüm ona gelmeden önce onun tedariki yoluna gitmektir», buyur-

du. Yine buyurdu: «Ölümü ibretle derk eden [anlayan], dünyay ib-

retle [tecrübeyle] terk eder». Yine buyurdu: «Ölümü düünenin

nefsi pâk, kalbi uyank olur. Dünyay aa görüp veliyullah olur».

Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ'nn hidâyet ettiine vâiz olmaya, ölüm

kâfidir». Yine buyurdu: «nsanlarn çok aklls, Ölümü çok düünen-

dir ve ona hazrlk ile iki dünyann erefini alp gidendir». Yine bu-

yurdu: «Ey ümmetim, emelinizi ksa, ölümü hatrlamay çok yapnz».

Yine buyurdu: «Ölüm zamannda insann gözü yukarya doru dö-

ner. Zira onun gözü canana rucû' eder». Yine buyurdu. «Mü'minin

ölümle bozulacan, yok olacan sanmaynz. Lâkin bir evden ba-
ka bir eve intikal eder». Yine buyurdu: «Ölüm köprüsünü geçen mü'-

min, habîbi ile huzurda bulunur». Yine buyurdu: «Bütün insanlar

gaflet uykusundadr ve hepsi ölümle uyanrlar». Yine buyurdu:

«Ölülerinizi iyilikle ann, sövmeyip rahmetle yâd edin». Yine buyur-

du: «Âdemolu ölümden korkar ve kaçar. Halbuki Ölüm onu fitne-

lerden kurtarr». Yine buyurdu: «Ölüm, mü'minin can hediyesidir.

Onun Cenneti, rahat ve reyhandr». Yine buyurdu: «Ölüm mü'mi-

nin rahatdr. Onun sürür ve ganimetidir. Ölüm, mü'minin saâdetli

bayramdr. Tika-i mev'ududur». Yine buyurdu ki: «Dünya mü'minin

zindandr. Ölüm onun açlmas ve ondan çkmasdr». Yine buyur-

du: «Mü'minin bekledi&i matlûblarn en hayrls ve sevgilisi ölüm-

dür». Yine buyurdu: «Her mü'mine ölüm muhakkak hayrldr. 7ira

(Âl-i îmrân sûresinin yüz doksansekizinci âyetinde), "Allahü Te-

âlâ'nn katmda çok ve devaml olanlar, sadk ve müttekiler için ge-
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çici olan dünyalktan hayrldr", kelâm dorudur». Yine buyurdu

ki: «Mümin iyi ve fâcir olsa da ölüm ona hayrldr». Yine buyurdu:

«nsanlara göre zenginlik, shhat ve hayat en sevgili eylerdir. Bana

göre ise, fakirlik, hastalk ve ölüm daha aziz, daha leziz ve daha

yüksektir». Yine buyurdu: -Kendi mevtime sevinirim. Dostumun

ölümünü de severim». Yine buyurdu: «Kaybolan arkadamdan ba-

na gelen haberlerin en hayrls, ölüm haberidir. Canm için arzu et-

tiim ölüm hediyesini, her dostuma da isterim. Zira vatanmz dâr-

sürür iken, bu dâr- gururda kalmaktan usanmm». Yine buyurdu:

«Ölümü kendi nefsime ve dostuma arzu klmm. Zira Likâ-y 1&-

hi'nin ölümle ele geçtiini bilmiim». Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ'-

ya mülâki olmak isteyen mü'min ölümü sever. Çünkü o yolu ölüm-

le bulur ve ölümle dünya düüncesinden kurtulur». Yine buyurdu

ki: «Mü'minin ölümü halktan uzlettir ve sonsuz olarak Hakk ile bu-

lunmaktr». Yine buyurdu: «Sanmayn ki, ölüm yok ve fâni olmak-

tr. Lâkin bedenden syrlmak ve bekadr». Yine buyurdu: «Ölüm,

bedenden ayrlmak ve hâlden hâle geçmek, bir evden bir eve göç-

mektir». Yine buyurdu: «Nefisler bedenler için yaratlm ve mü'mi-

nin nefsi Allah katnda nzklanmtr». Yine buyurdu: «Sizler bo-

zulmak ve yok olmak için deilsiniz, ancak devamllk için bir ev-

den bir eve göçeriz». Yine buyurdu: «Nefs için dört yer vardrt Birin-

cisi hepsinden dar olup, ana rahmidir. kincisi âlem i ehâdettir.

Üçüncüsü kabirdir. Dördüncüsü ruhlar âlemidir. Her yerin baka
hükmü ve an vardr». Yine buyurdu: «Dünyada insann ölümü is-

temesi ana rahmindeki çocua benzer. Nitekim cenin doarken

dünyaya gelmek istemez. Mü'min de feryad ve figan edip ölmek is-

temez. Çocuk anne sütünden lezzet ve ünsiyet buldukta bir daha

yerine dönmek istemedii gibi, mü'min de, Mevlâsna mülâki olduk-

ta, bir daha dünyaya dönmek istemez. Doumla, çocuk o dar yer-

den, o karanlk odadan bu geni ve aydnlk âleme çktktan sonra,

o yeri unuttuu gibi, mü'min de, ölümle bu dünyadan o yüksek âle-

me göçtükten sonra, bu dünyay unutur gider». Yine buyurdu ki:

«Mü'minin rûhu bedeninden, bir kln hamurdan çkmas gibi ç-

kar». Yine buyurdu: «Her mü'minin ruhunu rfk ve lûtf ile kabz

eden Azrail aleyhisselâmdr. O melekü'l - mevt emîn ve efkatli ve

güzeldir. Eer mü'min için ölüm zamannda keramet nevilerinin bi-

ri hazr olmasa, Azrâil aleyhisselâmn güzel yüzünü görmek ona

büyük lütuftur». Yine buyurdu: «Ölüm zamannda, melekül-mevt'in

güzellii ile meguldür. Can çekime hâlinin acsn duymaz olur».

Nitekim Msr kadnlarnn Yûsuf aleyhisselâmn cemâli ile megul

plup, ellerini kestiklerinin farknda olmadklar âyet i kerime ile bil-

dirilmektedir. Yine buyurdu: «Ölüm zamannda mü'mine Rabbi yar-

dmc olun dünya üzüntüsünden ve âhiret korkusundan emin olur».

Yine buyr.rdu: «Allahü Teâlâ mü'minin nefsini kabz eylediinde
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rûhu onunla mutmain olur: Bedenin arlndan rahat ve selâmet

bulur.. Yine buyurdu. «Beden rûh kuunun kafesidir. O hâlde can

bedende mahbus ve mecruhdur. Ölüm ona feth ve açlmadr». Yino

buyurdu: «Ölülerin ruhlar berzah [kabir hayat hâli] aaçlarnda

ku gibidirler. Birbirlerini tanrlar ve mesrur olurlar». Yine buyur-

du: «Kalbi kara olan mürikin ölümden korkulu hâli, karanlkta bu^

liman kuun kafesi krmas gibidir. Kalbi nurlu olan mü'minin ölüm

arzusu ile intikal etmesi, yüksek aaçlar altnda kafeste kalan kur

un, ondan uçup, dallar üstünde öten hemcinslerinin yanna gitme-

sidir». Yine buyurdu: «ölüm zamannda alnn terlemesi, yahut gö-

zün yaarmas, burun deliklerinin genilemesi saadet alâmetleri-

dir».

Ama bouk bouk nefes almak, duda kararmak, renginin kül

gibi olmas [morarmas] ekavet alâmetidir. Yine buyurdu ki: «Mey-

yit [ölü], bedenini kimin ykadn ve kefenlediini bilir. Namaz-
n kimlerin kldn, ardndan kimlerin geldiini, lâhde kimlerin

indirdiini ve kimin telkin verdiini bilir». Yine buyurdu: «Ölüleri

iyi veya kötü olarak görmek, rûhlarn hâllerine kef ile ermektir.

Bu kef, ancak tebir [müjde] veya tenbîh [ikaz] için olur. Bu kefi

mü'minler rüyâda, mukarrebler uyankken bulur». Yine buyurdu:

«Mü'minin cismine kabri sarlr, tpk efkatli bir annenin kaybol-

mu evlâdn bulup sarlmas gibi. Mü'minin kabrine Cennetten

bir pencere açlr. Rûhuna rahmet yamuru saçlr». Yine buyur-

du: «Mü'minlerin ruhlar yeil kular gibi olup, berzah âleminde

bölük bölük uçarlar. Haftada bir ehadet âlemine [dünyaya] gelip

giderler». Yine buyurdu: «Öbür dünyada rûhlar en galib ahlâk

sûretinde har olunur». Sadaka Resûlullah.

Nazm:

1. Cân tengnâ-y tende idi haps çün hümâ
Kesritdi lûtf ile kafesin pençe-i kazâ.

2. Sdk u safâ cenâhn açp uçtu evk ile

DU âleminde buldu güzel aktan nevâ.

3. Gafil kafesten özge mekân bilmez idi kim

Tenden firâke matem edip dirdi hasretâ.

4. Ârif ki bildi gülen-i cân vüs'atin revân

Tenden halâsa ükr eder ol mevte merhaba.

5. Kutur o cân- pâk u kafestir bu cism i hâk

Süfli kafeste kalmaz o mürg-i bülend-câ.

6. Ku beste-per deilse niçin açmaz ol cenâh

Sâd-pâre eylemez kafesin tutmaz ol hevâ.
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7. Seyr eylesen gönülde hemen cilvegâhn

Hakk ikesten-i kafes asan olur sana.

1. Can, u darack bedende hümâ kuu gibi hapis idi. (Yâni rûh

ketm-i ademde idi ve kader gerei) . Kaza eli lütfedip bedeni (kafesi)

krdt.

2. (Sonra o ku) doruluk ve esenlik kanadm açp cokuyla uç-

tu da gönül âleminde aktan güzel bir azk buldu.

3. Gafd (ku), kafesinden baka yurt bilmedii için beden denen

bu kafesten ayrlnca «Ah vatan, vah vatan!» demeye balad.

4. Oysa bilge kii can gülistannn geniliini bildii içn devaml

beden kafesinden kurtulduuna ükredip ölüme «merhaba!» der.

5. O pak can, ku; bu toprak beden ise bir kafestir. Oysa (hümâ

gibi) yücelerde konaklayan bir ku, böyle aalk kafeste durmaz.

6. Ku, kanad balanmadysa niçin kanatlarn açmyor. Ya ni-

çin kafesini paramparça edip lâyk olduu yere ulamaya çalmyor?

7. Ey Hakk! Eer o kuun gönüldeki yurdunu bir görsen, o ka-

fesi krmak sana hiç de zor gelmez.

KNC NEV: Ölümün hakikatini bildirir:

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, insann ölümden önceki

hâlleri, dünya olup, çabuk geçip gider. Öldükten sonraki hâlleri âhi-

ret olup, devamldr. Dünyaya gelmekten maksat, sonsuz devlete,

ebedi saadete kavumasdr. Kemâl tahsili ve cemâl ühûdu olan bu

devlet ve saadet insana, ancak basiret gözü açk olmakla müyesser

olur. Basiret gözü de, ancak âleme ibretle bakp, Hâlkn san'at ve

hikmetini her eyde tefekkür ve tezekkür edip bulmakla olur. bret

nazar, san'atn seyri ve hikmetin anlalmas, ancak d ve iç duy-

gularla olur. Demek ki, on duygu Hallâk- âlemin mârifetinin kap-

sdr. On duygunun yeri ise insann bedenidir. Allahü Teâlâ insann

bedenini onun için dört muhalif tabiattan yaratmtr. Böylece idrâk

ehli olan, bedenin fâni olduunu bilince, bu fâni dünyadan firar

edip, ebedi olan âhirette bulunmak tedarikinde olur. Beden pisliin-

den temizlenip ünsiyyet huzurunu bulur. Zira bedenin her hâli ve

an, hayvani ruhun his ve kuvvetleri tamamen yok olucudur.

Amma insann hakikati olan insanî ruhu —ki ona gönül derler—

emr-i Rabbânî olup, Allahü Teâlâ'y tanma yeridir. O rûh baki olup,

aslâ fâni olmaz. Ebedîdir. O bâki rûh, bu fâni bedenden ayrlr. Bu
ayrlma hâline ölüm denmitir.

O hâlde, insann hayvan rûhu, kalbine hâkim ve galip olduu
müddetçe, o kimse nefsanîdir ve ölümden korkar ve kaçar. Çünkü
hayvani rûh, mülk âleminden olup, bu asln sever ve arar. Demek
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ki nefsani olan kimse, dünya hayatn istemektedir. Maln, melalini

düsünmektear. Alahü leala nn yardm üe insanî rûh kuvvetle-

nip, hayvani ruha galip ve hâkim olursa, o kimse rûhanî bir kâmil

olur. ölümü candan isteyerek sevmekte ve aramaktadr. Zira insani

rûh, âlem-i melekûttan olup. asl vatanm aramaktadr. Demek ki,

rûhanî olan kâmil, sonsuz hayat sevmekte ve aramaktadr. Böylece

cihann ebedî devlet ve saadetine sâlik ve mâlik olur. Bu cihann

uzaklk ve ayrlndan yüz çevirir ve kaçar, ölüm yoluyla öbür

dünyann yaknlk ve vuslatna yaklamak ister. Yaknlk vesilesi

olan ölüme muhabbetle yaknlarn yakn olur. Nitekim bir kâmil

demitir ki: Kt'a (Farsçadan tercümedir):

Nefsin kemâlini tahsil oldu benim mesleim.
Ak arabndan özge yoktur benim mesleim.

Vaktâ ki rûhun bekas âyân oldu bana,

Hiç endiem kalmad, artk ölümden yana.

Hazret-i Ali (radyallahü ânh) buyurdu ki: «Uzun ömür, ruhla-

ra azabtr. ölüm ise rahat ve ferahlktr». Bir kimse ârif bir kâmile

rüyâda senin ömründen, ancak bir sene kaldn gördüm, deyince,

o kâmil bu sözden alayp, üzüldü. Bunun üzerine birincisi, ey üstâ-

dm, senin dünya hayatna itibarn yok iken, bu alamak nedendir?

deyince, o kâmil zât cevap verip: «Ey oul, ben her gece ölüm ar-

zusu ve niyyeti ile uyurdum. imdi korkarm ki, bu rüyân doru
olup, bu külhân bir yl daha beklerim. Ona alyorum. Zira cânân

cihannn güleni var iken, beden cihannn külhân çekilmez», bu-

yurdu.

1. Ey bülbül-i can kalma habs-i kafes i tende

Fâni olan alma bâki ara sen sende.

2. Ey bülbül-i elhanî koydun o gülistan

Kaldn unutup an avare bu külhânde.

3. Ol güleni unuttun külhânda mekân tuttun

Çok toz u tütün yuttun çk zevk et o gülende.

4. Bu ten kafesin kesr et bu mezbeleden uç git

Ol gülen i aka yet mest ol tene ten tende.

5. Mürgân- hem-âvazn çün anladlar râzm
Çekmiler oturmular gülende neîmende.

6. Ey tair-i eflakî terk eyle ten i hâki

Bu dâne-i ten ta ki zevk eyle o hrmenden.

7. Bu cenk cihanîdir her havf mekânidir

Var ol vatan- sulha rahat bul o me'mende.
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8. Çûn cisminden ey mutlak hükmünde deil çkmak
Dil penceresin aç bak seyr eyle o revzende.

0. Hakk ko bu ebah bul âlem i ervah
Nû eyle sen ol rah baki ol o meskende.

. Ey can bülbülü! Sakn ten kafesinde hapis kalma. Geçici ola-

n alma da benliinde bâki olan ara.

2. Ey güzel akyl bülbül! O gülistan braktn ve bu külhânda

avare kalp onu unuttun (yazk!).

3. O gül bahçesini unutup külhânda yurt edindin. Çok toz ve du-

man yuttun, artk çk da u gülende biraz zevk eyle.

4. Bu ten kafesini kr ve bu mezbeleden uçup git. Böylece o ak
güllüüne eri ve kendin gibi olanlarla tende mest ol.

5. Sencileyin akyan hemcinslerin senin srrn anladlar. Bunun
içindir ki gidip gülende ve iyi yurtlarda oturmular.

6. Ey yurdu gökler (yüceler) olan ku! u toprak bedeni terk et.

Ta ki bu beden tanesi, ile o harmanlarda zevk eyle.

7. Bu çekime dünyalktr. Her korkun yerini yitirmekten ötürü-

dür. Oysa o sulh vatanna git ve o emniyet yurdunda rahat bul.

8. Ey mutlak varlk! Cismini parçalayp çkmak senin elinde de-

il, öyleyse penceresine olsun aç bak ve o pencereden seyret.

9. Ey Hakk! u eleri brak da rûh âlemini bul. O yolu yudum-
la ve o meskende ebedîlik sür.

ÜÇÜNCÜ NEV: nsann ölümünün mahiyetini bildirir.

Ey azizi Hikmet ehli demilerdir ki, ölümden jkorkup kaçan,

ölümün ne demek olduunu bilmeyen, yahut nefs-i natkann ba-
langç ve sonundan haberi olmayan, yahut bedeni yok olup gidin-

ce, kendi zât da kalmayacak sanan, yahut öldükten sonra bu dün-

yadan haberi olmaz diye düünüp, ölüm, hastalklardan daha ac-

dr diyen, yahut öldükten sonraki hâllerini neye varacan bilme-

yip aan, yahut brakt mal ve evlâdna teessüf eden kimsedir.

te bu yedi sebeb için ölümden korkup kaçmak, ancak melâldir.

Zira bu yedi sebeb sadece bozuk düünceler olup, meneleri hayâl

ve cehalettir. Bu korku ve kaçma,, bir kötü hastalk olup, ilâc bu
bozuk sebepleri gidermektir. Bu illâlerin izâlesi, ölümün hakikatini

bilip, künh ve mahiyetine varmaktr.

Yedi illetten birincisinin izâlesi, ölümün hakikatinin, nefs-i nâ-

tkanm beden âletini kullanmamas olduunu bilmektir. Nitekim

bir san'at sahibi, kendi âletlerinden birini kullanmayp brakt
gibi, nefs-i nâtka da kendi cismini kullanmayp, feragat eder. De-

mek ki nefs-i'nâtka olan insann hakikatinin iki hâli vardr. Bir hâ-
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linde bedene mutasarrf olur. bir hâlinde mutasarrf olmaz. Bu nef-

sin bedende tasarrufu, kâtibin kalemde tasarrufu gibidir. Eer kâ-

tib dilerse kalemini hareket, ettirip yazar, isterse kalemi durdurup,

kalem kutusuna koyup, feragat eder. Nefs-i hâtka da dilerse, be-

denini hareket ettirip koturur ve sçratr. Dilerse sâkin edip me-
zara koyup toprak eder. te bu hâlde nefsin bedenine mutasarrf

olmasna hayat, bu tasarrufun bedenden kesilmesine ölüm derler.

Kfa (Farsçadan tercüme):

Kymetli rûh ki, bedenden ötedir.

üphesiz kazadan cisme bu gelir.

Sen osun ki, bedensiz bedenin var,

öyleyse ne korkarsn, bu can elbette çkar.
** J - *

kinci, illetin izâlesi ilâc, nefs i nâtka olan insani ruhun, akl-

külden sudur edip, göklerin melekûtu olan ruhlar âlemine inip. ora-

dan arzn melekûtu olan berzah âlemine girip, oradan kevn ve fesad

cihan olan tabiat âlemine gelip, insan bedenine taallûkla bunda
mutasarrf olup. bu âlemde kemâl tahsil edip. Mevlâsnn mârifeti

devletine nâl olup, önceki makamndan yüksee kavuup, ünsiyet

huzuru ile her muradnn hâsl olmasn bilmektir. O hâlde, rûh be-

dende mutasarrf olduu hâlde sözü, ii ve ahlâk kötü olup, kemâl
tahsil edemezse, bedenden taallûkunu kesince, âlem i berzahda,

kendi i ve ahlâk ile kyametj?ününe kadar mahbus ve bal kalr.

Sanki korkunç rüyâlarla muazzeb olur. Eer insanî rûh bedende
mutasarrf iken sözü, ii ve ahlâk güzel olup, kemâl tahsil ederse,

bedenden ayrlmas zamannda, o berzah âleminde mahbûs olmayp,
hiçbir eyle bal kalmayp, .bazen âlem i melekût içine girip, bazen
ehâdet âleminde uçar. Sürür ve huzûr ile gelip gider. Sanki ne'eli

rüyâlarla zevk ve safalar eder. Akbet mak'ad- sdka gider. Orada
da akl kül olan aka döner.

Demek ki insanî rûhun evvel balangc lâhi akn denizi oldu-

u gibi, sonu ve dönüü de o deryadr. Kfa:

Bahr i nefis ki aktan olmu yüzü cihan,

Emvâcdr havâdis-i âlem aled-devâm ;

Çün mebde vü meadmz ol ak imi hemân,
Biz ara yerde kesret-i mevhumuz vesselam.

Bu nefis denizinin yüzü, aktan dolay cihan olarak görünmü.
Dünyada olup bitenler ise daima onun dalgalardr. Bizim balangç
ve sonumuz yalnzca o ak imi. Biz ise ara yerde kuruntu bolluunu
oluturmaktayz vesselâm.
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Üçüncü illetin izâlesi, bu insani ruhun bir baki cevher olduu-

nu, bedenin eczasnn bozulmas ile fâni ve yok olmadn bilmek-

tir. Nitekim, nar ve elma sklsa, ras bâkidir, kar ve buz eriso

suyu bâkidir, yüz bin hâne yklsa ve klar sönse, ay bâki-

dir. Ama nefsini tanmayan kimse, kendini beden zan edip, mânâ-y
cân olduunu bilmez. Ev vea benzetip, mehtab olduunu anla-

maz. Bunun korkup kaçmas, ölümden deil cehaletindendir. Nite-

kim bir ârif der ki (Farsçadan tercümedir):

Bu insann ölmesi ten üstünde yazdr.
Elma ve nar meyvesin krmak gibidir.

Âb- hayat aktsan sen u can denizine.

Sonsuz derya olursun, varamazlar dibine.
s

Dördüncü illetin izâlesi, bu insani rûhun,bedenden alâkasn kes-

tiinde iki âlemin hâllerine daha çok muttali olduunu bilmektir.

Nitekim klç knndan çknca daha çek keser. Ayna örtüsünden ç-

karlnca güzel yüz onda görünür. Hüma kuu kafesten kurtulunca,

kanatlarn açp yükseklere uçar. Ayn ekilde temiz rûh toprak

olan bedenden syrlnca, seyri seri ve kolay olup, yükseklere uçup,

iki cihann gizli srlar ona her an zâhir ve ayân olur. Kt'a:

Dilâ, terk et bu zindan bu mihnethânedir fâni,

Bul ol gülzâr ü eyvan ki fer-i âsüman olmu;

Maazallah ki insann teni zindandr onun,

Teâlallah ki ankann yeri teng-âiyân olmu.

Ey gönül! Zindan gibi olan bu dünyay terket ki bu eziyet yurdu

elbet geçicidir. Sen, gökyüzü yaygs olan o gülistâm ve o eyvan bul-

maya bak. Allah korusun ki insann bedeni yine onun zindan demek-

tir. Allah yüceltsin ki anka kuunun (gönlün) yeri darack bir yuva

(ten kafesi) olmu.

Beinci illetin izâlesi, insani rûhun binei, olan hayvani ruhun,

bedenin d ve içine tamamen teveccüh ve irâk eyledikte bedenin

hayat kemâl derecede güzellik ve hareketle hâsl olduunu, bede-

nin dndan teveccüh ve irâk bir parça keserse, bedene o zaman
uyku geldiini, eer bütün bedenden teveccüh ve irâkn tamamen
keserse bedene o zaman ölüm geldiini .bilmektir. O zaman insani

rûhun tasarrufu da o bedenden gider. Taallûku da kesilip rahat bu-

lur. Hayvani rûhun teveccühünün bedenden bir parça kesmesiyle

uyku, tamamen kesmesiyle ölüm hâsl olunca, uyku ile ölüm o rû-

hun teveccühünü kesmesinde ortak olmakla, ölüm hastalk aclan
cinsinden olmayp, uyku ile ayn cinsten olmutur. Nitekim hadis-i

erifde, «Uyku ölümün kardeidir», diye gelmitir. Mü'min, rahat
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ve selâmet olan uykuyu, nimet ve keramet olan ölüme muadil, e
ve benzer bilmitir. Basiret sahibi olan uyku ile ölümü birbiri ile

beraber iki karde bulmutur. Uyku hâlinde ruh. o âleme rüyâ ile

muttali' olduu gibi, ölüm hâlinde rûh. o âleme varp seyr ve temaâ
etmitir. Zira uyuyann hâli, ar yükünden, palan ve eerinden

kurtulup, o eer ve palana bal olan uzun ayak ba üe ba ve

bahçe gibi yerlerde bir zaman emniyet içinde sünbül ve reyhân

gibi çiçek ve yeillikler içinde, her yandan akan sular kenarnda

oynayp ne'elenirken o eyer ve palan sebebiyle, yine ar yük alt-

na girip, nice sknt ile düe kalka koup giden ata benzer. Ama
Ölünün hâli u ata benzer ki, palan bedenden ayrlnca, ayak ba
kesilip cismani ve nefsani olan çok ar yüklerden âzâd olur. Rûh
âleminin bahçelerinde her zaman emniyet içinde diîâd olur. Zira

gadab ve ehvetin kulu, nefs ve tabiatn esiri olan kimsenin ölümü,

kendine âzâdlk ve rahatlktr. îte ölüm insana kemâl-i izzet ve

temâm- lezzet iken, onu iddetli hastalk ve büyük ac sanmak son

derece gaflet ve cehalettir.
-1

ölüm sarholuu ecsâm itibariyle rivâyettir. Nitekim, «Kendi-

nizi, elinizle tehlikeye atmaynz-, âyeti ölümün tatlln göster-

mektedir. Zira mu minin ölümü dünya ve içindekilerden lezzetli ve

tatl iken cismine helâk ve fenâ olduundan bu yasakhk, onun bir

zaman bedende kalmasna iarettir. Yasak ve tatl eylerde âdettir.

Ac eyden yasak etmek, hikmete uymamaktadr. Kt'a:

1. Çünkü zindanmz bu cisim olmu,
Mevtimizdir necatmz hakka,

2. Dü birader bilindi nevm ile mevt,

Pes ölümden saknma sen asla.

3. HAKKI sen mevti bil huzûr u sürür,

Etme matem bu bala deme belâ.

î. Mademki bu cisim (gönül kuumuz için) bize zindan olmu-

tur, öyleyse gerçekte (o zindandan) kurtulu ölmekle olur.

2. Uyku ile ölüm iki karde gibidirler, öyleyse ölümden aslâ sa-

knma.
3. Ey Hakk! Sen ölümü huzûr ve sevinç olarak kabul et. Yas

tutup bu mutlulua belâ demeyesin.
i

Altnc illetin izâlesi, bedenin ölmesini cann hayat bilmektir.

Zira seven sevgilisini ölüm ile bulur. Her murad ölümle ele geçer.

Asü vatanma ölümle kavuur. Beyt:

Köhne cân kl nisâr u taze cân bul der kenâr,

Enne fi mevti hayât enne fi yî memat.
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Fârisî kt'a (tercümedir):

Bedenin ölmesi sana hayattr.

Onda cann cânâna gitmesi var.

Ölüm cânn cânâna gitmesidir.

Belki hakikatta, ölenler yaar.
i

Yedinci illetin izâlesi, bu cihann bir aaç olduunu, insann

onun meyvesi bulunduunu bilmektir. Nitekim meyve ham ve tat-

sz iken aaca kuvvetli baldr. Sonra olgunlap kemâle gelince

lezzetlenir ve aaçtan ayrlr gider. nsan da noksan ve ham oldu-

u müddetçe bu dünyaya ball tamam olup. birkaç günlük ha-

yat ile bedende rahattr. Kemâle kavuunca ve kalbndan içeri gi-

dince, ölümün lezzetini alp, bu birkaç günlük hayat ne eder? Zira

kâmil insan bu bozulan âlemi bir hardal tanesine almaz. Mal ve ev-

lâda da meyi ve muhabbet etmez. zzet ve lezzetlerine aldanmaz.

ölüm nimetini arzu ile karar kalmaz.

» Bu mtirg-i cân nice uçmaz çtin ol cenâb- cemâl.

Hitab lûtf ü vedad eyleyip diye ki teâl.

2. Niçin suya kurudan kendin atmaz ol mâni

Ki geldi guine ho bang- âb bahr i zülâl.

3. Niçin ikârdan uçmaz ehîne ol ahin,

Ki «irciî» haberin verdiler tabul ü devvâl.

4. Acep halâveti vardr bu ak cân-bahm,
O kim karar eder ansz görür eka ve dalâl.

5. Tez uç eri heman ey mürg-i cân o sahibine,

Halâs bul bu kafesten açlsn ol perr ü bal.

6. Bu hâk- ûreden eyle sefer iç âb- hayat,

Gönülde sadr safâ bul yeter bu saff- niâl.

7. Cihan ehline ver Hakk âlem i dile gel,

K ol cihan- firak oldu vu cihan- visal.

1. Cemâl sahibi Allahü Teâlâ, lütuf ve yaknlyla «Gel/» deyip

dururken bu can kuu nice uçmasn.

2. Kulana tatl denizin su sesi gelip dururken o balk niçin ku-

ru yerden kendini suya atmasn.

3. Davul ve darbuka Allah'n dren (Bana dönönüz) !» emrini

tekrar edip dururken, ruh denen o ahin ya niçin avn brakp da

efendisine doru uçmaz.

4. Bu canlar balayan akn öyle bir tatll vardr ki bunu
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bildii hâlde hâlâ ona ulamak için bekleyen kii anszn kendini e-
kavet ve dalâlette buluverir.

5. Ey can kuu! Çabucak uç artk ve hemen o sahibine ula. O
kanatlarn açlsn da artk bu ten kafesinden kurtul.

6. Bu çorak topraktan göç et de ölmezlik suyunu (âb- hayat)

bul. Böylece gönülde baköenin safasn bul, kap eiinde durduun
yeter.

7. Ey Hakk! Bu cihan, dünya ehline (onu isteyenlere) brak ve

artk gönül âlemine gel. Ki o ayrlk dünyasdr, bu ise bir vuslat dün-

yas.

DÖRDÜNCÜ NEV: htiyarlk rezaletini, ölümün kerametini ve

ruhun selâmetini bildirir.

Ey aziz! Hikmet sahipleri demilerdir ki, ölüm iki çeittir. Biri

irâdi. dieri tabi ölümdür. râdi ölüm, gadab ve ehveti öldürmek-

tir. Tabii ölüm, hayvani ruhun bedenden ayrlmasdr. O hâlde ha-

yat da iki çeittir. Biri irâdi hayat, biri de tabii hayattr. Fâni ha-

yat olan irâdi hayat, yeme ve içmeye baldr. Ebedî olan tabiî ha-

yat çeit çeit lezzetlerle tavsif edilmitir. Nitekim Eflâtun der ki:

-râdeyle öl. tabiatla yaa». Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aley-

hi ve sellem), «Ölmeden evvel ölünüz», buyurdu. Böylece irâdi olan

ölümün bâki olan tabiî hayat olduunu duyurdu.

te akll olan noksanlktan kaçp, kemâl ile ünsiyyet kurar

ve kendini nefs bandan kurtaran eyi irâde eder. ister. Ona beka

verip, onu sonsuz olarak aziz ve dilâd eder. Zira akll olan bilir ki,

mal ve çoluk çocuk ona fitne ve gamdr. Tecrübe ile anlar ki, hepsi

meakkat ve elem sebebidir. te o nefsin lezzetlerinden yüz dönüp

cismani âletlerden ayrlr ve aziz gönlünü böyle aa fikirlerden

fâri ve âzâd edip her eyden rahat ve selâmet bulur. Bu bozulan

âlem içinde hiçbir kimsenin devaml olmadn bilir. Zira dünyada
devaml kalmak mümkün olsayd, daha önce gelenler kalrlard.

Eer bu geçici dünyaya her gelen insan, burada kalsayd, yeryüzü-

ne smayp, insanlar birbirinin ba üstünde duracak olurlard,

özellikle ölümün kadr ü kymetini bilmeyip. uzun ömür isteyen kim-

se, ihtiyarla deer vermi olur. Halbuki ihtiyarlk iddetli bir has-

talk ve uzun bir hapistir. iddetli azâb, büyük belâ. aalk ve re-

zilliktir. Zira ihtiyarlkta hararet azalr, rutubet gider, kuvvet dü-

s^r. duygular zayflar, hastalklar her yandan hücum eder. uzuvlar

hareketten ve amelden düer. Ölümün o özellii vardr ki, rûhu me-

kânn zahmetinden, zamann çevrinden kurtarp, sonsuz olan âlem-

de iyiler makamna ulatrr. Ona kemâli kadar lezzet verip, hu-

zuru kadar mertebeye kavuturur. Nitekim Ha?ret-i Ali (radyalla-

hü anh) buyurur. Beyt (Arapçadan tercümedir):
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Allah ölüme bizden ho karlklar versin.

Dünya kald halde, bize iyilik verir.

nsan eziyetten kurtarmaa urar.
Daha erefli olan ölüme yaklatrr.

Buraya kadar açklananlardan anlald ki, ölmek yok olmak

deildir. Belki lâtif cevherin kesif cevherden uzaklamasdr. Bu lâ-

tif cevherden maksat, hayvani rûh olup, yukarda bildirildii ekil-

de onun menba yürekteki siyah noktadr. Bu rûh bir lâtif buhar

olup, hava gibi cism i lâtiftir. Canlnn bâtnnn dört esasnm imti-

zacndan doar. Buna bir mutedil mizaç gelir ki, onun eseri yürek-

ten damarlar vastas ile beyne ve bütün uzuvlara ular. His ve

kuvvetler bu ruhun eserinden bedenin a'zâlarndan cereyan eder

ve her cüz'üne sirâyet^eder. Bu rûhun istidad, insanî ruhun eserle-

rini kabul ile mevsûftur. Hayvani rûhun bu eserleri kabulü, kendi

mizac itidâline baldr. Zira bu rûhun mizacnn itidâli bâtl olup

his ve kuvvetler duyarlk ve hareketten kalsa, insani rûhun eser-

leri de uzuvlardan zâil olup, o bedene tabii ölüm gelmi olur. insa-

ni rûh mücerred bir cevher olup, beden gibi bölünme kabul etmez.

Zira Allahü Teâlâ'y tanma yeri bu rûh olup, akl-i 'küllün bir ua-
sdr. Bütün peygamberler, veliler ve âlimler ve hükemânn çou
ittifak etmilerdir ki, insanî rûh, bedenin fenâsndan sonra bâki

olup, tabiî ölümle yok olmaz ve ebedi fenâ bulmaz. Nazm:

1. Bildinse kendin ey can, çün ekker oldu ölmek.

Can aka olsa hayran, çün gevher oldu ölmek.

2. Ölmek gibi bu yandan, domak gibi o yandan,

Âb hayat iç andan, kim kevser oldu ölmek.

3. Geç bu cihandan ey cân, git ol cihana raksân,

Havf etme gerçi bir an, ûr ü er oldu ölmek.

4. andr ki hüsn ü ândr, candr ki tatl candr,

Kândr ki gizli kândr, kân zer oldu ölmek.

5. Hakk davet etse can, kabz eyler ol dem an,

Can zevk ider nihân, çün dilber oldu ölmek.

6. Ho huylu olsa bir dil, hem mevti ho olur bil,

Bed huylu olsa mükil, hem âzer oldu ölmek.
•

7. Âyinedir memâtn, bul anda hem sfatn,

HAKKI bil an zâtn, ho manzar oldu ölmek.

1. Ey can! Eer kendini bildiysen. ölüm sana eker oldu saylr.

Can eer aka hayran olur onunla kendinden geçerse ölüm bir cev-

her bulmak gibidir.
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2. Bu dünyadan ölmek, öte dünyada domaktr, ölüm bir âb-t

hayat gibidir ki ebedî hayat verir. Öyleyse ölüm bir kevser saylr.

3. Ey can! Bu cihandan vazgeçip güle oynaya öte dünyaya git.

Gerçi ölmek bir anlk amata gibidir ama, sakn korkmayasn.

4. O bir andr ki güzellik saylr. O bir candr ki tatl candan da
tatldr. O bir hazinedir ki, gerçekten gizli bir hazinedir. Ksaca ötmek,

bir altn madeni oldu.

5. Hakk can çardnda, o an onu alverir. Can da bu arada giz-

liden gizliye sevinir, çünkü ölmek bir ddber gibidir.

6. Eer bir gönül ho huylu ise ölümü de holuk demektir. Eer
gönül kötü huylu ise i zor saylr, o zaman ölüm b tr atee dönüür.

7. ölüm senin için bir aynadr. Öyleyse o aynada kendini gör.

Ey Hakk! Onu kendin olarak bil ki ölüm ho b.r görüntü demektir

(onda kendini görmeye bak).
-

BENC NEV: Ölümün nasl olduunu ve rûhun bedenden
ayrlmasn ve can çekime hâlini, âlem i berzahdaki durumunu ve
kerametlerini bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, bir kimsenin yerinden
kalkmaya kuvveti kalmasa, ona zayf denir. Oturmaya takati kal-

masa, ona hasta denir. Konumaya mecali kalmasa ona muhtazr
denir ve hastalna, ölüm hastal denir. Nefes almaya kuvveti
kalmadysa, ona ölü denir, tte o kimse bu âlemden ölmü, bir son-

raki berzah âlemi için domu olur. Nitekim berzah âleminden ölün-

ce bu âlemde domutur. -|

ölümün hakikati, insann bedenine taallûk eden mücerred ha-
yâlin, taallûkunu, balln kesmesinden ibarettir. Mücerred hayâl
ise insanî rûhdur. Müminin rûhu olan o süslü hayâl ki, ölümle mü'-
min o hayâl olup, ondan içeri gider. Ama mü'min olmayann kor-
kunç ve kerih rûhu olan hayâl -s-ki ölümle, gayn mü'min o hayâl
olup— onun içine girer. O mücerred cevherin bu mürekkeb cisim-

den ayrlmas ve kendi askerine karmasna insann ölümü den-
mitir. Ve bu rûhun bu balantsn kesmesi, hayvani rûhun insan
bedeninden ayrlmas zamanndadr. Beyt (Farsçadan tercümedir):

Fy kardeim sen düünür durursun.

Kemik ve saçn çürür, sen kalrsn.

i nsann ölümü öyledir: Hastann vücûdunda bir sebeple bir
illet ârz olur. Onun tabiî nefsini bedeninden tedricen çkarr, hay-
vani nefsini zayf ve zelil eder. O illet onunla kalr. Sonra o hasta
o hâlde shhat bulur gibi bir harekete gelip, gözünü açar. Dünyaya
bir ho nazar eder. O kadar ki, kendisi ve etrafndakilerin çou onu
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iyilemi sanr. Halbuki o illet onun tabiat yerine yerleip, hayvani

ruhunu yenip iini tamam etmitir. Bu son ramak saylp, ruhu sön-

mek için kvlcm vurmu olur. Bundan sonra o hasta bu ramak
shhati annda, kendisinden bir hayâl peyda edip, bu çektii eyleri

hatrna getirir. Bu tahayyül hâlinde, her ne kadar kendini kuvvet

terazisinde çekse de, tabiati ikbâline, mizac itidaline kavuacak

kuvveti bulamaz. Bu hayâlinde kendini kuvvetten uzak bulunca,

gayret edip bir daha harekete gelir. Bu hareketinde mümkündür
ki. yemek arzusunda olur. Bir daha bir baka hayâle dalp ve her

defasnda daha çok hayâllere dalar. Bu hayâllerin hepsi, ancak ken-

di cisminde asl kuvvetini bulmak içindir. Halbuki onu bulmas
imkânszdr. Zira o halde, kendisi bedenden baka bir hayâl mec-

muasdr. Can çekien o kimse, bu bir sürü hayâller içinde bir ha-

reket daha eder ve öyle olur ki, bu hareketle kalkp gezer. Eer
kalkamazsa, elini bana koyup, yüzüne sürer, gösüne getirir. Bu

ileri gayret ve hasretinin çokluundan eder. Lâkin fayda vermez.

Bir daha bir baka hayâle dalp, kendini tekrâr kuvvet terazisi ile

tartar. Lâkin kendini bir hayâl topluluu bulur. Tekrar bir harekete

gelir. Hareket edemezse, o zaman baca bacana yapr ve bedeni

hayatndan ümitsiz olur. te bu zt hayâller topluluuna sekerât-

mevt fölüm sarholuu) denir. Hayâl kuvvet bulup, kuvveti ge-

çince hasta elbise ve örtüsünü toplamaya, dürmeye balar. Yahut

dudaklarn geriye açp dilerini gösterir. Yahut sesle alar veya

gözlerini yumup balar. Yahut yüzünü duvar tarafna döndürüp

böyle eyler yapar. Yahut gözlerini çok açp, her tarafa döndürüp,

huzurunda bulunan ahbâb ve evlâd ve iyâline sk sk bakmaya

balar. Lâkin bu hallerinde hayâllerinde hayâl askerleri mücerred

olmu olup. çadrn sahrada kurulu bulmutur. Bedeninde hayva-

ni ruhun bâkyyesinden ramak kalmtr. Hayvani rûh, mücerred

hayâl ile bedenden dar gelince, o kalan da kendine çekmek kay-

dnda olmutur. Bu hâlde mürekkeb beden ile mücerred buhar ara-

snda bir niza' hâsl olur ki. ona nezi* Ican verme I hâli denir. e-
riatn dili ile bu hayâllere rahmet ve azab melekleri ve mücerred

rûhlar denilmitir. Bu niza' her olan olmu, her his ve kuvvet niza-

mndan kalm olunca bulunur. Bedenin hey'et ve mâhiyeti tama-

men mücerred hayâller olup dar gelmi olur. Sanki mürekkeb

beden der ki: Bu souk ramak da bana benzer ve bir mücerred

buhar olup raman asl bedenin dndadr; onun da aslna gelme-

si uygundur. te bu iki mürekkeb ve mücerred ahs, bu niza* ile,

o kadar zahmet çekerler ki. akbet bedende kalan souk nefs asl-

na kavuup, mürekkeb beden, iirilmi bir post gibi yerinde ka-

lr. Ve o hayâl askerleri toprak tozlar, su buharlar ve hava par-

çacklar ve ate erâreleri gibi kaytsz ve kedersiz uçarak o beden-

den çktklar hâl üzere onun etrafnda cevelân ederler. Beden de



N HALLER 481

kendi tecerrüdü iinde tamamen ya o tedârikte olur ki, karanlk

mezar içinde bal kalmayp, ikinci neet için, bitki eklinde nev ü
nema bulup, her an o sevindirici ekiller olan hayâl askerlerine

kavumas müyesser olup, onlar gibi mücerred olur, yahud da be-

den ümid eder ki, o korkunç hayâller ona gelmeyip, bedenin eczas

onlarn ukubatndan azad olsun. Halbuki o hayâller, o kahinliklerle

kaba ekil ve suretlerde ona gelip, ondan bir an ayrlmazlar. O,

mü'min olmayann bedenidir ki, kyamete kadar kabir azab Üe

elem ve sknt içindedir.

kinci ne'et, yâni öbür dünya tedarikinde olan beden, mü'mi-

nin bedeni olup kyamete kadar çeit çeit lezzetlerle ni'metlenmek-

te ve toprak zerreleri ile ünsiyet peydâ etmektedir. Kt'a:

Ey gönül! urap durduun u âlem ki batan sona eziyet ve

üzüntüdür. Oysa hiç yok olmayacak âlemi seyreyle ki o ne güzel âlem-

dir. Kabir içinde yalnz kalndn görüp de sakn ölmekten nefret

etme. Yaknlk ve dostluk yolunu tut ki her avuç toprak bir insan

demektir.

Cisim terkibinden ayrlan ruhun halleri tpk uyuyan kimse gi-

bidir. Nitekim uyuyan kimse, uyanklkta ehir ve sahralardan, da
ve denizlerden, iy ü iretle, sürür ve shhatle gördüü yerleri, ey-

ledii safalar, rüyâsnda zevkle seyr ettii, yahut korku ve zorluk,

keder ve mihnetle geçtii yerleri, çektii skntlar rüyasnda zah-

hayatndal olan yeri, kendinin terkibi hâlinde bulunan söz, i ve

ahlâkdr. Zira insan, kendi çalmas ile, mâlik olduu kemâli bu-

lur, îte terkibi hâlinde olan ahvâli hep hayr ve iyilik ise. onun

yalnz yeri de, o güzel sözü. ii ve güzel ahlâk olup. en güzel kar-

lklar ve lezzetler içinde. Cehennem korkusu olmadan, naim ma-

kamnda bulunur. Terkibi hâlinde olan halleri iyilik ve kötülük ka-

rm ise, oradaki yeri de kark olup, ne huzûr ile kanaatta, ne

ayrlk ile kararda bulunur. Daima elim azaplar çinde mütereddid

kalr. Eer terkibi hâlinde fyâni dünyada beden ve ruh bir arada

ikenl her hâli isyan ve kötülük olmu ise. oradaki yeri de o sözü,

ii ve ahlâk olup büyük azab içinde bulunur, ölünün berzahda

olan lezzetleri ve zahmetleri, yaayan lezzetleri ve zahmetleri gibi

olunca, ölünün halleri, dirilme gününe kadar, yaayann uyanmas
gibi olup ikisi birdir. Zira ölünün ve uyuyann halleri berzah âle-

Bu âlem ki, gönül, kaydn çekersin, mihnet ü gamdr,

Fenâsz âlemi seyr eyle ki, bir hoça âlemdir.

Görüp yalnzl kabr içre nefret etme ölmekten.

Tarik i ünsi tut ki, her avuç toprak bir âdemdir.

metli gördüü gibi, müfred ahsn
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minde olup bir yerdir. te, «Yaadklar gibi ölürler ve öldükleri

gibi har olurlar», kelâmnn mânâs bunu bildirmektedir. «Bizi öl-

dürdükten sonra dirilten ve ruhlarmz bize iâde eden, ba's ve nü-

ür kendisine olan Allahü Teâlaya hamd olsun», hadis i erifi ge-

reince uyku ile ölüm birdir. O halde kendini ve rûh olduunu bi-

len, ölümü ni'met bulup korkusu kalmaz. Beyt (Farsça'dan tercü-

medir):

Hafza emânet olarak verilen bir cân,

Bir gün yüzünü görür ve ona olur revân.

ALTINCI NEV : nsann ruhunun balangç ve sonunu bildirir.

Ey aziz! Hikmet ehli demilerdir ki, insâni rûh, bedenden taal-

luk ve balln kesince, cnun dönü yeri, inip bdenine geldii

makamdr. Her ruhun belli bir makam olup, onun mebde ve meâd
o makamdr. Ruhlarn hiç biri kendi makamn geçemez ve kemâl
dereceleri edinmedikçe kendi makamndan yüksee çkamaz. Demek
ki, ruhlarn bir taifesinin belli makam ukul- aereden ikinci akl
olup, felek-i a'zamdr. Bir zümresinin makam felek i buruc akl-

dr. Bir cemaatn makam da zuhal feleinin akldr. Dokuzuncu fr-

kann makam, felek-i kamer akldr. Ruhlarn makamlar bu dokuz
mertebe olup, kemâl elde etmeyen rûh, o felek-i azamn aklndan
geçip gidemez ve akl evvele dönemez. O halde insâni rûhun mead
ve merci'i dokuz felein ukûlü olup, cismâni âlemde bilgi ve temiz-

lii üzere kalan temiz rûh kendi aslna uruc ve rucu eder. Yâni x

dokuz akldan her akl kendine münâsib olan rûhu kendine cezb

eder. Çünkü ukul-i âlem-i ulvi tamamen bilgi ve temizlikle mev-
suftur. Yüksek ve yakn bulunan akl. aa'smda olan akldan, bil-

gili ve temizdir. Demek/ki, kendi makanrndan inip cismine taalluk

eden ruh, eer bu taalluk ve tasarruf hâlinde çok ilim ve temizlik

edindiyse, onun,.dönü mertebesi biünpn makamndan yukarya
çkmtr. Bu taalluk hâlinde kemâl edinemeyip. kendi bilgi ve te-

mizlii üzere kaldysa, onun dönü yeri. bilinen makam olup. es-

ki yerine gitmitir. Bu iki zümre ilim ve temizlikleri münâsebetiyle

süfli ve fânî terkiblerden îbedendenl kurtulup giderler ve bâkî

olan ulvî mücerredler ile öbür dünyaya kadar zevk ve huzurda
olurlar. Beyt (Farsça'dan tercümedir) :

Can yui&rve perde, olut bu tevv taltmm.
Güzel olur, bu yüzden bir perdeyi yrtarm.

Eer insani rûh bu madde âleminde kendi bedenine taallûk ve
tasarruf halinde hayvani rûha malub olur ve kendi ilim ve temiz-

liinden syrlrsa, hayvani rûh ona hâil ve ulvi ukul münâsebeti
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ondan zâil olur. çi felek-i kamer olan âlem i süflide kalr. Tekrar

dinlnceye kadar, ehm azâb içinde, hayvani rûh ile mahbûs olur.

Bütün yüksek ve alçak rûhlar kyâmet-i kübrâdaki üçüncü üfür-

me ile kendi cesedini bulur. Onunla har olup, herkes ilediini

görür, Bu hakikat halini muhakkk- hükemâ, muhakkak olarak bi-

lir. Gerçi tenasüh yolunda olan hukemâ kendi akllarnca, kemâl

tahsili, ancak ahlâkn tehzibi ile olur. Tehzib-i ahlâk da, ancak be-

denlerin deimesi ile olur. Bedenlerin deimesi de, ancak tenâ-

suhla, [yâni ruhun olgunlamak için bir baka bedene

olur; böylece ilim ve temizlikte kemâle erer, bu

bulunduu bedenden önce deiik hallerde ne ekil

ründüünü her birinde ne kadar zaman kalp

ini bilir düününce hepsini hatrlar ve geni olarak anlar

kendi [ehl-i sünnete uymayan ve itikad, âhreti, hesab, mizan

inkâr ve küfr olan] hikmet kitablarnda yazmlardr. Lâkin tenâ-

suha inananlar ve cnu söyleyenler dînin akaid bilgilerine muhalif

olup, azmlardr. Ama baz turu'a muhalif çok hakâik-i eya sez-

milerdir. O hikmetleri, kelâm âlimleri çeitli teviller ile, yukarda

beyan olunduu gibi er-i erife uydurup hizaya getirmilerdir. Dün-

ya ile tihiret arasnda olan yolun mesafosi [uzunluu], insann ölü-

mü bulunmutur. Nitekim, «Ölenin kyameti kopmutur», buyurul-

du. Onun için ölüme küçük kyamet denmitir. Nazm (Farça'dan

tercümedir) s

Bu dünyadan o dünyann kim görürse yolunu.

Bir nefesten çok görmez, can ile arasnda;

.

Bu cihandan o cihana uzun mesafe yoktur.

Bir nefesten fazla yok ikisi ortasnda.

O nefes de çkarsa eer o temiz candan,

Bedeni toprak olur, rûhu toprak altnda.

Her canlya bu ölüm elbette gelecektir,

Herkes uyuyacaktr kara toprak altnda.

ite nefsini bilip kendini bil. Gerçekten ve yakinen kabul et

ki, sen toprak maddesi deilsin. Temiz ruhsun. Alemin, göklerin neti-

cesisin. Sfat ve erkânn özüsün. Kâinat ve cihann zübdesisin. Zi-

ra sen bir meyvesin ki, cihan aacnn ksmlar geçi ve görüntün-

deki tavrlarndr. Âlemin özünün özüsün ki, gökler, unsurlar ve be-

den hepsi zarf ve kabuudur. Bir süslü nüvesin ki, kâinat dallar

senin kollarndr. Bir büyük noktasn ki, a'yân- mevcudat harfle-

rindir. Sen kendini böyle bilirsen, Rabb'ini bilip. Onunla mutmain

olursun. Ölümden asla korkun ve kaçman kalmayp ölümü büyük

ni met bilirsin. Çünkü toprak bedeni Kaf da ve temiz rûhu

gibi görürsün.
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L Ey tabl- rahili iiden âlem- candan
Vey nhlet eden ho vatanna" bu cihandan.

2. Sen karidesin ey gözleri nergis yüzü lale

Kabrinde biter nergis ü lale vez ondan.

3. Bu cümledir asan eer ol mürg-i zamirin

Dam koyup uçdyse göe rah- nihandan.

4. Can bulsa selâmet bulunur suret i dier
Pay olsa revan müze bulur gayri mekândan.

5. Bin ükr eder ol can ki bedenden olur azâd
Ey bilaser ol lezzet-i tecrid ü revandan.

6. Ko lezzet i âb ü gili iç âb- hayat
Geç nüh felei aslna gel devr-i zamandan.

7. Ey Hakk ne sihr etti bize dûzah- ebah
Kim nare yanp geçmiiz envar- cinandan.

1. Ey can âleminden göç davulunu iiten, ey bu cihandan öz

vatanna göç eden!..

2. Ey nergis gözlü, lale yanakl! imdi sen nerdesin? Yoksa me-
zarnda biten nergis ve lale sen misin?

3. Eer içindeki ku (gönlün) ten tuzandan kurtulup gizli bir

yoldan göklere uçtuysa artk her ey sana kolaydr.

4. Eer can selâmet bulursa, her ey selâmette olur. Ayak yü-

rüdükten sonm baka bir mekândan da -pabuç bulabilir.

5. Ey gerçeklerden habersiz kii! Gidi ve tecrid lezzetine eriip
bedenden âzad olan can binlerce ükür eyler.

6. u su ve toprak (dünya) lezzetini brak da abhayat içmeye

bak. Böylece dokuz felei geçip zamann dönüünden asln bul.

7. Ey Hakk! Bize bu beden Cehennemi ne büyü yapt ki ate-

e yanp can nurundan vazgeçmiiz.

YEDNC NEV : Öldükten sonra ruhlarn ahlâk iktizasnca

olan han, Cehennemi ve Cenneti bildirir.

Ey azz! Hikmet ve marifet sahipleri demilerdir ki, Rabbü'l-

âlemin Hazretlerinin Esmâ-y hüsnâsndan bir ismi Cemildir. Celâ-

linin mazhar Cehennem, Cemâlininki Cennet'tir. Hakk Teâlâ, «Al-

lahü Teâlâ Âdem aleyhisselâma isimleri öretti», buyurup, bu in-

sann bütün isimlere mazhar olduunu duyurdu.

Demek ki celâl ve cemâl de insandadr. Kimde biri galib ise,

sonunda onun serencâm ondadr. nsanda celâl sfat galib olup, on-

dan meyd&na gelen hayvani kötü vasflar ile muttasf olursa, hangi
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sfatn hükmünde iken ölürse, tekrar dirildiinde o sfat suretinde

har olup, yeri Cehennem olur. Meselâ hased hükmünde olan kurt

ve gadab hükmünde olan köpek eklini alr. -Onlar hayvan gibi-

dir, belki daha da sapktr- , zümresinden olup iddetli azab içinde ka-

lr.' Eer insanda cemâl sfat galip olup, ondan meydana gelen iyi

ve melek huylar ile sfatlanm olursa, o kimse tekrar dirildiinde,

insan eklinde har olup, yeri Cennet olur ve likâullah devletini bu-

lur. Demek ki insann rühu Celâl sfatyla muttasf olursa, onun

ad hayvani nefstir. Kendi laim, aki ve câhildir. Bu ruh o cemâl

sfat ile sfatlanm olursa, ismi akl ve candr. Kendisi said ve iyi

insandr.

insan mazhar- küli olunca, kalbi hâtra ve düüncelerden bir

an bo durmaz. Hâtra ve düünceler ya iyi, yahut kötüdür. Kötü

düünceler celâl sfatndan gelir ki, o eytânîdir. Ona tâbi olan

nefsânidir. yi düünceler Cemâl sfatndan gelir. O rahmânidir.

ona tâbi olan rühânidir. Demek ki, insan aleminde Cehennem hay-

vani nefs, Cennet ise onun gönlü ve candr. Nefs makamnda ka-

lan elim azaptadr. Kalp makamna çkan Cennette kalr. Nitekim

beyt (Farsça'dan tercümedir) s

Cennet ve Cehennem senin yol arkadandr,

Ar ve alçak yerler senin makamndr.

Eer insan hayvani nefs sfatlaryla durursa, çeit çeit ac ve

azaplarla azaplandrhr. Çünkü Cehennem onun kendi huyudur.

Eer insan kalbini hayvani sfatlardan tahliye edip, ahlâk- îlâhî ile

süslerse çeit çeit Cennet lezzeüeri ile ni'metlenir. Fârisi Nazm

(tercümedir) :

Bir sîret ki vücûduna galibdir

Harnn öyle olmas vâcibdir.

Evlâdm her sfat, her huy, her ahlâk

Hep kendi suretinde olur ancak.

Bazan nâr görünür sana, bazan nûr

Bazan Cehennem, gâh Cennet ve hür.

Cehennem mâliki kuvâ-i nefsidir

Lezzeti men eden ruh- kudsîdir.

Yedi Cehennem senin kötü huylarn

Sekiz Cennet senin güzel ahlâkn.

Hür ü glman hepsi senin sfatn

Güne ve ay ruhun ve temiz kalbin.

yi ahlâk oldu Cennet, hür u ayn

Kötü ahlâk yakc Cehennem san.
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Hakk'n ahlâk daim iyidir

yi huyun bedeli, onun didârdr.

Kimin huyu iyi ise cihanda

Mahzen i sr lâhî vardr cannda.

Ahlâk kötü olan insan deildir

Hakikatta hayvan hatta beterdir.

Cehennemin asl kötü ahlâktr

Kötü ahlâk dost yolunda engeldir.

eytann yola getirirsin sen.

Sevgi ve incelik insan vasfdr
Hm ve ehvet hayvanlar sfatdr.

yi ahlâk srf insana aittir.

Kötü huylu insan hayvan demektir.

Srat- müstakim iyi ahlâktr

Kötü ahlâk Cehennem'e örnektir.

yi huy doru yol mânâsndadr
Kötü huylu olan Hakk'tan uzaktr.

Ahlâk ve sfatn olursa iyi

yi huylu buldun sekiz Cenneti.

Eer tutulmusan sen kötü huya
Dütün Cehennem'e, sonsuz azaba.

Kimin huyu iyi ise cihanda

Hakk'n esrar mahzeni var cannda.

Söylediklerim hep ayn'el-yakindir

Sanlmasn istidlal ve takliddir.

Bu Marifetnâme'nin üç fenninden birinci fenninde cisim ve mad-
denin durumunu bildiren baz bilgiler, ikinci fenninde beden ve ru-

ha ait bilgiler bildirilip buraya kadar gelindi. Dinin usulüne uy-

gun olan çeitli hikmetler sunuldu. Bu fennin sonuna otuz be beyt

yazlp bitirilmekte ve üçüncü fende din ileri, kalp halleri, marifet

yolunun art ve esaslar dinin zâhirine uygun olarak evliyâ-y ki-

ramn hikmetlerinden bir miktar yazmak yolu seçilmitir. Farisi

nazm (tercümedir) s

Gönlünü bu ksa ömürden ayr
Böyle bir ömürden kimse olmaz pîr.

Bedenin gam rûhu esir eder

nsan ömr ak ihtiyar eder.
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Ömürlerin hepsi bir emânettir.

Akhnn ii hayattan ardr.

Akl olan oyun oynamaz kaçar

Böyle bir ömürden uza arar.

htiyar canann bekasndandr

Böyle bir ömürle o nâtüvândr.

Rengin ve kokunun esiri olan

Kadn ve çocuktur o deil insan.

Bu cihan mümarese eyledim

Ümidim yanndan tozu giderdim.

Hayalmdan kendime melal geldi

Yaadm bana hep vebal geldi.

Akl ü imann olduu dünyada

Bedenin ölmesi yaamasnda.

Tenini feda et söz âleminde

Çünkü ten ölürse can yaar sende.

Hakk'n düman tendir, topraa ver

Kble-i Hak dildir, temizleyiver.

Bu yolun rehberine ölüm yoktur

Nevvâb düünme bereket yoktur.

Bilene göre ölüm iyi bir hediyedir

Çarlmayan konua olanlar hep böyledir.

Ölüm gelir sana zamansz konuk

Hakk n bah önüne biz can koyduk.

Ölüm zahir yüz gibi olmaz kaçmak.

Can ü gönülden gerek karlamak.

Elbisen ki akll bahtndandr

Tenin ate, su, hava ve topraktr.

Yrt dört parça olmu eski hrkan

Raks eyle bul çâre-i nihâdn.

tmân gibi akldan melekten öte

Ume lime libâs giy üzerine

Ne kadar ekmek kaydnda olursan

Hem akl » can merdleriyle durursun.

Dört tabiat var kervan sarayda

Dört âlettir onlar Azrâil hakknda.

Pört kutur bedende dört tabiat

Hak için hepsini ettir inkyât.

Sonra îman ve ak ile ey güzel

Hepsini ihya eyle ey halil.
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Cann götüremezsin aslna

Bedenin seferini almadnsa aklna.

Çkmaynca dar candan hayvan
nsan mevkiine çkamaz inan.

nsan geçince nefs-i nâtkadan
Yerine kudsl rûh oturur bîgümân.

Ey her hayvana ah olan insan

Ne zaman kurtulursun câme ü nân gamndan
Her canlnn efendisinin olu
Ayb olur olursan ekmek, elbise kulu.

Ey ehveti kark ar ile insan

Çoluk çocuunun emri altnda kalan.

Nefis kurd'un ölüm yolunda azk
Gönlündeki kalbin öldüyse yazk.

Maln burda gözün gibidir dostum
Bundan ecel dümann ve dünya dostun.

Gel bu yolda sen de ölümü ara

ölmek hak yaamak bâtldr sana.

Hakszsn brak gel sen bu bâtl
Bil ve gör ki mutlaktr, beli.

Be his seninle ancak be gün kalr

Akl ve can ise hep seninledir.

Kabirleri ziyâret ve geçmilerin hallerini görmek insann ölü-

münün tamamlayc bilgilerinden sayldndan u beyitleri de bu-

raya yazmak uygun görüldü. (Arapça'dan tercümedir) :

Yolum urar çürümü çadrlar üzerine,

Göz yalar dökerek, alarm her birine.

Yazk kalmam izi, zaman silmi götürmü,
Cemiyyet içre geçen, o anlar unutulmu.

Görünmez çadrlardan bir alâmet, bir niân,

Yatanlardan kalmad, kalan bir isim, bir nâm.

Çadr direkleri hep, toprak altnda imdi.
Et deil kemikler de toprak Olmutur imdi.

Nerde rûh-i mahbûdu, nerde çadr sâhibi.

Zaman silmi süpürmü hepsini rüzgâr gibi.

Acaba nere gitmi o yürüyüü nazl.

Nereye makam tutmu o cihann güzeli.

Bu HAKKI candan eder, o geçmilere kelâm.

Ve binlerce tahiyyât ve yüz binlerce selâm.
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Kalb aynas olan itikad ve imân düzeltmenin, namazn edeb

ve rükünleri ve dünyann lezzetlerini terkin ve kalbe yönelme-

nin, gönlün hakikatini bilmenin Allahü Teâlâ'nn yolu olduu-

nu, az yeme, az uyuma, az konuma, uzlet etme, zikir ve fikir

etmenin marifet yolu olduunu, Allahü Teâlâ'ya tevekkülün,

belâlara sabrn, kazaya rzânn insan ruhunun asl makamlar

olduunu, mârifetullahm en yüksek mallûb, muhabbetin en

büyük maksat, evliyann hikmeti mânânn özü, evliyann

avâmdan üstün olduunu, talibin üns ve huzur makamlarndan

yedi makamn nasl geçilip, Allahü Teâlâ'ya yaklaacan vc

marifete kabiliyeti olan sevdiklerini hangi yolla terbiye ede-

ceini be bâb hâlinde, kitab ve sünnete uygun, icmâ- üm-

mete muvafk olarak bildirir.

Birinci Bâb
Kitaba ve sünnete uymay ve namazn artlarn ve dünyann

lezzetlerini terki ve kalbe yönelmeyi, gönül ve rûhun hakikatini dört

faslda anlatr.

BRNC FASIL
Kitaba ve Sünnete uymay ve itikad düzeltmeyi ve be vakit

namaz be nevî üzere beyân eder.

BRNC NEV , nsan, câhil ve gâfil olursa hayvan gibi, ilim

ve marifet sahibi olursa nsan- kâmil olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, bedi'i hikmet kalemi, mevcu-
hatlann varlk sahifesine yazp, kudret nakka cevher sa-

de resm ve tasvir edince: «Nûn —Levh-i mahfuzu yazan nurdan

—

kalem ve —Levh'de— yazlanlar hakk için», mânâs gereince, akl

evvel ve kalem-i a'lâ, varlklarn illeti, yüksek ve
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zuhuru vastas olup, mümkinâtn a'yân ve hakaikinin kaidi ol-

mutur. Bu beyaz inci, «Ailahü Teâlâ Adem'e bütün isimleri öret-

ti», âyeti gereince, insann hakikati utkundan doup, bu tek cev-

her. «Maher yeri Ailahü Teâlânn nûruyla aydnlanr», düsturunca

insann mâhiyyetinden parlam ve peyda olmutur. Böylece bu bü-

yük nüsha Ailahü Teâlânn lâtif sanatlarnn mecmuas ve bu bü-

yük ceride sonsuz bedii hikmetlerin fihristi olduundan, emânet

yükünü tayan ve hilâfet iini yüklenen o olmutur. iir (Arapça'-

dan tercümedir) :

Göklere, hem de yere ve içindekilere,

Emâneti arznttik. sonra eyledik beyân.

Kâinatta hiçbir ey, onu kabul etmedi.

Onu srtna ald yüklendi, yalnz insan.

Gerçi bu firka-i aliyyenin hâli Bakara sûresi otuzuncu âyeti

«Ailahü Teâlâ yeryüzünde halife yaratacam dedi» ile bildirilen ve

bu yüksek zümrenin yüksek halleri Lokman sûresi yirminci âyetin-

de, «Ailahü Teâlâ göktekileri ve yerdekileri sizin emrinize verdi» di-

ye bildirilen burhan ile belli olduundan, yüksek varlklar, yedi

kat gökten yüksek olup cismâni ve ruhani âlemler onlarn emrinde

olup, bütün meleklerin mescûdu olmulardr. Lâkin mütekabil isim-

lerin aynas ve deiik mezâhiri bulunduklarndan bazan îsrâ sû-

resi yetmiinci âyetinde bildirilen. «Onlar, yarattklarmzn çoun-

dan üstün ettik» hitabyle müerref ve memnun, bazan Bakara sû-

resi otuzuncu âyetinde bildirilen, «Yeryüzünde fesad çkaracak,

haksz yere kan dökecek » cevabyla azarlanp, bir nevi, «Mahlû-

kat senin için yarattm» gereince. Ehadiyyet dergâhnn mahbubu
olduundan cezbe-i lâhî kanatlar, ile âlâ-i illiyinin en yüksek de-

recesi olan cem'ül cem'a kavuup, A'raf sûresi yüz yetmi dokuzun-

cu: «Onlar hayvan gibidir, hatta daha sapklardr» iktizasnca, der-

gâh- samediyyenin madûbu olmas bakmndan, aa ehevi ar-

zularla esfel i sâfilinin en aa derekelerine iner. Birinci frka in-

fitâr sûresi onüçüncü âyetinde bildirildii gibi, «Sâlih ve mutiler

Cennette ni'met içindedir.» müjdelenmiler, ikinci frka, ayn sûre-

nin ondördüncü âyet'. «FAcJrler Cehennemdedir- haberiyle makhûr
ve aa bildirilmitir. Kt'a (Farsça'dan tercümedir) :

Âdem olu öyle bir ma'cundur ki.

Hem melek hem hayvan ahlâk tar.

Melee meyi etse, ondan iyidir.

O halde her akll için çok önemlidir ki, Zâriyat sûresi elli al-

tnc, «Cinleri ve insanlar ancak bana ibâdet etmeleri için yarat-

tm» âyet-i kerimesi gereince kullarn yaratcsna ibâdet ve mebde
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ve meadn srlarn bilmekle emaneti tamann emini ve halife ol-

mann esas olmaya gayret ve takat sari" edip ebedi hayat elde ede-

rek saadete kavusun ve ebedî saadet ile sonsuz devlete ulasn.
Akl ve zekâs olanlar unu da bilirler ki, marifet derecelerinin en
yükseine kavumak, zevk ve vicdan köklerine girmek, «Kur'ân-

kerîme ve sünnete yapan, en salam ipe tutunmutur» kelâm ge-

reince eriatn salam ipine yapmak; cann diine takmakla,

irâdet ipine ve evliyann muhabbetine tutunmakla elinden gelen

gayreti sarf etmekle mümkündür. Mesnevi (Farsça'dan tercüme-

dir) :

Kara ta ve mermer olsan bile,

Cevher olursun kavusan ehl-i dile.

Gerçi Mâide sûresi üçüncü âyeti kerimesi, «Bugün sizin dininizi

ikmâl eyledim, üzerinize ni'metimi tamamladm» gereince, yalnz
Kitâb ve sünnet ile amel, kurtulua sebep olmakta yeterli vasta-

dr. eriat yolunda giden, sonunda Cennet konaklarna kavuur. Ki-

tâb ve sünnete uyan sonunda emniyyet yeri olan ravza-i ndvana
girer. Bununla beraber verâset ilmi nübüvvet hazinesinin verisi, ha-

temiyyet definesinin hediyesidir. Arabi beyt (tercümedir) :

ki sevgili arasndaki srr dil anlatamaz,

Ve hattâ kalem onu insanlara yazamaz.

Bu maksudun zuhûr meydannda cilveger olmas, kalp sahip-

lerinin sadk irâde ve lâyk muhabbetleriyle, esiz teveccüh ve na-

zarlarna kavumaya bal olduu, gün ortasndaki güne gibi açk
ve aikârdr. En'âm sûresi doksannc âyetinde, «Allahü Teâlâ'nm,

larndan nasibini alp, «Kii sevdii ile beraberdir» hadis-i erifi ge-

reince muhiblerden saylmak için daima sevgi ve muhabbetleri-

ni can ü gönülden ihlâsla korumal ve iradetlerini sultann hazine-

si gibi cann ve kalbin içinde gizli tutmaldr. Beyt (Farsça'dan ter-

cümedir) :

Gönlümün damanda muhabbet bal tad,

Süt ile inerse de, canla çkar yukar.

uras bir gerçektir ki, vecd ve hâl sahiplerinin halleri zevk ve
vicdan denizinin derinliklerinde oluan ve ancak vücud, uhûd ve

yakn menbandan zahir olan öyle bir incidir ki akl ve his dalgç-
larnn ona el dedirmesi pek nâdirdir. Kl krk yaran akllar bile

onun kymetini takdirden acizdir. O halde bu ah incilerin se-

çilmilerin sine sadeflerinde can gibi korunmakta, bu çok deerli
cevherler büyüklerin göüs hazinelerinde sakl durmakta olduu
gün gibi aikârdr. Her ma'rifet yoksunu bu engin denize lâyk, her
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muhabbet fukaras bu deeri biçilmeyen yakuta erimeye muvafk
olmad bellidir. Arabi beyt (tercümedir) :

Evliyâ-y kiramn hallerine kavumak, itikad düzeltme, namaz-
lar vaktinde klma, ehvetin arzularn unutma, sfatlar bilme ve

Zât lâhi yi sevmeyle olur. Bu hususta Kitâp ve sünnete uymak,
ma'ril'et ve muhabbet yolundan ilerlemek birçok fasl ve bablaria

anlatlmak uygun görülmütür. Böylece bu tatl mütâlâann nesi-

miyle irfan talebesinin gönlü gül goncas gibi açar. Mülâhazasn-
dan serpilen âb hayatla, insann rûhu, bahar çiçekleri gibi sarho
olur, koku saçar. Vecd ve haller ile kemâl derecelerine kavuur.
Muhabbet makamlarna ular. Üns ve huzur mahfeline girer. Son-

suz devlet ve ebedi saâdet bulur. Kalbi mâsivâdan pâk olup, ilham

ve ma'rifetin ini yeri olur. Yâ Rabbi, ey perdeleri kaldran Alla-

hm! Lûtfunla gözümüzden yabanclk perdelerini kaldr. Yâ Rabbi,

bo eylerle uramaktan bizi kurtar ve her eyin hakikatini oldu-

u gibi bize göster. Kt'a:

Yâ Rab bu gönül gözünü bînâ eyle,

Mir'at- dili pâk-ü mücellâ eyle.

Zikrinle senin ükrün ola vird i lisân

Can bülbülünü hamdine güyâ eyle.

Rabbim! Bu gönül gözüne görme özellii ver. Yine o günül ay-

nasn parlak ve cilal eyle. Dilimin virdi, seni zikr ve sana ükür ol-

sun. Can bülbülü sana hamd etmek çin aksn.

KNC NEV: Kur'ân- Kerim ile hidâyete ermeyi ve Kur'ân-

Kerim'e uymay âyet-i kerime ve hadis-i erifler ile bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kendi kitabna yapmay ve tutunmay
tevik etmekte ve ona uymamay yasaklamaktadr. Allahü Teâlâ

Bakara sûresinin banda, «Bu Kur'ânda asla üphe yoktur. Mutte-

kîler için Lyani büyük günah ve fuhutan saknanlar için] rehber ve

yol göstericidir» buyuruyor. Âl i mrân sûresi yüz üçüncü âyetinde,

«slâm dîni veya Kur'ân- Kerim olan Allah'n ipine sk tutununuz.

Ondan ayrlmaynz», Mâide sûresi onaltnc âyetinde, «Allahü

Teâlâ'dan size üphe ve sapklk karanlklarn gideren Muham-
med aleyhisselâmn nûru ve hakk izhâr eden Kur'ân- Kerim gel-

di», ondan sonraki âyet i kerimede, «Allahü Teâlâ, rzasna tâbi olan

kimseyi, o nûr ile, selâmet yollarna hidâyet eder ve onlar irâdo

ve tevfiki ile küfür ve üphe karanlklarndan imân ve yakîn nuru-

na çkarr ve onlar kendine en yakn olan yola hidâyet eder» ki,

Tasavvuf bir ilimdir, herkes bilemez onu,

Hak ile mevsuf olan bahtiyar tadar bunu.
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o da islâm'dr. En'am sûresi yüz elli beinci âyetinde, «Bizim indir-

diimiz bu Kurân- Kerim, çok faydal bir kitaptr. Ona uyunuz,

uymamaktan kaçnnz». Yûnus sûresi ellyedinci âyetinde, «Ey in-

sanlar, Rabbinizden size nasihat ve kalplerde olan üphe ve bozuk

itikad hastalna ifâ geldi. Mü minler için hidâyet ve rahmet gel-

di». Nahl sûresi seksen dokuzuncu âyetinde, «Sana her eyi geni

olarak beyân eden Kur'ân- kerîmi gönderdik ki, o bütün insanlara

hidâyet ve rahmet, bilhassa müslümanlara Cennet müjdesidir», Isrâ

sûresi seksen ikinci âyetinde, «Kur'ân- Kerîm'den indirdiimiz ey,

sûri ve ma'nevî ifâdr. Mü'minlere rahmettir. Kur'ân- Kerim, za-

limlerin tekzib ve inkârlar sebebiyle, ziyanlarn artrr», Ankebût

sûresi ellibirinci âyetinde, «Bizim sana Kur'ân- Kerîm'i indirmemiz

onlara yetmedi mi? O Kur'ân onlara okunur. Belâgat ve fesahat

srlarn anlayp, bir âyetinin benzerini getiremediler. Bu Kur'ân'da,

ona inanan insanlar çin rahmet, ni'met ve büyük nasihat vardr»,

Sad sûresi yirmidokuzuncu âyetinde, «Kur'ân- Kerîm çok hayrl,

devaml bereketli bir kitaptr. Biz onu sana gönderdik», Zümer sû-

resi yirmiüçüncü âyetinde, «Allahü Teâlâ sözlerin en güzeli olan

Kur'ân- Kerîm'i müteabih gönderdi. [Yâni onda çatma ve uygun-

suzluk olmayp birbirini tasdik eden i'câz, hüsn-i nazm, shhat ve

hükümde birbirine müâbih olup, va'd ve vaid, emir ve nehy. rah-

met ve azab, Cennet ve Cehennem ve sair]. kier olarak tekrar eder.

O kitapta olan vaidi [korkutmay] duyup Rablerinden korkanlarn

derileri titrer. Sonra Allahü Teâlâ'nn rahmet ve mafiretini zikr ile

derileri ve kalbleri yumaak ve mutmain olur. Kur'ân- Kerîm Al-

lahü Teâlâ'dan halk irâddr. Onunla dilediini slâm'a hidâyet

eder. Allahü Teâlâ'nn hidâyete getirmediini kimse hidâyete erdi-

remez», Fussilet sûresi krkikinci âyetinde, «De ki o Kur'ân, mü'-

minlere hidâyet ve kalplerinde olan üphelere ifâdr ve ona imân

etmeyenlerin kulaklarnda arlk ve kalplerinde körlük vardr»

buyuruyor. Sadakallahül azim.

Hazreti Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu

ki, «Ey ümmet ve Eshâbm! Siz, Allahü Teâlâ'dan baka ibâdete lâ-

yk kimse olmadna ehâdet etmez misiniz? Ve ben onun hak

'Peygamberiyim». Evet, ehâdet ederiz, yâ Resûlallah dediler. Bu-

nun üzerine, «Bu Kur'ân- Kerim'in bir ucu Allahü Teâlâ'nn yed i

kudretinde ve bir taraf sizin elinizdedir. Ona kuvvetli tutununuz.

Muhakkak ki, siz Kur'ân- Kerim ile amel ettikten sonra saptmaz

ve helâk olmazsnz» buyurdu. Yine buyurdu: «Bu Kur'ân- Kerîm,

kyamet günü, efaati kabul olan bir efaatçidir. ikâyeti önemli

ve te'sirli bir ikâyetçidir. Ona tutunup uyan alp Cennetten yana

gider. Onunla amelden yüz döneni Cehennem ateine sevk eder.»

Yine buyurdu. «Kur'ân- Kerîm'i okuyup gereiyle amel edenin anne
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ve babasna kyamet günü bir tac giydirilir ki, ve parlts dün-

ya evlerinde bulunan güne ndan parlak olur. Ya bu Kur'ân

ile amel adenn nasl olacan sz düününüzl». Yine buyurdu: «Bu

Kur an Allah'n ziyafetidir. O halde elinizden geldii kadar Allah'n

ziyafetini kabul ediniz. Bu Kur'ân, Allahü Teâlâ'nn salam ipi,

açk nûru fayda ve ifâdr. Ona yapan koruyucudur. Ona uyan
kurtarcdr. Kur'ân doru yoldan ayrlmaz ki, düzeltilsin. Kur'ân*-

n acâibi tükenmez. Çok tekrarla eskimez. Onu okuyunuz. Allahü

Teâlâ her bir harfi için on sevâb ihsan eder. Biliniz ki (elif lâm

mim) e bir haftir demiyorum. Elif, bir harf, lâm bir harf ve mim
bir harftir.» Yine buyurdu: «Yaknda bir fitne zuhur eder. Ondan
kurtaran Kitâbullah'tr. Onunla âmel eden kurtulur. Zira sizden ön-

ceki eserler ve sizden sonra olacak haberler ve aranzdaki hüküm-

ler onda vardr. Kur'ân, Hakk ile bâtl ayrcdr. Bouna deildir.

Onu terk eden cebbarlar [edidleri] Allahü Teâlâ helâk eder. On-

dan bakasndan hidâyet isteyen saplmtr. Zira Allahü Teâlâ

Kur an salam ip, zikr i hakim ve tarik i müstakim [doru yol]

ekmitir. Kur an dr ki, hevâ ve heveslerle haktan bâtla kaymaz,

diller ile baka ekil almaz, ondan âlimler doymaz, çok tekrarla es-

kimez. Acâibi tükenmez. Kur'ândr ki, onu cinler iittiklerinde hük-

münden yüz çevirmezler. Hattâ cinler, Cin sûresi bir ve ikinci âyet-

lerinde bildirildii gibi, «Biz, insan sözüne benzemez acîb, din ve

dünyann iyiliine götüren bir Kur'ân iittik. Ona imân ettik. Bun-

dan sonra Rabbmize bir eyi ortak etmeyiz- dediler. O halde Kur'-

ân Kerîm ile söyleyen tasdik olunur. Onunla amel eden âdil bili-

nir. Ona çaran doru yolu göstermi olur.» Yine buyurdu: ««y-

ona kulluktan sonra en aa olan âmellerinize

olmutur. O halde onun râz olduu ilerden kaçnnz. Zira ben
ey braktm ki, ona tutunursanz, elbette, ebe-

di olarak dalalete dümeyip, doru yolda gidersiniz. O ey Allahü

Teâlâ'nn Kitâb ve Resulü nün sünnetidir.» Yine buyurdu: «Kur'ân-

Kerîm'i okuyup ezberleyeni, helâlini helâl, haramn haram bilip ge-

reiyle amel edeni Allahü Te?lA Kur'ân- Kerim ile Cennete sokar

ve kendi ev halkndan atee müstehak olan on kiiye efaatçi eder.»

Sadaka Hasülullah sallallahü aleyhi ve sellem.

ÜÇÜNCÜ NEV: Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve

sellem) uymay, sünnet i seniyyesi ile doru yolu bulmay ve sadr-

evvelden sonra din ilerinde meydana çkan bid'atlerden saknma-
y âyet i kerime ve hadis-i erifler ile bildirir:

Ey aziz! Allahü Teâlâ kendi Resûl'üne uymamz, onun eriat
yoluyla ardndan gitmemizi emretmekte ve Habibinin sünnetino
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uymayan bid atlerden herkesi men etmektedir, Al i îmrân sûresi

otuzbnnci âyetinde, «Yâ Muhammed, Yahudi ve Hristyanlara de

ki, eer siz Allah' severseniz bana tâbi olun ki, Ailahü Teâlâ da
sizi sevsin günahlarnz mafiret etsin. O mafiret ve rahmet edi-

cidir», bir sonraki âyet i kerimede, «De ki, Aliahü Teâlâ'ya ve Re-

sulüne itaat edin. Eer bu itaatten yüz dönerseniz, kâfirsiniz. Ailahü

Teâlâ kâfirleri sevmez». Ayn sûre yüz otuzikinci âyeti kerimede,

«Aliahü Teâlâ'nm hükmüne ve Resûlünün emrine itaat ediniz ki,

merhamet olunmulardan olasnz». Ayn sûre yüz altmdördüncü
âyetinde: «Aliahü Teâlâ müzminlere çok ihsân ve ni'metler verdi.

Zira onlara Kur'ânn âyetlerini okuyan, kendi cinslerinden Peygam-
ber gönderdi. Onlar tabii pislik ve kötü inantan temizler. Onlara

er'i ve akli bilgileri öretir. Halbuki onlar, Peygamber gönderilme-

den önce açkça dalâlette idiler», Nisâ sûresi elli dokuzuncu âye-

tinde, «Ey mü'minler, Ailahü Teâlâ'ya ve Resûlüne ve sizden olan

halife, kad, âlim ve âir hak ve adâlet üzere emir sahiplerine itaat

edin. Eer din ilerinden birinde ihtilâf ederseniz Ailahü Teâlâ'nn
kitabna ve Resûlüne [yahut sonra sünnetine] müracaat edin. Eer
Ailahü Teâlâ'ya ve âhirete inanrsanz bu müracaatnz size hayrl
ve sizin hüküm ve te'vilinizden güzeldir». Ayn sûre altm beinci

âyet i kerîmede, «Rabb'inin hakk için, onlar, aralarnda ayrldk-

lar eyde sana hükm ettirip, sonra o hükümden kendilerinde güç-

lük ve üphe bitinceye kadar iman etmezler. Ancak o zaman sana
inkygd ederler», ayn sûre altm dokuzuncu âyetinde, «Peygamber

ve peygamberleri tasdikle insanlara doruyu bildirenler ve Allah

yolunda ehid olanlar, amel ve hallerinde Ailahü Teâlâ'nm rzasnda
olanlar Aliahü Teâlâ'nn in'âm ettii kimselerdir. Ailahü Teâlâ'ya

ve Resûlüne itaat edenler, kyâmette bu ihsân ve in'âm sahipleri

ile beraberdirler. Onlarn herbiri ne güzel refiktirler», yine ayn sû-

renin sekseninci âyetinde, «Peygambere itaat eden, elbette Aliahü

Teâlâ'ya itaat etti. Bu itaatten bir kimse yüz dönerse, biz seni on-

lar üzerine koruyucu ve kontrol edici göndermedik. Sana lâzm olan

teblidir», A'raf sûresi yüz elli altnc âyetinde, «Rahmetim dünya-

da her eyi içine almtr. Lâkin kyâmette yalnz muttekilere ve

zekâtlarn verenlere ve âyetlerimize inananlaradr. Ümmi olan Re-

sul ve Peygamberime uyanlar, onun sfatlarn yanlarnda olan Tev-

rât ve ncil'de yazlm bulurlar. O Resûl onlara îman ve tevhîd ile

emr eder ve onlar küfür ve irkten nehy eder. Onlara câhillik za-

mannda kendilerine haram ettikleri eyleri helâl, habis olan ey-

Muhakkak ki ben, sizin cem'iyetinize gelmi Ailahü Teâlâ'nm Resu-

lüyüm. Göklerin ve yerin meliki O dur. Birdir. Ailahü Teâlâ'ya, birli-

ine ve peygamberlere gönderdii kelâm ve kitaplara îman eder.
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Siz de o Resûle uyunuz ki, doru yolu bulanz-, Enbiya sûresi yüz

yedinci âyetinde, «Ey Muhammed [aleyhisselâm] biz seni, âlemle-

re mutlak rahmet gönderdik», Nûr süresi altm üçüncü âyetinde,

«Onun emrine uymayanlar saknsnlar. Çünkü onlara dünyada za-

rar ve sknt, âhrette iddetli azap gelir.» Ahzâb sûresi yirmi bi-

rinci âyetinde, «Sizin için Resûlullah'n nefsinde güzel dostluk var-

dr. Gerektir ki cenkte sebatta ve skntya sabrda ona uyasnz.

Bu haslet, Allahü Teâlâ'nn sevâb ve likasn ve âhiretin ni'metle-

rini ümid eden ve Aüahü Teâlâ'y çok zikr eden kimse içindir», krk-

beinci âyetinde, «Ey Muhammed (aleyhisselâm) biz seni ümmet-
lerin tasdik ve tekzibine âhid, rahmetimize müjdeci, azabmzdan
korkutucu, Allahü Teâlâ'nn izin ve emriyle ona ibâdet ve birliini

ikrara da vet edici ve Sirâc- münir olan Kur'anla gönderdik», yet-

mibirinci âyetinde, «Emir ve yasaklarda Allahü Teâlâ'ya ve Re-

sulüne itaat eden büyük kurtulua ermi, dünya ve âhiret saadeti-

ne kavumutur,» Har sûresi yedinci âyetinde, «Resulün size verdi-

ini ve emr ettiini alnz. Yasak ettiinden saknnz. Allahü Te-

âlâ'dan korkup Resûlüne muhalefetten saknnz. Ona muhalefet

edene Allahü Teâlâ'nn ikâb iddetlidir.» buyuruyor. Sadakallahül

azim.

Habîb-i Ekrem (sallâllahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: «Ey

ümmet ve eshabm, size vasiyyetim budur ki, Hak Teâlâ'dan korku-

nuz. Bir Habei de olsa sizden olan emîrinize itaat ediniz. Zirâ çok

yaayanlarnz, ileride çok ayrlklar görür. O zaman size lâzm olan

benim sünnetimle âmel etmek ve eshâbmn izinden gitmektir. Sün-

netime yapmanz, bir eyi az dilerinizle tutmak gibi olsun. Ben-

den sonra ortaya çkan din ilerinden çok saknnz. Çünkü sonra-

dan çkan her ey bid'attir ve her bid'at dalâlettir, sapklktr.» Ya-

ni dalâlet olan bid'at, Eshâb- kirâmdan sonra onlardan izinsiz din

ilerinde icâd ve ihdâs olunan ziyâde ve noksan ilere iarettir.

Ama eriatn sahibinin izni ile din ilerinde sonradan yaplan mi-

nâre, medrese ve kitap tasnifi gibi eyler bid'at- hasene cinsin-

dendir. Yine buyurdu: «Ey ümmetim, biliniz ki, bana bu kitab ve-

rilip, bununla bir misli daha verilmitir. Biliniz ki, yaknda çok kim-

seler taht ve kürsüden insanlara der ki, yalnz Kur'anla âmel edi-

niz. Onda neyi helâl bulursanz, onu helâl biliniz. Neyi haram bu-

lursanz onu haram biliniz. Halbuki Allahü Teâlâ'nn Resulünün

de haram ettii eyler, kendisinin haram eyledii eyler gibidir. Bi-

liniz ki size merkeb eti helâl olmaz. Yrtc hayvanlardan az dii
olanlar da helâl olmaz. Zmmîlcrin maln, izinsiz almak helâl de-

il vebaldir. Ancak sahibinin ona ihtiyac yoksa helâldir. Bir kim-

se bir kavme misafir olsa, onlara vâcib olan ona yemek ikram et-

mektir. Misafire de lâyk olan onlarn yemei kadar onlara ikram-



KUR'AN-I KERM VE HADÎS ERFLERE UYMAK ,497

dr». Yine buyurdu ki: «Sakn sizi öyle bulmayaym ki, sizden bi-

riniz tahtnda yaslanp, emir veya yasak ettiim eylerden birisi

geldiinde, ben bunu bilmem, ancak Allah'n kitabnda ne bulur-

sak ona uyarz der.- Yine buyurdu: «Sizden biriniz koltuunda otu-

rup da, AUahü Teâlâ bu Kur'ân'da haram eyledii eyden baka
ey haram etmemitir sanar m? Biliniz ki, ben de çok eylerle

vaaz ve emr etmiimdir. Çok eyden nehy klmm. Onlar da Kur'-

ân kadardr. Belki daha çoktur. Muhakkak ki, Allahü Teâlâ sizle-

re ehl-i kitâb olan zimmiden izinsiz evlerine girmenizi, kadnlarn
dövmenizi ve meyvelerini yemenizi helâl etmemitir.

sizden emin olup giderler». Yine
hayrls, Allahü Teâlânm Kitab, her hidâyeti]

selâm) hidâyetidir, ilerin kötüsü sonradan

çkanlardr. Sonradan çkanlar bid'attir. Her bid'at dalâlettir.» Yine

buyurdu: «Bütün ümmetim Cennete girer, ancak ebâ eden girmez.»

Ebâ eden kimdir? Soruldukta, «Bana uyan Cennete girer, âsi olan

ebâ etmi olur» buyurdu. Yine buyurdu: «Helâl yeyip sünnetimle

âmel edenin errinden insanlar emin olur. O kimse Cennete girer.»

Böyle kimse bu zamanda çok bulunur dediklerinde, «Benden sonra

bir kavim içinde ancak bir kii bulunur» buyurdu. Yine buyurdu:

«Ümmetim bozulduu zaman sünnetime yapp onunla âmel edene

yüz ehid sevab verilir.» Yine buyurdu: «slâm dîni dünyaya garib

gelmi, garib olarak gider. Benden sonra, insanlarn bozduu sün-

netimi slah edene müjdeler olsun.» Yine buyurdu: «Siz kendi dün-
ya ilerinizi daha iyi bilirsiniz. Bana sormaynz. Ben size din ile-

rinden birini emr edersem, onu alnz». Yine buyurdu.- «Sizin biri-

nizin hevâ ve istekleri, benim getirdiim eriat hükümlerine tâbi

olmadkça, o kimse mü'min saylmaz.» Yine buyurdu: «Beni srail'e

gelen fitneler, elbette benim ümmetime de gelir. Hattâ onlardan,

anasyla aikâr zinâ eden olmu ise de, benim ümmetimde de bunu
yapan olur. Benî srail yetmiiki millete ayrlmtr. Benim ümmetim
yetmi üç frkaya ayrlr. Hepci Cehenneme gider. Ancak bir tane-

si kurtulur.» O bir kurtulu frkas hangisidir? diye sorulduunda,
«Benim ve Eshâbmn gittii yolda olanlardr» buyurdu.

Enes (radyallahü anh) Hazretlerine buyurdu ki: «Ey benim o-
lum! Eer kalbinde kimseye gll ü g olmad halde sabahlar ve

akamlarsan sünnetimden ayrlma. Sünnetimi seven, beni sevmi
olur. Beni seven, Cennette benimle beraber olur.» Ömer bin Hattâb

(radyallahü anh) Resûlullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem) gelip,

baz sözlerini iitip beenmiizdir. Onlarn baziar-
verir misiniz? dedikte, buyurdu ki: «Yahudi ve H-
ve tehevvürlü olduklar gibi, siz de mutehayyr
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m olacaksnz. Ben size bir temiz eriat öyle tamam getirmiimdir

ki, eer Musa aleyhisselâm sa olsayd, bana uymaktan baka çâ-

resi kalmazd.» Abdullah Ibni Ömer (radyallahü anhüma) Mekko

üe Medine arasnda bir aaca geldikte, altnda biraz kaylûleye yat-,

t. Ve: -Resûlullah böyle yapard-, dedi.

Yine buyurdu: «Benim sünnetimden yüz çeviren, benden deil-

dir.» Yine buyurdu. «Her amelin bir hrs ve arzusu vardr. Ve her

bir hrsn bir fetretle usanmas vardr. Usanmas sünnetimden ya-

na gelen hidâyet bulmutur. Usanmas baka eyden kalan helâk

olmutur.» Yine buyurdu: «Sizden biriniz beni, ana, baba, evlâd ve

bütün insanlardan çok sevmedikçe, mü'min saylmaz.. Yine buyur-

du: «Bizim eriatimizde benden olmayan ii ileyenin o ii merdud-

dur», Sadaka Resûlullah aleyhisselâtü vesselam.

N A Z M
1. Her ite zikr ederdi ism i Rahman ol kerem kân

Sena vü hamde peygamber idi kân ol kerem kâm

2. Ol idi mazhar-i eltaf ü lm ü hilme hem menba'

Ki hüsn-i hulk ile dolmutu ol can ol kerem kân

3. Hak'n mahlukuna rfk ü tevazu eyleyip lillah

Ederdi cümle halka lutf u ihsan ol kerem kân

4. Hemen Allah için halk severdi buz ederdi hem
Ne dost olmutu nefsiçün ne düman ol kerem kân

5. Ne güldü kahkaha ile ne södü nesneyi hergiz

Güzel sözlü güleç yüzlüydü her ân o! kerem kân

6. Hayâ vü hilm ile mevsuf idi hem lutf u hürmetle

Gelip yalvaran koymazd giryân ol kerem kân

7. Kabul eylerdi özrü suçlulardan afv u lutfuyle

Azim'üi-hulk idi efkatli hannan ol kerem kân

8. Gnay sevmeyip fakr severdi fahr ederdi hem
Klp miskinleri kendiye ihvan ol kerem kân

9. Yamalklar dikip esvabna na'lin giyer dahi

Varp her hastaya eylerdi derman ol kerem kân

10. Hem ehl i beytinin hizmetlerin kendi görürdü ho
Kamu müküllerin eylerdi âsan ol kerem kân

11. Eer hubz-i air ü mercimek âsan ol kerem kân
Olunsa davet olurdu o mihman ol kerem kâm

12. Binerdi geh deve gâh at u geh katr geni merkep
Yaln ayak yürürdü gâh o sultan oi kerem kân
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13. Murabba' otururdu ya diz üzre ya dikerdi diz

Dolu âdüb idi peyda vü pinhan ol kerem kân

14. Yiyip üç parmayla hem yalard onu lezzetle

çerdi üç nefeste âb- reyyân ol kerem kân

15. Severdi bal u helvâ hem kabak sirke tirid

Doyunca yememiti arpadan nân ol kerem kân

16. Mübarek batnma ta balar idi gâhi açlktan

Füadm olmasn der idi lerzan ol kerem kân

17. Saadethânesinde nice aylar yanmaz idi od
Kanaatle yer idi temr ü rumman ol kerem kâm

18. Güzel ilerde sa yann severdi eyleyip takdim

Vuduya olsa ya lebse itâbân ol kerem kân

19. Yatard sa yan üzre yüze müstakbelü'l - kble

Ederdi her nefeste gaybi seyran ol kerem kâm

20. Fira sahtiyan idi çi lif yasd dahi

Gece yatsa az uyurdu o yekzan ol kerem kân

21. Uyurdu gözleri hiç uyumazd gönlü dost ile

Ezelden hüsnüne olmutu hayran ol kerem kâm

22. Hevadan söylemezdi nutk-u pâki cümle vahy idi

Dürr-i hikmetle idi bahr-i umman ol kerem kân

23. Teni halk içre idi gönlü dostile tek ü tenha

Bulurdu vahdeti kesrette her ân ol kerem kân

24. Salat u çok selam olsun ona hem âl ü suhblne

Ki klm onlar kendiye yârân ol kerem kân

25. Gel ey Hakk unut halk Habib-i Hak'dan al hulki

Ki Hak'dan hüsn-i hulk almt meccân ol kerem kân
•

1. O iyilik madeni (Hz. Muhammed), her iinde Allah adn zik-

rederdi, övgü ve hamde peygamber idi o gevher, o iyilik madeni.

2. Güzellikler, ilim ve yumuakla mazhar ve menba olan o idi.

Nitekim o can, o iyilik madeni huy güzellii ile dolmutu.

3. Allah'n yarattklarna yine Allah için yumuaklk ve tevazu

gösterirdi. O iyilik madeni bütün halka lütuf ve ihsanda bulunurdu.

4. O sevdii zaman Allah için sever, buzettii için Allah için

buzederdi. Kendi nefsi için bir kimseye ne dost ne düman olmu-
tur, o iyilik madeni.

5. Asla ne kahkaha ile güldü ne de bir nesneye sövdü. O iyilik

madeni her zaman güzel sözlü ve güleç yüzlüydü.
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6. Hava ve yumuaklkla; lütuf ve hürmetle dolu bir huyu var-

d. O iyilik madeni, gelip kendinden bir ey isteyeni asla gözü yal
koymazd.

7. Affedi ve lutfuyla suçlularn özrünü kabul ederdi. O efkatli

ve acma dolu iyilik madeni yüce bir huy sahibiydi.

8. Zenginlii deil, fakirlii severdi ve bununla da övünürdü. Fa-

kirleri de kendine karde edinirdi o iyilik madeni.

9. Giysisine yamalklar diker ve ayana naln giyerdi. O iyilik

madeni hangi hastann yanna varsa derman olurdu.

10. Ehl-i beytinin hizmetlerini bizzat kendisi görürdü ve bütün
güçlüklerini giderirdi, o iyilik madeni.

11. Eer arpa ekmei ve mercimek çarbas için davet edüirse

ancak o zaman yemee giderdi o yilik madeni.

12. Gün olur deveye, gün olur at, katr ve merkebe binerdi. Sul-

tan olan o iyilik madeni bazan da yalnayak yürürdü.

13. Ya bada kurarak ya diz çökerek ya da dizinin birini di-

kerek otururdu. Gizli ve açk çeitli edeplerle doluydu o iyilik made-

ni.

14. Üç parmayla yemek yerdi ve onlar da lezzetle yalard. O
iyilik madeni, suyu da üç nefeste (durarak) içerdi.

15. Gerçi bal, helva, kabak, sirke ve tiridi severdi ama yine de

arpa ekmeini bile doyasya yiyememiti.

16. Bazan açlktan dolay mübarek karnna ta balard da o iyi-

lik madeni, yeter ki kalbim asla incinmesin derdi.

17. Saûdethanesinde nice aylar ate yunmad olurdu. Kanaat
eder ve hurma ile nar yiyerek yetinirdi o iyilik madeni.

18. Güzel ilere sa a'zâlaryla balard. Tpk abdest alrken ve-

ya elbise giyerken yapt gibi.

19. Yüzü kbleye dönük olarak sa yan üzerine yatrd. Böylece

o iyilik madeni her nefeste gayb seyran ederdi.

20. Yata ve yast deriden idi ve içi Uf doluydu. O iyilik ma-
deni gece yatanda da az uyurdu, çok uyank kalrd.

21. Gözleri uyurdu ama gönlü Allah ile olup hiç uyumazd. O
iyilik madeni ta ezelden Allah'n güzelliine hayran olmutu.

22. Pak sözlerini bo konumazd, o sözlerin hepsi vahy idi. O
iyilik madeni hikmet incileriyle dolu bir okyanus idi.

23. Teni halk içinde di ama gönlü tek bana ve Allah ile olur-

du. O iyWk madeni böylece kesret (çokluk) içinde valdeti (birlii)

24. Ona, âline, ashabna çok salat ve selâm olsun. Çünkü o iyi-

lik madeni onlar kendine yar edinmitir.
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25. Gel ey Hakk! Halk unutup Allah'n sevgilisini

kendini doldur. Ki o iyilik madeni, bu

tr.

DÖRDÜNCÜ NEV. tikad düzeltme ve Ehli sünnet ve Cemaat
mezhebine uydurmay bildirir.

Ey aziz! Sahâbe-i güzin, Tâbiin ve eimme-i din ve selef-i sâli-

hlnin (radyallahü anhüm ecmain) hepsinin itikad u manzume
içinde bildirilmektedir:

1. Huda rabbim, nebim hakkâ Muhammed'dir resulüllah

Hem slâm dinidir dinim, kitabmdr kelamullah

2. Akaid içre ehl-i sünnet oldu mezhebim cem'a

Amelde Bû Hanife mezhebidir mezhebim vallah

3. Dahi zürriyetiyim hazreti Adem nebinin hem
Halil'in milletiyem dahi kblem Kabe bcytullah

4. bulunmaz Rabbimin zdd vü ne de misli âlemde

Ve suretten münezzehtir mukaddestir Taâlâllah

5. eriki yok beridir domadan dourmadan ancak

Ahaddir küfvü yok Ulas içinde bildirir Allah

6. Ne cism ü ne arazdr ne mütehayyz ne cevherdir

Yemez içmez zaman geçmez beridir cümleden Allah

7. Tebeddülden tegayyiirden dahi elvan ve ekalden
Muhakkak ol müberrâdr budur selb- sfat'ullah

8. Ne göklerde ne yerlerde ne sa sol u ön arkada

Cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan'ullah

9. Hûda vardr veli varlna yok evvel ü ahir

Yine ol varldr kendiden gayri deil vallah

10. Bu âlem yoiken ol var idi ferd ü tek ü tenha

Deildir kimseye muhtaç ve hep muhtaç gayr'ullah

11. Ona hâdis hülûl etmez vü bir ey vâcib olmaz kim

Her ite hikmeti vardr abes fil ilemez Allah

12. Hulûl etmez o zat abde vü hiç bir ferde zulm etmez

îbadn eslah lazm deil kim halk ede Allah

13. Ona bir kimse cebr ile bir i iledemez asla

Ne kim kendi murad eyler vücuda ol gelir bülah

14. Onun her bir kemâli bi tegayyür hâsl olmutur

Ki yoktur muntazr olunacak hiç bir kemâlüllah

15. Sfat- bâ-kemaliyle O daim muttasftr kim

Kamu noksan sfatlardan beridir zülcelal Allah
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16. Sekizdir çün sfat- zâti ilim ile iradettir

Hayat u kudret ü halk u basar sem'u kelâmuUah

17. Alîm oldur ki ilmine erimez kimsenin akl

îhata eylemitir cümle bu eyay ilmullah

18. Semi-i hayr u erri ol diler takdir u halk eyler

Velî hayr sever ancak ki sevmez erleri Allah

19. Basîr oldur hakikatte ki hep eyaya nazrdr
Velî gözden münezzehtir basardr min sfatillah

20. Semi' oldu her âvaz iitir srr ile cehri

Münezzehtir kulaktan ol sfattr onda sem'ullah

21. Mütekellimdir ol amma beridir dilden azdan
Huruf u lafz u savtile deil vasf kelamullah

22. Subutiye sfat kim ne aynidir ne gayrîdir

Kadim ü daim ü zatiyle kaimdir sfatullah

23. Hak'n mükrim baddr melekler yerde göklerde

Avamndan avam nâs afzal eylemi Allah

24. Yemek içmek hem erkeklik diilik yoktur onlarda

Hak'a hiç âsi olmazlar mutidirler li'emrillah

25. Ve Cebrail ü Mikail ü srafil ü Azrail

Mukarrebdir peygamberdir bu dördü hep eminullah

26. Hak'n yüzdört kitab kim nebiler üzre inmitir

Kitabtr onlarn dördü suhuf yüzü kelamullah

27. Zebur'u verdi Davud'a dahi Tevrat' Musa'ya

Ve hem ncil'i sa'ya getirmi Cebrail vallah

Yigirmi üç yl itmam eyleyip kat' oldu vahyullah

29. Dahi ben enbiya hakknda bildim ismet ü ftnat

Nezafet hem emanet sdkla tebli i hükmullah

30. Gadirle zenb ü humk kizb ü ketman u hyanetten

Münezzehtir müberrâdr cemi-i enbiyaullah

31. Nebiler ismini bilmek dediler bazlar vâcib

Yigirmisekizin bildirdi Kur'an'da bize Allah

32. Biri Âdem biri dris e Nuh u Hud ile Salih

Hem brahim ü shak ile smail-i zebhullah

33. Dahi Yakub ile Yusuf uayb u Lut ile Yahya
Zekeriyya ile Harun ahi Musa kelimullah

34. Ve Davud u Süleyman u dahi lyas u Eyyub'dur

Birisi Elyasa'dr dahi sa'dr o ruhullah

33. Birinin ismi Zülkifl ü biri Yunus nebidir hem
Hitam ol Habib-i Hak Muhammed ün resûlullah
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36. Üzeyr Lokman ü Zülkarneyn üçünde ihtilaf oldu

Ki baz enbiyadr der ve baz der veliyyullah

37. Cemi-i enbiyann evvelidir hazreti Âdem
Kamudan afzal ü âhir Muhammed'dir habibuilah

38. kisinin arasnda kati çok enbiya gelmi

Hesabn kimseler bilmez bilir onu neman Allah

39. Risalet-i resul mevt ile bâtl olmaz ol asla

Ve afzaldr melekler cümlesinden enbiyaullah

Ki ehl i maheri bu er' ile fasl edecek Allah

41. Ve mi rac nebi haktr ona ahsyla muhtastr

Çkp fevkal-a'laya Hak k görmütür Habibuilah

42. Cihan cümle cihâtyle vü ecza vü sfatyla

Hem efal-i ibadn hayr u erri cümle halkullah

43. Onun Um ü murad u halk u takdiriyle hâdistir

Ki yoktur halik ve bâri iki âlemde gayrullah

44. badn ihtiyar vardr efalinde cüzice

O eral üzre bulmular sevab hem ikabullah

4ö. Ol efalin cemilidir Hak'n hub- rzasyle

Kabininde bulunmaz ne muhabbet ne rzaullah

46. Sevab efzalidir Hak kn ve adlidir ikab onun
Vücub îcabsz Hak ka bi istihkak- abdullah

47. Mukarindir bu fi'le istitaat kim o kudrettir

Bulunsa istitaat olunur teklif i er'ullah

48. Ki abdin kendi vüs'unda ne kim olmaz onu asla

Ona din içre teklif etmemitir ol rahim Allah

49. Haram erzaktr herkes yer içer kendi rzkn hep

Ve kimse kimsenin rzkn alp eki edemez vallah

50. Ecel vaktinde meyyittir o maktul u ecel birdir

Ve hal-i ye'sin iman deildir makbul ndallah

51. Heyula yoktur ezhan içre bir cüz olduu haktr

Ki ol vasf- tecezziden müberrâdr der ehlullah

52. Kabirde meyyite Münker-Nekir dört ey sual eyler

Ki Rabbin kim nebin kimdir nedir dinin ve kblen gâh

53. Cevabn verenin caniyle cismi zevk eder onda

ap küffar u âsiler çeker onda azabullah

54. Bu dünyaya gelen gider ki kalmaz canl hiç kimse

Dahi yevm-i kyamette eder emvat ba's Allah

55. Verirler defter i a'mâlini her ademin onda

Kiminin sa eline kimine soldan maazallah
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56. Kitabiyle hesab var Hûda'nn ruz-i maherde
Sorarlar herkesin efal ü ak valin bi'emrillah

57. Kebairle saair ehline ol gün efaatler

Ederler enbiya vü ehl i ilm ü evliyaullah

58. Ameller vezn olundukta srat' geçemez haktr
Ve Kevser'le sekiz cennet verir mü'minlere Allah

59. Giricek cennete müminler onda çok bulup nimet
Görürler üphesiz onda niteliksiz cemalullah

60. Ve cennetle cehennem imdi var ehliyle bakidir
Cehennem yedidir ehlin yakar daim o nârullah

61. Kaza ile gelir her hayr u er Tanr cenabndan
Bulur hayr ehlini daim olur er ehline hemrah

62. Ve peygamber ne kim irat- saatten haber vermi
nandm cümlesin izhar eder vaktinde hem Allah

63. Çkar yer Dâbbesi Deccal ü Ye'cüc ile Me'cücü
Doar gün marîbden çün iner gökten o ruhullah

64. Kebire mümini imandan ihraç eylemez dahi

Ne küfre dâhil ü ne taatn habt ede ndallah

65. O isyan eylemez onu muhalled hem cehennemde
Meer kim itikat eyler halâl onu maazallah

66. Hûda afveylemez irki ve illa ondan ednây
Diledii kulundan her günah afv eder Allah

67. Kebairin kaçan caiz ikab olmak saairle
Ve bî-tevbe giden caiz kebairden geçe Allah

68. Kabul eyler duay Hak Teâlâ kendi fazlyla
Ve hacaât- ibad hem kaza eyler rauf Allah

69. Dahi slâm ile iman ikisi ey'-i vâhiddir

Cenab- Hâk'dan her ne getirdiyse resulullah

70. Kamûsun dil ile ikrar ü tasdik eyledim bi'l-kalb

Birine yoktur inkarm inandm üphesiz vallah

71. Çü din a'mâli imandan muhakkak baka hâriçtir

Pes iman ezyad u nâks olamaz hfz ede Allah

72. Demem kim inaallah mü'minim bil mü'minim hakka
Bu mânâ ile man kesb vü mahlûktur lillah

73. Ve amma Tanr'nn kendi kuluna marifet gencin
Hidayet kld mânâ ile vehbîdir ol billah

74. Ve iman- mukallid hem sahih olmutur amma kim
Ol istidlal i akl terk ile asm olur billah

75. Keramet i veli haktr nebisi mu'cizatdr
Keser az müddet çre çok mesafe evliyaullah
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76. Bulurlar vakt-i hacet de taam u hem libas onlar

Behaim hem cemad onlarla söylerler bi iznillah

77. Gehl su üzerinde mey ederler vecd ü haletle

Havada gâh uçarlar hark eder âdâtn Allah

78. Erimez bir veli hiçbir nebinin rütbesine hem
Ona ermez ki ondan sakt ola emr ü nehyullah

79. Ve afdal evliya Sddk- Ekber badehu Faruk

Ve Zinnureyn'den sonra Ali'dir ol veliyyullah

80. Bu dördü hem hilafette bu tertip üzre kaimdir

Bu çar yârdan sonra hem efdâl evliyaullah

81. Kalan ashabdr kl cümlesinin zikri hayr olsun

Cemi-i âl u ashab- kiram sevmiim Iillah

82. Aere-i mübeere vü Fatma Hasan Hüseyn
Bu ümmetten bunlara cennet ile neledü billâh

83. Ve gayri kimseye ayniyle cennetlik denilmez kim
O gaybe hükm olur gayb ne bilsin kimse gayrullah

84. Ve ashab- kiramn cümlesinden sonra ümmetten
Cemi-i tabiîn olmutur efdal evliyaullah

85. raam'ul Müslimin sultan- müslim her mükellef hem
Kureyi tâhir olmal edip tenfiz-i hükmullah

86. Veli Haimli ma'sum efdal olmak art deildir kim
O fsk u cevr için hiç mün'azil olmaz bi-er'illah

87. Ve bir ü fâcire uyup namazm klarm bile

Hem onlarn cenazesi namazn klarm Iillah

88. Vefat üzre hazerde hem seferde mesh caizdir

Ve müskir olmayan temr ü ineb suyu mübahullah

89. Tasaddukla duamzdan bulur emvatmz nimet

Ve fazl- emken ü ehas u ezman haktr eyvallah

90. Bilinmez mürikin etfali cennette mi nârda m
Ve küffara Kiramen-Kâtibin vermi kerim Allah

91. Ne kim ma'dumdur ol ey'-i mer'i addolunmaz hem '

Mükevven kâinata benzemez eydir taalallah

92. sabet ayn- caizdir vü sihr nsana vâkidir

Beer aklndan efdaldir ulum-u enbiyaullah

93. Delile müctehid evvel bakp eyler isabet hak
Ve sonra hükme baktkta hatasn afv eder Allah

94. Ki Hak birdir muayyendir vü Kur an ü had
Ne miktar olsa mümkün zâhirine hami olur

95. Bu zâhirden ol ehl i bâtnn davas mânâya
Udul u hem nususu red ü istihfaf- er'ullah
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96. Hem istihlal-i zenb ü rahmet-i Hak'dan yeis hem de

Azabndan emin olmak bu cümle küfrdür biliah

97. Ve lafz küfr ta'viyle vü kâhin sözlerin tasdik

Küfürdür lakin inkâr yeniden tevbedir lillah

98. Hûda otuziki farz ibadna buyurmudur
Kamusun farz bildim boynuma aldm bi tav'illah

99. urutu betir slâmn ki tevhid ü salat u savm
Zekat u hac ganiler hakkna farz eylemi Allah

100. Namazn art hâricde olanlar alt olmudur
Ve erkân içinde oldular hem alt farzullah

101. Dndaki taharet setr-i avret vakti bilmektir

Ve abdest almak u niyyet hem istikbal i beytullah

102. Namaz içinde tekbir ü kyam ile kraattir

Rüku' u ka'de-i uhra ikier secdedir lillah

103. Vuzûnun farz yüz yümek yedini mirfakyle hem
Ban mesh eyleyip ayaklar gasl et dedi Allah

104. Gusülün farz üçdür kim temazmazdr hem istinak

Üçüncü cümle azasn yumaktr tevbeten lillah

105. Teyemmüm eylemek vacibdir abdest ile gusl için

Su bulunmazsa ya kudreti yoise bu erullah

106. Onun rüknü iki urmak urutu be biri niyyet

Said ü tâhir ü mesh ü biri acz i ibadullah

107. Ve savmm farz üç niyyetle eki ü ürbi terk etmek

Fecir dodukta gün batnca imsak oldu emrullah

108. Dahi haccn furûzu üç biri ihrama girmektir

Biri vakfe cebel üzre ziyaret oldu beytullah

109. Haram itikat etmek haram ondan saknmakdr
Halâli hem halâl etmek budur cümle furuzullah

110. Hep ashab güzin ü tabiin ü müctehidinin

Ne kim var ehl-i sünnet ve'l-cemaat cümle ehlullah

111. Kamunun itikadn bu yüz on beyt içre bil Hakk
Budur hak mezheb ancak bunda sabit eylesin Allah

112. Eer benden küfür amden ve hatien sâdr olduysa

Ben o küfrün cemiinden beri oldum li vechillah

113. Dahi er'a muhalifse eer cf'al ve ekvalim

Ben onlardan rucu ettim «ve tebdet kurbetullah»

114. Ne kim klm Habbullah bize tebli ahkam
Kabul ettim onu «âmentü billahi ve hümmüllah»

115. Dilim ikrarn kalbimle tasdik eyledim candan
Senin hfznda imanm emanet olsun ey Allah.
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1. Rabbim Allah; nebim Allah resulü olan Muhammed'dir. Dinim

slâm; kitabm ise Allah kitab olan Kur'ân- Kerîm'dir.

2. Akaîd içinde mezhebim ehl-i sünnet yolu oldu. Amelde mezhe-

bim ise yeminler olsun ki Ebû Hanife mezhebidir.

3. Adem peygamberin zürriyetinden, Halil brahim peygamberin

milletindenim ve kblem Allah'n evi olan Kabe'dir.

4. Allah'mzn ne bir ei ne de bir orta vardr. O, sûretten mü-

nezzehtir.

5. Orta yoktur. Domam ve dourulmamtr. O birdir, hiç

üphe yok ki bunu da hlâs sûresi içinde açklamtr.

Ne cisimdir, ne arazdr, ne de mütehayyz veya cevherdir. Ye-

mez, içmez, zamandan münezzehtir Allah.

6. O, deime ve bakalamadan; renk ve ekilden muhakkak ki

uzaktr. Allah'n selbî sfatlar da bunlardr.

7. Ne gökte, ne yerde, ne de sa, sol, arka ve öndedir. Yönlerden

münezzehtir ve O'na hiç mekân olmaz.

8. Allah vardr, ancak varlnn ba ve sonu yoktur. Her ey
de O'nun varlndandr, yoksa baka deil.

9. Bu âlem yok iken o tek bana ve yalnz olarak vard. O kim-

seye muhtaç deildir, bilâkis her ey O'na muhtaçtr.

10. O'na sonradan yaratlanlar hulul etmez ve O'na bir ey vacip

olmaz. Her ite bir hikmeti vardr ve asla abes bir fiil ilemez.

11. O da kula hulul etmez ve hiç kimseye zulüm eylemez. Kul-

larn eslah lâzm deil ki Allah onu yaratm olsun.

12. Bir kimse O'na asla zorla bir ey yaptramaz. Yemin olsun ki,

Kendisi neyi murad ederse ancak o vücûda gelir.

13. O'nun her bir kemali deimeksizin hâsl olmutur. Bu ne-

denle O'ndan baka yolu gözlenecek bir varlk yoktur.

14. En olgun sfatyla O daima muttasftr ve bütün noksan s-

fatlardan Celâl sahibi olan o Allah uzaktr.

15. Zâti sfatlar sekiz tanedir: lim, rade, Hayat, Kudret, Halk,

Basar, Semi' ve Kelâmullah.

16. Alim ancak O'dur ki ilmine kimsenin akl yetmez. Allah'n

timi bütün bu eyay kuatmtr.
17. Bütün hayr ve erri O dileyip takdir eder ve yaratr. Bunun-

la beraber O, hayrlar sever, erleri sevmez.

18. Gerçekte «Basîr (her eyi gören) O'dur ve bütün eyay gör-

mektedir. Buna ramen gözden münezzehtir. »Basar» sfat Allah'n

kulaktan münezzehtir ve bu O'nun sfatlanndandr.

20. vMütekellimn'dir ama dil ve azdan münezzehtir. Harf, söz

ve ses ile Allah'n sözü vasflandrilamaz.

açk her sözü iitir. Buna ramen
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21. Subûtiye sfat ile ne birine benzer ne bakas O'na. «Kadim»
ve «Dâim» dir. Zâtyla kâimdir.

22. Yerde ve göklerde melekler ile Allah'n kerem sahibi kullar

en yüce olanlardr. Avam arasnda ise en faziletlisi olanlar yine insan

cinsidir.

23. O meleklerde yemek, içmek, erkeklik ve diilik sözkonusu de-

ildir. Allah'a hiç asi olmazlar ve O'nun emrine itaat ederler.

24. Cebrail, Mikâil, tsrâfil ve Azrâil Mukarreb meleklerdir ve bu
dördü peygamberler snfndandr.

25. Allah'n nebilerine indirdii yüzdört kitab vardr ve bunla-

rn dördü kitap, yüz tanesi ise suhûf eklinde Allah sözüdür.

26. Zebur'u Davud'a; Tevrat' Musâ peygambere verdi. Cebrâil

(c.s.), ncil'i de tsâ peygamber'e getirmitir.

27. ihtiyaç duyuldukça da Cebrail, Kur'ân- Kerim'i Allah'n sev-

gilisi Muhammed (a.s.)'a getirdi. Yirmiüç yl devam ederek Allah kelâ-

m böylece tamamland.

28. Ben nebilerin «ismet» ve «Fttnat (zeki)» olduklarn biliyo-

rum. Ayrca onlarda «Nezâfet (temizlik)», «Emânet (Eminlik)», «Sdk
(doruluk) ve Allah'n hükümlerini tebli özellikleri vardr.

29. «Gadr, günahkârlk, ahmaklk, yalan, sr saklamamak ve ht-

yâneU gibi sfatlardan Allah'n bütün peygamberleri münezzehtir-

ler.

30. Baz âlimler, nebilerin isimlerini bilmek vçciptir, dediler. Nite-

kim bunlardan 28 adedini Allah bize Kur'ân- Kerîm'de bildirmitir.

31. Bunlar; Âdem, dris, Nûh, Hûd, Sâlih, ibrahim, Ishak ve kur-

ban edilen ismail.

32. Yakup, Yusuf, uayb, Lût, Yahya, Zekeriyya, Harun, kardei
Musâ Kelimullah.

33. Ve Davud, Süleyman, llyas, Eyyüb, Elyesa, Isâ Ruhullah'tr.

34. Birinin ad Zülkifl ve birinin Yunus'tur. Onlarn sonuncusu

da Habibullah Muhammedün Resûlullah'tr.

35. Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adl üçünde ihtilaf vardr.

Bunlara kimi âlimler enbiyadr derken kimileri Allah'n velî kulla-

rndandr derler.

36. Hazret-i Adem bütün nebilerin evvelidir. Hepsinin faziletlisi

ve sonuncusu da Hz. Muhammed'dir.

37. Bu ikisi arasnda üphesiz birçok nebiler gelmi olup onlarn

saysn Allah'tan baka kimsecikler bilmez.

38. Peygamberlerin ölümü ile peygamberlikleri asla yok olmaz.

Allah'n nebileri bütün meleklerden daha üstündür.
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39. Bizim Peygamberimizin ahkâm ve eriat öylesine hâkidir ki

Allah maher gününde kullarn bu eriat üzere ayracaktr.

40. Peygambefin mirac haktr ve yalnzca ona mahsustur. O Al*

lah sevgilisi, yücelerin yücesine çkp Allah' dünya gözüyle görmü-
tür.

41. Cihan bütün yönleri, -parçalar ve sfatlaryla, kullarn ileri,

hayr ve er her ey Allah tarafndan yaratlmtr.

42. O'nun ilmî dahilinde murad etmesi, takdir etmesi ve yaratl-

masyla var olmutur ve Allah'tan baka bir ilâh iki âlemde yoktur.

43. Kullar ilerinde cüz'i iradeye sahiptirler. Böylece o ilerdeki

iradeleriyle sevap kazanrlar.

44. Allah rzas gözetilen iler bu tür hareketlerin en güzelidir. Kö-

tü ilerde ise o sevgi ve Allah rzas bulunmaz.

45. Sevab Allah'n fazlndandr. Ceza adâletini göstermesinden

barettir. Vücûb ise Allah kullarna haketmeden gerekmez.

46. Bu ie güç yetirme o kudret sahibinin elindedir. Eer bir

kiide güç yeterlik varsa (yani akl sahibi ve gücü yetiyorsa) eriat

hükümlerine tabi olur. (Meselâ hac ibadeti gücü yetenler için farz-

dr) .

47. Kulun gücü yetmeyecei eyi acyc olan Allah, dini içinde

asla ona yüklememltir.

48. Haram da bir rzktr. Herkes kendi rzkn yiyip içtiine gö-

re vallahi kimse kimsenin rzkn alp yiyemez.

49. öldürülen kii ecel vaktinde ölü olur. Ecel ise tek ve herkes

için geçerlidir. Allah katnda ise ölüm annn iman asla makbul de-

ildir.

50. Zekâ kudreti içinde heyûla'nn da yalnzca bir cüz olduu
gerçektir. Allah yolunda olanlar, heyula için «Cezalandrma özelliin-

den uzaktr» derler.

51. Bir ölüye kabirde Münker-Nekir melekleri dört ey sorar. Rab-

bin kim, nebin kim, dinin ne, kblen neresi?!.

52. Bunlarn cevabn verenlerin canlar ve vücutlar kabirde ra-

hat eder. Kâfirler. ve asiler bu cevaplarda arrlar ve ezâ-cefâ çe-

kerler.

53. Bu dünyaya gelen mutlaka gidicidir. Canl hiçbir kimse kal-

maz. Kyamet gününde de Allah ölüleri mutlaka diriltecektir.

54. O zaman her kiinin amel defterini eline sunarlar. Kiminin

sa eline verilirken, Allah korusun kimine de soldan verilir.

55. Allah'n maher gününde amellerin yazl olduu kitab ile
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kurulacak bir mahkemesi vardr. O gün herkesin söz ve iinin hesab-

n sorarlar.

56. O gün büyük ve küçük günahlar ileyenlere nebiler, âlimler

ve velîler efaatte bulunur.

57. Ameller tartlp da hesap görülmeden evvel kimse Srat'tan

geçemez. Allah o gün müzminlere Kevser ile sekiz Cenneti verir.

58. Mü'minler Cennete girdiklerinde orada çok nimetlere eriir-

ler ve arada hiçbir engel olmadan Allah'n cemâlini görürler.

59. Cennet ve Cehennem vardr ve Cennetlikler, Cehennemlikler

sonsuza dek bâki olur. Cehennemin says yedi olup orada Allah'n

atei günahkârlar yakar.

60. Her hayr ve er Allah tarafndan kader gerei gelir. Hayr-
lar iyileri, erler de kötüleri gelip bulur.

61. Peygamberimizin kyâmete dair verdii bütün haberlere inan-

dm ki, vakti gelince Allah onlar ortaya çkarr.

62. Dabbetü'l-arz, Deccal, Ye'cüc ve Me'cüc —ki kyâmet alâmetle-

rindendir— ortaya çkar. Güne batdan doar ve Hz. îsa gökten iner.

63. Büyük günahlar, mü'mini imandan çkarmaz ama Allah in-

dinde ne küfre götürür ne de itaatlerini kabul ettirir.

64. îsyan olmayan kiiyi daima Cehennemde brakmaz. înanet

olan kiiyi —Allah korusun— o Cehennemden kurtarr.

65. Allah yalnzca irki ve ondan kötüsünü balamaz. Diledii

kulunun da günahn affediverir.

66. Büyük günahlar ileyenler bunlardan dolay küçük günahlar

gibi cezalandrlrlar. Tevbe edilmeyen büyük günahlar da Allah af-

fedebilir.

67. Allah, edilen duâlar kabul eder ve kullarnn hacetlerini gi-

derir.

68. îslâm ile imân ikisi tektir. Çünkü Peygamberimizin Allah'tan

getirdii her ey bir bütündür.

69. Bunlarn hepsini dil ile ikrar ve kalp ile tasdik eyledim. Val-

lahi bir tanesine bile inkârm yoktur, onlara inandm.

70. Âmeller, imann dnda düünülmelidir. Onun için imann
az çou olmaz, Allah korusun (bir anda gidiverir).

71. «naallah mü'minim», demem. Elbette mü'minim. Bu mânâ
ile iman kazanlr ve bütün her ey Allah içindir.

72. Amma Allah'n kuluna gösterdii marifet hazinesi sayesinde

hidayete eritirdii mânâ, yemin olsun ki Allah vergisidir.

73. Taklidi iman sahih saylr ama akl yürütmeyi ve akl kul-

lanmay terketmekle de insan günaha girer.

74. Ermilerin gösterdii kerâmetler ile peygamberlerin mucizele-
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ri haktr. Allah'n velî kullar az zamanda çok mesafe katedebilir

(tayy-i mekân sahibidirler).

75. Onlar, ihtiyac annda hemen yiyecek ve giyecek bulabilirler.

Hayvanlar ve bitkiler Allah'n izni ile onlarla konuurlar.

76. Bazan vecd halinde su üzerinde yürürler, bazan da havada

uçarlar. Allah onlarn âdetlerine meydan verir.

77. Bir velî, hiçbir nebinin rütbesine eriemez. Allah'n emir ve

yasaklar ona gelmedii için ondan sakt olmaz.

78. Evliyann en yücesi Hz. Ebûbekir, ondan sonra da Uz. Ömer'-

dir. Daha sonra Hz. Osman ve Ali gelirler.

79. Bu dördü halifelikte de bu sray ilemilerdir. Dier velîler

bu dört dosttan sonra sralanrlar.

80. Dier ashab ki, hepsinin zikri hayrl olsun. Bütün bu mü-
bârek âl u ashab Allah için sevmekteyim.

8î. Cennetle müjdelenen 10 zat; Fâtma, Hasan ve Hüseyin. te
bu ümmetten Cennet bunlara verilecektir. Allah ahit.

82. Dier kiilere tam anlamyla Cennetlik denilemez. Bunu söy-

lemek, gayb bilmektir ki, buna Allah'tan baka kimsenin gücü yet-

mez.

83. Ashab- kiramn hepsinden sonra slâm ümmetinin velîleri

bülün Tâbiin olmutur.

84. Müslümanlarn önderi ve padiah da olsa her mükellef, Al-

lah'n hükmünü dorulayp Kureyli temiz bir kii gibi olmaya ça-

lmaldr.
85. Ancak Beni Haimli masumun faziletli olmas art deildir.

O, fsk ve eziyet için Allah'n errinden korkmaz.

86. yi de olsa kötü de olsa onlara uyup cemaatle namazm k-
larm. Ayrca onlarn cenaze namazn da klarm, Allah için.

87. Hazerde ve seferde (barta ve savata) mest üzerine mesh
etmek caizdir. Sarholuk vermeyen hurma ve üzüm suyu da mubah-
tr.

88. Sadaka ile dualarmz, ölülerimize yardmc olurlar. Yer, za-

man ve kiilerin faziletleri de haktr. nandk.
89. Müriklerin çocuklar Cennette mi Cehennemde mi, bilinmez.

Çünkü Allah, kâfirlere de Kirâmen Kâtibin melekleri vermitir.

90. Olmayan ey, görünür ey saylmaz. Allahü Teâlâ da görü-

91. sabet, aynyla caizdir. Sihir insana elbette te'sir eder. Allah

erenlerinin ilmi insan aklnn üstündedir.

92. Müctehid, önce delile bakp gerçekleri isabet eyler. Eer hük-
münde hatas olursa Allah onu affeder.
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93. Allah birdir ve bellidir. Kur'ân ve Kudsî Hadisler bunun de-

lilidir. Eer azck belirti O'nun varln ispat ediyorsa Aüah ona
hamlolur.

94. Batn ehlinin davas, zâhirden geçip mânây bulmaktr. Yol-

dan çkma ve delilleri reddederek Allah'n dinini hafife almaktr.

95. Günahlar helâl sayma, Allah'n rahmetinden ümit kesmek
ve azabndan emin olmak küfürdür.

96. Küfür sözlerini kullanmak, falc sölzerine inanmak da küfür-
dür. Lâkin bunlar inkâr etmek tevbe yerine geçer.

97. Allah kullarna 32 farz emretmitir. Hepsini farz bilip boynu-
ma aldm.

98. slâm'n art betir: Tevhid, namaz, oruç, zekât ve zenginle-

rin hacc etmesi.

99. Namazn art dtan alt adettir; çten de alt rüknü Allah ta-

rafndan farz klnmtr.
100. Dndaki artlar, taharet, avret yerini örtmek ve zamanm

bilmektir. Abdest almak, niyet etmek ve kbleye yönelmektir.

101. çindekiler, tekbir, kyâm ve krâat ile rükû, secde ve son
oturutur.

102. Abdeslin farzlar yüzü, elleri dirseklere dek ykamaktr. Ba-n mesh ile ayaklar ykamak Allah emridir.

103. Guslün farz üçtür. Aza ve burna su vermek ile bütün
azalan tamamen ykamaktr.

104. Teyemmüm eylemek vaciptir. Abdest ve gusül yerine geçer.

Su bulunmazsa yahut su ile ykamaya kudreti yoksa Allah emridir.

105. Onun rüknü iki kere yere vurmaktr. art ise betir. Niyet,

.Said ve temiz toprak ile meshtir. Aciz kullar için geçerlidir.

106. Orucun farz üçtür. Niyet ve yemek ile içmeyi terketmek-
tir. Allah'n emri fecirden gün batmna dek bunlardan yasaklanmak-
tr.

107. Haccn farz üçtür. hram'a girmek, Arafat'la vakfe ve Bey-
tullah' ziyarettir.

108. Harama inanmak ve ondan saknmak gerekir. Helali de he-

lâl saymak. te Allah'n farzlar bunlardr.

109. Ashâb- güzin, tabiin ve müctehidlerden kalan bu emirler

Ehl-i sünnet ve'l-cemaat yoludur.

110. Ey Hakk! Her eyin itikadn bu yüzden beyit içinde zikre-

dildii ekilde bil. Gerçek yol budur. Allah bu yolda sabit eylesin.

111. Eer benden bilerek veya bilmeyerek küfür sadr olduysa,

Ben o küfrün hepsinden uzak oldum, Allah için.
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112. Eer sözlerim ve ilerim eriata aykr ise ben onlardan dön-

düm ve Allah için tevbe ettim.

113. Allah sevgilisi Peygamberimizin bize tebli ettii hükümleri

kabul ettim, inandm ve Allah'n hükmüne girdim.

114. Dilimin ikrarn kalbimle ta candan tasdik ettim. Rabbim,

imânm sen koru, o sana emânettir.

BENC NEV, Abdestin farzlarn, namaz klmay ve nama-

zn artlarn, rükünlerini, vâciblerini, sünnetlerini, mekruh ve müf-

sidlerini, ümmetin ve tâc, mezhebimizin imâm mâm Âzam
Ebû Hanife (rahmetullahi aleyh) Hazretleri'nin içtihad ve mezhebi

üzere beyân eder.

Ey aziz! Müçtehid âlimlerin en büyükleri, fukahânm en me-
hurlar demilerdir ki, helada oturduktan sonra, mak'atn ta ile

yahut kesek ile silmek sünnettir. Silindii talarn tek olmas müs-

tehabdr. Su ile ykamak ve bir bezle kurulamak ve .donuna su

serpmek ve elini bir duvarda omak edebdir. Eer makatnn et-

rafna necaset çok demi ise, ta ile silinmek yetmez su ile de

ykamak lâzmdr. Sa eliyle silmek ve ykamak mekruhdur. Soi

el ile yapmaldr. Kemik, kuru hayvan pislii, insan ve hayvan yi-

yecek ve yemleri ile silinmek mekruhdur. Kbleye kar oturmak

veya arkasn çevirmek, günee, aya kar oturup abdest bozmak

Abdestin Farzlar: Dörttür. Bir kere yüzünü, bir kere iki kolunu

dirsekleri ile ykamak, bir kere bann dörtte birini mesh etmek

ve bir kere ayaklarn topuklaryla beraber ykamaktr.

Abdestin Sünnet ve Edebleri» Yirmidir. Abdest almaya kendisi

balayp, bakasna yaptrmamaktr. Abdestin banda üç kere el-

lerini bilekleriyle ykamaktr. O halde Bismillahilazim velhamdülil-

lahi alâ dini'l slâm demektir. Misvak kullanmak, azna üç kere

su vermek, burnuna üç kere su vermek, bunlar sa eliyle yapmak,

abdest alrken yüksekçe bir yerde kbleye kar oturmak, arasn
kesmeden ykamak ve meshi birbirine ulatrmak, dünya kelâm

söylemeyip her uzvu ykarken duasn sessizce okumak ve abdesti

Kur'ân- Kerîm/de bildirildii sra ile almak, parmaklarn ve sa-

kallarn hilâllamak. ykad her yeri oarak üçer defa ykamak
ban tamamen mesh etmek, kulana bandan artan su ile mesh

etmek, boynunu iki yandan üçer parman arkasyl* mesh etmek,

nndan balamak, ellerin ve ayaklarn ykanmasna parmaklardan

balamaktr.

sadan balamak, meshe al-

F. 33
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Abdestin Mekruhlar: Dörttür. Sa eliyle sümkürmek, üçten çok
ykamak, günele snm su ile abdest Ltenzihen mekruhdur] ve

suyu yüzüne çarparak vurmaktr.

Abdest Bozanlar: Dokuzdur. Önden ve arkadan çkan necaset

ve yel, bedenden gusülde ykanmas gereken yerlerden kan, irin

ve sar su çkp akmak, az dolusu kusmak, —balgamsa bozmaz

—

yatp dayanp uyumak, dayand ey alnsa düecek durumda uy-

kuda olmak, delirmek, baylmak, sarho olmak ve namaz içinde

sesle gülmek ve çplak olarak hanmna sarlmaktr.

Guslün Farzlar: Üçtür. Bir kere azna su vermek, bir kere

burnuna su vermek ve bir kere de bütün bedenini ykamaktr.

Guslün Sünnetleri: Altdr, önce, bedeninde necaset var ise,

onu temizlemek, gusle niyyet etmek, guslün banda abdest almak,

mazmaza ve istinakta mübalaa etmek, bedenini üç kere ykamak,
suyu önce sa omuzuna sonra soluna, scnra bana ve dier aza-

larna dökmektir.

Guslü Gerektiren eyler: Altdr. ehvetle meni çkmak. Uya-
nk veya uykuda olsun ayndr. Âletin sünnet olan yeri hanmn
fercine girmek. nzal olmasa da, ikisinin de gusl abdesti almas
lâzm olur. Uykudan uyannca yatanda, yahut donunda meni ve-

ya mezi bulmaktr. Ve zekerin ucunda su bulmaktr. Eer yatt za-

man zekeri hareket hâlinde (kalm) deilse böyledir. Kadn ha-

yzdan temizlenmektir. Nifastan sonra da gusül gerekir.

Namazn Dndaki Farzlar: Bunlara namazn artlar denir.

Altdr. Namaz klarken avret yerini örtmektir. Erkeklerin avret

yeri göbei altndan dizi altna kadardr. Câriyetinin de avret yeri

böyledir. Ayrca onun arkas [srt] ve karn da avrettir. Hür kad-
nn her yeri avrettir. Ancak yüzü, elinin içi ve ayaklar deildir.

Saç da avrettir. Örtmek lâzmdr. Hattâ karanlkta bile namaz kl-
sa örtünmesi gerektir. Bir farz da, niyyet etmektir. Namaza ba-
layaca vakit eder. Namaz farz ise, niyyet ettim u vaktin farzna
demektir. Sünnet ise, u vaktin sünnetine, meselâ ölenin sünne-
tine demektir. Nafilede, niyyet ettim Allah için namaza demek ye-

tiir. mamla klarsa, aynca, uydum u imama da der. Niyyet,

kalb ile kast etmektir. Dil ile demek lâzm deildir. Kalb ile niy-

yet olunca, dil ile de derse ma'nî deildir. Niyyetle iftitah tekbiri-

nin arasn kesmemelidir. Kbleye yönelmektir. Namazn vaktini
bilip vaktinde klmaktr. Bedenini, elbisesini, ayaklan durduu, el-

leri ve aln dedii yeri necasetten temizlemektir. Bir farz da ab-
dest almaktr. Eer su bulunmazsa, yahut hasta olup abdest alacak
kuvveti olmazsa, yahut su kullanrsa hastalnn artacandan
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korksa, o zaman abdest yerine teyemmüm etsin. Yâni abdestsizlii

gidermek niyyetiyle temiz ve kuru topraa, yahut tozlu temiz e-

yaya iki elinin avuçlarnn içini iki defa vurup biriyle yüzünü,

dieriyle kollarn dirsekleri ile kaplayarak mesh eylesin.

Namazn çindeki Farzlar: Bunlara namazn rükünleri denir.

Bunlar da altdr: Namazn evvelinde Allahü ekber demektir. Gücü

yetiyorsa ayakta klmaktr, ilk iki rek'atta birer âyet Kuran oku-

maktr. Her rek'atta birer defa rükû' ve iki secde etmek ve na-

mazn sonunda tehyyât okuyacak kadar oturmaktr.

Namazn Vâcibleri: Onbirdir. ki rek'atta Fatiha okumak, bir

sûre veya üç âyet, yahut uzun bir âyeti Fâtiha'ya eklemektir. K-
raat için iki önceki rek'atlar tayin etmektir. ki secdeye birbiri

ardndan gitmektir. Tadil-i erkân tâyin etmektir. Yâni rükû'da, sec-

delerde, rukû'dan kalkp doruldukta ve birinci secdeden ban
kaldrp oturdukta bir kere sübhanallah diyecek kadar elenmek-

tir. Dört yahut üç rekat olan namazlarda, iki rekatn kldktan

sonra bir tehyyât okuyacak kadar oturmaktr. Namaz içinde ve

sonunda oturunca tehyyât okumaktr. Namazn sonunda bir kero

selâm vermektir. Bayram namaz tekbirleri de vâcibdir. Öle ve

ikindinin farzlarnda kraati sessiz okumaktr. Akam, yats, sa-

bah ve Cum'a farzlarnda imam olursa sesli okumaktr. Yalnz k-

larsa (Cum'a yalnz klnmaz) sesli veya sessiz okumakta serbest-

tir. Gece klnan nâfile namazlarn hepsinde de böyle serbesttir.

Namazn Sünnetleri: Yirmidir. ftitah tekbirinde ellerini kaldr-

maktr. Erkekler kula yumuana, kadnlar çenesi hizasna ka-

dar kaldrr. Sübhâneke, eû'zü ve besmele okumaktr. Bu üçünü

her namazda sessiz okumaktr. Besmele ki, her Fâtiha evvelinde oku-

yup, sûre evvelinde okumaz. Sübhâneke ile eû'züyü, yalnz birinci

rek'atta iftitah tekbirinden sonra okur. Ayakta sa elini sol eli üze-

rine parmaklarn açarak koyup, erkekler göbekleri altna, kadn-

lar gösü üzerine koymaktr. Fâtiha'y okuduktan sonra, yahut

imamdan dinledikten sonra sessizce, (âmin) demektir. Rükûa in-

dikte ve secdeye vardkta ve secdeden kalktkta Allahü ekber demek-

tir. Rükû'da üç kere (Sübhane rabbiye'l-azim) demektir. Rükû'da

ellerini dizlerinin üzerine koyup parmaklarn açp ba ve srtn
düz tutmaktr. Ban rükû'dan kaldrnca, (Semiallahü limen ha-

mideh) demektir. mam ise (Rabbena leke'l-hamd) demektir, ima-

ma uyduysa, yahut, yalnz kldysa ikisini birden söylemektir. Sec-

dede üç kere (Sübhane rabbiye'l-a lâ) demektir. Secdede alnn vo

burnunu ikisini birden yere dedirmektir. Secdede iki elinin par-

maklarn birbirine bititirmektir. Karnn oyluklanndan çekip, kol-

larn yerden kaldrmaktr. Erkekler için böyle olup, kadnlar ka-
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nn oyluuna yaptnp. kollarn yere dedirmelidir. Tehiyyat

okurken ellerini oyluklar üzerine, parmaklar kendi haline brak-

maktr. Tehiyyat okumaya oturdukta sol aya üzerine oturup, sa
ayan dikmektir. Bu da erkekler içindir. Kadnlar iki ayan sa
yanndan çkarp, sol oyluu üzerine oturmaktr. Namazn sonun-

da tehiyyattan sonra salâvat duasn okumaktr. Önce sana, son-

ra soluna selâm vermektir.

Namazn Mekruhlar: Altmtr. Namaz içinde boynun eip
bakmak, elbise veya bedenindeki bir eyle oynamak, secde yerin-

den zarûretsiz ta gidermek, parman çtlatmak, ellerini börüne
koymak, özürsüz bada kurmak, bir veya iki kere bir yerini ka-

mak, evde giyip, büyüklerin huzuruna çkamad elbise ile kl-

mak, insan yüzüne kar klmak, atee kar klmaktr. Ama mum
ve kandile kar klmak mekruh deildir, önünde, üstünde veya el-

bisesinde canl (hayvan) resmi bulunmak, gerinmek, esnemek, kaf-

tann omuzuna alp, kollarn koltuundan çkarmak, iki ökçesi

üzerine oturmak, gözlerini yummak, tezellül için olmazsa ba açk
klmak, secdede ve ka'delerde el ve ayak parmaklarn kbleden
saptrmak, safta açk yer var iken, saf ardnda yalnz durup ima-

ma uymak, perdesiz kabre kar klmak, necasete kar namaz kl-

mak, bir kadnla beraber durup baka baka namaz klmak, abdesti

skk iken klmak, secdeden kalktkta dizlerini ellerinden önce
kaldrmak, secdede bir ayan kaldrmak ve üfürmektir. imamdan
evvel rükü'a gitmek, rükû'dan ban imamdan evvel kaldrmak ve
ondan önce secdeye gitmek, ondan evvel secdeden ba kaldrmak,
secdeye inerken, özürsüz, ellerini yere dizlerinden önce koymak,
özürsüz duvara dayanp kalkmak, namaz içinde alnndan toprak
silkmek, ikinci rek'atta bir sûre atlamak, ikinci rekatta okuduu-
nun üstü yanndan okumak, bir rek'atta bir süreyi tekrar okumak-
tr. Farzda ve ikinci rek'atta okuduu, önceki rek'atta okuduun-
dan üç âyet çok olmak, imam arkasnda Kur'ân okumak, sarnn
sargs üzerine özürsüz secde etmek, ayakta iken özürsüz bastona
veya duvara dayanmak, rükü'a indikte veya kalktkta ellerini yuka-
r kaldrmak, ayaklar ve kollan açk iken klmak, önünden adam
geçmesi ihtimali olan yerde sütresiz klmaktr. Ayetleri ve tebihle-
ri parmayla saymak, imam mihrabda yalnz durmak, ama ayak-
lar mescidde ve secdesi mihrabda olsa mekrûh deildir. mam,
özürsüz mihrabdan baka yerde klmak ve imam yalnz alçakta du-
rup, bütün cemaat yüksekte olup veya cemaat alçakta kalmaktr.
Ama bazs imam ile bulunsa, mekrûh olmaz. Besmeleyi ve âmini
sesli söylemek, kraati rükü'a inerken tamamlamak, intikallerde

meru olan zikirleri intikali tamam olduktan sonra söylemektir.
Rükû' ve secde tebihlerini ban kaldrdktan sonra demek, özür-
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süz iki elini yere koyup dört elli olup kalkmak, kyamda iki aya-
n dört parmaktan çok açmak, kyamda bir aya üzerine, özürsüz

durmak, dayanmak ve rükû'da iki ayan birbirinden ayrmak, na-

mazda secde yerinden uzaa bakmak, kyamda bazan sana, bazan

soluna yalpalamak ve bir eyi koklamaktr.

Namaz Bozan eyler: Yirmiüçtür. Klarken konumak, kendi

iitecek kadar gülmektir. Bakas duyacak kadar gülerse abdesti de

bozulur. Ah etmek, sesli alamaktr. Musibetten veya andan ise

yine bozar. Ama Cennet veya Cehennemi hatrlamaktan ise zarar

vermez. Zarûretsiz boazn ayklamak, sakz çinemek, ban veya

sakaln taramak, üç kere kln koparmak, bit öldürmek ve üç ke-

re bir yerini kamak; herbirinde elini kaldrarak olursa bozar. îki

aya ile davar tepmektir, iki saf aras kadar yürümek, secdede iki

ayan kaldrp durmak, imama uydukta bir kadnla yan yana dur-

mak veya arkasnda durmaktr. mam kadnlara imam olmay niy-

yet etmemi ise, arkasnda klan kadnn namaz câiz olmaz. Yü-

zünü ve gösünü özürsüz kbleden döndürmek, imamndan baka-

sna feth etmek, Mushaf'tan okumak, yemek yemek, su içmek, mânâ
bozulacak kadar Kur'ân- Kerim'i yanl okumak, selâm almak, kas-

ten selâm vermektir. Ama son tehiyyat sanp, sehv ile selâm verse

namaz bozulmaz. Ancak sehiv secdesi lâzm olur.

Abdest ve Namaz Duâlari: Helaya girmeden önce öyle okuma-

ldr: «Allahümme inni e'ûzü bike minerricsi ven-necsi ve mine-
eytân-irracîm» Çknca da, -Elhamdü lillahillezi ezhebe annî mâ
yü'zinî ve ebka aleyye mâ yenfe'unî» demelidir. Burnuna su verir-

ken, «Allahümme enhnî min râyhatil Cenneti verzukni min ni'a-

mihâ velâ türihni birâyihatinnâr» demelidir. Yüzünü ykarken, -Al-

lahümme beyyid vechi bi nûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike

ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbi yevme tesveddü vücûhe a'dâike» de-

melidir. Sa kolunu ykarken, «Allahümme a'tni bi yemini ve hâ-

sibnî hisâben yesîrâ» demelidir. Sol kolunu dirsekleri ile beraber y-

karken, «Allahümme lâ tu'tnî kitabî bi imâli velâ min verâl zahri

velâ tühâsibnî hisâben edîdâ» okumaldr. Ban mesh ederken,

•Allahümme gainî bi rahmetike ve enzil aleyye min berekâtike

ve neccinî min azâbik» okur. Kulaklarn mesh ederken, «Allah-

ümmec'alnî minellezine yestemi'ünel kavle fe yetteblûne ahseneh»

der. Boynunu mesh ederken, «Allahümme a'tik rakabetî m inennâr
vahfaznî minesselâsili vel alâli vel enkâl» okur. Sa ayan ykar-

ken, «Allahümme sebbit kademeyye alessrâti yevme tezûlü fihil

akdâm- okur. Sol ayan ykarken, «Allahümme lâ tatrud kademey-

ye alessrâti yevme tatradü külle akdamî a'dâike. AllahÜmmec'alnl

sa'yen mekûren ve zenben magfûren ve amelen makbûlâ ve ticâ-

reten len tebûrâ» der. Abdesten artan suyu içince, «Allahümme e-
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ffnî biifâike ve dâvi'nî bidevâike va'simni minelvehli vel' emrâd
vei ecrâ'» der. Abdesti bitirince, «Allahümmec'alni minnettevvâbîn

vec'alnî nimel mütetahhirin vec'alnî min ibâdikessâlîhin vec'alnî mi-

nellezîne lâ havfün aleyhim velâhüm yahzenûn» deyip innâ enzelnâ

sûresini okur.

Namaz klarken iftitah tekbirinden sonra, «Sübhânckellâhüm-

me ve bihamdike ve tebârekesmüke ve teâlâ ceddüke ve lâ ilahe

gayrük» okumaktr. Farzlarn üç veya dört rek'âtl olanlarnda bi-

rinci ka'dede Ettehiyyâlü yü okumak, nafile namazlarn birin-

ci ve ikinci teehhüddlerinde ve her farzn son teehhüdünde, Allah-

ümme salli ve bârik leri okumak ve selât- vitrin üçüncü rek'a-

tnda rükû'dan önce Kunut dualarn okumak ve her namazn so-

nunda, Esselûmü aleyküm ve rahmetullah deyip selâm verdikten

sonra, Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârekte ya zelce-

lâl-i vel ikrâm. Vclhamdü lillahâ Rabbil âlemin» demektir.

KNC FASIL
Dünyann künhünü ve mâhiyyetini, ondan saknmay, dünya-

dan mezmûm olan eyleri ve ondan matlub olan mânây sekiz nevi

ile beyân eder.

BRNC NEV: Dünyann fâni, mergub, bulank, karanlk, ey-
tann tuza, hayvani elenceler, insânî hayâller yeri olduunu
Kur'ân- Kerîm ve hadis i kudsîlerle bildirir.

Ey azîz! Allahü Teâlâ kullarna .inayetle kendine yakn ça-
rp, dünya hayatnn lezzetlerinin meta' olduunu buyurmutur.

Nitekim Âl -i mrân sûresi ondördüncü âyetinde: «Kadndan, evlât-

tan, kantarlarla altn ve gümüten, hünerli ve nianl allardan, inek

ve öküzden ve ekinden olan ehvet ve arzular insanlarn sevmesi

için tezyin olundu. Bunlar dünya hayat melaldir. Sonsuz kalnacak

yer Allahü Teâlâ'nn katdr.» Ayn sûre yüz doksanaltnc âyetinde:

«Kâfirlerin rahatlk ve ehirlerdeki çalma ve kazanmalar mü'-

minleri aldatmasn», ayn sûre yüz doksansekizinci âyetinde: «Al-

lahü Teâlâ'nn katnda çok ve devaml olan ey, sâdk ve müttekîler

için fâni olandan hayrldr», En'am sûresi otuzikinci âyetinde: «Dün-

ya hayat, ancak oyun ve bo eyle megul olmaktr. Âhiret dâimi

ve ni'metleri zevâlden masun olduundan, muttekîlere hayrldr.

Bunlarn farkn anlamaz msnz?», Enfâl sûresi yirmisekizinci âye-

tinde: «Biliniz ki, mal ve evlâdnz size fitnedir. Allahü Teâlâ'nn

rzasn, mal ve evlâdndan üstün tutmakta büyük ecir vardr»,

Tevbe süresi yirmidördüncü âyetinde: «Ey Habîbim, hicreti terk

edenlere de ki: Eer sizin babalarnz, oullarnz, kardeleriniz,

zevceleriniz ve airetiniz, kazanlm mallarnz, kesattan korktuu-
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nuz ticâretiniz, sevdiiniz, rahat oturduunuz evleriniz Allahü Teâ-

lâ'dan, Resulünden ve onun yolunda cihaddan, size daha sevgili ise,

Allahü Teâlâ'dan, imdi veya sonra gelecek olan emri bekleyin. Al-

lahü Teâlâ, kendine itaattan çkan kimselere tevfik ve hidâyet et-

mez,* Yûnus sûresi eUisekizinci âyetinde: «De ki, Allahü Teâlâ'nm

Kurân- Kerîm ihsan ile ve slâm dini rahmeti ile ve bunlarn in-

dirilmesi ile sevinsinler, memnun olsunlar. Bunlar, onlarn topla-

dklar dünyalklardan hayrldr.» Râd sûresi yirmialtnc âyetinde:

«Mekkeliler dünya hayat ve geni rzk ile ferahlanrlar. Halbuki

dünya hayat âhrete göre, çok çabuk geçicidir,» Nahl sûresi doksan-

kin Allahü Teâlâ katnda olan hazine ve rahmetler dâimidir.» Kehf

sûresi krkaltnc âyetinde: «Mal ve evlât dünya hayatnn süsüdür.

Baki olan sâlih ameller (ki be vakit namaz, oruç, hac, zekât ve

sübhanallâhi velhamdülillahi... kelimesi) Rabbinin katnda mal ve

evlâddan ve dünyalklardan iyilik ve ümid bakmndan hayrldr.»

Kasas sûresi altmpc âyetinde: «Dünyalk olarak size verilen ey,

dünya hayatnn meta' ve süsüdür. Onunla geçinir ve övünürsünüz,

Âhrette Allah katnda verilen ni'met ebedî olup, ondan hayrl ve

bakîdir. Yoksa onu anlamyor musunuz?». Lokman sûresi otuzücün-

cü âyetinde: «Dünyadaki yaam ve ziynet sizi aldatmasn ve cy-
tan'n, sonra tevbe edersiniz. Allahü Teâlâ sizi affeder deyip günâ-

ha sevk etmesine aldanmayn.» Rûm sûresi yedinci âyetinde: «Dün-

ya hayatndan belli olanlan bilirler, lâkin âhiret ilerinden gafiller-

dir.» ûra sûresi yirmibeinci âyetinde: «Allahü Teâlâ, kullarndan,

ettikleri günâha piman olup yaplan tevbeleri kabûl eder. Murad
ettii baz cürümlerini affeder. yi veya kötü yaplanlar bilir.» Ha-

did sûresi yirminci âyetinde: «Biliniz ki, dünya hayat, ancak oyun

ve mal kazanmak için bo yere sknt çekmek, elbise, konak gibi

süsler ve aranzda neseb ve makam övünmeleri, mal ve evlâtla if-

tihar etmektir. Bunlar una benzer ki, yamur, tohumlar bitirdii

zaman çiftçiler onu görüp hayret ve sevinç içinde olurlar. Sonra sen

onu, semâvî veya yere ait bir âfetten sararm, küçülmü, parça-

lanm görürsün. (te dünya hayat böyle çabuk geçer). Dünya ha-

yatn ve süsünü beenenlere, âhrette iddetli azâb vardr. Dünya
ziynetini brakp âhireti beenenlere Allahü Teâlâ'dan mafiret ve

rdvan vardr. Dünya hayat ancak insanlar aldatc ve çabuk ge-

çicidir.» Cum'a sûresi son âyetinde: «Sen onlara de ki, Allahü Teâlâ

katndaki sevâb, size oyun ve ticâretten hayrldr.» Tahrîm sûresi

sekizinci âyetinde: «Ey imân edenler, Allahü Teâlâ'ya, günahlar-

nzdan tevbe ediniz. öyle ki, ölünceye kadar bir daha yapmaynz.»

Kyamet sûresi yirminci âyetinde: «Ey insanlar, sizin zannettiiniz

gibi deildir. Belki siz çabuk geçici dünyay sever ve sonsuz âhireti
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terk edersiniz.» Naziât sûresi otuzyedinci âyetten krkbirinci âyete

kadar; «Taknlk edip kâfir olan ve ehvetlerine uyup, dünyay
âhiretc tercih edenin yeri Cehennemdir. Rabbi'nin huzurundaki hâ-

lini düünüp, O'ndan korkup, nefsini hevâ ve isteklerinden men
edenin ebedî yeri Cennet'tir.» A'lâ sûresi onalt ve onyedinci âyetle-

rinde: «Belki siz dünyay âhrete tercih edersiniz. Halbuki âhret
hayrl olup nimetleri dâimidir.» Duhâ sûresi dört ve beinci âyet-

lerinde: «Ey Resulüm, âhret sana dünyadan hayrldr. Rabbin, sa-

na, dünyada olgun nefs, yüksek dîn ve âhrette insanlara efaat et-

mek ni'metini ihsân eyledi.» Ve Tekâsür sûresinin banda: «Kav-
minizin çokluuyla övünmek sizi megul etti. Hattâ kabristana gi-

dip ölülerinizi tek tek sayp övündünüz. Hayr, öyle deildir! Akl
olan, himmetini dünyaya harcayp, âhrete lâyk olan unutur mu?
Yaknda ölünüzle övünmenin âkbetinin ne olduunu bilirsiniz, son-

ra ner zamannda hatânzn ne olduunu anlarsnz» buyuruyor.
V

Allahü Teâlâ hadis-i kudside buyuruyor ki: «Ey insanolu! Öm-
rünü hep dünyay istemekle geçirdin. Cenneti ne zaman isteyecek,

onun için âmel edeceksin? Sabahleyin dünya ii için üzüntülü kal-

kan, sanki bana kzarak sabahlam olur. Ey insanolu! aarm o
kimseye ki, dünyadan gitmesi yaklat halde, o hâlâ dünyaya dal-m gidiyor. aarm o kimseye ki, âhirete, sonsuzluuna ve ni'-

metlerine yaklat da, onlara kavumak için nasl çalmaz. Ey n-
sanolu! Dünyaya taptnz. Beni görmeyi unuttunuz. Ey insanolu!
Dünya, evi olmayann evi, mal olmayann maldr. Onu toplayann
akl yoktur, ona sevinenin yakîni yoktur, ona
külü yoktur, onu istemekte ileri gidenin ma'rifeti

ni'met, biüci hayat ve fâni ehvet elde eden kendine zulmetmi,
Rabb'ini unutmu ve dünya hayat onu aldatmtr. Ey insanolul
Dünya sevgisi ile kalplerinizi öldürmeyiniz. Çünkü elden
yakndr. Benden baka her ey helâk olacaktr. Dünyaya
niz gibi, bana rabet etseydiniz, iki dünyada da iyilerden olurdu-
nuz. Ey insanolu! Benim muhabbetimi istiyorsan, dünya sevgisini

kalbinden çkar. Çünkü ben, kendi muhabbetim ile dünya sevgisi-

ni hiçbir zaman bir kalpte toplamam. Çünkü iki zt ey bir arada
bulunamaz. Tpk su ile atein bir kap içinde bulunamad gibi.

Ey insanolu! Dünyay sevdiin halde, benim muhabbetimi nasl is-

tersin. Benim muhabbet ve rzâm dünyann terkinde ara, dolu kal-

bini bana ibâdet için boalt. Elini çok çalmaktan, bedenini rahat-
tan çek. Ey insanolu! Dünyay tanyp atan hâlis olur, âhireti bilip

onun için çalan vâsl olur. Ey insanolu! Kendisi fânî, ni'metîerl

geçici, hayat ksa olan dünyaya nasl rabet ediyor, kymet veri-

yorsunuz? Çünkü benim katmda, itaat ediciler için Cennetler var-

dr. Sekizdirler. Rzam arayan ve ikrâm yerimi isteyen, aza kanaat
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eylemesi için dünyay terk etsin. Ey insanolu! Dünya sevgisinden

vazgeç, kalbin muhabbetimle dolsun. Ey insanolu l Helâl sana dam-
la damla, haram ise sel gibi gelir. Eer seli terkedip, yüzünü damla
damla gelene çevirirsen, hâlin ve kalbin benimle saf olur. Ey in-

sanolu! Dünyadan kaçrdklarna üzülme, ondan eline geçene de
sevinme. Çünkü o bugün senindir. Azab bakasnndr. O halde

dünyay brak, âhiret için ura. Çünkü ben sâlih kullarm için,

gözlerin görmedii, kulaklann iitmedii, gönüllerin düünemedii
ni'metler hazrladm.» Arabi iirler (tercümedir):

Nazm:

Dünyadan tecerrüd et, çünkü sen bu dünyaya.

Çkarken onu brakp, münferiden çkarsn.

***

Fakirlik bir cevherdir, ondan gayrisi araz.

Fakirlik hem ifâdr, ondan bakas maraz,

Bu dünya hep hiledir, daim aldatcdr,
Fakirlik bu âlemden, bir srdr, bir garazdr.

Dünya asl olmayan, gölge gibidir, nan,
Bir misafir gibidir, gece yatp yol alan.

Yahut uykudakinin gördüü rüyâ gibi,

Olup, uyandnda, elde bir ey kalmayan.

Biliniz ki bu dünya bulank su gibidir.

Onu hrsla isteyen, her zaman azabdadr,

Benim için hayatta bir tatllk olmazsa,

ölüm erbetin tatmak, bana daha tatldr.

Nefis dünyaya alar ve halbuki biliyor,

Kendinin selâmeti, onu terk etmektedir,

Öldükten sonra ona, oturacak yer yoktur.

Varsa onu önceden, o bina etmektedir.

sen bu dünyadan.

**

***

Dünyay terk edip de, ondan pay olan az.

Hiçbir gün bir sknt, ona bir yol bulamaz.
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Zahid iki dünyada izzet sahibi olur,

Hem emniyet, hem surûr, hem huzurda bulunur.

***

Cebbarn taksimine, râz olduk, memnunuz,
O bize ilim verdi, dümanlara ise mal;

Çünkü o mal yaknda, geldii gibi gider;

lm i ilâhiyeye t
hiçbir zaman yok zevâl.

A
Bu dünya pek azdr, azdan da azdr.

Âklar ise, çok aadr,
Gündüzün oruç tut, gece namaz kl.

Seveni delilsiz hem de akndr.

KNC NEV: Dünyann belâ ve cefâ yeri olduunu, büyücü,

gaddar ve vefasz olup, âriflerin ve eriflerin nefret ve gadabn
mûcib, âhirctin zevk ve safa âlemi olduunu Resûlullah Efendimi-

zin (sallallahü aleyhi ve sellem) hadîs i erifleri ile bildirir.

Ey aziz! Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem)

ümmetine çok fazla acyp, âhiretin sonsuz, dünyann aldatc ve

gaddar olduunu duyurmutur. Nitekim bir hadîs-i erif'de buyu-

rur: «Ey benim ümmetim ve eshâbm! En güzel hayata kavuan,

dünya kendisini terk etmeden önce, kendisi dünyay terk edendir..

Yine buyurdu: «Dünyada öyle ol ki, kendini bir garîb bil, yahut yol-

cu kabul et yahut ölülerden say. Ancak böylece hazrlkl olursun.»

Yine buyurdu: «Dünya sevgisi her günâh ve hatânn badr.» Yine

buyurdu: «Mü'minin dünyadan bir eyi artarsa, Allahü Teâlâ katn-

da derecesi azalr, eskisi gibi kalmaz.» Yine buyurdu: «Niyyeti âhi-

ret olup, o yolda gidenin kalbine Allahü Teâlâ zenginlik verip, i-

lerini toplar ve kolaylk edip yardmcs olur. Dünyay ona hizmet-

çi eder. Kasd dünya ve onunla kalmak olann fakirliini, Allahü

Teâlâ, gözü önünde hazr edip, ilerini datr. aar kalr. Halbuki

dünyadan ona, ancak mukadder olan gelir.» Yine buyurdu: «Her

gün bir münâdi üç kere seslenir ve (Dünyay onu sevenlere bra-

kn ve siz âhiret yoluna gidin) der.» Yine buyurdu: «Dünyadan, ken-

dine yetecek kadardan fazla alan, kendi helâkini alm olur. Hal-

buki ne yaptn bilmez.» Yine buyurdu: «Dünyay terk etmek, kaîb

ve bedenle rahata kavumaktr.» Yine buyurdu. «nsanlarn en zâ-

hidi, dünyay terk edip, âhireti anlayan ve yarnki günü ömründen

saymayp, kendini mevta kabûl edip hazrlkl gidendir.» Yine bu-

yurdu: «Dünya mü'minin zindandr, kâfirin Cenneti'dir.» Yine bu-

yurdu: «Dünya bir saattir. Onu taatle geçirmek gerekir.» Yine bu-

yurdu: «Dünyada mü'mine aydnlk ve rahatlk yoktur. Nasl aydn
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olsun ki, dünya onun zindan ve belasdr.» Yine buyurdu: «Ne ka-

dar alsa azdr ki, mü'min Cenneti ve huzuru tasdik eder de, bu

geçici ve aldatc dünyaya, yine de kymet verir.. Yine buyurdu:

•Dünya hakîkatta tatl ve güzel kokulu bir çiçektir. Allahü Teâlâ'-

nn onu size vermesi, deneme ve imtihan içindir. Zira dünya. Beni

srail'e takdim olununca, onlar süslü giyecekleri ve nefis yiyecek-

leri ve lezzetleri içecekleri istediler. Çeit çeit fitne ve fesada sap-

tlar.» Yine buyurdu: «Mü'min kendinden kendisi için, dünyasndan

âhireti için, gençliinden ihtiyarl için, salndan ölümü için

tedârik ve hazrlkta bulunsun. Çünkü dünya sizin için yaratlm-

tr. Siz de âhîret için yaratlmsnz. Ölümden sonra Cennet ve Ce-

hennemden baka yer yoktur.-

Ebû Bekr-i Sddik (radyallahü anh) bal erbeti istemiti, içer-

ken çok alad. Alamas bittikten sonra, kendisine alamasnn
sebebi soruldu. Buyurdu ki: Bir gün Resul i Ekrem'i (sallallahu aley-

hi ve sellem) gördüm. Üzerlerinden bir eyi uzaklatrrd. Halbuki

yannda kimseyi göremedim. Bir baka zaman arz ettim ki, yâ Re-

sûlallah, kendinden uzaklatrdn ey ne idi? Ben kimseyi gör-

medim. Buyurdu ki: «O, dünya idi. Bir ekle girip bana geldi,

kovdum ve benden uzak ol dedim. Tekrar dönüp bana geldi ve,

di ki, sen benden kurtuldun, lâkin senden sonra hiç kimse

kurtulamaz.» Onun için alyorum. Hazret-i Hâbib-i Ekrem (sallal-

lahu aleyhi vc sellem) baz eshâb ile beraber bir olak aesi ya-

nndan geçerken, eshâbna buyurdu ki: «Hanginiz

«Vallahi dünya, sizin yannzda bu leten daha aadr.» Yine bu-

yurdu ki: «Altn, gümü ve abâ kullar helâk olsun.» Yâni âhiret

âmelini brakp, mal, para ve güzel elbise toplamakla lezzet duyan

gafil helâk olsun diye beddua etmitir. Yine buyurdu: «Cehennem

atei ehvetlerle kuatlm, Cennet ni'metleri mekruhlarla (çirkin

eylerle) örtülüdür.» Yâni dünya ehvetlerine uyan, dünyay iste-

yen Cehenneme düer. Halbuki atei göremez, itiha ettii, istedi-

i eyi görür. Dinin beenmedii eylere katlanan kimse Cennete

girer. Halbuki Cennete baknca zahmetleri görür. Yine buyurdu:

«Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmam, lâkin dünyann sizden

öncekilere bolca geldii gibi, size de geleceinden, onlar helâk et-

tii gibi, sizi de helâk edeceinden korkarm.» Yâni gafletle dünya-

ya rabet edersiniz ve onu toplamakla urarsnz da, Allahü Teâ-

lâ'ya teveccüh ve taatiniz noksan olur. Dünyalk sebebiyle aranzda

dümanlk hâsl olur. Duâsnda buyurdu ki: «Yârabbi, Muhamme-

din âlinin rzkn yetecek kadar eyle.» Yine buyurdu: «Kendine ye-

tecek kadar rzkla yetinen mü'min kurtulmutur.» Yine buyurdu:

«însanolu, benim malm, benim malm der. Aldanmtr. Onun, ma-
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hndan yiyerek, giyerek yok ettii ve sadaka vererek ilerisi için ayr-

dndan baka nesi vardr?- Yine buyurdu: -Dünya mal çok olan

deil, Hakkn verdiine kanaat edebilen zengindir.» Yine buyurdu:

«Tarla ve bahçe bulundurmaynz ki, dünyaya rabet edersiniz.- Yi-

ne buyurdu: «Mal ve eref hrsnn insann dinine zarar, bir ko-

yun sürüsü içine düen iki aç kurdun sürüye zararndan daha bü-

yüktür.- crefden murad, makam, mansab ve bakanlktr. Yino

buyurdu ki: «Dünyay terk et ki, Allahü Teâlâ seni sevsin. Halkn
elinde olan malna tama' etme ki, insanlar seni sevsin.- Yine bu-

Ben, hayr, yâ Rabbî, dünyada ni'metlere kavumak istemem, belki

bir gün aç, bir gün tok durup, aç olunca, yalvararak seni zikr ve

fikr edeyim. Tok olunca sürür le sana hamd ve ükr edeyim de-

dim.» Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ dünyay üçe ayrp, birini mü-
mine, birini münâfka, birini de kâfire vermitir. Mü'min dünya-

sndan azn alp âhiret yoluna gider. Münafk süslenir, kâfir iso

ni'metleri kullanp gider.» Yine buyurdu: «Bu dünya Muhammede
ve âline lâyk deildir.» Yine buyurdu: «nsanlar gaflet uykusunda-

drlar. Ölünce uyanrlar.»

Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) bir gün bir hasr üze-

rinde yatp, sonra kalknca mübarek bedeninde hasrn izleri görül-

mütü. Eshâb- kirâm kendisinden izin isteyip, bir yatak hazrlaya-

«Benim bu dünya ile ne iim vardr. Benim bu dünya

, onda bir aacn gölgesinde bir müddet kalp yoluna de-

vam edip giden bir süvâri gibi olmamdr.» Yine buyurdu: «Bu dün-

ya bir köprüdür ki, bundan hemen geçesiniz. Tamiri ile urama-
yp yolunuza devam edesiniz.- Yine buyurdu: «Dünyada kalacanz
kadar tedârikte bulununuz. Ahirete, orada sonsuz kalacanza gö-

re çalnz.» Yâni onun tamiri yoluna gidiniz. Hazret-i îsâ aleyhis-

selâm'a havârileri: Bize bir yer göster, senin için bir bina edelim»

dediler. O zaman bir deniz kenarnda imi. Buyurdu ki: «Deniz

dalgalar üzerine bina kuran kimdir? Dünyadan korkunuz. Onu de-

vaml kalnacak yer sanmaynz. Ey havâriler, dünyay Rab tutma-

ynz ki, o sizi kendisine kul etmesin.» Fârisi nazm (tercümedir):

Her günâhn ba dünya sevgisi

Âlim olan onu asla sevemez.

Bu dümandr, hiçtir, gönül verilmez

Hiç olan elbette hiç sevilemez.

Dünya batan baa dert ile gamdr.
Onun her bir derdi yüzlerce dadr.

Sonsuzluu seven, bahtl insana

Bu dünya azabdr, düün ve anla.
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Enbiyânn ulusu Muhammed'dir,
Onu tamir etmemi, buyurmamtr.

Bu dünya tamamen su üstündedir,

Su üstünde se, bu damlalardr.

Su üstünde se, bina yaplmaz
Yaplrsa batmaktan kurtulamaz.

Sen mert ve basiret sahibi isen

Kaçnrsn onu tamir etmekten.

Eblehliin niân ksaca udur
Bu alçaa her kim mail olmutur.

Gönlünü dünyadan tamamen ayr
Çünkü sonu ksa ve hem virandr.

nsanolunun bu alçak dünyadan
Baka nasibi yok, mihnet ve gamdan.

Âhiret yolunda dünya köprüdür
Söylerim bu sözü, cüzdür ve küldür.

Mecâz bir cüzdür, o da dünyadr
Hakikati küldür ve o ukbâdr.

Kemâl bilmek budur onu birader

Durma bu köprüden, çabuk geç yeter.

ÜÇÜNCÜ NEV: Dünyann ne olduunu, asln, sknt ve zor-

luklarn, ona meyi edenin ekâvetini ve terk edenin saadetini bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlûllah demilerdir ki, dünya halleri rüyâ ve gölgeye

benzer. Dünya geçicidir, gidicidir. Dünya sknt ve zorluk yeridir.

Vebaldir. Dünya insanlar aldatc ve onlara zararldr. Dünyay
terk devlet ve büyük saadettir. Dünyaya rabet, Allahü Teâlâ'nn

gazabn gerektirir. Dünya cebr ettiini, zorladn krar. Sevdii-

ne kahr eder. Dünya bulut bölgesidir, uykudaki rüyâdr. Hem do

aslsz rüyadr. Bu rüyay gerçek sanan avam uykudadr. Dünya
aslsz gölge ve rüyadr. Ona gönül veren gafil, elbette pimandr.
Dünya deiicidir. Bir halde durmaz. O senle kalsa da, sen onun-

la kalmazsn. Dünya mü'minin zindandr, ölüm emn ve emândr.
Cennet onun mekândr. Onu terk eden, ayplarn anlar. Dünya-

dan cesedin çkmadan önce, kalbinden dünyay çkarmak elzem-

dir. Dünyann lezzetini terk eden sonsuz Cenneti bulur. ki âlem-

de aziz ve muhterem olur. Dünya yaldzl bir ylan olup. sokmas
hafif ve zehiri öldürücüdür. Gafil olan süsüne aldanr. Ondan yüz

çeviren aklldr. Dünya haraptr. erâb seraptr. Ni'meti hikmet-
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tir. Safâs küdûrettir. Dünya bedenleri fâni, emelleri yâni eder.

Kendini sevenden kaçar. Onu terkedenin ardndan koar. Dünya bir

bal tabadr. Onu seven sinek gibidir. Dünya ku kafesine benzer,

onu Seven akll deil, öküzdür. Dünya zehirli helvadr. Tatll-
na aldanann hâli ma lûmdur. Dünya ne sahibine vâfidir, ne içenine

safidir. Dünyann nimetleri geçici, halleri deiicidir. O senden yüz
dönmeden önce, sen ondan yüz çevirirsen, ölüm zamannda selâ-

metle gidersin. Dünyaya ve ehline itibâr ve itimad olunmaz. Zira

dünyada ve ehlinde vefâ ve safâ bulunmaz. Tâlib-i lika dâr- e-
kadan geçer. Ragb- beka, âlem-i fenadan kaçar. Fâni olan ver

ki. bâki kalan alasn. Dünya sevgisi fitnelerin ba, skntlarn esa-

sdr. Dünyay terk, kurtuluun esas ve sebebidir. Fâniyi terk, ba-

kîyi derk etmek kadar vardr. Dünyann shhati hastalk, lezzetle-

ri elemdir. Kt'a (tercümedir):

Sebeb nedir, hamamda, her konukan kiinin,

Gamla dolu gönlüne, adhk kaps açlr.

Srr udur ki orda, dînden bir ey bulunmaz.

Olan bir tas bir kurna, onlar da bakasdr.

Ne kadar alr ki, kendini bilen, bu geçici dünya ile nasl ün-

siyyet peyda ediyor. Dünyann sonu fenâ, dinin gayesi rzadr. E-
kyann rabeti dünyaya, saidlerin rabeti ukbâyadr. Dünyann
her hâli sallanmaktadr. Mülkü deimektedir. Dünyann çokluu
azhk. izzeti zillettir. Dünyay kabul ve ihtiyâr eden câhildir. Akll
onu kabul etmekten âr eder. Bey t:

Eer cihan gönülden uzak edersen sen,

Huzur u zevk le zikr i Hudâ edersin sen.

Eer cihana tâ gönülden elveda dersen, zevk ve huzur içinde Al-

lah' zikredebilirsin.

Dünya iinde, câhil, din iinde akll ol. Bedeninle dünyada ol,

kalbinle âhireti bul. Yakini sahih olan, bakiyi koyup, fâniyi almaz.

Bakiyi bulan fâni ile kalmaz. ehvetleri terk eden pâk olur. Afet-

lerden selâmet bulur. Dünya ile güreeni o yener. Ondan kaçana

o gelir. Dünyay anlayan, ondan u/ak durur. nsanlar anlayan on-

lara karmaz. htiyaç kblesi Hazret-i Hakk'tr. Halktan isteyen

mahrum kalmaya müstehaktr. Dünyay terk edene skntlar kolay

gelir. Dünyadan yüz çeviren ünsiyyet ve huzuru bulur. Dünyaya
rabet eden rahat bulmaz. Onu terk edenden o kesilmez. Ölümü
çok anan dünyaya aldanmaz. Yeteri kadara raz olup hrs atei

ile yanmaz. Dünya süsüne rabeti kalmaz. Dünyay terk eden nef-

sini âzâd eder. Babb'inin rzasna gider. Allah için bir eyi terk

edene, Allahü Teâlâ ondan hayrlsn karlk verir. Dünyay an-
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layan musibetinden üzülmez. Rahat ve selâmet isteyen, dünya ile

kalmaz, onunla megul olmaz. Nefsini tanyann yannda dünya de-,

ersiz olur. Himmetini dünyadan çeviren nefsini bilir ve Rabb'ini
bulur. Mevlâsna hizmet edene dünya hizmet eder. Dünyaya hiz-

met edeni, o hizmetinde kullanr. Dünyadan lezzet alan, elbette

üzülür. Dourduklarnz toprak içindir, tamir ettikleriniz harab
içindir. Bey t (tercümedir):

Bu dünya bir köhne kervansaraydr,
Bunda çok deerler kondu ve göçtü.

Ey kanâat beni zengin eyledin,

Ardnda bir ni'met terk eyledin.

Bu dünya rabet ve itibâr eden için sknt yeridir. Lezzetlerini

terk eden için ni'met yeridir. bâdet eden için ganimet yeridir. b-
retle bakan için hikmet yeridir. Mânâsn anlayan için selâmet ye-
ridir. Ana rahmine nisbetle Cennet gibi, sonsuz âleme göre karan-
lk kuyudur. Çünkü dünya darlk, zorluk ve meakkat yeridir. Âhi-
ret ise genilik, sürür ve saâdet yeri, ünsiyyet meclisi ve o Hazret'in
huzurudur.

DÖRDÜNCÜ NEV: Dünyann had ve hakikatini üç ksma ayr-
makta ve âhiret ksmnn ve onunla kanâat etmenin nasl olduu-
nu ve kanâat edenin rahat ve selâmeni bildirir.

Ey aziz! Ehlûllah demilerdir ki, insan için ölümden önce olan
her ey, iyi veya kötü olsun, dünyadan saylr. te onun için Haz-
ret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) dünyay zem ey-
ledikte, , hayrl olanlar istisna edip buyurdu ki: «Dünya ve içinde-
kiler mel undur; ancak Allahü Teâlâ'y zikr, Kur'ân- Kerim ok\\-

mak ve Allah rzas için olan sözler, ameller, haller ve iler mel'ûn
deildir.» Halbuki bu istisna olan eylerin tümü yine dünyadan olup,

bu âlemde olmaktadr. Ad geçenleri dünyadan çkarm, hariç tut-
mutur. Çünkü bunlar, öldükten sonra kul ile kalrlar. Yine bu-
yurdu: «Sizin dünyanzdan bana sevdirilen eyler üçtün Kadn, gü-
zel koku ve gözümün nuru içinde olan namaz.» Namaz dünyadan
ve dünya lezzetlerinden sayp, övmütür. Zira onun krâat ve ha-
reketleri d duygu ve müâhedeler içine girmitir.

Buraya kadar anlatlanlardan anlald ki, semeresi ölümden
sonra hâsl olan her lezzet, mel'ûn olan dünyadan deildir. Her ne
kadar o lezzet, bu âlemde bulunmu ise de, âhiretin kendisinden bi-

linmitir. Zira dünya âhiret için tarla klnmtr. Ahiret için olan
eyler âhiretten saylmtr. Dünyadan bu ksma girenler, medh
edilen ve makbul edilen ve makbul olanlar olup, âhiretten olmu-
lardr.
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Lâkin dünyada lezzeti çok olup, öldükten sonra semeresi olma-

yan eyler, esas dünya olup, bunlar günahlar, münkerler ve ihti-

yaçtan çok olan mubahlar ve üphelilerdir. Bunlar ikinci olup,

mel un vo mezmûm olan dünyann tâ kendileridir. Bu iki ksm
arasnda olan üçüncü ksm, mutavasst (arac) durumundadr. Bu
ksm, yiyecek, içecek, giyecek, hanm, mal kazanmak, mesken edin-

mek, tarla ve benzerlerinden ihtiyaç miktar olan dünya lezzetleri-

dir ki, bunlar âhiret ilerine yardmcdrlar. Bu ksm birinci ksma
bitiik ve âhiret hükmüne dâhildir. Zirâ âhiret ileri, bu vesileler-

le elde edilir.

O halde bir kimse yiyeceklerden helâl olandan neyi hazr bul-

sa, bu cinsten midesini yars dolacak kadar yese ve içse, elbiseden

de scaklk ve soukluu giderecek kadarla yetinse, akll, uygun
bir hanmla evlcnse ve onunla kanâat edip kalsa, rz ve maln ko-

ruyacak alçak da olsa bir evi bulunsa, geçim için hilesiz bir san 'at,

yahut insafla ticâret eylese. yetecek kadar bir tarlas olsa, konu-
malardan, mâlâya'ni sözleri terk edip hayrla konusa, faydal ilim-

lerden ilmihalini bilse, dünya lezzetlerini ve Mevlâ'nn rzasn bu-

lur. Hem dünya, hem de âhiret lezzetlerine kavumu olur. Nitekim

Hazret-i Habib i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

«Karnnzn yansm yemek ve su ile doldurunuz ki, bu peygamber-

likten^ bir ksmdr.» Bunu böyle bilince, yakinen anlam oldun ki,

mezmûm olan, kötülenen dünya seni âhiret amellerinden alkoyan
ve Hakk'n huzurundan megul eden eylerdir. Allahü Teâlâ'ya te-

veccüh ve taatte sana yardm eden her eyin, âhiret olduu, ehil

katnda gerçek ve yakîndir. Sûreta dünyadan olduklar halde, haki-

katta din ilerinden bulunmulardr. Nitekim bir kâmil demitir ki,

seni Mevlandan alkoyan her ey dünyadr. Mesnevi (tercümedir):

Bu dünya dedikleri, Hakk tan gafil olmaktr.

Ne elbise, ne para, ne çocuk, ne hanmdr.

Az kapal bardak, batnlsa da suya,

çinden ancak havadr çkan yukarya.

Dervilik havas da, ancak gönülde olur.

Cihan suyu üstünde, o gayet sâkin durur.

Allahü Teâlâ kullarna hidâyet edip. dünyann hakikatinin be
ey olduunu duyurmutur. Bu fasln banda bildirilen Al-i mrân
sûresi ondördüncü ve Hadîd sûresi yirminci âyetlerinde bunlar bil-

dirmitik. Bu âyetlerde bildirilen eyler, aslnda mezmûm deil-

dir. Belki yerlerinde kullanlrsa, hepsi âhirete yardmcdr. Nite-

kim Hazret-i Resûl-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) mal medh
edip buyurdu ki: «Yalnz iki kiiye gbta olunur: Biri Allahü Teâlâ'-
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mn mal verip, bu inaldan gece gündüz veren kimse, dieri de, Al-«

lahü Teâlâ'nn, kendisine Kur an verip, gece gündüz onunla âmel

eden kimsedir.» Yine buyurdu ki: «Salih kimseye, helâl mal ne gü-

zeldir.» Bu hadis i erif de gösteriyor ki, mal aslnda ne hayrdr, ne
de erdir. Belki hayr ve er, ancak insann kendinden olup, onu
hayra, iyilie sarf ederse, hayr olur. erre sarf ederse, er olur.

Demek ^ki, yukarda yazlan âyetler ve hadisler ile mezmûm
olan o mefûn dünyadr ki, Ailahü Teâlâ'nn itibarndan uzaktr.

Zira oyun, bo iler, bo sözler, zinet, övünme ve hrsla mal topla-

ma, kalbi Hakk n huzurundan uzaklatran eylerdir. Onun için

Hazret-i Habib-i Ekrem (saliailahü aleyhi ve sellem) hadis-i erifle

bahçeler, tarlalar edinmekten nehy etmitir. Çünkü bütün insan-,

lar, ibâdet için yaratlmtr. Halbuki ibâdetin srn, mâsivâdan fâ-
J

ri olan selim kalb ile celâl ve cemâl-i mabudu zikr ve fikr et-

mektir. Tarlalar sahibi, ise, gece ve gündüz, hatta her saat tarlada

çalanlarn, rgatlarn, bostanclarn, murabihlerin, hizmetçilerin,

içilerin ve aldatclarn hile ve husûmetleriyle ve onlarn kendine
olan hyânetleriyle ve maln çalmalanyla ve bunun gibi çeitli fi-

kirler ve düünceler ile dolu olur, çeit çeit üzüntü ve gamlarla
mahzun olur. Dier mallar ve eylerden hangisi kalbi teveccüh ve

ibâdetten megul ve izetin huzurundan ahkoyar. O ey san'at, ti-

caret olsa da, tarla hükmündedir. Özelikle onun bildirilmesi, çok
olduundandr. Çünkü her geçim yoluna, tarla ve akar denmitir.

Hazret-i Habib-i Ekrem (salllalahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

«Benim katmda en sevgili mü'min hafif-ül hâz (bekâr) olan, çok
namaz klan ve çok oruç tutan, gizli ve açkta Rabb'ine iyi ibâdet

eden ve insanlar içinde mehür olmayp, rzk yeteri derecede bu-

lunan ve ona sabr edendir.» Böyle buyurup, sonra onun güzel hâ-

linden, üzüntüsünün azlndan, ne'esinin çokluundan korku ve

üzüntüsü bulunmadndan taaccüb eylediinden, mübârek ba par-

man orta -parmana vurarak seslendirip: «Her arzusu hazr, her

safâs âmâdedir» buyurmutur. Nazm:

1. Bu vücûdun mülkü elden çkmadan,
Devr-i eyyâm ol hisar ykmadan,

2. Sûret ü mânâ ikisi yâr iken,

ki âlem de elinde var iken,

3. Hubb-i dünyay zamirinden gider,

Tâ alasn âlem-i candan haber,

4. Nûr u zulmetten yourmular seni,

Cânm nûr anla, zulmet bu teni
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5. Ten murad: Yemek, içmek, mülk ü mal,

Cân temennas cemâl i Zülcelâl.

6. Lâccrem, ednâ yeri, ednâ sever,

Yani ten dünya vü can Mevlâ sever.

7. Ariyet gömlektir on günlük tenin,

Besle can ariyet nendir senin.

8. Âlemin sen cân, hem sultansn,

Hayf kim, olasn malub- ten.

9. (Mecma'ul Bahreyn) sensin aç gözün,

Câm- Cem sin hiçe sayma kendüzün.

1. Bu beden mülkü elinden çkmadan ve günlerin ilerlemesi o hi-

sar ykmadan.

2. Suret ve mânâ, ikisi yâr iken ve her iki cihan kazanmak da

elinde iken.

3. Dünya sevgisini gönlünden gider. Tâ ki can âleminden haber

alasn.

4. Seni nûr ve zulmetten yourmular. Onun için cann nûr; be-

denini de zulmet bil.

5. Bedenin murad, yemek, içmek, mal ve mülk edinmektir. Ca-

nn temennisi ise Allah'n cemâlidir.

6. üphesiz kötü ve aalk yeri yine aalklar sever. Yâni be-

den dünyay, can ise Mevlâ'y sever.

7. Bu on günlük bedenin ödünç bir elbisedir. Oysa sen, canm
besle. Ödünç elbise senin neyine!...

8. Sen âlemin can ve sultansn. Korkarm ki, beden isteklerine

malup olursun.

9. Gözünü aç! îki denizin birletii yer sensin. Sen Câm- Cem'-
sin. Kesinlikle kendini hiçe sayma.

BENC NEV: Mezmûm olan dünyann gaddar ve büyücü ol-

duunu, mekr ve hilesi ile insanlar aldatmakta mahir olduunu ve
saadet sahiplerinin kanâat ve yeterince kullanmakla mekrinden
emin olup, rahat ve selâmet bulduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlûllah demilerdir ki, dünya büyücü bir kadn olup.

daima seninle bulunduunu gösterir. Onun seninle ebedî kalaca-n sarnsn. Halbuki geçen gece ve gündüzlerle senden kaçmak-
tadr. Lâkin saat ve saat yava geçmesinden anlayamazsn. Onu
seninle kalyor sanrsn. te dünya hayat, duvann gölgesi gibi hep
yerinde duruyor görünür. Halbuki her an harekettedir, yürür, ömür
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ise. akarsu gibi hep var sanlr. Lâkin basiretle baklsa, her an akp
gitmektedir. O halde dünyada ne kadar kalnr? Kta (tercüme-

dir):

Ey kalb, sana kim dedi, dünyada karar eyle,

Ve kymetli cann zindan içinde sakla,

Dünyada kalan yoktur, ona hiç gönül verme,

Kendini misafir tut, dünyay yol yapmakla.

Bu dünya gaddar bir kadndr. Sana ballklar arz edip mu-
habbetler gösterir. Böylece seni kendine çeker ve âk eder. Ona
yaklar, onu seversen, o anda o aldatc kadn senden yüz çevirir.

Seni öldürmek ister. Dünya, güzellik gösterse ihtiyar kadna ben-

zer, insanlar, güzelliine hayran ve sevgi ile akn ve kendi evin-

de konuk eyledikte, misafirine emân ve zaman vermeyip, canna
saldrr. Beyt (tercümedir):

Gönül sahibi, dünya, nedir bileyim derse,

O dümandr, üstünde vardr dosttan elbise.

Bu dünya aldatc kadndr. Dn, hatasyle süsleyip âfet ve
üzüntülerden örter; kendini güzel gösterir. Böylece câhiller, dna
aldanr tutulurlar. Hakikatna erince, piman olup, yanldklarn
anlayp üzülürler. Altn süs ve yaldzlarla süslenmi ipekler giyen

acuze kadn gibidir. Lâtif örtü ile yüzünü örtüp, nezaketle salna-

rak yürür. Elbise ve eklini uzaktan görenler, ona meyi ederler,

îte bir tâlib, gafletle ona rabet ederse, ona yaklap elbisesini so-

yup, yüzündeki örtüyü kaldrnca, bütün çirkinlikleri görünür. O
tâlib ise, sonsuz olarak pimanlk içinde kalr. Arabi iir (tercü-

medir) :

Ey dünyay nefsi için isteyen.

stemekten vaz geç. Hakk a teslim ol,

Bil ki, gaddâreyi istiyor isen.

Kavutuun deil, dertten baka yol.

Nitekim menba- feyz-i lâ yezâlî tmam Muhammed Gazâlî (aley-

hi rahmetül muteâli) demitir ki: Nefsini ve Rabbini unutup nefis

yemeklere, latif elbiselere meyi edip, onlara benzer dünya lezzetle-

rine aldanan kul, Ka'be yolunun baz konaklarnda elenip, bazan
bindii hayvana yem verip, bazan çok hizmetler ve bakm ile onu
süsleyip, renkli, çeitli palanlarla bezeyen, bazan çeit çeit otlarla

besleyen ve suyunu seçip veren hac adayna benzer. Nihayet hac
kafilesi onu brakp gider. O ise hacc ve kafilenin uzaklap gitti-

ini bile düünmez. Sahrada yalnz bana kaldndan, hayvan
ile beraber, yrtc hayvanlara av olduundan gafildir. îte, âhiret

yolu yolcusu da, yemek ve içmesini iyi yapmakla zaman harcar, el-
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bise ve ev süslemekle megul olursa, ne için yaratldn unutup,

ibâdet ve marifetten uzaklarsa, o huzur kabesinden uzak ve kor-

kulu dünyada kafileyi kaçrm olup, tabiat karanlnda aldanm?,

nefis ve eytan elinde yenik ve ezik olur. Mesnevi (tercümedir):

nsanlarn yerinde hâne yapaym deme
Kendi iinle ura, el iine el deme.

El olan kimdir, senin u topraktan bedenin

Çünkü onun içindir senin gamn, elemin.

Bedenine durmadan yal, tatl verirsin

Sonra hakikatim hiç yal göremezsin.

îte akll ve uyank olan. kendi iinde ve dünyasnda hiç üzül-

meyen, emellerini ksa tutup, sabaha çkacan düünmeyen, ibâ-

dete kuvvet bulacak ve irfan yolunda yürüyecek miktardan fazla

geçim düüncesi olmayandr.

Buraya kadar anlatlanlardan örenilen, sâid. ne için yaratl-

dn bilip ona hazrlanan, mâsivasndan yüz çeviren ve dünya i-

lerine zarureti vaktinde ancak ihtiyac kadar gidendir. akî ise,

ehvetin ve gadabn kendisine galib olup, nefs ve dünyalklar is-

teyen, bunlara çalandr. te yemek ve içmekten lezzet almak, te-

mas ve giyinmeden zevk duymak için, ibâdeti brakp ticarete gi-

der. Gayret ve özenerek i ve gücünde olur. Lâ havle velâ kuvvete
illâ billahil alyyil azim. Ya Rabbi. beni ve din kardelerimi, huzu-
rundan alkoyan her eyden koru. Bizi hidâyete erici ve erdirici

yapma. Ve sallallahümme alennebiyyi Muhammedin ve âlihi

hi ecmain. Nazm:

1. Ey gönül gafletten ââh ol, hazer kl zinhâr
Mekr ider bîdâr, hasm olmu sana bu rüzgâr.

2. Ksmet i raîrâs-hordur, mülk ül maln sandn,
Hubb-i mülk ü cem'-i mal koy, hiç etme itibâr.

3. Kim ki varlktan fakat bu âlemi bilmi itibâr.

Ak banmdan ona ancak görünmü bir kenâr.

4. Nüh felek cevfinde yoktur çâr unsur hürmeti,

Çâr unsur içrc bu hâkin ne lutf ü kadri var.

5. Böyle ednâ hâkten destinde mevcûd olana,

Nâfiz olmaz hükmün ol tebdil olur bî ihtiyâr.

6. Bih zebûn âsumânsn taki tâli' ems ola.

Gel rehin-i gimdursun takim olsun katre-bâr.
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7. Bu cihân dâr- belâdr, o cihân dâr- sürür.

Bu cihân bi'sü'l-karin ü, o cihân nimel-karâr.

8. Zahmet i dünya kadardr, ni'meti ukbâ sana.

Gurbetin çevri kadar, lezzet verir dâr ü diyâr.

1. Ey gönül! Gafletten uyan artk. Kendine gel ve kork. u dün-

sana düman kesilmi. Göz göre göre aldatr ha!..

2. Mal ve mülkün sandn ey, mirasyedi bir ksmettir. Mülk sev-

i ve mal toplamay brak ki hiç itibar gösterme.

3. Bu âlemi varlk olarak gören kiiye ak denizinden ancak bir

itibar dört unsura gösterilmez. öy~

topran ne deeri olabilir (nasl olsa bedenin

toprak olacaktr).

5. Böyle aalk bir topraktan elinde mevcut olana senin istein

fayda vermez. O, senin istein dnda deiiverir.

6. Bazan asumana zebûn olursun, tâ ki talihin güne gibi olsun.

Bazan da buluta rehin olursun tâ ki damlalar yamur olsun.

7. Bu dünya bir belâ evidir. Öte dünya ise bir sevinç yurdu. Bu

dünya kötü bir yolda, o cihân ise ne güzel durak yeridir.

8. Öte dünya saâdeti, dünyada çektiin zahmet miktarncadr.

Evin ve yurdun, ancak gurbetin cevrî kadar lezzet verir.

ALTINCI NEV» Dünya sevgisinin Mevlâ'nn huzûruna engel

olduunu ve ondan çeitli zühd ve gönlün kurtulduunu bildirir.

Ey azizi Ehluüah demilerdir ki, dünya sevgisi kulu Mevlâ'sn-

dan ayrp, ibâdet ve huzurundan men eder. Bunun için dünyay

gönülden silmek ve aradan kaldrmak ancak, ondan aynlmak ve

zühd etmekle olur. Bu tecerrüd ve zühdün sana lâzm olmas u-

nun içindir ki, dünyaya meyil ve sevgin, seni megul eder. Dn
çalma ve uramayla, içini istek ve arzu ile megul eder. Halbu-

ki ikisi de, huzur ve ibâdeti engelleyicidir. Çünkü nefs ve kalb ikisi

birdir. Bir ey ile megul olunca, zddndan ayrlr. Halbuki dünya

ile âhiret birbirinin zdd olup, birini raz eden, dierini kzdrr.

Dünya ile âhiret dou ile bat gibidir. Birine meyi ettiin kadar,

öbüründen yüz çevirirsin. Darda olan, görünen dünyay istemek

ve onun için çalmak devam etmektedir. Zira Hazret-i Ebû Derdâ

(radyallahu anh) der ki: «bâdetle ticaretin arasn birletirmek için

çâre aradm. Bir araya gelmediler. Bunun üzerine ticaretten yüz

çevirip, ibâdete yüzümü döndüm.* Hazret-i Ömer (radyallahu anh)

buyurdu ki: «bâdetle ticaret benden bakas için cem olmak müm-

kün olsayd, benim için bir araya gelirlerdi. Zira Hakk Teâlâ bana
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hem yumuaklk, hem de kuvvet vermitir. Gönülde arzu ve istek

ile olan meguliyyeti muhakkaktr. Zira Habib-i Ekrem (s.a.v.) bu-

yurdu ki: «Dünyasn seven âhire tin e zarar verir, âhire tini seven

dünyasna zarar verir. O hâlde bâkî olan fâni olana tercih ediniz.»

Fârisi kta (tercümedir):

Fâniye balanan cân ü gönülden,

Ona zevâl erse, üzülür durur,

Bakiye balanan tamamen kalbden,

Ondan kalbi güzel ve rahat olur.

Demek, kesin olarak bildin ki, dn dünyay elde etmekle ve

kalbin onu istemekle megul iken, sana ne ibâdet müyesser olur,

ne de huzur. Dünyay terk edip, zâhir ve bâtnnla ondan kurtul-

duysan, ibâdet ve huzurun kolay olur.

Zühdün haddi ve hakikati dünyadan yüz çevirmektir. Tersi

dünyaya rabettir. Zühd ikidir: Biri kulun irâdesinde, dieri gücü
dndadr. radesinde olan üç eydir: Biri elden çkacak olan dün-

yay elde etmeyi terktir. Biri dünya mal toplamay ayrmak, biri

de dünyay istemek ve tercih etmeyi terktir. Gücü dnda olan

zühd ise, zahidin kalbinde dünyann soumasdr. îrâdî olan zühd,

irâdi olmayann mukaddimesi, balangcdr. Zira kul irâdî zühd
ile âmel edip, elinde bulunmayan dünyal elde etmek istemese ve

elinde olan dünyal ayrp, datsa ve dünyann âfetlerini bilip,

onu kalbiyle istemese ve tercih etmese, bu eyler onun kalbinde,

Allah için dünyadan soumay hâs] edip, gücü dnda olan o züh-

de sâhib olur. Esas da budur. Bildirilen üç eyin en zoru, kalp ile

dünyadan nefret edip, onu souk bulmaktr. Ondan yüz çevirmek,

onu beenmemek ve ondan uzak durmaktr. Zirâ çok zâhid vardr
ki, dyla dünyadan zâhid, souk ve kaçmaktadr. Bâtnyle onu
sevmekte, istemekte ve rabet etmektedir. Demek ki o zâhid id-

detli meakkat içinde nefsiyle çarpmaktadr. Dünyadan souma-
ya sebeb olan ey ise, dünyann âfet ve helâk edici olduunu ha-

trda tutmakla olur. Bu da, dünyann çirkinliinden domaktadr.
Nitekim âriflerden biri der ki: «Dünyay, meakkati çok, zenginli-

i az, fânilii çabuk, ortaklan hasis olduu için terk ettim.» Bir kâ-

mil bunu iitip: «Bu sözden rabet.kokusu geliyor. Çünkü bir kim-
senin ayrlndan ikâyet eden, visâlini, kavumasn ister ve bir

eyi ortaklarnn kötülüü için terk eden, yalnz bulsa, onu ister

ve rabet eder. Belki kabule uygun söz öyledir ki, dünya Mevlâ-
nn düman iken, kalbin onu sevmeye devam ediyor. Seven ise, sev-

diinin dümanna düman olmaldr» demitir. Fârisi nazm (ter-

cümedir) :



DÜNYANIN MAHYET 535

Bu arab terk edersen birkaç gün,

Cennet-i Huld arabn bulursun.

Bir iki gün çoktur, dünya bir saat,

Onu terk edersen, rahat olursun.

Köpeklere brak sen bu murdar,

Kr hayâl camn, sen kurtulursun.

lerden biri demitir ki, dünya, aslnda çirkin, habis bir cife

Lâkin dünya pisliinin d, çeitli güzel koku, süs, altn ve gümü
ve cevherlerle süslü olduundan, d görünüüne aldanyorlar, tu-

tuluyorlar. Kâmiller zühd ile ondan uzaklamlardr. Halbuki dün-

yann haramndan zühd etmek farz- ayndr. Helâlndan zühd et-

mek, fazilet ve süstür. Zira dünyann haram ate, helâli ölüye ben-

zer. Ancak zaruret zamannda, zaruret miktarnca yemesi helâldir.

Meselâ bir kimse, artlarna uygun bir tatl piirse, sonra onun

içine bir parça öldürücü zehir koysa ve onun bu hareketini bir kim-

se görse, bakas görmese, sonra o kimse o tatly süslü bir tabak-

la o iki kimsenin önüne koysa, zehirin konulduunu gören ondan

yemez, yemek hatrna bile gelmez, belki o tatly âte gibi görür,

onun d görünüüne aldanmaz. Çünkü onun zararm bilir. Ama
zehri görmeyen ikincisi, onun yaldzl tabak içindeki görünüüne
ve tatllna aldanp çok sevinir. Ondan el çeken arkadana a-
arak, o tatldan alr yer. Helâk olur gider. te bu tatl, âhiret eh-

li ile dünya ehlinin, dünyann haram olan hallerine bir misâldir.

Ama dünyann helâli, öldürücü zehir olmaktan uzak ise de, içine

tükrük ve sümük gibi ikrâh olunacak eyler atlm bir tatl olup,d tayyib ve süslü görünmütür. Demek ki o pislii ondan gören

kimse, ondan çekinip zâhid olur. O tatldan yiyemez. Ancak çok

muhtaç olduu zaman, ondan zaruret miktarnca alr. Ama için-

deki tiksindirici eyleri bilmeyen kii, onun görünüüne aldanmak-

ta ve ona meyi etmektedir. Ondan el çeken kimseye sitem etmekte

ve amaktadr. O tatly itiha ile yemektedir. Bu misâl basiret ve

gaflet ehlinin, dünyann ahvâline benzemektedir. Bu iki kimse, ta-

biat ve yaradlta beraber iken, halleri deiik olmu, biri ilim ve

basiretle bakm, dieri cehâlet ve körlük içinde kalmtr. O itahl
kimse, o zahidin bildiini bilse, o da onun gibi, tatldan el çekerdi.

Eer o zâhid, o rabet eden gibi, câhil olsa, o da onun gibi onu is-

terdi. Buradan anlald ki, fark ve temyiz, ancak basiretle oluyor.

Tabiatla olmuyor. Buras çok önemlidir. Nazm:

1. Yüzün tut bu deyrin âyinesinden seyir kl ân,

Ki bu surete sen tuttun ne mânâdr ann ân.

bozulmak ve yok olmaktr.
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2. Çü sensin ahsen-i takvim üç harfin ebced i âdem,

Seninle oldu müstahrec hesab çerh-i devrân.

3. Gönülden iste can, hüsn-i tenden geç ki, hiçtir bu,

Ger olsa ems-i can tâbân olur âfak mestân.

4. Eer Cennet dilersen, nefsten geç gönlüne gel kim,

Cehennem nefstir, bed huylardr nâr sûzân.

5. Niçin ârif gönülden tara çksn seyre kim dâim,

Açlm gonca- dilden, ann yüz bin gülistân.

6. O mânâ gtileninden kim dönüp bir sûrete baksa,

Olur âb- revân zencir ü sahn ü ba zindan.

7. Cihândr mezbele sîm ü zeridir seng- istincâ,

Ona dest i tama' urmaz, o kim, pâk oldu daman.

8. Tama' çün âte-i külhan diler zibl-i zer ü simi.

Ân cem' eyleyen ehl i tama-hor oldu külhânî.

0. Bu külhandan geçen ehl-i kanâat vard hammama,

Tecerrüd eyleyip uzletle pâk oldu ten ü cân.

10. Ricâl-i farkn idbârdr ehl i devlet ikbâli,

Hakikat fâkr'dir devletle ikbâl olma nâdân.

11. Müsebbib ainasndan sebeb fevt olsa, gam çekmez
Ki deryâdan biten reyhan ne bilsin kaht- bârân.

12. Nice dostu bulur ol hod-perest nefs-perver kim.

Bugün evlâd, hanm ister, yarn hem nûr u Vildân'.

13. Huzûz-i nefsi terk et ver hukukun Hak-perest ol kim,

Dü âlemdir harâm ol cânâ kim olmu o hakan.

14. Muhabbet ehline bî-dost gülen külhan olmutur,

Bulan ân iki âlemde olmu mest ü hayrân.

15. Peîman olmam srdr za'fn ketm eden asla.

Velî ifâ-y srrn çok olur HAKKI pimân.

1. Yüzünü karsna tutup bu dünya aynasndan onu seyret. Bak

ki gördüün sûret ile tuttuun ann ne mânâ olduunu düün.

2. Madem ki sen ahsen-i takvim (yaratlmlarn en güzeli) sin ve

harflerin «Adem (insan)» kelimesini göstermekte öyleyse felein dö-

nü hesab seninle ortaya çkt.

3. Can, tâ gönülden isteyip beden güzelliinden vazgeç ki o bir

hiç saylr. Eer can günei parlarsa bütün ufuklar onun uruna ken-

dinden geçerler.

4. Eer cennet diliyorsan nefisten geçip gönlüne gel ki cehen-

nem nefis demektir, nefsin kötü huylan da onun ateidir.



DÜNYANIN MAHYET 537

5. Bilge kii, niçin seyretmek için gönülden dar çkacakm
ki!?.. Gönül goncasnda onun yüzbin gül bahçesi açlmken.

6. O mânâ güllüünden yüz çevirip bir sûrete baksa devaml bu-

lunduu yer, zindan bahçesi olur.

7. Cihân bir mezbeledir, gümü ve altn ise taharet ta saylr.

Etei dünya endiesinden pak olan kii ona tamah elini uzatmaz.

8. Tamah, külhan atei gibi altn ve gümüü eritmek ister. Onu
toplayan kii ise tamah yiyen bir külhan (berdu, serseri) saylr.

9. Bu külhana benzer dünyadan geçen kanâat ehli sonunda rahat

hamama ulat. Uzlette kendini soyutlayp bedeni ve cann temiz ey-

ledi.

10. Fakr erbabnn iyi talihi talihsizlikdir. Gerçek bir farkdr.

Devlet ve ans ile cahillik isteme.

11. Müsebbib bildiinden sebebi yok olsa da üzülmez. Çünkü de-

nizde yetien çiçek kanâat yamurunun damlasn istemez.

12. O kendini beenmi nefis besleyicisi nasl dost bulsun ki bu-

gün evlâd, hanm ister, yarn ise hûri ve cennet güzeli...

13. Nefs hazlarn terk eyle. Bedeninin hakkm ver ve Allah'a ta-

par ol. Dünyada padiahlk isteyene iki âlem haram olmutur.

14. Sevgi ehline, dostu bulunmayan külhan bile gülbahçesi görü-

nür. Onu bulan, iki âlemde onunla sarho olup kendinden geçmitir.

15. Zayfln yenmesini bilen, piman olmam saylr. Ancak
srrn herkese açan çok piman olur, ey Hakk!...

YEDNC NEV: Dünyann, dünyay sevenlerin, nefs ve neva-
nn, mü'mine düman, tâatine engel ve huzuruna mâ'ni olduunu
bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. mü'min kulu Mevlâya ibâdet
ve huzurdan uzaklatran engellerden kaçnp, uzaklamak ilerin
en önemlisidir. Halbuki tâat ve Hakk'n huzurundan uzak olanlar

dünya ile veya halk ile, yahut nefs ile fütur bulduklar mücerreb
ve mehurdur. Ama dünya sana lâzmdr. Çünkü ondan zühd edip
saknmalsn. Zira i üçten fazla deildir: Yâ sen basiret ve fetânet
ehlindensin. öyleyse bu sana yeter ki, dünya, senin dost ve sevgi-

lin olan Rabb'inin düman ve kzddr. Senin kadr ü kymetin
olan gözünün karasnn aksi ve nakzdr. Yahut sen ibâdette him-
met, gayret ehlindensin. O halde dünyann kötü ve uursuz olduu
sana yetiir. Çünkü onu düünmek ve istemek seni hudû' ve ibâ-
detten men eder. Buradan düün ki, dünyann yannda nefsin bu-
lunmas seni nelerden alkoymaz. Yahut sen câhil ve gafillerden-

sin. Ne Hakk'a erecek basiretin var, ne de ona ibâdet edecek gay-
retin var. O halde senin bilecein, dünyann hep kalmayacadr.



538 MÂRtFETNAME

Ya sen ondan ayrlrsn, ya o senden ayrlr. Sen onunla kalsan,

o seninle kalmaz. Dünya böyle iken, onu ele geçirmende ve aziz

ömrünü onunla telef etmende ne fayda vardr.

nsanlardan uzlet etmelisin. Çünkü insanlara karr, âdet ve

nevalarnda onlara uyarsan, kalbin halini tsâd, âhiret ilerini ber-

bâd ederler. Onlara uymaz, arzularna gitmez, hakk söylersen ce-

fâlaryla eziyet çekersin. Dünya ilerini kark bulursun. Sonra er-

lerinden emin omayp. dümanlklar düüncesinde kalrsn. Seni

medh etse, sana sayg gösterseler, senin için ucub ve fitneden kor-

kulur. Seni kötüleseler, aalasalar, o zaman kzar, ya üzülürsün.

Demek ki övmek de, yermek de âfet ve helaktendir. Saknmak lâ-

zmdr. Kabre vardktan üç gün sonra, insanlarla olan hallerini

bir kere düün. Senden ne kadar yüz döneceklerini hatrla. Seni

nasl unutup, terk edeceklerini, seni hayrla yâd ve ruhunu âd
etmediklerini göz önüne getir. Sanki seni bir gün görmemi gibi,

tanmaz olurlar. Orada Allahü Teâlâ'dan baka seninle kalan ol-

madn böylece anlarsn. Çünkü O, «Nerede olursanz, Allah si-

zinledir» buyuruyor. Hiç ayrlmaz. nsanlarla hâlin bu olunca, böy-

le devam az, vefâsz olan insanlarla vaktini harcamak. Mavlâya
tevecvüh ve ibâdet etmemek, büyük aldatma olmaz m? Sonunda,

dönüp Hakk'a gidersin. Zira herkese veren ve vermeyen yaratc
odur. Herkes ona dönücüdür. Fârisi kt'a (tercümedir):

Bu bir harman yeridir, pek güvenme kimseye.

Ki onun dostluuna, her kim gönül balarsa.

Eer onun durumu, hilkatine uymazsa.

Görünüte sihhati, ruhuna azab olur.

Ahlâk, hilkatine ayet uygun olursa.

Ayrlk erbetini içen ebedî ölür.

Ama nefsden yüz çevirip, kaçmak için sana, ona çalmann al-

çakln, hâlinin rezâletini, istemenin kötülüünü ve bozuk niyye-

tini bilmek yetiir. Çünkü görürsün ki, ehvet halinde çlgn deli,

gadab halinde canavardr. Musibet halinde, yardmcs olmayan ço-

cuk, ni'met halinde Firavun gibidir. Aç kalsa feryad eder, doysa
bo konuur. Ksaca diyelim ki, eer aklla bakarsan, yakinen bi-

lirsin ki, dünya bir alçak eydir. Ehli onu arzu ve gayretle ve ha-

sislikle korurken, yine hasretle brakp giderler. Dünyann devam-
l olmadn iyice düünürsen ve faydasnn, kalbi megul edip s-
knt vermesi gibi zararlarnn çok olduunu bilirsen, dünyann faz-

lasndan el çekersin. Ondan ancak ibâdete yetecek kadarn alrsn.

Zulmetlerle kank ni'metler ve zihniyetlerden yüz dönersin. Ona
meyil ve rabetten kurtulup selim kalb ile Hakk'n huzuruna gi-

dersin. nsanlarn vefâs olmadn, skntlarnn iyiliklerinden çok
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olduunu bilince, onlardan uzlet edip, iyiliklerinden yararlanma,

kötülüklerinden kaçnmada olursun. nsanlarla muameleyi, atee

olan gibi yapp, teveccüh ve taatle Hakk'n huzurunu bulursun. O
zaman insanlar neylersin. Daima ona ibâdetle ni'metlenir. Kita-

byla ünsiyyette, dergâhna mulazemette bulunursun. te, -Kim Al-

lah için olursa Allah da onun için olur» hükmü gereince, onun da

senin yardmcn olduunu bilirsin. nsanlardan rak olduun kadar.

Hakk a yakin olursun. Her iki dünya saadeti ile göz nurunu bu-

lursun. Nefs-i emmârenin, kötülüklerle dolu bir aldatc olduunu
büince, akl-' külle âsi ve âhirete büyük düman olduunu anlayn-

ca, az yemek, az uyumak, az konumak ve insanlardan uzlet ile

onu kendine ram edip, dümanlk ve zararndan kurtulursun. Tam
kullukla muttasf olup Hakk'n huzuruna gidersin. Ebû Tâlib-i Mek-
ki (rahmetullahi aleyh) buyurmutu ki: «Abdallar, ancak açlk, ge-

ce uykusuzluk, susma ve uzlet ile bu dereceye varrlar.» Bir kâmil

demitir ki, «Saadet sermayemiz açlktr». Yani bizim için hâsl olan

tevekkül, rahat, tefviz, feragat, sabr, selâmet, rza, ibâdetlerden

lezzet alma, zevk, ma'rifet, evk, muhabbet, ilim, hikmet, hilm. ve-

lâyet, huzur, kurbet, ünsiyyet, keramet, vecd, hâl, cezbe, inayet,

kemâl, saadet, ilham, hidâyet, devlet ve vuslat hepsi açlkla bulu-

nur. Bu ksa bilgiler, inallahü Teâlâ ilerdeki fasllarda açklana-
caktr. u beytlerle yine dünya halleri bilinir. Nazm:

1. Kevn ü fesâd âleminin andr fena

Bu e cihette gayr- taalluk nedir ana.

2. Biçâredir o dil ki, eder çerha ittikâ

Serketedir o kini ola bâlini âsiyâ.

3. Yoktur vefâ bu nâsda biç etme itimad,

Cân ü gönülden eyle hemân Hakk'a ittikâ.

4. Aldanma bu rusûm ü bu âdâta zen gibi

Ger merd-i ak isen, yeter âzâdelik sana.

5. Kalbin mukayyed eyleme sayd mekesle kim,

Anka hem âiyânedir a'lâ ikâr ona.

6. Ferhunde mürgdür dil ü irfan gdasdr
Cehl i sütühân verme kim, eki etmez ol hümâ.

7. Nûr- Hüdâ olur çü gda rûha dem-be-dem,
Bu nân ü âb yükleme, olmaz ona gda.

8> Dil verme bu hayatta, sakn etme itibâr,

Kim sende ariyettir, an hem alr Hüdâ.

9. Ver Hakk'a bu emâneti, sen zinde ol ebed,

Âb beka ile doludur, kâse-i fenâ.
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10. Mevt i iradîdir çün sana âb- zindegi,

Mûtû kalbe en temût buyurmu ol reh-nümâ.

11. Müt bi'l-irâde koy, emel ü arzulan.

Kim tahayyi bi't-tabia Felâtun eder eda.

12. Dil kâm üzre mevt olur asan, misâl-i nevm,

Târih i mevlidindir o mânâda, merhab:.

13. Ger bu libâs âriyetten âri olmasa can,

O ahlâkna göre bulur hülle vü kaba.

14. Yandnsa bu cahîm-i tabiatte müjde kim.

Kalbin behit-i nakdin olup, can bulur neva.

15. Birdir iki cihân ve bir âyinedir hemân.

Srt bu âlem oldu, yüzü âlem i likâ.

16. Bu semti firkat olmu, o semti cihân- vasi.

Bu yan zulmet olmu, o yüzü kamer-ziyâ.

17. Bu yüzde mihnet, elem, öbür yüzde zevk- cân.

Bu yüz kamu küdûret ve ol yüz kamu safâ.

18. Âyineci mükedder eder bir yüzün ann.
Kim ol kederdir âyineye mâye-i cilâ.

19. Dâreyni Hak bir anda niçin vermez âdeme.

Ger vehm olunsa buhul ona, düüncedir hatâ.

20. Gece gündüz birlemez bir zaman içinde kim,

Zulmet ve nurun cem'i deil mümkün ü reva.

21. HAKKI, cihan fâniye dil verme, fânî ol,

Tâ âlem i bekada bula can ü dil beka.

1. Oluma ve bozulma âlemi olan dünyann öhreti yok olmasn-

dadr. Öyleyse bu alt yönde ona balanmak da nedir?

. 2. Felee aldanan gönül gerçekten zavalldr. Yast su deir»

meni olan kii de serkelik üzeredir.

3. Bu insanlarda vefa yoktur, sakn güveneyim deme. Can ü gö-

nülden AUah'a yönelmeye bak.

4. Bu protokol ve bu adetlere kar gibi aldanma. Eer ak ada-

m isen babo olmak sana yeter.

5. Sinek avlayarak vaktini tüketme. Anka kuu yücelerde yuva

tutar.

6. O kutlu bir kutur. Gönül ve bilgelik onun gdasdr. Ona ca-

hülik kemiini sunma ki hüma onu yemez.
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7. Ruha her an ancak Allah nuru gdâ olabilir. Bu ekmek ve

suyu bouna ona depolayp durma ki onun gdas o deildir.

8. Bu hayata gönül balama. Sakn ona itibar etme. O sende

ödünç durmaktadr Allah bir gün geri alr.

9. Bu emaneti Allah'a geri teslim edip zindelik bul çünkü yok-

luk kâsesi bâkilik (ölümsüzlük) suyu ile doludur.

10. Senin için kendi isteinle ölmek (bu dünyada ölmü gibi ya-

amak) ölmezlik suyudur. Çünkü yol göstericimiz «ölmeden ölünüz»

buyurmutur.

11. Emel ve isteklerini iraden ile yok eyle ki en tabiî hayatt Ef-

latun'un sürdüü muhakkaktr.

12. Gönül istei üzerine ölüm kolay olur. Uyku gibidir. Gerçekte

o, mânâ alemindeki doum tarihindir. Merhaba!

13. Eer can, bu ödünç elbise olan bedenden uzaklamazsa, an-

cak ahlâkna göre aba ve kaftan bulabilir.

14. Bu tabiat cehenneminde yandysan müjdeler olsun ki kalbin

nakit cenneti olup cann gda ve gelime bulur.

15. îki cihanda aslnda tektir ve bir aynaya benzer. Srt bu
âlem, yüzü ise, Allah'n yüzünü görme âlemi.

16. Bu semti ayrlk, o semti ise kavuma dünyas. Bu yan ka-

ranlk, o yan ise ay aydnl.
17. Bu yüzde eziyet ve sknt, ötür yüzde can zevki. Bu yüz ba-

tanbaa üzüntü, o yüz ise batanbaa esenliktir.

18. Aynac onun bir yüzünü tozlandrm (kederlere bomu) tur
ki ite aynann asl cilâs da o tozlardr.

19. Allah her iki dünyay insana niçin vermez diye O'na cimri-

lik isnâd edilse bu hatadr.

20. Karanlk ve aydnlk, gece gündüz hiçbir zaman birleemez-
ler ki bu mümkün deildir.

21. Ey Hakk! u fani cihana gönül balama, kendin fani ol.

Ta ki cann bakilik âleminde bekâ bulsun.

SEKZNC NEV: Dünyadan ve ehlinden yüz çevirmeyi ve nef-
si koyup gönülden içeri Mevlâya dönüp gitmeyi bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. dünyadan zühd edip. yüz çe-

virip, Mevlâsna yönelene, Hakk Teâla inayet edip, ma'rifeti ve mu-
habbeti ihsan eder. Ünsiyyet huzuruyla onu hurrem ve âd eder.
Ondan raz olup, yerini ravza-y rdvân [Cennet bahçesi] eder.
Mevlâsn unutup, zikir ve fikirden yüz çevirip, dünyaya ve dünya-
y isteyenlere tamamen meyi ve muhabbetle, nefsine uyup havasn-
da gidenden. Allahü Tealâ uzak olup, inayetini kaldrr. Kendine b-
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rakip, ona kahr ve gadab eder. Dünyada nasibini ancak lakab eder.

Obur dünyada onu Cehennem ateine hatab lodun) eder. Nitekim

tevatür ve tefsir ile bildirilir ki. Hazret-i Mûsâ aleyhisselâmn za-

mannda, memleketimiz Erzurum'un güneyinde Büyük reli Süfûh

adndaki [Büyük Ejder tepesi 3176 m.] dan tepesinde inzivâ eden

büyük velilerden Bel'am- Ba'ûr adyla tannan kii, vilâyette öyle

bir dereceye kavumutu ki, baknca ar görürdü. Zellesi ancak u
idi ki, dünyaya ve ehl-i dünyaya meyi edip Hazret-i Mûsâ aleyhis-

selâma isyân ile muhalefet eyledi. Bunun için Hakk Teâlâ ona kahr
edip, ma rifetini ondan selb etmitir. Huzurundan tard edip, köpe-

e benzetmitir. Nitekim Kur'ân- Kerim'de, onun hakknda, «Onun
gibi olanlar, köpee benzer» buyurup, onu sonsuz olarak sapklk
denizine öyle düürmütür ki, ilk zamanlarnda meclis ve va'znda
oniki bin divit ve kalem ile, talebeler, onun Rabbânî ilhâmlar ile,

ledünnî ilminden dinlediklerini yazarlarken, sonunda helâk denizin-

de boulup (âlemin bir yaratcs, yapcs yoktur) diye kitab ya-

zanlarn birinc ; si olmutur. Allahü Teâlâ'nn gadabndan Allahü

Teâlâ'ya snrz.
te bu dünyann ne kadar habis, aa ve kötü olduunu var

kyâs eyle ki, ona meyi ve rabet eden âlim ve sâlihleri ne belâla-

ra düürür. Kendine gel ki, büyük ve tehlikeli itir. Riyâ ve kusur
yeridir. Nâfiz ise, habir ve basîrdir. Ancak Rabb'ine ibâdet et ki,

O sana yardmc ve hâdidir. Dünyay ve ehlini terk et ki. âfetleri

çoktur. Eer insanlar, onlar için i yaptn bilseler ve onlarn r-
zalar için uratn anlayp, bununla senin, yaratanndan gâfil

olduunu görseler sana dümanlk ve ihânet ederler. Onlardan eli-

ne ne geçer, öyle bir Kerim Allah için hulûs ile âmil ve rzâsna
mâil ol ki, amelin makbul, gayretin mekûr olsun. Senden râz olup,

seni sevsin. Seni kimseye muhtaç etmeyip, yardmyla sana kâfi

olsun. Seni, her hâlde korusun. Eer irâde ve gayretini Allahü Teâlâ

için ayrmayp, amelinde kullarn rzasn murad edersen. O kalp-

lerin deitiricisi seni brakp, kullarn da senden nefret ettirir.

te bununla Allahü Teâlâ'nn ve insanlarn gadabna urarsn.
Kalbin hüsrân içinde olur. Gel, bu vefasz insanlar unutup, O
Rabb'ine ibâdet et ki, seni yoktan yaratmtr. Sonra yetitirip, her

eye tercih etmitir. Sonra hesapsz zâhir ni'metleri ve açk lutûf-

îar ile seni rahat ve mes'ud etmitir. Zira dünyay ve insanlar b-
rakp, nefsinin isteklerinden geçen, kalbinden Mevlâ'sna gitmi-
tir. Ihlâs ile murakabe eden. geçici zevkleri unutup Hakk'n huzû-
runa kavumutur. Mâsiva balarndan kurtulup, her ii O'nunla
olmutur. Msra:

1. Sana ey dil felekler gerçi zâhir sâyebân olmu.
Velî sen sende seyr et kim makâmn ar-i cân olmu.
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2. O Kâf- kurbu koydun, bu kafeste habs olup kaldn.
Reva mdr ki, Anka'nn yeri bu hâk dân olmu.

3. Per aç evk le pervâz eyle, cân eflâki evcinde,

Çü Ankasn seninçün evc-i eflâk âiyân olmu.

4. Nihadnda iki kuvvet var, idrâki ve tahriki,

Biri a zade kudrettir, biri ilm i cenân olmu.

5. Kanat aç bu iki kuvvetle pervâz eyle sen sende,

Kadimi âiyânn seyr edersin ho cihân olmu.

6. Kafeste gerçi hasta beste-perdir mürg-i can andan.
Halâs oldukta seyr etti kim, Hünâ perfeân olmu.

7. Ne kâsr akldr ol kim, sanur âlem budur ancak.

Felekler bu feleklerdir, cihân ya bu mekân olmu.

0. O vadilerde kim ak ehli râh- aka gitmitir,

O yolda bu felekler çün gubâr- kâr bân olmu.

9. Cihân aka dâhil olsan, ondan bu iki âlem,

Görünür sanki bir sahradan bir seng-i niân olmu.

10. Hudûd- e-cihet, anda görünür nokta- mevhum,
Kürrât- nüh felek merkez gibi ender-meyân olmu.

11. O âlemde bu seng ü hâki lal ü zer bulursun hem,
O âlemde kamu hân görürsün gülsitân olmu.

12. Ne vâdide hrâmân olsan, ondan âd ü hurremsin,
Ne yerde kalsan, ondan dil görürsün kâmrân olmu.

13. Yok onda derd ü gam, havf ü hatar, mevt ü maraz asla,.

Dem-â dem her dil ü cân ol cihânda âd mân olmu.

14. Gehi kuddüsiyân eyler, sana gönlünce izzetler.

Bulursun geh sana rûhâniyân mihmân olmu.

15. Edersin mzbânlk iret i ervâh- uaka.
Hem ervâh- mücerred ruhuna ho mîzbân olmu.

16. Bu dünyada o mihmân ohamalar fikre geldikçe,

Hacâletler çekersin kim, kusurun çok yaman olmu.

17. O mihmân-hâne i hâs lâhîden eref bulsan,

Görürsün gayretin an kamudan pâs bân olmu.

18. Seni sen anda bulmazsn, olursun ak ile mahrem,
O kim fânidir ol dostuyla bâkî câvidân olmu.

19. Gönülden ol cihana yol deil uzak, uzun amma.
An ol buldu ki âlemde faydas ziyân olmu.
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20. ki âlem yolu bir hatvedir ak ehline ancak,

Vücudundan geçen ol âleme bir an revân olmu.

21. Bir ayak cisme bas ol bir kademde cân zuhur eyler,

Annla dilde sakin ola, cism ehli revân olmu.

22. Ger olsa ak ruhani, nedir lezzât- cismâni.

Ki âk vecd ü hâl ister, teni bâr- girân olmu.

23. Aceb devlettir ol kim, rahat bî-renc ü zahmettir,

Aceb ni'mettir ol kim, zevki bi-kâm ü dehân olmu.

24. Vücûd- üstühân ancak bu mih ü magz içindir ol

Kat bi-mazdr kim arzusu tistühan olmu.

25. O ebleh kim ibâdetten murad hûr ü glmandr,
O nür- emsden mahcûb ü mest-i ferkadân olmu.

26. Eerçi beste-i kân ü mekândr bu ten-i hâkî

Ve lâkin rûh-i pâk asln diler kim lâ-mekan olmu.

27. Hümâ-y cân ki pervâz hevâ-y lâ-zemân ister.

Velâ n'itsin kanad beste-i dâm- zemân olmu.

28. Tlsm- suretin kesri deil mümkün bu kuvvetle,

Onu feth eyler ol kim, ak bulmu kahramân olmu.

29. Sedâ-y tabl- feth-i kal'a-y dil ak nâmdr,
Odur sultan her leker ki, çün ir-i jeyân olmu.

30. Cilâ-y jeng-i dildir her küdûretten safa kesb et,

Ki hakisterle her âyine sâfi bi-dumân olmu.

31. Zer-i nâks-ayâr potada zerger güzâr eyler,

Sezâ-y sikke-i sultan olan her imtihân olmu.

32. Eer yok olsa varlk gll üg nakd i kalbinden.

Görürsün sikke-i irfân ile ruhun revân olmu.

33. Çkar ehr-i bedenden ehriyâr- ehvet üç hasm.
Ki sultân cihan onlarla ahd i nâlüvân olmu.

34. Pes andan nahvet ü kibri gönül mülkünden ihrâc et.

Ki mescûd- melek gözünde nahvetten yamân olmu.

35. Tevazu eyle. mahlûk- Hüdâ'y senden a'lâ bil.

Ki züll ü iftikar evc-i a'lâya nerdübân olmu.

36. Namaz olmu annçün mü'minin mi'râc her saat.

Ki ba topraa koymak, urûc- âsümân olmu.

37. Namaz üç ravza-y ârif ki hfz Hak'dr ol sanma,
Salât hrz- cân olmu, orucu hfz- nân olmu.

38. Rzâ y Hakk içindir dâima efâl ü akvâli,

badullaha ikram, kamu bî-imtinân olmu.
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39. Kitâb u sünneti hfz et, amel tohmun ziraat kl.

Ki mahsûl i cihan cân, mezra bu cihân olmu.

40. Çü buldun nûr- Kur'ân-, ne hâcet ilm i Yûhan,
Ki ol ak lyân etmi, bu eyay beyân olmu.

41. Ölüm ak ile yekdir. zinde olmaktan bu akl ile.

Ki akn an friândr, bu akl ondan zeman olmu.

42. Eger irfan ü burhânn dilersen farkn andan bil.

Ki arif dostunu bulmu, o âkil nâme- hân olmu.

43. Gözün bend eyle tâ her kl dibinden bir göz açlsn.

Limann bala hak kim her ser i mû bir lisân olmu.

44. Behitin var iken dûzahdasn giryân u bilmezsin.

Ki Ka r hâne-i cisminde medfûn- zer-kân olmu.

45. Behit i adn iken dil kldn an dûzah- sûzân,

Murâd u arzulardan ii âh ü figân olmu.

46. Taalluk kes kamu hâhiten âzâd ol Cehennem den,

Gözün yum kendine bak kim cenânn çün cinân olmu.

47. Gözüm, tâ key bu hâristân- suretten gül istersin.

Gönüldür gülen-i mânâ ki ol pür gül rihân olmu.

48. Ümid-i zevkile telh etme kâmn koy bu lezzât.

Gönül bezminde zevk et kim, safâsi râyegân olmu.

49. Geçen vahet cihanndan bulur cem'iyyet-i hâtr.

Görür kim ak u cân hem birbirine mihriban olmu.

50. Bu hodbinlik cihânn koy, gönülden bihod ol zevk et,

Ki bi-hodluk safas ârzû-y ins ü cân olmu.

51. Seni aldatmasn elvân- sûret kalbine bak kim.

Bu zulmet jengi can âyinesinde müstehân olmu.

52. Ko sûret ziynetin kalbin güzel huylarla tezyin et.

Ki sûret zîneti mânâda mâr- cân-sitân olmu.

53. Güzel suretler ekâline kim, sen böyle hayransn.

Aceb neylersin ol dem kim, görürsün can lyân olmu.

54. Ne hüsn ü lutfu var bu âb ü gil cismin bu âlemde,

Ki evkinden bu nefsin her nefes ate-feân olmu.

55. Cihân- aka gel, dil didesiyle ân seyret kim,

Cemâl-i aktan cân ü gönül pür-hüsn ü ân olmu.

56. O hüsn-i ma'nevîden pertev almtr bu sûretler,

O pertev zînetidir âb rûy ü nâm ü ân olmu.
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57. Kamu havf ü küdûret irk ü gafletten eder ne'et,

Uyan bul vahdeti kesrette ho emn ü emân olmu.

58. Basiret didesine aç âlemin mânâsn scyr et,

Ki ol vasf ki her nârn dilinde dasitan olmu.

59. Hep eya pertev i envâr- hüsn-i lâ-yezâlidir,

Eer hâr ü gül olmutur eer zit ü hasân olmu.

60. Safâ-y gevher ü lal ü gül mül rengini seyret.

Ki âb dest i üstâd tabiat ho-revân olmu.

61. Râh- nefs i nebâtî scyr et ezhâr- fevâkihden,

Cemâl i nefs-i hayvaniyle her hayvan chân olmu.

62. Cemâl-i nefs-i nutku cilvesin seyr eyle insandan.

Ki nâz ü ive vü künc ü dlâl-i her civân olmu.

63. Temâa-y cemâl i nefs i külli kl feleklerden,

Ki tedvir ile eflâki o nûr- ahterân olmu.

64. Cemâl i akl külli kendi canndan temaa kl.

Ki ol tevir ü zevk u vecd ü hâl-i âkân olmu.

65. Cemâl i lâ-Yazâli cân gözüyle d»lde seyr eyle,

Ki akl kül ile hayran, o nûr- müsteân olmu.

66. Çün BRAHM sen dü nâr aka nûr- mahz ol kim.

Görürsün her kl ucunu çü âh- ergüvân olmu.

67. Doarsn mâder-i eyyamdan vahdet zuhûr eyler,

Ezicidir hem ebed bir ey'-i dü-tfl tev'emân olmu.

68. Bu clfaz- âte mânâ dulândr derûnumde,
Ki pir i akdan klki beyân nüktedân olmu.

69. Fehîm-i zinde dildir bâis-i inâda e'arm,
Sözüm yok mürde dil eblehle nutk andan nihân olmu.

70. Fakirullah ki smail Tilovi gavs- ulvidir,

O rûh- pâke BRAHM HAKKI tercemân olmu.

1. Ey gönül! Gerçi felekler senin için apaçk birer gölgeliktir, am-
ma sen de seyret ki kendi içindeki makamn cann ar- âlâs olmu-
tur.

2. O Allah'a yaknlamann Kaf dan brakp bu beden kafe-

sinde hapsoldun. Anka'nn yeri böyle bir toprak yurdu olsun, reva m?
3. Kanat açp can feleinin doruklarnda coku ile uç. Çünkü ey

gönül, sen Anka kuusun ve senin yerin ancak felekler olabilir.

4. Yaradlnda iki kuvvet mevcut. Biri idrâki, biri ise tahriki-

dir. Bunlardan ilki bamsz bir kudret, dieri ise Cennet (veya ken-

dini kaybetme) ilmidir.
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Kanat açp bu iki kuvvet ile uç. Böylece eski yur-

dunu seyredersin ki o ne ho yuvadr.

6. Gerçi can kuu kafesinde hasta ve kanad bal durmakta-

dr. O kafesten kurtulunca bakt ki hüma kuu kanat açm...

7. Alemi bu dünyadan ibaret sanp felekleri bu felekler, cihâ-

n da bu kainat sanan kii ne ksa aklldr.

8. Ak ehlinin ak yoluna gittii o vadilerde bu felekler yalnzca

kervanlarn çkard tozdan ibarettir.

9. Ak dünyasna girersen, oradan bu iki âlemi bir sahrada di-

kilmi iki snr ta olarak görürsün.

10. Alt yönün hudutlar oradan yalnzca görünüp kaybolan bir

nokla gibi gözlenir. Dokuz felein küreleri ise çiçe kaybolup git

11. O ak âleminde, burdaki ta ve topra la'l ve altna

mü olarak görürsün. Yine o âlemde bütün dikenleri gül bahçesine

12. Hangi vadide yürürsen, ondan mutluluk ve sevinç bulursun.

Hangi yerde dursan, gönlünü orada rahatlam olarak görürsün.

13. Orada asla dert ve sknt, korku ve çekinme, ölüm ve hasta-

lk yoktur. Orada her gönül ve can sürekli mutluluk içindedir.

14. Bazan melekler sana gönlünün istedii ekilde izzetler eyler-

ler. Bazan da onlar sana misafir gelmi olarak bulursun.

15. Aklarn ruhlarnn elencesinde sen evsahiplii edersin. Ba-

karsn ki mücerred ruhlar sana güzel bir evsahiplii eylemekte.

16. Bu dünyadaki o misafir sevmeler aklna geldikçe kendinden

utanrsn ki bu kusurunun büyüklüüne

17. Eer ilahî yurdun

gayretinin onu herkesten gilzeyen bir bekçi olarak bulursun.

18. Sen orada kendini bulamazsn. Orda ak içinde yok olursun

ve ak ile mahrem olursun. Orada fâni olan ki.ler o Dost ile ilelebet

hayata kavumulardr.
19. O cihana gönülden giden yol uzun ama uzak deildir. Alem-

de yararl ileri çok olan kii onu kolayca buldu.

20. Ak ehl.ne iki âlemin yolu ancak bir admdr. Vücudundan
vazgeçen kii o âleme bir an içinde uçuvermitir.

21. Bir adm yol alsan öbür admnda can ortaya atlr. Onunla

gönülde sakin olan cisim ehli kolayca yürümütür.

22. Eer lûhâni aka eriirsen u cismdni zevkleri unutursun. Ni-

tekim ak coku ve özge bir hal ister. O yolda da can ona yük ve

23. O ne muhteem bir talihtir ki rahatna zahmetsizce ve ezi-

yet çekmeden eriilir. O ne muhteem bir nimettir ki zevki damaksz
ve azsz olmutur.
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24. u kemik yn beden ancak öz ve asl olan ruh içindir. Oy-

sa ruhu deilde u kemik yn bedeni isteyen kii ne beyinsizdir.

25. bâdetten murad hûri ve Cennet güzelleri olan kii aptal sa-

ylr. O, günein nûrundan mest olup ve Büyükay takm yldzna

26. Madem ki bu toprak beden, bir yurt ve maden bileiidir. Lâ-

kin pak ruh diler ki asl olan mekânszla ersin.

27. Can hümas, zamanszlk göünde uçmak ister. Fakat ne yap-

sn ki kanad azmann tuzana tutulmu.

28. Bu kuvvetle suret tlsmn bozmak imkânsz. O büyüyü ak
bulup kahraman olan kiiler ancak bozabilir.

29. Akn ad, gönül kalesini açan davulun sesi saylr. Her ordu-

nun sultan odur ki kükremi bir aslana benzer.

30. Ak gönül aynasndaki pas giderecek bir cilâdr ki her bir

üzüntüden mutluluk zevki almaya bak. Nitekim her ayna, toprak ile

saf ve buusuz hale getirilir.

31. Sarraf, noksan ayarl altn potadan süzüverir. Nitekim padi-

ah turasna lâyk görülen altn önce deer testinden geçmitir.

32. Eer gönül varlndan kin ve hileyi giderirscn bilgelik sikke-

si ile ruhunun uçuverdiini görürsün.

33. Beden kentinden ehvet ve dümanlk sultann sür, ki cihan
sultan bile onlarla, güçsüz bir kul haline dönüüverir.

34. Sonra da büyüklenme ve böbürlenmeyi gönül ülkesinden sür-

gün et ki, meleklerin bile secde ettii insan bu yüzden pek kötü hal-

lere düer.

35. Tevazu göster. Yaratlmlar kendinden üstün bil, ki aa-
dan almak ve alçak gönüllülük yücelere merdiven olmutur.

36. Bu sebepledir ki mü'minin mirac namazdr. Böylece ba top-

raa koymak (secde etmek) göklerin doruuna çkmak saylr.

37. Namaz ve bilgelik bahçesi Allah'n korumasndadr. Sanma
ki namaz can korur, oruç da yiyecekleri...

38. Sözleri ve ileri Allah'n rzasn kazanmak için olan Allah

kullarna O'nun ikram dalma çekinmesizlik olmutur.

39. Kitab (Kur'ân) ve sünneti ezberle ve amel tohumlarn ek.

Çünkü can ülkesinin mahsulünün tarlas ite bu dünyadr.

40. Kur'ân nurunu bulduktan sonra Yunan'n ilmi (felsefesi) sa-

Kur'ân ak açklam, Yunan felsefesi ise eya

41. Akl ile zinde olmak yolunda ak ile ölüm birdir. Akn an,
bilgeliktedir. Bu akl ise ondan bir zaman dilimi saylr.

42. Eer istersen bilgelik ile delillerin farkn undan anlayabi-

. A^f dost bulmu, akll ise kitap okumak yolunu seçmitir.
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43. Gözünü bala. Tâ ki her kl dibinden bir göz açlsn. Dilini

bala. Her bir kl ucunun dil olduunu görürsün.

44. Cennetin dururken, Cehennemde alar durursun ve durumu-
nun Jarkna varmazsn. Beden evinin dibinde altn madeni gömülü
olduunu bilmemek gibi...

45. Gönlün Adn Cenneti iken onu yakc bir Cehennem haline

getirdin. Böylece istek ve arzularndan dolay iin ah u figan etmek
olmu.

46. Her istekten eli?i etei çek ve Cehennemden kurtul. Gözünü
yumup kendine bak ki cinnetin senin için bir Cennet olmutur.

47. Ey gözüm! Tâ ne zamana dek bu sûret dikenliinden gül is-

teyeceksin. Oysa mânâ gülehi gönüldür ki o gül ve reyhanlarla dol-

mutur.

48. Zevk ümidiyle safan aclatrma da bu tür lezzetleri brak.
Gönül bezminde zevk eyle ki onun elencesi bedavadr.

49. Vahet cihanndan vazgeçen kii, hatr saylrlk bulur. Ar-

tk ak ile cann birbirlerine koruyucu olduunu görür.

50. Bu kendini beenmilik dünyasn terket ve gönülden zevk

duy. Nitekim böyle yapmann safast insanlar ve cinlerin ortak arzu-

sudur.

51. Sûretlerdeki renkler seni aldatmasn. Kalbine bak ki, bu ka-
ranlk pas can aynasnda aalk duruma dümütür.

52. Sûret süslerini brak da kalbini güzel huylarla bezendir. Çün-
kü sûret süslemek gerçekte can ülkesinin ylan olmutur.

53. Güzel sûretlilerin bu ekillerine sen böyle hayran durumda-
sn. cmdi soruyorum; cann (çirkin bir sûretle) ortaya çkuerince
acaba ne yapacaksn?!..

54. Bu su ve toprak bedenin bu âlemde ne güzellii vardr ki co-
kusundan bu nefsin her an ateler saçmakta.

55. Ak dünyasna gelip gönül gözüyle onu seyret ki akn ce-

mâlinden can ve gönül güzellik ve ziynetlerle dolmutur.

56. Bu suretler o manevi güzellikten birerk almtr. îte yüz-
suyu, an ve öhret on görüntüleridir.

57. Bütün korku ve kötü düünceler, irk ve gafletten doar.
Uyan artk. Hasrette vahdeti bul ki ne güzel emniyet yurdudur.

58. Basiret gözünü açp bu âlemin mânâ cihetini seyret ki bu âle-

min sfatlar her bir eein dilinde destanlamtr (sen onlarn mânâ-
sna bak).

59. Bütün varlklar, Allah'n güzelliindeki nûrun kvlcmlardr.
Yine de bazs diken ve gül, bazs çirkin ve güzel olmutur.

60. Mücevher, la'l, gül ve arap rengindeki safay seyret ki tabia-
tn yaratcsnn güzel akan el sulardr.
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61. Bitkilerin nefis yollarn meyve çiçeklerinde seyret. Hayvani

nefsin güzelliiyle her hayvan bir cihan olmutur.

62. Konuan nefsin güzelliini insan snfnda seyret ki naz ve

ive ile her bir civann gölgesi olmu.

63. Nefs-i küllinin güzelliini ise feleklerden seyret ki onlarn dö-

nüü ile yurtlar, o yldzlarn nurlar olmutur.

64. Akl- külli'nin güzelliini ise kendi cannda seyret ki o ak-
larn gösterii, zevki, vecdi ve hâli olmutur.

65. Allah'n güzellini ise can gözüyle gönlünde seyret ki o yar-

dm istenen nura akl- küll hayran olmutur.

GG. Ey brahim! Ak ateine düüp nur özü ol ki her kl ucunun

bir erguvan dal gibi olduunu görürsün.

67. Günlerin anasndan doarsn ve vahdet ortaya çkar. Ezel

ve ebed, ikizler burcunun ikiz çocuklar gibi gerçekte tek bir eydir.

68. Bu ate sözleri, içimdeki mânâ dumanlardr, ki ak pirinden

dolay açklamalar yaazn kalem nükte yapmtr.
69. Benim iirlerim nesirlerin için, keskin gönüllü bir anlamdr,

ölü gönüllü ahmakla konumam. Çünkü o sözlerimi anlamaz.

70. Fakirullah ki Tillo'lu smail, yüce bir gavsdr. Onun pak ru-

huna bu brahim Hakk bir tercüman olmutur. (Söylediklerim ondan

nakildir).

ÜÇÜNCÜ FASIL

Feyz ve ma'rifeün yerinin insann kalbi olduunu ve ma'sivâ-

y unutup, nefsin hazlarn brakann huzur ve ünsiyyeti kalbinde

bulduunu, insann kalbinin tarifi ve mâhiyyetini, hâl ve hususiy--

yetlerini, akln had ve hakikatini ve kalbe nisbetini yedi nevi ile

beyân eder:

BRNC NEV-. Marifet feyzlerinin yerinin insann kalbi oldu-

unu Kur'ân- Kerîm in açk âyetleri ile bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Hak Teâlâ, kendi merhametiy-

le kullarn kendilerinden uzaa atmtr. Kemâl-i re'fetiyle [Çok

fazla acmasyia] marifet ve muhabbet devletini, huzur ve kurbet

saadetini onlardan esirgememitir. Onun için ma'rifet yeri insann
kalbi yapp, kendi zât- pâkiyle kalplere yakn ve gözetir olduunu
ve ruhlarn onu hidâyetle niteliksiz bulduunu müjde ile herkese

duyurmutur. Nitekim Kitâb- kerîminde lutf ve inayetle Bakara
sûresi otuzuncu âyetinde buyuruyor ki: «Senin Rabb'in bütün melek-

lere, ben yeryüzünde halife yaratacam dedi». Fâtr sûresi otuzdo-

kuzuncu âyetinde, «Allahö Teâlâ rrzi, yeryüzünde halife eyledi», Ba-
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kara sûresi yüzseksen altnc âyetinde, «Ey Muhammed (aleyhisse-

lâm), kullarm sana benden sorduklarnda, ben bilme ve kabül et-

me bakmndan yaknrm. Bana duâ ediciler, dua ettiklerinde, ica-

bet ederim. Benden kabûl istesinler ve bana imânda sabit olsunlar

ki. rüde kavusunlar». Enfâl sûresi yirmidördüncü âyetinde, «Bili-

niz ki, Allahü Teâlâ, insan ile kalbi arasnda hâil olur ve mücîzat

için Onun tarafna har olunursunuz», krküçüncü âyetinde, «Allahü

Teâlâ mü minlere rahmetiyle yakn ve duâ edenlere icâbet edicidir»,

Hicr sûresi yimisekizinci âyetinde, «Rabb'in, yeryüzü meleklerine,

ben kurumu balçktan insan yaratacam dedi», srâ sûresi yetmi-

inci âyetinde, «Biz Âdem olunu dier hayvanlardan üstün tuttuk.

Onlar karada hayvan srtna, denizde gemiye bindirerek kaldrdk.

Onlar temiz yiyecek ve içecek ile rzklandrdk. Bizim yarattklar-

mzn çoundan onlar üstün ettik», seksen beinci âyetinde, «Ey Ha-

bibim, sana ruhdan sorarlar. Sen de ki, ruh Rabb'imin emrindedir.

Ondan bakas onu bilmez. Zira Allahü Teâlâ'nn ilmine nisbetle,

size ilimden ancak az bir ey verilmitir-, Fâtr sûresi onbirinci âye-

tinde, «Allahü Teâlâ aslnz Adem aleyhisselâm topraktan, sonra

zürriyetini nutfeden yaratt. Sonra erkek ve dii olarak çift eyledi»,

Nahl sûresi yetmisekizinci âyetinde, «Allahü Teâlâ sizi, analarn-

zn karnndan çkard; bir ey bilmezdiniz. Size kulak ,göz ve kalb

verdi ki. Hakk' iitir, ni metleri görür ve bunlar düünür de belki

ükr edersiniz». uara sûresi yetmiyedinci âyetinde, «brahim aley-

hisselâm dedi ki: «Sizin ve babalarnzn taptnz putlar benim dü-
manlanmdr. Benim dostum, ancak âlemlerin Rabbi olan Allahü

Teâlâ dr.» Sonraki âyetlerde, «Beni yoktan yaralan O'dur. Beni do-
ru yolda O bulundurdu. Yemek ve içmekle beni rzklandran O'-

dur. Hasta olsam bana ifâ O verir. Beni dünyada öldüren ve âhiret-

te dirilten O'dur,» Lokman sûresi yirminci âyetinde, «Görmez misi-

niz ki, Allahü Teâlâ gökteki ve yerdekileri sizin emrinize verdi. Bil-

diiniz ve bilmediiniz ni metlerini sizin üzerinize tamam eyledi»,

Secde sûresi alt ve yedinci âyetinde, «O, her eyi hikmeti gerein-

ce güzel yaratt ve Adem aleyhiseslâmn hilkatim çamurdan yap-

t. Sonra onun zürriyetini. zayf su olan meniden yapt,» sekizinci

âyetinde, «Sonra kalb-tesviyc ve tasvir edip, ilmine mahsus ruhu

ona üfledi. Size kulak, göz ve gönüller verdi. Bu nimetlere az ükr
edersiniz», Sâffât sûresi doksanaltnc âyetinde, «Halbuki, sizi vo

elinizle yapp taptnz eyleri Allahü Teâlâ yaratmtr.» Enfâl sû-

resi onyedinci âyetinde, «Bir avuç topra atp, onlar a'mâ eden

sen deilsin. Sen ancak atmann sûretini yaptn. Hakikatta atan

Allahü Teâlâ'dr,» Kaf sûresi onaltnc âyetinde, «nsan biz yarat-

tk. Onlarn kalbine gelen vesveseyi biliriz. Zira bizim ilmimiz in-

sana, boynundaki ah damarndan daha yakndr,» Necm sûresi on-

birinci âyetinde, «Peygamber aîeyhisselâmm gördüünü kalbi tek-
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zîb etmedi.» Hadid sûresi dördüncü âyetinde, «Siz nerede olursa-

nz Allahü Teâlâ [nm ilim vo kudreti] sizinledir. O sizin iyi ve kö-

tü amellerinizi görür, âhirette karln verir.» Mülk sûresi yirmi-

üçüncü âyetinde. «Onlara de ki: Allahü Teâlâ sizi yaratp, size va'z

ve nasihati iitmeye kulak, O'nun san'at ve kudretini görmeye göz.

Hakk ve O'nun ni'metlerini bilmeye kalb verdi. Bu uzuvlarn ve

bu ni metlerin ükründe olmak lâzmken, sizin bunlara ükrünüz
azdr.» Beytler:

1. ste sen de o dostunu sen hâ,

Mâsivay koy, onu bul tenhâ.

2. ste sen de onu ki, ol mânâ,
Eylemi cümle âlemi, ra'nâ.

3. ste sen de, onu ki Rabbindir,

Hem O'dur nûr- cümle arz ü semâ.

4. tste sen de, onu ki cerhi felek.

Ondan olmu bu rask ile eydâ.

5. ste sen de onu ki cümle nebât.

Ondan alm hezâr nev ü nemâ.

6. ste sen de, onu ki cisme verir.

Ruh u idrâk ü his olur dânâ.

7. ste HAKKI onu ki bâkidir,

Halik ü fânidir kamu eyâ.

1. Sen de o dostunu iste ki böylece O'ndan gayrisini brakp O'nu
yalnz olarak bul.

2. Sen de O'nu ste ki o mânâ cümle âlemi renklendirip parlat-

mtr,
3. Sen de O'nu iste ki Rabbindir. Yine bütün yer ve göklerin

nûru O'dur.

4. Sen de O'nu iste ki felein çark bu dönüü ile O'ndan fay-

dalanm.

5. Sen de O'nu iste ki bütün bitkiler binlerce yetiip büyümeyi
O'ndan almlardr.

6. Sen de O'nu iste ki O; cisme ruh ve anlay kudreti ile duy-
gu verip onu bilgili eyler.

7. Ey Hakk! O'nu iste ki O Bâkî'dir. O'nun dndaki bütün ya-

ratklar ise geçicidir ve helak olacaklardr.
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KNC NEV: rfân yerinin, insann kalbi olduunu ve kalbin-

den içei teveccüh edenin huzur ve ünsü bulduunu kudsi hadis-

lerle bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. Allahü Teâlâ, kullarna ezeli

inayeti ile hadis i kudsîsi'nde buyurdu ki: «Göklere ve yere s-
mam. Lâkin mü min kulumun kalbine sarm. Ey Adem olu! Ken-

dinde sefer eyle, ilk admda beni bulursun. Ey insan

seferinden mahrum olan, zahir seferine tutulur. Benden,

dan baka bir eyi artmaz. En insan! Vücûdunda bir et parças var-

dr. Onda kalb vardr. Özünde ruh vardr. Ruhdan içre sr vardr.
Srdan içre ben. Ey insan olu! Kâinat, her varl yaratan benim.
nsann srrndan baka benim yerim yoktur. Ey ihsan! Dünyadan
yüz çeviren âhirete döner, âhiretten de yüz dönen, bana dönmü
olur, bana dönen, cisimden ruha ruhdan srra geçer ve sonra ba-

na^kavuur. Ey,. insan olu! Huzuruma gelmek isteyen, mülke, me-
lekûla ve ccberüa bakmaz. Onlardan birine raz olan, maksadna
ermez. Çünkü mi'rac, mâsivâdan uruc etmek ve benim, likam ile

ünsiyyette olmaktr. Benim Cennet, Cehennem, sevab, kab düün-
cesinde olmayan kullarm vardr. Onlar muhabbetim için yarat-

tm. Onlar bekâ ehli olup, Ukâ nuruyla yanmlardr. Ey kulumt
Ben senin içinim, sen kim içinsin? Ben seninleyim, sen kiminlesin?

Ey kulum! Nefsini bana getirirsen, rzam senin içindir. Kalbini ba-

na verirsen, cemâlim ve likam senin içindir. Ey insan!

suretlerinize, güzelliklerine bakmam, kalplerinize ve
bakarm. Dünya ^sevgisi olmayayd, mü minin kalbi benimle olur,

göklerin melekûtunu görürdü. Sebepler olmasayd, insann kalbi
beni her eyden yakn bulmay severdi. Ey insan! Bana bir kar
yaklaana, ben bir adm yaklarm, bana bir adm yaklaana ben
bir kulaç yaklarm. Kulum bana nafilelerle yaklar. Hattâ onu se-

verim. Sevdiimin kula olurum, benimle iitir, gözü ben olurum,
benimle görür, dili ben olurum, benimle söyler. Eli ben olurum, be-
nimle tutar. Aya ben olurum, benimle yürür. O zaman benimle
duyar, benimle görür, benimle konuur, benimle tutar. Benden is-

terse, ona veririm. Kulum bana farzlarla olduu gibi, hiçbir eyle
yaklaamaz. Ey insan! Ben sana ayplarn örtmekle yaklarm, sen
ise benden gafil olup kaçarsn. Ey insan! kardelerin sende günah
kokusu bulsalar, seninle oturmazlar. Ben ise günahlar örtücüyüm
Ve Halim'im. Ey insan! Sabaha çktnda iki büyük ni'met ara-
snda olursun. Hangisinin daha büyük olduunu bilemezsin. ledi-
in günahlarn insanlardan örtülü olmas m, yoksa seni övmeleri
mi? Benim senin hakknda bildiklerimi onlar bilselerdi, kullarm-
dan biri seninle konumazd. Halbuki ben mafiret ediciyim ve Ra-
him'im. Ey insan! Söylediin her söz, gittiin her ey, duyduun
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her ses, kokladn her koku, tuttuun her ey, gittiin her yer, dü-

ündüün her ey, her üzüntüden elemin, her sevinçten izzetin ol-

duu zaman ben seninle idim. Yanndaydm. Hepsini biliyorum.

Kalbine bakyorum. Sana yaknm. Dndaki ve içindeki her zerre-

yi kontroldeyim. Seni kuatmm. Seni koruyucuyum. Her iinde
tasarruf sahibiyim. O halde bana ükr et ve bana ibâdet et. Bana
gel. Bana tevekkül et, ilerini bana smarla. Benden raz ol, senden
raz olaym, seni seveyim ve kâfi olaym. Nerede olsan beni bulur-

sun. Benim için olduun kadar, senin için olurum.» Arabi nazm
(tercümedir):

Hakikî matlub benim, ara bulursun beni.

Bakasn ararsan hiç bulamazsn beni.

Maksûd benim, gayriyi sakn maksûd edinme.

Bütün hayrlar bende ara bulursun beni.

Ben öyle bir Rabbim ki, iddetli azabmdan.
Bütün mahlükat korkar, ara bulursun beni.

Ma'bâd benim, gayriyi sakn ma'bûd edinme,
Hakiki Cebbâr benim, ara bulursun beni.

Ben Allah'm, benzerim, mislim gibi bir ey yok.
Hakiki Deyyân benim, ara bulursun beni.

Melik, Müheymin benim, kadr ü celâl benimdir.
Mertebem en büyüktür, ara bulursun beni,

Ben zamandan önceyim, öncelerin öncesi.

Sonralarn sonras, ara bulursun beni,

Ben Vehhâb'm ey kulum, hemen ihsân ederim,
Hemen imdi veririm, ara bulursun beni.

Kuluma kardeinden daha merhametliyim,
Ve ana, babasndan, ara bulursun beni.

Gece karanlnda kulum beni bulursun,
Kendine daha yakn, ara bulursun beni.

Secdedeki duanda kulum beni bulursun,
Kalktn zaman dahi, ara bulursun beni.

Beni Rahim ve Rauf, Birr olarak bulursun,
Bütün yaratklara, ara bulursun beni.

Beni Vâhid ve Samed ve hem Azîm bulursun.
Ve çok iyilik eder, ara bulursun beni.

Yardm bendendir, beni hep yardmc bulursun,
Hakikî Kahhâr benim, ara bulursun beni.

Kulum, mahlûkatma beni vâsi' bulursun,
Hakikî Hallâk benim, ara bulursun beni.
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Muztar olan der ise, beni görmüyor musun,

Hemen ona bakarm, ara bulursun beni.

Kulum isyan edince bana beni bulamaz.

Annda ceza verir; ara bulurusn beni.

Tevbe etse tevbesin, hemen kabul ederim,

Hakikî Tevvâb benim, ara bulursun beni.

Ayblan gizleyen, benden bakas var m?
Hakikî Seltâr benim, ara bulursun beni.

Bilir misin gayrisi, günâh mafiret eder,

Hakikî Gaffar benim, ara bulursun beni.

Bilir misin bakas âleme yardm eder.

Ve ateten kurtarr; ara bulursun beni.

Bilir misin uyaran, var mdr benden baka,

Her tehlikeye kar, ara bulursun beni.

Bilir misin, var mdr, benden baka bir eye,

Ol desin hemen olsun, ara bulursun beni.

Bilir misin, ben gibi, ismi olan var mdr.
Hakiki Rahman benim, ara bulursun beni.

Benden baka âleme çok ihsân eden var m.
Hakikî Muhsin benim, ara bulursun heni.

Bir gece var mdr ki. gizlice nidâ ettin.

Ve ben seni duymadm, ara bulursun beni.

Kulum, seni kurtaran, benden bakas var m,
Cehennem ateinden, ara bulursun beni.

Sana hülle giydirmez Firdevs'te benden baka.

Hakikî Razzak benim, ara bulursun beni.

Kullarmdan bilmeden bana isyân edene,

Merhametim âmildir, ara bulursun beni.

Benden korkup tevbekâr olana keremim var,

krâm benim içindir, ara bulursun beni.

Kulum, ni'meller benim, ihsanlar hep benimdir,

Her iyilik benimdir, ara bulursun beni.

Dünya, içindekiler, hepsi benim içindir,

Mclekût rîa benimdir, ara bulursun beni.

Benim benzerim var m, nerede benim mislim.

Hayr, asla olamaz, ara bulursun beni.

Ba*»a ptel, benden baka, senin mahsudun yoktur,

Hakiki Mennân benim, ara bulursun beni.
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Kullarm yadigar ve mafiret ederim.

Yarn maher yerinde, ara bulursun beni.

Kerîmim diler isem, hesaba bile çekmem.

Hakiki Vehhâb benim, ara bulursun beni.

Ben ferdim, müdebbirim, hattâ arn üstünde,

Keyfiyyeti bilinmez, ara bulursun beni.

ÜÇÜNCÜ NEV: Allahü Teâlâ'y bilmenin yeri insann kalbi ol-

duunu hadis i eriflerle bildirir.

Ey aziz! Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) ümmetine

efkat ve merhametle, Allahü Teâia'nn, kullarnn kalblerine ya-

kn ve onlar gözetir olduunu müjde ile hadis i erifte buyurmu-
tur ki: «Rabb'm, mutlak nûr bulmuum. Muhakkak ki ben onu mü-

ahede etmiim.» Yine buyurdu: «Gözlerim uyur, kalbim hiç uyu-

maz. Rabbül enam ile hep huzurda olur.» Yine buyurdu: «Allahü

Teâlâ ile öyle vaktim olur ki, o zaman ne bir mukarreb melee iti-

bâr, ne de bir nebiyyi mürsele iltifat edebilirim. Ancak onunla me-
gul olurum.» Yine buyurdu-. «Geceyi Rabb'imin katnda geçiririm.

Kendisi bana yedirir içirir.» Yine buyurdu: -Beni gören Hakk gör-

mü olur. Benimle musafaha eden, Hakkla musafaha eder. Bu yed-i

ilâhî olup, onlarn ellerinin fevkindedir.» Yine buyurdu: «Hak,

Ömer'in dili ile söyler.» Yine buyurdu: «Mü minin kalbi beytullah-

dr.» Yine buyurdu: «Mü'minin kalbi Arullahdr.» Yine buyurdu:

«Mü'minin kalbi yerden ve gökten genitir.» Yine buyurdu ki: «Mü'~

min müminin aynasdr.» Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ. mü'min ku-

lunun kalbinde va'z ve nasihat eder.» Yine buyurdu ki: «Allahü

Teâlâ, mü'minlerin kalbine hayr ilham eyler.» Yine buyurdu: «Ey
ümmetim, Rabb'iniz hepinizle tercümansz konuur.» Yine buyur-

du ki: «Bir ii yapacan zaman, kalbine dan, kalbin sana fetvâ

verirse, yâni o ii isterse, onu yap. Zira onda hayr vardr. Kalp

onunla mutmain olur. er odur ki, kalb onunla mütereddid olur.

nsanlar sana fetvâ verseler de, onu yapma.» Yine buyurdu: «Alla-

hü Teâlâ, her ite rfk ve yumuakl sever. Hazin ve rahim olan

kalbe sohbeliyle nazar eder.» Yine buyurdu: «Kullarn kalbi, yeryü-

zünde Hakk Teâlâ'nn kabdr. Onun katnda en sevgilisi en yumu-
ak ve efkatli olandr.» Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ sizin sureti-

nize ve güzelliine bakmaz, lâkin kalblerinize ve niyyetlerinize ba-

kar.» Yine buyurdu: «efkatli bir ana. çocuunun terbiyesinde na-

sl ise, Rabbül âlemin kullarna ondan merhametlidir.» Yine buyur-

du: «Kalbinde gayb hazinesi olmayan bir mü'min yoktur. Allahü

Teâlâ bir kuluna iyilik murad edince, onun kalbinde bir pencere

açar. alacak ni'metlerini ve kibriyâsnn garipliklerini ona gös-

terir.» Yine buyurdu: «Her mü'minin dört gözü vardr. îki gözü ba-
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r. Onlarla d ileri vo eyleri görür. ki gözü
Onlarla gaybi eyleri müahede eder. Ailahü Teâiâ bir kuluna iyi-

lik dlese, kalbindeki basiret gözünü açar.- Yine buyurdu: «Kulla-

rn kalbi rahmann iki parma arasndadr,
rir.» Yine buyurdu: «Selim, kalb, onu çevireni görür.» Dua
tir ki, «Allahümme yâ mukallibel kulüb sebbit kulüben* âlâ dinike

ve t'atike birahmetike, yâ erhamerrahimîn.» Nazm:

1. Çü kalbe nâzil olur pertev i cemâl i habîb.

Görüne can gözüne bedr-i bâ-kemâl-i habib.

2. Ne iltifat kalr kâinat lezzetine,

Ann ki canda olur lezzeti visâl-i habib.

3. Ne itibâr eder ekâl içün hayâle o kim,

Hemîe dilde bulur, zevk-i vecd ü hâl- habîb.

4. Ne iktiza eder âb- hayât o âka kim,
Müdâm kalbine dolmu mey i zülâl-i habib.

5. Bu dûm ve dâneye meyi etmedi o bülbül-i can.

Ki oldu dilde giriftâr- zülf ü hâl i habîb.

6. ki cihân getürmez hayâline asla,

O dil ki anda olur dem-be-dem hayâl habîb,

7. ki cihânda bulunmaz, habîbe misi ü bedel,

Egerci her dü-cihândr bize zilâl-i habîb.

8. Nevâl-i sureti neyler o mest i rûhânî,

Ki oldu cân muhabbetle pür-nevâl-i habîb.

9. Tulü' edince gönül markndan ey HAKKI
Nücümu mahv eder ol ems-i bi zeval j habib.

î. Sevgilinin güzel yüzünün parltlar kalbe dolunca can gözü-
ne sevgilinin dolunay tam anlamyla görünür.

2. Sevgiliye kavuma lezzetini tadan canda kâinat lezzetine zer-

re kadar iltifat duygusu kalmaz.

3. Devaml sevgilinin vecd ü hal zevkini gönlünde bulan kii e-
kil için hayâle itibar etmez.

4. Sevgilinin tatl içkisiyle kalbi dolan aka abhayat (ölümsüz-
lük suyu) hiç gerekmez.

5. Sevgilinin zülüf ve benine tutulan can
fes) ve dâneye hiç meyletmedi.

6. Her dem sevgilinin hayaliyle birlikte olan gönül, iki cihân as-
lâ hayâline getirmez.
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7. Madem ki bizim için her iki cihan sevgilinin gölgesi (yaknl-

) dr. öyleyse, sevglinin ei ve benzen iki cihanda da bulunmaz.

8. Sevgilinin ak iie doyan can, rûhânî bir sarho olmutur. Ve

aslâ maddî yiyecee el uzatmaz.

9. Ey Hakk! Sevgilinin hiç batmayan günei gönül senasnda

dounca yldzlan ortadan kaldrr, görünmez eder.

DÖRDÜNCÜ NEV: Marifetullahn yeri olan kalbin künh ve

mâhiyyetini bildirir.

Ey aziz! Ehlüllah demilerdir ki, kullarn kalbi nazargâh Mev-

lâ olunca, kalbi masivaüan temizlemek, her taatten evlâdr. Kalbi

-

ne danan pimanlktan uzaktr. Fetva ve ikbâlnle uymayann ii

tehlikedir. nsann kalbi Rahman'n kaps olup, kulun Mevlâ's hu-

zurunda duracak yerdir. Gönül bedenin padiahdr. Minnet sahi-

binin esîridir. Gönül kudret levhidir. Akl ma*rifetin naklardr.
Gönül., bir Habbeni latifedir. Ma'dcni bu cismâni noktadr. Gönül

akl meâdn zahiridir. nsan ruhu, onun bir addr. Gönül ala-
cak bir eydir. Bu akl onu anlamaktan âcizdir. Kalp slah olsa,

cesed slâh olur. Çünkü padiahn sa.'ahyla, teb'as da felah bulur.

Gönül hilkatin asldr. Onun an muhabbettir. Muamele kalbe ge-

çerse, uzuvlar rahat eder. Abdaln üstünlüünü söz ve amelledir

sanma; belki üstünlükleri kalbleri,,ve halleri iledir. Bir kâmil de-

mitir ki. «ki sena kalbimin hf/nda oldum. Sonra mahfuz rahat

buldum: Kalp iman ma'denidir. Tevhid ve irfan kaynadr. Kalp,

huzur makamdr. Nûr ehridir. Kt'a (tercümedir):

Sinedeki muhabbet, gözdeki nûr gibidir,

Ruhda akn olmas, cesedde rûh gibidir.

Câhil nûr huzurundan firar etmi kaçyor.
Evet gözü aryan, günee bakamyor.

Beden, dbalanmaa muhtaç bir deridir. Nefs, kumanda edil-

meye mahtaç bir binektir. Gönül, ta mire muhtaç bir câmi'dir. Gö-
nül, kabul sermayesidir. Lâkin zanlarla urayor. Kalbindeki dü-

üncelerin murakb Kayyûm olan a'zalarndaki hareketlerde ma-
sumdur. Vahdet ehlinin kalpleri, ma'ril'et

}
ve muhabbet kap'andr.

Görmek gözün, müahede kalplerin, mükâefe srlarndr. Beyt:

Kâb- gaflet balam halkn basiret çemini,
Yoksa ol hurîd dâim dilde domu, bi-sehâb.

Gaflet uykusu halkm basiret gözünü balam. Yoksa o güne
aslnda gönülde bulut engeli olmadan douverir.
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Gönül huzurda bulunsa, hisler ma'mur ve mesrur olur. Dünya
konaklarn geçmek binekle, mânâ konaklarn amak kalp iledir.

Selim kalbin kblesi Huda'dr. Adeti kazaya rzâdr. Kalpler üçtün

Biri ihsan, dieri rzây, öbürü de likay gözeten kalptir. Gönül

bahçesinde ma rifet güllerini ve çiçeklerini koklayp vahdet bahçe-

sini seyretmek ve ak namelerini dinlemek her eyden lezzetlidir.

Kfa:

Nazargâh- Hudâdr dil, onu sen benliinden sil,

Çü oldu safî kalbin bil gerek mestânelik etmek,

Dil olsa akile rûcn, clur ma'uka ho mesken,

Cemâliyle olur gülen bilir peymânelik etmek.

Gönül aynas Allah'n bakt yerdir. Onun benlik pasn sil. Ma-
dem ki kalbin saf (tertem.ez) oldu, öyleyse onunla kendinden geçmek

gerekir. Gönül ak ile parlarsa, sevilen için en güzel yurt oluverir.

Böylece onun cemâliyle gül bahçesine döner de peymânelik etmek is-

ter.

'A

Dünya ile olan gönül zarardadr. Ukbâ ile olan gönül erir. Mev-

lâ ile olan gönül temiz
(

ve ne güzeldir. Gafilin kalbi dünyaya ba-
ldr. Zahidin kalbi ukbüya baldr. Arifin kalbi Mevlâ'ya baldr.
Gönül, çok efkatli bir arkadatr. Ona koku ve tehlike zor itir.

Çünkü az bir eser, onda büyüktür. Kalbin Hakk ile olsun ve kal-

bn halk ile kalsn. Kimin kalbini Hakk istilâ ederse, bütün insan-

lar onun gözünden düer. Kalbin hayat, Hazret-i Rahmân'n sfat-

landr. Meselâ rahmet, adalet ve ihsandr. Kalbin acaip halleri duy-

gu organlarnn anlamasndan beridir. Yüksek ruhunun nameleri
eyann hayaldr. Güzel sesli terennümleri, ayplamadan çok yük-
sektir. Muhabbet hamuru, her ni'metten lezzetlidir. Cemi'yyet lez-

zeti her zevk ve safâdan aziz Ve evlâdr. Zira o her mânânn top-

land yer, isimlerin câmi'i ve Mevlâ'nn nazargâhdr. Nazm

t. Gönül bu name-i pestinledir bülend-vücûd.

Ya nefh-i sûr- anisin, ya kyâmet-i mev'ûd.

2. itmiem ki, nice halkn ald canlarn.
O zevk i lezzet i âvâz name-i Dâvûd.

3. Senin demin eseri aksidir onun nefesi,

Onunla meyyit olur hayy demekle her mevcud.

4. îrer cihâna demâdem, deminle bûy-i hayât,

Bu demle tr- cihânsn abirsin, ya ûd.

5. Deil nevalarn ey dil bu halk ve tenden.

Nevalarnla döner mihr ü man, çerh-i kebûd.
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6. Terennümünle annçün cihân olur pür zevk,

Ki nefh eder net'ehâtn Hüdâ-y Hayy ü Vedûd.

7. Cihan tuttu çü enfâs- tayyibin ey dil.

Bu bahr i zevka dalp HAKK oldu ho nâbûd.

1. Ey gönül! Bu yüce bedenin, sesini alçaltmandan dolaydr. Sen,

ya avansz geliveren bir Sur üfürüü, ya da vakti belirlenmi olan bir

kyâmetsin.

2. ittim ki, Hz. Davud'un güzel sesindeki lezzetin zevki nice ki-

ilerin cann almtr. (Onu dinleyerek düüp ölmülerdir)

.

3. Halbuki onun nefesi senin deminin bir sonucudur. Onunla

«Hayy (Diri)» demekle her varlk ölü haline gelir.

4. Senin deminle bu cihâna daima hayat kokusu yaylr. Bu dem-

le sen ya cihann en güzel kokusu, ya anber, ya öd aacsn.
5. Ey gönül! Senin inleyilerin bu halk ve bedenden ötürü de-

ildir. Aksine senin bu inleyilerinle güne ile ay ve bu gökkubbe

döndüü içindir.

6. Onun içindir ki senin terennümünde cihân zevke gark olur.

Çünkü senin üjürüünü gerçekte Diri ve yegâne dost olan Allah üf-

ler.

7. Ey gönül! En güzel nefeslerin cihan batanbaa kaplad. Hak-
k da bu zevk denizine dalp yok oldu.

BENC NEV: Marifet yeri olan kalbin hallerini ve özellikle-

rini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, gönül bir kubbeye benzer. Ona
gelip giden hâtralar [kalbe gelenler] ve hallerdir. Gönül, dikil-

mi hedeftir. Ona her taraftan gelen oklarla delik deiktir. Gönül
sabit bir aynaya benzer. ekil ve suretler onun karsndadr. Gö-
nül, güzel, temiz bir deniz, iç ve d duygu nehirlerinin toplanma
yeridir. Gönül, her hikmetin menba, her sanatn üstaddr. Kalbin
uyankl asl uyanklktr. Gözün, onsuz uyanmas zarardr.. Gö-
nül, beden gibi melûl olup yorulur. Ancak zarif hikmetle neat ve
kuvvet bulup açlr. Kalbin neat ve melali olur. Yüz çevirmesi ve-

ya yüz dönmesi olur. Demek ki neat ve teveccüh ile ie bala-
mak ho. melal ve istemeyerek yaplan iler, fayda ve lezzetten

botur. Kalplerin içi, gayb esrar ittila'na yakndr. Karnn orucu
yemek ve ^içmekten, dilin orucu ise yaramayan sözlerden, kalbin
orucu, efkar ve evhamdandr. Kalbin orucu âdât- kirâmdandr.
Mâsvadan boalan gönülün hâli Mevlâ'nn huzurunu tatmaktr. Ba-
sarn fgözün] olmamas, basiretin yokluundan kolaydr. Çünkü
göz, fer'i görme, basiret asl müahede yeridir. Hakk' bulan gö
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nül. Hak'tan bakasna ihtiyaç duymaz. Bedenin ehâdet âlemini

idrak eden hislen olduu gibi, kalbin de batini hisleri olup, onlar-

la gayb âlemini idrâk eder. Zirâ kalbin, gaybi eyleri müâhede eden
gözü vardr. Gayb ehlinin sözleri duyan kula vardr. Gayb koku-
larn alan burnu vardr. mân tatlln duyan, marifet gdasn,
Cennet lezzet ve sevgisini tadan dili vardr. Bedenin duyarl bü-

tün uzuvlarnda olduu gibi, akl cevheri de, kalp mertebesinin do-
kunma duygusu yerindedir. Kalp, onun vastasyla bütün makulat-
tan istifade eder. Bu bâtn hislerin, âlem i ervâha açlmas, bede-
nin d duygularnn cisimleri s âleminden kapanmasnaD duygular uyku veren uzletle, kendi idrâk ec

kesilip, hareketsiz, isiz kalnca, kalbin bâtn hislerinin yollan aç-
lr. Bu zaman ma nevi deime hasl olup, O kimsenin kalbinden
hikmet pnarlar diline akar. Gerçi gönül âlem-i melekûtun men-
ba olmutur, lâkin pnarlarnn akma kanalnn içinde balanp
kaldndan, d duygu nehirleri çeitli ve çok bulanklklarla d-
ar gelip, ona dolmutur. Onda toplanp kokmutur. te halvetled duygu nehirlerinin önü kesilip, hatralar gidermekle gönülden
o biriken kan çkarlsa, «Krk sabah, Allah için bir kimse hâlis olur-
sa, kalbinden diline hikmet pnarlar akar» düstûru gereince, p-
nar yolu ondan açlp, Ehadiyyet denizinden kalbe hikmet pnarlar
akp. o gönül nurlar menba ve srlar mahzeni olur. Böyle gönül
sahibi lisân hâl ile u beyti okur. Bey t (tercümedir):

Ol ey ki, cihan ona dar olmutur.
Benim dar gönlüm vatan kurmutur.

Gönül Huda'nn beytidir. Gönlüne gelmeyen Hakk'tan uzaktr.
Beyt (tercümedir):

Git bak, sende görülen dildann didârdr.
Cann Hakkn komusu, dildârn dildârdr.

Gönül Mevlâ'nn dergâh olunca, ona teveccüh elzem ve evlâ-
dr. Nazm (tercümedir):

Lî mealiah saray gönüldedir.

Tecellî hâne vallahi gönüldedir.

Ne istersen yürü. var ondan iste.

Hakkn ulu dergâh gönüldedir.

Mertlerin Ka'besi deil, ta, toprak.

Kalbi ara ki, Beytullah odur ancak.
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Ey gönül her ne dilersen sensin ol.

Sen sana gel sende iste, sende bul.

Hzr gibi âb hayât zûlmet-i tende ara.

Var seni var eyleyen Mevlâ'y sen sende ara.

Ölümsüzlük suyunu Hzr gibi beden karanlnda ara. Var sen,

seni yaratan Allah' yine kendinde ara.

Gafil kalb, karanlk zindandan korkunç ve dardr. Arifin kalbi

Ar ve kürsiden geni olduu muhakkatr. Zira Ar ve Kürsi ve

içindekiler madde âlemidir. Selim kalb ise. insann rûhu olup. emr-i

Rabbanidir. Demek, ki, gönül ve rûh, marifetin yeri ve Ar- Rah-

man'dr. Kalbi mâslvâdan pâk eden arif ve kâmil insandr ve ci-

hann sultandr. Nazm:

1. Cennet i âlâdan âlâdr ham eyvân- dil,

Onda lutfuyla tecelli eyler ol sultan dil.

2. Kendi nurundan münevverdir behit-âbâd- can,

Hüsn-i vechinden müzeyyendir nigâristân- dil.

3. Çünkü dil tahtnda sultan hakikat hükm eder,

Cümle canlar hubb ü taallc tutar fcrmün- dil.

4. Cismdir bir perde-i pür-nak, cân dergâhna,

Can nedir, bir perdedâr- dergeh-i cânân- dil.

5. Evveli bil, âhr bil, zâhiri bil, bâtn,
Andan anlarsn neden yapld çâr-erkân- dil.

6. Dilde ak eyler çü her dem, baka renk ile zuhûr,

Lû cerem her demde baka renk olur clvân- dil.

7. Cümle âlemdir muhit i dilde bir mevc- revân,

Mevcden geç, ol garîk-i bahr i bi-pâyân- dil.

8. Çün bisat- dilde bast olmu simât- ak Hakk,

Ehl i dil âlemde olmu dem-be?dem mihmân- dil.

9. Var iken âlemde HAKKI böyle bir âli makam,

Kble-i can olmaldr, hüsn ü hem ihsân- dil.

1. Gönül eyvannn tavam, cennet-i âlâdan bile yücedir. O gönül

sultan olan Allah, lûtjedip orada tecelli eyler.

ise yüzünün güzelliiyle süslüdür.

3. Madem ki gönül tahtnda hakikat sultan hüküm sürmekte-

dir öyleyse bütün canlar, sevgi ve itaatle gönül fermanna boyun eer-

ler.

2. Can cenneti Kendi nuruyla
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4. Cisim, can dergâh için nakl bir perdeden ibarettir. Can ne-

dir?.. Yoksa o da gönül sevgilisinin dergâhndaki perdeci mi?..

5. Evveli, âhiri; aç ve gilziyi bil. Ancak o zaman gönlün dört

unsurunun neden yapldn anlarsn. (Yani bu saylardan yaplm-
tr).

6. Ak gönülde her an baka renk ile ortaya çkar. üphesiz gö-

nül rengi de her dem baka renge girer.

7. Cümle âlem, gönül denizinde devaml gelip-giden birer dalga-

dan ibarettir. Öyleyse dalgadan geç de gönlün ahitsiz denizinde gark

ol.

8. Madem ki, Hakk aknn sofras onnül sofrasnda yaylmtr,
elbette gönül ehli olanlar her dem o gönle misafir olacaklardr.

9. Ey Hakk! Alemde böylesine yüce bir makam var iken gön-

lün ihsan ve güzellii elbette can kblesi olmaldr.

ALTINCI NEV: nsann kalbinin cevheri olan akl mcâdn had

ve hakikatini bildirir.

Ey azîz! Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «AUahü
Teâlâ'nm kullarn süsledii eylerin en güzeli akldr.» Dâvud aley-

hisselâm buyurdu ki: «Akl, insana her eyi unutturup, Hakk'n ma'-

rifetine kavuturandr. Hevâ, inâna, kendi asln unutturup, fâni-

lere meyi ettirendir.»

kavumaktr. Akln haddi, kazaya rzâdr. Kendini tanmakla Rabb'-

ini tanmaktr. Akl süs, nefs çirkinliktir. Akl ifâ hevâ ekâdr.
Akl, sâdk bir arkadatr. Her eyden ibret alr. Üstündür. Akln
ân, teslim ve itaattir. Akll olan ehl-i saâdetir. Akl kâmil ola-,

nn, kelâm konumas az olur. Akll, câhilin rabet ettiine tenez-
-^

zül etmeyendir. eriate muhalif ve âdete mugayir gitmez. Allahü
Teâlâ bir kulunu sevse, ona.selim kalb, kerim ahlâk, kuvvetli akl
ihsân eder. Akln gâyesi, cehlini itiraftr. Akllnn dili, kalbine ba-
ldr. Çok zelilleri, akl celil eder. Çok çirkinleri güzel huylu eder.

Akln yars, gâfil olmaktr. Yars sabrdr. Bilmemezlik gibi akl
olmaz. Dalgnlk gibi hilm olmaz. Edepsizin akl yoktur. Aklszn
dini yoktur. Akl, Yezdân'm kitâbn kabul edicidir. ki cihann saa-

detinin sermayesidir. Akl, ftrat nurudur. Hikmet nurlarnn iktiba-

s ile, artar. Akl, nefsi ehvetlerden kesen, kalbi üpheli ey-
lerden ayran, rûhu halka bakmaktan alkoyup, hepsini daimi hu-
zurda toplayandr. Akl, ilerin sonunu sana gösteren ve kâinat def-

terini okuyandr. Akl, kâmil bir nûr olup, kalbin tümüne âmil-
dir. His ve aklla bilinenler onunla hâsldr. Akl, insann ruhu-

dur. Hayvani ruhun binicisidir. Nefsi ehvetler olan, hayvani rûh,
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insan bedeninin srtna binmitir. Akllar ve kalpler, melekûti ve se-

mavidir. Nefsier ve bedenler mülki ve top aktandr. Demek ki on-

lar, nûrani ve yüksek, bunlar ise. zulmân ve süflidir, aadr. Akl
kâinatn etrafn cevelân edip dolar. Lâkin Mukevvin n huzurun-

da âciz ve akn kalr. Akl, Hazret-i Hallâk'n kuludur. Güzel huy-

larn efendisidir.

Akln nâm ve ân pek çoktur. Birinci nâm udur ki, dünya ile

bir meguliyeti yoktur. Akln d. susmak, bâtn gizli srlar ört-

mektir. Akl, eyay Hakk ile bulandr. Her eyde Hakk a dönen-

dir. Akl, kul oiduunu bilmek için kalpte hâsl olan bir âlettir.

Sanma ki, Rabb'i bilmek için kalbe kavuur. Akl nasihat eden bir

vezir, hevâ kötü bir vekildir. Akil yürekte bir nür ve basirettir.

Ona uymamak hüsran ve aalktr. Susmaya meyilli olan Sdk ile

konuur. Hakk ile bilir. yilii halka ular. Akl olan aklldr. Âkil,

Hakk' mâsivaya tercih ve ihtiyar edendir. Nefsin nevasn koyup,

üns huzuruna gider. Akll, Hüdânn sâdk arkadadr. Sâdktan
muhalefet uzaklktr. Akln alameti güzel ahlâktr ve tevhid-i Haz-

ret-i Hak'tr. Akl özlerin özüdür. Habb'ül-erbâbn mahbûbudur.
Akl meâdn ân vedâd ve readdr. Lülf-i vedâd ve sedâddr. Akl,

ezel bârgâhndan gelmi olunca, ilim ve ameli eyler onunla nizam
bulur. Geçmi ve gelecek ileri ve halleri ayn gibi gösteren akl-

dr. Hakk yolunda delil için akl yeterlidir. Her yerde dost akldr.
Akl güçlü bir pâdiahdr. Zira âlemde zillullahdr. Akl Hüdânn nu-

runun gölgesi olunca, gölge sahibinden nerede ayrlmtr. Ancak
sahibine tâbidir. htiyar cüz'isine manîdir. Akl. insan ruhunun
bâtndr. O ise Rabbânî lâtif bir cevherdir. Akl gönülde parlayan

bir nurdur. Onda hak ile bâtl ayrcdr. Akl his ve kyâstan âlâ-

dr. Zira ki o, Mevlâ'nn gizli srrdr. Akl Yezdan'n veziridir. ki
cihân.n ilerini düzenleyicidir. Akllnn bir gam olmaz. Zira kaza-

da bir kusur bulmaz. Akl, âlemin hilkatnda Hakk'n rahmetidir.

Akl insann içinde Hakk'n hüccetidir. Her ismi bilen akldr. Bir

müsemmây ârif olan akldr. Beden ehrinin valisidir. yilii ve

kötülüü ayran akl sultan, dierleri hmdr. Çünkü akl, hep-

sinden çok bilir. Akl insan kalbinin hayat, gayb konusunda ter-

cümandr. Nefs-i nâtk ile bu akl- erif, latif cihann baba ve an-

nesidir. Bu iki erefli çiften yalnz biri kendinde bulunana âsî olur.

Güne suyu topraklan havaya çektii gibi, akl insan enâniyyet-

ten, benlikten Mevlâ'ya çeker. Hevâ küfür., akl dindir. Hevâ kör-

lük, akl sonunu görendir. Akln eli ve dili ksadr. Murâd ve arzu,

eblehin sermayesidir. Dört tabiat mürid, akl ise p'rdir. Ön duy-
gu asker, akl kumandandr. Bunlardan ona uymayan hor ve hakir-

dir. Beden uyku ile rahat edince, uyank akl, o zaman kendi âle-

minde seyahat eder. Akl uza gören bir gözdür. Onun nûr. dî-

nin usûlüdür. Gadab ve ehvete malup olann akl, nursuz göz
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gibidir. Akü her iki cihanda azizdir. Yüzü güzel olup. akl az ola-

nn ahmakl kötü ahlâkna delildir. Aklsz güzel süs kabana
benzer. Aklsz güzelin gönlü, sknt, dümanlk ve buz ile dolu-

dur. Akl öyle suretlere bakmaz, kendi sahibini atelere yakmaz.
te aklla, bu kalbn suretinden, kalp sarayna giren, fâni dünya-

dan geçip, can âlemini bulur. Gönülde akl seyrân edip, hüsnüne

hayran olur. Marifet devletine erip muhabbet arabn görüp, daimî

mest olur ve Hakk'n huzurunda murad olur. Nazm:

1. Akl kim, kâr halka hilcsidir,

Sanma akl o gönül akilesidir.

2. Akl kim, pür nifak ü telhistir,

Dime akl itirak i iblistir.

3. Akl din, ihtiyar edendir pir,

Esedullal oldu, cümleye mir.

4. Akl hiç mal u câha meyi etmez,

Ayb u ârn tarikna gitmez.

5. Akl e'âr- dinde âr eyler,

Kizb û sanattan ol firar eyler..

6. Kimseyi akl medh ü zem klmaz.
Akl bir kimseye sitem klmaz.

7. Hulk- leddcn çü akl âridir,

Fi'I-i bed pes onun ne kârdr.

C. Akl din ü meâda meyi eyler,

Bu umur-i mea ol neyler,

0. Akl bir hâce-i muhakkiktir,

HAKKI irfanda hem müdekkikdir.

1. Akln ii gücü halka hile etmektir. Sanma ki akl o gönül akl-

lsdr.
2. Akl, nifak ve pisliklerle doludur. Deme ki akl, eytann or-

tadr.
3. Gerçek pr, din akln seçendir. Bu bakmdan Allah'n aslan

herkese ba oldu.

4. Akl hiç mal ve mevkiye meyletmez ve ayp ile ar yolunda yü-

rümez.

5. Akü, din ilerinde utangaç davranr. Yalan ve yapmacktan
kaçnr.

6. Akl kimseyi övüp-yermez. Akl bir kimseye sitem etmez.

7. Akl, kötü huylardan arnmtr. Öyleyse kötü i onda ne ara-

sn.
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8. Akl din ve âhirete meyi eder, yoksa bu dünya ilerini ne yap-

sn.

9. Ey Hakk! Akl gerçekleri görmü bir üstaddr. Bilgelik husu-

sunda da gerçekten ince eleyip sk dokur.

YEDNC NEV: nsan aklnn menei ve rûhun mebdei olan

akl küllün azametini ann ve her an cümleye olan lûtf ü ihsa-

nn, Hakk Teâlâ'nn ona olan muhabbet ve ikrâmn ve onun âle-

min cüzlerine olan devaml feyzlerini bildirir.

Ey aziz! Habîb.i Ekrem (sav.) buyurdu ki: «Allahü Teâlâ bü-

tün âlemden önce akl yaratt. Ona otur buyurdu. O da oturdu. Son-

ra ona kalk buyurdu, hemen kalkt. Sonra ona gel diye iaret etti,

hemen geldi. Sonra geri dön dedi, geri döndü. Sonra ona konu bu-

yurdu. Hemen konutu. Sonra ona dinle buyurdu. Akl söz dinle-

yip, hemen dinledi. Sonra ona bak buyurdu. Akl O na bakt. Son-

ra ona anla buyurdu. Akl hemen, her eyi idrak etti. Sonra ona

brak buyurdu. Hemen brakt, ayrld. Sonra ona, izzetim, celâlim,

azametim, kibriyâm, saltanatm ve kudretim hakk için bana sen-

den kerîm, sevgili ve muhterem bir kimse yaratmadm ve yaratmam
da. Ancak seninle bilinirim seninle ibâdet olunurum. Seninle kul-

larm tezyin ederim, seninle onlar beenirim, seninle dostlarm
diriltirim, seninle men eder, seninle veririm. Seninle sever ve ina-

yet ederim. Seninle terbiye ve hidâyet ederim. Seninle hitâb ve ikâb

ederim. Senin için âlemler yaratrm buyurmutur.»

îte bu akl-f kül, her eyden önde ve üstündür. Hakk Teâlâ ka-

tnda en sevgili ve en yakndr. Bütün âlemlerin mesnedi, insan

ruhunun mebdei, ma'rifet sahiplerinin kalplerinin hayatdr. nsan
onunla Hakk' tanr. Onun için kâinat ve cihan insann hizmelçi-

sidir. nsan nev'i, onunla ereflenen ma'rifet sahiplerinin tufeyli ol-

duu, bu mânâya delildir. Nitekim, «Sen olmasaydn, sen olmasay-

dn, eflâkî yaratmazdm» hitâb, o temiz rûhun annn ta'zimidir.

Zira bu akl-'kül, izâfi ruh, nûr- Muhammedi vs ak- ilâhidir. Eer
o, göklerin ve yldzlarn hizmeti olmadan, unsurlar, tabiatler, bit-

kiler ve hayvanlar, insann bâtnnda, zahir ve ayân, kalbinde ârif

ve ma'rûf-i cihân olmas mümkün ve kolay olsayd, bu gökler, un-

surlar ve kâinattan hiç biri vücuda gelmezdi. O halde iki cihann
gayesi, yer ve göklerin neticesi, zamann hulâsas ve bütün varlk-

larn mecmuu bu insan olup, ruh i izafi ile kalbi dirjldikte, Rah-
mân'm velisi (sevgilisi) ve cihânn candr. Zira bu izafî ruh, bir

büyük cevher olup, âlemin cüzlerini kuatmtr. Bunun bâtn nur-

lar akllarn hayat ve cihandakilerin nefsleridir. Zahirî tavrlar,

görünen cisimlerin nizamdr. Bu akl-^kül, enfüs ve âfaka ait ey-
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lerin müdebbiri (düzenleyicisi), Hakimin takdiri ile yamur ve r-

zklarn taksim edicisidir. Alemin bütün cüzleri, felek ve melek

olsun hepsi, bu büyük ruhun âlet ve uzvu gibi yardmclardr.
Halbuki, kalbi sâfi olan insann bâtnnda, bu rûh- izafi zahir olup,

onu muhabbet erabiyle mest edip, hep yaatr, güzel ve temiz

eder.

Bu Akl evvel olan büyük ruhdan, âlemin cüzlerinin ve âdem-

olunun her biri, istidad kadar nasîb alnca, hayvani rûhu ölen

insan, bu Rabânî rûh ile, diri ve bâki olmak istidadn bulmutur.

Onunla ebedi kalmtr. Her eyi, hakkyle görüp, hallerin hakîka-

tma erip, mebde ve esas bilmitir. Vücûd dairesini tamamlayp,
kâmil insan olmutur. Zira insann rûhu, ibtida bu ruhdan tenez-

zül edip vâcûd mertebelerine gelmitir. Eflâk ve anasrdan inip,

üç mevâliden çkp, insan suretine gelip, yine bu rûhu kendi kal-

binde bulup, tekrar ona kavumutur. Nitekim Hakle Teâlâ, Kur'-

ân- Ker'm'de, «Nurunun meseli» buyurup, rûh-i izafiyi kinâye ey-

lemitir. Tefsir ehlinin tâbirleriyle insann vücûdunda olan, tabiî

rûh, mikâta (kandil kab) nebati rûh fitile, hayvani rûh yaa, in-

sani rûh zücâca (ieye), izâfi rûh da misbaha (muma) benzetil-

mitir.

O halde yemek normal yenir, uyku az olur, söz güzel olup, dâi-

mi zikr ile olursa, mekân fanusu be olur ve kalkar. Ya ve fitili

bulunan ve mutedil olan ve kandilinin iesi saf ve parlak olan

gönülde, o melekût misbah (mum) parlayp, nûruyla gönül dolup,

kendini bilir. Ve Mevlâsn bulur. Bu büyük rûh, nûrlu bir rûh olup

bir hâl üzere dâimdir. Herey onunla kaimdir. Dünyaya milyon-

larca insan gelip, hepsi kâmil ârif olup, izâfi rûh ile zinde olmak
istidadn bulsa, bu rüh- izâfi, onlarn tümüne hayat- can ihsân

eder. Eer milyonlarla insan- kâmil, cihandan gitse, bu izafî rûh,

kendi hâli üzere bakidir. O zerre kadar artmaz ve eksilmez. Me-
selâ yüzbin bina yapp, her birinden günee bakan taraftan birer

pencere acsalar, güne, o binalarn pencereleri miktarnca hep-

sini aydnlatr. Güne o binalardan zerre artmaz. Yüzbin bina y-
klsa, onlardan günee zerre kadar noksan gelmez. Ayn ekilde
bâtn günei de, her an her iki cihânn feyz vericisi, Hazret-i Yez-

dan'n Cemâl nûrunun mazhandr. Onun nuru ve dâima par-

lamaktadr. Zevâlsizdir ve noksanlamaz. Bu nûrlu günein ziyâs,

eflâkin, yldzlarn, tabiat ve rükünlerin aynas olup neticeleri, me-
vâlid ve âlemin halleridir. Bu rûh ile zinde olan kâmil insan, «Mti'-

minler ölmez» zümresine girer. Zira sonsuz hayat (yaama) saâde-

tine kavumutur. Ehl i bekâ mertebesine ulamtr. Beyt:

HAKKI ehl i bekây y*d eyle,

Hâtrn yâd ile çîîd eyle.
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Ey Hakk! Bekâ âlemine gidenleri hatrla. Onlarn endeki hakla-

rtn hatrlayp onlar âd eyle.

ite bütün akl ve nefsler ve âlemin tabiatleri, baba, anne, me-
vâlid, a'yân, bütün sûret ve mânâlar ve beyânlar ve her açk keif
ve gizli latifler, belki bütün isimler, cinsler, nevler, ahslar, renk-

ler, ekiller, sözler, iler, gönül ve ruh halleri, tavrlar, nûrlar ve

iki cihann srlar, ezel ve ebed, zaman ve mekânlar hep izafî rûh
ile vardr ve onun için yaratlmlardr. Her kemâl, ma'rifet, ce-

mâl ve muhabbet ondan feyz almtr. Zira o kullar için Mevlâ'ya
vesile, terbiye ve tekmil için Hüdâ'nn halifesidir. Nazm:

1. Ey ak- pâk, cümleye sen oldun ibtida,

Âlem seninle buldu vücûd ey yem-i Hüdâ.

2. Hubb-i ezelsin oldu, senin çün felek, melek.

Srr ebedsin oldu, sana külli ey fedâ.

3. Senden gelir cihâna füyuzât- Hak müdâm,
Ancak sana ukûl ü nüfûs eyler iktidâ.

4. Sen akl- kül ve asl- cihan iken cy peder.

Giydin libâs âh, dahî ksvct-i gedâ.

5. Cân- cihâsn ân ile sen cümleden lyân,

Ez ged beda cemâlin fi külli mâ beda.

6. Sensin cihanda cilve eden cümle zerreden.

Senden gelir kulûba, nidâ, güe hem sedâ.

7. Sulhunla nûr-i âlem ve çenginle nârsn,
Lutfun Cennet ü kahrn eder duzah edâ.

0. Zevkinle dolsa can ü gönül âb ü nâm kor,

Hamnndr ehl i zevka nihân dem-be-dem gda.

0. HAKKI, reh-i Hudâ-y hedâ ak pâktr,

Gel aka vesselam alâ tâbi il Hüdâ.

1. Ey temiz ak- Her eyin balangc sensin. Ey Hüdâ okyanu-
su! Alem seninle var edildi.

2. Sen, ezel sevgisisin. Felekler ve melekler senin için yaratld.
Sen, ebed srrsn, sana her eyler fedadr!..

3. Allah'n bütün feyizleri âleme, senin yüzünden gelir. Akllar
ve nefisler ancak sana tâbi olurlar.

4. Ey peder! Sen, akl- kül ve cihann asl iken, hem sultan kaf-

tan hem dilenci abas giydin.

5. Sen güzelliinle cihann cansn. Her eyde sen görünürsün.
Ortaya çkan her vücûda senin cemâlin balangç oldu.
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6. Cihanda her bir zerreden cilve gösteren sensin. Kalplere ni-

dalar ve kulaa sadâlar senden gelir.

7. Sulhunla âlemin nuru ve çenginle bir atesin. Lûtfun Cennet-

ten; kahrn ise Cehennemden nian verir.

8. Can ve gönül senin zevkinle dolunca ekmek ve suyu terk eder.

Zevk ehlinin gdas devaml setlin sarholuundur.

9. Ey Hakk! Allah yoluna ulatran, yalnzca pâk bir aktr.
Hûda'ya tâbi olup aka gel vesselam!..

DÖRDÜNCÜ FASIL
Gönülü ve ruhun hakikatini bilmenin Hakk yolu olduunu,

insann kalbnide ne derece fazilet ve kemâller bulunduunu, kalbin

yedi tavra ayrldn, gönül ârif oldukta tasarrufla himmet ve kud-

ret bulduunu, kamil oldukta murâd ve himmetten uzak, tasarruf

ve kudretten âri kaldn, teslim ve rza ile dolup, hepsinden fa-

ri olduunu, gönül ilhûm. uyku ve ölüm ile kendi âleminden ilim

alp nasiblendiini, gönül kendi âlemini unutup, hatrladn, gö-

nül kendi âlemine riyazetle revân olduunu, gönül Mevlâ'nn ma'-
rifet ve muhabbeti ile izzet ve lezzet bulduunu gönül kendi âle-

mine teveccühü, hereyden önemli ve lüzumlu olduunu, insan ru-

hunun nice menzillerden seyr ü sefer kldn, insan ruhunun bu
dünyada nasl noksanlat ve kemâl bulduunu, hangi mertebe-

BRNC NEV: nsan kalbinin her ânda bir an ile deiip,

kerime ve hadis i eriflerle bildirir.

Ey aziz! AJlahü Teâlâ kullarna, gönüllerinin hallerini bildir-

mektedir. Nitekim Kuran Kerim'de, Al-i mrân sûresi sekizinci

âyetinde, «Yâ Rabbi, sen bizi Hakk yoluna hidâyet ettikten sonra,

kalplerimizi zan ve üpheye kaydrma, bizi kalndan srf rahmet
olan istikamet üzere tevfik ihsân eyle. Muhakkak ki sen herkesin
muracflarn vericisin.» En fal sûresi onuncu âyetinde, «AMahü Teâ-
lâ, meleklerin yardmn, ancak size müjde ve onunla kaininizden

korku gidip, itminan gelmesine aret kld,» Al i îmrân sûren yüz-
Clidördüncü âyetinde, «Allahü Teâlâ, sizin kalbinizde olan hlâs
ve nifak izhâr ve çinizdeki niyyrtlerinizi pak ve hâlis etmek ve
eytann vesveselerinden korumak için böyle irâde eyledi. Allahü
Teâlâ kaîhin7doki gizli eyleri bilicidir.» Enam sûresi yüzonuncu
âyetinde. -Onlarn kalblennl tasdikten ve gö2lenni Ilakk' görmek-
len çeviririz.» Fn':m pilici mi/ yi.rfnl%%f.r?<*i .;y'm<l<\ -Allahü Teâ-
lâ, bir kimseye hidayet muratl ederse, kalbini islâm ic ! n geni ve
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nûrlu eder. Delâletini murâd ederse, sadrn dar ve kötü eder.» Tev-

be sûresi ondördüncü âyetinde, «Müminlerden bir

rina ifâ verir. Müminlere yardm ihsan edip,

Enfâl sûresi onbirinci âyetinde, «Allah'n lütfuna kalbinizi balaya-

snz.» Ahzab sûresi beinci âyetinde, -Yanllkla söylerseniz, üze-

rinize günâh yoktur. Lâkin kalben kasd edip derseniz günâhdr.»

Bakara sûresi yetmidördüncü âyetinde, «Bu katilin diriltilmesinden

sonra sizin kalbiniz ta gibi, belki tatan bile sert oldu,» En am sû-

resi krkaltnc âyetinde, «Onlara de ki, gördünüz mü? Eer Allahü

Teâlâ sizin kulanz ve gözünüzü alp, sizi sar ve kör eylese ve

kalbinize mühür vurup, akl ve anlaynz giderse, Allahü Teâlâdan

baka lâh kimdir kî, onlar yerine getirsin,» Tevbe sûresi krkbe-

inci âyetinde, «Kalpleri üphededir. Onlar üphe ve nifaklarndaam haldediler,» Bakara sûresi seksensekizinci âyetinde, «Yahu-

diler, Kur'ân' anlama ve bu kelâm kabulde bizim kalbimiz perde-

lenmitir dediler,» Bakara sûresi yedinci âyetinde, «Allahü Teâlâ,

onlarn kalplerine, kulaklar ve gözleri üzerine mühür vurarak per-

de çekmitir,» onuncu âyetinde, «Onlarn kalplerinde nifâk ve ha-

sed hastal vardr,» Mâide sûresi onücüncü âyetinde, «Kalplerini

kal eyledik,» A'raf sûresi yüzüncü âyetinde, «Kalplerini mühürle-

riz, kalpleri duymaz olur,» Tevbe sûresi seksenyedinci âyetinde,

«Kalplerine nifâk mühürü vuruldu, onlar cihadda olan saadeti ve

ayrlmada olan sekâveti bilmezler,» En'am sûresi yirmibeinci âye-

tinde, «Onlarn kalplerine perdeler, kulaklarna arlk ve sarlk
verdik,» Tevbe sûresi yüz yirmibeinci âyetinde, «Kalplerinde üphe
ve nifâk hastal olanlarn küfürlerine küfür katlr, daha çok olur,»

Maide sûresi krkbirinci âyetinde, «Kalplerinin temizlenmesini Al-

lahü Teâlâ'nn murâd etmedii münâfklar için dünyada nifakla-

rn izhar ve yahudiler için kati ve cizye ile hareket ve âhirette Ce-

hennemde sonsuz kalma vardr,» buyuruyor. Kur'ân- Kerim'de da-

ha birçok yerde [yüz otuzalt âyet-i kerime'de] kalpden bahs edi-

liyor.

Hazret-i Habib i Ekrem (s.a.v.l buyurdu: «nsan bedeninde bir

parça et vardr ki, o sâlih olunca, bütün beden sâlih olur, bozuk olur-

sa, bütün beden bozuk olur. Biliniz ki, o insann kalbidir.» O halde,

kalbin düzeltilmesi her eyden önemli ve lüzumludur. Zira gönül

sözü etkili bir sultan olup, bütün beden ve organlar, onun tab'as

ve hizmetçisidir. Kalbin slâh, onu kötü sfatlardan kurtarmak ve

güzel huylarla süslemektir. Yâni Resûlullah'n söz, hareket ve ah-

lâkna uyup, ardndan gitmektir. Zira o hazret, güzel ahlâk ta-

mamlamak için gönderilmitir. Nitekim kendisi öyle buyurur: Böy-

lece insann iki dünya saadetine, güzel ahlâkla kavutuunu du-

yurur. Nazm
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1. Gönül der idi niçin bî-karâr ü muztaribim.

Ne yüzden ismim olur klb ü nice münkalibim.

2. Çeken yularm her semte dem-be-dem kimdir,

Kimin Yedilideyim âyâ ki böyle müncezibim.

3. Gehî misâl i cibâlem gehî çü derya yem,

Gehi çü Cennet gehî çü nâr mültehibim.

4. Gehî çü hâne-i esnâm vü geh çü beyt i harâm,

Gehî tamam oluram rind vü gâhi muhtesibim.

5. Çünkü irdi Hakk'a bu her ne sfatla bulsa an,

Sücûd edip ana tav'ilc der ki mukteribim.

6. Ziyâ-y mihrin ana intisab her nicedir,

Gönül der anclayn ben de Hakk'a müntesibim.

7. O mihre sâye vü hem-sâye dütüm ey HAKKI,
Bu kim an göremem, varlmla muhtecibim.

1. Gönül der ki, «Niçin kararszlk ve zdrap içindeyim, dur-du-

ram yok.» «smime nereden kalp derler ve nasl münkalib olu-

rum.»

2. Her bir yana durmadan yularm çeken de kimdir. Kimin
dindeyim ki böylesine kendimi kaybetmiim.

3. Bazan da gibiyim, bazan denize benzerim. Bazan Cennet olur,

bazan Cehenneme dönüürüm.

4. Bazan puthane, bazan Kabe'yim. Kimi zaman tam bir rind olu-

rum, kimi zaman da her eyi hesap eden...»

5. Madem ki Allah'a ulat, her ne sfatla bulmu olursa olsun

O'na istekle secde edip der ki, «Ben de O'na yaknm.»

6. Güne nn O'na intisab nicedir?!.. Gönül de onun gibi

olup der ki, «Ben de Allah'a intisah edenlerdenim.»

7. Ey Hakk! O sevgiliye (veya günee) gölge ve komu oldum
ama yine de onu göremiyorum, kendi varlmla örtünmüüm.

KNC NEV: Kalbin gerçek anlamn ve doru srrn bildirir.

Ey azz! Ehlullah demilerdir ki, irfan talibi için, insann kal-

binin hakikatini ve rûhun taallukunun nasl olduunu bilmek gerek-

tir. Kalbin makam ve merkezi bu yürektir. Yukarda açkland
gibi, yürein ortasnda siyah bir nokta vardr. Ona Süveyda denir.

Bu siyah nokta, bâtn güneinin doduu yerdir. O ise cihann rûhu
ve insan âleminin ardr. Ona cenân [kalb] denir. Nokta-i küb-

rânn aynasdr. Nokta- kübrâ/ [büyük nokta] insan ruhunun mer>

de'id'r. Bu siyah noktaya taalluk eden can, nefs-i natkadr. Beden
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ülkesinin hükümdandr. Akl küllün halifesidir. O ise gizli büyük
noktadr. Bu siyah noktann annn büyüklüü, d görünüünde
deildir. Ancak doru srrndadr. Bu sna erenler, beeryyetten
geçip, melekler makamna varanlardr. O, gözlerin görmediini gör-

mütür. Huzur ve üns meclisini bulmutur. Çünkü siyah noktann
tek srr, cisim, ekil ve renkten uzak bir noktadr. Bu mücerred
nokta, akl evvel

t
,ve rûh- ekmel olan büyük noktann mazhar ve

aynasdr. Akl meâd, o büyük noktann eseri olup, baz kalblere

gelmitir. Nitekim hadîs i erifde, «Akl, kalpte bir nurdur» duyu-
ruldu. Yâni bâtn güneinin mü'minlerin kalplerine dolmu-
tur.. Nitekim cihann büyük noktas, dâima hurûf-i mürekkebât ve
mevâlid izhârndan uzak kalmaz. Ayn ekilde insann hakikat nok-
tas gece gündüz havâtr harfleri izhârndan bir an kesilmez. Zirâ

hayvani rûh uykuya vardkta, bedenin duygular ..hareketsiz kaldk-
ta, rüya gören, uyku bilmeyen o noktadr. O muattal kalmaz. Gün-
düz düüncelerinden ve fiiller icâdndan ayrlmaz. O halde insa-

nn hakikati, o siyah srdr. Daima mücid-i endie ve rüyadr. His-

lerin ve kuvvetlerin özünün özüdür. Bu harfler, sesler ile zuhur eden
kelimeler, o noktann harfleri olan hâtralarn kabuu, ve zarfla-

rdr. O nokta mânânn özüdür. Bu siyah noktaya taalluk eden,

bir nokta y ferd ve safâ olup, mânâ güneinin kursunun aynas-
dr. Onun ma'nevi ziyâs akl meâd olup, yürekten beyne akset-

mesiyle pertev salmtr. Nitekim günein uâlar yeryüzüne ge-

vet vermitir. Ayn ekilde bâtn günei karanlk semâdan, insann
hakikatine parlarken, onun ziyâs siyah noktaya dolup
ne aksedip, insann bedeninin kuvvet ve hislerini aydnlatp,
hayat ve kuvvet vermitir. Her biri kendi iiyle megul
söyleyip, göz görmütür. Hepsine o ma'nevi nurun ifak ve
erimitir. Bedenin her yerinde bir baka idrâk ile, baka fiille ve
baka isim ile kendi iini görmütür. Beyt:

Gel, gönül emsin gözet bu gökteki mehtab koy,

Dürr-1 deryâ-y kdemsin bu geçen seylâb koy.

Ey gönül! Gel, gökteki mehtab brakp asl günei gözet. Sen eze-

li denizin incisisi?, u geçen sel suyunu ne yapacaksn.

Velhâsi siyah yer, yürekte bir siyah nokta olup, câmi'a-y insa-

niyyenin hakikatini taycdr. Sanki bu nokta bir kelime olup,

manüs hakikat, c'mi'a noktasdr. Hakikat- cami a ise, bir müc-
mel olup, tafsili, ulvî ve süfli kâinat kendinde toplamtr. Nite-

kim her meyvenin çekirdeinde, kendi aac, toplu olarak mevcut-
tur. Ayn ekilde bu hakikat i cami ada bulun kâinat topluca vü-

cucl bulmutur. Çünkü nüsha nâme-i ilahi gönüldür. Sonsuz sr-
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lan tayan gönüldür. O halde kendi gönlüne giren, su ve toprak
zahmetinden kurtulmutur. Ruh ve gönül sohbetini bulmutur. Hakk
yönüne zahmetsizce çekilmitir. Üns ve huzur mahfiline gelmi, her

murâd ve maksudunu almtr. Saâdet-i ebediyye bulmutur. Bu
konuda kalbe nokta ve hâtralarna huruf [harfler] kelimeleri kul-

lanld, bu görünen nokta ve harfler gibi deildir. Zira bunlar su-

ret vs ekildir. Onlar ise mânâdr. Bunun ân fenadr. Onun ân
bekadr. Bu bölünebilir. O ise bölünmeden bendir. Nazm:

1. Dildir bulan cnvâr- celâli ve cemâli,

Hak d an dile her anda nazardr mütevâli.

2. Dildir çü nazargâh- refi-i eh-1 hâzr,

Nâzrdr o sultan ü budur manzar- âlî.

3. Ol dilde bulunmaz ruh- d:ldârdan özge.

Kim nak cihândan olur, ol âyine hâli.

4. Dil, âleminin emsi deil, arki ve garb,
Yoktur o cihân icre bu eyyam ü leyâli.

5. Dil mülkünü feth eyleyemez akl- müvesvis.
Ol mülke bu ak oldu hemân hâkim ü vâli.

6. Âlem ki, hatt yâr iledir nüsha-i hikmet,
Bu nüshay dil sâhibidir. kâri' ve tâli*

7. Ey HAKKI cihân halk ne bilsin dil ü cân,
Kim âlem-i dildir vu cihândan müteâli.

1. Celâl ve cemâl nûrlarn bulan, gönüldür. Hakk'tan gönle do-
ru her an bir bak gelir de gelir.

2. Hâzr ve Nazr olan Allah'n nazargâh gönüldür. O sultan ba-
kan, bu gönül de O'nun bakt yüce yer.

3. O gönülde sevgilinin yanandan baka bir ey bulunmaz. O
ayna, dünya görüntüsünden de botur.

4. Gönül âleminin güneinin dou ve bat ile ilikisi yoktur. Yi-

ne o âlemde gece ve gündüz mefhumu da yoktur.

5. Vesveseci akllar, gönül ülkesini fethedemezler. O mülkün hâ-
kimi ve vâlisi yalnzca aktr.

6. Alem ki, sevgilinin ayva tüyleri ile bir hikmet kitabdr.

7. Ey Hakk.' Cihân halk oönül ve cân ne bilsin, ki gönül âle-

mi bu cihândan kat kat yüksektir.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Kalbin büyüklük, genilik ve onu deitirene
yaknlk nisbetini bildir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, yürekte olan siyah noktann,

doru srr, insann hakikati olup, bu da ruhudur. Nitekim Ailahü

Tealâ Kelâm kadiminde, kendi Habîbine, «De ki, rûh Rabb'imin

emrindendir», buyurmutur. Bu insana ruhun bir Rabbani emr ol-

duunu duyurmutur. Bu emr ise, diri ve idrâk edici olup, baka-
sna hayât ve idrâk verici bulunmutur. Bu emrin makam ve mer-
kezi, nokta-i süvcydâ olup, iki yüzlü bir ayna gibi, yuvarlak ve ci-

lâldr. Yâni gayb ve ehadet, âlemine bakan iki yüzlü ayna olarak
yaratlmtr. te bu ayna ciiâlansa, onda gayb nûrlar görünür.

Mânâ srlar onda sûret kazanr. Gerçi her bir insann içinde bu
ayna düünülebilir. Lâkin câhillik ve gafillik pay, gadab ve eh-
vet lekesi ve dünya sevgisi rengi ile o ayna, parlakln yitirmi-

tir. Cilâ ve parlaklnn, hakikat ilmi, eriata uymak, ibretle bak-

mak, hilm, iffet, zühd ve taatle. zikir ve fikirle olduu bilinen bir

gerçektir. te bu yuvarlak bir ayna olup, vücûd aynas, ma'bûdun
feyzlerinin alcs ve ma'hüd emrin merkezidir. Emr sahibi ise, em-
ri ile beraber olup, bu beraberelik emre srf inâyettir. «Allah'dan

bakas birey yapamaz» kelâm- erifi bu inâyetten kinayedir.

«Nerede olursanz, sizinle beraberdir» hidâyeti, bu beraberlikten

ibarettir. Bu beraberliin keyfiyyeti, gizli bir sr olup, onu ancak
Ailahü Teâlâ bilir.

Ehlullah, nefsi alçak gönüllülükle hâk [toprak] ve kalbi mâsivâ-
dan pâk Beytullah olup: «Biz ona [insana] ah damarndan daha
yaknz» iareti yaknlndan haberdar olmu kimsedir. «Yere ve

göe smam, fakat mü'min kulumun kalbine sarm» hükmünce,
gönlü o kadar geni bulmutur ki, büyüklük âlemi onun içinde, bir

evdeki bir küçük tane kadar küçük kalmtr. Nitekim hadis i erif-

de: «Mü'minin kalbi yerden, gökten,, Ardan ve Kürsi'den daha ge-

nitir», diye geldi. Resûlullah (sa v.) mü'min kalbine: «Beytullah»

demitir. Mü'minin kalbi beytullah olunca ve o hanede bakas bu-
lunmaynca, üphesiz ki, onda söyleyen dinleyen, bakan ve bulunan
ancak beytin [hanenin] sahibi olur. Zira: «Kulumu sevince, onun
kula, gözü, dili, eli ve kuvveti ben olurum» hadîs i kudsîsi bunu
göstermektedir. Ayn ekilde, «Bir kimse Ailahü TeAlâ ile olursa,

Ailahü Teelâ da onunla olur», iareti,
4
bu devlet ve saâdeti bildir-

mektedir. O gönül, kendisi sahibinin kahr ve lûtf parmaklar arasn-
da olduunu görüp, diledii gibi çevirir srrna erip, her an bir an
ile onu ârif olmutur. «Rahman Ardan üstündür» istilâsndan, be-

eri sfatlar mahv olup, melek sfatlar ile dolmutur. Bu huzur ile

ebedi hayat bulmutur. Fârisi beyt (tercümedir):
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Nazm

1. Dildedir dildâr dâim, sanma bir dem dûr olur.

Gerçi dil gafletle andan dem-be-dem mehcûr olur.

2. Hâb- gafletten uyansa, dil bulur dildârtn,

Cân olur hâzr, huzûr eyler gönül mesrûr olur.

3. Cennet-i erbâb- dil cânân cemâlin seyr eder,

Hûr u glmân olmaz ol Cennette nûr-i nûr olur.

4. stesen didâr- dildâr, nazar kl gönlüne,

Hazret-i Müsâ gibi cân âk ü dil Tûr olur.

5. Sen kitabullahsn ey cân, sendedir cümle ulûm,

Her ne var iki cihânda sende hem mestur olur.

6. Nasr ü Mansûr idi, derdi (Enelhakkul mübin),

Söyleyen Nasrdr, andan tercüman Mansûr olur.

7. Ârif oldur kim görür nefsin bilir Hakk hemân,
Ol ki nefsin bilmedi bunda, hem anda kör olur.

1. Sevgili daima gönlümün içindedir. Sanma ki bir an uzakla-

r. Gerçi gönül de ondan her an inciîiir ya!..

2. Eer gaflet uykusundan uyanrsa gönül sevgilisini hemen bu-

lur. Can o an hazr olur ve gönül sevinir.

3. Gönül erbabnn cennetinde canann yüzü seyredilir. O cen-

nette huri ve güzeller deil nurlar olan Allah bulunur.

4. Eer sevgilinin yüzünü görmek istiyorsan gönlüne nazar et.

O zaman can, Hz. Mûsâ gibi âk, gönül de Tûr da olur.

5. Ey can! Sen Allah kitabsn. Bütün ilimler sendedir. Cihanda

var olan her ey sende yazldr.

6. Nâsr (Alan) ile Mansûr vard ve Mansûr dedi ki: «Be

Hakk'm!». Aslnda onu söyleyen Nâsr (Allah) dr. Mansûr ise arada

ba tercüman...

7. Ârif o kiidir ki, kendini bilir. Ey Hakk! Kendini bilmeyen

se burada ve orada gerçekten kördür.

DÖRDÜNCÜ NEV: Kalbin üstünlük, kemâl ve erefini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, vücûd- akdes olan âlem-i lâ-

huttan vücûd- mukaddes olan âlem-i ceberûta gelen her feyz, ora-

dan âlem-i ervâh olan âiem-i melekûta. oradan madde [cisim] âle-

mi olan âlem-i nâsuta gelir. Buna âlem-i mülk, âlem i zâhir, âlem-i
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châdet. âlem i dünya, âlem-i kevn ü fesâd ve âlem-i sûret de der-

ler. Bundan da inip, istidât- asli olan insann bâtn âlemine gider.

«Said, annesi karnnda said olandr-, hadisi bu toplu mânânn taf-

silidir. Bildirilen bu yol, nûzûl yolu olup, Rab'den kula gelen yoldur.

te âlemlerin Rabb'inin feyzi, hangi yoldan, hangi ekilde tenezzül

edip mahlûkuna geldiyse, yine ayn yoldan, o ekilde, Rabbu 1 - âle-

mi rücû edip, Hakk'n inâyet cezbesi ile. makamna yükselir. «AHa-
hü Teâlâ'ya varan yollar, mahlûkatn nefesleri saysmcadr», srn
budur.

nsann kalbinde melekûtun acib hâlleri zahir olup. akl bunla-

r vasf edemez. Kalbin yeri yürek, ise de, kendi yerinden ayp ve nok-

sandan beridir. Kalbin örtüsü nâsûti ise de, kendisi lâhûtidir. Kal-

bin hayat rûh- izafidir. Kalbi tanmak için bu cevap yeterlidir. Ni-

tekim Hakk Teâlâ hadis i kudsisinde kalbin fazilet ve ann kulla-

rna duyurup buyurmutur ki: «Benim Ardan büyük, Kürsden ge-

ni, melekûttan süslü, Cennetten tayyib bir hazinem vardr. Arz
imân, semâs marifet, günei evk, ay muhabbet, yldzlar düün-
celer, bulutu akl, yamuru merhamet, nehirleri hizmet, aaçlan
tâat, meyveleri güzel^huylar, kökleri himmettir. Onun dört direi
vardr. Tevekkül, tefviz, sabr, rzâ kaps vardr. lim, hilim, zikir,

üns. Biliniz ki, o kâmil olan ârif kulumun kalbidir». O hâlde yara-
tklarn en büyüü mârifet ehlinin kalbidir. Feyyâz- feyz-i Yezdân'-
dr. Her iki cihann geçididir. Can âleminin gülistandr. lim ve
irfan hazinesidir. Lûtf ve ihsân denizidir. Hazret-i Rahman'n evi-

dir.

nsan kalbinin üstünlük ve kemâlini bilip, kendini tanmak ve
mârifetullah istidadn bulmak için bu kadarla iktifa olundu. Zira

büyük okyanus, bir kaba smad gibi, insan kalbinin hâllerini

söylemek ve anlatmak da bitmez. Zikre devam ile gönül aynas cila-

lanr ve parlar. Bâtn güneinin aksini kendinde bulur. Kâmil insan
onun aksi olduunu bilip, aslna kavumutur. Lâkin ihtiyar ile

izhar yasak olduundan, o sr gizli kalmtr. Onu bilen demez,
diyen bilmez.;lmdi sen. mârifet ehlinin rumuzlarna âinâ olup. an-
ladn ki. tayy- mekân ve seyr-i âsûman. mi'râc- rûhAnl, cezb-i Rah-
mânî. ruhlarn hari, bedenlerin yeniden olmas, kalbi, câm .cânâ-
n. fakr, fenâ, likâ ve bekâ neler imi. ki cihan insann gönlünden
ve rûhundan bir nian imi. Nazm:

1. Âlem- dilde Hakk'n Cennet ü ba vardr,
Cân- uakn o güiende tuza vardr.

2. Ehl-i dil dilde bulur ol gül ü gülzâr mudâm.
Mest olur ho kokudan ol ki dima vardr.



KALBN HALLER 577

3. Var iken. dilde bu devlet felee yok minnet,

Arifin tarada yok meyli, fira vardr.

4. Kalb ayayla bir an içre cihan devr et.

Baka seyyalidir ol baka aya vardr.

5. Hâne-i dil çü olur halvet, o dem vuslattr.

Böyle cânm ki gam- akla da vardr.

6. Taradan havf ü recâ eyleme HAKK, zirâ,

âh- akn harem i dilde ota vardr.

1. Gönül âleminde Allah'n Cenneti vardr. O gülende âklarn
cânna tuzaklar vardr..

2. Gönül ehli daima o gülü ve gül bahçesini gönülde bulur. Di-

ma olan kii elbette güzel kokudan holanr.

3. Gönülde bu devlet varken, felee minnetim yoktur. Bilge ki-

inin gönül dndaki eylere meyli deil, bilâkis onlardan uzakla-
mas söz konusudur.

4. Kalp ayayla bir an içinde cihan batan baa geç. O bir

baka seyyahtr, bir baka aya vardr.

5. Gönül evi halvet olduunda vuslat ortaya çkar. Böyle bir câ-

nn ak gamyla yaralanm dalamalar vardr.

6. Ey Hakk! Gönülden baka eyden korkma ki, ak padiahnn
gönül hareminde bir ota vardr.

BENC NEV: nsann kalbinin yedi tavmn hâllerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kalb, nefs-i natka, insanî ruh,

hakikat- insaniyye ,lâtife-i Rabbâniyye, belki akl- meadm hepsi

bir can olup, rûhdur. Bu isimlerle adlandrlan insan kalbi, o akl-

kül olan rûh- izâfi ile, hayvan ve melek mertebelerini ap, insan-

kâmil derecesine kavuunca ebedi hayat bulur. Nitekim Hazret-i

îsâ aleyhisselâm buyurdu ki: «Bir kimse iki kere domadkça, mele-

kût ve semâvâta ve melekler zümresine giremez». te kurtulup,

kanl sulardan pâk olup, âlemi surette muayyen bir ahs, his ve

kuvvetlerle süslenmisin. kinci doum, hayvani ve aa sfatlar-

dan ve nefsanî karanlk ve bulanklklardan çkp, temizlenip, me-

lek hasletli olmandr. Böylece gönül âlemine gelip, melekler zümre-

sinden olup, üns meclisine yol bulursun. Kalbin her tavrnda bir

baka tavra ve hâle girersin. Birinci tavrnda, kalpte akl olup,

hakk trâtldan fark ve temyiz klp, mü'min .olursun.Jkinci tavrnda

ile uçup, o hava ile menzil olursn. Behcetü'l - kalb olan dör-

F. 37
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dücü tavnnda, cemâl-i rahmani ve celâl-i nefsanî ilhamlarn bu-

lup, firasetle farklarn bilirsin. egaf olan beinci tavnnda seni,

cezbe-i hakaniye alp, dünya sevgisinden tamamen
Fuad olan altnc tavrnda varidât- Rahmâniyye hâsl

ilhamlardan kurtulup, cemâle mazhar olursun. Süveydâ olan yedin-

ci tavnnda sdk elde edip, sddîk olursun. Kalbini cemâl aynas ve

Zülcelâlin nazargâh bulursun, Nûr, huzur ve sürür ile dalarsn. Za-

man ve mekândan çkarsn. Makamn olan bilinmeyen semâya ç-

karsn. Melik i muktedir indinde, peygamberler ile mak'ad- sdka
gidersin. Orada sonsuz olarak huzur ve zevk içinde kalrsn.

1. Gönül, tez eyle veda' cihan- kevr ü fesâd,

Semâ-y ruha sefer kl, seferin mübarek bâd.

2. Sefer mübarek olur, ak ederse istikbâl,

O ivelerle melâhatla klsa hüsn-i reâd.

3. Reâd odur ki, olur mürtefi' mevâni-i vasi,

Visâl odur ki, olur müttehid raürid ü murâd.

4. Bu bâkî ak taleb kl, cihân- fânide,

Bu arzu ile ver cân de, her çe bâd-â-bâd.

5. nân- nefs i nefisi heveslere verme,

Muhabbet eyleye tâ kim sana hep ehl-i vedâd.

Kodun zemin i hakîkatta çok metin bünyâd.

7. yân- kitâb- Hudâdr derûnun ey HAKKI,
Zehî sehâif-i tâbân, zehî beyaz u sevâd.

1. Ey gönül! En ksa zamanda bu oluum ve bozulum dünyasna
vedâ edip ruh semâsna yüksel. Haydi seferin mübarek olsun!...

2. Ak, karlayc olarak çkarsa yolculuk ne güzeldir. Hele o i-

velerle, o tatllkla olgun bir güzellik içinde karna çkarsa!...

3. Olgun kii odur ki, kavuma engellerini ortadan kaldrr. Ka-

vuma odur ki, mürid ile pir tek can olur.

4. Bu fâni dünyada ebedî ak iste. Bu arzu ile can ver de her ne

olursa olsun.

5. Nefsinin nefes dizginini heveslerinin eline verme. Tâ ki bütün

dostlar sana sevgi göstersinler.

6. Eer yaratlmlarn gerçeni kefedebildiysen, hakikat zemi-

ninde çok salam bir bina yaptn saylr.

7. Ey Hakk! çin Allah kitabna açktr. Ne güzel, aydnlk say-

falar, ne güzel beyazlk ve karalk (yazlar) ...
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ALTINCI NEV: Kalbin, marifetle kavuunca, tasarruflarla him-

met ve kudret bulduunu ve kâmil oldukta murâd ve himmetten

fari; olup, tasarruf ve kudretten kaldn, teslim ve rzâ ile dolup,

her eyden kurtulduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kalbin melek kudreti cinsinden

bir kudreti vardr ki, dier canllarda o kudret yoktur. Nitekim ci-

sim âlemi, Hakk'n izni ile meleklerin emrindedir. Allahü Teâlâ is-

teyince, melekler rüzgâr estirir, yamur yadrr, tohumlar çimlen-

dirir, bitkileri büyütür, ana rahminde ekil ve terbiye verir. nsa-

nn kalbi de, melekler cevherinden olduundan, madde âlemi içinde

Hakk'n muradna uygun, nice ileri birçok tasarrufa kaadirdir.

Ama kalbin hususi âleminde, yâni kendi cisminin uzuvlarnda çeit

çeit tasarruflar, çok görünür. Meselâ yaz yazarken, elin parmak-

lan kalbin murada ball ile harekete gelir. Yemek yerken dil

altnda, kalbin irâdesi ile bir sv hâsl olup, ,gdaya karr. Onunla

çineme, yutma ,ye sindiçm kolay olur. Cimâ kasd olundukta, gö-

nül arzusu ile, cimâ iktizasndan damarlar içinde esinti, ve ehvet

peyda olup, cimâ âletine gelip, onu harekete getirir. Cimâ iini biti-

rinceye kadar devam eder. Her gönül kendi cismini tasarrufta mâ-

hirdir. Bütün organlarn kalbin emrinde olduu açkça bellidir, ^ma
tabiat zindanndan kurtulup, âdet andan kurtulmutur. Ve habis

hayvan sfatlarndan temizlenip, meleklerin temiz ahlâk ile dol-

mutur. O, melee benzer bir baka cisimde de tasarruflara kaadir

olmutur. Meselâ o gönül sahibi aslan ve kaplana heybetle baksa,

her biri kedi gibi zayf ve emrinde olur. Hastaya muhabbetle bak-

sa, hastal shhate döner. Salama hm ile baksa, o an sakîm ve

hasta olur. Bu te'sirlerin doru olduu çok delil ve tecrübe ile sâbit

olmutur. Lâkin baz aa nefisler, hayvani sfatlar ile muttasf

iken garib ilere mahsus olup„ kalbi kuvvet bulduundan, ondan da

dier cisimlerde bildirilen tasarruflar gibi, aciz zuhurlar meydana
gelir. Nitekim büyük olan zararlar ve göz demesi ve gözlerde olan

hâlet ve âklarda olan muhabbet ve hâkimlerde olan heybet bu ka-

bildendir ki, gönül tasarrufundan olur. Meselâ eer bir ahs, kötü

nefisli bir kimseye zarar murad edip, o niyetle her ne okursa, kal-

bin kudreti o kimseye arlk verip, .p arlkla, ona ya gevek niyet,

yahut muhabbet kesilmesi, veya sar'a veya ölüm gelir. Eer hased

eden birisi, bir güzel kimseye,
s
yahut çok iyi bir eye baktkta, onun

zevâlini murad eylese, o hâsûdun kalbi kuvveti, ona te'sir edip, ya

bozulur, veya helâk olur. Kalbin dier te'sirleri buna benzetilebilir.

Hepsi Hakk'n muradma uygun olur.

O hâlde te'siri baka cisimde görülen kimse, melek huylu olup,

insanlar Hakk'a;dâvetle memur ise, ona Nebi derler. Eer insanla-

r, yaratanna tefviz edip, Hakk ile megul ve mestur ise, ona veli
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derler. Eer hayvan huylu olup, saptm ise, ona büyücü, yahut
hasûd derler. Bundan anlalan udur ki, mucize, keramet, büyü,
göz demesi, cezb ve mehabetin hepsi, Hakk'n te'siri ile, kalbin ta-

sarruflardr. Kalbin tasarruflar üç çeittir:

1 — Rüyadr: Bütün insanlarda olur. Ama insanlara rüyâda
gösterilen srlar, peygamber ve velilere uyank hâlde gösterilir.

2 — limler: Bütün insanlara öretme ve örenme ile hâsl
olur. Ama nebiler, veliler ve zekiler, Hakk tarafndan ilhâm ile bi-

lirler. Nitekim çok ilim ve san'atlan, üstad ve birisinden örenme-
den bulurlar. Buna üm-i ledünni ve ilhâm- Rabbani derler.

3 — Kalbin te'siridir.- Kendi bedeninde tasarruf eder. Bu da
umumidir. Ama enbiyâ ve evliya, dier bedenlerde de mutasarrf
olurlar. Lâkin kulluklar ile kemâle erenler ve hakikat zirvesine va-
ranlar ve bütün ileri uygun görenler ve gönül âlemi içine girenler,

Mevlânm huzurunda edeb ile duranlar, tevekkül makamnda tes-

lim ve râz olurlar. Duâ ve himmete bir yer bulmayp, tedbir ve ta-

sarrufdan kalrlar. Zira her eyi, Hakk'n muradna uygun bulur-
lar. O hâlde hangi kâmilde, bu üç hususiyet, yâni
yâ, ilm i ledünni ve dier cisimlerde tasarruf bulunursa, o
Bin seçkinlerindendir. O tasarruflar ondan deildir. Hakiki tasar-

ruf sahibindendir. Ondan habersiz onun vastasyla tasarruf kln-
mtr. Zira insan- kâmilin içi, azimet ve niyyetten, kibir ve enani-
yetten, hareket ve kuvvetten, tasarruf . ve kudretten, murad ve him-
metten, taleb.ve duâdan, belki mâsivâdan fari ve azad ve Hakk'a
muti' ve munkad ve rzâsyla mu'tad ve huzuruyla ad ve hürrem
bulunmutur. Nitekim insan- kâmilin hâlleri yukarda beyan olun-
mutur. Demek ki, lübb-i lübâb- cihan, belki Rahman'n beyt-i erifi
mârifet sahiplerinin kalbi bilinmitir.

Nazm

:

h Vasf- lisân seninledir, vasf edemem gönül seni,

Nutk u beyân seninledir, vasf edemem gönül senL

2. Her hünerin kemâlisin, her güzelin cemâlisin,
Hüsn ile ân seninledir, vasf edemem gönül seni.

3. evk u taleb ki sendedir, zevk u tarab ki sendedir,
Ak ile can seninledir, vasf edemem gönül seni.

4. Fikrin olursa bir Hüdâ, kalmaya sende mâsivâ,
Emn ü emân seninledir, vasf edemem gönül seni.

5. Olmasa kibr ile riya, sensin o beyt i kibriyâ,

Genc i nihân seninledir, vasf edemem gönül seni.
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6. Olsa glaf- ten cüda, âyinesin cihan nümâ,
Ayn- yân seninledir, vasf edemem gönül seni

7. Bilmedi kimse cevherin, âleme doldu kevserin,

Zevk i canan seninledir, vasf edemem gönül seni.

8. Asl cihansn ey gönül, vasla mekânsn ey gönül,

Kevn ü mekân seninledir, vasf edemem gönül seni.

9. Çekme ki HAKKI bendedir, can seninle zindedir.

Cümle cihan seninledir, vasf edemem gönül seni.

1. Dilimdeki bütün vasflar sanadr ama ey gönül, yine de seni

vasfedemem. Söz ve açklamalar seninledir, ama seni yine de açklaya-

mam.
2. Her hünerin olgunu, her güzelin güzellii sensin. Güzellik ve

cazibe seninledir, ama seni yine de anlatamam.

3. Coku ve istek sendedir, zevk ve elence de sendedir. Ak ile

can seninledir ama, ey gönül seni yeterince vasfedemem.

4. Tek düüncen Allah olursa sende O'ndan gayrisi kalmaz. Em-
niyet ve güven seninledir, ama seni niteleyemiyorum ki.

5. Kibir ve riyân olmasa, Allah'n evi sen olursun. Gizli hazine-

ler seninledir ama, seni yine tam anlatamyorum.

6. Beden klfm senden ayrlsa, sen cihan gösteren bir aynaya

dönüürsün. Her eyi tüm açklyla bilirsin ama, yine de seni anla-

tamyorum.

7. Kimse senin cevherini bilmedi. Sendeki Kevser suyu bütün

âlemi kaplad. Sevgili zevki seninledir, ama seni yine vasfedebildim

8. Ey gönül! Sen cihann aslsn. Kavumann mekân sensin.

Yaratlm her ey seninledir ama, yine de seni tam anlatamadm.

9. (Ey gönül!) Hakk'y kendine çekme ki o bir bendedir. Can
da seninle diridir. Bütün cihan seninledir ama, seni yine anlatamyo-,

rum.

YEDNC NEV: Kalbin kendi âleminden uyku ve ölümle, tasfi-

ye ve ilham ile nasib aldm bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, gönülden âlem-i berzaha pen-

cereler açldna iki açk delil vardr: Biri rüyâ, dieri ilhâmdr.

Rüyâ: însan uyuyunca, gönül pencereleri açlp, âlem-i melekût

içinde, Levh-i mahfuzdan, gelecek zamanda, kendine vâki olacak

hâlleri idrâk eder. Bunlar ya açkça görür ve gördüü gibi meyda-

na gelir; yahut misâlle görür, ancak tâbir ile anlalr, tte beden

duygularnn pencereleri uyku ile kapansa, veya gönül aynas kötü
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sfat tozlarndan temizlenip cilâlansa, Levh-i mahfuzun karsnda
durup, onda mestur, yâni yazl olan mânevi suretler ve gaybi iler,

kalb aynasna aksedip, çok acaib ekiller ve garib hâller seyir edip

kendinde bulur. nsanda uykudan uyanp, gönlü duygularla megul
olup, kendi âlemine teveccüh etmese, yahut hayvani sfatlarn leke-

lerinden temizlenmese, gönül kendi âleminde mahcûb olup, bir ey
göremez. Gerçi uyku hâlinde, bedenin d duygular hissiz ve hare-

ketsiz kalr. Lâkin hayâl kuvveti, o^hâlde muattal olmayp, gönül

aynasndan akseden suretleri muhafz olur. O suretler, hayâlle

zapt olunduundan, açkça belli olmayp, ancak rüya hayâlleri gö-

rünür. Ama ölüm hâlinde, bedenin duygulan, tamamen kesildiin-

den, cisim perdesi aradan kalkp, gönül meleküt âlemini r parlak

imek gibi seyr edebilir. Ve gayb esrânna gerei gibi muttali' olur.

lhâm: Hiçbir kimse yoktur ki, onun kalp hâtralar ve fikri

tasarruflar olmasn. Yâni herkes, görüp iitmedii eyleri, ilhâm

yolu ile idrâk edebilir. Lâkin gönül, âlem-i melekûttan iken, ondan

yüz dönüp, bu ehâdet âleminde, bedenin d duygularnn pencere-

lerinde, hislerle megul olduundan, yahut hayvani sfatlarla, bu-

landmdan, kendi âleminden mahcûb ve vatann seyrinden mem-
nu' olmutur. Onun için ilhâm hâtralar, ona nereden geldiini gör-

meyip, hayrette kalmtr. Ancak beyan olunan pencerelerden fehm

ile idrâk edebilmitir.

1. Arifin âyine-i kalbi musaffa görünür,

Vech-i dildâr âyinede eydâ görünür.

2. Kendüyü görse ol âyinede küdret bulunur,

An seyr eylese, ol âyine asfâ görünür.

3. Ayna ardnda gizlice nigâh eyler ona,

Cân verir zevk ile çün ol rûh- zibâ görünür.

4. Ak sevdasna dü, dil kapsn bekle gece.

Kim temââ-geh-i dilber bu süveydâ görünür.

5. sm i cân-perverini evk ile tekrar edenin,

Dil ü cannda yân nûr- müsemmâ görünür.

6. Nazar- himmet i uaka görünmez dü cihân,

Hüsn-i ma'ûk ile hayrette o eydâ görünür.

7. Dolsa dil sâgar ey HAKKI mey i ak ile havz,

Anda hüsn-i rûh- sâkî ne hüveydâ görünür.

1. Ariflerin kalp aynas cilâl görünür. Sevgilisinin yüzü ise o ay-

nada eydâlanm olarak görünür.

2. O aynada kendini görürsen, karklk görürsün. O'nu seyre-

dersen o aynay -parlak görürsün.
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3. Ayna arkasndan ona gizlice bakar ve zevk ile can verir, çün-

kü orada o güzel rûhu görür.

4. Ak sevdasna dü, gece gündüz gönül kapsn bekle, ki sevgi-

linin seyredildii yer bu süveydâ (kara nokta) olarak görünür.

5. Can besleyen adn zevk ile tekrar edenin gönül ve cannda

nûr- müsemmâ apaçk görünür.

6. Âklarn himmet gözüne iki cihan hiç gelir. Sevgilisinin gü-

zelliiyle kendinden geçen kii çlgn görünür.

7. Ey Hakk- Gönül kadehi ak içkisi ile dolsa o havuzda sâkinin

yanandaki güzellik ne açk görünür!..

SEKZNC NEV: Kalbin kendi âlemini unutmasn ve hatrla-

masn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insann kalbi olan rûhu, ruhlar

âleminde iken, kendi yaratcsn perdesiz olarak görmü ve bil-

miti. Ve hizmet için yaratldn anlamt. Kalû belâ [evet dedi-

ler] meclisinde, «Elestü birabbiküm» [Ben sizin Rabbiniz deil mi-,

yim?] arabyla mest olmutu. Onda hepsinin müahedesi üphesiz,

ayne'l-yakîn mertebesini bulmutu. Âdem aleyhisselâmm bütün zür-

riyeti,,,orada peygamberlerle beraber murad almt. Sonra gönül,

o vuslat âleminden bu ayrlk dünyasna, o muhabbet meclisinden

bu sknt konana, o rûhanilikten bu cismanilie inmekle, his per-

delerinin arkasna geçip, bedenin bayla balanmtr. Sonra cis-

mani ehvetler ona galip olup, hayvan sfatlan ile dolmutur. te
kalb, gaflet örtüsü ile örtülü olduundan, o üns meclisini unutup,

bu fâni kona baki sanp, bu geçici yeri, devaml düünüp tercih

etmitir. Ancak ezeli inâyet ve hidâyetin yardm ettii kimselerin

basiretlerinden gaflet perdesi atlmtr. Onlar bu cisim âlemine gel-

mi iseler de, bazüarndan aslâ âlem-i ervâh örtülmemitir. Bazla-

rndan örtülmü ise de, az bir teveccühle yine kef olup, gaflet per-

desi ardnda kalmamtr. Bu kefi bulan, insanlar slâh için hususi

bir yol sahibi ise, o peygamberdir. Yolu erîattir. Harikulâdeleri mu-
cizelerdir. Eer kef ehli olup, insanlar dâvet ile memur olmayp,

,

bir Peygamberin erîatiyle amel ettiyse, o kimse velidir. Ondan sâ-

dr olan harikulâdeîer kerâmettir. Bu kef peygamberlere mahsus
olmayp, insan nev'inin asli ftratnda bu kef ile mevsûf olmu
ise de, cisimlerin bu kabal ile perdelendiinden, bu kefin haki-

kati ve iki cihan saadeti olan mârifetullah, az yemek, az uyumak,

az konumak, uzlet etmek ve daima teveccüh ve zikretmekle mey-

dana gelir. Çünkü bu alt esasla itidal üzere amel edip, erîat- Mu-
hammediyye caddesinde giden ve dünyay unutup, gönlünden içeri

Mevlâ'ya teveccüh eden, bu kefi bulup, her belâdan kurtulup, her

muradn alr. Nazm



584 MARFETNAME

1. Bu gönül bende iken arz u semâya dütüm,
Bilmedim kendimi evham sivâya dütüm.

2. Hayli etrafa seirtip aradm dildâr,

Ayn- vuslatta iken gayri belâya dütüm.

3. Gerçi dost oldu bana hem-rah- nezdik velî,

Ah kim gaflet ü cehlim ile cüdâya dütüm.

4. Benliimden ki gönül beste vü cân hasta idi,

Ben beni aka verip, bahr i safâya dütüm.

5. Nefsi dümen bilip, Allah' sddikm buldum,
Fikr-i nefsi unutup zikr-i Hüdâ'ya dütüm.

6. Tâ ki dü halvet olup, dost ile tenhâ kaldm,
Hep duâ gitti neman medh ü senâya dütüm.

7. Asl her name çü Hakk'n nefes i rahmetidir,

HAKKI bu nameden ol zevk i nevâya dütüm.

1. Bu gönül bende iken yer ve gök arasnda kaldm. Kendimi bi-

lemeyip mâsivâ vehimlerine taklp kaldm.

2. Dörtbir yana kouturup sevgiliyi aradm. Kavuma içinde
iken baka belâlara kapldm.

3. Gerçi yaknmdaki yol arkadam bana dost oldu ama ah ki,

gaflet ve cehaletim ile ayrla dütüm.
4. Benliimden dolay gönül, bal ve can hasta idi. Ben kendi-

mi aka verince esenlik denizine dütüm.
5. Nefsimi dümen olarak bilip Allah' dost buldum. Nefis düün-

cesini unutunca Allah' zikre kavutum.

6. Tâ ki gönlüm halvet olup, dost ile tenha kaldm. Bütün duâlar
braktm, medh ü senâya baladm.

7. Her namenin asl, Allah'n rahmet nefesidir. Ey Hakk! Bu
nameden o nevâ zevkine kavutum.

DOKUZUNCU NEV: Kalbin kendi âlemine riyâzetle gittiini,

aklVkülden istifade ettiini, ilim ve hikmetle dolduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, eer mârifetullah talebinde
olan kimse, bir yerde çok günler kalp, d be duygularn hareket-
siz klp, cân ü gönülden, ism-i Celâle, Kafi olarak [yâni kalbi ile]

devam ederse ve nefesini rahat alp ve verip, zevklerinden men ile

mücâhede edebilirse ve kalbini kötü huylardan tahliye edip, güzel
huylarla süsleyip, söz, i ve ahlâk ile, Hazret-i Habib-i Ekrem'in
(s.a.v.) ardndan gidebilirse ve bir gün bir gecede yüz dirhem yiye-
cek ve dört saat uyku ile kanaat edip, bu riyazetini tamam edebüir-
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se, onun kalbi, âlem-i melekût ile bir derece münâsebet kurar ki,

cism âleminden haber olur. Beyt:

Hikmet i dünya vü mâfihâ bilen ârif deil,

Ârif oldur bilmeye dünya vü mâfihâ nedir.

Dünyay ve onun içindekileri bilen ârif saylmaz, Asl ârif, dün-
ya ve içindekileri bilmeyendir.

îte melekût âlemi ona kef olup, bakalarnn uyku hâlinde rü-

yâ ile gördüü ekiller, ve hâller ve acaiblikleri ârif uyankken mü-
ahede eder; melâike- kiram, nebilerin ruhlar ve veliler ona zâhir
olup, onlardan, belki Rûh-i Muhammedi'den istifade eder. öyle bü-
yük eyler görür ki, anlatlamaz. Görünmedikçe hakikatleri bilin-

mez. Nitekim Allahü Teâlâ, En'âm sûresi yetmibeinci âyetinde,
-Biz brahim'e (a.s.) göklerin ve yerin acaibliklerini gösterdik, tâ

ki tevhidde yakîni olsun», buyurduu ve Hazret-i Habib-i Ekrem.in,
•Bana yeryüzü gösterildi, dousunu ve batsn gördüm», müâhe-
desini duyurduu, bu keiften ibarettir. Allahü Teâlâ'nn Müzzem-
mil sûresi sekizinci âyetinde, «Rabb'inin ismini zikret ve insanlar-
dan kesilerek, O'na teveccüh eyle», dokuzuncu âyetinde: «Dounun
ve batnn Rabbi Allahü Teâlâ dr. O'ndan baka ilâh yoktur. Her
iine O'nu vekil eyle», onuncu âyetinde, «Müriklerin yalan ve eziy-
yetleririe sabret, onlardan uzlet edip, cezalarn Allahü Teâlâ'ya s-
marla», buyurduu, bu riyâzete iarettir. Böylece zikir ve fikirle

megul olup, tevekkül makamn bulup insanlardan ..uzlet, fayda ve
zararlarndan kurtulma yolunu bulasn. Kalbin ayarn zulmetin-
den safi ve dünya ehvetlerinden pâk ve hislerin meguliyetinden
hâli olup, celâl ve cemâlin müâhedesini bulasn. Zira kalb, içine
dardan be nehir akan havuz gibidir. Bu nehirler bazan bulank
ve bazan saf akt için o havuzun dibinde çok çamur biriktiinden
kokup kalmtr. Nitekim bu havuzun dibinde toplanan kokmu ça-
muru çkarp temizlemek isteyen kimsenin, önce o nehirlerin önü-
nü kapatmas gerekir ki, bir âletle o çamuru hareket ettirip, havü-
zun dibinden menba kaynayp, o bulank suyu oradan çkarsn. O
havuz temiz ve suyu berrak olsun.

s
Ayn ekilde d be duygudan

her an gelip kalbe dalan ve onu istilâ eden çeitli naklar, ilimler,

fikirler, zanlar, kimi iyi, kimi bozuk olan hâtralarla, gönülde kötü
sfatlar toplanp yerlemitir. te kalbin tasfiyesini ve nefsin tez-
kiyesini murad eden kimsenin, en önce be duygu yollarn kapatp,
duyulan, görülen, koklanan, tadlan ve giyilen eylerden kalbe bir
ey girmesin. Sonra hâtralar nefy ile, ism-i celâle, kalb ile devam
edip, gönülde ehadiyyet denizinden hikmet pnarlar kaynayp,,her
bo hayâl, düünce ve bozuk zanlan ondan çkarr. O gönül mâsivâ-
dan temiz ve südûr ilmi ile mahir olur. Fârisi rubai (tercümedir)

:
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Nazm:

1. Mir'at- kalbe cevr-i seferdir veren cila.

Ger seyr-i Kâ'bedir seferin, her reh-i gaza.

2. Tenden Hûda'ya dilde seferdir cihâd- nefs,

Kat- tarîk- Kâ'be-i cân tayy-i mâsivâ.

3. Arif ki, dilde seyr ü sefer eyler ol müdâm,
Mir'at- kalbidir ana câm- cihan nüma.

4. Kalbinde kl seyahat ve ehli saadet ol,

Ehl i sakardr ehl i sefer, kl sen inziva.

5. Dermann istesen de ey derdmend-i ak,
Dilden raa gitme ki, dildir sana ifâ.

6. Rabb'in dilersen iste, derûnunda bul karîb,

Dil hâne-i Hûda'dr, an sanma sen cüda.

7. Çün pîr-i ak imi seni irâd eden müdâm,
HAKKI gönülde bul an, sen gaflet etme hâ.

1. Gönül aynasna cila veren, yolculuk meakkatidir. Ama yolcu-

luun ya Kabe'ye, ya da savaa olsun.

2. Nefis ile cihâd, bedenden Allah'a doru gönülde yaplan yol-

culuktur. Can Kâbesinin yolunu kesmek ise Allah'a ulamayan yol-

larda kouturup durmaktr.

3. Gönülde devaml seyir ve sefer hâlinde olan arif için dünyay
gösteren sihirli kadeh, gönül aynasdr.

4. Gönlünde seyahate çk da saadete erienlerden ol. Yolculuk

ehli Cehenneme ular, sen bu tür yolculuktan inzivaya" çekil.

5. Ey ak ile dertli! Eer derman istiyorsan gönlünden baka ye-

re gitme ki senin ifân yine gönlündedir.

6. Rabbini diliyorsan, O'nu iste ve içinde yakn olarak bul. Gönül,

Allah'n evidir, onu bo sanmayasn.

7. Mademki devaml olarak seni irâd edip duran ak piri imi
öyleyse ey Hakk, onu sen gönlünde bul ve sakn gaflet etme.

ONUNCU NEV: Kalbin, Hakk'm marifeti ile izzet ve lezzet bul-

duunu ve Hazret-i Rahman'n muhabbeti ile iki cihanda saîd ol-

duunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kalbin izzet ve lezzeti mârife-

tullahdr. Devlet ve saâdeti muhabbetullahdr. Zira her eyin zevk
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ve sürürü, lezzet ve huzûru, tabiat muktezas üzere olmasdr ve

kendi cinsine kavumasdr. Nitekim kulan lezzeti güzel sesler

duymasnda, gözün lezzeti güzel yüzler ve lâtif eyleri görmesinde,

beynin lezzeti güzel kokular; almasnda, ehvet zevkinin lezzeti, ye-

mek, içmek, uyumak ve cimâdadr. Gadabn lezzeti, kzma ve vur-

ma ile dümandan intikamdadr. Bunun gibi, akln lezzeti, eyann
hakikatini idrâkte ve mânâlarn inceliklerini anlamaktadr. Gönül,

Mevlâ'nn Celâl ve Cemâlini ^üâhededen holand için, onun

o en lezzetli olan likadadr. Demek ki, gönül demek olan in-

sann lezzet ve saadeti, ancak mârifetullah ve muhabbetullahdadr.

sevdas ve muhabbetullah arzusu olmayan gö-

isteinde ve ehvetlerin rabetindedir. Böyle

gönül, faydal yiyeceklere itihas olmayp, toprak gibi gda olma-

yan eyleri yemeye meyilli hasta gibidir. Böyle hastann hemen te-

davisine gidilmez ve yarayl yiyecekleri itahla almas yönüne ca-

llmazsa, o bozuk miiâc ile kalp, zararl eyleri yiyerek günden

güne hastal artar, ölümle cismi yok olup, dünya saâdeti elinden

gider. Ayn ekilde, kalbi hasta olan kimse, Rabbani ilim ile, zikrul-

lah ve fikrullah ile kalbinin çaresine bakp, onda mârifetullah sev-

das ve muhabbetullah arzusunun hâsü olmasna, sür'atle
?
çal-

mazsa, o bozuk düüncelerle kalp, dünya megalesi ve mâsivâya,

rabetle kalp her an kötü sfat hastalklar kalbe galib olup, maa-

zallah gafletle gönül helâk olup saâdet-i ebediyye elinden gider.

Zira deniz dalgalan gibi olan geçici duygularla

lezzetlerin hepsi, tabii ölümle kesilir. Ancak
muhabbetullah lezzeti —ki kalble

gu engelleri ölümle kalkar, kalbin nûr ve

müâhede arzusu çoalr.
galib olup, cemâli

1. Gönül kimin mey i meyhanesin sorarsn sen.

Kimin dü dide-i mestânesin sorarsn sen.

2. Ne hânümânlan yakm bu ak- âlem-sûz,

Kimin bu ate ile hanesin sorarsn sen.

3. Hezâr kayser ü hâkan ü hüsrev oldu revân,

Kimin rbât ile efsânesin sorarsn sen.

4. Hezâr kân ile derya senin fakirin iken,

Kimin cevahir i dürdânesin sorarsn sen.

5. Cihân mi s âl -i fenerdir ki, em'isin ey cân,

Kimin bu em'ile pervanesin sorarsn sen.

6. Bu cümle âleme cansn, kamuya cânânsm,

Kimin bu hüsn ile cânânesin sorarsn sen.
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7. Sana çü hâl olan Sübhâni a'zame ânî.
Kimin bu hâl ile âyâ nesin sorarsn sen.

8. Senin ki cür'a- camn denizdir ey HAKKI, t

Kimin bu câm ile peymânesin sorarsn sen.

1. Ey gönül! Kimin meyhanesindeki içkiyi sormaktasn? Kimin,
mest olmu iki gözünü soruyorsun?

2. Alemi yakan bu ak, ne yuvalar yakm. Öyleyse sen hangi
atei ve kimin yuvasn sormaktasn?

3. Binlerce Kayser, Hakan ve Hüsrev gelip geçmiken kimin fco-

nak yerini ve kimin efsanesini sormaktasn?

4. Binlerce hazinen ile deniz senin fakirin iken ya sen kimin bi-

ricik inci mücevherini sormaktasn?

5. Cihan bir fener gibidir. çindeki alev (mum) de sensin, öy-
leyse kimin mumunu ve kimin pervanesini soruyorsun?

6. Cümle âlemin can, herkesin canansn. Öyleyse bu güzellik

ve sevgililer hakknda neler sormaktasn, kimi soruyorsun?..

7. Mademki «En büyük anm, tenzîhimdir» in srr sana kefol-
du, öyleyse ya kimin bu haliyle, nesini soruyorsun ki?!..

8. Ey Hakk! Senin içki kadehindeki bir damla, okyanus saylr.
Öyleyse kimin kadehi ile kimin içkisini sormaktasn?..

ONBRNC NEV: Kalbin kendi âlemine teveccühünün her ey-
den önemli ve lüzumlu olduunu bildirir.

âlem i ervâhda cemâliyle tecelli edip, kendi zât ve sfatlarn, onlara
istidadlarna uygun olarak bildirmitir. Ruhlar, Onun muhabbet
kadehinden ve vuslat arabndan, uzun yllar mest olmu, kendin-
den geçmilerdi. evk makamnda, dâim zevk ile kalmlard. Son-
ra hikmet i Rabbâniye^ iktizâs ile ruhlar, oayüksek âlemden bu al-

çak âleme düüp, o vuslat âleminden bu tefrika ülkesine gelip, mü-
cerred iken.^bu kayd- nefsâniyye ile mukayyed olup, cismanî ba-
lantlar itigahyle dolup, asl vatanlarndan, uzak ve garib oldukla-

rndan, o ülfet meclisini ve o vuslat zevkini unutmulardr. O âlem-
den memnu olduklar için,^Hazret-i Yezdân, baz insanlardan mes-
tur [örtülü] olup, o ezeli vuslat ve muhabbet zâil olmutur. O hâlde
her nerede bir güzellik

Q
ve cemâl, bir lûtf ve kemâl seyr eylese, onun

ruhu, istemeyerek ona mâil olur. Lâkin o eski olan ainâlktan mah-
cub ve ehvet arzusu ile malub olduundan, o meyl„ve muhabbe-
ti, bu dünya lezzetlerinden zan edip, ona nefsin iktizas ile bakar,
bilmez ve anlamaz. Ne yapsn ki, hatrna gelmez. Ama baz insa-

nn ruhu, bedene taallûk ettikte, Hakk'n hidâyeti, ona yol gösterici
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olduundan, yine kendi âleminden mahcub olmayp, o ünsiyyet mec-

lisini unutmayp, ruhlar ile olan hâlleri hâtrmda kalmtr. Dünya-

da hem sfatlarn tecellisi ondan örtülü olmayp, ..cemâlin müâhede
evki, o gönülde günden güne çoalmtr. Vuslat zülâlinin tenesi

olmutur.

Eer Hakk'n hidâyeti, sonra da rehber olursa, o üns meclisini

unutmayp, arzu edersin ve bu nefis, rûhdan, dünya balarndan ve

mâsivâ alarndan kurtulup, O'na gidersin. Böylece p vedâd kemâ-

liyle asln bulur. Yâni gönülden kendi âleminde fenâsz bekaya, ce-

mâle, nihayetsiz devlete nâil olur. Eer insan gönül âlemine tevec-

cühüyle aslna dönmeyi, arzu etmeyip, beden âleminde, gafletiyl©

be duygusuyla ve nefsin hevâsyla ehvetlere ihâil olursa, dünyada

ondan âciz, naks, fakir, zayf, zelil ve hakir bir mahlûk bile olmaz.

Zira bu âlemde o insan, bazan derd ve gamn esiri, bazan hastalk

ve eleme mübtelâ, bazan açlk ve tokluk hastas, bazan da ehvet
ve tama'n zelili olup, bir gün rahat kalmaz. Ona hep zevk ve safâ

müyesser olmaz. Bir lezzeti arzuyla ele geçirse, çok zaman onun

mihnetlerinden kurtulmaz. Meselâ yemek arzusunda olan kimse,

önce onun kazanlmasnda çalp, iyi pimesinde sknt çeker. Ye-

yince, sindiriminden ona arlk, fazlalndan zahmet gelir. Sonra

ondan doan hastalklarla skntda kalr. Bunun gibi, dünyann her

lezzetinden önce ve sonra çok zorluk ve pimanlklar hâsü olur. ite

insan, o nefis cevheri, bu hasis lezzetler ile kantrmayp, bir murad
almak için, yüz yerde rezâletle nâ murad olmadysa, her murad terk

edip, kendini dünyada yolcu bildiyse ve gönülden içeri kendi asl
vatanna teveccüh kldysa, kötü huylardan temizlenip, salamlap,
tabiat zindanndan çkp, azad olduysa, elbette o kimse, gönül ikli-

minde,, rûh tahtnda oturup, kendi âleminde sultan olur. Mâsivây
unutup, müâhede denizinde gömülür. Mevlâsn bulur. Yâ Rabbi,

bizi bizden kurtar ve dünyay ba arzumuz eyleme!

Sakn, sen senden rak olmayasm. Sûre t âleminde bouna yo-

rulmayasn. Bu beden âleminden geçip, kalp âlemine gelesin. Nefsin

bazlarn brakp, haklarn verip, gönülde sâkin olasn. Allah'tan

bakasn unutup, Hakk'a yönelesin. Böylece kendini bilip, O'nu gö-

nülde bulasn. Nazm:

1. Kim ki canndan rak oldu, ii âh olmu,
Nefsini ârif olan, ârif-i billâh olmu.

3. Keder i akl ile dildârdan olmu dil dür,

Saf olan ak ile, ol mihr ile çün mâh olmu.
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4. Dil ü dilbersin uzak olma heman sen senden,

Olmasn kimsede uglün ki, gönül âh olmu.

5. Kalbine eyle nazar, kendini tan kimsin,

Kendini dilde gören ehl-i dil agâh olmu.

6. Nakd iken ak ile can dilde o dîdâr el ân,

ntizar od'una yanlm, o ki gümrâh olmu.

7. Hayret i ak ile kendin bilen ehl i zevalin,

Lezzet-i can, münâcât-i seher-gâh olmu.

8. Ger Süleymân isen, incitme eer mûr olsa,

K kamu zerreden ol emse, nihân râh olmu.

9. Çekmedi kemeke i redd ü kabûl-i halk,

HAKKI kim, kble-i can, hemân Allah olmu.

1. Canndan rak olan kiinin ii gücü ah - vah etmektir. Kendini

bilen ise Allah'm bilmitir.

2. Zahirde sefer edeyim diyen, ayrlk cehennemine dümü. Bâ-

tnda sefer eden ise Allah'n yüce katna ulam.
3. Gönül, akl yoluyla sevgiliden uzaklam. Akla aldr etme-

yip de ak ile saf olan ise Güne ve Ay gibi olmu.

4. Gönül ve sevgili sensin, sakn kendinden uzaklama. Kimse üe

üiiin olmasn ki gönlün padiah olmutur, onunla ura.
5. Kalbine dön bak ve kendini tan. Sen kimsin. Kendini gönül-

de gören gönül adamlar uyanklk bulmutur.

6. Ak ile can gönülde hazr iken, bir yüze bakp da yolunu kay-

bedenler, intizar ateine yanm saylrlar.

7. Akn verdii hayranlk ile kendini tanyabilen ölümlülerin

can lezzeti, seher vaktinde yaptklar münâcâattadr.

8. Eer Süleyman'lk taslyorsan, onun gibi olup karncay bile

incitme ki, o Günee her bir zerreden gizli bir yol açlr.

9. u can kblesi daima Allah olan bu Hakk, aslâ halkn kabul

ve red kemekeini çekmedi.

ONKNC NEV: nsan ruhunun, çok âlemlerden seyr ü sefer

ettiini, Rabb'den âlemine gelip, burada mârifet ve kemâl buldu-

unu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, rûh, bu cisim âlemine gelme-
den önce, rûhlar âleminde idi. Alem i ervaha gelmeden önce, âlem i

ama'da idi. Alem-i ama', mânâ âlemi demek olup, Hak Teâlâ'nn eze-

li ilminde olan suretlerden ibarettir. Zira Allahü Teâlâ'nn ilminde

mevcud olan tüm eylerin suretleri vardr. Çeit olarak bizim anla-
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mamz ve tasavvurumuz gibidir. Gerçi ilim, zâtn gayri deildir, lâ-

kin ilmin naklar bakmndan, ona,âlem-i ama' ve âlem-i me'anî

[mânâlar âlemi] denilmitir. Âlem-i ama'nn asl, âlem-i lâhut olup,

ehlullah stlahnda vücûd- akdesten ibaret olup, ehadiyyet merte-

besine iarettir. te ama' âleminde, Allahü Teâlâ'nn sfatlan ile in-

sann ruhu arasmda münasebet oluu, büyük izzet, rif'at, devlet ve

saadettir. Bunu anlayan ârife büyük nimet, hidâyet ve inâyettir.

Kendi hâli olan kâmile, sonsuz zevk, safa ve lezzettir. Bu ruh, o mâ-
nâ âleminden melekût âlemine gelmitir. Melekût âlemi, ruhlar âle-

midir. Ona âlem-i gayb da derler. O âlemde bulunanlar melekler,

keribiyyûn, ukûl, nüfûs ve ervah [ruhlar] dr. Oradan mülk âlemi-

ne gelmitir. Bu, ehâdet âlemidir. Buna, âlem-i eflâk, âlem-i encüm,
âlem-i anâsr ve âlem i mevâld de derler. Âlem-i melekût ile, âlem-i

mülk arasnda iki âlem daha vardr. Biri âlem-i misâl, biri de,

âlem i hayâldir. Âlem i misâl, mutlak hayâl olup, Berzah da denir.

Bu öyle bir âlemdir ki, kef sahibleri bütün rûhlan onda görürler.

Doru ve salih rüyâ ve vak'alann tümü, bu âlem-i misâlde görülür.

Âlem-i hayâle gelince, insann mütehayyile kuvvetine denir. Bu âle-

min asl da âlem-i misâldir.

Alem-i mülk iki ksmdr. Birinci ksm, âlem-i melekûta bal
olup, o da Ar, Kürsi ve yedi kat göklerdir. Buna âlem-i ulvi derler.

kinci ksm mülk âlemine bal olup, dört unsurdur [toprak, su,

hava, ate] ve ;,onlardan meydana gelen atmosfer ve üç mevâliddir.

Buna âlem-i süfli ve âlem i kevn ü fesâd derler.

îte rûh, tamamen ulvî ve nûrâni olup, Hazret-i Yezdân'a âinâ
iken ve belli makamlar, srasyla Ar, Kürsî ve yedi gökler iken o

âlem i ulviden bu âlem-i süfliye inmitir. Böylece olgunlap, asl

makamlarna döner, yahut kendi makamlarndan yüksek makam-
lara çkar. Olgunlamak, âletsiz, yâni hâl âleti olmakszn olmad-
ndan, Hakk Teâlâ inâyet edip, âlem-i ulviden olan rûhlara, âlem-i

süfliden olan beden âletini ihsan edip, insan vücûdunu ,rûh ve cisim

ile müretteb ve iki âlemden mürekkeb, en güzelce en olgun ekil-

de yapmtr. Bununla yüksek rûhlar, bu âlem-i süflide beden binek-

lerine binip, kemâl kazanp, mertebeleri geçerler. Asl makamlarn-
dan yükselerek a'lâya giderler.

*- JT

Rûhlarm mebdei o ulvi âlem olunca, bu âlem-i süflide kemâl
edinenin, yâni peygamberlerin (aleyhimüsselâm) yoluna gidenin,

mead, dönü yeri, yine âlem-i ulvî olur. Kemâl edinmeyip, olgunla-
mayp, aalklar isteyenler, yâni, «Allahü Teâlâ'nn ahlâk ile ah-

1aklannz», emrine uyarak, ahlâkn tehzib etrneyip, hayvanlarn s-

fatlar ile eksik kalanlar, nefsini terbiye ve tezkiyeden, kalbini süs-

lemekten âciz olanlar, âlem-i ulviye yükselemezler. Belli makamla-
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rina dönüp gidemezler. Allah korusun onlar bu âlem-i süflide kalr-

lar. Hayvanlar gibi zararda kalrlar.

Ksaca, diyelim ki, esas olan gönül olup, ona giren aslna kavu-

ur. Mâsivâdan pâk olan gönül sahibi kâmil insandr. Nazm:

1. Tecrîd ü tecerrüd reh-i kââne-i dildir,

Her hâne ki viranedir ol hâne-i dildir.

2. Can sem'în açp dinle, semâ ki hemîe,
Âfak, dolu name-i mestâne-i dildir.

3. Mecnûndur içen Leylâ yüzünden mey-i ak,
Eflâk-i mey vahdete peymâne-i dildir.

4. Ol ule ki pervânesidir cümle zerreler,

Devr eyler, ol evk ile ki, pervâne-i dildir.

5. Her câna cihan içre gizli bâde verir ak
Ol hamr ile âlem dolu meyhâne-i dildir.

6. Asl dü cihân dildir odur revnak- eya,
Ma'mûre-i âlem heme virane-i dildir.

1. Tecrid ve tecerrüd, gönül sarayna çkan yoldur. O bir gönül

emdir, baka haneler ise birer virane...

2. Can kulan açp daima semâ dinle ki ufuklar, gönül sarho-

larnn nameleriyle doludur.

3. Leylâ'nn yüzüne bakarak ak içkisini yudumlayan, ancak
Mecnun'dur. Gönül kadehi ise içki feleinin vahdetidir.

4. Bütün zerrelerin etrafnda pervane olduklar o alev ki, u
coku ile dönüp duran gönül pervânesidir.

5. Ak, her cana cihan içinde gizli bir bâde sunar. Âlem ise o içki

ile dolu bir gönül meyhânesidir.

6. ki cihann asl gönüldür. Eyann parlakl ondadr. Bu dün-

ya mamuresi ise gönül virânesinden baka bir ey deildir.

ONÜÇÜNCÜ NEV.- Ruhun, beden âleminde, nasl noksanlat-m ve ne ile kemâl kazandn bildirir.

Ey aziz! ,Ehlullah demilerdir ki, bütün ruhlar o âlem-i ulvîden,

bu âlem-i süfliye gelip, bedenleri bulunca, insan nev'i üç ksm ol-

mutur:

Birincisi: Bu âleme ne için geldiini ve bundan maksadn kemal
edinmek olduunu aslâ

3
bilmeyip, avamn üç putuna tapntn Yâni

yemeyi, uykuyu ve cimâ kendine i yapmtr. te bu snf, o

âlem-i ulvide olan, asl makamlarna dönmez, yükselemez. O aldan-
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mlann aldanmdr. Zira melek sfatlarn brakm, hayvan s-

fatlan ile dolmutur.

kincisi: Bu süfli âleme inmekten maksad, ancak olgunlamak
olduunu bilmitir. Lakin dört his, duygu putuna meyletmi, yâni

kendini sevmek, çocuunu sevmek, mal ve makam sevgisi ile dol-

mutur. Bu snf, o asl makamlarna döner. Lâkin yine aklanmtr,
zarardadr. Bu dört puta tutulmutur. Zira nefsini olgunlatrmak-
la, makamndan yüksek makama kavumu deildir. Bu âleme in-

mi olmaktan maksat olan terakki ele geçmemitir.

Üçüncüsü: Bu âlem-i süfliye kemâl edinmek, olgunlamak için

geldiini bilmitir. Hidâyete erdiklerinden kendilerini, burada yolcu

bulmutur. Ad geçen yedi putu krmakla nefsini olgunlatran kâ-

mil insandr. Allahü Teâlâ inâyet edip bu üç snf duyurmutur.
Nitekim Fâtr sûresi otuzuncu âyetinde, «Kullarmzdan baz Kur'-

ân'la amelde kusurlar sebebiyle kendilerine zulm edicilerdir. Baz-
s çou zaman onunla amel edip, arada bir kusur ederler. Bazs
Allahü Teâlâ'nn izniyle, daima Kur'ân- Kerîm'in hükümleri ile ha-

reket edip, iyiliktedirler. Bu veraset ve seçme, Allahü Teâlâ'nn fadl

ve ihsândr», buyurmutur.

Meleklerin vücûdu lâtif ve nûrâni olup, kimi ukûl- kürübi, kimi

nufûs- ruhanidir. Makamlar göklerin en yüksekleridir. te onla-

rn bir âlemi vardr ki, artmaz, ilerlemez..Ama hayvanlarn ruhlar,

hep zulmânîdir. Makamlar âlem-i süflidir. Onlarn âlem-i ulvîden

nasibleri yaktur. Demek ki, onlarn da âlemi tektir. Ama insann
iki âlemi vardr. Biri beden ve hayvani rûh bakmndan, âlem-i mül-

kün esfeli, biri de akl ve rûh bakmndan âlem-i melekûtun a'lâs-

dr. Zira Hakk Teâlâ melekleri srf akldan yaratmtr. Hayvanlar
ise srf ehvetten yaratmtr. te akl ehvetini yener de, yedi putu
krar, Samed olan Allahü Teâlâ'ya tapnrsa, insan meleklerden bü-

yük ve deerli olur. Zira meleklerin her birinin belli makamlar var-

dr. Hep o makamlarnda kalrlar. nsan ise, nefsini [kendini] ol-

gunlatrmakla, belli makamndan yükseklere terâkki edebilir. Eer
insann ehveti, aklna galib gelip, yedi puta taparsa, Samedi unutur
ve kalbi sertleir. Gerçi görünüte insandr, ama ahlâk ve mânâda
hayvandan aadr. Çünkü hayvanlarn hizmeti tâate bedeldir.

Hakk'tan gaflet eden, hayvanlardan da sapktr. Yâ Rabbi, bizi gâ-

fillerden eyleme!

Ruhun kemâli, ,fâni lezzetleri brakp, yedi putu krp, huzur lez-

zetini anlayp, mâsivâdan geçip, gönülde yerleip böylece mebde ve

meadn [balangç ve sonunu] ^bilip, srlara vâkf olmakladr. Nef-

sini ve Rabb'ini hâl ile tanr. zâfi rûh, ebedi zinde kalr. Hazret-i

F. 38
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Habîb-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «Ey Ali, kendini tanyasn, anl-

yasn ki, ömrünü boa geçirmi olmayasn ve kalbine yabanc kal-

mayasn». Nazm:

1. Derûn-i candr ancak cây-i cânân,

Müdâm olmu gönül me'vâ-y cânân.

2. Gönül mir'at saf olsa içinde,

Görünür ho rûh-i zibâyi cânân.

3. Süveydâ-y dil-i agâh içinde,

Dem-â-dem ho eder sevdâ-y cânân.

4. Kamu kavga-y âlemden çü kalbin.

Olur hâli, dolar kavga y cânân.

5. Bir gemi gibi kalbe inklâb.
Verir hareketi deryâ-y cânân.

6. Ko kibri, ol kamu ednâdan ednâ,

Ki oldur kurb-i ev-ednâ-y cânân.

7. Bu HAKKI ruhunu pürûr eder ol,

Leb-i irin ü eker-hâ-y cânân.

1. Sevgilinin yeri yalnzca canmn içidir. Gönül ise daima sev-

gilinin sna durumundadr.

2. Gönül aynas saf olursa, sevgilinin güzel yana onun içinde

çok ho görünür.

3. Uyank gönlümdeki kara noktann içinde, daima sevgilinin

sevdas esenlikle yaar.

4. Kalbin, Dünya kavgasna tutulup kalmakla boalr ve içine

sevgililer kavgas doluverir.

5. Cânân denizi, bir gemi gibi kalbe deiik durumlarn hareket-

liliini verir.

6. Büyüklenmeyi brak. Aalardan da aa ol, ki sevgilinin

«ev-ednâ» yaknlna böylece eriilir.

7. Ey Hakk! Sevgilinin irin ve tatl duda ruhunu dopdolu
eyler elbet.

ONDÖRDÜNCÜ NEV: Ruhun tenezzül hâllerini, terakkilerini

ve kemâlini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, emr-i Rabbani olan, insan ruhu,
ama'nn a'lâ-y illiyyîninden, bu en aa^ bedene tenezzülden önce,

o nûraniyet bu zulmete, o letâfet bu kesafete, o istidat bu unutkan-
la, o muhabbet bu isyana tebdil olup, ühs ve Rahmân'n muhata-



RÛIIUN HALLER 595

b iken, nefs, eytan ve hayvann yakn olmutur. Aralar dou ile

bat aras kadar açlmtr. Hayvan nerede, rûh ve ilâhi ak nerede.

Demek ki insan, hayvan, sonra canavar, sonra eytan sfatlarndan
ve mertebelerinden, sonra da melek ve nefsani aamalardan geçme-
dikçe, insanlk mertebesine kavuamaz. Kendinden fâni olmadkça,
izafi rûh ile bâki olamaz. Ahlâkn güzelletirmeyen hayvan merte-

besinde kalp, insan derecesine gelemez. Arif olup, murad alamaz.

Zira insanda, dier hayvanlarla ortak olan üç rûh vardr. Biri tabii

rûh olup, onun yeri bütün bedendir. kincisi, nebati rûh olup, yeri

cierdir. Üçüncüsü hayvan rûh olup, yeri yürektir. Gadab, ehvet
ve bu ikisinden meydana gelen kötü huylarn hepsi, hayvani rûhun
sfatlardr.

1

Dördüncü rûh, nefs-i natka olup, ona mahsustur. Onun taallûk

yeri, ancak yürekte olan, siyah noktada bulunan, hayvani rûhdur.

Onunla bir arada bulunmak bunun andr. Eer hayvani rûh, insa-

ni rûha galib gelip, gadab ve ehvetine bunu esir ederse, o kimse
hayvan bilinmitir. Çünkü hüküm, galibe göre verilmitir. însan rû-

hu, hayvani rûha malub olduu müddetçe, sahibinin kalbi ölü ve
nefsi diri olduundan, o nefsanidir. Eer Allahü Teâlâ'nn yardm
ile bu insan rûhu, o hayvani rûha galib ve hâkim olur, gadab ve eh-
vetini tutar, kendi hayatn bulursa, sahibinin nefsi ölü ve kalbi di-

ri olduundan, o rûhanidir. Belki zaman ve mekândan syrlm, in-

san- kâmildir. O kendi makamndan yukarlara kavumutur. Bu
kimyâ-y saâdete istidadna göre, bir ylda, veya bir ayda, yahut bir

gün veya bir saatte kavuur. Allahü Teâlâ Kur'ân- Kerim'de, «Ona
kendi ruhumdan üfledim», buyurup, kendi zât- pâkine muzaf eyle-

dii rûh-i izafîye kavumu ve her murad ele geçmitir. îzâfî rû-

hun, çok isimleri olup, Akl- kül, Akl- evvel, Cevher-i evvel, Kalem-i

a'lâ, Levh-i a'zâm, Ar- a'zâm, kelime-i ehemm, melek-i mukarreb,
rûh-i ekmel, rûh-i efdâl, fâni olmayan rûh, rûh-i nâtk, rûh-i kuds,

rûh-i Muhammedi, nûr-i Muhammedi, âdem i mânâ, ems i bâtn,

hakikat günei, nokta-i vahdet, nokta-i kül, nokta-i kübrâ, srr-
a'zâm, lâtife-i Rabbâniyye. emr-i Rabbânî, cevher-i Rabbânî, haki-

kat- Rabbâniyye, ak- ilâhi, mebde-i evvel, mene-i ervâh, sultan-

hakikat ve srr- lâhidir.

Ama bildirilen mertebelerden hangisinde olduunu bilmek ister-

sen, kendi hâllerine bak. Eer yiyip, içip, uyuyorsan ve ehvetleri-

nin arzularn görüyorsan ve dier eyler istemiyorsan, açkça belli

ki, hayvan mertebesindensin. Eer yiyip, içip, uyur, ehvetin arzula-

rn görür ve bunlarla birlikte gadab edip, dümanlk kavga, döü,
sövme, dövme, cenk ve cidâl, iddet, kâhr gibi yollarla insanlar in-

citip, intikam alyorsan, anla ki, canavar mertebesindesin: Yiyip,

içip uyursan, ehvet arzusunu görürsen ayn zamanda yalan söyle-
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yip insanlar aldatp, kandrp aralarna nifak sokarsan, üphesiz
bilirsin ki, eytan mertebesindesin. Eer az yiyip, az içip, az uyur-

san,
4
ehvetten kurtulmu ve arzusundan geçmi isen, asla kimseyi

rencide etmezsen, kimseye hile etmez, yalan söylemezsen ve herke-

se yumuak ve ffk ile idare ve muamele edersen, herkese iyilik dü-

ünüp, kendine düen hizmetlerini görüp, tatl dille ve yumuak
söylersen, muhakkak bil ki, melekler mertebesindesin. Eer itidal

üzere yiyip, içip, uyursan ve gadab ve ehvete sahib^ve hâkim olur-

san ve marifetle muhabbetullah yoluna, gönülden sâlik olursan ve

kendi -sfatnda fâni olursan, yakinen bil ki, sen hem ârtj ve hem
ma'rûfsun. Hakk Teâlâ'nn ahlâk ile ahiâklanmsm. llmullahn ha-

zinesisin. Hakikatten haberdarsn. nsan mertebesinde insan- kâ-

milsin. En yüksek makamlara kavumusun. Üns ve huzûr meclisi-

ne girmisin. Her murada kavumusun. Her iinde orta hâl ile

âmel edicisin. Sonsuz olarak Hakk'a mâilsin.

Nazm:

1. Ey rûh-i pâk cism ile dünyada ho musun?
Ve ey nûr- mahz didc-i binada ho musun?

2. Ey Mürg-i Ar nice tutuldun bu dâme sen.

Safra vü hun ü balgam ü sevdada ho musun?

3. Ger bu yürek deilse mekânn gönül nedir,

Çün bu yürektesin, bu süveydâda ho musun?

4. Ol güleni koyup, nasl dütün bu külhana?

Külhanclarla hüsn-i mudârada ho musun?

5. Ol bezm-i ünsten o vatandan rak msn?
Kalbinle, yâ o meclis i ma'nâda ho musun?

6. Megul-i resm ü âdet olup çeker misin gam?
Yâ hem huzûr- hazret-i Mevlâda ho musun?

7. Olmu seninle mest ü muhabbet hezâr dil,

Âklarnla rfk ü nüvâsâda ho musun?

8. Âlem seninledir nice âlemdesin aceb,

Sen sende hüsn-i ak temââda ho musun?

9. HAKKI sorar seni, sana ey nefs-i nâtka,

Dil haclesinde ak ile tenhâda ho musun?

1. Ey pâk rûh! Bedeninle dünyada ho musun? Ve ey has nûr,

gören gözde ho musun (hâlinden memnun musun)?..

2. Ey ar kuu! Bu tuzaa nasl dütün. Safra, kan, balgam ve

sevda ile ho musun?..
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3. Ey gönül! Yerin>bu yürek deilse ya neresidir? Mademki bu

yürektesin, bu kara noktada ho musun?

4. O gül bahçesini brakp bu hamam ocana nasl dütün? Ha-

mamclarla iyi geçinmekte ho musun?

5. O yaknlk bezminden, o anavatanndan rakta msn? Yahut-

ta kalbinle o mânâ meclisinde ho musun?

6. Gidiât ve âdetlere dalarak gam çekmekte misin? Yahut da

Allah Teâlâ'nn huzuru ile ho musun?

7. Binlerce gönül seninle mest olup sevgi içinde bulunmu. Ya

âklarnla arkadalk ve elence bakmndan ho musun?

8. Âlem seninledir. Acaba sen nice âlemdesin? Sen, sende akn
güzelliini seyretmekte ho musun?

9. Ey konuan nefis! Hakk sana soruyor: Gönül gerdeinde ak
ile yalnz kalmaktan ho musun?..

kinci Bâb

rfan yolunun esas olan az yeme, az uyuma, az konuma, uzlet

etmek, daima zikr ve fikretmeyi alt faslda anlatr.

BRNC FASIL
Az yemenin fayda ve hususiyetlerini sekiz nevi ile beyân eder.

BRNC NEV: Açln faziletini bir âyet i kerime ve birçok ha-

dîs-i eriflerle bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inayet edip, yemenin normal

derecesini öretip A'râf sûresinin otuzbirinci âyet-i kerîmesinde,

«Yiyiniz, içiniz, lâkin israf etmeyiniz. Allahü Teâlâ israf edenleri

sevmez-, buyurdu. Hadîs i kudside de buyurdu ki: «Ey Âdemolu!

Ben izzeti tâatte bulundurdum. nsanlar ise onu sultanlarn kapla-

rnda ararlar. Nasl bulsunlar! lmi açlkta bulundurdum. nsanlar

onu çok yemekte ararlar; onu nasl bulabilirler! Gönül cilasn, ge-

ce uyanklnda bulundurdum. nsanlar onu çok uykuda ararlar,

onu nasl bulabilirler! Ey insanolu! Karnn tok iken ilim ve ameli

nasl isteyebilirsin! Çok uyuduun hâlde, gönlünün parlamasn na-

sü arayabilirsin! Çok konutuun hâlde, hikmeti nasl bulabilirslnl

nsanlarla megul iken, ünsiyyeti nasl istiyebilirsin! Dünya sevgi-

sinde olduun hâlde, benim muhabbetimi nasl taleb edebilirsin!

lim ve ameli açlkta ara, gönül parlakln gece uyanklnda, hik-

meti susmada, üns ve likay uzlette, muhabbet ve rzây dünyay
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terkte ara!. Ey Âdemolu! Oruç benim içindir. Onun karln ben
veririm. Oruçlunun iki sevinci vardr.- Bir orucunu açt zaman se-

vinir, bir de bana kavuunca sevinir».

Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) ümmetine efkat edip, yemek
edeblerini öretti, tokluun zararlarn anlatt, açln faydalarn
bildirdi. Nitekim hadîs i erifde buyurdu ki: «Âdemolu karnndan
kötü bir torba doldurmamtr. Ona üç - be lokmack yetiir. Sul-

büne kuvvet, bedenine metanet verir. Demek ki, ehvetine uyup
midesini doldurmak isteyen, bari üçte birini yemekle, üçte birini su

ile doldursun ve üçte biri de bo kalsn». Yine buyurdu: «Tok iken

yemek yemek, hem hastalk, hem haramdr». .Yine buyurdu: «Çok
yemek kötüdür. Çok uyuyan ve çok yiyen mezmûmdur». Yine bu-

yurdu: «Boaznn kulu olann kalbi serttir. Hikmetten mahrumdur.
Hakk' unutucudur». Yine buyurdu: «Allahü Teâlâ bir kulunu sev-

se, onu ucuz yemek olan yerde açtutar». Yine buyurdu: «Allahü Te-

âlâ'nn mahlûkatndan sevdikleri aç ve susam olanlardr. Onlar
inciten aki olup, yeri atetir. Onlara hor bakp, aa tutan veya bir

ey ile incitip, yahut bir söz atarsa, O Azîz-ül-intikam onu has-

talklara dûçâr edip, insanlara rüsvâ edip, geçimini haram eder».

Yine buyurdu: «Bir kimse karn aç olup, kalbi kanâatte bulunup,

Hakk' zikrederse, onun mukarreblerden olduu bellidir». Yine bu-

yurdu.- «eytan, insann damarnda kan gibi dolar. Onun yolunu

açlk ve susuzlukla kesmek, mukarreblerin fiidir». Yine buyurdu:
«En uzun aç durannz, Allah katnda efdâlihizdir. En çok kzlan-
nz çok uyuyan ve yiyeninizdir ki, tembelinizdir». Yine buyurdu:
«Karn aç olann, kalbinde mârifet nûru parlar». Yine buyurdu: «Aç
duranlar, hikmet sahipleridir. Bedenleri salamdr». Yine buyurdu:
«Allahü Teâlâ'ya halkn en yakn, ahlâk en güzel olandr. Karn
en aç ve en susuz, kalbi en üzüntülü olandr. Allahü Teâlâ mahlûk-
larn doyurur. Evliyasn aç ve susuz eder». Yine buyurdu: «Karn-
nz aç tutunuz ki, kalbinizde mârifet nûru parlasn. Kalbiniz hik-

met pnarlar ile dolar. Yerde ve gökte olanlar, sizinle sevinir». Haz-

ret-i Ömer (radyallahü anh) günde bir defa yemek yer, onda da
onbir lokma ile yetinirdi. Nazm

1. Habîbullah mübârek batnna tas balad yâni,

Yemek isterse batnn ver ona ta, verme sen nâm.

2. ikem perver ki pür-hâk eylemi divâr- a'zâsm,

O kalm hâne-i müzlimde görmez ems-i tâbân.

3. ikâyet eyleyen üç günlük açlktan deil ârif,

O câhil kâr ü kesb etsin ki yok Hakk'a tekelân.

4. Desen açlkta zar za'f ol keseldir, mâni-i tâat,

Deriz açlktadr üns-i Hakk odur kût- rûhânî.
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5. Taâm- Hakk'tr açlk, onu mahsûs-i havas etmi,

Bulur açlar vecd ü hâli ve zevk u cezb i Hakkânî.

6. Bulan açlkta bulmutur fenadan devlet-i fakri,

Duyan açlkta duymutur, rumüz- srr Sübhânî.

7. Gören açlkta görmütür, eer ak, eer rûhu,

Alan açlktan almtr, künûz-i nefs i insan.

8. Eren açlkta ermitir, huzûr- Hazret-i Hakk'a,

Bilen açlkta bilmitir, ulûm- bahr- irfan.
-

9. Kamu açlktadr devlet, saadet, izzet ü lezzet,

Olur aç olan rûhânî, dahî simas nûrânî.

10. Zaif et nefsi tâ kim, kuvvet-i kudsî bula ruhun,

Hayât- candr açlk, hem memât- nefs-i eytân.

11, Gel ey HAKKI bu eki ü nevmi koy, fakr ü fena iste,

Ki virân olsa ten kökü, bulursun genc-i pinhânî.

1. Allah'n sevgilisi karnna ta balard. Yâni eer karnn yemek
isterse, sen ona ekmek deil ta ver.

2. Karnn besleyen açboaz beden duvarlarn topraa bulam
saylr. Bu kii karanlklar evinde kalm olup parldayp duran Gü-

nei göremez.

3. Üç günlük açlktan ikâyet eden kii gerçek ârif deildir. Eer
Allah'a ihtiyacn yoksa o zaman miden için çalp kazanabilirsin.

4. Eer açlktan dolay zayflayp itaatime engel olunmakta di-

yorsan, biz de deriz ki; Allah'a yaknlamann yolu açlktan geçer ve

rûhânî gda da odur.

5. Açlk, Hakk yiyeceidir. Seçkin kiiler onu tercih etmilerdir.

Açlk çekenler vecd, zevk ve lâhî cezbeye eriirler.

6. Fânilik içinde fakr devletini bdan kii buna açlkla kavu-

mutur. Allah'n srlarnn remizlerini duyan da yine bunu açlkta

duymutur.
7. Ak ve rûhu gören, açlkta görmütür. nsan nefsinin hazine-

lerine sahip olan da yine bunu açlkla baarmtr.
8. Allah'n huzuruyla huzur bulan bunu açlkla elde etmitir. r-

fan denizinin ilimlerini örenen de yine açlkla örenmitir.

9. yi talih, ikbal, saadet, yücelik ve lezzet hep açlktadr. Aç olan

rûhânî olur, simâsna da nûr gelir.

10. Nefsini zayflat ki, ruhun kudsî kuvvete erisin. Açlk cann
hayatdr. eytân nefsin ölümü de yine açlk...

1. Ey Hakk! Gel, bu yeme - içme ve uyku zevkini brak da fakr

ve fenâ iste. Çünkü eer beden kökü virân olursa gizli hazineler bul-

man kolaylar.
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KNC NEV: Tokluun âfetlerini ve açln kerametlerini bil-

dirir.

Ey aziz! EhluUah demilerdir ki, nimeti yalnz yemek ve içmek

olarak bilenin ilmi az, azab çoktur. Tokluk fetâneti bozar. Yemek
arl hikmeti giderir. Tokluk hastalk çemesidir. Açlk, en fay-

dal ilâçtr. Toklua devam çeitli hastalklara yol açar. Az yemek,

hastalklar azaltmaktr. Çok yemek hastalklara sebeptir. Hikmeti

bozar. Kalbe sertlik ve kararma verir. Bedeni hasta eder. Allahü

Teâlâ bir kuluna inayet ve ikram eylese, onun karnn yemekten,

fercini haramdan pak eder. Allahü Teâlâ kime ikram ederse, ona az

yemek, az uyumak ve az konumay ilham eder. Aç olmayann dü-

üncesi saf olmaz. Çok yemek insana zarardr. Çok uyumak keder

ve zulmettir. Yemei az olann, derdi az, shhati uzun olur. Shhat-

le tokluk bir arada bulunmaz. Açlkla hastalk birlikte olmaz. Nef-

sinde çeitli yemekleri düünüp, hazrlayan, çeit çeit hastalklar

davet eder. Shhatini bozar. Açlk, peygamberlerin (aleyhimüsse-

lâm) yemei, evliyann makamdr. Açlk fetânet denizidir. Hikmet

yadran buluttur. Ruhlarn rahatdr. Bedenlerin terihidir. Fuzûli

hastalklar ilâcdr. Akim cilâsdr. Ruhun gdasnn itihasdr. Ya-

ral kalbe devâ, shhat aacnda meyvadr. îffet sfatnn süsü, bü-

yük ihsan ve .hediyedir. Hastala ifâdr. Devâ kuvvetidir. Evliyâ-y

kirâmn ,tehzbidir. Dümanlara azab vermektir. Açlk ruhun tasfi-

yesi, fetihlerin menbadr. Açlk, nefsin arzularn öldürür. Gönüle

safâ ve hayat verir. nce ilimler verip, onlara sebat verir. Rabet
ehlinin açl , fetret ^[geveklik], zahirlerin açl hikmettir. Arifle-

rin açl safvet, muhiblerin açl kurbet, kavuanlannki tahâret-

tir. Açlk, nefse mezellet, kalbe incelik, semâvi ilimleri anlama hu-

susunda insana dikkat verir. Arifin hikmet nûru, açlk ateini gün-

lerce söndürür. O bir ey yedii zaman, be on lokma ile yetinir.

Vesvese eytan tohumudur. Tarlas, toklarn karndr. Allah için bir

gün aç durann kalbinde, hikmetten bir baka kap açlr. Açlk ilim

ve zekâ ve anlay verir. Tokluk cahillik ve zulmete sebeptir. En iyi

yiyecek açlktr. Nefsine esir olanlar ondan feryâd etmektedir. Aç-

lk Mevlâ'nn ziyafetidir. Tokluk zekâ ve akl giderir. Nefs ineini

açlk ile boazlayann kalbi, mârifet nûru ile hayat bulur. Msra:

Bend eden dehân, seyr eder cinân.

Azm tutmasn bilen, cihân seyreder.

Doyuncaya kadar olana eki, yâni yemek denir. Bu da hayvana

benzemektir. Açlk, yeryüzünde Yezdân'm taâm, yemeidir. Evli-

yânn bedenleri onunla doyar. Mide ise, insann dümandr. Arifin

yemei meyvadandr. Uykusu, galebe ettii zamandr. Hikmet ilmi
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çkkla olur. Bilgisizlik ve günah tokluktan gelir. Açlkta olan safâ-

dan yeryüzü hükümdarlar mahrumdur. Çünkü açlk seçilmi kul-

larn bedenlerine mahsûs olan, Hayy ve Kayyum'un ziyafetidir.

Nazm:

1. Geldi Ramazan ay, ey yâr kamer-simâ

Ol sâim ü az uyu, tâ kalbin ola binâ.

2. Hâli ol ve hâli ol, nây ol lübb-i nâb bul,

Ney misli deminden dol, nû et eker ü helva.

3. Bu nehr-i ikemden kil nüzh olmaldr,

Tâ ayn- hayât- dil, ten arzn ede ihyâ.

4. Oruçla ten ü can, pâk eyle yeme nâm,
Dolsun mey-i rûhânî, tâ mest ola her eczâ.

5. Bu demleri gû eyle, meydir bunu nû eyle.

Seller gibi cû eyle, tâ kalbin ola derya.

6. Açlktr taâmullah, kut-i dil i her-âgâh,

Vermi o kuluna âh, kim ak iledir eydâ.

7. HAKKI, dün ü gün dâim, ol kaim ü hem sâim.

Dol ak ile ol hâim, koy sûreti bul ma'nâ.

1. Ey ay yüzlü sevgili! Ramazan ay geldi. Bu ayda oruç tutup

az uyu ki, kalp gözün açlsn.

2. Miden bo olsun ki gönlün süslensin. Ney gibi içi bo ol da saf

öze kavu. Ney gibi dem ile dol ki eker ve helva yemi olasn.

3. Bu karn nehrinden kil arnp her yl temizlenmesidir. Tâ ki

gönül hayat gibi beden topran dirilsin.

4. Oruç ile beden ve canm temizle, ekmek yeme. Böylece her

hücren rûhânî içki ile dolup kendinden geçsin.

5. Bu sözleri iit ve bu demleri bir içki gibi yudumla da seller gi-

bi co. Tâ ki gönlün deryâya dönsün.

6. Allah yiyecei, açlktr. Her uyanklk ehlinin gönül kutluluu

da açlktr. Ak ile eydâ olan kiiye bu huylar Allah, açl nedeniyle

balamtr.
7. Ey Hakk! Gündüz oruçlu, gece namazl ol. Böylece ak ile do-

lup kendinden geç ki sûreti brakp mânâ bulasn.

ÜÇÜNCÜ NEV: Tokluun kötülüünü ve açln faziletini bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, üç haslet kalbe kasvettir. Çok

yemek, çok uyumak ve çok konumak. Karnlar tok olunca, rûhlar
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beden olur. Karn aç olsa, beden rûha döner. Bedenin shhati, az ye-

mektedir. Rûhun shhati, az uykudadr. Tok olandan bir akl gider.

Bir daha geri gelmez. Açlk, ism i A'zâmdr. Mülk-i ekremdir. Az ye-

mek, az uyumaya yardmcdr. Az uyumak, az konumaya sebeptir.

Tokluk hastal çarr. Hastalk ise, derde, eleme çarr. Tokluk,

bütün hastalklarn asldr. Açlk ise, bütün çarelerin esasdr. Ves-

vese ve evhâd atei, belki insanlarn nefslerindeki bütün ateler,

açlkla söner. Nefsi aç olann, vesvesesi kalmaz. Nitekim mecnûn
aç olunca, cünûnu [delilii] kalmayp, akll olur. Açlk, ibret tar-

lasdr. Hikmet çemesidir. Fetârietin ruhudur. Muhabbet anahtar-

dr. Marifet mumu, hakikat yoludur. Nefs feryad eden bir hasta

olup, en âcil ifâs açlktr. Toklukla gönülden hikmet zâil olur. Aç-

lkla onda her ilim hâsl olur. Açlk asfiyânm safâsidr. Nazm:

Acmak bedeninin esenliidir. Velîler ve saf kullarn gidiât da
budur. Velilik yolundaki kiide yiyecee dükünlük olmaz. Çünkü velî-

nin kutluluu ve az Allah' zikirdedir.

Açlk, güzel ahlâkn temeli, tokluk, kötü sfatlarn menbadr.
Karn tok olunca, uzuvlar aç olur. Karn aç olsa, uzuvlar tok olur.

Açlk nefse zindan, kalbe gülistandr. Toklukta vâki ,olan vesveseler

kuvvetli ve artc olur. Açlkta vâki olan vesveseler, âtl ve bâtl olur.

Kimin karn aç olursa, kalbi iki âlemden geçip Mevlâ'ya döner. Aç-

lk kalbi hikmetle doldurur. Tokluk sar ve dilsiz eder. Açlk, be-

dende hafiflik ve afîfliktir. Gözde ibret, gönülde hikmettir. Kalbin

cilâs iki haslette olup, biri açlk, biri gece uykusuzluktur. Ekmek,
bedenin gdas, açlk ise, dil ve cann gdasdr. Bir eyhin müridi

bir gün aç kalp, eyhine açm dedikte, eyh, Allah dedi. Bunun üze-

rine o mürid, o ismin zikrine devam edip, ikinci günde, azk isterim

dedikte, eyh ona, Allah elbette lâzmdr buyurdu. Sonra üçüncü
günde, o sabreden zikredici, azk nedir? dedikte, eyhi, hiç ölmeyen
dirinin zikridir, buyurdu. Dördüncü gün de bitince, o zikreden oruç-

lu bir cezbe-i Hakk ile iftar edip, can az ile berhurdâr oldu. Vü-
cûdunun cüzleri ak arab ile dolup, meczûb-i lâhî olmutu.

DÖRDÜNCÜ NEV: Yemeyi azaltmann nasl olduunu, mikta-

rn, fayda ve srlarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, yemei azaltmaktan maksat,

hayvani ve ehvanî nefsi zayflatp, akim emrine sokmaktr. Mak-
sad, içini temizlemek ve kalbini kötü ahlâktan tasfiye etmektir.

Ackmak kim vücûdunda safadr,

iâr- evliya ve asfiyâdr.

Tekâzâ-y taâm olmaz velîde,

Velînin kûtu çün zikr i Hûda'dr.
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Çünkü açlk, yürein yan eritip, kann azaltnca, beyaz ve ince

olur., Gönül hayvani nefsin zulmet ve tozlarndan pak ve saf olup

cilalanr. Parlakl ile zikir nûrlanna ve varidat kabule istidatl

olur. Sonra o aynadaki o nurlar, nefs toprana aksedip, Rabb'inin

nuruyla parlaynca, nefsin zulmeti yok olup, ehvet zulmetlerinin

sadefi yarlp, muhabbet incisi görünür. nsandan istenen muhab-
bettir. nsan onunla meleklerden sevgili olur.

Marifet yolu yolculuuna balam olanlara, yemekten sakna-
caklar ekil, ifrat ve tefritten kaçnp, orta derecede yemektir. Orta
derece yemek, bir gün bir gecede elli dirhemden [200 gram] yüz
dirheme [400 gram] varnca yemektir. Su da bu yüz dirheme gir-

mektedir. Bu
3
miktar yemek, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi ve ru-

hun cilâlanmas için çok lüzumludur. Nitekim Resûlullah (s.a.v.)

buyurdu ki: «Karnnz aç tutunuz; tâ ki kalbinizle Rabb'inizi göre-

siniz». Hadîs-i erifde: «nsann karnndan erli ve zararl bir torba
dolmamtr», diye geldi. Çünkü bedene, gdadan yardm olur. Hal-

buki gda için, cierde bulunan tabii kuvvetler, eytann askeridir.

O hâlde eytann taifesi olan bu kuvvetler, gdadan çok pay alnca,

nefsin arzular onunla kuvvetlenir. .Nefsin zulmeti, tabiatin karan-l yürei kuatr. Gdalardaki rutubetten beyin damarlarna gev-

eklik gelir. Ondan da, hisler hareketini kaybeder, uyku bastrr,
hatr bulanr. Gda az olursa, nefsin arzular ,ve tabiî kuvvetlerin

zulmeti azalr, gönül parlar. te kalpte, cilalanm olan rûh, yük-
sek akl, idrâk edici tasarrufundan men edemezler. Orada söz sahi-

bi rûh olup, insan kendi mertebesini bulur. Bunun srr öyledir ki,

insann beslenme ii, nebatî mertebesidir. ehveti, hayvan derece-

si, ilim ve irfan insanlk mertebesidir. O hâlde sadece beden için,

gdalara yönelip, onlarla megul olan kimsede hâkim olan hayvan-
lk mertebesidir. Bu iki mertebeyi, Allahü Teâlâ lûtf edip kullarna
duyurmutur. Nitekim Kur'ân- Kerim'de A'râf sûresi yüz yetmi
dokuzuncu âyetinde: «Onlar, hayvan gibi, hattâ daha da aadadr-
lar», buyurmutur.

O hâlde akll kimse, bu iki aa ve eksik mertebede kalmayp,
kalbin tasfiyesi ve rûhun parlatlmas ile açlma ve kefe yönelip,

kâmil insan olup, mebde ve meâdna gidendir. Yâni yaayacak ve

ibâdetleri edâ edecek kadar yeyip, nefs devesini, kepekten hamur
veya arpa ile besleyip, nefsini koruma ve kalbi megul etmede, iyi

yemekleri elde etmekten ve düüncesinden kurtulup, insan merte-

besine kavuup, üris meclisine girmekle, her murad hâsl olmaktr.

Zira bitki ve hayvan mertebelerinden, insan mertebesine ulamak-
tadr. Yemei azaltmak, en önemli esas, art ve rükündür. Ama in-

san mertebesini bulmu, nefs ve tabiattan kurtulmu kâmilin aç-l zarar vermez. O güzel bir sabrdr. Belki onun uzun açl, ky-
metli bir huzûrdur. Nazm:
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Ervaha eder ho nidâ.

Pak ol, gel et, azm-i semâ.

Çün dürd-i hum ka rn bulur.

Ger bulsa kudretten safa.

Sâfi olur bevvâb- cân.

Bulur kamu derdin devâ.

Nûrundan fazladr duhân,
Dil hanesi bulmaz ziyâ.

Kalbin bulur nûru yân.
Hem bu serâ, hem ol serâ.

Ne su görünür, ne semâ,

Bulut ve sis olsa hava.

Saf eder, kalmaz keder,

Ne ho eser bâd sabâ.

8. Ey can yeter habs-i cihân Seyrân-gâhmdr lâ-mekân.

HAKKI, nedir bu hâkidân Fer i brak gel aslna.

1. O yüce vahy her an ruhlara güzellikle seslenir. Tortu olup top-

raa düme, pâk ol da gel semâ'ya yönel.

2. arap küpünün dibindeki tortunun topraa döküldüü gibi,

tembel canlar da öyle aa olur. Eer kudretten esenlik bulursa ber-

rak olursa araba bu ho gelir.

3. Bedende ekmek topra olmazsa can içkisi saf olur. Böylece

bütün srlar gönle açlr ve bütün dertler devâ bulur.

4. Cann bir ate saylr. Ondaki duman nurdan fazladr.k du-
man içinde gizlidir, onun için gönül evi aydnlanmaz.

5. Eer yemek duman içinde az olursa kalbin apaçk nûrlar bu-

lur, ve üphesiz hem bu menzil, hem de o menzil (âhiret) in aydnla-
nr.

6. Hele bir bak. Su bulank olursa onda ne su, ne de semâ görü-

nür. Eer hava bulutlu ve sisli olursa «ems-i Duna (kuluk günei)»
görünmez.

7. Meltem yeli estiinde gönülleri parlatr ve keder brakmaz. Bu
cila için her seher sabâ yeli ne güzel eser.

8. Ey can! Bu cihanda hapsolduun yeter, senin seyrângâhn
lâ-mekân (mekânszlk) dr. Ey Hakk! Topraa bu dükünlük neden?
Teferruat brak aslna gel.

1. Her lâhza ol vahy- âlâ

Dürd olma, hâki etme câ

2. Her can ki, ol tenbel olur

A'lâ-y huma ho gelir

3. Olmazsa tende hâk-i nân
Esrâr olur kalbe yân

4. Cânn çü u'ledir hemân
Dûd içre nûr olmu nihân

5. Az olsa ger bu dûd- nân
Ruen olur ho bî-gümân

6. Bir bak bulank ise mâ
Pinhân olur ems-i duha

7. Bâd- imâlî çün eser

Bu cilâ için her seher
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BENC NEV: Tokluk alâmetlerini ve açln kerametlerini

büdirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, bütün kalp hastalklarnn
menei, yemek arzusudur. Onunla iyi ahlâk kötü olmu, Cennetlik

Cehennemlie dönmü, cihan saray cana zindan olmutur. Bilgili

akl, cahil nefse esir etmitir. Açlk lezzetini bulan, toklua üzülür.

Zira çok yiyenin, yenileceini bilir. Akll olan, yemek ehvetini, is-

teini terk edip nefsini beslemez. Mezar topra için bedenini bes-

lemez. ehvânî nefs, akla kar gelir, Hakk'a isyan ederse de, açlk
onu emri altma alr. Açlk, bedene ve rûha faydaldr. Tokluk ise

her ikisine zarardr. Ömrünü yeme ve içmeye veren, hakikati brak-m hayâl ve serâb peindedir. Yiyen, hayatm yer. Hayatn yiyen-

lerin elde ettikleri, ancak ölümdür. Midesinin kulu olan kimsede, ne

akl, ne gönül, ne göz, ne kulak olur. Hep bedenini besleyen kimse,

tenâsül uzvunun kölesi, kulu olur. ömrü, hayvan gibi, ehvetler pe-

inde olur. Açlkla hayvani nefsi zayflarsa, o gönülde, rûh kuvvet

bulur. ehvani nefsin esaretinden kurtulup, ilim ve hikmetle adâlet

üzere olup, huzur ve ünsiyyete alr. Bu az kapanrsa, gönül az
açlr. Onunla gönül azklar yenir ve ak arab içilir. Marifet hil'at

boyuna biçilir. Böylece o nûr, gdas ile, bu tenûr [tandr, frn] ek-

meinden geçilir. O arab tâhûr ile, bu dünya leinden kaçlr. O
marifet hil'atyla vahdet âlemine göçülür. Ak kanad ile, evliyâ

zümresine karlp, enbiyâ ruhlar ile uçulur. Pir olan daimî genç
olup, sar yüzü, krmz gül gibi açlr. Nü]

âlemin srlar, gece gündüz kalbe saçlr. Bu az açlsa,

bend [bal] olur. Beden çöplüünde gönül derd:mend olur. Zira

topraktan olan cismin gdas yine topraktr: Böyleolunca rûh, hevâ
hevesin esiri, gönül belâ zindan, beyin vehim nehirleri eklini alr.

Her sözü kötü, her ihçirkin, her hâli hileli olur. Hayvan nefsi gda-
larla, bol yemeklerle zinde, ruhu ise hasta olur. Zira her lezzetli lok-

ma, o aziz cana zincir ayak ba olur. O hâlde akll olan, arpa ek-

mei ile yetinip, yemei azaltp, lokmas bir kaç olur.

Bununla nefsi zayf olup, rûh kurtulur. Cism ü can halâvet

[tatllk] ve muhabbetle dolup, leziz ve yüksek olur.

r

ALTINCI NEV: Tokluun âfetlerini ve açln ve orucun fay-

dalarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, yemei, o seni tayacak ka-

dar ye; sen onu tayacan kadar yeme. Yemei öyle ye ki, sen onu
yemi olasn. Onun seni yemi olmas gibi yeme. Sen onu yersen,

hepsi cana nûr olur. O seni yerse, hepsi duman olur. Rübâi (tercü-

medir) :
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Yolda, tabii kandan eer temizlenirsen,

Temizlerin ardnda, göklere yükselirsin?

Orucun yakmasndan, mum gibi nûr yaparsn,

Yemek zulmetiyle, yer tarafndan yenirsin.

Bir marifet talebesi, bir kâmile gidip, bana Allahü Teâlâ'nn

marifeti yolunu bildir diye arz ettiinde, o kâmil, sorann çok yemek
yediini bilip, cevabnda: «Git, önce yemek yemesini ören, sonra

gel bizimle marifetten konu», buyurdu.

•M- Bedenin zekât oruçtur ve geceleri ibâdet etmekle geçirmektir.

Bir âbidin, her gün oruç tutup, her akam bir batma yemekle iftar

edip, sabaha kadar namaz kldn, gönül sahibi bir mürid-i kâmil
iitip buyurdu ki: «Eer yarm ekmek yeyip uyua, daha iyi eder-

di». Kt'a (tercümedir):

Mi'deni yemekten, sen bo tutarsan,

Marifet nûrunu görürsün onda,

Mi'de bo olursa, hikmetler doar,
Dolu olsa illet, bulursun onda.

Çok yiyenin shhati az, sknts çok olur. Mi'de ve fercini düü-
nenin kymeti, barsaklarndan çkandr. Çok yemek israftr. Az
yemek iffettir. Açlk her hasletten yüksektir. Cism ve cana fayda-
dr. Bedenin rahat az yemektedir. Cann rahat az uyumakta, akln
rahat az konumaktadr. Kalbin rahat, himmetin, çalmann azl-
ndadr. Ebdâller, yalnz az yemek, gece ibâdet etmek, susmak ve
insanlardan ayrlmakla o makama kavutular. Beyt:

Açlk, ibâdet, susmak, uzlet, zikr ü fikr devam.
Eksik olan cihan, bunlarla olur tamam.

Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) açlktan eik yürürdü. Ebû Hü-
reyre (r.a.) açlktan mecnûn gibi kvranrd. Pirimiz Hazret-i Gavs-i

Ulvi Fakirullah eyh smail Tilovi (rahmetullahi aleyh) bu Hakk
oluna, terbiye için hitâb edip: «Molla brahim, ben gündüz ve ge-

cede bir defa, hazr olan yemekten yerim. Haftalk yiyeceim hangi
yemekle olursa olsun bir pidedir. Et suyu riyâzete mâni deildir.

Alt günde iki bardak su içerim. Yatsdan sonra uyur, sonra kalkar
sabaha kadar ibâdet eder, pazartesi ve perembe günleri oruç tuta-

rm», demiti. Nazm:

1. Dudan bala nândan, dolsun oruç cevheri.

Gitsin o keder candan, gelsin oruç hüneri.

2. Bu âlemi bil cissîn, dildir reh-i illiyyîn,

. Kalbe nazar- cân-bîn, versin oruç nazar.
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3. Ey nefs koy bu tedbîri, her hile ve tezviri,

Meksûr olur her tîri, olsa oruç siperi.

5.

4.

,
Hem mest i müdâm eyler, cân oruç eseri.

6. Ten zarf muhabbettir, dil gülen-i vahdettir,

Can hacle-i vuslatt, açlsa oruç deri.

7. HAKKI, gece ol kâim, hem gündüzün ol sâim.

Tâ kalbe dola dâim, oruç ehd ü ekeri.

1. Dudan yiyecekten bala, oruç cevheri dolsun. O keder can-

dan gitsin, yerine oruç hüneri gelsin.

2. Bu âlemi bir zindan bil. Cennet yolu gönülden geçer. Kalpte-

ki, can gören bak, oruç nazar versin.

3. Ey nefis! Hileyi, dedikoduyu ve tedbiri brak. Eer siper oruç

olursa her ok orada krlr.

4. Orucun asla zarar yoktur. Üstelik bin türlü yarar vardr.

Oruç te'siri daima bir mestlik verir.

5. Oruç vücûda ba edirir, ahlâk tamam eyler.

6. Beden sevgi zarfdr. Gönül vahdet güllüüdür. Can vuslat

gerdeidir, eer oruç kaps açlrsa!..

7. Ey Hakk! Gece namaz kl. Gündüz oruç tut. Tâ ki daima kal-

bine oruç ekeri ve bal dolsun.

YEDNC NEV: Çok yemenin on âfetini ve az yemenin üstün-

lüklerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, marifet talibi olup, bitki ive

hayvan mertebelerinden insan mertebesine çkmak, nefsi tezkiye,

kalbi tasfiye ve rûhu tediye [parlatma] etmek isteyenin, en önce

karnn haramdan koruyup düzeltmesi lâzmdr. Yemei azaltarak,

helâlin fazlasndan bile saknmaldr. Marifet yoluna buradan git-

melidir. Zira mi'denin korunmas her a'zâdan zordur. Skntsnn
meguliyyeti, hepsinden çoktur.^Beden ve rûha etki ve^zarar, hep-

sinden büyüktür. O öyle bir mehba ve madendir ki, afiflik, zayflk
ve kuvvet hep ondandr.

Çok yemenin zararlar saylamayacak kadar çoktur. Fakat he-

lak edici âfetleri ondur:
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Birinci âfet: Çok yeyince, kalp karanr, sertleir ve nuru gider.

Nitekim Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «Çok yemek ve içmekle

kalplerinizi öldürmeyiniz. Çünkü kalpler, çok su içinde kalm ekin-

ler gibi ölür». Zira insann vücûdunda yürek altmda mide kayna-

yan kazan gibidir. Buhar ona çkar. Bu buharn çokluundan yü-

ree karart, ^deime ve bulanklk gelir.

kinci âfet: Çok yemekte, uzuvlarn fitnesi, heyecan, fuzûlî ve

fesad olanlara taklmas vardr. Zira insann karn tok olunca, gözü

mâlâyâniye [lüzumsuz eylere] bakmak, kula öyle eyleri dinle-

mek ister. Dili bo sözler^söylemek, eli öyle eyler tutmak, aya öyle

yerlere gitmek ister. Ferci ehvetini söndürmek ister. jKarm aç olur-

sa, bütün organlar sakin olup, bir ey istemez. Mâlâyâni olan bo
eylere ve haramlara gitmez. Zira mide öyle bir organdr ki, aç olur-

sa, bedenin dier organlar tok [ihtiyaçsz] olur. O tok olursa, or-

ganlar aç olur. Velhâsl insann sözleri ve ileri yemek ve içmesi

oranndadr. Ona haram yemek girerse, ondan haram iler ve sözler

meydana gelir. Eer helâl fazla girerse, lüzumsuz iler ve sözler

meydana gelir. Sanki yemek ve içmek, i ve sözlerin tohumudur.
Bunlar onlardan vücûda gelir.

Üçüncü âfet: Çokfyemekte, anlay ve ilim azl vardr. Çünkü,
«Karn tok olursa fetânet kalmaz», denmitir. Dünya ve âhiret ile-

rinden birine muhtaç olursan, onu yapmaynca, birey yeme. Çün-
kü gdann buhar, anlay ve zekây örter.

1

Dördüncü âfet: Çok yemekte az ibâdet vardr. Zira insan çok
yerse, bedeni ar olup, uyku bastrr. Duygu ve kuvvetlerine dur-
gunluk gelip, tâate dönmekten kalr, atlm deersiz le gibi yatp,

uykuya gider. Halbuki ibâdet, dükkân halvet olan bir san'attr.

Aletleri mücâhededir.

Beinci âfet: Çok yemekte, ibâdet tadn duymamak vardr. Ni-

tekim Hazret-i Sddik-i Ekber (r.a.) buyurdu ki: -Müslüman oldu-

um zamandan bu ana kadar, bir kere doyuncaya kadar yemi de-

ilim, tâ ki Rabb'imin ibâdeti lezzetinden mahrum olmayaym. O
zamandan bugüne kadar suya yanm deilim, tâ ki Rabb'imin lika-

sndan geveklik bulmayaym». Hakikat ehli bir kâmil der ki: «Tâa-

tin en lezzetlisi ve tatlsn, açlktan ve susuzluktan karnm arkama
yapt zaman bulurum». Beyt (tercümedir):

Bu karn torbasn, sen eer boaltsan.
En kymetli cevherle, sen onu doldurursun.

Altnc âfet: Çok yemekte, harama düme tehlikesi vardr. Çün-
kü helâl sana az az gelir. Haram ise, her yandan çokça gelir. Nite-

kim hadîs i erifte, «Helâl sana, damla damla, haram ise, sel gibi

gelir», buyurulmutur.
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Yedinci âfet: Çok yemekte, yenecek eyleri kazanp hükmüne

almakla, aynca onu piirmek ve hazrlamakla, üçüncü olarak mi-

dede saklayp, sindirmekle, dördüncü olarak onu dar atmakla, be-

inci olarak bedende doan hastalklardan kurtulmakla çok me-
guliyetler vardr. Kalp ve beden meakkatte olur. Nitekim hadis-i

erifte, her derdin asl çok yemek ve her devann esas açlk olduu
bildirilmitir. Bunlardan baka insanlara dünyalk kazanmakla va-

kit harcamak vardr.

Sekizinci âfet: Çok yemekte, ölüm hastalnn iddetli olmas
vardr. Nitekim hadis i erifde, -Ölüm hastalnn iddeti, dünya
lezzetleri miktanncadr. Yemek ve içmek de dünya lezzetlerinden-

dir. Bunlar çok yapan, o iddeti çoaltm olur», buyuruldu.

Dokuzuncu âfet: Çok yemekte, âhiretin noksanl vardr. Nite-

kim Allahü Teâlâ Ahkâf sûresi yirminci âyetinde, .«Siz dünyada tay-

yib sevabnz giderip yalnz dünya hayat ile temettü ettiniz», bu-

yurur. Dünya lezzetlerinin, âhirette aclk olduunu duyurur. Zira

dünyadan lezzet aldn kadar, âhiret lezzetin azalr. Çok yemek
ise, dünya lezzetlerinden saylr. Hazret-i Hâlid bin Velid, Hazret-i

Ömer'i (radyallahü anhümâ) dâvet edip, ona nefis bir yemek ha-

zrlamt. Emirü'l - mu minin ona, «Mademki bu nefis yemek bizim

içindir, arpa ekmei yeyip, doymayan fakir âhirete gidince, onun
için ne vardr?», buyurdu. Hâlid (r.a.) cevabnda, «Ey mü'minlerin

emîri, onlara Cennet vardr-, dedi. Bunun üzerine Hazret-i Ömer
(r.a.) buyurdu ki: «Onlar, Cennete kavumakla kurtulmulardr.

Dünyada bu yiyecek bizim hazzmz olduundan, bizden uzaklap,
büyük kurtulua kavumulardr». Beyt (tercümedir):

Sonsuz Cennet ni'meti o kimseye helâldir ki,

El ve azn dünya ni'metlerine sürmedi.

Onuncu âfet: Çok yemekte, ar ve ayplanma vardr. ehvetleri-

ni terk etmelidir. Çünkü dünyann helâlinden hesap, haramndan
azab vardr. Lezzeti serâb, süsü yalancdr. te on âfet bunlardr.

Hidâyet ehli için bunlardan biri yetiir.

O hâlde. /-marifet isteyen, çok yemekten, karn tok olmaktan

kaçnp, bu âfetlerden kurtulur. Az yemeyi itiyâd edip, kerametler,

iyilikler ile gönlü âd olur. Zira az yemekte gedenin shhati, kuvve-

ti, hafzann kuvveti, gönlün safâsi, kalbin cilâs, rûhun nûru, ze-

kânn sür'ati, skntszlk, kanaat imkân, kyamet-gününün açl-
n hatrlamak, teveccüh, kolayln, huzurun husûlü, ibâdete de-

vam, abdestli durmak, bakalarna vermek, fakirlerin gönlünü al-

mak, yetimlere yardm etmek ve buna benzer çok keramet ve iyilik-

ler vardr.

F. 39



610 MARFETNÂME

Yemei azaltmann çojt yolar vardr. Biri udur ki, çok yeme-

nin yukarda bildirilen âfetlerini düünesin. Dier bir yolu, az ye-

menin iyilik ve faydalarn hatrlayp, öyle olmak isteyesin. Dier
bir yolu da, hazr olan yemeklerin en iyisini önce yiyesin. En kolay

yolu udur ki, bir çeit yal yemekle yetinesin. Daha kolay yolu, bir

gün bir gecede, bir kere yiyesin. En garib yolu, çok yiyen ve içen-

lerle yemeyip, yalnz bir yere gidesin. En yakn yolu, tart, ölçü ile

yiyip, içip, her gün be gram azaltasn. iki yüz gram kalana kadar
. Rübâiler:

Nefsim beni çok yemekle eyler pür-gam
Arlap olurum asem ü ebkem.

Az yeyip, az içsem olur gönlüm hurrem
Cismim hem olur hafif ve canm pür-dem.

A
Nefsim beni aldatmakta frsat bekler

Tergîb eder, çok çok yemek içmekler

Çün sofra bulur, o dem çekip emekler,

Düman beni dostumdan alkor eler.

***

Her lokma ki sen hrs ile yersin an,
Gaflet ile dolup gönlün olur zülmânî.

Hayvana ver ol lezzet i âb ü nân
HAKKI an yâd edip, ye kût- cân.

***

Her lokma ki lezzetiyle buldum zevki,

Ol lokmay keke bulsa düman halk.

Hayvana ver nebât sen ey HAKKI
Cân lezzetin al, gönülden iste Hakk'.

1. Çok yemekle nefsim beni gamlandrr ve arlap sar ve dil-

siz olurum. Az yiyip az içersem gönlüm sevinçle dolar; bedenim ha-

fifler, canm lâhî akla dolu olur.

2. Nefsim beni aldatmak konusunda frsat bekler. Çok çok yiyip

içmeye pek rabet gösterir. Bir çok emek sarfedip bir sofra bana
kurulur ve bu düman nefis beni dostumdan alkoyar, eler.

3. Hrs ile yediin her bir lokma gaflet ile gönlünü doldurur ve

seni karanlklar içinde brakr. O su ve ekmek lezzetini hayvanlara

brak. Hakk! Bunu hatrlayp sen can azn yemeye bak.

4. Lezzetiyle zevk bulduum her bir lokma keke dümanlarma
verilmi olsayd. Ey Hakk! Sen, bitkiyi hayvanlara ver de can lezze-

tini alp, ta gönülden Hakk' iste.



AÇLIIN FAYDALARI 611

SEKZNC NEV: Açln ksmlarn, hâl ve makamlarn bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, açlk uykusuzluu hâvidir. Tp-
k uzlet konumamay içine ald gibi. Açlk iki ksmdr: Biri ken-
di ihtiyar, istei ile olan açlk olup, sâliklerin, âhiret yolcularnn
açldr. Dieri ztrari olup, hakikat ehlinin açldr. Zira hakika-
te kavuan nefsini aç brakmak istemez. Lâkin arada bir yer. Bu
da üns makamnda ise böyledir. Heybet makamnda ise, çok yer. O
hâlde muhakkikin için çok yemek delil olmutur. Çünkü müahede
ettiklerinden azamet-i hâl ile gönüllerine hakikat nurlarnn hücu-
mu shhat vermitir. Sâliklerin çok yemesi, Allahü Teâlâ'dan uzak,
kapsndan kovulmu olup onlara ehvanî ve hayvani nefsin hâkim
olduunu gösterir. Onlarn az yemesi, gönüllerine Allahü Teâlâ'nn
cömertlik rüzgârnn dolup, onlar bedenlerini düünmekten alkoy-
duunu gösterir. Çok ileri gitmeyen açlk ise, her hâlde, her yönden
sâlikleri hâllere kavumaya, muhakkikleri srlara çarr. Lâkin if-

rat derecesindeki açlk, nefsin hevâsna sebep olur. Akln gitmesi-
ne, mizâcn bozulmasna yol açar.

4O hâlde mübtedi olan sâlike, hâllere kavumak için nefsini aç
brakmada ifrata gitmesine müsaade olunmaz. Onun için en iyisi,

devaml oruç tutup, yemei azaltmaktr. Gece ve gündüzle bir defa
yemelidir. Bir haftada iki kere katk yemelidir. Katn yalsn ye-
melidir. Faydalanmak ve mârifet ve muhabbet bulmak isterse, böy-
le yapmaldr. Açln hâli ve makam vardr. ^Balangçta olanlarda
olan hâli, hüû', hudû", meskenet, zül ve iftikârdr. A'zâlarn sükûnu
ve kötü düüncelerin kalbe gelmemesi bu kabildendir. Sondakilerde,

,

olan açln hâli, kalb incelii, gönül sâfâsdr. Ünsiyettir. Mâsivâ-
nn gitmesidir. lâhi izzet ve Rabbâni saltanat ile, beeri sfatlardan
ayrlmaktr. Açln makamna gelince: Makam- Samedânidir. O
öyle yüksek bir makamdr ki, onun acib hâlleri ve garib srlar var-
dr. te azimete yakn açln faydalan bunlardr. .Yoksa avamn
açl deil. Zira avamn açlnda bedenin shhati, mizacn uygun-
luundan baka bir fayda yoktur. Aç insann bir özellii de, eyta-
n tanmaktr. Rübâiler:

1. Açlk ki tok eyler ol kamu a'zây
Açlkta bu nefs terk eder dünyây,
Hem açlk açar rumûz- her ma'nây
Açlkta bulur bu cân ü dil Mevlâ'y.

***

2. Nândan bo olan kimesne pür hikmettir

Gönlü gözü uyank, ii ibrettir,
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Açlk ki tamam hiffet ü iffettir

derde ifâdr ol. tene shhattir.

*

3. HAKKI, yemek az ye, az uyu, az söyle

Can sal, dil holuu bul sen öyle,

Her ne dilesen gönülde bul, zevk eyle

Kim iki cihan saadetidir böyle.

*
**

4. Bend eyle dehân bu cihan seyret

Koy hâb, gönülde her nihân seyret.

Ak aça yürekte çün dehâm seyret.

Deryalar içip safâ-y cân seyret.

*

5. Nefs ehline gerçi açlk olmu zindan

Amma ki gönül ehlinedir ho seyrân,

Açlkta gönül safa bulur, lezzet cân
Demek ki açlktr ehl i Hakk'a Hakk'dan ihsan.

***

6. Hakkâ ki, taâm- enbiyâdr açlk,

Hem hâl ü makam i evliyâdr açlk,

Hem safvet-i kalb-i asfiyâdr açlk
Her derde devâ ve ho nevâdr açlk.

7. Hakkâ ki, safâ-y asfiyâ cû olmu
Takva vü reâd- etkya cû olmu,
Hem fetânet-i rey-i ezkiyâ cû olmu
Belki en yüksek makam, mertebe cû olmu.

8. Çok uyumak oldu ilm ü fadl hadim,

Çok uyuyan, çok yiyen olur hasta ve nâdim.
Gece kâim ü gündüzün olursa sâim
lm ü fazilet pnar olursun dâim.

*
**

9. HAKKI HAK için gündüz gece ol kâim
Ölmezden ölüp sen ol gamdan hâim,

Oldukça bu nefs hayy, gönüldür nâim,
Nefs ölse, gönül bulur, hayât- dâim.

*

10. HAKKI az ye eyle balne halk mizân
Açlkda yok ol ziyân ki toklukda yân,
Açhkda olan ziyâna besdir bir nân
Toklukda marazlara gerek çok dermân.
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1. Bütün uzuvlar doyuran, gerçekte açlktr. Açlkta nefis, dün-

yay terkeder. Her mânânn srlarn açlk ortaya çkarr. Bu can ve

gönül de Mevlâ'y açlkta bulur.

2. Yiyecekten bo olan kimse hikmetlerle doludur. Gönül gözü

uyank olur ve ii ibret almaktr. Açlk batan sona hafiflik ve iffet

saylr. Her derde ifâ ve bedene shhat, açlktr.

3. Ey Hakk! Az ye, az uyu, az konu. Böylece can sal ve gö-

nül holuu bul. Her ne dilersen gönlünde bulup zevk eyle ki, bu, iki

cihan saâdetidir.

4. Azn bala da bu cihan seyret. Uykuyu brak da gönlünde

her bir gizlilii seyret. Bak ki gönlündeki az ak açar. Deryalar içip

böylece can esenliini seyret.

5. Görünüte nefs ehline, açlk bir zindan gibi gelir, ama bu, gö-

nül ehli kiiler için güzel bir seyrândr. Gönül açlkta safâ bulur, can

da lezzet... Demek ki Allah yolunun yolcularna Allah'n ihsan açlk-

tr.

6. Açlk, gerçekte nebiler yemeidir. Açlk, velîlerin hâl ve ma-

kamn salar. Açlk, temiz gönüllülerin arkldr. Açlk her derde

çâre olan güzel bir yiyecektir.

7. Gerçekte, temiz gönüllülerin esenlii açlktadr. Allah'n has-

sas kullarnn olgunluu ve takvâs da açlktr. Duru gönüllülerin gö-

rü temizlii de açlktr. Belki açlk en yüksek makam ve mertebedir.

8. Çok uyumak, ilim ve fazileti giderir. Çok uyuyan ve çok yiyen

pimanlk içinde kalr. Gece namazda gündüz oruçta olursan daima

ilim ve fazilet pnar olursun.

9. Ey Hakk! Allah yolunda gece gündüz namaz kl. ölmeden

önce ölüp gamlarndan kurtul. Bu nefsin diri olduu müddetçe gön-

lün uykudadr. Eer nefsin ölürse gönül ebedî hayat bulur.

10. Ey Hakk! Az ye, karnna boazn ölçü yap. Açlkta olmayan

ziyan toklukta apaçktr. Açln ziyanna bir ekmek parças yeterli-

dir. Tokluun hastalklarna ise çok derman aramak gerekir.

KNC FASIL

Marifet yolundaki alt esasn ikincisi olan az uyumann fayda-

larn on nevi ile beyân eder.

BRNC NEV: Az uyumay Kur'ân- Kerim ve hadîs i kudsî üe

bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inâyet edip, gafletten huzuruna

çarp, geceleri ihyâ etmenin faziletini herkese duyurmutur. Nite-

kim Kur'ân- Kerim'de Al i mrân sûresi onyedinci âyetinde: «O
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muttekiler, ehvetleri terk edip, tâat ve musibete sabr edicilerdir.

Söz, hareket ve niyetlerinde sâdk. Allahü Teâlâ'ya itaatkârdrlar.

Allah yolunda mallarn, hakk olanlara verirler. Kabul zaman olan

seher vaktinde istifar eder ve namaz klarlar». Furkan sûresi alt-

mdördüncü âyetinde: «Onlar, Rableri için secde ve kyamla [yâni

namazla] gecelerler», Müzzemmil sûresinde: «Ey kilim bürünmü
(yahut ey peygamberlik yükünü yüklenmi) Habîbim, gece kalk,

namaz kl. O gecede az uyu, Kur ân- Kerîm i, harflerini belli ede-

rek oku». Isrâ sûresi yetmidokuzuncu âyetinde: «Gecenin baz vak-

tinde uyanp, senin için, farziyyet ve faziletine ziyade olarak, namaz
kl. Tâ ki Rabb'n (c.c.) seni kyâmette Makam Mahmûd'a getir-

sin», buyuruyor. Nitekim buyurmutur:

Kulum beni bulursun, gece karanlnda,
Kendine daha yakn, ara bulursun beni.

Hadis i kudside buyurdu ki: «Ey Âdemolu, çok uyumakla kal-

binin parlamasn nasl istersin? Uykuyu kabre brak ve kalbinin

nurunu az uykuda ara ve geceleri ibâdetle geçir. Beni sevdiini söy-

leyip de, gece plduunda, benden yüz çevirip uyuyan yalancdr».

Bir kâmil demitir ki, Arabi beyt (tercümedir):

Sevenin aarm uyumasna,
Sevene her uyku haramdr dostum.

Nazm:

1. Uyuma sen bir gece ey meh-lika

Tâ sana yüz gösterse gene -i bekâ.

2. Dil güneinden gece çün germ ola,

Bu iki çemin aça ol tûtiyâ.

3. Bir gece sabr eyle, yere koyma ba,
Mürg-i saâdet kona tâ bana.

4. Gündüz olur kesb ü gece ak- yâr,

Âk eder her gece zikr-i Hüdâ.

5. Halk varp uykuya düler görür.

Bulmu uyank kerem i Kibriyâ.

6. Hak dedi Dâvûd'a, benim âkm,
Gece uyumaz bana eyler senâ.

7. Âk olur tâlib-i halvet ki tâ,

Göstere dildâre dilinden rzâ.

8. Hâb- girân teneye mümkün deil,

Uyua düte görür ol ayn mâ.



AZ UYUMANIN FAYDALARI 615

9. HAKKI erer her gece Hakkdan hitâb,

Kalk vü teveccüh bana kl bul hedâ.

1. Ey ay alnl, bir gece olsun uyuma tâ ki ebedîlik hazinesi sana
yüz göstersin.

2. Gece, gönül güneiyle hararet bulsun da o sürme, her iki gö-

zünü de açsn.

3. Bir gece sabredip yere ba koyma (uyuma). Tâ ki bana saâ-

det kuu konsun.

4. Gündüz rzkn, gece Sevgili'nin akm kazanrsn. Âk ise her

gece Hûda'y zikreder.

5. Halk uykuya varp düler görürken uyank olan, Allah'n lütuf

ve keremine kavuur.

6. Allah Dâvûd (a.s.) a dedi ki: »Benim âm, gece uyumayp
Bana övgülerde bulunur».

7. Âk, gönlünden sevgiliye rzâ göstermesi için halvet ister.

8. Susuz kiinin derin uyku uyumas mümkün deildir. Çünkü
rüyasnda devaml su görür.

9. Ey Hakk! Her gece Allah'dan, »Kalk ve bana yönelip kurtu-

lu bul!» nidas bana eriir.

KNC NEV: Gece uyank olmay ve ibâdetle geçirmeyi hadîs-i

eriflerle bildirir.

Ey aziz! Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) ümmetine efkatle, ge-

ce kalkp ibâdet etmeyi tevik edip, her gece gelen Hakk'm nidasn
duyurmutur. Nitekim müteâbih hadis-i eriflerinde buyurmutur:
«Her gece, gecenin ikinci yars oldukta, Hakk Teâlâ semâ-y dün-

yaya nuzûl edip buyurur ki: Bana dua edenin duasn kabul ederim,

isteyene veririm, istifar edeni mafiret ederim». Yine buyurdu:

«Her gecenin ilk üçte biri geçtii zaman Hakk Teâlâ'mn rahmeti

dünyaya inip, sabah oluncaya kadar der ki: steyen yok mudur ve-

reyim; duâ eden yok mu kabul edeyim; stifar eden yok mu, ma-
firet edeyim». Yine buyurdu: «Gecenin üçüncü ksmnda, Hakk Teâ-

lâ semâ y dünyaya der ki: Duâ edenin duâsn kabul ederim, isteye-

ne veririm». Bey t (tercümedir):

Nidâ edip gece ervaha der O nûru'n-nûr,

Bana teveccüh eden can, bulur gönülde huzûr.

Yine buyurdu: «ki gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz». Beyt

(tercümedir):

Sa yan üzre yatard kbleye istikbâl edip,

Her nefeste açlrd, ona bin gizli kapu.
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Yine buyurdu: «Sabah açld vakit uyumak, rzka mânidir.

Üzüntüleri toplaycdr». Habib-i Ekrem'in (s.a.v.) müezzini Bilal-i

Habeî (r.a.) Hazretleri her gece, seher vaktinde u beyitleri okur-

du (tercümedir):

Uyann uyann, ey uyuyanlar,

Sabah, gece askerini yeniyor.

Ey uyuyan kalk, uykundan uyan,

Yoksa gece seni malûb ediyor.

Ey uykuya dalp, sessiz uyuyan,
Sen uyuyorsun, Rab bin uyumuyor.

Rabb'in seni kapma çaryor,
ntikam deil, kalk, sen de af dile.

Salli alâ Seyyidinâ Mustafâ,

Ahmedün el-hâdi aleyhisselâm.

Nazm:

1. Cihan akla ûr eyle ba'de nsfi'l-leyl,

Zaman bezm-i huzur eyle ba'de nsfi'l-leyl,

2. Çü mâhitâb- eb eyler arâb- ak tahûr,

Piyâlesin leb-i hür eyle ba'de nsfi'l-leyl.

3. arâb- ak içer kalbi saf olan geceler.

Uyan, gönülde sürür eyle ba'de nsfi'l-leyl.

4. arâb- vahdeti seyreyle, mâhitâb ise eb,
Zulâm ise dahi nûr eyle ba'de nsfi'l-leyl.

5. Burak- ehl-i dil olmu çü rûenâ-y mâh,
Urûc- rûhu zarûr eyle ba'de nsfi'l-leyl.

6. Bu hâk i pâk-i zemin, pür arâb vahdettir,

An arâb- tahûr eyle ba'de nsfi'l-leyl.

7. Uyuma eb, nazar eyle cihâna ey HAKKI,
Cemâl i ak zuhûr eyle ba de nsfi'l-leyl.

1. Gece yarsndan sonra cihân ak ile çoraklattr. Gece yars-
ntn sonrasn, huzûr bezminde geçen zaman eyle.

2. Mademki gecenin parlak mehtab temiz ak arabnn görün-

tüsünü verir, öyleyse sen de gece yarsndan sonra, onun kadehini hû-

rilerin duda eyle.

3. Kalbi saf olanlar, gece boyunca ak arâb içer. Uyan da gece

yarsndan sonra gönlünü sevinçle doldur.
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4. Gece, mehtapl ise, ak arâbn seyret. Eer karanlk ise gece
yarsndan sonra uyank kalp onu nur eyle.

5. Mademki mehtâbn parlay, gönül ehli kiilerin Burak' ol-

mutur. Öyleyse gece yarsndan sonra rûh yükseliini zarurî hâle ge-
tir.

6. Yerin bu temiz topra batan sona vahdet arâbyla doludur.

Gece yarsndan sonra sen onu temiz içki eyle.

7. Ey Hakk! Geceleri uyuma da cihâna bir bak. Gece yarsndan
sonra ise zuhur aknn güzelliini gör.

Az uyumay, gece kalkmay, kymetli uykuyu
ve avamn gafletini bildirir.

Ey aziz! »EhluHan demilerdir ki, az uyumak, Allahü Teâlâ'ya yö-

nelmede ihtimamdr. Zira avamn uykusu gaflet ve kendinde olma-
maktr. Gaflet ise, gönülde zulmettir. Marifet talibinin gece uyuma-
s yasaktr. Çünkü onun matlûbu hiç uyumaz, Kayyûmdur. Arabi
iir (tercümedir):

Brak uykuyu, uyku, faziletleri ykar.
Yemek ve uyku ile, raz olma dünyâda.

Gece uyank dur ve yükseklikleri iste.

Ortalk kararnca, yönel mahbûbdan yana.

Arifin uykusu, müahede ve murakabedir. Rûhlar ile görüme ve
bulumadr. Sevdikleri ile bir araya gelme, özlediklerine kavuma-
dr. Gece uykusuzluu âklara nimettir. Uyku elemden istirahattr.

Gece uykusuzluu iki hayatn biridir. Açlk ve uykusuzlukla gönül
diridir. Gece ibâdet, ibâdetlerin esasdr. Gece yarsndan sonra uya-
nk olmak saâdet alâmetidir. Zikrullah ile geceyi geçirmek iyi kulla-

rn ibâdeti ve has kullarn âdetidir. Gece zikredip uyumamak, evk
sahiplerinin iini esas, âklarn saâdetidir. Gece uyumayp zikret-

mek evliyânn iâr, âsfiyânm iidir. nsanlarn ganimeti, abdalla-
rn frsatdr. Seçkin kullarn bahar çemesi, mukarreblerin bahçe-
sidir. Ariflerin hediyesi, kâmillerin definesidir. Nazm

1. Çün gelir eb vakt i halvet-gâh olur,

Kble-i uâk vech-i mâh olur.

2. Hâb koy mehtâb iken ey meh perest

Mâhdan agâh ona hem-râh olur.

3. Uyku bahrnda kamu halk olsa lâ,

Uykusuzlar vakti illallah olur.

4. Ak eder arzu gece halvetin.

Kim ona eb vuslat- nâgâh olur.
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5. Dâne-i can cism ile çün kâhdir,

Cism uyursa, dânesi bî-kâh olur.

6. Kullarn eb kil ü kâli gark olup

Vakt-i ilhâmât-i ahinâh olur.

7. eb nüzul eyler çü sultan tahtna.

Cümle söz HAKKI ol dem kütâh olur.

1. Gece geldiinde, halvet zaman olur. Âklarn kblesi, ayn yü-

zü olur.

2. Ey aya tapan! Gece mehtabl iken uyumay brak. Mehtap

uyank olanlara yol arkadal eder.

3. Bütün yaratklar uyku denizinde kaybolsa da uykusuzlarn za-

4. Âk, gece halvetini arzular, ki bir gece ona aniden vuslat eri-

iverir.

5. Beden buday, bu cisim ile bir saman yndr. Beden uyur-

sa taneler samandan arnr.

6. Gece, kullarn dedikodusu boulup gider de sultanlar sultan-

nn ilham vakti gelir.

7. Sultan tahtna mademki geceleri oturur, ite ey Hakk, o an

bütün sözler ksack olur, konuulmaz.

DÖRDÜNCÜ NEV: Uykuyu azaltan gece kalkmann fazilet ve

faydalarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, saadet sermayemiz gecelerdir.

nsanlardan ayr durmamz, dost ile beraber bulunmamz geceler-

dir. Gece âklarn dert ortadr. Gece ariflerin srdadr. Gece

âklarn derdi artar. Gece, âriflerin ba dartar. Gece, kâmilin par-

lak gündüzüdür. Kalp semâsna günei indirir. Her gece o güne do-

ar. Lâkin insanlar uyku denizi kaplar. Her seherde, her murad

hâsldr. O vakit, kör gibi uyumak mükildir. Seher vakti mübârek

saattir. O saatte uyank olan saadet ehlidir. Seher vakti âklar uyu-

mazlar. Ariflerin gönlünden uzaa gitmezler. Seher vaktinde rah-

met kaplar açlr. O zaman uyank olann rûhu zevk, hatr safa

bulur. Nazm:

1. Ehl i akn didesi bidâr olur vakt i seher

Cân- ehl i dil dolu esrar olur vakt i seher.

2. ehr i dil bî-kesret nâ-cins tenhâdr gece

Bezm-i can bi-zahmet-i agyâr olur vakt i seher.

3. Kaldrr dildâr yüzünden nikabn vakt i subh

Onu seyr eyler ol kim hüyâr olur vakt i seher.
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4. Ölü kalb uyku içre gafil devlet i bidârdan

Ârif-i agâha devlet yâr olur vakt i seher.

5. Pertev-i hurid-i vech-i dilbere mütak olan

Ehl-i hâlin gönlü pür envâr olur vakt-i seher.

6. Hak nida eder, yok mu isteyen her nîm-i eb
Kim ne isterse o berhurdar olun vakt i seher.

7. Bâb- ihsân- Hüdâ feth olmak istersen sana

Dil kapusun beklemek ho kâr olur vakt-i seher.

8. Ol ki eki ü urb olur ii gece gündüz hemân
Uyku lâzmdr ona bîmâr olur vakt-i seher.

9. HAKKI, bîdâr ol, seher vaktinde, tenbel olma

Uyumak, insana ayb u âr olur vakt-i seher.

1. Âklarn gözü seher vakti açlr. Gönül ehlinin can, seher

vakti srlarla dolar.

2. Gönül ehri geceleri yalnz ve tenha olur. Seher vaktinde ise

can bezmi, bakalarnn zahmetinden arnr.

3. Sevgili, sabah vakti yüzündeki örtüyü kaldrr. Seher vakti

akll (uyank) olanlar ancak onu seyredebilir.

4. Ölü kalpler, uyanklk devletinden uyku içre gafildir. Uyank
arife ise seher vakti iyi talih elik eder.

5. Sevgilinin yüzündeki güne aydnlna susam olan hâl ehli-

nin gönlü seher vakti nûrlarla dolar.

6. Allah her gece yars «Fofc mu isteyen!» diye nida eyler. O an-

da kim ne isterse seher vakti isteine kavuur.

7. Sana Allah'n ba kapsnn açlmasn istiyorsan seher vakti

gönül kapsn beklemek iyi bir kazançtr.

8. i, gece gündüz yemek içmek olan kiiye uyku da lâzm oldu-

undan o kii seher vakti hasta gibi yatar.

9. Ey Hakk! Seher vaktinde uyank ol, tembellik etûie. Seher

vakti uyumak insana ayp ve âr olmutur.

BENC NEV: Az uyumann iyi haslet olduunu bildirir.

Ey aziz! Evliyâullahn en üstünü Sddîk-i Ekber (r.a.) hazretleri

her gece, yats namazndan sonra bir iki saat kadar, hâne halkyla

sohbet ederdi. Sonra çoluk çocuu yatnca, kendi kalkp, abdestini

yenilerdi ve iki> rek'at nafile küp seccade üzerinde oturup, huû'
ve hudû' ile murakabeye giderdi. Sabaha bir saat kalncaya kadar

devam eder, sonra mübarek ban kaldrp bir kere, ah ederdi. O
anda mübarek azndan öyle bir nûr zahir olurdu ki, uasndan evi-
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nin içi aydnlanr, duvan çamurunda olan saman görünürdü. Sonra
kalkp on rek'at teheccüd ve üç rek'at vitir namaz klp çoluk çocu-
unu uyandrrd. Sabah olunca sabah namaznn sünnetini klp
câmiye giderdi.

Bir kimse bir câriye almt. Yatsdan sonra onunla yalnz kal-

dnda ve ona, «Yata döe de yataym», dediinde cariyesi: «Ey
efendim, senin bir Mevlân var mdr?», diye sordu. Efendisi, «Evet,

ben de bir kulum, benim de bir Mevlâm [efendim] vardr», dedi.

O zaman cariyesi, «Senin Mevlân uyur mu?», dedi. Efendisi, «Benim
Mevlâm Hayy ve Kayyûmdur. Aslâ uyumaz», dedi. O zaman câriye
serzenerek efendisine, «Ya sen hiç utanmaz msn ki, hiç uyumayan
Mevlâ huzurunda yatp uyursun», dedi. Bu nükte efendisinin kalbi-

ne tesir edip, gece ibâdetini kendine âdet edindi. Yaad müddetçe
yataa girmeyip, uyumayp evliyâ mertebesine kavutu. Zira evliya

, üç hasletle gitmitir. Çok ackt zaman yemek yer
ve az yer. Çok uyku bastrd zaman uyur ve az uyur. Gerektii za-
man konuur ve az konuur. Uykusu çok olann rûhu hasta, ii zor-
dur. Nazm:

1. Ey dîde nedir uyku, gel uyan gecelerde,

Kevkeblerin et seyrini seyrân gecelerde.

2. Bak hey et i âlemde, bu hikmetleri seyr et,

Bul sâni'ini. ol ana hayran gecelerde.

3. Çün gündüz olursun nice ayar ile gâfil,

Koy gafleti dildardan utan gecelerde.

4. Gafletle uyumak ne revâ abd fakire.

efkatle nidâ eyleye Rahman gecelerde.

5. Cümle geceyi uyuma, Kayyûm'u seversen.

Tâ hayy olasn Hayy ile, ey cân gecelerde.

6. Âklar uyumaz gece, hem sen uyuma kim.
Gönlün gözüne görüne, cânân gecelerde.

7. DU beyt i Hüdâdr, onu pak eyle sivâdan,

Kasma nüzûl eyler, ol sultan gecelerde.

8. Az ye, az uyu, hayrete var, fâni ol andan.
Bul cân- beka, ol ana mihm ân gecelerde.

9. Allah için ol halka mukârin gece gündüz,
Ey HAKKI, nihân ak adna yan gecelerde.

1. Ey göz! Uyku da neymi, gel gecelerde uyank ol. Geceler bo-

yu yldzlarn yürüyülerim izle.
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2. Bak da bu kâinattaki hikmetleri seyret. Sonra Yaratcn bul

da gecelerde ona hayrân ol.

3. Niceye dek gündüzlerde bakalaryla gafillik çekersin. Gajleti

brak da gecelerde sevgiliden utan.

4. Fakir bir kulun, gaflet ile uyumak nesine gerek. Oysa Allah

gecelerde efkat ile, «Yok mu isteyen!» diye nida etmektedir.

5. Allah'n seversen bütün geceyi uyuyarak geçirme. Ey can! Tâ

ki gecelerde Diri olan Allah ile dirilesin.

6. Âklar geceleri uyumaz. Sen de uyuma ki, Sevgili gönül gözü-

ne görünsün.

7. Gönül, AUah evidir. Onu baka eylerden art. O sultan, kas-

rna ancak geceleri iner.

8. Az ye, az uyu, ve hayrete varp O'nda yok ol. Böylece ebedî

can bulup gecelerde O'na misafir ol.

9. Allah için ey Hakk! Halka gece gündüz yakn ol ama, yine de

gecelerde gizli ak ateine yan.

ALTINCI NEV.- Uykunun mezmûm, çok olduunda zararl ol-

duunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, gaflet uykusu mezmûmdur,
kötüdür. -Geveklik ve durgunluk verir. Zira avamn uykusu, bede-

nin ataletidir. Ömrü zâyi edicidir. Nitekim Allahü Teâlâ, En'âm sû-

resi altmnc âyetinde, «Allah, gece lilerinizi tamamen alarak,

sizi ölü gibi eder», buyurup, uykunun ölümün kardei olduunu du-

yurmutur. Hakk'tan uzak olan ehl-i hasrettir. Hasret ehline uyku

bir musibettir. Arif ise, Hakk'n huzûrundadr. Huzûr, sahiplerine

uyku, teveccüh ve lezzettir. Huzûrdan .alkoyan gaflet, târd, uzaklk

ve pimanlktr. Hüsran, cehalet ve melâmeti getirir. lim ve hikmet-

ten mahrum olmaya alâmettir. Zira arifin lezzeti huzûr-i izzettir.

Hayat muhabbettir. Allahü Teâlâ'y sevmenin alâmeti üçtür. Gece

uyumayp ibâdet etmek, güzel ve faydal konumak ve Allahü Te-

âlâ'ya hamd ü senadr.

Demek ki, gece uykusu, Hakk'tan yüz dönmek ve vebâldir. Uy-

ku lezzetli bir nimet olsa idi, elbette Cennette de bulunurdu. Halbu-

ki Cennette bulunmaz. O hâlde uyku bastrmaynca, ona iltifat ve

itibar olunmaz. Zira onunla kemâl elde edilmez. Nazm:

1. Aziz ban için gece yâr için uyuma,
Uurla leyli felekden ikâr için uyuma.

2. Çün uyudun nice bin gece lazz- nefs için

Bir iki eb ne plur.yâr- gâr için uyuma.
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3. Lâtif yâr ki, her göz uyumaz onun ile.

Huzûr edip geceler ol nigâr için uyuma.

4. Helâl olur mu, ar uyku hasta sahibine,

Terahhum eyle bu kalb i efkâr için uyuma.

5. Hüdâ demi ki, benim âm gece uyumaz,
Hayâ edersen, her eb ü âr için uyuma.

6. itmedin mi, gece kâm alr kamu uak.
Bu ak pâdiâh-i kâm-kâr için uyuma.

7. Binlerce kez dedim HAKKI Hakk'a gel geceler,

Yok olduun bilesin tâ o var için uyuma.

1. Aziz ban için o sevgili hürmetine gece uyuma. Felekten bir

gece çal ve avlanmak için uyuma.

2. Nefsinin zevki için nice binlerce geceler uyudun. Ne olur bir

iki gece de o maara dostu için uyuma.

3. Aslâ uyumayan o güzel Sevgili ile huzûr edip geceler boyu o

Sevgili hürmetine uyuma.

4. Ar uyku, hasta sahibine hiç helâl olur mu? Merhamet et, bu

üzüntü dolu gönül için uyuma.

5. Allah demi ki: «Benimâm gece uyumaz». Eer gecelerden

utanrsan, o âr için olsun uyuma.

6. Bütün âklarn geceleri esenlik bulduunu iitmedin mi? Öy-

leyse bu esenlikle dolu Padiahn ak için olsun uyuma.

7. Ey Hakk! Binlerce kerre dedim ki: «Geceleri Hakk'a gel». O
Var için uyuma da yok olduunu anlayasn.

i

YEDNC NEV: Az uyku, kalbe cilâ, basiret ehlinin gözüne

sürmedir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mücâhedesiz müahede olmaz.

Zira mücâhede etmeyen müahede bulmaz. Gönül gözü açlmaz.

Ama mücâhede eden için, müahede hazr olur. stesin veya isteme-

sin müahedeyi bulur. O hâlde müâhede hâsl oluncaya kadar mü-
câhede lâzmdr. Mücâhedeyi isteyen, açlkla, gece uykusuna devam
eder. Zira mücâhede eden marifet tâlibi, az yemek ve az uyumakla,

bedeninde unsurlarn cüzlerinden hâsl olan dört karm eriyip, az

kalr. Allahü Teâlâ'y zikr ile bedeninin ksmlar letâfet buldukta,

gönlü unsurlar perdesinden uzak ve beden örtüsünden âH olur.

Uyuduu zaman, berzah âlemine varp, rahat bulduu gibi, uyank
iken de hem berzâha ve hem melekûta muttali' olup, rahat ve saâ-

det bulur. Demek ki, orta derecede uyku, bedenin rahat olduu gi-

bi, cann rahat da olur. Nitekim Hak Teâlâ, Nebe' sûresi dokuzun-
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cu âyetinde, «Uykunuzu, bedeninize rahatlk kldk-, buyurdu. Ama
mârifet yolcular, balangçta uyku ve rahat terkedip, gece karan-

lnda, cann ayn hayatn müahede ederler. Nazm:

Eylese bu dîde temââ-y eb.

3. Çok dil-i pür-nûr u nice can- pâk.

Oldu kamu bende-i Mevlâ-y eb.

4. Gündüz olur gerçi bu sevda-y kâr.

Baka safadr dile sevdâ-y eb.

5. Balad eb desti çü her kârdan,

Hakk eder subha deh ihyâ-y eb.

t Bu gece kavgas sulh ile güzelce sonuçland. Böylece üç sahra

bize gece denizi oldu.

2. Eer bu göz, geceyi seyretse, artk uyku istemez ve gafletten

kaçar.

3. Nice nurlu gönüller ve temiz canlar hepten gecelerin Mevlâ's-

nn bendesi oldu.

4. Gerçi gündüzleri i-güç sevdas vardr ama, gece sevdasn is-

te ki o bambaka bir mutluluktur.

5. Gece her iten elini balad için Hakk da sabaha kadar ge-

ceyi ihyâ eder durur.

SEKZNC NEV: Uykunun sr ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insan ruhu, âlem-i ulviden bu

meguldür. Onun faydalarn celb ve mazarratn def için, ona taal-

lûk ve bedene teveccüh klmtr. O yüzden bu dar cihanda mahbus
kalmtr. te bu cisme uyku gelince, o ulvi ruh, kendi âlemine gi-

dip iki türlü fayda bulmutur.
u

Birinci fayda: Bu ekâ âleminde olan gurbet zahmetlerinden,

tamamiyle rahat bulup, bedenin ilerini yürütmekten kurtulmutur.

CLlika âleminde ruhlarla görüerek zevk ve huzur edip, mebde* ve

meâd sohbetine gidip, vatannda emin ve mesrur olmutur.

kinci fayda: Ulvî rûh, kendi vatanna varp, akl- evvelden ba-

z srlara muttali' oldukta, berzah âleminde mahbus olduysa da, on-

dan vasta ile-,Çok mânâlar elde etmitir ki, âlem-i ehâdette olan

misalleriyle vuzûh bulmutur.

. Sulh salâh oldu bu kavgâ-y eb
Oldu üç sahra bize deryâ-y eb.
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Rüya tâbirinin sim öyledir ki, geçmi ileri ikaz ve gelecek hâl-

leri müjdeleme sâdk rüyâ üe malûm olmutur. Uyuyann ruhu. ber-

zâhdan geçip, akl külle mukabil gelince, vastasz olarak müahede
edip, ilhamlar almtr. Uykusu, uyankl gibi olup, murakabe ile

mükâefe denizine dalmtr. Demek ki insann bedeni bir prangaya

benziyor. Uyku hâlinde rûh ondan kurtulup, baka yerlere gider.

Böylece bu cihetler, yâni alt yönlü madde âleminden baka yere

ve bu âlemden içeri bir baka âlem olduunu görür. O zaman ora-

dan geldiini anlar. Yine ölüm zamannda o âleme gidecektir. Ora-

dan bu aa âleme meyi etmeyip, o yüksek vatana muhabbet eder.

Ona yükselmek ve aslna dönmek için müteveccih ve muterakkib
olur. Mücâhede ile müânede edip, mârifetullah mertebesini bulur.

Böylece muhabbetullah devletine nâil olur. Uykusu hâlinde, belki

ölümü vaktinde bile, berzah âleminde kalmayp, melekût içine girip

gelir. Üis ve saadet huzûru ona müyesser olur. Fârisî rübâi (ter-

cümedir) :

Ey akn gönül dosta, candan yol vardr,

Ey yok olan gizli ve aikâr yol vardr-,

Alt yön kapansa da, hiç endien olmasn.

Hilkatinin içinden o cânâna yol vardr.

Bir kâmil, kendisini ziyaret edenlerin çokluundan üzüldükte,

«Ey dostlarm, izninizle bir saat kadar vahdete varaym», derdi. Ya-

tp hrkasn bana çekip uyurdu. Zira basiret gözü açlan kâmilin

cismi uyur. Rûhu kendi âlemine döner. Hazretin huzurunda huû'
ve hudû' eder, mebde ve rrieâd olan akl- külle gider. Nazm:

t. Bu kesif içre çün o rûh- lâtif

Kld bir lâhza hoça hâb- hafif.

2. Bâd-pâr- hayâle oldu süvâr

Gayb sahralarnda kld ikâr.

3. Dîdesin yumdu bu cihândan o can

Açt hüsn-i nikahn cânân.

4. Beli cânân yüzüne, cân gözünü
Açamaz yummayan cihân gözünü.

5. Yine cânmda buldu cânân
Yine tahtnda gördü sultan.

6. Vasf olunmaz cemâl ile gördü

Gerçi hayâl gözüyle gördü.

7. Kalb i ârifde zâhir oldu o nûr
Kld evvelki sûretiyle zuhûr.
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/. Bu youn beden içinde o tüy gibi rûh bir an güzelce hafif bir

uykuya dald.

2. Hayâlin ayana tetik, atna bindi ve gayb sahralarnda av-

land.

3. O can bu dünyadan hemen göz yumdu ve sevgili onun güzel-

lik peçesini açt.

4. Evet!.. Cihân gözünü yummayan kii can gözünü cânân yüzü-

ne açamaz.

5. Sonunda yine cânânn cannda buldu, yine sultanm kendi
tahtnda gördü.

6. Güzellik ile anlatlamayacan görünce hayâl gözüyle gör-

meyi hatrlad.

7. Arifin kalbinde o nûr zâhir oldu da evvelki süreliyle ortaya

çkt.

Nazm:

1. Dön gece tâ rûz enîs-i cftn, hayâl-1 yâr di.

Gözlerim gerçi uyurdu, akl-ü dil hüyâr idi.

2. Lezzet i güftâr-i cânâ, canda kalmtr henüz
Allah Allah ol ne irin leb cker-güftâr idi.

3. Vah. gitti hatrmdan ne dedi düte bana,

Gerçi kârm tâ seher ol sözleri tekrâr idi.

4. Rûz çemlmde eb-i muzlimdir o ruhsarsz.

Ey ho geceler ki çem-i dilde ol ruhsâr idi.

5. Nevm-l eh!- dil huzûr- hazret-i dildâr olur.

Çünkü her dem arzusu dilde o dildâr di.

6. Arifin çemi uyur. kalbi uyumaz akla.
Kim ezel.den ak ona her hâlde yâr gâr di.

7. Hâb- ho olsun helâl . ol göze ki düte görür.

An kim HAKK annçün bir zaman bidâr idi.

t, . Dün gece tâ sabaha dek sevgilinin hayâli can dostum idi. Ger-

çi gözlerim uykudayd ama, aklm gönlüm uyankt,

2. Sevgilinin sözlerinin lezzeti henüz canmda durmaktadr. Allah

Allah!.. O ne tatl dudak, ne ball sözler idi.

3. Gerçi iim tâ seher vaktine dek o sözleri tekrar etmekti ama,

yine de eyvah ki düte bana söyledikleri aklmdan çkt.

4. O sevgili yüzünü görmediim müddetçe gündüzler gözümde

F. 40
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kapkaranlktr. Onlar ne ho geceler idi ki, gönül gözümde o Sevgili

vard.

5. Gönül ehlinin uykusu, Sevgiliyle huzur bulduu yerdir. Çünkü

onun devaml arzusu, gönlünde o Sevgilinin bulunmasdr.

6. Arifin gözü uyur, kalbi ak ile uyumaz. Herhalde ak onunla

ezelden beri arkada idi.

7. Ho uyku helâl olsun o göze ki düünde, Hakk'nn daima uya-

nk olduunu görür.

DOKUZUNCU NEVÎ: Uykunun hakikatini, avamn nefslerinin

berzâhda kaldn, seçilmilerin ruhlarnn melekûta çktn bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, uykunun hakikati, rutubetli g-

dann yürek damarlarna rehavet verip, onun buhar da yürek ile

beyin arasnda perde oldukta gönül beyin içinde anlama ve tasar-

ruftan kalr. Karacier damarlan ile bütün beden beslenip nev ü
nemâ bulur. Uyku ancak bedenin bu hâlinden ibarettir ki, herkeste

olur. Rutubet ve gda, uykuyu gerektirdiindendir ki, çok su içmek-

le ar uyku hâsl olur. Balgamiyle gaflet ve unutkanlk artar. Demek
ki, eer uyuyann,

(

kalbi, nefsiyle bal ise, kendi kemâlini kazanma-

ya teveccühden muattal olur ve âlem-i berzâhda haps oluprüyâ ha-

yâlleri ve bozuk eylerle kalr. Eer uyuyann gönlü mücerred ise,

berzâhdan geçip, âleminin içine gidip, huzur edip, aslâ uyumaz. Be-

denin uykusu, böyle kalbi aslâ hareketsiz klmaz. Bu teveccüh ve te-

rakkiden bir nefes bo kalmaz. Demek ki. uyku hareketsizlik ve gaf-

lettir. Rûhânî uyku hazretin huzurudur. Cahilin uykusu hazr ölüm-

dür. Arifin uykusu, hâtr açcdr. Avamn uykusu uzaklktr. Seçil-

milerin uykusu tam teveccühdür. Nâmsn uykusu vakit öldürmek-

tir. Kâmilin uykusu, tâatin özüdür. Gönül sahibi bir kâmil, tekkede

on gün misafir kalp, her gün on adam yemiini yiyip, bütün gece

uyuyup, bütün gün konuurdu. Müridleri onun bu çok yemesinden,

çok uyumasndan ve çok konumasndan nefret edip, tekke eyhine
ikâyet ettiklerinde, eyh o misafire, evliyâ-y kirâmn yolunun esa-

s, az yemek, az uyumak ve az konumak iken, sen avâm gibi çok

yiyor, çok uyuyor ve çok konuuyorsun. Bu tekke ehline gelip ar
yük olmusun dedikte, o kâmil misâfir, bu sözden çok ap, o eyhe
cevap verip, «Bizden ikâyet eden müridler marifet sahibi olsalard,

ikâyet yerine bize teekkür ederlerdi. Zira biz yemek yemeyip nûr
yiriz. uyumayp huzura gideriz, bo konumayp hikmet söyleriz»,

dedi. Bunun üzerine o eyh insafla, kusurunu itiraf edip, o kâmili,

o tekkede bulundurup, kendi ona mürid ve yardmc olmutur.
Onun iaretiyle çok günler uykusuzlua, açla ve susmaya devam
etmitir. Böylece o da, o hikmet nûrunu ve huzuru bulmutur. Ama
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bu kemâle kavumayan âk, çok yemek ve uyumakla zarar ve hüs-

randa kalmtr. Nazm

. Nim-i eb ak eyledi dilden yana vâfirce nâz

Çok itâb etti dedi, âksan eyle lâb az.

2. Biz seninle geceler tâ subha dek söz söyleriz.

Sen ayan eylemisin yatak içinde drâz.

3. Gündüzün gaflettesin bizden dahi, eb hâbda,

Yâ ne vakit eylersin ey âk bize tatl niyâz.

4. Sen bizi öyle ferâmü eyledin güyâ ki sen,

Bir daim döner deilsin aslna, gel etme nâz.

5. Nîm-i eb kalk ala derdimle teveccüh kl bana.

Tâ seni cezb eyleyem kütâh ola râh- drâz.

6. Nevm gaflettir, âhî-i mevt olma akla yaa,
Dinle her eb sözlerin ma'lûmun olsun cümle râz.

7. Hâzr ol her dem demimden bir hayât tâze bul.

Gece HAKKI, hâb az et, hâb az et, hâb az.

1. Gece yars ak gönülden yana pek fazlaca nazland ve biraz

da sitem ile «Âksan, uykuyu azalt», dedi

2. «Biz seninle geceler boyu tâ sabahlara dek sohbet ederken se-

nin ayan yatak içinde büzüp yatman olmaz», dedi.

3. Gündüz bizden yana gaflettesin, gece ise uykuya dalyorsun,

öyleyse ey âk, ya bize ne zaman tatl niyazlarda bulunacaksn.

4. Sen bizi öyle bir unutmusun ki sanki bir daha eski hâline

(aslna) dönmeyecek gibisin. Gel artk fazla nazlanma.

5. Gece yarlarnda kalkp Benim derdimle ala ve Bana yönel.

Tâ ki seni kendime çekeyim ve uzun yollar ksalm olsun.

6. Uyku gaflettir, ölüme karde olma da ak ile yaa. Her gece

sözlerini dinle de bütün srlar sana ma'lûm olsun.

7. Her an hazrlkl ol ve her ânmdan taze bir hayat bul Ey

Hakk! Geceleri uykuyu azalt, uykuyu azalt, uykuyu azalt!..

ONUNCU NEV: Uyankln ksmlarn, hâl ve makamlarn
bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, gece uykusuzluu az yemenin

neticesidir. Zira midede gda olmasa, uyku gelmez. Uykusuzluk iki

ksmdr. Biri göz, dieri kalp uykusuzluudur. Kalp uykusuzluu,

müahede talebi için gaflet uykularndan uyanmadr. Göz uykusuz-

luu, müahede talebi için gönülde olan himmetin bekasma rabet-
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tir. O Allahü Teâlâ'nn tevfikdr. Zira göz uyuyunca, çounlukla
kalbin ameli bâtl olur. Göz uyudukta, gönül uyumayp, ameli eskisi

gibi kalrsa, o müahede, önceki uykusuzluun neticesidir. te bu
uykusuzluun faydas, kalp amelinin devamlldr. Allah katnda
olan sakl yüksek mertebelere yükselmesidir.

x
Uykusuzluun mübtedilerde olan hâli, vakti deerlendirmektir,

onarmaktr. Muhakktylarda olan hâlin,
aRabbâni ahlâklanmann ço-

almasdr. O da inayetin esasdr. Mübtediler onun. ne hâl olduu-
nu bilmezler.

Uykusuzluun makam, Kayyûmiuk makamdr. Zira kâmil in-

san, Allahü Toâld'nn her ismini taycdr. Uykusuzluun bir özel-

lii de, kendi nefsini tanmay dourmasdr. Bir sultann bir hiz-

metçisi, «Ben sana âkm», diye arz hâl eyledikte, o merhametli
sultan o hizmetçisini yalnz bir odada bulundurup, «Sen burada be-

ni gözet ki, bu gece yars olunca, ben bu odaya gelirim, bütün in-

sanlardan gizlice sana misafir olurum», diye söz verdi. Onun üzeri-

ne hücre kapsn balayp gitti. Gece yars olunca, sözünde du-
ran sultan kapy açp, kölesinin odasna girdi. Lakin o ekmein ku-
lunu yatp uyumu bulduu için. eteini kesip, cebine ceviz meviz
koyup gitti. Yâni çocukla oynamay ona lâyk görüp geldiini bil-

dirmek istedi. Sabah oldukta o miskin uyanp, eteini kesilmi, ce-

bini dolmu bulup, kerim sultann geldiini bilip, uyuduuna piman
olmutur. Ömrü oldukça her aziz misafirine uyku ve rahatn fedâ
etmitir. Böylece üns ve huzurdan nasibini almtr. Nazm:

1. Sakn ey yâr- mihman dar uyuma.
Gelir dil beytine dil-dâr, uyuma.

2. Ko hâb- gafleti, eb kalbe seyret,

Nice zâhir olur esrar, uyuma.

3. Dilersen Hayy ü Kayyûmun rzâsn,
Gece yalnz otur, sakn uyuma.

4. Edib tazyi-i evkat, uyua kalk.

Sen etme zayi', ol bidâr, uyuma.

5. Ak gam eylese, eb kalbi meksûr.
Gelir tahtna ol Cebbar, uyuma.

8. Gam ak olsa mihmân koma tenhâ,

Ona ver HAKK her ne var, uyuma.

1. Ey misafirperver yâr, sakn uyuma. Gönül evine sevgili geli-

verir, uyuma.

2. Gaflet uykusunu brak ve gece olunca gönül ile birlik ol ki
t o

zaman bak sana nice srlar açlr, yeter ki uyuma.
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3. Allah'n rzâsn istiyorsan, geceleri yalnz ol, uyuma.

4. Eer halk vaktini boa harcayp uyursa da sen zaman tüket-

me, uyank ol ve uyuma.

5. Eer ak üzüntüsü geceleyin kalbini incitirse de ne olur, çün-

kü uyumazsan o Cabbâr olan sultan, tahtna gelir, uyuma.

6. Ak gam saa misafir olursa onu yalnz brakma. Ey Hakk!
Her neyin varsa ona ver, uyuma.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Marifet yolunun alt esasndan üçüncüsü olan az konumann

faydalarn alt nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Az konumay Kur'ân- Kerîm ve hadis i erif-

lerle bildirir.

Ey aziz! Hak Teâlâ, kullarna inayet edip, az konumann büyük-

lerin âdeti ve insanlarn ilerinin nizam, selâmet kapsnn anahtar
ve daimi huzurun sebebi olduunu herkes duyurmutur. Nitekim

kendi Habibine hitâb eden lsrâ sûresi elliüçüncü âyetinde: «Benim

mü min kullarma de ki, müriklere iyilik ve yumuaklkla söylesin-

ler-, Furkan sûresi altmüçüncü âyetinde; «Allahü Teâlâ'nn mak-

bul kullar, yeryüzünde sekine ve vakar ile yürüyüp, cahiller onla-

ra edebe uymaz ekilde hitab ettiklerinde, ters cevap vermeyip, yu-

muak sözle günahdan salim olanlardr», yetmiikinci âyetinde; «Ya-

lan yere ahitlik etmeyen, müriklerin ve kâfirlerin bayramlarna
ve oyun yerlerine gitmeyenler, bo sözleri le karlasalar, onlardan

yüz çevirip, kendilerini onlardan tenzih ederek geçerler», Kasas sû-

resi ellibeinci âyetinde: «Yaramaz söz ittiklerinde, ikrâh edip yüz

çevirirler. Yaramaz söz söyleyenlere, bizim amellerimiz bizim, sizin

ameliniz sizin olsun, size selâm olsun, biz cahiller sohbetini steme-

yiz derler», Hucürât sûresi onbirinci âyetinde: «Ey mü'minler, siz-

den olan erkek ve kadnlar sizden biriniz dieri ile alay etmesin.

Belki de alay edilen, alay edenden. Allah katnda daha hayrldr.

Kendiniz gibi olan din kardeinizi ayplamayn. Birbirinizi günah

lâkablarla çarmayn. Bir kimse imana geldikten sonra, onu gü-

nah isimle çarmak ne çirkin. Bu yasaklardan tevbe etmeyen, zâ-

limlerden olur», Necm sûresi otuzikinci âyetinde, «Kendinizi temiz

amel, hayrl veya kötü ma'slyetlerden pâk olmu olarak medh et-

meyin», Hucürât sûresi onikinci âyetinde: . «Ey mü'minler, zannn
çoundan saknn. Zira zannn bazs günaha sokar. Müslümanlarn

hâllerini aratrmayn, birbirinizi gybet etmeyin, sizden biriniz ölü

kardeinizin etini yemeyi sever mi? Belki teklif olunsa, ikrth eder-

di. AHah dan korkup gybet etmeyin, Allahü Teâlâ tevbe edenlerin
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tevbelerini kabul ve rahmet edicidir», Duhâ sûresi onuncu âyetinden

itibaren: «Yetimi, aa görüp kahr etme, dilenciyi yardm veya iyi

sözden mahrum eyleme ve Rabb'inin nimetlerini söyle», buyuruyor.
•1

Hadis-i kudsîde buyurdu ki: «Ey Ademolu! Kalbinde kasvet,

bedeninde hastalk, rzknda mahrumluk bulduun zaman, bil ki.

mâlâyâni [ie yaramaz söz] söylemisin. Ey Âdemolul Çok konu-

makla nasl hikmet istersin, kalp ve dil ile susarak hikmeti ara. Ey

Âdemolu! Asla bir kimseyi gybet etme. Zira gybeti terk edenin

srr ve muhabbeti zahir olur, derecesi yükselir. Ey Âdemolu! Dilin

doru olmaynca, dinin doru olmaz, kalbin doru olmaynca dilin

doru olmaz. Benden haya etmedikçe kalbin doru olmaz».

Hazret-i Habîb-i Ekrem (s.a.v.) ümmetini efkatiyle siyânet

edip, az konumann, günahdan saknma, maksada kavuma, sevi-

me ve esrar muhafaza olduunu duyurmutur. Nitekim çok hadîs-i

eriflerinde buyurmutur: «nsann selâmeti dilini korumasmdadr».

Yine buyurdu: «Ya hayrl konu, ya sus». Yine buyurdu: «Dilin cir-

mi dier a'zâlardan küçük, fakat cürmü hepsinden büyüktür. i ve

züllü çoktur». Yine buyurdu: «Susan, her belâdan kurtulur». Yine

buyurdu: «Yalan konuan, zarar ve ziyan eder». Yine buyurdu: «Ya-

lan söylemek, imandan uzaklamadr ve yalann iddetlisi bühtan-

dr». Yine buyurdu: «Rüyâdan çok konumak, Hûda'ya iftira eyle-

mektir». Yine buyurdu: «Gybet, sözlerin en çirkinidir. slâmda otuz

zinâdan büyük haramdr». Yine buyurdu. «Mü min ta'n etmez, la-

net etmez ve hayâsz olmaz. nsanlar ayplayan, o ayba mübtelâ ol-

madkça ölmez». Yine buyurdu: «yi söz sadakadr, tebessüm de ha-

senedir». Yine buyurdu: «Yemek yedirmek, geceyi ibâdetle geçirmek

ve güzel söz Allahü Teâlâ'nn rzâsn kazanmaya sebeptir». Yine

buyurdu: «Kalp safâsi iki hasletle tamamlanr.- Biri elindeki fazla

mal vermek, dieri lüzumsuz sözden dilini tutmaktr». Yine buyur-

du: «Çok gülmek insann kalbini öldürür». Yine buyurdu: «Mü'mini

yüzüne kar medh edersen, onu keskin bçakla kesmi olursun».

Yine buyurdu: «Kii dilini korumadkça, imann hakikatini bulmaz.

Allah hakk için, zindanda laps olmaya yeryüzünde dilden uygun
bir ey olmaz». Yine buyurdu: «Dilini tutmak mümtâz bir hikmettir.

Onu yapan pek azdr». Yine buyurdu: «Zikrullahdan baka sözleri

çok söyleme ki, kalbin kararr. Halbuki kararan kalp, Allahü Teâlâ'-

dan uzaklar ve Ona âsi olur». Yine buyurdu: «Diline sahip olana

ve kendi evine sp, insanlardan uzlet edene müjdeler olsun». Yine

buyurdu: «lerini görmeye gizlilikle yardmc olmaldr. Çünkü her

nimet sahibine hased olunur. Bundan korunmaldr». Yine buyurdu:

«Biz peygamberler, insanlarla akllar miktannea konumakla emr
olunduk». Yine buyurdu: «nsanlara akllar almad bir sözü söy-

lersen, o söz çouna fitne olur. O hâlde öyle yapma!». Yine buyurdu:
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-Fitne uykudadr, onu ikaz eden [uyandran] tard olunmutur».

Yine buyurdu: «Srr ifa haramdr. Bakalarnn gizli eylerini açan

melâmdr [ayblanmtr]». Yine buyurdu: «Bir kimse bir kimseye

yalnz bir yerde söz söylese, o söz onda emânettir. Onu kimseye de-

mesin, çünkü hyanettir-. Yine buyurdu: «Seçkinlerin kalpleri sr
mezarlardr».

Ebû Bekr i Sddîk (r.a.) Hazretleri, mübarek aznda bir ta
saklar ve gereksiz sözden kaçnrd. Zaruret zamannda ta çkarp
konuurdu. Bu dil, beni belâlara ve kötü cefâlara salmtr der, sev-

diklerini uyandrrd. Hazret-i Ali (kerremallahü vecheh) buyurdu
ki: «Eer Ebû Kasm Hazretlerinin mübarek azndan duyduum
esrar size söylesem, yanmdan çkp, Ali elbette yalancdr, böyle

söz kim duymutur, dersiniz». Nitekim Allahü Teâlâ Kur'ân- Ke-

rimde: «limlerinin [akllarnn] almad eye inanmazlar», buyu-

rup, kiinin, bilmedii eyin düman olduunu duyurmutur.

KNC NEV: Az konumann, günahdan koruduunu, izzet ve

ihtiram verdiini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, budaman susma ve evde dur-

ma zamandr. nsan iki küçük ey ile mermin olandr. Biri yürek,

biri dildir. Gerçi insann konumas kerâmettir [Hakk'n ihsandr],

lâkin susmak her belâdan selâmettir. Dil insann terazisidir. Bir as-

landr ki, salvermesi ziyandr. Susmak, vakar elbisesidir, Konuma-
dkça, söylemedikçe sözü kendi hükmünde, emrinde bulursun. Ko-

nuunca sözün hükmüne, emrine girersin. Az konuan, ayplanmak-

tan emin olur. Susmas çok olann, deeri büyüktür. Her zaman ayp,

örtenin, ayplar örtülür ve herkes tarafndan sevilir. Gybet ve ne-

mime yapana, ;
bütün insanlar kzar. Çok konumak ardr. Susmak

izzet ve vekardr. Susmak emniyettir. Kalbin susmas mârifete gö-

türür. Dilin tehlikesi çoktur. O kadar di ta gibidir. Dil çakmaktr.

Söz atetir. Söyleyen ahmaktr. Dinleyen ya pamuk dükkân, ya ba-

ruthanedir. O hâlde pamuk ve baruta çakmak çakan divanedir. Üç

ey her belây kendine çeker: Ciddî olmayan konuma, aka ve saç-

ma sözdür. Gybet ve nemime edenin azab iddetli olur. nsanlardan

ve Hakk'tan uzak olur. Çok konumak ahbabl bozar, zillet verir..

Bo konumak, aybm ortaya dökmektir. Gönüllerde dümanl tah-~

rik etmektir. Ac konuandan sevdikleri kaçar, nefret eyler. Arka-

dalarn gybeti rezâlettir. Her bakmdan hacalettir. Akll insan

mücadele, münakaa yapmaz. îyi sözün faydas sahibine aittir. Ke-

lâmda konumada belagat varsa, konumamakta selâmet vardr.

aka heybeti kran âfettir. Minnet [baa kakmak] cömertlii ykan

felâkettir. Konuursan, doru söyle, söz verirsen tut, tatl konumak
ve sesle selâm sünnet-i kirâmdr. Yumuak söz ve bol selâm insan-
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larn sevgisini kazandrr. Güzel konumay alkanlk etmek, mak-
sada kavuturur. Dilin doru olmas, insann selâmetidir. Çok konu-
mak kula doldurur. Çok zorlamak men'e götürür. Çok susmak ve-
kar kazandrr. Çok gülmek hafiflik ve ardr. Çok aka töhmeti çe-
ker. Çok gülmek kalbi öldürür. Çok bo söz cahillie alâmettir. Çok
söz mânâ noksanldr. Susmak akln ziynetidir, cahilin örtüüdür.
Güzel sözlü ol. güleç yüzlü ol. Hiç bir zaman yalan söyleme, kendini
rezil eyleme. Dili leziz olan, gönüllerde aziz olur. Gülmesi çok olann
heybeti az olur, akas çok olann akl illetli olur. Sözü yumuak ola-

n sevmelidir. Çok gülenin kalbi ölür. Yalan çok olann, dorusu
azalr. Sözü doru olann, cemâli artar. Sözü az ,olann günah az
olur. Gybet eden me'ûm olur. Nemmâm olan mezmûm olur. Mâiâ-
yâni ile megul olan, mâyâniden [faydal sözden] uzak olur. Sözü
ciddi olmayann kymeti düük olur. Halktan ikâyet eden, Hakk'tan
etmi olup ükredici olamaz. Gizli ayplar soran, gönüllerde kendi-
ne muhabbet bulamaz. Kendini medh eden, kendini kesmi olur.
Kendini kötüleyen selâmet bulur. Susup selâmet bulan, söyleyip ni-
mete kavuan gibidir. Doru söz, yumuak hareket ve güzel hâl ik-
bâle iarettir. Kii lisaniyle insandr. Halbuki lisan [dili] kendine
dümandr. Kötü cevapl sözü söyleyen pimandr. Akllnn cahile
güzel davranmas, yumuak olmas ve onu idare etmesi gerekir.
Doktorun hastaya davranmas gibi davranmaldr. Onun aklna gö-
re yumuak söylemelidir. Dedikoduyu terk eden, gönül holuunu
derk eder [anlar]. Susmak süs ve vekardr. Yalan çirkinlik ve ardr.
Susmann faydas saymakla bitmez. En küçük faydas, sermayenin
selâmetidir. Rûhun helâki dilin ucundadr. Smn sen sakla ki, sr
emânet olmaz. Srr emânet veren, selâmet bulmaz. Srrn saklar-
san serin [ban] selâmet olur. Sim aça vurmann sonu piman-
lk olur. Dostundan bir ey esirgeme, lâkin ona her sim
Nazm:

1. Açma raz ki, zâr olmayasn sen.

Mihnet ü derde yâr olmayasn sen.

2. Sakla srn ki, ser selâmet ola.

Srr izhâr eden melâmet ola.

3. Fikrini fikr eden fikâr oldu.

Aikâre eden ikâr oldu.

4. Nice sr vardr ki, ger dile gele,

Nice canlar vardr aza gele.

5. DU kafes, râz mürg i vahîdir,

.
Mürg-i vahî, kafeste yakîdir.

6. Râh- devlette kim ki gence irer,

Saklamazsa hezar rence rer.
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7. Hak olan halka aikâr olmaz,

Avlayam der iken ikâr olmaz.

t. Srrn açma ki, bu yüzden ban armasn. Dert ve sknt ile

yâr olmayastn.

2. Srrn sakla ki, ban selâmette olsun. Srr aça vuran ayp-
lanr.

3. Düüncesini anlatverenin eli aya bal kald .Aça vuran

ise. avland.

4. Nice srlar vardr ki, eer diler gelirse, nice canlar aza gelir.

5. Gönül bir kafes, sr ise yrtc bir kutur, yrtc ku ise kafese

konursa (tuzakta tutulursa) güzeldir.

6. yi talih yolunda hazineye erien kii srrn saklamazsa, bin-

lerce skntya tutulur.

7. Hak olan halka kendini bildirip de ava giderken avlanmaz.

ÜÇÜNCÜ NEV-. Dili tutmada, vaktini korumak, amelini, hâlini

ve hayatn korumak, âfetlerden selâmet ve srlar örtmek bulun-

duunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, susmak ilimlerin üstünüdür.

Hayy ve Kayyûm'un hikmetidir. Dil konusa, gönül susar. Dil sussa

gönül hikmet söyler. Konumak gümü olsa, susmak altn olur. Çok
konuanlar piman olur. Her susar salim olur. Susmak, konumay
terk etmektir. Kalbin susmas itiraz ve yüz, dönmeyi terk etmektir.

Kalbin susmas hayreti getirir. Hayret ise varidat ve kefe sebeptir.

mak, müminin en üstün hasletidir. Çou âfiyetler ondadr. Belâ ko-

numa içindedir. Susmakla, kalb gözü açlr. Akl artar ve rahatlar.

Elbette dilini tut ki, onun isyân, tuyan [azmas], dier uzuvlardan

çok ve büyüktür. Elbette dilini bala ki. onun fesad ve dümanl,
bütün organlarnkinden zararl ve yaygndr.

7

Demek ki, dilini korumak her eyden önemli ve olzemdir. Çün-
kü dilini korumakta dier azalan korumak da vardr. Nitekim ha-

berde gelmitir ki: «Ademolu sabahlaynca bütün uzuvlar diline,

Allah çîn doru ol derler. Zira sen doru olursan, biz de doru olu-

ruz, sen eri olursan biz de eri oluruz, derler». Anlald ki, dilin

konumasnn insann uzuvlarna iyi veya kötü yönd8 büyük etkisi

vardr. Nitekim u hadis i kudsî de bu mânâya delil ve burhandr.
•Ey Âdemolu, eer yüreinde bir sertlik, bedeninde bir zaifllk ve
rzknda bir eksiklik bulursan, iyice bil ki. faydasz söz söylemisin,

o sözün te'sirinden bu belâlara dümüsün».
Dili korumada, vakti korumak da vardr. Zira insann konu-

masnn çou ciddi olmayp, vakit öldürmektir. Beyt (tercümedir):
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Susmay bir ni met bil, o daha hayrldr.

Öyle konumaktan ki, onda fesahat vardr.

Dili korumada, amelleri korumak da vardr. Zira çok konuan
gafil, elbette gybet eder. O hâlde onun sevab amelleri dümanna
gider. Nitekim bir arif demitir ki, «Eer gybet eylesem, annömi

gybet ederdim ve sevabmn ona verilmesini isterdim».

Dili korumada, hâlleri korumak da vardr. Zira dil, marifet ha-

zinesinin anahtandr. te çok konumakla gönülden hikmet cev-

herleri boalr. Ehli olmayann yannda zay olur.

Dili korumada, dünya âfetlerinden de selâmet vardr. Nitekim

derler ki, insan kran sözü diline alma. Zira dil açlrsa fesad yay-

lr. Dil pusudaki aslandr. Susmak, ondan emn ü emândr.
»

Dilini korumada, âhiret âfetlerinden de korunmak vardr. Nite-

kim hadis i erifde geldi ki, «nsan yüzükoyun Cehennem ateine

atan, ancak dilidir». O hâlde dilini korumak, iki cihanda selâmettir.

Marifet ehlinin sermayesidir. Gönlün ve rûhun sarslmaz kalesidir.

Nitekim Hazret-i Dâvud aleyhisselâmn huzuruna Lokman Hekim

gelip, elinde sert demir ve çeliin, mum gibi yumuak olduunu,

ondan küçük halkalar yaptn görüp, onun bu iinden aa kalyor;

o dokunmu halkalarn ne için olduunu sormak isteyince, kalbin-

deki hikmet onu, sormaktan alkoymutur. te o Allahü Teâlâ'mn

halifesi, mucizesini tamamlayp, giyerek Lokman'a: «Bu zrh, insa-

na savata salam karadr-, diyerek devamla buyurdu ki: «Sus-

mak öyle bir hikmettir ki, onu yapan azdr. Rûh ve gönül için ko-

numa esnasnda apayr bir metin kal'adr. Susan selâmettedir ve

korkusuzdur. Dilin kaymas en iddetli helaktir. Saklarsan srrn

sürüründür. fâ edersen zarar ve helakindir», buyurdu. Lokman

Hekim ona, «Benim bu susmama ne dersin ki, sormadm», dedi. Sr-

rn esirindir, hâkimi sensin. fa edince, sen onun esirisin. Söz var

halk içinde, söz var halk [grtlak] içinde. Her yerin bir sözü var-

dr. Nazm (tercümedir):

Cihann srr öyle ki, defterimizde vardr,

Okunamaz ki, o her srrmzn vebalidir.

Bu câhil insanlarda madem emniyyet yoktur,

Onlara denmez her ey ki, içimizde vardr.

Rübâîler:

1. Madem ki gönülde bu sözler srdr.

Her bir fikrini zikreden dil müksirdir.

Gû iki habir ü dil çü bir muhbirdir,

Yâni ki iitmek iki söylemek birdir.
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2. Söz var ki, o halk içinde olmu destan,

Söz var ki, az içinde olmu pinhân.

Gizli sözü dilde sakla hiç etme yan,
Tâ kalmayasn nedamet içre nâlân.

3. Hâl ehli ol ey dil etme kyl ü kâli,

Kal ehli arab aktandr hâli,

Halvâ dimeden halâvet olmaz halka.

Zevk eyler ol dil ki buldu vecd i hâli.

4. Sofra üzrinde batnn etme eb'ân,

Hfz eyle dilini, çün görürsün yârân.

Be vakti kl huzûr- kalb ile ey can.

Yolda yoluna bak, bouna etme seyrân.

1. Mademki bu sözler gönül srrdr, öyleyse her düündüünü
söyleyen dil çok konumu olur. Mademki kulak iki alc ve dil bir ha-

bercidir, öyleyse iki dinlemek, bir söylemek gerekir.

2. Söz vardr, halk arasnda destân olmutur. Söz vardr, az
içinde gizlidir. Gizli sözü gönülde sakla ve aslâ aça vurma. Tâ ki pi-

manlk içinde inleyp durmayasn.

3. Ey gönül! Hâl ehli ol da dedikoduyu brak. Çok konuanlarn
ak arabndan nasipleri yoktur. Tatl demekle az tatlanmaz. Oysa

vecd-i hâli bulan kii zevk duyar.

4. Sofra üstünden karnn doyurma. Dilini tut ki, sevgiliyi gö-

rürsün. Ey can! Be vakit namaz gönül huzuruyla kl; yolda yoluna

bak, bouna etrafnla ilgilenme.

DÖRDÜNCÜ NEV: Az konumann izzet ve ikbâl ve kemâle

kavuturucu ve hâlleri korumaya sebep olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, dilini altnn gibi gizli tut. Kal-

bin mahzun olmasn. Dilini dudaklarnn arasnda hapset, seni ba-
layp, zindana atmasn. Az konuur, çok susarsan, elbette selâmet

yoluna gidersin. Kii kendi dili altnda gizlenmitir. Dile gelenler

söylenir. nsann belâs dilindedir. Beyt (tercümedir):

Bo söz sahibine noksanlktr. Çok dil vardr ki, sahibine dü-
mandr. Meclis emânettir. Bakasna nakletmek hiyânettir. nsann
salâh dilinin hapsedilmesindedir. Önce düün, sonra konu, Akll-
nn dili kalbinde, ahman kalbi dilinde olur. Doru söyle ki, gani-

met bulasn. Bâtldan sükût etle, emin olasn. Her insan diliyle muâ-
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haze olunur. Sr tutmakla her murad alnr. Nitekim bir gece bir

bülbül gülende hâl diliyle âhine feryâd edip, niçin ikimiz de ku
iken sen sultann elinde, ben ise dikenli gül bahçesinde bulunurum.

Sen güzel kekliklerin yüreini ve böbreini yersin, her kuu avlar,

muradn alrsn, sultann yannda kadr ü kymet bulursun, kula-
rn sultan olursun, ben ise her gece feryâd ve âh ile, sabaha kadar,

gül goncasnn açlmasn beklerim. Ben uyumadkça o açlmaz. Uya-
nrm ki, gül açlm. Ben onun açldn göremem. Bir kere mura-
dma eremem. Muradsz olup, inciten dikenler içinde zâr zâr ala-
nm.Kanlar yutup yüreim dalarm dedikte, âhin ona âhâne bir

cevap verip, ben bin murad alrm ve birini söylemem, sen ise bir

murad almadan bin söylersin; onun için muradsz kalp, âh eylersin

dedi.

Sözün hayrls, lâfz az, mânâs çok olandr. Çok susmalar, ko-

numadan belidir. Çok söz vardr ki, ok gibidir. Çok kimseleri he-

lâk eden dilidir. Çok nimetleri gideren sözleridir. Dilin kaymas, aya-n kaymasndan büyüktür. Dil yaras klç yarasndan çok actr.

Sana selâmet ve vekar olan susma, pimanlk ve ar veren sözden

hayrldr. Dilini tutmak, imânn esasdr. Çok konumakla Allahü

Teâlâ'nn zikrinin nûru gönülden gider. Demek ki, çok konumakla
kaîb kararr. Ne mutlu o kimseye ki, dili susar, kalbi zikr eder. Ne
mutlu o kimseye ki diline sahiptir ve her hâline ükr eder. Hâl ehli

olan ârifin dili söylemez olur. Beyt (tercümedir):

HAKKI, bahs etme o zât pakten,

Hayrete dal, vaz geç u konumaktan.

Dilini koruyan, kendine ikrâm eder. Srrn saklayan rûhuna

ihtiram eder. Arifin gösü, sr kutusudur. Câhilin susmas kendine

Örtüdür. Diline mâlik olmayann ii pimanlktr. ki dilin birisi ka-

lemdir. Dilini koruyan emin olur. Hikmetle konuan izzet bulur.

nsanlara bildiklerini söyle, bilmediklerini söyleme! Onlar kendine

ve marifet sahiplerine ar yük eyleme. Beden ve dilinle insanlara

yakn ol. Gönül ve hâlinle onlara uyma. Beyt (tercümedir):

Günen yarasa neyler ey HAKKI
Bu vahdet smn kesrette etme hiç fa.

Bilmiyorum demek, ilmin yarsdr. Ayplar örtmçk hilmin ta-

mamdr. Biimyiorum sözünü terk etmek, cenk ve cidâl tarafna

gitmektir. Akll olan. her bildiini insanlara bildirmez. nanmaya-
caklar sözü. insanlara söyleme. Her bildiin hikmeti izhâr eyleme.

Beyt (tercümedir):

GönÛl, sakn eker ezme dehân rencûre,

Güne cemâlini söyleme köre.
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Hanmna ve hizmetçisine srrn açan, onlara, köle olup. yal-

varr. Srrn insanlara ifa eden, kendini azaba ilka eder. Facrini

halka izhâr eden, kadrini yitirir. Malnla cömerd ol. esirgeme. Sr-
rnla bahil ,p, sakn söyleme. Malna bahil olan zelil olur, srrna
bahil olan celil olur. Kendi srrn korumayan ahmaktr. Senin sr-

rn saklamayaca muhakkaktr. Bir srrn açana, bir daha söy-

leme. Kendini bilmezler içinde kendini zelil eyleme. Beyt (tercüme-

dir):

Srra vâkf olmayana, örtü perdesini yrtma. Herkesin her sua-

line cevap verme. Kimseye kötü hitâb etme, ta ki asiâ karlm
iitmeyesin. Sakn câhile akl yetmedii hikmeti söyleme ki, efti

tekzib eylemesin. Zira hikmetin senin üzerinde hakk vardr. Hak-
k, onu ehli olmayandan korumandr. Böylece zayi olmaz. Beyt (ter-

cümedir) :

Nitekim haberde geldi ki: «nci yi köpeklerin azna atmaynz.
Cevherleri hnzrlarn boynuna takmaynz.» Zira* hikmet, inci ve

cevherden yüksektir. Onu inkâr eden köpek ve hnzrdan alçaktr.

Konuman gümü olursa, susman altn olur. Nazm:

Genc-t pinhân gerek ey yâr denilmez asla.

2. Âk, ol yâr ile ayârdan olmu hâli.

Bunca ayâra o güffar denilmez aslâ.

3. Ak sözü ki hikmettir emânettir hep,

Cân- ayâra o güftâr denilmez aslâ.

4. Hüsn-i gül vasfn yüz kez bülbüle «öyle,

stemez, çün gülü, her hâra denilmez aslâ.

5. Niçin ol û'le-i cevvâle demâdem eyler,

Nise bin dâire izhâr, denilmez aslâ.

6. Nokta-i harf oldu, kelâm oldu, kitab oldu cihan,

Öyle bir noktaya bisyâr denilmez aslâ.

7. Nokta i ak bu eyada görür ho memdûd,
Okur ol, mahrem i esrâr denilmez aslâ.

8. Katre-i vahide tekrâr ile deryâr olmu.
Bir aaç verdi çok meyve, denilmez aslâ.

Hemen sr sakla olsun ser selâmet.

Ki kalbi sâfi pür esrâr olandr.

Haberdar isen esrâr- ezelden HAKKI,
Sakla sun, deme, herkese duyurma.

l.
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0. Nokta-i ilmi kesir anlad çün eblehler,

HAKKI, ol yârdr, ayar denilmez asla.

1. Srlar, ak hâllerindendir, aslan söylenmemen. Onu gizli bir

hazine gibi tutmak gerekir, ey dost, asla denilmez.

2. Âk, sevgilisiyle babaa kalp dier insanlardan kurtulmu-

tur. Bunca ayara hiç o sözleri söylemek olur mu?

3. Ak sözü hikmetlerle dolu bir emanet gibidir. Bakalarna o

str aslâ söylenmez.

4. Güldeki güzellii bülbüle yüz kere söylesen bile gülü isteme-

yen dikene bir kerre bile söylemen yersizdir.

5. O akc ûlenin durmakszn yüzbinlerce daire ortaya koyma-

snn srr aslâ bakalarna söylenmez. ,

6. Cihan, harfin noktas oldu, söz oldu, kitaba dönütü. Öyle bir

noktaya aslâ «çok» denilmez.

7. Ak noktasn bu eyada uzayp giderken görür ve okursun

ama o srlar gizlidir, söylemezsin.

8. Bir tek nokta olan damla, tekrarlanmakla (birbirine eklenin-

ce) deniz olmu. Bir aaç için çok meyva verdii aslâ söylenilmez.

9. Ahmaklar, ak noktasn çok zannettiler. Ey Hakk! O sevgi-

lidir, aslâ ayâr denilmez.

BENC NEV: Susmann gönül ve rûh hâllerini korumak ol-

duunu, marifet yolcusunun görülen dünyay terk ettiini, mâsivâ-

dan geçmekle makbul olup murad aldn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, arifin içinde gaybî srlar mün-
keif olup, mânâ güzellikleri görünürse, sakn, sakn, o srlar kim-

seye söylemesin. O temiz mânâlar nâmahrem olan ayâra duyur-

masn. Evliyânn hikmetini, nâehil olan dümana vermesin. Böyle-

ce yân olan hikmete zulm etmekten kurtulur. Onu ehlinden sakla-

masn. Saklarsa, hikmet ehline zulm etmi olup vebâle girer. Mese-

lâ bir sultan, enderun aalarndan bir kuluna, kendi câriyelerinden

güzel bir kz verip, sakn insanlar onu görmesinler ve senin olduu-

nu da bilmesinler, onu kendi odanda koru ve sakla, gece gündüz

onunla tatl sohbet eyle diye, tenbih etse, böyle üstün bir tenbihden

sonra, o âk kula, o en lezzetli ey olan güzel mahremi kolundan
'

tutup pazara getirmesi, yüzünü açp, yüz nâmahrem içinde onun

namus ve hürmetini gidermesi ve kendisiyle mahrem olan sözlerini

onlarn kulana ulatrmas yakr m? Eer o kul, gaddâr olup,

mahrem srlarn böyle belâlara sokarsa, o güzel dilber ondan sak-

np, bir daha evine gelmez. Ona bir daha iltifat ve rabet etmez.

Çarda, pazarda olanlara da meyi ve itibar edip mahrem olmaz.
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Belki Hazret-i Sultana gidip, arkadandan ikâyet eder. te o

sultan, o aa kulu, kapsndan dar atp, o

kurtarr. Bunun gibi, Allahü Teâlâ seçilmi kullarna tahsis

hikmet nimetini, avara kullanna yasak etmitir. Zira onlarda, o hik-

met devletine liyâkat olmadn bilmitir. O hâlde hikmet definesi-

ni bulan hakim, onun kadr ü kymetini bilip, onu gönlüne saklayp

ve koruyup candan aziz ve muhterem tutmak gerektir. Bey t (ter-

cümedir) :

Yalancya söyleme ak ve mestlik srrn.
Habersiz, vâris olsun, bulsun kendi derdini.

Seçilmiler ile avam, u mertebede ayn bulunmutur. Zira ava-

mn deimelerinden hâsl olan husûmetten, mü'minlerin seçilmi-

leri ihtiyat ve saknma üzere olmakla emr olunmulardr. Nitekim

Allahü Teâlâ Teâbün sûresi ondördüncü âyetinde: -Ey müminler,

hanmlarnz ve çocuklarnz size düman olmakla, onlardan sakn-

nz», buyurmutur. Bununla, avamn havassa olan dümanlk ve

muarazasm duyurmutur. O hâlde bir hakim-i ilâhi, havassn hik-

metini bir kelime veya söz ile, avamdan, mal ve mülkünden, çoluk

çocuundan, beden ve canndan, nam ve anndan tamamen geçme-

mi ve bunlarla kalm birisine verse, o ârif hikmetine muhalif git-

mi ve kendi ölümüne çalm olur. Zira havassn hikmeti, ancak

dinin özüdür. Avamn akl ise, alçak dünyann kabuudur. O hâlde

dünyann kabuu ile kalm avama, mânânn özü olan hikmetten

bahs eden aldanm, ziyân etmitir. Zira dünya dinin muhalifidir.

Ehli ehline açkça dümandr. Nitekim Hazret-i Ebû Hüreyre (r.a.)

demitir ki, Habib-i Ekrem (s.a.v.) hazretlerinden iki ilim aldm. Bi-

rini insanlara bildirdim. Dierini bildirirsem boazm keserler.

Onun için Cüneyd-i Badâdi (aleyhirrahme) bir müridine serzene-

rek: «Biz bu tevhid ilmini, sandklarda gizlemiken sen gelip avama

izhâr eyledin. Az içinde gizli sözü halk içinde söyledin, uyuyan

fitneyi uyandrdn», demitir. Bir hakim-i ilâhîye, mektupla, gönül

hâllerinden sorulduunda, cevap verip-. «Sorann kim olduunu bil-

sem, ona göre cevap verirdim», demitir.

râd yolunda olanlara seçilmilerin vasiyyet ve nasihatleri öy-

ledir ki, eer avamdan biri, tam tevazu ile size gelir, insaf edip her

iinde emrinize uyar, sonra kendini hükümsüz ve muhalefetsiz hük-

münüze teslim ederse, sonra kendini kurtarmak için kelime-i tevhi-

di sizden telkin alrsa, sonra her eyini size isâr ve nisâr ederse, son-

ra çoluk çocuundan, nam ve ann hatrlamaktan sizin için kaç-

nrsa, velhâsl bir kimse mârifete kavumak için her eyi terk edip

kul gibi olduktan sonra, onun hiçbir iinde kusur etmeyip, her iini

göresiniz. Kim bizim için olursa, biz de onun için oluruz deyip, bir

kar gelene, bir adm gidersiniz. Yoksa hikmete zulm, emânete h-
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yânet ve Hakk'tan kovulmak olur. Dünyay sevip, evliyâys inkâr

eden ve hayasz casus olan münafklara seçilmi kullarn hikmet

srlarndan bir kelime veya harf söyleyen, onlara kuvvet ve ümid

vermi olur. Zirâ evliyâ-y kirâmn hikmeti îedünni ilim olup, iz-

hâr yasaktr. Havassn esrarn avama ifa meru deildir. zhâr

«denin sözü dinlenmez. Nazrn.

1. Elft ey can pür sevda ki, ak olmu sana me'vâ,

Htâb- müsteâbtn bil, hazer kl, etme hiç ifâ.

2. Eer bir cevher aldmsa muhit i aktan, zinhar.

An can icre hfz et söyleme bir kimseye'amdâ.

3. Sözün sünnetle er' olsun, bulunsa âkl- agâh,

Hadis i ak sermed-sûr bulursun mest i nâ-pervâ.

4. O kim doymu ve sakindir bu cism i teng-i muzlimde,

0 dil mülkünde seyr etsin, ki dildir gülen-i zîbâ.

5. Bu tenden Adem ü Havva be gayet rûon olmutur,

Veli manâda akl ü nefs i küldür Âdem ü Havvâ.

6. O kim nefsiyle kalmtr, enâniyyetie dolmutur,

01 ehl i resm i âdettir, ana söz kalmam aslâ.

7. Hadis- ak emânettir, an ifâ hyanettir.

Ne bilsin gafil i hod bin kelam âk- Mevlâ.

8. Gönülden hikmeti nâ-ehle izhâr eyleyen zâlim.

Kalur mahrum o hikmetten dili muzlim olur ama.

9. Rumuz ak tasrih eyleyen meftundur ey HAKKI,
Denilmi ho kelâm El âkin yetvi velâ yerva.

1. Ey sevdâ dolu can! Senin sman aktr. O beenilmi hitab

bil de sakn onu ifâ etme.

2. Eer ak denizinden bir inci çkardysan, sakn onu kimseye

söyleme de onu cann içinde koru.

3. Eer akln çalyorsa sözün, sünnet ve din hakknda olsun.

Ak hadîsini ebedî olan bilen ve uygulayan da -pervasz sarhotur.

(Buradaki ak hadîsi «ölmeden önce ölünüz», hadîsidir).

4. Bu karanlk ve dar bedende doyup oturan kii bir de gönül ül-

kesini seyretsin ki süslü gül bahçesi asl orasdr.

5. Âdem ile Havva bu bedenden gayet rûen olmutur. Ancak

mânâda Âdem ile Havva, akl- kül ve nefs-i küldür.

6. Nejsine uyan kii enâniyet ile duludur. O kii âdet ehlidir ki

ona aslâ söz dümez.
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7. Ak hadîsi emanettir. Onu ifâ etmek ise emanete hyânettir.

Kendini beenmi gafil ise Mevlâ aknn sözünü ne bilsin.

8. Hikmeti gönlünden koparp ehli olmayanlara söyleyen kii so-

nunda hikmetten de mahrum olur ve gönlü karanlkta kalp kör olur.

9. Ak srlarn aça vuran tutkundur ey Hakk! u söz ne gü-

zeldir: «Âklar ser verir sr vermezler».

ALTINCI NEV: Susmann ksmlarn, hâl ve makamnn ne ol-

duunu, marifet ehlinin kalp hâllerini rumuz ile gösterdiini bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, susmak, gece uyumamann ne-

ticesidir. Zira gece uyumayp tâat ve ibâdetle megul olan kimsede

konuma arzusu olmad bellidir. Susmak iki 'ksmdr: /Biri kalp

ile, dieri dil ile susmaktr. Dil ile susmak, mâsivây mâsivâ ile söy-

lemekten tamamen sükût etmektir. Kalp ile susmak, gönülden, Al-

lah'dan baka eyleri gidermektir. Dili susup, kalbi susmayann,
günah az olup, kendi rahat bulur. Dili ve kalbi susann, srr pâk
olup, Mevlâ'sn bulur. Kalbi susup, dili konuann, dili hikmetle

konuur. Dili ve kalbi susmayann vücudu eytann ülkesi ve mas-
karas olur., Demek ki, dilin susmas, sülük ehlinin menzilleri olup,

onlar ebrârdr. Kalbin susmas, müahede ehlinin sfatdr. Onlar

mukarreblerdir.
—

Susmann mübtedilerde olan hâli, âfetlerden selâmettir. Mu-
karreblerde olan hâli, üns hitâbdr. O hâlde hâller cümlesinden

susmay tercih edenin Ailahü /Teâlâ'dan baka hiç kimeyle sözü

kalmaz. Zira insann kalbinde mâsivâ olsa, susamaz. Mâsivâ söyle-

mekten Mevlâ ile konumaa geçince, mukarreb olup, sözünde sa-
lam olur. Konuunca, doru söyler. Çünkü o, Hakk'tan konuur.
Sâdktr. Demek ki, doru konumak susmann neticesidir. Mâsivâ

kojaumak ise, her hâlde hatâdr. Mâsivây söylemek her ekliyle

hevâdr, botur.

Susmann makam, vahyin çeitleriyle olan makamdr. Susma-
nn bir özellii de, mârifetullaha götürmesidir. Ama marifet ehli

kalp hâllerini, gayret ve hamiyyetlerinden, kendi aralarnda iaret-

le söyleyip, kitaplarnda bile rumuz ile yazmlardr. Böylece yaban-

c olan nefs ehilleri, onlara, ksa akllan ile, su-i zan ederler. Beyt

(tercümedir)

:

Bilenin sözü orda, gönle hatâ deildir.

Ehl i dil sözü duysan, deme hatâ etmitir.

Zira mârifet sahipleri, kitaplarnn ehil olan ve olmayann eli-

ne düüp, kendini tanmayan cahillerin, o ibâreler ile, mârifet dâ-

F. 41
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vasnda bulunacaklarn sezmilerdir. îte marifet yolu kapanma-

yp, açk olsun ve kendilerinden sonra tâlib-i marifet olanlar irâd

için, dünyada nâib [vekil] kalsn niyetiyle, o konuda çok kitap ya-

zp, stlahlarn inci gibi dizmilerdir. Böylece o esiz incilerden, o

ainalar, nasiblerini alrlar, dünya sahrasnda, kalmayp, gönül ve

rûh denizine dalp yüzerler. Zira her ilmin stlahlar, ehlinden iit-

meden ve örenmeden anlalmaz iken, irfân yolu yolcular, bu

kalb ilimleri stlahlarn [özel deyimlerini] gönül ehlinden ören-
meden, mütalâasndan zevk ile, tamamen sezmilerdir. Sanki ken-

dileri vaz edip yazmlardr. Beyt:

Mürid-i kâmil olunca nâ yâb.

Sana mürid yetiir imdi kitâb.

Mürid-i kâmil bulamazsan Kur'ân- Kerîm senin için mürid
olarak yetiir. (Nâbî'nin Hayriyye'sindendir)

.

..
/

Gönül hâllerini rumuz ve iaretle söyleyip yazmayan marifet

ehlinin çok sözlerini avam anlamayp, onlara kâfir ve zndk deyip,

muhabbetlerinden mahrum olup, kitaplarndan el çekmilerdir.

Halbuki onlar, iman nurunu bulup, hak ile bâtl fark ve temyiz

edip, kendilerini ve Mevlâlarm bilip ak arabiyle dolup, hararetiy-

le yanmlardr. Cahiller ise, mârifet sahiplerini bazan red ve inkâr,

bazan kabul edegelmilerdir. Bu inkâr ve muhabbette nice srlar ve

hikmetler vardr. Gönül sahipleri onlar bilir. Demek ki, arifin, mu-

habbet srlarn cahile açmas uygun olmaz. Ancak o muhibbine

söylemeli ki, kendi kolunu fasd eyledikte, onun kolundan kanrevân

olmu ola. Halbuki o derece muhabbet de kendiJlim ve rfan, gönül

ve rûh hâlleri yolundan ce^beçve zevk ile husüle gelir. Zira kalb

ilmi, ancak hâl ilmi olup, tezekkürle kalbe dolmutur. Aklî ilimler

ise örenme ve tefekkürle hâsl olmutur. Sim korumay eyh Attar

yedi rubâî ile bildirmektedir. Rubâiler (tercümedir):

Ey gönül, madem içtin mârifet arâbn.
lâhi srr satma, kapa dudaklarn,

Her söz da pnar, olup coma sen sakn,

Susup otursan, deniz yaparsn rmaklarn.

Madem gönül levhasn, iki kevnden kapadm,
ki âlemi ayak altna smarladm,
Yetiir ey içime yerleen, durmayan söz.

Boazma yaklat tekrar geri yolladm.

Madem her eyden baa bir örtü saçarlar.

Madem ki kazan gibi bütün bir âlem kaynar,

Madem ki, parmanla iaret edemezsin,

Parma dudaa koy, sus, eyleme iftikâr.
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Ak srrnn peinden koturursan gönlünü.

Can versen de bile, ak srm yerinde tut,

Bir sr ki uruna sen koyuyorsun ban.
Ele geçerse eer kendinden de gizli tut

Her ne kadar senin bir mahremin yok ise de,

Sabredip otur ömrün, uzun deildir öyle.

Bizim ahbâbmzsan ve baka yârn yoksa.

Otur iin olmasn, senin baka kimseyle.

Dünya insanlarndan yüzünü örtmek gerek.

Dudan yormadan iç hakikat erabn.
Hararetle gönlünü kaç kez harcayacaksn,

Bu sözün mateminde, oturup susacaksn.

Nefsini bu âlemin iine sokma, kotur.

Zamanenin elinden el el üstüne koyma.
Hem zamann gussas, hem kendi hikâyesi,

Hiç çekinmeden yutup ve derin nefes alma.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Mârifet yolunun alt esasndan dördüncüsü olan insanlardan

on

BRNC NEV: nsanlardan uzleti, Kur'ân- Kerîm ve

kudsi ile bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inayet edip, insanlardan uzletin

daimi huzûr olduunu duyurmutur. Nitekim Mâide sûresi yüzbe-

inci âyetinde: «Ey müminler, nefsinizin muhafaza ve slah size

aittir. Siz takatnzca nehy-i münker ile ihtidâda olunca, bakalar-

nn sapmas size zarar vermez». Nisa sûresi seksenbirinci âyetinde:

«Onlardan yüz dönüp, her iinde, özellikle onlar hakknda Allahü

Teâlâ'ya tevekkül et». Enam sûresi doksanbirinci âyetinde: «Allah

de ve onlar bozuk oyunlarnda brak». Hûd sûresi yüz onüçüncü

âyetinde: «Zâlimlere en küçük ekilde olsa meyi etmeyin, müdahale

etmeyin, onlara karmayn ki, sizi Cehennem atei mes eder. Sizi

o ateten men eden Allahü Teâlâdan baka yaknlarnz yoktur.

Sonra Ondan da yardm olunmazsnz». Kehf sûresi onaltnc âye-

tinde: «Büyükleri olan Yemliha kaçp maaraya giderken, yolda ar-

kadalarna dedi ki, mademki kavmimizden ayrlmay istedik ve on-

larn Allahü Teâlâ'ya ibâdetleri yannda, ibâdette putlar O'na or-

tak etmeleri bize ar geldi, imdi maaray mesken edip Allahü Te-

âlâ'ya ibâdet edelim. Rabb'iniz iki cihanda, rahmetinden size saçar

ve ilerinizden din ve dünyada size rfk ve fayda üzere olan eyi
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kolaylatrr», yirmisekizinci âyetinde: «Sabah ve akam Allahü Te-
âlânn rzasn istiyerek Rabb'lerine dua edenlerle kendini bulun-
dur. Onlardan nazarn çevirip, dünya hayat süsüne meyilli zengin
ve erafla oturmay isteme. Kalbini bizim zikrimizden alkoyup,
hevâsma tâbi olan kimseye itaat etme. Onun ii ziyan ve zâyi oldu»,

ayn sûrenin yüz onbirinci âyetinde: «Cennette Rabb'inin didârn
taleb ve rica eden, O'nun rzâsn almak için sâlih ameller ilesin.

O'na ibâdette kimseyi ortak etmesin», Meryem sûresi krksekizinci
âyetinde. «Ben sizden ve bütün putperestlerden ve sizin Allahü Te-
âladan baka taptnz putlarnzdan uzlet ederim. Rabb'ine vah-
daniyetle ibâdet ederim», Furkan sûresi krkdördüncü âyetinde:
-Sen zanneder misin ki, onlarn çou senin sözünü dinleyip anlarlar.

Bildirdiin tevhîd delillerini fehm ederler. Onlar ancak hayvanlar
gibi, belki hayvanlardan da sapktrlar», Necm sûresi yirmidokuzun-
cu âyetinde: «Ey Muhammed, bizim zikrimiz olan Kur'ân'dan yüz
çevirenden uzak ol. Onun murad, dünyada ancak geçinmektir», Te-
âbün sûresi ondördüncü âyetinde: «Ey mü'minler, çoluk çocuu-
nuz düman olduundan saknn», buyuruyor. Daha bir çok âyet-i

kerimelerde, uzleti haber veriyor.

Hadîs i kudsîde buyurdu ki: «Ey Âdemolu! aanm o kimseye
kabre yalnz olarak konma zaman yaklar da, o hâlâ insanlarla ün-
siyyet peindedir. Ey Âdemolu! nsanlar aydnlatmak için kendi-
ni yakan mum gibi olma. Ey insanolu, insanlarla enis olduun hâl-
de benimle ünsiyyeti nasl istersin? Benim likam uzlette iste. Ey
Âdemolu! nsanlar, günahnn kokusunu alsalard, seninle otur-
mazlard, ben ise Settâr ve Halîm'im. Ey Âdemolu! nsanlar senin,
benim bildiim günahlarn bilselerdi, hiçbiri seninle konumazd.
Ben ise Gafur ve Rahîmim».

Arabi iir (tercümedir):

Rahatm var ise yalnzlktadr,
Bütün belâlarm hep çokluktadr.

Kiminle bir müddet sohbet ettimse,

Beni kötülemi, ayplamtr.

çlerinde sâdk dost bulamadm,
Sevgiyi korumu, hürmet etmitir.

Ayrlmam onlar zem için deil,
Belki izzeti uzlette görmemdir.

KNC NEV: Uzletin, izzet ve hürmet olduunu hadîs i erif-
lerle bildirir.

Ey azizi Habib-i Ekrem (s.a.v.) ümmetine efkat edip, insanla-
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nn âfetinin, yine insanlar olduunu duyurmutur. Nitekim bir ha-

dis-i erifte buyurmutur: «nsanlarn âfeti, insanlardan bakas de-

ildir». Yine buyurdu, -Mü minin hayrl mal koyundur. Onunla

yüksek dalarda ve ova kenarlarnda bulunup din fitnelerinden

emin olur». Yine buyurdu: «Meliklerle oturan fitneye düer». Yino

buyurdu: «Âlimler hükümdarlarla karmayp, dünyaya girmeyince,

onlar kullar üzerine emin elçilerdirler. Hükümdarlarla oturup kalk-

tklar zaman, onlardan uzak olunuz ki, onlar hain elçiler olmular-

dr». Yine buyurdu: «Zâlime, zulmünde yardm için bir söz söyleye-

ne, Hakk Teâlâ o zâlimi musallat eder». Yine buyurdu: «Benden son-

ra hâkimler gelse gerektir. Kim onlarn kapsna gider ve yalanla-

rn tasdik eder ve zulümlerine yardm ederse, benden deildir». Yi-

ne buyurdu: «Vahdet köesinde uzlet eden, kötü kii ile oturmaktan

iyi ve sâlim i yapm olur». Yine buyurdu: «Bakanl seven iflah

olmaz. Hükümet sürmek isteyen rahat bulmaz». Yine buyurdu: «Ca-

hil, kendi nefsinin düman olunca, bakasna nasl arkada , ola-

caktr». Yine buyurdu: «Akll düman, ahmak dosttan yedir».

Yine buyurdu: «Kadnlar zümresi, eytan hayâlleridir. Erkekler için

can belâsdr. Eri kaburga kemiinden yaratlm cahildir». Yine

buyurdu: «Kadnlar çounlukla cahil ve gâfildirler. Kadnlarn akl-

lar ve dinleri noksandr». Nazm:

, O simin sâid-i âhidden el çek tutma hiç ân,

Ki akln pençesin âhir büker mekr ile destân.

2. O sîb-i gabgabm seyr eyle îvâ etme kim dilde.

Dökülmü katre katre kan bulursun nâr pistân.

3. Gönülden iste cani, hüsn-i tenden geç ki fânidir.

Ger ola ems-i can tâbân olur âfâk mestân.

4. Vücûd âyinesinden aks-i cândr kim zuhûr etmi.

Ann aks i cemâlidir güzeller hüsnü hem ân.

5. Fakirullah Hakk'dan lyân seyrân eden ârif,

lyân ehlidir ol neyler, beyân ü akl ü bürhân.

1. O güzelin gümü kollarndan el çek ve hiç onu tutma ki o, akl

pençesini hile ile büküp destân hâline getirir.

2. O elma gibi çeneyi seyr et ama sakn gönülde ona yer ayrma.

Memelerin nar eklini ise dökülmü damla damla kan olarak anla.

3. Can, tâ gönülden iste, ten güzelliinden vazgeç ki bu geçiri-

cidir. Eer can günei parlarsa ufuklar ona mest olurlar.

4. Vücûd aynasndan yansyan, gerçekte can görüntüsüdür. Gü-

zellerin güzellik ve almll ise O'nun güzelliinin aksidir.

5. Allah'n fakrini Hakk'da apaçk gören ârif, gerçekten ayan

ehlidir, beyân, akl ve delil onun nesine gerek...
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ÜÇÜNCÜ NEV: Uzletin Allahü Teâlâ'ya yaknlk olduunu v«

daimî üns verdiini ve tam huzura kavumaya götürdüünü bildi-

rir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Halktan uzak olan, Hakk'a ya-

kn
(

olur. nsanlara yabanc olan Rabb'i ile ünsiyyette olur. Melekûta

insanlardan kesilmededir. nsanlardan uzlet aklllarn âde-

:. luöttara ytu v«* mavLtu hayrl, onlardan ümidini kesmektir.

Rahat tenezzühde, selâmet yalnzlktadr. Uzletin semeresi Allahü

Teâlâ ile ünsiyyettir. Dünyay bilen, ondan uzak durur. nsanjan
anlayan yalnz bulunur. nsanlardan uzak olan, o huzur ile said

olur. insanlardan kesilmeyen, insanlarn Rabb'ine vâsl olamaz. n-
sanlardan ayrlana müjdeler olsun. O kalbiyle meguldür. nsanlar-

la oturup .kalkmak âfettir..Çok görümek mihnettir. Ahmaktan uzak

ol ki, müdârâs helâl ^ve melâldir. Muvafakati dalâlettir. Muhalefeti

rezâlettir. Ahmakm rheveddetinden kaçn. Çünkü ondan, hayr gel-

mez. Sonra fayda edeyim derken, zarar eder. Zddyla ülfet edenin,

ayb ortaya çkar. Cahille sohbet, ac azaptr. Aklszla arkada ol-

ma. Yabanc ve hâinden emin olma. Akll, mütteki, âlim ve zeki ile

arkadalk et. Allahü Teâlâ katnda günah olan eylerde, mahlûka,

kullara itaat edilmez. Kadnlarla çok yalnz kalnca, gönülde mu-
habbetleri kalmaz. Kadn ylandr, ancak sokmas zararszdr. Ger-

çi kadn ksm erlidir ama ona ihtiyacmz, ondan erlidir. Kadn
hileye hizmet eder. O hâlde ondan kaçnmak lâzmdr. Nâmahrem
kadna bakmaktan göz yuman, kalbinde iman tatlln bulur.

Nazm:

1. Eer vasl-i dil dân istersen ey dil,

Hemân gayr terk eyle ol aka mâil.

2. Sana aktr eh-per-i ar-pervâz,

An etme ehvetle âlûde-kil.

3. Senin zirve-i evc-i izzet yerindir,

Niçin eyledin merkez i hâki menzil.

4. Kemâlât vehmi vü hâlât hissi

O vuslattan olmu sana cümle hâil.

5. O bir posttur kim dolu hlt ü hûndur.

An can m sandn verdin ana dil.

6. An bilmedin mi ki, tâ ki görürsün,

O lûtf ayrlp kalm ol ae âtl.

7. O gaddâr sûretten i'râz edersen.

Olur ol muradn yine sende hâsl.
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8. Bulursun derûnunda sen ak dâim,

Ki olmu cemâli kamu hüsne âmil.

9. Bilirsin ki mir'at- ak olmu âdem.

Güzeller cemâline durmu mukabli.

10. Her âyineden lûtf u kahnn görürsün,

Tanrsn cihanda odur âh- âdil.

11. Hemân hükm ü hikmetlerin seyr edersin.

Hem andan olursun kamu lûtfa nail.

1. Ey gönül! Eer sevgilinin vuslatn diliyorsan, hemen baka

eyleri terk edip aka eilim göster.

2. Ara uçan kanat senin için aktr. Onu ehvetle yakp da top-

raa bulama.

3. Yücelik göünün doruu senin yerindir. Öyleyse niçin yerin

merkezini durak edindin?.

4. Olgunluk vehmi ve hâl hissi o vuslatta sana birer engel ol-

5. O bir posttur ki içi kan ve irin doludur. Yoksa onu can m
sandn da ona gönül baladn.

6. Bilmiyor musun ki, o lütuf bedenden ayrlnca, o le hiçbir ie

yaramaz hâle gelmitir.

7. O gaddar suretten uzaklarsan yine muradna erimi olursun.

8. çinde daima ak bulursun. Güzelliklerin hepsini O'nun ce-

mâli kaplar.

9. Adem'in (insann) ak aynas olduunu bilirsin. O ayna ki

güzellerin yüzünü göstermektedir.

10. Her aynadan O'nun lütuf ve kahrn görürsün ve bilirsin ki

cihanda en adaletli padiah O'dur.

11. O'nun hüküm ve hikmetlerini seyredersin de ondan dolay

bütün lûtuflara nâil olursun.

DÖRDÜNCÜ NEV: Uzletin büyüklerin âdeti, daimî lezzet ve

tam huzur olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, uzlet ibâdettir. Uzlet selâmet-

tir. Halka bakmak âfettir. Bakmayan rahattr. Halk ile oturmayan

Hak ile eAis olur. Dünya dostlar atee benzer. Az fayda, çou za-

rardr. Cahille sohbet cana azaptr. Ahmak arkada ylandr ve a-
kndr, insanlarla ünsiyyet iflâs alâmetidir. nsanlarla görümek

vesveseyi tahrik eder. nsanlarla ihtilât eyleyen [karan] hilelerle

aldanmtr. Uzlet eden erlerinden masundur. nsanlar anlayan
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onlara güvenmez. Ve her bildiini herkese söyleyemez. Halka ihtiya-

cn söyleyen, mahrum ve rezildir, insanlara ihtiyac olmayan rzk
cezil [çok], kadri celîldir. nsanlardan müstani olan, Hakk ile ganî
[ihtiyacsz] olur. nsanlardan uzak duran Mevlâ'nn ünsiyyetini bu-
lur. Dünya ehline te^ellül eden, takva elbisesinden syrlr. Halktan
ve kendinden utanan Hakk Teâlâ'dan hayâ etmi olur. Dünya ehli

ile görüme. Hiç ilerine karma. Dostunun dümanna gitme. Ona
kymet verip dostunu incitme. Hükümdarlarn kapsna gitme. Gi-
dersen müdâhene etme. nsanlara atee yaklar gibi yakla. Ne çok
uzak ol, ne de çok yakn.

«Sev beni seveni. Sorma seni sormayan-. Kendi kadrini bilen,

halk arasna dümez. Hakk'n ünsiyyetini bulan, insanlarla i gör-
mez. Gönül ehli dil ve beden ile insanlara yakn, kalb ve ahlâk ile

herkesten uzaktr. brahim ibni Edhem Hazretlerine demiler ki,

«Niçin insanlarla ünsiyyet etmezsin?». Cevabnda, «Kendimden bü-
yüklerin kibrinden ve küçüklerin aklszlndan ve akranmn hase-
dinden kaçaldan beri kalbim rahat olup, bam artmalarndan
kurtulmuum», demitir. Hilekâr, insan suretinde eytandr. Genç
ise bir nevi hayvandr. Hanm çok olann, ayplar çok olur. Nazm

1. Her lezzet ü her buseye urma dudan tâ,

Dildâr lebinden olasn mest ü eker-lâ.

2. Ayar lebi râyihas kalmaya sende.

Ak içre mücerred kalasn yek-dil ü yektâ.

3. Ol nûr-i kadîm olmayan bil ki hadestir.

Çk mezbeleden kim edesin nûru temaa.

4. Ol kim hades olmu ne bilir lezzet-i pâki,

Pâk olsa hadesten o, bulur pâk-i teâlâ.

5. Çün ni'met-i Fir'avndan el ykad Mûsâ,
Deryâ-y kerem verdi ona bir yed i beyzâ.

6. Bend eyle bu çemi ki, budur ahvâl i marur,
Bu mi'deyi bo et bul o lezzat müheyya.

7. Ey dil kân ol hân ki ola himmeti âli,

Deryâlan nû eyleyip, ol kanmaya aslâ.

8. Pâk olsa hadesten dil erer HAKKI kadime,
Hamr- ezeli nû eder akdâh olur eya.

1. Her lezzet ve her öpücüe dudan dedirme ki, sevgili duda-
ndan sarho olup eker yiyesin.

2. Bakalarnn duda kokusu sende kalmasn ve ak içinde tek

bana kalasn, tek gönül ve tek olarak.
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3. Kendisinde o eski nur olmayan pislikten ibarettir. Bu mezbe-

leden çk ki nûr seyredebüesin.

4. Pislie bulam kii temiz lezzeti ne bilsin. Eer kendisi pâk

olursa elbette Allah'n da pakln bulur.

5. Mûsa, Firavun'un kendine teklif ettii nimeti eliyle ittiinden-

dir ki, Allah'n cömertlik denizi ona bir «Yed-i Bcyzâ (Beyaz el)» verdi.

6. Bu gözü bala ki bu, gurur hâlidir. Mideni de bo tul ki, hazr

lezzet bul.

7. Ey gönül! Hani o sultan ki, himmeti yüce olsun. Oysa o, de-

nizleri yutar da hâlâ kanmaz.

8. Ey Hakk! Gönül, pislikten pâk olursa aslna erer. Ezel içkisi-

ni içer de eya onun için kadeh olur.

BENC NEV: Uzlet, Allahü Teâlaya tâate götürür, tam hu-

zur verir. Sdk ve ihlâs dourur. Seçkinlerin mertebelerine kavu-
maya sebeb olur.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ'y tanmak iste-

yene, dünya ehlinden uzlet lâzmdr. Böylece onlar, haline engel ol-

mayp, gün be gün terakki eder. Onlara rz ve namusunu saçmaz.

Onlardan bir ey isteyerek kaplarna gitmez. Onlarla vaktini zay

etmez. Onlara yaltaklanmaz. Mücâdele ile söylemez. Amel ve hâl-

lerinden onlara bir ey göstermez. Böylece insanlarn görmesine

iltifat edip, Hakkn nazarndan dümez. Marifet ve muhabbetten

mahrum kalmaz. Zira her an vücûdunun bütün zerrelerini gözetle-

yen ve kendine ah damarndan yakn olan Mevlâ'snn görmesini

hillik ve gafillik niandr. Ziyankârlann andr Demek ki, insan-

lar katnda itibar ve mertebe isteyen, Allah katnda bir mertebeye

kavuamaz. Nitekim, halkn rzâsna sevinen, Hakk'n rzâsndan
uzaktr demilerdir. Zira insanlarn övmesi ve yermesi bir hava dal-

gas olup. azlarndan çkar, havaya kanr ve yok olur. O hâlde

insanlarn övmesine ve yermesine önem veren kimse, onlarn itikad

ve inkârna güvenip Hakk Teâlâ'dan gafil olup yüz dönmütür. Ca-

hillik ve gafillik karanlklarnda aar kalr. Beyt:

Bu acizlikten yüz dönüp ol dostu bul tenhâ.

Sana senden yakn ol vâhid-i Kahhâr yetmez mi?

Ama halkn avâm ve ileri gelenlerini âciz bilip, Hallâk- cihana

sâdkane müteveccih olan irfan talibi, kendini,pazardan düürmek
elbisesi içinde hâlini gizler. Ne bir üstünlük izhâr edip, insanlarn

itibarn arar, ne bir kabahat edip, insanlarn ta'n ve inkânna u-
rar. nsanlarla vakit harcamayp uzleti seçer. Bir tenha yerde zikir

ve fikir edip, ancak Cum'a ve cemaate gider. Arif-i billâh oluncaya
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kadar böyledir. Sonra o marifet talibi,.meramna nâil oldukta, onun
katnda vahdet ve kesret, uzlet ve ülfetin hepsi bir olur. Zira arifin

uzleti, nefsinden kalbine hicret etmektir. Kalbinden içeri ruhuna
gitmektir. Ruhundan srrna, srrndan Mevlâ'sna ulamaktr. De-

mek ki, insann nefsi, Islâmn menzilidir. Kalbi iman yeridir. Ruhu
irfan mahallidir. Srr tevhîd-i Yezdan konadr. Beyt:

Muvahhid çünkü yektadr, katnda halk mevtadr,
O bulmu Hayy-i Kayyûmu yönelmi gönlü Mevlâ'ya.

Nitekim demilerdir ki, uzlet, hakikatte beerî sfatlardan ayrl-

maktr. Demek ki beeriyetten geçen kâmil, gönül ..sahibidir. nsan-
larla sohbet ona mâni deildir. Zira o kâin ve bâihdir. Yâni zahiri

ile insanlarla kâindir [bulunur], bâtniyle Allahü Teâeâ'dan baka
her eyden bâindir [ayrlmtr]. Demek ki kâmil, insanlarn giy-

dikleri elbiseyi giyip, onlarla yeyip, akllar miktarnca söyler. Di-

er âdetlerine uygun gidip, onlarla iyi geçinir. Lâkin bâtn ve smy-
la her eyden ayrlp, ancak Mevlâsnn rzâsma muvafakat eyler.

Nazm:

t, Etme ylandan firar, görmeyesin ejderha.

Eyle yerinde karar, hâline sabr eyle hâ.

2. Buhca ki kldn tavâf, rûy-i zemini güzâf.

Halk- cihân dolu lâf, hiç bulunur mu vefâ?

3. Kalbi mukallible bil, verme sivâyâ sebil,

Gâfil eder kal ü kil, hâzr ol eyle sefâ.

4. Halk ile kaldn geri, ölüyü sandn diri,

Diriden oldun beri, Hayy'dan utan kl hayâ.

5. Balasa eer halk saf, beyt gibidir her taraf.

Cümlesi olmu hedef, nâzr- tir-i kazâ.

6. Nefsini bilmi habîr, bulmu o, dostu nasîr.

Halk cihândr fakir, verip alandr Hûda.

7. Bahr çü mevvâcdr, küllü ey emvâcdr,
Hep ona muhtaçtr, HAKKI sen ol âinâ.

1. Ylandan kaçma ki ejderha görmeyesin. Yerinde dur da hâline

sabr eyle.

2. Yeryüzünü bunca zamandr bou bouna dolap durdun.

Gördün ki, cihan halk lâf ile dolu, hiçbirinde de vefâ yok.

3. Kalbi, kalb yapanlarla anla, bakalarna oraya girmeleri için

yol verme. Oysa gâfil dedikodu eyler. Sen ise bunlara hazrlkl olup

safa sür.
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4. Halk ile uraaym derken geri kaldn. Ölüyü de diri sandn.

Diriden uzaklatn. Artk gerçek Diri olan Allah'tan utan.

5. Eer halk saf balarsa, her yer Kabe saylr. Hepsi kaza okunu

bekleyen birer hedef olmular.

6. Nefsini bilen kii, dostunu yardmc olarak buldu. Fakir olan

cihan halkdr, verip alan ise Allah'tr.

7. Deniz dalgadan ibarettir. Her ey de onun dalgasdr. Her ey
O'na muhtaçtr ki ey Hakk! Sen de O'na âinâ ol.

ALTINCI NEV: Uzletin, büyüklerin âdeti olduunu, tam huzur

verdiini ve maksada kavuturmaa sebep olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zamanmzdaki insanlar kusur

ararlar. Hünerlere hased edip, ayplan sorarlar. Nitekim eyh Sadi

(rahimehullah) der ki, Allahü Teâlâ, kullarnn ayplarn görüp ör-

ter. Komu ve arkadalar görmemi iken söyler. Beyt (tercümedir):

Allah korusun eer, insan gaybi bUseydi,

Kimse kimsenin elinde rahat edemezdi

brahim bin Edhem (rahimehullah) derki: Lübnan danda,
Allah adamlar ile sohbet ettim. Hepsinin bana vasiyyeti u oldu:

Dünya ehline döndüün zaman, onlara dört hikmetle vaz ve nasi-

hat eyle: Yemei çok yiyen, ibâdet lezzetini bulmaz. Çok uyuyan,

ömründe bereket bulmaz. Çok konuann kalbi ölü olup, hayat bul-

maz. nsanlarn rzâsn arayan, Hakk'n rzâsn bulmaz. Bir kâ-

mile, niçin bizimle oturup kalkmazsn, zevk ve ülfetle söz söylemez-

sin? dediklerinde, sizden bana hayat lezzeti gelmez, benden de size

zevk ve safâ olmaz. Ben sizinle nasl ülfet edebilirim ki, siz, çeit

çeit yemeklerle karnn doyur dersiniz, ben ise, bir çeitten, ancak

be on lokma yeyiniz derim-, siz, gece uykusu bedene shhattir der-

siniz, ben ise, uyku vakit öldürmektir derim. Siz, konu dersiniz, ben

ise, sükût et derim. Siz ara, ura dersiniz, ben ise, terk eyle derim.

Siz, bil dersiniz, ben ise, unut derim; ite sizin hâlleriniz sizin olsun,

benim hâlim benim olsun. Zira Allahü Teâlâ'nn murad, sizin için

tahlit [kalabalk], benim için tevhid olmutur. Kalabalkta olanla

muvahhidin ülfet etmesi ne zaman görülmütür. Buna mâni olma-

ynz, tâ ki O'nunla bir saat huzurda olaym; huû' ve hudû' ile hu-

zuruna gideyim. Zira Mevlâ'ya seve seve ibâdet eylemeyen, onun

kullarna gayr i ihtiyari kul ve hizmefci olur, dedi. Nitekim, yarata-

nna isteyerek hizmet etmeyeni, Allahü Teâlâ insanlara, o kul iste-

medii hâlde hizmetçi eder. errin cümlesi kapdan dardadr. O
hâlde kapdan dar çkan fitneye düer. nsanlarla arkadalktan

çok rezilliklere urar. Nitekim aziz ekmek ve leziz su, bir gece insa-

nn yannda [içinde] kalmakla, tebdil ve rezil olur. Kur'ân ehli olan
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ve namaz klan erkek, kadnlara bir an yaklamakla kirli ve cünüb
olup, ykanmas lâzm gelir. Cimâ' haddi ise, kalkan bir hayâ ve iki

edeb yerinin bir araya gelmesidir. nsan cisminin cevherini zay et-

mektir. Muhabbet kökünü, gönülden söküp atmaktr. Sonu piman-
lktr. Helâlinden çocuk olur ki, kalsa fitne ve üzüntü, gitse daimi

hüzün ve elemdir. Haramdan olursa, insann yüzüne siyah lekedir

ve her iki âlemde hüsran ve ziyandr. Nazm:

Bivefâ zen gibi kendini çok ûy etme.

3. Cismi koy, misl-i ütür her has ü hâra gitme,

Kalbe gel terk-i bahar ü çemen ü cûy etme.

4. Pâk yka yüzünü, eyleme aynaya ta'n t

Nakdini bozuk edip, ayb- terâzû etme.

5. Hak için söyle sözün, yoksa hemen hamû ol,

Dilde dildâr bul etrafa tek u pûy etme.

6. Ariyettir bu güzellerde olan hüsn ü cemâl,

Gözgüler nâmn gafletle kamer-rûy etme.

7. Kamet i aka sezadr ki, simâ eyleyesin,

Aktan gayriye sen raks ü heyâ hûy etme.

8. Âk- ak ol ve dilbere dil verme sakn,
Bî-vefâlarla gönülde gam sad tüy etme.

9. Ger haberdâr isen esrâr- ezelden HAKKI,
Sakla srr, deme herbî-habere dûy etme.

1. efkatli ol. ehveti brak, onu kendine huy edinme. Pâk bir

âk ol da her maddeyi yiyeni koklama.

2. Ban ve sonun ezelî aktr ve bakas yoktur. Vefasz kadn
gibi kendini hep temize çkarma.

3. Cismi brak, deve gibi her çerçöpe, dikene bakma. Kalbe yönet

de bahar, çimen ve nehri brakma.

4. Yüzünü temiz yka da aynaya kusur bulma. Nakit paran bo-

zuk edip terazide ayplanma.

5. Sözün varsa Hakk için söyle, yoksa sus. Gönülde sevgiliyi bu-

lup etrafta aranp durma.

6. Güzellerdeki güzellik ve almllk ödünç verilmitir. Aynann
adn gafletle ay yüzlü göstermeye çalma.

2.

I,
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7. Ak kametine yakan odur ki, onunla semâ eyleycsin. Aktan
baka ey için de hay huy edip durma.

8. Aka âk ol. Sakn güzele gönül balama. Vefâszlarla gönül-

de gamn tüylendirme.

9. Ey Hakk! Eer ezel srrndan haberdar isen, srr sakla da her

bir habersize bunu duyurma.

YEDNC NEV: Uzletin zikr ve fikre yardmc ve tam teveccü-

he götürücü , daimî üns ve huzura kavuturucu olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, marifet yolcusuna insanlardan

uzlet iki ey için lâzmdr. Biri, insanlar kendisini zikr ve fikrden

megul edip, teveccühüne mâni olurlar. Nitekim bir arif nakleder

ki, bir meydanda bir topluluk gördüm, ok atarlard. Birisi onlardan

ayr oturmutu. Kendisiyle konumak istedim. Allahü Teâlâ'y zikr

etmek, seninle konumamdan lezzetlidir, dedi. Sen burada böyle

yalnz kalmsn dedim. Rabbim benimledir, dedi. Bu cemaatin han-

gisi daha ileri atmtr, dedim. nsanlar brakp, Hakk ile huzu-

ra kavuan, dedi. Böyle dedi ve kalkp gitti. Bundan anlalyor ki,

insanlar Allahü Teâlâ'nn zikr ve fikrinden, marifet yolcusunu al-

koyarlar. Belki kötülüe ve helake götürürler. Beyt:

Azgn insann dev gibi hücumundan kaç ve yalnz kal ki halvet

ehlinin dostu hemen Allah'tr.

Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) uzlet zamann, ehlini ve erbâ-

bn beyan edip, o zamanda, insanlardan ayr durmay buyurmu-
tur. Halbuki o merhametli tabib bize, bizden çok nasihat edici ve i-

lerimizi bizden iyi bilirdi. Onun bildirdii uzlet zaman gelmitir.

Nitekim buyurdu ki: «Bir zaman gelir, insanlar sözlerinde durmaz,

emânetlerinde hyanet ederler, birbirlerine düman olurlar görür-

sünüz. te o zaman fitne zamandr». Eshâb- kiram (aleyhimürrd-

vân),«0 zamanda bulunan mü'min ne yapsn?», dediklerinde, «O

zamandaki mu minler, insanlarn iine karmasn, dilini gözeterek

konusun. Evinde dursun. Ma'rûfu alp, münkeri terk eylesin. An-

cak kendi ii için evinden dar çksn», buyurdu. Sonra selef-i ali-

nin, kendi zamanlarnda, ahbablarm korkutup, her biri kendi ev-

lâd ve tâbi olanlarna yalnzlk ve uzletle emr ve vasiyyet etmitir.

üphe yoktur ki, onlar bizden çok hayret ve basiret bulmutur. Za-

man ise, onlardan sonra hayr deil, belki er ve zararl olmutur,

daha aclamtr. Hazret-i Ömer (r.a.) buyurdu ki: «Uzlette, kötü

arkadatan rahatlk vardr. O hâlde elden geldii kadar, insanlarla

görümeyi azaltmaldr. Çünkü insanlardan kurtulmak zordur». Bir

Kaç hücûm- dîv-i merdümden mekânn halvet et.

Kim eis-i ehl-i halvettir, hemân pervcrdigâr.
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kâmil demitir ki, «Bu zaman, dilini tutma, bulunduu yeri saklama

zamandr. Aslandan kaçar gibi, insanlardan kaçma zamandr. Ev-

de durmak ve Hakk'n rzâsn kaçrmamak zamandr». Yine bir

kâmiJ demitir ki: «Allah hakk için, bu zamanda uzlet helâldir-.

Ondan iki yüzyl sonra, bir kâmil onu iitip: «Uzlet o zaman helâl

olunca, imdi vâcib [lâzm] derecesine çkmtr», dedi.

kinci udur ki, insanlar, mârifet yolu yolcusunun huzur hâlini

bozarlar. Zira insanlarla oturup kalkan mârifet tâlibine, belki irfân

ehline, halk tarafndan riyâ ve süslenme düünceleri gelip, kalb

huzuru bozulur. Nitekim insanlar görmek riyâ yaygsdr, denil-

mitir. Bir arifin kapsna gidip, ziyâret ve görümenle bize ikrâm
eyle, dediklerinde, o ârif gelenlere içerden cevap verip; «Ziyâret ve

görümeden daha faydal olan, arkanzdan duâ yapmakla, size ik-

râm ederiz», buyurdu. Zira ziyâret ve görümeden, tezyin ve riyâ

hâsl olur. Gaibâne duâ ise, ihlâsl olmaya yakn olduundan, kabul

olur. Selef-i sâlihînin çou süslenme ve gösteri korkusundan ziyâ-

ret ve görümeyi brakp, insanlardan uzletle selâmet bulmulardr,
Ölmeyecek kadar yemekle kanaat etmilerdir. Gönül cemiyeti ile

lezzetlenmi ve dolmulardr. Huzur ve üris ile, kullarn seçkinleri

olmular ve ebedî Hakk ile kalmlardr. Nazm:

1. Kadr i fakr bil fena ol, yâr sultân olma hiç,

Fakr imi cem'iyyet-i hatr, perian olma hiç.

2. Halk avlamak içindir bu güler yüz, tatl söz.

Çünkü sayyâd olmadn gûyâ vü handan olma hiç.

3. Terk i zevk u lezzet i cismâni asandr veli,

Merd isen Jezzet-i nefsânîde sûyân olma hiç.

4. Hrka vü seccade vü imame vü tebihi koy.

Sahra-i evham u tesvîlât- eytan olma hiç.

5. Hfz zahir mûcib-i ihmâl i bâtndr heman,

Hfz hüsni hulk edip cismi nigehbân olma hiç.

6. zzet vü rabette olsan, çok olur hâsid sana,

Misl i Yûsuf mübtelâ-y mekr-i ihvân olma hiç.

7. Ger saâdet-mend isen, tenhâya gel, halk unut,

HAKKI üns-i Hakk bul, setr et, peîmân olma hiç.

1. Fakrn kymetini bilip akla yok ol, sultana sevgili olma hiç.

Hatrn toplanmas fakr imi, hiç perian olma.

2, Bu güler yüz ve tatl söz, halk avlamak içindir. Mademki

avc deilsin, öyleyse söyleyip gülüp durma.

3. Cisim lezzet ve zevklerini terketmek kolaydr, ama merd isen

nefis lezzetlerinde gezinme hiç.
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4. Hrka, seccade, imame ve tebihi brak. Vehim yurdu ve ey-

tan oyunca olma hiç.

5. Görüntüyü korumak, içi ihmal etmeyi getirir. Güzellii koru-

may huy edinip cisme bakar hâle gelme hiç.

6. Eer yücelik ve rabette olursan birçok kiiler sana hased

eder. Yûsuf gibi, kardelerinin hilesine tutulma hiç.

7. Eer saadet ehli ise tenhaya gel, halk unut. Ey Hakk! Allah

dostluunu kazan da onunla örtünüp pimanlktan kurtul.

SEKZNC NEV: Uzlet eden ariflerin iki snf olduunu bildi-

rir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insanlardan ayrlma ve uzlet

etme konusunda marifet ehli iki snf olmutur.

1 — ilim yayma ve hikmet beyân ejtmekte halkn ona ihtiyac

olmayan ariftir. O arifin hâli ruhlar ve aladr. Zira insanlardan uz-

let ona uygun ve evlâdr. Zikr ve fikr onun en iyi iidir. Mevlâ'nn

ünsü en tatl eydir. te bu ârif kendi evinde oturur. Ne kimse onu

bilir, ne o kimseyi bilir. Ancak cemaat ve Cum'aya ve faydal ilim

meclisinde hazr bulunur. Fârisi kt'a (tercümedir):

2 — limde rehber olup, din ilerinde insanlarn kendisine muh-
taç olduklar âriftir. Böyle arifin insanlardan ayrlmak rahat ve

uzlet afiyeti mümkün deildir. Belki insanlar içinde bulunup, din

ilminin yaylmasna devam eder. Lâkin insanlarla sohbet için, ona

iki ey önemle lâzm olur. Biri uzun sabr, büyük hilim ve güzel ah-

lâktr. kincisi, kendisi insanlarla görüme zamannda, kalbiyle on-

lardan uzak olmaktr. te onunla konuurlarsa, akllar alacak ka-

dar söyler. Ziyaretine giderlerse, herkese mertebesi miktarnca ik-

ram eyler. Ona dil uzatrlarsa, sükût ile cevap verip, mahzun olur.

Ondan yüz çevirirlerse, onu ni'met bilip, memnun olur. Hayrla hak

üzere giderlerse, onlara muvafakat eyler. Kötülük ve bo eylere

meyi ederlerse, el çeker. Kabul ederlerse, nasihat ve terbiyelerinde

yumuak olur. Kabul etmezlerse, onlardan ayrlr. Sonra imkân nis-

betinde ziyâret, hasta yoklama, dâvet ve icabet gibi hukuk ve âdet-

lerine riâyet eyler. Görünüte onlarla iyi geçinip, eziyetlerine kat-

lanr. htiyacn onlardan saklayp, yalnzken izâle ve çâresi ciheti-

ne gider. Hizmetlerini ücretsiz görüp, kendine düen ilerini, minnet

etmeden yapar. Her hususta, herkese rfk ve lûtf ile müsamaha
edip, halk ile Hâlk için güzel muamele eder.

Afiyet köesinde oturanlar,

tin diin, insann azn balarlar,

Kâd yrtp, kalemi krarlar,

Lâf eden dilinden kurtulurlar.
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nsanlarn bilmedii arife, insanlardan uzleti kolaylatran ey-

ler üçtür:

1 _. bâdetlerini gece ve gündüz saatlerine tevzi edip, bütün^va-

kitlerini ibâdetle geçirmektir. Zira ibâdetle megul olmak âfetler-

den rahat ve selâmettir. zzet ve lezzet almaya ve marifet devletini

bulmaya alâmettir. nsanlarla ünsiyet iflâs ve melâmettir. Nitekim

Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm Allahü Teâlâ'nn kelâmnn lezzeti ile

m'e'lûf olup, Tûr-i Sina dan döndükte, insanlardan çok kaçnr, yan-

larna sokulmazd. Hattâ insanlarn sözlerini duymamak için, par-

maklarn kulaklarna sokar, onlardan uzaklar, tenhalarda durur-

du. Zira o zaman, onlarn sözünü, yalnz ve insanlardan uzak hâlin-

de, merkez sesine benzer bulurdu.

2 — nsanlardan bir ey istemeyip, hepsinden ümidini kesmek-

tir. Demek ki, büyük insanlar, o arifin nazarnda aaç ve ta gibi

olup, belki yok gibi olup, fenâ bulur. Zira faydas ve zarar olmayan

varl ve. yokluu beraber olur. Beyt:

HAKKI, cemi'-i halktan müstaniyim billâh ben,

Hallâk- âlem var iken, halk zaman neylerim.

Ey Hakk! And olsun ki, benim cihan halkna ihtiyacm yok.

Âlemlerin yaratcs varken devrin insanlarn ne yapaym.

3 — nsanlar gözetleyip, ahlâk ve tavrlarn düünmeli, hatr-

lamaldr. te arif, bu üç hususa devamla, insanlarla sohbeti bra-

kp, dergâh-rllakk olan kalbine gelir, üns ve huzûru bulup, sürürü

daim olur. nayet ve tevfik Hakk'tandr. O ne güzel sahip, ne güzel

refiktir. Zira insanlardan uzak olan sddik, uzakl kadar Hakk'a

yakn olur.

Hak Teâlâ kendi huzuruna çard kuluna, insanlara meyi et-

mesin diye, insanlarn ezasn icrâ eder. Her eyden uzaklap, mâ-

sivâ ile kalmaz. Kalbinden darda olan bir kimseye itibar ve itiraad

etmez. Kt'a:

Hak Teâlâ an ki ede güzin,

Dostluk meclisinde eder niin,

Bend eder ona bâb- esbab,

Gayre meyi etmek olmaz ahbab.

Allah Teâlâ'nn seçkinletirdii kii dostluk meclisinde oturur.

Ona sebep kaplarn kapatr ki, dostlarndan bakalarna meyi etme-

sin.

Demek ki, insanlarn eziyeti, ona devlet, ni'met ve sevinçtir.

Zira o, onun insanlardan yüz çevirip, insanlarn Rabb'ine dönme se-

bebidir. Kt'a (tercümedir):
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Aslnda her düman, sana ilâçtr,

Hakikatta dostlar sana dümandr.
Çünkü seni Hakk'tan megul ederler.

Hakk n lûtfunu ara, O sana yardmcdr.
•

Hak Teâlâ'nm sâfi kullarnda âdeti, bu veli kullarna balangç-

ta halk musallat eylemektir. Zira dümann sözü,
,
jHakk'n sopas

olup, gayre meyi eden gönüllere, onunla vurup, masivâdan döndü-

rüp, kendi huzuruna getirir. Nazm:

1. Halktan tâ key esir i gam bîhûde olam.

Ey dil. ünsiyyet-i ak ile âsûde olam,

2. Dem-be-dem mevc urur ol bahr- kdem kalbimde,

Hayfdr levs-i hadeslerîe ben âîûde olam.

3. Varlm akla eksilse güne ile ay gibi,

Nâks oldukça yine ak ile efzûde olam.

4. Ak nâriyle yanp külli kül oldum tâ kim.

Zulmetim mahv olup, ol nür ile endûde olam.

5. Zinde-dildir o ki bî-hâb u hor oldu eb ü rûz,

Sa'yim oldur ki, dem i ak ile ol sûde olam.

6. Muktezâ-y mey i ak oldu çü sekr ü hayret,

ster ol mey, ki, ben ve sen demeyip hû'de olam.

7. Alamam fakr ü fenâ râyihasn ey HAKK,
Tâ ki mezkûm-i gam bûde ve nâbüde olam.

1. Ne zamana dek halkn bo üzüntüleriyîe esir olaym. Ey gönül!

Oysa ak dostluu üe rahatta olmalym.

2. Ezel denizi durmadan gönlümde dalga vurur. Benim pis cera-

hatlere bulamam elbette yazk olur.

3. Varlm Güne ve Ay misali ak ile eksilse (küçülse) bile el-

bette küçüldükten sonra ak ile tekrar büyür.

4. Ak ateiyle yanp batanbaa kül oldum. Tâ ki zulmetim yok

oldu da, o nür Üe parlayaym.

5. Gece - gündüz uykudan ve yiyip içmeden kesilen kii zinde

gönüllüdür. Gayretim odur ki ak demiyle ayn havanda dövüleyim.

6. Sarholuk ve kendinden geçme ak içkisinin gereidir. O iliki

ister ki, ben ve sen demeyip «Hû (o)» ile dolup onu söyleyeyim.

7. Ey Hakk! Fakr u fena kokusunu alamyorum. Herhâlde var-

lk -yokluk gamnn nezlesine tutuldum.

F. 42
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DOKUZUNCU NEV: Uzletin ksmlarn ve hâlini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insanlardan uzlet, az konu-
maya sebep olur. Zira insanlardan uzlet eden kimse, sohbet edecek

kimse bulamaz. Yalnz kalr. Bu da onu,konumamaya götürür. Uz-

let iki ksmdr: Biri müridin, dieri muhakkikin uzletidir. .Müridin

uzleti, yâr olmayanlarla bulunmamak, görümemektir. Muhakkk-
lann uzleti, Allahü Teâlâ'dan bakasna gönül . vermekten, kalb çe-

virmekten uzak olmaktr. _0 hâlde muhakkklarin kalbleri, Hakk'n
marifetinden bakasna mahal deildir.

Uzlet edenlerin üç niyyeti olur: Biri. insanlarn zarar ve fitne-

lerinden kurtulmak niyetiyle yaplan uzlettir. Biri, kendinin zarar

ve arlndan insanlar korumak niyetiyle yaplan uzlettir. Bu
niyet, birincisinden daha muteber olup, tercih edilir. Zira birincisin-

de insanlara su-i zan, bunda ise kendi nefsine, kötü zan vardr. Nef-

se ise su-i'zanda bulunmak lâzmdr. Bu ebrârn âdetidir. .Üçüncü-

sü, mele i a'lâ tarafndan Mevlâ ile sohbeti nefse tercih ve isâr niye-

tidir. Demek ki, uzletin en
v
yüksek ksm, kendi nefsinden uzlet et-

mek, Mevlâ ile sohbeti, mâsivâya tercih edip huzuruna gitmektir.

Uzleti, ülfet üzere tercih edip nefsinden kalbine geçen kimse, Mev-
lâ'sn ondan gayrisine tercih etmi olur. O kimseye Allahü Teâlâ'-

nn ihsan ettii mevhibe esrarn, ancak kendi bilir. Gerçi uzlet ile

susma birbirinin gereidir. Ama kalbin susmas bu
i
gerekte, olma-

yabilir. Zira yalnz olan kimse, kendi nefsinde, mâsivây mâsivâ ile

söyler bulunmutur. Onun için susmak, alt esastan, müstakil ola-

rak bir esas klnmtr. Uzlete devam edip, insanlardan ve nefsin-

den yalnz kalan kimse, vahdaniyyet-i llâhiyye srrna vâkf olur.

M
Uzlet hâllerinin en yüksei halvettir. Halvetin neticesi mârifet

ve esrâr- ehadiyyettir. Uzletin bir özellii de, dünyay tanmay sa-
lar, ite insan cismâni gdadan yüz çevirip, insanlar uyurken, uya-
nk olsa, zikrullah ile kendisinde susup, insanlardan ve nefsinden
uzlet eylese, ve bu dört haslet onda beraber bulunsa, onun beeriy-
yeti melekiyyete tebeddül olup kulluu efendilie, gaybeti ehâde-
te, bâtn zâhire ve akl hisse tebdil olur. Kendisi abdallar zümresine
girip mukarrebler makamn bulur. Devlet ve mârifete kavuup
muhabbet saâdetine vâsl olur. Rübâiler:

1. Ünsiyyet-i nâs eden gönüldür nâsî.

Sohbetleri gafletiyle oldur kâsi.

flâs alâmeti bil istinas,

Koy nâs, ho eyle yâd Rabb-in nâs.

2. Hak ile huzûr eden gönül gülendir.

Gaflette kalan gönül deil külhandr.
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Çün gaflete gönlümü salan dümandr,
Pes dümen ve dostum bana rûendir.

3. HAKKI an fikir kl ki ülfet oldur,

Nas ko, kitaba bak ki, sohbet oldur.

Az ye, az uyu, az içki nfmet oldur,

Fakr ile fenay bul ki, devlet oldur.

4. HAKKI an yâd kl ki, lezzet oldur.

Benlikten rak otur ki, uzlet oldur.

Meyletme, karma halka izzet oldur.

Tenhâda kitaba bak ki sohbet oldur.

5. HAKKI, bu cihan halka ver izzet kd.

Müstani olup bu nâstan uzlet kl.

Yârana bedel kütüble ho sohbet kl,

Hikmetle gönülde dem-be-dem ülfet kl.

6. HAKKI sana dost olan olur hem düman,
Su misli seni içen eder bevl o zaman.
Yay gerçi oku eder der-âu hemân.
Kendinden raa atar oku o kemân.

7. HAKKI sana dost daim ol Mevlâdr,
Hem atadan, anadan sana evlâdr.

Mecnûndur o dil ki, kblesi Leylâ'dr,

Mevlâ'ya teveccüh etse dil a'Iâdr.

8. HAKKI dü cihânda cana Rahman betir,

Koy nâs, hemân oku ki Kur'ân betir.

Tenhâda kütüb seninle yârân- betir,

Olmasa kütüb gönülde cânân betir.

. nsanlarla dostluu unutan gönüldür. Sohbetlerin gafletiyle

kaskat olmutur. nsanlarla karmay iflâs alâmeti bil. nsanlar b-
rak da onlarn Rabb'ini hoça yâd eyle.

2. Hakk ile huzur eden gönül bir gül bahçesidir. Gaflette kalan

gönül deil, hamam ocadr. Gönlümü gaflete salan ise dümandr.
Öyleyse dost da düman da bana apaçktr.

3. Ey Hakk! Allah' düün ki, asl dostluk odur. nsanlar brak,

kitaba bak ki, gerçek sohbet odur. Az ye, az iç, az uyu ki nimet budur.

Fakr ile fenây bul ki gerçek devlet (talih) ite odur.

4. Ey Hakk! Allah' yâd eyle ki lezzet odur. Benlikten uzak otur

ki, uzlet odur. Halka meyledip karma ki, yücelik odur. Tenhâda ki-

taba bak ki sohbet odur.

5. Ey Hakk! Bu cihan halka ver ki yücelik bul. nsanlardan yüz



660 MARtFETNAME

çevir ki, uzlet bul. Yârana bedel kitaplarla sohbet et de hikmet ile gö-

nülde devaml ülfet kl.

6. Ey Hakk! Sana dost olan, ayn zamanda düman saylr. Su

gibi seni içen o azman bevl eder. Gerçi yay, oku hemen kucana çeker

ama sonuçta onu yine kendinden uzaa atar.

7. Ey Hakk! Senin deimez dostun o Mevlâ'dr. Ana - babadan

bile senin için önemlidir. Kblesi Leylâ olan gönül elbette Mecnûn

(deli) dur. Gönül eer Mevlâ'ya yönelirse güzeldir.

8. Ey Hakk! ki cihanda senin için Rahman olan Allah yeter.

nsanlar brak, devaml oku ki Kur'ân sana yeter. Yalnz kaldn
zaman sana dost olarak kitaplar yeter. Eer kitabn da yoksa gönlün-

deki sevgili sana yeter.

ONUNCU NEV; Uzletin nihayeti olan halvete giriin artlann,

esaslarn, usûllerini ve halvetin neticesi olan varidat, esrar ve vu-

sulün elde edilmesini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mârifet yolunda ilerleyen, Al-

lahü Teâlâ'nn huzuruna giden yakin sahihleri, insanlardan ve nef-

sinden uzlet edip, küçük karanlk bir odada halvette oturur. Beden

ve, kalbiyle insanlardan uzak olduu kadar Mevlâ'sna yakn olur.

Halvete girmenin , artlar, rükünleri ve usûlleri, varidat, esrâr ve

vusûlü vardr. Halvette olana bunlar, yardmc, mürid ve yakn ar-

kada olur.

Halvetin artlar: Hak yolu artlar olup, daha önce bildirilen

iman ve akidesini düzeltmektir. Abdest ve namaz örenip, dünya

lezzetlerini brakmaktr. Kalbine teveccüh edip, gönlün ve rûhun

hakikatini bilmektir. te bu dört art bulunmadkça, halvete girmek

tehlike ye zarardr.

Halvetin rükünleri: Mârifet yolunun rükünleri olup, az yemek,

az uyumak, az konumak, insanlardan uzlet etmek, , zikr ve fikre

devam etmektir. Bu rükünler bulunmadkça, halvete girmek, ken-

dini hapsetmek gibidir.
1

Halvetin usûlü: nsan ruhunun makamlarnn ayn olup, beyan

olunacak tevekkül, tdfvîz, sabr ve rzây elde etmektir. Bu dört asl

kalpte hâsl olmadkça, halvete girmek, tehlike ve haramdr. Zira

Vâhid-i Sultann mahkûmu olan irfan tâlibi için, mürid i kâmil ol-

madan halvete girmek aklna ziyandr ve amansz helâk edicidir.

Ama bu artlar, rükünler ve usûllerin tamamen bulunduu kimse,

yakin sahibi ^olup, her korku ve tehlikeden emin olmu olur. Mür-

idsiz
A
ve halvetle emrolunmakszn halvete girse, vazgeçirilir. O

halvette hâllerin varidât. makamlar, esrâr ve kerametler ile ibtilâ

olunur. Demek ki halvet ehli, çile murad eyledikte, kendisine lâzm
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olan önce insanlarla kendisi arasnda evinin kapsn kapatmak ve

uzlet etmektir. Böylece dardan haberi olmaz. Sonra ev halk Ue

kendi arasndaki halveti kapsn kapatp, yalnz kalmaktr. Böylece

yanma kimse gelmez olur. Kbleye dönük, bada kurup oturur,

gizli olarak [kalben] kelime-i tevhide veya ism-i Celâl'e [Allah is-

mini söylemeye] gece gündüz devam eder. Ancak abdest .bozmak,

Cum'a ve cemaat için dar çkar. Dier zamanlar halvetinde bulu-

nur. Bozuk düüncelerin gelmesinden korunsun. Böylece dtan ve

içten gelen hiçbir ey onu zikir ve fikrinden alkoymasn. Yemesin-

de ihtiyat üzere olsun. Hayvani olmayan, yasz yemeklerden mi-

desinin yarsn doldursun. Böylece ne çok aç, ne_de çok tok hâlde

bulunmasn. Mizacnn itidaline dovam etsin. Miâac kuruyup ha-

yâllere dümesin. Ama kalbine gelen varidat ile , mizac deiirse,

bu deimeyi ni'met bilsin. Bununla meleki varidattan nasib alsn.

te, rûha ait meleki nûrani varidat ile rûhani varidat ve eytani ate-

in farkn varidat zamannda kendisinde bulduu soukluk ve lez-

zetle, yahut elem ve hayretle bilsin. Zira kalbe gelen varidat melekt

olursa, onun akabinde beden soukluk ve lezzetle dert ve
i3
hayret

bulmaz. Sureti deimez. Gönülde ilim ve hikmet kalr. Mâsivâ kal-

elem ve hayret bulur. Gönülde karklk, fesâd ve geveklik kalr.

Bundan kaçnmal, zikr ve fikr ile megul olmaldr.Kalbini ondan

kurtulmu ve rahata kavumu bulur. O varide muaraza etmeyip,

teslim olsun.

Halvete girecek kimse, girecei zaman, iki eye inanmaldr: Bi-

ri. Aliahü Teâlâ'nn orta ve benzeri yoktur diye inanmaldr. Nite-

kim Kur'ân Kerim'de ûrâ sûresi onbirinci âyetinde: «Onun misli

duunu duyurmutur. O hâlde, halvette ona hangi sûret görünür ve

(Ben Allahm) derse, ona sübhânallah ente billâh deyip, gördüü

sureti muhafaza .etsin, ondan yüz çevirip zikr ve fikrine devam et-

sin. kincisi halvetinde Hakk'tan ancak Hakk' isteyip, mâsivaya

meyilli olmasn. Bütün kâinat ona verilse, edeble kabul edip, Yara-

tcya dönüp, zikr ve fikrden ayrlmasn. Zira Aliahü Teâlâ onu im-

tihan edip, melekûtün acib hâlleri ile mübtelâ eder. Onlardan biri-

ne balanr kalrsa, o ey ondan gider. Matlûbu elde etmeye çalr-

sa, bir ey kaçrmayp, her murada,,erer. Ama önce ondan gaib olan

his âlemini ona göstererek, onu ibtilâ ve imtihan eder. Böylece zul-

manl duvarlar, ona insanlarn evlerinde olan ilerinden hicab ve en-

gel olmaz. Ona bir kimsenin srm bakasna söylememek vâcib

olur. Filân gybet edici, filân içkici ve, filân zina edicidir, deyip, ken-

dini ve insanlar ortaya koymasn. Settâr ismi ile hâllenin. O kim-

se, kendisine gelip nasihat isterse, o zaman, o iini, kendisine yalnz

iken, nasihat yollu söylesin. Elinden geldii kadar bu hissi keiften

, akabinde beden uzuvlar tahri,
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yüz çevirip, zikr ve fikrine devam etsin. Sonra hayâli kefe gider ve

onun için akli mânâlar hissi suretler olarak görünürler.

,Fakat bununla da kalmayp zikr ve fikrine geçmelidir. Kendisi-

ne merubat verilirse, suyu içsin. Yine bal varsa içsin. araptan kaç-

sn. Zikr ve fikir ile megul olup, o hayâli keften kaçsn. Böylece

zikr olunan ona, mücerredler âlemini açsn. Onun üns huzuruna

geçsin. Zikr olunanlar zikreden fark, müahedenin ahidinin yerin-

de kalmas ve sonunda zevk ve lezzet bulunmasdr. Nevme ise, sa-

hibinde bir ey brakmayp hepsini alr. Böylece sonunda uyanklk,

pimanlk ve istifar olur. Sonra Hakk Teâlâ, onu imtihan için mülk
mertebelerini ona arz eder. Eer tertib üzere ederse ona en önce

madenlere ait srlan gösterir. O zaman her tan fayda ve zarar

özelliklerini bilir. Eer o kefe tutulur kalrsa, Hakk'n huzûrundan

kovulup, kazandn da kayb edip, zarar içinde kalr. O keiften

yüz çevirip, zikr ve fikrine devam ederse, Allahü Teâlâ bitkilere ait

srlar ona kef eder. Her bitki çiçek ve ot, kendi özelliini ona söy-

ler. Madenleri kef ettii zamanki gdas, hararet ve rutubeti çok

olan, eylerden olmaldr. Bitkileri kef zamannda ise, hararet ve

rutubeti mûtedil olan eyler yemelidir. Bu keflere de balanp kal-

mazsa, Hakk Teâlâ hayvanlara ait srlar ona kef eder. Her hayvan

ona selâm verip .kendi zarar ve faydasn haber verir. Her âlem ken-

di tebih ve tahmîdini çeitli zikirlerle ona beyan eder. Onunla da
kalmazsa, Hakk Teâlâ ona, dirilerdeki hayatn sr ve sebepleri âle-

mini kef eder, yâni açar. Onunla da kalmazsa, Levh'e ait levhalar

kef olunup, korkuyla hitab olunup, onun için bir dolab kurulur.

Sûretlerin
(

nasl deitii ona görünür. Bununla kesifin nasl lâtif ol-

duunu, le
c
tafetin nasl kesafet bulduunu anlar. Onunla da kal-

mazsa, ona kvlcmlar saçan bir nûr kef olunur ki, ondan örtünür,

saklanr. Fakat gizli zikre devam ettii müddetçe, ona hiçbir ey en-

gel olmaz. te hazretin huzuruna giri, duru ve çk edeblerini çe-

itli ekilleri ile bilir. Daimi müahede, lâhi ilimlerin gelii ve bü-

tün yollarn devri ona ma'lûm olur. Orada da kalmazsa, ona ince

ilimler mertebeleri ve doru düünceler kef olur. Demek ki, akla

gelen çeitli mugalâtalarn ekillerini, ilim ile vehmin farkn bilir.

Ruhlar âlemi ile cesedler âlemi arasnda olan olaylarn olu alâ-

metleri, sebepleri ve lâhi srrn inâyet âlemine sereyân ona yân
olur. Onunla da kalmazsa, ona tasvir, tahsin ve tezyin âlemi kef
olur. Ukûlün [akllarn] kudsi suretlerden hangi sûrette olduunu
bilir. Onunla da kalmadysa, ona kutubluk makam açlr. Bundan
önce müâhede ettiklerinin hepsi, âlem i yesâr [sol âlem] idi. Bun-

larn yeri kalbtir. Ona
(

bu âlem kef oldukta mevcûdatn tertibini,

vücûdun cümleye sereyânm ve, kâinatn daha çok srlarn bilir.

Hafzas kuvvetlenir. Ehline rumuz ile bildirebilir. Onunla da kal-

mazsa, ona gadab ve hamiyyet âlemi kef olur. te ehl-i âlemde
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olan gadab ve hamiyyetin, muhalefet ve dümanln mene'lerini

ve ekil ve suretlerin ayrlklarn mebdelerini bilir. Onunla da kal-

madysa, ona gayret, hakk izhar, doru mezhebler ve indirilen e-
riatlar âlemi kef olur.

Her kef oldukta mevcudatn tertibini, vücûdun cümleye sereyâ-

nn ve kâinatn daha çok srlarn bilir. Her kef olan makam, ona

tevkir ve ta'zim ile yüz döner. Onunla da kalmadysa, ona hayret

âlemi kef olur. Bundan âcizlik ve kusurluluunu anlar. Bu âlem-i

illiyyûndur. Onunla da kalmadysa, ona Cennetin mertebe ve dere-

celeri kef olur. Birbirine tedahülün ve çeitli ni'metlerin üstünlük-

lerini anlar. Ve o dar yol üzerinde sâkin olur. Orada Cehennemin

dereke ve katlarn ve birbirine tedâhülünü ve
c
azaplar geni .olarak

görür. O kef ile de kalmadysa, ona ervâh- müstehlike münketf
olur. Onlar mehedlerinde sarho ve hayretler içinde bulur. Vecd

sultan onlara galib olmu olur. Onlann hâli, onu çarm olur. O
çarmay kabul etmediyse, ona bir nûr kef olur ki, onda kendin-

den baka kimseyi görmez olur. Orada ruhanî lezzetten onu büyük

bir vecd alr ki, ondan önce onu bilmezdi. O zaman, gördüü her ey,

nazannda küçük görünür. Kendi o nûr içinde kandil gibi hareketli

bulunur. Onunla da kalmadysa, ona insan eklinde sûretler görü-

nür. Yüzlerinde perdeler, örtüler olur. Onlarm baka tebihleri var-

dr. itince anlalr. Kendi sûretini onlann arasnda görür. Onun-

la makamn, bulduu vakti ve hâli bilir. Onunla da kalmadysa,

ona Rahman'n srlar kef olur. Onda her eyin sûretini görür. Kef
olunan her eyi orada bulur. Her ayn ve alem [iaret] onda yân
olur. O zaman kendi hakikatim ve rütbesinin sonunu anlar. Marifet

ve velayetten neye kavutuunu tanr.

Onunla da kalmadysa, ona her eyin üstâd ve muallimi kef
olur. Onun, eserini görür. Telkinini alr. Onunla da kalmadysa, ona

muharrik-i ef'alî tecelli eder. Onunla da teselli olmadysa. Allahü

Teâlâ ona isim ve sfatlar ile tecelli eder. te o ismin nûrlarnn

satvetinde, o ârif mahv ve fâni olup, kendinden gider. Gereince

hil'atlarla bekaya erer. Oradan çkt gibi, yine dünyaya bal his-

ler âlemine,.gelir. Yahut o çkt âlem-i lâhutta kalr. Bu rûhani

mi'râc, halvete girmekle hâsl olur. O tecellilere yükselmenin müd-

deti, gafletin bulunmasna göre ksa veya uzun olur. Mâsivây unut-

mas kadar. Hakk'n huzûrunu bulur.

Halvette oturan, Rabbu 1 - Âlemin hazretlerine sdk ve yakin ile

tam teveccüh ettiyse, o sr ve hâllerin, birisi ona kef olmayp, o

fitne ve belâlara, yolundan kalmayp,, hepsini aar. Hakk Teâlâ'dan

yardm ve inâyetle ve muhabbet cezbâsi ile ve emniyet ve sür'atle

fiil, isim^ye sfatlarn tecellileri mertebesine kavuur. Demek ki, mü-

rid ve meczûb olan huzur ve üffsü tez bulur, mürid ve sâlik olan
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kef ve keramet ile inayet olunur. Gafil ve kovulmu olan, insan-

larla ünsiyette kalr. Rubailer:

1. Hak vâr uludur, bu nâs ve sen mevhûmsun
Emvâta alâka eylesen mezmûmsun.
Hacet dilesen kimseden, mahrumsun.
Balarsan eer Hüdâya dil mahdumsun.

2. HAKKI Hak ve halk arasna dâhilsin,

Müflissin eer bu nâstan sâilsen,

Verdinse o Rabb-i nâsa dil nailsin.

3. Ma'ûk mekân olamaz hem-dem-i vasi,

Derd ile kalr âk bî-merhem-i vasi,

«Ve hüve meaküm» der, «eyne mâ küntüm» Hak
Kendiyle bulan onu olur mahrem-i vasi.

4. Halkn nesi var ki, meyi edersin ey dil.

Kendin gibi âcizi nidersin ey dil.

Her bî haber peinden gidersin ey dil,

Gel Hakk a ki, halk sen nidersin ey dil.

5. Mahlûk- Hüdâya efkat et rahmet bul,

Eblehlere hilm ü hürmet et rahat bul.

Sen herkese nfk u rabet et rfat bul,

Ger edemedinse uzlet et, izzet bul.

6. Ver Hâhk'a halk aradan çk git.

Her ite zulm ü err ü adi ü hayri fehm et,

Niçin deyip, itiraz od'una yanma,
Teslim ile seyr kl Behite ho bit.

7. Rfk ile kamuya ol halim ü settâr,

Bil kadrini, halka çok açlma zinhâr.

Mahlûku yok eyle Hâhk bul, ey yâr,

Her dosta bu söz vasiyyetimdir her bâr.

8. HAKKI, nice bin safâ ki ettin, dütür,
Her ne görüp, duyup, iittin dütür,
Etraf gezip cefâya gittin dütür,
Bu kim oturup nevâya gittin dütür.

1. Allah yücedir. Bu insanlar ve sen ise birer mevhumsunuz. Eer
ölümlülere ilgi duyarsan aalksn. Birinden hacet dilesen ondan
mahrum olursun, eer Allah'a- gönül balarsan da övülmü dîursun.

2. Ey Hakk! Hakk ve halk arasna girmisin. Eer bunlardan
kullara meyledersen hor olursun. Eer istediini insanlardan istiyor-
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san iflâs içindesin. Yok eer insanlarn Rabb'ine gönül verirsen her

eye eriirsin.

3. Vuslata eriirsen Ma'ûk mekânla kaytl deildir (Her yerde

O'nu görürsün). Akn ilâc olmayanâ dert ile kalr. Allah «O, se-

rinledir, sen neredesin?» der. Oysa O'nu kendinde bulan vuslata eri-

mi olur.

4. Ey gönül! Halkn nesi var ki ona meyletmektesin. Kendin gibi

âcizi ne yapacaksn? Her gerçekten habersizin peinden gidersin, oy-

sa Hakk'a gel ki halk ne yapacaksn, ey gönül!..

5. Allah'n yarattklarna efkat göster ki, rahmet bulasn. Ah-

maklara ise yumuaklkla davran ve hürmet et ki rahat olursun. Her-

kese incelik gösterip rabet et ki, yücelik bulasn. Bunlar yapamyor-

6. Halk Hakk'a verip aradan çekil. Her iteki zulüm, er, adalet

ve hayr anla. «Niçin?» deyip de itiraz ateiyle yanma. Teslimiyet ile

seyir klp Cennet'e ula.

7. Herkese yumuaklkla iyi davran ve ayplarn ört. Kendi de-

erini anla da halka fazla açlma sakn. Ey yâr! Yaratklar brak

Yaratan'a bak. te herkese daima vasiyetim bu söylediimdir.

8. Ey Hakk! Nice zaman safâ sürdünse hepsi bir rüyadr. Her ne

görüp, duyduysan rüyadr. Her yeri gezip cefâya gittin, bu da dütür.

Oturup gda yolunu tuttuysan bu da bir rüyadr.

Marifet yolunun beinci rüknü olan daimî zikrin fazilet ve

faydalarn ve özelliklerini dokuz nevi île bildirir.

BRNC NEV: Daimi zikri âyet i kerîme ve hadis i kudsî ile

bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inayet edip, daimi zikrin ilha-

ma kavuma sebebi ve tam huzura erime yolu olduunu duyur-

mutur. Nitekim Bakara sûresi yüz elliikinci âyetinde: «Beni tâatle

zikredin, ben de sizi mafiretle yâd edeyim; tâatle ni metlerime ükr
edin, ma'siyetle küfrân etmeyin», Âl i îmrân sûresi yüz doksanbirin-

ci âyetinde: «Bu olgun .akl sahipleri Allahü Teâlâ'y, ayakta, otu-

rurken ve yatarken (yâni daima) zikr ederler». Nisa sûresi yüz

üçüncü âyetinde: «Ayakta, otururken ve yatarken (yâni daima)

Allahü Teâlâ'y zikr ediniz», Enfâl sûresi krkbeinci âyetinde: «Al-

lahü Teâlâ'y çok zikrediniz», Al i mrân sûresi krkbirinci âyetinde:

«Rabb'ini çok zikreyle; akam, sabah, daima tebih eyle», A'râf sû-

resi ikiyüz beinci âyetinde: «Rabb'ini kendinde tazarru' ve niyazla

san uzlet

BENC FASIL
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ve azabdan korkarak zikr eyle. O zikr gizli olsun. Sabah akam ona

devam et ve O'ndan gafil olanlardan olma», Kehf sûresi yirmidör-

düncü âyetinde: «Rabbini zikr et ve de ki, ayet Rabb'im beni bu

doru yola hidâyet eder», Nûr sûresi otuzyedinci âyetinde: «Öyle

kimseler vardr ki, al veri onlar Allahü Teâlâ'y hatrlamaktan

alkoymaz», Ra'd sûresi yirmisekizinci âyetinde: -man edip, kalb-

leri zikrullah ile dolu olanlar, biliniz ki, zikrullahla kalbler mutmain

olur», Tahâ sûresi yirmidördüncü âyetinde: «Kim benim zikrimden

yüz çevirirse onun hakk da dar bir geçimdir. Kyamette onu gözle-

ederiz-, Ankebût sûresi krkbeinci âyetinde:

y asak ve zararl eylerden nehy eder. Allahü

Teâlâ'nn zikri tâatin en büyüü ve üstünüdür», Ahzâb sûresi otuz-

beinci âyetinde: «Allahü Teâlâ'y çok zikredenlerin, Allahü Teâla

küçük günahlarn mafiret, tâatlerine büyük ecirler hazrlad»,

Ahzâb sûresi krkbirinci âyetinde: «Ey mü'minler, Allahü Teâlâ'y,

her çeit zikirle daima zikr ediniz. Sabah ve akam ona tebih edi-

niz», Münâfkûn sûresi dokuzuncu âyetinde:«Ey mü'minler, malla-

rnz ve çocuklarnzn ileri sizi, Allahü Teâlâ'nn zikrinden alkoy-

masn. Zikrullah brakp mal ve evlâdyla megul olursa, bâki olan

büyüü, küçük ve fâni olana deitirmi ziyan kari ardan olur». Cin

sûresi onyedinci âyetinde: «Rabb'inin zikrinden yüz çevireni Allahü

Teâlâ iddetli azablara uratr», buyuruyor. Kur'ân- Kerim'de da-

ha birçok yer, zikri ve Allahü Teâlâ'y hatrlamay bildirmekte, fa-

ziletini anlatmaktadr.

Hadîs i kudsîlerde, buyurdu ki: «Ey insanolu, beni zikretmek

için ayrl, seni mele-i âlâda yâd edeyim. Ey insanolu, kulumun
zannettii gibiyim ve onunla beraberim. Beni kendinde zikr edeni,

nefsimde zikr ederim, kalabalkta zikr edeni ondan hayrl kalaba-

lkta anarm. Ey insanolu, benden bakasn unutarak beni zikre-

dersen, hicabm aarak seni yâd ederim; beni dilinle zikr et, seni r-

zâmla anaym; beni kalb ile zikr et, seni likamla anaym; beni tezel-

lülle zikr et, seni üstünlükle zikr edeyim; beni ni'metlerimle zikr et,

seni iddetle anaym; beni mücâhede ile zikr et, seni müâhede ile

anaym, beni ubûdiyyetle zikr et, seni rubûbiyetle anaym; beni fe-

nâ ile zikr et, seni beka ile anaym. Ey insanolu, beni unutup, ba-
ka eyleri hatrlasn. Dilinle beni zikr eder, kalbinde ise bakas
vardr. Beni tansaydn, bakasn zikretmez, hatrlamazdn. Ey in-

sanolu, beni zikredince, bana ükredersin, unuttuun zaman, ba-

na küfr edersin. Ey insanolu, zikrimi büyük ni'met bil, benimle fe-

rahlan. Ey insanolu, beni anmaktan dönmeyen dostluumu kaza-

nr. Ey insanolu, zikrim kulumda galib olunca, bana âk olur, ben

de ona âk olurum. Ey insanolu, zikrimin, bana duadan megul
ettii kimseye, isteyenlere verdiimden iyisini veririm».
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Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: «Allahü Teâlâ buyurdu ki. La

ilahe illallah benim kal andr, onu söyleyen kal'ama girmi olur.

KaTarna giren azabmdan emin olur. Ey insanolu, beni arayan, bu-

lur. Beni bulan bana hizmet eder. Bana hizmet eden, beni zikr eder.

Beni zikr edeni, ben de zikr ederim ve onun sevgilisi olurum».

Arabi iir (tercümedir):

Zikri terk eden ancak müahede edendir,

Onu zikretmeyense, müâhede edemez.

Bir bak bugün akmdan namazm unuttum,

Sabah m, akam mdr, tarafmdan bilinmez.

Efendim, yemem, içmem hep seni zikretmektir.

Eer nazar edersen vechin derde ilâçtr.

KNC NEV: Daimî zikrin Allahü Teâlâ ile ünsiyyete sebep ol-

duunu hadîs i erifler ile bildirir.

Ey aziz! Habib-i Ekrem (s.a.v.) ümmetine efkat edip, Allahü

Teâlâ'y zikrin en aziz ve en leziz ey olduunu duyurmutur. Nite-

kim hadîs-i eriflerinde buyurmutur: «Bir cemaat, bir mecliste,

Hakk Teâlâ'y zikr edince, melekler onlar tavaf edip, rahmet âmil

olur. Gönüllerine rahatlk ve sekine iner. Onlar Allahü Teâlâ kendi

katnda olan melekler arasnda yâd eder». «Allahü Teâlâ'nn zikri

ile Kur'ân- Kerim okumaya devam eyle. Onlar, elbette sana yeryü-

zünde açk nûrdur. Gökyüzünde zikr i cemildir». «Zikrullah muhab-

betini bulan. Allahü Teâlâ sever». «Hakk Teâlâ'nn kuluna tasad-

duku, ona zikrini ilhâmdr». «Lâ ilâhe illallah diyenin kalbinden per-

desi kalkar». «Her eyin bir parlatcs vardr, gönülün parlatcs

zikrullahdr». «(Allahü Teâlâ'nn zikri büyüktür) buyurduu, (Beni

zikredin, ben de sizi zikr ederim) kelâm ile size va'd eyledii zikir-

dir. Zira sizin O'nu zikr etmenizden, O'nun zikretmesi daha büyük

ve daha güzeldir». «eytan, burnunu âdemolunun yüreine koyar.

O kii Allahü Teâlâ'y zikr ederse, eytan kaçar ve geri gider. Unu-

tursa, eytan onun yüreini yalar». «Sizin biriniz, o kadar çok zik-

rullah eylesin ki, insanlar ona akln yitirdi, desin». «Zikrullahdan

üstün bir sadaka olmaz». «Altn ve gümü vermekten, düman boy-

nunu vurmaktan ve bütün sâlih amellerden size faydal olan ve de-

recenizi yükselten, Allahü Teâlâ'nn zikridir». «Rabb'ini zikr edenle

etmeyen, diri ile ölüye benzer». «Bir kimse zikrullahdan çok kurta-

rc bir amel ilemez». «Bir kimse eteine gümü doldurup, fakirle-

re datsa, dier bir kimse de zikrullah ile megul olsa, Allahü Teâlâ

katnda, zikreden, o sadaka verenden üstündür». «Cennet bahçele-

rine rastlarsanz, onlar büyük ni'met biliniz, onlardan faydalan-

nz. O bahçeler zikrullah meclisleridir». «Bir gurup kimseler, bir



668 MARFETNAME

mecliste oturup, AJlahü Teâlâ'y zikr etmeden dalsalar, onlar san-

ki bir eek ölüsünden ayrlm, dalm olurlar. O meclis için onlar

kyamet gününde hasrette kalrlar». -Cennet ehli, ancak içinde zikr

etmedikleri saate üzülürler, (âh, keke hiçbir saatimiz, zamanmz
zikirsiz geçmeseydi) derler». -Sabah namazn cemaatle klp, güne
douncaya kadar zikrullah ile megul olup, iki rekat namaz klsa.

onun için bir tam hac ve umre sevab vardr». «Sabah namazn kl-

dktan sonra, güne douncaya kadar megul olmam, bana dünya

ve içindekilerden daha sevgilidir». «Hakk Tcâlâ'nn Hazret-i Yahyâ

(as.) ile îsrâiloullarm emreyledii be kelâmn biri zikrullahdr».

«Allahü Teâlâ'y zikr eden, u kimseye benzer ki kendini öldürecek

düman arkasndan komaktadr. Tam yakalayaca zaman, öbürü

salam bir kal'aya girer. O dümandan kurtulup emin olur. Bunun

gibi. mü min de, kendi nefsini eytandan, ancak Allahü Teâlâ'nn

zikri ile korur». Sadaka Resûlullah (s.a.v.). Yâni kelime-i tayyibe

olan Lâ ilahe illallah Hakk n kal asdr. Onu can ü gönülden tekrar

edip, sessiz olarak çok söyleyen, mâsivâ gafletinden kurtulup, ünsi-

yet meclisini bulur. Nazm:

1. Eer cihân gönülden cüda edersen sen,

Huzûr u zevk ile zikr-i Hudâ edersin sen.

2. Bu hâr- çün ü çerâda güzâr edersen eer,

Visal güleni içre safâ edersin sen.

3. Zuhûr ederse eer dilde derd i ak u gam,
Cemi'-i derde deminden deva edersin sen.

4. Safâ bulursan eer, nûr- ak bakîden,

Derûn-i sineni ba beka edersin sen.

5. Derûn-i bahr i me'ânîde cevherin bilsen,

Cihânda kymetine ho behâ edersin sen.

6. Riyâzet-i âb- hayât safâsn bulsan.

Gönül kudûretini hep cila edersin sen.

7. Menâzil-i heves olduysa kat' eer HAKKI,
Makamn harem i Kibriya edersin sen.

1. Eer dünya sevgisini gönlünden çkarrsan, huzûr ve zevk ile

Allah' zikredersin.

2. u «nasl, niçin?» dikeninden vazgeçersen eer, vuslat güllüü

içinde safâ sürersin.

3. Eer gönlünde ak derdi ve gam zuhûr ederse onun deminden

bütün dertlere deva edersin.

4. Eer ebedî akn nûrundan safâ bulursan barnn içini (gön-

lünü) ebedîlik bahçesi eylersin.



^.^^ r-, ZKRN FAZLET VE FAYDALARI 669

5. Mânâ denizinin içindeki cevherini (incini) bilirsen cihanda

onun deerine iyi bir paha biçmi olursun.

6. Âb- hayat riyazetini durulukta bulursan, gönül aynasnn pa-

sn cilâya çevirirsin.

7. Ey Hakk! Eer heves menzillerini katettiysen makamn, Al-

lah'n haremi eylemi saylrsn.

ÜÇÜNCÜ NEV: Daimi zikrin fazilet ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zikrullah mârifet yolunun esa-

sdr. Yezdan'n ünsünü verir. Kalb ve ruhun kavuturucusudur.

Zikrullah büyük i ve sözdür. Zülcelâlin kapsn çalmaktr. Kalble-

rin sfat, imann alâmetidir. bâdetin özü, mârifet kapsnn anah-

tardr. Zikrullahn en üstünü, sessiz olarak kalb huzuru ile Lâilâhe

illallah kelime-i tayyibesini tekrardr. Zikrullah, kalelerin nuru,

ruhlarn , huzurudur. Zikrullah bedene^lebbet, ruha kuvvettir. Göz-

lerin cilâs, srlarn nurudur. Rûhun mânisi, irfann elde edicisidir.

Arifin âdeti, AJlahü Teâlâ'y zikr ve O'ndan bakasm unutmaktr.

Zikrullah sadra cüâ, akla nûrdur. Kalblerin hayat, mahbûbun lika-

sidir. Dilin âdeti, kalbin düüncesidir. Belki önce zikr olunandan,

sonra zikredenden hâsldr. Zikrullah ile itigal, kalbin düzelmesinin

asldr. Geceleri zikrullahla ihyâ etmek, amellerin üstünü, hâllerin

en güzelidir. Allahü Teâlâ'nn seni zikr ve fikr ile megul ettiini

görürsen, . müjde olsun ki, seni seviyor. Zikrullah gö
meyvesi üns ve huzurdur. Zikrullaha devam kalbi ve

dincidir. Kalbe itminandr. Zikrullah enistir. En iyi a:

dene güzel koku^rûha kuvvettir. Zikrullah ile gönül her pislikten

temizlenip, vech-i
1

kadim ona zâhir olur., Devaml zikr ile kalbi ma'-

mûa olann, i ve ahlâk güzel, rûhu mesrur olur. Zikrullah, kalbe

nûr ve inâyettir. Ruha rüd ve hidâyettir. Her derde devadr. Allah'-

dan bakasn anmak belâdr. Hakk' zikredeni, Hakk da zikreder.

Zikrullah, basiret nurudur. Rüha büyük ni'mettir. Zikrullah ile iti-

gal, hâli güzelletirmektir. Hakk' unutann kalbi kararr ve sertle-

ir. Hakk' çok zikredenin kalbinde niâsivâ kalmaz. Daima zikr ede-

nin, kalbi uyumaz. Zikri Allah olann, fikri Allah olup, rûhu âgâh,

uyank olur. Zikrullaha devam, ehlullahm âdetidir. Hakk' unutup,

oyuna dalma. Zikr edersen. Gaflete kaplma. Kalbin düine uygun

olsun. Böylece zikrullah sende kâmil olsun. Zikrin hakikati, Allah'-

dan bakasn unutmaktr. Zikrullah, mârifet sermayesi, muhabbe-

tin esas, devlet ve saadet kimyâsdr. Devaml zikr ile muhabbetul-

lah galib olur. Gönül mâsivây koyup, O'nu isteyici olur. Zikrullah

herkese, ' herhâlde lâzmdr. Ona devam eden ehlullahdr. Arifin

ukûbet bulmas, Hakk'n zikrinden kesilmesidir. Kul, zikrullah ile

me'murdur; her zaman zikretmesi emr olunmutur. Zikrullah dil,
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kalb ve rûh ile hâsl olur. Zikrullah dilden kalbe ve oradan ruha geç-

tiinde, o kimse evliyann havassndan [seçkinlerinden] olup, bü-

tün uzuvlar ile daimi zikr edip, on üisü bulup, ehass- havass [se-

çilmilerin seçilmii] olur. Zikrullah dilden kalbe geçince, beden

uzuvlar uyank olup, rahat bulur. Zikrullah evliyann ni'metidir.

Lâ üâhc illallah Mevlâ'nn tevhididir. Zikrullahn efdâli, gizli ve hu-

zur ile Lâ ilâhe illallah kelimesini tekrardr. Nitekim hadîs-i erifde:

«Zikrin efdâli lâ ilâhe illallal'dr», diye gelmitir. Ona devam eden,

Hakk'n kal'asna girmitir. ki âlemde korku ve tehlikeden kurtul-

mutur. Nitekim hadis i kudside: «Lâ ilâhe illallah benim kal'amdr,

ona giren azabmdan emin olur», buyurulmutur. O hâlde Lâ ilâhe

illallah kal'asna giren, sonsuz saâdet ve devlete kavumu olur.

Bu metin kal'aya girmekten kaçnan, sonsuz ekâvet, ebedî azab

yolunu tutmutur. Yâ Rabbi, bizi metin kal'ana koy! Nazm:

1. Haddim deil ki, hamd ü senâ eyleyem sana,

Lâyktr eylesen yine sen kendine senâ.

2. Tcvhîd edem seni der iken «lâ» açp dehen,

Bir lokma eyledi dü cihân ol ejderha.

3. Çün nûrun oldu mesned i «illâ» dan aikâr,

Setr etti vech-i âlemi cümle nikab- lâ.

4. Sen Vâcibul - vücûd ile mahv oldu mümkinât.

Ol, mihrsin ki zerrelerindir bu mâsivâ.

5. Haddim ne, ben kimim, kesel ü tâatim nedir,

Sensin hemie müttekâ vü mu'temed bana.

6. Benlikte koyma, hâb ü hayâlden halâs kl,

Tâ liç senden olmaya dil bir nefes cüdâ.

7. Feth et, cihan aka, bu dil beyti babn.
Cezb eyle HAKKI kulunu, kl uaka âinâ.

1. Sana hamd ü senada bulunmak haddim deildir. Oysa kendini

yine ancak Sen översen lâyktr.

2. Seni Bir'leyeyim derken, bir ejderhaya benzeyen «M» azn
açp iki cihan da bir lokmada yutuverdi.

3. Mademki nûrun «illâ»nn dayanandan göründü, «lâ»nn ör-

4. Kâinat Vâcibü'l - vücûd olan Sen'de yok oldu ey Allah'm! Sen

öyle bir günesin ki bu yaratklar Sen'in zerrelerindir.

5. Haddim ne, ben kimim, benim tâat ve tâatsizliim nedir ki?

Oysa bana daimî dayanak ve yöneli Sen'sin.
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6. Benim gönlümü benlikte brakma ve uyku ve hayâlden kur-

tar. Tâ ki Sen'den bir nefes olsun ayr kalmasn.

7. Ak dünyasna bu gönül evinin kapsn açp u Hakk kulunu

kendine çek ve âklara âinâ eyle Rabb'im!.

DÖRDÜNCÜ NEV: Zikrin özelliklerini ve te'sirlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zikr eden, cehri olmayp yava-
ça ve kalb teveccühü ile Lâ ilâhe illallah kelimesine, yahut Allah,

Allah demesine devam ederse, kalb dil ile zikri birletirmi olur.

Hususiyet ve te'sirlerini de bulur. Çünkü dil ile zikr yakc, kalb ile

zikr parlaycdr, tte bu birleen zikrin saf bir atei vardr ki, zikr

edenin sâdr fezasnda, hiçbir ey brakmayp yakar. Ben varm,
kas yoktur der ki, Lâ ilâhe illallah kelimesinin mânâsdr,
bir eve ate düse, onda odun var ise, onu yakar, ate eder. Zulmet,

yâni karanlk ise, silip süpürür aydnlk eder. O nurlu aydnlk ise,

nûr üstüne nûr olur. Bunun gibi kalb evinde, zikrullah, mâsivây
bulduysa, onu marifet nuru eder. Eer nûr bulduysa, o nûr zdd
olmayp, zikrin, zikr edenin ve zikr olunann nûru olur.

Demek ki, zikrullah haktr, sfat da haktr. Dünya lezzetlerini

arasnda ztlk düünülemez. Ama nefsin lezzetleri bedendeki artk

ki, zikrullah atei, o cüzlere ulap, fâni eder. Hakk n zikri

gelip, zikr edenin vücûdundan her bâtl çkar gider. Zikr eden, ayn
minvâl üzere zikre devam ederse, elbette dilinden kalbine iner, onu
uyandrr. Basiret gözü açlp, zikrullah ile ünsiyyet bulur. Halve-

tinden dar çkmak istemez. Bir i için çksa, bitince hemen gelir.

Gece gündüz orada zikrullaha devam eder. Bu zaman zikrullah as-

kerleri, ar sesi perdesinde avazlarla, çekirge ve böcek gibi olan

zikr edenin üzerine, arkasndan hücum eder. Atein odunu yakma-
s gibi, onlar,^ etrafn çevirip, yakmaya balar, öyle olur ki, zikr

eden, gece halvetinden çkp yürürken sanda ve solunda büyük bir

nûr görür. O nûrun zikrullah olduunu bilir. O nûr, onun içinde bir

sultan olur ki, onunla kalbinde bir ey kalmaz. Çok kere olur ki, bu
varidat edene, bir mertebede hücum eder ki, cemadât ondan gece

kaybolur. Hiçbirini göremez. Ancak cam içinde cam olarak^görür.

Vücûdun safâs o esnâda nihayet bulur. te vücûd O'nun uhûdun-
da billûr gibi oldukta, onun arkasnda rûh günei öyle görünür ki,

yerin içinde ve gökte bir atein parladn zanneder. Böylece zikr

edenin, kalbi Hakk'n zikri ateine yer olunca, ak ve muhabbet ate-

i de, erâreler gibi ona inip, bunlarla o kadar yanar ki, vücûdu yok
gibi olur [kendini unutur]. O zaman onun kalbine Hakk'n nûru te-
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celli edip. nûr ile bütün nurlar fenâ bulup, zikr eden, zikr olunanla

teselli bulur.

nsann vücûdu kalb ile mukallib arasnda perde olunca, vücûd,

erkân ve bencillik bulanklklarndan sâf olursa, gönül dostu bulur.

Ons ve huzuru, nûr üstüne nûr olur. Bu nurlar, Hakk'n cezbelerin-

den ona gelir. Eer zikr edene iin banda cezbe erimediyse, onun
seyri önce, kendi vücûdunun dört unsuru üzerine vâki' olup, on-

dan rûhunun yedi felei üzerinden gelip, cezbe nûrlar kendisine

gelir, Bu zikr eden, toprak unsuru üzerine geçince, kendini önce toz

gibi dar karanlk yerlerden çkar görür. Dalar gibi yüksek yerler-

den yükselir bulur. Sonra bu unsuru zikrullah ile sâf olunca, güzel

ehirler ve yüksek kal'alar gibi sâf yerler görür. Su unsuru üzerine

geçince, kendini önceleri öyle bulank sularda bulur ki, korkusun-

dan o sularda yüzemez. Bu unsuru da zikrullah ile safâ bulursa ber-

rak dereler, duru denizler görüp, bir anda yüzerek hepsini geçer.

Hava unsuruna gelince, önce kendini geni bir fezâda görür. Sonra

bu unsuru da zikrullah ile sâfi olunca, hâllerinin renkleriyle renk-

lenip havalarda uçup, zevklenir. Ate unsuruna gelince, önce ken-

dini koyu, karanlk ateler içinde görür. Sonra zikrullah ile, bu un-

sur da safâ bulunca, kendini sâf ate içinde görür, büyük lezzet alr.

Oradan gökler gibi, kalb ve rûh etvârndan geçtikçe, insann yedi

lâtifesinin nadir renklerinden geçip, muhit olan rûra kavuur. Ama
baz evliyâ-y kirâm, bunlar tertiplemilerdir, sraya koymulardr.
Her nurun rengini yedi latifeden bir latifenin srr bilmilerdir. Nefs
latifesinin nurunu bulank duman rengi, kalbin nurunun rengini

gök mavisi, rûh latifesinin nurunun rengi akik krmzs, sr latife-

sinin nûrunun rengini san, srrn srrnn nurunun rengi beyaz, hafi

lâtifesinin nûrunun rengi siyah, ahfâmnkini yeil müahede edip,

hepsini ba üstünden iner bulmulardr.

te o zikr eden, bu çeitli nûrlarm biriyle kaldysa, renk, ekil

ve yönlerden münezzeh olan lâhî kadim nurdan mahcûb ve perde-

lenmi olur. Bütün nûrlarm altnda görünmez olduu nûr, Nûr-
Muhammedi olup onu her eyi kuatan ilâhî nûr sanan yanlr. Zira

onu müâhede eden zikr edende henüz idrâk ve uûr bulunur. drâk
ve uurdan fâni olup, vücûdu alnr. îte o zaman olan, Allahü Te-

âlâ'nm tecellileri ihsan olunur. Fenâ fillah, ehvet ve vücûdun in-

sandan gidip, marifetin sükût etmesidir. Ama evliyâ-y izâmn çou
bu nûrlarm renklerinin srasn ve tavrlarnn hâllerini aslâ beyan
etmeyip, belki onlar hatrdan çkararak, ,atmay emir ve tenbih et-

milerdir. Zira o nurlar ve tavrlar ile itigal ve zâhir olaca vakti

gözetmek ve birbirinden ayrmak ve zikr edenin geçi srrn, Sâni'-i

mute'âlin cemâl ve kemâlinden megul eder. Öyle olur ki, ad geçen

nûrlarm çou geçilip ve cezbe kabiliyeti olan zâkir, üstünde bulu-
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nan nurlar kendisine kef olunur. Çok kerre olur ki, yakin sahiple-

ri, bu nurlar, asla görmeyip, ancak ad geçen her eyi kuatan nûr
tecelli eyler. Ne bir kefe kaplrlar, ne bir mehuda balanp kalr-

lar. Ancak O'ndan teselli bulurlar. Nazm:

1. Ey gönül hiç etme fikr-i in ü ân.

Olsa zikrin Hak, olursun câvidân.

Sende benlik olsa, ya sûd ü ziyân.

4. Fari olsa kendi kendinden gönül,

âhid-i mezkûru bulur bî-gümân.

5. Dilde kalmaz zikr-i esma ve sfat,

Zât mezkûr olsa, cân içre yân,

6. Kalbe müstevli olunca zikr i zât,

Hâtra gelmez dil ü can ü revân.

7. Vâlih ü medhû eder cân müdâm
Ol cemâl -i lâ yezâl-i bî-nisân.

8. Ne dilersen Hakk verir an, fakat.

Sen seni hem istemezsin ol zaman.

9. HAKKI, Hakk'dan iste böyle devleti,

Etme fikr i câh ü mâl ü hanümân.

1. Ey gönül! «Bu» ve «O» düüncesini tama. Eer zikrin HaJtk

olursa ebedî hayat bulursun.

2. Allah'tan gayriyi unuttun madem, öyleyse O'nu sessiz ve dilsiz

zikrediyorsun demektir.

3. Eer kendinde benlik, fayda ve zarar endiesi bulunursa gö-

nüldeki Allah zikrinden zevk alamazsn.

4. Eer gönül kendi kendinden vazgeçerse hiç üphesiz zikir gü-

zelini bulur.

5. Eer Zât, can içinde apaçk zikredilirse, isimler ve sfatlarn
zikri gönülde kalmaz.

6. Allah'n zikri kalbi kuatnca gönül ve can hiç hatra gelmez.

7. Hiçbir nian belli olmayan Allahü Teâlâ, can, devaml ken-

dinden geçmi ve hayran eyler.

8. Her ne dilersen Allah onu verir fakat, o zaman sen kendini

bile istemezsin artk.

3.

2. Mâsivây çün ferâmû eyledin,

Zâkir oldun onu, bî nutk u lisân.

Ho bulunmaz dilde zevk-i zikr-i

F. 43
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9. Ey Hakk! Allah'tan böyle bir devlet iste de hiç mevki, mal

ve mülk düüncesi tama.

BENC NEV: Daimi zikrin netice ve istirakn, hâl ve kera-

metlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zâkirin hadis-i nefsi, onu hasis

ehvetlere cezb ile âsi etmese ve zikrullah ile megul olup. gece gün-

düz halvetten dar çkmasa, birkaç gün içinde, kalbinde Hakk'n

nurlar parlar. Önce çakp geçen imek gibi parlayp, süratle ge-

çer. Sonra tekrar gelip, bir müddet kalr. Sonra devaml olup, gönül

ondan lezzet bulur. Sonra
u
riât.k olup. ruh ondan hikmet alr. Mâsi-

vây unutup, onda müstarak olur. te^sessiz dil ile zikirden zâkir©

üç »netice hâsl olur ki, onlara müstarakat- seâse derler. Birinci

istirak, vücûdun zikrullah , ile istirakdr.
f

Bu istirak, zikrullah

atei ile, habis eczâ yanp, tâyyib ve lâtif eczâ kald zaman hâsl

olur. O zaman onun vücûdunun cüzlerinden herbirinden, davul ve

zurna sesleri gibi zikr duyulur. Zikr ile eczâ istikamet bulunca, ecza-

nn sesi, an vzlts gibi hafif olur. Bu istikametten önce, zikrullah

atei onun bana geldiinde, davul ve zurna seslerinin .gelmesi, sul-

tan- zikrullahn oraya olan debdebesindendir. Bazan zâkir, bu deb-

debeye dayanamayp,, akimi yitirir veya düer ölür. Ama akl veh-

mine galib olan zâkire, aslâ zarar vermeyip, belki duyma zevki ve-

rir. O iddetli seslerin sim, zikrullahn mâsivânn zdd olmasdr.

O hâlde bir yere gelince, orada zddn kovmakla urar. Nitekim

su ile atein temasndan birbirini kovma sesleri duyulur, Bunun gi-

bi, zikrullah ateinin, o zâkirin vücûdunu mahv ve nefy sesleri

duyulur. Sonra zikrullah atei, dier a'zâlarma düünce, ona kendi

vücûdu eczâsndan deirmen ta sesi ve dalgal denizin sahilinde,

dalgalarn yarmas ve kyya çarpmas sesleri, akarsulardaki çala-

yan ve elâle sesleri, iddetli rüzgârn yapraklara çarpt zaman
çkan uultusu ve büyük atein, rüzgârla tutumas, büyük gök gü-

rültüsü gibi sesler gelip, her birinden binlerce zevk ve safâ bulur.

Bu seslerin srr udur ki, insann vücûdu, yerde, gökte ve ikisi ara-

snda olan kesif ve lâtif cevherlerden terkib olunmutur. Bu sesler,

bu cevherlerin zikr ve tebihleri olarak bulunmutur. O hâlde, zi-

kirleri kendi vücûdunda bulan kimse, Allahü Teâlâ'y her dil ile zikr

etmi olur.

kinci istirak udur: Ondan sonra zâkirin ba üstünden, daire

gibi bir delik açlr. Oradan üzerine zulmet iner. O, vücûd zulmeti-

dir. Sonra ate iner; o, zikrullah nûrudur. Sonra yeillik iner; o.gö-

nül ve rûh yeilliidir. Sonra ona varidât- ünsiyye ve envâr- , kud-

siyye gelir; .onlar Hak Teâlâ'nn fadl ve rahmetidir. te o zâkirin vü-

cûdünün eczas, tepeden trnaa kadar emn ü emân, rabet ve iman.
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yakin vearfân ile ve Hakk'n zikri ile dopdolu olur. Gönül ve ruhu,

zevk ve sürür ile, evk ve ne'e ile, üns ve huzûr ile dolup, tam ra-
betle Zülcelâlin cemâli tarafna döner. Safâ istirakndan zikrullah

da kalbinde müstarak olur, kalr. O zaman kalbinden, gönlünü çok

derin bir kuyu gibi, zikrullah ise kova gibi ona inip, ondan su çeker

bulur. O hâlde uzuvlarnda yükselme ve titreme peyda olup, ondan
anlalmaz mecburi hareketler meydana gelir. Allahü Teâlâ'nn zik-

rini terk edince, gösünde kalbi zikrullah arzusu ile, ana rahmin-

deki çocuk gibi vurur. Sanki zâkirin kalbi Hazret-i Meryem'in o-
ludur.' Zikrullah onun için, süt gibi olup, onunla kuvvet bulup bü-

yüdüü zaman, zikrettiine itiyak ve ihtiyacndan, gayr-i ihtiyari

sayha edip alar.

Kalb ile olan zikrin, an sesi gibi sesi gelir. Ne çok gizli, ne çok
kuvvetli olur. Çok zikr edenler, kalb zikrinin sesini harfleriyle ii-

tir. Zikrullahm kalbe geçmesinin alâmeti, zikredenin, kendi içinde

nûrdan bir pnar ^bulup. bunun sür'atle aktn görmesidir, tte
onunla, kalbi mutmain olup, onu munis edinir.

Üçüncü istirak^Bundan sonra, zikrullah gönülden srra inip,

zikreden zâkirin mezkûrc\e gaib olmasdr. O hâlde o zaman onun
zikretmesi ancak o istiraktr. Bu istirakn alâmetlerindendir ki,

zâkir zikrullahdan fari olsa, zikrullah onu terk etmeyip, onun
içinde uçar durur. Onu gafletten uyandrp huzura getirir. Dier bir

alâmeti de udur: Zikrullah onun a'zâsn ve ban öyle kuvvetli

balar ki, sanki zincir ve balarla hareketsiz kalmtr. Dier bir

ki o zikreden, devaml olarak kendi etrafnda saf nûr kayna bu-

lup, üstünde yükselen ve inen nurlar görür. «O hâlde beni zikredi-

niz» tevfikiyle, -Sizi zikredeyim» devletine kavumu olur. Yükse-

len kalbin nurlar, inen Ar'n nûrlandr. x Ama ilk açlma basiret

gözünde olur. Sonra yüzünden, sonra sadrndan, sonra bütün be-

deninden olur. Nazm:

1. Seninle olduum an içre pür-safâ olurum,

Kendimle olduumda zevkten cüdâ olurum.

2. Seninle pür-taleb ü evk u zevk ho hulkum,
Benimle pür-keder ü havf ü pür-ezâ olurum.

3. Seninle Cennet olur kalb, benimle Cehennem,
Seninle cümle devâ'ym, benimle dâ olurum.

4. Seninle kble-i halkm, benimle merdûdum.
Seninle hurrem olur dil, sana fedâ olurum.

5. Seninle izz ü saadet müyesser oldu bana.

Benimle zahir ü bâtnda bi-nevâ olurum.
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6. O kimse kim lahdi sinesi gülistandr,

Dimez ki kabirde kurdlara gda olurum.

7. Lâhdindir ki bu eflâke hem bu can smaz.
Geçince bei alty vasl Hudâ olurum.

8. Gehice âyine-i rüenim tahaffuz için,

Glaf- cisme girip lâbis-i ridâ olurum.

9. Gehî mücerred olup dü cihan seyr ederim,

Bu hâk ü âb koyup pür-hevâ olurum.

, Sertinle birlikte olduum zamanlar esenlik içinde olurum. Ken-

di bama Kalnca ise zevkten ayr düerim.

2. Seninle iken huyum, istek, evk ve zevktir. Kendimle iken ise

keder, korku ve ezalar ile dolarm.

3. Kalb, Seninle Cennet; benimle Cehennem olur. Seninle hep-

ten devâ iken kendimle hastalktan ibaretim.

4. Seninle halkn kblesi, kendimle ise yüz çevirilen biriyim. Se-

ninle gönül sevinir ve Sana fedâ olurum.

5. Sennle, yücelik ve kutluluk eriti bana. Kendimle ise açk ve

gizlide çaresiz kalrm.

6. O kimse ki barnn fidan gül bahçesiydi, demez ki mezarda
haarata gda olurum!»

7. Senin mezarn olan feleklere bu can smaz ki. Beinci altnc

kat göü geçince ancak Allah'a kavuurum.

8. Bazan parlak bir aynaym, ki gizlenmek için beden klfnn
içine girip bir örtü ile örtünmü olurum.

'

9. Bazan mücerrede bürünüp iki cihan da seyrederim. Bu top-

rak ve suyu brakp havaya karr yok olurum.

ALTINCI NEV: Zikrin üç derecesini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, harflerle olan zikr, dil ile zikir-

dir. Önce huzûr olmayp, devaml zikrin birinci derecesidir. Sonra

kalb dile uyup, zikrullah dilden kalbe gidip, kalbin zikri olur. O zi-

kir, huzûr olup, daimi zikrin ikinci derecesidir. Sonra o huzûrdan

zikr olunana gayb olup, daimi zikrin ikinci derecesidir. Sonra o hu-

zûrdan zikr olunana gayb olup srrn . zikri olur.,,0 gaybi zikr olup,

devaml zikrin üçüncü derecesidir. O zâkir bu gaybetten huzûra ge-

lip, zikrullah yaptn his ederse, bir derece inmi.^olur.^Eer bu hu-

zûrdan gafil olup, Mevlâ'nn zikrini dilin laklakasna iktisâr ederse,

o iki derece inmi olur. Zikrullah, gafletle de olsa, terkine yol bulun-

maz. Zira \
zikrullah için büyük saltanat vardr ki, inkâr olunmaz.

Lâkin zâkirin vücûdu bâki kaldkça, o saltanattan perdelenmitir.
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Zâkir uyku ile veya gaybetle, yahut beden za'fiyeti ile kendi^vücû-

dundan âri olur. O zaman zjkrullah sultan, onun kalbine müstevli

olur. O büyük bir nûr olup, zâkirin üzerine üstünden, önünden veya

arkasndan geldii zaman, o bundan sarslr. Gayr- ihtiyari yüksek

sesle, Lâ ilahe illallah, yahut Allah, yahut Hû deyip, büyük bir kuv-

vet ve iddet bulup, ondan secdeye düüp, kendinden geçer. Yahut

vücûdu hareketsiz kalr. Bir kaç saat sonra yine kendine gelir. Bu hâl

ona, zikrullah ile bulunmas kadar hâsl olur.

Zikrullaha. devamla, dilden kalbe geçer. Ona devaml srra va-

rr. Zâkir,,mezkûrun mâsivâsmdan kayb olur. O hâlde marifet iste-

yici olan zâkir, zikre devamla, o kadar zikrullah eder ki, dil zikri,

kalb zikri olup, kalb zikri de, srrn zikri hâline döner. Sr zikri de

üns zikri olup, bu ise, zikr-i kudsi'de nihayet bulur. Mârifet yolunun

esas olan zikr ile megul olup, devam üzere yapnca, zâkirin rûha-

niyeti kuvvet bulup nefsinin hükmünden dar çkar. te insani

ruh, hayvani rûh üzerine galib olup Mevlâ'nn mârifetine tâlib olur.

Zikr eden gece ve gündüzünü, zikrullah ile ihyâ ederse, Hak yolunu

imek gibi sür'atle geçip gider. Yok, zikrullahda ihmâl ederse, nefsi

onu insanlna dpndürüp gecikme yapar. Üç günlük yolu, ancak

otuz ylda alr. O zâkir, devaml zikrederse, elbette onun a'zâ ve maf-

sallarnda bir çeit sz peydâ olur. O sz, bir miktar atele kalbinde

de görülür. Kendisi bilir ki, bu sz ve yanmadan ne derece zevk ve

safâ bulur. Yâ Rabbi, bizi bu szdan ve andan mahrum eyleme

ve sana ükr etmemizi
,
ihsân et,

Ey aziz! Bu sz ve arnn srr udur ki. o zâkirin gaflet günle-

rinde a'zâ ve kalbinde yerleen lezzet ve hazlar, Allahü Teâlâ'nn

zikri, onlardan söker atar. Kalbe Hakk'n zikrinin nüfuza balama-

s budur. te o devaml zikrin eseri gönülden ruha ulap, rûh zikr

eder. Hilâfetle gönül tahtnda oturup, iç ve d duygulara hükmünde

kahir ve mâhir olur. ehvani nefse galip gelerek, mâlik olduu hü-

kümetten ma'zûl olup, temiz rûha mahkûm olur. Sonra o devaml

zikrin eseri, rûhtan srra gidip, o zikr eden ârif ve kâmil olur. Daimi

zikrin hulûsundandr ki, onun eseri gönülden bütün uzuvlara gelip,

organlarda tasarruf yapnca, ^bedenin bütün eczâs, atar damarlar

gibi hareketli olur. te o zâkire bu hâlden büyük tehlike ba gös-

terir. Nefsine aldanp zikrullah tedricen azaltr. Çkt gibi geriye

döner. Zira onun kalb penceresi tedricen açld gibi, yine tedricen

kapanarak, tamamen karanlk kalr. Böylece Allahü Teâlâ'nn;

«Zikrimden yüz çevirenin geçimi darlar ve onu kyamette kör ola-

rak har ederiz», buyurduu, nihayet alçakla gelir. Zira bir kul,

Mevlâ'sna bir yol ile gitse, sonra yüz çevirip geri dönse. Mevlâ ona

kahr edip, en iddetli belâlara uratt bilinen bir gerçektir. Onun

bu yüz çevirmesi, Allahü Teâlâ'nn zikrine balamasndan önce olan
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hâlinden A daha çirkin ve büyük suçtur. Evliyâ katnda böyle yüz
dönen, mürted hükmündedir. O hâlde o zâkirin, bu büyük tehlikeyi

gözönüne getirip, bütün vakitlerini zikrullahla geçirip gafil olma-
mas lâzmdr. Öyle ki, bir nefesi bile Hakk'n zikri olmadan harca-
mamaldr. Halbuki, amellerin efdâli.

z
hâllerin en ereflisi, sfatlarn

en olgunu ve vakitlerin en iyisi, zâkirin kendini, Hakk'n zikrine

teslim etmesidir. Böylece Allahü Teâlâ'nn zikrinde fâni olup. mâsi-
vâdan kurtulur. Kendi nefsinden de geçer. Zikrullahdan da gayb
oluncaya kadar, zikrden vazgeçmeyip, devam eder. Nazm:

1. Allah Allah ismini zikreyle candan bir zaman,
Tâ müsemma ak nurundun dula leyi ü nehâr.

2. Bulsa dil sultan ak, rehzen-i dinden ne gam.
Rehber i dûndan ganidir, yok annçün intizâr,

3. Ak söyle, ak iste, ak oku, ak bil,

Ak dinle .ak giyin, ak nû et, ak hâr.

4. Tâ ki, akolsun vücûdun sende benlik kalmasn,
Çünkü benlik kalmaz oldun ayn- ak ü ehriyâr.

5. Bir kabadr kamet i insana bu er'-i erif,

Ak ona atlas libasdr, akl ona nak ü nigâr.

6. kisi bir cinstir bil, ey i vâhiddir, fakat.

Aktr bahr-i muhit ü akldr mevc ü bihâr.

7. Akl burhan gibi ger hüsn-i ak olsa yân,
Perde-i vehm ü hayâlât ederdi târûmâr.

8. Çün nazardan tayy olur, tûmâr- evham ü hayâl,

Pâk olur mir'at- âlem cümle kalmaz bir gubâr.

9. Hâr-zâr- kesret içre verd i vahdet seyr eden,

Ârifin gözünde HAKKI, âlem olmu lâlezâr.

1. Bir zaman tâ candan Allah Allah ismini zikret. Tâ ki O'nun
aknn nûrundan gece ile gündüz dolsun.

2. Eer gönül, ak sultann bulursa, dinin yolunu kesenlerden

ne gam? O, aalk rehberlerden zengindir, onun için bekleyi yoktur.

3. Ak söyle, ak iste, ak oku ve ak bil. Onu dinle, onu giyin,

onu iç ve onunla yan.

4. Tâ ki vücûdun batan sona ak olsun da kendinde benlik kal-

masn. Çünkü sen ak tâ kendisi ve sultan oldun, onun için sende
benlik kalmaz.

5. nsann vücûdu için bu erefli din bir elbisedir. Ak, onun at-

las giysisi, akl da üzerindeki nak ve süs.
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6. Ak ile akl ikisi ayn eydir, ancak ak bir okyanus, akl ise

dalga ve köpüüdür.

7. Eer akn güzellii akl delili gibi apaçk olsayd, vehim ve

hayâl perdelerini târûmâr ederdi.

8. Mademki vehim ve hayâl tomar, nazar ile yer deitirir, o za-

man âlemin aynas tertemiz olur ve üzerinde bir toz tanecii bile bu-

lunmaz. (Gönül aynas temizlenir).

9. Kesret dikenlii içinde vahdet gülünü seyreden ârifin gözün-

de âlem bir lâle bahçesinden ibarettir ey Hakk!

YEDNC NEV; Dil ile zikrin sonunun alâmetlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. daimi zikr, melekût âleminin

acibliklerinin anahtan, Hazret-i Lâhut'un yaknldr. Daimi zikr,

zâkire dil ve kalbi, insanlara meyletmekten, dümanlktan, geçmi
ve gelecei hatrlamaktan ve ilerini / düzenlemek düüncesinden

korunmu, daima Allahü Teâlâ'y murakabe edip, O'nun -hâzr olup

zikr ve fikr ile dolar. Düünceleri çkarp, zikrullah cilâs ile kalbe

cilâ vermelidir. Hattâ kalbi tasfiye etmeden ^önce, itikad ve namaz
bilgileri ile yetinip, dier ma'kulât ve mahsûsat ile megul olmayp
düünceleri atmakla huzur ve murakabeye ermelidir. Zira bir kimse

önceki ve sonraki ilimleri örense, ömrünün sonunda hiç birisi ona

fayda etmeyip, müdrike levhinden hepsi silinecektir. Bir kimse hu-

zur melekesine mâlik olup, vahdet dairesine adm atm olsa, o vah-

det huzuru, can verirken, onunla kalp, yardmcs ve dayana ola-

caktr. ,0 hâlde vûkûf-i kalbiye devam etmek her zaman lâzmdr.

Zira üns huzûrunu bulmak her arife lâzmdr. Rübâi (tercümedir):

Efendim ehl-i dilin, olduu yerde bulun,

Senin yan tarafnda, bir gönül hâsl eyle.

Ezelî ma'ûkun sen, yüzün görmek istersen,

Senin aynan kalbindir, ona dön, nazar eyle.

Zikr eden, daimi zikr ile bir makama ular ki, kalbine ledünnl^

ilimler münkeif olup, onlara yapr ve lezzet alr. Eer Hakk'm cez-

besi erimemise, o ilimlerle kalr. Lâkin Hakk Teâlâ sâdk zâkire

hidâyet edip, onu o ilimlerden, kendi muhabbetine cezb eder. O zâ-

,

kir bu büyük devlet ile, Hakk'm ilim denizinin dalgalar olan, le-"
5

dünnî ilm ile itigalden bile istirikâf eder. Muhabbet caddesinden

aynlmayp, huzur yoluna gider. Zâkir, daimî zikr ile öyle bir maka-
ma ular ki, ona, zikretme de, zikr,olunann seni nasl zikrettiini

gör. Zira sen, zâkir deilsin, ebedi mezkûrsun. Lâkin vücûdunun hi-

câbndan mezkûr olduunu bilmezsin denilir. n
Zikr eden, devaml zikirle, zikrullahda müstarak olup, vücû-
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dundan fenâ,|>ulunca, dil ile zikri terk edip, kalbiyle daimi huzur
içinde müstarak olur. te o zâkirin kalbi, dilin zikri ile kartn-
dan, o dil zikrinden öyle men olunur ki, diline aylar ve yllarca zik-

rullah gelmez. Ancak namazda gelir. Zâkirin bu makama kavuma-
snn alâmeti, zikrin srrna ulamasdr. Zikrin srrna o zaman va-
rr ki, zikri brakt zaman, zikrullah onun diline ine ucu gibi ba-
tar, yahut yüzü, tamamen dil olup, akp gelen nûr ile.zikr eder bu-
lunur. Zikr edenin vakti sâfi olunca, kalbinde bir himmet eli bulur.
Onunla gaybdan alabilir. Kendi duygularndan her gayb oluunda,
öyle iddetli sesler duyar ki, kulak zar patlayacak gibi olur. O za-
man elinde olmayarak sayha vurup, secdeye düüp, sonra Hakk'n
lûtfu ona eriir. Takati kadar tecrid eder ki, cismi dayanp ölmesin.
O hâlde, «Kula ben olurum, benimle duyar-, iaretiyle ve «Allahtt
Teâlâ iman edenleri sever, onlar zulmetten nûra çkarr», müjde-
siyle hâli gösterilmi olur. «Bu, Allahü Teâlânn büyük ihsandr,
dilediine verir. O büyük ihsanlar sahibidir».

Denenmi ilerden biri de, mârifetullaha en yakn yolun, zikrul-
laha devam olduudur. Çünkü isim müsemmâ, yâni sahibi ile olup,
ondan ayrlmaz. Dil zikri ile, ismi söylemeye o kadar megul olur ki,

kalbinden perdeler kalkp, müâhedeye kavuur. Kalbi, zikr oluna-
nn müâhedesi ile olup, dili zikirden ayrlr. Çünkü kulun, o huzur-
da, Mevlâ'y fikr etmesi münasib deildir. Bunun için ismin tekrar,
huzûru nedeblerine uymaz. Nitekim sultann huzuruna girip, hiz-

met makamnda, onun karsnda oturann, o zaman sultann ismi-
ni .tekrar tekrar söylemesi gerekmez. Zira onu aklsz sayp, huzûr-
hümâyûndan çkarrlar. Ayn ekilde uras da gayet açktr ki,

zikrullah delildir. Medlulü bulan kimsenin delile ihtiyac kalmaz.
Fârisî kt'a (tercümedir):

Müahede meclisinde zikr olmaz,

Mücâhede yolundan bakasnda bulunmaz.

Sen eer hazr isen, hû demen ne içindir?

Kumru kuu görünmez ve hep guk guk der durur.

Nazm:

1. Ne devlettir ki dildârm sen oldun,

Enis ü münis ü yârm sen oldun.

2. Dil i pür-derdimin derman sensin,

ifâ-y cân- bîmânm sen oldun.

3. Sürûrumdan smam bu cihana
Dem-â-dem çünkü gam-hârm sen oldun.

4. Bana hasm olsa âlem halk gam yok,

Ne korku çün nigâh-dânm sen oldun.
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5. Safâlar, ger cefâlar bulsa canm,
Refik- 1 cümle etvûrm sen oldun.

6. Sana dil vermiim en cân- âlem,

Ezelden çünkü dildârm sen oldun.

7. Güzeller vasfn etsem, dilde sensin,

Muradm, cümle muhtarm sen oldun.

8. Desem ism-i erifin, ya demezsem,

Dilimde cümle güftârm sen oldun.

9. Sana tazm eder dillerde HAKKI,
Der inkârm yok ikrârm sen oldun.

1. Bu ne saâdettir ki, sevgilim Sen oldun. Dostum, sevgilim ve

yârim Sen oldun.

2. Dertlerle dolu gönlümün derman Sen'sin. Hasta canmn i-

fâst Sen oldun.

3. Sevincimden dolay cihana smyorum. Çünkü devaml gamn
çektiim Sen'sin.

4. Bütün insanlar bana düman olsa gam deil. Ne korku, ki be-

ni koruyan Sen'sin.

5. Eer canm, safâ veya cefâ bulsa ne çkar. Deil mi ki bütün

davranlarmda arkadam Sen'sin.

6. Ey âlemin can! Sana tâ ezelden gönül vermiim. Çünkü sev-

gilim o zamandan beri Sen'sin.

7. Güzelleri anlatsam gönlümdeki kastm Sen'sin. isteim ve mu-

radm Sen oldun.

8. erefli adn desem, ya da demesem bile dilimdeki bütün söz-

ler Sen oldun.

9. Hakk Sana gönüllerde ta'zîmde bulunur. Der ki, «inkâr etmi-

yorum, bütün ikrarm Sen'sin».

SEKZNC NEV: Devaml zikirle megul olmann edepleri,

te'sirleri ve hâllerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zikr edenin, Allahü Teâlâ'y

zikr ederken çok edeplere riâyet etmesi gerekir. En önde kalp ve

kalbini bütün meguliyetten kurtarp, boaltmaldr. kincisi, tevbe

için gusl etmeli veya abdest almaldr. Üçüncüsü, iki rek'at abdest

ükür namaz klmaldr. Dördüncüsü, güzel kokulu, temiz tenhâ bir

yer bulmaldr. Beincisi, o yerin karanlk, bir köesinde itikâf ihrâ-

mm asp, bir seccâde kadar yer kesip, hasr ve kilim üzerinde bir

seccâde yaymaldr. Altncs, o yaylan seccâde üzerinde kbleye dö-
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nük olduu hâlde, bada kurup oturmal, ellerini oyluklarnn üze-

rine koyup, gizlice zikr etmelidir. Yedincisi, gözlerini yumup, bâtn

hislerinin .
açlmasna gitmelidir. Sekizincisi, eyhin hayâlini hfz

edip, himmet istemek için, muhabbetle rabta etmelidir. Dokuzun-

cusu, geceyi ibâdetle, gündüzü oruçlu olarak geçirmelidir. Onuncusu,

çok aç ve çok tok olmaktan kaçnp, hayvan ya olmayan yal ye-

mekten normal yemelidir. Ksaca, nefsin lezzetlerini ve cismin ra-

hatn tamamen terk etmelidir. Gece gündüz yatmayp, kendini iple

yukardan balamaldr. Böylece bedende bulunan unsur eczas

mahv olup. gönül perdelerden kurtulup, melekût âlemine basiretle

bakp, üns huzûruna kavumaldr. Zikrullahdan sâkt » oldukta,

kalp huzûru ile susmaldr. Gönülde zikrin varidat için müterakkb

olup, teveccühle bir saat kadar kalmaldr. Tâ ki, otuz yllk riyazet-

le bulunmayan cözbe devletini bir anda bulmaldr. Zikirden sonra,

su içmekten çok saknmaldr. Zira zikir, heyecan ve hararet verir.

evk, zevk ve hâl meydana getirir. Zikr etmekten murad ve maksûd

olan bunun gibi ^hâllerdir.^ Halbuki zikirden sonra su içmek, bu nur-

lar söndürür. Kelâl ve melal verir.. .Uzuvlarn titremesine, hastalk,

istiska ve ba arsna sebeptir. Zâkir, o halvette, ban hareketle

zikre yardmc olmaldr. Lâ ilahe illallah kelime-i tayyibesini, yahut

Allah erefli ismini zikretmelidir. Bu en büyük ismi, zâtn isimlerini

ve bütün sfatlar kendinde toplayc bilmelidir. Bu kelime ile bu is-

min hangisinden kalbine daha çok tesir ve lezzet bulduysa, onunla

megul olmaldr. Hakk'n mârifet yollan çok ise de, zikr etmek, en

doru ve açk yoldur. Lâ ilahe illallah kelimesindeki lâ harfini uza-

tp, lâhe'deki i harfini belli etmelidir. Böylece laylâhe demeyip, o

atp, illallah^deyince Hakk'n kadim olduunu isbat etmelidir. Bu ke-

limeyi sessizce söyleyip, kalp huzûru ile,,gece gündüz tekrar edip,

her söyleyite mânâsna varmaldr. Zâkir, beeri taraf galip, eh-

vetlere râg\b ve benlikte olduu müddetçe, diliyle her lâ ilahe illallah

dedikçe, kalbiyle. Allah'dan baka ma'bûd yoktur, demesi lâzmdr.

Beeriyyeti zayf olup, evki ve zevki çoalrsa, o, .zaman diliyle lâ

ilahe illallah dedikçe, kalbiyle, Allah'dan baka matlûb yoktur, di-

yebilir. Düünce ve hâtralar kalmayp, vahdet-i vücûd onun bât-

nndan zuhûra gelince, o zaman diliyle lâ ilâhe illallah dedikçe. kal-
;

biyle Allah'dan baka varolan yoktur, demesi câiz olur. ite bu zâ-

kir, lâ ilâhe ile mâsivây nefy ettikçe, illallah'n te'siri kalbinde yer-

leir. Oradan a'zâsna sirâyet eyledikçe, tepeden trnaa kadar be-

denin her cüz'ü harekete gelir. Kalbinden kap açlp, çok hâller ile,

yüksek makamlar bulur. Ad geçen tecelliler ile, zikrden gayb. olur.

O gaybet müahede, yahut nevine saylr. Müâhede ile nevmenin

fark, yukarda açkland gibi duyulur. Velhâsl mâsivâdan pâk

olan kalbe, mârifetullah emâneti konur. Nitekim, gaflet uykusun-
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dan aylan, uyank ârif saylr elenmitir. Bu zâkir, aa himmetti

olmayp, kef ve keramet ile kalmayp, kerametin erkeklerin hayz
olduunu bilmelidir.

Zikrullahdan baka vird ve dua okumak ile megul olmayp,

ancak farzlar ve sünnetleri klmaldr. O kadar zikr etmelidir ki,

lâfzn sureti onun dilinden sâkt olup, eseri kalbe, oradan rûha, ora-

dan srra gitmelidir. Tâ ki^kalbi, mâsivâdan kurtulsun, rûhu azade,

srr mukaddes olup, mezkûra kavusun. Nitekim Cüneyd-i Badadi
(rahmetullahi aleyh) hazretlerinin huzuruna, âlimlerden pnalt kii

irâd olmak için geldiklerinde, onlara kelime-i tevhidi telkin edip,

her bilini ayr ayr halvetlerde oturtmutur. O ekilde bir hafta ge-

çince, onlara, kalbinizde neler buldunuz buyurunca, onlar, ancak
dünya sevgisini buluyoruz, demilerdir. Sonra uyarp, dünya sevgisi-

ni ve dünyada olanlar kalbinizden atp, izzet ve lezzetlerini hiç tat-

mam gibi terk ediniz buyurmutur. Bir hafta daha geçince, onla-

ra, kalbinize ne geldi, buyurunca, onlar cevabnda, yalnz âhiret

sevgisi geldi, demilerdir. Yine onlara tenbih edip, onu da terk edin,

buyurmutur. Bir hafta sonra, kalbinize ne doldu, diye buyurunca,

onlar, benlik muhabbeti doldu demilerdir. Bunun üzerine tenbih

edip, varlnz da terk edin, buyurmutur. Bir hafta sonra, kalbi-

nizi ne ald, buyurunca, onlar, yalnz Allah sevgisi ald, demilerdir.

Bunun üzerine onlara ism-i Celâlin zikrini telkin edip, on gün kadar
zaman tâyin etmitir. Krk gün tam olunca, hazret-i

gelip, kalbinizde ne kald, deyince, onlar, kalbimizden

ti, ancak Allahü Azimüân kald, demilerdir. Bunun üzerine haz-

ret-i Cüneyd onlara duâ edip: «Ona devam ediniz. Mademki mura-
dnz aldnz, dilediiniz yere gidiniz. Kurtuldunuz. Tabiat selim

olup, size teslim olanlar böyle irâd ediniz», buyurdu. Beyt (tercü-

medir) :

Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i varlk, terk-i terk,

Ariflerin tâc dünyada dört terktedir.

Bu makama kavuan zâkirin mânevi halvette ünsü Allah ile

olur. Ne,halvetle, ne halk ile olur. Sureti halk ile olur, mânâs Hakk
ile, Kesrette vahdet iledir. Hakk'tan gafil kalmaz. Hakk ile olunca,

halktan mahcub olmaz. Ona göre
(
.vahdet, kesret, halvet ve sohbet

eit olur. Zira onun her hâlinde ünsü Allah'la olur. Beyt:

Kesreti vahdette bulmak, vahdeti kesrette hem,
Bir ilimdir ol kl, cümle ilm ü irfan andadr.

Kesreti (çokluu) vahdette (teklikte) bulmak ve vahdeti de kes-

rette bulmak öyle bir ilimdir ki, bütün ilim ve bilgiler onun içinde

mevcuttur.
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Bu zâkirin kalbi, kelime-i jtayyibe-i tevhidin devamnda olan

vahdâniyyet nurlar ile münevver olunca, elbette o nurlar, kalbinin

etrafndan kâinata aks eder. O zaman varlklarn vücûdunun ha-

kikî deil, itibari olduunu görür.^Bütün kâinatn zulmeti onun mü-
ahedesinde mahv olup, mükevvinin nurlar kalr. ,Her hâlde, özel-

likle fiiller aynasnda, gayriden fari olup, srr Fe'âlin vahdâniy-

yeti ile daima megul olur. Verilen ve verilmeyen, zarar ve fayday
O'ndan bilir. Bütün eziyyet ve aclar, hediye ve ni'metleri, insanla-

rn' fiillerini ve sair hâl ve nizamlar Hakk'dan-görüp, halk ile bir

Hakk zikr et ki, dil dola envâr.

2. Kim ki mest etmez an zikrullah.

Ak münkirdir etse de ikrar,

3. Kl ân bir behâne ile birûn.

Tâ derûn ola menba'- esrar.

4. Der-kenâr eyle ortadan kendin,

Sen sana ho sarl hemân ey yâr.

5. Ehl-i dil hrs ü ehveti hotur.
Oldu makbûl u hûb çün gül ü hâr.

6. Sûretâ ehvet ise ma'nâda.

Misl i nâr Halildir gülzâr.

7. Zikr i Hakk'dan gelir dile hâlet,

HAKKI, zikr eyle Hakk leyi ü nehâr.

1. Eer bütün düüncelerden syrlmak dilersen Allah' zikret ki

gönül nûrlarla dolsun.

2. Allah zikri ile mest olmayan kii, ikrar etse de, gerçekte ak
inkâr ediyor demektir.

3. Bir bahane ile içine al ki, tâ ki gönlün sr kayna olsun.

4. Önce kendini ortadan ikiye böl de sonra kendine sarl ey dost.

5. Gönül ehlinin hrs ve ehveti ne hotur. Çünkü gül ile diken

ganyana olunca güzeldir.

bir gül bahçesâir ak.

7. Gönle, Allah' zikir ile hâlet gelir. Onun için ey Hakk! Gece

gündüz Allah' zikret.

1. Ger dilersen ki kalmasn efkâr.
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DOKUZUNCU NEV: Kelime-i tevhidin fazilet ve kerametini ve

özel te'sirlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Lâ ilahe illallah mübarek ke-

limesi, en. büyük ve en yüksek kaledir. Mevlâ'nn tevhîd ilmidir. O
salam kaleye giren ebedî saadeti ve sonsuz ni'metleri bulur. Ona
girmeyen sonsuz azab ve ekavet yolunu tutar. O hâlde bu mübarek
kelime, kalbin etrafnda kale olmaynca ve onun rûhu bu daireye

merkez yaplmaynca, saltanatla nefsinin nevasn, o merkez nokta-

sna girmekten korumaynca, o kalenin dnda kalrsn. Ruhun ona

girmemitir. Sade dil ile söylemekten bir fayda hâsl olmamtr. O
hâlde, bu kelime-i tayyibeden nasibinin ne olduunu düün. Eer
nasibin onun rûhu ve mânâs ise, muhakkak ki, iki dünya saadeti

senin içindir. smin iyiler defterinde, evliyâlar arasndadr. Eer on-

dan nasibin yalnz dil ile kuru bir ifade ise, o münafklarn pay ve

nasibidir. Zira kalenin ismini söylemek insan korumaz. Klcn ismi

kesmez. Çünkü bu kelime-i tayyibe, mânâsyla, rûh ile cesede ben-

zer. Mânâsz, yalnz cansz beden gibidir. Cansz bedenden bir fay-

da gelmedii gibi, bu kelime de, mânâs olmadan hsn [kale] olmaz.

O hâlde ihsan âleminden olanlar, bu kelimeyi sûret ve manâsyla
almlardr. Sûretiyle zâhirlerini, mânâsyla bâtnlarn süslemiler-

dir. Onunla iki âlem saadetini bulmulardr. Lâ ilahe illallah dediin
hâlde,, ehil ve evlâdnla rahat oturur, mal ve meskene dayanrsan,

onu sdk ile söylemediin muhakkaktr. Zira hâl lisan, kâl lisann-

dan açk söyler. Eer lâ ilahe illallah demenin, kalbinde mânâsnn
bir semeresi varsa, niçin filâna güvenir, filâna snr, filândan bek-

ler, filândan korkarsn. Lâ ilahe illallah deyip, mâsivâ ile ünsiyet

edince, ne sen onun için olursun, ne de o senin olur. Zira: «Bir kimse

Allah için olursa, Allahü Teâlâ da onun için olur», buyuruldu. Lâ ilâ-

he illallah dersin; onun yeri yalnz dilin olup, kalbinde netice ve mey-

vesi bulunmadysa, münâfklar zümresinde bulunmandan korkulur.

Eer kalbine yer etmi, ilemi, dilin kalbinin tercüman olarak söy-

lüyorsa, hak mü'minsin. Yeri ruhun ise, sen sadece âksn. Yeri sr
ise, üphesiz keifler sahibi arifsin. Lâ ilâhe illallah kelimesindeki lâ

bir süpürgedir. Onunla srlarn yüzünden âyâr tozlar süpürülür.

Böylece illallah arnn tecellisine ve zât pâke nazargâh olduun-
dan âgâh olup, onun üns ve muhabbetine lâyk olurlar. Ak araby-
la mest olup, hep huzurunda kalrlar. Nitekim Hakk Teâlâ Dâvûd
aleyhisselâma: «Ey Dâvûd, benim için bir oda [yer] temizle, oraya

yerleeyim» buyurmutur. Bununla marifetinin artnn kalb tasfi-

yesi olduunu duyurmutur. O hâlde, Allah'dan bakasna tutkun

oldukça, lâ ilâhe riefy kelimesine muhtaçsn. Fakat O'nu müahede
makamna kavuur, her eyden gaib olursan, o zaman lâ ilâhe [hiç

bir ma'bûd yoktur], nefyinden rahat bulursun. llallah isbatma eri-
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irsin. Tekrar zâtn isminden zevk ve lezzet alrsn. O zaman, Allah
bes bâki heves [Allah yetiir, bâki olan odur] olduunu bilirsin.

Eer lâ ilahe illallah sultan, insanln ehrini istilâ ederse, onun
diyar dairesinde benlikten bir bina olmaz ve onda yabanc birisi

oturmaz. Onunla senin de sabrn, kararn kalmaz. Nemi süresinde-

ki: «Hükümdarlar bir köye [bir ehre] girdiklerinde, oray bozarlar,

halknn aziz ve üstünlerini, zelil ve hakir ederler», âyet i kerimesi

gereince, kibir azizin zelil, ^çokluk azizin az olur. Beeri izzetin

mahv olup, aziz vücûdün fenâ bulur. te her kötü sfatn, iyi bir

huya dönüüp, her sultann hükmü son bulur. Ancak lâ ilâhe illallah

sultan, öyle bir validir ki, hükmü önceki ve sonrakilerin hepsini içi-

ne alp, sonsuz öncelerden, sonsuz gelecee kadar sâbit ve nafiz ka-

lp, kimi isteyerek, arzu ederek, kimi istemeyerek ve zorla ona mah-
kûm olur. Zira Hak Teâlâ halk, tabiat zulmetinde adaletiyle yara-
tp, onlara kendi nûrundan, fadl ve ihsan ile ikram etmitir. O nur-
dan nasibi olan, iki dünya saâdetine kavumutur. Ne olmu ise, o
zaman olmutur. O hâlde o nurdan kime verilmise, o fadl ve ihsan
âleminden olmutur. Nûr isabet etmeyen kimse, adâlet âleminde
kalmtr. O nûr bedenlere deil, hidâyetten ibaret olup, kalp ve ruh-
lara gelir. Eer tefrîd semâsndan tevhid günei kalp arzma parlar-

sa, nefsin âdetleri onunla yok olup, beeri karanlklar açlr. «Yer,
Rabbinin nûruyla parlad, nûrland», ziyasiyle, halk saflar lâ lâhe
illallah sanca altnda topland seçilir. Lâ ilâhe illallah kelime-i

tayyibesi, bir mübârek aaç, olup, neticesi vahdaniyyet mârifeti ve
semeresi, ferdâniyetin ikrardr. Bütün kâinatn var olmasndan
maksat, ancak bu devlettir. Nitekim Hak Teâlâ buyurmutur: «Ku-
lum, seni benim tevhidim için yarattm. Her eyi de senin için ya-
rattm. Gök sana gölgelik eder, yer seni saklar, yüksek nûrlar üzeri-

ne parlar, aa varlklar sana hizmet eder. Oras senin tasarruf ye-

rindir, tte hepsi senin içindir. Sen ise benim içinsin. Lâkin benden
bakasiyle megulsün. Her ni'met, benimle megul olmaktan alko-
yuyor. te o ni'mejjnikbet ve kötülüktür. Sana her verilen, seni ben-
den uzaklatryor. Onlar belâdr..

*)

X.

Mârifet^yolu yolcusunun menzilleri, konaklan, üçtür: Biri fenâ
âlemi, biri cezbe âlemi, biri de kabza âlemidir. Fenâ âleminde oldu-
un müddetçe, Lâ ilâhe illallah kelimesine devam edersin, cezbe
âleminde oldukça, her an Allah, Allah, Allah dersin. Kabza âlemin-
de Hû, Hû, Hû demekle megul olursun. Onun için kalp kefine ka-
vuan Lâ ilâhe illallah der. Rûh kefine erien Allah der. Esrar ke-
fine ulaan ise Hû der. Zira Lâ ilâhe illallah kalbin az, Allah rû-

run gdas, Hû esrânn azdr. Belki Lâ ilâhe
r
illallah, kalplerin mk- '

natsdr. Allah rûhlarn, Hû esrânn mknatsdr. Kalp, rûh ve sr,
bir hokka içindeki sadefin incisi gibidir. Yahut bir oda içinde ka-
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festeki ku gibidir. îte hokka ve oda kalbe, sadef ve kafes

ve ku da srra benzemektedir. Odaya girmedikçe

varmadkça kua kavuamadn gibi, kalbe girmedikçe ruha, ruha

kavumadkça srra eriemezsin. Demek ki kalp âlemine girdiin

zaman, ruhlar âlemine kavuursun, ondan da esrâra eriirsin. O
hâlde kalbin kapsn Lâ ilahe illallah anahtaryla açp, ruhun kap-

sn Allah anahtar ile açarsan, sr kuunu ku yemi ile beslersin.

Zira Hû demek, o kua dane serpmektir. Kalbi odaya, rûhu kafese,

srr kua benzetmemiz mecazidir. Ancak kalp âleminden geçilme-

dikçe ruhlar âlemine, ondan geçmedikçe esrar âlemine kavuama-
yacana iarettir. Yoksa iin esas bunun aksidir. Çünkü ruhlar

âlemi, kalb âleminden, esrâr âlemi de, ruhlar âleminden büyük ve

genitir. O hâlde bunun esas misali, iç içe bulunan üç dairedir. Ama
dtaki büyük daire srlar âlemi, orta daire ruhlar âlemi, en içerde-

ki küçük daire ise kalp âlemidir. Kalp âlemi, rûh âleminden onun

için daha küçük saylmtr. Çünkü kalp âlemi, bu ehâdet âlemine,

rûh ve sr âlemlerinden daha yakndr. ehâdet âlemi ise, beden ve

suretler âlemi olup, darlk, düünce, tehlike, üzüntü, keder, korku

ve »kaçnma âlemidir. Rûhlar ve srlar âlemi ise, genilik, rahatlk,

sürür, kerâmet, emniyet ve selâmet âlemleridir. Ya sen, bu semâda

bir yldz m bulmu, bu deryadan bir damla m alm, yoksa nefsin

emrinde kalp, beerî galibiyet ile ve zâhir tabiat ile kat kat zulmet-

ler, karanlklar içinde mi kalmsn. Demek ki, nefs âleminden kal-

be, vücûd zulmetinden nura çkarsan, gözlerin görmediini görür,

kulaklarn iitmediini iitirsin. Zira, nefs, beer ve tabiat âlemleri,

adâlet âleminin aa dereceleri olup\ helâk edicilerdir. Kalp, rûh

ve sr âlemleri fazl ve ihsan âleminin yüksek derece ve merdiven-

leridir. Nefs âlemi, gafillerin derekesi, beerî âlem fâsklarn yeri,

tabiat âlemi münafklarn alçak derecesidir. O ise aalarn en aa-
sdr. Esfel-i sâfilindir. Kalp âlemi âbidlerin, rûh âlemi âklarn,
sr âlemi âriflerin derecesi ve merdivenleridir.

Devaml zikr ile tabiat, beeriyet ve nefs derecelerinden, kalp

derecesine çktn zaman, Hakk'n tasarrufuna teslim olur. O'na

gidersin. O kalplerin deitiricisi, ân-be-ân kalbini, bazan korku-

dan ümide, ,bazan ne'eden üzüntüye, bazan bast'tan kabza, bazan

bekadan feriâya, bazan ayklktan sarholua deitirip, bazan bu
çevirdiini müâhede edersin. Bazan da, -Hakkn

:ezbe, insanlarn ve cinlerin amelinden ardr-,
gereince, seni senden cezb edip alr. Kalbin O'nunla mut

main ve sakin olur. Demek ki. balangç ve son Lâ ilâhe illallah ke-

limesidir. Kelime-i tayyibe ve doru söz odur. En salam kale ve

Rabbü'l - âleminin dâveti odur. Yâ Rabbi! En salam kalene koy.

Âmin, Yâ Muin!
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1. Ne haddi var bu hâkin, nice tevhid i Hûda söyler,

Ne mümkündür ki emsi, zerre medh eyler, senâ söyler.

2. Neye benzer bizim ol zât- pâkl vasfmz güya,

Düüp deryaya bir mûr ol hadîs i âinâ söyler.

3. Habîbi çünkü «lâ uhsî sen» der, pes dahî kimdir.

Ki ol vasf Cemâl i bâ-kemâl-i kibriyâ söyler.

4. Nice mest-i mey i tevhîd olur, ol dûn-himmet kim,

Hüdâ rzkn verir halka, hüdâvend-i atâ söyler.
I

5. Hüviyyet bilmez ol sofi ki, malûb- hevâ olmu,
Sada-y enkerü'l-esvât iken yine biyâ söyler.

6. Hakikat mürik oldur kim, hakikattan dem urmuken,
Varup sultana arz hâcet eyler iltica söyler.

7. Gel ey HAKKI, gönül Kur'ân'a ver, Ondan haber söyle.

Ki Kurân ve haberden nutk eder, çün evliya söyler.

1. Bu toprak bedenin ne haddi var ki Allah' Tevhîd ile anmak-

tadr. Zerrenin günei medhetmesi ve onu övmesi hiç mümkün mü?

2. Bizim o Yüce Allah' vazetmemiz neye benzer ki!.. Güya bir

karnca denize düer de denizi vasfetmeye kalkar.

3. Sevgilisi bile O'nun için «Övgüsünün snr yoktur», deyip du-

rurken Yüce Allah'n güzelliini vasfeden de kim oluyormu.

4. O himmetten nâsibi olmayan tevhîd içkisiyle nice sarho olur

ki, halka rzkn veren Allah'tr da o efendisinin verdiini söyler.

5. Heveslerine malûb olan sofu, hüviyyetin ne olduunu bilmez

de bir merkep sesiyle yine yemek ve fasulyeden bahseder.

6. Gerçek mürik o kiidir ki, hakikati bilip dururken gider sul-

tana hacetini bildirip ona yöneldiini söyler.

7. Gel ey Hakk! Gönlünü Kur'ân'a verip ondan haber söyle. Ni-

tekim veliler de Kur'ân'dan ve din ilimlerinden bahseder.

ALTINCI FASIL
Marifet yolunun alt esasndan altncs olan tefekkürün asln,

mahiyetini, özelliklerini, faydalarn ve hâlini be nevi olarak bil-

dirir.

BRNC NEV: Fikr ve firâsetle kalbi korumay bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ'nn san'atndaki,

yaptklanndaki bediay, nizam, intizam ve güzellikleri düünmek
ve kalbe getirmek, Allahü Teâlâ'y tanmaya götürür. Nitekim Al-
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lahü Teâlâ Kur'ân- Kerîm'de, Al-i Imrân sûresi yüz doksanbirinci

âyetinde: «Göklerin ve yerin yaratlnda Kadîm olan sâni'i [yap-
cy] tefekkür ederler», Râd sûresi üçüncü âyetinde: «Bunlar, tefek-

kür edenler için, Sâni'in [Allahü Teâlâ'nn] kudretine, vücûd ve
vahdâniyyetine delil ve alâmettir», Har sûresi yirmibirinci âyetin-

de: «insanlara böyle misaller verdik, tâ ki tefekkür etsinler», buyu-
ruyor.

Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve

ki: «Bir saat tefekkür etmek, bin yl ibâdet etmekten
Yine buyurdu: «Kalbine Allahü Teâlâ'nn tefekkürü dolann, her-

hâlde yardmcs Allahü Teâlâ'dr». «Hakk Teâlâ'nn mahlûkatm te-

fekkür ediniz. Ancak zâtn tefekkür etmeyiniz, düünmeyiniz. Onu
anlayamazsnz». «Mü'minin firâsetinden korkunuz, zira o Allah'n
nuru ile bakar».

Ehiullah demilerdir ki; hâli, Allahü Teâlâ'nn fikri ve zikri ile

olup, kalbi mâsivâdan boalm olana müjdeler olsun. Az bir zaman,
tefekkür, uzun tâat gibidir. Tefekkür gibi ibâdet yoktur. Tefekkür-

de halavat [lezzet, tad] çoktur. Bey t (tercümedir):

visâl gibi tatldr,

Manâ ve iç yönünden çok zevkli, lezzetlidir.

Allahü Teâlâ'nn zâtn tefekkür eden, düünen zndk olur. Kud-
ret ve hikmetini tefekkür eden sddik olur. Mü'minin içindeki zan-

n, sözdeki firasetidir. Tefekkür gönülde bir k olup, iyilik ve kö-

tülüü ayrmakta, akl ona muhtaçtr. Tefekkür, gönülde olan mâri-
feti göz önüne getirmektir. Kalbi, gaflet denizine^ dalmaktan koru-
maktr. ^Tefekkür, hâli süslemek için kalp tasfiyesidir. Zülcelâlin

murakabesinin balangcdr. Tefekkür, hakikat aaçlarnn bahçe-

si, dekaik nurlarnn domasdr. Tefekkür, eyann hakikatinin ay-
nas, içine mânâlar terazisidir. Tefekkür, hikmet pnarlarnn cotu-
u menba' ve cevherler madenidir. Tefekkür, hikmet kularnn^e-
bekesi, ibret nazarnn melekesidir. Tefekkür^ varidat ve havâtrn
ruhu, kötülüklerin anlalmasdr. Tefekkür, maksud olan mârifeti

istemek, Mevlâ'nn ni'met âyetleri ile ne'elenmektir. Tefekkürün
heycan, üzüntülü seslerledir. To fekkürün neticesi, mârifetullah

âyetleri ve Allahü Teâlâ'nn sfatlarn sevmektir. Tefekkürle, rûhla-

nn hareketi, saadet alâmeti, cismin mâsiyetle hareketi, ekavet alâr

metidir. Tefekkürle, arzular gidermek selâmettir. Meclislerin e-
reflisi, tefekkürle olandr. Muhabbet denizinden bir kâse içmektir.

Bey t (tercümedir):

Tefekkür ile seni kalbde hazr görürüm,

,
Sanki benim içinsin her yerde seni bulurum.

F. 44
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Firâset, yakiin mükâefesidir. Firâset sahibi gizli eyleri görü-

cüdür. Firâset, kalbe hücum eden hatradr. Zddm uzaklatrp,

kalbe mahkûm eder. Firâset, gönülde parlayan bir nurdur. Eyann
hakikatna parlar. Murakabeye devam, kalbi korumaktr. Tefekkür

marifet ve muhabbet dourur, fehm ve firâsete götürür.

1. Murâkb ol ki, dem i aktan eser bulasn,

O mübtedâya derûnunda bir haber bulasn.

2. TuT- subh-i saadet dilersen, uyuma eb,

Sipihr-i dilde o mihri yân seher bulasn.

3. Iraa gitme, sana gel ki, sendedir her ey,

Murâkb ol ki, derûnunda sen neler bulasn.

4. Sipihri zîr-i kadem eyle tâ cihân göresin.

Bu hâne sakfn geç, tâ ki bir makar bulasn.

5. Bülend-himmet ol ey dil sen öyle pervâz et.

Ki beyda- feleki sen de zir-i per bulasn.

6. Hayâl ü hâb koy ol pür-hevâ-y ak ile ho,

Bu hâk ü âb koy kim dilde çok sever bulasn.

. 7. arâb ak içip nefsten geç eyle safâ.

Bu hâk ü âb koy kim dilde çok erer bulasn.

0. Çok olsa evk, o kadar zevk i vasi olur ki sudan,

Ne denlü tene isen lezzet «1 kadar bulasn.

9. Sen ehl-i gaflete esrâr- ak HAKKI deme,

Ki ak sözlerini dilde çün eker bulasn.

1. Murakabe et ki ak deminden bir eser bulasn. O balangca

içinde bir haber bulasn.

2. Saadet sabahnn gelmesini istersen geceleri uyku ile geçirme.

Böylece o günei gönül göünde seher olmu hâlde bulasn.

3. Uzaa gitme, kendine yönel ki her ey sendedir. Murâkabeye

var da bak hele, içinde neler bulasn.

4. Gökyüzünü ayann altna al, tâ ki cihan görebilesin. Bu be-

den tavann a, tâ ki konaklanacak bir yer bulasn.

5. Ey gönül! Yüce himmetli olup öylece uç ki, felek yumurtasn
sen de kanadnn altnda bulasn.

6. Hayâl ve uykuyu brak ve ak hevâsyla hoça geçim bul. Bu
toprak ve suyu brak ki

}
gönülde çok sevefi bulasn

7. Ak arabn içip nefsini öldür de safa bul. Bu toprak ve suyu

brak ki yoksa gönülde çok erlere urarsn.
8. Özlemin çok olduu ölçüde vuslat zevkin de büyük olur. Nite-

kim ne kadar susuz isen sudan o kadar lezzet alrsn.
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9. Ey Hakk! Ak srlarm gaflet ehline söyleme ki, ak sözlerini

gönlünde eker olarak bulursun.

KNC NEV: Kalbe gelen hâtralarn meneini ve isimlerini,

iyi ve kötülerinin alâmetlerini ve ölçülerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insann kalbine gelen hâtra-

lar, bir alay
{

mânevi eserler olup, onlar Hakk Teâlâ kulun kalbinde

icâd ve ihdâs eder. O eserler onu, uzatr ve yaptrr. Bütün hâtra-

lar, Hakk Teâlâ'dan kalbe gelir. Bu da, ya vastal, yahut vastasz

olur. Vastal olan, ya melek, ya eytan, yahut tabiat vastasyla

gelir. Ama kalbe gelen bu hâtralar, eer vastasz olarak gelirse,

ona Hatr derler. Bunun alâmeti, salam^ve kesin olup bâtn hâlle-

rindendir. Bu hâtr, ictihad ve tâat akibince gelirse, ikram için olup,

hayrl olur. Buna tevfik, hidâyet, lûtf ve inâyet derler. Nitekim

Hakk Teâlâ Kelâm Kadim'inde buyurdu ki. -Benim yolumda mü-

câhede ^edenlere, elbette bize gelen yollar gösteririz». Eer günah

ve ma'siyet akibinde gelirse, ihanet içindir. O er kötülük olur. Buna
hezelân. idlâl [sapklk] ve ukûbet derler. Eer hâtr kalbe, insan-

oluna müvekkel olan melek vastasyla gelirse ve kalbin sa ku-

la üzerinde bulunursa, ona mülhem, dâvetine ilhâm derler. Bu il-

hâm hep hayrdr, iyiliktir. Bunun alâmeti, mütereddid olup, zâhirl

amellerden gelip, tâat ve ma'siyet olmadan galib bulunmaktr.

Hâtr, insanoluna musallat olan eytan vastasyla gelip, kal-

bin sol kulanda oturursa.^ona vesvâs-Lhannâs, dâvetine vesvese

derler. Bunun alâmeti, muztarib ve mütereddid olup, ekseriya gü-

nahdan sonra olur. Zikrullah ile azalr ve zayflar. Bu vesvese, ço-

unlukla er olur. yilikten men eder, yahut büyük günaha çeker

götürür. Eer
Q
hâtr, ehvetlere meyleden tabiatla gelirse, ona nefs

ve dâvetine hevâ derler. Hevâ hep er ve kötülüktür. Bunun alâme-

ti, salam ve kesin olup, zikrullah ile azalmaz. Bir hâl üzere kalr,

gitmez.

Allahü Teâlâ'dan vastasz ve vasta ile kalbe gelen, hayrl ve

erli hâtralarn alâmetlerini bilmek için dört mizân kurulmutur:

Birinci mizân, ölçü öyledir ki, kalbe gelen hâtr er-i erife arz

edersin. Eer o hâtr, eriata uygun ise, hayrdr. Uygun olmazsa,

erdir. kinci mizân ve terazi, kalbe gelen hâtr, ilmiyle âmil bir âli-

me, veya bir mürid i kâmile arz edersin. Eer iyidir derse iyidir.

Kötüdür derse, kötüdür. Üçüncü terazi, kalbe gelen hâtr,,,sâlihle-

rin amellerine arz edersin. Eer onu ilemekte sâlihlere iktida, uy-

ma var ise, iyidir..Yoksa kötüdür. Dördüncü terazi, kalbe gelen hâ-

tralar nefs ve he"vâsna arz edersin. Nefs ondan nefret ederse, ka-

çarsa, iyidir. Ona meyi ederse kötüdür. Çünkü aldatc nefs, kendi
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tabiatiyle yalnz kaldnda kötülük ile emr edicidir. Yâ Rabbi, bizi

nefsimize yendirme, bir an, hattâ daha da az onunla eyleme!

Ama Allah ismi atei ile, nefsi temizlenen zâkirin kalbi, saf

olup, bütün vesvese ve desiselerden fâri ve âzâd olup, marifet ve

muhabbetle dolup, üns huzurunu bulur. Zira Allah ismi, bir atetir.

Tekrar edenlerin kalbinde vesvese ve düünce brakmaz, yakar.

Allah, zâtn ismi olup, bütün sfatlan kendinde toplaycdr. Allah,

ism i a'zâm [en büyük isim] olup, mâsivâdan temizlenen onunla
muhteremdir. Arifin bismillah demesi, Allah'n kün [ol] demesi gi-

bidir. Bu kelime düünceyi, kederi
M
giderir. Bu bir kelimedir ki, ze-

hiri bozar. Allahü Teâlâ, kuluna muttalidir ve yakndr. Allahü To-

âlâ kalbini kontrol etmektedir. Kahhâr ve Cebbâr'dr. Allahü Teâlâ
gizli ve açk eyleri bilicidir. Allahü Teâlâ'y seven mâsivây unutur.

Allah yoluna gider, onu tez bulur, * Allahü Teâlâ'ya vâsl olan,

O'nun himayesinde kalr. Hakk'a mütak ^olan, Onun ürîsünü bu-

lur. Mâsivây terk edenin vakti, Allah ile sâfi olur. Nazm:

1. Ol ki, matlûb-i dil ü candr, karîb-i dildir ol,

Lâkin ondan bi haberdir dil, aceb gafildir ol.

2. Menzil i cânân, dil hâriçten eylerken taleb,

Cân içinde buldu an kim ona menzildir ol.

3. Can tene meyi ü taallukla tenezzül eylemi,
Rûh- insan, emr i Hak'tr, sanma âb u kildir ol.

4. Gerçi her dilden o genc i zâta var bir gizli yol,

Lik bu benlik tlsm olmu, ona pek müküldür ol.

5. Gark deryâ-y vücûd olsa dil, eyler seyr-i bahr,

Seyr i emvâc eyler ol kim sâkin-i sâhildir ol.

6. Gayrym zan etti kendin, çün hevâya uydu mevc.
Her hevâdan geçe ayn bahrdr, kâmildir ol.

7. Âlemi yok eyle kim, ems i vücûdun zillidir,

Zilden yüzün çeviren, ems bulur fâdldr ol.

8. Levh-i dilden mahv kl cümle nukû- gayri kim,

Hak'dan özge, her ne bilsen, Hak deil, bâtldr ol.

9. HAKKI, Hak'dan gayri bir ey kalmasn kalbinde çün,

Mâsivâdan kat' olur dil dostuna vâsldr ol.

1. Gönül ve can isteyen kii gönle yakn olur. Eer gönül ondan
habersizse, bu gafilliktir.

2. Sevgilinin yurdunu, gönül dardan isteyip dururken cannn
içinde buldu ve bakt ki onun dura orasym.
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3. Can bedene meyledip alâka göstererek tenezzül etmi. nsan
rûhu Hakk emridir, sakn onu su ve topraktan olmadr sanma:-

-

4. Gerçi her gönülden Allah'n hazinesine bir gizli yol vardr

amma bu benlik bir tlsm gibi olmu ve o tlsm çözmek ona zor gelir.

5. Gönül, beden denizinde boulsa, deniz safâsi eylemi olur. Sa-

hilde bekleyen ise ancak dalgalar seyreder.

6. Dalga, rüzgâra uyduu için kendisini deiik sand. Oysa her

hevesten geçen ise denizin tâ kendisidir ve asl kâmil odur.

7. Âlemi gider ki vücûd güneinin gölgesidir. Gölgeden yüzünü

çevtiren ise günee ular. te bu kii gerçek fazilet sahibidir.

8. Bütün bakalk resimlerini gönül sayfasndan sil ki, Hakk'tan

baka her ne büiyorsan mutlaka bâtldr.

9. Ey Hakk! Allah'tan baka bir ey kalmasn gönlünde ki, gönül

mâsivâdan kurtulduu ölçüde sevgilisine kavuma bulur.

ÜÇÜNCÜ NEVÎ: Asllarn asl olan kalbin, önemli ve en lüzum-

lu olan, korunmasn be asl hâlinde bildirir.

Ey aziz! Ehlullah, demilerdir ki, kalbi korumakta iyi görü, çok

çalma ve tam ihtimam lâzmdr. Çünkü kalbin tehlikesi her uzuv-

dan büyük ve çoktur. i ince, slâh zordur. Korunmasnda be asl

vardr:
f

Birinci asl: Hak Teâlâ'nn kalbe ' muttali' olmasdr. Nitekim

Kur'ân- Kerim de, «Allahü Teâlâ kalplerinizde olan bilir», Duyuru-

luyor. Bununla kalplerdekini bilmesinin kötülüe yanamaktan kor-

kutmak olduunu duyuruyor. Çünkü bütün gayblar en iyi bilen ile

muamele çok tehlikelidir. O hâlde kalbin edebli olmas lâzmdr. Çün-

kü onu deitiren iitmekte ve görmektedir.

kinci asl: Kalb, Allahü Teâlâ'nn nazargâhdr. Nitekim hadis i

erifde, «Allahü Teâlâ sizin suretlerinize ve bedenlerinize bakmaz,

kalplerinize ve niyetlerinize bakar., Duyurulmutur. Kalb, ancak

Rabbü'l-Izzetin nazargâh olunca, insanlarn gördüü yüzünü kir

ve pislikten temizleyip, elden geldii kadar süsleyip ve bununla in-

sanlar tarafndan bir ayp ve kusuru görülmesin diye uraan, elin-

den bir ey gelmeyen zavall mahlûklar için bu kadar özenen kim-

seye çok alr. Nazargâh-i ilâhî olan kalbini kötülüklerden temiz-

leme, iyi huylarla süslemede, yâni hayvani sfatlar atp, melek s-

fatlan ile ahlâklandrmadan. gayret etmez. Gayblar ziyadesi ile bi-

lici olann, kalbinde ayp âfetlerini görmemesi için uramaz. Belki

kalbini zulmet, çirkinlik, pislik ve necâsetle doldurur. Eer insanlar

bu ayp ve çirkinliin birini bilselerdi, kendisinden yüz çevirir, uzak-
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tarlard. O hâlde dinde en önemli i, kalbi temizlemek ve süslemek-

tir.

Üçüncü asl: Kalb hükümdardr, âmirdir. Bütün uzuvlar onun

emrindedir. Ona uyarlar. te devlet reisi doru yolda olunca, teb'a-

s da doru yolda olur. Amir iyi olursa, ona uyanlar da iyi olur. Ni-

tekim hadis i erîfde:, «Uyannz. Biliniz ki, insann bedeninde bir

parça et vardr; o iyi olursa, bütün beden iyi olur, o bozuk olursa,

bütün beden bozuk olur», diye gelmitir. Bütün bedenin iyilii, kal-

bin iyiliinden olunca, kalbi korumaya çalmak, çok önemli olur.

Dördüncü asl:, Gönül, insann her nefis cevherinin ve her e-
refli mânâsnn mahzenidir. O insanlk cevherinin balangc akü
ve hidâyettir. En yüksek derecesi, Allahü Teâlâ'y tanmak olup, iki

dünya saâdeti ve göz bebeidir. Sonra âhiret için kemâl dereceleri

edinmek istidaddr. Sonra iyi niyeti ve güzel itikaddr. Sonra çeit-

li ilimler ve ayr ayr hikmetleridir. Sonra lâtif huylan, erif haslet-

leridir. O hâlde böyle cevherler hazinesi, esrar sand, düünce ve

hâtralar menba olan kymetli yeri, kötü sfatlar olan pisliklerden,

cehalet ve vesvese âfetlerinden korumak, hrszlardan ve yâr olma-

yanlardan ve bütün toz ve zulmetlerden muhafaza etmek, her ey-
den önemli ve lüzumludur. Ancak o zaman çeit çeit kerametlere

mazhar olur. Afet ve kederlerden kurtulur. Ve o deerli cevherlere

pislik bulamaz. Hrszlarn eli oraya ulaamaz. Ve lâ havle ve lâ

kuvvete illâ billâhil aliyyül azîm.

Beinci asl: Kalbin be hâli vardr. ,Bunlar dier uzuvlarda yok-

tur:

1 — Kalbe düman ve dost gelmektedir. Zira Hannâsn vesve-

sesi kalb üzerinde durur. Kalb, vesvese ve ilhâm yeri olunca, bu iki

dâvet kemekeinden, onun sknts ve zorluu son derecedir.

2 — Kalbin meguliyeti hepsinden çoktur. Zira aklla ve hevâ-

nn birbiriyle çatma ve çarpma yeridir. Kalb, daima bu iki hü-

kümdarn savamasna ve iki askerin çarpmasna mahal olunca,

böyle büyük sava meydanndan gafil olmak, büyük eksikliktir.

Böyle bir kaleyi hevâ [nefsin istekleri] gibi bir dümandan koru-

mak, emniyete kavuturur. Mârifete ulatrr.

3 — Kalbin ânzalar hadsiz, hesapszdr. Zira kalbe, hâtralar

Hakk tarafndan ok gibi gelmektedir. Belki yamur gibi. gece gün-
düz kesilmeden inmektedir. Kalbin hâtralardan korunmas müm-
kün deil, müküldür. Çünkü kalb, iki göz kapa arasnda olan göz

gibi deildir ki, yummakla rahat etsin. Di ve dudaklar arasnda bu-

lunan dil gibi de deildir ki, sükût ile selâmet bulsun. Belki kalb,

hâtra oklan için, tâyin edilmi bir niandr. Hiçbir zaman, bu ok-
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lardan kurtulmaz. O hâlde kalbin hâtralardan korunmas, zor bir

itir, kolay olmaz.

4 — Kalbin ilâc zor bir itir. Çünkü gözle görülemediinden,
ona bir âfet gelmedikçe bilinmez. O hâlde dikkat-i nazarla, çok ri-

yâzet yaplmadkça, kalbin korunmas bulunamaz.

5 — Kalb deimeye yakn olduundan, âfetlerin ona gelmesi
çabuk olur. Zira kalb deime konusunda, kaynayan tencerenin

içindekilerin deimesinden çabuk deiicidir. Eer gönülden zelle

sâdr olduysa, onun vuku'u her eyden zordur. En aas kasvettir,

mâsivaya meyi ve muhabbettir. Sonu küfr vo sapklktr. Allohü To-

âlâ'y inkârdr. Nitekim Allahü Teâlâ En'âm sûresi yüz onuncu âye-
tinde, «Onlarn kainlerini tasdikten ve gözlerini hakk görmekten
çeviririz. Onlar önceden ayn ikiye ayrlmas ve dier mucizeleri

görüp, iman etmedikleri gibi, yine tasdik etmezler. Onlar dalâlette,

akn olduklar hâlde brakrz-, buyuruyor. Onun için seçilmi
kullar, gönülleri hususunda, tam ihtimam ile çalp, Hakk'n zikri

ve fikrini âdet etmilerdir. Inâyet-i Hakk ile hidâyet bulmulardr.
Mâsivâdan kurtulup, sonsuz olarak Cenâb- Hakk'n huzûrunda kal-

mlardr. Nazm:

1. Taraya meyi etme ey dil, sende iste dilberi.

çeri gel, sende bul, ol yâr gâr- rehberi.

2. Dost araan, dost odur kim, senden ayrlmaz müdâm.
Berk ü bâr cismi koy, can dilberinden ye beri

3. Canda bul cânân, dolsun dil güzel efkâr ile,

ki âlemden beri ol, olma sen senden beri.

4. Hüsn-i fâni alma. satma ak bâki fâniye,

Bu iki nehri geç ondan iç o bâki kevseri.

5. Sen ki ey dil dâr- vâsi sin o dildâra müdam.
Aramam bu cism ü cân hânümân serseri.

6. Nak- dilber perde-i candr cihan dilberleri,

Perdeyi ref eyle seyr et hüsn-i rûy-i dilberi.

7. Hâmû ol HAKKI, gönül ahvâlin izhâr eyleme.

Srr ifa etme, istersen selâmet bu seri.

1. Ey gönül! Darya meyletme, sevgiliyi kendinde iste. îçe gel

de o rehber olan can dostunu kendinde bul.

2. Dost aryorsan, bil ki dost, asla senden ayrlmayan kiidir. Be-

den aacnn meyve ve yapran brak da meyveyi can sevgilisinin

elinden ye.
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3. Sevgiliyi cannda bul da gönlün güzel düüncelerle dolsun. Sa-

kn kendinden uzaklama, bilâkis iki âlemden uzakla.

4. Geçici güzellii alp satma. Bakî olann akn geçici olana de-

ime. Bu iki nehri geç de sonra o ebedî Kevser'i yudumla.

5. Ey gönül! Sen ki o sevgiliye geni bir yurt olmusun. Onun
için bu beden ve can yurdunu sersericesine aramam.

6. Sevgilinin nak can perdesidir. Cihan ise o perdenin dilber-

leri... Öyleyse perdeyi kaldr ve sevgilinin yüzündeki güzellii seyre

koyul.

7. Ey Hakk! Sus artk. Gönül hâllerini aça vurup durma. Ba-m selâmette istiyorsan srlar aça vurma.

DÖRDÜNCÜ NEV: Kalbin muhafazasnn/bedeni korumaktan
önemli olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, dünyada insan iki nesneye muh-
taçtr. Biri bedenini helakten hfz edip. selâmete ermek, dieri, kal-

bini helâk olmaktan koruyup gdasn vermektir. Her eyin tabii ik-'

tizas ne ise, onun mahbüb ve matlûbu, gda
?
ve ifas onu bulmaktr.

Onun hastalk ve helaki, tabiatnn iktizasndan ayr kalmaktr. O
hâlde kalbin gdas Hakk JTeâlâ'nn s

mârifet ve muhabbetine kavu-
maktr. Zira kalbin muktezas, mukallibini bilip bulmaktr. O'na
candan meyi, ve muhabbet klmaktr. Kalbin helaki O'ndan gâfil ve
mâsivâya mail olmaktr. Nefsin hevâsna uyup, dünya düünceleri
denizine dalmaktr. Kt'a:

1. Endie etme dilde koma fikr ey habîr,

Zira bürehnedir gönül endie zemherir.

2. Fikrin budur ki görmeyesin hiç elemle gam?
Hâlâ ki fikirdir sana ser-çeme-i zahir.

3. Endielerden içeri gel vecd ü hâli bul,

Akn arabn iç ki huzûr edesin kesir.

1. Ey gerçeklerden haberi olan! Hiç tasalanma ve gönlündeki
yabanc fikirleri at. Zira gönül çplak, endie ise pek souktur.

2. Hiç üzüntü ve keder görmemeyi düünüp durmaktasn. Oysa
ki zehirin ba çemesi hâlâ sendeki o düüncedir.

3. Endielerini brak da vecd ü hâli bul. Ak arabn iç ki, çok-
ça huzûra eresin.

Halbuki Hakk'm zikri ve fikri ile, cehalet ve gaflet gönülden si-

linip, mâsivâ kalmaz. Demek ki^gönül bütün hastalk ve helâkler-
den ifâ bulur, kurtulur ve murakabe ile üns huzuruna kavuup,
mârifetullah ve muhabbetullah ile ebedi hayat bulur.
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Beden, kalbin zarf ve kalb olduundan, onu da korumak lâ-

zmdr. Lâkin bedenin gözetilmesinde dikkat ve ihtimam gerekmez.
Çünkü asl gönüldür. Beden tâli' ve hizmetçidir. Gönül sahipleri

kalbi gözetmeye bakarlar. Zira o erefli beytin [hanenin] tamiri

lâzmdr. Kt'a:

Hâne-i kalbin imaret kl ki viran ho deil,

Mâsivâ hââki dolsa kasr Sultan ho deil.

Derd i ak dilde hfz et, verme râh ayara kim,

Kûnc-i viran içre, gayri genc i pinhân ho deil.

Gönül evini ma'mûr et ki viran olmas ho deildir. Eer padia-
hn köküne mâsivâmn çerçöpü dolarsa hiç ho olmaz. Ak derdini

gönülde sakla, ayara (bakalarna) oraya girmek için yol verme ki

virane köesi içinde bakaca gizli hazine hiç ho deildir.

Hiç üphe yoktur ki, hep bedenini düünen nefs sahipleri, elbet-

te ömürlerini zâyi eylemilerdir. Ruhunu düünen gönül sahipleri

ise, kabl kâbesino doru gitmilerdir. Hacnn binei deve olduu
gibi, kalbin binei de beden olmutur. Hacnn binek hayvanma yem
ve su vermesi, tmar etmesi ve rahat sürmesi gerekir ki, srtnda
zevk ve huzur içinde, maksadna kavusun. Ayn ekilde, marifet

yolcusu, bedeninin yeme, içme ve uyumada hakkn gözeterek, orta

derecede tutmakla vücûdun shhatini koruyarak kalbi zevk ve huzur
içinde maksad olan menziline gider. O hac, eer gece gündüz hay-
vanna hizmetle megul olursa, Kabe'ye varamayp, yolda, belki za-

pimanlk ve hasrette kald gibi, marifet yolcusu da,

korumakta ve nefsini gözetmekte ge-

ve uyumakta, giyinme, evlenme ve meskende
nefsinin, hakkndan ileri zevk ve lezzetleri peine giderse, mârifet
menziline gidemez. Hasret ve ziyan sahrasnda piman olup, aar
kalr. Matlûb olan Kâbe'yi ziyaret edemez.

Bedenin dünyada üç eye ihtiyac vardr; Yiyecek, giyecek ve
oturacak yerdir. Bedenin bu üç hakkn ve bunlarn balantlarn
orta ve yetecek kadar vermelidir. Böylece beden korunmu olur. Aç-
lk ve tokluk, soukluk ve scaklkla ve dier ilerinde tefrit ve ifrat

ile helâk olmayp shhatli kalr. Kalp onunla kemâl elde edebilir.

Onun için mârifet yolu yolcusu, çeitli yemeklerle lezzet almaktan
saknp, renk renk elbise giymekten kaçnr. Kalbini daima kötü
huylardan temizlemeye çalp, güzel ahlâk edinme yönüne gider.

Nimetlere dalmay brakp, kût- lâyemût ile [ölmeyecek kadar ye-
mekle] kanaat eder. Kalplerin az olan mârifet ve muhabbetten
lezzet alp, rühu hayat bulur. Zira bedenîn gdas, kendi haddinden
çok olursa, bedene zarardr. Kalbin gdas ne kadar çok olursa, o ka-
dar faydal ve güzeldir. Allahü Teâlâ bütün cihan insan için, insan
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da kendi muhabbet ve marifeti için yaratmtr. O halde nefsini bi-

len Rabb'ini bilip, muhabbeti yolunda vücûdunu bezemitir. O kim-

se ömrünün zamanlarn, yaratld eye sarf edip, Allahü Teâlâ

katnda tükenmez devlete ulamtr. Seçilmilerin seçilmii olmu-
tur. Ama kendi nefsini bilmeyip. hakiki mahbubdan gafil olup, mu-
habbetinden mahrum olan. fâni, geçici suretlere meyi edip, daya-

np, sevgileri ile 4
dolan, aldanm, ömrünü boa harcam, Hakk

Teâlâ'nn buzunu kazanmtr. Cehalet zulmetinde ziyankâr ol-

mutur. Kt'a:

Her lâhza bir tereddüt ile bikarar ola.

Yâr istemez ki âsk, ayâre yâr ola.

ster ki, levh sâde ola nak gayriden,

Peyveste kendi hüsnüne âyinedâr ola.

Sevgili, ânn her an bir tereddüt ile kararszlk içinde olmas-

n ve bakalaryla senli benli olmasn aslâ istemez. îster ki, gönül say-

fas baka yaz ve resimlerden arnm olsun ve daima kendi güzelliini

gösteren bir ayna durumuna gelsin.

Bütün insanlarn ahlâk ve sfatlarnn noksan kemâlde iken ve

insann kendi dahi sfatlar gibi, zevâlde iken, yine birbirine bunca

meyi ve muhabbet içindedirler. Birbirlerine izzet ve rabet ederler.

O hâlde insaf edelim ki, Hakk Teâlâ'nn her sfat kemâlde ve her

ismi celâlde iken, her fiili hikmet üzere ^ve herkese fe'fet ve rahmet

üzere iken, acaba hangi hayvan siretiride insan olmak gerekir ki,

ona can ü dilden meyi ve muhabbet etmesin! nsan eklinde ne bi-

çim tatr ki, onun ak yoluna can ve ba ile gitmesin. Yoksa, «Al-

lahü Teâlâ onlar sever, onlar da Allahü Teâlâ'y sever» .müjdesini

duymamlar mdr?

BENC NEV: Kalbin âfetlerinin esasn, ilâçlarnn snflarn
ve sfatlarnn isimlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mârifet yolcusuna en önce lâ-

zm olan, nazargâh- lâhi olan kalbini kötülüklerden temizleme ve

iyi huylarla süslemede çok düünerek ihtimam etmektir. Bu kötü

huylardan temizleme ve iyi huylarla süslemenin en kolay yolu, en

önce kötü sfatlarn dört esasndan kalbini kurtarmaktr. Bunlar

uzun emelli olmak, aceleci olmak, hased etmek ve kibirli olmaktr.

Zira bu dört esas nefs [rûh] ve akl bulandrr, kalbin huzurunu ka-

çrr. Hastalklarn badrlar. Bundan sonra, bu kötülüklerin kar-l olan_dört güzel huy ile kalbini süslemektir. Bunlar ksa emelli

olmak, teenni ile i yapmak, halka nasihat etmek [ki, hasedin zd-

ddrj ve herkese alçak gönüllü olmaktr. Zira bunlar kalbe keramet
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hülleleridir. Maksada kavumaya, benzeri olmayan vesilelerdir.

Uzun emel aldanma ve gevekliin meneidir. Ameli terk ettirir.

Ölümü unutturur. Zira Allahü Teâlâ buyurmutur: «Ey insanolu,

ecelin emeline, kazam ondan kaçmana, takdirim tedbirine güler».

Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: -Emelinizi ksa edip.

ecelinizi hâzr biliniz». Yine buyurdu: «Dünya üç gündür. Bir geç-

mi, dünkü gündür. Ondan elinde bir ey yok. Biri gelecek, yarnki

gündür. Ona eriecein bilinmez. Biri bugündür ki, henüz içindesin,

geçmemitir. Demek ki ömrün, ancak içinde bulunduun bir gün-

dür. Onun kymetini bil ki, çok büyüktür». Dün gitti, gelmez. Yarma

ise, güvenilmez. O hâlde bugün büyük ni'met bil. Çünkü bu da gi-

der, kalmaz, denilmitir. Dünya üç saattir: Biri geçmi, hayâldir. Bî-

ri gelecek, bilinmez ne hâldir. O hâlde dem bu demdir, saat bu sa-

attir. Beyt (tercümedir):

Dünyay iyi düün, lâkin anlayamazsn,

Gece olunca, ,aceb sabaha çkar msn?

Gece ve gündüzün birbiri ardnca geçmesiyle ömür olmaz.

Ömür, içinde bulunduun andr. Ömrün miktar, ancak nefesin kal-

mayncaya kadardr. Zira nefesler, ömrün cüzleri, parçalardr. Sen

ise, ancak günleri sayarsn. Her gün ömründen bir gün eksilir. O se-

nin ömrünün bir ksmn alr gider. Dünyaya, ana rahminden yolcu

gibi gelip, mezara doru gitmektesin. Nefeslerin yoldaki admlarn

olup, konup göçerek vatanna varmaktasn. Derler ki, dünya üç ne-

festir. Sen ise, ancak birine mâliksin. Emeli uzatma. Her nefeste

Hakk LqM, Her zaman Hakk' zikr ve fikretmek, mâsivây unutup

murakabeye gitmek ve kalbin içinde nüs huzuruna erimek, hepi-

miz için lâzmdr. Zira o Vâhid, Hayy ve Vedûd. her an kalbleri gö-

zetmektedir. Allahü Teâlâ'y düünmek ise, kalbe gdadr. Cana

hayât ve cisme devâdr. Fârisî mesnevi (tercümedir):

Zikrin, fikrin hep Allah olsun.

Arzun hep o Hazret-i âh olsun.

Dünya düüncesinden kurtul sen de.

Yalnz Allah fikri kalsn içinde.

Kötü nefsin uygunsuz fikirleri,

Can yüzünü sokarlar ylan gibi.

Dünyann bozulmu düünceleri.

Ruhu hep alrlar, dostundan geri.

Dünya düüncesinden kurtulursan,

Gönlüm, srlarla elbet dolarsn sen.
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Acelecilik: Kalbi muztarib eden bir büyük belâ ve ar yüktür.
eytan sfatdr. Pimanlk ve rüzüntüyle son bulur. Nitekim haber-
de gelmitir ki: -Her ite teenni Rahmandandr. Acele etmek ey-
tandandr». ki sfatla gönüller muztarib ve üzüntülü olur: Birincisi

yeteri kadarndan çounu elde etmek için uramak, dieri de bir

eyi vaktinden önce elde etmek istemektir, demilerdir. Demek ki,

acelecilik, kötü bir huy olup, gaflet ve ehvete yakmdr. Huzûr ve
ünse mânidir.

Hased: Kötü ahlâkn en çirkini ve fenâsdr. Kalp hastalklarnn
en acs ve en zararlsdr. Nitekim Hakk Teâlâ Nisâ sûresi otuz
ikinci âyetinde, -Allah'n kiminizi kiminizden üstün klmaya vesile

yapt eyleri ummayn», buyuruyor. Allahü Teâlâ, kullarna inâ-
yetle eytann errinden Allahü Teâlâ'ya snrm de», buyuruyor.
Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «Atein odunu yedii gi-

bi, hased de sevaplar yeyip, yok eder.» tte hased, ac bir azab olup,

fadl- kerîmin zdddr. Hasedcinin kalbi buz ve dümanlkla ba-
lanm olur. Hayy-.Vedûd'un üns ve huzurundan kovulur, yaknlk
ve muhabbetten merdûd olur.

Kibn Ayplann ba, günahlarn en büyüüdür. Kötü huylarn
menei ve anasdr. Kalb âfetlerinin en ar ve en büyüüdür.
Kibrden kurtulan gönül, her hastalktan

r
uzak, her kederden beri-

dir. Onun için evliyâ-y kiram, kibri izâlemde tam gayret gösterirler-

di. Zillet ve iftikar yoluna giderlerdi. Zira Hak Teâlâ Kur'ân- Ke-
rim'de, «Allahü Teâlâ. her mütekebbir ve cebbâr olan sevmez», bu-
yurdu.Hadîs-i kudsîde buyurdu ki: «Kibriya d elbisem, azamet iç

elbisemdir. Bunlardan birini benden almak isteyeni Cehenneme so-
korm». Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «Allahü Teâlâ,
bütün kötülükleri bir eve toplam, kapsn kibir eylemitir». Kâ-
millerden biri der ki: tnsan, bütün mahlûkat içerisinde, kendinden
kötü bir kimse olduunu zannederse, mütekebbir ve cebbardr.
Kendisine bir makam ve bir hâl görmez olunca, o zaman mütevâzi
olanlar zümresine girer. Çünkü sermayesi zillet ve hakarettir. Nite-
kim îbrâhim bin Edhem ^(rahmetullahi aleyh) demitir ki: Bütün
ömrümde üç yerde çok mesrur ve memnun olmuumdur. Biri, bir
zaman bir gemiye binmitim. Onda komik bir Müslüman var idi.

Gemide bulunanlara, ben bir zaman Türkistan'da yabanî eek yula-
rn böyle çekerdim deyip, o anda saçm tutup, bam sallayp, beni
istihzaya alm idi. tte bana ondan büyük bir sürür vo rahatlk
gelmiti. Çünkü o maskara, beni o gemide bulunanlarn hepsindenaa bulmutu, ikincisi, bir mescid içinde hasta idim. Bir yere gi-

demedim. Müezzini yanma gelip, bana çk diye emretti. Derman-
szdm, çkamadm. Ayamdan, tutup beni çekerek mescidin dna
att. öyle zevklendim ki, sürûrumdan iim bitti. Üçüncüsü, bir gün
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bir duvar dibinde oturuyordum. Adamn biri geldi, zekerini

ey eyh. alana gülsuyu deyip üzerime

öyle bir sürür geldi ki, hiçbir zaman o kadar mesrur olmam-
tm.

Ksaca diyelim ki, bir kimse, nefsinin kendisine büyük
olduunu tecrübe ve yakinen bilse, ona zül ve hakaret

mesrur olacan uzak görmez. Ama, nefsini tanmayp, en aziz ar-

kada edinen bir aalk gelince, sürür ve rahat gider. Büyükler-

den biri demitir ki: Dünyadaki bütün insanlar, beni. kendi nazarm-

da olan aalmdan aa göstermeye çalsalar, yapamazlar. Zi-

ra ben, bana göre, en aadan da aaym. Muhakkaktr ki, ashâb-
kiram ve tabiin ve,sele-i sâlihinin (rdvanullahi teâlâ aleyhim ec-

mâin) hepsinin, siret ve âdetleri, bâtn temizlii ile çok uramak
idi. D görünü ve temizlie o kadar önem vermezlerdi. Onun için

onlar, yalnz kalbi kötülüklerden temizleme ve iyi huylarla süsle-

mede, ihtimam düünür ve ahlâklarn ^tehzib ederlerdi. Kalb safâs

ile huzüra ererlerdi. D temizlie ihtimamla megul olmayp, kal-

bin tasfiyesine ularlard. Zira ashâb- kiramn elleri sabun bilmez-

lerdi. Ellerini mendile ile silmezlerdi. Et yeyince, parmaklarn kum
ve toprak ile oarlar, istincâda ta kullanr, çamurlu yollarda yaln

ayak yürürlerdi. Hristiyan ibriinden abdest alp, mescidlerde, top-

rak üstünde nalin ile namaz klarlard. Selef-i sâlihîn arpa ve bu-
day ekmei yerlerdi. Halbuki harman döven hayvan o hububat üze-

rine bevl etmi de olurdu. Devenin ve atn terinden saknmazlard.

Halbuki deve ve at, necaset içinde çok yatm olurdu. Ashâb- kiram

ve selef-i sâlihinden (radyallahü anhüm ecmâin) hiçbirisi, necâse-

ruûnete [geveklie ve akl azlna], temizlik adn vermiler, d
esas bilmilerdir. îmandan olan, sadelii, pislik

te onlar d süslemekle zaman harcarlar. Kalblerl

kibr, hevâ, ucb [kendini beenme]
.
riyâ ve dünya sevgisi gibi çir-

kinliklerle dolu iken, onlardan kaçnmazlar. Ama bir kimse ta ile

istincâya kalksa, veya kuru yerde yaln ayak yürüse veya dikkatsiz

bir kimsenin ibriinden abdest alsa, veya mescidin hasr üzerinde

seccâdesiz namaz klsa, onun bana ne hâller getirirler. Ondan yüz

dönerler ve onunla bir arada oturmaktan utanrlar. Onunla yemek-

ten kaçnrlar. Çünkü zamanede iler aksine olmutur. O hâlde in-

sanlardan uzlet etmek vâcib mertebesini bulmutur. Tam tefekkür-

le kalbini tahliye eden ve süsleyen her muradn alntr. Kalbin te-

mizlenecei kötü huylar, kibr, hased, ucb, riyâ, bahillik, israf, ca-

hillik, küfrân- ni'met. hükme ve kadya kzmak, feryad etmek,

ümitsiz olmak, zâlimleri sevmek, sâlihlere buz etmek, kalbi sebep-

lere balanmak, makam seygisi, ayplanmaktan korkmak, nefsine

uyanlar medh, tûl-iemel, tamâ, kin, emâtet, dümanlk, tehevvür,
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gadr. hyanet, yemin, sözünde durmamak, sû-i zan, falclk, kâhin-

lik, uursuzlua inanmak, dünya ilerine üzülmek, dünyadan kork-

mak, g, fitne, müdâhene, mahlûk ile üns, hafiflik, inad, temerrüd,

nifak, cübün, cerbeze, gabâvet. ereh, hamûd, srar gibi kötü sfat-

lardr. Bunlar elli kadardr.

Kalbi süsleyecek güzel sfatlar ise, yetmiyedi kadar olup; iman,

ehl-i sünnet itikad, tevâzû, nasihat, zikir, minnet [teekkür], ihlâs,

ihsan, cömertlik, isâr [tercih], tasavvuf, gayret, gpta [âhiret ile-

rinde], mürüvvet, fütüvvet, hikmet, ükr, rzâ, sabr, Allah'tan kork-

mak, Allahü Teâlâ'dan ümid etmek, Allah için kzmak, Allah için

sevmek, Allahü Teaiâ'ya tevekkül, medh ve zemmi bir tutmak, mü-
câhede, tahkik, ksa emelli olmak, zühd. kanaat, ölümü hatrlamak,
tefviz, teslim, ilim örenmede alçak gönüllülük, ' kalbin kinden sâ-

lim olmas, rikkat, efkat, ecaat, hilm, rfk, emânet, sözünde dur-
mak, ahde vefâ, hüsn-i zan, rüd, gayret, ilerde teenni, âhiret ile-
rine çalmak, hayâ. salâbet [din ilerinde], ibâdet için çok yaamak
istemek, kzgnln yenmek, afv, istikamet, üns-i billâh, evk, ve-

kar, muhabbetullah. edeb, firâset, sdk, tefekkür, zekâ, iffet, tevbe,

murabata, muarata, murakabe, muhasebe, muâtebe, niyyet, irâdet,

huû', yakin, ubûdiyyet, hürriyet. Allah için üzülmektir. Nazm:

1. Gönül ferah dileme gamdadr çu meyl i nigâr,

Ki pençe-i esed içre esirsin çü ikâr.

2. Çün etti hükm gönül kal asnda nefs i adû.

Cefâ çekilmese çkmaz gönülden ol seksâr.

3. Kilime darb- asâ dömek olmad hââ.
Veli garaz bu ki çksn kilimden o gubâr.

4. Gubârlrr ki, derûnunda nefs huylardr.
Gider dil âyinesinden gubâr bul didâr.

5. Debâat eylese kendide cildi o debba,
Ac devalar ile delk eder an sad-bâr.

6. Ki tâ baid olan ondan o illet i pinhân,

O sahtiyân ola ho-bû hem olan mushâfa yâr.

7. Haeb tar helaki saylmaz ey HAKKI,
Tra maslahatdr onu bilir neccâr.

1. Ey gönül! Sakn ferahlk dileme ki, sevgiliye meyletmek, gam
içinde olur. Oysa ki, sen zaten aslan pençesi içindeki bir av gibi tut-

saksn.

2. Düman nefis, gönül kalesine hükmetti. Artk cefâ çekilme-

den o köpek yurdu gönülden çkp gitmez.
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3. Kilime sopayla vurmak, aslâ onu dövmek saylmaz. Ancak

amaç, kilimdeki tozun çkmasdr.

4. O tozlar ki, senin için de nefsin huylardr. Öyleyse gönül ay-

nasndan o tozlan art ki, orada sevgilinin yüzünü görebilesin.

5. O debba (tabak) kendi derisini tabaklayacak olsa, kokma-

mas için onu ac ilâçlar (asitler) ile yüzlerce defa ovalar.

6. O gizli illet tâ ki ondan uzaklasn ve o mein ho koku ile do-

lup Kur'ân cildine yarasn.

7. Odunu yontmak onu helak etmek deildir ey Hakk! Maran-

goz bilir ki aac yontmak onun yararnadr.

Üçüncü Bâb

nsan ruhunun makamlar olan tevekkül, tefviz, sabr ve rzây
dört fasl olarak bildirir.

BRNC FASIL
Tevekkülün fazilet ve faydalarn yedi nevi olarak anlatr.-

BRNC NEV: Tevekkülün üstünlüünü Kur'ân- Kerîm ve ha-

dîs-i eriflerle bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ, Al-i mrân sûresi yüz ellidokuzuncu âye-

tinde: «ine azimet eylediinde Allahü Teâlâ'ya tevekkül eyle. Al-

lahü Teâlâ kendine tevekkül edenleri sever-, ayn sûre yüz yetmi
üçüncü âyetinde: -Allahü Teâlâ bize yetiir; O'nun yardm ve inâ-

yeti bize ne güzel vekildir», Nisâ sûresi seksenbirinci âyetinde: «On-
lardan yüz çevir ve her iinde, özellikle onlar hakknda Allahü Te-

âlâ'ya tevekkül eyle. Allahü Teâlâ onlarn intikamna vekil olarak

sana yetiir», Mâide sûresi, yirmiüçüncü âyetinde: «Allahü Teâlâ'nm

va'dine iman ederseniz, bu savata tevekkül edin», Tevbe sûresi elli

birinci âyetinde: «De ki, bize, ancak ne yazm ise, o isâbet eder. O
bizim veli, yardmc ve koruyucumuzdur. Mü'minler, muradlarnn
hâsl olmas için, tevekkülü, yalnz Allahü Teâlâ'ya etsinler», Tev-

be sûresi yüz yirmidokuzuncu âyetinde: «Senin emrinden ve sana
mandan yüz çevirirlerse, de ki, Allahü Teâlâ bana yetiir. O'ndan
baka hak ma'bûd yoktur. Ona tevekkül ettim. lerimi ona smar-
ladm. O Ar- azîmin Rabb'idir», Yûsuf sûresi altmyedinci âyetin-

de: «Hüküm, ancak Allahü Teâlâ'nndr. Tevekkülüm O'nadr. Te-

vekkül edenler de, hep O'na güvensinler», Hûd sûresi yüz yirmiüçün-

cü âyetinde: «O'na ibâdet et ve bütün ilerinde O'na tevekkül eyle»,

lbrâhim sûresi onikinci âyetinde: «Bizim ne özürümüz var ki. Alla-
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hü Teâlâ'ya tevekkül etmeyelim. Halbuki o, bize kendi kudret ve

vahdâniyyetini bilip, anlamamz yolunu hidâyet eyledi. Sizin mu-

halefet ve inanmamakla bize eziyet etmenize, sabretmemizi irâde

eyledi. O hâlde mütevekkiller, Allalü Teâlâ'ya tevekkülde sabit ol-

sunlar», Hac sûresi yetmisekizinci âyet i kerimesinde: «Her iiniz-

de Allahü Teâlâ'ya tevekkül edin, yalnz ondan yardm isteyin, o i-

lerinizi görücü ve yardmcmzdr. O ne güzel Mevlâ ve yardmcdr,

Ayblar örtücü, günâhlar affedicidir», Nah] sûresi krkikinci âye-

tinde: «Onlar kâfirlerin eziyetlerine, yurtlarndan ayrlma zorlukla-

rna sabr ettiler de her ilerinde Rabb'lerine tevekkül ettiler», Fur-

kan sûresi ellisekizinci âyetinde: «Hep Hayy [diri] olan Allahü Te-

âlâ'ya tevekkül eyle. Onu hamd ile, noksan sfatlardan tenzih eyle»,

uarâ süresi, ikiyüz onyedinci âyetinde: «Dümanlarna kahra, dost-

larna yardma kaadir olan Allahü Teâlâ'ya tevekkül eyle», Nemi

sûresi yetmidokuzuncu âyetinde: «Allahü Teâlâya tevekkül eyle.

Onlarn dümanlklarndan korkma. Çünkü sen açk din üzeresin».

Zümer sûresi otuzsekizinci âyetinde: «De ki, bana iyilik gelmesine

ve kötülüün gitmesine Allahü Teâlâ bana yetiir. Her tevekkül edi-

cilerin tevekkülü Allahü Teâlâ'yadr», Talâk sûresi üçüncü âyetin-

de: «Allahü Teâlâya tevekkül edenin ilerine Allahü Teâlâ yetiir»,

Zümer sûresi altmikinci âyetinde: «Allahü Teâlâ her eyin yarat-

csdr ve her ey üzerine mutasarrftr ve her eyi koruyucudur»,

buyuruyor.

Allahü Teâlâ, hadis-i kudsîde buyurdu ki: «Ey Âdemolu, bana

tutun, sana hidâyet vereyim, bana tevekkül et, sana kâfi olaym,

benden bakasna tevekkül edersen, gök ve yer sebebleri senden ke-

silir. Ey Âdemolu, dehre bak, benim için her eyden kesilip de, aziz

etmediim, bana tevekkül edip de., kâfi gelmediim kimse var m?
Ben senin her günlük namazndan râzym; sen de benim her gün-

lük rzkma râz ol. Ey Âdemolu, senin rzkn ben üzerime alnca,

senin ihtimamn neyedir? Her ey benim hükmüm ile olunca, ferya-

dn neyedir? Ey Âdemolu, bana gel, sana yeterim. Ey insanolu,

bana göre senin tevekkülden üstün bir eyin yoktur, kazama râz

olmaktan efdâi bir hâlin yoktur».

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadis-i eriflerinde buyurdu ki:

«Ey ümmetim, eer siz Allahü Teâlâ'ya tam tevekkül etseniz, ku-
larn rzkn verdii gibi, sizin rzknz da verir. Kular, sabahleyin

aç kalkp, tok olarak akamlarlar». «Sizden birisi yak açar veya

efsun yaparsa, tevekkülden uzaklar». «nsanlardan salam ve kuv-

vetli olmak isteyen, Hakk Teâlâ'ya tevekkül etsin». «Hakk Teâlâ'ya

tevekkül edip. kazâsna râz olan: istemekten kurtulur, kaderden ra-

hat bulur». «Uursuzluk ve fal irktendir. Lâkin tevekkül, onlar

gönülden silendir». «Hakk'a tevekkül etmek, insanlardan beklen-
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memektir. Çünkü nsanlar ne verebilir, ne de vermeye engel olabi-

lir. Zarar ve fayda yapamazlar. Belki hepsi Sâniin âletleri gibidir».

Ashâb- kiramdan birisi devesinden inip: «Yâ Resûlallah, deveyi sa-

lverip tevekkül mü edeyim, yoksa balayaym m?», dedikte, Re-

6ûlullah Efendimiz ona. «Deveyi bala, sonra tevekkül eyle», buyur-
du. Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm buyurdu ki: «Çocuun babasna
oian tevekkülü kadar Meviâsna tevekkülü olmayan mü'min deil-

dir». Nazm:

1. Bana helva gerek ey dost helva.

Koma ferdaya ver helvay hâlâ.

2. O irin, nerm her» ay kerem kl,

Ki bûyundan dil ü cân oldu eydâ.

3. Yerim helva dehenslz misl i incir.

Gönülden zevk edip, el vurmam aslâ.

4. Ol eldendir bu helva çün ol elden,

Ye, iç, ey dil, o elden îr ü hurmâ.

5. Çü zâde akl i külldür misl i sa,

Eder da vet bizi efkatli baba.

6. Rücû edin bana der, ey oullar,

Sizin çün mâide kldm müheyya.

7. Benimle sulh olan hayr- haleftir.

Onun çeminde Cennettir bu dünya.

8. Zehi baba aceb hân- ilâhî.

Ki âlem halkdr ondan mühennâ.

9. Gel ey HAKKI, icâbet kl ona kim.

Onun mihmân olmu ehl i ma'nâ.

1. Ey dost! Bana helva gerek helva. Yarna brakma, bugün ver

ki gönlümüz tatlansn.

2. O tatl, yumuak helvay bala ki onun kokusundan gönül

ve canm eydâland.

3. Azm kullanmakszn o helvay incir misâli yerim ve gönül-

den zevke taklp aslâ el sürmem.

4. Bu helva o elden olduu içindir ki, ey gönül ye, iç, o elden

üzüm ve hurma..

5. Madem ki tsâ gibi akU küll olanlar domutur, öyleyse, o ef-

katli baba elbette ki bizi de dâvet eder.

6. Der ki, «Ey oullar! Bana dönünüz. Çünkü sizin için (Cennet-

te) sofralar hazrladm».

F. 45
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7. Benimle iyi geçinen hayrl bir vâristir ve onun gözünde bu

dünya bir Cennettir.

8. lâhi sofra ne güzel bir babadr ki, âlem halk ondan gdalanp
doymakta.

9. Ey Hakk! Gel O'na yönel ki mânâ ehli O'nun konuklar saylr.

KNC NEV: Tevekkülün kemâlinin târif, fayda, te'sir ve hâlle-

rini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tevekkül, halktan ayrlp.

Hakk a tam itimad ve güvenmektir. Tevekkül, insanlarn elinde

olandan ümidini kesip, Allah katnda olana itibar ve itimad etmek-

tir. Tevekkül, tedbiri terk, takdiri derk etmektir, anlamaktr. Tevek-

kül, Kerim olama va'dine tam güvenmektir, yarn için ihtimam
terktir. Tevekkül, Hakk'a güvendir ve Onunla yetinmektir ve yük-

lendiini vaktinde yapmaktr. Tevekkül, tama'dan kurtulmak olup,

izzet ve saadeti içine alr. Tevekkül, bedeni kullua, kalbi rubûbi-

yete balamaktr. Tevekkül, mâsivây terketmektir. Korku ve ümidi

cümleden kesmektir. Tevekkül, istemeyip, isteyeni red etmeyip, el-

dekini tutmamaktr. Tevekkül, az ve çoun gönülde hep bir olmas-

dr. Iztrar ve ihtiyar terk etmektir. Tevekkül, iin esas, kalbin ra-

hatdr. Tevekkül, amellerin efdâli, hâllerin en ereflisidir. Tevekkül,

Hallâk' tercihdir. Ahlâkn tehzîbidir. Tevekkül, imann esasdr.

Kalbin kuvveti, ruhun rahatdr. Herkese lâzm olan tevekküldür.

Zira Hakk Teâlâ rzk kendi üzerine almtr. Dört ey, üstün veliler

ahlâkdr: Tevekkül, tefviz, sabr. rzâ. Tevekkülü salam oiup, tefviz

ile rahata kavuan, sabr ile selâmet ve kazaya teslim ve râz olana

müjdeler olsun. Bütün halk Zülcelâl'in yâlidir, rzklarn o verir.

Tevekkül eden, Hajtk'tan inâyet bulur. Halka muhtaç olmaz. Müte-
vekkil Hakk ile ganîdir, ihtiyaçtan kurtulmutur. Her eyden geç-

mitir. Mütevekkile sebebler hazr, zorluklar kolay olur. Mükülleri
çözülüp, sknts giderilir. Mütevekkil olan hür ve akll olur. Onun
dünya ehline kibri güzel olur.

Tevekkülün kemâlini, Hazret-i brâhim aleyhisselâm göstermi-
tir. Nitekim atee atld hâlde, Cebrâil-i Eminin, Ona. «Bir ihtiya-

cn var m?», demesi üzerine: «Var, ama sana deil», deyip, «O hâ-

limi bilir dilediimi verir», demitir. te brâhim aleyhisselâm, ate-

e atlrken bile Allahü Teâlâ'y görüp, O'ndan bakasn görmedi.

te bu tevekkülün kemâli ve tevhidin özü olmutur. Onun için Nem-
rud'un atei, ona selâmet olmutur. Tevekkül ne i ve kazanca, git-

mektir, ne de i ve kazanc terk etmektir. Belki Hakk ile mutmain
olup, kalbi O'na balamaktr. Tevekkül, kul ile,.sâhibi arasnda, üs-

tün bir srdr, tnsanlan buna muttali etmek mürüvvet olmayp, uy-

gun da deildir. Hakk Teâlâ: «Allahü Teâlâ'ya tevekkül edene. Al-
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lahü Teâlâ yetiir-, buyurmutur. Tevekkülün aziz ve erefli olduu-

nu duyurmutur. Hadîs i kudside de: «Ey ükreden, nimetlerin art-

mas senin, ey zikr eden, yaknln artmas senin, ey mütevekkil,

Ben senin içinim ve sana kâfiyim», buyurmutur. Fârisi nazm (ter-

cümedir) :

Kâfiyim veririm sana her hayr,

Sebebsiz, vastasz, brak sen gayr.

Kâfiyim, yemeksiz doyururum seni,

Subaysz, askersiz mîr ederim seni.

Kâfiyim, ilâçsz iyi ederim,

A'maya kuyuyu meydân ederim.

Tevekkül sahibi halk içinde garibdir [bilinmez]. Hakk Teâlâ'ya

karîbdir [yakndr]. Mütevekkilin hâli. Onun kabza-i kudretinde,

ölünün ölü ykaycsnn elindeki hâli gibidir. Tevekkül Hakk'a gü-

venerek, metanet bulmaktr. Sultan ve dümandan emin olmaktr.

Mütevekkil, çocuk gibidir. Çocuk kimseden bir ey ve yardm iste-

mez, yalnz annesini bilir. Bunun gibi, mütevekkil de, her hâlinde

mevlâsna yönelir ve snr. Tevekkül, nefsi, alçak gönüllülükle hâk

Ltoprak] ve kalbi mâsivâdan pâk [temiz] etmektir. Tevekkül, se-

beblere deil, sebebleri yaratana güvenmektir. Onu tercih etmek-

tir. Tevekkül, her eyi Hakk'tan bulmaktr. Ondan yardm beklemek-

tir. Tevekkül, nefsin arzularn terk etmektedir. Mâsivây kovmak-

tr. Tevekkül, kalbi ma'mûr edip, mâsivâdan uzaklatrmakla, hu-

zur ve sürür baheden bir nurdur. Tevekkül, Hakk'dan bakasna
güvenmemektir. Her eyin sahibine gitmektir. Tevekkül hürriyete

erimektir. Gönülden mâsivây silip atmaktr. Tevekkül, ihtiyâr ve

itiraz terktir. Tevekkül, alçak nefsi atp, Hakk'a dönmektir. Tevek-

kül, elin maldan, kalbin emelden kurtulmas ve herhâlde Hakk' bul-

maktr. Mütevekkil her ii, Hakk'tan bilir. Ona göre medh ve zem.

sürür ve gam, yükseklik ve deersizlik, kâr ve zarar hepsi bir ol-

mutur. Onun için hiddetleri brakp, iddetlere katlanmtr. Bü-

yüklerden biri der ki, tevekkül hâldir, söz deildir. Arabi beyt (ter-

cümedir) :

Semânn Rabb'ine tevekkül ettik,

Sebebleri de hükmüne terk ettik.

Tevekkül, önce güvenmek, sonra smarlamaktr. Sonra teslim

sonra rzâdr. Hazret-i eyh smail (rahmetullahi aleyh) bu Hakk
oluna buyurdu ki: «Molla brâhim, Allahü Teâlâ'ya tevekkül et, ii-

ni Allahü Teâlâ'ya smarla, Allahü Teâlâ ne yaparsa en iyisi odur.

O yardmcdr. Ve erhamürahimindir». Nazm:
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1. Kimdir o kim, reyine vermez rzâ,

Kimdir o kim olmaya mest i lika.

2. Kimdir o kim, kalbi yedinde deil.

Kimdir o kim, cann vermez sana.

3. Kimdir o kim, terbiyetinde deil.

Kimdir o kim, bulmad senden nevâ.

4. ki cihandr sana çün iki yed.

Yed ne verir, olmasa senden sehâ.

5. Gâfü olan cevr sanr halktan,

Halk ise elinde misâl-i asâ.

6. Cümle a'zâ, senden alr cünbüü.
Senden her cümleye derd ü devâ.

7. Hâce verir zahmeti kimdir aaç.
Kimdir o kim, olmaya bend i kazâ.

8. Pes, çubuun diliyen t huyludur,

Anlamad kendine darbn cezâ.

9. HAKKI nizâ etme kaderle heman,
Mihnet-i derd ü gama de merhaba.

1. O'nun rc'yine rzâ göstermeyecek olan var m ki?. O'nu gör-

mekle kendinden geçmeyen de kimdir?!.

2. Kimdir o ki kalbi elinden çkmtr. Sana cann vermeyecek

olan da kimdir?

3. O kimdir ki, Senin terbiyenle yetimemitir. Senden gdalan-

mayan m var ki!..

4. Senin iki elin, iki cihândr. Senden cömertlik olmasa el ne ve-

rebilir ki!..

5. Gâfü olan halkn kendine eziyet ettiini sanr. Halk ise Senin

elinde bir asâ gibidir.

6. Bütün a'zâlar Senden hareket alr. Herkese erien dert ve ça-

reler de Sendendir.

7. Zahmeti veren (dayak atan) sahibidir, arada aaç ne ola ki!..

Kadere boyun emeyen var m sanyorsun!..

8. Deneini dileyen it huyludur. O denein kendine vuruunu
ceza olarak anlamad.

9. Ey Hakk! Aslâ kaderle çekime içinde olma. Dert ve skntla-

rn eziyetini «Merhaba» ile karla.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Rzk konusunda Allahü Teâlâ'ya tevekkülün

önem ve lüzumunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, rzk ve dier ihtiyaçlarda Al-

lahü Teâlâ'ya tevekkül etmek, iki ey için vâcib ve lâzmdr. Birin-

cisi, ibâdet ve huzur içindir. Zira Hakka tevekkül etmeyen, rzkn
kazanmak ve ihtiyaçlarn temin etmek için ibâdet ve huzurdan

megul ve uzak olur. Bu meguliyet insann zâhiri veya bâtn ile

bulunur. Zâhiri itigal, ticaret ve elinin emeiyle kazanmakla olur.

Bâtmi itigal ise, kalbi dünyaya bal olan zâhidler gibi, nefsin ar-

zusu, kalbin düüncesi , v© akln tedbiri ile olur. Halbuki ibâdet ve

huzur, ancak cismin fâri olmas ve Allahü Teâlâ ile halvette olmak-

la hâsl olur. Bunlar da, ancak tevekkül edenlere nasib

tevekkülü zayf kul, kümesinde mahbus olan tavuk gibi,

tereddüd, mihnet, meakkat arasnda kalp, sahibinir

günlük yemini bekler. Bu vesveseler kemekeinden

o ruh, azab ile ömrü biter. erefli ileri yapmaktan kendini

himmeti kesilmi olur. bâdet ve mârifet gibi kymetli eylere ka-

vumaktan mahrum kalmtr. Ama tevekkülü salam âbid. bütün

balardan kalbini kurtarm, tam tevekkülü saâdet sermayesi yap-

mtr. Böylece fari ve âzâd olup, ibâdet ve huzûr devletini bulmu-

tur. lim ve irfân gibi kymetli eyleri kazanmtr. Nitekim hadîs-i

erifde: «Kim insanlara muhtaç olmamak isterse, kendi elinde bu-

lunandan çok, Allahü Teâlâ'nn yed i kudretinde olan rzkna itibar

ve itimad eylesin», buyuruldu. Büyüklerden biri der ki, Hakk Teâlâ'-

ya sdk ile tevekkül eden, tevekkül sahiplerine melik ve emirler bilo

muhtaç olup gelir. Onun Mevlâs Gani ve Hamid iken, o nasl ba-

kasna muhtaç olur. Allahü Teâlâ kullarnn, rzkn, kendi üzerine

almtr ve herkese, tevekkül etmeyi, farz- ayn klmtr. Bir mü-

tevekkile, «Nereden yiyip içersin?», dediklerinde, «Belli bir yerden

deil; zira belli bir yerden olsayd, imdiye kadar bitmiti», demitir.

Bir mütevekkile, «Bu kadar sahralar binein ve yiyecein olmadan

nasl geçebilirsin?», dediklerinde, «Benim azm dört eydir: îki ci-

hân Allahü Teâlâ'nn memleketi görürüm. Bütün insanlar Allahü

Teâlâ'nn kulu ve yâli görürüm. Bütün nzk ve sebepleri yed-i îlâ-

hide görürüm. .Allahü Teâlâ'nn kazasn, bütün insanlara arz ve

semâsndan nâfiz görürüm». unu söyleyen ne güzel söyledi: Arabi

iir (tercümedir):

Zâhidleri rahatlk ve huzûrda görürüm.

Gönülleri dünyadan, ayrlm ve rahattr.

Onlar gördüümde, öyle görmü olurum.

Sultanlar hep onlara, cömerd davranmlardr.
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ikincisi, mütevekkile rzk hususunda gerekli olur. O udur
tevekkülü terk, büyük cürüm ve tehlikedir. Zira Hakk Teâlâ yarat-

mak ile rzk yakn ettiini duyurmu ve Kur'ân- Kerim'de: «Sizi

yaratt ve rzknz verdi», buyurmutur. te bu mânâ gösterir ki,

rzk vermek, yaratmak gibi, Hakk Teâlâ'dandr. Bakasndan deil-

dir. Sonra vâde ile iktifa etmeyip, kefil olduunu duyurmutur. Ni-

tekim kendi Kitabnda: «Her hayvann rzkn Allahü Teâlâ verir-,

buyurmutur. Sonra kefillikle de yetinmeyip, yemin edip: «Gökle-

rin ve yerin Rabbinin hakk için, bildirilen âyetler, rzk ve va'd

hakdr. Siz, söylediiniz sözde üphe etmediiniz kadar dorudur»,

buyurmutur. Sonra bununla da iktifa etmeyip tevekkül ile emr ve

tekid edip, terk edeni korkutmutur. «Hiç ölmez olan Allahü TeâUV-

ya tevekkül eyle. Mü'min iseniz, Allahü Teâlâ'ya tevekkül ediniz»,

buyurmutur. Allahü Teâlâ'nn Kelâm- Kadimine itibar, etmeyen

ve va'dine güvenmeyen, O'nun rzka kefil olmasyla mutmain olma-

yan ve yeminine kanaat etmeyip, emr ve tekidini düünüp tam iti-

mad etmeyenin hâli çok zor olacaktr. Ne skntlar çekip, ne belâlar

bulacaktr. Vallahi bu çok büyük bir musibettir. Bundan gafil olar

nm kalbi kördür.

Üveys el-Karni (rahimehullah) Hazretleri bir dostuna demitir

ki: «Eer Hakk Teâlâ'ya, yer ve gök ehli kadar ibâdet etsen, Kendi-

ni tasdik etmedikçe onlar senden kabul etmez-. Onu tasdik etmek

nasldr?», dediklerinde: «Rzk hususunda, Allahü Teâlâ'nn kefil

güvenip, beden ve kalbini, O'nun ibâdet ve huzuru için fâ-
1

ve âzâd eyle ki, O'nu tasdik etmi olasn», dedi. Herm bin Hav-

yan, Üveys-i Karni (rahmetullahi aleyh) Hazretlerine, «Nerede

yerlememi emredersiniz?», dedikte, mübârek eliyle am tarafn

gösterdi. Herm, «am'da geçim nasldr?», dedikte, Üveys, onun bu
sözünden arp: «Yazklar olsun o kalplere ki, rzklarnda üphe
ederler. Bunlara nasihat te'sir etmez», buyurmutur. Yakin nûru ile

dolu olan gönül, her iinde sebeplerin sahibine güvenmi, her hâlin-

de O'na tevekkül klmtr. Tefviz ile rahat bulmutur. Nazm:

1. Eerçi hâb-nâkiz devlet i bidârmz sensin,

Bizi bî-kâr ü kesb ettin revân dinarmz sensin.

2. Dükkân âkn bilmez ki sensin kân dükkân,
Ne hâcet seyr-i bâzâr-i cihân bâzârmz sensin.

3. Bizim can-bahmzsn ol sebebden gönlümüz hotur,

Amnçün böyle ser-mestiz ki hem serdârmz sensin.

4. Gdâmzdr eker, tûtî gibi, çün kân sükkersin,

Çün bülbül eyleriz feryâd kim gülzârmz sensin.

5. Annçün gülen olduk kim kulûbu nevbahar ettin,

Seninle sine rûendir ki, hem dildânmz sensin.
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6. Senin bahrinde seyyarz, çü keti bî-ser ü pâyz,
Sükûn ü cünbi ü reftâr ü hem güftârmz sensin.

7. Gehi HAKKI gümân eyler ki, birdendir kamu iler.

Bu hem senden gelir kim perde-i pindârmz sensin.

1. Her ne kadar uykudaysak da uyanklk devletimiz Sensin. Bi-

zi isiz, güçsüz, kazançsz eyledin. Bizim tek iimiz ve kazancmz Sen-

sin.

2. Âklarn dükkânn ne olduunu bilmezler. Çünkü Sen cevher

dükkânsn. Cihan pazarn dolamaya ne gerek var. Bizim pazarmz
Sensin.

3. Bize can balayan Sen olduun için gönlümüzü ho tutarz.

Bu yüzden kendimizden geçtik ki, bizim serdârmz Sensin (Senin ko-

ruyuculuundayz)

.

4. Sen bir eker madenisin. Bizim de tek gdamz ekerdir. Tpk
papaanlar gibi. Bazan da bülbül gibi akyp inliyorsak gülistânmz
Sen olduun içindir.

5. Sen gönülleri ilkbahara döndürdüün içindir ki biz gül bahçe-

sine döndük. Barmz Seninle aydnlktr ve tek sevgilimiz Sensin.

6. Bir gemi gibi elsiz ve ayaksz, Senin denizinde seyir hâlindeyiz.

Bizim duruumuz, elenmemiz, gidiimiz ve konumamz hepten Sen-

sin.

7. Hakk, bazan, bütün ilerin Bir olan Allah'tan olduuna üphe
edecek olur. (Hââ!) bu da Sendendir ki, bizim üphe perdemiz de Sen-

sin.

DÖRDÜNCÜ NEV: Tam tevekkülün had ve hakikatini ve vücû-

dunun hikmetini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tevekkül kelimesi, vekâlet ke-

limesinden tefe'ül bacndandr. Bir kimseye tevekkül etmek, onu
iini yapan, iyiliklerini üzerine alan bir vekil mertebesinde tutmak-

tr ki, vekil tutan böylece, külfetlere katlanmadan ilerinin uhde-

sinden gelmi, olur.

Tevekkülün haddine gelince: Bazlar demilerdir ki, kalbin Al-

lah'dan bakasndan ümidini kesip, Hakk'a güvenmesidir. Bazlar
da, tevekkül, kalbi, ileri yaparken Hakk'dan bakasna balamayp,
hep O'nunla olmasn salamaktr; bazlar da, tevekkül balanmay
terktir, demilerdir. Balanmak ise bünyenin,kvamn Hakk'n gay-

rndan bilmektir. Büyüklerden biri de, bünyenin kvamn, zararla-

rn gelmemesini ve yeterli rzkn verilmesini, Hakk'tan bakasndan
bilmemek ve bunlardan kalbin mutmain olmasdr, demitir. Sonra
Hakk Teâlâ dilerse, sebeb ve vasta olmakszn, kudretiyle sana ki-

fayet eyler. îte bunu böyle bilip, kalbinle yakinen inanasn. Bütün
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mahlûkattan ve her sebebten, tamamen kesilesin. Hakiki müessir,

yalnz Allahü Teâlâ'y bulasn. Bu zaman tevekkülün kemâline ka-

vuursun. Arif-i billâh olup, Onunla kalrsn.

Tevekkülün sebebi, devaml zikirdir, kalesi içindeki dier en sa-
lam sur da, Hakk Teâlâ'nn ilim ve kudretinde celâl ve kemâlini bi-

lip, unutkanlk ve âcizlikten beri' olduunu tefekkürdür. Bu daimi

zikir ve fikir rzk iinde tam tevekküle bâis olur. Rzk, dört çeide
ayrlr: Bunlar, üzerine alnan, taksim edilen, temlik edilen ve va'd

edilen rzklardr.

Üzerine alnan rzk: Bedenin kuvvetleri, gdas suyu olup, dier
sebepler deildir. Hakk Teâlâ rzkn bu çeidini kendi üzerine al-

mtr. Tevekkül ise, ancak, bu rzk mukabilinde vâcibdir. Vâcib ol-

duu, er'i ve akli delillerle sabittir. Zira Hakk Teâlâ, kendine tâat

ve emrini yapmamz, bedenimizle bize teklif klmtr. Teklifleri,

emirleri yapabilmemiz için, bedenimizin bozulmasn önleyecek rz-

k üzerine almtr. Rzk üzerine almak, ibâdetlerin hikmetinde, üç
ey için vücûb mertebesini bulmutur. Birincisi, Hakk Teâlâ Mevlâ-
dr, sahiptir; biz O'nun zavall kullaryz. O hâlde sahib ve efendilik,

kulun, yetecek kadar ihtiyacn görmeyi gerektirir. Kula da lâzm
olan efendisinin, mevlâsnm iini görmek, emrini tutmaktr. kinci-

si, Hakk Teâlâ kullarn nzka muhtaç eylemitir. Halbuki talebi için

onlara yol vermemitir. Zira onlara rzklarnn ne olduunu, neden
ve nereden ve ne vakit olduunu bildirmemitir; tâ ki, kullar onu,
olduu gibi ve zamannda talep edip bulsunlar. O hâlde, hikmeti ik-

tizasnca onlara rzklan ulaacaktr. Üçüncüsü, Allahü Teâlâ kul-

larna hizmet, tâat teklif etmitir. Halbuki rzk aramak için çal-
mak kullar bu hizmet ve tâatten alkoyar. O hâlde hikmet iktiza

eder ki, onlarn rzk iini O üzerine almtr. Bununla, emrolunduk-
lar hizmet, tâat ve ibâdetler için bo zaman bulup hazrlanrlar.

Allahü Teâlâ'ya hiçbir ey vâcib deildir. Ancak hikmetinin ik-

tizas olarak, bu ma'lûm [O'nun tarafndan bilinen] rzk tekeffül

etmi, üzerine almtr.

Taksim olunmu rzk: Allahü Teâlâ'nn kullarna taksim edip

levh-i mahfuza yazd rzktr. Bu rzk, herkes, kendisine ayrlan
kadanyla ve vaktinde yer, içer, giyer. O yazlandan ne fazla, ne de
noksan olur. Ne erken, ne de geç gelir. Nitekim hadis i erifte: «R-
zk ayrlmtr. Müttekînin takvas ile artmaz, fâcirin fücuru ile

azalmaz», denmitir.

Temlik edilen rzk: Hakk Teâlâ onu kullanna temlik etmitir.

Demek ki, bir kimsenin dünyadan bir eye mâlik olmas, ancak tak-

dir ve yaz ile olur. Nitekim Allahü Teâlâ Bakara sûresi ikiyüz elli-
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dördüncü âyetinde: «Ey mü'minler, size verdiimiz maldan nafaka
ve zekât verin», buyuruyor. Bu temlik rzk hakkndadr.

Va'd olunan rzk: Allahü Teâlâ, takvâ sahibi kullarna, helâl-

den, zahmetsiz, takvâ art ile vermeyi va'd eylemi, bildirmitir. Ni-

tekim Talâk sûresi üçüncü âyetinde: «Allahü Teâlâ'dan korkup, ha-

ramlardan ve eriatn hududunu amaktan saknrsa, Allahü Teâlâ
onun skntlarn giderir ve hcsab etmedii yerden ona rzk verir»,

buyuruyor. Bu mev'ûd rzk hakkndadr.

Rzkn dört çeidi bunlardr. Ama gda ve bedenin kvam için

olan, ma'Iûm ve üzerine aimrm rzk taleb mümkün deildir. Zira

o, hayat, ölüm ve hastalk gibi Allahü Teâlâ'nn mahlûkatna olan

fiillerindendir. Kul onu elde etmeye veya etmemeye kaadir deildir.

Sebeplerden olan taksim olunmu rzk ise, taleb, yâni arayp bul-

mak kula lâzm. Çünkü kulun buna ihtiyac kalmaz. Ancak rzk-l

rine almtr. Hakk Teâlâ ma lûm rzk, mutlak olarak üzerine al-

mtr. Çalp, etde etmek artyla bal deildir. Zira peygamber-
ler ve velîler, Hakk Teâlâ'ya tevekkül edip. saâdete kavumulardr.
Hiçbir, hâlde, bir rzk, bir yönde taleb etmeyip, ibâdet ve huzûr için

tecerrüd etmilerdir. Halbuki onlar, hatâ etmeyip, Hakk yolunda
gitmilerdir. Demek ki, rzk taleb etmek ve tahsili sebeplerine sa-

rlmak kula lâzm gelmez. Rzk çalma ile artmaz; talebi terk et-

mekle de azalmaz. [Müslümanlar, Allahü Teâlâ'nn, çaln emrine
uyarak çalrlar. Rzk düünmezler. Emr olunduklarn yaparlar].

Zira rzk, Levh-i mahfüzda yazlmtr, ayrlmtr. Sfatlandrlm,
vakitlere göre bölünmütür. Böyle yazlan bozulmaz. Hakk'n hük-
mü deimez. Nitekim hadis-i erîfde: «Allahü Teâlâ dört eyi bitir-

mitir», yâni, yaratma, huy. rzk ve eceldir ki. onlar ana rahmin-
den nasl gelmise, deimeden, gecikmeden o minvâl üzere kalrlar.

| îte bu dört esas düünen ve göz önüne getiren, sebeplere deil
müsebbibe bakmtr. Iç ve d rahatl ile Rezzak'n üris ve huzu-
runu bulmutur. Sonsuz devlet ve saâdete kavumu, mâsivâdan
kurtulmutur. Nazm:

1. Hüdâdr mâni' ü mu'tî. felekle kâr ü bârm yok,

Gönül mir'at- sâfîdir cihandan bir gbârm yok.

2. Bülend ü pest âlemden ganîdir himmet-i tab'm,

K endûh-i semâ vü arz ü derd i rûzigârm yok.

3. Gönül kim. bâb- Mevlâdr, yo ondan tara bir uîüm,
Onun akdr ancak dilde, bir gayri nigârm yok.

4. Tecerrüddür libâsm, fakrdr fahrim, bu ak içre,

Libâs- cisme o yüzden benim hiç itibârm yok.
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5. Heyûlâ suretin koydum ki, erom leb i ma'nâya,

Heyuladan bu surettir mücerred perdedârm yok.

6. Enâniyyetle hor olmuken erdi akdan izzet.

Gönül mülkünde sultan oldum, aslâ itizarm yok.

7. Ulüvv-i himmet i ak bulup dil geçti eflâki,

Edâ-y izzet ü lezzât- aka iktidarm yok.

8. Derûn-i dilde pür-ak- Hûdâdr yâr garm kim,

ki âlemde hem Ondan cüda bir yâr i gârm yok.

9. Cihân cûy-i karar olmaz, ona dil vermem ey HAKKI,
Feda y aktr canm, bir an onsuz kararm yok.

1. Veren de alan da Allah'tr. Felek ile bir alp veremediim yok-

tur. Gönül saf bir aynadr, cihan yüzünden onda bir toz büe yoktur.

2. Yaratlmn yücelii dünyadaki aalk ve ululuktan daha

zengindir. Öyle ki yer ve gökten tasam, zamandan bir derdim yoktur.

3. Gönül Allah'n kapsdr, onun dnda bir iim yoktur. Gön-

lümde yalnzca, O'nun ak vardr ve baka bir sevgilim yoktur.

4. Bu ak içinde elbisem, soyutlanmlk, övüncüm ise fakirliktir.

Onun içindir ki beden denen elbiseye hiç itibarm yoktur.

5. Mânâ dudana erebilmek için kalp eklini terk ettim. Bu sû-

ret kaba madde ve hayâllerden soyutlanmtr, artk bir engelim yok-

tur.

6. Benlik ile hor olmuken aktan bir yücelik eriti de gönül ül-

kesinde sultan oldum, aslâ ikâyetim yoktur.

7. Gönül, ak himmetinin yüceliini bulup felekleri at. Artk

yücelii yerine getirmeye ve ak lezzetine iktidarm yoktur.

8. Gönlümün içindeki tek dostum Allah akdr. ki âlemde O'n-

dan baka bir dostum yok.

9. Cihan, duracak yer deildir. Ey Hakk! Ona gönül balamam.
Canm aka fedadr, bir an olsun onsuz dur - duram yoktur.

BENC NEV: Tam tevekkülün te sirlerini ve tevekkül ehlinin

baz hikâyelerini bildirir.
I

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kulun kalbine ârz olup, onu sa-

hibinin huzurundan megul eden sebepleri gidermek lâzmdr. Böy-

lece kalp onlara balanp, Hakk'tan perdelenmeyip, ünsü ile mes-

rur olsun. Bu arza ve sebepler dört çeittir: Birinci ârz, rzktr ve

onu elde etmede ihtimamdr. Onun kifayeti ancak tam tevekküldür.

kinci ârz, korku ve emniyetsizliktir. Onun kifâyeti, ancak tefviz

[smarlama] iledir. Üçüncü ârz, iddet, zorluk ve musibetlerdir.
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Onun kifayeti, ancak sabr ile elde edilir. Dördüncü arz, kaza ve ka-

derdir. Onun çeitlerinden meydana gelen kederdir. Onun kifayeti,

ancak rzâdadr. O hâlde, nzk iinde tevekkül edip, tehlikelerde tef-

viz eden ve iddetlere sabr edip kazaya râz olan kulun kalbi sâfi ve

temiz olup, üns huzurunu bulur. Arif ve kâmil olup, her muradn
alr. Bu dört arzn, sebebin kifayet ve ilâc olan dört esas tevekkül,

tefviz, sabr ve rzâdr. Bunlarn her biri kendi faslnda geni olarak

anlatlmaktadr. Gerçi bu ârzlarn, sebeplerin her birisi, kalbe im-
di ve ileriye ait çok meguliyetler yükler. Onu her an Hakk'n huzu-

rundan alkcyar, engeller. Fakat içlerinde en büyüü ve kats, rzk
ii bulunmutur; onun tedbir ve tedariki bilinmitir. Zira rzk ii,

bütün insanlara bir büyük belâ olup, ondan, bedenleri
3
zahmette,

skntda ve canlar meakkatte kalmtr. Gönülleri melûl, akllan
megul olmutur. Onun tedbir ve tedarikinde düünceleri zor, gam-
lar çok, fikirleri târümâr, ömürleri semeresiz olup. dâr- dünya ba-
larna dar olmutur. Niceleri nâçâr olup, i ve çalma için, Hakk'n
kapsndaki hizmeti brakp, dünya ehlinin kapsnda çalm, hiz-

metçi olmutur. Hür ve âzâd iken, kendi gibi âciz kullara, köle olup,

kul çeit çeit alçaklk ve zilletle zâr ü bizâr olmutur. Böylece dün-

yada tabiat zindannda feryâd eder, gaflet zulmetinde akn olup,

binlerce meakkatlerle zamann perian olmutur. Sonra Mevlâya
dönünce zarar ve ziyanda olup, piman olmu, günahlarnn çoklu-

u sebebiyle Cehennem ateine lâyk olmutur. Fârisi kta (tercü-

medir):

Avama karmak hep keder ve zulmet verir,

Onlardan uzak ol ki, seni tanmasnlar.

Dünya için bu kadar çok çalmak deer mi,

Senin rzkn olan, sana ulatrrlar.

Ama basiret sahibi seçilmiler ve himmet erbâb olan talihliler,

yeryüzü sebeplerine bakmayp, göe yükselme yoluna itibaretmi-

lerdir. Rabbü'l-erbâba yapp, tam tevekküle .erimilerdir. te on-

lar insanlarla ,_çok balant kurmayp, tecerrüd ve uzleti seçmiler-

dir. Kâr ve kesbi koyup gönülden içeri gitmilerdir. nsanlardan ve

nefislerinden geçip, muhabbet arabn içip, huzur makamna ula-
mlardr. Naklederler; tevekkül sahibi bir büyük demitir ki: «Sah-

rada yalnz bama yolculuk ederken, nefsim bana vesvese eyledi ve

sen böyle yalnzsn, bu ise bitmez tükenmez bir sahradr. Bunda ne
köy, ne de ev vardr, dedi. Nefsimi te'dib için, insanlarn güzergâh
olan yoldan gitmemeye, insanlardan uzaklamaya, azma ya ve
bal konmadkça, bir ey yememeye azm ettim. Bu niyetle sahrada
çok gittim. Bir de ne göreyim! Bir kafile yoldan am uruma ge-

lirler. Onlar görünce kendimi yere attm. Beni görmemeleri için

srt üstü yattm. Allahü Teâlâ onlar bana gönderince, ben gözlerimi
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kapadm. Bana yaklap, birbirlerine, bu bir yolcudur, açlktan akl
gitmitir. Ya ve bal getiriniz, azna aktalm da kendine gelsin,

dediler. Ben azm ve dilerimi skca kapadm. Bçak getirdiler.

Azm açarlarken, ben gülüp azm açtm. Onlar beni böyle görün-

ce, sen akln m kaybettin? dediler. Bunun üzerine ben Rabb'ime

hamd ve ükr ettim. Nefsimle olan maceray onlara anlattm». Süb-

hâne'r-rezzâkul-kerim.

Büyüklerden biri anlatr: «Bir defasmda yolculukta yalnz idim.

Bir ehrin kenarnda bir mescide geldim. Nefsim bana: «Bu mescid

insanlardan uzaktr, yannda iftar edecek azn yoktur, öyle bir

câmi'e git ki, insanlar arasnda olup, cemaati seni görüp, ihtiyacn
versinler», dedi. Ben, nefsime kzp, bu gece bu mescidden baka ye-

re gitmem ve helvadan baka bir ey de yemem. Onu da lokma lok-

ma azma koymazlarsa yemem, dedim. Yemei bu artlara bala-
ynca, akamdan sonra mescidin kapsn baladm. Yatsdan sonra

bir kimse kapy çald. Aldrmadm. Çok çald. Ben de kapy açtm.
Gördüm ki, ihtiyar bir hanm, elinde bir mum ve yannda bir genç
çeri girdiler. Bana duâ edip, önüme bir tabak helva koydu ve: «Bu
hasta delikanl benim olumdur, günlerce yemedi, içmedi ve konu-
mad, öyle kendinden geçmi yatard. Bu gece gözünü açp: Ana hel-

va isterim, dedi. Bunun üzerine ben ükr ederek bu helvay piirin-

ceye kadar, aramzda bir söz geçti. Hasta olum and içti ki, bu hel-

vay benimle beraber bir garip yemedikçe, ben de yemem. Hemen
koluna girip eline bir baston verdim ve mescide gidelim, orada bir

garip adam görmütüm, onunla beraber bunu yiyeyelim ve sen de,

yemininden dönmü olmazsn. Ne yapalm, ükür ki, gelebildik ve
seni burada bulduk, dedi. O hanm bana, buyur deyip, helvadan bir

lokma benim azma ve bir lokma olunun azna vermitir. Niha-

yet ikimiz de doyduk. Kalkp gittiler. Ben aakaldm. Rabb'imin
Rezzâk olduunu yakînen bildim. nsanlar unutup, insanlarn
Rabb'ine tevekkül eyledim. Üns ve huzurunu buldum. Onunla mut-
main oldum». Tevekkül ehli bu iki hikâyeden yüzlerce hisse alm-
lardr. Nazm:

1. Ey nevîn-i nüsha- i mecmua y râz,

Gonce-i baçe-i nâz ü niyaz.

2. Eyleme kimseye arz- hacet,

Olma hamkete-i bâr minnet.

4. Dehenin hâhi için eyleme bâz,

Olma âlûde-leb-i harf-i niyâz.

4. Sâhib-i hrs ü tam' rüsvâdr
Kimyâ-y eref istinadr.
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5. Ol ki, maksûm deil, girmez ele

Ol ki maksûmun ola gitmez ele.

6. Âlî et kymetini hor olma
Gördüün eye taleb-kâr olma.

7. Abd destinde ne var ki isteyesin

Onu, ya bunu bana ver diyesin.

8. O da muhtaç » atâ-y Hak'tr
Bestc-i mevhibe-i mutlaktr.

9. Âcizin lutf edecek hâli mi var„

Sana bah eyleyecek mal m var.

10. Lutf-i Hak herkese bî minnettir

Kul eli arada bir âlettir.

11. Terk -i esbâb deil gerçi savâb,

Bi-müsebbib neye yarar esbâb.

12. Sanma erzakn muhtac- taleb

Çekme bî-hûde yere rene ü ta'ab.

13. Ol atâyâsna Hakk n vâsk.
Oldu rzkn sana senden âk.

Nâbî'nin Hayriyye'sinden alnmadr.

1. Ey sr kitabnn yepyeni nüshas olan nsan. Ey naz ve

bahçesinin goncas.

2. Kimseye ihtiyacn arz etme de minnet yükü

3. Sakn bir istein için azn açma. Dudan dilenme sözlerine

bulatrma.

4. Hrs ve tamah sahibi olan kii rezildir. erefliliin özü tok-

5. Sana takdir olunmayan rzk ele geçmez. Sana ayrlm olan ise

aslâ bakasna gitmez.

6. Kymetini yücelt, baya olma. Her gördüüne istek duyma.

7. Kimin elinde ne var ki isteyesin. Onu yahut bunu, «Bana verf»

diyesin.

8. O kul da Allah'n ihsanna muhtaçtr. Mutlak olan Rabb'in ba-na balanp kalmtr.

9. O âcizin lütfedecek hâli mi var, yahut sana balayacak mal
m var.

10. Allah, lûtfunu herkese, karlk beklemeden verir. Kulun
kiyeti ise arada yalnzca bir vastadr.
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11. Gerçi sebebi terketmek doru deildir. Sebep de Müsebbibsiz

hiçbir eye yaramaz.

12. Sana rzk olarak verilenin seni bulmas için birinden iste-

meye ihtiyacn olduunu sanma. Bakasndan isteyip de bo yere min-

net ve sknt çekme.

13. Allah'n sana bahedeceine güven ki, rzkn sana kavumak
için senin ona olan akndan daha büyük istek duyar.

ALTINCI NEV.- Rzk iinde tevekkülün herkese lüzumlu oldu-

unu dört nükte ile bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. rzk iinde dört nükteyi hatr-

onlara uygun amel ederse, o kimse kendi rzk hususunda,
gelen düünce ve üzüntülerin tümünden kurtulur. Tam tevek-

külle rahat bulur.

Birinci Nükte: Bir kere düünesin ki, Hakk Teâlâ Kitabnda, bü-

tün mahlûkatn rzkn kendi üzerine aldn bildirmekle, elbette

senin de rzkn üzerine alm, rzk hususunda sana da tekeffül et-

mitir. O hâlde, eer dünya sultanlarndan biri, sana, bu gece be-

nim misafilimsin, sana ihsan ederim dese, ne dersin? Ona nasl
hüsn-i zan edersin. O doru sözlü padiahtr. Sözünden caymaz de-

mez misin?
^
Belki çardaki tüccarlarn cömertlerinden biri yahut

se, onun sözüne inanp, gitmez misin? O gecenin yemei düünce-
, onun sözüyle mutmain olmaz msn? O hâlde bu ne hâldir

çok cömerd ve kerîm olan Rabbü'l-âlemin .hazretleri, kendi ke-

lâmnda, azamet ve anyla, sana rzknda tekeffül edip, üzerine al-m iken ve sana va'd edip yemin etmi iken sen O'nun tekeffül ve

üzerine almasna güvenmeyip, sakin olmazsn. Sözünü tasdik edip.

yeminiyle mutmain olmazsn. Onun bunca lûtf ve ni'metlerine,. çe-

it çeit terbiye, ve ikramna bir bakmazsn. Belki nefsin ihtimam
ile kalbin muztarib olur. rzkn düünmekten kurtulmazsn. O hâl-

de düünürsen, bu büyük bir musibettir. Büyük bir leke ve ayptr.
Nitekim bu mânây Hazret-i Ali (kerremallahü vecheh) iki beyit

ile öyle anlatrlar (tercümedir):

Allah'n rzkn sen bakasndan istersin,

Ve açlk korkusundan pek emin sabahlarsn.

Mürik sarraf sözüne güvenir, düünmezsin,
Rabb'in kefâletine, o kadar inanmazsn.

Bu yüzden, bu iin sonu ek ve üpheye varp, sahibinden iman
ve irfan selb olunmaktan korkulur. Zira Allahü Teâlâ: -Eer mü'-

min iseniz, Allahü Teâlâ'ya tevekkül ediniz», buyuruyor.
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kinci Nükte: Ayrlan nzk deimezken ve Levh-i mahfuza ya-

zlan bozulmazken, sen ksmetini inkâr eder, veya bozulmasn caiz

görürsen, Allah korusun yoldan çkarsn. Allah'n
.
taksiminin hak

olduunu ve deimediini yakinen bilirsen, ihtimam ile elde et-

mekte, iki cihanda zillet ve hevâdan ve büyük zararlardan baka ne
fayda bulursun. Her eyin kime rzk olaca yazldr. Onun için te-

vekkül sahipleri izzetle rzkn alr,, haris olanlar ise, zelil olur. Zira

nzk, hrs ile ne artar, ne azalr. Taksim edilen rzk, sana âktr ve
gelir. O hâlde rzkn izzetle al. Zilletle, alçalmaya gerek yoktur.

Üçüncü Nükte: Bilirsin ki, nzk ancak yaamak içindir. Kii ya-ad müddetçe rzk gelecektir. Hayat vc rzk, hiç birbirlerinden

ayrlmazlar. Kulun hayat, Allahü Teâlâ'nn gayb hazinesinde ve

ve yed-i kudretinde olduu gibi, rzk da onun katndadr. Dilerse

verir, dilerse vermez. Onu kul bilmez. Mevlâs nasl dilerse, öyle

olur. O hâlde, ne biçim kulsun ki, Sahibinin tedbirine inanmazsn.

Dördüncü Nükte: Allahü Teâlâ kulun rzkn üzerine almtr.
Üzerine ald, gda, terbiye [besleme, büyütme], bünye ve âdet olan

rzklardr. Ama yemek ve içmek gibi sebepleri tecerrüd edip, Alla-

hü Tcâlâ'ya tevekkül eden kulundan, bazan bunlar tutup
Mj
ona ken-

di katndan kuvvet ve kudret verir. O tür sebeplerden muztar v ve

müteellim olmaz. Belki Müsebbib'in ünsüyle mutmain ve mütelez-

ziz olur. Zira o, iin hakikatini bilir. O da, bünyenin hayatn, kva-
mn Hakk Teâlâ'nn tekeffül etmesidir. Cenâb- Hakk'a, nzk husu-

ancak bu mânâdadr; bu da bünyenin kvamdr,
muntazr"'
ömrü

olur. Rzk hususunda maksat, bünyesinin

, ömrünün sonuna dek kalmasdr. Hakk Teâlâ^nn kud-
reti kâmildir. Her muradna âmildir. Dilerse kulunun bünyesine yi-

yecek ve içecekle gda verir, dilerse melekler gibi tebih ve tehlil

ile azklandrr, kuvvet verir. Matlûb olan ise, ibâdet için kuvvettir.

Yoksa yemek ve içmek istemek deildir. Buna göre, sebeplere hiç

itibar olunmaz. Bundan ötürüdür ki, zâhidler ve âbidler, gece ve
gündüzü aç olarak geçirmeye ve uzun yolculuklara gitmeye cesaret

bulmulardr. Hattâ kimi on gün, kimi yirmi gün, kimi bir ay, kimi
iki ay bir ey yemeyip, yine hâli ve kuvveti üzere kalmtr. Nitekim
Hakk Teâlâ. îbrâhim-i Edhem'e çamuru, bazsna kumu gda etmi-
tir. Çok hastalarn, günlerce bir ey yemeden durduklann ve ölme-
diklerini sen de görmüsün. Halbuki hasta, her hâlde salamdan
bitkin ve dermanszdr. Ama açlktan ölen varsa, eceli ondan oldu-

u içindir. Nitekim cok yemekten ölenin de, va'desi dolmutur. F.bû

Satd-i Hudri (radyallahü anh) demitir ki: «Hakk Teâlâ ile hâlim

öyledir ki, bana her üç günde bir kere yemek verir. Bu hâl üzere
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sahrada yolculuk ettim. Tam öç gün gittim. Hiçbir ey yemediim-
den, dördüncü gün kendimde dermanszlk buldum. Olduum yerde

oturdum kaldm. O zaman hâtiften, Ey Ebâ Said, sebep mi, yoksa

kuvvet mi istersin? diye bir ses duydum. Kuvvet isterim, dedim. He-

men kuvvet bulup, kalktm ve oniki gün orada kaldm. Yiyecek bir

ey bulamadm. Açlktan da sknt çekmedim». Bunu anlatm ve

yemin etmitir.

O hâlde bir kimse, sebeplerin kendisinden tkandn ve ken-

dinde kuvvetli bir tevekkül bulursa, yakinen bilsin ki, Hakk Teâlâ,

ona kendi katndan
4
kuvvet ve kudret vererek meded ve inâyet kl-

mtr. Aslâ muztarib olmayp çok :kr eylesin ki, Kakk'dan lûtf ve

rahmet, üAs ve keramet bulmutur. Zira Hakk Teâlâ o kulundan s-

knt zorluunu kaldrp, ona yardm saadetini ikram etmitir. On-

dan vasta ve meguliyeti giderip, asl maksad olan huzur meclisi-

ne almtr. Onun hâlini, melekler hâline benzetip, hayvan ve avâm
hâlinden yukarya çkarmtr. Onun^icin âdetler balann hark

edip [yarp], onu acaib kudretine muttali klmtr. O hâlde tam te-

vekkül ile. bu devlete nail olan çok kâr etmitir. Çok rzka kavu-
mutur. Nazm:

1. Âlem içinde lyân ü pinhân.

Gelir elbette sana ksmet olan.

2. Kiinin gece ve gündüz talebi,

Olamaz nzk- kesîrin sebebi.

3. Rzkna kâni' olan ehl i mezâk,
Ohser mazhar- smi Rezzâk.

4. Seni yoktan var eden aç etmez,

Gayri kapulara muhtaç etmez,

5. Yürü var Hakk'a tevekkül eyle,

Hâline sabr ü tahammül eyle.

6. Künc-i kâanede rahat hodur,

Dâde-i Hakk'a kanâat hotur.

7. Bilir ahvâlini Rczzâk- Hakim,

Rzkn vakt ile eyler teslim.

8. Mala mevkûf deil erzâkn.

Gayri yüzden getürür Rezzâk'n.

9. Çemini, hatrn eyle gani.

Kerem et, olma gedâ-çem-i deni.

10. Çekme hiç gürisnelikten hayet,

Kulun aç kor mu veli-i ni met
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12. Zikrini dilde gdâ-y ruh et.

Canda hikmet kapusun meftûh et.

Hayriyye-i Nâbî'den alnmtr.

1. Sana ksmet olarak ayrlan ey, gizli veya açk mutlaka seni

bulur.

2. Çok nzk, kulun gece gündüz durmadan istemesiyle ele gir-

mez.

3. Rzkna kanaat eden temiz gönüllü kiiler elbette Allah'tn

Rezzâk (çok nzk veren) adna mazhar olurlar.

4. Seni yoktan var eden elbet aç brakmaz ve baka kaplara da

seni muhtaç etmez.

5. Yürü var Allah'a tevekkül eyle de hâline sabr ile tahammül
göster.

6. Evinin köesinde rahatta olmak güzeldir. Allah'n verdiine

rzâ göstermek hotur.

7. Rzk hikmetle veren Allah senin hâlini bilir ve rzkn tam
ihtiyacn olduu anda gönderir.

8. Senin rzkn yalnzca herhangi bir mal dolaysyla deildir.

Allah baka sebeplerle de sana rzk gönderir.

9. Gözünü ve gönlünü zengin tut. Yücelik gösterip, aalk di-

lenci gözlü olma.

10. Fakirlik seni hiç korkutmasn. Veli-ni'met olan Allah hiç ku-

lunu aç brakr m?.
11. Ey Diri ve Ezelî olan RabbimizL Bizi rzk urunda perian

hâllere düürme.

12. Seni zikretmeyi rûh az hâline getir ve hikmet kapsn ca-

nmz için aç.

YEDNC NEV: Tam tevekkülün tahsili nizamn ve ehlinin

daimî rahatn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tevekkül, Aliahü Teâlâ'ya gü-

venmek demek olunca, dünya ve âhireti yakinen Aliahü Teâlâ'nn

mülkü bilen ve her eyi O'nun yed-i kudretinde bulan, herkesi kendi

gibi âciz ve zavall gören, hepsinin rzkn Aliahü Teâlâ'nn verdii-

ni bilir ve bu kimse tevekkül makamma adm atm olur. ek ve

üpheden kurtulan, Aliahü Teâlâ'nn vermesine kefil olduu rzk
için neden üzülür! Nitekim âyet-i kerîmede: «Yeryüzünde hiçbir hay-

F. 46
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van yoktur ki, rzk Allahü Teâlâ üzerinde olmasn., buyurulmas,

böyle olduunu ispat etmitir. Allahü Teâlâ iki dünya iyiliini te-

vekküle koymutur. O hâlde her iinde Hakk'a tevekkül eden kim-

se, iki cihan saadetine erimitir. Zira Allahü Teâlâ hayrl olan ona

vermitir.

Mütevekkil, zahire toplamaz. Yarnki rzk için hiç üzülmez.

Çünkü o kendini Yaratannn ni'met denizinde bulmutur. O deniz-

deki balk gibi olmutur. Baln su biriktirmeye ihtiyac kalmam-
tr. Mütevekkil de böyle, herkesten müstani olmutur. Mütevekkil,

nefsi yemek yemek isteyince, nefsine: «Rzkn gamn yeme, kendi-

ne zahmet verme. Zira sen rzk hayat için istersin. Halbuki rzk ve

hayat birbirine yakndr. Yaama olduu müddetçe rzk da vardr»

der. O hâlde bandan rzk sevdasn çkar. Hakk Teâlâ seni, kendi

marifeti için yaratmtr. Sen ise, O'nu brakp rzk üzüntüsünde-

sin. Hakka tevekkül et. Her iini Ona smarla. Her belâya sabr et.

Her kazaya râz ol. Böylece her erde bir hayr olduunu görürsün.

Hadîs i erîfde: «Bir cr-i cüz'i yoktur ki. hayr-i külliyi kendinde bu-

lundurmasn», buyuruldu. Tevekkül makamnda sabit olup dura-

sm. Bununla tefviz, sabr, rzâ makamlarna ularsn. Ondan da
mârifet ve sonra muhabbet makamna kavuursun. Böylece evliya

zümresine girip, mukarreblerden olursun. Fârisi nazm (tercüme-

dir):

Gel de tevekkül eyle, oynatma el, ayan,
nan sana senden çok âk olmutur rzkn.

Bu cihân sebepleri, perde olmutur sana.

Her nefes rzkullahdr, rzkn anlaana.

Rzkn O ndan ara, bakasndan arama,

Mestlii O'ndan ara, haram araba bakma.

Esas olan kuvveti niçin unutuyorsun,

Hastann kuvvetine sen yüz çeviriyorsun.

Asl kuvvet i beer, inan Hakk'n nurudur,

Kim der hayvan kuvveti, ona gerek, uygundur.

Lâkin, kalb sebeplerle, bu hastala dütü,

Gece, gündüz daima, su, toprakla bulutu.

nsann mizâc ki, toprak yer, gda diye,

Sararr, hastalanr ve düer kötülüe,

Mizâc kötülükten tebdil olursa eer,

Mum gibi k saçar, kötülük kalmaz gider.
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KNC FASIL
Marifet yolunun dört aslndan ikincisi tefvîz'in fazilet ve fay-

dalarn ve neticelerini sekiz nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Tefvizin faziletini âyet ve hadîslerle bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ Bakara sûresi yüz otuzyedinci âyetinde:

«Allahü Teâlâ sana kâfidir. Yaknda onlarn zararn senden uzak-

latrr. O iitici ve bilicidir», ayn sûre ikiyüz onaltnc âyetinde:

«Din düman ile sava size farz klnd. Halbuki o insann tabiat

icâb size kötü görünür. Bazan bir eyi beenmezsiniz, ama o size

hayrldr. Bazan sevdiiniz ey, sizin için kötüdür. Allahü Teâlâ si-

zin ilerinizi bilir, siz O'nu bilmezsiniz», Âl i mrân sûresi yirmialtm-

c ve yirmiyedinci âyetinde: -Yâ Rabbi, dilediini hükümdar yapar,

dilediinden mülkü alrsn, dilediini aziz, dilediini zelil etmeye ve

her eye kaadirsin. Geceyi gündüz, gündüzü geceye sokarsn. Ölü-

den diri, diriden ölü çkarrsn. Dilediine rahmet hazinenden he-

sapsz rzk verirsin», En'am sûresi onyedinci âyetinde: «Allahü Te-

âlâ sana hastalk veya fakirlik gibi bir zarar verse, onu yine Hakk
Teâlâ'dan baka açan ve gideren olmaz. Bir hayrla dokunsa, O her

eye kaadirdir. yilik vc kötülükten dilediini yaratr», Kehf sûresi

yirmiüçüncü âyetinde: «Bir ey yapmak isteyince, yarn yaparm
deme. Belki inaallah [Allahü Teâlâ dilerse] yaparm de. Allahü Te-

âlâ dilediini yapar», Tâhâ sûresi yetmiüçüncü âyetinde: «Allahü

Teâlâ tâate senden hayrl ve O'na âsi olana azab sonsuzdur, Allahü

Teâlâ dilediini yapar», A'râf sûresi yüz seksensekiz ve Yûnus süre-

si krkdokuzuncu âyetlerinde. «De ki, ben kendim için iyilii alp,

kötülüü atmaya malik deilim. Ancak Allahü Teâlâ'nn benim için

murad ettii olur», «Allahü Teâlâ dilediini siler, dilediini sabit b-
rakr. Ümmü'l-Kitâb O'ndadr», «O'na yaptndan suâl olunmaz, kul-

lar ise, yaptklarndan sorulurlar», Âl-i mrân sûresi seksenüçüncü

âyetinde: «Göklerde ve yerde olanlar ister istemez, Allahü Teâlâ'ya

teslim ve inkyadda oldular. Âhlrette hepsi O'na dönerler», Zümer
sûresi altmikinci âyetinde: «Allahü Teâlâ her eyin hâlkdr. Her
ey üzerine mutasarrf ve koruyucudur», Gafîr sûresi krkdördüncü
âyetinde: «Ben kendi iimi Allahü Teâlâ'ya tevfîz ettim. O beni ko-

rur. Muhakkak ki Hakk Teâlâ kullarn islerini görücüdür», buyu-

ruyor. Daha bir çok âyet-i kerimelerle tevfîzi bildiriyor.

Hadîs-i kudsîde buyurdu ki: «Ey Âdemolu, Benim hidâyet et-

tiklerim dnda hepiniz saplmsnz. Benim ifâ verdiklerim hariç

hepiniz hastasnz, Benim zengin ettiklerim hariç, hepiniz fakirsiniz.

O hâlde Benim için olunuz; size yardmc olaym. Ey kulum, sen de

dilersin, Ben de dilerim. Benim murad ettiim gibi murad etmediy-
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sen, Benim gibi murad etmeye kendini zorla. Çünkü sonra yalnz
Benim dilediim olur. Kazama teslim olan ve belâma sabr edeni,

katmda sddîklardan yazarm. Ey kulum, seni hep bir hâlde bulun-

durmam Benden isteme. Ben bunu yapmam. Çünkü seni, bütün
sfatlarmla tanman için yarattm. Seni âfiyet üzere bulundurur-
sam. Beni faydal bilirsin. stersen Benden iste».

Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) duâsnda
buyurdu ki: «Yâ Rabbi, nefsimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana
döndüm, iimi Sana smarladm. Srtm Sana dayadm. Rabetim
Sana, korkmam Sendendir. Senden baka snam ve kurtarcm
yoktur. Yâ Rabbi, Senin verdiine kimse mâni olamaz. Sen mâni
olunca, kimse bir ey veremez. Sen hükmedince, kimse geri çevire-

mez. Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ erikeleh, lehül mülkü ve lehül

hamdü yuhyî ve yümit biyedihil hayr ve hüve alâ külli ey'in kadir

ve Ueyhil masir. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ bülâhil aliyyil azîm».

Ümmetine tefvizi [ilerini Allahü Teâlâ'ya smarlamay] öre-
tip buyurdu ki: «mann zirvesi iki haslettir: Biri Hakk Teâlâ'ya tes-

lim, dieri sabr ve rzâdr». «u be haslet hâsl olmadkça, kulun
iman kâmil olmaz. Hakk'a tevekkül, tefviz, teslim, belâsna sabr,

kazasna rzâdr». «Üzüntünün tedbirini azalt ki, sana takdir olan

seni bulur. Olmayan bulmaz». «Be ey imandandr: Her hâlde Hakk
Teâlâ'ya tevekkül, her ii O'na smarlamak, her emrine teslim olmak,

belâya sabretmek, kazâya râz olmak». «Hayr, Allahü Teâlâ'nn be-

enip, yarattmdadr». «Hayr, vâki' olandadr. O hâlde tefviz eden

kimse, rahat ve selâmette olmutur». «Âcizlerin âdetini âdet edirte-

Teslim tevekkülsüz olur mu tamam.
Olmazsa rahatlk olmutur hep gam.

KNC NEV: Tefviz ve teslimin târifini, hakikatini, te'sir ve

faydasn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tefviz [smarlama], dünyadaki

eylerden bir ey ^beenmeyip, Cenâb- Hakk'n ihtiyar ve irâdesine

teslim olmaktr. Tefviz, itirazdan yüz çevirmektir. nsanlarn ayp-

larndan göz yummaktr. Tefviz, kazann gelmesinden önce olur.

Senden ezeli maksud. Sana teslim olmaktr,

Müslüman senin iin, teslimi aramaktr.

Arifler iki cihandan geçip gitmilerdir,

Bir eyleri yok iken harman toplamlardr.
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Teslim, indikten, geldikten sonra hâsl olur. Tefviz, bilinmeyen eyi,

yapcsna vermedir, brakmadr. Bu, rzânn mukaddimesidir. Tef-

viz, ihtiyarî tedbiri terktir. Kazânn gelmesini gözetmedir. Tefviz,

murad terk ve ,kazây gözetmedir. Dembedem Hakk'dan gelene -tef-

viz .rzâdr. Tefviz, tedbir ve hevây terktir. Her ite Hakk'a ilticadr..

Tefviz eden, kendi nefsinden meyus olan ve her hâlde Hakk'a il ti-'

ca edendir. Ismarlayn, hareket ve kuvvetten beri olur. Her eyi

Hakk Teâla dan bilir. Herkesi kendisi gibi âciz bulur. Her iin ted-

birini Rabh'ine verir. Kalbinde sükûnet bulur. stemek ztrabndan

viz, iddet ve ni'mette insanlardan yüz çevirip, Hakk'a dönmektir.

Tefvizin alâmeti üçtür: Biri, tedbiri takdire verip, sükûnet bul-

maktr. Biri irâde ve ihtiyar Mevlânn tedbirine verip muattal kal-

maktr. Biri de saat-be-saat kazây gözetmektir. Kader gelince, ka-

çnmak olmaz. Kader kaçnmadan önce gelir. ler takdir iledir, ted-

bir ile deildir. Muradn vücûda gelmeyince, mevcudu murad eyle.

Kazâ-y mübrem geri çevrilmediine göre, kaçmak fayda vermez.

Beyt:

Murâd- Hakk'a mutabk gelir cemi-i uraûr,

Murad terk et ve tarh gönülden eyle huzûr.

Bütün iler Allah'n diledii dorultuda cereyan eder. Öyleyse is-

tekleri brak da gönülden onlar çkarp huzûr bul.

Teslim, inkyad etmektir. Teslim, kazaya rzâ, belâya sabr,

ni'mete ükürdür. Teslim, musibet erbetini, yal

den içmektir. Teslim mihnet ve ne'eyi, hastalk ve shhati,

ikbâli, yâni her hâli eit görmektir. Teslim, belâ

da deirmenin alt ta gibi olmaktr. Teslim iki çeit olarak

eder: Biri ztrari, biri ihtiyaridir, lztrari teslim, insann kazâya

muhalif gitmeye kudreti olmadn bilmesidir. te imkânsz kalp,

ztrar ve zorla her eye teslim olmutur. Ihtiyâri teslim, mülk ve

tedbir sahibinin ancak Rabbu 1-âlemin Hazretleri olduunu bilip an-

lamasdr. Böylece mülkü mâlikine teslim ile emr olundukta mu-

habbet ve ihtiyâr ile Hazret-i Mevlâ'ya teslim olmutur. Emri mü-
debbirine teslim eden, fitnesinden emin ve selim olur. Bânisinin ve

Mâlikinin Hakk Teâlâ olduunu anlayan kimse, yakinen bilir ki, bi-

nann hâlini Bâni binadan daha iyi bilir. Mâlik,,, mülküne ondan da-

ha merhametlidir. Böylece O'na tevekkül ve tefviz eder. Teslim ile

rzâ makamna gider. Rahat tefvizdedir. Selâmet teslimdedir.

Hakk n fiilleri hep hayrl olur. Teslim olan necât bulur. Teslimde

selâmet vardr.,Tedbirde nedâmet vardr. Tedbir ve inad terk edip,

teslim ve inkyada meyilli olan, zâhid yerini alp, meramna nâil

olur. Kalb ile Mukallib [kalbi deitiren] arasnda en büyük perde.
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nefsin tedbiri ile itigaldir. Ve sebeplerde, âciz kullara itimad ve gü-

venmektir. Bir kâmile demiler ki, naslsn? Cevabnda: Kaadir olan

Melikin kabzasnda bir esirim ki, beni ne yapacandan haberim
yoktur, demitir. Geçmi ilerin hasreti ve gelecek ilerin tedbiri

hâl-i hâzrn bereketini giderir. Allahü Teâlâ'nn hükmüne teslim

olan ve kazasna rzâ veren, hakikatta tam teslime ulamtr. Tes-

lim Cennettir, ^itiraz Cehennemdir. Teslim velâ, tedbir belâdr. Ku-
lun hâli inkyad ve müslimin an teslimdir. Arabi iir (tercümedir):

Düünceyi terk etmek, Halikna teslimdir,

Brak düünceleri, düünceler ma'Iûldur.

Düünmezsen nefsini, temizlemi olursun,

Celis i Hakk olandan düünceler ma'zûldur.

Nazm:

1. Gönül çün vâkf- esrar olursun,

O dem her iten bî-kâr olursun.

2. Tefekkür kesb içindir hâl bu kim sen

Tamam batan baa îsâr olursun.

3. Hakk a teslim olup, sûd ile dol,

Niçin hodgâm olup, huyâr olursun.

4. Yürü hfz eyle tertîb-i cünûnu,

Ki her tertibinden bîzâr olursun.

5. Var ol ma'mûra kim, sen anda idin,

Yeter, viranede seyyâr olursun.

6. Güzel anka gibi gel kûh-i Kâfa,

Niçin her bûm- ûma yâr olursun.

7. Gel ey HAKKI, gönül meyhanesine,
Ki ho bûy ile ho humar olursun.

1. Ey gönül! Ne zaman ki srlara vâkf olursun, o zaman her i-
ten el - etek çekmelisin.

2. Tefekkür, kazanç elde etmek içindir, oysa sen batan baa
saçlmsn.

3. Allah'a teslimiyet gösterip saadet bul. Niçin bencillik yapp
akll geçiniyorsun (sarho kalmak varken»!..

4. Yürü sen delilik yolunu ezberle ki, onun her tertibinden üzün-
tü çekmektesin.

5. u virane dünyada dolap durduun yeter. O ma'mûreye var
ki sen ezelde de oradaydn.

6. Anka kuu gibi Kâf dana gel. Niçin her bir uursuz baykua
yâr olmaktasn.
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7. Ey Hakk! Gönül meyhanesine gel ki, güzel kokular içinde

güzelce sarho olursun.

ÜÇÜNCÜ NEV: Tefviz ve teslimin artlarn ve faydalarn bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ, kendi hikmetiy-

le, bir kulunu sebeplerde bulundurmu iken, onun kendi tecridini

murad etmesi, gizli ehvetlerdendir. Ve ^Allahü Teâlâ onu tecrid et-

mi iken onun sebepleri istemesi, himmet yüceliinden dümesidir.
Zira Allahü Teâlâ kulunu her neye soksa, onda ona yardmc olur.

Nefsi arzusuyla girdii her yerde. Allahü Teâlâ onu nefsine brakr
ki, onun da uhdesinden gelemez. O hâlde Allahü Teâlâ'mn rzâs,
kulunu hangi hâlde bulundurmu ise, kulun onda kalmasndadr.
Böylece onu oraya Allahü Teâlâ soktuu gibi, yine O çkarr. Zira

kulluun an, kendisinin sebebi terketmesi deildir. Belki vazifesi

sebep onu brakncaya kadar teslim olup sâkin durmaktr. Büyükler-
den biri demitir ki: «Çok defa sebebi terk eyledim. Yine ona muh-
taç, olup geri döndüm. Sonra sebep beni terk edince, geri dönmek
iktiza etmedi». O hâlde, her eyin Allahü Teâlâ'mn takdiri ile oldu-

unu bilen, kendi ilerini Hakka tefviz edip, kazâsna teslim olur.

Nefsinin tedbirinden kurtulur. Gönül rahat tedbir ve ihtiyârn ter-

kidir. Tedbir ve ihtiyâr terk eden smarlaycnn hayat kederli ol-

maz. Madem tedbir etmekten geçemiyorsun, bâri öyle tedbir eyle

ki, tedbir etmeyesin. Zira tedbir ve ihtiyârn terki; irfân yolunun
esas, kalp ve rûhun sermayesidir. O hâlde kulun an, nefsini Mev-
lâ'sna teslim edip, her ey güzel deyip, oldum olasya olmak; her
sözü Hakk'dan anlayp, her ii O'ndan bulmak; arzularna uymaya-
n bile kendine hayrl bilmek; her eyden bir ibret alp ilim ve hik-

metle dolmak; mâsivâdan geçip Hakk'n huzûruna gelmek, kendi
nefsini bilip ârif-i billâh olmak ve onunla kalmaktr. Beyt:

Olsa istidâd- arif kabil-i idrâk i vahy,

Emr-i Hakk irsaline her zerredir bir Cibril.

Eer ârifin vahiyleri anlayacak kabiliyeti olsayd, Allah'n emir-

lerini getirmek için her bir zerre Cebrail olurdu.

Bulunduu vakt r içinde, Hakk Teâlâ'mn mevcud eyledii eyin
bakasn, o vakitte ihdâs etmek murad eden, cehâletten bir ey b-
rakmayp, tamamiyle sfatlanm olur. O hâlde Hakk'dan, seni bu-

lunduun hâlden çkarmasn ve baka hâl ile kullanmasn isteme.

Zira o istese, seni mevcûd hâlden çkarmakszn, istediin hâl ile

kullanabilir. Arifsen, ondan istemen, onu ithamn, onu istemen on-

dan gaybetindir. Bakasn istemen edebinin azlndan
?
ve uzakl-

ndandr. O hâlde her çeit istek, ârifler katnda ma'lûldur, illetli-
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dir. Cahil ve gafilin sabaha çknca, en önce kalbine gelen, bugün

hangi ileri yapsam düüncesidir. Uyank bir arif sabahlaynca, en

önce aklna gelen, bugün beni Rabb'im hangi ilerde çaltrr dü-

üncesidir. Çünkü kulun kalbine ilk gelen düünce, onun irfannn

mizandr. Ama cahil, sabahleyin kalknca, en önce kalbine gelen

düünce, ii kendine nisbet edip, bakalm bugün neler yaparm diye

düünür. Zira o cahilin kalbi gafil olduu için, nefsi tedbir ile Mev-

lâ'sndan megul ve ma'zûldur. Böylece muradlar bozulabilir, ileri

dalabilir ve kalbi perian olabilir. Ama arifin gönlüne sabahleyin

gelen ilk düünce, fiili Hakk'a nisbet edip, bakalm Hakk Teâlâ bu-

gün beni hangi ilerde bulundurur der. Bu arifin gönlü, uyank ol-

duundan, Hakk ile hâzrdr. Onun , fiillerine nazrdr, bakmaktadr.

Ondan kendine inen kazasna muntazrdr. Afetlerin ihtiyar ve irâ-

delerde olduunu bilmitir. Zira kendi zarar ve faydasnn hangi

eyde olduu ma'lûm deildir, lhtiyâr ancak, fâil-i muhtâr olan

Rabbü'l-âlemin Hazretleri'ne mahsustur. te Hazret-i Mevlâ, bu ârif

kulunu, emeller bandan koruyup, her meguliyetten âzâd eder.

Onun iyi ilerinin olmas için. en lâzm ve güzel olan i ve hâllerle

onu râz ve dilâd eder. Bu öyle sonsuz bir devlettir ki. buna kavu-

an devletli, tedbir ve ihtiyân ne yapar. Her sabah, ancak lisân- hâl

ile münâcaat söyler: «Yâ Rabbi. sevdiin, beendiin söz ve ameli

bana ihsan eyle. Sen büyük ihsanlar sahibisin. Yâ Rabbi, Senin ka-

tnda olan bendekinden sevgilidir. Ben kendim için hangi ii seçe-

ceimi bilmiyorum. Sen benim için seçici ol. Arabi iir (tercümedir):

Onun hükümlerine, sen ey, hep râz olan,

Her rzâna hamd etmen, elbette ki lâzmdr.

i ona smarla, kendin selâmette ol,

tini tefviz eden, inan çok rahattadr.

Tefviz ve teslimin kemâli, hayret makamnn sermayesidir. Bu

sermaye ise, mârifet ni'metinin vesilesidir. Nazm:

1. Mürg-i dil perrân olup bulsa hevâ-y hayreti,

ems i cân nûr ile pür eyler fezâ-y hayreti.

2. Ger hezarân devlet ü ni met görürse ehl i dil,

Gelmez onun çemine ister nevâ-y hayreti.

3. Sendeki derd ü belâ ve mihnete bakma sakn.

Kim bulur kalbin cefâlardan vefâ-y hayreti.

4. Cân nedir, bin cân fedâ olsun bu hayret zevkine.

Koy gubâr- fehm ü fikri bul safâ-y hayreti.

5. Hayret i bîhodluk iste, server olmak isteme,

Kim ser-i serverlik ister hâk-pâ-y hayreti.
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6. Gerçi lezzât ü safâ âlemde çoktur lik hiç.

Bir safâ tutmaz dil ü cân içre cây- hayreti.

7. Âfitâb- ak Hakk âklara tâbendedir,

Arzü eylerler ol zll- Hümâ'y hayreti.

8. Ger dilersen dilde dildârnla olmak dâima,

Nefsine bigâne ol bul âinâ-y hayreti.

9. Feth i bâb- beyt i dil hayrettir, ey HAKKI tamam,
Hayrete ver sen seni, al mehlikâ-y hayreti.

1. Gönül kuu kanatlanp hayret havasna kavusa, can günei
hayret göünü nûr ile doldurur.

2. Gönül ehli eer binlerce ikbal ve ni'met görürse, onlara dönüp

bakmaz bile o hayranlk ve kendinden geçmiliin azn ister.

3. Kendindeki dert, belâ ve eziyetlere bakma, sakn ki, kalbin

cefâlardan dolay hayranlk gdasn buluverir.

4. Can da neymi! Bu hayranlk zevkine binlerce can fedâ olsun.

Anlay ve düünce bulankln brak da hayranlk (kendinden geçi)

zevkini bul.

5. Kendinden geçmenin sarholuunu iste. Brak ba olmay iste-

me. Hayranlk ile ayaa dümeyi ise ululara ba olanlar ister.

6. Gerçi âlemde lezzet ve safâlar çoktur ama, hiçbir safâ, gönül

ve can içindeki hayranlk yurdunun yerini tutamaz.

7. Hakk aknn günei âklar için sürekli parlaktr. Onlar hay-

ranlk hümâsnn gölgesini arzularlar.

8. Eer, gönlünde sevgilinle devaml babaa kalmak dilersen

nefsinden uzakla ve hayranlk ile içli - dl ol.

9. Gönül evinin kapsnn açlmas, hayranlk ile gerçekleir. Öy-

leyse ey Hakk! Kendini hayranla verip hayretin mehlikasn (aln

ay gibi olan sevgilisini) al.

DÖRDÜNCÜ NEV: Tefviz ve teslimin insana çok lüzumlu ve

Önemli olduunun sebebini ve srrn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, ezeli hüküm, sebeplere nisbet

olunmaktan eceli ve a'zâmdr. Zira Hakk Teâlâ'nn önce verdiine,

kulun sonraKi istemesi sebep , olamaz. O hâlde Allahü Teâlâ'nn

suh'u, her eye sebeptir ve sun'una bir ey illet ve sebep deildir.

O'nun sana inâyeti sendeki bir ey için deildir, ,0'nun inayeti sa-

na yöneldiinde, sen nerede idin. Her ey meiyyete istinad eder. O
ise bir eye müstenid olmaz. Zira Hakk Teâlâ dilediini yapar, dile-

medii ey vücûda gelmez. Ayet-i kerimede: «O dilediini yapar»,

buyuruyor. Her eyin kendi irâde ve kudretiyle meydana geldiini

duyuruyor. Bu sebeptendir ki, duâ etmek, tevekkül ve tefviz sahibi

olan ariflerin yolu deildir. Zira onlar, âlemde meydana gelen her
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eyin, hikmet ve faydadan uzak olmadn anlamtr. Çok arifleri,

Allahü Teâlâ'nn zikri, Ondan, istemekten megul etmitir. Çok kâ-

miller, Allahü Teâlâ'nn taksimine güvenerek, istemeyi terk . etmeyi

edeb bilmilerdir. Kazâ ve kader hükümlerinden onlara câri olan

hâllere, onlar râz olmutur. Çünkü kulunun neye muhtaç olduu-

nu Allahü Teâlâ bilir. Arif, Mevlâ'nn meiyyeti ile yetinmitir. hti-

yacn O'na arz etmekten hayâ etmitir. böyle olunca, onun mah-

lûkatndan bir ey istemekten nasl hayâ etmez. O hâlde arifler in-

sanlardan bir ey istemezler. Bir ihtiyaç için kimseye gitmezler.

Çünkü onlar fakir ise de, Mevlâlar ganîdir. Onlar ihtiyaç ve musi-

lara muhtaç deillerdir. Her eyi yapann bir Hâ-

hk olduunu bilirler. Allahü Teâlâ, her an, gece ve gündüz her kalbi

bilmekte ve görmektedir. Hangi kulunun kalbini, Kendinden baka-
sna ihtiyaç için yönelmi bulduysa, ona fakirlii musallat edip, ii-

ni zor eder. te ârifler ihtiyaçlarn arz edemezler. Ancak Mevlâla-

rna arz edip, O'na yönelirler. Her iki Hakk'n muradna muvafk bu-

lurlar. Kendi murad ve arzularn terk edip, rahat olurlar. Fârisi

nazm (tercümedir):

Evliyadan duâ ehli bakadr,
Bazan diker ise, bazan yrtarlar.

Evliyadan baka kavim bilirim,

Dillerini duadan da balarlar.

Onlarn rahat hep rzâdadr.
Kazadan kaçmay haram sayarlar.

Kazâda da baka zevk bulur havas,

Ondan kurtulmaya küfr ad korlar.

Kainlerine bir hüsn-i zan açlm,
Elem örtüsünü hiç kuanmazlar.

Onlara hep birdir iyi ve kötü,

Hüsn-i zan ederler, nerde olsalar.

Önlerine ne gelse, tatl olur.

Ate olsa, âb- hayât olurlar.

Zehir, boaznda, eker oluptur,

Cevher olur yolundaki çakllar.

Velînin Allah'a, itiraz yok,

Ne alsalar, karln yollarlar.

Atesiz bana hararet gelince,

Razyz ger atee çekiyorlar.

Kandilsiz k salnca o bize,

Kandil bulunmasa niçin korku var.
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BENC NEV: Tefviz ve teslimin büyük iksir, belki Cennet-i

Naim olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kimyâ-y'saâdet ve iksir-i dev-

let, ümidini insanlardan tamamen kesip, Hakk Teâlânn ezeli il-

minde, senin için takdir ve ksmet olunandan baka verilmesinden

de ümidini kesmektir. Yâni insanlar kalbinden çkarp, ezelde tak-

dir olan ksmetinden baka, Hakk'dan bir ey isteme. Böylece bu

kimya ile, insanlara muhtaç olmayasn. Çabuk anlamak ve çok ey
bilmek, insann irfann göstermez. rfann alâmeti, ancak Hakk
Teâlâ'ya itimad ve yalnz O'na muhtaç olmaktr. Mâsivâdan ayrl-

maktr. Bix~ kâmil demitir ki: «lâhî Senin ihtilâf- tedbirin ârif kul-

larn men' etmitir ki, bir atada sükûn ve karar edeler veya bir be-

lâda Senden ümid kesip giderler». Yâni onlar yalnz Sana balan-

mlardr. Büyüklerden biri münâcaatnda: «Yâ Rabbi, bende bulu-

nan muhtelif eserlerden ve deien hâllerden yakînen anladm ki,

benden Senin muradn, her eyde bana bilinmektir. Tâ ki hiçbir ey-
de Seni bilmez olmayaym-, demitir. Yâni görünüümde olan sh-

hat, hastalk, zenginlik ve fakirlik gibi deiik eserlerden ve içimde

olan zillet, izzet, kabz ve,bast gibi hâllerin deimesinden ve bun-

lardan baka Senin ûûnundan olup bende zuhur eden çeitli hâlle-

rimin her zaman deimesinden bildim ^ki, beni yaratmaktan mura-

dn, her eyde bir baka tanla bir hâlet-i mahsûsada bana bilin-

mektir. Tâ ki vahdaniyyetini azametinle bilip, celâl ve cemâlini,

kudret ve kemâlini, her eyde, her zaman müâhede edip, bütün fiil

ve sfatlarnla Seni tanyaym. îte bu hâller içerisinde ben bir ya-

kn Cennette imdi sürür ye huzur ile deimekteyim ki, murad ey-

lediim makamlarnda temekkün etmi, ni'metlenmiimdir. Bulun-

duum bu büyük ve çeitli ni'metler beni müstarak edip, istemek-

ten ve duâ etmekten megul ve ma'zûl etmitir. îte bana zahir ve

bâtnda ikram eylediin ni'metler karlnda Sana yüzbin hamd
ve ükür olsun.

ALTINCI NEV: Tefviz ve teslimin te'sir ve faydasn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kulun kalbini Mevlânm huzu-

rundan megul eden dört arzdan ikincisi korku ve emniyetsizlik-

tir. Bunlarn kifayeti, ancak , tefviz iledir. , Nitekim yukarda buna

iaret olunmutu. Her ii, müdebbirine tefviz, iki ey için lâzm ol-

mutur.

Birincisi, kalbin itminâm ve nefsin sükûnudur. Zira iler tehli-

keli ^ve müphem olunca salâh fesadndan fark olunmayp gönül

muztarip olur ve nefs arp kalr. Bilmez ki, hayr ve salâh m /bu-

lur, yoksa er ve fesâd m?. Bir kimse her iini Hakk Teâlâ'ya tefviz



732 MARFETNAME

eylese o muhakkak bilir ki, hayr ve salâhdan baka bir ey vaki ol-

maz. Ve o her halde her keder ve âfdtten. selim olup, her korku ve

emniyetsizlikten emniyet bulur. Kalbi, mutmain olup, nefsi rahat

bulur. O andaki bu selâmet ve bu itminan ve rahat nihayetsiz gani-

mettir. Hazret-i eyhimiz (rahimehullah) demitir ki: Tedbiri Hâ-
lk'na teslim eyle, tâ kim rahat ve selâmet bulasn.

kincisi, hayr ve salâh iin sonundadr. lerin âkbetleri ise bel-

li deil müphemdir. Zira çok er vardr ki, hayr eklinde görünür.

Çok fayda vardr ki, zarar eklinde görünür. Çok zehir, bal kutu-

sunda bulunur. nsan akl ise ilerin sonunu bilemez ve srlarna
muttali' olamaz. O hâlde insan ileri kesin olarak murad edip. ih-

tiyâr ile ileyip, hükm eylese, çabucak
5
helake düer. Fakat bilmez;

aldanr kalr. leri Hakk Teâlâ'ya tefviz edip, Onun ihtiyâr etme-

sini istese, hayr ve iyilikle karlar. Daima salâh ve felâh bulur.

Nitekim Hakk Teâlâ salih kulundan naklen, Gafir sûresi krkdör-
düncü âyetinde: «Kendi iimi Allahü Teâlâ'ya smarladm, O beni

korur», buyurmutur. Onun smarlamasn; ..«Allahü Teâlâ onu ko-

ruyup», kelâmyla takib edip, vikaye ve nusreti ile, onun yardmc-
s olduunu duyurmutur.

Tefviz demek, muhataral iin ihtiyarn, âlemin müdebbiri olan

ve mahlûklarn hâlleriniij bilen ve hepsini terbiye eden Fâil-i Muh-
tar'a teslim etmektir. Tefvizin kalesi, ilerin tehlikeli yönlerini dü-

lam sur, kiinin çeitli tehlikelerden korunmaktaki âczini anlamas-
dr. Cahillik, gaflet ve zaafyla tehlikelerin darbelerinden imtinadr.
O hâlde bu iki kalenin hatrlanmasna devam, her ite tefvizi ol-

mutur. lerinde hükm etmekten korunmasna sebep gelmitir. Ha-
yr ve salâh art olmadan, ileri istemekten çekinmesine sebep ol-

mutur. Gerçi Hakk Teâlâ'ya bir ey vâcib deildir. Lâkin âdeti öy-

ledir ki, O'na tefviz eden kuluna, hikmetiyle en yarayly yaptrr,
efdâli yaptrmaz. Nitekim Habibine ve onun eshabna, baz sefer-

lerinde gece güne,^douncaya kadar uyumalarn takdir etmitir.

Böylece uykudan efdâl olan gece ve sabah namazlar onlardan geç-

mitir. Çok kullarna zenginlik ve ni'met takdir etmitir. Gerçi fakr

efdâldir. Çok kullarna hanm ve çocuklar ile meguliyet takdir et-

mitir. Gerçi tecerrüd efdâldir. Zira Rabbü'l-âlemin, kullarn hâlle-

rini bilici ve görücüdür. Her kuluna en uygun ve en sâlih olan i-
lemesiyle terbiyeci ve yardmcdr. Nitekim hekim, hastay arpa su-

yuyla tedavi eder. Gerçi hastaya eker ve bal daha lezzetli ve efdâl-

dir. Lâkin hastalnn iyilemesini arpa suyunda görür. Onun için

o hastaya onu içirir. Bunun gibi, Rabbü'l-erbâbn terbiyesinden

maksat, kulun fesad ve helâkiyle necât ve selâmet bulmasdr. Yok-
sa kulun fesad ve helâkiyle fâdl ve erif olmas deildir. te bu
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beyan ile anlalm oldu ki, necât ve rahat bulan, tefviz ve teslim
ile bulmutur.

YEDNC NEV: Tefviz ve teslimin insann her iinde, her ey-
den önemli ve lüzumlu olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tefviz ve teslim iinde iki asl
düünmek gerektir. Böylece suhuletle hâsl olurlar:

Birinci asl: Yakinen bilesin ki, tedbir ve ihtiyâr uygun ve ya-
rarl deildir. Ancak her eyi, her yönüyle bilen o Fâil-i Muhtar'n
yapt yararldr ki, O her eyin dna ve içine, hâline ve sonuna
muttali'dir. Yoksa, bakalar fâsid ve zararly, hayrl ve iyi olana
tercih etmekten emin olamaz. Nitekim köylülerden birine, gümü
paralar gösterseler, bizim için iyisini kötüsünden ayr deseler, o
köylü ayramaz. Belki çarda olanlardan birisi, bu gümüleri ayr-
sa, ona bile güvenilmez. Altn ve gümüten ve onlarn tabiî özellik-

lerinden ve hususi bilgilerden haberdar olan sarrafa götürülüp,
doyurucu bilgi ve cevap alnmadkça, kalp mutmain olmaz. Her e-
yi her yönü ile kuatan ilim, ancak Rabbü'l âlemin hazretlerine
mahsus olunca, O'ndan baka tedbir ve ihtiyâr etmeye hiç kimse
lâyk deildir. Onun için Hakk Teâlâ Kasas sûresi altmsekizinci
âyetinde: «Rabb'in, dileyip ihtiyâr ettii eyi yaratr. Yoksa onlar
için bir ey ihtiyâr etmek yoktur. Allahü Teâlâ'nn ihtiyar üzerine,
ihtiyâr ve irâde olmak mümkün deildir-, buyurmutur.

Peygamberlerden (aleyhimüsselâm) birine Cenâb- Hakk tara-
fndan, «ste, verilsin, hitab geldi. O ise cevabnda: «Her yönden
âlim, her yönden cahile iste verilsin der. Ben benim için iyi olan ne
bileyim. stediim, Senin benim için tedbir ve ihtiyâr etmendir. An-
cak onunla selâmet bulurum-, demitir.

kinci asl: Eer bir kimse, sana, ben senin bütün ilerini düzen-
lerim, muhtaç olduun ilerini görürüm, sen her iin tedbirini ba-
na brak, git kendi hâlinle urap, zevk ve safâ eyle. dese ve sana
göre de o kimse, zamann en bilgilisi, aklls, kuvvetlisi, merhamet-
lisi, efkatlisi, dorusu olsa, onun sözünü, büyük devlet ve minnet
bilmez misin? Ona çok ükr edip, senâ etmez misin? Sonra o akll
kimse, senin için. niçin iyi olduunu bilmediin bir urup yapsa,

ona hiç kzmadan ve üzülmeden o urubu içersin. Belki onun ted-

birine güvenip, mutmain olursun. Çünkü onun sana en iyi ve en ya-
rayl olan ihtiyâr edip. en lüzumlu ve faydalsn yaptn bilir-

sin. Her iini ona smarlayp, teslim olursun. O da ilerini kendi üze-

rine alnca, her yaptn, nizam üzere bulursun. O hâlde sana ne
olmutur ki, bütün ilerini Rabbü'l âlemin Hazretleri'ne smarla-
mazsm Ona güvenerek teslim ve rzâ semtine gitmezsin! Halbuki
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bütün âlemleri ve beni Ademi icad edip, onlara ekil veren O'dur.

Gece ve gündüzü, insanlarn .kalblerinJ deitiren O'dur. Yamur
ve nzklan, fikir ve ahlâk, taksim ve takdir eden O'dur. Yer ve gök-

lerin ve bütün varlklarn, her iini hep tedbir ve ihtiyar eden O'dur.

Nitekim Secde sûresi beinci âyet i kerimesinde: «Ailahü Teâlâ dün-

ya ilerini melek ve dier semavî sebeplerle tedbir eder» kelâmyla,
kullarn müjdeleyen O dur. O hâlde Hakk Teâlâ her âlimden, daha
âlim ve her kuvvetliden daha kuvvetli iken, her merhametliden
merhametli, her zenginden zengin iken, her hakimden bilgili, her

dorudan doru iken ve O'na tefviz ve teslim zevk ve safâ iken, niçin

her iini Ona smarlayp, tedbirine teslim olmazsn? Tâ ki, O lâtif

ilmiyle ve güzel tedbiriyle, senin ilminin ulaamad, anlaynn
uzanamad ileri, senin için ihtiyâr ve irâde etsin. Kalbin o ar
yük altndan çkp, sürür ve huzûr ile,

f

üns meclisine kavusun. Eer
sen bütün ilerini Ailahü Teâlâ'ya tefviz edip, takdirine teslim olur-

san, O senin için srr ince olan ileri ihtiyâr eyledikte, O'na can ü
dilden rzâ verirsin ve ne olursa, tam hayr, salâh ve felâh olduunu
bilirsin. Acizlik ve hayreti kendine

^
saadet sermayesi edip, O'nun

tedbir ve terbiyesiyle, kalbin itminan ve ruhun rahatna kavuur-
sun.

SEKZNC NEV: Tefviz ve teslimin nasl olduunu, sebep ve

neticelerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kul ile Rabb'i, hastann dok-

torla olan hâline benzer. Meselâ bir hasta yakînen bilse ki, mütehas-
ss bir doktor, tbbn inceliklerini bilir. Hastaln anlar, hâline acr
ve efkatli davranr. Fakat kendisi ne ile shhat bulacan ve has-

taln sebebini bilmesi, her iini o doktorun rey ve tedbirine smar-
layp, ona teslim olur. Eer kendine tatl erbet içirirse, kabul edip
içer, ac erbet içirirse, onu da kabul edip içer. Bilir ki, kendine ver-

dii tatl erbet, onun verdii vakitte acsndan faydal ve ac erbet
o vakitte tatldan faydaldr. Çünkü onun hâllerini doktor daha iyi

bilir.

Bunun gibi, kul, Ailahü Teâlâ'nn ilminden, yerde ve gökte, bir

zerre gayb bulunmadn, her eyi bildiini, bütün kullarna Lâtif,

Rauf ve Rahim olduunu yakînen bilse, tayn ekilde nefsinin kalbi-

ne büyük düman olduunu, nefsin âfetleri ile kalbi hasta, rûhu sa-

kat olduunu,, buna karlk kurtulu ve necât sebeplerini, cevr ve
helâk illetlerini bilmese, o zavall kul her iini o Alîm, Hakim ve
Rahîmin takdirine smarlayp, tedbirine teslim olur. Kazasna rzâ
ile kurtulua erer. Hakk Teâlâ onun vaktini ho edip, kalbini bâst

ile mesrûr ederse, O'na ükr edip, kalbinin ifâsnn, o zamanda o
hâlde olduunu anlar. Hakk Teâlâ, onun hâlini mükedder eyleyip
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kalbini kabz ile mahzun ederse, O'na hem ükr edip, kalbinin shha-
tinin o anda o hâlde olduunu anlar, çünkü hastalnn tedavisi

bundadr. Eer kul, o doktoru mahir bilip, sözlerini tasdik ve ken-

dine itibar eden o hasta gibi, kendi Mevlâsm Hâlk ve Rezzâk bilip,

Kelâm- Kadim'ine iman getirip, zât- pâkine itimad ederse, tevek-

kül makamna adm atm olur. Eer o kul hastann doktora teslimi

gibi, kendi; tedbir ve irâdesini terk edip, her iini Mevlâsna teslim

ederse, tefviz makamna kavuur. Eer doktorun maharet ve efka-
tini bilip, verdii ac ve tatl erbetleri kabul edip içen ve emrine
uyan hasta gibi, Hakk Teâlâ'nn Hakîm ve Rahim olduunu bilip,

belâ ve ni'metlerini kabul eder, ükür ve hamd edip emrine itaat

ederse, teslim makamna ulam, olur. Eger kul, o tabibin her söz

ve hareketinin, shhat ve afiyeti mucib.olduunu bilip, sevinen has-

ta gibi, Hakk Teâlâ'nn kelâm ve fiillerinin tam hayr ve hâlis salâh,

hikmet ve faydal olduunu, tecrübe ve müâhede edip, kalb ve rûhu
ile ondan lezzet alrsa, o kul rzâ makamna kavumu olur. Arabi

iir (tercümedir):

Olmayacak olan hileyle olmaz.

Bir ey olacaksa, olmadan kalmaz.

Zamannda olur, olacak olan,

Kardeim, pek zordur bilgisiz kalan.

ÜÇÜNCÜ FASIL
Mârifet yolunun dört aslndan üçüncüsü olan sabrn fayda ve

faziletlerini ve sonuçlarn alt nevi üzere beyan eder.

BRNC NEV: Sabrn faziletini âyet i kerime ve hadîs-i erifler

Ue bildirir:

Ey aziz! Allahü Teâlâ inâyet edip kullarna sabretmeyi öret-

mek ve ona tergib etmek için Kur'ân- Kerim'de çok yerde sabr bil-

diriyor. Bakara sûresi yüz elliüçüncü âyetinde: «Ey mü'minler sabr
ve namazla, Allahü Teâlâ'dan yardm isteyin. Muhakkak ki, Allahü

Teâlâ sabr edicilerle beraberdir», yüz ellibeinci âyetinde: «Ey mü'-

minler, itaat ediciyi âsiden ayrmak için sizi gazada dümandan
korkmakla, yahut oruç, ktlk ve açlkla, zekât ve bir zarar netice-

sinde maln azalmasyla,, hastalk ve zayflk gibi beden noksanla-

ryla, gök ve yer âfetlerinden meyvelerinizin veya meyve yerinde

olan evlâdlarnzn mahv ve noksanlyla imtihan ederim. Ey Mu-
hammed, sen sabredicilere ikramm müjdele-, Râd sûresi yirmiikin-

ci âyetinde: «Rab'lerinin rzâsn isteyerek nefse uymaktan ve gü-

nah ilemekten sabredip, namaz klp, kendilerine verdiimiz n-

zktan gizli ve aikâr, artlarna uygun infâk edip iyilikle, kötülüü
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[sevabla günah] giderenlerin amellerine ukbada dâr- hüsnâ ve ra-

hat vardr», yirmialtmc âyetinde: «Melekler, her kapdan girip, on-

lara: Meakkat ve günahlardan sabrnz sebebiyle, Allahü Teâlâ si-

zi, her âfetten salim etti. Bu Cennet size, ne güzel son oldu ki, onda
daima ve sonsuz olarak durursunuz, derler», Bakara sûresi yüz
yetmiyedinci âyetinde: «Fakirlikte yoksullukta, sknt ve mihnet-

te, cihad, gazâ ve mukatelcde sabretmektir. Bu sfatlarla mevsûf
kimseler, Hakk'a mütabaatta sadklar ve rezaletlerden saknclar-
dr», «Allahü Teâlâ sabredenlerle beraberdir», «Allahü Teâlâ sabre-

denleri sever», «Sabret, Allahü Teâlâ, sabredenlerle beraberdir»,

Hûd sûresi yüz onbeinci âyetinde.- «Tâate sabr eyle ki, Allahü Teâlâ
amellerine ihlâsla sabr edenlerin ecrini zâyi etmez», NahJ süresi

doksanaltnc âyetinde: «Fakr ve meakkat külfetlerine ve kâfirlerin

eziyyetlerine sabredenlerin, elbette ecir ve mükâfatn, amellerin-

den güzel ve çok ederiz», ayn süre yüz yirmialtmc âyetinde: «Sabr
edersiniz, muttekiler hayrldr», «Sabredicilere hesapsz karlklar
verir», ayn sûre yüz yirmiyedinci âyetinde: «Sabr isâbet edenlere

sabret, bu azimeti i ilerdendir», «Sabret, muhakkak ki Allahü Teâ-

lâ'nn va'di hakdr, dorudur». ûra sûresi krküçüncü âyetinde:

«Müslüman zâlimin zulmüne sabredip, intikam almayann bu sabr
aff büyük ilerden ve büyük zâtlarn ilerindendir», «Resullerden

ulül-âzm sahibi olanlar gibi sabret». Elem nerahleke sûresinde:

«Dünyada bu ar yükün güçlüüyle, âhirette kolaylk vardr. Mek-
ke'de güçlük olduysa, Medine'de kolaylk vardr», Ve'l-asr sûresin-

de: «Günahlardan sabr ile tâate gayret etmeyi bakalarna vasiyyet

ettiler», buyurmutur.

Allahü Teâlâ hadis-i kudside buyurdu ki: «Ey insanolu, kazâ-
ma râz olmayan, belâma sabr etmeyen, ni'metlerime ükr etmeyen,
verdiime kanaat etmeyen, kendine baka Rabb arasn. Ey insan-

olu, belâma sabreden Benden râz olmu olur».

Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) hadis-i

eriflerinde buyurdu ki: «Ey ümmetimi mân iki yarmdr. Yars
sabr, yars ükürdür. Sabrn en üstünü, musibetin banda bulunan
sabrdr. Musibet anndaki sabr, teslimiyettir. Sabr, her tâatin

mebdeidir, her musibetten saknmann asldr. Her ibâdetin asl sa-

brdr. Skntlara sabredene müjdeler olsun. Bir ac söze sabr ede-

meyen, bir çok ac sözler duyar. Sabreden zafer bulur. Sabr acdr,
onu yutan hürdür. Skntlara sabretmek, hüsn-i yakîne kavumak-
tr. Hakk Teâlâ'dan sabrl kimse yoktur? zira müriklerin kendisine
iftiralarn iitip, yine onlara shhat ve rzk ihsan eder. Sabrn ba-
langc ac, sonu tatl ve lezizdir. Sabr, Hakk'n sfatdr. mann ba-

sabrdr. man sabr ile cömertliktir. Bir kimseye sabrdan hayrl
bir bahi verilmemitir. Sabr, Allahü Teâlâ'dandr. Acele eytan-
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dandr. Yardm sabr iledir, ne'e keder Uedir. Malna veya kendine

bir musibet gelen, onu gizler ve ikâyet etmezse, Allahü Teâlâ ona,

muhakkak, iman lezzetini ikram ve ihsan eder. Bütün günahlarn
yarhâr. Hazret-i Eyyûb aleyhisselâmn hastalnda yaralar kurt-

land zaman, her seher vaktinde, Hakk Teâlâ onu vastasz fiyâdet

edip, lûtfu ve keremiyle: Habibim Eyyûb, naslsn? Belâmz gelme-

siyle nicesin? derdi. Hazret-i Eyyûb aleyhisselâm, Hakk Teâlâ'nm hi-,

tabnn lezzeti ile, sabr acln unuturdu. Eyyûb aleyhisselâm, afi-

yet kokusunu alnca, o iyâdet (hasta yoklama) ünsiyyetinden kor-

kar olmutur. Onun için hasretle darr'ndan ikâyet etmitir. Kyâ-
met günü, sabredenlere karlklar verildii zaman, derler ki, yâ
Rabbi, bizi bir daha dünyaya gönder de, kendi etlerimizi, makas-

larla, kendimiz dorayp, acsna sabredelim ve bu büyük sevabiar-

dan daha çok pay alalm». Nazm:

1. Ate duhana der ne kaçarsn raa zûd

Bensiz karar yoktur, olur ho benimle ûd.

2. Oldur bana muhabbet edip kadrimi bilen

Zira ki, buldu kendi fenâsnda ûd sûd.

3. Ey yâr- sû'le-hânmz ehlen ve merhaba
Ey fâni yi ehîd mezâ-y mefhar-i suhûd.

4. Mahv oldu hâk nân olup, ol yand mi'dede

Nân oldu tatl can ki, odur zübde-i vücûd.

5. Mahv olsa cân okur o âdem levhini yân,
Mahv eyle can koyma celâlette ey Vedûd.

8. Cân ak od una yansa, sakardan emin olur,

Fakr ü fenaya erse bulur devlet-i hulûd.

7. Uaka ak srrn der HAKKI olsalar,

Eshâb- kehf misli hem ikaz ü hem rukûd.

1. Ate dumana der ki: «Hemencecik niye uzaa kaçyorsun?

Bensiz bir yere varlmaz. Bilirsin ki öd aac bile benimle güzel kokar.

2. Bana sevgi gösterip kymetimi bilen odur. Zira öd aac, ken-

dini yok etmekle saâdet buldu».

3. Ey alevimizi yiyen sevgilim! Ho geldin, merhaba. Ey ehidlik-

te yok olanmz ve ey görülebilirlik âleminin övünç kayna.

4. Toprak, yiyecee dönüüp yok oldu ve midede yand. Sonra o

yiyecek tatl cana dönütü ki o, vücûdun özüdür.

5. Can da yok olursa, o zaman yokluk levhasn apaçk görüp

okur. Ey Rabb'imf Canm yok eyle de sakn celâlette brakma.

' SSUKn 2- 7fcK.M? F.47



738 MARFETNAME

6. Can, ak atei?e yarmca, Cehennemden emniyette olur. Eer
fakr ve fenaya ererse Cennet talihine kavuur.

7. Ey Hakk! Eer onlar Ashâb- Kehf misali hem uykuda, hem
de uyank olsalard âklara ak srrn anlatabilirlerdi.

KNC NEV: Sabr ve tahammülün had ve hakikatini, tatll-n ve kerametini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sabr, nefsi feryaddan habs ve

men etmektir. Sabr, nefsin nazlarndan mücâhede ile çkLp gitmek-

tir. Sabr, nefsin arzularn kesmek üzerine devam ve sebata ula-
maktr. Sabr ikidir. Biri kötülüklere sabr, dieri mahbûbsuz sabr-
dr. Musibetlere sabretmek, en üstün mevhibeye kavumaktr.
Sabr- cemildir, câlib-i,ecr-i cezildir. Rahatlkta ükret, skntda sa-

brl ol. Sarsntda vakur, iddette sabûr, gadabda halim ol. Sabr ile

musibet olmaz. Sabreden, musibetten elem bulmaz. Belâya sabreden,
kazaya raz olmu olur. Rzâ ile sabr kolay olur. Sabredene belâ

bal olur. Sabr ile koruk, helva olur. Sabreden zafere erer. îmann
asl sabrdr. Islâmn asl rzâdr. Eer Allahü Teâlâ'nn belâlar se-

nin üzerine yadrdn görürsen, yakinen bil ki, seni ikaz eylemi-
tir. Ni'met bulunca ükret, belâ gelince sebret. Musibette alamak
ve .feryad etmek, musibetten ar ve zordur. Feryad sabrdan me-
akkatlidir. Sabr, elem ve belâdan ikâyet etmemektir. Sabr, belâ-

y rzâ ile karlamaktr. Sabr edene ni'met ve nikmet beraberdir.

Sabrl ba selâmettedir. Sabr, güzel alâmettir. Belâ Hakk vergisi-

dir. o hâlde belâdan ikâyet hatadr. Belâ
6
güzeldir. Zira o ezeli bah-

itir. Sabr, bir mübarek erbettir ki, âfiyeti mucibdir. Nazm-.

1. Fakr ü fena iste sen ey bü'l-vefâ,

Tâ bulasn künc-i bekadan safâ.

2. Kendini yok düün yakin-i fakr odur.

Hem ben ü sen, o deme oldur fenâ.

3. Kibri koy, ol dil ile per andan al,

Kibre bedel anclaym kibriyâ.

4. Hâk ol pâk ol seni sen görme hiç,

Tâ bitsin hâkinde güzel tûtiyâ.

5. Versen eer aka bu cân revan,

Bin cân olursun ho ü bî-müntehâ.

6. Kalbe verir ak demi ho hayât,

Cân cihândr o demi cân-fezâ.

7. Bil ki bir Allah'dr edip eyleyen,

Her ne olursa ver ona ho nzâ.
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8. Mâni' ü mu'tî çün odur cümleden,

Halk unut Hâlk'a eyle senâ.

9. HAKKI idip Hakk'a gönülden rücû\

Sâbir ol, ondan geleni bil atâ.

1. Ey vefann ilk kayna! Fakr u fenâ iste ki bâkîlik köesinde

safâ içinde olasn.

2. Kendini yok farzet ki, fakr yaknl odur. Üstelik, yok ben,

yok sen veya o deme ki bunlar fenadr.

3. Kib'ri brak. Gönül ile ol vc ondan kanat edin, ve kibir

ona bedel olan Kibriya (Allah) y iste.

4. Toprak ol, pâk ol ve asla kendini görme. Tâ ki

için güzel bir sürme olsun.

5. Eer daima bu cann aka verirsen bin cana eriirsin ve snr-
sz holuklar içinde olursun.

6. Ak demi, gönle ne güzel bir hayat verir. O canlar balayan
dem de cihann candr.

7. Bil ki edib eyleyen yalnzca Bir Allah'tr. Her ne olursa olsun

O'na gönülden rzâ göster.

8. Madem veren de alan da O'dur, öyleyse halk unutup Hâlk'a

övgüler düz.

9. Ey Hakk! Gönülden Allah'a yönetip sabrllk göster ve O'n-

dan geleni bir ba kabul eyle.

ÜÇÜNCÜ NEV: Sabr ve tahammülün te'sir ve faydalarn bil-

dirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kulun kalbini Hakk'n huzu-

rundan megul eden, dört engelden üçüncüsü olan iddet ve musi-

betlerdir. Bunlardan feryad etmek ve korkmaktr. Bunlarn kifaye-

ti sabrdr. Yukanda buna iaret etmitik. O hâlde sabrn her ko-

nusunda, sabrl olmak iki ey için lâzm bilinmitir:

1 — bâdet ve huzûra kavumak saylmtr. Zirâ ibâdet iinin

esas ve temeli, sabr ve tahammülde huzurdur. te sabrl olmayan

kimse, ibâdet ve ^huzurdan bir eye kavuamaz. Çünkü bu dünya
mihnet ve meakkat yeridir. însan dünyada yaadkça, çeit çeit

iddet ve musibetlere mübtelâ olur. nsana ârz olan iddet ve mu-
sibetler kiinin ehlinde evlâdnda, akrabasnda, kardelerinde ve ar-

kadalarnda bulunan fakirlik, yoksulluk, eksiklik, ayrlk, hastalk

ve ölüm gibi mujbetler ve kendinde bulunan çeitli hastalklar, ya-

ralar, szlar, elem ve dertler, vesvese, korku ve evham gibi musi-

betlerdir.*. Ayn ekilde rznda bulunan insanlarn ona dümanl,
kavga, cidâl, hased, dövme ve çarpma, onu ayplamalar, ona ha-
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karet etmeleri, gybetini yapmalar, utandrmalar gibi musibetler-
dir. Malnda bulunan, slâh ve tedbir, hfz ve telef, zevâl ve elden
gitme, âfet ve hrszlk gibi musibetlerdir. Bu musibetlerin her biri-

nin bir zehiri ve yakmas vardr. Onlarn aclklar ve hararetleri,

iddet ve zahmetleri bir baka nevidir. Demek ki, bu musibetlerin
hepsine sabr etmek, katlanmak gerekir, tâ ki feryad ve korku, kulu-
nun kalbini ibâdet ve huzûr için rahat olmaktan alkoymasn. Nite-
kim derler ki, dört çeit ölümle ölmeyen, ibâdetin tadn bulamaz,
huzûr lezzetini alamaz. Birincisi beyaz ölüm olup, açlktr. kincisi
siyah ölüm olup, insanlarn kötülemesidir. Üçüncüsü krmz ölüm
olup, nefsin hevasna uymamaktr. Dördüncüsü yeil ölüm olup, ka-
zânn cereyandr. Bu dört ölüme sabr eden ibâdetle huzura kavu-
mutur. Beyt (tercümedir):

Hicranna tahammül eden vasimi bulur,

Sabr ü sebat olana müjdeler olsun.

Beyt:

Dilediin her eye sabrla kavuursun,
Takvâ ile demiri yumuam bulursun.

2 -— Sabrda olan iki cihân hazineleridir. O hazinelerin bazs
necât,< kurtulu ve rzka, muradlara nâil olmak.ve dümana zafer-

dir. Akranndan üstün olmak, gönüllerde vak'aîarla yer etmek de
kendine süsdür. Hakk'dan rahmet, muhabbet ve senâdr. Allah ka-
tnda derecesi yüksek olmak, kerâmete kavumak ve hesabsz ücret
ve karlktr. Allahü Teâlâ kuluna bir saat sabr için. bunca kerâ-
metîer ihsan eder. Demek ki, dünya ve âhiret iyilii sabrdadr. Ni-
tekim Hazret-i Ömer (radyalîahü teâlâ anh) buyurdu ki: «Mü'mi-
nin bütün iyilii, bir saat sabnndadr». Arabi iir (tercümedir):

Zamann dar olursa, sklrsan sabr eyle,

Yaknda açlrsn hiç ümidini kesme.

Sabnn fazileti hakknda 6ana, bu kifayet eder ki, Allahü Teâlâ
sabr kendi Kitab'nda nice yönleriyle medh etmitir. O hâlde bu e-
refli hasleti ganimet bilip onunla sfatlanmaya gayret eyle. Tâ ki
mükilât çekerek kolayl bulasm ve sonsuz saâdet ve kurtulua
kavuasm. iir (tercümedir):

Bir gün meakkat, mihnet, eer gelirse sana,

Sabreyle, tahammül et ve gösünü aç ona.

Çünkü zaman deime bakmndan acîbdir.

Bir gün sknt varsa, bir gün ne'e var sana.

Sabrn güzeli, iddetin vakt ve miktann aklna getirmektedir. Çün-
kü o ne erken gelir, ne de geç kalr, ne artar, ne eksilir. Alamak ve
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feryâd etmede bir fayda yoktur. Belki zarar ve keder çoktur. Çün-
kü her iin bir zaman vardr. Her eyi yapan Allahü Teâlâ'dr. Beyt:

Her ii Hak'dan bilir, halk unutmu Hak inas
Ol görür kim hayra er ü adle zulm olmu libâs.

Allah ile dolu olup da halk unutan kii her ii Allah'tan bilir. O
kii görür ki, hayra er; adalete de zulüm bir elbise olmutur.

Bu kalenin iç suru, Hakk Teâlâ'nn sabrl kuluna, sabrla olan

güzel karlklarn düünmek ve Hakk katnda olan büyük ecirleri

hatrma getirmektir. Gerçekte bu dahi Allahü Teâlâ'nn tevfikdr.
Beyt (tercümedir):

Siz ey belâlara çok sabredenler,

Gidiniz, bu yolla Hakka gidiniz,

Nazm:

1. Ey rûh seyr-i âlem-i imkân nene gerek.

Dilde seyâhat eyle bu zindan nene gerek.

2. Vahdet ki merebindir, olur halvetin cihân,

Tercih i gâr ü kûh ü beyâbân nene gerek.

3. Ger merebin vasi' ise, bil Cennet içresin,

Se.yr-i bahâr ü ba u gülistân nene gerek.

4. Vaktinde ukd gonca misâli çün açlr.

Pes itigâl i nâhun ü dendân nene gerek.

5. Çün derd kâmrân olur, oldur devâ-y mahz,
îzhâr- derd ü hâhi-i derman nene gerek.

6. Dil hurrem olsa ak ile, terk terk eder seni,

Ol dostu iste HAKKI, bu düman nene gerek.

1. Ey rûh! Varlk âleminde dolamak nene gerek. Gönülde se-

yahat eyle bu dünya zindan nene gerek!..

2. Merebin vahdet ise, halvetin cihan olur. Yoksa maara, da
ve çölü tercih de ne oluyor!

3. Eer merebin geni ise bil ki Cennettesin. Bahar, ba ve gü-

listan seyri nene gerek.

4. Mademki bütün düümler zaman gelince gonca misali açlr;

öyleyse trnak ve di ile uraman nene gerek!..

5. Mademki dert, bahtiyarlktr ve o, özün devâsdr. Öyleyse der-

man istemek ve dert beyan etmek nene gerek.

6. Eer gönül ak ile sevinirse, seni çabucak terkeder. öyleyse

ey HAKKI! O dostu iste. Bu düman nene gerek.
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DÖRDÜNCÜ NEV: Sabr ve tahammülün ksmlarm ve fay-

dalarn, feryad ve figann âfetlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sabr, faydal, ac bir ilâçtr.

çilirse, içinde çok faydalar vardr. Her hastal giderir. Böyle s-

fatlar, özellikleri bulunan ilâc, akl olan, kendini zorlayarak içer.

Bir saatlik ac, bir yllk tatllktr deyip o ilâcn keskinliine ve ac-

lna sabr ve tahammül eder.

Sabr dört ksmdr: Tâate sabr, günahlar terke sabr, dünya-

nn fazlalna sabr, belâ ve musibetlere sabr. Sabr bu dört konu-

dadr. Sabrn aclna katlanana çok faydalar hâsl olur. Onlar
,

tâat menzillerine kavumak, istikamet ve çok sevap bulmaktr. Mâ.-

siyet ve belâlardan her iki âlemde âzâd olmaktr. Sonra dünyay
istemek zorluundan, malna müptelâ olmaktan rahat olmaktr.

Demek ki sabr ile, tâat ve erefli menzilleri, huzur ve mekârim-1

celilesi, üns-i billâh ve menâfi-i cemilesi hâsldr. Sabrl olan, kazâ-

nn kahrndan, ^kavgann feryad u figanndan, dünya meakkatin-

den, âhiretin akabelerinden, nefsin arzu ve hevâlarndan, dümann
amatasndan ve binlerce belâdan necât bulup, muradna kavuur.

ki cihan saâdetiyle rzâ makamna ular. Sabra dayanamayp, fer-

yad ve figan eyleyen,, her faydadan mahrum, her mazarratla ma-
mum ve hevâsna mâildir. Çünkü o zayf kimse, devaml ibâdete

sabredemez ki, üns huzurunu bulsun. Böyle gafil kalr. Yahut mâ-

'

yann fazlalndan sabredemeyip belâsn bulur. Yahut musibetle-

re sabredemeyip, feryad ve figanla sabrn faziletlerinden mahrum
kalr. Çok zaman, çok feryadla, sabrn karl da elden gidip, bir

musibet iki olur. Biri mekruhu ilemek, dieri sabr kaçrmaktr.
Nitekim derler ki, musibette sabrdan mahrum olmak, musibetten

büyük musibettir. O hâlde çok feryadda ne fayda vardr ki, elde

olan da elden kaçrr. Elden gideni sana iade etmez. O hâlde feryad

ve figan çok etme ki, birini kaçrrsan^öbürü kaçmasn. En ümullü
söz Hazret-i Ali'nin (r.a.) bir ahs ta'ziye edip söyledii u sözdür:

«Sabr edersen, kader üzerine câri olur, sen me'mûr olursun. Çünkü
her eyi yapan bir Hâlk ve Bâridir. Kazâ ve kaderi âlemde câridir.

Hükümleri vakti gelince her eye sâridir», buyurmutur. O hâlde

tedbir ve tedârikle feryad ve figan eden, afiyet hil'atndan soyun-

mutur. Tefviz, tevekkül, sabr ve tahammül âriflerin kândr. Çün-

kü bunlar, mârifet eserleridir.

BENC NEV: Sabr ile her kemâlin hâsl olduunu, sabr ile

herkesin afiyet bulduunu, sabrn sonunun rzâ olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, her ilim ve amelin, her mârifet

ve kemâlin yapc sebebi vardr ve tahammüldür. Her nedâmet ve
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melâmetten necât ve selâmetin sebebi, sabr ve teennidir. Sabrn

son derece acl, elbette rzânn tatllnn balangcdr. O ise iki

dünya saadetidir. Sonsuz sevinçtir. Nitekim anlatrlar: Bir katrc

vard. Kalbine ilim örenme arzusu dütü. Katrlarn yama edip,

datt. Evinde hâmile bir hanm vard. Bütün masraflarm görüp,

ondan izin ald. Rzâsiyle ilim örenmek için bir baka memlekete

gitti. Yirmi sene Arabi ve dini ilimleri okuyup tamamlad. Sonra

memleketine dönünce, yolda bir kâmil pire misafir oldu. Hâlini ona

anlatt. O kâmil, o âlime, ilim ve amelin asl nedir? diye sordu. Âlim

cevap veremeyip, siz buyurun efendim deyince, kâmilden: «Eer bi-

ze bir müddet hizmet edersen, ilmin aslna kavuup, evine gidersin»

cevabn ald. Alim, kâmilin hizmetini kabul edip, onun yannda iki

yl kadar kald. Sonra o kâmil, o âlime efkat edip, «Olum, gel sa-

na cevabn vereyim de hanmnn yanna dön. ömrün oldukça, bi-

ze hayr duâ edersin. Yakînen bil ki, bütün ilim ve amellerin, her

marifet ve kemâlin asl sabrdr. Bunlar sabr ile elde edilir. Taham-

mül ve teenni de sabrn içindedirler. Her ite sabrl olursan, her pi-

manlktan kurtulursun, iki âlemde her eyden nasib alrsn. Bu ky-

metli cevher için seni bir müddet alkoydum. Sebebi, kadr ü kyme-

tini bilip, hiçbir zaman unutmayasn», buyurdu. O âlim bu cevhere

mâlik oldukça, o kâmilin duâsn ve rzâsn alp, memleketine dön-

dü. Akamdan sonra evinin kapsna gelince, o anda hâtrna, yirmi

iki yldan beri haber alamad evin kapsn çalmadan, pencereden

bakp, o zamandan beri bu evde kimin kaldn göreyim

Pencereden gizlice baknca, bir de ne görsün: Bi

nar gibi hanmnn boynuna sarlmt. O anda

bandan gitti. Kendini kaybedip, pencereden ok atp. o genci öldür-

meye hazrlanrken, aklna sabretmek geldi. îki yl bekleyip kazan-

dm cevheri hemen elden çkarmayp, kapya gideyim, sonra o de-

likanly öldüreyim, dedi. Sabredip, kapy çald, tçerden delikanl,

kimsin?, diye seslendi. Bu evin eski sahibiyim, dedi. O anda hanm,
sesinden beyini tanyp, sevinç içinde, o gence, hadi olum, baban

geldi, kapy aç. Sen domadan önce gurbete giden baban geldi dedi.

Sabreden o adam. bu konumadan, o gencin kendi olu olduunu

anlad. Sabnn kerameti ile. sonu çok büyük üzüntü olan pimanlk-

tan kurtuldu. Sevincinin çokluundan, ona sabr ihsan eden hakiki

Sabûr'a çok hamd ü sena eyledi. Yaad müddetçe sabr ile saadet

buldu. O mürid-i kâmile duâ edip müderris ve müellif oldu. Hanefi

fkh ilmini ihyâ edip. Kudûrî kitabn telif etti. Beyt:

Hazm olunmaz belâlara sabr et,

Akbet ho-güvâr olur ey dil.

Ey gönül! Hazm olunamayan belâlara bile sabr göster ki, sonun-

da onlar da iyi sonuçlanr.
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Bir kâmil vefat edecei zaman oluna demitir ki: «Bir nasiha-

tim vardr. Sana vasiyyet ederim ki, onu tutup amel edebilirsen, iki

âlemde Hakk'n ve halkn makbulü olursun. Her hâlinde saadet ve

selâmet bulursun». Olu: «Buyurun babacm, bamla, canmla ka-

bul edeyim. Gösterdiin yolda gideyim». Ölmekte olan baba, olu-
nun kabul cevabn iitince: «Olum mum fitili ol», demi ve âhire-

te gitmitir. Sonra bu derin hikmeti, kimi rzâ ile, kimi de sabr ile

tevil etmitir. Rzâ ile tevil eden o kâmilin muradna kavumutur.
Zira sabr, musibetten gelen elemi saklayp, feryad ve figan etme-

mektir. Rzâ ise, belâdan aslâ elem duymamaktr. Rzâ makam, sa-

br makamnn üstündedir. Rzâ makamna kavuan, Allahü Teâlâ*-

ya kavuur. Arabi iir (tercümedir):

leri kolaylatr, dostum kendi nefsine,

Feryâd ü figân etme, sabret elemlerine.

Çok gördüm dostlarmn elem ve dertlerini,

Ardndan sürür geldi, kalmad hiçbirine.

Nazm:

. Sabr kl etme umurunda itâb,

Sabr ile derler olur güre dûâb.

2. Sabr ile dostun olur dümanlar,
Sabr ile rehber olur rehzenler.

3. Sabr esmâ-i ilâhidendir,

Hikmet-i namütenahidendir.

1. Sabr göster, ilerinde aceleci olma. «Sabr ile koruk pekmez
olur», derler.

2. Sabr ile dümanlar dostun olur. Sabr ile yol kesiciler, rehber
olur.

3. Sabr, Allah'n isimlerindendir ve sonsuz hikmetlerden biridir.

ALTINCI NEV: Sabr ve tahammülün elde edilmesini bir kaç
misalle bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, iin esas ve sözün ksas u-
dur ki, tam tevekkülle, kalbi alt balantlardan kesip; nefsi kuv-
vetli âdetlerden alkoymak ve tam tefviz ile ilerinde tedbiri terk

edip, esrarna vakf olmadan Hakk'a teslim etmek, güzel sabrla be-
lâlara katlanp, nefs istemedii hâlde sabrn ac urubunu içmek,
kemâl-i rzâ„ile kazay karlayp gitmek lâzmdr. Kzp feryad eden
nefsin yularn ksmak çok zor olup ac ilâç, tal yol, ar yüktür.

Fakat salam tedbir ve doru yoldur. yi ahval olup sonu sonsuz
ni'metlerdir. Beyt (tercümedir):
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Frsatlar fevt etme ki, tehir haraçtr,

Mihnetlere sabr eyle ki, miftah- ferectir.

Beyt:

Her çektiin elemin sonunda ferah gelir,

Her gecenin sonundan, aydn bir gün yükselir.

Ne dersin, o zengin ve müfik baba hakknda ki, olunu meyve

yemekten men eder, yahut onu sert, kaba bir hocaya teslim edip,

bütün gün onun yannda kalp, oradan ayrlmayacaksn, der. Bu

babann çocuunu meyve yemekten men etmesi, onun bahilliinden

midir dersin? Halbuki o, cömertliinin fazlalndan, yabanclara

bile ni'met saçmaktadr. O babann, onu orada akamlara kadar

haps etmesi, bulundurmas, ona eziyet ve ihanet midir dersin? Hal-

buki ona olan ihtimamndan bütün maln verip onun emniyet ve

rahatn ister. Veya ondan kan aldrmas, ona olan dümanlndan
mdr dersin? Nasl dersin ki, onu esen yelden bile saknr. Aslâ!

Ona nasl zarar vermek ister? Lâkin babas, onun iyiliini bunlarda

görmütür. Böyle az sknt ile büyük faydalara kavuacam bil-

mitir.

Ne dersin o mütehasss doktor hakknda ki. yürei yanan hara-

retli bir hastay, bir bardak sudan men eder yahut ona öyle ac bir

urup içirir ki, aclnn te'sirinden bedenini titreme alr, onu içmek

istemez; yahut ona bir macun yapp, bunu yutunca ishal olur. O
doktorun bu hastaya muamelesi, hastaya eziyet veya dümanlk
mdr dersin! Hayr deildir. Bilâkis onun iyiliini istemek ve do-

sini de onlar vermemekte bulmutur. Onu rahatsz eden maddeler

de, ishal ile bedenden atlmaktadr. Onun için mütehasss doktor,

hastann lezzetini aramayp, ona yararl olan vermektedir. Sabr
eden ve doktora teslim olan hasta da, ifâ bulmaktadr. te âlemle-

rin Rabbi ve merhametlilerin en merhametlisi, Hakim ve ihsan sa-

hibi Allahü Teâlâ da, sana bir pideyi veya bir gümüü Termese, dü-

ünmelisin ki; muhtaç olduun eylere o Mâlik ve onlar sana ver-

meye kaadirdir; ihsan ve cömerdlik O'na mahsustur, senin.her hâlin

ve her ey O'nun ma'lûmudur. O'nun için fakirlik, âcizlik. bahillik ve

bilmemezlik düünülemez. Bilâkis herkes O'na muhtaçtr, O kuvvet-

lidir, çok kerim ve çok bilicidir. Bu takdirce yakinen bilirsin ki, mu-
hakkak ki Allahü Teâlâ o pide ve dirhemi, ancak senin iyiliin için

vermemitir. Niçin iyiliin için vermemitir. Niçin iyiliin için olma-

sn ki, Kur ân- Kerîm'inde: «Göklerde ve yerde olanlar tamamen
emrinize verdi-, buyurmutur. Niçin iyiliin için olmasn ki, dünya

ve içindekileri, senden silip götüren mârifeti sana ihsan etmitir.
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Hadîs i kudsîde buyurdu ki: «Merhametli çobann hayvann kok-

mu, çürümü eylerden men ettii gibi, ben de evliyam dünya ni'-

metlerinden men ederim». O hâlde Allahü Teâlâ seni bir zorlua
düürdüyse, yakinen bil ki. O seni imtihan için belâ vermekten ga-

nidir ve senin hâlini bilicidir. Za'fn görücüdür. Sana raûf ve rahim-

dir. Zira: «Allahü Teâlâ, kuluna efkatli bir anann çocuuna olan

merhamet ve acmasndan, daha merhametlidir», hadis i erifdir.

Sana verdii küçük bir kötülük, senin bir büyük iyiliin içindir. Lâ-

kin, onu da yine O bilir, sen bilmezsin. Nitekim hadis i erifte: «Hiç-

bir küçük er yoktur ki, içinde büyük hayr bulunmasn», buyurul-

du. Onun için zorlukla beraber kolaylk bulunmutur. Arabi beyt
(tercümedir):

Çünkü Hakk'n hükmüdür, usr bulunur yüsr ile,

Zorluk, iddet artnca kolaylk taleb eyle.

Bunun içindir ki, kullarnn en kymetlileri olan evliyâ ve asfi-

yâsn çok müptelâ etmitir. Nitekim hadîs-i erifte: «Allahü Teâlâ

sevdiklerine belâ verir», buyurulmutur. Allahü Teâlâ'nn, dünyay
senden men ettiini, iddet ve musibetleri sana verdiini görürsen,

yakinen bil ki, O'nun katnda aziz ve muhteremsin, kymetli maka-
mn vardr. Zira O. seni evliyas mertebesine getirmitir. Ruhun
O'nun ikram ve ihsanna kavumutur.

O hâlde sabrl olup, ükr edesin. Böyle sabrn acl içinde

rzâ tatlln bulasn. Tevekkül, tefviz, sabr ve rzâ hakknda Ha-
kim Sina'nn yazd u iiri okuyup, bunlarn hakikatini ve ma-
hiyetlerini bilip, bunlarla sfatlanp can ü gönülden lezzet alasn.

Fârisi iir (tercümedir):

Gönül kymetlidir, Hakk a o yârdr.

Onun her sûn'unda lâtif hükm vardr.

Keskin görülüler hep bilirler ki,

Onun yaptnda hep hayr vardr.

ryi, kötü demek, benden sendendir.

Hakk n yaptklar hep iyiliktir.

Gönülde srrn, Hakk iyi bilir.

Çünkü hilkatim, O halk etmitir.

Âlemde yiyi ve hem kötüyü,

Ve hattâ her eyi, O iyi bilir.

Ölüm ve iyilik sana Ondandr,
Maln ve mirasn sana Ondandr.

O kullar ki kaderinden kaçarlar,

Bilmezler ki, o da kaderinde var.
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Hakk'n kazasna raz olmayan.

Odur dûn-hilkat ve gümrâh olan.

Niçin sen kazaya rza vermezsin,

Niçin Hakk', sen Hakk ile bilmezsin.

Ondandr her gelen belâ iyi bil,

Bir deil, bin olsa gayriden deil.

Ac, tatl hepsi olunca O'ndan

Hepsi iyidir, kaç kötü sanmaktan.

Bulunduun yerde, geçerse ad,

Hemen teslim ol ki, bunun var tad.

O O'dur, etme serkelik sen O'na,

O'ndan kaçarsan, yine sn O'na.

Maln, tenini O na smarla,

Böylece kalbinde hep ol O yârla.

Cann da, maln da O'nun ihsan.

Niçin esirgersin öyleyse an.

Kulluk teslim olmakta, baka deil.

Yoksa sendeki kalp, selim kalp deil.

Onlar ki, kalpleri uyank olur.

Kalbin niçin, nasldan uzak bulur.

Gelirse üstüne yukardan belâ,

Yüzün Hakk'a döndür, etme vâveylâ.

Teslimiyet, nâr siler ya eder,

Nemrûd'a derd brahim'e ba eder.

Hakk'dan bakasn kabullenme sen,

Kalbini ayârdan tamam çevirsen.

Duydun mu, Halil'in havada iken,

Cebrâil'e cevab ki teslimden.

Ban çkarp can kapsndan.
Dedi ki, ey dostum, çk aramzdan.

Mancnk salland, o havaland.

Toprak gibi bolukta yuvarland.

Geldi Cibril, sana delilim dedi,

Bu gönlüm sana hep iyilik diledi.

Tehlike hâlinde ey dostum benden,

Bir istein varsa kesemem senden.
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Halil kendini Hakk'a smarlad,
Otuzyedi günlük ate kalmad.

Kzgn ate selâmet oldu ona,

Sanki iniverdi bir gülistana.

Braknca atee Halil kendini,

Ate de brakt kendi iini.

Onun dergâhna sensiz hâzr ol.

Gözlerini kapa öyle nazr ol.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Arifler yolu esaslarnn dördüncüsü olan «rzâ»nn fazilet, fay-

da ve neticelerini alt nevi üzere bildirir.

BRNC NEV: Rzânn faziletini âyet i kerîme ve hadis i erif-
ler ile bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inayet edip, rzây öretip müj-
delemi ve Kur'ân- Kerim'inde Mâide sûresi yüz ondokuzuncu âye-
tinde: «Allah onlardan râz oldu, onlar da Allahü Teâlâ'dan râz ol-

dular. Bu honutluk büyük kurtulutur», Tâhâ sûresi yüz otuzuncu
âyetinde: -Güne domadan önce sabah namazn kl, batmadan ön-
ce ikindi namazn kl, gece saatinde akam ve yats namazlarn kl,
günün etraf olan zeval [öle] vaktinde öle namazn kl, tâ ki üm-
metine efaatinden râz olasn», Tevbe sûresi yetmiikinci Ayetinde:
«Bunlardan büyük, kendinin rzâsn va'd eyledi. te bu rzâ, büyük
bir kurtulutur». «Allah onlardan râzdr, onlar da Allahü Teâlâ'dan
râzdrlar», «Onlar Allahü Teâlâ'nn tâifesidir. Muhakkak biliniz ki.

Allahü Teâlâ'nn tâifesi olanlar, kurtulmulardr», «Ey mut'mainne
nefs, Rabbine, Ondan râz ve O da senden râz olmu olarak dön»,
Beyyine sûresi sekizinci âyetinde: «Allahü Teâlâ onlardan râz, on-
lar da Allahü Teâlâ'dan râz olurlar. Bu mükâfat ve nzâ, Allahü
Teâlâ'dan korkup emrine uyup, yasaklarndan saknanlar içindir»,

buyuruyor.

Hadis i kudside buyurdu ki: «Ey insanolu, kazâma râz olma-
yan, belâma sabretmeyen kendine baka Rabb arasn. Ey insanolu.
Benden râz ol ki, Ben de senden râz olaym ve sana muhabbetimi
veririm. Ey nsanolu, senin için kazâma râz olmaktan baka ifâ
dilediim olur. Ben istediin eyden râz olursam, sana dilediini
veririm. Ey insanolu, senin için kazâma râz olmaktan baka ifâ
ve çare yoktur. Ey insanolu, gün be gün kldn namazlardan râ-

zym, sen de her günkü rzkn için Benden râz ol. Senden yarnki
namaz istemediim gibi sen de Benden yarnki rzkn isteme. Ey
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insanolu, kazama raz olmaktan baka sevdiim bir eyle, Bana
yaklamak isteyenler yanaamazlar. Ey kulum, kazama raz olmak-
tan sevgili bir eyle Bana yaklaamazsn. Benden râz olursan, Ben
de senden râz olurum. htiyacn yalnz Benden istersin, onu sana
veririm. Ey kulum, Benim rzâm, senin rzândr. Kazamdan râz
olursan, rzâm bulursun».

Habîb-i Ekrem (s.a.v.) duâ edip.- «Yâ Rabbi, Senden kazâna rzâ
stiyorum», demitir. Buyurdu ki: «Allahü Teâlâ, nefsini bilen, diline

sahip olan ve kazâya rzâ gösteren kuluna merhamet etsin!». Yine
buyurdu: «Allahü Teâlâ'nm yeryüzünde öyle kullar vardr ki, gönül-
leri güneten parlak, ileri peygamber iidir. Onlar için dünyada ne
az vardr, ne çok. Allahü Teâlâ onlara ne ksmet etmi ise, râz ol-

mulardr. Hakkn rzâsn da bulmulardr. Hakk Teâlâ rahat ve
bulundurmutur. Sknt ve üzüntüyü kazâya rzâsz-

lkta klmtr. Hakk Teâlâ'dan, az rzkla râz olandan O da az

amelle râz olur. Hak Teâlâ'dan râz olandan, Hakk'n da râz oldu-

unu bil. Zira Allahü Teâlâ, "Allah onlardan râzdr, onlar da Al-
lahü Teâlâ'dan râzdr", buyurmutur. Amellerin en üstünü, Allahü
Teâlâ'dan râz olmaktr ve O nu sevmektir. Hakk'n rzâsn, insan-

larn rzâszl ile isteyenden, Hakk Teâlâ râz olup, insanlar da
ondan râz eder. Hakk'a nzâszlkla, insanlarn rzâsn arayana,
Hakk Teâlâ gadap edip, insanlar da ondan rzâsz yapar. Bütün ha-
yr, kazâya rzâdadr. Râz olamazsan sabr eyle. Tâ ki tedricen sa-

br, rzâ hâlini alsn. mann kemâli, kazâya rzâ, belâya sabrdr».

1. Habîb-i Hakk'dan ören kimyâ ho,
Ne kim, Allah ederse ver rzâ ho.

2. Gelir çün kalbine hüzn ü elem, gam
Çek an sen sana bil âinâ ho.

3. Nüzul eyler havâtr kalbe Hakk'dan,
Kabul et, cümleye de merhabâ ho.

4. Misâfirdir gam, et izzet ona kim,
Gide senden Hüdâ ya her belâ ho.

5. Seni gam bulmasn, illâ ki handân.
Sakn reddetme derdi bil devâ ho.

6. Mübârektir bu gam hergiz tükenmez.
Ne gamdr bil niâmdir dil-rübâ ho.

7. Cefâdan kaçma, namerd olma HAKKI,
Cefâdan merd-i Hakk bulmu safâ ho.

Nazm:
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1. Kimya ilmini Allah'n sevgililerinden ören. Allah'n eyledii

her ne olursa olsun ona ho rza göster.

2. Mademki gönlüne hüzün, elem ve gamlar gelmekte, öyleyse

onlar çek ve kendine güzel bir âinâ olarak kabul eyle.

3. Korkular, gönle Allah'tan getir. Bunlar kabul edip herkese

bir hoça merhaba de.

4. Gam bir misafirdir. Ona izzette bulun ki, böyle yaparsan her

bir belâ senden savulur.

5. Gam seni bulmasn ama handan da olma. Sakn derdi reddet-

me ama, devây da ho bil.

o. Bu gam mübarektir ve aslâ tükenmez. Ne gam! O, gönüller

avlayan ne güzel bir ni'mettir.

7. Ey Hakk! Cefâdan kaçp namerd olma. Allah erenleri cefâdan

dolay ne güzel safâlar bulmulardr.

KNC NEV: Kazaya rzânn târif ve hakikatini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, rzâ hükümlerin cereyan al-

tnda kalbin sükûnudur. Rzâ. kalbin, kazânn aclndan sürür bul-

masdr. Rzâ, gönülden beenmemezlii çkarmaktr ve onda daimi

sürür bulmaktr. Rzâ, kendi akl tedbirinden kurtulmaktr. Takdir-i

Hakk'a uymaktr. Rzâ, Hakk'n irâde ve ihtiyâr ile kalbin sâkin ol-

mas, ona uymasdr. Rzâ, kulun Hakk'n ezeli irâdesine bakmas
olup, kazaya rzâszl terk O'nun eseridir. Rzâ, kazâ hükümlerini

sürür ile karlamaktr. Rzâ, Cebbâr'in hükmünün cereyann ka-

buldür. Onun için tedbir ve ihtiyâr aradan, kaldrmaktr. Rzâ, ac
ve tatl cereyan eden hükümlerle kalbin sürürüdür. Rzâ, kazâ ann-
da rûhun sükûnudur. Rzâ, Allahü Teâlâ'mn en büyük kaps, en
yüksek makam ve dünya cennetidir. Hakk'n kendisi için olan ih-

tiyârna râz olan, iki âlemde rahat bulur. Zira,rzâ ile mârifetullah

kolay ele geçer. Muhabbet ve rzâ, havf ve recâdan yüksektir, de-

erlidir. Zira muhabbet ve rzâ Mevlâ'nn sfatlardr. Bunlar kul ile

daimi kalr ve ona yeterler. Havf ve recâ ise, böyle deildir. Hakk
Teâlâ bir kulunu sever, ondan râz olursa, o kul da Mevlâ'sn sevip,

Ondan râz olur. Çünkü o. Mevlâs'nn muhabbet ve rzâsnn aksini

gönül aynasnda bulur. Kt'a (tercümedir):

Bu ak pâki o akl anlamaz ki, onun ii,

Hemîe havf ü rerâdr, beyn-i sevab ü kab.

Rzâ zenginliktir, ihtiyaçszlktr. Rzâszlk ise muhtaçlktr.
Rzk taksim olunmutur. Haris mahrûmdur. Rzâ, üzüntüyü silendir.

Ko havf, aka fedâ ol, fena bul ey HAKKI,
Bu nakdi al, yarn bekleme, çekme azab.
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Rzâszlk can ve tene zahmettir. Kazaya raz olan en rahattr. Be-

lâya sabreden en üstündür. Kazaya rzâ, büyük belâlar, tatl bal

eder. Râz olan, saadet yoluna gider. Ksmetine râzL olan, ihtiyaçsz

yaar. Rzâya devam edene, kerâmet hizmet eder. Rzânn asl,

Hakk'a güvenmektir. lerin cereyan, halkn rzâs ile deil, Hakk'n
kazâs iledir. Kurtulu ve ihtiyaçszlk kazâya rzâdadr. Rzânn
meyvesi rahatlk ve ele muhtaç olmamaktr. Neticesi mârifet ve mu-
habbettir. Dört haslet dünya ve âhiret saâdetidir: Tevekkül, tefviz,

sabr ve rzâ. Kazâya rzâ, kanaatin badr. Kazâya rzâ, ibâdetin

asldr. Kazâya rzâ tefviz için güzel sebeptir. Rzâ ve kanaat saâdet

sermayesidir. Kazâya rzâ, zor ve rahatlkta gerektir. Kulun kazâya
rzâs, Mevlâ'nn rzâsna alâmettir. Islâmn gayesi teslimdir. Dinin
gayesi rzâdr. En son matlüb Allahü Teâlâ'nn rzâsdr. Her zen-

ginlik kanaat ve rzâdadr. Her râz rahat ve safâdadr. Rzâ gibi

gnâ [zenginlik] olmaz. Râz olan cefâ görmez. Râz ol ki, râz olu-

nasun. Zuhür edene teslim ve râz ol. lmin kemâli hilmdir. Hilmin
kemâli rzâdr. Kazâya râz olan sonsuz devlet bulur. Kazâya râz
olan can saln ve gönül holuunu bulmutur. Kazâya râz olan
hiç kimseye rzâszlk gösteremez. Arif olup, Hakk'n huzurundan
bir an ayrlmaz. Nazm

1. Arifin cân ü dili mest i lika olmutur.
Ne belâ gelse ona, ayn atâ olmutur.

2. Hak rzâsyle bizi eyleseler sad pâre.

Ona hem dil dolu teslim ü rzâ olmutur.

3. Her gönül, dostu bir baka tarîk ile bulur,

Yolumuz doru yakin fakr ü fenâ olmutur.

4. Mâsivâ kalmasa bir dilde, o beytullahdr,

lm ü hikmetle dolu mülk ü beka olmutur.

5. Gönlümüz memlekettir ki kereminle ho tut,

Mâlikü l-mülksün, ol mülk sana olmutur.

6. Canmz nây gibi kendinden olmu fârig,

Dem i aknla pür ittiim o hevâ olmutur.

7. Dide-i can açp âleme bak ey HAKKI,
Ki cihan âyine-i ak Hüdâ olmutur.

2. Allah rzasyla bizi yüz parça eyleseler bile gönül O'na teslimi-

yet ve rzâ ile dopdolu olmutur.

3. Her gönül Dostunu (Allah') bir baka yol ile bulur. Bizim yo-

lumuz ise dosdoru yakn, ]akr ve fenâ yoludur.
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4. Bir gönülde mâsivâ. bulunmazsa, oras Allah'n evidir. Oras
ilim ve hikmetle dolu bir bâkîlik yurduna dönümütür.

5. Gönlümüz bir yurttur ki, onu kereminle ho tut. Sen mülkün
mâlikisin ve o mülk Senin içindir.

6. Canmz ney gibi kendinden geçmitir. Aknn neresiyle dol-

durduum bir hevâ olmutur.

7. Ey Hakk! Can gözünü açp âleme bir bak, ki cihan Allah a-
knn aynas hâline gelmitir.

ÜÇÜNCÜ NEV: Kazâya rzânn faziletini, faydalarn, alâmet-

lerini ve ksmlarn bildirir.

Ey aziz! Ebluilah demilerdir ki, rzâ, Allahü Teâlâ'dan bir ni'-

net istememek ve dertten kaçp, Ona snmaktr. Kazâya rzâs ger-

çek olann, belâya sabn güzeldir. Kendi ksmetine raz olan, hiçbir

ey için üzülmez. Hakk'n rzâsn, kullarn rzâszhna bakmadan
isteyen kimseye zemm edenleri Allahü Teâiâ döndürüp, onu medh
ederler. Rzâ ne güzeldir. Beenmemek ne çirkindir. Bir kimse, an-

cak teslim ve rzâ ile beiâdan emin olur. Kazâya raz olan, cihann
sultan olur. Teslim ve rzâ ne güzel huylardr. Kazâya râz olan

Mevlâ'sn bulur. Teslim gibi islâm olmaz. Rzâ gibi safâ olmaz.

Hakk'dan râz olmayan, rzâsn nasl ister/ Kazâdan önce bulunan
rzâ, rzâya azimdir. Kazadan sonraki rzâ ise, rzânn tâ kendisidir.

Rzânn haddi, kulun: «Yâ Rabbi! Eer bana verirsen, kabul ederim,

vermezsen honud olurum. Eer beni çarrsan, kabul ederim» de-

mesidir.

Kendinde u üç haslet bulunan kimse evliyâ zümresinden sayü-

mtr: Her eyden Hakka firar, her eyde O'nunia karar, her eyde
O'ndan râz olmaktr. Rzâ, ri'metten bulduun zevki, musibetten

de bu)mandr. Evliyann ahlâk, kazâya rzâ, üns-i billâh ve muhab-
betullahtr. Rzâ, sabrn nihayetidir. Hakk'a râz olmak, her ibâdet-

ten yüksektir. Rzâ, aclk ve tatlln eit olmasdr Rzâ, nefsi

Hakk'n hükümlerine salvermektir. Hakk'dan râz olmak ve halka

merhamet etmek evliyâ mertebelerindendir. Rzâ muhabbetin tarla-

den biri münâcaatmda: «Yâ Rabbi,

san, Senin dileine bana rzâ ver. Muhakkak ki Sen, dilediini yap-
csn» demitir.

Rzâ, her amelden efdâidir. Her güzel huydan güzeldir. Rzâ.
Hakk Teâlâ'nm kazasnda adlini bulmak, hükmünde hikmetini yaki-

nen anlamaktr. Rzâ, Hakk'n takdirine itiraz etmemektir.

Rzânn alâmeti, hasta olunca shhat, fakir olunca zenginlik ve

ni'met arzu etmemektir. Bir kâmile, filânca, fakirlii zenginlikten.
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hastal shhatten çok severim, diyor demiler. Cevabnda: «Allahü

Teâlâ o kimseye rahmet eylesin ki öyle söylemitir. Ama ben derim
ki, Allahü Teâlâ'nn, kendisi için olan hüsn-i ihtiyânna güvenen.

Hakk n ihtiyânndan baka bir eyi irâde etmeyip, Mevlâ'nn ihtiyâ-

nna teslim olup rzâ makamna kavumutur. Çünkü tevekkül,

Hakk Teâlâ'ya güvenmek ve dayanmaktr. Tefviz, tedbir ve ihtiya-

rn olmamasdr. Teslim, kazann .ahkâmna tâbi olmaktr. Rzâ,
Hakk'm ihtiyar ile rahat ve sürür bulmaktr*.

Hakk Teâlâ rzây iki ksma ayrmtr: Biri Kendinin kulundan
râz olmas, dieri kulun Hakk'tan râz olmasdr. Kendi rzâsn ku-

lun rzâsndan öne alp: «Allah onlardan razdr, onlar da Allah'dan

razdrlar»; buyurmutur. Nitekim Hakk Teâlâ, bedenin fiillerinden

olan amelleri beyan ederken kulu önce söylemi: «Beni zikredin, Ben
de sizi zikr edeyim-, buyurmutur. Kalp amellerinden olan hâlleri

beyan ederken. Kendini önce söyleyip, «Allah onlar sever, onlar da
Allahü Teâlâ'y severler», buyurmutur. Kendisinin kalpleri dei-
tirici olduunu bu öncelikle duyurmutur. Demek ki, Allah'n rzâs,

kulun kalbine gelen hâllerdendir. Kulun rzâs ise, çalp kazan-
lan makamlardandr. Arabi iir (tercümedir):

Alah sâhib eyle, insanlar at yana,

Muhabbetiyle zevk al. Sevgi ifâdr sana.

i O na teslim et, Râz ol kazasna.

Tevekkül, bedenin kyâmm Allahü Teâlâ'dan bilmektir. Tefviz,

ileri sahibine verip, O'nun tedbirine güvenmektir. Teslim, Hakk'm
emrine itaat edip, tabiatna tatl gelmeyen ilerde bile O'na uymak-

yip râz olmaktr. Nazm:

1. Bir safâ fevt olsa senden, olma hiç endühkîn,

Kim sana ol baka suretten gelir hem bil yakin.

2. Ol safâ bir hamr- ma nâdr ki her naka gelir,

Kalb o ma nâdan bulur holuk koy olsun zarf tin.

3. îr ü dâye suretinden tfla gelmitir safâ.

Gitse ir ol tn zevkine bedeldir engübin.

4. Geh su nakndan gelir geh ekmek ü etten o zevk,

Ol sfatn perdesidlr dilber ü zer esb ü zîn.

5. Ol safâ bu perdelersiz gönlüne holuk verir,

Mâsivâ mahv olsa, dilden gitse eflâk ü zemin.

6. Cism uyurken can çkar ondan cihân- berzaha,

Cism olur ma'zûl u âtl, baka sûrettir mübin.
%% K% 3- V: A v
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7. Düte gördüm kendimi dersin misâli serv i nâz,

Vcchimi misl i gülistan, cismimi çün yasemin.

8. Sûret-i servi koyup, can hem gelir bu surete,

înne fi hâze' t-tasavvur ibreten Ii'l-âlemin.

9. Besdir ey HAKKI emin i srr Hakk ol tâ müdâm,
Rûhuna zevk u safâ bah ede ol Ni'me'l-muîn.

1. Kaçrdn bir dünya zevki için hiç üzüntü çekme. Bil ki o sa-

na baka bir sûrette Allah tarafndan gelir.

2. Bu zevk bir mânâ içkisidir ki, her ekle bürünebilir. Vücûdu-

nun d toprak olsa da gönül o mânâdan güzellik bulur.

3. O esenlik, süt ve daddan dolay çocua eriir. Eer süt olmaz-

sa çocuun esenlii bal ile gelir.

4. O zevk bazan su eklinden, bazan da ekmek veya etten gelir.

Dilber, altn, at ve eyer, o sfatn perdeleridir.

5. O safâ, bu perdeler olmadan gönle safâ verir. Bunun için Al-

lah'tan gayriyi gönülden yok etmek ve gökler ile yerleri oradan çkar-

mak gerekir.

6. Beden uyurken can oradan berzah âlemine yükselir. Cisim bu-

nun dnda kalr ve mübn baka bir suret bulur.

7. Ders misali o nazl serviyi düümde gördüm. Yüzümü gül bah-

çesi gibi, bedenimi de yasemin eklinde seyrettim.

8. Can, servi sûretini brakp kendi suretine döner. Zira bu sû-

rette âlemlere ibret vardr.

9. Ey Hakk! Daima Hakk srryla emin olmak sana yeter. O yar-

dmclarn en güzeli olan Allah, böylece senin rûhuna zevk ve safâ ba-

lar.

DÖRDÜNCÜ NEV.- Kazaya rzânn te'sir ve faydalarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kulun kalbini Allahü Teâlâ'nn

huzurundan megul eden, dört ârzdan dördüncüsü olan kazadr.

Bunun kifayeti, ancak rzâ ile bulunmutur. Nitekim yukarda ia-

ret edilmitir. Kazâya râz olmak iki ey için lâzm bilinmitir:

Birincisi: ibâdet etmek ve Hakk'n huzuruna kavumak içindir.

Zira sen kazâya râz olmazsan, kalbin daima gaml ve hâtrn me-
gul olup, hep hayrette kalrsn. Niçin böyle oldu, niçin öyle olmad
diye mükedder olursun. Bir gönül böyle düüncelerle ve üzüntüler-

le megul olunca ibâdet ve huzûr için nasl bo ve hâzr olabilir. Zira

senin bir tek kalbin vardr. O da geçmi ve gelecek ileri düünme-
ye dardr. Böylece onda huzûr ve ünse bir yer kalmayp, mârifet ve

muhabbetten mahrum olmutur. Nitekim bir kâmil bu hikmeti bil-
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mi, bu inciyi delmitir: «Geçmite olanlarn hasreti, inkisâra ura-
tr, gelecekte olacaklarn tedbir ve gözetilmesi, bulunduun saatin

bereket ve rahatn kaldrr».

kincisi: Kazâya rzâszlkta olan tehlike Rabb'in gadabdr. Zi-

ra rivayet olundu ki, peygamberlerden (aleyhimüsselâm) birisi,

kendine isabet eden zararlarn birinden Mevlâ'ya ikâyet eyledikte,

Allahü Teâlâ, ona: «Benden ikâyet mi ediyorsun? Kimden kime ne

diyorsun? Benden hayâ etmez misin? Benim kötüleme ve ikâyet

sahiplerini sevmediimi bilmez misin? Benim ilmimde senin salâ-

hn, ancak sende meydana gelenlerdir. O hâlde niçin senin hakkn-
da olan kazâma râz olmazsn! Yoksa, senin için âlemi deritirme-

mi mi istersin? Yahut ahsî arzun için Levh-i Mahfuzu mu deiti-

reyim? Sonra kendi muradm üzere tedbir ve hüküm etmeyip, se-

nin muradn üzere mi edeyim? Benim sevdiim deil, senin sevdi-

in mi olsun? Senin mi her istein yaplsn? Eer bu bozuk düünce
bir daha gönlünden geçerse, izzet ve celâlim hakk için, senden pey-

gamberlik makamn alrm ve seni Cehenneme atp, acmam», bu-

yurdu.

te akll olan bu kssadan çok hisse alr. Zira Hakk Teâlâ en-

biyâ ve asfiyâsna böyle buyururken, dierlerine nasl muamele
eder. Bu bozuk düünce senin kalbinde bir daha hareket ederse, Al-

lahü Teâlâ'nn kelâmn bir kere düün! Kalbinden geçen bir düün-
ceye, muamelesi böyle iken, öyle ihsan ve kerem sahibi Rabb'inden,

insanlarn arasnda rzâszlk ve ikâyette bulunann hâli ne olur.

Bu korkunç muamele, kazâya bir defa rzâ göstermeyen için olunca,

ömrü boyunca kazâya rzâ göstermeyenlerin hâli nasl olur?.. Bu
azarlama, kendine ikâyet eden kuluna olunca, ya Hakk'dan kulu-

na ikâyet edenlerin hâline ne denir? Nefslerimizin kötülüünden
ve amellerimizin günahndan ve edebsizliklerimizden Allahü Teâlâ-

ya snrz. Yâ Rabbi, bizi kazâna râz, belâlarna sabrl, ni'met-

lerine ükür edici, Senden bakasndan kaçc, gece ve gündüz Se-

ninle beraber olan kullarndan eyle! Ey yardmc ve ey ayplar ör-

tücü Rabb'im, bu duây kabul eyle.

Demek ki nzâ rzâszl terk etmektir. Rzâszlk ise, Hakk Te-

âlâ'nn kazâsndan bakasn, iyilii ve kötülüü iyice bilinmeyen

ilerde, kiinin kendisi için iyi ve evlâ olan tâyin etmesidir. Kötü-

lük ve günah, kazâ ve kaderle deil midir? Böyle olunca, kulun kö-

tülüe rzâs nasl olur dersen, cevabnda deriz ki: Rzâ, yalnz ka-

zâya lâzmdr. Kazâ ise, er ve kötülük deildir. er olan ancak,

makzîdir [kazânn sonucudur]. Bundan anlalyor ki, kazâya rzâ,

kötülüe rzâ saylmaz. Arabi iir (tercümedir):
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Rabb im geçmite bize hep iyilik eyledi,

Gelecekte de yapar, ben böyle inanmm.

Üç ey rzânn alâmetlerindendir: Kazadan önce ihtiyar terk.

Kaza geldikten sonra ac ve elem bulunmamak. Bela içinde muhab-
bet bulunmaktr. Çünkü sevgilinin her hâli ve hareketi, sevenin ya-

nnda sevgili ve kymetlidir. Beyt (tercümedir):

Leylâ, sevdiim için isterse bana kymak.
steine merhaba derim, yok bunda korkmak.

Mesnevi (tercümedir):

Ey bu dar dünyay edinen bisat.

Kalmtr boynunda elem ve neat

Bazan devr i felek houna gitmez

Bazan kzar incinirsin hiç bitmez.

Acy kalbine sen tatl eyle.

Onu da leziz ni metler gibi ye.

Kazâ okunun ucunu canna vur,

Saç alna döküp, deme yolcudur.

Elemleri kaldran makamdr rzâ
krâm hazinesi anahtardr rzâ.

Düüm düüm olmu ii cihânm
Hepsi de senin gizli arzularn.

Aklszlk etme düüm vurursun,

Arzulardan kopunca kavuursun.

Arzularndan kurtulan insan

Nâmurâd olmaz, inan hiçbir zaman.

Bu dar kafes içre istei olmaz.
Hakk n isteinden baka aramaz.

Onun kalbi her eyden rahat olur.

Kalbinde elem, gam pek az bulunur.

Tam kulluk içinde, hep hür yaar o

Yüz elem, gam içinde özgür yaar o.

Hiçbir meguliyet onu örtemez.

Acya hiç yüzünü ekitemez.

Bahillii ayn cömerdük görür

Yaralar içinde o rahat durur.
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Ondan gelen her belâ ve her elem

Hepsinde yek-be-yek rzâ mukaddem.

Riyâzet ehline, ey rzâ veren,

Riyâzetten hep rzân düünen.

Ey uyanklarn himmet kblesi

steyene muradn vericisi.

Kazana râz olan kalb isterim,

Hüsn-i riyâzet bahçesin isterim.

Cennet ba gülü rzâm olmadan
Sinemizde Cehennem olur nârdan.

Kulun Cami ki hep rzân arar,

Havf ü revâ arasnda bî-karar.

Havf vü recâ eteinden onu çek,

Rzâ sofrasna oturt ölecek.

Muhabbet arabn ihsân et ona.

çsin ve mest olsun, ersin rzâna.

BENC NEV: Rzânn fayda ve hünerlerini ve rzâszln çe-

itli zararlarn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kazaya rzây elde etmek için

iki esas düünmek lâzmdr:

Birincisi: Rzânn hâlde ve ileride olacak faydalandr. Hâldeki

faydas, faydasz üzüntülerden gönlün kurtulmasdr. Onun için bir

kâmil der ki, kazâ ve kader hak olunca, ihtimam ve korkmak yer-

sizdir. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) lbni Mes'ûd Hazret-

lerine buyurdu ki: «Çok düünme, üzülme, kaderde olan olur, olma-

yan olmaz». Bu kelâm- nebevi çok faydal ve hikmetli olup, kelimesi

az, mânâs pek çoktur. Gelecee ait faydas, Hakk Teâlâ'nn çok se-

vab vermesi ve güzel nzâsdr. Nitekim Hakk Teâlâ: «Allah onlar-

dan râzdr, onlar da Allahü Teâlâ'dan razdrlar», /buyurmutur.
Halbuki kazâya rzâszlk hâlinin gaml, üzüntülü ve kasvetli olmas
vardr ve faydaszdrlar. Geleceinin ise günahl ve azabil olmas
vardr. Zira kazâ bir emr i riâfiz olup rzâszlk ve üzüntü ile geri

gitmez. Akll olan, Hakk'n nzâs ile olan gönül rahatlna, günah
ile olan faydasz üzüntüyü tercih etmez.

kincisi! Rzâszlm asl büyük tehlikedir. Allahü Teâlâ, Nisâ

sûresi altmbeinci, «Rabb'inin hakk için, aralarnda ayrldklar

eyde, sana hükm ettirip, o hükümden kendilerine güçlük ve üphe
bulmadklarnda, ancak iman ederler ve sana uyarlar», âyetini dü-
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ünen kullarna yardm eder. Allahü Teâlâ Resulünün kazâsna
[hükmüne] râz olmayan kullardan ve hükümde, nefsi için zorluk

bulanlardan iman kaldrnca, ya Kendi kazasna râz olmayanlarn
hâlleri nasl olur? Aynca Allahü Teâlâ buyurdu ki: «Kazama râz
olmayan, belâma sabretmeyen, ni'metlerime ükr etmeyen, kendine

baka Rabb bulsun». O hâlde, Allahü Teâlâ'dan gafil olanlar için bu,

büyük tehdid, korkunç vaiddir. Bir kâmil der ki: Rabbü'l-âlemlnin

an, hükm etmektir. Kulun hâli râz olmaktr. Rabb hükm edip, kul

O'ndan râz olmazsa, ne Rabblk, ne de kulluk kalm olur.

Bu iki esas düünürsen, kazâya râz olursun. Ksaca diyelim ki,

her hâlde sana lâzm olan, yalnz Allahü Teâlâ'ya tam güvenip, her

iini O'na smarlayp belâlarna katlanmaktr. Her emrine uyup, her

yaptndan râz olmaktr. Yakînen bilmelisin ki, Hakk Teâlâ, ezel-

de, senin için her ne kazâ eylemise, muhakkak ki senin iyiliin on-

dadr. Çünkü O kendi kullarna Vedûd, Raûf ve Rahimdir. O hâlde

meveddet, muhabbet sahibi Mevlâ'dan, ancak efkat ve merhamet
meydana gelir. Nerede kald ki, hadîs i erifde: «Hakk Teâlâ'nn ka-

zâsna râz olan ebedî saadete kavuur», gelmitir. Demek ki, dün-

yada bir meakkatle karlarsan, Vedûd olan Rabb'in re'fet ve rah-

metini hatrlamalsn. Çünkü O, seni böyle sknt içinde brakma-
yp, tedbirini ihsan eder. Bugün bana gelen hâllerin tümü, ezel-

de senin için takdir olunandr. Halbuki Hakk Teâlâ'nn takdiri teb-

dil olmaz, deimez. O kullanyladr, hiç ayrlmaz. Nitekim Kur'ân-

Kerîm de: «Nerede olursanz, O sizinledir» buyurmu, her hâlimiz-

de bizimle olduunu duyurmutur. O hâlde bu beraberlikten haberi

olan, belâdan ne kayrmtr. Fârisi Mesnevi (tercümedir):

Binlerce tuzak bulunca ayakta.

Sen benle olunca gam yok bunlarda.

Her gece beden dam ndan ruhlar,

Geçirir, deitirirsin levhalar.

Hor gece bu kafesten ruhlar gider,

Onlar hakim ve mahkûm deildirler.

Çkar gider bi haber zindancdan,

Ayrlr da sultann sarayndan.

Ne gam, ne endie, ne fayda, zarar,

Ne filân düünür, ne falan arar.

Ârif hâli uykusuz da böyledir.

Uyua da hiç deimez öyledir.

Can atndan kuamlar çkarr,

«Uyku ölümün kardei» ne varr.
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Evliyaya eker gibidir ecel,

Ölüm sarholuuna atmazlar el.

Tenin mevti ac gelmez onlara,

Çün kuyudan çkarlar darya.

Böyle rüyâ görmek ne güzel olur,

Görülmemi ölüm Cenneti bulur.

Biri der ki, güzel olurdu cihân,

u ölüm aya kalksa aradan.

Dieri de der ki, ölüm olmasa,

Yaamak arzusu hiç azam as a.

Yoksa sen ölmei hayat m sandn.
Tohumu bir çorak topraa attn.

ölüme üzülen bir ölü yoktur.

Onun hasreti ömrün ksaldr.-

ALTINCI NEV: Bildirilen dört asl hakknda topluca bilgi verir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir -ki: Eer iyice anladysan ki, ger-

çekten Allahü Teâlâ rzkn tekeffül etmitir, ve gerçekten her neyi

murad ederse onu diledii gibi yapmaya kaadirdir, ve gerçekten

senin ihtiyaç ve hâllerini her an bilmekte ve görmektedir; öyleyse

O'nun va'dinin doruluuna itimad edersen Onunla sükûn bulup,

kalben mutmain olursun. Her sebebi, sebebleri yaratansz, faydasz

hat edersin. Zira yemei ve suyu, sana yediren ve içirenin Hakk
Teâlâ olduunu bilirsin. Sonra onlardan sana tad ve lezzet verenin

ve onlan suhuletle hazm ettirip sana shhat bahedenin, onlarn

kuvvet ve faydalarn bedenin uzuvlarna eritirenin, onlarn ar-
lk ve zararlarndan cismini kurtarp, cann rahat ettirenin Hakk
Teâlâ olduunu tecrübe ile anlarsn. Halbuki Hakk Teâlâ dilese, ye-

mek ve su olmadan, kendi inâyetiyle seni doyurur. Lezzet ve kuvvet
verir. Vücûdun kuvvet ve bekâ bulur. Her i, Allahü Teâlâ'nn mu-
rad üzere meydana geldiine göre, O'ndan bakasna güvenmemek
ve ancak O'na tevekkül etmek lâzm olur. Ayn ekilde, sen ilerinin

yürütülmesini yerin ve göün müdebbirine teslim edersen, bilgi,

düünce ve görüünün ulaamad her eyden gönül huzuru içinde

olursun. Acaba, yarn filân i olur mu, olmaz m? Olursa nasl olur?

demek gibi, ihtimal ve üphelerden kurtulursun. leri düünmek
ve düzenlemekte kalbin meguliyeti, nefsin zorlanmas ve vaktin

boa harcanmas olduunu bilirsin. Zira çok kere, aklna gelmeyen
iler, bir anda meydana gelip, önceki tedbir ve düünceni takdir-1
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hakim olan kaza ve kader deitirir. O hâlde kymetli ömrün bo
hayâller ile zâyi olur. Beyt (tercümedir):

Allah'n takdiri ve hükmü daha öncedir,

Öyleyse kalbini, belki ve ümidden ayr.

Nefsine dersin ki: Ey nefsim! Bize gelen, ancak Allahü Teâlâ'nn
takdir ettiidir, O bizim sahibimizdir, bize yetiir, O ne güzel vekil-

dir. Bize inâyet eyler. Zira O, öyle Kaadirdir ki, kudretinin sonu ol-

maz. Bir Hakimdir ki, hikmeti hesaba gelmez. Bir Rahimdir^ ki, rah-

metinin nihayeti bulunmaz. Halbuki, bu sfatlarla muttasf olan
Zât Pâke tevekkül ve itimad en güzel ey ve en faydal, en uygun
itir. Tedbir ve tedariki terk edip, her ii O'na smarlamak ve teslim

etmek çok önemli ve elzemdir. Bunun gibi, eer sana bir musibet
isabet ederse, veya bir kötülük gelirse, o zaman nefsine sahip olup,

kalbini zabt u rabt altna alabildinse, muhakkak sen feryad ve fi-

gandan kurtulursun. üphe ve ikâyetten selâmet bulursun. Bilhas-

sa, musibetin geli annda sabr ve sebat ile dayanrsn. Halbuki belâ-

nn geldii an sabretmek çok zordur. Bunu tecrübe ile görürsün. O
zaman ona dersin ki: Ey nefsim! Bu sadme, elbette Hakk Teâlâ'dan
gelen bir oktur. Tedbir ve hile ile bunun giderilmesine bir çare yok-
tur. Öyleyse buna katlanp, râz ol ki Allahü Teâlâ'nn gayb hazine-
lerinde belâ çeitleri yoktur, de. Bundan büyük belâlar kaldrdn
bilirsin. Bu musibet, bir kara bulut gibidir. Yaknda açlr. Güne
çkar, muradna kavuursun. Buna sabr ü tahammül eyle. Bunun
için, çok sevab büyük kurtulu bulursun. Nitekim Kur'ân- Kerim'-
de Hakk Teâlâ; «Allahü teâlâ her zorluktan sonra, kolaylk yaratr»,
buyurmutur. Güzel sabrdan sonra, çok ecir olduunu duyurmu-
tur. O hâlde sabr ve tahammül eyle ki, Rabb'inin bedii sanatlarn-
dan acîb ve gariblikler göresin.

Bunun gibi. kalbinde kazâya yer verip, tatl ve acsndan, ayn
ekilde râz olursan, hâlini ve srlarn bilmediin ilerinde. Hakk
Teâlâ, senin için ne yaparsa, onu kendin için uygun ve iyi bulursun.
Meydana gelen ahkâmndan çok lezzetler ve zevkler alrsn ve ken-
di nefsine dersin ki: Ey nefsim! Elbette, ezelde takdir olunan, vaktin-
de meydana gelir. Ey Allah'n yaptna râz olmayan, bunda ne
fayda bulursun! Allahü Teâlâ'y kendime Rabb olarak beendim
deyip, kazâsna niçin râz olmazsn? Yoksa, kazânn, rubûbiyet a-
nndan olduunu bilmez misin? O hâlde, rzâszl brakp her ka-
zâsna râz olmadkça, O'nun rzâ ve muhabbetini bulamazsn. Eer
Hakk Teâlâ sana bir müddet dünyalk vermezse, dersin ki: Ey nef-
sim! O, senin her hâlini, senden daha iyi bilir. Sana herkesten cö-
merd ve acycdr. O Rabbü'l-erbâb ve Rezzâk- âlemdir. Köpei
hasislii ile, kâfiri dümanl ile terbiye eden Kerîm'in katnda,
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kendini bilen ve muvahhid olan kulu, bir ekmek veya bir gümü et-

mez mi? Lâkin iyi bil ki, Allahü Teâlâ senden, dünyay men' etme-
mitir. Senin faydan için tutmutur. O hâlde belâ iyidir. Çünkü ya-

pan O'dur.

Eer bu anlatlanlar, tekrar tekrar söylenenleri aklnda tutar-

san, dört asl olan tevekkül, tefviz, sabr ve rzânn hepsinde kuv-
vetli olursun. Bildirilen engeller de gönülden silinir. Böylece bâdet
ve huzur lezzetini bulursun. Marifet ve muhabbet devletine kavu-
ursun. Allahü Teâlâ'nn katnda tevekkül, tefviz, sabr ve nzâ ehli-

nin zümresinden saylrsn. Dünyada cisim ve cann selâmet ve ra-

hat bulup, öbür dünyada kadr-i celille mak'ad- sdka varp, her iki

dünya saadetini kendinde bulundurursun.

I

Hakk erleri hayr eyler

Zannetme ki gayr eyler,

Ârif ân seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

II

Sen Hakk a tevekkül kl
Tefviz et ve rahat bul,

Sabr eyle ve raz ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

III

Kalbin O'na berk eyle

Takdirini derk eyle.

Tedbîrini terk eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

IV
Hallâk- Rahim oldur

Rezzâk- Kerîm oldur,

Fe'âl-I Hakim oldur

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

V
Bil Hâdi-i hâcât
Kl O'na münâcât,
Terk eyle mürâdât
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.
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VI

Bir ii murad etme
Olduysa inâd etme,

Hakk'dandr o reddetme

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

VII

Hakk'n olcak ler
Botur gam ü teviler.

Ol hikmetini iler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

VIII

Hep ileri fâyktr
Birbirine lâyktr,

Neylerse muvafktr
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

IX
Dilden gam dür eyle

Rabb'inle huzûr eyle,

Tefvîz-i umûr eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

X
Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma,
Sabr et, sakn usanma
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XI

Deme u niçin öyle
Yerincedir ol öyle,

Bak sonuna sabr eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XII

Hiç kimseye hor bakma
ncitme, gönül ykma,
Sen nefsine yan çkma
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.
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XIII

Mü'min ii renk olmaz

Âkil huyu cenk olmaz,

Ârif dili tenk olmaz

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XIV
Ho sabr cemîlimdir

Takdir i kefilimdir,

Allah ki vekîlimdir

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XV
Her dilde anun âd
Her canda ann yâd,
Her kuladr imdâd
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XVI
Nâçâr kalacak yerde

Nâgâh açar ol perde,

Derman eder ol derde

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XVII

Her kuluna her ânda
Gen kahr ü geh ihsânda

Her anda O bir anda
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XVIII

Geh Mu'ti ü geh Mâni*

Geh Darr ü gehi NâfT,

Geh hâfid ü geh râfi'

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XIX
Geh abdin eder ârif

Geh eymen ü geh hâif,

Her kalbi O dur sârif

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.
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XX
Geh kalbini bo eyler

Geh hulkn ho eyler,

Geh akna dû eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXI
Geh sâde vü gâh rengin

Geh tab'n eder sengin,

Geh hurrem ü geh gamgin
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXII
Az ye, az uyu, az iç

Ten mezbelesinden geç.

Dil gülenine gel göç
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXIII

Bu nâs ile yorulma
Nefsinle dahi kalma.

Kalbinden ra olma
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXIV
Geçmile geri kalma
Gelecee hem dalma,
Hâl ile dahi olma
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXV
Her dem an zikr eyle

Zeyreklii koy öyle,

Hayrân- Hakk ol söyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXVI
Gel hayrete dal bir yol

Kendin unut onu bul,

Koy gafleti hâzr ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.
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XXVII
Her sözde nasihat var

Her nesnede zinet var.

Her te ganimet var
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXVIII

Hep remz ü âretür
Hep gamz ü bearettir,

Hep ayn- inayettir

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXIX
Her söyleyeni dinle

Ol söyleteni anla,

Ho eyle kabul canla

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXX
Bil elsine-i halk
Aklâm Hakk ey HAKKI
ören edeb ü hulk
Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

XXXI
Vallahi güzel etmi
BiIIâhi güzel etmi,
Tallahi güzel etmi
Allah görelim netmi.

Dördüncü Bâb

En yüksek matlûb olan Hakk n marifetini, mârifet sahiplerinin

kendilerini o yüksek makama saldn, ârif-i billâh olann huzûr ve

Ons devletini bulup, muhabbet ve ak denizine daldn, hikmet ve

evliyâ mânânn özü ve sadrn ilmi olup, gönül ondan can lezzeti

aldn, evliyâ zümresinin nsanlarn avamndan evlâ olup, gaflet-

ten huzûra gelip üns-i Hakk ile kaldn, evüyâ-y kirâmn seçkin-

lerinin daimi muhabbet ve ak arab ile, hayvani sfatlardan fâni

olup, Hakk ile bekft bulduunu ve evliyâ kerametlerinin açk, ve

tarikattaki makamlar seçik olduunu be fasl ile bildirir.
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BRNC FASIL

Kendini tanmak, Allahü Teâlâ'y tanmann anahtar olduu-
nu, marifet nurunun arifin kalbine geldiini, mârifetullahn, en yük-

sek matlûb olduunu, ârif olann, mâsivây unutup, bildiini bul-

duunu ve kendinden geçip onunla kaldn, her korku ve üzüntü-

den daima emin olduunu ve Hakk Teâlâ'y selbi sfatlardan âri ve

sübûti sfatlar ile muttasf bulduunu dokuz nevi ile bildirir.

BRNC NEVÎ: Allahü Teâlâ'y tanmay âyet i kerime ve ha-

dis-i eriflerle bildirir.

Ey aziz! Allahü Teâlâ kullarna inayetle, Kendi marifetini ter-

gib ve tahsil yolunu tâlim edip Yûsuf sûresi ellisekizinci âyetinde:

«O onlar bildi, onlar onu tanmadlar». Bakara sûresi ikiyüz yet-

miüçüncü âyetinde; «Onlar simalarndan tanrsn»; Mutafffin sü-

resi yirmidördüncü âyetinde: «O nimetlerin sürürünün yüzlerinde-

ki tazelik ve ne'e alâmetlerini görürsün-; Mâide sûresi seksenüçün-

cü âyetinde; «Hakk bildiklerinden gözlerinden ya akar görürsün»,

En'âm sûresi yüz yirmiikinci âyetinde; «Küfürle ölü mesabesinde

iken bizim diriltip, marifet nûru verdiimiz; insanlar arasnda hak-

k bâtldan ayrarak yürür. Bu, irk karanlklarnda kalp, çkmaya
imkân bulamayan kimseye benzer mi?», «Allahü Teâlâ'nn nûr ver-

mediinde nûr olmaz»; Ahzâb sûresi yetmiikinci âyetinde; «Biz

emaneti, göklere ve yere ve dalara teklif ettik. Onlar o emaneti,

yerine getiremeyecekleri korkusundan, yüklenmekten kaçnp, al-

mamay tercih ettiler. O emaneti insan yüklenmekle, nefslerine

zulm edip, sonunu bilemediler». «Allahü Teâlâ, elbette iitici ve gö-

rücüdür», buyurdu.

Hakk Teâlâ hadis i kudside de buyurdu ki: «Ey insanolu, nef-

sini bilen, Beni bilir. Beni bilen, Beni arar, Beni arayan bulur. Beni

bulan her isteine kavuur, ummadklarna da eriir. Bana bakas
te'sir edemez. Ey Âdemolu, alçak gönüllü ol, Beni tanrsn, aç dur
Beni görürsün. Bana ibâdet için insanlardan ayrl. Bana kavuur-
sun. Ey insanolu, Rabb Benim; o hâlde Beni tan. Ey insanolu, nef-

sini bilen Beni de bilir, nefsini terk eden muhakkak Beni bulur, Be-

ni bilmek için, kendini bil. Ey insanolu, bizi tanma odasna giren-

den korku ve üzüntü gider ve emin olur. Ey Dâvûd (aleyhisselâm).

Ben gizli hazine idim. Tannmay istedim ve Beni tanmalar için

mahlûkat yarattm. Ey Dâvûd, nefsine düman olup Bana yakla,
karlnda bilgisizlik olmayan bir mârifetle Beni bil. Ey Dâvûd.
faydal ilim ören. Faydal ilim, celâlimi, azâmetimi, kibriyâm ve

kudretimin her eye galib olduunu bilmendir. Çünkü bu marifet.
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yâni bunlar bilmek, seni Bana yaklatrr. Ey Dâvûd, Beni tanya-

nn ban belâ, avn sabr yaparm».

Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) hadis-i e-
riflerinde buyurdu ki: «Hakk'n cezbelerinden bir cezbe bütün in-

sanlarn ve cinlerin amelleri gibidir. Allahü Teâlâ'y en iyi bileniniz

benim, bilmek kalbin iidir. Allahü Teâlâ'y hakkyle bilseydiniz,

duâmzla dalar yok olurdu. Rabb'ini çok bileniniz, nefsini çok bile-

ninizdir». Münâcaatnda: «Yâ Rabbi! Ey her ayp ve kusurdan mü-
nezzeh olan Allah'm! Seni hak mârifetle bilemedim», derdi. «Alla-

hümme, yâ Hayyü, yâ Kayyûm, yâ bediessemâvât vel ard, yâ Mâli-

ke'l-mülk, marifet nûru ile diriltmeni istiyoruz, ey Ma'rûf», derdi.

Yine buyurdu: «Yâ Rabbi! Kalbime, kulama, gözüme nûr ver. Sa-

mdan, solumdan, önümden, arkamdan, üstümden, altmdan nûr

ver. Saçma, derime nûr ver. Etimi, kanm nûrlu eyle ve beni nûr

eyle».

Baz müteâbih hadislerde buyurdu ki: «Allahü Teâlâ, Âdemi
[Âdemin ruhunu] Kendi sûretinde yaratt. Rabb'imi en güzel suret-

te gördüm. Yed'ini omuzuma koydu. Soukluunu gösümde bul-

dum. Böylece göklerde ve yerde olanlar bildim». Sadaka Resûlullah.

Nazm:

1. Senden gelir gönüllere çün dem-be-dem meded,

Fadlndan isterim meded ey Mufaddal- ehad.

2. Varlk, senân sebt edici bir sahifedir.

Kim ibtidâsdr ezel, encâmdr ebed.

3. Ruhsâr- vahdet üzre dahi baka hüsn ile,

Çem-i ühûda geldi bu hâl ü hatt aded.

4. Çün kesret-i zebedle deil bahr muhtefl,

Vahdet muhitisin dü cihândr sana zebed.

5. Çün kurbuna bu fakr ü fenâdr sebep neman»
Tûbâ lîmen teheyyâ li'l-kurbi vesteadde.

6. Mhrin fürûu sinede kennûr i fi'I-basar,

Akn hevâs rûhda, kerrûh- fi'l-cesed.

7. Olmu nüfûr nûr- huzûrundan ehl-i cehl,

Hakka ki mihrden kaçar ol sâhib-i remed.

8. Hep ilerin hemîe güzel hayr mahzdr.
Pes kârgâhmzda olur nak nik ü bed.

9. Nev ü nemây ebnem-i feyzinle buldu ho,
Gülzâr- cân- Hakk- miskinin ey Samed.
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1. Mademki bütün gönüllere Senden bir meded eriir, öyleyse ey

Bir'likte yegâne olan Allah'm ben de Senin faziletinden meded bek-

liyorum.

2. Varlk, Senin özgünü yazan bir defterdir ki, balangc ezel,

sonu da ebeddir.

3. Vahdet yana üzerinde baka bir güzellik ile bu ben ve ayva

tüyleri, gören gözlere göründü.

4. Deniz, köpüün çoalmasyla yok olmaz. Sen vahdet denizisin

ki iki cihan da Senin köpüündür.

5. Bu Jakr ve fenâ, Senin yaknlna neden olduu için, Sana ya-

knlamak isteyene ve yardm isteyene müjdeler olsun.

6. Barmda sevginin yayl, gözdeki nûr gibidir. Canmda a-
kn hevâst ise bedendeki ruh gibi.

7. Cahiller, Senin huzûrunun nurundan kaçar oldular. Tpk gö-

zü hastalkl olann güneten kaçmas gibi.

8. Bütün ilerin daima güzel ve hayr özüdür, öyleyse iyi ve kö-

tü bizim tezgâhmzda bulunur.

9. Ey Samed olan Allah'm! u miskin Hakk'ntn cannn gül bah-

çesi, Senin bereketinin çi tanesi ile ne güzel geliip büyüme gösterdi.

KNC NEV: Nefsi bilmenin, Allahü Teâlâ'y bilmeye sebep ol-

duunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, nefsini bilen, Rabb'ini bilir.

Nefsini bilen, her marifet ve ilme vâkftr. Nefsini [yâni kendi haki-

katini] bilen, mukarreb ve said olur. Bilmeyen Hazret-i Hakk'dan

uzak olur. Kendi nefsini bilen Hakk n marifetine mâliktir. Bilme-

yen sapk ve helâktedir. Nefsi bilmek, en faydal mârifettir. Nefsi-

ni bilen, âlemdeki srlar bilir. Nefsini bilenin himmeti, bu geçici

âlemden çevrilmitir. Nefsini tanyan, büyük kurtulua kavumu-
tur. Nefsini bilen fâdldr. Nefsini bilmeyen Hakk'dan gafildir. Nef-

sini bilen uzaklk ve gafletten kurtulur. Yaknlar ve Hazret-i

Hakk'n huzuruna gelir. Akln efdâli, insann nefsini bilmesidir.

Hikmetin efdâli, Allahü Teâlâ'nn yaknln bilmektir. Nefsini bil-

meyen Rabb'inden gafildir. Nefsini bilmeyen, Rabb'ini nasl bilir?

Nefsini bilen, bu fâni dünya ile nasl ünsiyet bulur. Her akll gaml
olur, her ârif mesrur olur, her seven sevilir. Kendi nefsini bilmeyen,

bakasn nasl bulur? Ya Hakk' nasl tanyabilir? nsana kendini

tanmak yetiir. Çünkü o mârifet, yâni tanma, Hakk' gösterir ve

tantr. Dünyay bilen, ona kymet vermez. nsanlar bilen yalnz
kalmak ister. Kendini bilen, insanlardan çekilir. Rabb'ini bilen mu-
vahhid olur. Nefsini bilen, halka mütevâzi olur. Zira o Hakk ile hâ-

zr ve O'na hudû' üzere olur. Nefsini bilenin, kanaat, iffet ve istika-
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mete devam etmesi. Allah'dan bakasm terk edip, Hakk'a gitmesi

lâzmdr. Allahü Teâlâ, Hazret-i Dâvûd aleyhisselâma buyurdu ki:

•Ey Dâvüd. nefsini bil ki. Beni bilesin.. -Yâ Rabbi. nefsimi nasl bi-

leyim ve Seni nasl bileyim?-, diye sorunca, Allahü Teâlâ: «Nefsini

zayflkla, acizlikle ve fâni olarak bil ki. Beni kuvvet, kudret ve beka

ile bilesin». Nazm:

1. ems arar, der ki, âfitâb hani,

Her yana su akar ki, âb hani.

2. Dün gece hâb- dideden sordum.

Ey cihân seyr eden, de, hâb hani

3. Mest kendini arar sorar halka.

Der ki ol bî-hod ü harâb hani.

4. Devr eder bâde ehl i iretini,

Meclis içinde der erâb hani.

5. Cümle ser-gete muztarib kalm.
Rahat olmu bî-ztrab hani.

6. Cümlesi perdelerde kendin arar,

Ârif-i nefs eydür, hicâb hani.

7. Dost ho, bî nikab seyr eyler,

Der, benimçün aceb nikab hani.

8. Genc i dil fethidir cü fakr ü fenâ,

Ne sorarsn ki, feth-i bâb hani.

9. ems-i ruhun gönülde seyr eyle.

Sorma HAKKI ki, âfitâb hani.

1. Güne aranp der ki, «Hani güne ?». Su her bir yana akar

da yine, «Su nerede?» diye sorar.

2. Dün gece çözümdeki uykudan sordum: »Ey cihan seyreden!

De bana, uyku hani?»

3. Sarho kendini arar ve halka kendini sorar. Der ki: «O ken-

dinden geçmi, o harab olmu hani?»

4. Kadeh, meclistekileri elden ele dolar ve der ki; «arap nere-

dedir?»

5. Bütün ba dönmüler içkinin mahmurluundan bir zdrap
içindeler. Elbette. Izdrap çekmeden rahat etmek var m?

6. Herkes perdelerde kendini arayp dururken, nefsini bilen âk
der ki, «Perde nerede?»

7. Dost, güzellii örtüsüz seyreder ve der ki, «Acaba benim için

örtü nerede?».

F. 49
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8. Fakr ve fenâ, gönül hazinesinin açldr, öyleyse, «Kapnn
açl hani?» diye sormann anlam ne?

9. Yanann güneini gönlünde seyr eyle de ey Hakk, sakn

«Güne de nerede?» diye sorma.

ÜÇÜNCÜ NEV: Hakk Teâlâ'y bilmenin en yüksek matlûb ol-

duunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki,< mârifetullah gönülde bir nur-

dur. Muhabbeti cana kurtulu ve sürürdür. Tevhidi üns ve huzür

anahtardr. Mârifetullah bir büyük hazinedir. Arif olan, âgâh olur.

insanlardan özür dileyici olur. lmin semeresi marifettir. Marifetin

semeresi Allahü Teâlâ'nm hududunu muhafazadr.

Üç ey marifete delil ve tergibdir: Âlimin zilleti, edibin fakr ve

tabibin hastal. Hakk ârif olann, marifeti kâmil olur. Arif-i bil-

lâh olann diline kelâl gelir, yâni Allahü Teâlâ'y bilenin dili söyle-

mez olur. Ârifinki senâdr. Zira âbid, kendini düünür, ârif Hakk'

düünür. Göz, Hakk' göremez ise de, kalb hakiki iman ile O'nu idrak

edebilir. En faydal ilim mârifetullahdr. Yeri âgâh olan kalbdir.

Hakk'n vahdaniyyetini tanmak mârifettir. Ferdaniyyetini bilmek,

hakiki tevhiddir. Allahü Teâlâ, Kendini bildirmeseydi, O'nu kimse

bilemezdi. Marifet, aç karn, uykusuz göz ve zikr eden kalb ile rûh-

da hâsl ve dilde zâhir olur. Allahü Teâlâ'nn, Kendi mârifetiyle aziz

ettii ârifin, O'na isyân ile nefsini zelil etmemesi, tâatna devam et-

mesi lâzmdr. Hakiki irfan, eyann hakikatna ermektir ve eyay
zâtnda olduu gibi görmektir. Mârifetullah, O'nun evvel ve âhir.

bâtn ve zâhir olup, her eyi bilinci, her iinde hakim ve herkese

rezzâk- kerim olduunu bilmektir. Mârifetullah, vahdaniyyetten

haberi olmaktr. Mârifetullahn sonu, O'nu kalpte parlar bulmaktr.

Mârifet, mâsivâdan kurtulmaktr. Onunla gönül hayatn bulmak-

tr. Mârifetin alâmeti, O'nu sevmektir. Her emrine itaattir, iki ey
Allah'n en üstün ihsandr: Biri mârifetullah, dieri muhabbetullah.

Mârifetullah. gönülde nûr ve ziyâdr. Muhabbetullah, mâsivây ya-

kan atetir. Arif-i billâh olmak, zikr ile hayat bulmaktr. Cehâlet

karanlnda kalmak, zikrullahdan gafil olmaktr. Mârifetullah, yâ-

ni Allah' tanmak, her eyde kudretini bulmaktr. Her hâlde hare-

ket ve kuvvetten beri olmaktr. Mârifetullah, nefsiyle mâsivây terk

etmektir. Kalp ile Allahü Teâlâ'nn huzurunda olmaktr. Mârifetin

hakikati, O'nu dil ile zikr etmektir. Kalb ile sevgisine kavumaktr.

Himmetle huzüruna gitmektir. Mârifet, rûhda bir yakin^olup, a'zâ

onunla sakindir. Gönülde bir hayat olup, rûh onunla mutmaindir.

Mârifet, Allahü Teâlâ'nn bildirmesi ile elde edilir. Zira akl, Allah

ile mârifetine kavuur. îlim, insanlarn öretmesi ile olur. Mârifet

Hakk'n bildirmesi ile olur. Mârifet, eyay Allah'dan, Allah'n, Al-
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lah ile ve Allah'dan tarafa dönücü bilmektirM Marifet, ezelî mevcuda
vücûdun tazm etmesidir. Arifi, marifeti izhardan alkoyan bu tâ-

"

zimdir. Marifet, gönülde bir nokta-i kübradir. Cana büyük ni'met-

tir. Gönülde marifet nuru, felekte güne gibi doar. Lâkin güne
ufuktan douk klan dünyaya gelir. Marifet günei ise, gönlün

içinde doup, nûru Ara ular ve parlar. Mârifetullah, gönül âle-

minde güne gibidir. Akl ay. ilim yldzlar gibidir. Mârifetullah öy-

le bir cevherdir ki, Arn alt onunla aydnlanr. Marifet ile benlie

gitmek ve nefse uymak, tam ekavettir. Marifet denizine dalmak

ve hakikat nuruyla feftâ bulmak saadettir. Nazm
•

1. Her nefes kalb Mukallibden alr bir mereb,

Baka bir resm ile bir râh eder dil mezheb.

2. Gönül olmaz iki an içre bir emri tâlib,

Dem-be-dem baka olur, can ü gönülde matlab.

3. Bu rûh ü zülf ü leb ü gabgab ü tenden gayr.

Dilde var baka rûh ü çem ü leb ü gabgab.

4. Leb i canandan alr her dem o baka bir cân,.

Dahi her cân için o demde gelir bir kalb.

5. Bakadr âlem i dil. mihr ü sipihri baka.

Ar ü fer ü feleki baka çok anda kevkeb.

6. Berk i hâtf gibi dil âlemini seyr et kim.

Onda yoktur yoku ü yaz ü k, rûz ile eb.

7. HAKKI dil levhine çün cümlesi olmu mestûr,

Ârif ol, cümleyi sen dilde bul ol ehl i tarab.

1. Kalp, her an gönlü yaratan Allah'tan yeni bir mereb alr. O
zaman gönül, baka bir görünü altnda yeni bir yolu mezheb edinir.

2. Gönül iki ayr zaman içinde tek bir ii istemez. Gönlün istei

her geçen an bakalar.

3. Bu yanak, zülüf, dudak, çene alt ve bedenden bakaca bir ya-

nak, zülüf, dudak ve çene alt vardr gönülde.

4. O, her an sevgilinin dudandan baka bir cân alr. Her cân

için o anda baka bir kalp gelir.

5. Gönül âlemi bakadr, günei ve göü baka. Onun ar, fer ve

felei baka olup orada yldzlar sayya gelmez.

6. Anî bir imek gibi gönül âlemini seyret ki, orada yoku, yaz,

k, gece ve gündüzler yoktur.

7. Ey Hakk! Gönül sayfasna mademki hepsi yazlm bunlarn,

öyleyse ârif ol ve her eyi gönlünde bulup ne'e erbab ol.
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DÖRDÜNCÜ NEV, Arifin mâsivây unutup, Hazret i Mevlâ'y
bulmasn bildirir.

Ey azizi EhluUah demilerdir ki, ârif, kendisini hiçbir eyin
Hakk'dan megul etmedii kimsedir. Bir an huzurdan gaflete git-

mez. Arif, kendisi susup, Hakk onun srrndan [gönlünden] söyler.

Arif, mâsivâdan kurtulmu, tandyla meguldür. Arif, kendi ted-

birini atm, Hakk'n tedbirini gözeten ve O na rabet edendir. Arif,

hiçbir eyle mükedder olmayan, her eyin onunla saflap, temizlen-

dii kimsedir. Arif, dünya bu genilii ile bana dar olan. âdeti in-

sanlardan Hakka kaçmak bulunan kimsedir. Arif, O'nun huzuru
il© kararda olur. Arif çok düünerek gider. Melekûtu aar. Arif,

irfann saadet sermayesi bilir, onu uygun olmayan yere koymak-
tan, yâni ehli olmayana söylemekten kaçnr. Arif, ma'rûfdan ba-
kasyla ünsiyyet etmeyendir. . Ma'rûfdan bakas aslâ hâtnna gel-

mez. Arif, kendi sfatlarn, marufun sfatlarnda yok edip, mâsivâ-

y bilmeyen ve ondan konumayandr. Hakk ile konuan, O'ndan
iiten ârif, niçin üzülür ki. onun kalbi sürür ile dolu, ruhu huzur
içindedir. Abidin gdas su ve ekmektir. Arifin gdas, ma'rifet nû-

rudur. Arif Hakk'. Hak ile bilir. Hakk'n nûru ile âleme vâkftr.
Arifin huzûru mârifettir. Sürürü muhabbettir. Nûru hakikat tevhi-

didir. iArif, gönül bahçelerinde seyr edip, can havuzunda . yüzer.

Ma'rûfuna,,özü ile münâcaat edip, diliyle söyler. Arifin sürürü mâ-
rifetle, ünsü vahdetle olur. Sabr ü sebat iddette bulur, ilim nehi-

ridir. Hikmet denizidir. Alimler nehirde dolar, hükema denize da-

lar, ârifler ise kurtulu gemilerinde seyahat ederler. Mârifet sahip-

lerinin ibâdeti, sultann tâcna benzer. Arif olanlar unlardr ki, ko-

nusalar, O'ndan bahsederler, amel etseler. O nun için ederler. ste-

seler, O'ndan isterler. Rabet^etseler, O'na ederler. Sâdklar ve sâ-

bklar onlardr. Seçilmi ve mükarrebler onlardr. Arifin riyâs, avâ-

mn ihlâsndan sevgilidir. Ârif, ma'rûfu tâzlminde tam ihtimam
gösterir. Farzlarn edâsyla, haramlardan saknmakla ona tevkîr ve
ihtiram eder. Arif, bildiinin srlarn, ehli olmayana açmayandr.
Arif ferah ve sürürünü, ne'esini, kederini, elemini, üzüntüsünü
kimseye söylemez; cann eritir. Arifin kalbi, hikmet kandilidir. Fi-

tili mârifettir. Ya muhabbettir.I melekût nûrundandr. Alime
edeb, âbide taleb^lâzmdr. Arif ise.daima zevk ve ne'e hâlindedir.

Çünkü ârif, ma'rûfu ile daimi sürûrdadr. Korkann hâli kaçmak,
ârifin an zevk almaktr. Zâhidin alâmeti dünyay terk. ârifin alâ-

meti duây terk ve senâya yapmaktr. Nazm:
1. Ehl-I irfan ki, muhabbetten eser bulmular.

Kendiden bî-haber olmakla haber bulmular.

2. Aleme açmadlar çem-i heves, çün Ya'kûb,

Tâ ki, pirâhen- Yûsufla nazar bulmular.
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3. Bir zaman, gece gibi, zulmete dalmlard,

Tâ ki, çâk-i cier içinde seher bulmular.

4. Balarn yakalarndan nice ref etsin,

Hâne-i kalbi o mahbûba makar bulmular.
•

5. Vâdi-i dilde tereddüd eden olmaz mahrûm,

Ki o Simürg'dan ol Kafda per bulmular.

6. Aktr lezzet alan hüsnle ândan her ân,

Aktan ehl i nazar nûr- basar bulmular.

7. Aktr saykal- âyine-i cân ey HAKKI,
Ncfsden çün dil ü cân tende keder bulmular.

1. trfân sahibi kiiler, sevgiden eser bulmular ve kendilerinden

bî-haber olmakla yeni haberler edinmiler.

2. Onlar, Ya'kûb peygamber gibi davrandlar ve heves gözünü

âleme bakmak için açmadlar. Tâ ki Yûsuf'un gömleiyim dörü ka-

sansnlar.

3. Bir zaman, gece gibi karanlklara bürünmülerdi, tâ ki cier

parças içinde seher bulasya dek.

4. Balarn yakalar içinden nasl kaldrsnlar, gönül evini o sev-

güiye bakarken bulmulardr.

5. Gönül vadisinde tereddüt eden mahrum olmaz. Çünkü onlar

Kaf danda o Sîmürg'ün kanadndan bir tüy bulmular.

6. Ondan her an güzellik ile lezzet alan, aktr. Bakmasn bilen-

ler aktan bir göz nûru bulmulardr.

7. Ey Hakk! Can aynasnn cilâs aktr, çünkü gönül ve can,

nefisten dolay bedende keder bulmulardr.

BENC NEVt Arif kendi vücûdundan fâni olup, ma'rûfu ile

bekâ bulduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, ârif, her eyi ve kendini terk

edip, vücûd akabesinden geçerse, o âleme girer. Nice günler tevek-

külde dolap, tefviz sahrasn geçip, sabr meydann ap gider.

Böylece rzâ bahçesine gelip, mârifet bostanlarna kavuup, sonra

muhabbet meclisine girip, üns ve huzûr mahfeline girer. Sonra in-

bisat yaygs üzerine çkp, münâcaat ve yaknlk mertebelerine ka-

vuur. Sonra güzel ahlâkla, sfat ve isimlerin hil'atlann giyip, bu

kerâmât izzetlerine ve bu makamât lezzetlerine eriip, yaad
müddetçe, bu hâller içinde ni'metlenip, sonsuz saâdete kavuur.

Onun ahs dünyada, kalbi ukbâda kalr. Her gün ilerleyip, mülâki

olur. Böylece dünyada uzak durup, insanlar tarafndan ayplanr.

Mele-i 'alaya evki kemâle erip, ölmeyi ister. Vâdesi dolunca, Rah-
* * » .... in -». * f £
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mân .plan Rabb'in elçisi, Cennet müjdesi ile ona gelir. O, temiz nefs
ve üns ile bu fâni dünyadan geçip, Allahü Teâlâ'nn yaknlma gö-

çer. te bu fakir ve zayf nefsi için, orada büyük mülk ve daimi
ni'metler görüp, merhameüi Rabb'inden öyle rahatlk, yaknlk, se-

lâm ve kerem bulur ki, anlatlamaz. O daimi devlet, sonsuz olarak
ondan gitmez. Ey umumi rahmetler sahibi Rabb'im! Bu sonsuz dev-
leti ve büyük saadeti, ezeli sfatlarnn hakk için bize ihsan eyle!

Yâ Rabbi! Sen evliyana lûtf edersin, Seni bilirler. Dümanna lûtf

etsen, Seni inkâr etmezler.

Haberde geldi ki: -Dünyada bir Cennet vardr ki, onu bulanda
Cennet arzusu kalmaz. Bu Cennet mârifetullahdr». Yine haberde
geldi ki:

*
«nsanlar bu dünyadan göçtüler. Halbuki burada bulunan

en tayyib eyin zevkinden mahrum gittiler. O en tayyib ey, mâri-
fet olup, her ni'metten lezzetlidir». Bey t (tercümedir):

Bugünkü Cennet i irfana dâhil olsalar uak.
Yarn va'd olunan huri veyâ glman neylerler.

Hazret-i Ali (radyallahü anh) buyurdu ki: «Bir kimsenin âhi-
rette Cenneti bulmas acib deildir. Acib olan, dünyada iken Cen-
neti bulmasdr. Bir kimsenin Cennete girmekle övünmesi garib. de-
ildir, belki Cennet o kimsenin girmesiyle övünmek garibdir». Ara-
bi iir (tercümedir):

Zülcelâlin marifeti azizdir,

Nurdur, behçettir ve hem sürürdür.

Ariflere bile büyük bahâ dr,
Onlara olan muhabbetten nurdur.

Ârife kemâller afiyet olsun.

Vallahi onun zaman mesrurdur.
2

x lte ârif-i billâh, ni'metin ni'meti, Cennetin Cenneti, sürürün
sürürü, lezzetin lezzeti, huzurun huzuru, izzetin izzetidir. Nitekim
Cennete girenin ölümden, hastalktan, zarardan, fakirlikten, zülden.
gamdan kurtulduu gibi, ârifin kalbine giren kimse de. korku, elem
ve her mihnetten kurtulur. Nazn:

1. Zinde-i cânânem ey cân, bu sözü fehm eyle sen,

Geç bu candan bulasn, tâ sen de ak zü'1-mlnen.

2. Çün erâb- irfân içip mest olsa dil.

Mahrem i vahdetsin andan deme aslâ bir sühen.

3. Kendini bildinse ad munsif ol ger diseler,

Klca yoktur kudretin, kat etme ol sözden resen.

4. Gerçi bildim dostumu, bilmecedir dâim veli,

ems i didârmdan olmu kalbe hâil ebr-i ten.
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5. Arifin cân uhûd- yâr ile dolmu huzur.

Gafilin kalbinde kalm ukde-i tahmin ü zan.

6. Srr tevhid i Hüdây etme ifa mürike.

Anlamaz an o kim, der benliiyle sen ü ben.

7. Buldu HAKKI lezzet i câvidi lûtf-i Hakk ile,

Cana çün oldu müyesser halvet ender encümen.

2. Ey can! Sevgili ile zindeyim, bu sözümü iyi anla. Bu candan

geçersen Allah akn kendinde bulursun.

2. Eer gönül, bilgelik arabn içip kendinden geçerse bil kit

vahdet'e mahrem oldun aslâ bir söz söyleme artk.

3. Kendini bildiysen insaf ile âd ol, deseler, artk klca gücün

yetmez bari o sözden ban kesme.

4. Gerçi dostumu büdim, o daima bir bilmece imi, ancak yüzü-

nün güneinden kalbe beden bulutu bir engel tekil etmitir.

5. Arifin can, sevgiliyi görmekle huzûr dolmuken, gâfilin kal-

binde bir tahmin ve zan ukdesi kalmtr.

6. Allah'n vahdet srrn inanmayanlara ifâ etme, çünkü ben-

lii ile «ben - sen» diyen o kii bunu anlayamaz.

7. Hakk, ebedi lezzeti Allah'n lûtfu ile buldu da câna, meclis

içindeki yalnzlk ve halvet müyesser oldu.

u ALTINCI NEV: Arifin korku ve üzüntüden emin ve kurtulmu,

üns ve huzûr ile rahat ve zevkli olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Mevlâ'sn bilenin belâs kal-

maz Zira ona belâ bal olur. Elem ve ac çekmez. Arifin Hakk ile

aras mamurdur, iyidir. Onun için halk ile de aras iyidir. Zira onun

gözünde, hepsi mecbur gibi, ma'zûrdur. Arif cismini de. cann da,

hep Mevlâ'sna hibe etmitir. Mülkü mâlikine verip, kendi aradan

çekilmitir. Bu yolla Hakk'a yaknlma devletine ermitir. Arif,

kalbini Mevlâ'sna, ruhunu belvâsna vermitir. Cismini rzâsna

uygun olarak mahlûkuna vakf edip rahata kavumutur. Arifin

Hakk ile muamelesi, halka muvafakatla deildir. Belki halk ile mua-

melesi. Hakk'a muvafakatla ele geçer. Arifde hiçbir arzu kalmaz.

Onun hiçbir murad olmaz. Zira kalbine mârifet nûru iner ve onda

mâsivâya yer kalmaz. Arifin yükselmesinden sonra, inii olmaz.

Zira huzûra gelen, perde ardnda kalmaz. Arifin, kendine göre, ne

kadar aa olduunu insanlar bilseler, elini öpmek deil, belki yü-

züne tükürüp, bana toprak saçarlard. Arife, ârif [bilen],denme-

si, bakalarnn bilmediini bildii içindir. Bakasnn ^muttali^ ol-

madna o kavumutur. Eer ârifin kalbinde doan
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inden bir ua, perde gerisinde olan âbide gelse, dayanamaz, yok
olurdu. Beyt:

Tarabdan haneye smazd belki âleme zâhid

Eer ârif gibi vâkf olayd târ ü pûdundan.

Sofu, eer ârif gibi bu smn dokusunu bilseydi, belki o sevinç ile

eve, âleme bile smazd.

Arifin bir alâmeti de, onun terinin misk ve anberden güzel kok-
masdr. Dier bir alâmeti de, sana yüzüyle öyle yönelir ki, sanki
senden baka kimseyi bilmez, senden öyle birdenbire yüz çevirir

ki, sanki seni hiçbir kere görmemi olup tanmaz. Nitekim Ilabib-i

Ekrem (s.a.v.) ehl-i beytiyle, âdet üzere ülfet ve sohbette iken ezan
sesini duyunca, öyle sür'atle kalkard ki, sanki onlarla oturup ko-

numuyordu. Arifin dili, Allah' anarak konuur. Kalbi, muhabbe-
tine sâdktr. Srr ebedi olarak Hakk'a âktr. Arifin kalbi uyumaz.
Mâsivâya meyli kalmaz. Çünkü onun gönlü, muhabbet eleminden
lezzet bulmutur. Ak derdi ve gam ile dolmutur. Aziz ve Allâm'n
nazargâh olduunu bilmitir. O hâlde o, gece nasl uyuyabilir? Bir
gönül ki. mâsivâdan geçip yükselmiür ve yaknlk rüzgârn te-

neffüs etmitir ve üns ve huzûr jneclisine kavumutur, o gönül
Hakk'dan nasl gâfil olup, halka mâil olur. Nazm:

1. Cihânda kendini bil hâmil ol dahi mahmûd.
Ki zübde-i dü cihânsn nihâyet-i maksûd.

2. Aziz ömrünü a'lâ mahalline sarf et.

Tarîk i ak ü muhabbette eyle terk i vücûd.

3. erâb- ak eden nû, o mest olur medhû,
Zehî halâvet-i cân ü zehi erâb- vedûd.

4. erâb- vahdeti nû eyleyen sever zullü.

Gönülden eyler o her zerreye rükû' u sücûd.

5. O kim müâhld olur bu vücûd vahdetini.

Odur dâima dü âlemde âhid ü mehûd.

6. Veli merâtibin ahkâmn kabûl eyler,

Emîn-i vahdet eder, kesret içre hfz- hudûd.

7. Cemi'-i halk sever çün muvahhid ey HAKKI
Ol ehl i vahdet ü efkat said ü mes'ûd.

t. Cihanda kendini hamdedici olarak bil ki, övülmülerden ola-

sn. Çünkü sen sonuçta iki cihann da özüsün.

2. Yüce ömrünü yine yüce yerlere sarf eyle de ak ve sevgi yo-
lunda bedeninden geç.
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3. Ak arabn içen kii mest olup kendinden geçer. O ne güzel

can tatll, o ne güzel lâhi araptr!..

4. Vahdet arabn içen alçakgönüllü olmay sever ve o, her zer-

reye gönülden rükû' ve secde eyler.

5. Bu vücûdun vahdetini anlayan kii ki iki âlemde gören de

görülen de kendisidir.

6. Ancak merâtibin hükümlerini kabul eder ve valdette

bulup kesret içinde snrn korur.

7. Ey Hakk! Vahdete erien kii bütün halk sever ve o,

ehli, efkatli, kutlu ve bahtiyardr.

YEDNC NEV: Zâhid ile ârifin, yâni ebrâr ile mukarreblerin

farkn bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, zâhid seyyârdr [yürür], ârif

tayyardr [uçar]. Alim, söylediinden aa, ârif sözünden yüksek-

tir. Ârif, dünya ve âhiret ehline, marifeti anlatmaz, ehlullahtan ba-
kasna bildirmez. .Arifin susmas çok faydal, konumas çok güzel-

dir. Arif, ma'rûfuyla ünsiyettedir. Onun için insanlardan uzak olur.

Yalnz Hakk'a muhtaçtr. Onun için bakalarna ihtiyac yoktur.

Ona kar zelildir. Onun için herkesten azizdir. Zâhidin ibâdeti ile-

dir, ârifin tâati zevk iledir. Zâhid âhireti ister, ârif Mevlâ'y ister.

Zâhid nefsiyledir, ârif, Rabb'iyledir. Zâhid nefs ve nevasnn, ârif

srf Hakk'm kuludur. Zâhid Hakk' diliyle zikr eder, ârif hem dil,

hem de ruhu ile zikr eder. Zâhidin kalbi sebeplerle, ârifin can,

Rabbu 1-erbâb iledir. Mü'min Allah'n nuru ile nazar eder.

Arif Allahü Teâlâ ile nazar eder. Mü'min Allahü Teâlâ'nm

piir, ârif Allahü ;Teâlâ'ya tutunur. Mü'min zikr ile mutmain
ârif Allah ile mutmain olur. Mü'minin kalbi vardr, ârifin kalbinin

sahibi vardr. Halk nefse perde, nefs ise. dergâha perdedir. O hâlde

halk terk eden nefsinden haberdardr, nefsini terk,eden ârif-i bil-

lâhtr. Arif cisminden rûhuna gitmi ve ruhunu ma'rûfuna fedâ et-

mitir. Alim örenme peinde,, âbid ibâdette, ,ârif ise zevktedir. Zâ-

hid nefsiyle halka bakp, husûmetleri ile muztarib olmutur. Arif

Mevlâs ile mahlûkatna bakp, hepsine efkat edip, rahat bulmu-
tur. Arif kalbiyle huzurdan gitmez. Ruhuyla mâsivây müahede et-

mez. Arifin kalbi, her murad ve arzudan boalm ve hotur. Nite-

kim eli de, her sebepten kurtulmu ve botur. Arifin bir rahat yok

iken, her rahatta odur. Bir ni'meti yok iken her ni'mette odur. Ari-

fin nazarndan her iki dünya dümütür. Zira o kendi jsrrnda Mü-
kevvini bulmutur. Arifin nefsi dünyasn, ruhu ukbâsn terk et-

mitir. Srr Mevlâ'sna ulamtr. Zira Allah yolunun mesafesi,^

dünya ile âhirettir. Onlardan geçen, Hak ile huzûra erer. Arifin u-
hûdunda hakiki bir ezeldir. Mâsivâ mecâzdr. Onun için vahid cüm •
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leye bedeldir. Derler ki, Badad'da ibli adnda bir ârif var idi. Bir

gün bir çömlekçi dükkân önünden geçip giderken, çömlek satan.
.... — . • . » • - . _. . ._

«Evet hepbir vardr», demitir. Görüldüü üzere bir iaret arife kâfi

gelmitir. Arifin gdas, Allahü Teâlâ'nn zikridir. Abidin gdas su

ve ekmektir. Arifin kblesi visal [kavuma] nurudur. Müflis akim

kblesi hayâldir. Arifin kblesi Rabb-i Rahimdir. Gafilin kblesi altn

ve gümütür. Nazm:

1. Katresin bahrdan amma cemed olmu mâ'sn.

Benliin korsan eer, katre deil deryasn.

2. Ak deryasna sal kendini havf etme sakn,

Geç hevâdan ki, yemm-i aka habâb-âsasn»

3. Bahr ile bahrsn emvâc ile mahkûm-1 hevâ.

Ak ile ârif-1 Hakk ilm ile Mevlâna'sm.

4. Tarâbn ak gamdr taabin nefs ü hevâ.

Aktr munis i cân gayr ile ber-gavgâsn.

5. Gâh dil, gâh zebân, gâh yân, gâh beyân,

Gâhi ayine, gehî tûti-i ekker-hâsn.

6. Hodbin oldunsa dolar hâne-i dil ceng ü cedel,

Bihid oldunsa kamu halk ile hem tenhâsn.

7. Mahv edip varln ak ile var ol HAKKI,
Aksz padiah olsan dahi sen lalasn.

t. Denizden bir damlasn ama donmu sudan ibadetsin. Eer
benlii brakrsan damla deil deniz olursun.

2. Kendini ak denizine brak, sakn korkma! Heveslerini terket

ki, sen ak okyanusundaki kabarcklar gibisin.

3. Deniz ile denizsin, ama dalgalar ile heveslerine mahkûmsun,

Ak ile Hakk ârifi, ilimce de Mevlânâ'sn.

4. Sevincin akndandr. Yorgunluk ve skntn ise nefs ve heves-

lerindendir. Canna, sana dost aktr. Gayrisi ile kavgalsn.

5. Bazan gönül, bazan dü, bazan açk, bazan da açklksn. Ba-

zan ayna olursun, bazan ise ekerler çineyen bir papaan.

6. Kendini beenmi olursan gönül evi kargaa ve çekime ile

dolar. Kendinden geçtiyse bütün halk üe iken bile Allah île tenha sa-

ylrsn.

7. Ey Hakk! Varln yok edip ak ile var ol. Aksz, padiah bi-

le olsan yine bir laladan ibaretsin.

ibli bir na'ra vurup:
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SEKZNC NEV: Marifet ehlinin yüksek ann bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Hakk Teâlâ'y ancak Kendisi

bilir. Kendinden bakas bilmez. O hâlde arifler . hakk Hakk ile bil-

milerdir. Onlar için onlar her eyde, Hakk'a rücû' etmilerdir. Ari-

fin gözü ibretle, kalbi fikretle, rûhu lezzetle meguldür. Arifler mâ-
sivâya teessüf etmezler. Zira ,

onlar eyaya ze'vâl nazaryla bakp,

mâsivây bilmezler. Arifler, ma'rüfu bulmulardr. Mâsiyây gör-

mez, iitmez ve ondan konumaz olmulardr. Arifin sürürü mari-

fettir, zevk ve huzuru muhabbettir. Arif her gün daha arif ve daha

yakndr' Zira saat-be-saat ma'rüfuna yaklamaktadr. Cüneyd-i

Badadi (rahmetullahi aleyh) Seri-i Sakat hazretlerine sual edip:

«Nasl sabahladn?», dedi. «Allah'n katnda sabah ve akam yok-

tur», dedi. yâni ârif-i billâh vakit ve hâlde ma'zûrdur. O sadece, hu-

zûra mütaraktr. Mârifetle meguldür. Arif ma'rûfuyla oldukta

hâli müzeyyen olur. Muhabbetine erdikte hâli daha güzel olur. Ari-

fin kalbi ma'rüfuna yöneldikte, imekten süratlidir. Ariflerin a-
lacak ilimleri vardr. Ona ezeli dil ve ebedi ibare derler. Her kavmin

bir ukûbeti muhakkaktr. Mârifet ehlinin ukûbeti, huzür- izzetten

kesilmektir. Arifin meguliyyeti, ma'rûfuyla ünsiyyettir. Mâsivâ-

dan uzak ve ümitsiz olmaktr. Arifin alâkas olmaz. Sevenin ikâ-

yeti olmaz. Abidin dâvâs kalmaz. nsanlarn hâli olur, ârifin hâli

olmaz. Zira onun hâli mârifet nuruyla mahv olur, kalmaz. Arif ne

muhtaçtr, ne de müstanidir. Zira bunlar varlk^ andr. Arif ise,

kendinden fânidir. Arifin alâmeti iki cihandan fâri olmaktr. Nef-

sinden de fenâ bulmaktr. Marifetin sonu, iki hâldir: Biri dehet, biri

hayret. Bayezid-i Bistâm (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin zama-

nnda, bir eyh, bir müridini Mekke-i Mükerreme'ye gönderirken,

ona: «Hac yolunda, zamann evliyâsnn sultan olan Bayezid haz-

retlerini ziyaret et, selâm ve duâmz bildir. Duâ ve rzâsn alp,

sonra Kâbe'ye git», dedi. O mürid. Hazret-i Bâyezid'i ziyaret edip,

eyhin selâm ve kelâmn söyledi. Hazret-i Bâyezid. ona-. «eyhin
kimdir, onun sözlerinden birini bize söyle de. mârifetindeki maka-

mn, kendi sözünden anlam olalm», buyurdukta, mürid: «eyhim
der ki:JSer gök demir ve yer ta olsa, bir damla yamur yamayp,
bir hububat tanesi bitmese ve bütün insanlar benim çocuklarm ve

tab'am olsalar, rzklar hususunda kalbime bir derd ve keder gel-

mez, gönlüm hiç deimez», dedi. Bu sözü Bâyezid-i Bistâmî duyun-

ca. «Senin eyhin ne ârif olmu, ne de tevhide ermitir, belki ben-

likle gizli irkte [riyâda] kalmtr», buyurdu. Misafir mürid. bu

hikmeti duyunca, anlamadndan, çok bozulmu, yoluna gitmitir.

Hacdan dönüp, üstadn görünce. Bâyezid hazretlerinin hikmetli sö-

zünü, kendisinin nasl üzülüp ayrldn bildirdi. eyh buyurdu ki:

«Bâvezid hazretleri bizden ârif ve ekmeldir. Onun sözünde örtülü,
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ince mânâlar vardr», deyip, hemen Bâyezid hazretlerine bir mektup
yazp: «Mevlânâ Bâyezid. tevekkülde sözüm ve makamm budur. Bu
sözümde kusurum nedir? Beni irâd eyle-, demitir. Mektup Bâyezid

hazretlerine gelince, eyhe cevabnda öyle yazmtr: «Benim için

ne gök, ne de yer vardr. Ne bir damla vardr, ne de bir tane vardr.

Ne evlâdm, ne de etbam vardr. Ne tedbirim, ne hareketim, ne de

vücûdum vardr». Mektubun imza yerinde: Fâni olan, Bâyezid. diye

yazmtr. .Cevap eyhe gelince, onunla irâd ve mesrur olmutur.
«Tevhid. izafetleri Iskattr», sözünün mânâsn anlam ve nefsinde

fenâ bulmutur. Nazm:

1. Vücûdumuz yed-i Mevlâ'da misl-i sugardr,

erâb gâh hayat oldu, gâh âzerdir.

2. Mûti'-i mü'min olan cana kand zevki verir,

O nefse zehr içirir kim, kenûd ü kâfirdir.

3. Kulübü, Tanr, dem-â-dem açar, dahi balar,
Bu ilerinden an bilmeyen aceb hârdr.

4. Hâr anlamtr açp balamakla sahibini.

Ki hükm râkinindir yedinde muztardr.

5. Kimin yedinde içer yor cevâbn alm,
O bilmi an ki. hep eyleyen o mehterdir.

6. Aceb budur ki, Hudâdan dil olmad âgâh.

Ki bast ü kabz ile kalbi mukallib ezherdir.

7. Çü dildir usbu'- lûtfiyle kahr beyninde,

Kimin yedinden imi dil ne âha manzardr.

8. O lûtf ü kah ile mirât- kalbe nâzrdr.
Annçün âyine geh saf ü geh mükedderdir.

9. Çü buldu lûtfu teveccühde kahr gaflette.

Dil olsa Hakk ile HAKKI, o ho münevverdir.

1. Varlmz, Allah'n elinde bir kadeh gibidir. fmdeki içki ba-

zan hayat, bazan da ate olur.

2. iman ile itaatkâr olan cana eker zevki verir, isyankâr ve in-

kârclara ise zehir içirir.

3. Allah, gönülleri kâh açar, kâh balar. Bu ilerinde O'nu bü-

meyen eek olsa gerek.

4. Eek bile balanp çözülmek ile sahibini anlamtr ve hüküm,
binicisinindir, onun isteine mecburdur.

5. Kimin elinden yeyip içtiinin cevabn örenirken elbette on-

lar düzenleyenin o kendinden güçlü olan efendisi olduunu bilir.
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6. Garip olan u ki, gönül Allah'tan haberdar deildir, öldürüp

diriltmekle kalbi kalb yapan O'dur, apaçk bu!..

7. Gönül, O'nun lütuf ve kahr parmaklan arasndadr. Gönül

elindeymi bu gönül ve hangi ahn nazargûhdr.

8. O, lütuf ve kahr ile gönül aynasna bakmaktadr. Onun için-

dir ki o ayna bazan parlar, bazan buuludur.

9. Lütfü teveccühde; kahr da gaflette bulduu için gönül AUah
ile olsa ne güzeldir ey Hakk!

DOKUZUNCU NEV: Arifin marufu Hazret i Halik ve Bâri'nin,

noksan ve selbî sfatlardan münezzeh ve kemâl ve sübûtî sfatlar

ile muttasf olduunu, bütün kâinatn parçalar, mahlûkatn ileri

ve insanolunun hâlleri O'nun te'sir ve kudretiyle, tedbir ve hikme-

tiyle, her zaman O'nun muradna uygun hâsl olduunu ve hareket

ettiini bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, Rabbü'l-âlemin hazretleri bir-

dir. Aslâ orta ve benzeri yoktur. Yemekten, içmekten, uyumak-

tan münezzehdir. Gökte ve yerde deildir. Mekândan münezzehdir.

Sada ve solda, önde ve arkada, üstte ve altta deildir. Cihetten [bir

tarafta bulunmaktan] münezzehdir. Suretten, ekilden, renkten ve

a'zâdan münezzehdir. Varlnn balangc ve sonu yoktur. Varl
kendindendir. Bakasndan deildir. Zât- erifi, bir hâl üzere sabit-

tir. Korku, üzüntü, hastalk gibi deimelerden beridir. Bütün nok-

san sfatlardan münezzehdir. Bütün bu âlem yok iken, O var idi. Hiç

kimseye muhtaç deildir. Aciz olmaktan münezzehdir. Dilese, bu

âlemi bir anda yok eder. Dilese, yine bir anda var eder. O na hiçbir

i çetin ve güç gelmez. Bir sivrisinek yaratmakla, gökleri ve yeri

yaratmak, O'nun için ayndr. Hiç kimse O'na hükm edemez. O her

eye, herkese hükm eder. O'na hiçbir ey vâcib deildir. Bir kimse-

den fayda görmekten veya zarar çekmekten münezzehdir. Bütün

kâfirler mü'min, bütün fâklar itaatli olsalar, hep ibâdet yapmak
isteseler, O'na bir fayda hâsl olmaz. Bütün insanlar fâsk ve kâfir

olsalar, O na hiç zarar gelmez. Bunlar selbi sfatlar olun. zât- Pâk-l

Hazret-i Bâri bu sfatlardan beri ve âridir.

Allahü Teâlâ'nn sfat- sübûtiyyesi sekizdir: Hayat, tlim, Semi',

Basar, lrâdet, Kudret, Kelâm, Tekvindir. Yâni Allahü Teâlâ diridir.

Bilicidir. Her eyi bilir. Göklerde ve yerde, olanlar, bütün gizli ve

açk olanlar bilir. Yapraklarn saysn, hububattaki ve çiçeklerde-

ki taneleri, kumlarn ve denizlerdeki sularn damlalarn bilir. Bil-

medii hiçbir ey yoktur. Cüz'ileri, küllileri, geçmileri, gelecekleri

bilir. însann kalbine gelen düünceleri, diliyle söyledii sözleri, içi-

ni, dn hep bilir. Hâzr ve gaibleri bilir. Gaibîeri ancak O bilir. Hiç

kimse gayb bilmez; ancak Allahü Teâlâ bildirirse bilir. O, unutmaz,
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armaz, yanlmaz. Hayat ve ilmi ezelîdir, kadimdir, sonradan ol-

ma ve yok olucu deildir. Allahü Teâlâ iiticidir. Her sesi iitir. Ses-

li veya sessiz olsun, bir kimsenin kulana gizlice söylenen ve onun
duymad sesi de iiticidir. itmesi ezeli ve ebedidir. Sonradan ol-

ma deildir ve yok olmaz. Allahü Teâlâ görücüdür. Her eyi görür.

Karanlk gecede, kara karncann, kara ta üzerinde yürüdüünü
görür. Ayann hrtsn iitir. Lâkin iitmesi, bizim gibi kulakla
deildir. Görmesi de göz ile deildir. Gözden ve kulaktan münez-
zehdir. Görmesi ezelidir, ebedîdir. Sonradan olma deildir. Yok olu-

lediini yapar. Dilemedii ey olmaz. Hiçbir
Hiç kimse Ona, zorla bir ii yaptramaz. Cihanda iyi, kötü olan her
ey.

{
0'nun dilemesi ile olmutur. Demek ki, mü'minlerin imann,

muti'lerin,tâatini O murad etmitir. Dilememi olsa, bir kimse mü-
min ve muti' olamazd. Kâfirlerin küfrünü, fâsklarn fkn murad
etmitir. Dilememi olsa, kimse kâfir ve fâsk olmazd. Allahü Teâlâ
dilemedikçe bir sivrisinek kanadn oynatamaz. Yaptmz eyleri,

O'nun irâdetiyle yaparz. Dilemedii ey, meydana gelmez. Zira di-

lemedii eyin olmas, âcizlik alâmetidir. Dileseydi, herkesi mü'min
ve rriuti' ederdi. Dileseydi herkesi kâfir ve âsi ederdi.

Sual: Böyle olunca, niçin herkesin mü'min olmasn murad et

meyip, çounun kâfir olmasn murad eylemitir? denirse, cevabn-
da deriz ki: O'na. dileyip yapt ilerden sual olunmaz. Ü herkese
sual sorar. Fâil-i muhtârdr. Beyt:

Kesmi atmtr onu etme cedel,

Ti-i lâyüs'el âmma yef'al.

Yaptndan sorulmayan klc (Allah'n irâdesi) onu kesip atm-
tr (öyle takdir etmitir) deitirmek için bouna cedelleip durma.

Her yapt eyde, nice fayda ve hikmetler vardr. nsann akl
O'na eriemez. O hâlde, kâfirleri yaratp, küfürlerini murad eyleme-
sinde, ylan, karncay, akrebi ve kötülükleri yaratmasnda çeitli

faydalar' vardr. Onlar bilmek bize lâzm deildir. Bize lâzm olan,

Allahü Tvâlâ'nn her iinde bir hikmet var olduunu bilmektir. râ-
desi ezelidir, ebedidir. Sonradan olma ve fâni deildir.

Allahü Teâlâ Kaadirdir. Her mümkün olan O yaratr. Dilerse,

ölüyü diriltir. Ta, aac konuturmaya, yürütmeye kaadirdir. Bu
gökleri ve yeri yok etmeye ve yine var etmeye kaadirdir. Bu gökler
ve yer gibi binlerce gökler ve yerler meydana getirmeye kaadirdir.

Bütün dalar gümü veya altn edebilir. Nehirleri yukan aktabilir.

Akarken gümü yapabilir. Bir kulunu, bir anda doudan batya, ba-

tdan douya getirebilir. Bir kulunu bir anda, yeryüzünden yedinci
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kat göe götürüp, geri getirebilir. Kudreti ezelidir, ebedidir. Sonra-

dan olma ve fâni deildir.

Allahü Teâlâ söyleyicidir. Söylemesi, bizim gibi dil ile deildir.

Baz kullarna vastasz söyler. Hazret-i Mûsa aleyhisselâma ve Ha-

bib-i Ekrem (s.a.v.) hazretlerine, Mi'râc gecesinde ve baka zaman-

larda söyledii gibi. Baz kullarna Cebrail aleyhisselâm vastas ile

söylemitir. Peygamberlere (aleyhimüsselâm) çou zaman böyle

söylemitir. Kur an- Kadim, Allahü Teâlâ'nn kelâmdr. Ezelidir,

ebedidir, mahlûk ve fâni deildir.

Tekvin, yok olan eyi yaratmak, meydana getirmektir. Hakk
Teâlâ yaratcdr. Her eyi. her cüz'ü ile yaratan O'dur. O ndan ba-
ka yaratc yoktur. Her canlnn .hareket ve hareketsizliini, her in-

sann ilerini, hâllerini, tâat ve mâsiyetini, iman ve kültürlerini, her

iyilik ve kötülüü yaratan O'dur. Elin kmldamas, dilin söylemesi,

gözün açlp kapanmasn yaratan O'dur. Nitekim Allahü Teâlâ:

«Sizi ve yaptklarnz yaratan Allahü Teâlâ'dr-, buyuruyor. Herke-

sin amel ve fiillerini yarattn Kendi duyurmutur. Bize irâde-i

cüz'iyye verip, kendi fiilimizin fâili klmtr. Bu ihtiyâr çou ileri-

mize sebeb-i âdi olmutur. Onunla herkes iki âlemde ecir ve kar-
lk bulmutur. Nitekim hadis i erifde: «Ameller niyetlerine göredir.

Her bir i için niyete baklr». Duyurulmutur. Bizi ve ilerimizi, bü-

tün hayvanlar ve onlardan meydana gelenleri, gökleri ve içinde bu-

lunanlar, yerleri ve üstünde yaratlanlar, yaratan O'dur. Hepsinin

rzkn veren, hasta ve sa edip. diriltip, öldüren O'dur. Ate dedii
anda, elin yanmasn veya snmasn yaratan O'dur. Kar dedii
zaman elin soumasn ve üümesini yaratan O'dur. Bir kimseyi

atee atsalar, onu yakmamaya kaadirdir. Nitekim Nemrud ateinde

Halil'ini yakmamtr. Kar içinde oturan üütmemeye, bilâkis yak-

maya kaadirdir. Lâkin Allahü Teâlânn âdeti öyle câri olmutur ki,

ate deince, yanmak yaratr. Kar deince üümek yaratr. Yanma-

y yaratan ate deildir. Üümeyi yaratan kar deildir. Allahü Te-

âlâ'dr. Tokluu yaratan Allahü Teâlâ'dr. Eer tokluu yaratmaz-

sa, yüz kilo yemek yense. yine doyulmazd. Ackmak da böyledir.

Dierleri de buna benzetilebilir.
?

Velhâsl Hakk'dan gayri müessir yoktur. Her ey, bizzat O'nun

mahlûkudur. Allahü Teâlâ'nn bu sekiz sfat kadimdirler. Zât ile

kaimdirler. Yok olmaktan ve deimekten beridirler. Allahü Teâlâ-

y sfat selbiyyeden münezzeh ve sfat- sübûtiyye ile muttasf bu-

lan ârif-i billâh olmutur. Yoksa, eytâni hayâlleri, ilâhi tecelliler

saplmtr. Mârifetin hakikatini, tatl sözlü bir ârif öyle nazm
eder:

1. Eyle bu pendini âvize-i gû
Kimseye olma sakn fazl-fürû.



784 M A RF ETNÂME

2. Etme halka satacak ilme heves
Klma bihûdeye tazyî-i nefes.

3. Öyle bir ilme çal kim mutlak
An bir sen bilesin bir dahi Hakk.

4. Hikmet ü felsefeden eyle hazer

Evliya nüshasna eyle nazar.

5. Nefes i pâk-i azizân- tarik

Eder insan karin -i tahkik.

6. Mürid-i kâmil olunca nâyâb
Sana mürîd yetiir imdi kitâb.

7. Arif ol, zâhid-i huk olma sakn
Himmet et, tâ olasn ehl i yakin.

8. Sa y edip ârif-i billâh olagör.

Nâil-i mârifetullah olagör.

0. Olma ek mezlakasnda gümrâh.
Ulemâdr ulemâ y bülâh.

10. Çün «en aref. dedi Hallâk- Vedûd,
Marifettir dü cihandan maksûd.

11. Mârifet zinetidir insann
Pest olur mertebesi nadann.

12. Mârifet devlet i ruhanidir,

Mârifet hil at Rabbânidir.

13. Câhilin marifeti redde sebep,

Behreyâb olmadndandr hep.

14. Olmaz âlûde-i çirk-i hzlan,
Câme-i ilm, libâs irfan.

15. Hakk getirmi seni kendin bilesin

Tâ O'na can ile kulluk klasn.

16. Zikr ü fikrin heman Allah olsun,

Mehedin ol ulu dergâh olsun.

17. Dûzâh ü Cennete etme nazar
Sahibin iste bul, ey nûr-i basar.

18. Ol senin olucak ey rûh- revân,

19. Ara bul kendini, bil kimsin sen.

Tâ sana ola dü âlem rûen.

20. Kl tekâpû-y bilâd- etvâr

Kendini bilmeyicek etme karar.

21. Bilmeyen kendini nâbînâdr
Gâv ü hardan da bile ednâdr.
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22. Olmayan vâsl- nûr- irfân,

Yine zulmette kalr sergerdân.

23. Anla sen nolduun dürr-i aden

Uramaz dâirene havf ü hazen

24. Anla kim ma'nâ-y tevhîd budur

Vâsl ol, devlet-i câvid budur.

25. Mâye-i cân- dil-âgâh budur

Gâyet-i mârifetuJlah budur.

26. Çekegör çemine kühl-i irfân

Olmaya tâ sana maher zindân.

27. Nür-i dîdem hele mükil-1 ma'nft

ki âlemde de olmak a'mâ.

28. Oldur a'mâ ki, deil ehl i uhûd
Ola ebvâb- hakaik mesdûd.

29. Hazret-i Fahr i Rusül kld duâ

Kim hakaik ola mekûf ona.

30. Cümle-i nüsha i merdân- Hudâ
Verir âyine-i idrâke cilâ.

31. Talib i Hakk'a olur rehnümâ

32. Himmet et, anlamaya güftârn,

Hrz- cân eyleyegör esrarn.

33. Dahi çoktur nuseh-i ehlullah

Abdi, Allah'dan eyler âgâh.

34. Remzi, imâlar rûhânidir.

Cümlesi bâtn Kur'ânîdir.

35. Zâhir-i ahkâm eriattr hep,
" Bâtn esrâr- hakikattir hep.

36. Zevki irfân iledir insann
Fark yok câhille hayvann.

37. Ârif-i Hakk n olur kalbi selim

. Gönlü mir ât- nazar-gâh- alim.

38. Arifin gönlü dahi a lem olur.

Marifet nuru ile mahrem olur.

39. Ârif ü âbid olan merd i güzîn,

Oldu gencîne-i Yezdâna emin.

40. Canda kim, ilm- Hüdâ klsa zuhûr

Gözde ol nûr olur ve dilde sürür.

4 1. Gördüün cümle o nûr ile görür

Âlem icre o sürür ile yürür.
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42. Mazhar- mârifetullah olagör,

Pertev-i mihr-i Hakk ile dolagör.

43. Yâ lâhî beni pür-nûr eyle,

Dem-be-dem üns ile mesrûr eyle.

44. Gönlümü hazretine hâzr kü,

Gözümü nurun ile nâzr kl.

Hayriye-i Nâbî'den alnmtr.

1. Bu öüdümü kulana asl bir küpe eyle: «Sakn

let satmaya kalkma!»

2. Ayrca halka satacak ilme heves edip de bouna nefesini tü-

ketme.

3. Öyle bir Mime çal ki, gerçekte onu bir sen bilesin bir de Allah.

4. Velîlerin yaptklarn kendine örnek edin de hikmet ve felse-

feden kaçabildiin kadar kaç.

5. nsan hakikate yaklatran, Allah yolunda yüce mertebelere

erien kiilerin pâk sözleridir.

6. Eer devrinde mürid-i kâmil yoksa, sana Kur'ân bir mürid
olarak yeter.

7. Ârif ol, sakn ham sofu olma. Gayret göster de yakn srrna
erenlerden ol.

8. Velilik mertebesine ermek 'için çok çalp Allah'n bilgisiyle

bilmeye nâil ol.

9. üpheye düecek hâller içinde yolunu kaybetme. Allah' bilen-

ler, yine Allah'n âlimleridir.

10. efkatli Yaratcmz «Ben bilirim!» dedii için iki cihanda

yegâne amaç mârifettir, bilgidir.

11. Marifet insann süsüdür. Cahilin ve cahilliin yeri ise aa-
lardr.

12. Mârifet ilâhi bir devlet ve ikbaldir, mârifet Allah tarafndan

sunulan bir elbisedir.

13. Cahilin mârifeti reddine sebep ona ulaamamasdtr.

14. O cahilin yolu mârifet sohbetine düse utanç ile kendini ate-

e dümez sanr.

15. Hiçbir zaman alçaklarn ve aalklarn kötülükleri ilim elbi-

sesi ve irfan giyeceine eriemez.

16. Zikrin ve fikrin Allah olsun. Yöneldiin yer o ulu dergâh ol-

sun.

17. Cennete ve Cehenneme bakma! Ey gözüm nûru! Sen onlarn

sahibini iste.

18. O senin olunca, ey salnan ruh! ki cihan batan sona senin

olmu olur.
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19. Kendini arayp bul! Sen kimsin! Tâ ki iki âlem sana apaçk

görünsün.

20. Çeitli davran ülkelerini merakla koarak aratr. Kim ol-

duun gerçeini örenince de artk ayn noktada durma.

21. Kendini bilmeyen kör saylr, sr ve eekten bile aa mer-

tebededir.

22. trfân nûruna eriemeyen kii yine karanlklar içinde babo
kalr.

23. Ey Aden denizi incisi, kim olduunu anla da evine hüzün ve

korku uramaz olsun.

24. Anla ki Tevhîd'in mânâs budur. O'na ula ki ebedî talih bu-

dur.

25. Uyank gönüllerin can mayas budur. Allah' bilmenin yolu

budur.

26. Gözüne irfan sürmesini çek ki dünya senin bana karanlk

olmasn.

27. Gözümün nûru! Eer iki âlemde de a'mâ olacak olursan sana

en mükül durum ite budur.

28. A'mâ o kiidir ki, hakikat kaplar kapand zaman varlklar

gerçekleriyle göremez.

29. Peygamberlerin övüncü Hz. Muhammed büe, hakikatler ken-

disine açlsn diye duada bulunurdu.

30. Allah yoluna gidenlerin hepsi idrâk ve anlay aynasna cilâ

verirler.

31. Mevlânâ'nn Mesnevi'sindekiler Allah' isteyenlere yol göste-

rici olurlar.

32. Sen, böylelerin sözünü anlamak için gayret göster ve srlar-

n cann gibi saklamaya bak.

33. Allah kullarnn daha birçounun yazd böyle kitaplar var-

dr ki, bunlar kulu Allah'tan haberdar eylerler.

34. Bu eserlerin imâlar hep rûhânidir. Hepsi Kur'ân' anlatrlar.

35. D, hep dinin hükümleridir. çi ise gerçeklerin srlardr.

36. nsann zevki irfan iledir, cahil ile hayvann fark yoktur.

37. Allah' bilenin kalbi selâmette olur. Gönlü ise Allah'n bakt-

aynadr.

38. Arifin gönlü de her eyi büir. Mârifet nûru ile içli - dl olur.

39. Arif ve âbid olan seçkin kul, Allah'n hazinelerine bekçi oldu.

40. Eer Allah ilmi canda kendini gösterirse o, gözde nûr ve gö-

nülde sevinç olur.

41. Gördüünü o nûr ile görür, âlem içinde o sevinç ile yürür.

42. Allah' tanmaya mazhar olmaya bak da, Allah'n güneinin

nûrlaryla dolmaya bak.
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43. Rabbim! Beni nûr içinde bo ve daima yaknln ile beni se-

vindir.

44. Gönlümü hazretine hazr eyle, gözüme Senin nûrun ile gör-

me özellii ver.

Muhabbetullahn [Allah sevgisinin] en yüksek maksad olduu-
nu, evk, ak ve vecd ile nihayet bulduunu, muhabbetin haddini ve
hakikatini, künhünü, mahiyyetini, faydalarm, makamlarn, alâmet-
lerini, kerametlerini, gönülde zuhuratm, tarifini, ksmlarn, husû-
si, zât isimlerini, sfatlarn, fiillerini, eserlerini; meyveleri, terkible-

r, neticeleri olan evk ve hâlleri, ak ve hararetini, vecd ve kemâl-
lerini ve nihayete kavuma yolunu yirmidört nevi ile beyan eder.

BRNC NEV: Muhabbetin üstünlüünü âyet i kerîme ve ha-
dîs-1 kudsî ile bildirir.

,

Ey aziz! Allahü Teâlâ, kullarna muhabbet ve re'fetiyle, Kendini
sevmeyi tergib ve tebir edip, sevme yollarn bildirmitir. Nitekim
Hac sûresi altmbeinci âyetinde: «Allahü Teâlâ, insanlara Rauf ve
Rahimdir-, «Allahü Teâlâ onlar sever, onlar da Allahü Teâlâ'y se-

verler». Bakara sûresi ikiyüz yirmiikinci âyetinde: «Allahü Teâlâ,

günahlardan tevbe edenleri ve fuhutan temizlenenleri sever», Al-
lmrân sûresi yetmialtnc âyetinde: «Elbette Allahü Teâlâ haram-
dan sakman kullarn sever», ayn sûre yüz otuzdördüncü âyetinde:

«Allahü Azîmüan ihsan edicileri sever», Mâide sûresi krkikinci
âyetinde: «Hükm edersen, aralarnda adaletle hükm et. Muhakkak
ki, Allahü Teâlâ, hükmünde âdil olanlar sever», Âl-i lmrân sûresi

otuzbirinci âyetinde: «Onlara de ki, Allahü Teâlâ'y severseniz. Ba-
na tâbi olun. Allahü Teâlâ da sizi sever ve günahlarnz mafiret
eder. Allahü Teâlâ mafiret ve rahmet edicidir», Tâhâ sûresi otuz-

dokuzuncu âyetinde: «Senin muhabbetini onlarn kalbine indirdim,

tâ ki Benim ilim ve irâdem nazaryla büyüyesin», «Sana gelen yilik-

ler Allahü Teâlâdan, kötülükler de kendi nefsindendir», «Muhakkak
Rabb'im Rahim ve Vedûd'dur», Yasin sûresi ellisekizinci âyetinde:

«Onlarn en yüksek arzulan, Allahü Teâlâ'dan vastasz selâmdr».

mezsnz», Duyurau.

Allahü Teâlâ, hadis-i kudsîlerinde buyurur ki: «Ey insanolu,

Benim sevgimi, muhabbetimi istersen, dünya sevgisini kalbinden

çkar. Çünkü Ben hiçbir zaman kendi sevgimle dünya sevgisini bir

kalpte bulundurmam. Ey insanolu, dünyay sevdiin hâlde. Benim

KNC FASIL
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sevgimi nasl ararsn. Sevgimi ve rzâm dünyann terkinde ara. Ey
insanolu. Bana ibâdete çok zaman ayr, kalbini sevgimle doldura-

ym ve sana lâzm olanlar Ben üzerime alaym. Ey Âdemolu, Ba-

na hizmet et. Çünkü Ben, Bana hizmet edeni severim. Bir kulum Ba-

na mülâki olmay severse, Ben de onu görmek isterim. Kulum Bana
nafilelerle yaklar. Tâ ki onu severim. Onu sevince kula Ben olu-

rum. Ey Âdemolu, Benim için sevienlere muhabbetim gerekli olur.

Ey Dâvûd, Cennetim tâat edenlerin, zikrim zikr edenlerin, yeterlili-

im tevekkül edenlerin, arttrmam ükr edenlerin, .rahmetim ihsan
edenlerin, ünsiyyetim âriflerindir. Ben ise muhiblerînim. Ey Dâvûd,
bir kulumun kalbini yoklarm, onda dünya ve âhiret sevgisi bul-

mazsam, onu muhabbetimle doldururum. Ey Dâvûd, bir kulumu se-

vince, ona çok belâ veririm, nihayet Beni çarr; kendini sevdiim
gibi, sesini de severim. Ey Dâvûd, yeryüzünde olanlara bildir ki. Be-

ni, seveni severim, celisim olann celisi olurum, zikrimle c'nîs olann
enisi olrum. Benimle sohbet edenin sahibi olurum. Beni seçeni, Ben
de seçerim. tâat edenin dilediini yaparm. Beni kalbinden seven
kulumu. Kendim için kabul ederim. Ey Dâvûd, Beni sevmeyen tan-
yamaz. Beni tanmayan nasl sever? Gece olup, Beni brakp da uyu-
yan, seviyorum dese yalan söylemi olur. Her seven, sevdii ile ten-

ha bir yerde kalmak istemez mi? Ey Dâvûd» muhiblerin Beni gör-

mekten baka çareleri yoktur. Ey Dâvûd, sana lâzm olan Ben ve-

ririm, sen de lâzm olan yap. Ey Dâvûd, Benden, Bana olan evki
senin için sevmemi iste. Zira Ben, mütak olanlarn kalblerini rd-
vandan kldm ve onlar vech-i kerimimin nuru ile nûrlandrdm.
Ey kulum. Beni sev. Ey kulum, Ben sizi istediim hâlde, siz niçin

rm Bana kavumak isterler, Ben onlara daha çok kavumak iste-

rim. Kulumda zikrim galib olursa, Ben ona âk olurum, o da Bana
âk olur ve Beni bulur.. Nazm:

1. «Yuhibbûhüm ve yuhibbûnehü» buyurdu Vedûd,
Ki bizden etti muhabbet meyi kulûba vürûd.

2. Cemâl i pâkini mir'ât- cânda seyr etti.

Muhabbet eyledi, hem âhid oldu, hem mehûd.

3. Çü aks-i hubb-i ezelden zuhûr geldi bu ak,
Hezâr yüzden ederler bu hüsn-i aka sücûd.

4. arâb-hâne-i ak oldu âlem etti hurû,
Hezâr name-yi âk, hezâr beyt i sürûd;

5. Çü ak sende imi, cân ü din ü dil sende,

Ho anla kendini, sensin o tâli' -i mes'ûd.

6. Iraa gitme uyup vehme kendini fehm et.

Ki nîm habbeye demez habîb- nâmevcûd.
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7. Gönül odur ki, mey i ak içince, ey HAKKI,
Misâl i cür'a-i cam olur bu bahr-i vücûd.

1. Rabbimiz, «Allah onlar sever, onlar da O'nu severler», buyur-

du. Böylece bizden, sevgi içkisi kalplere ulat.

2. Pak cemâlini, can aynasnda seyretti. Sevgi gösterip hem gö-

ren, hem görülen oldu.

3. Bu ak, ezeldeki sevginin aksi olarak ortaya çkt. Binlerce ne-

den ile bu aka secde ederler.

4. Âlem bir ak araphânesi oldu da binlerce âk namesi ile bin-

lerce sevinç evi (veya ark sözleri) cotu.

5. Ak sende olduu için can, din ve gönül de sana verildi (ey

insan,)! Kendini hoça anla ki o kutlu talih sensin.

6. Vehimlere kaplp uzaklara gitme, kendini anla ki, var olma-

yan bir sevgili, yarm buday tanesine bile demez.

7. Ey Hakk! Gönül odur ki ak içkisi içinde bu beden denizi onun
kadehindeki tortu misâlidir.

KNC NEV: Allah muhabbetinin fazilet ve faydalarn hadîs i

erifler ile bildirir.

Ey aziz! Haaret-i Habib-i Ekrem (aallallahü aleyhi ve seilem)

hadis i eriflerinde buyurdu ki: «Allahü Teâlâ'nn yüz rahmeti var-

dr. O yüz'den bir rahmetle, dünyada olanlar birbirlerine merhamet
ederler Doksandokuzu ile kyâmette kullarna merhamet edecektir».

-Allahü Teâlâ cemîldir, muhabbet cemâldir». «Allahü Teâlâ bir ku-

lunu severse, gökte ve yerde olanlarn hepsi onu sever». -Allahü Te-

âlâ'nn, kuluna merhameti, efkati bir annenin çocuuna olan mer-
hamet ve efkatinden daha çoktur». «Muhabbet ezelde hadimdir ve

daima bakîdir». «Allahü Teâlâ'y seven, Kur'ân- Kerîm okumay se-

ver ve okumaya devam eder». «Kii sevdii ile beraberdir». «Sen
sevdiin ile berabersin». «Allah için sevmek, Allahü Teâlâ'dan selâ-

mettir. O hâlde Allah için seven, Allah'n sevgilisidir». «Allahü Teâlâ

sizin dünyanzdan üç eyi bana sevdirdi: Kadn, güzel koku ve gö-

zümün nûru namazdr». «Allahü Teâlâ'y çok zikr edeni, Allahü

Teâlâ sever». «Allah'n sevdiini, insanlarn sevgisine tercih edeni,

Allahü Teâlâ insanlarn skntsndan kurtarr». «Allahü Teâlâ, kul-

lar arasnda bulunan eski sevgiyi korumay, devam ettirmeyi se-

ver». «Yam büyük, cismim zaif, azmim refik, ecelim yakn olup,

likâ-y Mevlâ'ya, peygamberlerin rûhlarna ve iyi arkadalara mu-
habbet ve evkim kuvvetlenmitir». «Âk ve afif olup, muhabbetini
saklayp ölen, ehid sevab alr». «Âklarla meveret eylemeyiniz,

zira onlarn kalbleri yank olup akllar çalmadndan, rey ve
tedbirleri olmaz». «Ruhlar kendi âleminde saflar hâlindedirler, bu
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âleme geldiklerinde, Hakk Teâlâ ile birbirlerini tanyanlar ülfet ey-

ler, münkir olanlar muhalefet ederler. Havada birbiriyle karla-
tklarnda, atlar gibi birbirlerini koklarlar». «Kalbinde Mevlâ'snn
muhabbetini bulan, Mevlâ'snn da kendisini sevdiini bilsin. Zira

muhabbet ona, Hakk tarafndan gelmitir». Resûlullah (sallallahü

aleyhi ve sellem) namaz kld zaman, mübarek gösünden, suyun
tencerede kaynamas gibi, kaynama sesi duyulurdu. Gül ve fesle-

en kokusu yaylrd. Beyt:

Âte-i em'-i cemâl-i ezeli

Odlara yakm idi o güzeli.

Ezelî güzelliin mumunun alevi o güzeli atelere yakm idi.

Sddik- Ekber'in (radyallahü anh), mübarek yürei, ak ate-

inden yanm idi. Onun için mübarek azndan cier kebab koku-

su gelirdi. Resûlullah duasnda: «Yâ Rabbi, Bana kendi sevgini ve

beni Sana yaklatranlarn sevgisini ver», derdi. Yine bir duâlann-

da: «Yâ Rabbi! Kendi sevgini bana, kendimden, kulamdan, gö-

zümden, ehlimden, malmdan ve souk sudan sevgili eyle», derdi.

Bir duasnda da: «Yâ Rabbi! Kazâna râz olmam istiyorum. Likana

evk istiyorum, vechine bakmak istiyorum. Birahmetike yâ erha-

in», buyurdu. Nazm:

«Yuhibbûhum» undan olmutur ol murâd-i mürîd,

Meer kim âyine-i câna bakt ol hurid.

Odur cemîl ü muhib cemâlidir dâim,
Hezâr gül derer öz gülsiteninden ol câvid.

Gelir hemîe haber aktan derûn-i dile,

Ki taze câna müreccah deil bu pîr-i kadîd.

Muhabbet od una yan, ol emin Cehennemden,
Ki ak odunda yanar her klâde-i taklîd.

Hilâf- nefs ü hevâ âdet i muvahhiddir,

Cihâd- ekber edendir, muhabbet icre ferîd.

Saadet i dü cihân buldu zinde oldu müdâm,
O kim kamuyu koyup oldu abd- ak- mecid.

Visâl-i ak idi her dem ümidim ey HAKKI,
Hezâr ükür ki âlemde hâsl oldu ümid.

1. Müridin murad, «Allah onlar sever», lâhî sözünden domu-
tur. Çünkü o güne, can aynasna nazar eyledi.

2. O ebedî Allah, gerçek cemîl ve muhîb'dir. Daima öz gülistor.

nndan güller deren de O'nun cemâlidir.

- • mmerranm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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3. Gönlünün derinliklerine daima aktan haber gelir, ki bu eski

çul, taze cana elbette lâyk deildir.

4. Sevgi ateiyle yan da Cehennemden emin ol. Çünkü her tak-

Ut gerdanl ak ateinde yanar.

5. Nejis ve heveslerin aksine davranmak, muvahhidlerin âdeti-

dir. Sevgi içindeki tek bana savaan yiit ise cihad- ekber (nefsiyle

mücâdele) eden kiidir.

6. Halk ve her eyi brakp da Allah akna kul olan kii, daima

diri olarak iki oihan saadeti buldu.

7. Ey Hakk! Ümidim daima aka kavumak idi. Binlerce ükür

ki ümidim daha bu âlemdeyken hâsl oldu.

ÜÇÜNCÜ NEV: Muhabbetin haddini ve hakikatini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ'ya muhabbet, bü-

tün varl ile O'na dönmektir. Muhabbetullah, Allah'dan bakasm
unutmaktr. Muhabbetullah, vücûdunun parçalarnn O'nun oldu-

unu müâhedendir. Muhabbet, ak dolu kalble daimdir. Muhabbet

ne ihsan ile çoalr, ne cefâ ile azalr. Muhabbet Hakk' bulmaktr

ve gönülden her sevginin çkmasdr. Muhabbet, hürmet etmekle

beraber, hürmeti terk etmekten korkmaktr. Muhabbete kavumak,
mahbûbu, sevgiliyi her eye tercih etmektir. Muhabbet i zât O'nun

sfatlarnda, sfatlarn fâni olmasdr. Rzâsnda-hayatn fâni olma-

sdr. Muhabbet, uhûd ve gaybda, habibe muvafakattir. Muhabbe-

tullaha kavumak, O'na ve O'nun olana meyi etmektir. Muhabbet
doruyu yalancdan, kerimi haristen ayrr. Muhabbet, kendini ta-

mamen mahbubuna hibe etmendir. Senden senin için bir ey kal-

masn. Böylece O'nun olursun. Muhabbet. Hakk Teâlâ'dan irâdettir,

kuldan muvafakattir. Muhabbetullah, O'nu zikr ile daimî ünstür.

Muhabbet öyle bir hastalktr ki, her devâ ondadr. Muhabbet âdet-

lerden ayrlmaktr. Muhabbet, yürekte bir atetir. Gönülde mâsivâ

brakmaz yakar. Muhabbet uykusuzluktur. Uzlet insanlardan ayrl-

maktr. Muhabbet, çok kymetli bir kutur, gdas kalbler dânesidir.

Muhabbet, her pahal eyin semeridir. Her yüksek makamn merdi-

venidir. Mevlâ'nn muhabbeti zevki ile megul olan, iki cihan iste-

mekten kurtulmutur. Allahü Teâlâ'y sevmek, O'nu tanmaktr.
Ühsüyle huzûr bulmaktr. Muhabbet, ne istemekten, ne de kaçmak-
tan olur. Muhabbet öyle bir sevaptr ki, onunla bir günah zarar

vermez. Zira muhabbet mertebesine kavuan, günâh dairesine ura-
maz. iir (tercümedir):

Sen hem isyan edersin, hem seviyorum dersin*

Her fiili bedî'idir inanmm, Rabb'imin,

Sözün doru olsayd, hep itâat ederdin,

Seven itâat eder, sözüne sevgilinin.
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Muhabbet, seveni bakalarn sevmekten kör ve sar eder. Sa-
hibini ni'metleri için sevenin, belâlar gelince muhabbeti gider. Ba-
dat'ta bir cemaat, eyh ibli hazretlerini ziyarete giderler. Kapya
geldiklerinde, eyh, siz kimlersiniz? der. Onlar da, biz sizi seven
dostlarnz derler. eyh hemen onlara ta atmaa balar. Hepsi ka-
çar gider. Ancak iki tanesi kapsnda kalr. eyh, kaçanlara sitem
ederek: «Size ne oldu ki, benden kaçarsnz, beni seviyorsanz, ta-

mdan niçin kaçyorsunuz-, der. O iki sevenine ise, muhabbetle hi-

tab edip, «Benim dostum, yalnz siz imisiniz, tama katlandnz.
Bununla husûsi sohbetimize lâyk olmusunuz», der. Muhabbetin
sonu yoktur. Sevmenin sonu olmad gibi, sevilmenin de sonu yok-
tur. Muhabbet makam, sevgilinin kazasna rzâdr. Beyt Ctercüme-
dir):

Muhabbet denizinin eriilmez dibine.

Ona dalann, ancak ii bitmi demektir.

Büyüklerden biri Resûlullah' rüyada görüp, Ondan özür dile-

yerek, «Allahü Teâlâ'nn sevgisi, senin sevgin ile uraacak kalb
brakmad-, diye arz etti. Resülullah (sallallahü aleyhi ve sellem)
bu sözden tebessüm edip: «Ey mübarek, muhabbetullah mertebesine
kavuan, bizi sevmitir. Onun için o saadeti bulmutur-, buyurdu.
[Bu rüyay görenin Rabiatü'l-Adviyye hazretleri olduu Mektûbât-
Rabbâni'de yazldr. Bu sözü sekr hâlinde söylemitir. Bundan yük-
sek dereceler vardr, buyurmaktadr]. Hakiki âk, sevdiinden ge-
len her eyden lezzet alr, haz duyar. Bey t (tercümedir)

:

Her ne gelirse yahidir, Zira o dostun bahidir.

Bâyezid-i Bistâmi der ki: «îlk zamanlarmda dört eyi yanl bil-

mitim. Zira, ben O'nu anyor, anyor, tanyor ve seviyorum düün-
mütüm. Sonund âgâh olup anladm ki, benden önce O beni anyor,
anyor, tanyor ve seviyor». Nazm:

Çün cümle O'nun iidir, Ben bed gümân neylerim.

1. Ey ezelî refikimiz

V'ey ebedi efikmz
Gülenimiz, baharmz.
Mahrem i yâr- gârmz.

Hâzrmz, huzurumuz,
Sabr ile ho-kararmz.Mâye- sekr ü sûrumuz

3. Olmaz bizim âhrmz Zahirimiz, zamirimiz,

Mûnis-i gam-küsânmz.

Nâsr-i bî-nasîrimiz.

Cümleden ihtiyârmz.

Yâr- mürid ü pirimiz

4. Nâzr- bi-nazirimiz

Dil ber i dest-girimiz.

Nâsib ü hem nasibimiz,

Câbir- inkisânmz.Merhem ü hem tabibimiz
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6. Râfiimiz râfiimiz

Câmiimiz, cemî'imiz

7. Cümleye eyledin ata,

HAKKIya bah kl fenft

Shhat Ü mihnet ü ifâ,

Tâ ki olsun fakr kârmz.

1. Ey ezelî dostumuz, ey gülenimiz ve baharmz!.. Ve ey ebedi

efkatçimiz ve can dostumuzun mahremi.

2. Ey sevincimiz! Sen gönlümüzdesin. Sen hazrmz ve huzûru-

muzsun. Sarholuk ve kendinden geçmitik mayamz. Sabr ile güzel

duramz.
3. Bizim sonumuz olmad tfibi gizlimiz, açmz da yok. Mürîd

ve eyhimizin yâri. Gaml gönlümüzün dostu.

4. Benzeri olmayan koruyucumuz. Yardmcs olmayan yardmc-

mz, imdadmza koan sevgilimiz. Herkesten Jazla istediimiz.

5. Âk ve sevgilimiz. Nasiblerimizi veren ve gerçekten tek na~

sibimiz. ilâcmz ve tabibimiz, derdimiz savuturanmz.

6. Dâvamz, dâvacmz. Yapanmz, yaratanmz. Toplayanmz,

toplananmz; kazanç ve çalmalarmzn semeresi.

7. Herkese bata bulundun. Shhatler, eziyetler ve ifâlar ver-

din. Hakkt'ya da yolunda yok olmay bala. Tâ ki iimiz, fakr olsun.

DÖRDÜNCÜ NEV: Muhabbetin esasn, husûsî çeitlerini, fay-

da ve makamlarn bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, muhabbetullah gizli bir srdr,

beyan olunamaz. Mânevi bir ey olup, iyan olmaz. Lâkin her kâmil,

kendi seyrinden, muhabbete ait söz söylemitir. Onun özellik ve fay-

rine meyi ve itiyak, evk ve yanma nurlar dolup, can ile muhab-

betuJlah isteyici olmalarn dilemilerdir. Nitekim büyüklerden bi-

ri: -Muhabbet, sahibine, dünya ve âhiret sevdâlarn unutturur».

Bir bakas da: «Muhabbet, çok hizmeti az görmen, sevdiinin az

ihsann çok bilmendir». Bir dieri de: «Muhabbet, mahbubuna, ta-

mamen meyi etmendir. O'nu malndan, canndan kymetli ve lezzet-

li bulup, zahir ve bâtnnda O'na uymandr. Bununla beraber, O'na

kar kendini kusurlarla dolu bilip. O'ndan özür dilemendir». Biri

de: «Muhabbet, sevgiline kavumamakla beraber, haddinden çok

O'na meyi etmendir», Biri de: «Muhabbet, iki cihann zevklerinden

alkoyup, kendi sfatlarndan uzaklatrp, kalbini her zaman mah-

bubunla megul etmendir». Biri de: «Muhabbet, mahbubuna tam

teslim olmandr. Hattâ sende benlikten bir eser kalmayp fâni ol-

mandr». Biri de: «Muhabbet, sahibinin kendi nefsinden geçip, sev-

diinin zikr ve fikrine dalp, kalbi daima O'nunla kalmaktr». Biri

kullarn kalble-
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de: «Muhabbet, Hakk'm kelâmn, halkn sözüne, O'nu görmeyi in-

sanlar görmeye tercih etmen, O'na ibâdeti insanlara hizmetten ön-

ce tutman, kaçrlan geçici lezzetler için üzülmeyip, Allahü Teâlâ'-

nn zikrinden gafil olarak geçen zamanlarna yanmandr». Biri de:

Hakk Teâlâ'y seven, insanlar tarafndan tannmaktan kaçnr». Bi-

ri de: «Rabb'inle ol ki, sana riâyet eylesin O'nun ol ki, sana muhab-

bet kifayet eylesin». Biri de: «Yâ Rabbi, beni parça parça yapsan ve

üzerime belâlar aktsan, Sana olan muhabbet ve itiyakm, ancak

artar», buyurmulardr. Zünnûn-i Msrî (rahmetullahi aleyh) haz-

retlerinin dostlar kendisini eli, aya
,
bal olup, etrafnda insanla-

rn alatn, eyhin
:
ise, onlara sürür içinde: «Bu hâlim, Hakk Te-

alâ'nn, sevdiklerine hibe ve bahilcrindcndir. O'nun her ii, benim

canma tatl, güzel ve iyidir», dediini gördüler. Muhabbet mili ile

sürme sürenin gözü görmez. Halk görmez, Hakk' bulur. Büyükler-

den biri der ki: iir (tercümedir):

Muhibbullah bu dünyada garîbdir,

O'nun nûru ve srlar acibdir;

nsanlarn yannda knda klç gibidir,

Ma nâdaysa Mevlâ'ya o gizlice yakndr.

Büyüklerden biri buyurdu ki: «Tevekkülün cümlesi, infiâli terk-

tir; tefvizin cümlesi, ihtiyâr tardetmektir; rzânn cümlesi, itiraz

terk etmektir. Muhabbetin cümlesi de. sevgiliyi her eye tercihtir».

Biri de: «Kendisiyle oturulan herkes, ünsiyete uygun olmaz. Her enîs.

sr emini olamayabilir. Sr eminleri, ancak çok sevgili dostlardr».

Biri de.- «Hakk Teâlâ bir kavmi kendi hizmetinde bulundurmu, bir

kavmi kendi muhabbetine tahsis klmtr», buyurdu. Hizmet eden-

ler, zühd ve takvâ sahipleri olup, onlar Cennete lâyktr. Onlara eb-

râr denilmitir. Muhabbet ehli, ^mârifet sahipleri olup, Allahü Te-

âlâ'ya yakndrlar. Onlara mukarrebler denmitir. Bir kâmil der ki:

«Kur'ân- Kerim'de bildirilen, erâb- tahûr, mârifet kâsesiyle veri-

len muhabbet arabdr». Bir dieri der ki: «Arif muhabbet lezzeti-

ne, halkn eziyetleri kendine tatl geldii zaman kavuur. Fakirlik,

ona bal olur». Bir kâmil der ki: «Sevgi korkudan üstündür. Zira se-

ven kul, her hâlinde Mevlâ'sn [efendisi] huzurunda gyabnda hep

korur. Ama korkan köle, Mevlâ's. [efendisi] yok iken.^ona uymaz».

Herkesin kymeti, gönlünün . himmetidir. O hâlde himmeti dünya

olann^ kymeti ehvettir, himmeti âhiret olann kymeti Cennettir;

himmeti Allah sevgisi olann, kymeti sonsuzdur. Bir kâmil der ki:

«Muhabbet kalbin meylidir. nsanlarn öretmesi ile deildir.

Hakk'm ihsandr». Bir kâmil der ki; ..«Muhabbet kalbe ait olup, Al-

lahü Teâlâ'nn sfatdr. Herkese sâridir. Ihtiyâri deil ztrâridir».

Bir bakas der ki: «Muhabbet, kalb içinde parlayan bir nurdur. Kal-

be gelince, o kalbin sahibi mesrur ve âd olup, mâsivâdan kurtulur».
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Bir baka kâmil der ki: «Gönülde muhabbet ve efkat ilham- Rab-
bâni'dir. Buz, dümanlk eytann vesvesesidir. Zira muhabbet ve
efkat rahman sfat, buz ve dümanlk eytan sfatdr». Bir kâmil
bir arife mektubunda öyle yazar: «Onun mârifeti kâsesinden mu-
habbet arabn içip sarho olmuum». Dieri de cevabnda der ki:

«Sen daha içmeden sarho olmusun. Ben gökler ve yerler dolusu
arab içmiim. Hâlâ kanmayp, daha yok mu? diyerek ömür sürü-
yorum». Bir kâmil der ki: «Hakk'n muhabbetine susayan, O'nun ün-
siyyeti denizine dalmtr». Bir kâmil der ki: «Mevlâsnn sevgisi ile

megul olan, sca, souu, zevki, derdi, iyiyi kötüyü ayramayp
kalmtr». Bir bakas der ki: «Muhabbetullah, yakc bir atetir.
Onu evliyasnn gönüllerinde tututurmutur. Böylece bu ate, on-
larn kalblerinde bulunan baka düünce, istek ve ihtiyaçlar ya-
kp kül eder», Bir bakas der ki; «Hakk Teâlâ Kendi sevgisini bir

kuluna verse, onu görenler külfet ve ülfetsiz ona meyi ve muhab-
bet ederler. Frsat ,bulanlar ziyaretine giderler. Lâkin o, onlardan
kaçar ve Hakk'n ünsü ile karar eder». Nitekim Hazret-i Yûsuf aley-

hisselâma bir kimse sevgisini sormutur. O Hakk'n sevgilisi, ceva-
bnda: «Rabb'imden baka kimsenin beni sevmesini istemem», bu-
yurmu, Mevlâs muhabbetinde sadk olduunu duyurmutur. Nazm:

I. Bir Hüdâdan gayr yâr istemem.

Ol gülün ndinde hân istemem.

Dilde bâri gayri bâr istemem.

3. Ondan özge baht u raht aramam,
Zikr i Hakk'dan gayr kâr istemem.

4. Dü cihan ehline verdim hemân,
sterim dildân dâr istemem.

5. Kâf- dilde bulmuum Simürg'u ben,

Kerkes-i murdâr-hâr istemem.

6. Bâr- sultanm, onun destindeyim,

Hâk'dan içre gubân stemem.

7. Yâr- gânm, gamküsârm HAKKI pes.

stemem ben gayr yâr istemem.

1. Bir Allah'tan baka yâri istemem. O gül dururken dikeni iste-

mem.
2. Baka yârin var ise de, onun gönlünde baka bir düüncesi

var. Ben ise baka yük istemem.

3. O'ndan baka baht ve dost istemem. Allah't zikretmekten ba-
kaca da bir meguliyet istemem.
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4. îki cihânt Sen, isteyenlere verdin. Ben ise sevgiliyi isterim

dünyay deil.

5. Ben talih kuunu gönül Kaf danda bulmuken le yiyen ak-

babay aslû istemem.

6. Sen sultanmn elindeyken toprak içinde tozlar aslâ istemem.

7. Ey Hakk! Can dostum, gam datanm O'dur. O'ndan baka
bir yâri istemem.

BENC NEV: Allahü Teâlâ'y sevmenin baz alâmet ve kera-

metlerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, muhabbet 11ah öyle bir talih

kuudur ki, kimin bana konsa, iki cihanda taht ve tâc sahibi sul-

tan olur. Bir kimyâ-y saadettir ki, kimin kalbine girme, kimseye

muhtaç olmaz, iki cihandan geçer. Herkes ona muhtaç olur. Muhab-
betullahn zahir olmad gönül ölü gibidir. Candan habersizdir.

Akl sahipleri her ne kadar muhabbet da'vâsn edip, yolunda ba
ve can veririz, derlerse de Allahü Teâlâ'y sevmenin yedi alâmeti

vardr. Bu alâmetlerin kendisinde bulunduu kimse da'vâsnda

doru bilinmitir:

Birinci alâmet: Allahü Teâlâ'y seven ölmekten korkmaz, kaçn-

maz. Daima hazr olup, ölümü bekler. Çünkü seven sevdiine, tâlib

matlûbuna, yolcu vatanna, ancak ölümle kavuur. O hâlde dün-

balar, alâkalar kesilmedikçe, o gönülde muhabbetullahm
görülmemitir. Ölümü istememesi, eer Hakk'a varmaa he-

>, gece gündüz o tedarik için olursa, o da muhabbetul-

lahdan bir eserdir.

kinci alâmet: Allahü Teâlâ'y seven, dünyadan neyi severse, Al-

lahü Teâlâ o eyi sevdii için sever. Yine O nun yolunda O'nun için

sarf eder, verir. Kalbini Mevlâ'sndan alkoyan her eyi terk edip,

Hakk'n huzûruna gelip rzâsnda bulunur. Her hâlinde huzûr ve r-

zâda olmadysa, Allahü Teâlâ'y sevmeme alâmetidir denmez. Çün-

kü muhabbet, her gönülde en kâmü eküde olmayabilir. Baz gönül-

lerde daha az olabilir.

Üçüncü alâmet: Allahü Teâlâ'y seven, gece gündüz O'nu zikre-

der, fikreder. Zira seven, sevdii eyi veya kimseyi, sevdii kadar

zikr eder, anar. Yâni sevgilisinin sfatlarn söyleyip, O'nu senâ ve

medh eder. Hattâ tam sevmi ise, O'nu hiç unutmaz. Bir kimse, hem
Hakk Teâlâ'y, hem de filân dünyal seviyorum

lir. Hangisi daha çok zikr olunuyorsa o tarafn

mitir. Halbuki galip, malûbu, gün gün yok eder.

Dördüncü alâmet: Allahü Teâlâ'y seven. O'nun kelâm- kadi-

mine tâzim edip, enbiyâ ve evliyasna ve dostlarna riyâset eder.
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Belki bütün mahlûklarna muhabbet ve efkat edip, yumuak ve tat-

l dille söyler, o hâlde muhabbet mertebesine kavuandan kibir, ha-

sed, buz, dümanlk, kin, keder, ucub, benlik düünceleri gider ve

kalkar. O bütün varlklara ibret ve hikmetle nazar edip, her eyi
dost tutup, herkes ile iyi geçinir.

Beinci alâmeti Allahü Teâlâ'y seven, insanlardan uzleti bee-
nir. Dünya ba ve .düüncelerini gönlünden uzaklatrp, orta ol-

mayan O hakiki kadîm sevgiliyi senâ etmek için gecenin olmasn
gözetir. Hakk Teâlâ, Hazret-i Dâvûd aleyhisselâma buyurdu ki: Ey
Dâvûd, gece uyuyup Benden gafil olup da, Beni sevdiini söyleyen,

yalan söylemi olur. Çünkü dost dostunu görmek ve onunla konu-
mak istemez mi? Beni isteyen, bulur. Beni bulan, artk baka eyle
ba kurmayp, hiçbir eyle ünsiyyet peydâ etmez. Bensiz karan kal-

maz.

Altnc alâmet: Allahü Teâlâ'y sevene, ibâdet kolay gelir. evk
ve zevk ile hizmette olur. Belki ibâdeti, ruhunun gdas bulur. On-
dan çok lezzetler alr.

Yedinci alâmet: Muhabbetullah mertebesini bulan Hakk dost-

larna, hubb-i fillâh ile muhabbet edip, onlar Kendine sevgili tutar.

Onun dümanlarn düman bilip, onlara idare yolu ve yumuak
ifade ile muamele eder.

Allahü Teâlâ'y sevenin üç kerameti vardr:

1 — Deniz gibi cömertlik,

2 — Güne gibi efkat, %

3 — Toprak gibi tevazudur. Zira vücûdun, varln menba mu-
habbettir. Belki varln hilkatinin asl muhabbettir.

Allahü Teâlâ'y sevmenin neticeleri de üçtür: Çok oruç tutmak,

geceleri namaz ve ibâdetle geçirmek ve az konumaktr. Ama mu-
habbetin hakikati, avâm ile bulunmay terk etmektir. Muhibb-i sâ-

dk'n bedeni vahidir. Kalbi aridir. Tabiati rûhânidir. Himmeti Rab-

bânidir. Simâs nûrânidir. Nazm:

1. Gönül aknda nâ-pervâdr ey dost.

Seni sevmek, aceb sevdâdr ey dost.

2. Adû bilmez bu ma'nây ki dâim,

Dil-i âk Sana me'vâdr ey dost.

3. Cemâlin arzû eyler kamu ey.
Cihân pür-ûr ü pür-gavgâdr ey dost.

4. kilik perdesi ref oldu dilden,

Dü âlemden gönül yektadr ey dost.
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5. Çü gelmez hâtra pervâ-y ayâr.

Gönül ûrîde vü eydâdr ey dost.

8. Eerçi rütbe-i akl oldu âlî,

Makam ak hem â lâdr ey dost.

7. Cihân lezzetlerin buldum çü helvâ,

Veli akn mey i ahlâdr ey dost.

8. uûnun seyr eder âlemde ol cân.

Ki çem- ak ile bînâdr ey dost.

9. Çü Sensin evvel, âhir, srr ü zâhir.

Bu HAKKI hiç ü nâ-peydâdr ey dost.

1. Ey dost! Gönül Senin aknda korku tanmaz. Seni sevmek ne

de yüce imi ey dost!

2. Düman bu mânây bilmedii için daima ân gönlü Sana

snaktr ey dost!

3. Ey dost! Her ey Sen'in cemâlini arzu eyler. Cihan bu yüzden

kavga ve karklklarla doludur.

4. Ey dost! Gönülden ikilik perdesi kalkt. Artk her iki âlemde

de gönül tek banadr.

5. Ey dost! Hatrma bakasnn korkusu gelmez. Gönül kendini

kaybetmi ve eydâlanmaktadr.

6. Gerçi akl rütbesi yüce bir rütbe oldu ama, ak makam on-

dan da yücedir ey dost.

7. Ey dost! Cihan lezzetlerini bir helva gibi tatl buldum, ancak

Senin akn tatldan tatl bir içkidir.

8. Ey dost! O kii ki Senin olu ve tecellilerini seyreder, mutla-

ka ak gözü ile görmektedir.

9. Ey dost! Madem ki evvel, âhir, gizli ve açk yalnzca Sensin,

öyleyse bu Hakk bir ftlç ve yok saylr.

ALTINCI NEV: Allah sevgisinin gönülde zuhûr ve cevelânn

bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insanm kalbinde muhabbetin

görünmesinin sebebi, insann muhtaç olarak yaratlmasdr. Din i-

lerinde insann âlimlere ihtiyac, onu cahillik karanlndan ve gaf-

let zulmetinden kurtanp, ona dini, iman, eriatn edeb ve usûllerini

öretmesidir. Evliyaya ihtiyac, ona tarikatn edeb ve esaslarn, hâl

ve makamlarn hakikatini bildirmeleridir. Nefs-i emmârenin kötü

sfatlarn, nefs-i mardiyyenin [râz olunmu nefsin] güzel huylar-

na geçmesinin yollarn anlatmas, dünyann geçici, onu sevmenin

yanl olduunu bildirip, onu mârifet ve muhabbetullah yoluna ge-
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tirmeleridir. „Öbür dünyann zevk ve safâsm, Mevlâ'nn huzûrunun
üns ve likasn ona idrâk ettirip, dünyadan geçirip, âhirete getirme-
leridir.

Bu sebeptendir ki, her talebe üstadna, her mürid müridine
meyi ve muhabbet ederler. Ftzâlarnca giderler. Dünya ilerinde in-

sann herkese ihtiyac çoktur. Onun haddi, hesab yoktur. Meselâ,

yemek ve ekmek hazrlanp yeninceye kadar, kaç kiinin i ve hiz-

meti ile hazrlanp, sana gda olduunu bilir misin? Velhâsl insann
yeme ve giymede, yerleme ve evlenmede, sanatlarn hepsine muh-
taç olduu hikmetle bilinmitir. Nitekim, -nsan yaratltan mede-
nidir», denmitir. Belki rüzgâr ve yamura, günee ve aya, yere ve
göe bile muhtaçtr.

O hâlde, ey muhabbetullah isteyen, düünce gözünle bir baki
Eer sana bir kimse iki gümü verse, yahut bir elbise giydirse, ya-
hut bir gün bir iini görse, ömrün oldukça onu sevip, her anldn-
da ona hayr duâ ve senâ edersin. Halbuki onun ihsan ve hizmeti,

yine Hakk Teâlânn dilemesi ve kudreti ile olmutur. Gel, insaf eyle!

Sana her bir nefeste çeit çeit ni'metler verip, istemeden her iini gö-
ren, her ihtiyacn haberin yok iken yapan Rabb'ine, sen O'ndan yüz
çevirip, O'na isyan hâlinde iken rzkn kesmeyip, ayplarm örten
dostuna, yâni yaratp her iini takdir edip düzenleyen Rabbü'l-âle-
min hazretlerine, niçin daima kalp ve ruhunla meyi ve muhabbet,
hudû' ve tezellül eylemezsin? Her an dilinle O'na hamd ve ükr, medh
i senâ söylemezsin. Ba ve cann ve bütün varn, O'nun muhabbe-
tine fedâ eylemezsin. Sana yakr m ki, O'nun esirgemeden yapt-

ihsanlar, sonsuz ni'metleri içinde yüzerken, yine O'nun lûtf ve ik-

ramlarn bakasndan bilirsin. Meyi ve muhabbeti, medh ü senây,
O Kerim ve Settâr'n bakasna yaparsn.

Evet, her gönülde muhabbet bulunduu dorudur. Lâkin ate.
çakmak tanda sakl ve görünmez olduu gibi, muhabbet de gö-
nüllerde gizlidir. O hâlde zikrullah poladn evkle kalb tana vu-
rursan, ondan kvlcmlar çkar ve için onlarla nûr ve k bulur. O
ate ile, onda bulunan buz ve dümanlk diken ve çallar, kin ve
hased tozlar, kibr ve benlik yükü yanp kül olur. Nefsâni olan bü-
tün zulmetler gidip kalbin sâf kalr. Huzür ve üris ile tecellilere lâ-

yk olur. Bir müddet gaflet edip. Hakk'n zikrine devamdan yüz çe-
virirsen, dilde sakl olan muhabbet atei, kül ile örtülü olan kor gi-

bi, uzun zaman durmakla sönebilir. Sonra kalbin ehvete ait zul-
metler, nefsî bulanklklar ile dolup. Hakk'n tecelli nurlarndan
mahrum olup. aar kalr. Zira zikrullah, Allahü Teâlâ'ya sevgiyi
tahrik eder. Sonsuz evk verir. Muhabbet ehlinin evkini, âklarn
zevkini arttrmak için. evliyann hikmeti yardmc ve gdadr. Onla-
rn kalbi çocuuna hikmet sütüdür. Muhiblerden birinin gözü kör
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olmutu. Sebebini sordular. Bu körlüüm. Hakk'm gayretinin icab-
dr. Beni halka bakmaktan men etmitir. Zira sevgili, kendini seve-

nin, baka yâr ile olmasn istemez. ster ki, kalbi ayânn tozlarn-

dan temizlenmi olup, daima o didârn aynas olsun. Nazm:

1. Ey gönül, sen olma kendinden cüda,

Fari ol, gelsin sana ak Hüdâ.
•

2. Aktr yâr, etme gayr ihtiyar,

Ondan özge kimseden gelmez vefa,

3. Ya ölür, ya ayrlr, ya terk eder,

Her kim O'ndan gayr yâr oldu sana.

4. Zinde-i pâyende dost ol aktr,
Kim gelir her kalbe andan bir safa.

5. Her gamn gamhârdr ol yâr- gâr,

Hem seninle biledir ho dâima.

6. Hatm- ömründe cü nâ-çâr olasn,

Hep sana bigânedir ol âinâ.

7. efkat eyler a ko dem, der, çekme gam,
Gel bana, enlen ve enlen merhabâ.

8. Ben sana dostum ezelden ber-karar,
•

Nefs ile bigâne oldun sen bana.

9. Cismi terk eyle, bu hâki hâke ver,

Pâksin HAKKI revân gel aslna.

1. Ey gönül! Kendinden uzaklamayasi. Her eyden geç ki sana

Hüdâ ak erisin.

2. Yâr, aktr. Baka eyi isteme. Çünkü O'ndan baka kimseden

vefâ gelmez.

3. Sana O'ndan baka her kim yâr olsa, ya ölür, ya terk eder, ya

da ayrlr.

4. Paha biçilemeyen zinde dost o aktr, ki her gönüle O'ndan
bir ifâ gelir.

5. O can dostu her üzüntünün, gam gidericisidir ve daima seninle

birliktir.

6. Bütün bildiklerin sana sonunda yabanc olur da, ömrünün so-

nunda çaresizlik içinde kalrsn.

7. te o ân ak sana acyp der ki; «Gam çei-nte! Bana g<>\, ho
geldin, merhaba!».

8. Ben sana t* ezelden beri dost iken sen nefsine uyup bana ya-

banclk gösterdin.

F. 51
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9. Cismi terk eyle. Bu toprak bedeni yine topraa ver. Ey Hakk!
Paksn, daima, artk aslna dön.

YEDNC NEVÎ: Allah sevgisinin tarifini ve hakikatini bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ, muhabbetini, vü-

cûd hazinesine anahtar yapp,, cömertlik hazinelerinin incelikleri-

nin yerini gaybdan onunla izhâr etmi ve izhârnn srlarn, «Bilin-

meyi, tannmay sevdim», kavliyle açp, tannmak için, karanlk ve
nurlu alemleri yaratmtr. O hâlde muhabbet hakikat özünün özü-

dür ve marifet sahiplerinin son maksaddr. O'nun söz ve makam-
lar nihayetsizdir. alacak alâmetleri hadsiz, hesabszdr. Garib
halleri anlatmakla bitmez. Zira muhabbet, yaratlmak rütbesinin

balangc, her cins ve nevin sonudur. Muhabbetle her vücûdun
kemâli verilmitir. O'nunla. her murada çallm ve erilmitir.

Muhabbet, sahibinden baka kimsenin bilmedii, talibinden

gayri onunla kimsenin sfatlanmad bir hakikattir. Ondan soran,

onu elde ederse, soramaz. Elde edemediyse. niuhâl^elde etmee ça-lm olur. Zira vicdâni olan mânâlar hudûd ve rüsum ile bilinmez.

Mahiyetleri akl ve idrâk ile anlalmaz. iir.

Daha yüksek oldu ak, insan düüncesinden,
Ayrl vuslat hem anlatabilmekten,

Ne zaman ki tecelli etse hayâlle bir ey,
Tecelli görünür ihata ve misâlden.

4
Muhabbet dil ile söylenmez, beyan ile tâbir olunmaz. Zira o,

Hakk Teâlâ'nn bir perdesi olup, evliyâsnn kalplerine çekmitir.
Muhabbet ebedi bir sfat, ezelî bir inâyet olup, Kitap ve iman onunla
bilinmitir. Muhabbet, bir sürürdür ki, müdrikenin kemâli olan zâ-

tn huzurunu tasavvurla gönülde hâsl olur. Bu târif hakikat hase-
biyle deildir. Belki isim iledir. Zira sürür, vicdanî bir emr olup, ha-
kikati bilinmez. Hiçbir yolla târif olunmaz. Muhabbet, aslnda bir

zevk ii ve evk nurudur. Hakiki bir olann zât ile idrâkinden
parlar. Zira o çok cemildir. Cemâle âktr. Cemâlin gayesi kemâlin
nihayetidir. Müdrik ekmel oldukça, idrâki de kuvvetli olur. Muhab-
beti çok tatl ve saf olup, kuvveti kemâl bulur.

Muhabbetin menei Hazret-i Ehadiyyettir. Nitekim adavetin,

dümanln .menei çokluk ve zdlktr. Vahdet Nurunun kâinata,
varlklara sereyan kadar, cihanda olanlarda muhabbet zuhur edin-

ce, o ilk noktaya daha uygun, o yüksek hazrete daha yakn olanlar-

da, muhabbet daha çok ve daha kuvvetli olur. Ondan uzak ve aa
olanlarda muhabbet az ve zayf bulunur. Nitekim Hakk Teâlâ En-
fâl sûresi altmüçüncü âyetinde, «Eer sen, yeryüzünde olan malla-

r harcarsan onlarn kalpleri arasn te'lif edemezdin. Lâkin Allahü
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Teâlâ, onlarn kalplerini te'lif eyledi», buyurmu, mukarreblerin

muhabbetinin çok olduunu duyurmutur. Uzak olanlarn muhab-
beti, daha az olduundan, onlar için: -Bazs bazsna dümandr»,
buyurmutur.

Muhabbet bir tatl hâldir. Onunla aclar baldr. Muhabbet bir

büyük iksirdir. Onunla bakr ve demir, altn ve gümü olur. Muhab-
bet bir ilâçtr ki, onunla her hastalk ifâ bulur. Muhabbet bir cilâ-

dr ki, onunla her bulanklk açlr. Muhabbet bir erbettir ki, onunla

her hastalk shhattir. Muhabbet bir hâldir ki, onunla her kahr mer-

hamettir. Muhabbet bir candr ki, onunla ölü dirilir. Muhabbet bir

sultandr ki, onunla ah balanr. Muhabbet, mârifetin neticesidir.

Allahü Teâlâ'ya yaknlk vesilesidir. Muhabbet bir sürürdür ki,

onunla Jer mihnet huzurdur. Muhabbet bir safadr ki, onunla her

cefâ ayn vefâdr. Muhabbet bir nûrdur ki, onunla devler [vahi

cinler] huridir. Nazm

Ki sensin maksad aksâ.

Hem oldun âk- eydâ.

Aceb mevzun ü ra'nâsn,

Zehi yektâ-y bî hemtâ.

Ne veçhile ki söylersem.

Ki âmenna ve saddaknâ.

Deminle cümle kâimdir,

Eer a'lâ, eer ednâ.

Dahi tafsil ü icmalsin,

Demindir urve-i vuska.

Ki Sensin cümleye cânân,

Zehî mihr-i cihân-ârâ.

Tükenmez zevka naildir,

Ne hâcet kssa-i ferda.

1. Ey korkusuz ak. En yüce gaye sensin. Güzeller güzeli Sensin.

Sen bir eydâ âk oldun.

2. Galiba güzellikte bir tanesin. Galiba uygun ve parlaksn. Ga-

liba gönüller süsleyen bir aysn. Ya ne güzel esizsin, birsin.

3. Ben Senin güzelliini hangi yolla söylersem söyleyeyim, bütün

zerreler derler ki; «nandk, doruladk (öyledir)/».

4. Senin zâtn ki daimdir. Her ey Senin deminle durmaktadr.

ster insan, ister hayvan olsun, eer yüce, eer aa...
5. Geçmi, gelecek ve imdiki hâl Sensin. Öz de Sen, tafsilât da

Sensin. Sen lütuf ve yücelik dolu bir padiahsn. Senin demin urve-l

vüska'dr.

1. Elâ ey ak bî-pervâ

Ki sensin ahsenü'l-hüsnâ,

2. Aceb hüsn içre yektâsn

Aceb mâh-i dil-ârâsn,
•

3. Cemâlin vasfn her dem
Kamu zerrât ederler hem,

4. Senin zâtn ki dâimdir,

Ger insan ger behâimdir,

5. Muzâr', mazi ve hâlsin

eh-i pür-lûtf ü iclâlsn,

6. Cihândr hüsnüne hayrân
Zehî muhsin, zehî ihsân,

7. O can kim evka mâildir

Sana HAKKI ki vâsldr.



mArîfetnâme

^ 6. Cihan Senin güzelliine hayrandr. Herkesin sevgilisi Sensin.

Sen en güzel ve iyiliklerde bulunansn. Sen cihan aydnlatan ne güzel

bir günesin.

7. evke meyleden kii tükenmez zevke nail olur. Hakk ki, Sana

ulamtr, yarn (öte dünyay) anlatmaya ne hacet!..,

SEKZNC NEV: Allah sevgisinin ksmlarm bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, muhabbet vahdetin gerei ol-

mu, onun için bu, kesrete [çoklua] uygun gelmemitir. Bey t (ter-

cümedir) :

Demek ki, hakikatte muhabbet bölünme kabul etmez. Hakikati

halka sâfi olmaz. Belki açk ve gizli olmasyla kuvvet ve zayflk bu-

lur. Parlaklk ve bulanklkta hâlleri deiik olur. Farkl tezahürler-

le deiik olur. Görünüe göre ayrlk gösterir. Nitekim saf su kab-
nn rengini ve eklini alnca, çok farkl olabilir veya bölünebilir. Ya-

hut akarken baka eylerle karrsa, tad deiir. Halbuki o su, as-

lnda birdir. Ayn ekilde bir muhabbet de, kesret âleminde, ayn ay-

r eylere sâri olunca, çok ksmlara ayrlr. Tezâhürü çeitli olunca,

tezâhür ettii yer bakmndan sfat muhtelif olur. Halbuki vahdetin

gerei olan muhabbet, aslnda bir hakikattir. Nitekim saf su, .zarar

ve karklklardan kurtulmadkça, kendi asl letafet ve nezafeti

üzere bulunmaz. Muhabbet de böyledir. Asl meneinden baka yer-

de saf ve hâlis bulunmaz ve onun havuzuna dalnmaz. O tatl suyu

içenler, seçkin mukarreb kullardr. Hakk Teâlâ'nn huzûr ve ürisün-

de bölünmülerdir. Fehâlarndan sonra, O'nun bekasyla daimdirler,

O'nun zât- pâkiyle hep kaimdirler. O'nun kemâl sfatlar ile sfat-

lanmlardr. O'nun muhabbetiyle O'nu sevmekte, ülfet etmektedir-

ler. O'nun kubbeleri, örtüleri altnda gizlidirler. Kâfûr olan arab
safvetinden içerler. Nesim pnar ve yakin lezzeti ile ferahlanrlar.

Açk ufuk mahfeline yükselirler. Yüksek derecelere kavuurlar.

Bunlardan bakas olan ebrâr ve ahyâr o saf, tatl suyu içmekten

aa kalrlar. Zira onlar kendi kâselerinde, ancak Zencebille kar-

k olan Selsebil menbandan bulurlar.

te.saf erab Zâtn muhabbetidir. Kark olan sfatlarn mu-

habbetidir. Ebrâr onun için erab- memzûc ile kalp, ancak ondan

haz almlardr. Demek ki, ebrâr, ancak Hazret-i Vâhidiyyette

isimlerin mertebelerine giderler. Mahbûbu, azamet ve kibriyâs ör-

tüsünün arkasndan müahede ederler. Onlar, henüz tam fenâ ile,

ehadiyyet denizine dalmamlardr. Korku ve üzüntü bulanklkla-

rndan kurtulmamlardr. Onlar Zât denizini sfatlarn çokluu ile

Vâhid birdir hakkâ ki, nasl taksim olunur,

Vâcib Hakktr dorudur, nasl olur yok olur.
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bulandrdklar gibi, kendi mereblerini adi sfatnn saf mezci ile

mükedder bulmulardr.

Ama kark arabn aas âbid ve zâhid olan takvâ sahihle-

rine ,uygun gelmitir. Zira kark muhabbetin aas ondan çok

mükedder olmutur. te srf Zât sevmek, saf su gibi bilinmitir.

Sfatlarla kark muhabbet süte benzetilmitir. Fiillerle kark mu-

habbet ayran gibi düünülmütür. Bu fiillere muhabbet, emelleri

olan âbid ve zâhidlere tahsis edilmitir. Çünkü amel ile ancak on-

lar tevessül ederler. Bu muhabbetin zayfl ve en aa eserlerin

muhabbeti saylmtr. Dünya insanlar, ancak onu bulmulardr.

Eserleri sevmek dünya ehline mahsus olup, onunla kalmlardr. -
te o yüksek hâlis muhabbet, bu aa zayf muhabbette, aacn için-

deki klcal damarlardaki su gibi bilinmitir. Halbuki ondaki su, giz-

li ve kark olduundan saf kalmayp kank olmutur. O hâlde,

bunca güzel suretlerde, mütenâsib ekillerde, kymetli elbiselerde,

nefis yiyeceklerde, leziz meyvelerde ve deerli eserlerde, garib ta-

vrlarda, acib olaylarda kalblerin sevgisi olan Sâni' ve Hakim'in

Zâtnn muhabbetidir. Lâkin muhabbet ehli, eserlere meyilli ve o

müessirden gafil olup, kesret-i suretle vahdet-i mânâdan cahil kal-

dklar için, kimi sevdiklerini bilemezler.

Buradan muhabbetin ksmlarnn dört olduu anlald: Zâtn,

sfatlarn, fiillerin ve eserlerin muhabbetidir. Nazm:

1. Ey ak v'ey cân- cihân Ey mübtedâ v'ej

Ey rustehîz-i nâgehân Vey rahmet i bî-intihâ.

2. Ey rek-i man ü müteri Bizden nihânsm çün peri,

Verdim dil ü cân ü seri Ben hem Sana kurban ehâ.

3. Ey tâlib-i envâr- cân Seyr eyle sen kûhsâr- cân.

Ol bülbül-i gülzâr- cân Kl kalbini gamdan rehâ.

4. Âlem çü kûh-i Türdür Zerre be-zerre nûrdur.

Âmâdan ol mestûrdur bretle sen seyreyle hâ.

5. Her dem gelir cândan nidâ Kim benliinden ol cüdâ,

Yok ol, neman kalsn Hüdâ Mihrinle pür-nûr ol mehâ.

6. Hakk gönülden dile sen Kim ilm i ak bilesin.

Ekli az et ürb ile sen Olsan dahi pür-itihâ.

1. Ey ak ve ey cihann can! Ey balangç ve ey son! Ey apansz

kopan kyamet ve ey sonsuz rahmet.

2. Ey ay ve çoban yldznn kskand, peri gibi bizden

Can, gönül ve bam Sana verdim. Ey ah ben Sana kurbanm.

3. Ey can nurunu isteyen! Can daln seyr eyle de can güllü-

ünün bülbülü ol. Böylece kalbini gamdan kurtar.
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4. Âlem bir Tûr da gibidir. Zerreden zerreye nurdur. Görmesi-

ni bilmeyenlere örtülüdür. Sakn ha! Onu ibretle seyret.

5. Her an candan bir nida gelir ve der ki: «Benliinden kurtul!».

Kendini yok et ki, yalnzca Allah kalsn da ey ay, sevginle (veya güne-

inle) nur içinde kal.

6. Ey Hakk! Gönülden dile O'nu ki ak ilmini örenebilesin. -
tahlarla dolu olsan da yeyip içmeyi azalt.

DOKUZUNCU NEV: Allah sevgisinin isimlerini bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, muhabbetin isimleri kendi

mertebelerine göre ayr ayr olur. Muhabbetin isimleri, eserlerin-

den balanrsa, o mertebede ona iradet derler. Bu irâdet, yaknln-
da kemâlin olan kimseye itaat ve sevgi, O'nun ahlâk ile ahlâklan-

mak ve O'na yaklamakta doru bir rabet ve istektir. Nitekim Hakk
Teâlâ hadis i kudside: «Kulum Bana nafilelerle yaklar. Tâ ki onu
severim. Onu sevince, kula, gözü, eli ve kuvveti Ben olurum», bu-

yurmutur. Bu irâdetin alâmeti, o kimsenin murad ve rzâsn, bütün
gayretiyle istemektir. Böylece kendinin O'dan baka bir düüncesi
olmaz. Onun muradndan baka bir arzusu kalmaz. Arabi beyt (ter-

cümedir) :

Bu irâdetin zuhûru, murad olunan kimsenin güzelliklerini idrâk

etmek bakmndan olur. Bu idrâk ise, isti'dat gereince bulunur.
,

Sonra muhabbetin ismi evk olur. evk ise, ^ ruhun vuslattan

hareket edip-^ gitmesidir. Ve kendine mahbûbu visalinden mümkün
olan ve mergûbu cemâlinden fazla haz aldran, bâtna geçecei an
zuhura getirmekle bu hareketini tekmil etmesidir.

Sonra muhabbetin ad Tevekân olur. evkin kemâli, ileri hâli-

dir. evkin irâdetin kemâli, olgun hâli olduu gibidir.

Sonra ad Niza' olur. Muhabbet sultannn karar ve vakar üzere

kuvvet ve kudret bulmasdr. Mahbûbun güzelliinin candan id-

detli zuhurundan ve gönülde parlayan vechi nurundan sabr ve

irâde dizginlerini çekip almasdr.

Sonra ismi Sabâbet olur. Bu sabr etmek kuvveti kalmayp, zt-
rab ve ztrar ile Habîbine akp gitmektir. öyle ki, O'nun tarafn-

dan baka tarafa meyletmez, rabet klmaz. Ayplanmaktan aslâ

alnmaz. Sabâbet, nez'in kemâl hâlidir.

Sonra ismi Hevâ olup, Sevgilinin kapsnda durup, ayrlmamak-
tr. O'nun hüsnüne, güzelliine kaplp, kendini unutmaktr.

Sonra ismi Meveddet olup, Sevgilinin yanna yaklamak ele ge-

çince ve kavumay çok ve hararetle isteyince ve kavuma serinlii
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itidal üzere kalnca ele geçer. Böylece gailenin kesilmesinden ve

evk ateinin sönmesinden emin olamaz. Zira onun kavumas, bir-

lemenin bulunmadn haber vermektedir. Bunun için ayrlma,

uzaklama korku ve elemi olur. Meveddet'in alâmeti, kendi tedbi-

rini mahbûba vermektir. Mevdûd'a vâkf olup, huzuruna ermektir.

Sonra ismi Hullet olur. Bu benliin kalnts ile olan zâtn mu-

habbetidir. Bu hullet, meveddetin kuvvetlenmesinden hâsl olup,

hâlis muhabbete ulamtr. Fakat yine de ikilik vardr. Çünkü ta-

hallül [dost edinmek] birden bakasn gerektirmektedir. O
iki dost, bir deil, iki saylmtr.

Sonra sâfi Muhabbet olur. Ne benlik ne de ikilik kalr. O
hâlis muhabbet, hulletten ve altndakilerden daha yüksek ve daha

sâf olur. Nitekim Hazret-i Habîb-i Ekrem (s.a.v.) Halilullah

hisselâmm menzil ve derecesine kavuup, oradan Kabe

Allahü Teâlâ'nn sfatlaryla Ona tevessül etmitir. Resûlullah (s.

a.v.) ise, sfatlar ile kalmayp Zât Pâk ile durmutur.

Muhabbet sâf olur ve sahibinin hâli bilinirse ona Mekâ denir.

te Mekâ sâf muhabbet sahibinin hâlidir. Henüz ona makam ol-

mamtr. Müâhedenin balangçlarm, mebdelerini henüz bulma-

mtr.
Zâtî olan hâlis muhabbet devam eder, yerleir ve kuvvetlenir

ve muhibbin ne ayn, ne eseri kalr, ondan rüsum ve âdetler kalkar,

haber kesilir, muhabbet ve ak denizi coup, içinde olanlarn tümü

yok olursa, o zaman muhabbetin, yâni sevginin ismi ak olur. Bu-

rada köle olan nîuhib âzâd olur. Çünkü kölelik, benlikte vardr. Kul-

luk icaplar ise yakinin bekasnda bulunur. Benlik kalkp fenâ bu-

lunca, iz^âfe bulutlar, o zaman açlr ve yok olur. Nazm:

1. Akndr eden terbiye a'yân- cihan

Eflâk eder annla bu raks ü deveran.

2. Aknla hemîe bulur eya bu vücûdu

Zerrât- cihân cümle zemini vü zaman.

3. Akm düürüp silsüe-i mevc ile balar
Vadilere feryâd ederek âb- revan.

4. Aknla yanp fânî olan buldu bekay
Ak oldu vücûd ü 'adem ü nam ü niân.

5. Akndr olan âk u ma'ûk u muhabbet

Annla bulur cân ü dil esrar nihâm.

6. Çün sâgar- ecsâma dolar bâde-i ervah

Akndr o sâki ki, verir bâde-i cân.
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7. Bir ey ki, yândr o beyân istemez aslâ

HAKKI nice bir vasf edesin ak- yân.

1. Cihann efendilerini bile terbiye eden Senin akndr. Felekle-

rin bu dönü ve hareketi de onunladr.

2. Varlklar, bu vücûdu Senin aknla bulurlar. Cihann zerrele-

rini, bütün zemin ve zaman da.

3. Senin akn, akarsular feryad ile vadilere düürüp de onlar
denizlerdeki ard arkas gelmeyen dalgalara balar.

4. Aknla yanp kendinden geçen ve kendini yok eden asl varl
buldu (ebedî oldu) . O'nun vücûdu, yokluu, nam ve nian da ak oldu.

5. Âk, ma'ûk ve muhabbet yalnzca Senin akndr. Can ve gö-

nül de gizli srlar onunla bulur.

6. Rûh badeleri cisim kadehlerine dolduu içindir ki, can bâde-

sini veren sâki de Senin akndr.
7. Apaçk olan bir ey açklama istemez, öyleyse ey Hakk! Sen

apaçk olan ak nasl açklayabilirsin ki!..

ONUNCU NEVs Allah sevgisinin husûsiyyetini ve acîbliini

bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, muhabbetin özellikleri, kendi

mertebelerine göre zuhûr eder. Beyt (tercümedir):

Muhabette sefer eden dostlar dorudur,
Çünkü onda sefer edenler hep kurtulur.

Muhabbetin özelliklerindendir: Muhabbet [sevgi] hem balan-

gç, hem de maksattr. Hem mesafe, hem, vastadr. O hâlde muhab-
bet, her eyden garib ve acibdir. Zira muhib, kendi nefsinden mah-
bûbuna yöneldiinde, muhabbet vadilerinden geçer. O vadileri an-

cak muhabbet admlan, ayaklan ile aabilir. Nitekim denilmitir:

Fârisi iir (tercümedir):

Zâhid bir ayda bir günlük yol gider,

Âk her nefeste ol aha erer.

Zâhidler korka korka adm atar,

Âklar imek gibi havada uçar.

Bu korkaklar aka nasü ular.
Gökler ak derdinde birer yataktr.

Demek ki, muhabbet aslnda iki zdd kendinde bulundurmak-
tadr. Onun için ikisini de gerektirmektedir. Zira muhabbet, ancak

rnahbûbda fâni olmak ile meydana gelen müahedeyi gerektirdii

gibi, vücûdun bekas ile hâsl olan emre uymay da gerektirmekte-

dir. Halbuki beka ile fenâ birbirinin zdddr. Biri de öyledir: Mu-
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habbet, zâtî olarak mahbûba kavumay gerektirmektedir. Mahbû-
bun mahbûbu [sevgilinin 1 sevgilisi] firak [ayrlk] oldukta, mahcu-
bun firakn gerektirir. Zira mahbûbun mahbûbu, muhibbin [seve-

nin] de mahbûbudur. Halbuki visâl ile firak [kavuma ile ayrlk]
birbirinin zdd ve tersidir.

Akn özellikleri unlardr ki: Muhib, mahbûbunu, iki cihâna

tercih edip, kendi nefsinden yüksek bilir. Yoksa gerçek muhabbeti

bulmam olur. Muhabbeti gizlemekten kaçnp, ifâ eder. Yoksa
muhabbetin altnda ezilir. Nitekim denilmitir. Fârisî beyt (tercü-

medir) :

Biri de udur ki: Tamam olup kemâle erince, bölünmeyi kabul-

den kaçmr. Nitekim denilmitir. Arabi beyt (tercümedir):

Biri de öyledir-. Muhibden bakasnn, Habibe [sevgiliye] yal-

varp, yakanp vâsl olmasmdan muhibbet gayret gelir.

Biri de öyledir: Mahbûbu için ayplandkça, azarlandkça zevk

duyar. Zira onu azarlayanlar, onu teselli etmekte, ona sevdiinin

ismini söylemektedirler.

,

Biri de öyledir: Muhib mahbûbunun izzeti için tezellül eder.

Yâni seven, sevdiinin büyüklüü karsnda küçülür. Kendi mat-

lûbu olmadnda tahammül eder.

Biri de öyledir: Seven, sevdiini anmaktan ve düünmekten
geri kalmaz. nsanyla teselli olmayp huzûrundan uzaa gitmez.

Nitekim demilerdir: Beyt (tercümedir):

Ak bul, ak ile ol. ak ile dol ey HAKKI,
Her eyin var bedeli, bulmadlar aka bedel.

' Biri de öyledir: Muhabbet her zoru kolay, her çirkini güzel

eder. Nitekim denümitir. Fârisi beyt (tercümedir):

Muhabbetten, nâr olsa da nûr olur,

Muhabbetten, ifrit olsa, hür olur.

Biri de öyledir: Muhabbet, cefâ ve eziyyetle azalmaz ve dei-
mez, îhsan ve atâ. ile coalmaz. Nitekim denilmitir. Arabi beyt

(tercümedir)

:

O'nu sevmem farz oldu, etse de lûtf ü cefâ,

çerim arabn, olsun bulank, safâ.

Fâ ediyorum ve dediime çok memnunum.
Ben akn kölesiyim, iki cihandan hürüm.

Vechinden gayr için uykusuz göz nâhotur,

Muhabbetinden özge alamalar botur.
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Biri de öyledir: Muhib mahbûbu medh ü senâda tekellüfü terk
eder. Hitab ve duada art ve edebleri elinden düürür.

Biri de öyledir: Sâdk muhib, sevgilisinin ismini iitmekle ihti-

zaz eder, titrer. O'nun ismine yakm olan sözlerden bile lezzet alr.

Biri de öyledir: Muhib olan. mahbûbunun sfatlan ile mutta-
sf olur. Yâni seven sevdiini ahlâk ile ahlâklanr. O'nunla ilgili

olan eylerden ferah ve sürür bulur. Zira sevenin bütün varl,
sevgilinin bütün varlna mutabk ve uygun gelir. Sevenin varlk-
ta durmas, sevgili ile olunca, kendi sfatlarn çkarp atabilir.

Biri de öyledir: Seven sevgilisinin cefâsndan yine O'na iltica

eder, snr. Zira o, kendine, O'dan efkatli ve merhametli kimseyi
bilmez. Kendine göre O'ndan sevgili ve kerem sahibi kimse olmaz.
Onun için O'ndan yine O'na gider. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem
(s.a.v.) duâsmda: «Yâ Rabbi! Rzâszlndan rzâna, ukubetinden
affna ve Senden Sana snrm-, hitabiyle mahbûbuna münâcaat
eylemi, yakarmtr. Bildirirler: Bir adam olunu terbiye için döv-
düünde, çocuk yerinden babasnn kucana gidip oturmu. A-
layarak, szlayarak, babasna el aman deyip, bakn ne söylemi:
«Ey babacm! Dünya bama dar oldu. Senden sana kaçtm. Mü-
rüvvet sana kalmtr. Zira beni seven sensin, ben de seni seviyo-
rum». Böyle söyleyince, babas ona merhamet etmi.

Biri de öyledir: Muhabbet, muhibbi, mânâ da'vâlarmdan kur-
tarr. Zira muhabbet, eyann hakikatini tecrid edip, mânâlann in-

celiklerini açklar.
,

Biri de öyledir: Muhib mahbûbunu çok sevdiinden ve kyme-
tini bilmekten ötürü O'ndan olan hazzn ve O'na olan ihtiyacn unu-
tur. Nazm:

1. Merhaba ey ak bâkî merhabâ
Pür-vefâsn pür-vefâsn pür-vefâ.

2. Gel saln gönlümde, ey cân- cihân

Dil-rübâsm dil-rübâsn dil-rübâ.

3. Asumân- dilde mâhmsn temam
Mehlikâsm mehlikâsn mehlikâ.

4. Evvel âhir yâr gârmsn müdâm
Cân-fezâsm cân-fezâsn cân-fezâ.

5. Mübtedâ-y cümle eyaya revân
Müntehâsm müntehâsn müntehâ.

6. Senden oldu har gül hem hâk-i zer

Kimiyâsn kimiyâsn kimiyâ.
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7. Vâsl eylersin kulu Mevlâsna
Reh-nümâsn reh-nümâsn reh-nümâ,

8. Halktan bigâne olmu âka
Âinâsn âinâsn âinâ.

9. HAKKI Hakk'dan gafil olmazsan müdâm
Pür-safâsn pür-safâsn pür-safâ.

1. Ey korkusuz ak merhaba! Sen vefalar dolusun vefalar dolu!..

2. Ey cihann can! Gel gönlümde saln ki gönül kapansn, gö-

nül kapansn!..

3. Gönül göünde Sen benim

lü!..

4. Evvel ve ahir Sen benim daima can

tarsn, cana can!..

5. Bütün varlklarn balangcsn daima. En son da Sensin, en

son da Sen!..

6. Gülün dikeni de, altnn topra da Senden oldu. Kimyasn

Sen, kimya!..

7. Sen kulu efendisine kavuturursun. Yol göstericisin, yol gös-

terici!..

8. Halktan uzaklam olan âk için âinâsn Sen, âinâ!..

9. Ey Hakk! Hakk'tan gafil olmazsan, devaml safa bulursun,

safa!..

ONBRNC NEV: Zâtn muhabbetini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Zâtn muhabbeti bir güne

olup, eyann hakikatna parlayp nûrlandrmtr. Cihann her par-

çasn nûr ile dolup vücûda gelmitir. A'yann, eyann hâli O'nun

ziyasyla zahir olmutur. Mahlûkatn ekilleri O'nun uâlaryla ziy-

ki, cemâl-i mutlak [mutlak güzellik] bir olan Zâta

mahsustur. Mutlak hubb [sevgi] için, hakikatlerin var olmas, za-

ruri olarak, lâzmdr. Bunun için eyann hakikatna mutlak cemâl-

den tevzi olunup, her biri kendi üstün hazzn almtr. Lâkin cemâ-

lin kemâlini kabul etmekten mahlûk perdesi ve engeli ile perdelen-

mitir. Her hakikat, ancak kendi nasibinden, müahede eylediine

âk olmutur. Bu itibarla her hakikat kendi habîbinin ayn bulun-

mutur. Eer.uhûdu, mutlak hüviyyet bakmndan olduysa, ve onu

taayyün ve izafetten mücerred, ayrlm bulduysa, o âk muvahhid-i

sâdk bilinmitir. Eer kendi hüviyyeti ile perdelenip, o cemâli, ta-

ayyün ve izâfet yönünden müâhede ettiyse o gafil ve mürik bu-

lunmutur. Zira o hakikat evvelki itibariyle Hakk'n cemâli olup,
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zâtn zâtyla görüp, zâti muhabbeti ile, kendi zâtna âk olmutur.
kinciye göre ise. mahlûkun hayâli olup. aynn ayn ile görüp, s-
fatlarna ait perdelerde, kendi nefsine âk olmutur. Ama evvelki

muhib, kendi aynna, ayn- fenâ ile [fenâ gözü ile] bakp, habîbin-

den muhabbet ve sevgi bulmutur. kinci muhib [seven] ise kendi
nefsine ayn- bekâ [bekâ gözüyle] bakp, sevgilisinin kapsndan,
dümanlk ve buz ile kovulmutur. Bu makamda perde, benlik

perdesidir. eytann: «Ben O'ndan hayrlym», ve Firavunum «Si-

zin yüce Rabbiniz benim», dedikleri hicâblar, perdeler gibidir. Ya-
kn olanlardan muhabbette taayyünden mücerred, syrlm olanla-

rn hâli sknt ve rahatta ayrlk göstermez. Sevgisi belâ ve ni'met-

lerde deimez.

Bu zât muhabbette sevienler, zât ve hakikatlar ile sâdk, ruh
ve asllar ile âklardr. Bunlar birbirlerinin eziyetlerinden incin-

mezler. Can yakmalarnda biribirlerine ceza yoluna gitmezler.

Gönülleri o kadar hotur ki, sabr acln bilmezler. Sevgileri biri-

birinin zâtna olduundan, biribirinin vücûd ve sfatndan, fiil ve
ve âdetlerinden de râz olup, biribirinin kusuruna bakmazlar. Zira
asalette zât nûrlu ve hakikati sâfi olduundan baz ilere girimek-
le, o hâlde ânz olan zulmet ve vâki olan bulanklk, o mahbuba za-

rar vermez. Bu mahbûbun boyand sbgatullah ve temizlendii
ezeli taharet [temizlik] onun zâtn renk perdeleri ile boyamaya en-

gel olur. Hakikatini, sonradan olma eylerle bulandrmaktan koru-
yucudur. O hâlde o, bütün zulmetlerle karlasa da, deimez. Bü-
tün bulanklk ve lekelere karsa da, lekelenmez, bulanmaz. Her çe-

it pislikle kar karya gelse de, pislenmez. Deniz, gibi pislikleri

giderip,
,
yine kendisi temiz olarak kalr. Çirkin, habis eyleri atp,

kendi nezâfetini korur. Arabi iir (tercümedir)

:

Fakat deniz gibidir, ta atsan dalgalanr.

Onlar asfiyâdrlar, zâtlar hâlis olur.

Ezâ ile hâlleri deimekten kurtulur,

Hakikatlar güzel, srlar pek berraktr.

Nazm:

1. Merhâbâ ey ak- pak, ey yâr- gâr

Her gönül elencesisin ey nigâr.

2. Akl- külsün, câna cansn ey peder

Hep Senin elindedir tedbîr-i kâr.

3. Cân- âlemsin dahî ayn yân
Âlemi evkinle kldn bi-karâr.

4. Hüsn-i ma'ûk u gam uaksn
Sen Sana âlemdesin ma'ük u yâr.
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5. Rûz u eb. Senden bulur nûr u zalâm
Zûlf ü rûyun aksidir leyi ü nehâr.

6. Ba-bân dilsin ey sâkî müdâm
Revnak âlemsin ey ba u bahar.

7. Cân- gülistansn ey bahr i hayât

Hüsn ü ihsannla buldun itihar.

8. Âlemi mest eylemi ho demlerin

Itr- cân ü dilsin ey mük-i tatar.

9. Buldu HAKKI dilde tenhâ sohbetin

Gavs- ulvi Sensin, ey Yûsuf-'zâr.

1. Merhaba ey pâk ak, ey can dostu! Ey sevgili! Sen her gönü-

lün elencesisin.

2. Ey peder! Sen akl- kül olduun gibi canlara da cansn. Bü-

tün ilerin yürürlüü hep Senin elindedir.

3. Sen âlemin cansn. Hem de eyann aslsn. Âlemi, kendi ev-
kinle bî-karar eyledin.

4. Sen ma'ûktaki güzellik; âklardaki gamsn. Sen âlemde yi-

ne Sana sevgili ve sevilensin.

5. Gece ve gündüz Senden karanlk ve aydnlk bulur. Gece ve

6. Ey sâki! Sen gönülün bahçvansn. Ey bahçe ve bahar. Sen

âlemin gelimesisin.

7. Ey hayat denizi! Sen can gülistansn. Güzellik ve ihsannla

öhrete ulatn.

8. Senin ho demlerin âlemi mest etmitir. Ey Tatar miski! Sen,

can ve gönül kokuusun.

9. Hakk gönlünde Seninle yalnz sohbete erdi. Ey Yûsuf yanakl.

En yüce gavs Sensin.

ONKNC NEV: Sfatlara muhabbeti bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Hazret-i Yezdan gizli, bir hazi-

ne iken Kendi celâl ve cemâli tecellileri ile, kemâlini izhâr etmeyi

murad ve muhabbet eyledikte, Hazret-i Ehadiyyet'ten, Hazret-i Vâ-

hidiyyet'e gelip, yüksek sfatlar perdesiyle Kendi vech-i pâkini ört-

mütür. Tâ ki vechinin güzellii, bütün kâinat mahv ü ifnâ kl-

masn. Kimse iyilik ve kötülüünü fark etmez olmasn. Sfatlar çok

olunca, isimleri de çok olmutur. Taayyün ve itibarlar saysnca

vücûd meydana gelmitir. Bu yüzden te'sir ve fiillerin ayr olmasyla

görüntüler ve ziller vücûda gelmitir. Çoalma devam edip. te'sir ve

teessür zahir olmutur. Sevmek ve sevinmek yaylp, sebep klma ve
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sebep olma ortaya çkmtr. Yaratma ve yaratlmada farkllklar
olup, âklk ve ma'ûkluk meydana çkmtr. Her muhtaç, kendin-

de bulunmayan, ihtiyac olan eye âk olup, onu elde etmeye çal-
mtr. Ma'ûkunun güzelliini görüp, O'nu tanynca, ancak âk
olunur. Ancak bilinenin kemâlini müâhede edebilir. Görünebileni
görebilir. Herkesin istidad Hakk'n aynas olur. O cemâl i mutlak-
tan, ancak kendi taayyününün tuttuu cemâli görür. En'âm süresi

doksanbirinci âyeti: «Yahudiler Hakk Teâlâ'y, hak ta'zim etmedi-
ler«, bu mânây kuvvetlendirir. Zira her ârif kendi tavrnda münha-
sr kalr ve ancak kendi aynasnda kendine tecelli eden vechi bilir.

Bütün isimlerden, kendini terbiye eden isme âk olur. Ayrlk za-
mannda, ancak o vechin hüsn ü cemâli arzusunda kalr. Kendini
terbiye eden vech-i muayyeni [ismi] müâhede edince, kavumas
tamam olup, evk ve kemâli nihayet bulur. Bu muhabbet sahipleri,

umumî olarak kendi müâhedeleri ile mukayyed olmulardr. Bun-
larn âbidleri de zâti ibâdet etmeyip, sfat ile kalmlardr. Zira ibâ-

detlerini mutlak ma'bûddan bulunan ma'rûflarna tahsis etmiler-
dir ve yalnz müâhede olunan o maksudun likasn elde etmeye ko-

yulmulardr. te tecelliler farkl olunca, muhabbetleri de deiik
olur. Ma'rûflan suretler ve sfatlar arasnda deiince, hepsi O'nu
inkâr ettiler. Meselâ Mün'im'e âk olan, Müntekm' inkâr eder.

Gaffâr' seven, Kahhâr'dan kaçar. Bu sfatlarn muhabbeti ile sevi-

enlerin ikâyetleri çoktur. Bunlarda hasmlk ve hâkimiyet çok bu-
lunur. Nitekim bir kimse, bir velîye velilii ve ismeti için muhab-
bet ve hizmet eder. Ondan bir gaflet veya ma'siyet görünce, ona
levm edip, ayplayp, gözden ve gönülden çkarr ve gider. Yahut bir

kimse bir sevgiliye, hüsn ü cemâli için meyi ve muhabbet eder. Onu
çökmü, hasta veya ihtiyar görünce, brakp gider. Arabi iir (ter-

cümedir):

Hubb ehli deiince belli ki hevâdandr,
Hazret-i Ehad'dan deil, âlem i halktandr.

Bir âka vasf edilse, ma'ûkundan bakas,
Hakikati bilince, anlar ki taradandr.

Zâtn muhabbetinde olanlar, ahbablarndan sfatlar inkâr eder-

lerse de, hakikatlerine muhabbet ve itibar ederler. Fiillere kzsalar
da, faile muhabbet ederler ve bir karar üzere giderler. Nazm:

1. Çün Sensin akl kül, ey ak a'lâ

Ukûlün ruhusun ruhlara ma'nâ.

2. Seninle kâim olmu cümle âlem.

Ki Senden, cümle eyadr hüveydâ.

3. Kamu âyine-i vechindir ey rûh

Edersin cümleden kendin temââ.
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4. Yüzün âyineye smak ne mümkün
Ki nurundan olur lâ cümle eya.

5. Cefâ-y saykal görmez o mir'ât

Ki olmutur cemâline musaffa.

6. Seni canmda buldum, rahat oldum
Yüzün aksiyle dolmu zîr ü bâlâ.

7. Cihân aks bil, fer' anla HAKKI
Gönülde asl bul, yorulma aslâ.

1. Ey yüce ak! Akl- küll Sensin. Sen, akl sahiplerinin ruhu;

ruh âleminin mânâssn.
2. Cümle âlem Seninle kaim olmutur. Bütün varlklar Senden

meydana geldi.

3. Ey ruh! Herey, Senin yüz aynanda mevcuttur. Sen herkeste

ve her eyde Kendini görürsün.

4. Yüzünün aynaya smas ne mümkün!.. Oysa bütün varlklar

Senin nurun karsnda görünmez olurlar.

5. Senin cemâlinle parlam olan o ayna aslâ cilâ endiesi ta-
maz.

6. Seni canmda bulunca rahatladm ve gördüm ki, yer ve gök

Senin yüzünün aksiyle dolmu.

7. Ey Hakk! Bu cihan aynadaki bir görüntü bil ve asl olan

bulmaya çal, yoksa teferruat saylan dünya için kendini yorma.

ONÜÇÜNCÜ NEV: Fiillere olan muhabbeti bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, fiilleri sevenler, ancak yarat-

lanlardaki san'atm, perdesi ile Sânî'den perdelenenlerdir. Bu sevgiyi

vücûd manii ile vuslattan mahrum olanlar bulur. Mânileri öyledir:

Onlar kendileri için bir vücûd bulmulardr. Böylece nefsleri ile me-
gul olup kalmlardr ve tabiat karanlnda gecelemilerdir. Nok-
sanlar aalna kendilerini salmlardr. Ancak ilerin deime-
sini görüp, hâllerin deimesine vâkf olmulardr. Böylece müessir

olan mutasarrf akl yoluyla bulmulardr. Onlarn muhabbetleri-

nin menei olan akllar, benlik tavrlarnn ötesinde örtülü kalm-
lardr. Onlar havf ve recâ ehli olup, kendi muhabbetlerini rahat ve

skntda deiir bulmulardr.. Onlarn amelleri perdelerin ötesin-

dedir. Himmetleri sevap ve kâbdadr. bâdetle, Ma'bûdun rzâsn
aramazlar. Zâta muhabbetle müâhede devletine kavumazlar. Ni-

tekim Hakk Teâlâ hadis-i kudside buyurdu: «Bana en sevgili olan.

Bana verdiim mal yüzünden deil, kendisine rbûbiyetim verile-

nin ibâdet etmesidir...-. O hâlde onlar ihsan kulu olup, marifetin ha-

kikatmdan ve muhabbetin lezzetinden nasibsiz kalmlardr. On-
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lar, yalnz fiillerin muhabbetinde birbirleri ile sevimilerdir. Onla-

ra göre ayrlk ve kavuma farkldr. Belki muhabbetleri ihsann

çokluuyla artar. Vermemek ile azalr. Çünkü nazar ve himmetleri

menfaatte kalr. Demek ki sevgileri, yalnz menfaate baldr. On-

lardan kimisi, Rabb"ine ibâdetten fayda ve menfaat ister. Eer iste-

dii olmazsa, ikâyet edip. sevgisinde deime ve azalma olur. Sev-

gilinin haklarn unutup, riâyetinde kusur edip, belki O'na en bü-

yük düman olur. Gerçi mahbûbun sfatlar, kemâlât ve fiilleri ile

hâli üzere kalr. Lâkin onun sevgisi, menfaatine göre deiir. O hâl-

de aslnda O, aslâ mahbûb saylmaz. Zira terk olunduu zaman

mahbûb kalmaz. Bu muhabbet, arzu ve maksatlanna kavumak
" için, Zât deil, arazlar sevmektir. Hevâ çeitlerinden olup. büyük

hastalktr. Böyle sevgiden aslâ hayr gelmez. Ehlinde vefâ ve safâ

olmaz. Çünkü fiilleri sevmek, çabuk geçer. Sebebinin kalkmasyla

deiir veya yok olur. Buna nisbetle sfatlar sevmek itibâr olunma-^

ya lâyktr. Zât sevmek ise hepsinden üstündür. Çünkü O her illet-

ten tecrid edilmitir. Nazm:

U erh i ak Hakk'tr e'ârm uûr et bî füsûs,

Kef olur çün ak rûhânîyi irâd ü dürûs.

2. Ehl i vesvâs ü garaz ol aka der ayb ü maraz,

Kim ilâç eyler ona, ehvetle dâmâd ü arûs.

3. Ak rûhânî olur pâk, ol karmaz nesneye,

Ak ehvettir hemân, sermâye-i aû ü bûs.

4. Ak ehvettir o kim mecburuz ihfâsmda biz,

Ak rûhânî çalar fevk i felekte tabi ü küs.

5. Mâsivâdan nûr- Hakk mehûd ü ak pâk olur,

Gerçi ma'ûkundur ehl i Hind ü Türk ü Rûm ü Rûs.

6. Gayr- ma'ûk isteyen ma ûktan mabûn olur,

Ol bulur ancak cemelden sûf ü mâniden fülûs.

7. Çün hakikat ma'ni-i ak oldu meyl i ittihad,

Meyl i sa'd olmu su'ûdu, meyl i nahs olmu nühûs.

8. ttihad akl ü ma'kûlu bilir burhan ile,

Kim ki olmu behremend-i hikmet i Câliniyûs.

9. Hey'et-i Hallâk- dildâr oldu ilm i ehl i dü.

lm i hey'et oldu HAKKI san'at- Batlamiyûs.

1, uûr ve özlü iirler, lâhî ak açklar. Bundan aslâ kendini

esirgeme. Böylece rûhânî ak anlayp örenme yolu sana açlr.

2. Vesvese ehli ve garabkârlar bu ak ayp ve hastalk olarak

göstermeye çalrlar. Gelinler üe damatlar da bu hastala ehvetle

ilâç bulmu olurlar gûyâl..

8. Rûhânî ak, pâk olur ve hiçbir nesneye ilintisi yoktur. e' yet

ak ise kucaklap öpme sermayesinden baka bir ey deildir.
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4. Rûhânî ak feleklerin doruklarnda davul ve kös çalarak, «Ben

hurdaym!», derken bizler, ehvet akn gizlemeye ve onu bedenden

defetmeye elbette mecburuz.

5. Hakk'tn nûru mâsivâdan (Allah'tan baka her eyden) akset-

mi olarak görünür ve pâk bir aka dönüür. Nitekim Hindlisi de, Tür-

kü de, Rûm ve Rus'u da bu ak ile dolanlardandr.

6. Allah'tan baka ma'ûk isteyen, ma'ûktan yoksun kalr. Böy-

le kii, ancak deveyi yün ve bal pul olarak görür, ötesini idrâk ede-

7. Gerçek, yalnzca lâhî akn mânâlarndan ibarettir. Bu da

: ile ma'ûkun birleme isteklerine baldr. Nitekim saadete mey-
in saâdet, kötülüe meyleden de kötülük bulmutur.

8. Filozof Calinus'un hikmetini anlayabilen kii gerçek akl ile,

verilenin birbirlerini nasl (mknats g'.bi) çektiklerini

9. Gönül ehlnin ilmi, Sevgili'nin yarattklarnn mahiyetinden

ibarettir. Ey Hakk! Bunun içindir ki filozof Batlamyus'un urat
saha ilm-i hey'et (kozmorafya) tir.

ONDÖRDÜNCÜ NEV: Esere ait sevgiyi bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. eserler iki ksmdr-,

mahbûbun eserleri olduundan, bunlara muhabbettir,

eserleri srf aslî yaplar için sevmektir. Birincisi, Zât:

denizinden bir serpintidir. Yahut sfatlar muhabbetinin gölgelerin-

den bir gölgedir. kinci sevgi ise. zulmete muhabbetten saylmtr.
aya ve cezaya sebep olmutur. Fitne ve fesada yol

Allahü Teâlâ Bakara süresi yüz altmbeinci âye-

tinde: «nsanlardan bazs, Allah'dan bakasn, ortak kabul ederler.

AUahü Teâlâ'ya itâat eder gibi onlara [putlara] tâat ve muhabbet

ederler-, buyurmu, Allah için olmayan sevginin, uzaklk ve azab

olduunu duyurmutur. Böyle sevgi, uzaklk sebebiyle kaln perde-

ler arkasnda kalanlarda bulunur. Gereksiz, yersiz, bo hareketler-

le kapdan kovulanlarda olur. Bu sevgi sahipleri fâsk tabiatülerdir;

kalpleri kararmlardr. Aa zulmetlere eilmi, ba aa olmu-

lardr. Günahkâr bedenlerine gönülleri balanp kalmtr. Onlar ne

hizmet ve tâat ehli olmular, ne de balarn kaîdrabilmilerdir.

Gönülleri zevk ve safâdan mahrum olmutur. Muhabbet cevherle-

rine cehalet ve ehvet zulmeti uygun gelmitir. Hakikati göremedik-

lerinden ve çok kusurlu olduklarndan yarasa gibi, mârifet nüm ye-

rine, cehalet karanln tercih etmiler, akn, olmulardr., Allahü

Teâlâ, onlan gurur [aldanma] gafleti ile istidrâc edip ayârn sev-

gisi ile belâlara salmtr. O hâlde alçak nefse uymak
''
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hat, aa arzular peinde olmak büyük aklszlktr. Muhabbet cev-

herleri bulanm, kararm ehvet olmu, tabiatndan deiip, ezi-

yete sebep olup, rahatlarn almtr. Nitekim Allahü Teâlâ Âl-i lm-

rân sûresi ondördüncü âyetinde: «Kadn, çocuklar, kantarlarla altn

ve gümü, güzel ve salam yapl hünerli ve nianl atlar, deve, s-

r, koyun ve ekinler, ehvet ve nefsin arzularna insanlarn mu-
habbetleri, sevgileri için ziynetlendirildi. Bunlar ise, dünya hayat
> ardr. Sonsuz kalnacak yer. Allah katndadr-, buyurmu, aa-
ttK eyleri sevenlerin, onlara, yâni nefsin arzularna tutulup akla-

nanlarn iddetli azab içinde olacaklarn duyurmutur. Nûru çoa-
lann, Zâta muhabbeti de artar. Demek ki, arzi zulmet, kötü ve pis

eyleri sevmeye çarrsa, o Zâti nûr onu, Kendi hazretine çeker.

Zira tlâhî sevgi onda galip olduundan, rûh- kudsî ona râgp olur.

Nitekim Hakk Teâlâ: -man edenlerin, Allahü Teâlâ'ya sevgileri çok

olur», buyurmu, Allah sevgisinin nihayetsiz ve her eye galip ol-

duunu duyurmutur. Hadis i erifde: -Bir eyin sevgisi insan sar
ve kör eder», denmitir. Büyüklerden biri, buna: «Gayret yönünden

gayrisinden, heybet yönünden mahbûbundan kör. bakasndan ha-

raml yönünden mahbûbundan, tâat bakmndan sar olur», mâ-
nâsn vermitir. Nazm:

1. Âk- yârm, anmçün bu diyara geldim

Yoksa ben deyr-i cihân içre ne kâra geldim.

2. Nedir ol kssa- ta til ki yoktur ta til

Pâdiaham ki, bu sahrâya ikâra geldim.

3. Himmetim çünkü bülend idi ezelden hâlâ

Ho temââ-y rûh- zülf-i nigâra geldim.

4. Ak meydanna lâyk, yok idi bir merkeb
Ten burakyla revân bûs ü kenâra geldim.

5. Ger bana olsa idi, anda müyesser bu murad
Pes niçin ehr i 'ademden bu diyara geldim.

6. Yâr ayar sanr kendüyi bilmez câhil

ükür kim marifet i nefs ile yâra geldim.

7. Derbeder gezme, gönül gârna gel ey HAKKI
Ki ben ol yâr ile halvet i gara geldim.

1. Sevgiliye âm. Bu diyara (dünyaya) da onun için geldim.

Yoksa ben u dünya kilisesine baka hangi i için gelmi olabilirim.

2. O ta'til hikâyesi de neymi!. Ta'til diye bir ey olmaz. Ben bir

padiahm ki, bu sahraya avlanmaya geldim.

3. Tâ ezelden beri himmetim yüce idi (Allah akn bulmak isti-

yordum). te imdi Sevgüi'nin zülfünü ve yüzünü hoça temââ et-

mek için bu cihana geldini.



MUHABBETULLAH

4. Ak meydanna lâyk bir bineim yok idi. Oysa imdi beden

denen Burak ile yürüyüp Sevgilimle tenhaya çekilmeye geldim.

5. Eer bu isteim ruhlar âleminde gerçeklemi olsayd, hiç bu

dünyaya gelir miydim, sanyorsunuz!..

6. Kendini tanyamayan cahil, gerçek Sevgiliyi bakas sanr. ü-
kür ki ben, kendimi bildim de Sevgilinin kapsna Öylece geldim. (Bu

beyitte «Nefsini bilen Allah' bilir» hadîsine telmih vardr).

7. Ey Hakk! Kap kap sersericesine dolama da gönül maara-
sna gel. Çünkü ben o Sevgili ile bu maarada (dünyada) halvet ol-

maya (babaa kalmaya) geldim. (Beyitte Peygamberimiz ile Hazret-i

Ebûbekir'cn maarada yalnz kalmalarna telmih vardr).

ONBENC NEV: Muhabbetin dört ksmnn birbiriyle olan

kanma ve birlikte bulunmasn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Zât, sfatlar, fiiller ve eserle-

rin muhabbeti birbirine yardmc ve birbirine karktr. Ama Hakk

ile kul arasnda bulunan ve «Allah onlar sever, onlar da Allahü Te-

âlâ'y severler-, âyet-i kerimesi ile bildirilen zâti muhabbettir. Zira

o muhabbet, sfatlara deil, Zâtn kendisine baldr. Ama kul tara-

fndan olan zâti muhabbet, dierleri ile bulunabilir. Çünkü Allahü

Teâlâ'nn sfatlan, uhûd bakmndan Zâtn ayndr, aklî görü bak-

mndan ise Zâtna mülâzmdr. Bundan anlalyor ki. Zât- Bâri s-

fat- subûtiyyesinden âri deildir. O hâlde Zâtn seven, vech-i ka-

dîmine muhabbet etmi olur. Vechinin bütün sfatlar ile var olan

Zât-i Pâki olduunu bilir. Onun için bu muhabbete erien ârif-i kâ-

mil olur. Lâtif ismiyle Kahhâr ismini ayramayp, lütuf ve kahr bir

ey olarak bulur. Celâl ve Cemâl ona müsavi gelir. Çünkü hepsinin

o mahbûbun kemâli olduunu bilir. Nitekim denilmitir. Arabi beyt

(tercümedir)

:

Sevgilinin yapt iler hep sevgilidir.

Çünkü tabibin kzmas, rzâs gibidir.

Bunun gibi, O'nun bütün fiil ve eserleri, sevene göre sevgili olur.

Zira onlarn hepsi. O'nun zât pâkine aittir. Fiiller, sfatlar aracl
ile zâta baldr. Çünkü onlardan meydana gelmilerdir. Eserler ise.

fiiller vastasyla zâta baldr. Çünkü eserler, fiillerle olmutur. O
hâlde, Zâtn sevgisi fiilleri de sevdirici olur. Zira seven, o fiillerin

içinde faili, yapcy müâhede edebilir. Hattâ O'nun eziyyetinden,

yaklamas gibi lezzet alr. Zât seven, eserleri de sever. Zirâ o, bü-

tün eserleri O'ndan bilip, O'nunla bulur. Gördüü her eyde, mah-

bûbu basiretle görür.

Ama Hakk tarafndan olan zâti muhabbette, dier muhabbetle-

rin hiç birisi bulunmaz. Zira kul, yaratlnn esasnda nûr ve zul-

metten yaplmtr. Bütün varlklarn her hâl ve tavr onda toplan-



J20 MARFETNAME
mtr. Bu yüzden onun, hayvan ve canavarlarn kuvvetlerinden,

yaratl gereince meydana gelen çok ileri vardr. Çk yerleri

nefs sfatlar olup, duygularla ehâdet âleminde hükm eder. Kalp ve

ruhla ilgili düüncelerinden doan çok ileri de vardr. Bunlar me-

lek! ve rahmani ilhamlar ile zuhûr edip, gereince zevki zuhur

eder. O hâlde kulun zât bu terkibin bulunmasndan fiil ve sfatla

münferit olmaz ki, zâtnn mahbübluu onun sfat, fiil, eser ve araz-

larnn mahbûbluunu icab ve iktiza eylesin. Zira Hakk Teâlâ ku-

lun zâtn sever ve fiilini sevmez. Nitekim Kur'ân- Kerim'de: «Kör

adam kendisine geldii zaman yüzünü buruturup, çevirdi», buyur-

mutur. Habib'inin o a'mâdan yüz dönmesine muhabbet eylemedii-

ni ona duyurmutur. Hazret i Habîb i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki;

«Allahü Teâlâ kulunu sevip, iini sevmeyebilir». Hakk Teâlâ zâti

muhabbeti ,ile, kulun sfatlarn da beenmeyebilir. Nitekim Allahü

Teâlâ hayetin Habib'ine lâyk olmadn, yalnz kendine lâyk ol-

duunu bildirmektedir. Böyle olmasayd, kul günahkâr olmazd. Fa-

kat bu zâti muhabbet, mafiret ve ikrama sebep olur.

Kul tarafndan olan sfatlara muhabbet, fiilleri ve eserleri sev-

meyi gerektirir. Çünkü o iki muhabbet, bu sfatlar sevmenin gere-

i ve sebebi klnmtr. Bu muhabbet ise, o zâti muhabbetin gerei
olmamtr. Çünkü ni'met sahibini seven, intikam alcdan kaçar.

Halbuki müntekm ve mü'im olan ayn zâttr. te o, zâtn muhab-
betinden ayr olup, yalnz sfatlarn sevgisiyle kalr. Beyt:

Birdir ol masdar Celâl ü Cemâl,

Bir bilir kahr ü lûtfu ehl i kemâl.

Celâl ve cemâl kelimelerinin kökü ayndr. Onun için olgunluk eh-

li kahr ve lûtfu ayn ey anlar,

Hakk tarafndan olan sfatlarn muhabbeti, o muhabbetlerin hiç

birini gerektirmez. Zira Allahü Teâlâ Kur'ân- Kerim'de: «Allahü

Teâlâ sabredicileri sever», buyuruyor. Burada muhabbet zâta bah
olmayp, sabr sfat olduunu duyuruyor. Sabr eden zât saîdler

zümresinden olursa da, muhabbet kerâmetini nerede bulabilir? Ve
bu muhabbetin fiil ve, eserlerin muhabbetini gerektirmedii açktr.

Çünkü sabr sfat, fiil ve eserlerin hepsinin güzel olmasn gerek-

tirmez.
,

Kul tarafndan olan fiillerin muhabbeti, eserlerin muhabbetini

gerektirir. Zira eserlerin tümü, Allahü Teâlâ'nn ileri ve yaratmas-

dr. Bu fiiller muhabbeti, o sfatlar muhabbetinden öyle kimsede

tek olarak bulunur ki, onun nefsi galip, akl eksik olur. Ancak fiilleri

idrâk edip, onlarla faili, yâni onlar yapan bulur. Sahibi, henüz

kalp makamna kavumamtr. Hakk'n sfatlarn da müâhede
etmemitir. Zâtn muhabbetine de ulamamtr.
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HakJc tarafndan olan fiillerin muhabbeti,,güzel eserlere muhab-
beti gerekürir. Bu eserler, o mahbûbun fiillerine mülâzm olur ve

sâlih amellere lâzm gelir. Ama dier eserlere muhabbeti gerektir-

mez. Bu muhabbet, ne sfatlarn muhabbetini mucibtir, ne de zâtn
muhabbetini gerekli klar. Nitekim Allahü Teâlâ: «Muhakkak ki, Al-

lahü Teâlâ, Allah yolunda saflar hâlinde harp edenleri sever», bu-

yurmu, muhabbetin, yalnz fiile bal olduunu duyurmutur.

Kul tarafndan olan eserlerin muhabbeti, dier muhabbetlerin

hiçbirini gerektirmez. Zira eserler, fiilleri, perdelemektedir. Fiiller

de sfatlar örtmektedir. Sfatlar da, zât perdelemektedir. O hâlde

eserlerin muhabbeti ile yetinen, Hakk'n ünsünden perdelenmitir.

Zira muhtelif [ayn ayr] eserler, kul ile Mevlâ's arasnda, zulmet
perdeleri olmutur.

Hakk tarafndan olan eserlerin muhabbeti, dier muhabbetleri

gerektirmez. Nitekim kâfirin hey'eti, mahbûb [sevilebilir] ekilde

yaratlmtr. Lâkin fiilleri, ileri kötü, sfatlar çirkin ve zât bere-

ketsiz, uursuz bulunmutur.
Bu dört muhabbet kullar arasnda olursa, bazan dört, bazan üç,

bazan iki muhabbet birlikte bulunur. Bazan bir muhabbet yalnz
kalr. Bazan iki sevienin, her birinde muhabbet farkl ve deiik
olur. Bazan bir tarafta, yalnz olarak bulunur. Zira iki sevienin.

fiillerinin balangçlar ayr iken, gönüllerinde meydana gelen hâl-

lerin deimeleri ile, tabiatlarna deime gelir, âdetleri de deiir.
Böylece muhabbetleri artar ve eksilir. Ak adn alan, Allahü Te-

âlâ'y sevmek makamnm sonu, deimeden hep sâbit kalr. Her
iyilik ve ihsan O'ndan gelir. Herkese, sirayeti, ilemesi kadar yar-

dmc ve dayanak olur. Nazm-.

1. Ak- Hakk'dr kim müferreh-bah- rencûrân odur,

Lütf ü rahmet arasnda canlan cûyân odur.

2. Kande kim bend olsa bir i çem-i bend oldur ona,

Kande bir i rûen olsa. me'al- tâbân odur.

3. Bil, hakikatta odur giryân ü handân cümleden,

Cân ü dil beyninde hâil perde-i pinhân odur.

4. Künc-i zindan neman bir fikr ile bustân eder,

Renc-i her zindan odur hem zevk- her bustân odur.

5. Hâne misli tenlerin mihmândr ervâhmz,
Zll- ak ervâhmzdr, cân- her mihmân odur.

6. Ak'dandr çün gönüller kabz u bast dem-be-dem,

Pes bilindi üphesiz, her cân içinde cân odur.

7. HAKKI ören efkat ol müfik pederden cümleye,

Ak'tr bâbâ-y âlem canlara cânân odur.

. Gönlü incinmilere rahatlk veren ilâç, lâhî aktr. Lütuf ile

rahmet arasnda canlar dolatrp duran da yine o aktr.
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2. Nerede bir i balanp kalsa ona gözba olan îlâhî aktr. Ne-
rede de bir i parlamaya balasa onu aydnlatan parlak me'ale yine

o aktr.
3. Bil ki, gerçekte her eydeki alama ve gülme o aktan ibarettir.

O ak, can ile gönül arasna çekilmi gizli bir perdedir.

4. O ak, bir düünce ile zindan köesini gül bahçesine çevirir.

Zindanlardaki sknt da odur, gül bahçelerindeki zevk de...

5. Ruhlarmz birer ev gibi olan bedenlerimizde misafirdir. Aton

6. Madem ki her an, gönüllerimizdeki sknt ve rahatlk aktan
dolaydr, öyleyse her can içindeki gerçek cann O (Allah) olduu ar-

tk bilinmi saylr.

7. Ey Hakk! O efkatli babadan efkat ören ki, herkes için

âlemin babas ve canlar canan, o aktr.

ONALTINCI NEV: Bu dört muhabbetin eserlerini ve semere-
lerini bildirir.

I

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, zât, sfatlar, fiiller ve eserlerin

muhabbetlerinin çok eser ve semereleri vardr.

Allahü Teâlâ'nn, kulun zâtna olan muhabbetinin eser ve seme-
releri, onu herkes arasndan seçmesi, kulun Hakk ile bulunmas ve
gönüllerin sevgilisi, insanlarn makbulü olmas ve iyi adn cihann
duymasdr. O'na muhabbet edenlerin her murad almasdr. Nite-

kim Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: «Allahü Teâlâ bir

kulunu sevince, onun sevgisini bir çok sulara kartrr. O sulardan
içen O'nu sever». îte o kulun muhabbeti gönüllere ekilirse, meyvesi
halkn ona ikramdr, insanlarn efkat ve saygsdr. Onu sevenler
de, Allahü Teâlâ'y sever. O'nu vesile eden. yaknlk tarafna gider.

Allahü Teâlâ'nn, kulun sfatlarna olan muhabbetinin eser ve
semereleri,, mukarrebler civarnda illiyyîn makamna yükselmedir.
krâm ve ta'zîm olunmakla, naîm ve likadr, Allahü Teâlâ ile görü-
medir. Nitekim Mutaffifin sûresi yirmidördüncü, yirmibeinci ve
yirmialtnc âyetlerinde: «O ni'metlerin sevincinin yüzlerindeki ta-

zeliklerini, ne'e alâmetlerini görebilirsin. O ebrâra hâlis arabdan
içirilir. O arabn sürahisi miskle mühürlü olup. mührünü o ebrâr,
kendisi açar. O hâlde rabeti olanlar, böyle ni'metlere rabet etsin-

ler», buyuruyor.

Allahü Teâlâ'nn, kulun fiillerine ve eserlerine olan muhabbeti-
nin eser ve semereleri, onlar için ecr ve sevaplardr. Nitekim Râd
sûresi yirmidokuzuncu âyetinde: «Onlar için ne güzel dönülecek
yer vardr», buyuruldu.

Kulun Allahü Teâlâ'nn Zâtna olan muhabbeti, Hakk Teâlâ'nn,
ona olan muhabbetinin gereklerindendir. Zira inâyet Allahü Teâlâ'-
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dan olmaynca, bir kul veli. sevgili olamazd. O hâlde kul, Allahü Te-

âlâ, kendisini seçtikten, beendikten sonra, ancak Allahü Teâlâ'y

sevebilir. Nitekim Hakk Teâlâ: -Allah onlan sever, onlar da Allahü

Teâlâ'y severler», buyurmu, her muhabbetin menei Kendi muhab-

beti olduunu duyurmutur. Bu muhabbetin eserleri ve semereleri

vefâ ve safadr. Sonra fehâ ve bekadr. Oradan da mak'ad- sdk'a

yükselmedir.

Kulun, Allahü Teâlâ'nn sfatlarna olan muhabbetinin eser ve

semereleri, Mevlâ'snn hükmüne teslim ve rzâdr. Kazann cereya-

nn gönül rahatl ile karlmasdr. Bu rzâ, Hakk Teâlâ'nn s-

fatlarnda fena bulunca olur. Kul, bu devleti, kendi yaad âlemden

syrlnca bulur. Nitekim Hakk Teâlâ: «Allahü Teâlâ onlardan râz-

dr. onlar da Allahü Teâlâ'dan razdrlar», buyurmu, bu rzâya mu-

habbetin, Kendi muhabbet ve rzâsna balangç olduunu duyur-

mutur.
Kulun, Allahü Teâlâ'nn fiillerine olan muhabbetinin eser ve se-

mereleri, kendi ilerini Mevlâ'sna smarlamas ve O'na tevekkül et-

mesidir. Sebep ve vesileye güvenmemektedir. Zira o muhib [seven],

fiillerde fâni olmutur, fâili müâhede etmitir. Nitekim Hakk Teâlâ

Kur'ân- Kerîm'de: «Allahü Teâlâ tevekkül edenleri sever», buyur-

mu, bu muhabbetin, Kendi muhabbetine sebep olduunu duyur-

mutur.
Kulun, Hakk Teâlâ'nn eserlerine olan muhabbetinin, eser ve se-

mereleri, yakin ve iman nurlarn müâhe,dedir. Rabbâni âlemin

feyzlerini mütalâadr. Bu muhabbetin mene'i. Rûm sûresi ellinci

' âyetinde bildirilen u mânâdr: «Allahü Teâlâ'nn rahmetine bak ki,

kurumu topra, yamur ile nasl canlandryor». Biri de: «nsan-

lar yarattm, Beni tanmalar için, onlara ni'metleri sevdirdim» ha-

dis-i kudsisidir. Bununla, bu sevginin aslnn, Kendi sevgisi olduu-

nu duyuruyor.

Kullar arasnda akdedilmi olan zâti muhabbetin sebebi, ruh-

larn birbirini tanmas olur, o da bedenlerin bulumasn mucib

olur. Bu muhabbetin semereleri, sevienlerin, Allahü Teâlâ'nn sev-

gisine kavumak, yeryüzünde halifesi olmak ve insanlarn özene-

cekleri makamlarda bulunmaktr. Nitekim Hakk Teâlâ: «Benim için

sevienlere muhabbetim gerekli oldu», buyurmu, bu muhabbetin

Kendinin olduunu ve Kendini bulduunu duyurmutur Zira mu-

habbet. lâhî bir nûr olup sevienler onunla münevver olmulardr.

Bir kâfûr erbetidir ki. rûhlan onu içmekle kanm ve dolmular-

dr. te onlar üns ve huzûr içinde gayet endirler. Nitekim denil-

mitir. iir (tercümedir):

Muhabbet bir nurdur ki, yükselince ufuktan,

Douya ve batya nûr saçar her taraftan,
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Cem semâsnda doup, her tarafa yaylr,
Kâinat fezasnda, parlayarak yükselir.

Bu zâtî muhabbet ile sevien sdk ve safâ ehli, ezel ve ebed için-

de, mal ve çocuklara bal olan sevgiden daha büyük ve kuvvetli
bir sevgi ile birbirlerine âk olurlar. Birbirinin huzurunda ve gya-
bnda iyiliklerini dileyici olurlar. Onlar, muhakkak evliyâullahdr.
Yaknlk huzuru için gönülleri dergâhtr. Hakk Teâlâ, onlardan
mahlûkuna rahmet nazan ile nazar etmitir. Kul onlarla o yakn
huzûra kavumutur. Onlan seven, urve-i vüskay [salam ipi] tut-
mutur. Büyük saâdete eriip, onlarn zümresine girmitir. «Kii sev-
dii ile beraberdir», hadis-i,, erifi bu mânây müjdelemitir. Onlarn
birinin rzâs nazarna mazhar olan, Mevlâ'sna kavumutur.

Güzel emâille ibtihâc ve fazilette itirak olan sfatlara muhab-
bet, kalbin müâhedesinden hâsl olur. Bu muhabbetin semeresi si-

rette adâlettir. Surette selâmettir. , Bu muhabbet, dünya ve âhiret
iyiliinin Kendisine bal olduu sadakattir. Faziletli ameller ve huy-
lar onunla mâzbut olur.

Fiillere muhabbetin semeresi, sadakati, ball ve doruluu
kaldrarak meveddete tevessüldür. Bu sevgi ile, sfatlarla sevmeden
yana tevessüldür. Ama eserlerin muhabbeti, kemâlin eserleri oldu-u için olsa, meselâ hüsn ü cemâli [güzellii], Sâni-i Zülcelâl Haz-
retlerinin eseri olduu için sevse, onun semeresi yakinin artmasdr,
thsan arzusudur, trâd ve tekmile meyilli olmaktr. stidad olanla-
r terbiye etmektir. Çok hayrl ilere rabet etmektir. kilikle anl-
mak için himmet etmektir. Kendine göre nam ve ana kavumak-
tr. Bunlarla Hakk tarafna gitmektir. Eserlere sevgi, Allahü Teâlâ-
nm sûh'unu eserleri olduu için olmayp, nefs-i emmâre için olsa,
yahut eseri gafletle sevmi olsa, bu muhabbet, sevgi, aslnda leziz
ve faydal olmu olsa da, sahibine güzel gelse de, kemâl edinmek
için onda bir fayda yoktur. Bilâkis, nefsin arzularna sebep olur.
Ondan hrs ve ehvet doar. Allahü Teâlâ'dan uzaklatrmay sa-
lar. Duygu âlemlerinin karanlk olmasna götürür. Pis âdetlerin bu-
lanklklarna düürür. îte bu sevgide ar basan serdir, kötülüktür.
Bundan ele geçen zarardr. Böyle sevgi, yalnz himmeti aa olan-
larda olur. Aa kimseler ancak bunu bulur. Çirkin ve kötü ilere
alanlar bununla kalr. Ama himmeti yüksek olup, nefsi temiz olan-
lar, bu aa mertebeden âr edip. burada kalmazlar. Belki Zât ve s-
fatlarn muhabbetinden baka makamlara gitmezler. Güzel huylar,
yüksek derecelerden baka kerâmete meyi etmezler. Beyt (tercü-
medir) :

Sevgilinin yüzünü görmek ster,

Dünya kalbe gelse korkudan titrer.
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O hâlde akül olann en önce bizzat Allahü Teâlâ'y, sonra pey-

gamberlerini, evliyasn ve sevdii kullarn, hubb-i fillâh ile sev-

meli, ondan sonra sfat ve isimlerinden olan kemâllerini, sonra fiil

ve eserlerle olan iyilikleri, sevaplan sevmelidir. Sakn, fiil ve eser-

lere, bizzat ve asâleten tutulmamaldr. Yoksa mâsivâ ile megul
olunur; Zât ve sfatlarn muhabbetinden bir ey kazanamazsm. Yal-

nz ak ile olasn ve her an O'nu bulasn. Nazm:

1. Ey ak, sen Hak-kîsin, klma bizi senden cüdâ.

Hem nûsun hem nisin, ey nûdârû merhaba.

2. Ey ak, senden serhoum, sensiz melûl ü nâ houm,
Senden nice ben ser-keim, kim ba ü cân verdim sana.

3. Sensin kamu hâlde hemân, yâr ü muradm her zaman.

Senden rak etme bir an, her emrine verdim rzâ. .

4. Ey ak- îrîn çün eker, sensin revâc- her hüner,

Senden olur can mu'teber, senden bulur izz ü a'lâ.

5. Ey ak- pür emn ü emân, sensin kamu dilde nihân.

Hem cümle yüzdensin yân, âyinelerdir vechinâ.

6. Dil senden âbâdan olur. ho gülen-i handân olur,

Cân bülbülü nâlân olur, eyler sana medh ü senâ.

7. Çün akl fikr-i gayr eder, ey HAKKI ol akl gider.

Tâ vermesin kalbe keder, dil berle dil bulsun safa.

1. Ey ak, sen Hakk mezhebisin, bizi kendinden ayr düürme.

Hem tatl içkisin, hem de zehir. Ey tatl ilâç merhaba.

2. Ey ak! Seninle sarhoum. Sensiz üzgün ve kötü durumdaym.
Senin yüzünden binlerce serkelik içindeyim. Sana can ve bam ver-

dim.

3. Her hâlimde seninle doluyum. Omuzlarmdaki yük ve tek iste-

im her zaman beni Kendinden uzaklatrmamandr. Senin her emri-

4. Ey irin ak! Sen bana eker gibi geliyorsun. Her hünerin en

âlâs Sensin. Canm Seninle deer kazanr ve Senin yüzünden ululuk

ve yücelik bulur.

5. Ey emniyet ve güven dolu ak. Her gönülde gizli olan Sensin.

Bütün yüzlerde görünen Sensin. O yüzler Senin için birer aynadr.

6. Gönül Seninle ma'mûr olur. Güzelce gülen güllerle dolu bir

bahçe olur. Can bülbülü Senin yüzünden inler ve Sana medh ü senâda

bulunur.

7. Ey Hakk! Ak'tan baka eyi düünen akl yok et. Tâ ki gön-

lüne keder vermeyip gönül Sevgiliyle safâlar bulsun.
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ONYEDNC NEV: Allah sevgisinin mertebeler itibariyle olan

ksmlarm ve yedi mehur ismini birer semeresi ile bildirir.

Ey azizi Ehlullah demilerdir ki, muhabbet bir cevherdir ki,

onun nurlar önceden parlar ve eserleri hep devam eder. Nefs, onu

inkâr edemez. Çünkü ondan binlerce haz alyor. Srlar kalbe do-

uyor. O cevher yalnz iken, mertebe ve makam itibariyle yedi k-
sm olmutur. Her ksm, özellii ile bir baka ismi bulmutur. Bi-

rinci ksm muhabbet, ikincisi hullet, üçüncüsü meveddet, dördün-

cüsü velayet, beincisi sadâkat, altncs irâdet, yedincisi hfevâ'dr.

Hevâ zarara, ticarettir. râdet, yakc „ hararettir. Sadakat parlak

atetir. /Velayet ziya veren nûrdur. Meveddet, yaylan, saçlan nur-

dur. Hullet, seçilmi kalplerin nurudur. Muhabbet nurlarn nûru

olup, ak- Hakk'dan ibarettir. Muhabbet Peygamber Efendimiz'in

(s.a.v.) makam, hullet Halilullah'n (aleyhisselâm) makam, me-

veddet Dâvûd aleyhisselâmn makam, velâyet evliyâmn makam,
sadakat, sddiklann, irâdet müridlerin makamdr. . Hevâ ise akl-

szlarn makamdr. ,O hâlde hevânm semeresi cünûndür. Irâdetin

tecrid, sadâkatin tefrid, velâyetin tevhid, miveddetin hilâfet, hulletin

mârifet ve muhabbetin semeresi, de vuslattr [kavumaktr]. Mu-
habbet, vahdet âleminde ahfadandr, hullet a'mâ âleminde ,„hafi'-

dendir. Meveddet, lâhût,âleminde srr srdandr. Velâyet ceberut

âleminde srdandr. Sadakat, ruhlar âleminde rûhdandr. râdet ber-

zah âleminde gönüldendir. Hevâ ehadet âleminde nefsdendir.

Nazm:

t. Ey gönül ahvâlini bu kerre tehis eyle sen

Kim karin i ak u cansn, yâ refik i nefs ü ten.

2. «Mâ» ü «men» den geç deilsen bende-i «mâ» ü «men»,

Vahdet i ak iste kim kesrettir asl «mâ» ü «men».

3. Kesret ü suretten ol fârig fenâ bul aka gel,

Vahdet i ma'nâda berhordâr- ömr ol bî-fiten.

4. Emr i «Mûtu kable mutu» tut seherle cü'dan,

Hayrete var, yok ol andan, bul hayât tâze sen.

5. Benliin terkeyle, kendin görme, hod bin olma kim,

Hod-perest ü put perest olmaz muvahhid ey aman.
6. Olma zinhar ol hevâlarda çâ Âzer-i put-tra,

Çün Halil-i Hakk hüviyyetle müdâm ol put-iken.

7. Berk ura tâ bâtnnda mâh u mihr-i ma'rifet,

«Lâ ehubbül'-âfilîn» de. kim senindir Zül minen.

8. Mihnet i gurbettesin, bu tenknâ-y cismden,

Çk fezâ-y dilde ak bul, odur hubbü'l-vatan.

9. Dilde mihr-i ask tâlibdir cihân halk velî,

Kendini bilmez sanr matlûbdur mâh- Huten.
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10. Aka can bah eyleyen buldu hayât-! câvidân.

Kim ona varn verdi, yâd olmad ald semen.

11. Ak dîdâr ile berhordar olan agâh olur,

Her sözü makbul olur. çün dürr-i deryâ-y Aden.

12. Nak- suretten geçip, ma'nâ-y ak iste kim,

Bahr i akn mevcidir sûret, budur doru sühan.

13. «Len tenâlü'l-birra hattâ tunfikû» der Züicelâl,

Aka vir mahbûb- can yok ol aslâ dime ben.

14. Seyr i dîdâr- arûs- ak olur kalbe muhâl,

Olsa âuunda hâil dîv-i ehvet çün vesen.

16. Fakr içinde fahri bil, fakr ü fenadan bul bekâ.

Din derûn- küfrdür. vahdet derûn- merd ü zen.

17. Reng i bî-rengi taleb kl hamr- vahdetten boyan,'

Bir utan kim irk ü ekvada olursun mürtehen.

18. «Küllü ey'in hâlikûn. ol kesr i nefs et bul fena.

Pes bekâ-y akdan mesrur ol olma bü'l-hazen.

19. Hzr misli diri ol bahr i hayât aktan,

Çün cenin tâ key çekersin habs- cism çün cinen.

20. Koy bu nâr u penc ü ele heft ü het ü nüh dehi,

Nefs akl üzre güzel ak ihtiyardr hasen.

21. Ak iste, ak oku, ak fehm it. ak tut.

Klma sen tedbîr ü fikr ü hile vü tezvir ü fen.

22. Kâbil-i fehm-i ulûm- pir i ak oldunsa sen,

23. lm i hâlin nefi çokdur kaiden bî kil ü kâl,

Hail olur çün hâl ile ahuâl-i remzi mâbetân.

24. Ger fakîh oldunsa hefm et «Ennehüm lâ yefkahûn*.

Ger fakir oldunsa sultân cihansn bî-mihen.

25. Fkh fakr ü nahv i mahv ören hadîs i akdan,

Âinâ y ak. ol, andan söyle her dem bî-dehen.

26. Ak'dr nezdik eden dûru vü yâd ânâ,

Dür olur bî-ak iki ten giyseler bir pirehen.

27. Ma'nevîdir kurb u bu'd- dil ne hâcet surete,

Tâ Yemen'den buldu dostun Mekke'de Veys-i Karen.

28. Kendinden fâni olup Veys, oldu bâki Hakk ile,

Pes deminden bûy-i Hakk almt Hazret Mekke'den.

29. Mahfel-i ma'nâda hâzr ehl i ark ü ehl i garb,

Sûretâ gâibdir ehl i Mekke'den ehl i Yemen.

30. Sâki i dil. çün fakîr-ullah imiz HAKKI müdâm,

Ravza-i rûhun dolu güldür, semendir yâsemen.
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1. Ey gönül! Bu sefer durumuna iyi tehis koy ki, ya ak ve cann
yaknsn veya nefis ve bedenin arkada.

2. Su ve azktan geç. Sen onlarn kulu deilsin. Ak vahdetini is-

te ki su ve azn da asl kesrettir.

3. Kesret ve sûretten vazgeçip aka gel de, akta yok ol. Hiç kar-

gaalara dümeyip mânâ vahdetinde ömrünü rahat içinde geçir.

4. «Mutû kable en temût (Ölmeden önce ölünüz)» emrini tutup

seher vaktine dek açlkla sabahla. Sonra kendinden geçip taze hayat

kazan.

5. Benliini terk et. Kendini görme ve kendini beenmilik yap-

ma. Ey aman! Vahdet yolunun yolcusu aslâ kendine ve puta tapan
olamaz.

6. Sakn ha o heveslere kaplma ki, put yontan Azer de öyleydi.

Oysa sen Allah dostu olan îbrâhim gibi put krc ol.

7. Marifet günei ve mehtab, tâ gönlünün içinde dosun, «öyle
doup batanlar sevmem», de hi, lütuf sahibi seninledir.

8. Eziyet ve gurbet yurdunda sen bu cisminin skntsndan kur-

tul da gönül fezasnda ak bul ki, asl vatan sevgisi odur.

9. Bütün cihan halk gönülde ak güneini ister ancak kendini

bilmeyenler parlak ay istediklerini sanrlar.

10. Aka cann veren kii ölümsüz bir hayat buldu. Ki O'na va-

rn younu veren kötülük bulmayp O'ndan fayda gördü.

11. Allah'n yüzünün akyla beslenen kii bilge olur. Her sözü

Aden denizinin incileri gibi kymetli ve deerli olur.

12. Suret peinde komay brakp ak mânâsn iste ki, en doru
sözle sûret, gerçekte ak denizinin dalgasdr.

13. Allah, «Sevdiklerinizden vermedikçe Cennete giremezsiniz»

buyurmaktadr. Can sevgilisini aka verip yok ol, aslâ «Ben» deme.
14. Eer ehvet devi, kucanda put gibi engel oluyorsa, ak geli-

ninin yüzünü seyretmek kalbe yasaklanmtr.

15. Eer ehvet ejderhasnn tlsmn bozarsan ak srrnn ha-

zineoini bedeninde gizlenmi olarak hemen bulursun.

16. Fakr içinde fahr (övünme) i bil ve fakirlik ve yok olmakla
ebedîlik kazan. Din, topyekûn bir köyün içindeyken vahdet kadn ve

erkein içindedir.

17. Renksizlik rengini iste de vahdet arabnn krmzsyla bo-

yan. irk ve ekvânn elinde rehin olursan kendinden utan.

18. «Her eyini helâk etmi» ol. Nefsini kr ve Vahdette yok ol.

Yâni ak sonsuzluunda sevin de hüzünler içinde kalma.

19. Ak hayatnn denizinden Hzr gibi taze can bul. Yoksa ce-

nin gibi delilik içinde bedenin ne zamana dek hapis kalacak.

20. Bu dört, be, alt, yedi, sekiz, dokuz ve on'u brak. Eer nefis

akil üzerinde olursa ak istemek güzeldir.
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21. Ak iste, ak oku, ak anla ve ak yolunu tut. Bu konudan
baka fikir, hile, tezvir, bilgi ve tedbir düünme.

22. Eer ak pirinin ilimlerini anlayacak kabiliyete eritiysen

srlar "için bir hazine saylrsn ve gizli ve açk her eyi kuatm olur-

sun.

23. Hâl ilminin faydalar sonsuzdur. Dedikodudan ibaret olan kâl

(konuma) ilmi ise bir hiçtir. Zaten gizliliklerin srlar da hâl ilmi ile

ortaya çkar.

24. Eer fakih olduysan, «Onlar bilmiyorlar, anlamyorlar» n sr-

rn anla. Eer fakir olduysan hiç mlnnetsiz cihan sultan oldun saylr.

25. Sen, Ak hadîsinden fakr fkhn ve mahv (yokluk) nahvini
(dilbilimini) ören. Ak ile içli dl olup dilsiz söylemeyi baar.

26. Uza yaknlatran ve yabancy bildik eden. Ak olmadktan
sonra iki beden tek gömlek giyseler, yine de birbirlerine uzaktrlar.

27. Sûrete ne hacet, gönül uzakl ve yaknl manevîdir. Vey-

sel Karan bile tâ Yemen'den kalkp Mekke'de dostunu buldu.

28. Kendinden geçerek Veysel Karanî Allah ile bâkî oldu. öyle

ki, hazret Mekke'den Hakk kokusu almt.
29. Dou ve batnn insanlar mânâ mahfilinde hazrdr. Gerçi

Yemenliler, Mekkelilerden gaip saylrlar.

30. Gönül sâkisi devaml fakirullah imi ey Hakk! Ruhun bah-

çesi ise gül, yasemen ve fesleen doludur.

ONSEKZNC NEV: Muhabbet aacnn yapraklar olan evk
ve itiyak bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, muhabbet aacnn yapra
evk'tir; Ak onun meyvesidir. Belki evki, muhabbetin neticesidir.

Çünkü evk ondan domaktadr. O,hâlde evk, muhabbetin esasdr.
Mevlâ'sn seven, elbette O'nun likasna mütak olur. evkin kemâl
mertebesi, uzuvlar ehvetlerden, arzulardan kesmek ve Mevlâ'ya
evk olmay sevmektir. evk muhabbetin cevheridir. Ak ikisinin

rûhudur. evk, sevgili anldnda gönül heyecandr. evk, insann
kalbinde, kandilde fitil gibidir. Ak, ondaki ya gibidir. Mütakn
gönlü, Hakk'n nûru ile nurlanmtr. Itiyâk hareket edince, o nür
yer ile gök arasnda ziya verir,k saçar. Beyt:

Câr na bir evk u muhabbettir eder zevk u huzûr,

Ol nihân-hâne i vahdet doludur nûr ü sürür.

Can ki bir cokunluk ve sevgidir. i, zevk ve huzûr doludur. O
vahdet ülkesi ki, nûr ve sevinç ile dopdoludur.

Rabiatü'l-Adviyye (rahmetullahi aleyha) der ki: «Yemin ederim
ki, benim O'na tâatim, ne Cehennem'den korktuum, ne de Cennet'i

istemek içindir. Belki yalnz muhabbet ve evkmdendir». evk in-
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sann içini yakar. O hâlde evk atei ile yanan Cehennem atei na-

sl yakar? Mevlâ'ya nîütâk olana, her ey mütak olur. Mevlâ'sna
mütak olan, elbette O'nun huzuruyla ünsünü bulur.

Büyüklerden birine, «Rabb'ine mütak msn?», dediklerinde:

«O'na mütâk deilim. Zira evk hâzr olmayana olur. Gâib âhid
olunca evk kalmaz, müâhede olur», buyurdu. Mevlâ'ya mütâk
olan, O'na kalbi ile seslenip, srryla münâcaat eder. Arabi iir (ter-

cümedir) :

evk beni akn etti, yakt iliklerimi.

Ne açtm gözümü, ne örttüm kirpiklerimi.

evk beni yakn etti, deryalara daldrd,
Sabr brakmad bu evk, beni dehete sald.

evk ile itiyâk arasndaki fark öyledir ki, evk sevdiini gör-

mekle sâkin olur, itiyâk görümekle artar. evk evliyânn seçkin-

lerinde, itiyâk seçilmilerin seçilmilerinde bulunur. Itiyâka giren

onda öyle hayran olur ki, eseri görünmez. Arifin çok nûrlar vardr.

Biri akl, biri kalb, biri tevhid, biri mârifet, biri evk, biri muhabbet,

biri ak, biri vecd ve hâl nurlardr. Büyüklerden birine: «Hûrî kz-
larna mütâk msn?», dediklerinde: «Hurilerin Yaratcsna mütâ-
km. Zira onlann yüzlerinin nûru O'nun nûrundandr», cevabn
verdi. Kta (tercümedir):

Hakk Teâlâ evk verdiyse sana.

Gel neman hayret yolundan kalbine,

Mâsivâdan fari ol kendin unut.

Tâ ki kalsn canda bir ak Hüdâ.

Bir ârif: «Ne büyük evktir ki, O beni görür de, ben O'nu göre-

mem», demitir. Mütâkn alâmeti, mahbûbundan tama' kesip, bir

ey istemektir. Ancak O'nun rzâsnjster. Gece gündüz O'na yal-

varr, yakarr, O'nu görmek ister. Mütâk olan Hakk'dan baka bir

ey bilmez. Bildiini O'nunla bilir. Hakikat sahiplerinin en yüksek
makamlar, yaratlm olanlardan kesilip. Yaratan'a itiyâktr. Eles-

tü meclisinde, Hakk'n tatl çarn. Adem aleyhisselâmn zürriye-

tinin rûhlan içmilerdir. Onun için güzel bir ses duyan insan, ondan
lezzet ve ne'e bulur. Hakk'n nidâsn bir daha duymak zevkine

kaplr. Fârisi rubâl (tercümedir):

Senin yüzün görmeden, kararm olmaz benim,

Vücûdumun her kl, gelmi olsa da dile,

ükr edemem ni'metlerinin binde birine,

Mevlâya mütâk olan gönül, cism ü cân neyler. O her fer'I ola-

n brakp aslna kavumak ister. Nazm:
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II

Bi-hodluk Ue çü râm olursun

Âzâd- cemi'-i dâm olursun

Dildâr ile ber-devâm olursun

Geç fer'den asl- aslna gel,

Koy firkati fasl vaslna gel.

IV
Surette esîr-i gurbet oldun

Pâ-beste-i dâm- mihnet oldun

Mânâda çü genc-i devlet oldun

Geç fer'den asl aslna gel.

Koy firkat i fasl vaslna gel.

VI
Zahirde tlsm- cism ü cansn
Bâtnda define-i nihânsm
Cân dîdesin aç da bak ne kânsn
Geç fer'den asl- aslna gel,

Koy firkat i fasl vaslna gel.

VII

HAKKI, demek olmaz, ehl i hâlsin

Tâli de said ü nik fâlsin,

Çün zâde-i pertev-i cemâlsin,

Geç fer'den asl-i aslna gel.

Koy firkat i fasl vaslna gel.

I. Ayrl terkedip aslnla birle. Bakalarn brakp ehline ve

soyuna gel. Toplam ile yetinme parçalara in. kincilden geçip aslnn

da aslna dön. Brak ayrlk demini, kavuma çana gel.

II. Tutkun gibi kendinden geçersin. Bütün tuzaklardan kurtulur-

sun. Sevgiliyle birlikte olursun. Yeter ki ikincilden geçip (tafsilât b-

rakp) aslna dön. Brak ayrlk demini kavuma çana gel.

IH Madem ki cisminde sen bir zeminsin ve yakn (Allah'a yak-

lama srrnn) gevherinin ipucusun ve madem ki sevgi srrnn ema-

netçisisin, öyleyse ikincillerden geçip aslna dön, brak ayrlk demini

kavumaya gel.

IV. Görünüte gurbette esir oldun ve eziyet tuzana ayan
kaptrdn. Oysa mânâda bir iyi talih hazinesi gibi oldun. Artk ikincil-

lerden geçip aslna dön ve ayrlk demini brakp kavumaya gel.

V. Bu aalk âleme göz açp bakmaktasn. Yazk ki usûlün as-

lndan kaçyorsun. Madem hi beden âleminde çaresiz kaldn öyleyse

ikincilden geçip (teferruatla uramayp) aslna dön ve ayrlk de-

mini brakp kavuuklua gel.

VI. Dtan beden ve can tlsmsn. çten ise bir gizli hazinesin..

Terk eyle firak aslna gel,

Agyâr koy ehl ü nesline gel

cmâl ile kalma faslna gel

Geç fer'den asl aslna gel,

Koy firkat i fasl vaslna gel.

III

Cisminle eerçi sen zeminsin

Serrite-i gevher i yakînsin

Çün Srr muhabbete eminsin

Geç fer'den asl- aslna gel,

Koy firkat i fasl vaslna gel.

V
Bu âlemdir ne çem açarsn

Hayf asl usûlden kaçarsn

Çün âlem-i tende sen nâ-çârsn

Geç fer'den asl aslna gel.

Koy firkat i fasl vaslna gel.
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Can gözünü aç da bak hele sen ne kymetli bir madensin. kincilden
geçip aslna dön; ayrl brakp kavumaya bak.

VII. Ey Hakk! San hâl ehlisin demek olmaz. Talihin de uurlu
ve kutlu saylmaz. Madem ki parlak güzellikten domusun, Öyleyse

ikincilleri brakp aslna dön ve ayrlktan geçip kavumaya gel.

ONDOKUZUNCU NEV: Muhabbet aacnn semeresi [meyve-
si] olan hakiki ak bildirir.

Ehlullah demilerdir ki, muhabbet akn balangcdr,
varaca makam aktr. Hakk Teâlâ'ya ak, lez-

zetleri terk edip, zahmetlere katlanmaktr. Ak yakc bir atetir.
Alevlendii yer kalptir. Ak. insana büyük azabdr. Ak, insann
kalbinde bir ate olup, kalpte Allah'dan baka hiç bir ey brakmaz,
hepsini yakar. Ak. perdeleri yrtmak ve srlan kef etmektir. Hakk
Teâlâ'ya ak, bir hastalktr ki. âk yakar gider. Ak ise onunla
övünür, Allah ak, büyüklerin kalplerinin derdidir. Öyle bir arab-
dr ki. onu kâse ve insafla içen akn bana, memleket ve ehir dar
olur. Bir hastalktr ki, devas derdindedir. Arabi beyt (tercümedir):

Ak bir hastalktr ki. onun ilâc yoktur,

Tabibi Mesih olsa, yine bir ey deimez.

Yemekten lezzet, ondan da - meni ve ehvet doar. ehvetten
muhabbet, ondan ak, ondan vecd veya hayret meydana gelir. Son-
ra bunlarla gönül, her lezzet ve ehvetten kurtulup, huzur lezzetini

bulur. Ak, ihtiyâri irâde üzerine ma'ûka meylin galip olmasdr.
Akn alâmetleri, yüzünün, sar. gözünün kzarm, sesinin ya-

nk olmasdr. Muhabbet ve meveddettir. Mahbübu görmek katnda
susmak ve hayrettir. Ak, muhabbetin neticesi olduundan seçkin
velilerin sfatdr. Muhabbet çalp kazanmak iledir. Ak ise mev-
hibedir. ihsandr. Ak, ma'ûkun, âkn kalbine aktt sfattr.
Ak, korka cesur, gabinin anlayn sâf eder. Bahili cömerd, kibir-

liyi mütevâz, çirkini güzel eder. Ak güzel arkada ve munis yâr-
dr. Galib mâlik, güçlü sultandr ki. insanlar ona zelil, akllar ona
tâbi. kalpler emrindedir. Onunla hatr mesrur, hisler muattardr.
iir (tercümedir):

Çün aktr sultân cân, Cânlarda hep cûyân odur,
Ho taht sultândr gönül. Dillerde hem gûyân odur.
Ak oldu hâkan- cihân, ehinâha fermân odur,
Iklîm-i hakandr gönül. Teslim i fermandr gönül.

HAKKI, gönüldür aka yol.

Var. ol nefs i bahriyle dol.

Sen dilde dildârnla ol.

Çün kân irfandr gönül.
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Ak, nefsi tezkiye, ahlâk tehzîb eder. zhar tabii, saklanmas

zorladr. Ak bir hâkimdir ki, perdedâr sabr ve tahammüldür. Hiz-

metçisi hisler ve uzuvlardr. Âkm kusuru, ma'ûkundan yüz çe-

virmektir. Dier kusurlar, onun yannda örtülü, ve azdr,

kalbi zevk ile ma'mûrdur. Ruhu zevk ile mesrurdur,

makla pür nurdur. Ak, fâri ve azad olan kalplere ârz bir

tr. Hükemâdan biri der ki: Ak, insann kalbinde bir sürür ve fele-

e mensup bir nûr olup, yldzlarn ualarnn neticesidir. Kavuma
tabiatleri ekillerle onu dourup, nefsler de lûtf-i hâvâtr ile onu ka-

bul eder. O mutedil oldukça, akla ve zihne ciladr. Lâkin ifrata va-

rrsa öldürücü hastalk olur. lâç ile artar. Ak, âkm Eflâtun ve

Câlinos'udur. Devas kibir ve namusudur. Âkm hastal, her has-

talktan ayrdr. Ak usturlab- kibir ve namusudur. Âkn hasta-

l, her hastalktan ayrdr. Ak usturlab- esrâr- Hüdâdr. Kt'a:

Seninle bulmuum ey ak rahât- câm.

Ki Senden ald gönül cümle derde derman,

Bir an karar edemez firkatinle cân ey dost,

Seninle hayy olur ancak, bu rûh-i insani.

Ey ak. Can rahatn Seninle buldum. Gönlüm de bütün dertle-

rine derman Senden ald. Ey Dost! Canm, ayrlnla bir an bile du-

ramaz. Bu insanlk ruhum ancak Seninle dirilir.

Bir kâmil der ki: Arif olan mesrur olur, mesrur olan âk olur,

âk olan mukarreb olur, mukarreb olan vasl olur, her murad hâsl

olur. îmâm- Ahmed bin Hanbel (rahmetullahi aleyh) hazretlerine

demiler ki: «Tegânni edip, raks eden cemaat için ne dersiniz?». Bu-

yurdu ki, «Onlarn muhabbetleri sona varp, âk olmularsa ve te-

vâcüdsüz vecdi bulrnularsa. onlarn nefsleri ölü olur, kalpleri ak ile

hayat bulmutur. O hâlde onlara mâni olmaynz, tâ ki Hakk ile bir

saat mesrur olsunlar». Bir kimseye kamç vurduklar hâlde, ne ko-

nutu, ne de bir âh eyledi. Sonra hapse atld. Niçin dövdüler seni?

diye sorulunca, âkm, onun için dövüldüm, dedi. Niçin sustun, ko-

numadn? dediler. Ma'ûkum hâzr idi, onun için, dedi. Ezeli ma'-

ûku tanr msn? dediler. Hemen feryad edip can verdi. Bir âk
bir câriyesini sattktan sonra, sattna piman olmu. Lâkin ak hâ-

lini insanlara izhâr etmekten hayâ edip, geceleyin gizlice Mevlâ'sna

duâ etmitir. Sabahleyin o müteri câriyeyi alp gelmi, ona

parasn da almayp balamtr. Rüyâda bana, bu

ile Cennete girersin

dediler. Onun için bunu, sana ücretsiz olarak verdim, demi ve git-
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Ak, sonsuz bir deniz olup, dalgalan cihandaki eylerdir. Ak,
demiri mum, ta kum, topra ate eder, gökleri yrtar. O hazretin

nuru. pâk akn kendisi idi. Onun için levlâke [Sen olmayaydm,
gökleri, kâinat yaratmazdm] hitab ile ereflendi. Akn ulvîsine

gökler, aa olanna toprak misaldir. Âkn sebatna, dalarn sar-

slmazl örnektir. Ak bir denizdir ki, felekler ve unsurlar onda
köpük gibidir. Ak olmasayd, cihan donmu olurdu. Eflâk- anâsr
ve mevâlid, onsuz muattal ve hareketsiz kalp, mahv olurlard. Ak,
insann gönlünde, bir vefâl dosttur. Kalp, velinin karargâhdr. Be-

den ona posttur. Hayvan ve canavarlar bile bilirler ki, ak ne tatl

candr. Çünkü her eyin varl ve hayat, zevk ve lezzeti ondandr.
Nazn;

1. Vücûd-i ak eder ekâl dem-be-dem peyda
Muhiti cümle iken, cümledendir ol ahfâ.

2. Hezâr meve gelir ol nefs muhitinden

Revân gider yine bizden o m eve olur deryâ.

3. Gönülde eyle sefer, ger Hüdâ'y istersen

Huyundan, et güzel ol âinâ-y hulk- Hüdâ.

4. Cihanda seyr-u seferdir sakar bu varlk ile

Yok ol ki. cümle mekândr çü Cennetül-me'vâ.

6. Gönül ki pâk ola. Mevlâ'ya Ar- a'zâmdr

Ger olsa gayr ile megul olur o dâr- belâ.

7. Baklsa surete çoktur vücûd- ak veli

ki deildir ehaddir hemie ol ma nâ.

8. Bu srra vâkf olan dil huzur eder her dem
Bulur bu kesret-i sûrette vahdeti tenhâ.

9. Cihân dîde-i vahdetle seyr kl HAKKI
Zuhûr- ak- Hüdâ'dr, Hûda'dan eyle hayâ.

' 1. Bütün ekiller daima akn vücûdundan ortaya çkar. Her eyi

kuatmken yine O her eyden gizlidir.

2. O nefis okyanusundan binlerce dalga gelir ve yine bizden uzak-

laarak o dalgalar tekrar denize dönüür.
3. Eer Allah' istiyorsan gönülde sefer eyle. Huyundan vaz ge-

çip Allah'n yarattklarna âinâ ol.

4. Bu varlk ile cihanda seyr ü sefer etmek sakarlktr. Oysa ken-

dini yok et ki, o zaman bütün bu âlem sana Cennet gibi gelir.

5. Allah'la huzur bulunca zindan bile gül bahçesidir. Gönülde

enaniyet (benlik) olduu müddetçe ise onda esenlik olmaz.

6. Gönül, Allah'a ayrlp temiz olursa bir ar- a'zâm saylr. Eer
O'ndan bakasyla megul olursa o zaman bir belâ yurdu oluverir.

Huzûr- Hak kile zindan dahi

Gönülde olsa enâniyyet, olmaz
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7. Görünüte akn vücûdu pek çoktur amma o mânâ, iki deil,

tektir aslnda.

8. Bu srra eren gönül her an huzur içinde saylr. Böylece bu

sûret kesretinde tek bana vahdet bulur.

9. Ey Hakk! Cihan vahdet gözüyle seyr et. O, Allah aknn bir

zuhûrudur. Allah'tan utan.

YRMNC NEV: Allah aknn, insan aklndan erefli ve evlâ

olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehluilah demilerdir ki, Mevlâ'nn ak, insann akln-

dan erefli ve evlâdr. Yâni küll olan akl- meâd, cuz olan akl me'-

adan aziz ve a'lâdr. Zira ak- pâk, Hûda'nn sfatdr. Sâdk olan

âk ayplardan ve lekelerden ayrdr. O pâk sfat bulann, beeri

sfatlar helâk olur. Ak arabna devamla, elbisesini yrtan, hayvan

sfatlarndan temizlenir. Ak, her aybn kirlerini siler. Perdeleri ve

gayb örtülerini yrtar. ekil ve renge âk olan, bunlar yok olunca,

aar kalr. Nitekim günein aydnlatmas ile, duvara âk olan, gü-

ne battktan sonra ondan bizâr olur. Zira mânâ esas ve nurdur. Sû-

ret ve ekil karanlk ve kabuktur. Mânâ deniz, sûret köpüktür. Mâ-

nâ inci, sûret sedeftir. Mânâ sûrette görünür. Arif, sûretteki '
mânâ-

ya âktr. Sürete âk olan vefâszdr. Mânâya âk olan safâ dolu-

dur. Akllnn övünmesi, izzet ve gnâ [ihtiyacszlk] iledir. Âk
övünmesi, fakr ü fenâ iledir. Akllnn hazz, nefs ve hevâdr. Âkm
zevki Hakk'n akdr. Hakk'n akndan baka olan her zevk ve sa-

fâ. belâ ve cevr ü cefâdr. Akn neticesi olan her meakkat, âkm
canna huzûr ve sürürdür. Kt'a (tercümedir)

:

Ey dil inâyettir sana, ger aktan gelse belâ,

Ak- mecâzdir hevâ, ak- hakiki mümtenâ,

Ma'ûk eer insan olur, ol ak bâr- cân olur,

Ma'ûk- cân girân olur, cân yârdr ak Hüdâ.

Aklar birbirleriyle hâlda olduklarndan, birbiriyle arkada,

mahrem ve srda' olurlar. Akllnn safâs bahs ve cidâldir. Akn
zevki vecd ve hâldir. Akllnn fikri öhretle nâm ü ândr. Akn
himmeti mâsivây nisyândr, yâni Allahü Teâlâ'dan baka her eyi

unutmaktr.. Akllnn kayd mal, öhret ve makamdr. Ak ise

mest-i müstagrak- îlâhdr. Akll akla ve âk aka râmdr. Aklllar

ham ve avâmdr. Aklar seçilmi ve kirâmdr. Akl, çeitli fenlere

tâlibdir. Ak ise, ancak cünûn zevkine ragbdr. Ak ise, akl ve cana

galibdir. Kt'a:

Ak sultân- âlem-i cândr Rûhdur hâk u ak bahr i hayât

Ak indinde akl nâdândr. Akldr mûr u ol Süleyman'dr.
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Ak, can âleminin sultandr. Ak indinde akl cahü saylr. Rûh,

toprak; ak ise hayat denizidir. Akl bir karnca, ak ise Süleyman'dr.

(Hazret-i Süleyman'n karnca ile konumasna telmih vardr).

Ak ak lezzetini alm, cihan lezzetlerinden geçmitir. Ak ile

pür derd olan ve evk ve itiyak ile yüzü sararan, kendinden haber-

siz kalp, O'nunla megul olmutur. Allah katnda kabul edilenler-

den olmutur. Ak burana binene. Mi'rac srlar aikâr olur. Hakkâ dervi olur ve mâsivâ derdinden kurtulur. Akn ölümü su ka-

barcnn ölümüdür. Varlk havas aradan kalknca kalan sudur.

Hakka ölümü isteyicidir. Akll ise ölümden kaçcdr. Aka can

ise ölüm korkusu bulunur. Çünkü onun matlûbu ölümle elden çkar.

Ak, ak ateine yanmaa rabet eder, akll o mükül iten kaç-
cdr. Beyt:

HAKKI, muhabbet ehli mahbûbül-kulûbdur,
Kim nâr- aka yansa, o nûrü'l-uyûn olur.

Ey Hakk! Sevgi ehli kalplerin de sevgilisidir. Eer ak ateine

yanacak olsa, o, gözlerin nuru olur.

Ak, ma'ûkuyla mahremdir. Akll, ondan mahrum ve bigâne-

dir. Ak görünüte hor ve dilencidir. Lâkin ebedi sultanlk ak-
Hüdâ'dr. Âk, ak hazinesi sahibidir. Ak güzelliine aynadr. Âk,
cokun bir seldir ki, saman altnda gizlidir. Akn cismi kanla kar-

ktr, kalbi ise âlemin dndadr. Ruhunun sfatlan hadden hariç-

tir. Beyt:

Etvâr- ak dilde bulan seyr eden müdâm,
Her mevc o bahre her ey ol aslâ revân olur.

tavrlarn gönlünde bulan devam seyreder ki, her dalga o de-

nize, her ey o aslâ gider.

An zâhiri külhandr ve bâtn gülendir. Aa, bedenin haz-

z hatâ ve cefâdr. Kalbin ve ruhun hazz, ona zevk ve safadr.An
gönlü cemâl ister, can vecd ve hâl arar. Akll cihann hâllerini bi-

lir. Lâkin gizli srlar bilmez. Ama âk, gönül ve rûh srlarnn
mahremidir. Hazret-i Yezdân'a âinâdr. Aklly, zekâ fenne çeker,â hayret cünûna çeker. Zekâ ve akl onu dünya sultan eder; hay-

ret bunu zamann kutbu eder. Beyt:

Âk, gönülde hayret ile pür-cünûn olur.

Âkil cihanda izzet arar zü-fünûn olur.

Âk, gönlündeki hayret ile delilie varr. Akll ise dünyada yüce-

lik arayp ilim örenir.
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Akll, dünya meydann devrân eder, âk gönül ve rûh ehrini

seyrân eder. nsan akl, can ayana badr. Akllnn can, kendi

âlemi seyrinde dermanszdr. Beyt:

Ak oldu lübb-i âlem ve her ey ona kuûr,
Lübb-i lübâb- ak ile âlem birûn olur.

Ak âlemlerin özüdür. Her ey ona kabuk oldu. Akn özünün özü

üe dünya anca görünür.

Aklllar, izzet, namus ve vekar ile geçerler. Aklar vahdette

ak arabn içerler. Âkn gönlü, bir büyük ehirdir. Esiz sultan

onda oturmaktadr. Akllnn gönlü ve can zindandadr. Çünkü o

fâni cisimde mahbüstur. O beden zindann yknca, lâmekân'm fe-

zâsn seyr eder. Akn günei gönülde görünse, akl o ân, gölge gi-

bi gizlenir, görünmez olur. Beyt:

Akn hemîe himmeti ol zât pâkedir,

Akln hayâl ü fikri heman nefs i dûn olur.

Akn himmeti daima o pâk Zât'adr. Akln ise bütün düüncesi

aalk nefistir.

Âk deniz gönüllü olur. Ma'ûkun vuslat ona hâsl olur. Ak,
renk ve kokudan âr eder. Onun için dünya ehlinden firâr eder. Hakk

ak dil ile anlatlamaz. Okyanus bir destiye smaz. Her gönül, sa-

hibi için bir medresedir. Ondaki ders, yâ ilhâm yahut vesvesedir.

Ak ilhâm ile amel eder. Akll, vesveseye meyi eder. Ak, zevkin-

den hâl ehli olup, gayretinden dili lâl olur. Akll ise, harf, ses ve

sözlerle durmadan konuur durur. Beyt:

Akn kelâm Hakk yakindir verir safâ,

Akln hadîsi hile vü mekr ü füsûn olur.

Ak sözü, Allah'a yakn hâlidir, esenlikler verir. Akl ise hile, al-

datmaca ve füsundan öte geçemez.

Herkes bir tarafa dönmütür. Ak, taraf olmayana dönmü-

tür. Akll, halkn av olur. Ak akn av olur. Akll, nefsin lezzet-

leri ile mesrûr olur. Lâkin can, beden zindanndan incinir ve huzûr-

suz olur. Ak. tabiat lezzetinden kurtulmutur. Ruhu ak arabnn
sarhou olmutur. Akn zikr ü fikri, daim Allah'dr. Arzusu, yalnz

o dehgâhdr. Hakk'n lütfü kahrnda gizlenmitir. Ak, O'nun kah-

rndan erbet tad almtr. Akll, kahrndan kaçp' onda olan lût-

fundan mahrum kalmtr. Beyt:

Aktr kâif i esrâr- hakâik mutlak.

Akl hâriçtir açlmaz, ona esrâr- derûn.

Ak, mutlak gerçeklerin srlarnn ortaya

onun dnda kalr ve ona derinlerdeki srlar açlmaz.
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An yeme ve içme itihas tutulmutur. Zira ak ona can kuv-
veti olmutur. Her pislikten pâk olup. vahdet arab ile dolmutur.An içi, arab ve güzelinin zevki ile dolmutur. Onun bu zevk ve

safâsna, kendinden geçmesi ahiddir. arab, tatl, sarho etmez,

tahûr ve helâldir. Güzel ise Kadim ve Bizevâl Cemâli Binazir ü Lâ-

yezâldir. Beyt:

HAKKI çü verdi menzil-i ma'ûkdan nian,
Ey âklar dildedir ol, nereye gidersiniz.

Ey Hakk! Ak ma'ûkun menzilinden nian verdi. Ey ak ehli!

«Nereye gidiyorsunuz!» sorusu gönüldedir.

Ak, ak çevgânnn topu olur ve ak meydannn Rüstem'i

olur., Ak, ak gam ile merdâne, cihan ehlinden bigânedir. Hakk
ile enis, ak ile bir yerdedir. Kt'a:

1. Aktr yâr- gâr- her âk.
Dilde dildâr canda cânândr.

2. Ak baba-y cümle âlemdir.

Her ii halka lûtf ü insandr.

3. Buldu ak ehli devlet ve rahat,

Ki kamu ul onunla âsândr.

1. Her ân yâr- gâr (maara dostu) aktr. Gönülde sevgili,

canda sevilendir.

2. Ak bütün âlemin atasdr. O'nun her ii halka lütuf ve ih-

ve rahat buldu ki, bütün ileri O'nunla
lamtr.

Hakkâ olann sözü, ii ve düüncesi, doru ve saftr. Uyank
kalbi yanlma ve hatâdan uzaktr. Ak, ak deryasnn dalgcdr.
Ak sahrasnn kartaldr. Ak srlarnn mahzenidir. Kalbi, ak nur-
larnn doduu ufuktur. Akn himmeti herkesten yüksektir. Çün-
kü arzusu, yalnz Mevlâdr. Akll, dünya ileri ile urar. Ak giz-

li srlara dalmtr. Âk insani sfatlardan kurtulmutur. Onun için

uygun sfat iclâlidir. Ân can, can denizine gömülüdür. Bir dam-
la iken, uçsuz bucaksz bir deniz olur. Akn her murad, kendi
kalbinde hâsldr. Kendinden darya meyli ve ihtiyac yoktur. A-n firak, vuslat ve likadr. Ak ma'ûkundan nerede cüdâdr. Akl-
l, lezzet ve sürürü ba ve bostanda bulmutur. Ak zevk ve huzu-
ru, gönül ve rûhda bulmutur. Akllnn yeri su ve toprak dünyas,ân makam, gönül ve ruhun içidir. Nazm

1. Pcrde-i cân içre akn nice bin envân var,

Hüsn-i ak pâk ile âklarn bin kâr var.
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2. Akl der ki e cihetten tara cann yolu yok,

Ak der, vardr yakn yol, nice bin seyyar var.

3. Akl bu bâzâr görmü eylemi bey' ü irâ.

Hem bu bâzâr icre akn baka bir bâzâr var.

4. Derd-ke âklarn gönlünde yüz bin zevk olur,

Tire-dil akllarn kalbinde bin efkâr var.

5. Akl der, rüh- fenaya gitme kim pür-hârdr,

Ak der, vardm fenaya, nice bin gülzâr var.

6. Akdr, ey âkil, varlk perdesin ref eyle baka,

Kim gönülde seyr edersin Cennet ü enhâr var.

7. Ak Hakk, HAKKI, günetir ebr-i harf içre nihân,

Çün zuhûr eyler huzûrunda kimin güftâr var.

1. Can -perdesi içinde akn binlerce nuru yer edinmi. Pâk akn
güzellii içinde âklarn binlerce ileri var.

2. Akl der ki, alt yönden darya cann yolu yoktur. Ak der ki,

bunun yakn bir yolu vardr ve bu yolda binlerce yolcu yürümektedir.

3. Akl bu pazar görmü ve al-veri yapm. Bu pazar içinde

ise akn baka bir pazar vardr.

4. Dertli âklarn gönlünde yüzbin zevk olur. Karanlk gönüllü

aklllarn kalbinde ise binlerce efkâr vardr.

5. Akl der ki, Fenâjillâh yoluna gitme ki dikenlerle doludur. Ak
da der ki, Ben oraya gittim, onun binlerce gülbahçesi var.

6. Ak der ki, ey akl! Varlk perdesini kaldrp öyle bir bak, ki

gönülde Cenneti ve nehirlerini seyredersin.

7. Ey Hakk! Hakk ak bir günetir ki harf bulutlar içinde giz-

lidir. Her kimin sözü varsa, O'nun huzûrunda ortaya çkar.

Ân kolu kanad aktr. Balangc, matlûbu, sonu aktr. A-
n gözünün nuru aktr. Kalbinin sürûru aktr. An ruhu, par-

lak günetir. Alem, onun gözünde gülendir. Ak, ak ile, her mu-

radn almtr. Akll, aklla mahcub kalmtr. nsann akl, can gö-

züne perdedir. Onunla akn srlar ona örtülüdür. Rûh, ak arab
ile sarho olunca, akl hayran olup, gizli srlar, ruha aikâr olur.

Kt'a:

Sâkl, getir o badeyi, bu çend ü çün niçin,

Ol bahr i aktan ki. komaz dilde çend ü çün.

Benden beni halâs klp akl elinden al,

Kim ilm i ak fehm edemez akl zû-fünûn.

Ey içki cunan! Bu çend ü çün (ne kadar, niçin) için o badeyi ak
denizinden getir ki gönülde çend ü çün endiesi brakmaz. Beni bere-

den kurtarp akln elinden al ki, ak ilmini ilimler sahibi akl bite tam

anlayamaz.
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tnsanm akl, o parlak güne ile dil ve can arasnda kara bulut

olmutur. Onun için dil ve can bu beden topranda perdeli ve akn

Hakk Teâlâ'nn ak, ân kalbinde frtna gibi eserse, bu akl
bulutlan aradan kalkar, ruhun ma'ûku, parlak güne gibi. gönül

semâsnda ruha aikâr olur. Ruh O'nunla âd olur. Güzelliine hay-

ran olur. O'nu senâ eder. Gülün karsnda güzel sesli bülbül olur.

Beyt:

Eser akn yeli eshâra kar,
öter bülbülleri gülzâra kar.

Akn yeli seherlere kar eser durur. Gül bahçesine kar da bül-

bülleri öter.

Ak ilmi ile megul olan ân kalbinde akn yelleri eser. Çün-

kü ak ilmi,, onun can gözünü açp, dünyadan rabetini keser. Akl,

ancak tedebbürle tefekkür eder, düünür. Âk ise, hayranlkla te-

zekkür eder, hatrlar. Akln ii tekellüfle teessüfdür. Akn an, se-

vimekle ülfettir. Akll ancak ictihâd ile istinâd eder, âk mebde
ve meadna doru gider. Vedûd'un ak, her faydann asl, her ü-
hûdun esasdr. Nazm:

1. Devlet i ak bul ki, sermed olur,

zzeti bî-nihâye vü hadd olur.

2. Kim ki ser-mest-i câm- ak deil,

Ger Eflâtun olursa hem redd olur.

3. Aksz ömrün eyleyen âhr,

Mevtten sonra hardr ol redd olur.

4. Akl cüz akl külle dümandr.
Dost olan akl külle es'ad olur.

5. limden ak- pâk faridir,

Sumt- hayrette ol maûd olur.

6. Hfz akl oldu, nakl ü bahs ü kyâs,
Cümlesi ders-i aka ebced olur.

7. lm i akn hemân bir âyetinin,

erh ü tefsiri bin mücelled olur.

8. Ehl i nefs oldu aktan mahrûm,
Ehl i dil ak ile müebbed olur.

9. Ömrünü, HAKKI, aka sarf et kim,

Âkn ömrü bî-hadd-i va'd olur.

1. Ak devletini bul ki o ebedî olur. Onun yücelii sonsuz ve s-

nrsz olur.

2. Ak canyla kendinden geçmeyen kii eer Eflâtun bile olsa

makbul deildir.
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3. ömrünü aksz tüketen kii ölümden sonra da eektir, reddo-

lunur.

4. AkU cüz'i akl- külliye dümandr. Akl- külle dost olan kutlu

olur.

5. Pâk ak, ilimden vazgeçer. O, suskunluk ve kendinden geçmek-

le kazanlr.

6. Nakil, bahis ve kyas akl korumaktr. Bunlarn hepsi ak der-

sine a-b-c olur.

7. Ak ilminin bir tek kuralnn erh ve tefsiri binlerce cilt tutar.

8. Nefislerinden vazgeçemeyenler aktan mahrum oldular. Gönül

ehli ise ak üe sonsuzlua erer.

9. Ey Hakk! ömrünü aka harca ki ân ömrünün vâdesi s-

nrsz olur.

YRMÎBRNC NEV: Akn hâlini, kerametini; ân hararet

ve melâmetini; ma'ûkun rahat, örtülü ve selâmet olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, ak, muhabbetin sonudur, en

ileri eklidir. Hakk'n. dostlanna hidâyet ve inayetidir. Dilberler,

âklar can ile aramlardr. Her ma'ûk, elbette ana ikâr [av]

olmutur. Susayan, suyu ararsa da, su da susayan ister. Ak can ve

gönülde nûr üstüne nurdur. Gelin ve damat misali onda örtülüdür.

Akda sükûn ve karar yoktur. Ak atei,â yakmtr. Onun için

o fikir ve ibareleri brakmtr. An kalbine srlar gelir. Onda söz

ve görme birbirine karm olur. Akn merebi, her merebden ay-

rdr.An merebi vahdet, mezhebi Hûda'dr. Ak, uza gören bir

yârdr ki. tanmadn âinâ, uza yakn eder. Ak, kâmil bir üs-

taddr. Onunla yüzbinlerce ruhla birlemek olur. Âk, kendini hakir

ve zelil eder. Onunla ma'üka ta'zim ve tebcil eder. Ak, ak ile ya-

ar. Deiik zamanlara kul olmaz. Aa derd ve gam helvadr.

Bunlar akllya belâdr. Nazm (tercümedir):

Mü'minler derler ki Cennet eserleri, Güzel eyler o çirkin sesleri.

Biz hepimiz Âdem'in eczâsyz. Cennette ho sesleri iitmiiz.

Gerçi bize übhe suyu döküldü. Ondandr aklmza azlk geldi.

Bundan âklara gdadr semâ'. Çünkü olur onda hayâli içtimâ.

Ak güzel yüze, pervâsz baknca, alar. O ceylân ba bo ve

sahibsiz sanp, ona hayrân olur. Bir de ne görsün, onun gamzesi oku

gösüne gelmektedir. Böylece, ona ehvetle bakmaktan mâni olur.

Ân üstad, yârn güzelliidir. Ma'ûkun yüzü ona defter, ders ve

tekrardr. Beyt:

Bana bir ilim kef oldu, senin hüsnün kitabndan.

Ki yüz bin akl âcizdir, onun bir fasl ü babndan.
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Bana Senin güzellik kitabndan bir ilim kefoldu ki, onun bir bö-

lüm veya ksmm anlamak için bile yüzbinlerce akl âciz kalmtr.

.Allahü Teâlâ'nn hikmeti, kazâ ve kaderde bizi birbirimize âk
ve mâ'il klmtr. ki beden birbirinden uzak olmusa da, gönülden
gönüle yaknlk vardr, öyle ki, her ân birbirlerini bulmutur. Nite-

kim iki lâmbann yerleri ayn iken, klan karmtr. Kavumak
isteyen ân, ma'ûku da âktr. O da ona kavumak ister. Lâkinân ak bedenini hasta ve zayf eder. Ma'ûkun ak ise, kendi-

sini toplu ve lâtif eder. Bir gönülde imek gibi parlayan yâr mu-
habbeti varsa, inan ki onda muhabbet günei de vardr. Ma'ûk olan

bedenin sureti deil, rûh mânâsdr. Çünkü ölüm zamannda, mâ-
nâsz olan o sûret, cansz olunca ie yaramaz, öyleyse su-

ret âklar âki, mânâ âklar ise saîd ve hakik'dir. Gönül tabibi

olan dilberler, kendi hastalarn sormak isterler. Eer duyulur diye

ar eder ve kaçnrlarsa, bir bahâne ile haber ederler. Yoksa onlar
hatrdan çkarmayp tahayyül ederler. Zira hiçbir ma'ûk yoktur

ki, âktan habersiz olsun.

Eer senin kalbinde Allahü Teâlâ sevgisi iki kat olmusa, mu-
hakkak ki, O da seni sevmitir. Zira bir elin sesi çkmaz. Susayan
su diye alar; su da susayan nerede diye çalar, canmzdaki bu su-

suzluun nasl olduu bilinmez. Biz O'nun için mevcuduz, O, bizim

içindir. Alemde insan, hayvan, bitki, cemâd ne varsa, hepsi murad-
na kavumayan âklardr. Bi-murad olanlar, , muradna gider. Mu-
rad olanlar onlar cezb ederler. Kehribâ müstani eklinde âktr.
Çer çöp. uzaktan O'na doru çekilir, gider. Ma'ûkun meyli herkes-

sona erer. Akn sonu, ma'ûk ile bekâ ise de, ân bekâsnn hi-

dâyeti, kendinden fâni olmaktr. Akn fazileti insan daha faziletli

klmtr; bu nefsin ve cahilliin zulmü ise, ak ile daha zalim ve ca-

hil etmitir. Nitekim tavan nefsine zulm edip arslana kar gitmi,
cahilliinden seve seve onu kucaklamtr. Yahut zavall bir pervâ-

ne kendini atee atmtr. Lâkin insan bu zulm ile, her adle ve bu
cahillikle her ilme kavumutur. Çünkü gökler, yer ve dalarn yük-
lenmekten kaçnd emânetin altna girmitir. Nazm:

1. Aktr, vâsta-i vuslat yâr
Aktr rabta i kurb- nigâr.

2. Âdemi mihr Hüdâ y müteâl

Mihr-i bâlâya çeker jâle misâl.

3. Ak ile zail olur zulmet i cân
Nitekim mihr ile tefrik cihân.
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4. Ak olur sîne-i âkta sürür

Ak olur dîde- gam-dîdede nûr.

5. Birbirine bu vücûd-i insan

Oldu âyine-i ak Yezdan.

6. Ak yâr arada bir surettir

Ol heman vâsta-i vuslattr.

7. Ârif kaale: «Leaku'l-insân

Cezbetün min cezebâtu'r-Rahman».

8. Ak Mevlâ'ya o kim mail olur

Subh- sâdk gibi sâfi dil olur.

9. Yolunu pâk eder rma gibi

Söylemez, söylemeden da gibi.

10. Hâne-i cann eder nûrâni

Vâridât- kbel-i Rahmânî.

11. Kadeh i sâki-i bakîden içer

Bâde-i ak Hüdâ ile geçer.

12. Ne sorarsan sana tefsir klur

Ney gibi cümle makâmât bilir.

13. Âleme âh olann otâ
Görünür ona örümcek a,

14. Âlem i vahdeti idrâk eyler

Gayriden hâtrn pâk eyler.

15. Eylemez ziynet i dünyaya nazar

Kendine kendisinin derdi yeter.

16. Hürrem eyler onu dâim dem i ak
Gönlü elencesi olur gam ak.

17. Âk ol, uyma avâmn sözüne

Aktr nûr-i ziyâ cân gözüne.

18. Cân gözün açsa vücüd- inân
Hâil olmaz ona bu kevn ü mekân.

19. Marib ü mark seyrân eyler

Kalbi ervâh ile cevlân eyler.

20. itir ehl i semâ âvâzn
Açmaz amma ki velâyen râzn.

21. Ak ile kâmil olan ehl i fenâ

Söyleir Hzr ile bîharf ü sadâ.

22. Nice vasf eyleye ak vassâf

Ki ann dâmenidir hulle-i Kaf.

23. Mevlevi misli felek, eyle nazar

Durmayp hâlet-i ak ile döner.
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24. Subh- sâdk yakasn çâk eyler

Arif olan bunu idrâk eyler.

25. Oldu çün silsile-i ak ile bend
Sular alar, inler kûh-i bülend.

26. Mest i lâ-yakl olur her bülbül

Çâk eder cübbesini lâle vü gül.

27. Cism i bî aka demitir uâk
em'asz hâne vü atesiz ocak.

28. Kân-i âyine-i kevneyn olalm
Ak ile tâ ser ü pâ ayn olalm.

29. delim mihr-i Hûda'y maksû d

Bulalm zerre-ve, O'nunla vücûdL

30. Aktr âka mânend-i Burak
Olmaz annla ana menzil rak.

31. Ak ile rûh bulur Hakk'a vusûl

Mûcib-i kat menâzil olur ol.

32. Câm- ak ile olan pür-hâlet

Kesb eder kendine nûraniyyet

33. Her dem, ey Hayy-i Hüdâvend-i aziz

Ver bana derd i muhabbet âmîz.

34. Gönlümü hâmil-i esrâr eyle

zzet-i aka sezâvâr eyle.

35. Ey kamu âka ma'ûk u merâm
Canma akn enîs eyle müdâm.

1. Sevgiliye kavumaya vasta, aktr. Sevgiliye yaknlama ba

2. Yüce Allah'n sevgisi insan bir çi tanesi misali, yükseklerde-

ki günee çekiverir.

3. Can karanl ak ile giderilebilir. Tpk karanlk cihann da

güne ile aydnlad gibi.

4. Ak, âkm barnda sevince dönüür. Ak, gam görmü göz-

de nûr olur.

5. Bu insan bedeni, birbirine Allah aknn bir aynas oldu.

6. Sevgilinin ak arada bir surettir. Gerçek ak ise bir vuslat

aracdr.
7. Arif dedi ki: «nsan uknda Rahman olan Allah'n cezbelerin-

8. Mevlâ akna yönelen kii gerçek sabah aydnl gibi prl p-

rl olur.

9. Yolunu, rmaklar gibi pâk eder. Karsndaki da kadar söy-

lemeden o tek kelime söylemez.
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10. lâhî yöneliler onun can evini nûrlandrr.

ti. Sonsuzluk sâkisinin içkisinden içer. Allah aknn bâdesi ile

geçinir.

12. Her ne sorarsan sana açklayverir. Ney gibi bütün makamlar
bilir.

13. Âlem padiahnn ota ona bir örümcek a kadar deersiz

görünür.

14. Vahdet âlemini idrâk eder ve baka eylerden hatrn temiz-

ler.

15. Dünya ziynetine dönüp bakmaz, çünkü kendi derdi zaten

kenddne yeter.

16. Ak ân onu daima sevinçlendirir. Ak üzüntüsü onun gönül

elencesi olur.

17. Ey kii! Âk ol. Kara cahil halkn sözüne uyma. Çünkü can

gözü içink nûru aktr.

18. nsan vücûdu can gözünü açarsa bu dünya ona engel tekil

edemez.

19. Marib ve mark seyrân eder. Kalbi ruhlar ile gezinir.

20. Gök ehli melekler onun sesini iitirler ama o velilik srrn
yine de kimseciklere açmaz.

21. Ak ile olgunlaan ölümlü bir kul, ölümsüz Hzr ile harjsiz

ve sessiz konuur.
22. Açklayc ak nasl anlatsn, ki o akn etei Kaf dann

doruudur.
23. Bak ki felekler bile Mevlevi dervileri gibi durmadan dönerler.

24. Subh- sâdk (gerçek sabah, ilk aydnlk) yakasn bu yüzden

den yrtar. Bunu da ancak ârif olanlar anlar.

25. Ak ba ile birbirine yaslanan dalar bu yüzden inleyip su

gibi alarlar (seller olur).

26. Her bir bülbül, kendinden geçen akln yitirmi âk olurlar.

Lâle ve gül de bu yüzden yakalarn yrtarlar (açlrlar).

27. Âklar, aksz bedenler için, «mumsuz ev ve atesiz ocak»

demilerdir.

28. ki cihann ayna hazinesi olalm. Ak ile batan ayaa göz

kesilelim.

29. lâhî ak amaç edinelim de zerre gibi onunla vücûd bulalm.

30. Ak, âk için Burak gibidir. Onunla âa hiç bir yer rak de-

ildir.

31. Ruh ak ile Allah'a kavuur. O, bütün menzillerin katedilme-

sine mucip olur.

32. Ak kadehiyle kendinden geçen kii kendine nûrânîlik ka-

zandrr.
33. Ey Diri olan Yüce Allah. Bana sevgiden dolay dert ver.
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34. Gönlümü srlarn yüklenicisi eyle de ak yüceliklerine beni

eritir.

35. Ey bütün âklarn Ma'ûku ve meram! Akn canma daima

YRMKNC NEVÎ: Allah sevgisinin gizli srlarn ve yüksek
ann bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, insann akl olan akl- cüz'i, Al-

lah sevgisi iinde hayrandr. Akn yetmiiki divânelii vardr, iki

âlemden bigânelii vardr. Akn, kendisi gizli, hayreti aikârdr.
Aklarn canlar onun hasretinde intizardadr. Allah ak yokluk
denizidir. Akln onda yürüyecek aya krktr. Hakikat arabdr.
Her dostun sakisi de odur. Kt'a:

1. Akn erabn ver bana Tâ kalmasn havf ü recâ

Endielerden kl rehâ Mest eyle meyden sâkyâ..

2. Nân istemem, âb istemem Asayii hâb istemem,
Yârân ü ahbâb istemem Akn meyidir pes bana.

î. Bana akn arabn ver, tâ ki ümit ve korku kalmasn. Ey sâki!

Ak içkisiyle beni mest eyle de beni u endielerimden kurtar.

2. Ekmek istemem, su istemem. Uyku rahatl da istemem. Sev-

gili ve dost da istemiyorum. Bana ak içkisi yeter.

Ak balangçta âk ile kanldr; âyet kaçarsa o hakikî âk
deildir. Ak istilâ ve hm eyleyince,ân gözünde, her lâtifi çirkin

gösterir. Ak, yemekli veya yemeksiz, ân gdasdr. Vücûd ile

bend olmaz. Sâdk olan ân vücûd ile ii yoktur. Onun, sermaye-
siz kâr çoktur. Âklar, 'ademde [yoklukta] çadr kurmulardr.
Yokluk gibi tek sfatl ve bir ey olmulardr. Âk, ölmeden önce
ölmütür. Bitmiyen ak ile ebedi hayat bulmutur. Ak krk olur.

Gam ve üzüntü ile bal olur. An sürürü zül ve telefdedir. Nite-
kim akllnn huzuru izzet ve erefdedir. Nazm:

1. Bir zamandr ki, gam- ak benim dînimdir,

Elem ü hüznü sürûr-i dil i gam-gînimdir.

2. ahne vü mîr ile ol kim bizi tahvîf eyler,

Bilmedi menzil i sultan dil-i miskînimdir.

3. Ak imi ehl i vücûdun garaz ey HAKKI,
Hâr- râz- gam ü derdi gül ü nesrinimdir.

1. Hayli samandr ak derdi benim dinim olmutur. Onun elem
ve üzüntüsü, gaml gönlümün sevincidir.

2. nzibat ve âmirle bizi korkutmakta olanlar bilmiyorlar ki pa-

diahn menzili benim u miskin gönlümdür.
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3. Ey Hakk! Vücûd sahiplerinin istei ak imi. Onun üzüntü
ve skntlarnn gizli dikenleri ise benim gül ve fesleenimdir.

Akllnn tâati kerahat ve ztrar [güçlük] iledir. Akm tâati

sevgi ve ihtiyar iledir. Bunlarn Hakka muhabbeti illet [bir sebep]
içindir. Onlarn muhabbeti halis hullet [dostluk] içindir. Bunlar da
onlar da tâliblerdir. Hakk Teâlâ hepsini kendine câzibtir, çekmekte-
dir. Lâkin âklar derd ve gam zehrini bal ve eker bulur. Mihnet
ve elem kuyusunda hürrem ve âd olurlar. Zül ve hakaretten zevk
ve lezzet alrlar. îzzet ve makam aramaktan kurtulurlar. Nazm:

L Âk rehin i mihr ü vefadr bilâ hilaf,

Arif karin-i sdk u safadr bilâ hilâf.

2. Akl bahâne-cûya âkil eyler iktidâ.

Âk enîs-i rene ü belâdr bilâ hilâf.

3. Sen aka yolda ol ki, an dilde bulann.
Elbette hazz üns ü likadr bilâ hilâf.

4. Bahr i muhabbet içre cihara bir sefinedir,

Ol bahr su deildir havadr bilâ hilâf.

5. Akn demiyle dolsa, gönül hayy olur müdâm,
HAKKI, bu ak vasf Hüdâdr bilâ hilâf.

1. Hiç üphesiz âk, sevgi ve ballk rehinidir. Yine ârif de üp-
hesiz doruluk ve esenliin yakn saylr.

2. Bahane arayan akllara aklllar uyar. Âk ise eziyet ve skn-
tnn dostudur üphesiz.

. 3. Sen aka yolda ol ki onu gönlünde bulann elbette tek zevki

Allah'n yüzüne yaknlktr.
4. Cihan, ak denizi içinde bir gemidir. O deniz de hiç üphesiz

su deil hevâ (hava veya heves) dr.

5. Eer gönül ak arabyla dolarsa devaml diri olur. Ey Hakk!
Bu ak da Allah' vas]etmektir . üphesiz.

Ak, Âdem atamzdan bize mirâs kalmtr. Zekilik, kalbe ey-
tan vastas ile gelmitir. Zekilik. denizde seyahat olup. ruhu helak

eder. Ak ise. âklara Nûh aleyhisselâmn gemisi gibidir. Akln ze-

kilii zan ve haberdir. Akn hayreti ayn nazardr. O hâlde akl a-
ka kurban edenin ma'ûkun vechine hayran olmas normaldir. Ak
ile akl- cüz'i biçâre olur. Nitekim sabah olunca kandil âvâre [bo]
olur. Zira akl zabtiye memuru, ak ise ulu sultandr. Akl gölge, ak
parlayan günetir. Nazm:

1. Gönülden hacc- aka var, ki oldur kble-i her cân,

Refîk- akl ü fehm olma ki, onlardr sana düman.
2. Cihân kervânsaraydr geldi bin cân gitti derd ile,

Ko hüzn ü hasreti gel dilde hüsn-i aka ol hayrân.
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3. Gözün yum zâhir-1 eyada tazyî' etme ol nûru.

Ki tâ bâtnda lübb-i âlemi ho klasm seyrân.

1. Gönlünden ak haccna git ki, her cann kblesi o gönüldür.

Akl ve anlaya arkada olma ki onlar sana dümandr.
2. Cihan bir kervansaraydr. Binlerce can geldi ve hepsi dertler

içinde gitti. Hüzün ve aym brak, gel sözünü dinle de akn güzelli-

iyle kendinden geç.

3. Gözünü yum. Eyay dtan görerek o nûru boa harcama, ki

çte âlemin özünü güzelce seyran edebilesin.

Ân derdi de, ne'esi de ma'ûktur. Her hizmetinin ücreti,

karl ü'dur. Ma'ûkundan, baka ey isteyen âk, âk saylmaz.
Çünkü o nefs*ve hevâya maildir. Zira Allah ak bir atetir. An
kalbinde mâsivâ brakmaz, hepsini yakar. Aksz olan ömür bedene
büyük yüktür. Hakk'dan gayb olmak hâzr olan ölümdür. Akn yüz
naz ile kibri olur. Ak, ancak yüz ate ile ele gelir. Nazm

1. Oldur ki ak ive-i nâz ibtidâ eder,

Âk heman ana dil ü cânn fedâ eder.

2. Âzâd olur, cihânda hayât ebed bulur,

Ol cân- mu'tekid ki. O na iktidâ eder.

3. Dostun murâddr, bizim ancak murâdmz,
Âlemde her ne olsa, çün an Hüdâ eder.

4. Âk bulur cefây vefâ, dilde ak ona,

Cevr ü cefâ ederse, ol zevk u safâ eder.

5. Zulmette kalma, kalbine gel, nûr- ak bul,

HAKKI, ki mihr-i ak seni pür-ziyâ eder.

1. Ak odur ki, naz ivelerinin balangcdr. Âk ise gönül ve

cann O'nun urunda fedâya hazrdr.

2. O inanm can ki aka uymakla cihandan kurtulup ebedî ha-

yata kavuur.

3. Bizim isteimiz ancak dostun isteidir. Çünkü âlemde her ne
olursa üphesiz onu Allah öyle yapar.

4. Âk cefâlar çeker. Ak ise onun için gönlündeki vejâdr. O,

çektii eziyet ve cefâlar ölçüsünde zevk ve safâ etmi olur.

5. Ey Hakk! Kalbine gelip ak nurunu bul da karanlklarda kal-

ma ki ak günei seni aydnlklarla donatr.

1. Eder uâk ol ak fâni bu vücûdundan,
Pes andan bah eder kendi vücûdun ayn- cûdûndan.
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2. Vücûdu ak olandr Levh-i mahfuz, ondadr her ey,
Bilen demez, deyen bilmez ol esrar vücûdundan.

3. Gedâ kim derbeder olmutu ey'en lillâh der iken ol,

Görünür tâ ki ol genc-i nihân delk-i kebûdundan.

1. Ak, âklar bu vücûdlarndan ayrr, yok eder, de sonra ken-

din vücûdunu cömertliiyle onlara balar.
2. Vücûdu ak olan kii Levh-i mahfuzdur ve her ey onda mev-

cuttur. Bunu bilenler söylemez, söyleyenler ise bilmez. Bu bir srdr
gizli zikirlerde ortaya dökülmez.

3. »Allah için bir eycik!..» diye dilenci, kap kap dolar olmutu
ama aslnda onun o yamal hrkasnn altnda gizli hazineler görü-

nürdü.

Akn yüzbin kanad vardr. Her biri/ Arn üstünden yerin alt-

na kadardr. Allah ak, vesvese ve cidalin azn balar. Ak ile

nefs-i natka lâldr. Hakk'a âk olan, O'ndan bakasna yüz dönmez.

yisini, kötüsünü aramayp aka uyar. Onunla ma'ûkun rzâsn bu-

lur. Hakk ak, âklarn piridir. Her ümidsizin yardmcsdr. Âlem-

deki ilerin nizâm O'nun tedbiridir. Nazm:

1. Biz ak zadeyiz ki o demdir yemm-i Hüdâ,

Etfâliyüz ya nice gidip eyleriz nidâ.

2. O! mâderin südün içeriz dembedem müdâm,
Ol ark u garbdan yer ü gökden verir gda.

3. Hem ehr ü hem beyâbanda biz annla hemrehiz.

Candr gulâm- mâder meh-rûy u ho-likâ.

4. Dil ehr olur çü canlara ol mahr olur lyân,

Dil hânümândr eylfese halvet o dil-rübâ.

5. Çün babân- ravza-i her cân u dil O dur,

Bulmu revân Hakk o sakiyle ho-bekâ.

1. Biz Allah'n bir okyanusu olan akn çocuklaryz^ Küçük ço-

cuklar olduumuz için ya nasl gidip O'na seslenebiliriz.

2. Biz, dou-bat, yer-gök her bir yerden gda veren o ak anas-

nn südünü içer, devaml onunla besleniriz.

3. Gerek ehirde, gerek çölde biz O'nunla yoldaz. Canmz da O

anann ay yüzlü, güzel alnl bir hizmetkârdr.

4. Gönül canlara ehir olunca o güne ortaya çkar. Eer o gö-

nüller kapveren ak halvet eyleyecek olsa gönlümüz ona bir yuva olur.

5. Her can ve gönül bahçesinin bekçisi O olduu için Hakk da,

O sâki ile devaml kalacak bir yurt bulmutur.

Akm mezhebi [yolu] yok olmaktr. Âk kendi varlndan

merdûd olur. Ak ile mevcûd olur. Ak ve ar bir gönülde bir arada

F. 54
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olmaz. Akn, insanlarla bir ii kalmaz. Ak, hâkim bir kahhârdr
ki, âk ona hzl hizmetkârdr. Ak bir aslandr, âk onun avdr.
Aka av olanlar, kendi nefislerinden kurtulmulardr. Ak esen bir

yeldir. Aklar önüne katmtr. Ak cokun bir seldir. Aklar ona
can atmtr. Nazm:

1. Geldi ol ceyhûn ki, andan nüh felek cevlân eder,

Geldi ol mihr ki mâh ü zühreyi hayran eder.

2. Geldi ol çevgân- rûhânî ki, det i rûhda,

Her taraftan bin gönül topun revân gerdan eder.

3. Kim ki, ondan hrka giydi varln hark eyledi.

Kim ki. O ndan lokma yer, ol dem an Lokman eder.

1. O cokun akan nehir (ak) geldi de ondan dolay dokuz kat

felek dönüp durmakta. Yâni o güne geldi de Ay ve Çobanyldznt
kendine hayran brakt.

2. O rûhânî çevgân geldi de ruh çölünde her bir yandan bir gö-

nül topunu vurup oradan oraya frlatmakta.

3. Ondan (aktan) hrka giyen kii varln yakt saylr. Ondan
lokma yiyen kiiye de Lokman'lk eriir.

Akm kimseyle ii olmaz. Kendi kalbinin dnda bir ey bil-

mez. Onun hâli Ma'ûkuna itaattir. Beyt (tercümedir):

Dünya mülkü ten-perverlere helâl.

Biz köleyiz, melik ak- zül-celâl.

Âk, akla yaamak ister, can istemez. Ak arab ister, su ve

ekmek istemez. Âk kendi vücûdundan geçmitir. Kalbi ak arab
ile dolmutur. Ne zaman ki kalb destisinden bu arab szar, aktan
bir nokta ona bir kitab olur. Nazm:

Noktas bir kitabdr akn Zerresi âfitâbdr akn.
Gark olur katresinde kevn ü mekân Gizlenir zerresinde her dü cihan.

Ak pâk i?e âdem âdem olur Mürid i kâmil i mükerrem olur.

Aktr nûr-i dide-i uâk Aktr sâlike refik u burâk.

Dilde akn zamiri muzmerdir Zât insan aka mazhardr.

Her kim olduysa ak elinde esir Gayre râci' gerekmez onda zamir.

Ak divâne eyler insan Kesmek için alâkadan an.

Oldu zirâ taallûk- dünya Mâni'-i üns-i Hazret-i Mevlâ.

Abd olan aka âh- âlem olur Ak derdiyle âd ü hürrem olur.

Âk olan tevekkül ehli olur Vara vara mertebesini bulur.

Bir gü nola ki, kef olup esrâr Ak ile can gözün edip bîdâr.

Feth olup hep hakâik- eyâ Kef olur perde-i Cenâb- Hüdâ.

Klsa bir noktaya eerçi nazar Ondan cümle cihan seyr eyler.

Nokta, câm- cihân-nümas olur Zerre Hurîd-i dil-küâs olur.

Oldu bu srda akl ü can hayrân Dere olur noktada ulûm- cihân.
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Âlem içre bi-hakk- nûr-i Resûl

Ey basiret gözün küâde eden

Müridi ak olunca insann
Zerre, nûr-i basîta revzen olur

Âlem i ruhu seyreden tenden

Âka perdedârdr bu vücûd

Âk olmak, fenâ-y mutlaktr

Ehl i bâtn olagör ey âk
Görme dilber cemâlini hazer et

Sana lâyk mdr bu kim ola dost

Hazret i Hakk'a ol ki oldu Halil

Akn sadece bir noktas bir kitap <

Ayn- âkta merdümektir ol.

V'ey cihân içre râh- aka giden.

Açlr ayn- ibreti ann.
Katre, bahr i muhite mahzen olur

Nûr- ak görür bu revzenden.

Can gözüne gubârdr bu vücûd.

Ak oduna yanp kül olmaktr.

Tâ kim esrâra olasn lâhk.

Sûrete bakma, sirete nazar et.

Kan ile üstühân ile bir post

Buldu dil Ka'besinde nûr-i cemil.

luturur. Akn bir zerresi bir gü-

Onun bir damlasnda yaratlm her ey gark oluverir. Onun bir zerre-

sinde her m cihan da gizlidir.

însan, pâk ak ile insan olur, muhterem, olgun bir mür'd olur.

Âklarn gözünün nuru aktr. Ak yoluna girenlerin yol arkada ve

binekleri de aktr.

Gönülde akn özü gizlidir. Aka ise ancak insan mazhar olabilir.

Akn elinde esir olan bir kiiye bakas gerekmez, her eyi kendisin-

de bulur.

Ak insan divâneye çevirir. Böylece dier iliiklerden alâkas kesilmi

olur.

Çünkü dünya iliii, Allah'n dostluuna mâni olur.

Aka kul olan, âleme sultan olur da ak derdiyle âd ve sevinçli olur.

Âk olan kii merâtib ehli olur ve gide gide asl mertebesini bulur.

Bir gün gelir, srlar kefolup ak ile can gözü uyanr ve,

Eyann bütün gerçekleri ortaya çkp Allahü Teâlâ'nn perdesi açl-

verir.

Eer âk bir noktaya baksa orada bütün cihan seyreder.

Nokta, onun cihan gösteren can; zerre ise gönlünü kuatan günei

olur.

Akl ve can bu srra hayran kald ki, «Bir noktada bütün ilimler ve bü-

tün kâinat toplanmtr».

Âlem içinde Resûlullah'n nuru tam anlamyla ân gözündeki gözbe-

beidir.

Ey basiret gözünü açan kii, ve ey cihan içinde ak yolunu seçen kii!

nsann müridi ak olunca onun ibret aynas açlr.

Bir zerre, gizli nurlara pencere oluverir. Bir damla, younlam nur-

lara hazine tekil eder.

Bedenden, ruh âlemini seyreden, bu pencereden akn nurunu görür.

Bu vücûd âka perdedârlk eder. Bu vücûd can gözüne toz olur.

Âk olmak Mutlak'ta yok olmaktr. Ak ateine yanp kül olmaktr.
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Ey âk! Bâtn ehli ol. Tâ ki srlara kavumu olasn.

Sevgili yüzünü görmekten kaçn, surete bakma sîrete (iç yapya) bak.

Kan ve kemik ile post (deri) dan ibaret olan bu vücûd sana dost ol-

maya lâyk mdr.
Allah'a dost olan kii gönül Kâbesinde güzel bir nur buldu.

YRMÜÇÜNCÜ NEV: Allah sevgisinin mecaz ve hakikatini,

asln esasn, vecd ve hâllerini bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. ak eleminden uzak olan gö-

nül, gönül deildir. Gönül derdini çekmeyen beden, su ve topraktr.

Akn esiri her gamdan kurtulur. O'nun gamma alan, her zaman
en olur. Cihan, ak kavgas ile, fitnelerle doludur. Felek, ak atei

ile hayrandr. Ak arab, insana hararetle sarholuk verir. Bakas
hissizlikle kendine tapmaklk verir. Âk akla tazelik bulur. Ona
intisabla iyilikle anlr. Mecnûn ve Leylâ bu arabtan tatmtr.

Onun için âlemde güzel isimleri kalmtr. Cihana yüzbinlerle akl-

l ve bilgin gelip gitmitir. Lâkin hepsi aktan habersiz gitmitir.

1. Ak derdiyle derûnum doludur, ma'mûrum,
Zevk i hamriyle dil ü cân ho olur mesrûrum.

2. Ak ile olsam, olur her dil ü cân içre yerim,

Akla yâr olsam, o dem, cümle gönülden dûrum.

3. Ak sultân cihân imi, ona kul olurum,

Tâ-be-key vesvese-i akl ile marurum.

4. Aktr cevher-i cân, cümleye oldur cânân.

Niçin o mâder-i müfikten rag u dûrum.

5. Mahv- ak oldu kamu nâm ü niânm HAKKI,

Gayri nisbetleri koy, ak le ben mehûrum.

1. çim ak derdiyle dolu olduu için ma'mûr saylrm. îçki zev-

ki ile gönül ve canm sarho olduu için sevinçliyim.

2. Ak ile birlik olunca, her can ve gönül içinde yer edinmi sa-

ylrm. Akl ile dost olsam o ân her gönülden uzak saylrm.

3. Ak, cihan sultan imi, ben de ona kul olurum. Yoksa ne za-

mana dek akln vesveseleriyle gururlanp duracam.

4. Bütün canlarn cevheri aktr. Bütün canlarn canan da o. Ya

ben niçin o efkatli anadan uzaktaym!..

5. Ey Hakk! Bütün nam ve öhretim akta yok oldu. Artk ba-

ka ölçüleri brak ki ben ak ile mehur oldum, adm çkt.

Alemde binlerce ile megul olsan da, sen kendinden ancak ak
ile kurtulabilirsin. Mecâz da olsa, aktan yüz dönme. Çünkü mecaz

hakikatin esasdr. Nitekim önce kâd üzerinde elif ve be'yi okur

Nazm:



MUHABBETULLAH 853

örenirsin, sonra Kur'ân'dan ders alrsn. Bir mürid, Allah için, bir

pire gitmi, muhabbet yolunda onu dayanak etmiti. Sonra o ak
yolunun müridi ona. «Sen âk deilsin, git birine âk ol da, sonra

bize gel», buyurmutur. Zira, -Mecaz hakikatin köprüsüdür», hükmü
gereince sûret kadehini çekmedikçe, mânâ cür'asn tatmann
mümkün olmadn duyurmutur. Lâkin mecâz köprüsünü sür'atle

geçmek lâzmdr. Hakikat mânâsndan deryâlar içmek gerektir.

Muhabbet arab ile kendinden geçmek gerektir. Nazm-.

1. Kendi hüsnün vech-i dilberden hüveydâ kld ak,
Cem-i âktan dönüp, an temââ kld ak.

2. Gerçi düber kendidir hem giydi âk kisvetin.

Pes cemâli cilvesin kendi temennâ kld ak.

3. Gül yüzüne zülf-i mükînden selâsU balayp.
Ehl i ak beste-i zincir-i sevdâ kld ak.

4. Smad arz ü semâya hüsn-i akn leken,

Bu aceb sine-1 uâk me'vâ kld ak.

5. Nâr ü nûr ile eder mahv ism ü resmin âkm,
Seyr kl HAKKI, bu ho resmi ki, peydâ kld ak.

1. Ak, kendi güzelliini sevgili yüzünde ortaya koydu ve dönüp

ân gözünden onu temââ eyledi.

2. Gerçi ak dilberin kendisidir, ama âk giysisi giymitir. Sonuç-

ta güzelliinin cilvesini yine kendisi arzulad.

3. Misk kokulu zülüflerinden gül yüzüne zincirler (örükler) ba-
layp âklarn sevda zinciriyle balayverdi.

4. Akn güzellik ordular yerlere ve göklere smad. Garip olan

u ki ak, âklarn sinelerini snak edindi.

5. Ân adn ve gidiâtn ate ve nûr ile mahveder. Ey Hakk!

Bu güzel gidiât seyret ki onu ak ortaya koymutur.

Akn balangc muhabbettir. Sonu vecd ve hâlettir. Vecdin

balangc mükâefedir, sonu müâhededir. Vecd, kalbiyle mevcûdu

müâhede etmektir. Vecd, Vahdaniyyet esrarn âikâr edip, insan-

lk sfatlarn örten kelâm- Rabbânidir. Kt'a:

1. Câhilin fahri cem'-i mâl iledir,

Arifin izzeti kemâl iledir.

2. Ak ü evk ehli vecd ü hâl ister,

Ne kemâl ister, ve ne mâl ister.

3. Ak, derdi ki. merdi ferd eyler,

Kendinin gayrn ona derd eyler.

1. Cahil, mal toplamakla övünür. Bilgelerin yücelii ise olgunluk

iledir.
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2. Ak ve evk ehli vecd ve cokunluk ister. Yoksa ne olgunluk,

ne de mal ister.

3. Ak derdi kiiyi tek bana brakr da kendinden bakalarn
da ona dert eyler.

a Vecd, ak ehlinin gönlünde mükül bir srdr. Ona bir kimse

muttali' deildir. Vecd, Allahü Teâlâ'nn kulunun srrna mütalâas
annda, rûhun hudu'udur. Vecd, âkn kalbini Hakk'a çeken, Hakk
vergisidir. Ak, istirak ve hayrettir. Vecd ise, insanln helâkidir.

Nazm:

1. Bir bülbül -i akm ki, gülü hân da bilmem
Yârim bilirim kendimi ayâr da bilmem.

2. Hayrân olal ak- cemâlinle bu aklm
drâk nedir, fikr ile güftâr da bilmem.

3. Dost usbu' beyninde misâl i kalemim ben,

i'ri yazarm, defter-i e'an da bilmem.

4. Çün kalb tekallübde mukallibledir ancak
nkâr nedir bilmezem ikrar da bilmem.

5. Her anda çü bir anda zuhûr etdi yem i ak
HAKKI, bu merâtib nedir, etvâr da bilmem.

1. Bir ak bülbülüyüm ki gülü ve dikeni bilmiyorum. Sevgiliyi

kendim bilirim, bakasn tanmam.

2. Bu aklm akn güzel yüzüne hayrân olal idrâkin ne olduu-

nu, fikir ve sözü de bilmem.

3. Dostun parmaklan arasnda bir kalem misâliyim, iiri yasarm
da iir defterini bilmem.

4. Kalp, deime konusunda kendini deitirenle birliktedir. n-
kârn ne olduunu bilmiyorum, tasdik ne, onu da bilmem.

5. Her ân o ak denizi baka bir ad altnda kendini göstermekte.

Ey Hakk! Bu deimeler nedir, bu oluumlar da bilmem.

Vecd ehl-i aka zikrullah lezzeti istilâ eyledikte, evkin galebe-

sini yüklenmekten rûhun âczidir. cVecd münferidi bulan münferid-

dir. Vecd mevcudun nurlarnda, vâcidin tükenmesidir. Vecd, üns ve

huzur nurlar, olup. kuds rüzgâr, o nurlar, âklarn kalbine saçar.

Onun için .vâcidin ruhlar muattardr. Gönülleri nûrlandrlmtr.
Bedenleri refiktir. aretleri dakiktir [incedir]. Sözleri kalplere ve

akllara hayattr. Herkesin yannda , deerli ve makbuldür. te bu

sfatlarla sfatlanm olmayann mizâc bozuktur. Tedaviye muhtaç-

tr. Nazm:

1. Saadet ehli katnda saâdeti vardr.

Onun ki, ki cihândan ferâgati vardr.
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2. Büyük saadet odur kim, selâmet i düden
Tarîk i aka derûnî irâdeti vardr.

3. Dahi saâdet-i a'lâ ve a'zara oldur kim
Vukûf- ak ile candan ehâdeti vardr.

4. O can ki, âk- sâdktr, ol cü pervâne

Dil âteinde ann vecd ü haleti vardr.

5. Hemîe HAKKI-y mütâkn ehl i aka nihân

Fenâ-y ak ile îrin hikâyeti vardr.

1. Her iki cihandan el çeken kiinin saadet ehli katnda saâdeti

vardr.

2. En büyük kutluluk odur ki, gönül selâmetinden ak yoluna

gizliden bir istei vardr.

3. En yüce ve en büyük saadet odur ki, aka vâkf olmak ile can-

dan ahadeti vardr.

4. O can ki sadk bir âktr, tpk pervane gibi. Onun da gönül

ateinden bir vecd ve cokunluu vardr.

5. Daima özlem içinde olan bu Hakk'nn ak ehline akta yok

oluunu anlatan gizliden gizliye irin bir hikâyesi vardr.

Kalpteki mevâcidin bereketleri bedende zâhir olur. Ruhlarn

mevâcidinin bereketleri esrar ile kalr. Vecdin kolay zor olur. Zor,

çok zor olur. Ve'cdin hâli söze smayan bir mânâdr. Zira o evliyâ-

nn gösünde Mevlâ'nn simdir. Vecd, ak ehlinin vücûdunun git-

mesidir. Huzurundan gaib olup, gaybetinden hazr olana müjdeler

olsun. Nazm:

1. Mukarrer oldu ki, cânnda bulmu ehl-i kemâl

Hezâr hüsn ü cemâl ü hezâr câm- zülâl.

2. ki cihân kederinden halâs eder cân
arâb- nâb- muhabbetle ke's-i mâlâ mâl.

3. Hemîe sâkî-yi cân ehl-i aka kef eyler

Hezâr lûtf ü melâhat, hezâr güne ü delâl.

4. Müdâm bezm-i muhabbette mest olur uâk
Cidâlci mest deil mest-i müstakîmü'l-hâl.

5. Revân- HAKKI eer erse hâlet-i nez'a

Hem arzû-y visâlinle depretir perr ü bâl.

1. Kemâl ehlinin cannda binlerce güzellik, tatllk ve tatl içki-

ler olduu kesinlemitir.

2. Sevginin sâf içkisiyle azna kadar dolu olan kadeh insan iki

cihan endiesinden kurtarr.

3. Can sâkisi ak ehline daima binlerce lütuf, iyilik, ive ve naz

datr.
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4. Âklar, sevgi bezminde daima mest olurlar. Kavgac mest ola-

maz, mest olan gidiat düzgün olan kiidir.

5. Hakk eer çekime içine girerse kavuma arzusuyla kanat

çrpmaya balar.

Cihan, ak denizinin bir damlasdr. Felek ak sahrasnn bir

sebzesidir. Ak megalesinden güzel san'at olmaz. Onun sevdasn-

dan lezzetli endie olmaz. Akm esiri âzâd olmak istemez. Gamdan
can verse, âd olmak istemez. Ak kavga koparrsa da derd ve

gam ne'e ile kark olur. Akn bahar solmaz. evkin kvlcmla-
r soumaz. Nazm:

1. Akn demiyle tâz olur ahd- hürremi

Eyler gamyla htirrem u handan her âdemi.

2. Ger eylesen gümân ki, bu derdin devas yok

Bil sende yo imi bu gamn nîm dirhemi.

3. Deryâ-y feyz-i tene-i dîdâr tenedir

Kim zahm olursa buld o terif merhemi.

4. Gel gonca misli kalbine sen taray unut

Kendinde müdgam ol ki gönül çekmesin gam.

5. Koy benliin, yok ol ki, cenann Cinân ola

Çün ihtilât- nefs ile buldun Cehennemi.

6. Bahr i derûna sen seni sal kim visal odur

Ey mâhi-i tayyibde ko sahilde bu nemi.

7. Ten hab-g&hn olmu, uyan HAKKI aka gel

Yâd olma, sen de iste o dirine hem-demi.

1. Ak demi sayesinde ne'e ahdi daima taze kalr. Ak, gam ile

her bir insan ne'eli ve sevinçli eyler.

2. Eer bu derdin devas yoktur diye üpheye düersen, bil ki, bu

ak üzüntüsünün yarm dirhemi bile sende bulunmamaktadr.

3. Sevgiliye susamln bereket deryas öyle susuzdur ki, bir ya-

ra alrsa o erefli merhemi bulur.

4. Gonca gibi kalbine dön ve baka eyleri unut. Kendinde kapal

kal ki, gönül gam çekmesin.

5. Benlii brak, yok ol ki cann Cennete dönsün. Çünkü nefsine

karmaktan ancak Cehenneme ularsn.
6. Sen kendini içinin denizine brak ki, asl kavuma budur. Ey

güzel balk. Bu nemi, sahilde brak.

7. Ey Hakk! Beden, uyku tulumun olmu, artk uyan ve aka
gel. O eski yolda iste artk, ona yabanc kalma.

Ak, mecazi olsun, hakikat olsun, devlet o ân refikidir. Zira

hakikat mecaz ile beraberdir. O hazinenin açlmas, bu anahtar ile-

dir. Nazm:
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1. Mâne'l-vücûd fî sûreti'l-kevn kad zaher
Mâ darre sîrra vahdetini kesretü's-sûver

2. Akn demi cümleye müdâm sirayet eder
Ol demle zinde oldu cihan buldu zib ü fer.

3. Ak oldu gözde nûr u gönülde gam ü sürür
tdrâk-i her-basîret odur nûr- her-basar.

4. Her söyleyip iiten odur cümleden velî

Ariftir ân fehm edip, ondan alan haber.

5. HAKKI, çü âlem âyine- vech-i aktr
Sen hüsn-i ak- pâke bu eyada kl nazar.

1. Kâinatn görünüünde varln asl mânâs ortaya çkt. O'nun
vahdet srrna ise bu kadar ekil çeitlilii hiçbir zarar vermedi,

2. Ak demi herkese devaml sirayet etmektedir. Cihan da o dem-
le zindelik bulup süs ve ziynet sahibi oldu.

3. Gözdeki nûr, gönüldeki üzüntü ve sevinç, hep aktr. Her ba-
siretin idrâki ve her gözün nuru O'dur.

4. Her eyde söyleyip iiten yalnzca O'dur. O'nu anlayp o söz-

lerden hisse kapan kii de ariftir, baka deil.

5. Ey Hakk! Madem ki bu âlem ak yüzüne bir aynadr, öyleyse
sen de bu eyada temiz akn güzelliini gör.

Akn makam çok yüksektir. Temeli yklmaz. Ak olmasa, fe-

lein dönmesi olmaz. Onsuz âlem bu nizam bulmaz. Ak âlemi ho
âlemdir. Ak olan ârif ve kâmil âdemdir. Akn sfat dil ile anla-
tlamaz. Ak, eer kyâmete kadar anlatlsa, yüz kyâmet geçer de,

tamam olmaz. Nazm:

1. Ak mahfiyken aikâr oldu,

Cümle ervah ona ikâr oldu.

2. Ak âsârn eylemi izhâr,

Fa'tebîr minh ya zevf1-ebsâr.
3. Ak bünyâd- her dü âlemdir,

Cevher-i asl i rûh-i âdemdir.
4. Aktr bil ki, mebde i eyâ

Cümle nurundan oldular peydâ.
5. Ak, binâ-y erh i a'zâmdr,

Akl küldür o, rûh- ekremdir.
6. Ak, Ar oldu, fer levh ü kalem,

Buldu ondan ifâ derd ü elem.

7. Ak- Cennât, hür u ayn olmu,
Kevser ü îr ü engübîn olmu.

8. Ak çün ayn- selsebil olmu.
Her gönülden ona sebil olmu.

9. Ak hurîd ü mâh-i tâbândr,
Verd ü reyhân ü ba u bostândr.
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10. Aktr hüsn-i Âdem ü Havva,
Mak'ad- sdk ü Cennet i me'vâ,

11. Ak, makbûl-i âdem olmutur,
Kble-i cümle âlem olmutur.

12. Aktr matlab- hafi vü celî,

Hem odur kasd- her nebi ü velî.

13. Ak mi'râc- enbiyâ olmu,
Hil'at ü tâc-i evliyâ olmu.

14. Aktr srr ibl vü Hallâc,

Cümle server ser'ine oldur tâc.

15. Ak ehbâz- lâ mekândr,
Nükte-i srr kün fekânidir.

16. Ak miftah- her-fütûh olmu,
Mûnis-i akl ü kalb ü rüh olmu.

17. Ak bî «ayn» ü «n» ü «kaf» anla,

Asi oldur, akl sen güzâf anla.

18. Ak ise, nûr- akl ü imândr,
Srr- slâm ü hüsn ü ihsândr.

19. Ak, kân- ulûm ü irfândr,

Nûr- her-em ü cân- her-cândr.

20. Ak, manend-i erganun olmu,
Hep ulûm içre zü-fünûn olmu.

21. Ak, üstâd ü pir i her fendir.

Kalb i uâk onunla rüendir.

22. Ak, tevhîd-i sâdk olmutur,
Mûnis-i cân- âk olmutur.

23. Aktr dilde srr- cübhânî.

Rahmet ü hubb- hâs- Yezdânî.

24. Aktr nûr-i menba- envâr,

Hem odur srr ma'den-i esrâr.

25. Aktr srr nefy ü hem isbât.

Bahr i tevhîd odur kamu âyât.

26. Ak, tefsir i srr- Kur'ân'dr,

Cümle mükil ânnla âsândr.

27. Ak Simurg- kûh-i Kâf olmu,
Cümle manada mû-ikâf olmu.

28. Ak âyine-i cemâl anla,

Srr esrâr- Zülcelâl anla.

29. Ak hac ü hakikat oldu zekât.

Tene dillerde odur âb hayât.

30. Aktr lezzet-i syâm ü namaz.
Her dem eyler üzerine nâz ü niyâz.

31. Ak kendiyle ak-bâz olmu.
Kendi hüsnüne pür-niyâz olmu.

32. Ak eder kendüye süâl ü tâb,

itir kendüden yine o cevâb.
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33. Ak, hem ârif oldu, hem ma'rûf,

Kendi hem vâsf oldu, hem mevsûf.

34. Aktr âh ü tâli'-i mes'ûd,

Hem Ayâz ile akbet Mahmûd.
35. Ak dil taht üzre sultandr,

M isi -i mûr- zeber ol Süleyman'dr.
36. Ak sultân nâm ü ân bilmez.

Oldu âzâde hânümân bilmez.

37. Ak bilmez zen ü benin ü benât,

Seyyiât eder kamu hasenat.

38. Ak- pâk içre yoktur aslâ ayb.

Cümle yeksân ona ehâdet ü gayb.
39. Ak için kurb ü bu'd yeksândr,

Ve hüve'l-ân hem kemâ-kândr.
40. Ak eder kalbden çü kef-i hicab,

Bilmez olur nedir sevâb ü kâb.

41. Ak fâsk eder müselmân,
Bah eder sonra nûr- irfan.

42. Ak divâne eyler insan,

Mahveder gafleti ve nisyân.
43. Ak, her ne gönülde klsa karar,

Mâsivâ koymaz anda, cümle yakar.

44. Aktr nâr ü nûr- tâbende,

Merd i âzâdeyi eder bende.

45. Ak sayyâd- mürg-i insandr,

Câmi-i eml-i her-periândr.
46. Ak her kime kim inâyet eder,

Cümle hâlde onu himâyet eder.

47. Ak her kime âinâlk eder,

Zât- ma'ûka reh-nümâlk eder.

48. Ak gözden gönülde pinhândr,

Daima cân içinde ol candr.

49. Ak dil halvetinde cânândr,
Bilmeyen halk içinde cûyândr.

50. Ak mihrâb- cân ü dildir hem,
Kble-i cism i âb ü gildir hem.

51. Ak hem nû-i cân olur hem ni,

Hem-dem oldur kamuya merhem ü rî.

52. Ak, cânm tâbib-i hâzkdr,
Gâh ma'ûk ü gâh âkdr.

53. Ak, dil hücresindedir çü mukîm.
Kim ki âktr âna yoktur bîm.

54. Aktr zevk- cân ü lezzet i evk,
Kim ki âk deil, o bulmad zevk.

55. Ak bî-erh ü bî-beyân olmu,
Vâsf- ak bî-lisân olmu.



M AR F ETN A M E

56. Ak, bâk-y lâ yezâl olmu,
Cümle evsaf her kemâl olmu.

57. Ak, vasf Bedûd-i bîçûndur,

Add ü hadden üûnu bîrûndur.
58. Ak için sad-hezâr nâm. olmu,

Cümle eyâda hâs ü âm olmu.
59. Ak hem evvel oldu hem âhir,

Cümleden bâtn oldu, hem zâhir.

60. Aktr asi ü fer' ü cû'd-i vücûd.
Aktan oldu küllî ey mevcûd.

61. Aktr ak cümle bi' t-tahkik,

HAKKI, hakdr bu sözler, et tasdik.

1. Ak gizli ken âikâr oldu. Bütün ruhlar onun için bir su oldu.

2. Ak eserlerini ortaya dökmü. Ey görmesini bilen (insan)! Bun-
dan ibret al.

3. Ak her iki âlemin harcdr ve insan ruhunun asl cevheridir.

4. Bil ki eyann balangc aktr. Bütün varlklar da onun nurun-
dan ortaya çktlar.

5. Ak, en büyük felein yapsdr. Akl- kül ve ikram sahibi rûhtur.

6. Ak, artr; fer ise Levh-i mahfûz ve kalem. Dert ve üzüntü on-
dan ifâ buldu.

7. Ak, hûri ve Cennet güzellerinin yurdu olmu. Kevser, süt ve bal

da odur.

8. Ak, Selsebil pnar gibidir. Her gönülden ona akar da akar.

9. Ak, güne ve parlak aydr. Gül, fesleen, ba ve bahçe de odur.

10. Havva ile Âdem'in güzellikleri aktr. Dorulukla oturulacak yer

ve Cennet de odur.

11. Ak insann makbulü olmutur. Cümle âlemin kblesi olmutur.
12. Gizli ve açk istenen odur. Her bir nebî ve velînin istedii de o.

13. Ak peygamberlerin mirâcdr. Ak velîlerin tâc ve hrkasdr.
14. iblî-i Nûman ve Hallâc- Mansûfun sim aktr. Bütün bakan-

larn bana tâc da odur.

15. Ak mekân olmayan bir doan kuudur. «OZ deyince olunun
srr da o.

16. Ak her açln anahtar; akl, kalp ve rûhun en yakn dostudur.

17. Ak, »Ayn - n - Kaf» anla. Asl odur, akl ise lâf-ü güzâf anla.

18. Ak akl ve imânn nurudur. slâm'n srr ve güzellik ile iyiliktir.

19. Ak ilim ve irfân madenidir. Her gözde nûr, her bedende candr.

20. Ak argonon denen çalg gibidir, her ilim içinde âlim saylr.

21. Ak her ilmin üstad ve piridir. Âklarn kalbi onunla parlar.

22. Ak tevhîd ve sadakattir. Cann dostu ise âktr.
23. Gönüldeki Allah srr aktr. Yine Allah'n sevgisi ve rahmeti odur.

24. Nurlar menbann nuru aktr. Srlar madeninin sim da odur.

25. Olumsuz ve olumsuzun sim aktr. Tevhîd denizi ve her bir alâ-

metin hepsi odur.

26. Ak, Kur'ân smnn tefsiridir. Bütün güçlükler onunla kolaydr.
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27. Ak, Kaf dann Simurg'udur. Bütün mânâlar bilen de o. (Si-

murg efsanevî bir kutur).
28. Ak, cemâl aynas olarak bil. Allah'n srlarnn srr anla.

29. Ak hac, hakikatler de zekâttr. Susuz gönüllere âb- hayat odur.

30. Oruç ve namazn lezzeti aktr. Her ân ona naz ve niyâz edilir.

31. Ak kendisiyle ak oyunlar oynar. Kendi güzelliine niyâzda bu-
lunmakta.

32. Kendine soru sorup, azarlamada bulunan, aktr. Kendine cevap
veren de yine ak.

33. Ak, hem bilen, hem bilinendir. Kendi hem niteleyen hem de nite-

lenen.

34. Padiah ve kutlu talih, aktr. Ayaz da odur, Mahmûd da. (Ayaz,
Gazneli Mahmûd'un en sevdi i bendesidlr).

35. Ak, gönül taht üzerinde bir sultandr. Süleymân da o, katnca da.

36. Ak sultan an ve öhret istemez. O her eyden kurtulmutur ve
aslâ yurt bilmez.

37. Ak, kadn, oul ve kz bilmez. Kötülükleri iyilie dönütürür.
38. Pâk bir ak içinde aslâ ayp yoktur. Bilinen ve bilinmeyen onun

nazarnda birdir.

39. Ak için yakn ile uzak ayndr. O hem imdiki, hem eskisi gibidir.

40. Ak, kalpten Örtüyü kaldrr, doru ve yanln ne olduunu bil-

mez olur.

41. Ak Müslümant önce Jâsk eder de sonra ona irfân nurunu balar.
42. Ak insan deliye döndürür. Bilmezlii ve unutmay ortadan kal-

drr.

43. Ak hangi gönülde yer edinirse orada Allah'tan baka ey brak-
mayp yakar, yok eder.

44. Parlayp duran ate ve nûr, aktr. Ak, kaytszâ bende eyler.

45. Ak, insan avlayan bir avcdr. Her periann hâlini düzelten de

odur.

46. Ak, kime yardm ederse, onu her durumda korur.

47. Ak, kime âinâ olursa, âklarn zâtna yolgöstericilik eder.

48. Ak gönülde gözden gizlidir. O, daima can içinde bir cânândr.
49. Ak gönül halvetinde sevgili demektir. Bilmeyenler onu halk için-

50. Ak can ve gönül mihrabdr. Su ve topraktan oluan u bedenin

kblesidir.

51. Ak can için hem bal hem zehirdir. Herkesle sohbet eden, her der-

de merhem ve herkesin yaras da odur.

52. Ak, cann en üstün doktorudur. Bazan âk, bazan da âk olunan.

53. Ak gönül odasnda oturmaktadr. Âk olan kiiye korku yoktur.

54. Can zevki ve evk lezzeti aktr. Âk olmayan kii zevkin ne oldu-

unu aslâ bilemez.

55. Ak açklanamaz, erhedilemez. Ak anlatan kiinin dili yoktur.

56. Ak, Allah'n sonsuzluudur. Bütün sfatlar olgunluk üzerinedir.

57. Ak, Allah' vasfetmektir. O'nun yaptklar say ve snrdan ötedir.

de



862 M A R 1 F E T N A M E

58. Ak için yüzbinlerce isim vardr. Bütün varlklar, avâm ve havas
odur.

59. Ak hem evvel, hem âhirdir. O her eyden gizli ve her eye açktr.
60. Ak, vücûdun bolluu içinde asl ve teferrüattr. Var olan her ey

ak yüzünden vardr.

61. Gerçekte her ey aktr. Ey Hakk! Bu söylenilenleri tasdik et ki,

hepsi dorudur.

YRMDÖRDÜNCÜ NEV: Allah akna kavuma yolunun usû-

lünü büdirir.

Ey aziz! EhluIIah demilerdir ki, Hakk Teâlâ'ya giden yollar, ger-

çi mahlûkatn nefesleri says kadar çok , ise de, muhabbet ehline

lâyk olan fenâ ve cezbe yoludur. Çünkü fena yolu,„çok yakn, olgun,

çok süratlidirler. Bu fakr ü fehâ yolu, ancak ölümden önceki öl-

mek üzerine kurulmutur. O da on asla baldr.

Birinci asl, Tevbedir: Tevbe, Hakk Teâlâ'ya, irâdetle dönmektir.

Nitekim ölüm, irâdesiz, yâni istemeden gitmektir. Zira Hakk Teâlâ:

«Rabb'ine raz olmu ve raz olunmu olarak dön», buyuruyor. Tev-

be, günahlarn hepsinden çkmaktr. Günah ise, kulu, sahibinden

mahcûb eden iki cihann mertebelerine bakmaktr. O hâlde âa
lâyk olan, Ma'ûktan bakasn gözünden düürmektir. Belki ben-

liini koyup varlndan çkmaktr. Zira, «Vücûdun [varln] kyâs
kabul etmeyen bir günahdr», sözü hakikat sahiplerinin hükmüdür.

kinci asl, Zühd'dür: Zühd, dünyann ziynet ve lezzetinden, mal,

makam ve izzetinden, azndan ve çoundan kurtulmaktr. Nitekim

ölüm de, bunlardan geçmektir. Zühdün esas, iki cihan da terk ede-

Ehlullaha ise, ikisi de haramdr».

Üçüncü asl. Tevekkül'dür. Tevekkül, Hakk Teâlâ'ya güvenmek,

sebeplere itimad etmemektir. Nitekim ölüm, bu hâle kavumaktr.
Zira Hakk Teâlâ; «Allahü Teâlâ'ya tevekkül edene, O yetiir», buyur-

du.

Dördüncü asl, Kanaat'tr: Kanaat, nefsin ehvetlerinden ve

hayvani arzulardan kurtulmaktr. Nitekim ölüm de böyledir. O hâl-

de ân, yeme, giyme ve oturmadan, kendine yetecek kadarla ye-

tinmesi, israf etmemesi lâzmdr. Nitekim Hakk Teâlâ: «sraf et-

meyiniz», buyurmutur.

Beinci asl, Uzlet'tir: Uzlet, insanlardan kesilmek ve inzivâ et-

mekle, insanlara karmaktan kurtulmaktr. Ölüm de böyledir. An-

cak, nefsini terbiye eden müridin hizmetinde bulunmaldr. Ölü y-

kaycsnn elindeki ölü gibi, ona teslim olmaldr. Böylece kendini

velâyet suyuyla, isyan günahndan ykayp, pislik gelmesinden kur-

tulmal, temiz olmaldr. Uzletin efdâli duygulan kendi ilerinden
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men etmektir. Çünkü ruhun tutulduu her âfet, fitne ve belâ nefsi
kuvvetlendirir. Nefs bunlarla ruha hâkim olur. Onu esfel-i sâfilin

olan bedene çekip, dünyadaki eylere balar. Bunlarn hepsi be
duygu pencerelerinden içeri girmilerdir. te halvetle, be duygu-
nun yolu kesilip, duygu almazlarsa, o ehvet, hevâ, eytan ve dün-
yadan nefsin eli kesilir. Bu gayret ve korunmadan sonra zikrullah
ilâc ile, meyi, nefret, cehalet, gaflet ve bütün ehvet fazlalklar
atlp, tam shhat ve âfiyet bulur.

Altnc asl, Zikre devamdn Zikir, mâsivây unutmaktr. Nite-

kim ölüm de böyledir. Nitekim Allahü Teâlâ: «Mâsivây unutunca
Rabb'ini an», buyurmaktadr. Lâ ilâhe illallah mübarek kelimesi,

mânevi bir macun ve ilâç bulunmaktadr. O nefy ü isbat ile terkib
olunmutur. Lâ [yok] sözü ile, zararl maddeler giderilir. Nefsin
kuvvetleri, kalp hastalklar, ruhun balantlar hep bu zararl mad-
delerden doar. llallah [yalnz Allah vardr] ile, kalbin shhati ve
asl mizâcn selâmeti hâsl olur. Sfat ve isimlerin tecellileri ile gö-

nül ve rûh süslenir ve teselli olur.

Yedinci asl, Tam Teveccühdür: Teveccüh, Allah'dan bakasna
çaran, her istek ve arzudan kurtulmaktr. Nitekim ölüm de bu hâ-
le varmaktr. O zaman, o ân, Mevlâ'sndan baka, ne bir Matlû-
bu, ne de bir Mahbûbu kalr. Ne O'ndan gayri bir maksad bulur,

ne de O'ndan bir an gafil olabilir. Zira denilmitir ki: «Bir sddik bin

sene Allahü Teâlâ'ya yüzünü dönse, sonra O'ndan bir an yüz çevir-

se, kaybettii kazandndan çoktur».

Sekizinci asl Sabr'dr. Sabr, mücâhede ile nefsin nazlarndan
kurtulmaktr. Nitekim ölüm de, o makama kavumaktr. te âk
nefsini alt ve sevdii eylerden alkoyup, sabr ederse, nefsi te-

miz, ehvetleri yanm olup, parlak eriat yolunda bulunur. Kalbi

sâfi, ruhu parlak olur. Nitekim Hakk Teâlâ Secde sûresi yirmidör-

düncü âyetinde: «Biz onlardan imamlar kldk. Tâate sabr edenleri

bizim emir ve hidâyetimizle, o kitapta olan ahkâma çarsnlar» bu-
yurdu.

Dokuzuncu asl, Murakabe'dir. Murakabe, kendi hareket ve
kuvvetinden çkmaktr. Nitekim ölüm, o fenâya erimektir. te âk
Mevlâs'nn mevhibelerine ve lûtfuna muntazr olur. Mâsivâsndan
yüz çevirip, O'nun istekleri denizinde yüzer. Nihayet Mevlâ's rah-

metinden kendi nefsine öyle bir nûr parlar ki, onunla bir anda, in-

sanlarn ve cinlerin amellerinin semeresini bulur. Otuz sene riyâzet-

le gitmeyen nefs-i emmârenin zulmeti kalkar. Seyyiât hasenâta dö-

ner. Belki ebrârn hasenât, iyi ve sevap ileri, ona günah gibi gelir.

Nitekim Allahü Teâlâ bu makama iaret buyurur: «Bu, Allahü Teâ-
lâ'nm ihsandr. Dilediine verir. O büyük ihsânlar sahibidir».

Onuncu asl, Rzâ'dr. Rzâ, kulun Mevlâ'snn rzâsna girmek-

le, nefsinin rzâsndan çkmaktr. Nitekim ölüm de böyledir. Böyle-

ce, o âk Mevlâsnn ezeli ahkâmna teslim olup, ebedi tedbirine
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ilerini brakr. Kazasna itiraz ile kaderinden yüz çevirmeyip r-
zâs yoluna gider. Arabi bey t (tercümedir):

Ben bütün ilerimi braktm sevgiliye,

O diler ise yaatr, diler ise öldürür.

Bu zulmâni sfatlarndan, kendi iradesiyle ölüp gideni, Mevlâ's,

Kendi inayeti ile yeniden diriltir. Nitekim Allahü Teâlâ: «Zulmâni

sfatlarndan ölüp kurtulan kimseyi, Allahü Teâlâ Rabbânî sfatlan

ile diriltip, cemâli nurlarndan ona bir nûr ihsân eder, o nûr ile in-

sanlar arasnda yürür», buyuruyor, insanlarn hâllerini görüp, firâ-

setle gizli eylerine muttali' olur. Nitekim: «Mü'minin firâsetinden

korkunuz. Çünkü o, Allahü Teâlâ'mn nuruyla bakar», hadîs i erifi

bu mânâya gelir. Ama nefsi sfatlar ile yaayan kimse, insanlk zul-

metinde kalr. Ne marifet gücüyle huzur nuruna gelir, ne de mu-
habbet semeresi ile, Mahbûba kavuabilir. te insanlk sfatlarn-

dan kurtulan âk, elbette Ma'ükun sfatlar ile sonsuz hayat bulur.

Ve O'nunla kalr. Müstezâd:

1. Ey Mâlik i mülk i dü-cihân vâhid-i kahhâr
Sen dâim ü bâkîsin ü yok dârda diyar

2. Mevcûd-i hakikisin ve ma'dûmdur eya
Sensin hep edip eyleyen ey fâil-i muhtâr

3. Sûn'unla var ettin nice bin enfüs ü ervâh

Nurunla semâvât ü zemin eyledin izhâr

4. Ey Evvel ü hem Âhr ü hem Bâtn ü Zâhir

Hep havi dahi kuvvet alr endek ü bisyâr

5. Aknla dönüp rûz ile eb, raks eder eflâk

evkinle yanar ems ü kamer, sâbit ü seyyâr

6. Eflâk ü anâsrla mevâlîde çü hem-râh
Zerrât kamu eyledi ser-gete çü pergâr

7. Aknla hevâ cû edip, emvâc olur ebhûr

Akn düürür evk ile vâdilere nâçâr

8. Aknla muammâ-y cihân hâli olur ancak

Bir u'le imi âlem edermi onu tekrâr

9. Her cân ü gönül tab* iledir nuruna mâil

Zerrât- cihân, vahdetini eylemi ikrâr

10. Nûrunla dil ü didemize göster lâhî

Tâ seyr edelim anlarn ey kulzüm-i zehhâr

11. Nûrunla zuhur etti çü ervâh ile esmâ
Göster bize her mertebede sâir-i etvâr

12. Ger ak- cihângîrine meyi eylese zâhid

Hem Kâbe misâli sevip, etmezdi ol inkâr

13. Hakkâ ki, olan ak safâ-bahna vâkf
Ho, cân gibi efkat eder cümleye her bâr

Yoktur Sana sânî.

Eyâ heme fâni.

Çün sâye vü rüyâ.

Ahvâl i cihâm.

Ekâl ile ebâh.
Hep kevn ü mekân.
Senden bu mezâhir.

Hem nâm ile ân.
Hayrette kalr hâk.

Eyler deverân.

Nûrundur ey Allah.

Akn hafakân.

evkinle kamu pür.

Her âb- revân.

Ey Vâhid-i mutlak.

Akn cevelân.

Nûr onlara âmil.
Bî-nutk-i lisân.

Eyây kemâhi.

Her ân ü zemân.

Ak oldu müsemmâ.
Bir ayn- yân.
Olurdu müâhid.
Herseng-i niân.
Olmutur o ârif

.

ncitmez o cân.
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14. Âdemde kodun smna mahzen i dil-i âgâh
Çün âyinedir lûtfuna dil ey eh-i Cebbâr

15. Saf eyle bu dil âyinesin tâ dura kâmil

Baktkça O na sen seni bul kim dola envâr

16. Her hamd ü senâ, medh ü duadr Sana râci

Hep Senden alrlar dün ü gün âk u dildâr

17. Mihrinle pür ettin bir avuç hâki dirahân
Nurunla hem ettin yüzünü mazhar- didâr

Dil gerçi Seninçün sever

19. Aknla refik eyle beni, olsun enîsim
• irin deneni câna deer eyleye güftâr

20. Bi-ak, tenim bâr- girândr bana ey dost

Aknla tahamamül klnur yükle ne kim var

21. Bi-ak belâdr ki. ne var devlet ü ni'met

Aknla belâ bâl olur, âte gül ü gülzâr

22. Akn elem ü derdi verir gönlüme lezzet

Kim gamla yanp cism ola kül, cân ola çün nâr

23. Aknla dolan buldu ayân devlet ü ikbâl

Benlikte kalan nefse uyan müdebbir-i biraâr

24. Bir kerre içen ak elinden mey-i sâf
Cismi uyuup kalbi olur hâne-i humâr

25. Akn çün olur âka deryalar sâkî

ektn bitirir gülen-i cannda çok ezhâr

26. Benlikten rak et beni kl akna vâsl

Annla ne kim görürse gönül eyleye tezkâr

27. Evhâm- hayâlimle iim havf ü hatardr
Hüznünle pür et gönlümü tâ kalmasn efkâr

28. Kahrnla olan munkabz eylerse tevekkül

Mihrinle dolar kalbi, gider zulmet-i ayar
29. Hikmetle nazar edenedir hey'et-i âlem

Eyâda ayân nûr- yakîn bulmu o husyâr

30. evkinle figân eden olur akna mahrem
Feryâd ile çün bahre erer, bahr olur enhâr

31. Çün nûr- Habibnle ki oldur yem i irfan

Ol bahr i hakikatten olur her dile fevvâr

Aknla eder nazm ho efkâr ile e'âr

Olmu o nazar gah.

Kesr eyleme an.

Ol hüsne mukabil.

Sen cümleye cami*.

Hem ak ü hem ân.

smin dedin insan.

Bildim Seni evlâ.

Olmaz nigerân.

Hem dilde celisim.

Esrâr- beyân.

Ger maz ü ger post.

Her bâr- girân.

Aknla saâdet.

Oldur zer kân.

Oldur bana izzet.

Itr ola duhân.

Hem izzet ü iclâl.

Çekmi o ziyan.

Olmu ona kâfi.

Kor âb ile nâm.

Hayy olur o bâkî.

Esmâr- cinân.

Olsun bana hâsl.

Ol rûh- revan.

Oddan bu beterdir.

Ver emn ü emân.

Hem sabr ü tahammül.
Kor tir ü kemân.

Kor gayri gümân.
Zevk eyler o her dem.
Kalmaz o figân.

Kldn bizi âdân.
Akn galeyan.

Yok anlad halk.

Ebkâr- me'ânî.

J. Ey iki cihan mülkünün yegâne mâliki olan Allah'm. / Sana bir

ikinci e yoktur. - Sen daimî ve hâkisin. Sana bir yer isnâd

mez. / Yaratklar ise yok olucudurlar.

2. Gerçek varlk, Sensin; eya ise yokluktan ibarettir. / Tpk

F. 55
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veya rüyâ gibi. - Her eyi yapp eyleyen Sensin ey yegâne fâil. /
Cihann ilerini de Sen yapar, düzenlersin.

3. Yaratmanla binlerce, nefisler ve ruhlar var ettin, / ekiller ile ben-

zerleri de. - Nurunla gökleri ve yerleri ortaya koydun, / bütün var-

lklar ve yaratklar da.

4. Ey evvel, âhir, bâtn ve zahir olan Allah'm, / zuhur eden her ey
Sendendir. - Bütün kuvvetler az çok Senden güç alr. / Nam ve
anlar da..

5. Felekler, Senin aknla dönüp gece gündüz raks eder. / Yeryüzü
bu dönüten hayrete düer. - Güne, ay, sâbit yldzlar ve geze-

genler Senin evkinle parlar / ve dönerler.

6. Felekler, dürt unsur ve mevûlîdi selâseye yolda olan / Senin nû-
rundur ey Allah'm. - Senin aknn hafakan / bütün zerrelerin

pergel gibi ban döndürdü.

7. Senin aknla hava coup dalgalar buhara dönüür, / her ey ev-
kinle dolu olarak. - Bütün akarsular da / o evk ile Senin akn
vâdilere sevkeder.

8. Cihann bilmecesi ancak Senin aknla çözülür / ey mutlak Bir. -

Akn ak / bir ule imi ki onu ancak âlem tekrar edermi.

9. Her gönül ve can o ate ile Senin nuruna meyleder / nûr onlar
kaplamtr. - Cihann zerreleri Senin birliini ikrar eylemiler, /

dilsiz konuarak.

10. Rabbim! Nurunla gönül ve gözümüze göster, / bütün eyay. - Tâ
ki Senin anlarn seyredelim ey cokun deniz, / her an ve her za-

manda.

11. Madem ki ruhlar ve isimler Senin nurunla ortaya çkp / ak
adn aldlar, - Öyleyse her mertebede bize dier davranlar gös-

ter / bir apaçklk içinde...

12. Eer sofu, akn cihan elinde bulunduran sultanna meyi etsey-

di / müahedeye ererdi ve, - Her bir nian tan / Kabe misâli

severdi ve inkârc olmazd.

13. O'nun safalar veren akna gerçekten ulaabilen kii / ârif olur-

du. - O, herkese her zaman can gibi efkat gösterir / ve o can
incitmezdi.

14. nsanda srrn için bir hazine olsun diye uyank bir gönül yarat-

tn / ve o gönül Senin nazargâhn olmutur. - Ey Cebbâr olan
Rabb'im. Madem ki gönül Senin lütfün için bir aynadr / onu kr-
ma.

15. Bu gönül aynasn sâf eyle, tâ ki olgun olsun, / o güzelliine kar-

lk. - Ona baktkça Sen Seni bul ki nûr 'de dolsun, / gizli srlar
ile dolsun.

16. Her hamd ve özgü, medih ve duâ Sana'dr, / Sen her eyi topla-

yansn. - Seven ve sevilen gece gündüz Senden alrlar / ak da,

güzellii de.
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17. Sevginle bir avuç topra parlatp / adna «nsan» dedin. - sû-
runla da yüzünü didâra mazhar ettin / böylece parlday bulmu
insan..

18. RabbHm! Yolunda her eyi terkettim / ve Seni her eyden üstün
bildim. - Gerçi gönül Senindir ve cümle yaratlm Senin için

topyekûn sever / de bakasna bakmaz.

19. Aknla beni arkada eyle, dostum olsun / gönülde de oturma ar-

kadam. - îrîn azn söyleyecek olsa (sözleri) cana bedeldir f

açklad srlarla...

20. Ey dost! Aksz, tenim bana yük olmakta /gerek iç, gerek d ba-

kmndan... - Senin aknla hepsine tahammül edebilirim, ne var-

sa yükle / her türlü ar yükü.

21. Aksz ne kadar devlet ve ni'met varsa benim için onlar bir belâ-

dr, / Aknla ise saâdettir. - Aknla belâ, bal olur; ate ise gül ve

gül bahçesi / odur altn madeni.

22. Aknla elem ve dertler gönlüme lezzet verir, / benim için yücelik

budur. - Nitekim beden üzüntü ile yanp kül olur, can da ate olur,

/ duman ise güzel kokulardr.

23. Senin aknla dolan devlet ve iyi talih buldu / yücelik ve ululuk

da. - Benlikte kalan ve nefse uyan hasta insan / zararda kalmtr.

24. Ak elinden bir kere sâf içki yudumlayan / bunu yeterli bulmu.
- Bedeni uyuup kalbi bir meyhane olur, / su ve ekmei brakr.

25. Akn âa deryalar sunar ey sâki / Diri olur o Bakî olan Allah.

- evkin de can güleninde çok çiçekler yeertir / Cennet meyve-

26. Rabb'im! Beni benlikten kurtarp Akna kavutur / bana ait ol-

sun. - Onunla gördüm, ne görse Seni zikre balar / o mücerred

ruhu.

27. Hayâlimdeki kuruntularla iim korku ve tehlikedir, / bu ateten

de beterdir. - Gönlümü hüzün ile doldur, efkâr kalmasn, / bana
emniyet ve salamlk ver.

28. Kahrnla büzümü olan kii tevekkül ederse, / sabr ve taham-

mül gösterirse. - Kalbi sevginle dolar ve baka eylerin karanl
gider, / ok ve yay elden brakr.

29. Hikmetle bakarsan, âlemin yaps / salam bir delildir. - Eyada
yakn nurunu apaçk bulmutur o akll, / brakr baka üpheyi.

30. evkinle inleyen Senin akna yaknlar (içli - dl olur) / her

an zevk eyler. - Feryâd ile denize ular da rmakla, sonunda de-

niz olurlar, / artk o eski figanlar kalmaz.

31. Sevgüinin nuru ile - ki o bir bilgelik denizidir - / bizi âd eyledin.

- O gerçekler denizinden her gönüle ular / akn galeyan.

32. Hakk! Her sözünde Sana hamd ü senalarda bulundu, / baka
eyleri yok bildi. - Senin akn ile güzel düüncelerle dolu ho na-

zmlarn iirletirir / o gizli mânâlar.
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ÜÇÜNCÜFASIL
Evliyâ hikmetinin sadr ilmi olduunu ve ondan gönlün zevk ve

hidâyet bulduunu ve ahkâm ilminden özel ve faydal olduunu
dört nevi ile bildirir.

BRNC NEV: Evliyâ hikmetinin fazilet ve faydalarm
Kur'ân- Kerîm ve hadîs i erifler ile anlatr:

Ey aziz! Allahü Teâlâ, kullarna inayetle. Kendi hikmetini müj-

deleyip elde edilme yolunu duyurur. Nitekim Bakara süresi otuzbi-

rinci âyetinde: «Allahü Teâlâ Adem aleyhisselâma, bütün varlkla-

rn isimlerini öretti-, ikiyüz altmdokuzuncu âyetinde: -Allahü

Teâlâ, dilediine hikmet (faydal ilim) ihsan eder. Kendisine hikmet
verilene/muhakkak ki çok hayr verildi. Bu âyet ve öütleri, ancak,

olgun akl sahipleri anlar ve düünürler-, Âl i mrân sûresi sekizinci

âyetinde: «Yâ Habbi, Sen bizi doru yola kavuturduktan sonra,

kalplerimizi üphe ve zanna kaydrma. Bize, katndan, tam rahmet
olan istikameti tevfik ve inâyet eyle. Muhakkak ki, Sen herkesin

muradlarm vericisin», Yûsuf sûresi yüz birinci âyetinde: «Yâ Rab-
bi, bana (Msr) mülkünü verdin, rüyâ ta'birini örettin! Ey gökle-

ri ve yeri yaratan Rabbim, dünyada ve âhirette Sen benim yardm-
cm ve ilerimin mütevellisisin. Sana teslim ve tevhidde sebatm ol-

duu hâlde beni öldür ve sâiih olan babalarma ilhak eyle!», Kehf
sûresi altmbeinci âyetinde: «Orada Bizim seçkin kullarmzdan
birini buldular. Ona tarafmzdan inayetimizle vahy ve peygamber-

lik, yahut uzun ömür vermitik. Bize mahsûs ve tevfikmzla bilinen

ilmi, tarafmzdan ona örettik», Nahl sûresi ve yüz yirmibeinci âye-

tinde: «Ey Muhammedi (aleyhisselâm) insanlar üphesiz hak delil

ve salam söz ile ve Kur'ân- Kerîm 'in va'zlar ile Rabb'inin yolu

olan slâm dinine çar», Zümer sûresi dokuzuncu âyetinde: «Bilen-

lerle bilmeyenler, bir olur mu? Bu misâllerden, olgun akl sahipleri

ibret ve öüt alr», Enbiyâ sûresi yetmidokuzuncu âyetinde: «Biz

onu Süleymân'a (aleyhisselâm) bildirdik ve örettik», Zümer sûre-

si yirmiikinci âyetinde: «Kalbi slâm kabulle açlann bu hâli,

Rabb'isi tarafndan onun üzerine bir mârifet nûrudur», Rahman
sûresi banda: «Rahman sfatyla mevsûf olan Allahü Teâlâ, Habîbi

Muhammed aleyhisselâma Kur'ân- Kerîm'i öretti. nsan yaratp,

konuma, yazma, anlama ve anlatma öretti», înirâh sûresi ban-
da: «Biz senin sadrn geniletmedik mi?», Kevser sûresi banda:
«Biz sana ilim, amel ve erefden, çok hayrlar verdik» buyuruyor.

Allahü Teâlâ hadîs-i kudsîde buyurdu ki: «Ey Âdemolu, bâtn
ilmi srdr. Onu kullarmdan gizledim ve has [seçkin] kullarma
emânet ettim. O Beni tanmann neticesidir. Ey insanolu, ahlâkm-
la ahlâktan ki, ilim kalbinden çksn. Sana nasihat versin ve seni ya-

atsn. Ey insanolu, karnn tok olduu hâlde, nasl ilme heves eder-

sin, çok konutuun hâlde nasl hikmete heves edersin. lmi açlkta.
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hikmeti susmada ara. Ey insanolu. Ben mevhibemi seher vaktinde

uyank olanlara veririm, siz ise uyuyorsunuz. Hikmetimi karn bo
olanlara veririm, siz ise toksunuz. O hâlde bunlar nasl bulabilir-

siniz».

Peygamber Efendimiz de (sallallahü aleyhi ve sellem) ümmeti-
ne efkatiyle din ilmini öretmekle, ledünni ilmi bildirip, yollarn
gösterip hakikatini duyurmutur. Nitekim baz hadis-i eriflerde bu-
yurmutur: -Hazret-i Hzr ile Hazret-i Mûsâ aleyhimüsselâm bir ge-

mide iken, bordasna bîr ku konup, denizden su içmitir. Onu gö-

rünce Hzr aleyhisselâm Mûsâ aleyhisselâma: Ey Mûsâ, Allahü Teâ-

lâ, bana bir ilim öretmitir ki, onu sen bilmezsin, sana bir ilim ö-
retmitir, onu ben bilmem. Benim ilmim ve senin ilmin. Allahü Te-

âlâ'nn ilmine göre, bu kuun engin denizden ald iki damla su gi-

bidir, demitir.. «Allahü Teâlâ'ya. krk gün. hâlis olarak ibâdet ede-

nin dilinden hikmet pnarlar akar». Yâni söyledikleri, Kitâb ve sün-

nete uygun hikmetler olur. Yine buyurdu: «ilmi ile amel edene, Al-

lahü Teâlâ, bilmediklerini ilham eder». «Mü'minin kalbi, hikmet p-
nardr». «Hikmet, gönülde bir nürdur». «Hikmetin meyvesi kurtu-

lutur». «Mü'minin matlûbu hikmet, münâfknki ehvettir». «Hik-

met mü'minin kaybettii maldr. Nerede bulursa alr». «Hakimin
sermayesi hikmettir», «tlim ikidir: Biri Kur'ân- Kerîm'in zâhir ilmi

olup, Hakk Teâlâ'nm kullarna hüccet ve delildir. Dieri Kur'ân'n
bâtn ilmi olup faydal ve Rabbani ilimdir». Nazm:

1. lm i kulûb oldu çünki ilm i tasavvuf

Kalbini sâf eyle, çekme bâr- tckellüf.

2. Her ne kim ma'dûm olursa etme temennâ
Her ne ki mevcûd olursa, etme tasarruf.

3. Kim biri iki görür bu cilve-gâh içre

Yaksa gerek âhir an da- teessüf.

4. Dîde vü dîdân filhakika bir anla

Çem-i Zeliha'da idi tal'at- Yûsuf.

5. Nûr- muhakkik cihân eyledi rûen
em'-i mukallid söner, görse o bir püf.

6. Ârif-i nefs oldu, bir nefeste muhakkik
Çün dile dilberden erdi cezb i telattüf.

7. Mehbit-i irfân deilse hâtr HAKKI
Ders i avârif ne sûd ü bahs i tearrüf.

1. Madem ki gönül ilmi, tasavvuf ilmidir; öyleyse gönlünü temiz

tul ve tekellüf yükünü çekme.

2. Elden çkan isteyip de kendini üzme; elindekinin de kymetini

bilip olur - olmaz harcama.

3. Bu dünya içinde biri iki gören kiiyi sonuçta üzüntü atei

yaksa gerek.

4. Göz ile evgiliyH gerçekte bir anla (ikisinin ayn olduunu dü-
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§ün). Çünkü Yûsuf'un yüz güzellii zaten Züleyhâ'ntn gözünde mev-

cut idi.

5. Hakikat ehlinin nuru cihan aydnlatt. Oysa taklit mumu bir

«pw//..» ile sönüvenr.

6. Hakikat ehli bir nefeste nefsini bildi. Çünkü gönüle, lütufkâr-

lk cezbesi Sevgiliden dolay eriti.

7. Hakk'nn gönlü irfân yurdu deilse, bilgelik dersi ve ûriflik

bahsinden ne çkar.

KNC NEV: Evliya hikmetinin had ve alâmetini, kadr ü ky-

metini ve muhafazasn bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, hikmet akl- meâdn kelâmdr.

Tasvir olunsa, onunla güne kararr. Hikmet, Rabbani ilham olan

ledünni ilimdir. Hikmet, arifin kalbinde bir noktadr. lim, o bir nok-

ta olup, cahiller onu çoaltp fenleri yapmtr. Hikmet, arifin kal-

binde, meselâ bir minârenin ucuna konmu bir kuun azndaki kl

gibidir. Hikmet tam anlay ve firasettir. Hikmet, yakin mükâefe-

sidir. Hikmet, gaybn müâhedesidir. Hikmet, izafi rûhdan, ârifin

kalbinde zuhûr eden bir nurdur. Nasibi çok olan ârifin hikmeti, da-

ha çok ve daha tamamdr. Hikmet, konumada doruyu bulmaktr.

Hakk ile konuup, Hakk ile susmaktr. Bir hakim demitir ki: Hik-

met nuru kalbime ineli, otuz yl olup, o günden beri dilimden, pi-

man olunacak bir söz çkmamtr. Hikmet, söz, hareket ve istekler-

de isabettir. Zira hakim olan, ancak, Hakk' konuur, doruyu söy-

ler. Ancak Hakk için amel eder. Ancak Hakk'n muradn murad

eder. Hikmet edinmez, az konumak ve nfk kullanmaktr. Hikmet,

Allahü Teâlâ'nm gayb hazineleridir. Görünüp, evliyânn kalplerini

pür nûr eder. Evliyâ-y kirâm, hikmet pnarlardr. Rahmet maka-

mdr. Gönülde ehvet, hikmeti örter. Kalbin zulmeti ehvettir. Nûr
ve huzur hikmettir. Dünyada aydnlkla karanlk bir yerde toplan-

mad gibi, hikmetle ehvet de bir gönülde toplanmaz. O hâlde eh-
vetleri terk eden, hikmetlere mâlik olur. Hikmetin ba, Allahü Te-

âlâ ile olmaktr. ehveti terk, hikmetin süsüdür. Gönülde hikmet

kuvvetlendikçe, ehvet zayflayarak yok olur. Gönül, her ehvetten

ve bakanlk sevdasndan kurtulunca, onda hikmet nûru zuhûr

eder.

Hikmetin alâmeti, dünya ehvetleri sevgisini terk ve Mevlânm

ünsiyyet ve huzurunu istemek ve aramaktr. Hikmetin alâmeti az

yemek, az içmek, az uyumak, çok susmak ve ihtiyac kadar konu-

maktr. Gönülden Mevlâya tam teveccühdür. Hikmetin alâmeti,

Hakk'a tevekkül, tefviz, teslim ve rzâdr. nsanlara güzel ahlâk ile

tevazu, rfk ve müdârâ etmektir. Hikmet, kendinden büyük olana

teslim olmaktr. Kendinden küçüüne efkat ve merhamettir. Bu s-

fatlarla sfatlanm olan ârif, hakim-i lâhidir. Onun söz ve hareket-

lerinin faydal hikmetleri saylamayacak kadar çoktur. Nazm:
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1. lâhî, öyle mereb ver ki, uysun ona mereblcr,
Dil olsun akna zâhib ki, O'ndandr bu mezhebler.

2. Dilerdim bî-murâd olmak, çün ol hem ber-murâd oldu,

O matlabdan dahi geçtim, bulundu cümle matlablar.

3. Çü tedbîr i hredden bitmedi i derd i ak aldm,
Ki da dil gibi bir ebçera' bulmad ebler.

4. Çü nûr-i ak nûr-i cana, ol hem cisme râkibdir,

O râkibden habîr olsa, bulur izzet bu merkebler.

5. Hemân nâsüfteyektir bahr i hikmet dürri ey HAKKI
Ko vehm ü fehm ü akl ü fikri kesr olsun bu miskabler.

1. Rabbim! Bana öyle bir mereb ver ki, ona bütün merebler uy-

sun. Gönül Senin akna tutulsun ki. bu mezhepler hep ondandr.

2. Muradma erememeyi diliyordum. Oysa madem ki o muradna
erdi, artk o isteimden de vazgeçtim ve bütün isteklerim yerine geli-

verdi.

3. Aklllk tedbirinden i bitmeyince ak derdini aldm. Nitekim

geceler, gönül atei gibi bir gece çras bulmad.

4. Madem ki ak nûru, hem can nuruna, hem de cisme yüklen-

mektedir, öyleyse o biniciden haberdar olduu ölçüde bu binekler yü-

celik bulur.

5. Ey Hakk! Hikmet denizinin incisi, henüz delinmemi bir yegâ-

ne incidir. Öyleyse bu kuruntu, anlay, akl ve fikiri brak. Bütün bu

matkaplar brak krlsn.

Hikmet, ölü kalpleri diriltir. Dar göüsleri açar. Hikmet, haki-

min sermayesidir. Onu çok konumakla zayi etmemelidir. Hikmet
lezzetinin gönülden gitmesi, hakimin, sorulmadan söylemesidir. Hik-

meti ehlinden men etmek, ehline zulümdür. Hikmeti ehli olmayana
söylemek, hikmete zulümdür. Hikmete zulm etmek büyük hatadr.

Zira o zâlimin hasm Hüdâ'dr. Bir hakim-i îlâhi demitir, ki: -lk za-

manlarmda, hikmeti comasn, kaynamasn, gösümde müâhe-
de ederdim. Onu ehlinden ve ehli olmayandan esirgemeyip söyler-

dim. Bunun için bana sitem olundu: Has kullara mahsus olan hik-

meti, avama niçin söylersin? Bu büyük devleti niçin küçültürsün?»

Gerçekten de, hikmeti küçültmek, Hakk' tahfif ve küçültmedir. Tâ-

zimi gerekeni tahfif etme! Hikmetin kadr ü kymetini bilmeyenlere,

hikmetten bahsetme. Merkebin önüne inciler saçma! Zira evliyânn

hikmeti en güzel inciden de üstündür. Onu inkâr edenler, hayvan-

lardan aadr. O hâlde hakîm-i lâhînin anna lâyk olan, hikme-

hikmetin nûr ve sürûru onun içinde sönmesin, lezzet ve halâvetin-

den nasibsiz kalmasn. Nazm:

1. Sâfir-i mürg- cân esrar söyler

Dil i agâha ol her bâr söyler.
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2. Niçin hikmet kelâmn der ona kim
itince an zinhar söyler.

3. Peimândr o ârif evvel âhir

Ki mâra srr genc-i yâr söyler.

4. Çü âk mest iken bâzâra varsa
Hadishâneyi nâ-çâr söyler.

5. Aceb hâlet bu kim bir katre yemden
Hadîs-i kulzüm-i zehhâr söyler.

6. Heman bir bahrdandr bunca incu

Eer Molla eer Attâr söyler.

7. Hamû ol ger fena buldunsa HAKKI
Ki dilden ak- ho güftâr söyler.

1. Can kuunun nameleri srlar söyler. Bunu da uyank gönül-
lere her an devaml tekrarlar.

2. Bu hikmet dolu sözleri o kiiye niçin söyler ki onu iitir iit-

mez hemen bakasna söyler (srr fa edene sr söylenmez).

3. Ylana, sevgilinin hazineleri srrn söyleyen kii banda ve
sonunaa aatma pimandr.

4. Âk, kendinden geçmi hâlde iken kalabala varsa elbette o
srlar söylenen evi herkese söyler.

5. Garip bir hâl ki, denizden bir damla, bazan cokun okyanus-
larn olumasn anlatr.

6. Bunca inci hep ayn denizdendir. Oysa ki bazan Molla Câmî,
bazan Ferîdüddîn-i Attâr söyler.

7. Ey Hakk! Eer akta yok olduysan artk sus, ki ak gönülden
güzel sözler söyler.

ÜÇÜNCÜ NEVÎ: Evliya hikmetinin, faydal ilimlerden lezzetli

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, evliyâ hikmeti ilm-i billâhdr.
Nitekim Allahü Teâlâ «Bil ki, Allahdan baka ma'bûd yoktur», bu-
yurdu, îlm-i billâh, ilm-i hakikattir ve hâl ilmidir. Marifet ilmidir.

Ak ilmidir.
(

Bâtn ilmidir. Ledünni ilimdir, Südûr ilmidir. Kalp il-

midir, îlm-i billâh ayplarn örtûlmesidir. Günahdan kefarettir. îlm-i

billâha hikmet denir. Kur'ân'da çok hayrla anlatlmaktadr. Bunun
talibi, açlk ve susuzlua almtr. îlim ile hikmet, birbirinden cism
ile can gibi ayrlmazlar. îlim, örenme ile olur. Hikmet açlkla olur.

Demek ki, ilim dilden dile gelir. Hikmet gaybden kalbe gelir. îlim,

dilin dndan çkar. Ancak kulak deliine girer. lim, kalbin için-

den çkar. Nefse te'sir edip, kalbin içine akar. îlim dilin ilerinden-
dir. Dil ise, mülk âleminin hazinesidir. Bâtn ilmi, gönül hâllerinden-
dir. Gönül ise, melekût âleminin hazinesidir. Zahir ilmi, insanlar
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arasnda mehurdur. Kitaplarda yazldr. Bâtn ilmi. Hakk için. sa-

drlar içinde sakldr. nsanlara izhar, açklanmas yasaktr. Bâtn
vardr ki, inkâr olunmaz. zhârna imkân bulunmaz. Evliyânn hik-

metini inkâr eden. ebleh ve cahildir. Onun en küçük cezas, hikmet

zevkinden mahrum kalmaktr. lim. örenme ile olduundan, sonu

ve hududu olur. Mârifet Hakk'tan olup, haddi ve sonu olmaz. lim
tefekkürle bilinir. Hikmet tezekkürle bilinir. lm i billâh, Allahü Te-

âlâ'ya varan yollarn en yakndr. Nazm:

1. Eer ilm i aka gönül olsa kabil

Yazarsn o bir noktadan bin resâil.

2. Onun hfz ü tekrar hayretledir kim
Tezekkürledir ilm-i ak olma gafil.

3. Tefekkürledir çünkü akim ulûmu
Gerektir ona ders ü fehm-i mesâil.

4. Usûl ve fürû* içre oldun müsellem

Velî olmadn fer'den aslâ vâsl.

5. Çü akl oldu zahir, bu ak oldu bâtn
Ko hâricde akl sen ol aka dâhil.

1. Eer ak ilminde gönüîü anlatmak mümkün olsayd, onun bir

tek noktasndan binlerce kitap yazardn.

2. Onun ezberlenmesi ve tekrarlanmas kendinden geçmekle olur

ki, ak ilminin zikir ile edinildiini sakn unutma.

3. Akl ilimleri düünmeye dayanr ve ona ders ve konular iyi

anlamak gerekir.

4. Asl ve teferruat içinde yerini salamlattrdn ama, yine de

teferruattan geçip asla ulaamadn.

5. Akl zahir olduu için ak gizlendi. Sen de akl darda brak

ve aka gir.

Ulûm-i akliyyede mü'minle kâfir ortaktr. Mârifet nûrunu bul-

mak içinse mü'min olmak lâzmdr. O hâlde ilim, mârifetten daha

umumîdir. Mârifet, ilimden hususi ve ehemmiyetlidir. lim, an-

cak kâinata ular. Mârifet nuru ise, o Hazrete eriir. Onun için,

«men âleme nefsehu- denilmeyip, «men arefe nefsehu, fekat arefe

Rabbehu», denilmitir. Mârifet ilimden daha mergubdur. Zira ilim,

isim ve sfatlara, mârifet zâta mahsubdur. Hakk Teâlâ kullanndan

iki ey istemitir: Biri ilimdir ki. kulluk ilmidir. Dieri mârifettir.

yâni mârifet-i Rubûbiyettir. Rabb'ini tanmaktr. Bu ikisinin dn-
da kalan aklî ilimler, tamamen nefsin nasibi ve lezzetidir. Nazm:

1. Hesab ve hendese ilm olmam, bil ayn nâdâni,

Hidâyet okudun, lâkin hidâyet sanma sen ân.

2. Hidâyet ak bulmaktr, deminden nefsi bilmektir.

Ki ol bahr i nefesdendir bu nefh-i rûh-i insani.



874 MARFETNÂME
3. O bahrin zevrakdr çün bu ekl ü hey'et-i âlem,

Onun evkiyle eyler nüh felek bu raks ü devrân.

4. O bahr emvâcdr eflâk ü erkân ü mevâlidi,

O'dur mâhiyyet-i eyâ, Odur hikmet ân tan.

5. Yürek titretme, havf etme, yakndr dost, rak gitme,

Dcrûnun seyr kl, ho bul gönül tahtnda sultân.

6. Bulursan dilde cânân, ona bah eyle bu cân,
Görürsün âleme dolmu hemîe avn-i Rabbani.

7. Senindir ak ü hem irfân, senindir hüsn ü hem ihsân,

Hidâyet buldun ey HAKKI, budur ariflerin ân.

1. Aritmetik ve geometri ilim deil, cahilliin tâ kendisidir. Hi~
dâye okudun ama sakn onu hidâyet sanma.

2. Hidâyet ak bulmak ve kendini bilmektir. Nitekim insanî rû-

hun soluu da o nefes denizindendir.

3. Âlemdeki bu ekil ve yap o denizdeki bir kayk gibidir. Dokuz
felek de ite O'nun evkiyle böyle döner dolar.

4. Felekler, dört unsur ve üç çocuk (madenler, bitkiler, hayvan-
lar) hep o denizin dalgalardr. Eyann mahiyeti ve hikmeti O'dur,

sen asl O'nu tan.

5. Yürein titremesin, korkma ki dostun yakndr, uzaklarda
arama. çine bak da gönül Sultann orada güzelce bulmaya bak.

6. Gönlünde Sevgiliyi bulursan, cann da O'na balayver. Böy-
le yaparsan lâhî yardmn âlemleri kuattn görürsün.

7. Ak, irfân, güzellik ve ba hep Senindir. Kurtulu buldun
ey Hakk, âriflerin an da budur zaten.

Mü'min hikmet ister. Münafk ehvet ister. ehvete malûb
olan, hikmetten mahrum olur. Hikmet, kalbin açlmas, nefsin te-

mizlenmesidir. Ruhlarn lezzeti, srlarn taddr. Zünnûn- Msrî'nin
(rahmetullahi aleyh) eshâbmdan birisi kendisine sordu-. «Hikmette
olan tatllk nedendir ki, evliyânn azndan çknca, onu duyanlar,
ondan lezzet alrlar?» Üstad cevabnda.- «Hikmet, ilham ilmidir. Ha-
kimin kalbine iner, Hakk tarafndan kalbe gelmesi, yakinen belli ol-

duundandr ki, onda çok tad bulunur. Zira o hakîm-i lâhî, «ben
filândan, o da filândan duydum» demeyip, «kalbim bana Rabb'im-
den bildirdi ki» buyurur. O hikmetin, dinin usûlünden ve yakini i-
lerden bulunmas, ilhâm- Rabbânî olduunu duyurur», dedi. Nazm

1. Kalb i ârifde hemân hikmet i Mevlâ oldu,

Cân ho mazhar- envâr- tecellâ oldu.

2. Kim ki gark yemm-i ak olmu, o vahdet bulmu,
Lâcerem gönlü evi Mescid i Aksâ oldu.
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3. Söyleme herkese hikmet sözünü ey HAKKI
Kim ânn sözleri hep remz ü muamma oldu.

1. Arifin kalbi daima Mevlâ'nn hikmetleriyle doludur. Can da

tecelli nurlarna kavutuu yer oldu.

2. Ak denizinde boulmu kii vahdet bulmutur. üphesiz bu

kiinin gönül evi Mescid-i Aksa olmutur.

3. Ey Hakk! Hikmet sözünü herkese söyleme ki, o sözler hep

simge ve bilmece oldu.

Nitekim Ebû Tâlib-i Mekki (rahmetullahi aleyh) demitir ki:

Allah' bilen âlimin üç ameli vardr: Biri zâhirî ilim olup, zâhir eh-

line verilir. Biri bâtn ilmi olup, ancak ehlin© bildirilir. Üçüncüsü

zâhir ve bâtn ilmi deildir. O gizli bir srdr. Kendisi ile Allahü Te-

âlâ arasnda örtülü ve sakldr. Onun marifetinin özü, muhabbetinin

zevki, hikmetinin esas, hakikatinin ilmi O'dur. Onun devlet serma-

yesi, sonsuz saâdeti, en büyük yaknl, izzet ve lezzetinin nihayeti

O'dur. O ilmi ne zâhir ehline izhâr edebilir, ne de bâtn ehline aça-

bilir. O ilim, yalnz Allahü Teâlâ ile kulu arasnda kalr. Nitekim:

«Seçkinlerin sadrlar, sr mezarlardr» denmesi, bu mânâdadr. Fâ-

risi rübâl (tercümedir):

Hakikat ilmi sinede bulunur Dersde olmayanlar sinede olur.

Yüz ev dolu kitab olsa ne fayda Sine kitab olunca korku mu olur?
I*.

Nitekim su alçaklara doru akar. Hikmet de mütevazi gönülle-

re iner. Yâ Rabbi, bunu bize müyesser eyle. Nazm:

t. Nakibend câna cânlar, câna hem mâyildir ol,

Akln meyli lisândan, âka hâsldr ol.

2. Dilde hikmet çün semâdr, bu bedendir çün zemin,

Bu zeminden tâ semâya fark çok menzildir ol.

3. Dil sehâb- âsümandr, sineler dam üstüdür,

Nutk- bârândr lisân mizâbna nâzildir ol.

4. Nutk- dilden tayyib ü tâhir iner her sineye,

Sine ger âlûde ise, anda hem bâtldr ol.

5. Hikmet ol sathn olur kim ebri bârân yadrr,

Ebrden yamur alan sath ol sözü kaildir ol.

6. Nâvdân- gayrdan kim âb alr sârikdir ol.

Hikmet alan halktan kâil deil nâkildir ol.

7. Kendi nefsin bilmeyen, cahildir ol ârif deil.

Her cevab kim o söyler, mânâda maildir ol.

8. Kim ki bilmi nefsin, olmu mâsivâdan rûhu pâk,

Nutk- pâkinden safâ bul hikmete naildir ol.
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9. Çün ayak tanr kabn, zulmette ey HAKKI, dahî.

Her gönü] dostun tanr zevk ile ho kâbildir ol.

1. Can süsleyicisine canlar, mâil olurlar. Nitekim akllnn mey-
li, lisandan âa belli olan eyedir.

2. Gönüldeki hikmet, gökyüzü; bu beden de yerdir. Bu yerden
tâ semâya kadar aradaki uzaklk bir hayli vardr.

3. Gönül gökyüzündebi bulut, sineler ise çatlardr. Söz bir ya-
murdur ki gönül oluuna akar.

4. Gönül konumalarndan her sineye güzellik ve temiz sözler

iner. Eer sine temiz deilse o inenler orada bâtl olur

5. Hikmet, bulutlar yamurlar yadran
yamur alan sath söz söylemeye hak kazanm saylr.

6. Bakasnn sarncndan su alan kii hrszdr. Tpk halktan
hikmet alan kii gibi ki, o, sözü söyleyen deil ancak nakledendir.

7. Kendi nefsini bilmeyen ârif deil, cahildir. Her cevab söyle-

yen kii ise mânâlar bilen kiidir.

8. Nefsini bilen ki Allah'tan baka eylerden kurtulmutur. BÖyle-

lerinin temiz sözlerinden hikmet al ki, bunlar hikmete nâil olanlardr.

9. Ey Hakk! Ayak, karanlkta bile kendi pabucunu tanr. Bu-
nun gibi her gönül de kendi dostunu zevkle tanr, ki bu da, onun ka-

biliyetidir.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Evliyann hikmeti, onlarn temiz sözünden
leziz ve tatl olduunu ve kainlere çok te'sir ettiini, hakim i lâhi-

nin âlimlerden bilgili ve erefli olduunu bildirir.

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, bir hakim kalp, bin âlim kalp-

ten halim ve selimdir. Alimin sözü hastaya ifâ verir. Hakimin sözü,

ölüye hayat verir. Hikmet ilmi kudsi oktur. Hakimin konumas
onun yaydr. Talibin kalbi onun hedefidir. Atc Hayy ve Kayyûm'-
dur. O'nun için hatâ yoktur. Alimin ticareti, bakasnn sermayesi

iledir. Hakimin ticareti kendi sermayesi iledir. lim gümü, mârifet

altndr. Hikmet cevherdir. Âlim, sorulunca cevap verir. Hakim ise,

cevap vermemek için özür diler. Alim, insanlara dediinden aa-
dr. Hakim ise, dediinden yüksektir. Halka her isteklerinde fetvâ

veren mecnûn ve sâhidir. On mes'elenin dokuzundan sükût edip bi-

rine cevap veren hakim i lâhidir. Hakimin kalbi ve rûhu mâsivâdan
fâri ve âridir. Onun için, onun kalbinden diline hikmet akar. Nite-

kim îmâm- Ahmed bin Hanbel, Muhammed âfii ile bir yerde, na-

mazn kazas içtihadnda konuurken, yanlarna evliyâ-y kirâmdan
bir çoban gitmitir. mâm- Ahmed, îmâm- afii'den o çoban imti-

han için izin istemi, mâm âfii (rahimehullah) ona izin verme-

mi iken, ve o çobann kalbine dokunmay ona lâyk görmemi iken,

tmâm- Ahmed çobana: «Bir mü'min bir vakit namazn kaçrsa ve

be vakitten hangisini kaçrdn unutsa, hangi vakti kazâ etmeli-



EVLYANIN HKMET 877

dir?» diye sordu. Çoban dikkatle bakp; -O kimse gafildir, be vakti

de kaza etmesi lâzmdr», deyince, büyük imâm, onun heybetinden

kendinden geçip yere dümü, çoban da kalkp yoluna gitmitir.

mâm Ahmed aylnca, çobann o cevabn beenip, heybetine a-
mtr. Evliyâ-y kiramn çoban böyle iken, âlimleri ne kadar uya-

nk olur diye ibret almtr. Sonra muhabbet yoluna sülük edip,

maml yannda, evliyânn da en büyüklerinden olmutur.

Alim. nefsini ilmiyle mülâhaza eder. Hakim ise. nefsini terk ve

vücûdunu nefy ile. Rabb'ini mülâhaza eder. Nitekim mâm A'zâm

Ebû Hanîfe (rahmetullahi aleyh) evliyann havassndan [seçkinle-

rinden] olduu hâlde. îbrâhim Edhem Hazretlerine, «Seyyidimiz,

Efendimiz îbrâhim- derdi. Eshâb ona tâziminin sebebini sorduk-

larnda: «Biz ilmimiz ile nefsimizi düünürüz, evliyâ kendilerini unu-

tup, hikmetle Mevlâ'larn düünürler-
.
buyurdu. [Bu sözden mâm-

A'zâm'm da brâhim-i Edhem gibi büyük veli olduu ilim. akl ve

hâl sahiplerince anlalmaktadr].

Alimin hakime ihtiyac çoktur. Hakimin âlime ihtiyac yoktur.

Nitekim Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm Hzr aleyhisselâma muhtaç

olup, sohbetine gitmitir. Hzr aleyhisselâm ona muhtaç olmayp

ayrlmtr. Halk. âlim ile terbiye olur. Alim de, hakim ile terbiye

olur. Hakim ise. yalnz Rabb'i tarafndan terbiye olur. Nitekim ha-

dîs-i erifde: «Rabbim beni en güzel ekilde terbiye eyledi», buyu-

ruldu. Cahil ve eksik olan avâm. önce gidip bir âlimden ilim öre-

nip, usûl ve fürû'u, yâni akaid ve amelî bilgileri örenir. Hattâ Arab

edebiyat bilgilerini tamamlayp, akli ilim ile âlim ve âmil olur. lâ-

kin nefsi, hâli üzere cahil ve nâks kalr. Sonra o âlim gidip bir

mürid i kâmilden hilm örenip, ahlâkn güzelletirir. Belki sülük

le yedinci makama gidip, nefsi de kullukla ârif ve kâmil olur. te
bu kâmil kendi kalbine varp, Rabb'iyle hâzr olup. hikmetine nâzr

olup, O'nun eriatiyle Habibinin izinden gidip, bu beytine huû' vo

hudû* edip. tam kullua kavuur. Bütün edebler, artlar, ilim ve mâ-

rifetler onda hâsü olur. Zira insan- kâmil, Mevlâ'nn rzâsn, kendi

gönlünün inbisât ve ünsünde bulur. Rabb'inin rzâszln kalbine

inkbaz ve heybetiyle bilir. te bu iaret müjdesiyle hakimâne yü-

rür. Kt'a:

Lûtf ti kahrn eseri dilde sürür ü gamdr

Emr ü nehy ol ferah ü gamda yân zahirdir.

Gelse gam, belki günâh ledin istifar et,

Kim gönül holuu her hayra nian z&hirdir.
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Lütuf ve kahrn eseri, gönüldeki sevinç ve üzüntüdür. Emir ve

nehiy de o ferahlk ve gamllkta apaçk bellidir. Eer gönlüne gam
gelirse bil ki günah 'iledin, istifar etmelisin. Gönül holuu ise her

türlü hayrlarn apaçk delilidir.

Evliyâdan bir hakim, bir hakime gidip, huzûrunda oturup: «Sa-

na bir ey soracam», dediinde, dieri: «Alimleri brakp, bana
sual sorman, meselâ bir sultan yolunu arp sahraya düünce,
orada olan çobanlan brakp, yolu kendisi gibi bir sultandan sor-

maya benzer», dedi. Hakim-i lâhînin âdetlerinden biri udur ki, in-

sanlarla bulununca konumaz. Kalbiyle üns huzuruna gider. Ona
ne sorulsa, gönülden ona açlan cevab söyler. Böyle bir hakîm-i lâ-

hi bir gün bir mecliste vecd hâlinin çokluundan hikmet diliyle tat-

l sözler söyler iken, hakikat mânâsnda çok incelik bulunan, idrâk

zevkiyle, göüs parçalayacak nükteler söyler. Sonra kendisine, o

nüktelerden birini, bizim için tekrar etseniz ho olur, denildiinde;

«Ho olur; ancak o ak hâli, eer bir daha elverirse, ho olur. Yoksa

sözüm lezzet ve zevkten bo olur», buyurur. Nazm-.

1. Sensin ey ak ki, her canda suhan söylersin

Lîk uak dilinden sözü Sen söylersin.

2. Daima hazret-i ma'ûk- ezeldir yârn
Dem-be-dem ânn için hubb-i vatan söylersin.

3. Hüsn-i dildâr ile ho zevk u safâ buldukça

Cana cân bah edip, andan tene ten söylersin.

4. Her sözün mihr ü muhabbette hatâsz sözdür

Sen ki evsâf- rûh-i mâh-i Huten söylersin.

5. Leker-i rûh-i revân içre çü Mansûr oldun

Ol sebebden suhan- dâr ü resen söylersin.

6. Müjde-i Yûsuf'u Ya'kûb- hazîne getirip

Hem habibe sfat Veys-i Karen söylersin.

7. Tâ-bc-key HAKKI'ya derler, söz ifa etme

N'etsin ol âk- meczûb ki, Sen söylersin.

1. Ey ak! Her canda söz söyleyen sensin. Lâkin âklar dilinden

sözü de yine sen söylersin.

2. Sevgilin, daima ezel ma'ûku olan Allah'tr. Durmadan O'nun

için vatan hasretini anlatan sözler söylersin.
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3. Sevgilinin güzellii ile hoça zevk ve safa buldukça O'ndan

cana can bahedip, tene ten söylersin.

4. Her sözün sevgi ve ak konusunda hatasz sözdür. Sen ki Hta
(Türkistan) güzellerinin yanam anlatr durursun.

5. Rûh- revân (ermiler) ordusu içinde Mansûr olduun içindir

ki daraac ve yal urgan sözleri ederdin.

6. Hüzünlü Ya'kûb'a Yûsuf'un müjdesini götürüp hem de Allah'-

n Sev^üisi olan Peygamber'e Veysel Karc.nî'nin saffetinden bahseder-

7. u Hakk'ya niceye dek «Sözleri ifâ edip durma», diyecekler.

O zavall âk ne yapsn, söyleyen o deil ki, Sensin.

Bir hakime, camide bulunsanz da, insanlara faydanz olsa, de-

diklerinde, cevap verip: «Câmi'de oturan ancak câmi'dir [toplayan],

ben câmi' deilim, mecmu'um [toplanmm]- buyurur. Hakk Teâlâ

Arifin kalbinde hikmet aaçlan dikmitir ki, onlar açlk nehirleri

ile besler. Hakîm-i lâhinin kalbinde olan hâli. bostancnn bostany-

la olan hâline benzer. Zira hakimin hâli ve ân öyledir ki, daima

gönlü bahçesine girip, her birinden Hakk a lâyk olmayan eyleri

keser, atar. Önce tevhtd bana gider. Orada irk ve üphe bulduy-

sa, onlar söker, atar. Sonra tevekkül bana gider. Orada korku ve

kaçma bulduysa, onlar çkarr atar. Sonra tefviz bahçesine gider,

orada tedbir ve ihtiyar bulduysa, onlar söker atar. Sonra sabr bah-

çesine gider. Orada sabrszlk ve feryâd bulduysa, onlar söker atar.

Sonra rzâ bahçesine gider. Orada rzâszlk ve kzgnlk bulduysa,

onlar çkarr atar. Sonra mârifet bana girer. Orada nefs, hevâ ve

mâsivâ bulduysa, hepsini söküp atar. Sonra muhabbet bana girer.

Orada bakasna meyil ve itibar, insanlarla bulunmaktan holanmak

gibi eyler bulduysa, hepsini kökünden söküp atar. Sonra hikmet

bahçesine gider. Orada bulunan aaçlan açlk suyu ile sular. Böy-

lece çiçek ve meyveleri mükemmel ve olgun olur. Zevk ve lezzetin-

den canna can katar. te o hakim iki cihandan kaçp, o bahçeye

can atar ve vahdet denizine gömülür. Her murad ve maksuduna

ular. Akli olan, evliyann hikmetine meyilli olur, onunla amel eder.

Arif olan bu hikmete vâkftr. En büyük ni'met, hikmet mektebidir.

Hikmetten lezzet almak ni'met ve ganimettir. Evliyâ hikmetini hfz

eden. hakikatten istifade eder. O'nunla konuann, kadr ü kymeti

aziz ve yüksek olur. Kalbinden içeri giden ârif, akl küllden hikmet

dersi alr. Hikmet ilmi ile dolup, engin deniz olur kalr. Nazm

sin.
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1. Muallim aktr künc- sükût olmu debistân

Sebaktr bilmemek dildir ann tfl- sebak-hân.

2. Lisân bî-zebânlktr bu fâdl, kâmil üstâdn.
Veli âlemde yok ann lisânn anlar akrân.

3. Gönü] çün bilmemek zevkin bulur her defter i fikri.

Ki yazm kilk-i akl an, eder raahv âb nisyân.

4. Tavilû'z-zeyl bir tomardr bu bilmemek lmi,

Ki ömr ü câvidân içre bulunmak hadd ü pâyân.

5. ühûdü'l Hakk fi'l-kalb oldu mazmununda bir nükte,

Sevâdü'l-vech fi'd-dâreyndir onun memdûh- unvân.

6. Tasavvur edemem bir kimse tasdik ede bu ilmi,

Muarref olmadysa kef ü hüccet zevk- vicdani.

7. Ulûmun enfa' hikmettir, an aktan ören,
Rumûz pîr-i ak anlamaktr ârifin an.

8. lâhî, izzetin Hakk, enîs et canma ak,
Ki ânn hikmeti zevkyle kendimden olam fâni.

9. Fakîrullah' HAKKI'dan yânseyr eyleyen ârifi,

lyân ehlidir ol neyler delil i akl ü burhan.

1. öretmen, aktr; okul ise sükût köesidir. Ders, bilmemektir;
onun örencisi ise gönüldür.

2. Bu faziletli ve olgun hocann dili, dilsizliktir. Ancak âlemde
onun dilini anlayan bir kendi gibi yok.

3. Gönül bilmemek zevkini bulur o fikir defterinden ki, onu akil

kalemi yazm olsun. îte onu unutkanlk suyuyla siler yok eder.

4. Bu bilmemek ilmi, zeyli uzayp giden bir tomardr ki, sonsuz

hayat içinde bile ona bir son ve snr bulunmaz.

5. Onun anlattklar içinde «Kalbde Hakk' gören» nüktesi var-

dr. Onun övülen unvan ise Mi âlemde de yüzkaral» dr.

6. Keif ve delil bu zevk ve vicdan bilmediyse, bu ilmi tasdik ede-

cek bir kimse düünemiyorum.

7. limlerin en faydals hikmet ilmidir. Onu da aktan ören.
Ârifin an, ak pirinin remizlerini anlamakladr.

8. Rabb'im! Yüceliin hakk için canma ak dost eyle, ki onun
hikmeti zevkiyle kendimden geçeyim.

9. Allah'n fakir kulu olarak Hakk'y gören ûrif gerçekten göz

ehlidir (görmesini bilir) ki o akln ispat ve delili ne yapsn.
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DÖRDÜNCÜ FASIL

Evliyâ-y kiramn fazilet ve bereketlerini, âdetlerini, tariflerini,

vecd ve hallerini alâmet, hareket, hareketsizlik, mertebe ve keramet-

lerini, müahede ve makamlarnn nihayetini dokuz nevi ile beyân
eder:

BRNC NEV: Evliya y kirâmm fazilet ve bereketlerini Ktr-
ân- Kerim ve hadisi erifler ile bildirmektedir:

inâyetle Kendi evliyasn tarif

muhabbetini duyurur. Nitekim Bakara sûresi iki-

yüz elliyedinci âyetinde: «Mü'minlerin din ve
en yakn ve velileri Isevdikleril Allahü Teâlâ'dr. Onlar
karanlklarndan, hidâyet aydnlna çkarr». Yûnus sûresi altrm-
ikinci âyetinde: -Biliniz ki, Allahü Teâlâ'mn velîlerine, sevgili kul-

larna korku ve üzüntü yoktur», Enfâl sûresi otuzdördüncü âyetin-

de: -Onun sevdii kullar, irketten saknan mü'minlerdir», «Allahü
Teâlâ muttekîleri sever», «Allahü Teâlâ mü'minleri sever». ûra sû-

resi dokuzuncu âyetinde: «Dost ve yardmc, yalnz Allahü Teâlâ'-

dr», Yûsuf sûresi yüzbirinci âyetinde: «Yâ Rabbi, dünyada ve âhi-

rette Sen benim yardmcmsn. lerimi yürüten Sensin. Sana tes-

lim ve tevhidde sebatm olduu halde beni vefat ettir ve sâlihlere

ilhak eyle», Furkan sûresi altmüçüncü âyetinde.- «Allahü Teâlâ'-

mn makbul kullar, yeryüzünde sekine ve vekar ile yürüyen ve câ-

hiller onlara, edeb d hitâb ettiklerinde, cevabiarn d an sert söyle-

meyip, yumuak sözlerle günâhdan sâlim olanlardr», Furkan sû-

resi altm dördüncü âyetinde.- «Onlar, Rab'leri için secde ve kyâm-
la (yâni namazla) geceyi geçirirler», Nûr süresi otuzyedinci âye-

tinde: «Allahü Teâlâ'mn öyle kullar vardr ki, alveri onlar Al-

lahü Teâlâ'y hatrlamaktan alkoymaz», buyuruyor.

Allahü Teâlâ hadis i kudsilerde buyurdu ki: «Veli kulumun di-

lediini yaparm. O Bana tutunur, Benimle hükm eder. Eer Benden
dünyann zevalini lyok olmasml istese, onun için dünyay yok ede-

rim. Çok sevdiime keramet veririm». «Benim evliyam, Benim kub-

belerimin, örtülerimin altndadr. Benden bakas onlar tanmaz».
Hazret-i Dâvud aleyhisselâma vahy gönderdi ki: «Ey Dâvud, Be-

nim muhabbetime meyi eden evliya kullanma de ki: Onlarla ara-

mzda olan perdeleri Ben lütfumla kaldrrm, Beni basiretle görür-

maz. Benim tarafmdan onlara lütf ve genilik eritii halde, insan-

kin ve kzgnlk, onlara asla te'sir etmez, asla keder

F. : 56
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vermez. Ey Dâvud! Beni sevdiini söylüyorsan, önce kalbinden, dün-

ya sevgisini çkar. Zira Benim sevgim ile dünya sevgisi bir kalbte.

birlikte bulunmaz. Ey Dâvud! Önce sen Benim sevgimi kalbinde

hâlis ve kuvvetli yaparsan, her eyde Benim kudret ve hikmetimi

görürsen, dünya ve dünya ehli ile bir arada bulunsan da, sevgim

azalmaz, sana bir zarar gelmez. Ey Dâvud! Beni seviyorsan, nef-

sine düman olup, onu ehvetlerinden men eyle. Böylece sana mu-

habbetle nazar edip, aramzda olan perdeleri kaldrrm. Ey Dâ-

vud! Yeryüzünde nice evliyâ kullarm vardr. ,Onlar Benim dostla-

rmdr. Ben de onlarn dostuyum. Onlar Bana mütaktr. Ben de on

lara mütakm. Onlar Beni zikr ederler. Ben de onlar zikr ederim.

Gurbette olanlar vatanlarn arzuladklar gibi, onlar geceyi arzu-

larlar. Onlar, geceleyin sürür içinde olurlar. Akam olup, karanlk

basp her dost, ancak kendi dostuyla yalnz kalnca, onlar Benim

için kyamda durup, boyunlarn büküp, yüzlerini açp, yalvararak

münacât edip, ni'met ve ihsanm isterler. Onlar bazan oturur, ba-

zan rükû ve bazan secdede olurlar. Sevgimden baka Benden bir

ey istemeyip, rzâ yolunda giderler. Ben de onlara, çok sevdiim

için üç ey veririm: Birincisi, kalblerinc ihsân ettiim, indirdiim

bir nurdur. Hep konusalar, onunla Benden haber verirler. kincisi,

Ben onlara zât ve sfatmla teveccüh ederim. Hiç bilir misin ki. Ben

teveccüh eylediim dostuma, neler ihsân eylerim ve o nice devletle-

re eriir. Üçüncüsü, öyle bir ikrâmdr ki, onu ancak Ben bilirim

bir de o kulum bilir. Yerde ve gökte olan eyler, o ikramn yannda

küçük ve az kalrlar».

Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellom) mehur hadislerin-

de buyurmutur ki: «Ümmetimin evliyâs göründükleri zaman, Al-

lahü Teâlâ hatrlanr. Zira evliyâ yüzünü görmekle ereflenenin kal-

binde Allah fikri bulunur». «Ümmetimde öyle insanlar bulunur ki,

onlar insanlardan ayrhrlar. nsanlar onlara aar. Onlara deli der-

ler. nsanlar da onlara deli görünür. Biliniz ki, onlar abdallardr».

«Allahü Teâlâ'nm halkndan evliyâs açlk ve susuzlukta olanlardr.

Onlara eziyet edenden Allahü Teâlâ intikamlarn alr». «Dünyâ,

âhiret ehline haramdr. Âhiret de, dünya ehline haramdr. kisi de

ehlullaha haramdr. Ehlullah, evliyâ-y kirâmdr». Nazm

I. Gel can gözün aç ey püser

Can misli hep bi-pâ vü ser

II. Bi-kesb ü kâr olmu kamu
Çün mest- yâr olmu kamu

III. Zerrât-ve dolmu havâ

Varlklar bulmu fena

IV. Hâr içredirler gül gibi

Âb ü kil içre dil gibi

Kl evliyâya ho nazar.

Dil misli hep zir ü zeber.

Zerd ü nizâr olmu kamu,
Onlarda birdir hayr ü er.
ems onlara olmu kabâ.

Hurîde kar çün kamer.

Habs içredirler mül gibi.

Leyi içredirler çün seher.
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V. Bu tenleri ervâhdr
Ak onlara ho râhdr

VI. HAKKI, eer cüyendesin
Ak ehline gûyendesin

Ol canlar akdâhdr.
Kim, bilmediler nef'ü darr

Dilden ana pûyendesin,

Ver Gavs-i Ulvî'den haber.

/. Ey oul! Gel can gözünü aç da evliyaya hoça bak. Can gibi

daima basz ve ayaksz, gönül misali de hep alt-üst...

II. Herkes kazançsz isiz olmu, herkes sararp solmu. Herkes

sevgiliyle sarho olmu. Hayr ve er onlar için birdir.

li. Zerrecikler gibi hava (veya heves) dolmu, Güne de onlara
bir giysi olmu. Varlklar da yok olmu, tpk güne karsnda ay
gibi.

IV. Gül gibi diken içindedirler, içki gibi de testi içindedirler. Su
ve toprak içindeki gönül gibi gece içinde birer seherdirler.

V. Bu tenleri ruhtur. O canlar da kadehlerdir. Ak onlara ne
güzel yoldur ki bu yolda sknt ve darlk çekmediler.

VI. Ey Hakk! Eer arayc isen, gönülden ona komaktasn, ak
ehline konumaktasn artk o yüce Gavs'tan haber ver.

KNC NEV: Evliyay kiramn rüsum ve âdetlerini ve kainler

ile seyâhatlarm bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, halkn kimi dünya, kimi âhi-
ret, kimi de manâ ehlidir. te dünya ehline âhiret haramdr, ona
kavuamazlar. Ahiret ehline dünya haramdr. Ona tenezzül etmez-
ler. Mânâ ehline ikisi de haramdr. Hiç birine iltifat ve meyi et-

mezler. Dünya ehlinin tümü tabiat zulmetinde ve . beeriyet karan-
lnda kalnca, yüksek âlemi istemekten onlara yeis ve geveklik
gelmitir. Meyi ve iradetleri, ancak aa âleme yönelmitir. Akl
ve himmetleri dünya lezzetlerine tutulmakla kalmtr. Halbuki
dünya çöplüe atlm bir letir. O halde buna tutulanlarn emelle-
ri ziyan, amelleri bo olmutur. Bunlara iki iddetli azab vardr.
Biri bu halden ayrlmak azab, dieri ileride yanma acsdr. Nazm

;

* Bu hâkdân- tende bu can müstehân olur

Msr- derûna varsa, aziz i cihan olur.

2. Ve hâkdândan etse firar ol esîr-i hâk
Bi-cism o rûh tâir-i Ar âiyân olur.

3. Nefs ü hevâya tâbi olan kalb olur Cehîm
Akn elentiyle dolsa dil ü can Cinân olur.
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4. Hafv ü hatardan oldu emîn abd-i ak olan

Ak hemîe sâkin-i dâr-ül-emân olur.

5. Fakr ü fenadadr ebedî devlet ü bekâ
Varlkta devlet isteyene çok ziyân olur.

6. Varlk belasdr çekilen derd ü gam hemân
Ak yok olsa ak ile ho kâmurân olur.

7. Ger cism olursa pir ü zaif olsun ne gam
HAKKI hemîe ak ile taze civan olur.

1. Bu topraktan bedende bu can dükün ve hakir olur. ç Msr'-
na varrsa cihann Azîz'i olur.

2. O toprak esiri bu toprak bedenden kurtulsa bile bedensiz ola-

rak o ruh, ara uçan bir ku olur.

3. Nefis ve heveslerine uyan kalb cehennemde olur. Gönül ve

can akn demiyle dolarsa cennet bahçeleri oluur.

4. Aka kul olan kii korku ve tehlikeden emin olur. Ak ise

daima emniyet yurtlarnda oturur.

5. Sonsuz ikbal ve bâkilik fakr u fenadadr. Varlkta ikbal iste-

yene ise çok zarar eriir.

6. Çekilen dert ve üzüntüler varlk belasdr. Âk akta yok olur-

sa ne güzel kutlulua eriir.

7. Eer cisim ihtiyar ve zayf olursa bundan ne çkar. Ey Hakk!
Daima ak ile gençlik taze kalr.

ehli, genel olarak, yüksek derecelere mail olup arzular

fte kalmtr. Zira Hak Teâlâ kullarn dünyadan Cennet'ine

da'vet edip, oray ikram yeri klmtr. te buradakilerin gönülleri

yükseklik ve eref ile megul olup, daha yüksek ve erefli olandan
uzak olmutur. Bunlar ilerideki yakc ate azabndan kurtulmu ise-

ler de, bu halde kalmakla, ayrlk ateinde bulunmulardr. Halbu-

ki muhabbet ehline, ayrlk atei, atein yakmasndan zor ve id-
detli gelir. Nitekim, «ntizâr I bekleme 1 ateten iddetlidir- Duyurul-

mutur. Beyt

:

Yandn yarnki va'deye sen intizâr ile

Nakd al visal i yâri ne hâcet bu intizâr.

Yazk. Yarnki vaadiere gözünü dikmi, bouna yanp yaklmak-
tadr. Oysa sevgilinin kavuukluunu bugün pein al. Bu bekleyi
niye!..
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Bunlarn çou, insanlk sebebiyle benlik da'va edip, kibir, ucub

vo riya semtine gidip, nefs i levvâmesiyle çekime belâsnda kal-

mtr. Nazm

:

1. O can ki, dost firakyla bi-nevâ dümü
O yâr gâr- vefâdârdan cüdâ dümü.

2. Behâ vü kymeti çok cevher ken evvelden

Gelip bu âb ü kile, imdi bî-behâ dümü.

3. Mukarreb-i der ü dergâh Kibriyâ iken ol

Bu dâm- kibr ü riyâda kalp gedâ dümü.

4. Bu çâr-mih-i tabiatle balanp muhkem
Bu e cihette o mahbus ü pür cefâ dümü.

5. An ezel bilen imdi bu halde bulsa ne der

Vatandan ayr bu gurbette hasretâ dümü.

6. O ems-i batan bâtnnda seyr eden HAKK
Misâl i zerre-i serkete pür-ziyâ dümü.

1. Dostun ayrl ile mahrum kalan ve o can dostunun vefasn-

dan ayr düen kii.

2. Evvelki kymet ve deeri çok cevher iken bu toprak ve su ile

dolup kymetini yitirmi.

3. Allah katna yakn iken, kibir ve riya tuzana düüp kul kö-

le olmu.

4. Bu tabiat çarmihyla smsk balanp bu alt yönde hapsolu-

nup cefâlara uram.

5. Ezelden beri onu bilen birisi imdi onu bu halde görse ne

der. Eyvah ki vatanndan ayrlp bu gurbete dümü.

6. Ey Hakk! O iç güneini içinde seyreden kii ba dönmü toz

tanecii misâlik dolmu.

Ehl-i mânâ tabiat âlemi hapsinden çkp, beeriyyet âlemi yu-

vasndan uçmulardr. Onlarda kendi resimlerinden bir ey kal-

mayp, varlklarda kalmayp geçmilerdir. Herkesi gayb edip, Hakk'n
huzuruna gelmilerdir. ki dünyay, isteyenlerine verip, sahibini ahp

Ehlullah olmulardr. Onlar Cennet ve Cehennem'i unutup, ancak

O'nun için, O'na ibâdet klmlardr. Zira O'nunla iki âlemi Cennet

ve O'nsuz Cehennem bulmulardr. te yalnz O'nu isteyip, her ni'-

met O'nu bilmilerdir. O'nun marifeti arabiyle dâimi mest olmular-

dr. Muhabbet zülâli ile dolmulardr. Hep O'nunla kalmlardr.
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Avama âhirette verilmesi va'd olunanlar, onlara dünyada verilmi-
tir. Bakalarna gayb olanlar, onlara bildirilmitir. Bedenleri bir yer-

de iken, gönülleri dou ve baty gezip, Ar ve Kürsi'yi dolamtr.
Bedenleri ile yükselmezlerse de, ruhlar mi'râca gider. Hak Teâlû'-

y göz ile görmeseler de, esrar ile müahede ederler. Âlemde herkes-

le ne muamele ederlerse, yalnz Allah rzâs için ederler. Kendile-

rine tâbi ve teslim olan ahbâb Hakk'n huzüruna kavutururlar.

O halde onlar sevenlere, onlara yaklaanlara, sözlerine uyup, iz-

lerinden gidenlere ve onlarn irad ile Mevlâ'sna kavuanlara müj-
deler olsun. Nazm :

1. GünüL id .sa buyu andan

2. Yüzünü görürse candan

3. Dile sâkî olsa canan

4. Çün olur riyâz- Rahman
5. O ki mülk i cismi ykm
6. Dahî Ar- cana çkm
7. Yemm-i nutkun ebri candr

8. Gönül ehl i bahriyâncir

9. Yürü sen bu levh-i dilden

10. Dile dolsa hikmet andan

11. Gözetir rzâ y Hakk
12. Bu cihâm kor bu halk

Ana dü cihan görünmez.

Dahi cism ü can görünmez.

Dü olur gül ü gülistan,

Ana hâkidân görünmez

O gulû-y nefsi skm,
Ana nerdübân görünmez.

Bu lisân çü nâvedândr.

Gam ü nâvedân görünmez.

O ulûm- ak ören.

Kalem ü lisân görünmez.

Bulan an düden HAKK,
Ki bu câvidân görünmez.

1. Gönül kokuyu O ndan alsa, ona iki cihan görünmez.

2. Ta candan yüzünü görürse, beden ve can görünmez.

3. Ey sâki! Sevgili gönülde olursa, gönül gül ve gülbahçesine dö-

ner.

4. O gönül, Allah'n bahçesine döner de bu toprak dünyay gör-

mez.

5. Beden mülkünü ykan ve nefsinin boazn skm olan,

6. Can arna çkmtr da ortada merdiven yoktur.

7. Söz denizinin bulutu candr. Bu dil ise bir oluktur.

8. Gönül ehli denizcidir, gam ve oluk görünmez.

9. Yürü sen, bu gönül sayfasndan o ak ilmini okuyup ören.

10. Gönle ondan hikmet dolsa kalem ve dil de görünmez.

11. Ey Hakk! Onu gönlünde bulan artk Hakk'n rzasn gözetir.

12. Bu cihan ve bu halk brakr. Çünkü o ebedi olmutur, artk
görünmez.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Evliyâ-y kiramn had ve tarifini, vecd ve hal-

lerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Veli, fiilleri muvafakat üzere

olandr. Veli, dünyâdan uzak ve Mevlâ'ya yakn olur. Velî, mâsi-

vâdan kurtulup, bütün varl ile Allahü Teâlâ'ya balanr. Veli,

kalbiyle Allahü Teâlâ'ya döner. Veli'nin gizli ve âikâr her hâli Al-

lahü Teâlâ ile olur. Veli dünya devletinin ne ele geçmesine sevi-

nir, ne de geçmemesine üzülür. Ona göre gümü ve altn, toprak

ve tatan aadr. Veliyyullah, yeryüzünde kimsesizdir. Onun eni-'

si Rabb'i olup, ona kâfidir. Onun kendi nefsinde ihtiyar olmaz,

Hak'tan bakasyla bulunmaz. Kalbinin dnda bir ii kalmaz. Ölüm-

den kaçnmaz. Nazm :

1. Ann ki, derûnunda zevk ü tarâb vardr
Dil babn beklerse ann sebebi vardr.

2. Dil babn eb bekler tâ kim gele dildan

Geldikte hudû' eyler rûhun edebi vardr.

3. Ârif ki kamu eyden kendi yüzünü gördü
Sâhib-nazar olmutur, irin lâkab vardr.

4. Ol can ki cüda olmu, cûyân- Huda olmu
Akna feda olmu meyl i acebi vardr.

5. Her kim ki, o âktr, ak içre o sâdktr
Can verdii saatte ann tarâb vardr.

6. Ger pây taa dese eline girer gevher
Ne gam lebe gelse can kim kand lebi vardr.

7. Ey HAKKI sükût eyle, remz ile sözün söyle

Kim Cem- sebük-rûhun çok Bû-Leheb'i vardr.

1. çinde zevk ve neesi olan kii gönül kapsn bekliyorsa mut-

laka bir nedeni vardr.

2. Geceler boyu gönül kapsn bekler. Tâ ki sevgili gelsin. Sev-

gili gelince ise sayg gösterir, çünkü edebi vardr.

3. Her eyde kendi yüzünü gören bilge, 'görü sahibi» olmutur
ve bu ne güzel bir lalzaptr.

4. Ayrla düüp de Allah' aramaya koyulmu olan ve akna
feda olan kiinin ne muhteem bir eilimi vardr.

5. Ak olan ve aknda sadk olan kiinin can verdii anda bile

bir sevinci vardr.
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ö. Eer aya taa çarpsa, eline mücevher ular. Can azna
gelse ne çkar. Çünkü sevgilinin dudann ekerine sahiptir (onunla

\ayat bulur).

7. Ey Hakk! Sus ki, sözü remz ile söyle ki tez canlln bir de

Ebüleheb'i vardr (Sakn ha!).

Veli Hak ile halim olur. Hak ile. sâbit mukim olur. Deniz gibi

cömerd, da gibi sâbit, hava gibi muti, gece gibi örtücü, semâ gibi

yüksek himmetli olur. Aslandan kaçar gibi fitneden kaçp selâmet

bulur. Peygamberlerin mu'cize göstermelerinin art olmas, insan-

larn onlara uyup kurtulmalar içindir. Evliyann kerâmetini sakla-

masnn lâzm olmas, insanlarn onlarla fitneye dümemesi ve on-

larn insanlardan sakl, Hak ile mesrur olup. o huzurda kalmalar
içindir. Velî, dâima hâlini gizleyip, bütün kâinât onun velâyetinden

konuur. Veli, yeryüzünde, Hak Teâlann gülü, fesleenidir. Onu
sddiklar koklar. Onun kokusu, onlarn kalblerine varnca, Mevlâ'-

ya mütâk olurlar. Evliyâullah geline benzerler. Gelini nâmahrem
görmedii gibi, Allahü Teâlâ'nn bu gelinleri de onun muhteem
ürisünde duvakl olup, onlar kimse göremez. Suretlerini görseler de.

hakikatlarna herkes eremez. Nazm s

1. Bu felek cevfinde biz vâfir müâ'â* ahteriz

Nârz ama cism ile ma'mûre-i hâkisteriz.

2. Misl-i emiriz tabîat-i jenge gark olmuuz
Tara gelsek ten glâfndan ser-â-pâ cevheriz.

3. Cüve-gâh-i mâverâ-y çerhdr meydanmz
Bu cihan gayr cihandr, biz cihân- dieriz.

4. Cezr ü meddir bu ki. gâhi bahr ü gâhi katreyiz

Bast ü kabz dildir ol kim geh lehb ü geh ahkeriz,

5. Ger yedi bahr olsa tufan çün sadef ka'rndayz
Nüh felek hem su kesilse biz rugan ber-seriz.

8. HAKKI bulmu gönlümüz çün ak hammdan safa

Hüsn için âyineyiz. mir'ata vech-i enveriz.

J. Bu felek göünde biz, çok parlak bir yldzz. Ateiz ama, be-

den ile toprak bir mamureyiz.

2. Klç gibiyiz, savan huylarna alknz. Beden knndan sy-

rlsak batan sona cevher kesilir.

3. Meydanmz, felein ötesindeki cilvegâhtr. Bu cihan baka
bir cihandr biz ise baka cihanz.
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4. Bazan damla bazan deniz olmamz bir med ve cezirdir,

lün genilik ve darl ise bazan kül, bazan da köz olduumuz için-

dir.

5. Eer yedi denizde tufan kopsa biz sadefin içindeyiz. Dokuz
felek su kesilse, biz ya gibi daima üstteyiz.

6. Ey Hakk! Madem ki gönlümüz ak içkisiyle kendinden geç-

mi, artk güzellik için ayna, aynaya da parlak bir yüzüz.

Veli, Hak Teâlâ'nn, kendine ait ilerinde muvafakatnda, ken-

dinin Hak Teâlâ'ya uygunluunu bilir. Dilinden çkan duâ, ancak
kabul vaktinde olur. te böyle uyank olan veliyyullah, yeryüzün-

de, Allahü Teâlâ'nn âdil ahididir.

Mü'minlerin kalbleri, gaflet ve gamlar içindedir. Evliyann kain-

leri huzur ve sürür içindedir. Dümanlarn kalbleri korku ve uzak-

lk içindedir. Mü'minlerin azab, yasaklar ilemek iledir. Evliyann
azab kerametlerinin aça vurulmas iledir. Evliyâullah, iki dünya-

dan bir ey istemezler. Hakk'n huzûrundan bir an gafil bulunmaz-

lar. Onlara hizmet edenler, muhabbet araplanndan mahrum kal-

mazlar. Evliyâ-y kiramn gönlüne girenler, onlara ilhak olup, dün-

ya ve içindekileri, bir arpa dânesine almazlar. Nazm

:

1. Dçrûn- matlab- her-tâlib oldu matlabmz
Birûn- mereb-i her-ârib oldu merebimiz.

2. Sipihr-i kevkebimizdir bu çerhden bîrûn

Kim oldu rûh-i mücerred sipihr-i kevkebimiz.

3. Henüz bu rûz ü eb ü kâinat yok idi kim
O rûy rüzumuz olmutu, zülfü hem ebimiz.

4. Ne klsa Hak bize, ol ho gelir, safa buluruz.

Onunla çok ho olur hem lâtif merebimiz.

5. Cihân ü cân verip, ak- pâki her kim air
Iyân olur ona rih-i ziyân ü meksebimiz.

6. Bu levh-i dilde, nukû- sivây koyma gider

Safâ-y kalb iledir kesb-i ilm i mektebimiz.

7. Tahalluk eyle sen ahlâk Hak'la ey HAKKI
Ki dîn ü mezheb-i Hak'dr bu dîn ü mezhebimiz.

1. steimiz, her bir tâlibin içindeki istektir. Merebimiz ise, her

ak içkisinin içindeki mereptir.

?. Yldzmzn semâs bu felekten de ötedir. Nitekim bizim yl-

dzmzn göü mücerred bir ruhtur.
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3. Henüz bu gece-gündüz ve kâinat yokken o yüz gündüzümüz,

saçlar ise gecemiz olmutu.

4. Allah bize her ne klsa o bize ho gelir ve ondan safa bulu-

ruz. O'nunla merebimiz çok lâtif olur.

5. Her kim ki can ve dünyasn verip pâk ak alrsa ona zarar

ve kazancmz kumlar gibi apaçk olur.

6. Ey kii! Bu gönül sayfasnda baka yazlar sil. Bizim mekte-

bimizdeki ilim tahsili, kalp temizliiyle olur.

7. Ey Hakk! Allah'n ahlâkyla ahlâklan ki Hakk'n dit ve mez-
hebi bizim de dinimiz, mezhebirnizdir.

Veli yalnz cemâl i kadimi istemektedir. Veli, vecd hâlinde
;
mah-

Jûkatn, güzelliinden geçmi olur. Onun rûhu, ancak vech-i kadim
ile mesrur ve megul olur. Nitekim eyh ibli bir gün vecd hâlin-

de, eyhi Cüneyd-i Badâdi hazretlerinin ziyaretine öyle bir za-

manda varm idi ki, Cüneyd ehli ile yemek yiyordu. O hatun, onu
görünce, yemekten el çekip kalkmak isteyince, Cüneyd ona mâni'

olup, elini tutmutur ve: «Yerinde rahat otur. ibli ne seni görür,

ne de burada olduunu bilir.» buyurmutur. Sonra eyh, o hayran
müridi ile bir saat sohbet eylemitir. Tâ ki, ibli akl dâiresine gi-

rip alamtr. O zaman Cüneyd, ehline, ibli'ye görünme demi-
tir. Çünkü ibli, imdi sarholuktan aylp, cisim âlemine gelmi-
tir. imdi insanlar tanyacak durumdadr. Zirâ onun bu hallerine,

kendi sözleri ve gözleri delâlet eylemitir, özellikle evliyâ-y kirâm,

o firâset nurlar ile kalb câsuslar olmulardr. Beyt (tercümedir):

Ailâm'ül-guyûb'un hâlis kullar,

Can âleminde kalb câsuslar.

Nazm

:

1. Canlarn seyrândr, fevku's-semâ

Gerçi tenler tuttular hâk üzre câ.

2. Hikmet olmu kût- cân- ehl i dil

Cism i hayvâni diler âb ü çra.

3. Alem i ervaha smaz bu beden

Mahrem i sultân olur mu her gedâ.

4. Dilde cann kendidedir mutrb
Kendidendir sâki vü câm- safâ.

5. Enbiyâ vü evliya ho oldular

Akl küll bahrnda cümle âinâ.
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6. Bu cihann varl batan baa
Olmu ol can cihâna çün kaba.

7. Kabz u bast ol bahrdandr her nefes

Andan olur her cefâ vü her vefâ.

8. HAKKI zerrât cihân hükmündedir
Gayriden bilmek olur ayn hatâ.

1. Canlarmzn seyran semann ötesindedir. Ama yine de be-

denlerimiz toprak üstünde yer edindiler.

2. Gönül ehlinin can az hikmettir. Hayvani beden ise su ve

ate (çra) ister.

3. Bu beden ruhlar âlemine smaz. Her bir kul, padiahn mah-

remi elbette olamaz.

4. Cann, gönül içindeki çalgcs yine kendindedir. Yine saki ve

esenlik kadehi de kendinden...

5. Peygamberler ve ermiler akl kül denizinde herkesle bildik

oldular, ne güzel!..

6. Bu cihann varl batanbaa o cihann canna bir elbise ol-

mutur.

7. Her andaki sknt ve rahatlmz o denizdendir ki o, her ce-

fâ ve her vefânn kaynadr.

8. Ey Hakk! Cihann bütün zerreleri O'nun hükmü altndayken

bunun nedenini bakasndan bilmek hatann tâ kendisidir.

selâmetlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Evliyann iki alâmeti vardr.

Biri Hak Teâlâ'nn emrine ta'zim ve hürmet, dieri bütün mahlû-

kata efkattir. Evliyann alâmeti, Allahü Teâlâ'nn hukukunu edâ

ve mahlûklarn sevmektir. Velinin alâmeti, kendisi ile Allahü Teâlâ

arasnda olan srlar saklamaktr. Mahlûkatnn eziyetlerine, kar-
lksz sabretmek ve katlanmaktr. ncinmeyip, rzâya ermektir. Kul-

lar ile iyi geçinip, kimseden kimseye ikâyet etmeyip, hereyi ör-

terek ve koruyarak hakimane gitmektir. Kt'a s

iken

Nefs i kabûl kl ey HAKKI, halk incitme

Kim incitirse seni, Hak'don anla sen an.
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Avam halimizle gönül içinde kalbim ölmü iken gönül ak ile

dirildi, sevgiliden dolay. Ey Hakk! nsanlar makbul tut, incitme

ki birisi de seni incitirse onu Hakk'tan bil

Evliyânn alâmeti lütf ve hikmetle konumaktr. Güzel huylu,

güler yüzlü, vücûdu güzel kokulu ve cömerd* olmaktr. Herkese ef-
katle muameledir, itiraz etmemek, özürleri kabul etmektir. Arka-
dam kendine tercih etmektir. Bir veli ile, fakir birisi bir yolcu-

lukta beraber giderlerken, o mürüvvet menba velî, fakirin ihtiyar,

arkasnda da ar heybesi olduunu, ayanda eski pabuçlar bu-

lunduunu görür ve ona: «Eer bizimle arkada olup, bu yolda git-

mek istersen, elbette bize teslim olup, her sözümüzü tutmalsn,
yoksa bizden ayrlmalsn» der. O ihtiyar, ona teslim ve yâr oldu-

unu söyler. O îsâr ma'deni, onun eski ayakkablar ile kendi ye-

nilerini deiir. Heybesini yüklenir ve beraber giderler. Her veli,

yannda bulunduu kimseye, elbette böyle muamele etmitir. Zirâ
onlar, muhabbet makamna ermitir. Evliyânn âdetleri Mevlâ'ya
ibâdettir. Huylar halka efkattir. leri teenni ile rfk ve hizmettir.

Sözleri medh ü senâ ve ülfettir. Zirâ onlarn gönülleri muhabbet
Vahdete âinâdr. Nazm :

L Katreyiz âlemde lâkin dilde derya olmuuz
Cevheriz dehrin bisât üzre yekta olmuuz.

2. Seyrimiz sahrâ-ya candr gayr yerden fârz
Kendi sahramzda seyyâhz ki sahra olmuuz.

3. Berkimizle yakmz biz hod-nümâlk perdesin
Gayriden pinhânz ancak dilde peydâ olmuuz.

4. Biz bu bahr i ak bî-ka'nn müselsel mevciyiz
Gerçi zenciriz velî mecnûn-i mânâ olmuuz.

5. Kimseyi incitmek, incinmek deildir ânmz
Yâr- gâr- cümleyiz, efkatli baba olmuuz.

G. Akz misl i Zelihâ, dilberiz Yûsuf gibi

Biz bizi sevmekte HAKKI, ferd ü tenhâ olmuuz.

i. Âlemde bir damlayz ama gönülde deniz olmuuz. Biz bir cev-

heriz ki dünya yaygs üzerinde yegâneyiz.

Kendi sahramzda gezinmekteyiz ki artk sahra olmuuz.

3. Kendimizi gördüümüz (kendini beenmilik) perdeyi yld-
rmmzla yakmz da onun için bakasndan uzaz ancak gönülde
görünürüz.
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4. Bu uçsuz bucaksz ak denizinin arka arkasna zincirleme gelen,

tolgalaryz. Gerçi zinciriz ama mana mecnûnu olmuuz.

5. Kimseyi incitmek ve kimseden incinmek bizim iimiz deil-
dir. Biz herkesin can dostuyuz, efkatli bir baba olmuuz.

6. Zeliha misâli ak, Yusuf misâli de güzeliz. Ey Hakk! Biz, bizi

sevmekte yegâneyiz.

Evliyann alâmeti Hakk'n esrarna kavumaktr. Bunu insan-

lardan saklamaktr. Veli odur ki, o Hakk' muhafaza ettikçe, Hak
Teâlâ da onu hfz eyler, ve o Hakk'a ta'zim eyledikçe Hak Teâlâ

da ona ta'zim eyler. Veli, kendinden görülen kerameti, ne hisse-

der, ne de kimseye söyler. Veli, kalbn halka teslim eder, kalbiyle

Hakk'n huzuruna gider. Kta

:

Gönülde Hâhk'a surette halka teslim ol

Muhalif olma ki, öhrettir âfet ü er ü ûm.

Gönül ki ak ile hayy oldu mevti görmez kim
Hem ie Ar Huda'dr o hâne i ma'mur

Gönülde Allah'a, görünüte ise halka teslim ol. Sakn muhalif

olma ki öhret, afet, er ve kötülük getirir. Gönül ak ile diridir, ölü-

mü görmez. Oysa ki o, Allah'n ar ve mamur bir evdir.

Velinin gönlü sürür ve nûr ile dolar. Ruhu huzur ürsü ile olur.

Evliyann alâmeti, hereyden Hakk'a yönelmek, O'ndan bakasna
muhtaç olmamaktr. Veliyullah O'nunla hâzrdr. Her hâlinde O'nu
anmaktadr. Evliyâlk hereyi kendinde bulmaktr. Ve mecma'-
ezdâd olmaktr. Nazm :

1. Ak ehli mânend-i melek

2. Can eder seyr i felek

3. Hem mülk ü hem sultan olur

4. Hem can ü hem cânân olur

5. Hem telli ü hem helva olur

6. Peydâ vü nâ-peydâ olur

7. Çün mâsivadan can geçer

8. Hamr- muhabbetten içer

9. îrîn olur dil ûr ise

10. Bî-perdedir ol nûr ise

11. Çün canda kalmaz bu heves

12. Zikr eyler a'zâ çün ceres

13. Mahv olsa HAKKI cân olur

14. Her derde ho derman olur

Ho huy ü hem ho bû olur.

Gönülde ol meh-rû olur.

Hem Huld ü hem Rdvan olur.

Hem ir ü hem âhû olur.

Hem sûret ü mânâ olur,

Can tab'na hem-hû olur.

Çerha Mesihâ teg uçar,

Yek-tûy iken sad-tû olur.

Nezdik olur can dür ise.

evkiyle vuslat-cû olur.

Dil zinde olur her nefes,

Fikri hemân yâ Hû olur.

Bir kul iken Sultan olur,

Her zahme hem dârû olur.
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1. Ak ehli melek gibi ho huylu ve ho kokulu olur.

2. Can felekleri dolar, gönlünde de o ay yüzlü vardr.

3. Hem mülk hem sultan odur. Hem cennet hem de cennetin bek-

çisi Rdvan olur.

4. Hem seven hem sevilendir. Hem aslan, hem ceylan olur.

5. Bazan ac bazan tatldr. Bazan suret bazan mâna olur.

6. Kâh görünür, kâh kaybolur. Can huyyla huy edinir.

7. Can, Allah'tan bakasn terkettii için sa peygamber gibi

göe yükselir.

8. Sevgi içkisinden içer. Bir tüy iken yüz katmer olur.

9. Gönlü ne'eli ise irin olur. Can uzak ise de yakn olur.

10. O nur ise, perde aradan kalkar. Coku ile vuslat arar.

11. Bu heves canda kalmaz ve gönül her nefes zinde olur.

12. Her bir âza, can misâli zikreder de tek düüncesi «yâ Hû!»
olur.

13. Hakk kendini yok ederse, can olur ve bir kul iken sultan

olur.

14. Her derde ne güzel derman olur. Her yaraya da ilâç olur.

BENC NEV: Evliyâ-y kiramn hârk- âdetlerini Ikerâmet-
ierinil ve her tehlikeden emin ve rahat olduklarn bildirir:

, Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Evliya y kiramn himmet ve
iarlar Mevla'dr. Arzu ve kaçlar On'dan yanadr. Kavi ü ka-
rarlar O'nunladr ve Onadr. Mevlâ'dan bakas, onlara göre toz

gibidir. Evliyann ibâdeti O'nun huzurunda bulunmaktr. Âdetleri
srlar saklamak, kerâmetleri örtmektir. Bir âbid, bir arifi, hücre-
sinde gördü ve ona: «Allahü Teâlâ sana bu halvette ne fayda ver-
mitir?» dedi. Ârif cevabnda, «Sultann srrn ifâ eden bir vezir

görmü müsün? Sultann srrn ifâ eden vezire sultan ne muame-
le eder?» buyurunca, âbid, ne söyleyeceini bilemedi.

Velî, mevcûd olan murâd eder. O halde onun murad vücûda
gelir, Kt'a:

Cevr ü cefânn asldr zevk u safâlar istemek,

Terk i telezzüz eylesen zehr güvâr olur sana.

HAKKI, muradn istemektir seni bî-murad eden,

Yoksa murad ü arzu cümle nisâr olur sana.

Zevk ve safâ istemek, eziyet ve skntnn asldr. Lezzeti terk ey-

lersen, zehir sana etki edemez. Ey Hakk! Seni muradsz brakan,
muradn isteyip durmaktr. Yoksa bütün istek ve arzular önüne se-

rilir.
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Halka gizli olun, veliye aikâr olur. Onlara zor olan ona kolay

olur. Habei bir veli var idi. Vecd ve hâl ona galib olunca, rengi

beyaz olurdu. Velinin hayat haps, ölümü hapishaneden çkmak olur.

Nefsin hazlarn unutup, zevk. huzur ve ünsü bulur. Hak Teâlâ ve-

liyi herhalde muhafaza eder, bir an kendine brakmaz. «Sâlihlerin

ilerini O görür» âyet-i kerimedir. Bir arif der ki: Halvette zikruîlah

ile megul idim. Bir gün nefsim, nar yemek istedi. Nar almak için

pazara giderken, bir duvarn dibindi? çok hasta bir kimse gördüm.

Yatyordu. Sinekler ve anlar üzerine konup, etinden beslenirlerdi.

Beni görünce Allahü Teâlaya hamd etti. Selâm verdim ükr etme-

sinin sebebini sordum. Cevabnda: «Seni gördüm. Bir nar isteiyle,

Rabmân'dan yüz çevirmisin. Ben, kalbim O'mmla bulunduu için

ükr ediyorum» dedi. Madem Allahü Teâlâ iîe huzurdasn, bu has-

talktan seni kurtarmas için O'na niçin dua etmezsin? dedim. Sen

Allahü Teâlâ'ya duâ et de, seni bu arzudan kurtarsn. Çünkü ar-

larn yalamas, sineklerin srmas ancak nefse oluyor, ama eh-

vet ve arzunun sokmas kalbi incitir dedi. Demek ki, evliyânn eza-

s, mâsivây istemektir. Nazm •.

1. Gönülde ak- cemâlin görür hemie havas

O can ki vâsl- ak olmu, oldu hâs-ul hâs.

2. Bu akl ü vehm iidir cehl ü hüzn ü havf ü hatar

Ko akh ak ile o! kim odur bu cana menâs,

3. Belâ vü mihnete dümü bu can, bu benlikten

O kim yok oldu belâdan hemie buldu halâs,

4. Ger olsa halvet i dil gayr aktan hâli

Bu sine def çalar ol dem cân olur rakkas,

5. Cemâl i cân derûnunda seyr kl ki bu ten

Cemâli âriyyettir, misâl i safr ü rasâs

6. O cân ki, kendüyi bilmi, Hümâ-y Ar olmu
Tuyûr- câna bu escâm bulmu ol akfâs,

7. Ne semte klsa nazar, ak seyreder HAKKI
Ni nigâha çü akmâsdr kamu ehas.

I. Seçkin kiiler, gönülde Allah'n akn görürler. Aka ulaan

can haslar has olmutur.

2. Cahillik, hüzün, korku ve tehlike bu akl ve hayalin iidir.

Akl brakp ak ile dol ki cann sna o olur.

3. Bu can, benlikten dolay belâ ve skntlara dümü. Belâdan

yok olan kii ise kurtulua erdi.
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4. Eer gönül halveti aktan baka eylerden arnrsa, bu sine

def çalar, can da oynar.

5. Cann güzelliini gönlünde seyr eyle ki bu bedenin güzellii

ödünç alnmtr, tpk tunç ve kurun gibi.

6. Kendini bilen kii Ar'ta bir Hüma kuu olmu saylr. Can
kuuna bu bedenler birer kafes olmutur.

7. Hakk her nereye faafeso ak seyreder. Çünkü bütün ahslar
sevgiliye ait gömlek giymi gibidir.

Allahü Teâlâ, kulunu, kendine yakn veli yapmak istese, hidâ-

yetiyle, önce onu dünya sevgisinden kurtarr. Kendine ibâdetle me-
gul eder. Sonra az yemek, az içmek, az konumak, az uyumak ve

insanlardan uzlet etmeyi ona ilhâm edip. dâimi zikr ve fikri ona
ikram eder. Sonra tevekkül, tefviz, sabr ve rzâ makamlarna ka-

vuturup, Kendi marifeti devletine ve sevgisi saâdetine kavuturur.

Sonra onu huzur ve ürfsiyyeti meclisine sokup, hikmet ilimleri ile

gönlünü doldurur. Sonra Kendi vahdâniyyet ve ferdâniyyetiyle ona
tecelli edip, temiz ruhunu teselli eyler. te o kul, o zaman, kendi

nefsinden uzak ve beri olup, huzura yakn ve veli olur. Korku ve

ümid ondan gidip, karlklarnda o kâmilin kalbine heybet ve ühs

gelir. Sonra kendi sfatlarndan fâni olup, Hakk'n sfatlar ile be-

ka buldukta, o heybet ve üns ondan gidip Celâl ve Cemâline mest

olur. Nazm

:

1. Mest ü mestur bulunmaz, eer o hem bulunur
Kble-i ehl i dil olmu, o mükerrem bulunur.

2. Askn esrarn fa etmez o bigâneler

Ancak irâd eder ol yâri ki mahrem bulunur.

3. Ak nefh etti, deminden dil i âk doldu

Hem-dem-i râzdr ol dü ki o mahrem bulunur.

4. Tâlib-i ak olup andan dil ü cân geç kim
Cân ü dil rütbesine ak mukaddem bulunur.

5. Mâl ü câh brakp, fakr ü fena buldunsa

Bil sana kaide i ak müsellem bulunur.

6. Hey'et ü hikmeti koy, vesveseyi terk et kim,

Arifin gönlü, dahi âlem ü ahkem bulunur.

7. Ho safâ baheder o câm- muhabbet HAKKI
Böyle bir câm- safâ lâyk- ol Cem bulunur.

1. Eer o bulunursa, mest ve mestür bulunmaz. O ikram sahibi

gönül ehlinin kblesi olmutur.
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2. Bilmeyenlere (yabanclara) akn srlarn asla açklamz. An-
cak kendini anlayacak kiiyi bulunca onu irada çalr.

3. Ak, deminden bir nefes verdi, âklarn gönlü onunla doldu.

Srlara srda olan gönül ise herkesten gizlidir.

4. Ey gönül ve can! O nun akna talip ol ki ak, gönül ve can-

dan önde gelir.

5. Mal ve mevkiyi brakp fakr u fena bulduysan bil ki ak
kaidesi senin için dört dörtlük bulunur.

6. Felsefe ve astronomiyi brak, vesveseyi terket ki bilgelerin

gönlü bunlardan daha bilgili ve daha kuvvetli bulunur.

7. Ey Hakk! O sevgi kadehi ne güzel safâlar baheder. Böylesi

bir kadehe de ancak Cem gibi olanlar lâyktr.

Hak Teâlâ evliya kullarndan, onun için korku ve üzüntüyü
giderip: «Biliniz ki, evliya için ne korku, ne de üzüntü vardr» buyur-
du. Çünkü korku, gelecek zamanla ilgili olup, arzû edilenin kaçrl-
masndan ve kötülük kazanmaktan saknmaktr. Üzüntü ise, geçmi
zamanla ilgili olup, istenen bir eyi kaçrm olmaktan ve kötülük

elde etmekten piman olup, üzülmektir. Halbuki veli, önce vakt ve

hâle uyar. Sonra ebû'l vakt ve kemâl sâhibi olur. Ne geçmi bilir,

ne de kalbine gelecek gelir. O hâlde onda, ne hüzün, ne de gam
kalr. Ne korku, ne tehlike bulunur. Bir veli-i hakim demitir ki,

evliyadan korku ve üzüntünün giderilmesi, unun içindir ki, on-

larda ne kavga, ne çatma olur. O halde ,rzâ makamnda muva-
fakat klan, tam kullukla mûttasf ve mutmain olan, huzûr ve üns
devletini bulan emin velinin nasü korku ve üzüntüsü olur. Çünkü
onun an emn ü emân ile zevk ve sürür olur. Nazm

:

1. Ak, fakîr olursa da, fahr ü gnadadr
Fâni olursa hamr- likâdan bekâdadr.

2. Uâka vasf mülk i Süleyman' etme kim
Ak ehli dilde âlem-i bî intihadadr.

3. Amn ki, sûz-i sinesi yok evk i yârdan
Teslim i rûh edende o, -yâ hasretâ»dadr.

4. Ak ki, yeryüzünde ânn hânümân yok

Her eb cenâh- ak ile gönlü semâdadr.

5. Ol kim, ulüvv-i himmet ile geçti cümleden
Havf ü recây koymu, ol üns-i Hüdâ'dadr.

F.: 57
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6. Tedbîr ü ihtiyar koyup, bî-murad olan
Kâm ald hep umûr nizâm ü nevadadr.

7. Arif ki, bildi her ii Hak'dan, «niçin?» demez
Dostun hemie her iine ho rzâdadr.

8. Mir'at-i kalbe gelmese ayardan gubâr
Her dem cemâl-i yâra mukabil safâdadr.

9. HAKKI, gönüldedir, o güne kim, ana müdâm
Canlar çü zerre evk ile raks ü senadadr.

1. Âk fakir olsa da zengin saylr. Allah'n yüz güzelliinin iç-

kiiyle yok olsa da sonsuzlua ermi saylr.

2. Âklara Süleyman'n mülkünü anlatma ki ak ehli gönlün-
deki sonsuzluk âlemi içindedir.

3. Sevgilinin özlemiyle içinde yakc bir ate olmayan kii öldü-ü zaman •Eyvah, eyvah!..» içindedir.

4. Ân yeryüzünde bir yurdu yoktur. Çünkü ak kanad ile

her gece gönlü semaya yükselir.

5. Yüce himmet ile hereyden vazgeçen kii korku ve ümidi b-
rakmtr da artk Allah ile dostluktadr.

6. Tedbir ve istekleri brakp muratsz kalan kii daima en ol-

du ve ii bir düzene girdi saylr.

7. Her ii Allah'tan bilen arif «Niçin?»i kullanmaz ve daima Sev-
gilisinin her iine rza gösterir.

8. Eer gönül aynasna bakalardan bir toz erimeseydi her an
sevgilinin güzelliini seyretmek üzere safâda olurdu.

9. Ey Hakk! O güne gönüldedir ki Ona daima canlar, zerre mi-
sâli coku ile raksedip övgüde bulunurlar.

ALTINCI NEV: Evliyâ-y kiramn harekât ve sekenâtn, bere-
ket ve ibâdetlerini, kavuma ve tasarruflarn bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, evliyann durumu ve tavr, s-
fat ve hâlleri, peygamberlere benzer. Onlarn edeb ve artlar pey-
gamberlerinki gibidir. Evliyâullah, O'nun indinde, peygamberlik mer-
tebesine yakn ehidler derecesindedir. Onlar, peygamberler gibi,

Hakk'n rzâsn kazanmak için, ana, baba, evlât ve akrabadan
uzaklarlar. Onlar, mal ve makam sevgisini terk edip, tevâzu' ve
kanâatla nefslerini krarlar. Nefsin lezzetlerinden ve fâni isteklerden
geçerler. Allah sevgisi ile gamlanp, derdiyle ni'metlenir, emeliyle
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zevklenirler. Mevlâ'ya yanarak, eriyerek yalvarp, peygamberler

yolunda giderler. Onlarn kalbleri, sahiplerine baldr. Ruhlar,
O'nun ahlâk ile ahlâklanmtr. limleri lhâm ve hikmet, bir saat-

leri bir yllk tâat, baklar ibret, konumalar hayr ve nasihattir.

Latifeleri arlklar kaldrr. Tebessümleri lütf ve efkattir. Sus-

malar huzûr- hazrettir. Nefesleri tebih ve ibâdettir. Uykular vah-

det âlemini seyrdir. ölümleri mübârek bayram, sevinç günü ve

de emin ve mesrurdurlar. Muarz ve muhaliflerine galibdirler. Nazm

1. Canmz devlet-i derdinle devâ bulmutur
Gönlümüz saykal aknla safâ bulmutur.

2. Ak, sultân kerim anla, velî hikmeti vardr
Hasta-dü, andan eer cevr-ü cefâ bulmutur.

3. Hâl-i uâk perian ü müevve klmaz
Ak, âkta meer gayr hevâ bulmutur.

4. Cennet olmu o gönül kim, bulur ol dostu müdâm.
Dûzâh oldur ki hemen halka riyâ bulmutur.

5. Dûzâh efsürdelik ü gaflet ü cehl olmutur.

Cennet oldur ki gönül ak ü velâ bulmutur.

6. Gönlümüz zulmet i tenden ho eriti cana,

Senden ey ak, her âyine cilâ bulmutur.
7. Ate i aka yanan mevt ü sakardan geçmi

HAKKI ol fâni olup, mülk-i bekâ bulmutur.

1. Canmz, derdinin iyi talihiyle deva bulmutur. Gönlümüz ak
cilâsyla parlaklk kazanmtr.

2. Ak, cömert bir sultan anla ama hikmeti vardr, gönlü has-

ta olanlar ondan eziyet ve sknt görür.

3. Ak, âklarn hâlini perian ve dükün eylemez. Çünkü âk-
ta baka bir istek sezmitir.

4. Dostunu daima yannda bulan gönül cennete dönmütür. Hal-

ka riya satan gönül ise cehenneme döner.

5. Cehennem, dongunluk, gaflet ve cahilliktir. Cennet ise gönlün
ak ve ululuk bulmasdr.

6. Gönlümüz beden karanlndan cana eriti. Ne güzel!.. Ey ak!
te böyle, senden her ayna cilâ bulur.

7. Ak ateine yanan ölüm ve hastalktan geçmitir. Hakk ise

fânilik yolunu seçip bakilik yurdunu kazanmtr.

ve
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Evliyâ-y kiramn kavutuu yol. admla alnan uzun ve ksa

yol ve mesafe gibi deildir ki, herkes ayandaki kuvvet kadar gi-

debilsin. Bu ruhani bir yoldur. Gönüller onda seyr ve sülük edip,

düünce ve himmetleri orannda anlar. Gözü gördüü kadar gidip,

zikir, yakn ve ülûd ile bu yolu alrlar. Bunun asl, nazar- îlâhi'-

den semavi bir nûr olup, kulun kalbine inince, o kul, onunla bir

bakp, iki âlemi hakikatiyle görür. Onunla akl-' külle erdikçe, ru-

hunu mevcudata sirayet etmi görüp, eyay uzuvlar gibi bulur.

O halde, Allahü Teâlâ'mn yardm ile, âlemdeki her eyi tedbir

edebilir. Onun için, o kâmil, tasarruf sahibi olur.

Fârisi rubai (tercümedir):

Ben bir canm, yüz binlerdir bedenim
Ne can, ne beden, hepsi de benim.

Kendimi zorla ben bakas yaptm.
Gönül raz mdr, bakas benim.

öyle olur ki, ad geçen o nûru, bir kimse, yüz yl arar. Kalbin-

de ondan bir eser bulamaz. Zirâ cahilliinden, o nûru aramada ha-

ta edip, murad alamaz. Kimisi onu elli ylda ancak bulur, kimisi

on ylda bulabilir. Kimisi bir ayda,, kimisi bir günde, kimisi bir sa-

atte, belki bir anda, Hakk'n inayeti ile, o nûru kendi gönlünde

bulur. Onunla mârifet devletine kavuup, muhabbet saadetine nâil

olur. Ârif ve kâmil olup, her muradn alr. Nazm

:

1. Kim bî haberse ak ile dolmu haberdir ol.

Âk ki, ak bin ola sâhib-i nazardr ol.

2. Hâb ü har etti âk mahcûb kendinden,
Vuslattadr, o demde ki, bî-hâb ü hardr ol.

3. Dütüyse nûr-i ak dil ü cân- âka,
BUah ki âfitâb nedir hûbterdir ol.

4. Batan ayaa ak ile pür nurdur o kim,

Derd ü belâ y ak ile bî-pâ vü serdir ol.

5. Mihr-i cemâl-i ak gören cümle zerreden,

Ilm-i nazarda mahir ü nür-i basardr ol.

6. Fakr ü fenaya erdi eren cû' u sumt ile,

Devlette bakîdir ebedi mu'teberdir ol.

7. Ey HAKKI nârn ak ile saf eyle kalbini.

Bu kimyay âmil olan ayn zerdir ol.

1. Kim ki akndan dolay hiç bir eyden haberi yoksa gerçek

haberleri bilen odur. Yalnzca ak gören âk gerçek görücüdür.
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2. Uyku ve yeme içmeâ kendine kar utandrd. Oysa uy-

kuda ve yeme içmede olmad zaman o, vuslata ermitir.

3. Ak nûru ân gönül ve canna dütüyse onun yannda gü-

ne de neymi, o güneten de güzeldir.

4. Akn dert ve belâlanyla ba açk aya yaln olan o kii ba-
tan ayaa ak ile nura gark olmutur.

5. Bakt her eyde akn güzel yüzünü gören kii nazar ilmin-

de mâhir ve göz nüruna sahip bir kiidir.

6. Açlk ve susmak ile fakr u fenaya eren kiinin sonsuz bir

talihi ve ebedî bir itibar vardr.

7. Ey Hakk! Kalbini ak atei ile art ki bu kimyay (formülü)

kullanan kii altnn ta kendisidir.

Kim bu tarikata sülük edip, o hakikata kavuursa, izafetleri

düürerek Zât- Hakk' tevhid etmi olur. Böylece Hak Teâlâ ona
mülk ve tasarruf ikrâm eder. Zirâ mülk, aslnda meiyyetin lüfû-

zudur. Bu mülk ise, dünyada kazaya râz olan evliyâ-y kirama
mahsûstur. Yeryüzünün kara ve denizleri onlarn gönüllerine bir

admdr. Ta ve kiremit onlar için altn ve gümütür. Cin ve insan-
lar, canavarlar ve kular onlarn emrindedir. Onlarn istedikleri

ey, arzularna uygun olur. Zirâ onlar, yalnz Allahü Teâlâ'nn mu-
rad ettiini irâde ederler. Dilemedii ey meydana gelmez. Onlara
kimse heybetli gelmez. Onlar herkese heybetli görünür. Mevlâ'dan
baka kimseye hizmet etmezler. Bütün mahlûkât onlara hizmet-

1. Hemie hizmet i ak Hak oldu âdetimiz

Cemâli tal'atdr devlet ü saadetimiz.

2. Hüdâ çün Âdem'i halk etti sureti üzre

Bulundu ahsen-i takvim için siyâdetimiz.

3. Üfürdü Âdem'e lütfuyle aka ruhundan
Ne gam ki ak iledir hilkat i ciyâdetimiz.

4. Yarar ki, nâz edelim, nâzmzca lütf ede ol

Ki aks i hubbudur ancak ana irâdetimiz.

5. Aziz i âm olur abd-i ak olan lâ büd
Ki izz ü rifatnuzdr ana ibâdetimiz.

6. Annla hüzn ü elemdir sürür ü lezzetimiz

Annla olduumuzdur kamu ziyâdetimiz.

7. Cefâs zevk u safâdr gönülde ey HAKKI
Tezellül iste tezellüldür eski âdetimiz.
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1. Âdetimiz daima ilâhi aka hizmet etmek oldu. kbal ve kutlu-

luumuz ise onun güzelliindeki çekiciliktir.

2. Allah, kendi sureti üzere insan yaratt içindir ki «en güzel

yaratl üzre» efendilik sürmekteyiz.

3. O, ak, lütfedip ruhundan insana üfürdü. Artk yaratlmz
ak ile olmutur, gerisi ne gam!..

4. Naz etsek de yarar ki biz naz ettikçe O, lütf eder. Nitekim

bütün isteklerimiz O nun güzelliinin aksidir.

5. üphesiz O'nun akna kul olan, hereyin efendisi olur. Bizim

yücelik ve ululuumuz da O'na ettiimiz ibadettir.

6. Bizim hüzün ve elemimiz O'nunla sevinç ve lezzet olur. Bü-

tün üstünlüümüz O'nunla olmaktan gelir.

7. Ey Hakk! O'nun cefas gönlümüzdeki zevk ve safâya dönüür.
Aalk iste ki aalk bizim eski adetimizdir.

YEDNC NEV: Evliyâ-y kiramn mertebe ve makamlarn, be-

reket ve kerametlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, evliyâ-y kirâm, aba giyen sul-

tân olup, içtikleri hâlde ayktrlar. Kendinden geçiren arabdan iç-

miler, Hakk'n nazargâh olmulardr. Evliya altn ve gümüsüz
i, davul ve sancaksz pâdiâhlardr. Evliya, Allahü Teâlâ'nn

Yaknlk yaygs üzerinde mesrurlardr. Gö-
vahîdir. Yeryüzü onlara yayg, semâ çat-

dr. Onlarn bedenleri ve ruhlar ulvîdir. Sözleri nebevi, ileri mele.
kidir. Ahlâk ilâhidir. Onlarn maietleri tefviz ve tevekküldür. San-
atlar sabr ve tahammüldür. Onlarn tutunduklar teslim ve rzâ-
dr. Lezzetleri fakr ü fenâdr. Onlar hayrandrlar. Hak ile ünsiy-

yette ve kaimdirler. Onlar sevene müjdeler olsun. Acaba dünya
hükümdarlar, bu saltanatn yüzde birine mâlik midirler? Allahü
Teâlâ âhiret mülkünü vasf etmektedir ve nsan sûresi yirminci

âyetinde: «Cennet'te, hangi tarafa bakarsan, anlatlmaz ni'metler

ve geni mülk görürsün» buyurmaktadr. Nazm s

t. Cihâna pâdiâhz, çün Sana gedâyz biz

Gdamz oldu cihan kim Sana gdayz biz.

2. Cihân ki hazretine bende-i kemin olmu
Bizim gdamz olur çün Sana fedâyz biz.

3. Cemâlin isteyen ancak bizi görür ey ah
Sana bu arsada hem çetr ü livayz biz.
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4. Hemân Sen ol bize nazr ki hüsnünü güresin

Sana çü âyine-i rûy-i cân-efzâyz biz.

Lika y zâtn edersen ger arzû ey ak
Kulûba lütf ile seyret ki ho likayz biz.

6. Ulüvv-i himmet ile kendin anla ey HAKKI
Ki suver-i ak Hakk'z pür dem ü nevayz biz.

1. \Biz Sana kul olduumuz için cihana padiahz. Biz Sana gda
olduumuz için cihan bizim gdamzdr.

2. Cihan ki Sana âciz bir kul olmu. Bizim gdamz odur, çünkü

biz Sen'in yolunda fedaya hazrz.

3. Ey Padiah! Senin cemâlini isteyen ancak bizi görür. Yani biz,

bu arada Sana hem çadr, hem de bayraz.

4. Sen hemen bize bak ki kendi güzelliini görürsün. Çünkü biz

Senin için cana can katan bir yüz aynasyz.

5. Ey ak! Eer kendi zâtnn yüzündeki güzellii görmek ister-

sen söyle, lütf edip gönüllerinizde gezin ki biz Senin için ne güzel

bir yüzüz.

6. Ey Hakk! Himmetinin yücelii ile kendini idrâk et ki biz

Hakk'n aknn görüntüsüyüz; dem ve âhengiz.

Kerametin çeitleri: Bunu, Allahü Teâlâ'nm feyz menba Lmâm-
Muhammed Gazali (rahmetullahi aleyh) öyle beyân eder: Hak Te-

âlâ kendi evliyasna krk tane keramet vermitir. Yirmisi dünyada,

yirmisi âhirette ihsân eylemitir. Dünyada olan kerametler: Hak
Teâlâ'nm onlar senâ etmesi, ta'zim etmesi, onlar sevmesi, onlarn

ilerini tedbir etmesi, rzklarn Kendi üzerine almas, .onlara yar-

dm, onlara enis olmas, onlar halka hizmet ve istihdamdan kurta-

rp, aziz eylemesi, himmetlerini dünya ve ehlinden yüksek tutmas,

onlara hiçbir eye muhtaç olmayan kalb vermesi, onlara her hâlde

temiz nefs vermesi, kalblerine hikmet ve hidâyet olan nuru indirme-

si, onlara heybet ve vekâr vermesi, göüslerini geni etmesi, onlar

kalblerde sevgili etmesi, onlara âit eyâya bereket vermesi, onlara

anâsr ve mevâlidi tâbi* klmas, yerin hazine anahtarlarn onlara

vermesi, onlar muhtaç ve hastalara, skntda olanlara yardmc
eylemesi, duâlarn kabul eylemesidir.

>

Ahirette olan kerametler: Onlara sekerât- mevti kolay eyleme-

si, onlar imân ve ma'rifette sabit eylemesi, onlara rahatlk gönder-

mesi, kabirlerini geni etmesi, onlar fitne ve korkudan mahfuz ve

uzak eylemesi, onlara üns ve huzur ile ni'met sunmas, ikrâm ve
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ihsânda dâim klmas, onlara hülleler ve tac giydirmesi, yüzlerini

ak ve nûrlu etmesi, onlara emn ü emân ile müjde vermesi, defter-

lerini kâfi görmesi, hesap etmemesi, mizâna çekmemesi, onlar gü-

nahkârlara efaatçi klmas, onlarn nuruyla Cehennem âteini sâ-

kin etmesi, Srat' sür'atle geçirmesi, Kevser havuzundan içirmesi,

onlara sonsuz mülk vermesi, onlar mak'ad- sdka erdirmesi, onla-

ra cemâl-i bâ-kemâlini niteliksiz göstermesidir. Yâ Rabbi, onlarn
sevgisini bize ihsân et ve bizi onlarla bul and ur. Nazm :

. Hâce biz mest i bâde-i ezeliz, âk hüsn-i ak lemyezeliz.

2. Bize ta'lim eder mualiim-i ak, biz bu ilm içre nâsi-yi ameliz.

3. Sûretâ ger hafif çün kâhz, lîk dilden metin çün cebeliz.

4. Bulmuuz ak hayy ü kayyûmu, ak ile biz de hayy- bî eceliz.

5. Mülk i fakr ü fena gedâlanyz, hem selâfîn- mülki bî haleliz.

6. Zevk i dil bulduk eki ü ürbe bedel, ârib-i hanr- ak bi bedeliz.

7. Biz bu ak cemîli vasf ederiz. Sand HAKKI ki münid-i gazeliz.

1. Ey hoca! Biz ezel içhisiyle kendimizden geçmiiz. Biz ilâhi a-
kn güzelliine tutkunuz.

2. Ak öretmeni bize ak öretir. Bu ilim içinde bir ameli unut-

muuz.

3. Gerçi görünüçe bir saman çöpü gibi hafifiz, lâkin da gibi

de gönüllerde sapasalamz.

4. Hayy ve Kayyûm olan Allah'n akn bulmuuz. Onun için

biz de ak ile eceli olmayan dirilie eritik.

5. Biz fakr u fenâ ülkesinin dilencileriyiz. Ayn zamanda o ebe-

di yurdun ise sultanlaryz.

6. Gönül zevkini yiyip içmeye bedel ettik de biz imdi bedeli

olmayan akn içkisini yudumluyoruz.

7. Hakk bizi, gazel yazan biri sand. Oysa biz u güzel ak vas-

fetmekteyiz.

SEKZNC NEV: Evliyâ-y kiramn müahedelerinin sonunu ve
alâmetlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, müahede, mücâhede neticesi-

dir. Müâhede. gayb hâllerine kalbin muttali' olmasdr. Müâhede,
kendi fenâsiyle eyay görmektir. Müâhede mevsûfu sfatnda bul-

maktr. Müâhede, mâsivâdan teberri edip, her hâlde Hak ile ol-

maktr. Müâhede, her mevcüd ile maksûdu görmektir. Kt'a

:
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Dostum zerreler âyine-i dîdânndr
Nefsini bilmi o ârif ki haberdârndr.
Gerçi candan bana nezdiksin ey cân- cihan

Cümleden dür bana va'de-i dîdânndr.

Ey dostum! Yaratlan her ey Senin yüz aynandr. Kendini bi-

len ârif, Senden haberdar olan kiidir. Ey cihann can! Gerçi bana

kendi canmdan bile yaknsn, ama didârmn vadesi bana herkesten

uzaktr.

Müahede, basiret gözü ile matlubu görmektir. Müahede, lâtif

bir hâl olup, ruhlar ve kalbleri, mahbûbun cemâli ile mesrur ve

ma'mûr eder. Müâhid, Cebbar'n nûr bu lanm nütaliia&iyle, gayb-

lar keftir. Hazret-i Ömer (radyallahü anh) buyurur ki: «Benim

kalbim Rabb'imi görmütür». Hazret-i Ali (radyallahü anh): «Mü-

ahede, gözün görmesi deildir. Lâkin mârifet nûru ile kalbin gör-

mesidir», buyurdu. «Rabb'ime görmeden ibâdet etmiyorum» bunu

göstermektedir. Müâhede, gönül dostunu görmektir. Hakk', srrn-

da müâhede eden âkn kalbinden cihân sakt olup, gözüne gö-

rünmez. Onun gönlünde ve gözünde, yalnz Mevlâ'nn ak kalr.

Nazm :

1. Piemizdir ak ü hayret kârmz
öhret ü nâm oldu neng ü armz.

2. Güftügûdan fâri ü âzâdeyiz

Aktr evzâmz, etvarmz.

3. Hod-nümâhk perdesin ref'etmiiz

Alem olmaz perde-i pindârmz.

4. Vech-i ak olmu kamuya rû-be-rû

Tutmaz ol âyineyi jengârmz.

5. Gönlümüz cün doldu nûr- ak ile

Ayn yâr oldu kamu agyârmz.

6. Cümle eyden biz bizi gördük lyân

Oldu hep âyine-i didârmz.

7. Biz bizi seyr eyleriz HAKKI müdâm
Aktr çün kurre-i ebsânmz.

1. Ak, önderimizdir. imiz ise kendinden geçmektir. Ayp ve

utancmz ise öhret ve ün oldu.

2. Dedikodudan kurtulmu, syrlmz. imiz ve davranlarmz
aktan ibarettir.

3. Kendimizi görme perdesini ortadan kaldrmz. Artk âlem

bize üphe perdesi olamaz.
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4. Akn yüzü herkesle yüzyüze olmu. Artk pasmz o aynay
tutmaz.

5. Gönlümüz ak nuru ile dolduu için bütün yabanclar ve ra-

kipler bize sevgili gibi oldu.

6. Biz, her eyde apaçk kendimizi gördük. Her ey bize bir ayna
kesildi.

7. Ey Hakk! Biz daima kendimizi seyrederiz. Çünkü gözümüz-
deki nur ve fer aktr.

sa kendi zâtndan fâni ve zât- pak ile baki olur demek deildir. Hâ-
â ve kellâ! O ittihad, birleme imkânszdr. Böyle olur diyen sapk-
tr. Evliyânn seçkinleri, müahededen bir an kalsalar, helak olur-

lar. Zünnûn-i Msrî (rahmetullahi aleyh) buyurur ki: Çocuklar gör-

düm. Bir adam talyorlard. «Bundan ne istersiniz?» dedim. Rabb'ini
gördüünü zannediyor, akl gitmitir dediler. Çocuklarn bu cevab-
n, o kimseden sordum. Hemen alayp: «Vallahi, eer ben O'nu mü-
ahede etmesem, O'na ibâdet edici olmazdm» dedi. Büyüklerden biri

der ki: «Bir gün tmarhâneye gittim. Orada ayaklar bal bir genç
gördüm. Yüksek sesle: «Yâ Rabbi, gökleri srtma vursan, dünyay
ayama balasan da, bir an Senden yüz çeviremem» diyordu. Nazm

1. Cemâlin isterim ey meh, kamerde fâide yok
Sen olmazsan bana hem-reh, seferde fâide yok.

2. Bu dara geldim o didâra yoksa ey dildâr

Ne beklerim bu seferde makarda fâide yok.

3. Benim fenâ vü bekadan muradm oldu likâ

Penâhn olmasa ey eh siperde fâide yok.

4. Sen olmaynca benim canm in ü ânda ne sûd
Ho olmaynca gönül pâ vü serde fâide yok.

5. Seninle âleme baksam misâl i Cennet olur
Seninle bakmasam ol bo nazarda fâide yok.

6. nâyetinle nazar kl, bana ki yok hünerim
nayet olmasa Senden hünerde fâide yok.

7. Geçir beni beeriyyetten eyle misl i melek
Ferite olmasa HAKKI beerde fâide yok.

1. Ey ay! Senin güzel yüzünü istemekteyim. Mehtaptan bana
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fayda yok. Eer yoldam sen olmazsan yolculua çkmaktan bana

fayda yok.

2. Ey sevgili! Bu dünyaya o yüzü seyretmeye geldim. Yoksa bu

gurbet yurdunda ne duraym ki beklemekte fayda yok.

3. Yokluk ve ebedilikten muradm, o yüzdür. Ey Padiah! Senin

snan deilse siperden bir fayda yok.

4. Burada ve orada benim canm Sen olmaynca ne faydas var.

Gönül, ayak ve batan ho olmaynca ne çkar.

5. Seninle âleme baksam, bana cennet gibi görünür. Seninle bak-

madktan sonra o bo baklardan bir fayda yok ki.

6. Yardmnla bana nazar kl ki bir hünerim yoktur. Gerçi Sen-
den yardm olmaynca hünerden de fayda yoktur ya!..

7. Bana insanlm ama gücü ver, de melek gibi olaym. Ey
Hakk! Meleklemedikten sonra insandan bir fayda yoktur.

Müahede, her anda, Rabb'in mülâhazas ile srra riâyettir. Tâ-

atlerin efdâl, her zaman Hakk' murakabedir. Müahedenin alâme-

ti, Hak ,Teâlâ'nn tercih ettiini tercih etmektir. O'nun tazim eyle-

diini ta'zîm eylemek, tahkir eylediini küçük görmektir. Müahe-
denin alâmeti her eyden yüz dönüp, Hak Teâlâ ile megul olmak-
tr. Müâhede sâhibinin alâmeti vardr. Uyankl, uyku gibi, uy-

kusu uyanklk gibi olur. Hareketi sükûn, sükûnu hareket gibi olur.

Nazm

:

1. Çün ehl i hâl hadîsinde ems ü ferda yok
Safâ-y vakt olur ol hâl ü gayr sevdâ yok.

2. Gönül çün içti mey-i ak bezm-i vahdette

Hadis i aktr o dilde gayr mânâ yok.

3. O cân ki bulmu o cânân halvet i dilde

Annladr her ii, anda gayr da'va yok.

4. O rütbe ak ile müstarakm ki bi haberim
Ki gayr ak cihân içre var mdr, yâ yok.

5. Cihân ki fer'dir asl bu aktr ancak
Gönülde cümledir ol asi ü fer' asla yok.

6. Misâl i mevc bu deryâya gark olan bildi

Ki mevc bahr ile var oldu gayr derya yok.

7. Var oku savmaada vird okursan ey HAKKI
Ki bezmimizde hemân sumt var gavgâ yok.
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1. Hâl ehlinin yaptklarnda dün ve yarn endiesi yoktur. O,

içinde bulunduu an deerlendirir, baka bir tutkusu yoktur.

2. Gönül, vahdet bezminde ak içkisini yudumlad için orada
yalnzca ak hadisi (Ölmeden önce ölünüz) vardr, baka mânâ bu-

lunmaz.

3. Gönül halvetinde sevgiliyi bulan kiinin bütün uras O'nun-

ladr, baka dâvas yoktur.

4. Ak ile öylesine dopdoluyum ki cihan içinde baka ak var

m yok mu bilmiyorum.

5. Cihan gölgeden ibarettir. Ak ise onun asldr. Onun için gö-

nülde asl vardr asla gölge yok.

6. Dalga gibi olup bu denize gark olan kii, bildi ki dalga, ancak
deniz ile vardr, baka deniz yok.

7. Ey Hakk! Vird oku da istersen savmaada oku. Çünkü bizim

meclisimizde daima susmak vardr, asla kavga bulunmaz.

DOKUZUNCU NEV: Evliyâ-y kiramn fcnâ, beka ve makamla-
rn bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kul,. kendi insanlk sfatlarn-
dan fâni olunca, Mevlâ'nn sfatlar ile beka bulur. te «Allahü Te-
âlâ'nn ahlâk ile ahiaklannz» emrine uyup, Esmâ- Hüsnâ's ile s-

fatlanm olur. Fenâ" fillah,, süfli, aa nefse uymamaktr. Ulvi

rûha uymaktr. Nefsinden fenâ olmak, Hak ile beka bulmaktr.
Halkn fenas, Hakk'n .. bekasdr. Fenâ 1 fillah, Hak'dan, gay-

risini fâni etmektir. Beka .bili ah, Hakk'n bekasdr, devamdr. Fe-

nâ" fillah, beka billah tr. Beka hakikatlerinin balangc, bütün mâ-
sivadan fâni olmaktr. O halde, halk bilmez, ancak Hakk' bilir.

O'nu müâhede eder. Ona kavuur. Bey t (tercümedir):

Senden baka olan ey, sanlmasn ki eydir.

Sen beka güneisin ve bakalar gölge.

Fenâ üç çeittir. Beka da üç çeittir. Fenâ çeitlerinden birisi;

kul öyle fâni olur ki, kendi nefsinde bir hazz kalmaz. Dieri udur
ki Hakk', nefsi için istemekten hayâ eder. Üçüncüsü de, Hak'dan,

Hak'dan bakasn isterpekten hayâ eder. te bu kul Mevlâ'nn ün-

sünde hayran olur. Beka çeitlerinin birincisi, marifet bekasiyle be-

kadr. Sonra muhabbet bekasiyle bekâdr. Sonra üris bekasiyle be-

kadr. >

Demek ki fenâ, kulun sfatlarnn zevâl bulmasdr. Beka, ku-
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lun sfatlarna karlk Hakk'n sfatlarnn bad olmasdr. Bir kâ-

mil der: «Kendini Mevlâ için öyle ifnâ eyle ki. sende, senin için bir

kadir. Mârifet , yolunun . sonu muhabbetle fenâdr. Fenann sonu.

mahbûb ile bekadr. Bekann semeresi lika ünsüdür ve dâima yük-

selmedir. Nazm :

1. Biz süfî-yi suffe-i safâyz. der-zîr-i kbâb- kibriyâyz.

2. Biz arz ü semâya smayz kim, biz cevher i âlem i âmâyz.

3. Çün câm- elest mestiyiz ho, pes tâlib-i âhid-i bekâyz.

4. Azâde vü fariiz cihândan, bu cism ile gerçi mübtelâyz.

5. Varlk diler ehl i akl dâim, biz tâlib-i fakr ile fenâyz.

6. Biz Hazret-i Hakk'a pek yaknz, andan bizi sanma kim cüdayz.

7. Ten perdesi ref olanda HAKKI, seyr eyle ki biz ne mehlikâyz.

1. Biz safa (esenlik) sufesinin sûfileriyiz. O yüce Peygamberin

2. Biz yer ve göe smayz ki biz gayb âleminin cevheriyiz.

3. Biz elest içkisinin öylesine güzel bir sarhouyuz ki biz bdkllik

güzelinin talibiyiz.

4. Gerçi bu beden ile ona tutkunuz ama biz yine de cihandan vaz-

geçmi, kurtulmuuz.

5. Akl sahipleri daima var olmay dilerler, oysa biz yokluk ve
fakirlik istemekteyiz.

6. Biz Hak Teâlâ'ya öylesine yaknz ki sakm bizi O'ndan uzak

sanma.

7. Ey Hakk! Ten perdesi kalktnda bizim ne ay alnl olduu-
muzu o zaman seyreyle.

I

Fenâ mahlûk sfat, beka Hâlk sfatdr. Nitekim Allahü Te-

âlâ Rahmân sûresinde, «Üzerindeki her ey fânidir» ve sonra: «Rab-

binin vechi IZât- ilâhi! bakî kalr» buyurmu, Kendi bekasn du-

yurmutur. Vecd hâlinde gönül huzûru cem'iyyettir. Beeriyyete

dalmak ve gafil olmak tefrikadr. Huzûr ve cem'iyyet. ni'metierin

en lezzetlisidir. Gaflet ve tefrika büyük belâdr. Nitekim: «Cem'iyyet

gibi ni'met yoktur. Tefrika gibi de azab yoktur» sözü bu mânâda-
dr. Fâni kul. nefsini ve her eyi âlemlerin Rabbi ile, O'ndan. O'nun
e O'na râci* müâhede etmelidir. Fârisi nazm (tercümedir) :
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Din büyüklerine canla köle ol

Onlarn yannda ban eik ol.

Bu frkaya edeb ile hizmet et
lerini hem Rabb'in ii fark et.

Kendisinden fâni olan kimseler
Rabbani ahlâka âyinedirler.

Sözü, iitmesi, görmeleri bir

Rabb'in kandillerinin nurlardr.

O kâmillerden ben ne diyeyim
Halleri söze smaz, bildireyim.

Unutmalar olur raâsiva
Onlar Hak'dan olmazlar bir an cüdâ.

Konuurlarsa hikmet söylerler
Bakarlarsa boa nazar etmezler.

Susarlarsa tefekkürde olurlar
Fikir kapsn zikrle açarlar.

Zahirde toprak gibi görünürler
Fakat iki âlemden hâriçtirler.

Eer onlar bulunmasa cihanda
Gökten yere inmez idi bir damla.

Saf kalbleri arzulardan cüdadr
Rzâlar hep rzâ y Hüdâ dr.

Yüzleri Hüdâ'dan esinti verir

Muameleleri elle deildir.

Onlara irfanlar yeterlidir

Onlar Hak'dan bakasn ne bilir

Kibr ü riyây onlar terk ederler
Kibriya perdesinde hep giderler.

Fiil ve sfatla hidâyet yolunda
Giderler muktedâ Ahmed ardnda

Saâdet sofrasndandr ekmekleri
Kerâmettir sofradan dökülenleri

Hayy'n tevhidiyle akla bakiler
Onlar dosttan baka bir ey görmezler.

Allah katnda yüzleri çok aktr
Makamlar anlatmaktan uzaktr.
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Dualar olur her derde deva
Nefesleri hastalaradr ifâ.

Onlardan birisi isterse Hak'dan
Ölüyü diriltir Hak, duasndan.

Eer kahr geçerse gönüllerinden

Diri ölür o an, emirlerinden.

Sessiz nidalar ular her an
Hâlleri tasdiktir Hakk' her zaman.

Elest bezmi her an kulaklarnda
Kâlü belâ deyip, onlar amada.

Bir na'rayla ehri altüst ederler

Bir hamleyle da yerinden sürerler.

Bir kimse olursa onlara yakn
Yakn bilir geçti azab Hakk'n.

Bir kimse durursa uzak onlara

üphesiz ki, sonu gitmektir nâra.

Halktan eziyet, sknt görürler

Kötüden iyiden söz iitirler.

inkâr dikeni ayaklarna batar
Nâkeslere de hilm ile bakar.

Ne isterlerse ondan hemen olur

Derlerse dedikleri gibi olur.

Yük çek ki, senin yükünü çeksinler

Kzma, yoksa seni dara çekerler.

Kötü kiileri Hakk'a smarla
Tâ ki balanasm, yapsan hata.

Hilm ; süsü, ziyneti âriflerin

Akl nisan ve vasf velîlerin.

Bu hlyeden ârî olur ham avâm
Veli vasf bununla oldu tamam.

BENC FASL

Eviyânn seçkinlerinin seçtii yol olan Nakibendi yolunun
Hakk'a varan yollarn en yakn olduunu, onun üç nevinden her
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birinin rfan devleti sermâyesi olduunu, o yolda ilerleyenin her ke-

mâle mâlik olup, gizli hâl ve ne'eli gönülle üns ve huzuru buldu-

unu, korku, saptma, tehlike ve melalden emin olup kavuma zü-

lâli ile kâm aldn yedi nevi ile beyân eder

:

BRNC NEV: Nakibendî yolunun rükün, hakikat, usûl ve in-

celiklerini bildirir:

Ey aziz! Evliyann seçkinlerinden büyük pir ve mürid Hâce
Muhammed Behâeddin Nakibend ve onun deerli halifeleri (aley-

himürrahme ve'r-ndvân) demilerdir ki: Peygamberlerin en üstünü
Muhammed Mustafa'nn (sallallahü aleyhi ve sellem), evliyann en
üstünü Ebû Bekr-i Sddik (radyallahü anh) hazretlerine gizlice ö-
rettikleri, ilimlerin efdâl olan huzûr ve marifet ilmi, insanlarn ava-
mndan, hattâ insanlardaki hafâza meleklerinden bile gizlidir. O
gizli hazineye kavuma yolunun esâs ve çeitli usûlleri vardr. Bu
faslda bunlar geni olarak anlatür. Bu yolun erkân üçtür: Az ye-

mek, az uyumak, az konumak. Az yemek, az uyumaya, az uyumak
az konumaya, az konumak kalb zikri ile tam teveccühe yardm-
c ve gdadr. Bunlardan murad, cân ü gönülden Rabb'in huzurudur.
O halde, yemede, uyumada ve konumada, orta dereceyi gözetmek
yetiir. Beyt

:

Az yemek, az uyumak ve az konumak huylar kimde toplandy-
.sa bil ki o melek gibidir.

Nakibendi tarikatnn hakikati de üçtür: Hâtralar, düünce-
leri gidermeye, kalble olan zikre ve murakabeye devam etmektir.

Bunlar da birbirlerine yardmc ve kuvvettir. Murakabe ise, Hak
Teâlâ'nn, kâinatn bütün zerrelerine her zaman muttali' olduunu,
kalbten bir an çkarmamaktr. Bu tarikatn sonu, ite bu huzura
ermektir. Beyt (tercümedir):

Bu yolun usûlleri u oniki kelimede bildirilmitir: Nefy-i vücûd,

bezl-i mevcûd, terk-i sûret, azimetle amel, ho der-dem, nazar ber-

kadem, sefer der vatan, halvet der encümen, bid'attan kaçma, sün-

nete uyma, dâimi zikr ve tam teveccühdür. te vusûl yolu, bu usûl

ile gelir.

Bu yolun art bir mânâdr. Kalb ve rûhda muhabbet-i Mevlâ'

-

Az yemek, az uyumak, az söylemek,

Kimde kim cem' oldu bil an melek.

ki dünyadan sana bir öüt yeter,

Her nefeste insan Hakk' zikr eder.
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dr. O halde taleb ve arzu derdinin zuhûr ettii gönülü, büyük ni'-

met bilmelidir. Gece gündüz çoalmasna çalmak lâzmdr. Zira

o ezelî sevgi olup, gönül aynasnda aksetmekte, parlamaktadr.
Onun için o gönül irâdet, muhabbet ve evk ile dolmutur. te
Mevlâ'y isteyici olan kimse, murad olunmu velîdir. Nitekim Hak
Teâlâ buyurur: *Allah onlar sever ve onlar da Allahü Teâlâ'y se-

verler». Bununla Kendi sevgisinin, Kendine olan sevgilerin asl ol-

duunu duyurur.

Bu Nakibendi yoluna bel balayanlar ve bu arzu derdiyle za-

man zaman alayanlar, görünüte insanlar arasnda bulunup, hiz-

met görürler. Bâtnda, ancak Hazret-i Hakk' bilirler ve bulurlar.

Kendilerini kesret içinde gizlerler. Gönüllerinden vahdet yolunu iz-

lerler. Bedenlerini halka, gönüllerini Hakk'a teslim ederler. Bu yol

ile gizlice Hakk'a doru giderler. Dardan yabanc, içerden âinâ
olurlar. Beden ayar, gönül yâr ile, kulak sadâ ile gönül Hüdâ ile,

göz rakîbde gönül Habib'de, dil güftâr Isözl ile, gönül dildâr ile, el

san'atta, gönül hazrette, ayak gitmekte, gönül zikretmekte, beden
post ile nâim (uykudal, gönül dost ile kâim, beden rahatla mekân-
da, gönül seyahatle cevlânda, beden sebeblerle kavgada, gönül

mutlak üns-i Mevlâ'da bulunur. (Oniki esastan halvet der encüme-

nin izâhdrl . Beyt

:

Suretleri kesrette, mânâlar vahdette,

Suretleri firkatte, siretleri vuslatta.

Görünüleri çoklukta ve içleri Bir likte olanlar dtan bakld-
nda ayrlkta gibidirler ama gerçekte içleri vuslata ermitir.

Onlar bu yol ile. hâtrlarn mesrur ederler, her ne ederlerse

gönülde mestur I örtülü 1 ederler. Muhabbetleri esrar halka fâ ol-

maz. Gönülleri zevkine hiç halel gelmez. O halde onlar, öhret âfe-

tinden uzak ve Allahü Teâlâ'nn evliyasnn seçilmileri olurlar. On-
lar kalb zikri ile, zikr olunan yakn ve tez bulurlar. Çünkü kalblo

zikir, Allahü Teâlâ'ya en yakn yoldur. Her âfetten korunmu ve

uzaktr. Vahdet âleminin alacak anahtardr. O hazretin huzur
cem'iyyetini çekicidir. «râde, irâde isteini terktir- sözü gereince,

fenâ fillah olurlar. Fakr ü fenâ devleti ile beka billah bulurlar. z-
zet ve yükseklikle iki âlemde kâm alrlar. Beyt (tercümedir):

Hep bann yüksekte olmasn istersen,

Nakibendî yoluna, öyleyse nak bala sen.

F. : 58
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Nazm :

1. Kasemde -Nûn-ü -Kalemedir o kamet ü ebrû

Ki dil hemîe o dilberle oldu rû-be-rû.

2. Nian vuslat bulmu hezâr gülende
Çü sarn fâhte bilmez figân eder gûgü.

3. Hezâr ükr ki hicrân gamndan âzâdm
Gönül ki ak iledir hem-niîn ü hcm-zânû.

4. Gönül gözünde ra ü yakn beraber olur

Ki top- âlem olur ba dilde misl i kedû.

5. Biri demi nicedir hâli kalbin ey mecnûn
Firak yâr Ue mecnûn demi, ne sözdür bu.

6. Bana ne gam bu cüdâik ki dilde Leylâ ile

Ben öyleyim ki bilmezem bu ben miyim ya o.

7. Sözümden etme ümid i ifâ dedin HAKKI
Habibi entc tabibi fe keyfe lâ crcû.

1. O boy ve ka, yemin olsun ki «Nün» ve «Kalemedir. Onun için-

dir ki gönül daima o dilberle yüzyüze olmaktadr.

2. Guguk kuu. binlerce gül bahçesinde vuslattan izler bulmu
ama sim bilmedii için yalnzca «gu gu!» diye öter durur.

3. Gönül, ak ile dizdize oturduu içindir ki binlerce ükür ve

hicran kaygsndan kurtulmuum.

4. Gönül gözünde uzak da yakn da birdir. Nitekim dünya yu-

varla da gönül banda bir kedi gibi olur.

5. Birisi sormu: «Ey Mecnûn! Gönlün hâli nicedir?» Sevgilisinin

ayrln çeken Mecnun da demi ki: -Bu nasl söz?»

6. «Bu ayrlktan bana ne üzüntü gelir!.. Oysa ki ben gönülde

Leylâ ile birlikteyim. O haldeyim ki, bilmiyorum bu ben miyim, yok-

sa o mu?..»

7. Ey Hakk! Sözümden ifa ümid etme dedin. Sevdiceim! Be-

nim tabibim Sensin, Senden nasl yüz çeviririm!..

KNC NEV: Nakibendi yolunun üç yolundan birini bildirir:

Ey aziz! Hazret-i Hâce Behâeddin ve onun halîfeleri Hâcegân-
güzin (rahmetullahi aleyhim ecmaîn) demilerdir ki, akâidi düzelt-

tikten, emirleri yaptktan, yasaklardan sakndktan sonra, bu tari-

katmzn neticesi, Allahü Teâlâ ile devaml huzurdur. Her an O'nu
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bilip, O'nunla olunca, O'ndan gafil olunmaz. Bu huzur, nefsde me-
leke hâline gelip gönülde kuvvetlenince, ismi müahede olur. Bu dev-

lete kavumann yolu üç nevidir

:

1 — Zikr-i kalbi yoludur. Zikr eden, kalb huzuru ile Lâ ilahe il-

lallah kelimesini tekrar eder. Lâ derken, Allah'dan bakasn yok
düünür, illâllah derken, Allahü Teâlâ'nn varln kdem ve beka
nazariyle müâhede eder. Bu kelime-i tayyibeyi tekrar ederken, di-

lini üst damana yaptrr. Hakiki kalbe bal ve bitiik olan kalb-i

sanavberi lyürekl ile Hakk'a teveccüh eder. Nefsini haps edip, gö-

beini içine çekip tamam kuvvetle öyle zikr eder ki, onun eseri

bütün uzuvlarna sirayet edip, çok lezzet bulur. Faraza bir kimse-

nin yannda otursa, bu tekrarndan haberdar olmaz. Bütün vakit-

lerini bu zikr ile geçirip, hiçbir meguliyetle ondan ayn kalmaz.

Hattâ oturma, kalkma, dinleme, konuma, yeme ve uyuma esna-

snda bile bu zikre bir kesilme ve geveme gelmez. Baz ilerle bir

geveklik gelirse, zikredenin ondan tamamen vaz geçmeyip, basi-

retle ona devam etmesi gerekir. Seher vaktinde bu kelimeye çok

devam ederse, bereketi o günün sonuna kadar devam eder. Yat-

madan önce bu zikri çok ederse, bereketi gecenin tamamna eriip,

uyurken bile kalbi zikr eder. Zikreden, bu minval üzere bu zikre

devam edince, arada bir kendinden geçip, uursuz olur. O cezbe-

nin mukaddimesi, balangcdr. Onun bu hâle kendini verip teslim

olmas lâzmdr. Elinden geldii kadar onu korumaldr. O hâl azal-

maya balaynca, o da tekrarna balar. Bu hayret, birbiri arka-

sndan gelip, birbirine eklenecek hâle gelince, o zikr edene bir

meleke hâsl olur ki, her ne kadar o hâl, bilfiil onun hâli olmayp,
hâli ilminde bulunursa da, ne zaman onu istese, az bir teveccühle

o hâli bulup, o kendisinden geçme haliyle hâllenebilir. Eer zikr

edenin mizâc, nefesin hapsine tahammül edebiliyorsa, düüncele-
ri sürmede ve kendinden geçmekle hayret âlemine gitmede bunun
te'siri tamamdr. Vicdâni büyük bir lezzet onda dâimdir. te bu-

nu isteyen zâkir, bu zikre, anlatld ekilde megul oldukta, nefe-

sini tutup, göbeini içe doru öyle kuvvetli alr ki, bedenin bütün
ksmlar ondan etkilenir. Kelime-i tay yi benin mânâsn kalbinde

bulundurur. Dier düünceleri nefy edip, kelime-i tevhidin eserle-

rini lyâni saysn I sayp, üçte, bete, yedide bir nefes alarak iler-

ler. Nihâyet bir nefeste yirmibire çkar. O zaman zikrullahn nûru,

onun kalbine iner. Ondan, mâsiva düüncesi, tamamen gider. Gö-
sü genileyerek büyük lezzete kavuur. Yirmibirde bu hâl el ver-

mediyse ve gönül o zevk ve lezzete ermediyse, yeniden balayp, tek-

lerde nefes alp, terakki ederek ve mânâsn kalbinde tutup, göbe-

ini içine çekerek yirmibire 'gelsin. Böylece sadrn inirah ile zevk-

lenip lezzetle dolsun. O hâl ile fakr ü fonâ devletini bulsun. Kalbi

dâima hazret-i Hak'dan âgâh olsun, öyle bir mertebe rüsûh bulsun
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ki, o âgâhl gidermek istese, gideremesin. Gönülde ve gözde dü-

ünce ve hayâli. Hak olup kendini bulmasn. stenen ancak budur ki,

zâkirin sfatlar fâni olup. zikr olunann sfatlar ile bâkî kalsn.

Zikr etmeden geçip onunla megul olsun. Onun üns ve huzuruyla

sonsuz devlet ve ebedi saadete kavusuri. Yâ Rabbi, bize de müyes-

ser eyle! Nazm

:

t, Ak oduna yand hep defter-i nutk u beyân
Doldu dil ü can tarab oldu hakâyk yân.

2. Katre vü bahr oldu cem' ortadan ebr oldu kam*
Nurunu ho buldu em" gitti aradan duhân.

3. Bu nefahat- buhûr, canlara verdi sürür

Cümle cihân doldu nûr ûd ile micmer nihân.

4. Hâcedir âyineden tûtiye nutk öreten
Âyine yoksa neden mürg ile söyler lisân.

5. Câmeyi ver can al, hayrete dal aka dal

Bi-dil ü bî-hi kal, ribh olsun ayn ziyan.

6. Fakr ü fenay bulan, ak deminden dolan

Hüsnüne hayran olan hayy olur ol câvidân.

7. Ak ki bî-keyf ü kem cümleyedir ol bî ü kem
Söylese akla hikem, HAKKI olur tercüman.

1. Bütün söz ve açklama defteri hepten ak ateine yand. Gö-

nül ve can da ne'eyle dolup hakikatlar ortaya dökülüverdi.

2. Damla ile deniz birleti de bulut aradan çekilip gitti. Mumna kavutu, duman ise uçup kayboldu.

3. Buhurlardaki bu güzel kokular canlara sövinç verdi de bütün
cihan nur olup öd aac ile buhurdanlk kayplara kart.

4. Aynada papaana söz öreten, efendisidir. Yoksa ayna nasl

olsun da ku ile konusun.

5. Elbiseyi (bedeni) ver ve can al da kendinden geçip aka dal.

Brak gönülsüz ve isteklerinden vazgeçmi ol da kazancn ziyan ol-

sun.

6. Fakr u fenay bulup da O'nun ak demiyle dolan ve O'nun
güzelliiyle kendinden geçen kii ebedi dirilie kavuur.

7. Ak ki kemiyet ve keyfiyetten arnmtr. Herkese yücelikle

ve gizli gelir. Eer Hakk akll geçinenlere hikmetleri söylese bir

tercüman olmu olur.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Nakibendî tarikatnn ikinci yolunu bildirir:

Ey aziz! Hazret-i Hâce Behâcddin ve halifeleri (rahmetullahi

aleyhim ecmain) demilerdir ki: Yolumuzun üç nevinden ikinci-

si, kalp teveccühü yoludur. Zâkir Izikredenl kalbiyle ism i Celâl'e

I Allah Allah Allah 1 devam edip, bu mübarek ismin te'sirinden an-

lalan bîçûn f nasl olduu bilinmeyeni mânâsn mülâhaza eder.

O mânây muhafaza edip, bütün idrâk ve kuvvetleri ile kalbine

teveccüh eder. yönelir. Bu teveccühe devam edip, o mânây kendi-

ne zorlayarak muhafaza edip, bu külfet ve zorlama aradan kalknca-

ya kadar sürdürür. Eer o mânâ cezbe tasarrufundan önce, o zâ-

kirin vücûduna tamamen te'sir ederse ona lâyktr ki, o mânây, bu

bütün maddelerine âmil bir basit nûr- kâmil suretinde basiretine

mukabil tutup o suretin aradan kalkmasna kadar devam etsin.

Onun yerini maksûd olan onunla ve bütün müdrike ve kuvvetle-

riyle kendi kalbine teveccüh etsin, mânâ alsn. Bu zâkir, kalbiyle

Allah dedii zaman, onu niteliksiz, âlemin bütün zerrelerini kuat-

m bilip, bu fikr ile, o kadar zikr eder ki, kendiliinden tamamen

gider. Bir dereceye kavuur ki, bu hâl onun kalbinde vasf olur. Ru-

hu bu nûr ile dolup, büyük lezzet bulur. Gönül bu zikr ile megul

iken onu bir hayret alr ki, melekûtun acib hâlleri, ona münkeif

olur. O halde zikr ve fikri koyup, o hayrete dalsn. Gönlün hâlleri

ne ise yine gönülde kalsn. Gizli srlan halka açmasn. Parlak e-

riatn dna çkmasn. O hayret ondan gidince, yine zikr etsin. Yi-

ne hayret geldikte, ona dalp zikri braksn. Zirâ zikr etmek, mâ-

nâ kapsn çalmaktr. Bu hayret ise, Mevlâ'nn kapsnn açlma-

sdr. O halde kap açlnca, kapy çalmaya ihtiyaç kalmaz. O za-

man kalbin susmas daha uygundur. Bu hayrette, öyle müstarak

olur ki, kendi sfatlarndan fâni olup, bu sfatlar ile kalr. nsanlk

darlndan kurtulup kendi âleminde saltanat bulur. -Seçilmilerin

te bu hayrete dalan zâkir. kuvvet sahibi, bu fenây bulan kâmil

saâdet sahibidir. Kalabalk ona, itikâf ve halvettir. Kesret ona, vah-

det ve uzlettir. Nefesi tebih ve ibâdettir. Konumas hikmettir. Fi-

illeri tâat ve hizmettir. Adeti rfk ve meveddettir. Nazar ibrettir.

Fikri ilim ve hayrettir. Ahlâk, bütün insanlara hilm ve efkattir.

Zira o, vahdet arabnn sarhoudur. Muhabbet denizine dalm-

tr. Her hâlinde o Hazret'in huzûrundadr. Bütün ztlar ile arkada-

lk ve ülfet eder. Nerede bulunursa, safâ-y hâtr ile zevk ve râhat

eder. Muhalefet tozlan ile lekelenmez, bulanmaz. Cân, cânândan

bir an ayrlmaz. Gönülden dar meyi etmez. Kimseden korkmaz,

kimseden ümid etmez. Belki içinde ve dnda mâsiva bulamaz. Gö-

zünü yumsa fenâfillah mertebesindedir. Açsa bekabillah derecesin-

dedir. Nazm

:
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1. Gönül dilberdedir, elhamdülillah

Lebi kevserdedir, elhamdülillah.

2. Ne ferzend ü zen ister ü ne ziynet

Ne sim ü zerdedir, elhamdülillah.

3. Çü dil, dilberle seyr eyler cihan
Dahî bi perdedir, elhamdülillah.

4. Gönül, dostun tanr tenhâ cihanda
Adû güm kerdedir, elhamdülillah.

5. Deil gam yok olursa ten ki, canm
Aceb ho yerdedir, elhamdülillah.

6. Derün i dilde rüen d ide i cân
Rûh- enverdedir, elhamdülillah.

7. Ezelden hamr- ak içti HAKKI
Henüz ol serdedir, elhamdülillah.

1. Hamdolsun ki gönül, duda Kevser gibi olan Sevgilidedir.

2. Çok ükür (gönlümüz), ne çoluk çocuk ne ziynet ister. Ne de
altna ve gümüe iltifat vardr.

3. Gönül, âlemi Sevgilide seyreyledii içindir ki arada perde yok-
tur çok ükür.

4. Çok ükür ki gönül, cihanda kendi dostunu hemen tanr. Oy-
sa dümanlar yolunu armtr.

5. Beden yok olursa hiç dert deil. Çok ükür ki canm güzel
yerdedir.

6. Can gözü, gönlün içinde parlam bir halde ve çok ükür ki
nurlarn yanan seyretmektedir.

7. Hakk! Ak içkisini ezel bezminde içmiti. Hâlâ o sarholuk
içindedir. Çok ükür!

Bu hâl ve makamlar, bu mertebe ve kemâller, bir senede, belki

bir erbainde Ikrk gün çile zamannda!, belki on, belki bir günde,
belki bir saatte, belki de bir anda, inâyet ve istidada göre hâsl
olur. Gönül, sdk ile teveccühüne göre, dostuna kavuur. «Allahü Te-
âlâ'ya varan yollar, mahlûkun nefesleri saysmcadr» buyuruldu.
Bu müjde, bu farkll iarettir. Eer bu zâkir, her an huzurda
olup Mevlâ'y mülâhazadan geri kalmasa, kendisini uyku alrken
bile zikrden fari olmasa, onun uykusu, uyankl gibi huzur olur.

Fakr ü fenâ devletini tez bulur. Zira bu zât isminin hususiyet ve
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te'sirleri çoktur. Bunda olan te'sirler, sfat ve isimlerle uramada
yoktur. Bu Zât'n ismine devam eden, yâni Allah Allah Allah de-

yip giden huzur dolu zâkir ondan kudret bulur. Mülk ve melekûta

tasarruf sahibi olur. Her muradn alr. Nazm :

I. Her muradn sende iste, holuun bul ey gönül

çeri gel âleminde pâdiâh ol. ey gönül.

Derd i ak Hakk a yanp, ol O'na kul, ey gönül.

Ak Hak'dan gayn bir ey etme me'mûl, ey gönül.

Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül,

Bahr i aka dal deminden dem-be-dem dol, ey gönül.

II. Az ye, az iç, az uyu. var zikr i kalbi eyle küt

Vchm ü fchnt ü fikri nefyet, kim gönül klsn sükût.

Ölmeden öl kim seni hayy ide Hayy-i lâ-yemût

Hû der dem, yâni her dem Hakk' bul, halk unut.

Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül,

Bahr i aka dal deminden dem-be-dem dol, ey gönül.

III. Sû-i hulk dilde koyma, tâ dola hulk- hasen
Emr i Hakk' tut cemi' i halka efkat eyle sen.

Nefsi koy, Hakk'a gönülden gel, sefer kl dcr-vatan

Hak ile ol halk içinde halvet olsun encümen.

Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül.

Bahr i aka dal deminden dem be-dem dol, ey gönül.

IV. Çekme gam ger halk âlem olsalar düman sana

Cümleden erham, hem efâk dost imi Rahmân sana.

Her ne gelse ho gelir Hak'tan gelir mihmân sana.

Gelse akn derdi mesrûr ol odur derman sana.

Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül,

Bahr i aka dal deminden dem-be-dem dol, ey gönül.

V. Bahr i aka dal suya dümü meder misli nemin

Ol nefs bahrnda mahv ol kalmasn hiç ol emin.

Alem ü âdem kamu çün nefs i vâhiddir yakn
Cümleyi kendin görürsün, söyleme asla sakn.

Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül,

Bahr i aka dal deminden dem be dem dol, ey gönül.

VI. Her neye baksan an bil kendi cüz'ün fi'l misâl

Kesret i sûrette kalma vahdet i mânâya dal.

Mest olup vahdet meyinden zevk edip ol ehl i hâl

Arif ol. fakr ü fenâdan ho beka bul. onda kal.

Hayrete var kim yakndr Hakk a ol yol, ey gönül,

Bahr i aka dal deminden dem-be-dem dol, ey gönül.
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VII. HAKKI, Hakk' canda bul, çün mevc ile yemmdir nihân
Hak sana srr- maiyyetle muindir her zaman.
Ol sana senden yakndr, sen rak olma hemân
Ayn- Beytullah iken dil dolmasn gayr gümân.
Hayrete var kim yakndr Hakk'a ol yol, ey gönül.
Bahr i aka dal deminden dem-bc-dem dol, ey gönül.

/. Ey gönül! Her muradn kendinden iste ve böylece holuk için-

de ol. çeri gel de kendi âlemin içinde padiahlk sür. Hakk aknn
derdine yanp O na kul ol ve ilahi aktan baka bir eyi amaç edin-
me.

II. Az ye, az iç, az uyu, ve var git gönül zikrini azk edin. Vehim,
anlay ve fikirleri kendinden uzaklatr ki gönlün dinlensin. Ölme-
den önce öl ki diri olan Allah seni de diriltsin. Aklllk budur ki her
an Hakk' bulup halk unut.

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakk'a yakndr. Ak
denizine dal da daima O nun demiyle dol, ey gönül.

îti. Kötü huylar gönlünden art ki güzel huylarla dolan. Al-
lah'n emirlerini tutup bütün yaratlmlara efkat eyle. Nefsini b-
rak. Ta gönülden Hakk'a gelip vatannda sefer eyle. Hak ile ol da
halk içindeyken bile halvete eresin.

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakk'a yakndr. Ak
denizine dal da daima O'nun demiyle dol, ey gönül!

IV. Eer bütün cihan halk sana düman bile olsa gam çekme.
Çünkü Rahman olan Allah, sana herkesten fazla acr ve efkat gös-
terir. Her ne gelirse bana üphesiz O ndan gelir. Bunlar bir misa-
fir gibi tut. Eer ak derdi sana urarsa sevin ki senin dermann
odur.

V. Suya dümü toprak yuma misâli ak denizine dal. Nefs
denizinde kendini yok et ve sende nefsten bir i kalmadna emin
ol. Çünkü âlem ile insan gerçekten tek vücuttur. Böylece her eyi
kendi suretinde görürsün. Ama yine de bunu kimseye söyleme.

VI. Her neye bakarsan O'nu kendinden örnek bir parça olarak
anla. D görünü kesretinde kalma da içte vahdete yönel. Vahdet

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakk'a yakndr. Ak
denizine dal da daima O nun demiyle dol, ey gönül!

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakk'a yakndr. Ak
denizine dal da daima O'nun demiyle dol, ey gönül!
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içkisiyle kendinden geçip zevk eyle ve hal ehli ol. Böylece ârif ol ve
fakr u fenadan bâkilik kazanp orada dur.

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakk a yakndr. Ak
denizine dal da daima O'nun demiyle dol, ey gönül!

VII. Ey Hakk! Hakk' cannda bul ki deniz de dalgada gizlidir.

Çünkü Hakk, sana dostluk srr ile daima yardmcdr. O sana sen-

den yakn iken sakn sen O'na uzak olma. Gönlün, Allah'n evi iken
sakn baka zanlarla dolmasn.

Ey gönül! Kendinden geç ki bu yol Hakka yakndr. Ak
denizine dal da daima O nun demiyle dol, ey gönül!..

DÖRDÜNCÜ NEV: Nakibendî tarikatnn üçüncü yolunu bildi

rir

:

Ey aziz! Hazret-i Hâce Bchâeddin ve seçkin halifeleri (rahme-
tullahi aleyhim ecmain) demilerdir ki: Tarikatmzn üçüncü ne-

vi kalb râbtas'dr. Müridin, mürid-i kâmile kalbini balamasdr.
Mürid, müahede makamn bulmu, isim ve sfatlarn tecellileri-

ne kavumutur. te eine çok az rastlanan böyle bir azizin erefli

yüzü: «Onlar öyle kimselerdir ki, göründükleri zaman Allahü Teâlâ

hatrlanr» hadis-i erifi gereince, zikr faydasn verir. Onun lâtif

sohbeti: «Onlar Allahü Teâlâ'nn edileridir» hükmünce zikr olunan

sözünü dinlemek saadeti ele geçerse, o srlar müridi, bu azizin eser-

lerini kalbinde nak edip, elden geldii kadar onu kalbinde bu-

lundurmaya bakar. Bu mânâya bir zarar gelirse, tekrar sohbetine

bavurmal, sohbetinin bereketi ile o mânâ, yeniden parlamaldr.
Bunun gibi, o azizin huzuruna giderek, tekrar tekrar ona ba vu-

rup snarak, o mânâ onun melekesi olur. O kadar kuvvetlenir ki,

o aziz yannda olmasa da, sûretini hayâlinde tutabilir. Bütün d
ve iç duygu ve kuvvetleri ile kendi kalbine yönelir. Kalbine gelen

her düünceyi giderip onun hayâlini alr. Nihâyet bir kendinden

geçme ve hayret hâli gelir. Bu râbta iini tekrâr ile, o hâl onda
meleke hâline gelir. Fakr ü fenâ devletini bulur. Bundan yakn yol

olmaz. Bazan mürid, kabiliyetli olur. Pir onda tasarruf edip, daha
ilk sohbette onu müâhede mertebesine kavuturabilir. Demek ki,

kabiliyetli bir mürid, bir kâmil piri, mârifete kavumak için vâsta

etse, gece gündüz söz ve hareketlerinden onun izinden gitse, o pirin

zâhir suretinin iki ka arasna bakmak bir an hâtrndan gitme-

se, dururken, otururken, yerken, konuurken, ondan hiç gafil ol-

masa, her gün bu ii tekellüfle yapsa, pirinin ekli kalbinde rüsûh

bulur. Her zaman zahmetsiz tahayyül edebilir. O halde, gayb âle-

minden pirin kalbine gelen her feyz ve mârifet, onun kalbinden,
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müridin kalbine de gelir. Ama edebe uyulmazsa, feyz kesilir. Onun
için rabta yolu incedir, dikkat ister. Kt'a

:

Sureti eyhi dilde yazsa mürid,

Buna olan, ona da hâsldr,

Lîk terk-i edeble zâil olur.

Ol sebebden ziyâde mükildir.

Mürid, eyhinin suretini gönlüne naketse, eyhe olan ona da
olur. Ancak adab ve edebi terketmekle bu özellik gider. Onun için

bunu baarmak oldukça zordur.

Kt'a

:

Ser-rite-i devleti ey birâder ele al,

Bu ömr-i girân mâyeni az etme hayâl.

Dâim kamu yerde kamu ite kamu hâl

An yârini gönlün gözün andan yana sal.

(1) Ey karde'. yi talihin ipinin ucunu eline geçirmeye bak. Bu
ar ömür sermayesini az hayal etme. Daima her yerde, her ite ve

her halde Sevgilini anp gönül gözünü O ndan yana yönelt.

Kt'a

:

Srr gam ak derd-mendân anlar,

Sanma dil srrn hod-pesendân anlar.

Nakkaa irer ârif olan nakndan,
Bu nak- garibi nakbendân anlar.

(2) Ak üzüntüsünün srrn dert çekenler bilir. Gönül srrn
kendini beenmilerin anlayabileceini sanma. Ârif olan yaratlma
bakarak Yaratana ular. Yani bu akl almaz naklar, ancak na-
kçlar (veya Nakibendiler) anlayabilirler.

Kt'a

:

Nakbendîyc aceb kafile seferleridir,

Gizli yoldan getirirler hareme kafileyi.

Erse çün sâlike sohbetlerinin cazibesi,

Mahv eder vesvese-i halvet ü fikr i çileyi.

(3) Nakibendiler muhteem birer kafile bakandrlar ki onlar
hac kervann Beytülhareme gizli yoldan getirirler. (Veya Allah'a
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ulatrrlar). Eer onlarn sohbetlerindeki cazibe saliklere eriirse ar-

tk halvet düüncesini ve çile çekme fikrini ortadan kaldrverir.

Bu zamanda öyle bir azizin sohbetini bulmak, çok kymetli ve
bir o kadar nâdir ve az olduundan, marifet talebesi, ilk iki yola
yapp, evliyalk mertebesine kavumaldr. Sonra ya uzlet velisi

olup, tenhâya gelir, yahut iret velisi olup, insanlar içersinde ka-
lr. IRâbta-y ruhani için, sohbetinde bulunmak veya ba gözü ile

görmek art deildir. emaili bilinen büyük bir mürid, rabta edil-

meye ehil ise, ona her zaman râbta yaplabilir. Yalnz, râbta ya-

pann ehl -i sünnet itikadnda olmas ve haramlardan saknmas
arttr! . Zirâ evliya iki snf olur. Bir snf azimetle ameli tercih

eder, bir snf ruhsatla amelle yetinir. Uzleti seçen veli, hâl ba-
kmndan daha erefli ise de. halk arasnda bulunan veli, kemâl
yönünden daha âriftir. Uzlet veya iret velisi olsun, ikisinin de
murad halka fayda ve hizmettir. Zirâ onlar benliklerinden geçmi-
lerdir. Muhabbet kâsesi ile vahdet arab içmilerdir. Dostu tenhâ
bulmulardr. Ünsüyle kâm almlardr. leri, gönüllerine asla mâ-
ni' olmaz. Gönülleri huzur iledir. Bir an gafil kalmaz. Bu makam-
da imân yân olur. Iyân o ayn içinde gizlenir. Bunun için, kavuma
ve ayrlk onlar için bir olur. Yaamak ve ölmek kolay gelir. Ne
mutlu o kimseye ki, böyle birinin sohbetine kavuur. Kadr ü ky-
metini bilir. Sdk ile hizmetinde bulunur. Emrine teslim olur. Nazm -.

1. Eylesin Allah çok lehyyût ana kim vermi ilm i gâyât.
Gizli sultandr, srr sübhândr. mürid i candr hep makâlât.

2. Kutb hakâik bahr i halâik ferd i câmi'dir hep iârât.
Nokta i kübrâ göremez a'mâ gizlidir zirâ cümleden zât.

3. Kalbini keâf eylemi effaf görünür anda hep meriyyât.
Arayp bulan, kulluun klan, telkinin alan buldu hâlât.

4. Ey nice canlar yann beliler, görmedik derler bunda lezzât.

Neylesün talim olamaz teslim yâ nice bulsun ol kemâlât.

5. Hubb canmda, sim zâtmda, savar üstümden hep beliyyât.
Pirini Hak bil, ey Niyâzi kim, pr yüzündendir, Hakk hidâyât.

1. Allah, sonsuz ilmini verdii kiilere çok güzellikler etsin. On-
lar ki Allah'n srlar ve bütün söyledikleri, canlar doru yola ileten

gizli sultanlardr.

2. Onlar, gerçeklerin kutbu, yaratlmlar deryas olup bütün ia-
retleri her eyi kuatr. Âmâ olanlar en büyük noktay göremezler.
Çünkü O'nun zât herkesten gizlidir.
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3. O arif, kalbini her srr ard arkasna kefeder hale getirmi
olup bütün halk ona effafça görünür. Onun içindir ki Allah' ara-

yp bulan ve kulluunu yerine getirip telkinlerini alanlar halet bu-
lurlar.

4. Ey Rabbim! Yann bekleyen nice canlar, bunda bir lezzet bu-

lamadk derler. Ne yapsnlar! Düzgün talim edilmeyince o olgunlu-

u nasl bulsunlar.

5. Sevgisi canmda. Sim içimde. Üstümden bütün belâlar sa-

var. Ey Niyazi! Bu sebepten dolaydr ki pirini gerçek anla. Çünkü
Allah'a ulamak pir yüzündendir.

BENC NEV: Nakibendî tarikatnn sâlikinin her kentle mâ-
lik olup, vukûf- kalbi bulduunu, nurlar vc vakalar gibi eylerden
yüz çevirip Matlub'una müteveccih olduunu, gönül rahatlnda
olup, hâli örtülü kaldn, Hakk'm huzûruna gelip, gafillerden sa-

kndn bildirir:

Ey aziz! Hazret-i Hâce Behâeddin ve yüksek halifeleri (rahme-
tullahi aleyhim ecmain) demilerdir ki: Bu üç yolun açklanmasn-
dan anlalyor ki, vukuf-i kalbi denen, kalbe teveccüh, her zaman
için zaruri bulunmutur. Ve bu tarikatn esasndan klnmtr. Ni-

tekim u iki bey t ile buna iaret olunmutur. Beyt (tercümedir):

Ku gibi ol ve hep yumurta üzerine yat.

Çünkü kalb yumurtas çkarr mest, zevk, feryat.

Beyt (tercümedir):

Git, kalb kapsnda dur ki o saray güzeli,

Ya seher vakti gelir, ya da gece yars.

Zaman vukufu tefrika veya cem'iyyetle geçen vakitleri muha-
sebeden ibarettir. Bu yolda lâzm deildir. Vukuf-i adedi, u kadar
aded zikr eylemenin, netice verip vermediini mülâhazadan ibâr-et-

tir. Bu da lâzm deildir, öyle olur ki, bu üç yolun, birinin esna-
snda, sâlike vakalar ve nurlar görünmee balar. te o zaman,
sâlik, onlardan yüz çevirip, hakiki alâmetidir. Rü'yet olunca, on-
larn bir faydas kalmaz. Beyt (tercümedir):

Günein kölesiyim, ne dersem ondan derim.
Gece ve geceye tapan deilim ki, rüyadan söyleyeyim.

Hakk'm tevfîkine kavuup, bu tarik ile süslenenin, kendini halk
arasnda mehur etmemesi, elden geldii kadar saklamas, onu mah-
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rem ve nâmahremden gizlemesi lâzmdr. Zirâ bu yolun esas, za-

hirden halk ile, bâtnda Hak ile olmaktr. Beyt

:

Derûnî âinâ ol, taradan bigâne sansnlar,

Aceb zibâ-revitir ârif ol divâne sansnlar.

çinden bildik ol. Brak, dtan yabanc sansnlar. O ne güzel bir

yoldur. Yeter ki sen ârif ol da varsn bakalar seni deli sansnlar.

Bu yolun ince örtüsü istifâde ve ifâde suretidir. O suretle, âlim-

ler râhat ve selâmet bulmulardr. O halde ilim sahibi olanlar, o

kavuma ve huzuru, bu suretle gizleyip halkn nazarndan örtmek-

le ve ancak Kur'an'dan bahsetmekle emr olunmulardr. Nazm :

I. Gizli gel, ey yâr buyur
Çünkü hep ayâr uyur

II. Hâne-i pür-ûruna gel

Tene-i mahmuruna gel

III. Lütf edip ol nûr-i ferim

Cümle havas ü hünerim

IV. Hem elim ol, hem ayam
Dilde gülistan ü bam

V. Ruen i i rûzum olup

Mâh- eb-efrûzum olup

VI. Dîdeden oldunsa nihân

Candan ra olma hem ân
VII. Sâkit ol ey nâtk- kân

HAKKI, yeter kavl i ziyan

Ey eh-i muhtar buyur,

Bu gece tekrâr buyur.

Ak- mehcûruna gel,

Sâkî-i humâr buyur.

Nutk ile sem' ü basarm,
Sen bize her bâr buyur.

Hem yüreimde dayam,
Ey gül-i gülizâr buyur.

âm- gam sûzum olup.

Ey meh-i ayyâr buyur.

Dildesin ey cân- cihan.

Ey dil ü dildâr buyur.

Gümlemesin tabi beyân.

Bi dem ü güftâr buyur.

Ey seçkin sultan buyur! Bütün

herkesin uyuduu u gecede ne olur tekrar buyur!..

II. Senin için hazrlanan evine gel. u hicranl âna gel. çki-

ne susam olana gel. ey içki datan buyur!

III. Lütfedip benim gözümde nurum ol. Dilim, kulam ve gözüm
ol. Bütün özellik ve hünerim, sen bize her an buyur!..

IV. Hem elim ol hem ayam. Hem de gönlümün dayana ol.

Gönülde gül bahçem ol da ey güllükler gülü, buyur!..

V. Günümün aydnl olup, gamla yakan gecem olup, o gece-

mi aydnlatan bir mehtap olup, ey aldatc mehtabm buyur!

VI. Ey cihann can! Gözden gizli olduysan, imdi gönlümdesin

ya!.. Ey gönül ve sevgili, sakn canmdan rak olma, buyur!..

VII. Ey hazineleri anlatan, artk sus. Ki açklama davulu güm-
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leyivermesin'Ey Hakk! Bu kadar çok söz yeter artk, soluksuz, söz-

süz buyur!..

Bu tarik ehline vâcib olanlardan biri de. kendinden olmayar-

larla sohbet ve arkadalk etmemektir, özellikle iman nurundan

uzak, tabiat zulmeti ile kapl olup da, yalandan feyz ve nûr sundu-

unu iddia edip, fakirler elbisesine bürünen mubahilerden saknp,

uzak olmaldr. Böylece aki olmaktan kurtulup, said olur. Onlarn

bozuk itikadlarndan ve aldatc hilelerinden Allahü Teâlâ'ya sn-
rz. Rubai (tercümedir):

Kimle oturur da kalbin cem'iyyette olmazsa.

Ve senden su, toprak fikrini uzaklatrmazsa.

Sakn, sakn gitme ona, sohbetinden firar et,

Azizlerin ruhlar imdâd etmez sana yoksa.

Bu yolda olanlara vâcib olanlardan biri de, geçmi ilerden ve

gelecekte olacaklardan yüz çevirip, onlar hâtrlamamal, düün-
memelidir. Bulunduu hâlden lyâni içinde bulunduu zamandanl

geri veya ileri gitmemeli, her hâlde, Allah düüncesi ile dolmaldr,

tki cihân unutup, her nefeste O'nu zikredici olmaldr. Böylece hu-

zur ve ünsü bulmal, kendi sfatlarndan fâni olup, O'nunla kal-

maldr. Rubai (tercümedir):

Ey ilim denizinden ayn sahilinde kalan,

Denizde rahatlk var, sahilde ise elem,

ki cihan dalgasndan gözünü döndür de,

ki nefes arasnda hiç uyuma uyan.

Rubâi

:

«Hâ» gayb- hüviyyet oldu, ey harf-inâs,

Enfâsna hep o harf olmutur esâs.

Ol harfdan agâh olagör her elemde,

Bir harf dedim, anla da kl Hakk'a sipâs.

Ey harfleri bilen! -Ha» hüviyet içinde kaybolup gitti. Bütün zi-

kir sözlerinde o harf esas alnmtr. Her an o harften sakn gafil ol-

ma ki bir nükte dedim, anla da Allah'a ükret. [«Ha» harfi -Hû (O)»

demek olup Allah' zikir için tekrarlanr.!

Bu tarikatn edeb ve rükünlerinden, ehemmiyetli ve elzem olan-

lar u vasiyyetlerdir: Her hâlde faydal ilim ve sâlih amel üzere

olmalsn. Ehl-i sünnet ve cemaattan ayrlmayasm. Tefsir, hadis,
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fkh örenip, câhil sofulardan uzak olasn. Müezzin ve imâm olma-

yp, namaz cemaatle klasn. ehvetlerin peinde olmayp, onlarn
âfetlerinden selâmette kalasn. Makam ehli olmayp, kavgadan kur-

tulmu olasn. Mahkemeye gitmeyip, senet, sicil, fetvâ-nâmelerde

adn yazdrmayp, adsz olasn. Kimseye vekil ve kefil olmayp,

halkn vasiyyetlerine karmayp râhat bulasn. Devlet reisleri, vâ-

liler ve emirlerin çocuklar ile arkada olmayp, sohbet etmeyip,

semâ' bulunan tekkelerde elenmeyip. ilim meclisine gelesin. Avâm-
dan ve zenginlerden kaçp, genç olanlarla ve kadnlarla sohbet

etmeyip, uzak durasn. Mümkünse bekâr yaayp, evlenmeyesin.

yele

fazla olmasyla rezil olmayasn. Helâl

ile kanâat edip, haram yemeyesin. aka ve bo konuma terk

edip, çok gülmeyesin. Tâ ki kalbini ölü bulmayasn. Herkese efkat

gözüyle bakp, hiç kimseyi aa görmeyesin. Kimseden bir ey is-

temeyip, kimseye bir i buyurmayasn. htiyâç ve hastaln, para

ve lezzetini saklayp, halka duyurmayasn. Zâhirini süslemeyi b-
rakp, kalbini güzel huylarla süsleyesin. Kâmil evliyâ ve ilmi ile

amel eden âlimleri bulursan, onlara ta'zim ile selâm verip, ellerini

öpersin. Huzurlarnda hudû' ile edebli durasn. Sana düen hiz-

metlerini mal ve bedelinle cân ü dilden göresin. Hizmetlerini sal-

tanat, sohbetlerini ganimet, sevgilerini saâdet bilesin. Onlarn yo-

lunda ba ve can veresin. Bununla duâlarn ve rzâlarn alasn.

Onlarn söz ve ilerini, aklla inkâr etmeyesin. Hzr ile Mûsâ'nn
(aleyhimüsselâm) kssasn unutmayasn. Zira inkâr kötüdür. Ev-

liyay inkâr eden, onlarn muhabbet ve ilimlerinden mahrumdur.
Hiç kimse ile mücâdele etmeyip, muarz ve mugayir gitmeyesin.

k Hâhk'a smarlayp, kimseyi gybet etmeyesin.

itibâr ve ehline itimad etmeyesin. Zirâ dünyay sevenler, dünya

gibi vefâszdr. Sohbetleri de huzur ve safâszdr. Elbette sermâyen

eriat, yerin mescid ve sahra, munisin Hazret-i Mevlâ olsun.

îte bu öütlerde havâs ve avâmn srlar bildirilmitir. Vesse-

lâm. Gerçi bu gibi sözleri söylemek, yahut yazmak bu hakir ve

fakirin hâlinin vazifesi deildir. Lâkin muhabbet ehlinin huzurun-

da bulunmak niyyetiyle evliyâ kitaplarndan iki yüz kitabn esrâr

cevherleri seçilip ve tercüme edilip, bu kitabn bu üçüncü fennin-

- Fârisi

Bu haslatszlm ve kimsesizliimle,

Aradn hazineden nian verdim sana

Biz varamadksa da belki sen yetiirsin.
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Nazm

:

I. Ni'met-i uzmâ-y cem'iyyette idik bir zaman.

Dütük ondan bu azâb- gaflet ü cehle yaman.

Ainâ-y Hak iken bigâne olduk bî-gümân

Ayn Beytullah iken put-hâne olmu dil hemân.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zaman.

II. Hâzr ol kim, ni'met-i cem'iyyet-i hâtr O'dur

Gâfil olma kim azâb- tefrika hâzr O'dur.

Hakk'a candan kl teveccüh, kalbine nazr O'dur.

Evvel ü âhr O'dur, hem bâtn ü zâhir O'dur.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

III. Cehl ü havf ü gam, gadab, hep gaflet ü nisyândadr

Gâfil olan sü-i hulkuyla yanar nîrândadr.

Arifi agâh olan can, rahmet i Rahmân'dadr.

Gark bahr i vahdet olmu Cennet i irfândadr.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

IV. Âb ü nâm koy bu cisme zikr i Hakk olsun idâm

Zevk i zikrullah ile dil mutmain olsun tamam.

Hayrete var kim odur, dil beytine Bâb'üs-selâm.

Hakk ile her hâlde ol tâ Ol senin ola müdâm.
Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

V. Ey gönül, her ne dilersen sende iste sende bul.

Ger saâdet-mend isen kendinde bul ol dosta yol.

Râb- hayretten huzûr- Hazret'e eyle duhûl

Mâsivâdan fâri ol, akn deminden bir dem ol.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

VI. Nefsini lâ ey bilen dil Hak bilir, âgâh olur.

Rü'yet ü sem ü kelâm her ii Allah olur.

Cümle eyadan ona bir ân temââ-gâh olur.

Kande olsa Hakk annla dâima hem-râh olur.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

VII. HAKKI, Hak'dan gâfil olma hazr ol eyle huzur

Dil nazar-gâh Hudâ'dr, sâf eyle kim dola nûr.

ah damarlardan yakndr Hak sana, sen olma dür

Vehm ü fehm ü fikri koy da hayrete ol pür-sürûr.

Hâzr Hakk ol, huzur et, gâfil olma her zamân.

1. Bir zamanlar büyük bir nimet topluluu içinde (elest bezmin-

de) idik. Oradan pek yaman bir ekilde bu gaflet ve cahillik azabna

dütük. Allah ile âinâ iken, üphesiz bu dünyada yabanc olduk. Gö-
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nül, Allah'n evi iken imdi (güzellere bakarak) puthaneye döndü.

Allah'a hazr ol, huzura er de hiç bir an O'ndan gafil olma.

II. Hazr ol ki, gönül topluluunun nimeti O'dur. Gafil olma ki

O, ayrlk azabna hazr beklemektedir. Allah'a tâ candan yönel ki

kalbine daima nazar eden O'dur. Evvel ve âhir, gizli ve aikâr O'dur.

Allah'a hâzr ol, huzura er de hiç bir an O'ndan gafil olma.

III. Cahillik, korku, gam ve gazap hep gaflet ve unutmulukta-
dr. Gafil olan kötü huyu ile yanar bir tandr üstünde gibidir. Oysa
kendini bilen ûrif, Allah'n rahmetine snmtr. Arif, vahdet deni-

zine boulmutur ve artk bilgelik cennetindedir. Allah'a hazr ol,

huzura er'de hiç bir an O'ndan gafil olma.

IV. Ekmei ve suyu brak da bu beden Hakk zikrine devam et-

sin. Allah' zikrederek gönlün daima tatmin olsun. Kendinden geç
ki gönül evinin Bâbü's-selâm' odur. Her halinde Allah ile ol. Ta ki

O, daima senin olsun. Allah'a hazr ol, huzura er de hiç bir an O'n-

dan gafil olma.

V. Ey gönül her ne dilersen, kendinde arayp bul. Eer kutlulua
erdiysen O dosta kendinden bir yol bul ve kendinden geçmilik ka-

psndan Allah'n huzuruna eri. Baka eylerden geçip ak demin-
den bir dem ol ve Allah'a hazr olup huzura er de hiç bir an O'ndan
gafil olma.

VI. Nefsini hiç yerine koyan gönül Allah' bilir ve uyanm olur.

Görmesi, iitmesi ve konumas ile her ii Allah olur. Her yaratk-
tan ona bir temaa yan oluur da her nerede olursa olsun Allah,

daima onunla yolda olur. Allah'a hazr ol, huzura er de hiç bir an
O'ndan gafil olma.

VII. Ey Hakk! Allah'dan gafil olma, hazr olup huzura eri. Gö-
nül Allah'n nazargâhdr, onu temiz tut ki içine nur dolsun. Allah
sana ah damarndan daha yaknken sakn sen O'na uzak olma. Ve-
him, üphe ve çürük fikirleri brak da kendinden geçmekle sevinçle

dopdolu ol Allah'a hazr ol, huzura er de hiç bir an O'ndan gafil

olma.

ALTINCI NEV: Marifet yolunda hidâyet caddesinden dalâlet

sahrasna düen mü banilerin yanlma sebeblerini bildirir t

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâiâ'nn ahkâmndan
yüz çeviren mübâhîler, açk din yolundan çkp, yanl tarafa sap-

mlardr. Onlar bu. hatâya be vecihle dümülerdir

:

Birinci vecih: Bu vecihle hatâya düenler Allahü Teâlâ'ya inan-

F.: 59
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mayp, Zâtn ve Sfatlarn vehim ve hayâlle, kyas ve misâlle bilmek
isteyenlerdir. Onu idrâk edemeyince, yanlp, âlemde olan ileri ya-

pan tabiat ve yldzlar kabul ettiler. Bu garib ve acib nizâm için-

de olan âlemi, kadim ve sonsuz sandlar. Kendi kendine vardr
dediler. însan, hayvan, bitki ve ma'denler hep bu tabiat ve yldz-
larn etkisiyle intizamdadr; âlemden baka bir yaratc yoktur,

herey kendiliindendir dediler.

kinci vecih: Bu vecihle hatâya düenler, öldükten sonra
meye ve hara inanmayp, inkâr etmi olanlardr. nsan,
aaç ve bitkiler gibi eyler, doup büyüyüp helâk oldukta,

daha var olmazlar demilerdir. Ruhlar cesedlerini bulup, bir yere
toplanmak mümkün olmadndan hesâb, kitâb, sevâb ve azab ol-

maz demilerdir. Böylelerinin hatâlar, kendi nefslerini bilmedikle-

rindendir. Zirâ bunlar rûhu, sadece hayvâni rûh olarak bilmiler-

dir. Bizim gönül dediimiz insann hakikati olan rûh, mârifet ye-

ri ve Hakk'n muhatabdr. O, fâni olmaz; bakidir. Ancak bedenden
ayrlr. Bu ayrlmaa ölüm denilmitir. te o kimseler, bu rûhu id-

râk etmeyip, gafil olmulardr.

Üçüncü vecih: Bu vecihle hatâya düenler, ahlâkn tohzibini in-

kâr edip, eriat bize, kalbimizi gadab ve ehvetten ve riyadan temiz-
lememizi emr ediyor, bu ise mümkün deildir. Çünkü nefsimiz bu
sfatlarla yaratlmtr. Cibillet ve beeriyyetin deimesi ise muhal-
dir. Nitekim bedeni siyah olan ykanmakla beyaz olmaz. Bunun
gibi kalb de cibilliyyet sfatlarndan ayrlmaz. Huy can altndadr,
çkmaynca deimez demilerdir. Lâkin eriatn bu sfatlar kalb-

ten tamamen yok edip gidermeyi emretmediini bilememilerdir.
Belki onlar akln ve kalbin tasarruf ve emri altnda bulundurma-
y emr etmitir. Bu ise mümkün, müyesser ve tecrübe ile sâbittir.

Nitekim Habîb-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Ben de si-

zin gibi bir insanm, insanlar kzd gibi ben de kzarm», buyur-',

mutur. Çocukluunda, insanlk sfatlar ona galib iken, sonra em-
ri altna aldm duyurmutur. Allahü Teâlâ Kuran- Kerîm'de:

«Kzgnlm yenenler ve insanlar afv edenler» buyurmu, gayz ve
gadabn yenmekle akl galib getirenlerin makbul ve övülmü ol-

duklarn duyurmutur. Çünkü insan bu sfatlar olmadan, kâmil in-

san mertebesine kavuamamtr.

Dördüncü vecih: Bu vecihle hatâya düenler, nefislerine aldanp.

kendilerini sona varm ve kâmil olmu bilip, biz öyle hâllere ka-

vutuk ki, günâhlardan bize bir zarar gelmez. Bu hâller ile gönlü-

müz deniz gibi olmutur. Necaset ile pislenmez demilerdir. Lâkin
bunlar, deniz gibi olmak sükûnet bulmaktr, hiçbir havâ ile hare-

kete gelmez ve hiçbir eyden hâtr bulanmaz sanmlardr. Hal-

buki, onlardan biriyle, bir kimse konuurken, knnusma esnasnda
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ona ta'zim etmeyip, azizim demeyip, hafife alsa, yahut onu aa-
layp, namusuna halel veren söz söylese ona aylar ve yllarca dü-
man kesilir, ona zarar vermek ister. Bir kimse, elinden bir akçasn
veya bir kuruunu alsa, dünya bana dar, cihân gözüne karanlk

olup kederinden akl târümâr olur. O eblehler, hâlâ gadab ve eh-

vet elinde esirdirler. Riya ve kibir küpüdürler. Erkeklikte bâli.

insanlkta kâmil olmayp, nâks kalmlardr. te onlar gaflet ve

cehâletle aldandkianndan böyle da'valara saplanmlardr. Zirâ

peygamberlerden ve velilerden bir zelle ve hatâ zâhir olunca, ala-

yp tevbe etmilerdir.

Beinci vecih: Bu vecihle hatâya düenler. Hak Teâlâ'nm hilm

ve örtmesine güvenip, kahr ve mekrinden emin olup, Allah gafûr

ve kerîmdir; raûf ve rahimdir, kullarna anne ve babalarndan ef-

katli ve merhametlidir. Elbette, O ayplar örten, ayplarmz ört-

tüü gibi, O günâhlar afv edici, günâhlarmz da afv eder demi-

lerdir. Gerçi Hak Teâlâ'nm Settâr ve Gaffar olduu gibi, Cebbar

ve Kahhâr olduunu da düünmüler fakat, «Hak Teâlâ, bizim tâ-

atimize muhtaç deildir, ibâdetlerimizin O'na bir faydas yok, isyâ-

nmzdan da O'na bir zarâr gelmez. Gerçi tâat daha üstündür. bâdet

eden büyük sevablara kavuur, lâkin Hak Teâlâ'ya bir faydas ol-

madndan, yaplmasa ne lâzm gelir!» demilerdir. O gafillerin bu

sözleri, u hastann sözüne benzer ki, doktor kendisine skca ten-

bih eder ve hastalktan kurtulman, rahat olman için perhiz edecek-

sin, verdiim ilâçlar kullan, shhat ve kuvvete kavuursun deyin-

ce, doktora, perhiz etmiim etmemiim, ilâç almm yahut alma-

mm, bunlardan sana ne fayda olur veya ne zarar gelir? der. O
hastann bu sözü dorudur. Lâkin perhiz etmedi, ilâç almadysa,

kendisi helak olur. Yazktr. Öylelerine göre tâat ve isyân ayndr.

Eblehler bilemediler ki, mâsiyet ve günâhlar helâk edici ve kötü-

dür. Tâat, her iyiliin temeli ve rehberidir. Hastalk bedeni mah-

vettii gibi, günâh da kalbi karartr. Perhiz ve ilâç, bedenin shha-

tine sebeb olduu gibi, takvâ ve tâat de kalbin parlamasna ve

Rabb'in rzâsna sebebtir. Mâsiyet ekâvet. tâat saadettir. Mâsiyet

nefs ve hevâ yolu, tâat Hak ve lika yoludur. Rubâî (tercümedir):

Ey kendini hakikat sahibi zanneden kii,

Sdk u yakn sfatlarn gerçekten var m?

Vücûdun her mertebesinin bir hükmü vardr
Gözetmezsen sray, bak, hâlin zndklktr.
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Nazm

:

1. Gönül seccade üzre câlis ol, tesbihsiz durma,
Namaz ehlinden özgeyle, sakn sen durma oturma.

2. bâdet üzre ol dâim, iki âlemde izzet bul.

Dem-â dem al vudû bul taze cân, bu nefsi yatrma.

3. Yüzün sür yerlere gel bu riyânn mescid' içinde,

Otur minber gibi dâim, kafeste ku gibi durma.

Cehennem babn açtrma, uyûb- nâsdan sorma.

5. Cemaatle namaz terk eden dolmu küdûretler.

Onun terkiyle lütf et, bir küdûret sende artrma.

6. Hatîb ü vaizin efal ü akvâline ol tâbi'.

mâmn gayrisine kendini zinhar tabrma.

7. Niyâzî, tâati terk eylemek uzaklk ve botur,

Kerem kü, terk i tâatle ap da, halk arttrma.

1. Ey gönül! Seccade üzerinde otur da sakn tebihi elden brak-
ma. Namaz ehlinden bakasyla sakn durup oturma.

2. Daima ibadet üzerine olup iki âlemde ululuk bul. Daima ab-

destli olup taze can bul da bu nefsi öyle bo bo yatrma.

3. Gel bu riyann yüzünü yerlere sürüp mescid içinde minber gi-

bi daima otur da kafeste ku gibi olma.

4. Müezzinin sesini dinle ki gönlündeki kargaa dalsn. nsan-
larn ayplarn aratrp da cehennem kaplarn açtrma.

5. Cemaatle namaz klmay terkeden kederlerle dolmutur. Lüt-

fet, cemaati terkederek bir keder de sen artrma.

6. Hatip ve vaizlerin sözlerine ve hareketlerine tâbi ol. Sakm
imamdan bakasna kendini kaptrma.

7. Ey Niyazi! taati terketmek Allah'tan uzaklamak ve bo ol-

maktr. Ululuk göster, itaati terkederek ap, halk da artma.

YEDNC NEV: Tasavvuf ehlinin oniki frka olduunu, bir fr-
kasnn kurtulup, dierlerinin doru yoldan ayrldn ve bu saptan
frkalarn herbirinin ne belâlar bulduunu, doru yolla Hakk'a giden
frkann menzile erip muradm aldm bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, tasavvuf ilmi, kavumak bak-
mndan Allahü Teâlâ'nn sfatlarndan bahs eder. Kulu bu ilme gö-

4. Müezzin
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türen Mevlâ'nn muhabbetidir. Kalbi, mâsivâdan saf eden sofi il-

me vâris olmutur. Zirâ tasarruf, kiinin kalbini, mâsivây sev-

mekten keserek, yalnz Mevlâ'nn muhabbetine balamaktr ve yu-

karda beyân olunan, Ehl-i sünnet ve cema'at mezhebi üzere itika-

dn düzeltip, Resûlüllah'm (sallâllahü aleyhi ve sellem) söz, hare-

ket ve ahlâkna uyup ardndan gitmektir. Ahlâkn tehzib, mizâ-

cn tebdil edip, dâimi zikir ve tam teveccüh ile üns ve huzur ma-
kamna ulamaktr. Ama Hicrî beyüz ellibe im. 11601 ylnda, ta-

savvuf ehli oniki frka olmutur. Bir frkas eriata uyarak kurtul-

mu, maksadna erip, murâdn almtr. Onbir frkas bid'at yo-

luna sapm, dalâletle helâk olmutur. Adlar öyledir: Evliyâiyye,

Ilubbiyye, ümrâhiyye, tbâhiyye, Hâliyye, Hulûliyye, Hûriyyc, Vâ-

kfiyye, Mütecâhiliyye, Mütekâsiliyye ve llhâmiyye. Bunlarn hepsi,

fesad ve fitne ile dolmutur. Bunlardan uzak olan Hakk'a yakn
olmutur. Din ve itikad fitne ve fesada dümekten selâmet bulmu-
tur. Zirâ onlar cahillik zulmetinde kalp, dalâlet denizine gömül-

mülerdir. Onlar îmân ile ereflenmiken nefsin hevâsna uyup, e-
riat hafife aldklar için, Hak Teâlâ, onlar o bâtl hayâller ile

belâya salmtr. Herbir frka, bâtl mezhebiyle mehur olup, Hakk'-

n huzûrundan uzak olmutur.

Evliyâiyye mezhebinde bulunan frka: Sâlik velâyet derecesine

kavuunca, eriatn bütün teklifleri [emir ve yasaklan) ondan kal-

kar. Evliyâ peygamberlerden üstün olup, derecesi yüksek olur, der-

lerdi. Halbuki böyle inanan kimsenin kalbinde dîn ve imân, kal-

maz. Zirâ can bedenlerden çkmadkça, eriatn bu teklifi kalkmaz
ve hiçbir velî, hiçbir peygamber derecesine kavuamaz.

Hubbiyye mezhebinde bulunan frka: Bunlar, kul Allahü Te-

âlâ'nn muhabbeti mertebesine kavuup, dier sevgilerden kesilin-

ce, ondan namaz, oruç ve dier emir ve yasaklar kalkar, haram-

lar, ancak ona helâl olur dediler. Halbuki harama helâl diye ina-

nan dinsiz olur. Bu taifeye bunu anlatmak kâbil olmadndan ya-

sak ve haramlar ilerler. te onlardan uzak duran selâmet bulur.

ümrâhiyye mezhebinde bulunan frka: Bunlar, kul, üns ve hu-

zuru bulup, Mevlâ'ya musâhib olunca, eriatn emir ve yasaklar on-

dan kalkp, def ve ney sesi ile sema etmek, çiçek gibi kadnlar
da koklamak ve onlardan faydalanmak ona lâzm olur dediler. Bun-

lar, Abdullah ümrâhi'nin tab'as olup, sâlih kyâfetinde, yeryüzün-

de dolap giderler. Bunlar öldürmek vâcibdir. Çünkü hile ve oyun

ile çok fitne ve fesad ederler.

îbâhiyye mezhebinde olan frka: Bunlar, biz nefsimizi günâh-

lardan men etmeye mâlik deiliz. Herkesin mal ve rz bize helâl-

dir. Arzulara mâni olmak küfürdür, derler. Halbuki, onlardan kâ-

fir ve zararl bir frka yoktur. Zirâ bunlarn erri, zarar çoktur.
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Hâliyye mezhebinde olan frka: Bunlar, semâ ve raks ile, el vur-

mak helâldir derler. O zaman kendimizden geçtik, eyhimizden

bize hâl geldi dedikleri dalâldir. sapklktr.

Hulûliyye mezhebinde olan frka: Bunlar, bütün kadnlara ve

güzel olanlara bakmak helâldir. Zirâ o ihdâsa kadim hâldir. Gü-

zellere baktklar halde ne'eyle raks edip, «Bu hâller Hakk'n s-

fatlarndan bir sfattr, bize gelmitir. Cammz ve bedenlerimiz hep

onun olmutur» deyip, birbirlerinin boynuna sarlp öpüürler, halka

olup raksedip tepiirler. Böylece dalâlete yaprlar.

Hûriyye mezhebinde olan frka: Bunlar, «Kendimizden geçtii-

miz halde, Cennet'ten bize huri kzlar gelir, biz de onlarla cima'

ederiz. Onun için sarholuumuz geçince, gusl etmemiz lâzm olur»

derler. Halbuki böyle diyen kâfir olur.

Vâkfiyye mezhebinde olan frka: Kul. Allahü Teâlâ'y bilmekten

ve anlamaktan âcizdir, tnsan akl O'nu idrâk edemez deyip tevakkuf

etmiler, duraklamlardr. Halbuki âyet ve hadislere göre Allahü

Teâlâ'nn tevhidini anlamak insana müyesseerdir. Yoksa Allahü Te-

âlâ'nm teklifi lüzumsuz olmak lâzm gelirdi. Böyle itikad eden de

sapktr.

Mütecâhiliyye mezhebinde olan frka: «Biz riyâ ve gösteriten

korkarz ve kaçarz. Onun için sâlihler elbisesini brakp, fâsk giy-

silerini giyip, insanlar arasnda gezeriz» derler. Halbuki bu da, e-
riata uymamaktadr. Zirâ hadis-i erifte: «Bir kavme benzemek is-

teyenler, onlardandr» buyuruldu.

Mütekâsiliyye mezhebinde bulunan frka: Bunlar, bu dünyaya
gelmekten maksad, ancak bedeni beslemektir. Baka i yoktur, de-

milerdir. Bunlar ii, kazanmay terk edip kaplarda dilencilik eder-

ler. Bulduklarn yer, içer giderler. Halbuki bu ileri eriata uyma-
maktr.

lhâmiyye mezhebinde olan frka: Bunlar, «âirlerin kitaplar,

divânlar, tarikatn Kur'ân'dr. Hepsi hakikat tefsirleridir» derler.

Böylece Kur'ân- Kerim'i, hadis-i erifleri ve fkh örenmekten yüz

çevirip, âirler, hakimler ve zâriflerin kitaplarn okuyup, Rabbâ-

nî ilhamlardr derler. Halbuki ömürlerini dalâlete sarf ederler. Beyt:

Din ilmi fkhdr, tefsir, hadîstir,

Bundan öte yol arayan habistir.

Doru yol ile Hakk'a giden frka: Bunlar, Kur'ân- Kerim ve ha-

dis-i erif dinimize ve dünyamza kâfidir. Bunlar ve bunlardan ç-

kan eriat bilgileri bize yeterlidir derler. Bunlar evliyâ zümresicUr.
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Hidâyet bulmulardr. Tarikat- Muhammediyye ile sâlik olmular-

dr. Hakikat ilmine ermilerdir. Huzur ve üns meclisine gelmiler-

dir. Muhabbet deryasna dalmlardr. Fenâfillah olup, Onunla kal-

mlardr. Ebedi devlet ile sonsuz saadet bulmulardr. Nazm

:

1. Sarây- din esâsdr eriat

Tarîk- Hak hedâsdr eriat.

2. Budur evvel kapu dergâh Hakk'a

Ki yolun ibtidâsdr eriat.

3. Dahî bununla bu yol hatm olunur

Bu râhn intihâsdr eriat.

4. Srat müstakime da'vet eden
Münâdiler nidâsdr eriat.

5. eriat, enbiyânn sünnetidir

Kamunun ihtidâsdr eriat.

6. Hüdâ'nn leyle-i Mi'râc içinde

Habîbine atâsdr eriat.

7. Yigirmiüç yla dek Cebrail'in

Ona vahy-i Hüdâ'sdr eriat.

8. Cihânda çoktur envai ulûmun
Kamusunun Hümâsadr eriat.

9. Bu nefs-i kâfiri katletmek için

Hakk'n hükm ü kazasdr eriat.

10. Cihad ekber eden ehl i irfân

Kalblerinin safâsdr eriat.

11. Tarikat kârbânnn önünce
Delil ü muktedâsdr eriat.

12. Hakikat gerçi sultanlktr ama
önünde ann livâsdr eriat.

13. eriattan velî yâd olmaz asla

Velinin âinâsdr eriat.

14. eriatla durur arz u sermavât

Bu dünyânn binâsdr eriat.

15. Ne bilsin er'-i pâki ehl i ilhâd

Ol a'dânan cefâsdr eriat.

16. Heman anlar da aklnca sanr kim
Nizâm için olasdr eriat.
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17.. Sakn canm, sakn, onlar gibi hem
Deme sen de, n'olasdr eriat.

18. eriatsz hakikat olur ilhâd

Hakikat gün ziyasdr eriat.

19. Ziyas olmayan emsi de yok bil

Hakikatla kyâsdr eriat.

20. Cihâna bir veü gelmez ki, ülâ

Elinde ann asâsdr eriat.

21. Dahi banda tac ü âl ü kisve t

Hem eninde abâsadr eriat.

22. Hakikat candr ancak velinin

Canndan ma'adasdr eriat.

23. Hakikat Ar a'lâdr muhakkak
O Ar'n istivâsdr eriat.

24. Beden bulmaz beka, can olmadkça
Hakikat ten bekasdr eriat.

25. Sakn soyma onu nâ mahrem içre

Yüzün suyu, hayasdr eriat.

26. Cemi'-i enbiyâ vü evliyâmn

Niyazi reh-nümâsdr eriat.

î. Din saraynn ana direi eriattr. Allah yoluna ileten de odur.

2. Hakk'm dergâhna girmek için ilk kap budur ki eriat yolun

balangcdr.

3. Yine bu yol, eriat ile sona erer. Yani bu yolun sonu da eri-

attr.

4. eriat, dopdoru yola davet eden çarclarn nidasdr.

5. eriat, peygamberlerin sünneti ve herkesin hidayet yoludur.

6. eriat, Allah'n Mi'rac gecesinde Sevgilisine yapt bir ba-

tr.
7. eriat, 23 yl boyunca Cebrail'in getirdii Allah vahyidir.

8. Cihanda ilimlerin çeidine snr yoktur. Hepsinin bandaki ta-

lih kuu ise yine eriattr.

9. eriat, bu kâfir nefsi öldürmek için Allah'n hüküm ve kaza-

sdr.

10. eriat, cihâd- ekber ile megul olan bilgilerin gönül safasdr.
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11. Tarikat kervannn önünde delil ve uyulacak kii eriattr.

12. Gerçi hakikat bir sultanlktr ama eriat o sultann önündeki

sancaktr.

13. Ermi, asla eriatn dnda deildir. Bilâkis o, velilerin aina-

sidir.

14. Yer ve gökler eriatla ayakta durur. eriat bu dünyann bina-

sdr.

15. nkarclar bu pak yolu ne bilsinler. eriat, o dümanlara ce-

fa olur.

16. Onlar sanrlar ki eriat yalnzca dünyann nizam bulmas için-

dir.

17. Sakn canm, sakn onlar gibi sen de «eriat da ne oluyor-

mu!..» demeyesin.

18. eriat olmaynca hakikat yolunu arr. Hakikat bir güne,
eriat da onun dr.

19.I olmayan günei yok say. eriat, hakikat ile ölçülür.

20. lÂleme, eriat eline asâ edinmemi bir tek veli bile gelmez.

21. Hattâ velinin banda taç, srtnda al, gömlek ve omuzunda-

ki abâs da eriattr.

22. Hakikat, velinin candr. Can dndaki her eyi de eriat.

23. Hakikat, üphesiz Ar- âlâdr. eriat da o Ar'n dayana.

24. Can olmadkça beden ebedilik bulmaz. Hakikat beden ise e-
riat da onun ebediliidir.

25. Sakn onu (hakikati) yabanclar önünde soyundurma ki onun

yüzü suyu ve hayâs eriattr.

26. Ey Niyûzi! eriat bütün peygamberler ve velilerin yol göste-

ricisidir.



BENC BÂB

Ruhun seyr ü sülûkunu, insan nefsinin yedi makamn geçme-
yi, Allahü Teâlâ'nn huzûrundaki edeb ve rükünleri, yol gösterici

müridin keramet ve emarelerini, kabiliyetli müridin sfat ve alâ-

metlerini, eytann hile ve aldatmalarn, zamann evliyas kutbu-

nun menkabe ve güzel sfatlarn sekiz fasl üzere bildirir 2

BRNC FASIL

Seyr ü sülûkun hâllerini ve ona âit hüccetleri ve birinci makam-
da bulunan nefsi ve onda iken lâzm olan edeb ve rükünleri sekiz

nevi ile beyân eder:

BRNC NEV: nsan ruhunun mebde' ve me'âdn bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir: Hak Teâlâ Kendi hikmetiyle Zât'-

nn esrarn, ama semâsndan, tabiat- külliye arzna indirip, isim

ve sfatlarnn husûsiyetlerini izhâr için, o esrâr nutfeler sadeflerin-

de gizleyince, onlar nefsâni zulmetler ile o kadar örtülmülerdir
ki, önceden sahip olduklar itibâr ve kemâlleri unutup, duygulara

ve ehvetlere yaparak, hayvanlar seviyesine inmilerdir. O asl

vatanlar, asla hatrlarna gelmeyip, mebde' ve me'âd hiç bilmez

gibi olmu ve terk etmilerdir. Sonra onlara, kendi cinslerinden çok

sayda peygamberler gönderip, bâtn suretlerinde de çok haberciler

iletmitir. Böylece onlar, beerî zulmetlerinde, melekût kandilleri ya-

karak aydnlansnlar, içinde bulunduklar pislik ve aalklar gör-

sünler, her çeit kemâllere kavuma istidadlan olduunu bilsin-

ler, karanlk ve nûr perdelerini amaya çalsnlar ve mebde'leri-

ne, yâni ilk hâllerine dönmeyi arzu etsinler istemitir. te o arzu

ve istek ile O'na doru bir kar yaklaanlara, O bir adm yakla-
mtr. O'na bir adm yaklaana, O bir kulaç yakn olmutur. O'na

yürüyerek gidenlere, O koarak gelmitir. Böylece O'nun lütfü, on-

lar öyle bir cezbe ile huzura çekmitir ki, onlar âdet ve tabiat-

lerinden tamamen uzaklatrmtr. O cezbe ile onlar, yine Hazret-i

Ehâdiyyet'e gitmilerdir. Kendi sfatlarn, O'nun sfatlarnda mahv
etmilerdir. Zirâ onlar tam kullukla sfatlanm olduklarndan, O'-

nun rubûbiyyetinde hiçbir anlamazlk kalmayp, O'nunla mutma-
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in olmulardr. Ondan raz ve O'nun katnda raz olunmulardan
olup huzur bulmulardr. Nitekim onlar baz adlarla çarp: «Ey
mutmainne olmu nefs! Râz olmu ve raz olunmu olarak Rabb'ine
dön* buyurmutur. Onlara kayyûmluk hil'at giydirip, sonsuz ke-

mâller verip, bitmez tükenmez ni'metler ihsan etmitir. te o as-

lna dönmek ve çekilmek, Hayy ve Vedûd olann hidâyet nuru olup,

ancak ezeli inayet ve hilkaten saadeti bulan temiz sülâle, selim

tabiat ve kerim ahlâk, peygamberlerin ve velilerin kalblerine dol-

mutur. Herbiri kendi istidâdna göre, nefsini tammakla, Hakk'
tanmaya varp huzurunu bulmutur. Onlar, dünya lezzetlerine bak-

mazlar. Âhiret ni'metlerine de aldrmazlar. Saf kalbleri Mevlâ'la-

rna yönelmitir. Yüksek ruhlar gece gündüz O'nun zikr vc fikri

ne dalmtr. Temiz nefsleri d duygu lezzetlerini satp, bâtn göz-

lerine görünen izzet ve lezzetleri almtr. Rûhun bu evliyadan bu-
lunmu ise, saâdet senindir. Eer bunlara hizmet eden bulunmu
ise, sana müjdeler olsun ki, onlarla berabersin. Hadîs-i erîfde: «Ki-

i sevdii ile beraberdir» gelmitir.

Tabiatn zmdanndaki karanla inip, beden esfel-i safilinine ba-
lananlarn gönüleri gadab ve ehvete esir olup korku Ve tehlikeleri

çoktur. Muhalefet a içinde ümidsiz, dümanlk kalesi içinde mah-
bûs kalmlardr. Çünkü onlar, hayvanlar gibi, çok yemek, içmek,

uyumak ve cima' etmek ile megul olup, nefsini tammakla, asl
mebde' ve me'âdlarn bilmekten dümülerdir. Nazm:

1. Bu ten bu cihandr, gönül o cihan
Mevâ yâr- tendir, Hüdâ yâr can.

2. Gönüldür garib ü ganu hem garîb

Deildir yeri arz veya âsümân.

3. Eer yâr- can ü hredsen müdâm
Erersin o cânâ ender cinân.

4. Velî yâr- hiss ü hevâysan eer
Yerindir bu hââk ile hâkdân.

5. Meer nâgehân ol inayet erip

Seni cezb i dildâr ede nâgehân.

6. Ki bir cezbedir bin amelden güzel

Ameldir nian, cezbedir bî-niân.

7. Niân mevedir, bi-nlân bahrdr,
Niandr beyân, bî-niandr yân.

8. Güneten çü bir arpa zahir olur,

Felekten hemân süprülür kehkeân.
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1. Bu beden, bu cihandr. Gönül ise o cihan. Hevesler bedenin
sevgilisi, Huda ise cann...

2. Gönlüm gariptir, üzüntüsü de garip... Onun yeri yer veya gök
deildir.

3. Eer hep O cann ve düüncenin yâri isen üphesiz cennet
içinde o cana eriirsin.

4. Yok eer his ve heveslerinin yari isen, üphesiz yerin bu çer-

çöp ve toprak olacaktr.

5. 'Meer ki anszn o yardm sana ulap yine apansz seni Sev-
gili'ye çeker...

6. Bir cezbe, bin amelden güzeldir. Amel ortadadr, ama cezbe
ortada yok!..

7. Nian bir dalgadr, nianszlk ise deniz... Nian apaçk or-

tada iken nianszlk görünmez...

8. Güne ancak arpa yetimesine yardmc olurken felekten Sa-
manyolu süprülür.

9. Ey Hakk! Sus ki suskunluk içinde ol. O suskunluk ki binler-
ce dil ve binlerce anlattr.

KNC NEV: nsan vücûdunda bulunan ehvanî nefs ile, nefs i

natkann hakikatlerini ve ikisinin birbiriyle olan hâl, tavr ve isim-
lerini bildirir:

Ey azîz! Ehlullah demilerdir ki, insann iki ruhu vardr. slâm
hükemâs bunlarn birine hayvani, dierine insani rûh demilerdir.
Onlarn hayvani rûh dedikleri cevher, lâtif bir buhar olup, beden-
de olan hayât, his ve irâdi hareketleri tar. Biz bu ruha, nefs-i
fehvâniyye ve nefs i behimiyye, yâni hayvani nefs deriz. Beden-
den ayrlrsa o kimse ölür. Yâ Rabbi, san'atnda ne hikmetler var-
dr.

Hükemânm insânî rûh dedikleri cevher, nefs-i nâtkadr. O zâ-
tnda, madde olmayan bir cevherdir. Lâkin ilerinde maddeye yakn
bulunmutur. te emmâre, levvâme, mülhime, mutrnainne, radyye,
mardyye ve kâmile isimlerini alan, yalnz bu nefstir. Çok sfatlar-
la sfatlannca, bu isimlerden biriyle anlmtr. Eer bu nefs-i na-
tka, o nefs-i ehvâninin emrine girer, ona uyar, herhalde onu
dinler, onun hükmü altnda bulunursa, buna emmâre derler. Eer
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emr-i teklifi altnda sâkin olup Hakk'a tâbi olursa, ve fakat onda
hâlâ, geçici ehvetlere temâyül kalrsa, ona levvâme derler. Bu
temâyülü de gidip, ehvani nefs ile çatmada metânet bulduysa,

kendi âlemine ziyâde meyi edip, ilhâma kabiliyetli olduysa, buna
mülhime denir. Eer nefs-i ehvâniyyenin hükmünden çkp, kul-

luk makamna geldiyse, zdrab sâkin olup ehvetleri tamamen
unuttuysa, buna mutmainne denir. Bundan yukar çkp, makamla-
r nazarndan düürdüyse ve bütün muradlarndan geçip fâni ol-

duysa, buna râdyye denir. Bu hâli kemâl bulduysa Allah katnda
makbul ve insanlar yannda kalblerin sevgilisi olduysa buna mar-
dyye ad verilir. Eer bütün kemâl sfatlar ile sfatlandysa ve
kullan irâd için, halka dönmekle emr olunduysa buna kâimle der-

ler. Bu nefs-i , natkann bu yedi isminden baka, daha çok isimleri

vardr. Bu mücerred cevhere kalb deyip, gönül murâd ederler. Bu
bir idrâk eden âlim olup, eriatn emirleri ile muhâtab, ibâdet ve

mârifelle me'murdur. Bu cevherin d ve binei vardr. Bu ad ge-

çen nefs-i ehvâniyyedir. Bunun bâtn vardr, ruh'dur. Ruhun bâ-

tn sr'dr. Srrn bâtn srrü's-sr'dr. Bunun da bâtn hafi'dir.

Onun da bâtn ahfâ'dr. Bir eyin bâtn, onun hakikati ve mad-
desidir. Meselâ taht bir eydir. Bâtn tahta parçalardr. Bunlarn
da. bâtn aaçtr. Aacn bâtn dört unsurdur. Unsurlarn bâtn ise

heyûlâdr. te bu latif emr çok Jatif olduundan ahfâ denir. Bir

derece inip, biraz teksif edince hafi adn alr. kinci derece inip,

ondan çok kesifleirse, ona srrn srr denir. Ayn ekilde inerse

sr denir, sonra Rûh, sonra Kalb ve Nefs i natka, latife-i insâniyye

ve hakîkat- insan denir. Bu derecede dört isimle anlr. Bir derece

daha inerse insan- hayvan ve nefs i emmâre denir. Bu büyük rûh
hakknda Aîlahü Teâlâ: «De ki, rûh, Rabb'imin emirlerinden bir

emirdir» buyurmutur. Bu emr-i Rabbâni, Allahü Teâlâ'nn bir sr-

r olup, mahiyet ve asln, Hak Teâlâ, ancak kendi nefsini bilen

seçkin kullarna duyurmutur. Bu ruhun âlem-i kebirde olan isim-

leri ve aynalar, akl- evvel Kalem-i a'lâ, Levh-i mahfuz, Hakikat-
Muhammediyye, Rûh- Muhammedi, Nûr- Muhammedi ve Nefs-i

külliyedir. Allahü Teâlâ Kur'ân- Kerim'de Nisâ sûresi birinci âye-

tinde: «O sizi bir ahstan yaratt» buyurmutur. nsan âleminde olan

isim ve aynalar, yukarda beyan olunan ahfâ, hafi, srrn srr,
sr, rûh, kalb ve nefs-i nâtka, latife-i insâniyye ve hakikat i insan-

dr. Allahü Teâlâ'nn yaratt mahlûkatn hepsinden öndedir. Bü-

yük halife, büyük srdr. Nazm s

1. Ak der akla, beni sanma ki cism-i

Ne kuvâym, ne buharm, ki ben emr-i dierim.

2. Rûh- ruhum ki taalluk ederim âb ü kile

Nûr- mahzun ki ziyâ-bah- safâ vü kederim.
f < I V ' ... -
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3. Cevherim gerçi mücerreddir iki âlemden
Hem heyûlâ gibi her ekille ben cilvegerim.

4. Mutlakm, ekille surette mukayyed deilim.
Ben emîr-i suverim sanma esîr-i suverim.

5. Didelerden görürüm kendi cemâlim tenhâ
Tti-i câmma dilerde çü ehd ü ekerim.

6. Her neye baksam an kendi vücûdum bulurum
Bu merâyada yân kendimi seyrân ederim.

7. Halktan arif ü ma'ruf benim ey HAKKI
Ân ma'ükum ü uakta nür- basarm.

1. Ak, akla der ki: «Beni insan bedeni sanmayasn? Ne kuvve-
tim, ne buharm. Ben bambaka bir eyim.»

2. Ruhlarn ruhuyum ki su ve toprak (insan) ile alâkalym. Öz
nurum ki onlara safâ ve kederler yadrrm.

3. Gerçi cevherim her iki âlemden de soyutlanmtr. Heyûlâ gi-

bi de her ekle girebilirim.

4. Ben mutlak olanm. ekil ve sûret ile bantm yoktur. Suret-

lerin efendisiyim, onlarn esiriyim sanma.

5. Kendi güzelliimi her gözden tek tek görürüm. Can papaa-
nma gönüllerden sunulan bal ve ekerim.

6. Her neye baksam, onu kendi varlm olarak görüyorum. Bu
aynalarda apaçk kendimi seyrederim.

7. Ey Hakk! Halktan bilen ve bilinen benim. Sevilenin güzellii
ve sevenlerde göz nuruyum.

ÜÇÜNCÜ NEV: Nefs i natkann, insan bedenine, ehvanî nefs

vâatasyle olan taallukunu ve iki âleme olan teveccühünü bildirir

:

•

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki^ahfa makamndan kalb merte-

besine inen rûh, insan bedenine taalluk edip, balanp,, onun ileri-

ni yürütmütür. Bu ballk, âkn, ma'ûkuna olan taalluk ve ba-
ll derecesine ulamtr. Bu insani rûh, bedenin tedbîr ve tasar-

ruflarn ehvani nefs vâstas ile yapmaktadr. Çünkü bu, rûh çok
lâtif, beden ise aksine çok kesif olduundan, ehvâniyye letâfetle ke-

safet arasnda geçit ve birletirici olmutur. Onun için inen temiz

rûh ile topraktan olan beden arasnda vâsta olmaya lâyk olmu-
tur. Bu yüksek rûh, ehvani nefs ile sarma dola olduundan, ismi

kalb ve nefs-i natka olmutur. te bu kalbin iki yan vardr: Bi-

ri duygu ve görünen âlem tarafna, dieri kudsi ve gaybi âlem ta-



NEFSN MAKAMLARI

rafnadr. ehvanî nefs, kesif olduundan aynann arka yüzündeki

sra benzer ki böylece öbür yüzde suretler görünsün. Onun için

insann kalbi, en erefli uzvu, en büyük eyi, isim ve sfatlarn

tecelli yeri olup, nurlar menba' ve srlar mahzeni, eyann haki-

katinin olduu gibi görüldüü yer ve Hazret-i Mevlâ'nn nazargâh
olmutur. Allahü Teâlâ Kâf sûresi otuzyedinci âyetinde: «Kalbi olan

kimse için» buyurmutur. Ondan murad, insân- kâmilin kalbi ol-

duunu duyurmutur. Zirâ az kimsenin kalbi ibret almaa eri-

mitir. te gönül ehâdet âlemine öyle bir dönüp, gayb ve tenzih

âlemini tamamen unutsa, onda olan ulvi hususiyetlerden örtülü ka-

lp hayvan olur. Aksine, yine gönül gayb âlemine öyle bir yönelse

ki, bu ehâdet, yâni görünen âlemi unutsa, kendine takdim olunan

ve ârzî olarak gelen süfli âlemin husûsiyetlerinden uzaklar. Eer
gönül, iki âlemin birine yöneldiinde, öbürünü gafletle unutmasa,

o gönül sâhibi insân- kâmil olur. Bu kemâl, öyle bir yüksek ma-
kamdr>ki, ancak nefsin tezkiyesi ve kalbin _tasfiyesi ile hâsl olur.

Mukarrebler yolunda ilerliyen bu kemâle vâsl olur. te kalb, bede-

nin lezzetleri ve nefsin ehvetleri ile bedene yönelirse, elbette sa-

hibinden yetmi perde ile perdelenm itir. Bu mertebede kalbin ad
nefs-i emmâre olmutur. Zirâ kalb o zaman, kötü olan, gadab, ha-

sed, kibir, ucûb, gurur, kötü ahlâk, hrs, -jereh ve ehvet ile dol-

mutur. Bu huylar ise, kalbi sâhibinden uzak ve

sz eder. Bilhassa gadab (kzgnlk 1 ve

Zirâ kalbin hakk, bedenin emiri

her emrine uymaktr. ehvetle gadab kalbe galib gelse, emir olan

memur olur ki, i tersine döner. Onun için

malûb olan, rüyada kendini köpek ,ör

vetine malûb olan da, rüyada merkebi srtnda tar. Gönül, bu

lânetli aalkta kendini unutup, uzun zaman kalrsa, gayb âle-

mine teveccühe yönelmeye kudreti kalmaz. Zirâ kalb aynaya ben-

zer. Tozlardan ve pastan temizlenince, insan onda ekil ve sûret-

leri görür. Eer ayna bir müddet parlatlmayp, pas içine ilese,

sonra parlatma ve cilâlama ile de ondan gitmez, özellii bozulur.

Nitekim hadis i erifde: «Kalbler demirin paslanmas gibi paslanr.

Cilas, ölümü hatrlamak ve Kur'ân- Kerim okumaktr» gelmitir.

Gönül kendi âlemine, yâni gayb âlemine döndüyse, elbette o zikr

ve iikr ile, ad geçen perdeleri birer birer, açmaya ve amaya u-
rar. ehvet ve günâhlarn çokluundan hâsl olan pas ve lekelerin

hepsi yok olur. ite eyann hakikati ve mânânn dekâiki onda nak
edilmi olup, tecellilere müsâit olur. Zira perdelerin kef olmasnn,
açlmasnn mânâs, gönülden ehvetler gittikçe, gelmi olduu asl

makamn bulmas demektir. Gönülde ehvet ve arzulardan birey

kalmaynca, matlubuna kavuur. O kalb ile sâhibi arasnda bir per-

de bulunmaz. Nitekim Hak Teâlâ buyurmutur: «Göklere ve yere
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smam, ancak mti'min kulumun kalbine sarm», yâni O'nu an-
cak halim ve selim olan mü'min kulunun gönlü basiretle görür.
Yoksa,Hak Teâlâ kullarnn kalblerine girer demek deildir. Hââ!
O muhaldir. Lâkin mü'minin kalbi zikir ve fikir cilâs ile ayna
gibi tasfiye olunur. Nitekim ehâdet âleminde olan ekiller aynada
görünür. Ayn ekilde gayb âleminin aciblikleri de, o gönülde mü-
ahede edilir ve zihinde hâsl olan eylerin suretlerini tefsir eden, bu
ilmi müâhededir. Zirâ zihinden murad nefs-i nâtkadr. Bu da bil-

diin gibi gönüldür. Nazm :

1. Gel ey nîgâr kl âyineden yüzün idrâk
Ki nak gayrîden oldu bu dU çü âyine pak.

2. Eerçi âyine-i vech-i pâkin olmutur
Kamu ukûl ü nüfûs ü anâsr ü eflâk.

3. Velî sana seni ancak tamâm göstermi
Cihân içinde bu âyine-i dil i gamnâk

4. Tamâm çehre-i hûbun gönülde seyret kim
DU oldu mazhar- tâm ü latif ü safi vü pâk.

5. Neden tenezzülün olmaz bu pâk halvete kim
zâ merertü bini mâ vecedtü fini sivâk.

6. Sana çü nüsha- mecmû- kâinât oldum
Revâ mdr ki kalam ben fütâde-i kil ü hâk.

7. Eerçi sâhile attn beni hem al bahre
Ki bahr i akna mevcim, unutma çün hââk.

9. Benimledir çü zuhurun vücûdum oldu senin
Aslmn zuhuruna çünkü buyurdun levlâk.

9. Sen âfitâb- cihânsn çü sayedir HAKKI
Kamu zlâl güneten bulur vücûd ü helâk.

1. Gel ey sevglii! Aynaya (gönlüne) bakp yüzünü idrak eyle ki

bu gönül, ayna gibi baka (yabanc) eylerin görüntüsünden arnd.

2. Gerçi bütün akllar, nefisler, anasr- erbaa ve felekler, se-

nin pâk yüzünün aynas olmutur...

3. ... ama yine de cihan içinde seni kendine tam anlamyla an-
cak bu gaml gönül aynas göstermitir.

4. Güzel yüzünü tam anlamyla gönlünde seyret ki gönül gü-
zellik, saflk, duruluk ve mükemmellie mazhar olmutur.

5. Bu pâk halvete niçin iltifat etmiyorsun ki «Ona uradmda
içinde senden bakasn bulamadm.»
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6.

ve

ki sana kâinatn küçük bir örnei oldum,

olarak kalmam reva mdr?!..

7. Gerçi beni sahile attn ama artk imdi denize al ki ben Se-

nin ak denizine bir dalgaym beni sahilde çer-çöp gibi unutma.

8. Senin zuhurun benimledir. Varlm da Senindir. Çünkü be-

nim aslm olan Peygamber için Sen «Sen olmasaydn felekleri yarat-

mazdr» buyurdun.

9. Sen cihann güneisin. Hakk ise gölge gibidir. Bütün gölge

ler, günele bir var olur yahut yok olur.

NEV: Kaib ile kalbin sahibi arasnda olan

lerin neler olduunu ve kalbin onlardan hangi yolla kurtulduunu
bildirir s

Ey aziz! Ehluliah demilerdir ki, Alîahü Teâlâ'y seven sâlike

her eyden önce lâzm ve ehemmiyetli olan dünya ve dünyadaküer-
den, belki Alîahü Teâlâ'dan baka her eyden yüz dönmektir. Her

ve arzudan geçip bütün günah ve ehvetlerden tevbe ve
>dip Hakk n huzuruna gitmektir. Nitekim Allah ü Teâlâ Tan-

rm sûresi sekizinci âyetinde: «Ey mü'minler, Allahü Teâlâ'ya. ölün-

ceye kadar bir daha yapmamak üzre, günâhlarnzdan tevbe ediniz»,

Nûr sûresi otuzbirinci âyetinde-. «Ey mü'mülçr. sizden meydana ge-

len taksirattan Alîahü Teâlâ'ya tevbe ve rücû ediniz», Bakara sû-

resi ikiyüz yirmiikinci âyetinde: «Alîahü Teâlâ yasaklardan tevbe

edenleri ve fuhutan temizlenenleri sever» buyuruyor.

dis-i e-(sallallahü aleyhi ve

rifte buyurdu ki: «Günâhdan tevbe eden, hiç

dir», «Tevbe edeni Alîahü Teâlâ sever», «Kulun can boazna ge-

lene kadar tevbesi kabûl olur».

Hak Teâlâ'ya ve rücû' etmek hakknda âyet i kerime ve ha-

dis-i erifler çoktur. Hepsini yazmaa hacet yoktur. Zira Hak Te-

âlâ'nn hidâyetiyle inâyet eyledii ârife bu iâret yeter. Hazret-i

Ömer (radyallahü anh) buyurdu ki: «Kalbim Rabb'imi görmütür.»
Bu saâdete kavumak ve kemâl derecelerinin en yükseine çkmak
isterse, mâsivâdan tevbe etsin. Bu tevbeye onun için bâb-üi

ret-i kurbuna
yaplmasdr,
bette her zaman
le bakarsan, bu
dan çok görürsün.

girer. cma'- ümmet, tevbenin hemen
yasaklar yapmamak ve emirleri yapmak, el-

Eer kendi nefsine insaf ve efkat gözüy-

yemek ve içmee olan ihtiyâcn-

ehvetler ve günâhlara olan meylin, kalbini

F. : 60
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Mahbûb'undan perdelenmitir. Halbuki kul ile Mevlâ's arasnda bu-

lunan yetmi perdenin en büyüü ve kaln günâh perdesi olup

zulmânidir. Dier perdeleri de kaldrmak lâzm ise de, onlar nûr

perdeleridir. Onlarla beraber müahede eylemek kulun ândr. Zi-

ra kalbe günâh ile hâsl olan perdeler, seninle Mahbûb'un arasn-

da bulunan engel duvar gibidir. îte onlarla Mahbûb'un ne Zât
görünür, ne de eseri bulunur. Nûr perdeleri ise cam gibidir. ef-
faftr. Az olurlarsa matlub müahede olunur. Çok olurlarsa görün-

mez ise de, engel duvarna benzetilmeyip. yine ekli bilinir.

Eer basiret gözü mühürlenip, günâh zulmetleri örtüldüyse,

gayb nurlarn görmekten uzak olur. ste o., huzur ve tâatten mah-
rum olur. Günâh ilemekten utanmayp mesrur olur. Günâhlarn
hepsinden tevbe ettiyse, basiretinden zulmânî^ perdeler kalkar. O
kimse huzura gelip, huu' ve hudu ile, müeddeb olup, Mevlâ'sn-

dan hayâ eder. O anda onda nûrâni perdeler kalr. Onlar onun
Cennet lezzetlerine dönmesidir. Hâller ve makamlara, tecellîler ve

kerâmetlere itibârdr. Kendinden sâdr olan sâlih amellere dayan-

masdr, güvenmesidir. Zira bu kimse öyle^zan eder ki, amellerin

mucidi, ancak kendidir ki, tâat onun mutâddr. Sonra zikir ve fi-

kir bereketleri ile bu perde ondan açlr. O hâl içinde Hakk'n tev-

fikn müâhede edip, ükründe kusûr ettiini itiraf eder. Görür

ki, veren ve vermeyen, zarar ve fayda veren Rabbü'l-âlcmîn haz-

retleridir. Bir kuluna iyilik vermek isterse, onu takva libâs ile süs-

ler ve huzuruna lâyk eder. Yine görür ki, kul, iinin failidir. Lâkin

onun elinden ne iyilik gelir, ne de kötülük. Belki hereyi yapan, yal-

nz O hakîkî yaratcdr. Bu kef ile gönlü gafletten uyannca, o

zaman sürür ve lezzetinden, kendini vuslatta sanr. Eer o müa-
hedeye kavuan gizli lütuflar ile kuatld ve korunduysa, elbette

bu keften yukar çkar. Kalan nûr perdeleri de, bir bir çekilir. Mu-

karreblerin menzillerine ve sdk mak'adna kavuur. Bu perdeleri

cama benzetmemizden anlalmasn ki, hiçbir eye benzemiyen Zât

Teâlâ bu dünyada ba gözü ile görünür. Çünkü O mukaddes Zât,

bu cihan gören gözlerle görünmekten tenzih olunur. Ancak mâ-

sivâdan pâk olan kalbin basiret gözüyle müâhede edilir.

Buradaki tevbe, geçmi günâhlara piman olmaktr. Bu, ava-

mn tevbesidir. Makbûl tevbedir. Havâssm l seçilmilerini tevbesi, kal-

bi, sahibinden alkoyan her eyden^, tevbe etmektir. Seçilmilerin

seçilmilerinin tevbesi ise, Hakk'n üns ve huzûrundan, bir an ga-

fil olmaktan tevbe etmektir. Bu tevbe ezkiyâ ve sddiklar tevbesi-

dir. Bunlar temiz nefeslerinin kymetini bilmilerdir. Her bir ne-

feslerini dünya ve içindekilerden hayrl bulmulardr.

Burada hicâb, yâni perdeden maksad, kalbi Hakk'n tecellîsin-

den men' eden, dünya ekil ve suretlerinin kalbe dolup, onda iz
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ve yer etmesidir. Sâlikin kalbinde mâsivâ olduu müddetçe, o tecel-

lîlerin nurlarndan perdelenmi kalr. Bazan onda, Allah'dan ba-

kas çok olunca, perdeler zulmânî olur. Bazan ayar azalp, perde-

ler nûrâni olur. Onun için evliyâ-y kiram, tecelliler talibi olan müb-

tedi sâliklere sebebleri terki emr edip, halvette oturmalarn tem-

bih etmilerdir. Böylece onlarn kalblerin dünya suretlerinin nak
olduuna delil-i kafi budur ki, mukarreblerin yolunun sâliki olma-

yan kulu görürsün ki, Hak Teâlâ hazretlerine hudû' ve huû' jile

ile yetmi yl ibâdet ederken, salikierde hâsl olan evk, zevk, vecd

ve hâllerden onun kalbinde bir ey hâsl olmaz. Zira sâlik olmayan

âbidin kalbi, ayâr ile dolmutur. Bir saat bo kalmaz. O âbid, o

ayar kalbinden gidermeye çalmaz ve sâliklcr muradn murâd

etmeyip kendi canndan içeri gitmez. O ancak Cennet'te va'd olun-

duu ni'metlere muntaz'r olur. te eer Hak Teâlâ onun ibâdet-

lerini kabul ederse ve o dünyadan âhirete îmân ile giderse, o âbid

Cennet'te olan va'd olunmu ni'metlerini bulur. Zira Hak Teâlâ

va'd edince, va'di yerine gelir. Ama sülük eden âbide Hak Teâlâ

dünyada tecelliler ve âhirette yüksek dereceler ihsan eder. Bunun-

la ispât olunmutur ki, kalb perdeleri dünyaya ait suretlerin nak-

dr. Nazm :

1. Bu kühen deyr-i cihan suretidir dâr- gurur

Vaktidir kim ola seyrangâhmz mülk i sürür.

2. Varlndan bir ayak tara çksan ey can

Ola ol anda kamu cürm ü günahm mafur.

3. Benliin çün seni dür etti yakn dostundan

Mahv olup dosta yakm ol ki hiç olmazsn dur.

4. Âlem i dilde mukarrebler için Mevlâ'nn

Cennet'i var ki, yok içinde ne hor u ne kusur.

5. Aka can ver ki, deminden ebedî hayy olasn

sm ü resmin ana ver dilde müdâm eyle huzur.

6. Masivây unutup Hakk ile ol ey HAKK
Var Odur çünkü bu varla sen olma marur.

1. u köhne dünya yurdu bir gurur evinin suretidir. Öyleyse

seyredeceimiz yerin sevinç ülkesi olmas zaman geldi demektir.

2. Ey cani Varlndan bir adm dar çkacak olsan o anda

bütün hatâ ve günahlarn balanm olur.

3. çindeki benlik, seni yakn dostundan uzaklatrd. Kendini

yok edip dosta yakn ol ki hiç uzaklamam olasn.
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4. Gönül âleminde, Allah'n kendine yakn olanlar için hazrla-d bir cennet var ki içinde ne bir kötülük ne de bir kusur bulun-
maz.

5. Aka can ver ki, onun demiyle sonsuza dek diri kalasn. Adn
ve kimliini ona feda eyle ki daima gönülde huzur içinde olasn.

6. Ey Hakk! Gayriyi unutup Hakk ile ol ki var olan ancak O-
dur, yoksa sen bu varlnla gururlanma!.,

BENC NEV.- nsan nefsinin yedi makamn, ruhun zulmânî
ve nûrânî hicâblannan tertibini ve mertebelerdeki perdelerin kalk-
masna sebeb olan bildirir :

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mukârrebler yolunda sülük
I ilerlemek i enbiyâ vo Resullerin ahlâkmdandnv Salih kullarn hâl
lerindendir. Halbuki onlarn Hak yolunda sülüklerinden maksat,
rûhun, inmi olduu mertebesinden, eski asli derecesine çkarlma-
sdr. Kendini tanmakla, Hakk' tanmaya kavumas ve kemâl-i
muhabbetle mak'ad- sdka gelip huzûr ve ünsü bulmasdr. Bu yo-
lun ehli arasnda belli makamlar vardr. Sâlik, onlan, biribiderin-
den sonra geçip, sonuna kavuur. Bu zaman süfûk konaklar' biter.

Hakk'm tecellileri kesilmez. Zira tecellilerin nihayeti olmaz. Bu
konaklar amada bu sâlikin hâli, dünyadaki bir yolcunun konak
ve duraklar geçmesi gibidir. Yolcunun, yolda, yolun hâllerini bilen

delile, yiyecek ve binek vâstasna arkada ve silâha ihtiyac ol-

duu gibi, bu sâlike de, bu yolun iyisini, kötüsünü bildirecek bir
mürid lâzmdr. Ona, en iyi azk olan takva ve binek vâstas olan
himmet, maksadn arayan taliplerden arkadalar ve silâh olan zik-

rullah lâzmdr. Ancak bunlarla nefsten ve eytandan korunabilir.

Yolcunun, yol süresince, birçok ehirlere, köylere rastlayp, her bi-

rinde bir müddet kalp, sonra oradan hareketle matlubuna, iine
gitmesi gibi, bu sâlik de seyr ü sülûkunda, ehlulah Iveliler) arasn
da mehur olan makamlar geçip gider. Bunlar yedi makam bulun-
mutur :

1 — Ayâr zulmetlerinin makam olup, onda bu nefs-i natka
EMMARE adn almtr.

2 — Nurlar makamdr. Bu nofs orada LEVVÂME adn alm-
tr.

3 — Esrâr makamdr. Bu nefs o makamda MÜLHME adyla
bilinmitir. g

4 — Kemâl makamdr. Bu nefs o makamda MUTMANNE ad-
n almtr.

5 — Kavumak makamdr. Bu nefs orada RADIYYE adn al-

mtr.
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6 — Fiillerin tecellileri makamdr. Bu nefs orada MARDIYYE
adn almtr.

7 — Sfat ve isimlerin tecellîleri makamdr. Bu nefs orada

KÂMLE adn almtr.

Sâlik bu yedi makamn her birinde bulundukça, o makamla
ötesinden sonra gelenlerinden mahcubdur I perdedir!. Buna göre bi-

rinci makamda bulunan, ayar ile nurlar görmekten mahcubdur.
kinci makamda bulunan nurlarla srlardan - mahcubdur, üçüncü
makamda bulunan srlar ile kemâlden jnahcubdur, dördüncüde bu-

lunan kemâlle kavumaktan mahcubdur, beinci makamda olan

kavumakla , fiillerin tecellilerinden mahcubdur, altnc makamda
bulunan fiillerin tecellileri ile isim ve sfatlarn tecellilerinden mah-
cubdur. Yedinci makamda bulunan ise isim . ve sfatlarn tecellileri

ile kalm olup Zât'n tecellilerinden mahcubdur, örtülüdür. Zât'n

tecellisi ise, günein kursuna bakmak gibi karart verip, bir ey
görünmez olur. O halde en yüksek makam isim ve sfatlarn tecel-

lî ettii makamdr. Bunun için mukarrebler, Hak Teâlâ isimlerin

în olmakszn, Zât' ile tecelli etmez demilerdir. Nitekim ha-

erifde: «Allahü Teâlâ ile kullar arasnda nurdan ve zulmetten

yetmi perde vardr. Onlar açsa, aradan kaldrsa, O na bakan göz-

ler yanard», buyuruldu. Kul ile Mevlâ arasnda bulunan nûr ve zul-

metten yetmi perdenin hepsi kul tarafndadr. Zirâ Allahü Teâlâ'y

hiçbir ey maehcüb I perdelenmi! edemez. Hâcibi olsa idi, kahiri

olurdu. Halbuki herkese ve her eye kahir ve hâkim O'dur. O hal-

de perde arkasnda kalan, kulun kendisidir. Hakikatta perdeden
maksat, münâsebetin uzakldr. Yoksa dünyadaki perdeler ve en-

geller gibi deildir. Mesafe ve zaman bakmndan uzaklk da deil-

dir. Çünkü Allahü Teâlâ hissedilen uzaklk ve yaknlktan, zaman,
mekân ye bir tarafta bulunmaktan münezzehdir. Ama Hak yolun-

da sülük, bu yetmi perdeyi kaldrmak için konmutur. Bu yetmi
perde, bildirilen yedi makamla alr. Demek ki, nefs- natka, bu
yedi makamn herbirinde, on perde ile perdelenmitir. O on perde-

den birincisi ikincisinden, o da üçüncüsünden kesiftir. Onuncuya ka-

dar böyledir. Bu kaide, her yedi makam için de ayndr. Bunun için

sâlik yedi makamdan birine kavuunca, Hak Teâlâ'ya kavutuunu
zan eder. Bu hâlleri anlaynca, yakinen bildin ki, kulun Mevlâ'sm-

emr edicidir. Bu nefs-i emmârenin perdeleri zulmânidir.

Sâlik birinci makamda iken, birinci ismi, yâni Lâ ilâhe illallah

kelime-i tayyibesini müridinden telkin yoluyla alp, gece gündüz,

ayakta ve otururken, sessiz olarak devam ederse, Hak Teâlâ bu
ismin bereketiyle, onun bâtnnda, meleküti bir kandil yakar. O
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sâlik, iledii kabahatleri, basiret gözüyle görüp, onlarla sfatlan-m olduundan ikrah edip, kaçrd zamanlarna hasret duyar,
piman olur. Zirâ önce dalm olduu gaflet uykusundan, iyi ile

kötüyü ayramazd. Ancak dil ile fark ederdi. imdi uyanp, evvel-

ce bo verip irtikâb ettii namazlar terk etmek, ipek giymek,
içki içmek, zinâ ve livâta etmek gibi, d ve zahir kabahatlerden
kurtulmaya çalr ve bunda devam eder, içinde bulunan uzun emel-
ler, kibir, bahillik ve hased gibi bâtn kötülükleri çkarp atmaa
urar ve bu ismi söylemeye devam ederse, kötü ilerden, çirkin

huylardan daha çok, nefret eder ve kaçar. Böylece tevbenin esas
olan pimanlk hâsl olur. eyh Abdülkâdir-i Geylâni (rahmetulla-
hi aleyh) hazretlerine bir kimse gelip, bir emri yapmamaktan ve-

ya bir yasa ilemekten ikâyet etse, ona Lâ ilahe illallah kelime-

sini çok tekrar eyle diye emr ve tenbih ederdi. O günâhtan ancak
bununla kurtulabilirsin derdi. Bu muhakkak olan ii, ancak tecrübe
etmeyenler terk eder. Allahü Teâlâ'nn, bu sâlike ikram ettii ilk

keramet budur. Bununla yoldaki engelleri amak kolay olur. Sâ-

dk sâük için her bir makamda çok kerametleri vardr. Sülûkunda
sâbit olmak için ikrâm olunur. Ad geçen kandil, önce Rahmani
bir cezbedir. Mücâhede ile Hakk'm zikrine devam olundukça, o

cezbe kuvvetlenir. Nihayet kemâl derecesinin doruuna erip, emâ-
neti yüklenmek kuvvetini bulup fakr ü fenâ devleti ile tecellilere

kavuur Nazm :

1. Vech-i dildâre bin nikab imiim
Çehre-i yâre ben hicâb imiim.

2. ems i vechi benimle setr olmu.
Ben bana ebr-i âfitâb imiim.

3. Dîde i dil önünde varlk ile

Perde-i zann ü irtiyâb imiim.

4. Ol muhit i muhabbet üzre revân
Pür-dem-i ak çün habâb imiim.

5. Dürlü dürlü azab hep banadr
Ület-i mucidi azâb imiim.

6. Zannederim ki, âb reyyâmm
Vâkf oldum hemân serâb imiim.

7. Kendimi bir hesaba saymaz iken

Alfif oldum ki hep hesâb imiim.

8. Her ne söylerse ak ey HAKKI
Ho ana kâbil-i hitâb imiim.



KALB TAHLYE 951

J. Ben, sevgilinin yüzüne bir örtü imiim. Yine ben yâr'n çeh

resine bir peçe imiim.

2. Onun yüz günei benimle örtülmü, meer ben bana bir gü-

ne bulutu imiim.

3. Gönül gözü önünde bu varlmla bir zan ve üphe perdesi

imiim.

4. Meer ben o sevgi denizi üstünde daima ak demiyle dolu bir

kabarck imiim.

5. Onun çeit çeit azab hep bana imi. Meer ben azab icad

eden bir illet imiim.

6. Zannediyordum ki ben suya kanm haldeydim; oysa hepten

serab imiim de bilmiyormuum.

7. Kendimi hesapta yok sanrken birden farkna vardm ki ba-

tanbaa hesap imiim.

8. Ey Hakk! Ak her ne söylerse, bende onu anlayacak kabili-

yet varm, ne iyi!..

ALTINCI NEV: Kalbi tahliye ve rühu süslemenin, kemâlin ken-

disi olduunu, sülûksüz o kemâlin muhâl olduunu, mukarrebler

yolunda sülûkün en erefli haslet olduunu ve onun da Zûlcelâl'in

huzuruna vesile olduunu bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, olgunlamak istemek, insanla-

rn en deerli hasletidir. Olgunlamak [kemâli ise, kalbi hayvânl

sfatlardan tahliye ve rûhu Rabbani ve güzel sfatlarla süslemek

ve bunlarla Hakk'm huzurunu bulmaktr. Kötü sfatlar, câhillik,

kzgnlk, kendini beenmek, riyâ, kin, hased, kibir ve kazâya rzâ-

szhktr. Bahülik, gurur, makam ve dünya sevgisi, övülmeyi sev-

mek, ayplanmadan korkmak, sözünde durmamak, sû-i zan etmek,

nefsin arzularna uymak, öünmek, acele etmek ve uzun emeller

peinde olmak gibi eylerdir. , Güzel huylar ise, ilim, hilm, tefek-

kür, sdk, safâ, ihlâs, murakabe, sabr, ükür, zühd, sena, tevekkül,

tefviz, teslim, nzâ,
y
huû'. hüzün, huzur, hayâ, nasihat, tevazu', ta-

hammül, rfk, mudârâ; uzleti sevmek, Allah için sevmek, cömertlik,

merhamet,, insanlarn, gözünden dümeyi sevmek, merhamet, .,
ef-

kat, mürüvvet, fütüvvet, ahde vefâ, ülfet, hizmet, afv, meveddet,

çültmek, din kardelerini yüceltmek, sekinet, vakar, teenni. îsâr ve

ksa emelli olmak gibi güzel ilerdir.

ite Hak yoluna sülükten maksat, kötü ve çirkin sfatlardan
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kurtulmak ve güzel huylar ile sfatlanp kemâle ermektir. Zirâ in-

sanda bu kötü sfatlar çoktur. Seçilmilerin yolunda ilerlemeden, on-

larn hepsinden tam kurtulu yoktur. Bu seçilmilerin yoluna girmek

isteyen sâlik. önce çirkin sfatlarn asl olan kibir ve benlii kal-

binden söküp atmakla emr olunmutur. Ama kötü sfatlarn menei
ve fitne ve fesadn anas olan kibir ve benliin sebebleri yedidir

:

Birinci sebep: limdir. Hepsinden büyüü budur. lâc da çok

zordur. Zirâ ilmin mertebesi ve deeri, Allah ve insanlar katnda
büyüktür, ilim insana farz olduu için, örenmesini terk edemez.

Onun güzel hâli budur. O hâlde bunun ilâc iki marifetle olur.

1 — îlmir faziletinin, iyi niyyetle olunca vc onunla amel edin

ce ve ücretsiz, Allah için onu yaymakla olduunu bilmelidir. Yoksa

ilim, sâhibine vebal olup, sâhibi câhilden aa, kalr. Âhirette çok

iddetli azab bulur. O hâlde böyle ilimle nasl kibr edebilir?
*!

2 — Kullarn kibirlenmesinin haram olduunu bilmelidir. Kibir

ve azamet, yalnz Allahü Teâlâ'ya mahsûstur. Mahlûklara lâyk ol-

mad açkça bellidir. Eer âlimin niyyeti hâlis olup, ilmi ile âmil

olduysa, o ilim ona huû* ve hudü' verir. Böylece tam alçak gönül-

lülük ile peygamberler ve velîler yoluna gider. Hââ! O kimseye

tekebbür ve benlik edemez. Zirâ kendini her mahlûktan aa bi-

lir.

kinci sebeb: bâdettir. Onunla fasklara kibr olunur. Bunun-

la kibr etmek, yine câhilliktendir. Bunun ilâc, ibâdetin faziletinin,

hâlis niyyetle olduu, riyâ ve gösteriten ve dier müfsidlerden sa-

lim bulunduu zaman olduunu bilmektir. Bu ise, bizim gibiler

için zordur. Böyle ibâdette tehlikeden korkacak yerde, bununla kibr

etmek, ancak cahilliktendir.

(

Üçüncü sebeb: Neseb ve hasebdir. Sülâlesi ile, geçmileri ile

kibr etmek tam cehâlettir. Nitekim denilmitir: Bey t (tercümedir):

Eer eref sâhibi atanla övünürsen,

Doru söylersin, ama ya sen öyle deil isen!?

Dördüncü sebeb: Güzellik ve yakkllktr. Bu da kadnlar ii-

dir ve hayâldir. Bununla kibr etmek, öünmek câhillerin iidir. Zi-

râ güzellik kalmaz, gider. O vücûdunun yaps ve ekli ile övünen,

iç organlarna bir baksn. Bir damla menidendir. Sidik yolundan ç-

kp, öbürüne geçmitir. Sonra nutfe olmutur. Sonu ise kokmu bir

letir. Mezarda çürüyüp kalmtr. Bu ikisi arasnda, kendisi pislik-

leri tayc olmutur. Kula, pis, gözü çapakl, burnu sümüklü, ,a-
z tükürüklü, balgaml, mesanesinde idrâr, barsaklarnda necaset

vardr. Günde bir defa helaya gidip, kendi pisliini eliyle ykayp,
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temizler. Halbuki bunlarn hepsi, alçak gönüllü ve haya sâhibi ol-

may gerektirir. Nerde kald ki kibir ve övünme vesilesi olsunlar.

Beinci sebeb: Güç ve kuvvettir. Bununla övünmek tam ceha-

lettir. Zira kuvvete baklrsa, hayvan daha üstündür. O hâlde hay-

vanlarn kendisini geçtii bir sfatla övünmek uygun deildir. Bil-

hassa bir günlük hastalk ve atele giden sfatlar, bo hayâllerdir.

Altnc sebeb: Maldr. Dünya mal ile zevklenmek ve megul
olmaktr. Bununla övünmek de, câhillerin iidir. Zirâ mal, çabuk
deiir ve intikal eder ve kâfirler ve sapklar kendisiyle ortaktr-

lar. Çalanla çald ey, bir anda yok olucudur. O hâlde mal ile

övünmek evhâm ve hayâldir.

Yedinci sebeb: Çocuklar, akrabalar, hizmetçileri ile övünmek-
(

tir. Kadl, hocal ve sultâna yaknl ile iftihar etmek ve kibir-

lenmektir. Bunlar câhillerin böbürlendii en çirkin sebeblerdir. Çün-
kü hiçbiri kendi deildir. Adamlan ve çocuklar helâk olursa ya-

hut bulunduu makamdan azl olup, sultândan uzak kalrsa, zillet

ve hakarette kalan o olur. Kibr sfat, insann kalbinde öyle gizlidir

ki, sâhibi kendini ondan uzak sanr. O hâlde kibrin alâmetlerini bil-

direlim de, gizliden aça çksn. Gönülden sökülüp atlmas kolay

olsun. Kibrin ve kibirlene'nlerin alâmetleri onikidir:
M

1 — Kendine tazim için, insanlarn kendi önünde veya huzurun-
da ayakta durmalarn sevmektir.

2 — Arkasndan bir kimse gelmezse, bir yere gitmemektir.

3 — Din ilerinde istifâde olunan kimseleri ziyâret etmemektir.

4 — Kendine yakn, baka birinin oturmasn istememektir.

5 — Konuurken, arkadandan doru sözü kabûi etmemektir.
Kendi hatâsn itirâf edip, ona teekkür ve duâ etmemektir.

6 — Hastal ve rahatszl olan kimselerle oturmaktan sak-
np, onlara yakn olmamaktr.

7 — Zenginlerin dâvetine icâbet edip, fakirlerin dâvetine git-

memektir.

8 — Kendi evindeki hizmetleri, kendi eliyle yapmamaktr.

9 — Kendi evinin ihtiyaçlarn, pazardan kendi eliyle getirme-

mektir.

10 — Akraba ve arkadalarn pazardan, çardan görülecek i-

lerini, utanp yapmamak, özellikle ikembe, cier, kelle, paça, sa-

bun, kna, tarak, sakz ve zerniç gibi deersiz eylerin satn aln-

masndan ar edip, eliyle getirmemektir.

11 — Yürürken ve otururken, akran ve emsâlinin ondan ilerde
- ti... . .. . -



554 MARFETNÂME

bulunmalar, ona ar gelip, onlardan uzaklap onlarla ülfet etme-

mektir.

12 — Uzun elbise giymektir. Halbuki kemâl yolu sâliklerinin ser-

mayesi kendini zelil ve hakir görmektir. te kulun vazifesi, önce

kibri kalbinden söküp, kimseye böbürlenmemesidir. Ondan sonra

hiç kimseye, zahirde tez'ellül etmeyip, hor görünmeyip, herkese had-

dine göre tevâzu etsin. Ama kalbinden, kendini herkesten zelil, re-

zil ve alçak bilsin ve bulsun. Bir âlim görürse, bu benden bilgindir,

ben nasl bunun gibi olabilirim, bu yüksektir ben aaym demeli-

dir. Bir câhil görürse, bu, Hak Teâiâ'ya bilmeyerek âsi olmu ise.

ben bilerek isyân etmiim, onun için bu benden iyi ve yüksektir, ben
bundan kötü ve aaym demelidir. Eer yata kendinden büyü-
ünü görürse, bu, benden önce Allahü Teâiâ'ya itaat etmitir. Bu
yüksektir, ben aaym demelidir. Kendinden küçüünü gördüü
zaman, ben bundan önce Allahü Teâiâ'ya isyân etmiim, ben bun-

dan aaym demelidir. Kendi yanda olan birini görürse, ben

kendi kötü hâlimi biliyorum, bunun hâlini bilmiyorum. Bilinen gü-

nâh, bilinmeyenden çok aalanmaya lâyktr. O hâlde bu yüksek-

tir, ben aaym demelidir. Bir bid'at sâhibine veya kâfire rastlar-

sa, bilinmez ola ki, bu kâfir sonunda imâna gelir. Benim âkbetim
ise bunun imdiki hâli gibi olabilir. Son nefesteki duruma itibâr

olunur. O halde ben bundan aaym demelidir. Bir köpee veya

bir ylana veya dier hayvanlara bakarsa, bunlar Allahü Teâiâ'ya

âsi olmamakla, buna azar ve azab olmaz. Halbuki ben günâh de-

nizinde dalmm, hem azara, hem azaba müstehak olmuum, ben
bundan aaym demelidir. Bu minval üzere, bütün mahlûklar ken-

sin. ite o zelil kul, Mevlâ'nn ünsünü elde etmek arzusuyla, mukar-
rebler yoluna, bildirilecei ekilde sâlik olsa, o bütün bâtn âfetle-

rinden ve zahir rezilliklerinden kurtulup, güzel ahlâk ile her ke-

mâle mâlik olur. Zirâ, bu gelecek ilâçlar ile bütün âfet ve rezillik-

leri, köklerinden öyle söküp atar ki. asla izleri bile kalmayp hep-

sinden kurtulup, shhat ve selâmet bulur. Dâima Hakk'n huzurun-

da olur...»

Sülük etmemi bir âbid, bu âfetlerden kurtulmak istese, imkân-

sz bir ii istemi olur. Onun için ebrârn ileri gelenlerini görürsün

ki, kötü sfatlarn birinden kurtulmaya bir gün çalrlar ve ele

geçer. Lâkin ertesi gün, ondan daha ac ve daha. çirkin bir baka
sü'ata müptelâ olurlar. Bir baka haslette muztarib kalrlar. Zirâ

onlar,
(
bütün âfetlerden kurtaran mukarrebler yoluna sülük etmedi-

ler. Kibir ve benliklerini koyup, Hakk'n huzuruna gitmediler. Onun
için zahmet ve meakkatte kalp, rahat ve saadete yetmediler. De-

mek ki, ebrâr, amellerinde ihlâs üzere olsalar da, yine de büyük
tehlikededirler. Bunun ne demek olduunu aniayab il irsen, mukar-
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rebler yolunun sülûkünün bir faydasn bulmu olursun. Ama mak-
sad, bizzat olan faydalarna kavuup, Allahü Teâlâ'ya yakn olmak-

tr. sim ve sfatlarn tecellilerinin kalbde hâsl olmasdr. Halifelik

devletine kavumaktr. te bu yolun, ad geçen yedi makamndan
geçen nefs-i natkann, herbirinde bulunduu esnada olan ismini

ve seyrini, âlemini ve mahallini, hâlini ve v.âridini ve sfatn, üstün-

de olan makama çkmasnn nasl olduunu beyân etmek lâzmdr.

Böylece mukarrebler yolu yolcusu, o makamlarn hangisinde bulun-

duunu bilip, nefsini sfatlar ile tanyp, hevâsma galip olur. Her-

birinden terakki ederek yüksek makamlara kavumasna tâlib olur.

Nazm :

1. Gam- firak yeter azm- vasl- yâr ederim

Onunla gönlümü ba u gül-i behâr ederim.

2. Beni fenaya verir çün cihân- kevn ü fesâd

Gönülde seyr-i gülistan- payidar ederim.

3. Çü hâk- tende karâr eylemez bu cân hûtu

Muhit-i aka dalp, onda ho karâr ederim.

4. Çü cezb eder beni nâçâr âkbet gam- ak
Pes ihtiyar ile ben ak ihtiyar ederim.

•

5. Çü âh- akdan alm bu kâr ü bâr mülûk
O aha kul olurum, ben dahi ne kâr ederim.

6. Bu bûm-i cisme bu viraneyi verip giderim.

Gönülde gül ruhuma name-i hezâr ederim.

7. Kelim-ve o ecerden Halil-tek HAKKI
O nâr- aka girip, meyl-i gülizâr ederim.

1. Ayrük üzüntüsü yeter. Artk Sevgiliye kavumaya azm edi-

yorum. Onunla gönlümü bir bahçe ve o bahçede bir bahar gülü ede-

rim.

2. Bu oluum ve bozulum dünyas sonunda beni yok eder. Öy-

leyse ben de gönülde ebedi bir gülistan seyrine çkarm.

3. Madem ki u can bal, beden topranda durmaz, öyleyse

ben de okyanusa dalp orada karar eylerim.

4. üphesiz ak üzüntüsü sonunda beni kendine çekecektir. O
halde ben de kendi isteimle ak seçerim.

5. Madem ki bütün sultanlar bu erdemlerini ak padiahndan
almlar; öyleyse ben de O padiaha kul olup ne kazançlara ererim.

O. Bu beden baykuuna (nefse) bu viraneyi (bedeni) verip gi-
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derim de gönülde gül yanaklma bülbül nameleri okurum.

7. Ey Hakk! brahim peygamber gibi, Musa peygamberin ko-

nutuu o ateten aacn ak ateine girip böylece gül bahçesine
meyletmekteyim. (Hz. brahim atee atldnda oras bir gül bah-
çesi oluvermiti)

.

YEDNC NEV: Yedi makamdan ilk makamda bulunan nefs i

emmârenin bu ismi almasn, seyrini, âlemini, mahallini, hâlini, vari-
dini, sfatlarm ve üstünde olan nefs i lcvvâme makamna terakkisi-
ni bildirir :

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, birinci makamda nefs-i nat-
ka, nefs-i ehvaninin malûbu olup sû l kötülük] ile emmâre (emre-
dici) olduundan, ismine emmâre denmitir. Nitekim Yûsuf sûresi
elliüçüncü âyetinde: «Nefs, ma'siyetle emr edicidir». buyuruldu. Sey-
ri, ilâllahdr. Âlemi, ehâdet âlemidir. Mahalli sadrdr. Hâli, meyil-
dir. VâridJ eriattr. Sfatlar, câhiîlik, bahillik, hrs. kibir, gadab,
ehvet, ereh, hased, kötü huyluluk, bo ve faydasz eylere dalmak,
istihza, eziyet ve benzerleridir. Fârisi nazm (tercümedir):

Birkaçn bildirmek yerinde olur.

Buhl u hrs ü ucb ü hubb- câh ü mâl
Hezl ü hümz ü lümz ii gamz ü kyl ü kâl.

Genç sever, kadn sever cehil sever
Ahmaktr, unutur, buz, isyân eder.

Çok yer, uyur, kibr eder ve kin tutar.

Dindarlarn hâline inkâr var.

Hem hased, hem oyun, hem zararl söz

Hem neeli, hareketsiz hâli var.

Sfatlarndan birkaçn dedim
Birçou da kald bitiremedim.

Bu nefs-i emmâre rabbânî bir latifedir. Lâkin tabiata eilmesi,
ehvetlere kaymas sebebiyle kirli ve pis bulunmutur. Hayvani
olan ehvani nefsin emri altnda kalp ona uymasyla, hayvanlar
gurubuna girmi, kendinin güzel sfatlarn, onlarn kötü sfatlar
ile deitirmi, ancak ekilde onlardan farkl kalmtr. eytan onun
askerinden olup, ondan kuvvet bulmutur. Bu öyle habis, aalk
bir nefstir ki, hakknda: «Yannda sana düman olan nefsine dü-

Bir kalb ki üstad emmâre olur
Mârifet ülkesinden âvâre olur.
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manhk et» hadis-i erifi gelmitir. Onun dümanl akli delillerle

de sabit olmutur. Zira her düman, kendisine ihsan ve hizmet edi-

lirse, insana dost olup, sâdk olur. Ama bu nefs, ihsân ve hizmet
bilmeyip, dümanlnda srarl ve insanla zararl olup kalm-
tr. Hazret-i Habîb-i Ekrem (s.a.v.) hadis-i erifinde: «Küçük cihâd-

da büyük cihâda döndük» buyurup, kâfirlerle olan cihâd küçük,
nefisle olan büyük buyurmutur. Zirâ bu nefs, o tabiat zulmetinde
kaldndan hakk bâtldan, hayr erden ayramayp, eytana yar-
dmc olmutur. te bu makamda, kabiliyetli sâlik kendi nefsinden
emin olmaz. Ondan kaçp, ona yardmc olmaz. Eer bir kimse onu
incitirse, nefsine yâr olmaz. Belki o kimseye incitmesine yardmc
olur. Nefsi tarafna g\tme.7.. Zirâ bu sâlik nefse dümanl bilmi
olup, onunla bir ie girimez olur. O zaman yemeyi, içmeyi ve uy-

bu emmâre ad verilen nefs-i nâtka kurtulur. Sâlik bu makamda
Lâ ilâhe illallah zikri ile megul olup lâ'y uzatarak, ilâhe'dek i yi

belli ederek söyler ve sonraki heyi de bildirerek. illâUah'm aras-
n kesmeyip, Allah kelimesinin sonunda durur. lâhe kelimesinin

sonundaki he*yi iyi belli eder, böylece ilâye gibi denmemi olur.

llâye eklinde dese, te'siri ve faydas kalmaz. Zikr eden bu sâlik

bu kelime-i tayyibeye bu ekilde, sessiz olarak devam eder. Ayak-
ta, otururken, yatarken, her hâl ve zamanda okur. Zirâ bu kelime-

den maksad olan, bilinen te'sir, gece ve gündüz ona devam ile mey-
dana gelir. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem (s.a.v.): «mânnz ye-

nileyiniz, lâ ilâhe illâllah çok söyleyiniz. Çünkü bunu söylemek
günâh brakmaz. Ona benzer bir amel yoktur...» buyurmutur. Bu
kelime-i tayyibenin her iyilikten üstün, her amelden evlâ ve Allahü

Teâlâ'nn en salam kalesi olduunu duyurmutur.

Yeni sâlik, bir müddet, diliyle Lâ ilâhe ülâllah dedikte, mânâsn-
dan zevk almaz. Lâkin günler geçince, geçmi günâhlardan hâsl
olan zulmâni perdeler kalbinden tedricen açlr.. Hak Teâlâ'y kalb-

lerin ve hâllerin deitiricisi bilip, eyay ve fiilleri yaratan bulur.

Böylece onun veren ve vermeyen olduunu, zarar ve faydann on-

dan geldiini, her eyde müessir ve mutasarrf ve her eyi câmi* ol-

duunu basiret gözüyle görür. Onun bu ühûdu, itikad ve ikrarn-

dan baka zevk ve hâlle olur. Halbuki _zevk ve hâlin müâhedesi-
ni, ancak hâl sâhibleri bilir. Bu ühûdun alâmetlerindendir: Bu-

nun sâhibi, asla bir mahlûku kötü görmez. Hiç kimseden nefret

etmez. Ne bir mü'mine, ne kâfire, ne hayvana, ne de kendine dü-
manlk eden câhile, hiç zarar, sknt ve kötülük, düünmez. .Aym
alâmetlerden biri de. bunun sâliki aalk ve meskenetle muttasf
olup, yüzü nûr ve beâet bulur. Gönlü dâimi sürür ile dolup, e-
riatn edebîeri ile edeblenmi olur. Sâlikte nefs-i emmâre sfatlar
bulunduu müddetçe, bu kelime-i tayyibeyi, abdestli olarak, yalnz
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bir yerde, gözünü yumup, sessiz olarak tekrar eder. Kalbinden mâ-
nâsn düünür. Kuvvet ve iddet ile ilâllah dedikte, huu ve hu-

dü' ile sol gösüne bayla imâ eder. Böylece ondan akilik sfat-

larnn gitmesi ve kalbine tevhid ve ef'âl gelmesi ve ilk saâdete

kavumas ve bunlarla Allahü Teâlâ'nn kalesine girmesi, her mu-
radn almas mümkün olur. Nazm :

1. O can ki dostunu bilmez niçin talebde deil
Eer bilirse onu yâ niçin tarabda deil.

2. Hicâb olursa Ebû Cehl i nefs ana her dem
Niçin gazâ-y Ebû Cehi ü Bû-Leheb'de deil

3. Aceb deil mi ki dil tenbel ola dilberden

Niçin hevâ-y kadd- dilber-i acebde deil.

4. Ne hâil oldu, gönül bedrine husuf erdi

Niçin o mihr ziyasn bu men talebde deil.

5. Aceb delidir o Mecnun ki, iki Leylâ sever.

Niçin muhabbeti bir ba u bir inebde deil.

6. O mah bedr i eb-i cism iken aceb HAKKI
Niçin duâ vü münâcât nim-i ebde deil.

1. Can, madem ki dostunu bilmiyor, ya niçin onu aramyor. Yok
eer onu biliyorsa ya niçin sevinçte deil.

2. Eer nefis Ebû Cehli ona engel oluyorsa ya niçin o Ebû Cehl

ve Ebû Leheb ile savaa girimiyor.

3. Gönlün, sevgili konusunda tenbei olmas garip deil mi!., öy-

leyse niçin o muhteem güzelin boyunun hevesinde deil.

4. Ey gönül! Sana ne engel oldu da dolunayn aytutulmasna u-
rad. Bu ay niçin o günein ;<;m talepte deil.

5. O Mecnun gerçekten delidir ki iki Leyla sevmekte. Ya niçin

onun sevgisi bir ba ile bir üzümde deil (ki onlarla ak sarhou
olsun)!..

6. Ey Hakk! Garip olan u ki, o sevgili beden gecesine dolunay
olmuken niçin gece yarlarnda dua ve yakar içinde olmuyorsun.

masnn ve

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. kemâl yolunun sâliki olan tâ-

lib, bu makamda iken, ancak akidesini düzeltip, ehl-i sünnet ve ce-

maat mezhebine uydurur, iyi abdest alr, namazna dikkat eder.
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ilm i,hâlinde, meselâ «Birgivî Vasyyet-nâmesi- ile kanâat edip onun-
la âmil olur gider. Nefsini tezkiye ve kalbini tasfiye edinceye kadar
ilim ve fenle pek uramaz ve dünya ileri ile megul olmaz. Zi-

ra bu dar ve skk makamda bulunan sâlik, nefsini tabiatinden

kurtarp, kalb aynasna cilâ vcrmekden daha önemli ve lüzumlu
bir ey bulmaz, önce, kelime-i tcvhid ile kalbini parlatr. Böylece,

eyann hakikatini ve mânânn inceliklerini anlamaktan onu mah-
rum eden leke ve bulanklklar gidip, ilim ve fenlerin örenilmesi
onun için kolaylar. Bu en aada bulunan sâlikin gönül aynas,
hayvani sfatlarla pas tutmu olunca, onun bunda en önemli ii,

çok zikr ile kalbleri gayb nurlarndan perdeleyen pislikleri, kalbin-

den giderip, yemeyi, içmeyi ve uyumay azaltsn. Böylece kalbini

hâlis ve mâsivâdan pâk klsn, eytan'n yollarn daraltp, kalb

âlemine gelsin, imânn hakikatini bulup, o açk günei müâhede
etsin. Zirâ bu makam, sakatlk; tabiat zindan, mihnetler ve bede-

nin en aa makamdr. O hâlde bundan kurtulmaya çalmak,
her amelden üstün, her iyilikten iyidir. Sâdk sâlik, yedi makamn
herbirinde, eriat kaps üzerinde durur. Bilhassa bu gaflet maka-
mnda her zaman nefsini, ölüm hastal, kabir azab, maher hâl-

leri ve Cehennem korkular ile korkutup, korkusunda dâim olur.

Bununla nefs-i nâtka gafletten uyanp, ehvani nefsten yüz çevirir.

eriatla amel edip, Hak yoluna gider. Çünkü birinci ve ikinci ma-
kamda, sâlikle beraber iki hâl bulunur.- Biri havf I korku I, dieri ,re-

câ fümidl'dir. Sonra sâlik üçüncü makama geçince, korkusu kabz'a,

ümidi bâst'a tebdil olup, sonra dördüncü makama vardkta, kemâl
derecesinin balangcna kavuup kabz heybete, bast ünse dei-
ir. Beinci makamda ve altnc makamda bu minvâl üzere gider.

Sonra yedinci makama çknca, heybeti celâle, ünsü cemâle dönü-

ür. nâallahu teâlâ bu hâllerin cümlesi, yerleri gelince anlatla-

caktr.

Demek ki, her kim kendini bu çirkin ve dar makamda bulduy-

sa, ehvâni nefsin zindânndan Rahmâni ruh fezâsna çkmaya ça-

lmas, yemeyi, içmeyi, .uykuyu, konumay azaltp, dâima, zikr ve

fikr etmesi, ahlâkn tehzib ve tekmil edip, tevekkül, tefviz, tes-

lim, tahammül ve rzây kazanmas lâzmdr. Böylece onun kibri

tevâzu'a, buzu muhabbete, ehveti iffete ve dier kötü huylar, gü-

zel huylara dönüüp gönül hastalklarndan kurtulur. Eer insanlar

içinde mehur ise, süslü elbiseleri brakp, kendini gözden düüre-
cek elbise giyip, adn unuttursun. Bununla öhret âfetinden em-

niyyet bulup, halkn medh ve zemminden kurtulup, Mevlâs'yla yal-

nz kalsn. Kalbini O'nun huzûrundan alkoyan eylerden boaltsn.

Az veya çok, elinde olanla kanâat etsin. Geçici lezzetlerden yüz

çevirip, rabetle Allahü Teâlâ'ya yönelsin. Nihâyet O'ndan iitip,

O'na söylesin. mtihan zincirleri ile, Hak'dan yana sevk olunmaz-
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I

dan önce, ihsan ve ikbâl ile teveccüh edip, bu rûhâni alâmet ile,

kalp âfetlerinden nefsini kurtarmaa ihtimam edip, ahlâkn ten-

zihine muvaffak olduysa, insanlk sandnda gizli olan garib ve

acib srlar müahede eder. Hazret-i Ali'nin (kerremallahu vecheh)

.u sözünü anhyabilir. iir (tercümedir):

Devan yine sendedir, lâkin sen görmüyorsun.
Devân yine sendendir, fakat sen bilmiyorsun.

Zannedersin, kendini cirmi küçük bir eysin
Âlem i ekberi kat kat özünde saklyorsun.
Kitab açar sonra, ona bakar okursun
Görürsün âyetlerde sen bahs ediliyorsun.

Nazm

:

, Çün oldu tefrika- Mevlevi bu cem'-i kütüb
Bu cem'i koy ki, bulunmaz bununla ref-i hücüb.

2. Gönülde âka her bir varak hicâb olunca

Gözündedür hem kat kat hücûbsen oku kütüb.

3. O hüsn-i ak derûnunda seyr eder ârif

Ki hüsn-i lübb-i cihandr bu aktan lübb-i lüb.

4. Çü Msr ak u muhabbettesin azîz-i cihan

Deil bu Yûsuf-i Ruhun yeri gyâbe-i cüb.

5. Bu ak vasfn kimden sorarsn ey HAKKI
Ki bu muhiti bilendir garik- lücce-i lüb.

1. Madem ki bütün kitaplar Mevlevi yolunu gösteren tefrikalar

oldu öyleyse bu cem âyinini (veya toplamay) brak ki bununla per-

delerin nasl kalkaca bulunamaz.

2. Her bir yaprak gönülde âka perde olunca anla ki o kat kat

perdeler gözündedir, bunlar kaldrmak için kitap oku.

3. Arif, o ak güzelliini içinde seyr eder, ki cihann özünün gü
zellii bu akn özünün özüdür.

4. Ey cihann Azizi! Madem ki sevgi ve akn Msr'ndasn, öy-

leyse bu ruh Yusuf'unun yeri kuyunun dibi deil elbet!..

5. Ey Hakk! Bu akn niteliklerini kimden soruyorsun! Oysa
ki özlerin dalgalarna gark olan kii ancak denizi tanyan kiidir.
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KNC FASIL

Yedi makamdan, ikinci makamda bulunan nefs-i levvamenin
hallerini, sfatlarn, tavrlarn ve üçüncü makama yükselmedeki
zikirlerini, âlem-i misale girmesini ve srlarm, tezkiye ve tasfiyede

yolunu, gidiini, yol kesicilerden ve engellerden yüz çevirme ve kaç-

masn dokuz nevi ile beyân eder:

BRNC NEV: Nefsi levvamenin. niçin bu ismi aldm, seyrini,

alemini, mahallini, halini, varidini ve sfatlarn bildirin

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, ikinci makamda, nefs-i natka,
kötülükle emr etmeden piman olup, kendini çok levm eylediinden,
ismi levvâme Içok ayplayan! olmutur. Nitekim Hak Teâlâ. Kryâ-
met sûresi ikinci âyetinde: «Ne kadar tâat etse de, yine nefsine,!

hep kusûr ediyorsun diye levm eden nefse yemin ederim» buyur-
mutur. Bunun seyri illâllahdr. Âlemi, berzah âlemidir. Yeri gönül-

dür. Hâli muhabbettir. Vâridi tarikattr. Bu da Hak Habib'inin fiil-

lerinden ibârettir. Sfatlan, ayplamak, heves, fikir, taaccüb ve i-
rettir. nsanlara itiraz, fahr, temennâ. gizli riyâ, makam ve ehvet
sevgisidir. Nefs i emmârenin bâz sfatlar, bu nefs ile kalrsa da
olaandr. Lâkin bu nefs, bildirilen sfatlan ile bile hakk hak, bâ-

tl bâtl görür ve bilir ki, bu sfatlarla huzursuzdur. Ne yapsn ki,

kurtulmaa gücü yoktur. eriata sevgisi, tarikata istei dâimi ve
kararldr. Gündüzleri oruç tutmak, geceleri namaz klmak ve sa-

daka vermek gibi sâlih amelleri vardr. Lâkin bu nefse ucûb ile

gizli riyâ girer. Düünceleri hataraldr. Bunun için bu nefsin sa-

hibi, insanlann kendi sâlih amellerini bilmesini ister. Amelleri in-

sanlar için olmayp, Allah için olsa da böyledir. nsanlardan giz-

lese de, amelleri için medh olunmay ister. Bu huydan da ikrâh edip,

râhat bulmaz. Ne yapsn, bunu tamamen söküp atmak ona müm-
kün olmaz. Zirâ bu hasleti, tamamen kalbinden söküp atabilse, en-

diesiz muhlis olurdu. Halbuki her muhlis büyük tehlikededir. Ni-

tekim hadis i erifte: «nsanlann hepsi helâk olur, âlimler olmaz.

Âlimlerin hepsi helâk olur, ilmiyle âmil olanlar olmaz. lmiyle amel

likededir*. muhlis, insanlarn, kendisinin muhlis

amel etmektir. O bundan daha
kötüdür. Gizli irk

te sâlik, bu sfatlarla sfatlannca, kendini bu ikinci makamda
bulur. Nefsine levvâme derler. Ebrâr ve muttekîlerden olmu olur.

Bu öyle bir makamdr ki, sahibi ihlâsl olsa da, yine de tehlikeden

F. : 61
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sâlim olmaz. Bu makam, mukarrebler yoluna . nisbetle ikinci ma-
kamdr. Mukarrebler, kendi nefislerinden fenay ve Mevlâ'lar ilo

bekay taleb edip, ecelleri gelmezden önce, iradi mevt lölüml ile

emr olunup, fena yoluna gitmilerdir. Zira seyyidleri onlara: «Öl-

meden önce ölünüz» buyurmasyla, nefislerini öldürmee çalm-
lardr. Ehl-i yemin olan ebrâra nisbetle bu makam, onlarn en son
makamlar bulunmutur. Onun için.- «Ebrârn iyilikleri, mukarreb-
lere göre günâhdr» denilmitir. Zirâ mukarreb veliler, bu ikinci

makamda durmayp, daha yüksek makamlara çkarlar. Yedinci ma-
kama kadar giderler. Demek ki, bu makamn üstünde, onlar için

daha yedi makam vardr. Bunlar ilerideki fasllarda anlatlacaktr.
onun için, bu ikinci makamda, durmazlar. Burada bü-

e ve meakkat olduundan, bunda kalanlar selâmet ve

rahat bulmazlar. Zirâ bu makamn en yüksek derecesi ihlâstr. Muh-
lisler ise, büyük tehlikededirler. Bu tehlikeden kurtulmak,,, hareket

ettiren ve durdurann ancak Allahü Teâlâ olduunu ühûd-i zevki
.

ile müahede edip, ihlâs ühûdunda fenâ bulmakla olur. Bu ü-
hûd-i zevki ise, mukarrebler yolundaki, seyre baldr. Ebrâr onun
kokusunu bile alamazlar. Çünkü mukarrebler delil ve keifler ile

yakin hâsl etmilerdir ki, Hak Teâlâ kullarna, kaplar ayrmtr.
Diledii kullarn o kaplardan Kendi huzuruna almtr. te on-

lar, o kaplardan, Hakk'n emrine uymak için girmilerdir. Basi-

retleri ile, yalnz O'nu müâhede etmilerdir. Bu kaplara ne iltifat

etmilerdir, ne de ücûb ve riyâ semtine gitmilerdir. Belki Hakk'm
minnetini kendi üzerlerinde görüp, onlara tevfikn refik edip, ibâ-

det kaplarn açmasyla, içeri girmeye ve kabûl edilmeye lâyk ol-

duklarn bilmilerdir. Demek ki, hâlleri böyle olan kâmil ihlâsa

muhtaç olmaz. Belki ihlâs, onun hâtrna bile gelmez. Zirâ o, ken-

di nefsi için bir amel görmez ki, onda ihlâs gerekli olsun. Fa'âl-i

Hakîm'in gayrisi için bir i bulmaz ki, onunla zarar görsün .^ye elem
çekmi olsun. te o, amellerinde hâlis olup, hâllerinde sürür ve
selâmet bulur. Ama, ebrârn ileri gelenleri, o ühûda eremeyip.

amellerini kendileri icâd eder görmülerdir. Bunun için onlarn her
biri, kendi amelinde ihlâstan sorumlu tutulmutur. Ebrâr, Hak Te-

âlâ'nn, her eyi ve kullarn ilerini yaratc olduunu müâhede
edemeyip mahcûb olmulardr. Demek ki, onlar bâz ilerle nüte-
eUim olup zahmet ve meakkatte kalmlardr. Sknt ve

bir dereceye erimitir ki, eer onlardan birisi, meselâ
ne girse, ona bir pençeli kedi musallat olup, orada ona eziyyet

vermi gibi bir hâli olur. Nitekim haberde: «Mü'min kertenkele yu-

vasna girse de, orada eziyet olunur» gelmitir. Zirâ onlarda zor-

luk, göüs darl ve skntya sebep ucûb ve kibir gibi, kötü sfat-

lar gerektiren beeriyet vardr. Nazm

:
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1. Kim incitirse seni, eyh u va'zndr o hâr

O Hak dibaetidir, pak olursun etme firar.

2. Çü pak olur dil ü cann cihan anlarsn

Ki mevc-i yemm gibi tutmaz cihanda kimse karar.

3. Biri evine der imi hemîe ey hâne
Yklma üstüme füc'etle kl haber zinhar.

4. O hâne sahibi üzre ykld bir gece o

Dedi ey ev hani bunca vasiyyetim her bar.

5. Cevâb verdi ki ettim haber ikâfm ile

Ben açtmca dehen sen kapattn ey mimar.

6. Ba ars der ölüm geldi, dütü ten HAKKI
Koy iddihân ü devay Hûda'ya gel ey yâr.

1. Seni kim incitirse, o diken senin için bir eyh ve vaiz saylr.

O. Hakk'n seni temizleyip ie yarar hale getirmesidir, onunla pak

olursun, sakn ondan kaçma.

2. Ancak gönül ve cann böylece temizlenince cihan anlarsn.

Nitekim denizin dalgas misâli, kimsecikler cihanda devaml dur-

maz.

3. Birisi evine dermi ki: -Ey ev! Sakn anszn üstüme yklma,
haber ver!»

4. O ev, bir gün sahibi üzerine yklverdi. Dedi ki: *Ey ev! Hani

bunca vasiyyetim ne oldu?!..

5. Ev dedi ki: «Ben çatlaklarmla sana haber verdim ama ey mi-

mar, ben azm açtkça sen kapattn (tamir ettin).»

6. Ey Hakk! Ba ars der ki: -Ölüm geldi, beden dütü. Ey

dost! Brak yalar ve ilâçlar da artk Mevlâ'ya gel.»

I

KNC NEV-, kinci makamda kalan ebrâr ile yüksek makam-
lara çkan mukarrebler arasnda olan fark bildirir:

Ey aziz!. Ehlullah demilerdir ki, nefs-i.levvâme sahibi olan eb-

rârdan, nüfûs-i <zekiyye sahibi olan mukarreblerin ayrlmas açk

olmak için ve ebrârn zorluu ve mukarreblerin rahat iyi bilinmek

için u misâl verilmitir: Meselâ kötü bir aaç vardr. Gövdesi iri, dal-

lan çoktur. Dallarndan her zaman çeit çeit zehirler dökülmekte-

dir. Her dalnn meyvesi bir baka öldürücü zehirdir. Bir taife gelip,

hemen bu aaca çkp dallarn kesmee koyulmulardr. Ne aacn
gövdesini kesmeye, ne de köklerine su gelmesin diye suyunu kesip

topran atmaya çalmlardr. te onlar o zehir ile helâk olup gil-
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inilerdir. Zirâ o aacn gövdesi durdukça, dallarn bir ksmn ke-

since, dier taraftan yeniden sürgün verdiini görürler. O aaca
bir baka tâife daha gelip, kökünden suyunu kesip, dibinden top-

ran atmlardr. O zaman dallan clz olup zehirli meyve ver-

meden kesilip, ondan kurtulmulardr. Bütün dallarn kesmek gi-

bi meakkat ve zorluktan kurtulmulardr.

Burada habis aaç, insann içine benzetilmitir. Çok dallar, çok
olan kötü huylara, öldürücü zehirli meyveler, kötü huylarn eser-

lerine ^benzetilmi olup, meydana gelen günâh ve kötülükler olmu-
tur. Ebrârn ileri gelenleri, kötü ahlâkn, insan helak edici olduu-
nu ve iki âlemde belâlara saldn, ancak akl delili ve nakil ha-
berleri ile bilmilerdir, ite onlar o sfatlar birer birer gidermeye
uramlardr. Lâkin o sfatlardan tamamen kurtulmayp, ahlâk
tehzib etmede âciz kalmlardr. Zirâ onlar bir gün, bir sfattan

temizlenseler, baka zaman yine o sfata veya daha beterine müb-
telâ olduklar görünür. Demek ki. onlar bu minval üzere uraarak,
hayatlarnn sonuna kadar meakkatte olurlar. Zirâ onlarn mide-
leri dolmu, beeri taraflar kuvvet bulmutur. Kanlar çok olduun-
dan eytan onlara galib gelip, vesvesesi ile gönülleri dolmutur. Ni-

tekim hadis-i erifde: «eytan sizden birinizin damarnda kan gibi

dolar, geçi yerlerini açlkla tkaynz- buyurulmutur. Demek ki,

bir kimseye eytan yol bulsa damarlarnda kan gibi dolasa, kalbi

kötü sfatlarla dolar ve o sfatlardan hiçbirini tamamen gideremez.

Gerçi bazan, ölüm zamanndaki hâlleri, kabir azabn, maher ye-

rindeki durumlar ve Cehennem korkularn iitmekle hâsl olan

korkudan, bâz kötü huylar giderse de, o korku ondan gidince, o

giden sfatn geri geldiini görür. Mukarreb veliler delil ve tecrübe

ile mideyi, fesad ve fitnenin menei bilmilerdir. Bütün kötü s-

fatlarn ma'deni olduunu görmülerdir. Bunun için az yemekle,

onun errinden tamamen kurtulmulardr. Kötü sfatlar, köklerin-

den söküp, âfetlerinden selâmet bulmulardr. Bütün güzel huylar-

la sfatlanmlardr. Dâima üns ve huzur, nûr ve sürür ile dolmular-

dr. Zirâ bunlar az yedikçe, suyu da az içmilerdir, içmeleri az

olunca uykular da azalm, hafif olmutur. Bunun için az konuur-
lar. Çünkü aç ve uykusuz olann konuma istei kalmaz, susmay
tercih eder. Onun için bunlar, insanlardan uzlet edip, tenha ve

yalnz kalmlardr. te bunlarda kötü^ sfatlardan hiçbir ey kal-

mayp rahat bulmulardr. Nitekim: «Abdallar, ancak açlk, uyku-

suzluk, susmak ve uzlet ile abdal olmulardr» denilmitir.

Bu misâlden anlalyor ki, mukarrebler öyle taifedir ki, on-

larda kendini beenmek, böbürlenmek ve çekememezlik gibi eyler

bulunmaz. Zirâ bunlar, o sfatlar öyle söküp atmlardr ki, hiçbiri

hatrlarna bile gelmez. Onun için bunlar bütün istek ve gam-
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lardan uzak, gönül huzuru içinde bulursun. Onlar zevk ve sürür

ile dolmulardr. Kimseden incinmeyip herkes tarafndan sevilmi-

lerdir. Zira bunlardan iyilikten baka bir ey meydana gelmez. Bun-

lar böyle iken, yine de hased ediciler, bunlar çekemeyip, zararlar

için hile ve aldatma yollar tutmulardr. Lâkin onlarn hased ve

aldatmalarndan bunlara ne zarar gelir, ne de haberleri olur. Zira

ühûd denizine dalmlardr. Onlar bunlar için kazdklar kuyu-

lara kendileri düüp belâlarn bulmulardr. Bunlar Mevlâ'nn ka-

lesinde emn ü.emân ile selâmette kalmlar, her iki dünya saade-

tine erimilerdir. Nitekim Hak Teâlâ: -Biliniz ki, muhakkak evliyâ

için korku ve üzüntü yoktur» buyurmutur. Mukarreb kullarnn dün-

ya ve âhiret düüncesi ve üzüntüsünden kurtulmu olduklarn du-

yurmutur.

Eer. bu söz, Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendi-

mizin: «Dünyâ mü'minlerin zindandr- hadîs i erifi ile uyumuyor
denirse, cevabnda deriz ki, bu hadis-i erif ve bunun benzerleri, o

ebrarn ileri gelenleri içindir. Onlarn hâlini anlatm idik. Onlar,

salâh, ferah ve takvâ sâhibleridir. Âbid, zâhid ve âhiret ehlidirler.

eriata baldrlar. Allahü Teâlâ'nn medh ettikleri ve makbulleri-

dirler. Lâkin nefsânî bulanklklardan tamamen kurtulmamlardr,

kalb safâs ile huzûr zevkine kavumamlardr. te bu dünya on-

lara zindan olduundan meakkat ve skntdan uzak kalmazlar.

Lâkin âhirette va'd olunan büyük sevaplar bulurlar. Mahrum ol-

mazlar. Mukarfebler azdrlar. Müstaraktrlar. Onlar dünya ve âhi-

reti isteyici deillerdir. Mânâ ehlidirler. Mevlâ'nn huzûrunda hâzr-

drlar. Her eyi unutmulardr. Hâîk'm zikri ve fikri ile gönülden

içeri girmilerdir. Kâinât brakp, Mükevvin'e kavumulardr. Bun-

lar dünya lezzeti almaz, âhiret ni'meti düünmez olunca, onlar

için neresi zindan olur ve onlar ne ile esir olurlar? Ne için üzül-

sünler, neye gücensinler? Onlar ancak zevk ve safây ve üns-i Mev-

lâ'y bulurlar. Kendi nefislerinden geçip, Mak'ad- sdka varp, fa-

kirlik devletini bulup, fâni olup Hak ile kalrlar. Nazm :

1. Genc i ak u hikmet ü fakr ü fenasn ey püser

Lütf bahrisin sedef misli bedende pür-hüner

2. Gerçi sen bundan mukaddem zühd ile megul idin

mdi bundan böyle zühdü koy müdâm ol bâde-hor

3. Ol arab- rûhu iç kim, Hak an klm tahûr

Nû edip pâk ol vücûdundan bir olsun hayr ü er

4. Nef ü dar fark olmaz asla ne bahar ü ne hazân

Nûr-i vahdet kalbe inse bi-nukû u bi-suver

5. Ak mesti fari olmutur hayât ü mevtten
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Gülen ü külhan ona hodur, behit olmu sakar

6. Vehm ü fehm ü akl koymu âk- âli-cenâb

Dü cihandan kendüdcn ol dosta klmtr sefer

7. Hak yolunda âkn, gitse aya kalmasa
Hak verir HAKKI ayana ivaz bin bâl ü per.

1. Ey oul! Sen, ak hazinesi, hikmet, fakr ü fenasn. Bedendeki
hünerlerinle sen lütuf denizinde bir inci istiridyesi gibisin.

2. Gerçi sen bundan önce sofuluk ile megul idin, imdi ise bun-
dan böyle sofuluu brakp daima ak içkisini yudumlamaya bak.

3. Hakk'm tertemiz eyledii o ruh arabn iç ki bedeninden arn
ve hayr ile er bir olsun.

4. Fayda ve zarar asla farkolunmaz. lkbahar ile sonbahar gibi.

Tabii eer vahdet nuru her türlü nak ve suretten kurtulmu olarak
kalbe inerse.

5. Ak ile sarho olan, hayat ve ölümden kurtulmutur. Gül bah-
çesi ile hamam külhan ona göre birdir. Cennet ile cehennem de!..

6. Yüce yaratlt âk, vehim, anlay ve akl bir kenara brak-m ve iki cihandan da kendini soyutlayp o dosta doru sefere çk-
mtr.

7. Ey Hakk! Eer ak yolunda ân aya gitse, Allah onun
ayana karlk bir kanat ve felek balar.

ÜÇÜNCÜ NEV: Nefs i levvâmenin ikinci makamdan üçüncü ma-
kama yükselmesi yolunun ilâcn bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, bütün âfet 0ve üzüntülerden
kurtulmak ve hep rahat kalmak isteyen, mukarrebler yoluna sü-

lük edip, bir makamdan dierine yükselerek, onlarn ardndan git-

sin. Böylece nefsi olgunlap, yedinci makama ulasn. Orada garîb
ve aciblikler seyr etsin. Bu ilerlemeyi nefisle mücâhede ve zikre de-

vam ile yapsn. Her makamda, O'na mahsûs olan isim ile ^megul
olsun. sim ile çok megul olunca yol ona yakn olur. tigali ih-

mâl eyledikçe, yol uzak olur. Sonra o, nefsinden bakasn levm et-

mesin, ayplamasn. Kusuru kendinde bulsun. Bu sâlikin mücâhede
etmesi de lâzmdr. Mücâhedeye muvaffak olan, âdetleri terke de-

vam eder. Âdetler ise,. say ile hesap olunmaz. Lâkin âdetlerin hep-
sini terk etmek, mukarrebler yolu için vaz' olunan alt artta var-

dr. Bunlarn hiçbiri istisnâ tutulmaz. Bu alt art herkes bilmek-
tedir: Az yemek, az uyumak, az konumak, uzlet, zikir ve fikir

etmektir. Bu alt esas ancak bu sra ile birbirinin elde edilmesins
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yardmcdr, ite sâlik bu alt esas* sdk ile elde edebilirse, bütün
âdetleri terkedip, mücâhedeyi tekmil etmi olur. Bu alt esastan

matlûb olan, ifrat ve tefritten uzak, itidal ve orta hâlde bulunan-

lardr. Onun için yemei terk denilmeyip, yemei azaltmak denil-

mitir. te mukarreb evliya yolunda sâlike faydal olan, ackmadan
bir ey yememek, yeyince de doymadan evvel yemekten el çekmek-

tir. Akam sabah âdetini terk edip, hangisinde acktysa, onda ye-

mekle kanâat etmelidir. Ackmadan önce yemekten nefsini men
edip, yemek arln atmaldr. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem
(sallallahü aleyhi ve sellem) sabahleyin yeseydi, akam yemezdi;

akam yeseydi sabahleyin yemezdi. O hâlde sâlik ona uymaldr.
Bir sofrada çeit çeit yemekler deil, bir çeit yemek bulundurma-

l, bununla yetinmelidir. Nefsin hakkn verip, yâni elli dirhem ile

yüz dirheme kadar yedirip, lezzetlerine mâni olmaldr. Bu orta

hâl balangçta olan sâlike zor gelip, nefsin bu hukukunu gözet-

mez ise, onun lezzet ve hazlarnda ifrata varrsa, onun için yap-
lacak i, nefsinin hakkn bile vermemektir. Yâni yirmidört saatte

dört saat uyku uyutmayp, elli dirhem yemek yedirmesin. O kadar

açla ve uykusuzlua altrmaa urasn ki, nefsi edeblenip, ken-

di hakkna kanâat etsin ve memnun olsun. eriata uysun. Bu ikin-

ci makamda sâlik, buna mahsûs olan ikinci isim ile megul olur.

Allah, Allah, Allah der. Bu
ve kalbe melekût âleminin âcib hâllerinin gelmesi,

oturur ve yatarken, gece gündüz, bu ismi gizli ve çok zikr etmekle

olur. Gayb âleminin acib hâlleri görünür. Çou zaman kbleye dö-

nüp, gözlerini yumup, bu ism-i a'zam uzun nefesle zikr eder. Her

tekrarnda ban kaldrp, gösüne indirir. H'den önceki A'y uzatp

H'de durur. Çok acele etmemelidir.

Bu makamda sâlikin vesvese ve düünceleri çok olur. Bu isme

devam ederse, düünce ve hâtralar azalr. Zirâ bu ism-i celâl, bir

ate olup, bununla bütün düünce ve hâtralar yanar. O zâkir, yal-

nz bu ism-i zât ile megul olup, düünce ve hâtralarla bal kal-

maz. Bu makam sür'atle geçip, bu düüncelerle kalmaz. Onun kalb

aynas insanlara yönelmi olunca, üphesiz, ayna neye kar du-

rursa, o ey onda görünür. te bu makamda sâlikin kalb aynasn-
da halkn ekillerinin sûretleri, âdetleri, ileri, sfatlar, sözleri, du-

rumlar, tavrlar, iyilikleri, bulanklklar görünür. Bu görünenleri

de gidermeye çalr. Lâkin bu zor itir. Zor giderler. Çünkü ayna,

karsnda duran eyi göstermekten kurtulamaz. Ancak halktan o

kadar yüz çevirir ki, ne sûretleri görünür, ne sözlerini iitir, bütün
lezzetlerinden o kadar uzak olur ki, kokularn bile almaz, lezzetle-

rini duymaz, hiçbirine dokunmaz ise, o vesveseler hayâlinde kalmaz.

Onlardan ac çekmez. Halk ile Hak'dan mahcûb olmaz. O hâlde vi-

sal zülâline susam olan sâlik, halk ve bütün lezzetleri terk edici
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na müjdeler olsun. Nazm

:

1. Hüdâ'ya ükr kim oldum refik i ehl i kemâl
Kamu hakîm ü halim ü selim u hûb-hisâl.

2. Bu zikr ü fikr ile erdim o hâle kim buldu
Cihân hicâb hakikat yüzünden izmihlâl.

3. Vücûd-i vâhid ü nûr-i basiti gördü gönül
üûnu sûret-i dvâ vü hey'etiyle zdal,

4. Göründü kesret i zahirde vahdet i bâtn
Revân cü dûd- siyâh içre ule-i cevvâl.

5. Odur kadim eer a'yân meratibinde müdâm
Her an ederse üûnu teakub-i emsâl.

6. Gönülde HAKKI, cevâhir definesi var iken
Bu ifle tab' Ue gelmi derûna hubb-i sifâl.

. Allah'a çok ükür ki kemal ehline dost oldum. O kemal ehli

ki hepsi hakim, yumuak huylu, salam karakterli ve güzel yarat-
lldr.

3. Gönül, Bir olan vücudu ve nurun özünü gördü. Onun ki te-
cellileri ktan suretler ve hey'etiyle gölgedir.

4. D çokluunda, iç bir'lii göründü. Adeta kara dumanlar için-
de yalm vuran alev gibi.

5. Eer her ne kadar eya mertebelerinde O'nun tecelli ve olu-
lar birbiri ardna gelse de O, kadimdir.

6. Ey Hakk! Gönülde cevherlerin hazinesi var iken bu aa-
lk huy yüzünden içimize çanak çömlek (kafatas) sevgisi dümü.

DÖRDÜNCÜ NEV: kinci makamda kulu Mevlâ'sndan kesen
mânilerin en büyüünün, insanlarla ihtilât olduunu bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. mukarrebler yolunu kesenler
çok ise de, insanlara meyi ve muhabbetten ve onlarla sohbetten bü-

yüü yoktur. Zirâ bu yolda lâzm olan mücâhedenin esas, insanlarn
âdetlerine uymamaktr. Bu da onlar terk ile olur. O hâlde onlarn
meclislerinde oturup, mizah ve akalamalarnda onlara uyan sâ-

lik, nasl ilerleyebilir? Mücâhede ile müâhedeye nasl kavuabilir?
Ama yüksek makamlar istiyenin, bütün halk terk edip, yalnz kal-

ve fikir ile öyle bir hale eritim ki cihann örtüsü ger-
çein yüzünden syrlverdi.
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mas, ahbab ve ehJinden çekilip Mevlâ's ile ünsiyyette olmas gere-

kir. Böyle olan kalbinden acib ve gariblikler seyr edip, rûhunda bü-

yük lezzetler bulur. Bu ilaçlan kullanmayan ise, sknt ve meak-
katte kalr. Vakit öldürüp matlub olan Mevlâ'nn yaknlndan
mahrum olur.- Zirâ insanlardan uzak olan Hakk'a yakn olup saâdet

bulur. Mukarreb evliyâ zümresine gelir. te , bu makamda sâlikin,

uyanmas ve nefsinde kalan kibir, hased, ucûb. riya, sü-î zan ve

itiraz gibi nefs-i emmâre leke ve eserlerini, insanlardan tamamen
ayrlarak, gidermesi gerekir. O zaman emr i ma'rûf ve nehy-i mün-
ker etmesi de lâzm olmaz. Çünkü emr-i

'

ma'rûfu, o memura lütf

ve tevâzu ile yapmak gerektir ki, te'siri olsun. O sâlik ise, bu ma-
kamda o tevazuu edemez. Nitekim hadis-i erifte: «Emr-i ma'rûf
yapan emr-i ma'rûfda olmaldr» gelmitir. Ayrca, kendi nefsini

ebedi helakten kurtarp, kalbini, müahedeye mâni olan âfetlerden

temizlemek, kendisi için her eyden önemli ve lüzumludur. Zirâ

gönül nazargâh- îlâhi'dir. Mârifet-i Mevlâ her eyden üstündür.

Demek ki, kalbi tasfiye etmek, her eyden evlâdr. Bu makamda
sâlik, güne doarken ve batarken kalbi tasfiyeden önce «Ey kalb-

leri çeviren, kalbimi tâatine çevir» duâsn okumaldr. Tasfiyeden

sonra «Ey kalbleri çeviren, kalbimi tâatine çevir» duasn okumal-
dr. Tasfiyeden sonra «Ey kalbleri deitiren, kalbimi dinin ve tâ-

atin üzerine sabit eyle» duâsm okumaldr. Kalbleri deitirmenin
mânâs, Hak Teâlâ'nm gönülleri gafletten huzura ve aksine, üzün-

za ve aksine ve bunun gibi ztlarna döndürmesidir. Bu duadan mak-
sad, yalnz bu tarikatta istikamettir. Bu ikinci makamda, «Kullarn
kalbleri Rahmân'm parmaklarndan (kudretinden! iki parma ara-

sndadr. Diledii gibi onlan çevirir» hadisi erifinin srr, bu sâli-

ke^zevk ile zâhir olur. Bu da sülûke rabetini arttrp, mücâhede
elemini unutturur. Kalb hâllerine vâkf edip, mâsivâdan yüz çevir-

tir. Hâl mânâs ise, urama ve zahmetsiz olarak, Hak Teâlâ'dan

kula vârid olana, gelene denir. Bu mânâ ise, ya üzüntü, ya ne'e,

ya korku, ya ümid, ya kabz, ya bast, ya heybet, ya ünstür. Ya celâl,

ya cemâl, yahut da kalbe gelen baka mânâdr. Eer o mânâ gö-

nülden gittiyse; ona hâl derler. Meleke, ,olup, dâima kaldysa, ona
makam derler. O hâlde hâller mevhibedir. Makamlar, çallarak
kazanlr. Hâller tam cömertlikten gelir, makamlar çok urama ile

hâsl olur. Bu sr ise, ancak mücâhede ile olur. Sâlik, mücâhedesiz

bu srrn zuhurunu iddia ederse, o srrn zuhuru deildir, belki nef-

sin gururu, aldanmasdr. Zirâ nefsin ânndandr ki, kendinde ol-

mayan kemâli dinledikçe, onu iddia eder. Müahede ise, ancak mü-
câhededen hâsl olur. Bunun için sâlik elbette, nefsiyle mücâhede
edip, onda olan defineleri çkarmak için„,jkalbinden içeri gider ve

dilin lâklâkas ile kalmayp, nefsini te'dib eder. Zirâ nefsinde bu-
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lunmayan kemâli iddia edeni, imtihan âhidlcri tekzîb eder. O hâlda

nefsini kendisi imtihan edip onu tasdik etmez, üzerine gözcü olup,

nazlarn vermez ve Hak'tan yüz çevirmesini gördükçe ona düman-
lk eder. Bütün kusurlarn eyhine bildirir. Ondan bir srrn sak-

lamayp, her derdini ona söyler. O tedbirli pir, o kusurlarla dolu

müridin maksadndan ve arzndan hastaln anlayp, ona göre

ilaç verir. O hâlde pir ile mürid arasnda olan gizli konuma, iki-

sinde emânettir. Yaadklar müddetçe söze veya kaleme getirmek,

birbirine ihânettir. Allah katnda o, gadr ve hyanettir. Ser bal
gider sr gitmez deyip, sözünde duran mahall-i esrâr ve hâmil-i emâ-

nettir. Nazm

:

1. Aceb ne ak ile tahmir olundu bu gilimiz

Ne genc i mahfiye gencine oldu bu dilimiz.

2. Ne mahdr bu ki gökten yere nüzul etti.

Annla oldu münevver bürûc ü menzilimiz.

3. Ne mevclerdir o kim dem-be-dem pey-â-peydir

Bulur bu cünbi-i deryadan onu sahilimiz.

4. Hezâr nak çü bir demde dil kabul eyler

Aceb ne nak-pezîr oldu kalb i kabilimiz.

5. üûn-i bî-had ile dost eder gönülde zuhûr

Tamam hallolur andan hezâr mükilimiz.

6. Nesîm-i hubb-i ezel dilde ak demleridir

Bu rîh-i râh ile rûh oldu nefs-i kâmilimiz.

7. Ko âb ü nâm o Hayy'dan hayât bul HAKKI
Ki evvel âhr odur cân- cân mukbilimiz.

1. Acaba u topramz nasl bir ak ile yoruldu ki bu gönlü-

müz gizli hazinelere define oldu.

2. Bu ne aydr ki gökten yere indi de bizim burçlarmz ve men-
zillerimiz onunla aydnland.

3. O dalgalar nasl dalgadr ki daima ard arkasna gelirler. Bi

zim sahilimiz de onu denizin bu çalkantsndan bulur.

4. Gönül, binlerce nak bir anda alglayverir. Acaba u kabili-

yetli kalbimiz nasl bir fotoraf makinasdr.

5. Dost, gönülde snrsz tecellileriyle zuhur eder de bu neden-
le binlerce mükülümüz hemen hallolur.

6. Ezel güzelliinin esintisi, gönüldeki ak demleridir. Bu yol

yeli ile ruh, bizim olgun nefsimizi oluturdu.
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7. Ey Hakk! Su ve ekmei brak da o Diri olandan hayat bul ki

önce ve sonra, bizim kutlu canmzn da can odur.

BENC NEV: kinci makamda nefs i levvâmenin alem i misâle

giriini ve oradaki ruhanilere kavumasn ve oradaki konumasn
bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, ikinci makamda olan sâlik, nef-

si ile mücâhedede devam ederse, kalbin acâib srlar ona açlp, âlem-i

misâle girer. O bu âlemden baka bir âlemdir. Onu ancak kalb

makamnn sonuna kavuan bilir. Çünkü âlem-i misâl, ikinci maka-

mn sonu olup, mücâhede eden bilebilir. Mücâhede ile, mukarreb-

ler yoluna gitmedikçe, ebrârn. ileri gelenleri de o âlemi seyr ede-

mezler. Âlem-i misâl, mukarrebler makamlarnn balangcdr. Be
duygu organ ile hissedilmeyen eyleri, sâlik orada iitir ve görür.

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem): «Mü'minin kal-

bi Allahü Teâlâ'nn evidir» buyurmu, yâni gönlün Hakk'm srlar-

nn hazinesi olduunu duyurmutur, öyle sâlik eriatle amel eder.

Çünkü sözü, Habib-i Hûda'dr. Tarikatla ahlâklanm olur. Çünkü

ileri nûr-ü hüdâdr. Meselâ az yemek, az uyumak, az konumak
gibi eylerdir. O hazretin tebessüm ile konutuu tevâzu ve efka-

tindendir. te bu sâlik, onun ahlâk ve hâllerini aratrp, ona uyar.

Böylece hikmet pnarlar onun kalbinden fknp diline akar. De-

recesini yükseltir. Bu yüzden ebrârdan ayrlp, hazret-i Cebbâr'a

göç eder. Sâlikin bu yolculuunda ilk kona, âlem-i misâldir. On-

da cisimlerin kesîflii ile ruhlarn latiflii arasnda olan suretler,

ekilleri ile birarada bulunur. Ona sürür ve lezzet gelip, . himmeti

salam olup, ilerler. evk ve zevkini arttran srlara muttali' olup,

yüksek makamlara doru çkar. Kalbinde muhabbet atei alevlenip,

nefsânî ehvetler tamamen kesilir. Rûhâni lezzetler kalrsa da, mâ-

ni deildir. Zirâ ikinci makamda maksad olan, kendinden sonraki-

ne nisbetle zulmânî perdeler bulunan nefsi ehvetlerden geçmek-

tir. Alem-i misâle ancak sâlikler girer. Bu giri, uyku ile uyanklk

arasnda geçit olan bir hâlettir. Sâlike çok oturmas hâlinde gelir.

Buna Vâk'a derler. O bunda gördüünü görür. u artla ki, bu-

lunduu zaman ve mekân bilir. Kendisini, hâlini bilir. Uyku ile

uyanklk arasnda olduunu bildii hâlde görür. Eer bu artn
birinden gaflet ederek görürse, o berzah âlemi olup, âlem-i misâl

saylmaz. Gördüü rüyâdr, vâk'a denilmez. Bu hâl o sâliki uyku

ve uyanklk arasnda ald gibi, balangçta uyku hâli, uyankl-

ndan çok bulunur. Sonra tedricen yükselir. Böylece uyanklk

hâli galib duruma geçer. O zaman bâz ruhanîleri görür ve tanr.

Onlar uyankken görmü sanr. in dorusu o sâlikin onlar bu

hâlde görmesidir. Lâkin himmetinin yüksekliinden bu hâleti uya-

nklna öyle yakn olmutur ki, d duygularn durdurmutur ve
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bu hâli uyankln kendisi bilmitir. Ashâb- kirama (aleyhimür-

rdvân) bu hâlette Cebrâil-i Emin Arabi suretinde gelmitir. Evli-

yâ-y izâma bu hâlette Habib Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem)'in

ruhlar görünür. Bu büyük devlete müâfehe denir. Filân kimse o

hazreti müâfehe ile görmü denir. Ksaca diyelim ki, d duygular
bir gaflet alr. Sonra o hâller, o kalbe münkeif olur. Nitekim bir

kâmil demitir ki, mücâhede eden bir sâlik bana yemin ile dedi

ki, ben Hazret i Peygamber'i (sallallahü aleyhi ve sellem) ba gö-

zümle gördüm. Uyumuyordum. O sâlike, nasl gördüünü sordum.
Filân yerde idim. Yanmda filân, filân arkadalarm var iken, mecli-

simize geldi. Benimle konutu. Ben de ona dilimle söyledim ve onu
gözümle gördüm, dedi. O sâlik böyle deyince, kendisine, yannda-
kiler onu gördüler mi? dedim. Onlar göremediler dedi. Bunun üze-

rine o sâliki irâd edip, o hazreti bu görmeniz ba gözü ile olsayd,

senin yanndakilerin hepsi de görürlerdi. Ancak o zaman seni bir

dalgnlk almtr. Onun için sana o rûhâniyet gelmitir, âlem-i mi-

sâlde basiretine görünmütür, dedim. O sâlik, o anda hatâsn anla-

yp, irâdm can ile kabul edip, duâ etmitir. îte hiç üphe yoktur

ki, tam uyanklk hâlinde görülenler ancak mülk âlemi içinde bu-

lunan eyadr. Âlem i misâl, âlem i melekütün bir ksmdr. Onlar-

da olanlar, ancak basiret gözü ile görünür. Ba gözü açk olsa da,

gören basiret gözüdür. Nazm

;

1. Ma'uk hram andr, oldukça bu tarz olsun
Uak O'na hayrandr, oldukça bu tarz olsun.

2. Dil sulh- salâh oldu, eb gitti sabah oldu.

Küfr gitti hep imândr oldukça bu tarz olsun.

3. Hem rikkat-i mahzundur, hem himmet i mecnûndur
Ol silsile-cünbândr, oldukça bu tarz olsun.

4. Nefs oldu çü rahmani, der «esleme eytân»
Bu ten ki müslümandr, oldukça bu tarz olsun.

5. Ol mihr-i dirahândr, kevneyn gülsitândr

Ehas kamu candr, oldukça bu tarz olsun.

6. Akn lebi kevserdir, irin sözü ekerdir

Âlem ekeristândr, oldukça bu tarz olsun.

7. Akn gam ni'mettir, zehri dile erbettir

HAKKI eker efândr, oldukça bu tarz olsun.

J. Sevilendir nazla yürüyen. Olunca böyle olsun. Sevenler ona
hayrandr, olunca büyük olsun.

2. Gönül rahatlk içinde bara erdi, gece gitti, sabah oldu. Kü-
für dald, hep iman var ortada. Olunca böyle olsun...
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3. Hem hüzünlünün duygusall, hem mecnunun himmetidir.

O, hareketli bir devamllktr. Olunca böyle olsun.

4. Nefis Rahmaniletii zaman 'eytanm müslüman oldu- der.

Bu beden ki müslümandr, olursa böyle olmal.

5. O parlayan bir günetir. ki cihan ise birer gül bahçesi. Kii-
ler ise bütün yaratlmlar, olunca böyle olsun.

6. Akn duda Kevser'dir, tatl sözleri ise birer ekerdir. Alem
ekeristana döndü, olunca böyle olsun.

7. Akn gam, nimettir. Zehiri, gönle erbettir. Hakk (bu söz-
leriyle) ekerler saçmaktadr. Olunca böyle olsun.

ALTINCI NEV: Âlem i misâlde olan Fehvâniyye'yi ve tasfiye ve
tezkiye alametlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sâlikin öyle zaman olur ki,

âlim-i misâlde Fehvâniyye hâlini bulup, Hakk'n hitâb ile müste-
âb olur. Bazan bu ii eytan yapar. Sâlik ise Hakk'a erdiini zan-^
neder. Halbuki kendi eytann görmü olur. Eer bu haletin aka-
bince sâlikte hikmet ilimleri, eriata uyma ve tarikata ballk zu-
hur ederse, o hâlet ona Hakk'n ikrâmdr. Fehvâniyye sahihdir. Eer
bu haletin sonunda zndklk, eytanlk ve hevâya uyma meydana
gelirse, o, Rahmân'n yolunu kesen eytandr. Sâliki matlubundan
ayrmak için gelmitir. Hak Teâlâ onun errinden muhafaza eyle-

sin. O saplmtr.
Sahih Fehvâniyye'yi Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ha-

ber vermitir. Nitekim müteâbih hadis-i erifte: -Rabb'imi en gü-
zel sûrette gördüm.... buyurmutur. Bu tarikattan,murad lâhi ilim

ve mârifetler olup, kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesi sonucudur.
Bu tasfiye ve tezkiyenin alametleri vardr. Kalbin tasfiyesinin alâ-

meti, Rabbâni ilimlerin ilhâm olmasdr. îlhâmlarn da Kitab ve sün-
nete uygun gelmesidir. Tezkiyenin ajâmeti, bütün kötü sfatlardan
kurulmasdr. O zaman onda, ne ucüb ve kibr olur, ne buz ve
kudûret kalr. Ne ehvetlere meyli bilir, ne de kimseden nefret eder,

kaçar. Ne kimseyi arzu eder. te bütün
s
msanlar onun yannda

müsâvi olup, râhat bulur. Kalb huzuru ile üns meclisine gelir. Mev-
lâs ile kalr. Zirâ insanlarn bazsna, sevgisiyle Hak'dan kesilecek

kadar muhabbet eylemez. Kalbi deiip, Hakk' unutacak kadar
da nefret etmez. Belki insanlara sevgi ve dümanl Allah için olur.

Bu ikinci makamda en önemli ey, sâlikin ehvetlerinin kesilmesi-

dir. Bunlar da yemek ve elbise ehvetleri, yâni arzulardr. Sâlik nef-

sinde yiyeceklerden birine itihâ ve istek bulunca, elbiselerden bi-

rini dierinden üstün tutarsa, bunlar eit seviyeye gelinceye ka-

dar mücâhede lâzm gelir. Sâlike her yiyecek ve giyecek müsâvi
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olunca, nefsine zekiyye olmu, temizlenmi ve errinden kurtulun-

mu denilir. Kemâl derecelerinin balangcna ulam ve his âle-

minden yüz dönüp, kuds âlemine yönelmi bilinir. Sâlikin nefsi

ehvetlere, arzulara meyi ederse ve.mücâhede ile tedârikinden âciz

kalrsa, o Hak yolu sâliki deildir.. Sülük iddia ederse, sapk ve sa-

ptcdr. Onunla ülfet ve sohbet dalâlet ve zarardr. Ondan uzak-

lamak, yakin ve selâmettir. Sülük ehlinin ondan kaçnmas lâzm-

dr. Hak yolundan ayrlmayanlar, ehvete uyup yoldan çkmayan-

lardr. Çünkü Hak yolu, insanlarn müptelâ olduklar âdetleri terk

eyledikte, insanlarn vaziyetine, gidiatna uymam olur. Bunun

için insanlar onu aklsz sanrlar. Halbuki o Akl- Külle kavumu-
tur. Sâlik bu makama, ancak halk deli yerine koyup terk etmekle

eriir. Çünkü onun kalbinde en küçük bir eye, en az bir meyi ve

istek önünü keser. Huzurunu engeller. Nazm :

1. Bulaydm dilde dildârm, bana mûnis kim olmazd,

Bana yâr olmasa yârm, ana dil muhkem olmazd.

2. Dil ehli bulmasayd dilde yüzbin zevk i rûhânî,

Komazd ehvet ü cismi e'azz ü a'lem olmazd.

3. Tama'sz âdemin halk cihan hep akrabasdr,

Kanaat klmasaydm hep bana hâl ü âm olmazd.

4. Gam ü derd ü belâ hep hubb-i dünyâdan gelir kalbe

Kamuyu terk edeydim ho gönülde matem olmazd.

5. Kamu dünya vü mâ-fîhâ hayâl ü hâbdr amma
Bileydi hufte kim dütür annçün pür-gam olmazd.

6. O can kim gaflete dalm hayâl ü hâb ile kalm
Uyansa hâb- gafletten esâm ü ebkem olmazd.

7. Biri zindan- gam görmü biri ho gülene ermi
Dil âgâh olsa kendinden o gayre hem-dem olmazd.

8. Ko nâm ü ân dervi ol seni sen görme bî-hi ol

Olayd pür derûnu demâdem pür-dem olmazd.

9. Eer terk etmese halk vü zevk u ehvet i hulk

O âh- aka bu HAKKI gönülde mahrem olmazd.

1. Eer gönlümde sevgiliyi bulsaydm, kim bana dost olmazd

ki. Eer sevgili bana yar olmasayd, gönül ona kar sapasalam

olmazd.

2. Gönül ehli, gönülde yüz binlerce ruhani zevk bulmasayd, eh-

vet ve bedenin arzularn brakp yüce ve her eyi bilen biri olamazd.
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3. Tamah olmayan insann bütün herkes akrabasdr. Kanaat
etmeseydim hepsi bana amca-day olmazd.

4. Gam, dert ve belâ, kalbe daima dünya sevgisinden gelir. Her-

kesi terkedeydim, ho gönülde matem olmazd.

5. Dünya ve içindekiler hepten bir hayal ve rüyadan ibarettir.

Eer uyuyan kii düte olduunu bilseydi onun için sknt çekmezdi.

6. Gaflete dalan kii, hayal ve rüya içinde kalm demektir. Gaf-

let uykusundan uyanabilseydi sar ve dilsiz olmazd.

7. Kimi gam zindann görmü, kimi güzel gül bahçelerine eri-

mi. Eer gönül kendini bilseydi baka eye elik etmezdi.

8. Nam u nian brak, dervi ol. Kendini görme, benliini sil.

çi birçok eyle dolu olsayd üphesiz lâhi dem ile olamazd.

9. Eer bu Hakk, halk, zevki ve boaz ehvetini terketmeseydi

O ak padiahna gönülde mahrem olamazd.

YEDNC NEV: Kalbin tasfiyesi ve nefsin tezkiyesinin en gü-

zel ve kolay yolunu bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sâlik vardr ki, bütün mâsivâ-

dan yüz çevirir ve yalnz Allahü Teâlâ'ya döner. Hiçbir insan ile

ehîs olmaz. Hazret-i Hzr' görse bile celîs olmaz (oturup konu-
maz). Zira kalb içinde hikmet nûru, be kapl oda içinde yanm
muma benzer. Be kap kapal olunca, mumun güzel yand ve o

odann içi aydnland gibi, kaplardan biri açlrsa, o zaman da
mum söner. O oda sabaha kadar karanlk kalr. Be duygu organ
ile, kalbin içinde bulunan hikmetin hâli, bu kaplarla mumun hâ-

line benzer. O hâlde kalb. o be duygu organnn müdrikelerinden,

yâni görme, iitme, koklama, tatma ve dokunma duygularndan,

uzlet ve halvetle yüz çevirirse, bütün ehvetleri unutur. O zaman
kalbinden diline hikmet pnarlar akar. Bu hikmet, o Hazret'in: -Bir

kalbe nûr inerse, geniler ve açlr, buyurduu nurdur. Eer kalb bu

be duygu organlarndan birinin arzusuna yöneldiyse, hikmeti ba-

tar, nûru söner. Gönül evi, tabiat karanl ile, ecel sabahna kadar

karanlk kalr.

te bu açklamadan anlalan, kalbin ehâdet âlemine bakan
yüzü be d duygu organdr. Çünkü kalb ehâdet âleminden, bu
be duygu olmadan, bir ey idrâk edemez. Kalbin âlem-i gaybe olan

yüzü, onun be iç duygusudur. Gayb âleminde bulunan eyleri on-

larla idrâk eder. Nitekim yukarda geçmi idi. Demek ki, gönül sa-

fî olmazdan önce, iki âlemden birine dönse, dierinden yüz çevi-

rir. Bir hâlde iki âleme birden yönelemez. Bu ehâdet âlemi Haz-

ret-i Hak'dan çok uzak ve deersiz olduundan gönül buna döner
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ve gayb âlemini tamamen unutursa, onun sahibi, insan suretinde
hayvan olur. Onun için. onu hayvan gibi çok yer, çok uyur, çok k-
zar ve ehvetine esir, husûmet ve cidali çok. ilerin sonunu düün-
mez, câhil, gafil, mâlâya'ni Ibo eylerle megul 1 görürsün. Gönül
Mevlâ'sn hatrlayp, Ona dönerse, yasaklardan saknp emirleri
yaparsa, nefsin lezzetlerinden geçip hukukunu gözetirse, yâni bir
gün bir gecede dörtyüz gram yemek yerse, fazla uykuyu brakp,
yirmidört saatte dört saat uyursa, hayrl konuup, bo konuma-
y terk ederse, âlem i gayba yönelip. oraya dönerse, sahibi iki âlem-
den vaz geçmeyip ikisini birletirmi olur. Hak yolunda gidip, me-
lek sfatlar ile sfatlanr. Gadab ve ehvetine mâlik olup, onlar
kendisine hizmetçi ve kul olur. Emaneti tamaya lâyk olur. nsân-
kâmil olup, herkesten üstün olur. Zirâ gadab ve ehvet, insan ve
melek arasnda müterek olan rüh için, aynann arkasndaki kesif
sr tabakas gibidir. Aynann bir yüzü koyu bir sr ile karalanma-
dkça, karsndaki suretleri göstermedii gibi, insann rûhu da ga-
dab ve ehveti âmil olmadkça tecellilere kavuamaz. Lâkin o art-
la ki, gadab ve ehvet akl ve eriatn emri altna girmelidirler,

îkisi de itidâl üzre olup, makbul olmaldrlar. Gerçi gadab ve eh-
vet için insan, zalûm ve cchûl adn almtr. Lâkin bunlar akl ve
erîatle muhafaza edilmekte, emâneti yüklenmek için, varlk sebe-
bi klnmlardr. Zirâ insan gadabl ve ehvetli olduundan, gökler,
yer ve dalarn takat getiremedikleri emâneti tamay kabul edip
emânet yeri olmutur. Nitekim Kur'ân- Kerim'de böyle olduu bil-

dirilmektedir: «Onu insan yüklendi. Zalûm ve cehûl oldu» buyurul-
maktadr.

O hâlde gadab ve ehvetine mâlik olan kâmil, Âdem'in hilâfet

vârisidir. Zirâ Kur'ân- Kerim'de Bakara sûresi otuzuncu âyetinde:
«Elbette Ben yeryüzünde halife yaparm» buyuruyor. Ama gadab ve
ehvetine malûb ve köle olan kimse, insan suretinde hayvan bulu-
nur. Belki hayvan ondan hayrl saylr. Zirâ hayvan mükellef de-
ildir, isyân da edemez. Cehennemde de azab olunmaz. Hak yolu sâ-

liki olan gadab ve ehvetine mâlik olur. Kalbinde çok yüksek him-
met bulur. Nefsinin kadr ü kymetini bilir. Onu hayvan derecesin-
den tenzih eder. Nâiblik ve halifelik mertebesine çkarr. Hayvan-
lktan döndürüp, uykusuzluk, susmak, uzlet, zikir ve fikirle terakki
edip hilâfet makamna ular. Zirâ onun geni gösünde irk ve
cehil olmaz. Korku ve üzüntü ona yol bulmaz. nsanlk icaplar kal-

maz. Artk, ondan günâh da meydana gelmez. O kâmil, uhrevî sa-

âdet ile saîd olur. Onun güzel vasf, insanlar arasnda yaylp, hey-
betiyle hasedçilerin içi dolup, zarar ve hilelerinden emin olur. îte
o aziz, dünya saâdetleri ile de saîd olup, iki cihân saadetini bulur.
Bir kâmilin hâl ve tavr bu olunca yeryüzünde üphesiz halifetullah-

dr. Nazm s
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t. Ne rûhdur bu ki, mest i müdâm oldu cihan
Ne badedir bu muhabbet ki, cam oldu cihan.

2. Ne hûtdur bu ki bu üst-i kâinata düer.
Ne dânedir ne hümâdr ki dam oldu cihan.

3. Gönül o gündüze ermi ki, rûzlar ebidir
O subh vechini görmü ki ami oldu cihân.

4. Zlâl- âlem i fâniyle kalma kalbine gel

O nûn bul ki, zlâl ü zalâm oldu cihân.

5. Ana ki tevsen-i nefsi muti* ü râm olmu
Teyakkun eyle hakikatte ram oldu cihân.

6. Cihân gulânun olur, ger gulâm- ak olsan

Ki âh- ak gulâm gulânu oldu cihân.

7. Kamu murad kodu, HAKKI kâmrân oldu.

Ki her zamanda neman tbk- kâm oldu cihân.

1. Bu ne ruhdur ki cihan onunla mest oldu. Bu ne sevgidir ki

kadehi bütün cihan oldu.

2. Bu ne balktr ki bu kâinat oltasna düer. Ne danedir, ne ta-

lih kuudur ki cihan onun tuza oldu.

3. Gönül öyle bir gündüze ermi ki gündüzler bile gecesidir. O
sabah yüzünü görmü ki cihan gecesi oldu,

4. Ey kii! Bu fâni âlemin gölgesiyle urama, kalbe yönel ve o

nuru bul ki cihan onun gölgesi ve karanl olmutur.

5. Azgn nefsinin boyun edii eye gerçeiyle bak ki gerçekte

cihan da ona ram olmu.

6. Eer sen aka köle olursan, cihan da sana köle olur. Nitekim
o ak padiahnn kölesine bütün âlem köle olmutur.

7. Hakk, bütün isteklerini terkedince isteklerine kavutu. Böy-

lece her an cihan onun isteklerine dönütü.

SEKZNC NEV: kinci makamda sâlikte bulunup, ona galip

olan gadabn meneini, hakikatini ve katlanmakla olan ilâçlarn

bildirir:

Ey, aziz! Ehlullah demilerdir ki, ikinci makamn balangcnda
salik ucûb ve kibirden kurtulmaz. Bunlar gadabn, yâni kzgnln
meneidir. Zira gadab, külün içerisinde görünmeyen kor gibi, kalb

F.: 62
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için örtülü atetir. Onu kibir dar çkarr. Kibir, insann nefsinde,

kendini görmekten doan bir sfattr.
f

Bu kibrin hakikati ücûbdur.

Ama darda hâsl olan insanlara tekebbür^ etmek, o zahir olan s-

fatn eseridir. Zira nefste sakl kibrin izhâr tekebbürdür. Kul için

haramdr. O hâlde kötü olan, nefsini görmekten meydana gelen ga-

dab olup, sâhibine galip olandr. Akln idâresine.ve eriatn emrine
girmez. Sahibi ona malûb olur, onunla muztarip olur. D yüzü
çirkin olup, deiir, üphe yoktur ki, kzma ânnda bâtn zâhirin-

den daha çirkin olur. Çünkü bu gadab Ikzgnlk! eytann yaratl-m olduu atetendir. Nitekim Âie anamzn (radyallahü anhâ)

gadab zamannda, Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine: «eytann gel-

di» buyurduu, bu atee iarettir. Hak Tcalâ nice hikmet için, bu
atei insann bâtnna koymutur. Bu ate, bir sebeble alevlenince,

yürein kan kaynayp, damarlara yaylr. Sonra bedende : yükselip

yüze kadar gelir. Eer kendinden küçüe kzm ise, tehevvüründen
rengi kzanr.,Kendinden büyüüne kzm ise, korkusundan sararr.

Kendi ^akranna kzdysa, yüzü kzanr, bozarr. Bu kzgnlk çok

mezmûmdur, kötüdür. Sahibini helak eden bir dümandr. O hâlde

her helâktan kurtulmak isteyen, bu çirkin hasletin maddesi olan

kibri, açlkla, aslndan kesmeye çalsn. Böylece gadab zâif ve

malûb olup, o rezâletten nefsini kurtarp, emniyyet bulsun. Gada-
bn heyecan zamannda olan .ilâc, nefsinin zâifliini düünmektir
ye o hasletle bakalarna tasallutunu lâyk görmemektir. Kzgnl-
n yenmenin sevabn düünüp, azablarm aklna getirmektir. Hak
Teâlâ'nn, kendine kudretinin, kendinin bakalar üzerine olan gü-

cünden çok olduunu bilip, azab ve intikamn hâtrma getirmektir.

Nefsini gadabn âkbetinden korkutsun. Ona hitab edip: «Ey nefsim,

eer kzgnlkla hasmndan intikam aldmsa, elbette o sana dü-
man olur. Senden zâif ve güçsüz olsa da intikam almaya hazrla-

nr. Böylece kalbin megul olup, korku düünceleri ile dolup, üzün-

tün ve düüncen çok olur. Eer hilm edersen, o üzüntü ve düün-
celerin tümünden kurtulur, rahat ve emniyette olursun. Hilmi

n

yok ise, bâri katlanmaya ve halim olmaya çalarak peygamberlere

ve velilere benze, onlara uymaya çal. Hilm ztrari ise de, halim

olmaya çalmak ihtiyâridir. Bu da kzgnln yenmektir. O hâlde

hilm elde etmeye çalmakla mükellefsin ki, sonu hilme
(C
erimek

olur. Zira sen tekrar tekrâr hilm etmeye çalrsan, ztrârî olan

hilmi bulursun. Akln kâmil olup, tekellüfsüz gadabna mâlik olur-

sun» dersin.

Kzgnln bir ilâc da, udur: Kzd zaman ayakta olan otur-

sun, oturan srt üstü yatp u duây okusun «Yâ Rabbi, beni ilimle

doldur. Hilm ile süsle. Takva ikram eyle. Beni afiyetle süsle, âmin.»

Gadab ve hilm arasnda insaf ve orta hâlde olasn. kisinden de en
iyisini tercih edip, onunla ahlâklanasm. Zirâ sana vâcib olan. nef-
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sini tezkiye ve kalbini tasfiyedir. Ta ki bununla çirkin lekeler kal-

binden gide, kalb safâs ile kâmil insan olasn. îte bu ilâçlarla

zâtn tedavi edesin ve beden hastalklarndan daha kötü olan nef-

sâni hastalklardan kurtulup ifâ bulasn. lâçlarn en faydals, nef-

sinden kibri gidermek olduunu bilesin. Zirâ o giderse, fer'i olan

gadab da, ortadan kalkar. Kibre yardmclar kesilmedikçe, gideril-

mesi niuhâl olur. Yardmclar karnn doyurmaktr. Onunla kibir

istilâ ve kuvvet bulur. Ondan gadab ve tehevvür zuhura gelir. O
halde, sen muhakkak açlk ile uykusuzluu kendine âdet klasn.

Böylece susmay ve uzleti suhuletle hâzr bulasn. Zikre ve tevhid

fikrine ihtiyârsz gelesin. Bununla bütün hayvani sfatlardan kur-

tulasn. Melek sfatlar ile sfatlanm insan olasn. Mâsivây unu-

tup huzur safâs ile dolan ve ak denizine dalp cevahir olasn.

Üns-i Mevlâ'y bulup, onunla kalasn. Nazm

:

1. Al aktan ey dil gam es-sabrü miftâhül-ferec

Tâ bulasn ol merhemi, es-sabrü miftâhül-ferec.

2. Çek derd ü hüzn ü gam hemân, tâ bulasn sende yân
Eflâk ü Ar a'zam, es -abrü miftâhül-ferec.

3. Kalbe inüp nûr-i cihan, mesrur olursun nâgehân

Görmezsin asla matemi, es-sabrü miftâhül-ferec.

4. Ger sîne çün-âyinedir bî-kibr ü hem bî-kînedir

Seyr eyle anda hem-demi, es-sabrü miftâhül-ferec.

5. Aldanma zdl- zaile, dalma hayâl i bâtla

Bu dilde ak- akdemi es-sabrü miftâhül-ferec.

6. HAKKI sükût et bir zaman akn gam kalsn nihân

Hak'dr bu srrn mahremi, es-sabrü miftâhül-ferec.

J. Ey gönül! Aktan dolay üzüntü çek ki sabr ferahln anah-

tardr. Ta ki ne'enin anahtar olan o sabr merhemini bulasn.

2 Dert, hüzün ve kederi yüklen. Ta ki eflâk ve Ar- A'zam ken-

dinde bulasn ki bunlar da ferahln anahtar olan sabrdadr.

3. Böylece cihan nuru kalbine iner de apansz sevince kavuur-

sun ve asla matem görmezsin ki sabr ferahln anahtardr.

4. Eer sineni bir ayna yapp kibir ve kinden artrsan o zaman

orada hemdemi seyredersin ki sabr ferahln anahtardr.

lere dalma. Gönlünde, akn ilk dura olarak ferahln anahtar

olan sabr bul.
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6. Ey Hakk! Artk sus. Aknn üzüntüsü de gizli kalsn. Bu sr-

ra mahrem olan Allah'tr ki o sr ferahln anahtar olan sabrdr.

DOKUZUNCU NEV: kinci makamda bulunan yol kesicileri gi-

deren dört eyi açklar ve üçüncü makama ve oradan dördüncü ma-

kama çkmay bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, bütün mevcudat özenti ve gay-

retlerinden sâlike hased edip, onu Hakk'n huzurundan kesmeye ve

engel olmaya çalrlar. Zirâ Melik-i , mülûka sdk ile seyr ü sülük

eden, Rabb'in halifesi olup. hepsine tasallut edebilir. Hâli böyle olan,

elbette âlemin maksûdu olur. Lâkin hasedden. yine sahibine zarar

gelir. O hâlde Hak yolunda seyr eden sâlikin hiçbir eye iltifat ve

itibâr etmemesi, hiç kimseden çekinmemesi ve korkmamas lâzm-
dr. Çünkü Allahü Teâlâ ona her eyden yakndr. Bir karncann
aya hareket etse, O'nun kudretiyledir. Gökte ve yerde Onun ilminin

dnda hiçbir ey yoktur. Hepsinin dn ve içini bilir. Kalblerin

durumuna, her hâl ve düüncesine muttali'dir. Hak Teâlâ, kendisine

her eyden merhametlidir. Allahü Teâlâ'y, babasndan ve anasn-'

dan efkatli bulur. Hak Teâlâ'dan geî:?n hayrl ve kulunun fayda-

snadr. Ama bu görünen erler, görünüe göre er zan olunur.

Lâkin bâtn hakîkatna, gerçek gözle baklsa, hepsi hayrl ve fay-

dal bilinir. Onun için erre er, keder ve zarar denilir. Çünkü çou
tabiatlara uygunsuz bulunur. Halbuki hadis-i erifde: «Her cüz'i

erde, külli hayr bulunur» buyuruldu. O hâlde o sâlk bu srra er-

meden önce kalbin tasfiyesine ihtimâm ile gayret etsin. Böylece bu

büyük srr, zevk ile müahede edebilsin. Kalbini Hakk'n huzurun-

dan kesen engellerin tümünü def edebilmek için dört hususu iyi

bilmesi ve hâtrndan çkarmamas gerekir.

1 — Hak Teâlâ'nn her eye Kâdir olmasdr.

2 — Hak Teâlâ'nn her eyi bilmesidir.

3 — Hak Teâlâ'nn herkese Rauf ve Rahim olmasdr.

4 — Allahü Teâlâ'nn her fiilinin tam hayr olmasdr.

Sâlik bu dört eye yakinen inanr ve bunlar kabûl ederse, her

eyden emin olup, hasedcinin hilesinden korkmay neyler. nsan
ve cin eytanlarndan çekinmez. Hiçbir kimseye ve eye iltifat ve

itibâr olmaz. Zirâ Hak Teâlâ'nn her eye kudretine yakinen ina-

nann, zât- pâkine yönelmede himmeti kuvvetlenir. Hak Teâlâ'nn

her eyi bildiini, Raûf ve Rahim olduunu, her ii hayrl ve fay-

dal yaptn yakinen bilen için tevekkül, makamlar, tefviz, teslim,

rzâ, mârifet, safâ, muhabbet, vefâ, fakr, fenâ, kürb, lika, kavu-
ma, beka gibi yüksek hâller hâsl olur. Bilhassa ikinci makamdan
üçüncü, üçüncü makamdan dördüncü makama yükselmesine yar-

dmc olup, onda iki dünya saâdetine kavuur. Gerçi Allahü Teâlâ'-
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nn âdeti öyle câri .olmutur ki, ikinci makamdan üçüncü makama
yükselmek mukarrebler yolunun makam ve hâllerini bilen arifin

eliyle olur, lâkin Allahü Teâlâ âdetini bozabilir. Anlayl ve zeki

olan sâlik, bir müridi olmadan üçüncü makama gidebilir. Bilhassa

bu kitabmzn bu babn mütalâa ile yardm görebilir ve suhuletle

yükselebilir. Zirâ bu babn her bir fasln, bir sonrakine balangç
bulur. Meselâ sâlik, nefs i emmâre faslnda bulunan rûhâni ilâçlar

ile amel etse, Levvâme makamna yükselir. Bu minvâl üzere yük-

selerek, bir makamdan bir makama geçerek, yedinci makama ka-

vuur. Orada her murad hâsl olur.

Üçüncü makamdan dördüncü makama çkmak, arifin eliyle de

olmayp, ancak mürid-i kâmilin bereketli nefesiyle ele geçer. Zirâ

üçüncü makamda nefsi mülhime olan sâlike, arif denir. Lâkin dör-

düncü makama yükselerek, nefsi mutmainne olmadkça, ona mür-

id-i kâmil denilmez. O hâlde her ârif, kâmil deildir. Ama her kâ-

mil ariftir. Aralarndaki fark açktr. Üçüncü makamdan dördün-

cü makama yükselmede, kâmilin nefesi unun için lâzmdr ki,

üçüncü makam, makamlarn en zoru ve tehlikelisidir. Zirâ üçüncü

makam hayr ve er, fayda ve zarar câmi olduundan Hak ile bâ-

tl, tahkik ile zndnlk, birbirinden fark olunmaz. ltibâs yeridir.

Ancak Mevlâ'nn muhabbetinin kaplad sâlikte bu iltibâs, kar-

klk olmaz. O eriatn edebleri, tarikatn usûlleri ile hareket et-

mektedir. Onun nefsi erif, istidad latif, fikri doru, kefi yakîn,

himmeti azîm, asl kerim olup, bu sfatlar bulmutur. Bu kerâmet-

ler ile saîd olan ârif için mürid-i kâmil olmasa da,
,
yine hakk

hak, bâtl bâtl görüp, yedinci makama çkp nefsi mutmainne ola-

gelmitir. Ama dördüncü .makamdan beinci makama, ondan al-

tncya, ondan yedinciye terakkide müride ihtiyaç olmaz. Olursa

da nâdir olur. Zirâ Hak Teâlâ sâlikin kalbinde kemâln yakn-

ca, o bütün kemâlleri Görüp, Hakk'n tevfiki ile himmetine göre, o

kemâlleri bulur. Zirâ dördüncü makam kemâl derecelerinin ilkidir.

Nazm :

I. Ey pâdiâha akl ü can

Bir sürme ihsân kl hemân
II. Sen can peyda eyledin

Geh mest i Leylâ eyledin

III. Akn misâli savlecân

Andan döner dil her zaman
IV. Geh cânib-i hâba gider

Geh cânib-i ehr i bekâ

V. Geh kasd tâc ü zerdedir

Geh göktedir, geh yerdedir

VI. Geh hâr olur dil gâh gül

Vey cân gözüne tûtiyâ,

Tâ Ç2m-i can bulsun safa.

Mecnûn u eydâ eyledin,

Geh mest ü Mecnûn-i lika.

Çün gûy-i sergerdân bu can,

Geh rahat ü geh mübtelâ.

Geh semt i esbaba gider.

Geh semt-i sahra-y fenâ.

Geh meyli esb ü hardadr,

Geh pâdiâh ü geh gedâ.

Geh îre gâhî hail ü mül,
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Gâhî dühülzen gâh dühül

Vn. Kalb olmu öyle bir ecer
Geh meyvesidir güleker

VIII. Nehr i acîb olmu derûn
Geh bade olmu la'l-gûn

IX. HAKKI bu telvînden uyan
Ho Sibgatullah'a boyan

Tâ ki bula zahm-i asâ.

Kira vermi enva' semer.

Geh derd ü gam gâhi safa.

Geh su görünür gâh hûn,

Geh ir ü gâh ehd ü ifâ.

Teslim ü yek-renk ol hemân,
Çün yef'al ullahu mâ yeâ.

/. Ey akl ve can padiah! Ey can gözünün sürmesi! Öyle bir sür-

me bala ki bana can gözü safa bulsun.

II. Sen cam ortaya döktün ve onu deli ve eyda eyledin. Yahut
da Leylâ uruna mest eyledin veya kendinden geçirip Mecnun'a dön-
dün.

III. Akn bir cirit sopas gibi, can da onun önünde yuvarlanp
duran bir top. Gönül her zaman ondan esinlenir ve bazan rahat, ba-

zan da tutkun olur.

IV. Bazan uykuya varr, bazan ise sebeplere eriir. Bazan son-
suzluk ülkesidir, bazan da yokluk çölü.

V. Bazan tac ve altna (dünya nimetine) yönelir: bazan da at

ve merlebe meyleder. Bazan gökte, bazan da yerdedir. Bir zaman
padiah olur, bir zaman da dilenci.

VI. Gönül bazan diken, bazan gül olur. Bazan ra, bazan da a-
raba dönüür. Kimi zaman davulcu, kimi zaman davulun kendisi-

dir ta ki tokman darbesini hissetsin.

VII. Kalb öyle bir aaçtr ki çeit çeit meyveler vermitir. Mey-
vesi de bazan güleker, bazan da dert, gam veya esenliktir.

VIII. çimiz öyle bir nehir olmutur ki akan bazan su, bazan kan-
dr. Bazan içki gülrenginde görünür, bazan da süt, bal ve ifa...

IX. Ey Hakk! Bütün bu renk deiimlerinden kendine dön. Al-
lah'a teslim olup bir renkte görün. Güzelce lâhi boyaya boyan ki

Allah zaten bildii gibi yapacaktr.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Yedi makamdan, üçüncüsünde bulunan nefs i mülhimenin hâl-
lerini, sfatlarm, tavrlarm, pirine irâdesini teslimini,- eriata uy-
makla gidiini, eriatn hakikatin içi olduunu, üçüncü isimle me-
guliyyetini, bu nefsin güzel hâllerini, dizginleri atmann açklan-
masn, rühânilerin hitâb ve hayâlini, kabz ve bastn birbiri arka-
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sandan gelmesini, inkbaz ile zül ve iftikarm ve üçüncü ismin te'sir

ve esrarm on nevi ile beyân eder:

BRNC NEV: Nefs i mülhimenin bu ismi almasn, seyrini, âle-

mini, yerini, hâlini, vâridini, sfatlarn ve üstünde olan Nefs i mut-
mainne makamna yükselmesini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, üçüncü makamda (nefs-i nat-
kann fücur ve takvasn, Hak Teâlâ, ona, melek ve eytann arac-l olmadan, ilham eyledii için) ismi mülhime olmutur. Nitekim
Kur'ân- Kerim'de ayn ekilde bildirilmektedir.

Seyri alâllahdr. Yani bu - makamda, sâlikin batnnda, hakiki

imân zuhur eylediinden ühûdunda mâsivâ kalmaz. Âlemi, ruhlar

âlemidir. Mahalli rühdur. Hâli aktr. Varidi marifettir. Sfatlar,

ilim, cömerdlik, kanâat, tevâzu, sabr, tahammül, özrü kabul, hüsn-i

zan ve eziyetlere katlanmaktr. Bu makamda sâlik, bütün insanlarn

nâsiyelerinin Allahü Teâlâ'nn yed i kudretinde olduunu müâhe-
de ettiinden, kimseye, hiçbir mahlûka, asla bir itiraz kalmaz. Yine
bu nefs-i mülhimenin sfatlarndandr:.,Hararet,, alamak, boaz t-

kanmak, insanlar ihmâl, Hak ile itigal, telvîn. kabz ve bastn
birbiri arkasndan gelmesi, havf ve recânn bulunmay ve güzel

sesleri duymakla hararetin artmas, zikrullah sevmek, Allah ile
;

ferahlanmak, güler yüzle ve hikmetle konumak, müahede, mura-
kabe ve benzerleri.

te bu sfatlar, nefs-i mülhimenin sfatlardr. Bu nefs-i mülhi-
me bu makama çkmadan önce, hayvanlk makamna yakn oldu-

undan, melek veya eytann vâstas olmadan ilhâm iitmezken, bu-

rada iitir olmutur. Onun için bu makam ona zor ve hataral gel-

mitir. Burada sâlik bir mürid-i kâmile muhtacdr. Mürid onu üp-
he karanlklarndan, nûr tecellilerine çkarr. Zirâ bu makamda
onun hâli zayftr. Hakk'a gidemez. Celâl ile Cemâli fark edemez.
Tabiatten tamamen halâs bulmayp, beeri iktizalarn tümü, on-

dan zâil olmad için, korkulur ki, nefsinden gafil olduu saat,

nefsi hemen geriye dönüp, tabiat zindanna inip, beden esfel-i sâ-

filinine iner. Çünkü alkn olduu önceki makamdr. te yine es-

ki âdetlerine rücû edip, çok yemeye, içmeye, uyumaya ve insanla-

ra karmaya balar. Bazan da itikad bozulup,
4
tâati terk edip, gü-

nâhlara düer. Bununla beraber zanneder ki, muvahhid ve muhak-
kik olmutur. Eyann hakikatim kef ile bulmutur. Kendinden
baka ehl-i tâat, onun ühûdundan perde arkasnda kalmlardr.
Halbuki zulmet denizine kendisi kalmtr. tikad bozulduysa, o

sâlik deil, helâk olmutur. Tabiat atei kalbinde îmânn yakp,
fakirlere karp, bütün gayret ve çalmalar zâyi olmutur. Mak-
sadna kavumasna bu dalâleti, mâni olup, hevâsna uymutur. O

...
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eytân hayâlleri, gördükçe, Rahmani tecelliler sanp, eytan ile ka-
lp vesvese ve desise ile dolmutur. Bu sâlikin beeriyeti zaif olup.

rûhaniyyeti kuvvet bulmu iken, mücâhede ve kemâle yaklam
iken, bu musibete giriftâr olmasna sebeb, önceki makama yakn
olmasdr. Zirâ mücâhede ona âdet olmazdan önce, kalbinden bâz
perdeler gidip, o perdelerden hâsl olan korkusu da zevâl bul-

mutur.. O korku onu günâhdan tâate sevk ederdi, ite onun kor-

kusu zevâl bulduundan, tarikata -.meyli kalmaz. Belki eriata tâbi

olmaz. Ancak himmeti yüksek, varidat sâdk ise, tâat lezzetini alp,

istikamette dâim olur. Bu tehlikeli makamdan kemâl makamna
yükselip, emn ü emân ile iki cihân saâdetini bulur. Nazn:

1. Hak der ki, ey kulum bana gel dilden et rücû'

Can göklerine çk geceler eyleme hücû'

2. Can gûleni kaps seninçün küadedir.
Koy har ü zar hâb ü horu al taam cü\

3. Hayy- hayât-bah refikindir ey gönül
Deh rûze ömre bakma o Hayy' yol et hudû'

4. Can veren O'dur sana hem derd ü gam veren
Derdi veren devasn eder olma sen cüzü'.

5. Çün Hak seninledir dahi sen var O'nunla ol

Gözle rzâsn, eyle hayâ kl O'na huu*.

6. HAKKI hemie Hak ile ol dilde bul sürür
Zevk- huzurdan seni nefs olmasn menû'.

J. Allah der ki: «Ey kulum! Gel, ta gönülden Bana yönel. Can
göklerine çkp geceler boyu uyuyup durma.

2. Can güllüünün kaps senin için açktr. Yemek ve uyuma di-

kenini brak da açlk azn al.»

3. Ey gönül! Hayat veren Diri (Allah) senin dostundur. On gün-
lük ömre bakma da o ebedi Diri olan Allah'a boyun e.

4. Sana caj verip de dert ve kedere uratan O'dur. Derdi veren
elbette devasn da verir, sabrsz olma.

5. Madem ki Allah seninledir, var sen de O'nunla ol. Kapsn
gözet, O'ndan utan ve O'na huû ile var.

6. Ey Hakk! Daima Allah ile olup gönlünde sevinç bul. Nefsin
seni huzur zevkinden alkoymasn sakn!..
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KNC NEV: Üçüncü makamda bulunan sâlikin mürid-i kâmi-

le teslim ve irâdetini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Üçüncü makamda olan.sâlike,

en önemli olan malik olduu mürid-i kâmile, irâdet ve ihtimâm ile

uyup, her emrine tam teslim olmaktr. Bu makamda sâlik, nefsini

müridinden ekmel sanp, onu inkâr ederse o anda ona lâzm oîan

kendi nefsini, eriatn edebleri ile edeblendirmek ve tarikatn usûl-

leri ile balamak ve ona muhalefette mücâhede etmektir ki, ancak

o zaman mutmain olup, dördüncü makama geçer. Zira bu üçüncü

makamda nefs, kendini salvermeye ve dizginlerini boaltmaya ba-

kar. Halbuki dördüncü makama çkp, mutmain oluncaya kadar,

ona muhalefet faydal ve^lâzmdr. Zira dördüncü makam, iki dünya

saâdetidir. Hakk'm^nâyeti ile sâlik dördüncü makama gelince, o,

nefsin bütün âfetlerinden kurtulur..Beeri ve har
münden fârig ve âzâd olur. Telvinden temkine ez^.,

lerinin ilkini bulup. Hakk'n nefehat- ünsü ile mutmain olup, O-
nunla kalr. O hâlde kemâl isteyen sâlik, nefsin ahmakln terk

edip, yüksek arzusuna kavuur. Tevhid-i ef'al ile marur olmaz.

Onu Hak'dan dönmeye ve kesmeye behâne yapmaz. Himmetini yük-

sek tutup, asl vatan olan Hazret-i Ehâdiyyet'e gelir. Ona görünen

ulvî parlaklklarn hiçbirine iltifat eylemez. Onlarn nürâni perde

olduklarn bilir. Zirâ onlar sâliki, Hakk'a yaknlktan men edip,

hayvanlar makam olan birinci makama dönmesine sebeb olur.

Demek ki, ikinci makamda sâlik, nefsini, bulunduu inkiafa

mâlik eden bildirilen alt esasa devâm ederse ve mürid-i kâmilin

icâblarm tü-

verebilirse ve onun hâl ile kabul edip. kalbinde on-

line hüsn-i zann yakin ve itikad metin oldukça, kalbi teh-

likelerden emin olup, kuds âlemine çekilmesi kuvvet bulur. Bee-
riyyete meyi ve çekilmesi zaif olur. Eer üçüncü makamda sâlikin

zann, kendisinin müridinden daha kâmil ve arif olduuna galib

olursa, o zaman ondan kendisine gelen feyz yolu kapanr, yardmn-
dan mahrum olur. O zaman o sâlike lâzm olan, bu bâbm yedinci

fasln okuyup, o zann gidermektir. Eer müridini kâmil bulur-

sa, ona tâbi olup, himâyesi altna girsin. Onun eliyle kurtuluuna

niyyet edip, her zahmetine katlansn, ölü ykaycsnn elindeki ölü

gibi ona teslim olsun. Babasndan ve anasndan daha çok sevsin.

Her arzûsum ve gizli eylerini ona söylesin. Hâtrma onu inkâr ve

muaraza gelince, ondan yüz çevirmeyip, ona arz ve tevbe eylesin.

Zirâ sâlik müridinden inkârm gerektiren hâllere vâkf olur. Me-

selâ görür ki, mürid bir kymetsiz eyi telef eden hizmetçisini çok

tazir eyler ve döver. Bir küçük ey için onu azarlar. Bir mürid,
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bir gün müridini it süretinde görüp ondan yüz çevirir. Müridi se-

bebini sorunca, gördüünü saklamayp, doruyu söyler. Ona ken-

disine sarlmasn söyler. O da müridine sarlnca, kendi nefsine

sarldn görür. Bunun üzerine mürid, gördüü bu derin hâlin

srrn sorar. Müridi onu irâd edip buyurur ki: Sende bu hâlde

gadab atei alevlenmitir. O gördüün suret senin gadabnn aksi-

dir ki, bizden sana zâhir olur. Zrâ biz insanlar içindo ayna gibi-

yiz. Bize kim bakarsa, kendini bulur. Nitekim: «Mü'min. mü'minin
aynasdr» hadis-i erifi bu mânâya gelir. Bununla o mürid irâd
olup, durumunu anlar. Nefsini tanyp, müride teslim ile ondan
feyz alr. te bu sâlik müridinden, böyle hâlleri görünce, zinhar,

onu nkâr etmeyip, hüsn-i zan ile hayra yorsun. Hazret-i Hzr ile

Mûsâ aleyhisselâmn kssasn nefsine söylesin. Zirâ kâmilin hâlleri

bakalarna benzetilmez. Onun hakikati bu akl ile bilinmez deyip,

inkârn gidersin. stifar edip, rzâsnda olsun. Nazm (tercümedir):

Pir-i Mugân nerdedir, o uza gören merd
Kalbe gelen düünce, pusuda aslan olur.

Mürid nerede ise, gönül arzusu ile

Yalvararak yüzümüz huzrunda yere konur,

Yüzünden iyyâke na'büdü hikâyet eder

Huyundan iyyâke nesta'in efaat umulur.

Nasl vasf edem onu, erhini nasl yapam
Çünkü alnnda aikâre güne görünür.

ÜÇÜNCÜ NEV: Üçüncü makamda eriata uymakla ilerlemesi-

ni, hayr ve errinin galebesi eserlerini bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Üçüncü makamda sâlike, bir

kâmilin sohbeti müyesser olmadysa, onun için en önemli ey, e-
riata uyup, ekmel-ül kâmilin, rüh-ül müridin ve Habîb-i Rabbil

âlemin hazretlerinden gelen, dua ve virdler ile ve ona salât ü se-

lâm ile nefsini tedâvi edip, ebrâr ile sohbet etsin. Tâ ki istikametle

nefs-i mutmainne olup, kemâl makamn bulsun. Bu evrad, ezkâr

ve sohbet-i ebrâr, bu sâlike hatara vâki' olduu zaman lâzmdr.
Ama hatara, tehlikeye dümeyip, hayr errine galib ise, nefsini

eriat ve tarikatta orta hâlde ve istikamette bulursa, dâima geni

ve rahat olsun. Kalbi her an huzur ve sürür ile dolsun. Hiç üzül-

mesin. Dizginleri boaltp, üzüntüleri söksün atsn. Ne isim, ne de

âr düünsün. Ne Cennet, ne de Cehennem düünsün. Mâsivâdan

çok kaçp, her an huzura gelsin. Perde arkasnda kalm ayârn
kötü sözlerine itibâr etmeyip, iine baksn. Muaraza edenlerden yüz

çevirip, tarikata uygun refik- efik bulsun.
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Bu üçüncü makam iyilikle kötülüü bulunduran bir makamdr.
Eer bu nefs i mülhimenin iyilii kötülüüne galib olursa, yüksek
makamlara doru çkar. Kötülüü iyiliine galib gelirse, tabiat zin-

danna düüp, bedenin esfel-i sâfilinine gider. Dördüncü makama
çkncaya kadar, nefsi azarlamak, ezmek lâzmdr. Zira o, bu ma-
kamda iken aaya meyilli, geri dönmeyi kollamaktadr. Hayrn
erre galebesinin alâmeti udur ki: Bu sâlik bâtnn imânn haki-

kati ile pür nûr ve zâhirini eriat ile mamur bulur. Kalbi, her var-

ln, Allahü Teâlâ'nm muradna., uygun yürümekte olduunu mü-
ahede eder. Kalb tâat ile mu'tâd olup, bütün büyük günâhlardan
ve küçük günâhlarn çoundan saknr. nsanlar arasnda ve yalnz
yerde olmak ona te'sir etmez. Böyle sâlik Hakk'n huzurundan gafil

olmaz. errin hayra galebesinin alâmeti. , Sâlik te beeriyet kalp,

eriatla edeblenmemi iken, hakikat ühûdu bunda kuvvet , bulur.

Bundan dolay tâati terk edip, günâhlara düer. Zirâ ühûd- ha-

kikat bunda galib olup, görür ki, âlemdeki her varlk, kendinin

yapt iler bile, her an Hakk'n muradna uygun gelir. te o za-

man eriatn esrârndan, hakikat nurlarndan mahcûb lörtülül ve

mahrum olur. Dünya ve dinini kaybeden bir zndk olur. Hiçbir

dinde durmaz. Bir mezhebe girmez. Belki insanla hayvan arasn-

daki fark bile bilmez. Benlikten kurtulmaz. Yâ Rabbi, bize hidâ-

yet verdikten sonra, kalblerimizi kaydrma! Bize yüksek hasretin-

den rahmet ver.

Bu sâlikin böyle helâk olmasnn sebebi, eriat brakp, nefsi-

nin hevâsna uyup hüviyyetten amas, kulluk vazifelerini yapma
zirvesinden benlik sapkl çukuruna dümesidir. Zirâ insani ruh,

öyle latif bir cevherdir ki, son derece letâfet ve güzel isti'dat onun
andr. Kemâli aramada hep hareket halindedir. Lâkin zalûm ve
cehûldur. Cibiliyeti gereince süfli tabiatna inip, his ve

âlemine yüz çevirirse, o kemâli, mal biriktirmede görüp
zanmaa, ticârete balar. Sonra o kemâli makamda görüp, mal ona
harcayp alr. Sonra onu hükm ve sultanlkta bulunup, dünyadaki
hükümdarlar yenmek için, harekete geçer. Aalklarn hepsine

sâhip oldukta, yine kemâli talebde kanâat etmez, yerinde durmaz.
Bütün dünyaya meydan okur. Nemrud gibi: «Ben diriltirim ve öl-

dürürüm. Benden baka âlemde rab yoktur» demeye balar. Cevhe-
ri bozuk, istidad ie yaramaz olduundan, insann kemâlinin tam
kulluk olduunu bilemeyip, o ileri yapar. Resülullah'n (sallallahü

aleyhi ve sellem) temiz eriat .ile, yahut onun vekili olan mürid-i
kâmilin güzel terbiyesiyle, o müfsidin cevheri düzelip, istidad se-

lâmet bulursa, Nemrud gibi olan nefsinin bana Lâ ilahe illallah çe-

kiciyle o kadar vurur ki, Allahü Teâlâ'ya imân getirir ve kalbi Al-

lah ile mutmain olup, hüviyyetiyle huzuruna gelir. O zaman: «O
hâlde bil ki, Allah'dan baka ma'bud yoktur, öyleyse günâhlarn
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için istifar et» emri ile,, amel edip. günâhlarn en büyüü olan

vücûdundan tamamen fena bulur. Nefsâniyyeti gidip, vahdâniyyet

kalr. Böylece nefsinin errinden, kibr ve benliinden kurtulur._Mev-

lâ'nn kulu olup, seçilmiler zümresine katlr. Huzur ve ühs ile

kemâlini bulur. Nazm:

1. Gönül ko medreseyi, resm i hânkâh arama
Bu resm i râh brak, senden özge râh arama.

2. Tarîk i fakr ü fenay tut, ol bekaya revân

Geriye bakma hemân, gayri pigâh arama.

3. O! ehl i fakr ü fenadan rüsüm- fakr ü fena

An ki oldu giriftar mâl ü câh arama.

4. Bu tengnâ-y bedenden bir adm eyle güzer

Odur hazire-i kudsî vü pâdiâh arama.

5. Iyân olur sana ol demde hayme-i sultan

O pâdiâh bulursun, dahi sipah arama.

6. Sana yân iken ey dost cümle ahvâlim

Uyûbu setr edicisin aman güvâh arama.

7. Unuttu kendini HAKKI, Sana rücû' etti.

Vücûd- zenbini mahveyle, pes günâh arama.

1. Ey gönül! Medreseyi brak. Kendine tekke gidiat arama. Bu
yol kurallarn brak da kendinden baka yol arama.

2. Fakr u fena yolunu tutup bâkilik semtine ula. Geriye de hiç

bakma ve asla önder arama.

3. Fakr u fenâ ehlinden, bu yolun düzenini ören. Hele onu ele

geçirdikten sonra da hiç mal ve mevki arama.

4. Bu beden skntsndan bir adm dar çk. Kutsal durak ora-

sdr, artk kendine padiah arama.

5. O zaman sana, o sultann çadr görünür ve o padiah bulur-

sun. Öyleyse artk brak orduyu arama.

6. Ey dost! Bütün hallerim sana apaçk belü iken ayplarm ör-

ter duruma gelirsin ama artk ahit arama.

7. Hakk kendini unuttu da Sana döndü. Öyleyse ey Allah'm,

günahkâr vücudumu mahveyle de günah aramayver.

DÖRDÜNCÜ NEV: Hakikatin bâtn ve srr eriat olduunu,

eriat edebi ile gidenin yaknlk makamna kavutuunu, edebsizlik
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edenin dalâlete gidip mahrum kaldn, her muradn ibâdetle aln-

dn bir misâlle bildirir:

Ey aziz! Ehlullah bir misâl getirmitir ki-, bu üçüncü makamda
sâlike hakikat müahedesi galib gelip, eriatn hududu nazarnda
sakt oldukta Igözünden düüncel bu misâlle hakikatin bâtn ve

srr eriat olduunu yakincn bilsin, eriatn ahkâm ve edebleri ile

amel etsin ve onunla bu makamn errinden selâmet bulsun. Dör-

düncü makama kavusun. O misâl udur: Bir sultan, bir büyük sa-

ray yaptrp, insan için dünyevi ve uhrevî bütün ihtiyaçlar, iste-

necek iyi ve kötü eyleri ve saknlacak bütün eyleri onun için-

de bulundurmutur. yiliin her bir çeidi için bir kap tâyin edip,

kullarna haber verip, benim âdetim, iyiliin filân çeidini u ka-

pdan vermektir; baka kapdan vermem, der. Kötülüün her bir

çeidi için de bir ayr kap ayrp, kullarna der ki, benim âdetim

öyledir ki, kötülüün u çeidini u kapdan çkarrm, baka ka-

pdan çkarmam. Meselâ su için bir, ekmek için bir, et için, elbi-

senin her bir çeidi için birer kap tâyin etmitir. Onu görmek için,

huzuru için, sohbeti için, rzâs için, kzmas için ve bunlarn ben-

zeri için çok kaplar ayrmtr. Sonra o sultan, kullarna bir ve-

zir gönderip, o saray içinde sakl olan eyleri vermek ve çkarmak
için, tâyin eyledii yaplar, onlara beyân edip müjdeler: Her kim

bu hayr kaps üstünde durur, iyilii isterse, tâyin olunan iyilik-

ler, o kaplardan, elbette ona gelir. Sultan ondan râz olur. O ve-

zir ayn zamanda, kullar korkutup, kim kötülük kaps üzerinde

durur kötülüü isterse, o kaplardan tâyin olunan er, ona isâbet

edip sultan ona gadab, eyler. Sonra bâz kullar gelip, iyilik kap-

s üzerinde zül ve iftikar ile durup, o sultandan fadl ve keremiyle,

tâyin eyledii iyilii istemitir. Bu kaplar düünmeyip, ancak sul-

tann tâyini için onlara itibâr edip gelmitir. Bu snfn o ;kaplara

öyle bakmas, onlar sultan müâhededen ve ona tezellülden ört-

memitir. Sultann, ni'metlerini tâyin eyledii kaplardan yüz çevi-

rip, onlar istemek için baka kaplara gitmemitir. Bunun için

edebi ihmâl ve sultann hikmetini ibtâl etmemitir. Bunlar, sultan

katnda yakn dost olmulardr. Zirâ bunlar, her eyi yerine koyup,

edeble o yüksek huzura gelmilerdir. Ama kullarn ikinci snf,
birinciler gibi yapmlar, lâkin bunlar, o kaplar üzerinde, emre

uymak için durdukta, kaplara bakp, onlara güvenip,
M
sultann hu-

zûrundan perdelenmilerdir. Kendi nefislerini görüp, ucûb ve kibr

ile dolmulardr. Zirâ onlar, sultann emrine uymayan kullardan,

kendilerini üstün bulmulardr. Bunlarn bu kibir ve kendini been-
melerini sultan duyunca, beenmeyip, bu snf öncekiler gibi, hu-

zuruna yakn etmemitir. Lâkin bunlara da, tâyin eyledii iyilik-

lerden ikrâm etmitir. Kullarn üçüncü snf, iyilik kaplar üze-

rinde durmamtr. Ayrlan iyiliklerden bir ey çkp onlara ula-
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mamtr. Zirâ onlar öyle sanmlardr ki, o kaplardan giri yok-

tur, belki orada asla kap yoktur. Veren yalnz sultandr ki, kap-
sz da verebilir, demilerdir. Sultann hikmetinin iktizas yok zan

edip, edebi terk etmilerdir. Onlar sultann hikmetini bilmeyip, ka-

p üstünde durmadklarndan huzurundan uzaa gitmilerdir. On-

lar o derece yoldan sapmlardr ki, kovulduklarn anlamayp, onun
sevgisini iddia eder olmulardr. Halbuki sultan onlardan ikrah et-

mitir. Çünkü haddi amlardr. Buna göre kullar üçe ayrlmtr:
Birinci ksm, sultan, fa'dl ile tâyin eyledii kaplardan mu'ti I ve-

ren, ihsan edeni görmütür. kinci ksm, onlar gibi görüp, kaplar
ve nefslerini de görmütür. Üçüncü ksm, sultandan baka bir ey
görmeyip, iyilik kaplarndan bakasnda durmutur. Burada sul-

tan Ailahü Teâlâ'ya misâldir. Evet AUahü Teâlâ'ya kimse benzeye-

mez. O büyük saray, gayb hazinesine misâldir. yilik ve kötülük ka-

plar, eriatn hududuna misâldir. Sultandan haber getiren büyük

vezir, Habîb-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve selîem) hazretlerine mi-

sâldir. Sultann kullar, ümmet-i icâbete misâldir. te Resûl-i Rah-

mân'n bize beyân eyledii eriat hududunun biri, meselâ namazlar

için bize haber verdi ki, namaz ta'dil-i « erkân ile klnz, böylece

namaz içinde olan ne'e size hâsl olup, AUahü Teâlâ sizden râz
olsun. O halde, onun doru haberiyle, Hakli']n emrine uyup, iki

dünya saadetini ve rzâ-y erifini, ümid ve ricâ ederek namaz, art-

laryla edâ ederse, o kimse mukartebler zümresine gelip, beklediin-

den daha çok eylere kavuur. Namaz bu ekilde klp, lâkin na-

maz ve kendini görüp, Hakk'n emrine itaat ettiinden nefsine

ucûb ve kibir gelse, o kimse, huzûr yaknlna lâyk olmayp, cbrâr

zümresinde kalr. Namaz terk edip, Hak Teâlâ'nm tecelli ve muhab-
betleri, re'fet ve rahmetleri, Cennet ve ni'metleri, hûri ve glmân.
lütf ve ihsân ve dier ikrâm namaza bal deildir. Onun ver-

mesine hiçbir engel yoktur, herkese âmildir diyen câhiller, sara-

yn kapsn terk edip, duvarn arkasndan girmee misâldir. Nama-

z terk eylediyse, Allah korusun, zndik olur. Namaz içinde olan

gözbebei - hakîki , ne'e - ikrâmmdan mahrum kalr.
,
Eer namaz

kapsndan mukarrebler için va'd olunan tecelliler, o târd olunmua
verilse idi, onun ömrü oldukça bu namaz terk etmezdi. eriatn

hududundan dar bir adm gitmezdi. Emir ve yasaklar olan eri-

atn hududunun hepsi, namaza benzetilerek bilinir. AUahü Teâlâ'nm

rzâs ve tecellîleri, ancak tâat ,kaplarndan gelir. Rzâszl, ga-

dab ve tard, kuluna, ancak mâsiyet. günâh kaplarndan gelir.

Ö hâlde ârif olan sâlik, eriat kaplar üzerinde, zelil kul olarak

durur. Çok sevdii Mevlâ'sndan muhtâc olduu rzâ ve likasn

ister. Zirâ Ailahü Teâlâ, onu, asla ümidsiz etmez ve elbette rzâ

sna nâil eder. Nazm :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

J. Nefsim, beden inesinden geçtii için gönül penceresinden gül
bahçesi göründü.

2. Allah "Arz ve semaya smam! Ben bir hazine idim, gönül ha-

zinesinden bilirdim.»

3. Bu varlktan geçip kalbine gel de ak gönül yurdundan seyret.

4. Akn yüzünü görürsen orada gönül bahçesinden Kevser r-
maklar aktna ahit olursun.

5. Gizli hazinelere snr ve son yoktur, ve bu hazineler gönül
madeninden ortaya çkar.

6. Sâki, içki, sevgili ve çalgc hep gönüldür. Gönlün eteine s-
k yap.

7. Ey Hakk! Baki bütün âlem gönül harmanndaki çer-çöp ki-

bidir.

BENC NEV: Üçüncü makama mahsûs olan ism ile bu sâli-

kin itigâlini, meyyal olan nefse iltifat ve dönüünü bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Üçüncü makamda bulunan sâ-

lik, üçüncü ismi okumaa devam eylein. Yâni Hû,, Hû, Hû desin.

Böylece her eye sâri ve her eyden ârî olan hüviyyet nûru, onun
bâtnnda zahir olsun, önce yâ Hû, sonra yalnz Hû desin. Ayakta,
otururken ve yatarken, gece ve gündüz, sessizce tekrâr edip te'si-

rini bulsun. Sâlik bu isim ile megul olunca, bunun bereketiyle,

üçüncü makamn tehlikelerinden kurtulur. Bununla nefs-i mülhime-

Çün geçti nefsim ten sûzeninden

Gülen göründü dil revzeninden.

Smam dedi Hak arz u semâya
Kenzdim bilindim dil mahzeninden.

Kevn ü mekândan geç kalbine gel

Seyr eyle ak dil meskeninden.

Klsan temââ dîdâr- ak
Kevserler akar dil güleninden.

Genc-i nihândr bîhadd ü pâyân
Olmu ümâyâ dil ma'deninden.

Sâki vü mey hem mahbûb u mutnb
Dildir kamu, tut dil dâmeninden.

HAKKI nazar kl ki cümle âlem
Çör çöp gibidir, dil harmanndan.
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makamndan aa bulunan ikinci ve birinci makama in-

ve iltifat kesilir. Bu nefs-i muinime tabiat hâline gelen

üçüncü makamdan kendi tabîaü olan iki aa makam tarafna
dönmeden kurtulamaz. Sâlikin gafletini gözetir. Onu sevk ve zecr-

den gafil bulunca, eski alt yerine döner. Zirâ tabiat galib

üçüncü^ makamdan dördüncü makama çkarmak, ancak
i likasn ve Ma'ûk'un cemâlini düünmek, anmak, hâtr

îamak ve arzu etmekle olur. Ak ve hararet, vecd ve hâle kavu-
makla kemâl makamm bulur. O zaman nefsinin meyi ve dönüün-
den emin olur. te bu üçüncü makamda sâlik, nefsini gerisin

geriye dönmü görünce, kalbi kesik ve gözü görmez olup düer
kalr. Nitekim Mecnûn ve Leylâ'dan bir hikâye bu mânâya iâret-

tir. Mecnûn der ki, deveme binip, uyank hâlde Leylâ'ya doru git-

tim. Gayretle devemi sürüp hayli mesafe aldm. Uyku bastrp de-

veden gafil olunca, devemi yavrusunun bulunduu, ilk hareket

yerimize dönmü ve gelmi buldum. Sonra bir daha binip, sevgi-

liye doru' gittim. Öncekinden büyük gayretle sürdüm. Birincisin-

den çok yol almtm ki, yine bir uyku bastrd. Uyannca, kendimi

eski yerimde buldum. Bu minval üzere kaç yüz kere deveye, him-

metle binip sürdüysem de, ondan gafil oldukça, o yavrusuna döndü

ve kendimi evvelki yerimde buldum. Nihâyet zelil ve nâçâr olup,

âciz ve akn kaldm. Çâre ve tedbirim kesilip, devenin srtndan
kendimi yere attm. Ayam krld. Emekliyerek süründüm. Leylâ'-

nn kabilesine geldim. te Mecnûnun kendini hayvann^ srtndan
yere atmasnda acizlik, zillet, inkisar ve kulluk izhârna iaret

vardr. Çünkü bu dört sfat, her arzunun elde edilmesine yardmc
ve esastr. Özellikle zillet ve fakirlik ve meskenet saâdet iksiridir.

Sâdk olan sâlik ise, zillet ile lezzetlenmi, iftikar ile ni'metlenmi

ve meskenetle razdr.
r

Öyleyse, bir kere basiretle bak ki, bu mukarrebler yolu, ne

güzel bir yoldur. Ne lezzetli hâlleri vardr. Sâliklerin makamlar a-
lacak derecede yüksektir. Gönülleri ho ve kaytszdr. Zrâ korku

ve üzüntüden geçmilerdir. Eer zelil olsalar, aziz onlardr, fakir

iseler, zengin onlardr. Sermâyeleri zül ve iftikardr. Meskenetleri

izhardr Fârisi Nazm (tercümedir):

Mecnûn'un arzûsu hep Leylâ'ya kavumaktr
Devesinin istei yavrusuna varmaktr.

Mecnûn bir an daldrp, kendini unutsayd
Devesi geri döner ve sür'atle koard.

Gözetleyene bak ki, arayan o akldr
O akü da Leylâ'nn esiz ak çalmtr.
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Dikkat etse deve koar giderdi

Dikkatini kesse geri dönerdi.

Üç günlük bir yolu bu hâl içinde

Mecnûn alamad yllar geçti de.

Dedi ki ey deve biz iki ak
Zd deiliz niçin yolum kark.

Anladm ki bana fayda yok senden
Baka çare yok, yalnz gitmekten.

Sen benle oldukça, ey ölü vatan
Ben uzak kalrm hep o Leylâ'dan.

Sana bakp iki adm atmadm
Altm yl oldu da ben varamadm.

Yol yaknd, ben bu ite geç kaldm
Bezdim deveye binmekten usandm.

Deyip de kendini yere frlatt

Dedi nolur üzüntü beni yakt.

Düerken o arka üstü devrildi

O kazada bir aya krld.

Ayam balar gene giderim

Gidcmezsem top olur da yeterim.

Mevlâ ak Leylâ'dan az m olur

Top gibi ona varmak çok ho olur.

Bu yolculuk Hakk'n cezbiyle olur.

O yolculukta deve yolda durur.

Böyle bir seyr cihânda az bulunur

Cin ve insin sa'ymdan üstün olur.

ALTINCI NEV: Üçüncü makamda nefs i mülhimenin güzel s-

fatlarn ve hâllerini bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Üçüncü makamda sâlik lâtif-i

rûhâni ve âk- Rahmani olur. Kalbinde irfan nurunu bulur. Ruhu-
nu kemâl müjdecisi karlayp, kavuma esintisi yüzünü okam-
tr. Kalbindeki perdelerin çou .ve kesif olanlar açlp, nefsinden

hazlarn büyükleri ve çirkinleri zâil olup gitmitir. Üçüncü makam,
ruh makamdr. Rûh ise görünmez. Rûh ile nazlar toplamakta, on-

lar da onun yolunu tkamaktadr. Lâkin nûrâni perdeler ve lezzet-

F.: 63
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leri makbul ve faydaldr. Zira onun perde ve zevkleri, cemâli mü-
âhede talebidir ve kavumak devleti arzusudur. Zül ve iftikar ile

lezzetlenmekte ve ni'metlenmekte olur. evki galib oldukça sabr

ve karar kesilir. Bu makamda olan âkn maukuna evki ga-

lib oldukça ve sofiyyenin bu makam ehli için inâd eyledikleri iir-

ler, ilâhiler ve nameleri dinledikçe, mahbûbu evkinden zevk ve

karan kalmaz. Dizginleri brakp nâmus ve âra giriftar olmaz. El-

bisesini tebdil edip, insanlarn itibârn bir habbeye almaz. Öyle

hareket eder ki, bir kimsenin yannda hiç kadr ü kymeti kalmaz.

O âk bu eylerle lezzet bulur. Bu kendini gözden düürmekle do-
ru yalancdan ayrlr. Çünkü muhabbet da'vasmda olan çok ise

de, sözü doru olan az bulunur. Muhabbette doru olan, kalbinde

Mahbûb'undan baka ey kalmayan, insanlar unutan ve, insanlarn
da unuttuklar kimsedir. Muhabbetin bir art udur ki, muhib olan,

elbette Mahbûb'una muti' ve münkad olagelmitir. Nitekim muhab-
bet bahsinde geni olarak geçmi idi. iir (tercümedir):

Rabb'e isyân edersin, hem seviyorum dersin,

Bu benim ömrüm elbet kyâsta bediidir.

Sevgin doru olsayd, itaat eder idin.

Çünkü her kim severse sevdiine mutî'dir.

Tabiat âleminde kalan ve hakikat ilminden haberi olmayan mül-

hidler ve zndklar sandlar ki, yular salmak, emirleri yapmamak
ve yasaklar yapmaktr. Onlar namaz, orucu, hacc, zekât terke-

dip ehvetlerine uyarlar ve yasaklar ilerler. Bununla halkn gözün-

den düüyoruz derler. Biz, Hakk' severiz ve Onu bulmuuz, can-
mz O'nunladr. Bizim gibilerden eriatn emir ve yasaklar sâkt
olmutur derler. Bunun imkânsz bir hayâl, küfür ve dâlâl olduu-
nu anlamadlar. Zirâ bu hâl ve sözler, ne bir dine, ne de bir mez-

hebe uyarlar. Bunlara eytâni hayâller galib olup, gözden dümeyi
nefsâni eylerden bilmilerdir. Haramlar ilemekle gönülleri kara-

rp, zulmette kalp, riyâzetten usanmlardr.

Aklar ise, yakînen bilmilerdir ki, gözden dümekten murad,
sayg ve hürmeti gerektiren makam ve öhretlerden ayrlmaktr.
Onlar eriatn hududunu gözetirler. Ashâb- kirâmn hareketlerine

uyarlar. Evliyânn âdetleri ile yaarlar. Halkn nazarnda deersiz
görünen ileri yaparlar. Bununla beraber, bunlar mahbûbun lika-

snn bütün engellerini kökünden söküp atarlar. Meselâ süslü ve

kymetli elbise giymek için, çalp yorulmazlar. Ancak scak ve

soua kar, alelade bir elbise ile yetinirler. Gönül rahatl ile

Mahbûb'a yönelip, hatrlar cemiyyetle olur. Bu misâle benzeterek,

dier bütün engelleri keserler. O Hazret'e yaknla kavumaktan
lezzet alrlar. Üçüncü makam ak makam olduundan, bu âkm
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gözden dümesi kolay olur. Ruhuna zevk ve lezzet verip, arifler ka-

tnda izzet ve rf'at görüp, Mahbûb'u yannda kadr ü kymet bulur

Nazm

:

1. Gönül Hakk'a teveccüh kl sen ol kendinle bigâne

Vefâ-y cism ü can bil verâ-y em' ü pervane.

2. Bekâ istersen ol fâni, bu nefsi eyle Rabbani

Beka ender fena bul, ol yemmi vahdette dürdâne.

3. Kimin kim matiab Hak'dr, hadisi ak- mutlaktr

Müdekkk akl terk eyler olur âzâde divâne.

4. Muvahhid çünkü yektâdr katnda halk mevtâdr
O bulmu Hayy- Kayyûm'u, yönelmi gönlü Rahmân'a

5. Misâl i bni Edhem'sin, bu âlem mülkünü koy sen

Olursun âh- mülk i dU. erer cann o cânane.

6. Kalender mereb ol HAKKI, hakikat anla bir Hakk'
Hayâl ü gölge bil halk, kamu taklid ü Efsâne.

1. Ey gönül! Allah'a yönel de kendi nefsinden uzakla. Beden

ve can vefasn, mum ile pervanenin ötesinde ara..

2. Bâkilik istiyorsan, fâni ol ve nefsini Allah'a itaatkâr eyle. Böy-

lece yokluk içinde sonsuzlua er ve Vahdet denizinde bir kymetli

inci ol.

3. stei Allah olan kiinin sözleri ve ileri mutlak ak içindir.

nce aratrclar akl terk eder ve âzâde bir rind olurlar.

4. Vahdete erien kii tek banadr. Halk onun nazarnda ölü-

den farkszdr. Çünkü o Allah' bulmu ve gönlü O'na yönelmitir.

5. Sen brahim Edhem gibisin. Öyleyse onun gibi davranp u
dünya varln terket. O zaman, gönül ülkesinin sultan olursun,

ve cann o Sevgiliye eriir.

6. Ey Hakk! Kalender merebli ol da Bir olan Allah' gerçek an-

la. Halk ise hayal ve gölge say; her eyi de taklit ve efsaneden ibaret

gör.

YEDNC NEV: Üçüncü makamda sâlîke ruhanilerin hitâb ve

senasn, onlarn ise onlardan yüz çevirmesini ve Hakk'a yönelerek

fâni olmasn bildirir:
•

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sâîik üçüncü makamda, ken-

dini zelil ve aa görmeyi, insanlarn gözünden düürmeyi tamam-

laynca, onu Cenâb- Hak'dan alkoyan eytani nefsi fâni olur. O
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zaman ruhanilerden ona emr ve nehy ve haber ile hitâb olur. Lâ-

kin muhabbette sâdk olan sâlik, onlara ne. iltifat, ne itibâr eder,

ne de heybetlerine kaplr. Onlardan ona ne sürür, ne de gam gelir.

Çünkü hepsinin arzusunun, onu Matlûb'undan kesmek ve megul
etmek olduunu bilir. Bunun için onlardan yüz çevirip, yalnz O'nun-

la megul olur. Eer sâlike, ruhanilerden, hiçbir hitâb olmadysa,
o kendi hakknda çok. faydal ve iyidir. Zirâ çok sâlikler mislini

iitmedii, garib hitâblan. Hakk'm hitab sanp. Matlûb'una ka
vumu zannyla, himmetinde geveklik olur. Tabiat âlemine dö-

ner. Bu da üçüncü makamn tehlikelerindendir.

Bu makamda .sâlike fenâ haleti gelir. Onun dördüncü makama
çkp, nefsinin mutmain olmasna yardm eder. Bu makamda ona
gelen fenâ, öyle bir hâldir ki. onu bütün duygularndan alr. O uy-

ku ve baylma eklinde deil, gafleti gayb mânâsndadr. Her his

organ kendi duygusundan , geçip, idrâk eder gibi olur. Halbuki,

her biri kendi idrâkinden muattal kalr. Meselâ gözü açk olduu
halde, karsndaki eyi görmez olur. Bu sâlikin hâli, bana bir

belâ ve musibet gelmi bir kimseye benzer ki. bir arkadann ya-

nndan geçip, onu gördüü hâlde, ona no selâm verir, ne de onun-

la konuur. Sonra o arkada ona, size kar kusurum nedir ki, ya-

nmdan geçersin bana selâm vermez, kelâm etmezsin der. O da
ona vallahi o kadar üzüntülü idim ki, seni görmedim deyip yemin

eder. Bunun gibi. kulak sesleri duymaz. .^Halbuki iitir. îte bütün

duygular böyledir. Akl da. bütün ma'kulâttan böyle olur. Hâli, hak-

kyle bilen, ancak ehli olur. Bu hâli ancak o ârif bilir ki. demitir:

«Rabbim beni durdurdu ve buyurdu ki. karlnda cehâlet ol-

mayan bir marifetle Beni tan. Çünkü karl cehl olan marifet

cehl'dir.» Birinci fenâ budur.

kinci fenâ, beinci makamda kâmile arz olur. Üçüncü fenâ.

ehâdiyyet mertebesinde, beeri sfatlarn helâkidir. Bu da Hakk'el-

yakindir. Bu üçüncü fenâ, bekann kendisidir. Beyt (tercümedir):

Fâni olur, fâni olur, fâni olur.

Üçüncü fenada bekay bulur.

Birinci fenada sâlik. rûhânilerin sözünü iitir. Lâkin bu kula
ile iitmez. Onlardan bir ey anlamaz. Belki fenâ hâli kendinden

duymaya balayp, o zaman her sözü anlayabilir. Srrna ilka olu-

nanlar muhafaza edip, gönlü aynasnda münakka olan hâlleri ta-

savvur eder. O zaman konuursa hikmet söyler. Zirâ hikmet pnar-

lar kalbinden coup, diline akar. Bu ekilde olan rûhâni sözlere Sal-

sala- ceres derler. Bu fenann arz olmasnn sebebi dört eydir ki

âbdâl onlarla abdâl olmutur. Onlar da, açlk, uykusuzluk, susmak

ve uzlet etmektir. Fenann en büyük sebebi açlktr. Bu da üçüncü

makamda faydal, daha önce yasaktr. Nazm

:
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1. Vahdet meyinin bir kadri var ise söyle

Ol safi ekerdir, kederi var ise, söyle.

2. Vehm etme ki, akn yolu, pür havf ü hatardr

Ger tir-i kazann siperi var ise, söyle.

3. Çün cân- cihan aktr, ol aktan özge

Br kimsenin efak pederi var ise, söyle.

4. Bir cân ki uçar aktr ancak perr ü bâli

Bir gayri eger bal ü perri var ise, söyle.

5. Bu âlem i imkân ile ol mülk i bekann
Ger gayr- i fenâ rehgüzeri var ise, söyle.

6. Sedd-i reh olur varlk o pindârdan özge

Vahdet yolunun bir hatan var ise söyle.

7. HAKKI, dUe nazr bil, o hâzr bile Hakk
Kalbim O'na hem bir nazar var ise, söyle.

1. Vahdet içkisinin bir deeri varsa söyle. O katksz ekerdir,

varsa söyle.

2. Sanma ki ak yolu korku ve tehlikelerle doludur. Eer kader

oklarnn siperi varsa, söyle.

3. Cihann can aktr. O aktan baka bir kimsenin efkatli bir

babas varsa, söyle.

4. Uçan bir cann kanat ve telei yalnzca ak olabilir. Ondan

baka kanat ve telei var m haydi söyle?!..

5. Bu olabilirlik âlemi ile o sonsuzluk ülkesinin fena bulmaktan

baka yolu varsa söyle.

6. Varlk, yoldaki engeldir. O engelden baka vahdet yolunun

bir tehlikesi varsa söyle haydi?!..

7. Ey Hakk! O'nun gönle baktn idrak et. Öyleyse gönlün de

O'nu bilsin. Bundan baka gönlünün O na bi nazar var ise söyle.

SEKZNC NEV: Üçüncü makamda olan sâlikin ak hâllerini,

kabz ve bastnn birbiri ardndan gelmesini ve deimesini bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, üçüncü makamda sâlik, nefsiy-

le mücâhedeye devam ettiyse, ak fazlalap, harareti kuvvetlenir.

evk. sekr ve gözden düme gibi hâllerden çok lezzet bulur. Çünkü

bu rûh makam, ak ve hâl makamdr. Ak ise, lezzet makamdr.
Hattâ âk, rûhâni büyük lezzet bulduundan ak, ma'uka perde

iken bile, ak makamndan yükselmek istemez. Bulunduu sknt-
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dan ve göüs darlndan kurtulmaya çalmaz. Belki bu hâlin de-

vamn ve sebatn, ister. te ak hâli, gerçi kendi üstünde bulunan
hâllere nisbetle mezmûm ise de, makbul bir hâldir. Hattâ insân-

kâmil, akn vakt ve hâllerini hatrladkça, onda olan rûhâni lezzet

ve gamszlk için hasret çektiini görürsün. Ama ak hâli, ancak
mücâhede ile, doru hâldir. Sâhibi âklarn iirlerinden her ne
okursa dorudur.. Konuunca, kalbin içinden doan alev ve atele

olan tatl sözleri müessir ve yakcdr. Ama bu hâl, mücâhedesiz olur-

sa, belâ veren bir hâldir. iir ve sözleri karlksz, terennüm ve na-
meleri tatszdr. Ne iitenler

:
bir lezzet bulur, ne gönüllerde bir te'-

siri olur. nsanlar ondan ikrâh edip kaçarlar.

Üçüncü makam, makbul rûh makamdr. Ruh ise, ak ve hara-

ret ve gaflet yeridir. te bunda sâlikin kalma zaman uzun olabi-

lir. Zirâ âk, kendini unutur. Ma'ukun ismini anarak, O'nun ce-

mâl ve kemâlini anlatan beyit ve iirleri terennüm ederek, ma'u-
kundan da megul ve gafildir. Bu bildirilenlerin. hepsi onun bast
zamannda olur. Ama onun bast hâlinden sonra, kâbz hâli gelip, ak
ve hareket uykusundan uyandkta gösü Öyle daralr ki, nerdeyse

yürei kopacak gibi olur. O zaman âk, hakikat züllü ile zelil olup,

hakiki hudû' edip, aar kalr. Bu makamda bu sâlike bu kabz ve

bast hâlleri birbirini ta'kip ederek, dördüncü makama yükselir. A-
k sakin olup, kâbz ve bast heybet ve üfse dönüüp, her zahmetten
kurtulur. Bunlar iki hâl olup, dördüncü makama gelen kâmilin

kalbinde birbiri arkasndan gelirler. Ancak tadarak anlalrlar. Kabz
ve heybet arasndaki fark, kâbzdan göüs dar r olup, nefs-i nâtka
zahmet çeker. Heybet ise öyle deildir. Ondan sâdr genileyip, nefs

rahat bulur. Bast ile üris arasndaki fark, bastn sâhibine gâlib ol-

masdr. Hak Teâlâ'ya kar edebi terk etmesinden korkulur. 3Hal-

buki üns
J(
öyle deildir.

,
Onunla hudu üzere bulunulur. Velhâsl

havf ile recâ, kabz ile bast ve heybetle üris iki hâldir. Ancak ahs
ve makamlar itibâriyle adlar deiir. te bu iki haletle birinci

makamda bulunan nefs-i emmâre sâhibi, yahut ikinci makamda
olan nefs-i levvâme sâhibi muttasf olsa, bunlara havf ve recâ de-

nilir. Eer bunlarla nefsi muinime olan sâlik sfatlanm olursa,

bunlara kâbz ve bast denir. Eer bunlarla nefs-i mutmainne veya

râdyye, yâhut mardyye olan kâmil muttasf olsa, bunlara, heybet

ve üris denir. Eer bunlarla nefs-i kâmile olan halife muttas'f olsa,

celâl ve cemâl denir. O hâlde havf ve recâ mübtedinin, kabz ve bast

orta derecede olanlarn, heybet ve üris kâmilin, celâl ve cemâl ha-
1,-1 fi *-

Ufenindir. Ama havf, ve recâ, kabz ve bast hâlleri, darlk ve zah-

mettir. Heybet ve üris rahat ve ne'edir. Celâl ve cemâl, çok acîb

ve garîbdir. Menfaat ve keramettir. Bilhassa celâl hâlinde, kâmil,

bir eye baksa, elbette Allahü Teâlâ'nn izni ile olur. Zirâ o zaman-

da o kâmil, Hak Teâlâ'nn hâlis kuludur. Yeryüzünde halifesidir.
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Onun gadab için, gadab edip, intikam için, intikam eder. SevdiT

i için sever. kram için ikrâm eder. te o kâmil cem'ül- cem' ma-
kamna vardkta, zahirde. olup biten te'sirlerin kendi eliyle olduu-

nu gözüyle görüp, hüviyyete erip, üns meclisine gider. Mevlâs ile

edebi çok olup kulluk makamndan gafletine, huu' ve hudû' ile

istifar eder. Nazm:

1. Ak ile ma'mûr olur, hâne-i viranmz
Hüzn ile mesrur olur, tâlib-i cananmz.

2. Her ne ki âlemde var, ak imi ey yâr gar

Olmu ol leyi ü nehâr. ilm ile irfanmz.

3. Ak ile ho dolmuuz, mest i müdâm olmuuz
Fakr ü fena bulmuuz, oldu beka anmz.

4. Gerçi hakiriz çü hâk, oldu veli ak pâk
Dilde çü meh-i tâbnâk. oldu çü zer kânmz.

5. Çevremize nüh felek, devr eder ol çün kelek

Kim eh-i mülk ü melek, tahtadr eyvâmmz.

6. Ak gedâs olan, saltanat eyler nihân

Lâcerem olmu, cihân, bende-i fermânmz.

7. HAKKI çü divânedir, âk- cânânedir

Ak ile meyhânedir, evk ile hayranmz.

1. u viran hanemiz (bedenimiz) ak ile bayndrlar. Sevgili-

mizi isteyen, hüzün ile sevinir.

2. Ey can dostu! Âlemde var olan her ey yalnzca ak imi. O,

gece ve gündüz bizim ilim ve bilgimizdir.

3. Ak ile ne güzel dolmuuz ve sürekli sarho olmuuz. Böyle-

ce fakr u fenü bulmuuz. Artk anmz baki olmaktr.

4. Gerçi toprak kadar hakiriz ama pâk ak, tpk parlak bir ay

gibi bizim gönlümüzde dodu da altn madenimiz oldu.

5. Çevremizdeki dokuz kat felek bir karpuz misâli döner. Bizim

eyvanmz ise mülk ve meleklerin padiahinn tahtdr.

6. Aka dilenci olan, gizli bir sultanlk sürer. üphesiz bu cihan

bizim fermanl bir kölemiz olmutur.

7. Hakk, deli gibidir. Sevgiliye âktr. Bizim evk ve hayranl-

mz, ak ile meyhanedir.
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DOKUZUNCU NEV: Üçüncü makamda sâlikin inkbaz olan zül

ve iftlkarn bildirir»

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, üçüncü makamda sâlike göüs
darl arz olup, tehlikeden ^uzak kalmaz. Zirâ.,bu rûh makamn
âmildir. Rûh ise tlâka maildir. îte o zaman kabz içinde, beden

kafesini krp, vatan olan mücerredler âlemine kavumak murâd

eder. Yapamaz. Lâkin o saat kabzn hararetine tam ihtimâm ile ta-

hammül edip, sabrl olur. Zirâ o hararet ve atei olmasa, alçak

nefs temizlenmezdi. nsanlarn ve cinlerin en yüksek ameli olan,

Rahmân'n cezbesini gönüller bulmazd. Bu yolda sâlikin ikrâm olun-

duu kerametlerin en büyüü ve en önemlisi, helâk.edici hayvani

nefsi, Rahmân'n ahlâkna dönmesidir. Tasfiye ve tezkiyeden ibâret

olan kimyâ-y r
saâdeti bulmasdr. Zirâ seyr ve sülük etmeden mak-

sad, Allahü Teâlâ'ya yaklamak ve kavumaktr. Kavumann ele

geçmesi ise, yukarda beyân olunan yetmi perdeyi kaldrmaya ba-
ldr. Yetmi perde ise, kul ile Mevlâs arasnda, münâsebetin uzak-

lndan ibarettir. O hâlde sfatlar deitirmek ve kemâlât edinmek

elbette münâsebetin yaklamasdr. Meselâ esfele götüren tokluu,

Hak taam olan açla tebdil edip. hayvan sfat olan uykuyu melek

sfat olan uykusuzlua deitirip, eytan sfat olan ucûb ve kib-

ri, insan sfat olan zül ve iftikara tahvil eylediyse, Mevlâ'ya yak-

lamak için münâsebet kazanm olur. Zirâ yememek ve uyumamak
ve bunlar gibi güzel sfatlar, melekler sfatdr. Bunlarn zdd, kö-

tü sfatlar olup. hayvan sfatlardr. nsan ise. ikisi arasnda geçit

durumundadr. O hayvan sfatlar ile sfatlanm bulundukça, hay-

vandan aa olur. Melek sfatlar ile sfatlannca, .meleklerden üs-

tün olup, onlarn kavumad mertebeleri bulur. Zül ve inkisar ile

kulluk aynasn, Rab'lk aynasna kar tutar. Beyt (tercümedir):

Ne dokuz gök ne de meleklerde var.

nsanm, küçük kalbinde olanlar.

Demek ki, kemâl derecelerinin en üstünü, kulun tam kullukla

sfatlanm olmasdr. Bu da, zül ve iftikarn saadet iksiri olduu-

nu gösterir. Rubûbiyyet srlar meskenet ve kulluktadr. Sâlik zül

ve iftikar ile ayardan kurtulur. Kullukla, seçkin kullardan olur.

Nitekim gönül . sahipleri, mukarrebler yolunu, nefisleri mezbele sü-

pürenlere lâyk görmütür. Bu sâlik «Ölmeden önce ölünüz» emri-

ne imtisâlle kendini gizler. Sddik- Ekber'in (radyallahü anh) ta-

biatna uyarak yeryüzünde ölü gibi yürür. Hattâ ruhlar kabz için

vazifeli olan melek, götürmek için geldikte, ona lütf ile selâm ve-

rip, nfk ile muamele edip, gurbetten vatanna götürür. Zirâ o,

matlûb olan irâdî ölüm ile ölmütür. Fenaya kavumutur. Bu fe-
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nâ ise, öyle bir haldir ki, bununla bu ârifin, mal ve çoluk çocua
asla bir meyli kalmaz. Hiçbir mekrûhdan korkusu olmaz. Bu da
üphesiz ölü hâlidir, ölüye âlem-i berzah ve misâl kef olduu
gibi, buna da kef olur. Nazm :

1. Bu ncfs merebi câm- fenadan almad haz.

Bu ak] mezhebi mülk i bekadan almad haz.

2. Fenâ yi ak olup andan, fenadan ol fâni

Ki bi-fenâ-yi fenâ cân Hüdâ'dan almada haz.

3. Gönülden tâlib-i haz ol ki, tarada arayan
ki cihanda o bir âinâdan kalmad haz.

4. Gönül ki, yâr ile yâr oldu, yâd yâd etmez
Kalan sivayile ak u hevâdan almad haz.

5. bad fakr ü kaba-y gnay fark eyler

O can ki, fakr ü fenay likadan almad haz.

6. Belâ y ak ile ölmek lezz i eyâdr
Ki derd i ak bulan bir devadan almad haz.

7. Çün hazz ehl i muhabbet belâdr ey HAKKI
Belâ y cân bu yeter kim belâdan almad haz.

•

JL u nefsin yaratl fânilik kadehinden haz almad. Akln ya-

ratl ise sonsuzluk yurdundan hazzetmedi.

2. önce ak ile kendini yok edip sonra yoklukta yok ol, çünkü
senin u yokluk içinde yokluk olan cann Huda'dan bir haz almad.

3. Hazza ta gönülden talip ol ki o fazz darda arayan kii, her
iki cihanda da ainalarndan haz almaz.

4. Gönül, yâr ile dost olduktan sonra bakasn hatrlamaz. Ba-
kalaryla birlik olan ise aktan ve onun hallerinden hazzetmez.

5. Fakr u fenâ'y Allah'n cemâlinden haz olarak almayan kii
kulu fakir, zenginlik giysisini de ondan ayr düünür.

6. Ak derdiyle ölmek yaratln en lezzetli hâlidir. Nitekim ak
derdini bulan kii de hiç bir ilâçtan fayda göremez.

7. Ey Hakk! Madem ki sevgi ehlinin hazz ak belasdr. Cana
belâ olarak bu yeter ki o, belâdan hazzetmez.

ONUNCU NEV: Üçüncü makamda bulunan sâlikin kalbinde
üçüncü ismin te'sir ve husûsiyyetini ve müahedenin çeit ve mahi-
yetlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. üçüncü ismin te'sir ^ve husûsiy-

yeti öyledir ki, buna devam eden ârifin kalbinde hüviyyet, mutla
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ka zuhûr edip, ruhuna hakîki îmân ve Rabbani marifetler açlr.

Böylece alçak dünyann lezzetlerinden nefret edip, sonsuz hayat dev-

letine evk ile rabet eder. Lâkin bu ismin husûsiyyeti ancak gizli ve

kuvvetli zikrin çok yaplmasyla meydana gelir. eriatn edebleriy-

le edeblenmi, tarikatn artlaryla balanm olup, kulan o se-

se, her eyden boalm kalbini o söze tutup, devam ile o hüviy-

yeti bulur. Bu ârif, bâz zamanlar (lâ hüve illâ Hû) ismine lâ ve

vav' çekerek megul olur. Çünkü, bu ismi çok yüksek bulur. Bu
isim ile, itigali hâlinde, sanki âzâlarna hitab edip, «Vücûdda Hakk'-

n hüviyyeîmden bakas yoktur. :
Ondan bakas dav>0'nun fiil ve

eserleridir» der. te kâmillerin ühûdu ancak bu ühûddur. Bu ârif

bu ühûdu, kendi nefsine teklif ederek, yükleyerek devam eylerse,

bu ühûd onda öyle kuvvetli olur ki, hiçbir ,.zaman ondan ayrlma-

yp, makam olur. Son maksat olarak bu ühûdu bulur. te bu mü-

ahedenin sâhibi, hiçbir zaman, hiçbir eyle Hak ile huzurdan

dönmez. nsanlarla bulunduu zaman Hak'dan
;
ayrlmad gibi,

Hak ile olduu zaman da, yine halk ile olur. Ne.kesrette vahdetten

ne de vahdette kesretten uzak olur. Belki o, kesreti vahdetin kendi-

sinde ve vahdeti kesretin kendisinde basiretle görebilir. Beyt

:

>

Vahdeti kesrette bulmak, kesreti vahdette hem
Bir ilimdir ol ki, cümle ilm ü irfan ondadr.

Vahdeti (Birlii) kesrette (çoklukta) ve kesreti de vahdette bul-

mak öyle bir ilimdir ki bütün ilim ve bilgelik onun içindedir.

r.

ühûdlar üç çeit olur: Kâmil, nâks ve enkas fen noksanl . Kâ-

mil üKûdren seçilmi olanlarn beyan olunan müâhedeleridir. Na-

ks, muvatihid âriflerin ühû°du olup, zâhir ve mazhar onlarn mü-
ahedelerinde bir olur.. Onlara göre mezâhir zâhirde fenâ bulur. De-

mek ki, onlarn ühûdünda, ne kesret olur, ne de mâsivâ kalr. u
ühûd, onun için nâks saylr ki, bunda isim ve sfatlarn husûsi-

yetlerinin ibtâli bulunur. Lâkin bu müâhede sâhibi mazurdur. Zirâ

noksanlk makam olan, üçüncü makamda bulunduundan nurlar

içindedir. En aa ühûd ise, mübtedilerin ûhûdudur. Onlar me-

zâhirde zâhirden mahcûb olurlar, perdelenirler. Ancak mezâhir gö-

rürler. Kesretle vahdetten megul olur kalrlar. Kesretten baka bul-

mazlar. Halbuki kemâl, kesreti vahdette, vahdeti de kesrette müâ-
hede edip, dierine manî olmayandr. O hâlde kâmil insan Hak ile

halkdan ve halk ile Hak'dan perdelenmez. Çünkü iki taraf da ma-

murdur. Nazm •.

1. Bismillah ey muhibb i lika-cûy- dil-niîn

Bast etti dilde sofra y ak dil aferin.
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2. Hem âm ü hâs rahmetini harman etti kim
A'yân- kâinat olalar anda hûe-çin.

3. Her hamd o Rabb- âlemdir kim mudâm olur

Hem evvelin garik-i nevali hem âhirin.

4. Çün mâlik i kuvâ-y bâd oldu rûz-i kesb

Sermâye-i cezâ hem odur halka yevm-i din.

5. Aknda fâni olmadr, iyyâke na'büdü
Anda bekâ seninledir, iyyâke neste'in.

6. Sensin hidâyet eyleyici, ihdinassrat

Tâ nurun ola kalbe âlemde müstebîn,

7. Ver kalbe cem* tefrika vü cem'i tâ bulam
Fark içre cem' i cem' ile fark olam emin.

8. HAKKI kulun duâs fenâdr fenâ heman
Fakr ü fenây bah kl âmin yâ Nûin.

1. Bismillâh, ey gönülde karar eyleyen Allah'n yüzünü arayan

sevgili! Aferin ki gönül, ak sofrasn yine gönülde kurdu.

2. Seçkinler ve halkn rahmetini öyle bir harman eyledi ki kâi-

nattaki herkes ondan baak toplasn.

3. Bütün övgüler, âlemlerin rabbi olan o Allah'adr ki O daima,

gelenler ve gelecek olanlar nasiblere garkeder.

4. Kazanç günü, kulluk ödevini yerine getirenler içindir. Din gü-

nünde (Ahirette) de insanlarn eline geçecek olan yine o yaptkla-

rnn karldr.

5. *Sana kulluk ederiz» sözü, O'nun aknda yok olmaktr. "Yal-

nz Senden yardm bekleriz» demek ise o akta ebedi kalmaktr.

6. Kurtulua erdirici Sen'sin. «Bizi doru yola ilet» ki nürun, bu

âlemde gönüllere domu olsun.

7. Gönlümüze cem bezmini ayr ayr yaat ki gönlümüzün Cem'i-

ni bulalm. Böylece Fark içinde cem'ül-cem ile kendimize gelelim.

(Cem, fark ve cem'ül-cem Mevlevilikte birer âyindir).

8. Ey Hakk! Kulun duas fenâ'y istemektir. Ey ulu Rabbimiz,

bize fakr u fenây nasip kl.

(Not: iirde alt çizgili olan yerler Fâtiha'dan alnmadr).
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DÖRDÜNCÜ FASIL

Yedi makamdan dördüncü makamda bulunan nefs i mutmain-

ne'nin hâllerini, sfatlarn, durumlarm, keramete meyi ve iltifat-

n, fitne ve âfetlerini, Hakk'n Habîb'ine muhabbetini, mala meyi ve

rabetini, mürid olmaya liyâkatini, ezkiyânn sülûkünü tercihi ve

bütün evliyaya tatbikim dört nevi üzere beyân eder

:

BRNC NEV: Nefs i mutmainnenin bu ismi almasn, seyrini,

âlemini, hâlini, mahallini, varidat ve sfatlarn ve üstünde olan r-

zâ makamna kavumasn bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, dördüncü makamda nefs-i na-

tka kendi zdrabmdan, Hakk'n hitâbiyle itminan bulduu için. is-

mi mutmainne olmutur. Nitekim Hak Teâlâ bu nefse: «Ey mutma-
inne olan nefs!» kelâmiyle hitâb etmitir. Bunun seyri, seyr-i ma-
allah'dr. Âlemi, hakikat i Muhammediyye'dir. Mahalli srdr. Hâli

itminana sâdktr. Varidi, eriatn bâz esrardr. Sfatlar, cömert-

lik, îsâr, tevekkül, tefviz, sabr, hilm, teslim, rzâ, sdk, ibâdet, rri'k

fyumuaklk 1, ,beâet (güler, yüzlülük], ükr, sena, tam müâhede
ve huzûr ve ta'zimdir. Kalb süruru. dil lütfü, ayplar örtmek, kusur-

lar afv etmektir.

Sâlikin dördüncü
f
makama girmesinin alâmeti, eriattan bir ka-

r olsun ayrlmayp, ittiba' ile yürümesi ve ancak Habîbullah'n ah-

lâk ile ahlâklanmaktan lezzet almas, ancak O'nun söz ve hareketle-

rine uymakla mutmain olmasdr. Zirâ bu makam, temkin, ayn'el-ya-

kin ve kâmil imân makamdr. Bu makamda bu kâmilden, bakanla-

rn gözü, yannda olanlarn kula zevk ve lezzet bulur. Hattâ çok

uzun zaman konusa, tatl sözlerinden, dinleyenlerine geveklik ve

sknt gelmeyip, sdk ve safâ gelir. Çünkü onun dili, Hak tarafn-

dan srrna aktlan eyânn hakikati, manalarn incelii ve parlak

eriatn srlarnn tercüman olur. O, hâlde onun söyledikleri Kur-

ân- Kerim'e uygun, hadis-i erife mutabk gelir, öyle ki, ne bir ki-

tabda okumu, ne de bir kimseden duymutur. Çünkü Hak Teâlâ'-

mn, bu kâmilin srrna aktt ilhamlar, kulak araya girmeden du-

yar, îte bu kâmil: «Ey habib (sevgili), Ben senin
(
srrnm, sen de Be-

nim siminsin» ilhâmiyle kendi zdraplarmdan mutmain olup edeb

ve hayâ denizine dalmtr. Ona heybet ve hayet hizmet edip, va-

kar ve kabûl hil'atlar verilmitir. Bu fâni dünya âleminin hakikati

ona zâhir ,olup, Rahman süresinde bildirilen: «Üzerindeki her ey
fânidir», remzini ilhâm ile bilmitir. Bu kâmil, insanlarla arada bir

görüüp, kalbine aktlan hikmetten, onlara söyler. Kitaptan ilim

okuyan ve gönül ilimlerini de arzû eden ahbabn, isti'dat ve kabi-
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kadar irâd ve nasibdar eder.

kendi iiyle megul olur. Böylece, üstünde
de mahrum olmaz. Kemâl derecelerinin yükseini brakp, aala-
rnda kalmaz. Nazm

:

1. Göründü dilde bir dcryâ ki, ak andan bedid olmu,
O deryadan bu can dolmu, gönül zevki mezîd olmu.

2. Hevâdan geçse can mevci nefis bahrnda sakindir,

Hayat ol hût bolmu kim, o yemmden müstefid olmu.

3. Bu can canana küfv olmak, baid olmutu aklmdan,
Veli mihr-i cihan her 'zerreden rahân- bedîd olmu.

4. Gönülden çâker-i akm ki camndr ona kurban.
Demâdem zevk u evkinden bana y- cedid olmu.

5. Mukallib kalbini alm, bu kalb halk ile kalm,
Tenim kesrette, dil dalm, bu vahdette fcrîd olmu.

6. Dil ehli beklemez bir yl ki gelsin iyd âd olsun.

Ki dâim arifin her saati bir baka iyd olmu.

7. Gel ey HAKKI unut can, yok ol annla bul an,
O can kim dostunu bulmu kamu vakti said olmu.

tr. Bu can o denizden dolmu olup gönül zevki fazlalamtr.

2. Can dalgas heveslerinden geçerse nefis denizinde karar eyler.

Hayat da o balktr ki o denizden gdalanr ve orada yaar.

3. Bu cann canana eit olmas aklmdan uzaklap çkmt ama
cihann günei her bir zerreden parlayarak ortaya çkmtr.

4. Ben ta gönülden, ak kölesiyim. Canm da ona bir kurban-
dr. Sürekli onun cokunluu ve hallerinden bana yeni elenceler
gelir

5. Kalb sahibi kalbini alm ve bu beden kalb halka kalm. Be-
denim kesrette ama gönül dalp vahdette tek kalm.

6. Gönül ehli bayram gelsin de ad olaym diye bir yl beklemez.
Çünkü arifin her saati baka bir bayramdr.

7. Ey Hakk! Cann unut. Allah'ta yok olup O'nu bul. Dostunu
bulan cann bütün zamanlar kutlu geçer.

KNC NEV: Dördüncü makamda bulunan kâmil için hârik-ül-

âdet olan kerametlere meyi ve iltifatn fitne ve zararlarm bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, dördüncü makamda olan kâ-
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mil, dördüncü isim ile megul olur. Hak, Hak, Hak deyip, yâ ken-

disini kullanr veya kullanmaz. Böyle tekrar ile te'sirini bulur. Kal-

binde hâsl olan garib ilimlerden ve acîb hâllerden yüz çevirip, Al-

lâm- guyûba döner. Kendi eliyle zuhur eden hârik'ul-âdelere ve

çeit çeit kerâmetlere iltifat ve itibâr etmeyip, ikrâm eden Haz-
ret-i Mevlâ'ya gelir. Zirâ kerâmet göstermenin, erkeklerin hayz ol-

duunu bilir. Ona meyi ve sevgisini perde ve fitne bulur. Onun için

kâmillere baknca, onlardan bir kerâmet görünce, kendilerinin bil-

mediklerini görürsün. çlerindekilerden haberleri olsa da, kimseye
söylemezler. Nitekim bir kâmil, bir kimsenin yanndan geçip, câ-

miye giderken, o kimse o kâmilin ayana bir küçük ta vurmu,
bu kâmil ise o vurana ne dönüp bakm ve ne de ta görmütür.
Lâkin ta vuran, o anda orada düüp can vermitir. Bunun üze-
rine orada bulunanlar ona demilerdir ki, evliyânn ân afv ve rzâ
iken, adam öldürmen câiz midir? Cevabnda demitir ki: «Yemin
ederim ki, benim bu iten asla haberim yoktur. Ne tan acsn duy-
muum, ne de atan görmüüm». Allahü Teâlâ'nn âdeti öyle Câri

olmutur ki, evliyâsna ikrâm için, onlardan habersiz onlara yardm
eder. Onlara ihânet edenlerden intikam alr. O hâlde her kâmil-i

mahfuz, kendinden zuhûr eden kerâmetleri bilmez. Bilse de kerâ-

mete iltifat olmaz. ltifat eylese de, meyi ve muhabbet etmez.

Kendinden görünen kerâmetlere meyi edip, onlarla duran sâ-

likin hâli, u hac yolcusuna benzer ki, Kâbe'ye gitmek ister. Hac
adaylar ile gidip, yolun çounu aldktan sonra karsna gayet gü-
zel bir hanm çkar. Akln bandan alp ona her eyi unutturur.
Böylece o hac, ona muhtaç olduunu ve ona kavumay kendine
ilâç bilir. Arzusuyla yannda kalmak ve sohbetiyle kâm almak mu-
rad eyledikte, hac emiri ona der ki, burada bununla kalma, hac-
larla Kâbe'ye gel. Ayrlp yolda kalma ki, Beyt-i erifi tavâf ve zi-

yâret edelim. Sonra dönüte onu sana nikâhla alalm. O zaman se-

nin olsun ve hep belâlnla kal. Lâkin imdi burada kalrsan, ona
kavuamazsn. Kavusan da haram olur. Piman olursun. Beytul-
lah'dan geri kalp, mahrum olursun. O zaman o hacnn nefsi arzu-
su galib olup, haclardan ayrlp, akla o kadna yaklap, yüzünden
peçesini kaldrr ve görür ki, Allah korusun! Az kokmu, suyu ak-
m, dileri dümü, yüzü krm, gözü karm, kapa imi,
koltuu pimi, rengi gitmi, ii bitmi, saç dökülmü, beli bükülmü,
bir kara kuru acuze imi. O anda pimân olup, haclara kavumak
ister. Ama yetiemez. Feryâda balar. Gece gündüz alar. Faydas
olmaz. Buradaki hac sâlike misâldir. Kabe yolu, Hak yoluna misâl-
dir. Beyt-i erif Hazret-i Ehâdiyyet'e, kadn keramete misâldir ki,

sâlik yolculuu esnasnda ona mâil ve tâlib olur. Hac emiri mürid-i
kâmile, haclar sülük yapanlara misâldir. te üphe yoktur ki, sâlik

Kutd, yaknlk makamlarna kavutuktan sonra, bütün kerâmetler
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ona muti' ve emrinde olur. Halbuki o. bunlarn hepsinden geçmi,
sevgilerinden kurtulmutur. Eer hevâs galip gelip, vaktinde ola-

cak ii, vaktinden önce isterse ve keramete meyli ile dolap kalr-

sa, bouna nefsine eziyet verip, matlûbundan kesilir. Eer ona ke-

râmet hâsl olursa da, hakikatna vâsl oldukta I eritikte 1. bo ey.
olduunu görür. Zirâ ne dünyasna, ne de âhiretine bir faydas
vardr. îte o sâlik, pimanlk ateinde yanp yaklr. Zirâ çeit çe-

it zorluklarla yükseldii makamndan o meyi ve muhabbetle iner.

Ama keramet, kendi nefsinde kötü bir ey deildir. Zirâ Hak Te-

âlâ'run evliyâsma ikrâmdr. Lâkin ona meyi ve muhabbet sâlihin

fitnesi ve tuzadr. Nazm : ^

1. Cevher vücûd- aktr, ol mâ-baky araz

Fevt olsa ol bulunmaz ona gayr ey ivaz.

2. Ahd eyledim ki, aka vefa eyleyem müdâm
Ho geçti ömr ü ahdimiz onunla mâ-intkaz.

3. Efsürde olsa cehl ü keselden tabiatn

Ak ateiyle zâil olur ancak ol maraz.

4. Ey dil tahammül eyle bu bâr-i muhabbeti

Mahbûbdan ne gelse, kabûl eyle mâ-faraz.

5. Farzn edâ edende verir kalbe inbisât

'râz edende dost hem'ül-kalbi inkbaz.

6. HAKKI arâb- ak müdâm eyle nû kim
Âdem vücûda gelmeden oldur heman garaz.

1. Cevher, akn varldr. Geriye kalan ise gölgeden ibaret. Eer
o ölürse ona baka birey denk olamaz.

2. Ahdeyledim ki daima aka vefa eyleyeyim. Bu iyi ama yine

de ömrümüz onunla çeliki içerisinde geçti.

3. Eer yaratln cahillik ve tenbellikten dolay donup kalrsa

bu hastalk ancak O'nun aknn ateiyle geçer.

4. Ey gönül! Sabr ve tahammül göster ki bu sevgi yükünden do-

lay Sevgiliden her ne gelirse kabulümüzdür.

5. Farz yerine getirince gönlüne bir ferahlk ve rahatlama ve-

rir. Yok eer Dost ona srt çevirecek olursa kalb skntyla dolar.

6. Ey Hakk! Daima ak arabn yudumla ki insann yaratlma-

sndan maksat, budur.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Dördüncü makamda bulunan kâmilin Hazret-i
Hakk'n Habib'ine (sallallahü aleyhi ve sellem) muhabbetini, mala
meyi ve rabetini ve mürid olmaya liyâkatini bildirir:

I

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki. dördüncü makamda bulunan
mutmainne nefs sahibi kâmil, eserde gelmi olan vird ve duâlara
meyi edip, Habib-i Ekrem'e (sallallahü aleyhi ve sellem) önceki sev-
gisinden çok, bir baka sevgi hâsl eder. Bu makamda bu kâmile,
mal sevgisi ârz olur. Ancak fakir sâiiklere yardm için mal ve pa-
ra ister olur. Halbuki mal kazanmak, onun gönlünü Hak'dan bir an
alkoymaz, huzur devletine asla mâni olmaz. Kazanlm mal halk-
tan gizlemeyip, htiyac olmadn belli eder. .Kimseden bir ey is-

temeyip, tab'ndaki ihtiyaçszhkla verilen fütuhat alr. Bu ekilde
olan mal sevgisi, ancak bu kâmilin ânna uygundur. Bu niyyet-

le olup, bu ekilde olan mal sevgisi, ancak bu kâmilin âmna uy-
gundur. Bu niyyetle olup, bu ekilde

f
olan mal sevgisi, Allah için

saylr. te bu tür mal sevgisi, asla mezmüm olmayp, makbul ve
deerli olur.

Eer bu dördüncü makamda bulunan
,
kâmili, Hak Teâlâ, ör-

tüsüyle insanlardan saklayp, öhret âfetlerinden koruduysa, en gü-
zel keramet ve selâmet budur. Onu seçilmilerin makbulü ve ava-
mn mehuru edip, meihat hil'atn giydirip, irâd makamnda bu-
lundurduysa, o kâmil bunu kabul eder. Lâkin bu meihat, ,ne taleb,

murâd ve arzü eder, ne de ondan kaçnr, yüz döner ve firar eder.
Ancak Allahü Teâlâ onu kalblerin sevgilisi edip, sevdiklerini ona
itaatli ve bal klar. Müridleri irâd eyledii için, o da onlara tes-

lim olup, kendini onlarla bulundurur. Herkesi kendi nefsinden ef-

dâl ve yüksek gördüü hâlde tâlib ve râgblardan lütf ve rfk ile,

ahlâkn tenzihine irâd buyurur. Aalk ve muhtaçl onlara ter-

gib ve tahsin ile mürid ve muin (yardmc! olur. Böylece Allahü
Teâlâ tarafndan ona gelmi olan meihat kabul etmi oku*. Zirâ

o kâmil, halkn dilini. Hakk'n kalemleri bilir. O hâlde bu sfatlar-

da olan kâmil, mürid olmaya lâyktr, her ne kadar kendisi için

zor olacaksa da. Eer bulunduu yerde, kendisinden olgun birisi

varsa, onu büyük ni'met bilir. Kendine gelen tâlibleri ona gönderip,
rahat bulur. Beinci, altnc ve yedinci makamlara çkp, halife

olup. Hak ile kalr. Nazm s

1. Benimle ol ki, sana Ben enisim ender-i gür
O eb ki. eyleyesin hanümâm terk ü ubûr.

2. Selâmma iitip kabr içinde ho bilesin

Ki sen bir anda deilsin huzûrdan mestûr.

3. Misâl i akl Benim canda her zaman hazr
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Bul anda zevk u sürür çenk ü neyde rene ü nüfûr.

4. Mezar içinde sana ak tuhfeler verecek

arâb ü âhid ü em' kebâb ü nukl ü buhur.

5. Açlsa çem-i basiret bir olan mehudun
Hemie bir gör yine ayn nazr ü manzûr.

6. Ne semte baksa gözün kendi suretin göresin

Eerçi gördüün olsa cemâd ü ya er ü ûr.

7. Beerdeki suverinden beri ol ey HAKKI
Ki bi-nihâye güzeldir bu ruh ü ak gayur.

J. Benimle ol ki, evini barkm terkedip uzaklatn gece meza-

rnn içinde tek dostun Ben'im.

2. (te böyle olursa) kabir içinde selâmm iitip hoça bilesin

ki sen asla Benim nazarmn dnda deilsin.

3. Akl misali cannda her zaman hazr ve nazr olan Ben'im.

te o zaman cannda zevk ve sevinç bul, def ve neyde sknt ve ke-

derde...

4. Ak sana mezar içinde hediyyeler sunacak. O hediyyeler ki

arap, güzel, mum, kebap, meze ve buhurdur.

5. Eer basiret gözün açlrsa gördüklerinin hepsinin ayn oldu-

unu anlarsn. Yine bakann da baklann da ayn olduunun fark-

na varrsn. \

6. Her nereye baksan, orada kendi suretini

düün cansz da olsa, hayr veya er de olsa...

7. Ey Hakk! nsan olarak sendeki görünüten uzakla ki Allah

ak ve ruhun sonsuz derecede güzeldir.

DÖRDÜNCÜ NEV: Ezkiyânn sülûkü tercihini ve evliya tatbi-

kini bildirir»
f

Ey aziz! Ehîullah demilerdir ki, sâlikin mukarrebler yolunda

yükseldii makamlar yedidir. Lâkin .bâz evliyâ, sâlikin sülük ede-

cei makam üçtür dediler. Zirâ mukarrebler yolunu, üç makam sa-

yan evliyâ-y kirâm, birinci makam, makam kabûl etmeyip, ikinci

makam saymlardr. Nefs-i natka onda levvâme ismini alr. Üçün-

cü makam da saymlardr, orada . nefse mülhime denir. Dördün-

cü makam saymlar, nefs onda itminan bulur, mutmainne denir.

Beinci, altnc ve yedinci makamlar saymayp, Hakk'n cezbeleri

F.: 64
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ile gitmilerdir. Zirâ bu yolu üç makam sayan, bâz ehlullah, ancak
ftrat ve cibilliyyet lyaratl bakmndan tayyib, kerîm ve erif
olan, ezkiyâ nefslerindeki sülûkü saymlardr. Leim ve emmâre
olan aa, pis nefse iltifat etmeyip atmlardr. Bunlar kabul et-

tikleri sâlike, üç isim öretirler. Nefs-i Levvâme'de lâ ilahe illallah,

nefs-i Mülhime balangcnda Allah Allah, sonunda Hû, Hû, Hû,
telkin ederler. O sâlik bu isimler ile, mutmainne nefs makamna
gelip, kâmil oldukta ona irâd ile izin, terbiye ile müsaade verirler.

Çünkü nefsi tezkiye bulmu olan sâlik, nefs-i mutmainne makam-
na yükseldikte, irâd etmeye lâyk olur. O hâlde übhe yoktur ki,

o kendi nefsini bile müridsiz terbiye edip, kemâl derecelerinin en
yükseine ulap, seçilmilerin seçilmilerinden olabilir.

Ama bu kitabn bu son bâb ve seyr ü sülûkü yedi makam sa-

yan evliyâ-y kirâmm yolunu bildirir. Zirâ her sâlikin nefsi, ftrat

yönünden zeki, temiz deildir. Leim nefsi olan sâlik, emmârelikten

yükselerek, mutmainne makamna kavuur. Lâkin, kâmil makama
ulamadkça, onda gerekli ekilde irâd olmaz ve irâd makamn
bulmaz. O hâlde bu bâb evliya yollarnn hepsini içine almakta ve

her sâlik için mürid-i kâmildir. Bütün evliyâ demilerdir ki, dör-

düncü makamda bulunan kâmilin nefsi, Rahmâni mutmainne olur.

Kitab ve sünnette ittiba' ile zevk ve lezzet bulur. Etiyle kan gibi,

eriatla imtizaç eder. Edeblerini yerine getirir. O zamanlar lütf eli

onu kâmiller cezbesiyle çekip, nefsine sr yoluyla nidâ gelir: «Ey mut-

mainne nefs, raz olmu ve raz olunmu olarak Rabbine dön» de-

nilir. Onu öyle bir nisyân I unutma 1 kaplar ki, dünya ve âhiret i-

leri tamamen idrâkinden çkar. Ancak yannda olan ey hâtrma
gelir. Bu kâmilden kaybolan ey gibi, bu da ondan kaybolup, onu

unutur. Zirâ bu kâmilin gönlü, müâhededen bir an aynlmayp
Hak ile olur. Nazm

:

I. Aceb kim gördü bir âk
Aceb kim gördü bir balk

II. Yed i nakkâdan birûn

Aceb kim gördü bir Mecnûn
III. Ve Mecnûn olsa bî Leyli

Olur maûk- müstani
IV. Elâ ey cân- can sensiz

Ki zindandr cihan sensiz

V. Hayâlin çana sultandr

Gelir, gûyâ Süleyman'dr

VI. Bu cami' beyt-i ekberdir

Behit ü ayn kevserdir

VII. Gönülde HAKKI bul her ân

Gönüldür Cennet i irfan

Ki vaz geçmi bu sevdadan,

Ki usanm bu deryadan.

Bulunmaz nak-i gûnâgûn,

Ki i'râz etti Leylâ'dan.

Kalr bir ism i bî-ma'nî.

Ki faridir hep esmadan.
Kararm yok bir ân sensiz.

Muradm sensin eyadan.
Gönülde ho hramandar,
Derûn-i Beyt i Akâ'dan,
çi kandil i enverdir,

Dolu Vildân ü hûrâdan,

Ki oldur manzar- Rahman,
Yücedir Ar a'lâdan.
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/. Hiç bu sevdadan vazgeçen bir âk gören var m? Hiç bu de-

nizden bkan bir balk gören var m?!..

II. lâhi nakçnn elinden öte rengârenk (çeit çeit) naklar
yapan bulunabilir mi?!.. Hiç Leylâ'dan bkan Mecnun görülür mü?

III. Eer Mecnun Leylâ'sz kalrsa ad hiçbir mâna ifade etmez.

Her eyden üstün olan Sevgili her türlü isimlendirmelerden feragat-

tadr.

IV. Ey canlar can! Sensiz bir an olsun dur duram yoktur. Ci-

han Sensiz bir zindandr. Varlklardan tek amacm Sen'sin.

. V. Hayâlin canmn Sultandr. Gönülde hoça gezinir durur. Gü-

ya Beyt-i Aksâ içinden gelen bir Süleyman'dr.

VI. Bu cami (gönül), en yüce evindir. çi nur kandiliyle aydn-

lanr. Cennet ve Kevser'in ta kendisidir ki içinde cennet çocuklar

ve huriler dolu...

VIII. Ey Hakk! Her an gönülde bul ki oras Allah'n nazargâh-

dr. Bilgelik cenneti gönüldür ve oras Ar'tan da yücedir.

BENC FASIL

Yedi makamdan, beinci makamda bulunan nefs-i râdyyenin
durumunu, hâllerini, sfatlarn, tavrlarn, fiil, isim ve sfatlarn te-

cellîleri ile olan hâllerini, lm-el-yakîn, Ayn el-yakîn ve Hakk-el-yakîn

mertebeleri misâllerini üç nevi ile beyân eder:

BRNC NEV: Nefs i râdyyenin bu ismi almasn,, seyrini, âle-

mini, mahallini, hâlini, vâridini, sfatlarn ve üstünde olan nefs i

mardyyeye yükselmesini bildirir.-

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, beinci makamda nefs-i nat-

ka, her hâlinde rzâ ile sfatlandndan ismi, Râdyye Irâziyye =
raz olanl olmutur. Nitekim Hak Teâlâ bu nefse: «Rabbine raz ol-

mu ve raz olunmu olarak dön» kelâmyle hitâb etmitir. Bunun
seyri fillahdr. Âlemi âlem-i lâhût'tur. Mahalli I yeril srrn simdir.

Hâli fenâdr [fâni olmaklktrl . Lâkin üçüncü makamda bildirilen

fenâ deildir. Bu iki fenâ arasndaki fark öyledir ki: önceki fena,

orta derecede sâlikin hâli olup, hislerin duyarllndan geçmitir.

Bu fenâ ise, sülûkün sonunda bulunup, beka ile ereflenenii hâlidir.

Beerî sfatlarn mahv olup gitmesidir. Sâlik bekaya hazr olup,

ona kavumutur. Zirâ beka üçüncü fenânn ayn olup, bu fenâ on-

dan sonra gelir. O ise Hakk-el-yakin olup, yedinci makamda ele
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geçer. Bu râdyye nefsin varidi yoktur. Zira vârid, ancak; beka s-

fatlar ile olur. Halbuki bu kâmilin beeri sfatlan öyle zail olmu-
tur ki. eseri bile kalmamtr. Onun için bu makamda bu kâmil

olup, nefsiyle bakidir. Bundan önceki makamlarda olduu gibi, no

Rabbi ile bakidir, ne de yedinci makamda olacak olan gibidir. O
hâlde bu öyle bir hâldir ki. ancak zevk ile, tadarak anlalr.

Bu nefse ikrâm için verilen sfatlar verâ', hulûs, muhabbet,
nüs. huzur, kerâmet, terk, mâsivây unutmak, .kemâl üzere5 teslim
ve rzâdr. Zirâ bu kâmil, Cemâl i Mutlak'n ühûdunda müstarak
olur. O hâlde, âlemde meydana gelen her eyi, itirazsz, gönül ho-
luuyla kabûl edip, haz alr. Hiç bir kötülüü, kendinden gidermek
için teveccüh etmeyip ebsem durur. Bu hâlde iken bile, insanlara
nasihatle emr ve nehy edebilir. Bu hâl onu, Allah'n kullarn ir-

âddan ahkoyraayp iine devam eder. Sözünü duyan, ondan isti-

fâde eder. Bütün bunlarla beraber, bu kâmil srrn srryla âlem-i

lâhûtu bulur. Bu makamn sâhibi Hakk'n huzuru ile edeb deryâ-
sna dalar. Duâs asla red olmaz. Lâkin edeb ve hayâs gâlib oldu-

undan, bir ey isteyemez. Çâresiz kalsa, duâ eder ve duâs kabûl
olur. Bu kâmil Hak Teâlâ'nn katnda aziz ve mükerremdir. leri

gelenler ve avam arasmda
?
da muhteremdir. nsanlarn O'na ta'zîm

ve saygs cebridir, kahrid'ir. O'na ne için ta'zîm ettiklerini, sayg
gösterdiklerini bilmezler. Bu kadar ta'zîm ve sayg ile beraber, bu
kâmilin, insanlara asla meyli olmaz. Zâlimlere eilmez ve kat'iyyen

onlar sevn ez. te onlarn tabiatlar ateten kurtulur. Her ne ka-

dar fakir o!ap, kendine ihsânda bulunmu olsalar da, yine onlara
bakmayp, Rabb'i ile megul olur. Zirâ o tecrübe ile, insanlardan ay-

rldkça, ona meyi ve muhabbetlerinin çoalp bir karar üzere kal-dn denemi, onlarn malndan nasibi var ise, elbette bir bahâne
ile kendine geleceini bilmitir. O hâlde insanlarn elinde bulunan
dünyalklar sebebiyle, o niçin onlara eilsin ve rabet etsin? Hal-

buki bu kâmil, bâtn âleminde, öyle bir sultanla kavumutur ki,

zâhirdekilerin, lyâni dünya saltanatlarnn hepsil onun hükmü, ye
kahr altnda kalr. O halde o, tab'asmdan bâzsna nasl tenezzül

edip, meyi ve itibâr edebilir. Ve insanlara nasl davranabilir ve

güvenebilir?

Bu beinci makamda bu kâmil, beinci isimle megul olup
Hayy, Hayy. Hayy demee devam eder. Böylece fenâs gidip, Hayy
ile beka bulur ve onun üstünde olan altnc makama gelir. Kap
üzerinde dururken, sevgililerin menziline gidebilir. Bu isim ile,,me-
gul oldukça, fenâdan çkp bekaya erip, Hayy sfat ile muttasf
olur. Onunla iitip, onunla görür.,,onunla konuup, onunla anlar.

Onunla tutup, onunla yürür. FiillerTn tecellilerini geçip, isim ve s-
fatlarn tecellisine kavuur. Nazm :
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1. Olmu semai evk ile tebih melek

Raks eyler ol teraneyle dem-be-dem felek.

2. Âlâ- kldlar elf-i vahdeti hemân
Ahâd- mümkinât ki sfr oldu yek-be-yek.

3. Bâki kalandr ol elf-i vahdet i vücûd

Ger levh-i itibârdan olsa bilcümle hekk.

4. Tebih edip cihanda kamusu Hûda'ya der

El mecdü ve'l-kerâmetü ve'l-kibrâyâ'ü lek

5. Bizlerle ak kendi yüzün seyr eyler lyân

Çem-i cihanz olmu o bu çeme merdümek

6. Dil ver belâya kldn ise da'veti velâ

Nakd i velâye kûh- belâdr güzel mehek

7. HAKK bu ak söyle ki bî-vasf- ak ür
Dersin ki zevk ehline taâm oldu bi-nemek.

1. Melekler, cokunluk semas ile tebih ederler. Felek de o te-

rane ile dönüüne devam eder.

2. Vahdet'in birliini çoalttlar da varlklarn her biri tek tek

sfr oldu.

3. Geriye kalan yalnzca Vahdet-i vücud'un elifidir. Eer itibar

sayfasndan hepsi hurdaya ayrlsa, silinse bile.

4. Cihanda onlarn herbiri Allah' tebih ederek derler ki: 'Ulu-

luk, keramet ve büyüklük Sen'in içindir."

5. Ak, bizlerde apaçk kendi yüzünü seyreder. Biz cihann gö-

züyüz. O da bu gözün gözbebei.

6. Eer velilii davet ettiysen belâya gönül ver. Çünkü velaye-

tin karl belâ dadr. Ne güzel ölçü, ne güzel mihek ta.

7. Ey Hakk! Bu ak söyle ki aksz, iirin, zevk ehli için tuzsuz

yemek olduunu yine sen söylersin.

KNC NEV: Beinci makamda bulunan kâmüe hâsl olan fiil,

isim ve sfatlarn tecellilerini ve bunlarla hâsl olan kerametleri

bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, nefs-i râdyye sahibi olan kâmil,

beinci makamn sonlarnda, fiillerin tecellilerini geçip, isim ve s-

fatlarn tecellilerine gelip, altnc makama yükselir. Böylece ilm'el-

yakinden Ayn'el-yakin mertebesine gelir. Oradan bir cezbe ile ye-

dinci makamna girip, o makamda kendisine Hakk'el-yakin hâsl

olur.
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Fiillerin, tecellîsi: Allahü Teâlâ'nm fiillerinden bir fiil, kulunun

kalbine münke.if olur. Allahü Teâlâ fiillerinden biri ile kuluna, te-

cellî edince onun bütün eyadaki cereyan kudreti, o kula münkeif
olur. O kul, yalnz Allahü Teâlâ'y hareket ettirici ve durdurucu
bulur. Bu hâl ona müahede ile olur. Bu hâli, ancak ehli bilir. Bu
fiilerin tecellisi, ayaklarn kayma yeri olur.* Balangçta olanlara

bundan korku ve ürperti gelir. Zira onlar fiili kendilerinden tama-
men nefy ederler. Lakin Hak Teâlâ'nm koruduklar, istikamet üze-

re giderler. Bu makamda olan kâmil, bu fiillerin tevhidinde olan
tecellide sabit olur, hareket ve durdurmay Hak Teâlâ'dan bularak,

eriatn hükümlerini kendi nefsinde icra ederse, o korunan kimse,
bu tehlikeli tecellileri geçip isim ve sfatlarn tecellilerine yüksele-

bilir. Sabit olmadysa, Hak yolundan dönüp, zndk olur. Esfel-i sâ-

filine gidip tabiat zindannda kalr. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâ-

hil aliyyül azim!

simlerin tecellîsi: Hak Teâlâ'nn Esmâ-i Hüsnâ'sndan bir ismi,

kulunun kalbine münkeif olur. Allahü Teâlâ isimlerinden biriyle,

kuluna tecelli edince, o kul, ismin nurlar altnda öyle malûb olur

ki, eer Allahü Teâlâ o anda o isim ile çarlsa, o kul, onun cevabn
verir.

Sfatlarn tecellîsi: , Hak Teâlâ'nm kendi sfatlarndan biri ku-
lunun kalbine münkeif olur. Bir kulun, bütün sfatlar fenaya ka-
vuursa, Hak Teâlâ, onun kalbine kendi sfatlarndan bir sfatla

tecelli eder. O sfatn bâz eserleri, Allahü Teâlâ'nm ihsân ile, o
fâni olan kulda zâhir olur. Meselâ Hak Teâlâ, ona Sem* (iiticil

sfat ile tecelli edince, o kul cemâdâtn 1cansz eylerini bile nut-

kunu fkonumasnl iitip anlayabilir. Çünkü o fâni kul, ilm'el-ya-

kln ve ayn'el-yakin mertebelerinden geçip, Hakk'el-yakîn merte
besini bulmu olur. Dier sfatlar da, buna kyâsla bilinebilir.

Nazm :

I. Cümle sfatna hemân
Bahr-i hayatsn revân

II. Gene sen ü tlsm biz

Rûh sen ü çü cisim biz

III. Bulsa fenâ vücûdumuz
Sâkî olur Vedûdumuz

IV. Levh-i vücûd ser-te-ser

Oldu mufassal et nazar

V. Oldu cihan âb ü kil

ki cihandr âm bil

VI. Biz ki cihetteyiz hemân
Bi cihet olsa ol yân

Âyinedir sfâtmz,
Misl-i zebed hayatmz.

Zâtna yüzbin isim biz,

Aklar asl zâtmz.

Baki olur ühûdumuz.
Hail ola mükilâtmz.
Doldu hurûf u ho süver.

Cümle mücmelâtmz.
Nak-i cihan can ü dil,

Sûret-i mümkinâtmz.
Bizden o dost olur nihân,

Mahv ola hep cihâtmz.
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Vn. Biz ki vücûda gelmiiz Dosta sücûda gelmiiz,

HAKKI ühûda gelmiiz Ak iledir sebatmz.

/. Bizim sfatlarmz Onun sfatlarna birer aynadr. Sen hayat

denizisin, bizim hayatmz ise o denizin köpüü.

11. Sen hazine, biz tlsmz. Z&tm için yüzbinlerce isim yine bi-

ziz. Sen ruh, biz cisimiz ve kiiliimizin esas aktr.

îti. Eer vücudumuz yok olsa, görüntümüz kalr. Sakimiz Al-

lah olunca bütün mükildtmz hallolur.

IV. Beden sayfas batan baa harfler ve güzel resimlerle doldu

da bütün o yüzümüz bölümlere ayrld bak.
*

V. Cihan su ve topraktan ibaret. Onun süsü ise can ve gönül-

dür. Varlmzn görüntüsünü ise iki dünya olarak anla.

VI. Biz herhangi bir yöne girersek O dost bizden gizli kalr. Eer
O hiçbir yönde olmakszn ortaya çkarsa bütün yönlerimiz hemen
yok oluverir.

VII. Bizim yaradlmzn nedeni o Dost'a secde içindir. Ey Hak-

k! Müahedeye gelmiiz ki ayakta kalabilmemiz ak iledir.

ÜÇÜNCÜ NEV: lm'el-yakin, ayn'el-yakin ve hakk'el-yakîn hâl-

lerini ve vahdet-i vücüd ühûdunun art ve rükünlerini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sâlik-i sâdk, ilm'el-yakin mer-

tebesini geçip, ayn'el-yakin mertebesine gelince, Hakk'n cezbesi ile

Hakk'el-yakin mertebesini bulur.

lm'el-yakin: Akli delillerden hâsl olan ilimdir.

Ayn'el-yakin: Müahede ile hâsl olan ilimdir.

Hakk'el-yakîn: Kulun sfatlar, Hakk'n . sfatlarnda fâni olup,

kendisi O'nunla ilmen, ühûden ve hâlen beka bulmaktr. Hakîkat-

ta kulun, ancak sfatlar fâni olup, zât fenâ bulmaynca, fâni olan

kulun ayn bâki olmak lâzm gelir. Hakk'a iftirâ eden câhillerin

bozuk düünceleri gibi, zât Hakk'n zâtnda fâni olmaz, kalr. Zi-

râ kul, Mevlâ'sna tam kullukla, zül, acz ve miskinliini izhâr et-

mekle ve kullua uymayan sfatlarn hepsinden fenâ bulmakla, O'na

yaklatkça, O da kendi fadl ile, o kuluna, fâni olan kötü sfatlarna

karlk, kendi güzel sfatlarndan ihsânda bulunur. Evet her eye
kadir Allahü Teâlâ ve her eyden âciz kuldur. Lâkin Hak Teâlâ

murad edince, bir kulun olan aalklar giderip, yerine karln-
da, dier kullarnn âciz olacaklar kerâmetleri verir. O Faal-i Ha-

kim'dir. Bir âciz kuluna kudret verse, Mevlâ's izniyle, kâinatnda

mutasarrf olur. Zirâ kullukla Rablk biribirine ayna olup, biribirin-
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den aks alr. Kulluk ise. elde olana rzâ, olmayana sabr, hududu
muhafaza ile :meydana gelir. Bunun misâli bir parça kömürdür.
Eer atein ziyâs bir duvara düüp, ondan o kömüre aks edip.

onu aydnlattysa. bu ilm'el-yakine misâldir. Eer atein alevi, per-

de ve vastasz kömürün karsnda duruyorsa, bu ayn'el-yakine mi-

sâldir. Eer o kömür atein yannda ise ve onun hararetinden ya-

np, ate gibi olup, kendi sfatlarndan fâni olduysa, öyle ki o kö-

mürün karal yanan, parlayan ate, soukluu ate scakl, bo-

zulmas atein fiili hâlini aldysa, bu hakk'el-yakîn misâlidir.

. O hâlde sâlik, mücâhede ile altnc makama kavuabilir. Lâkin
yedinci makama kavumas Hakk'n cezbelerinden bir cezbeyle olur.

O ise, hakk'el yakin, ehâdiyyct, cem'ul cem' mertebesi isimlerim

alr. Bu hakikata.kavuup, tevhid-i hâli olan kemâli buldunsa, söz-

de tevhid ile muvahhid olan mukallidîerin, o yanlmas ve aldan-

mas, sana zâhir olur. Onlar maymun tabiatleri ile aybl, gadab ve

ehvetine malûb, engel ., perdeleri ile perdelenmi iken, vahdet-i

vücûd bileni arif ve muvahhid sanp, onu hakikata vâkf bilmiler-

dir. Onu kemâlin zirvesine kavumu bir fâdl görmülerdir. Hayr!
öyle deildir! Bu düünce ve bilmelerin hepsi yanltr. Zirâ, vah-

det-i vücûd mârifeti sâhiblerine asla bir fayda vermez. Belki öyle

olur ki, onun sebebiyle ilhad yoluna giderler. Zndik olup, tabiat

zindanna düerler.
.,

• Sâlike sülûkünde faydal olan, umûmi olan vahdet-i vücûdu ü-
hûddur. Yalnz, marifet lbilmekl faydal olmaz. Çünkü eksiktir. ü-

'

hûd ise, bir ztrari hâl olup, mücâhede ile hâsl olur. Zül ve iftikar

ile vücûda gelir. Zirâ müâhede, ancak mücâhededen doup kuvvet
bulur. Bu müâhede hâli, eriata uyulduu ve güzel huylarla huy-

lanm bulunduu zaman sahibine faydal olur. Yoksa zndklk fe-

lâketine sebeb olur. Nazm:

1. Bu âlemi pür-nak ü nigâh anla da seyret

Tufân- gül ü cû-i behâr anla da seyret.

2. Bala denenin açla tâ dide-i cann
Afâk dolu cilve-i yâr anla da seyret.

3. Yârin ki, kamu tâlib ü matlûb ola yekrenk

Ol biri bugün nice hezâr anla da seyret.

4. Ol ate-i pinhân ki, cihan yakan oldur

Eflâki dolu düd ü erâr anla da seyret.

5. Ol nü ki, nî içre nihândr an fehmet
Giymitir o gül kisvet-i hâr anla da seyret.

6. Ecsâm gubâr anla ki can vechine konmu
Ol mân yân-1 zir-i gubâr anla da seyret.
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7. Ol cân- cihan ara sen sende bul an
Ol zülf ü ruhu leyi ü nehâr anla da seyret.

8. Çün meyve-i irîn-draht- d ü- cihansn
Bu nice ecerdir ne semâr anla da seyret.

9. Ey HAKKI, basiret gözün aç bak bu cihâna

Hem maher ü hem Cennet ü nâr anla da seyret.

1. Bu âlemi nak ve resimlerle dolu olarak anla da öyle seyret.

Bunu bir gül tufan ve bahar cokunluu anla da seyret.

2. Azn bala ki can gözün açlsn. Ufuklar da Sevgilinin cil-

vesi anla da seyret.

3. Yarin bütün isteyeni ve isteneni bir renktedir (ayndr). -
te o Bir i bugün nice binler olarak anla da seyret.

4. Bir gizli ate ol ki cihan yakan odur. Gökleri de duman ve
kvlcm ile dolu anla da seyret.

5. Sen bir içki ol ki aslnda o zehir içinde gizlidir. Bunu iyi anla.

Aslnda o gül bir diken elbisesi giymitir iyi bak!..

6. Cisimleri, can yüzeyine konmu birer toz anla. Ay' da tozun
altnda görünür anla ve seyret.

7. O cihann can olan Allah' ara ve O'nu kendinde bul. O zü-
lüfü gece, yana da gündüz anla da seyret.

8. Madem ki iki cihann güzel bir aacsn, öyleyse bunun nasl
bir aaç ve nasl meyveler olduunu anla da seyret.

9. Ey Hakk! Bu cihana basiret gözünü açarak bak. Hem maher,
hem cennet ve hem de cehennem olarak dünyay gör, anla ve seyret.

Yedi makamdan altncs olan nefs i mardyyenin hâl, sfat, ta-

vr, bâz srlarn, tabiatnn tarifini, isimlerini üç nevi ile beyân
eder:

BRNC NEV: Nefs-i mardyyenin, bu ismi almasn, seyrini,

âlemini, mahallini, hâlini, varidini ve sfatlarm, buradan yedinci ma-
kama geçmesini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Allahü Teâlâ, altnc makam-
da nefs-i natkadan râz olduundan, ismi mardyye Irâz olunmu 1

olmutur. Nitekim Hak Teâlâ bu nefse: «Rabb'ine râz olmu ve ra-

z olunmu olarak dön» kelâmiyle hitaba etmitir. Bunun seyri anil-

lahdr. Alemi ehâdet âlemidir. Yeri hafidir. Hâli hayrettir. Varidi

ALTINCI FASIL
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eriattr. Sfatlar, Allahü Teâlâ'nn ahlâk ile ahlâklanmaktr. Be-,
eriyyeti terk ve hüsn-i hulktur. Hatâlar afv, ayblar örtmek, hüsn-i
zan, herkese lütf ve efkattir, insanlar tabiatlarnn zulmetlerinden,
ruhlarnn nurlarna çkarmak için onlara meyi ve muhabbettir.
Lâkin bu meyi ve muhabbet fillahdr. Allah için olduundan mak-
buldür. Nefs-i emmâre makamnda olan eilim ve sevgi gibi de-
ildir. Bu re'fet ve rahmettir. Zira nefs-i emmârede sevgi nefs için
olduundan kötü, çirkin, gaflet ve zulmettir. Bu ise, nefs-i mardy-
yenin sfatndan olup, halk ile Hâlk'n sevgisini birletirebiliyor. Bu
alacak bir ey olup, ancak bu altnc makama kavuanlara nasîb
olur. Onun için bu makamda olan kâmil, görünüte insanlardan ay-
rlmaz, ama bâtn kibrit-i aluner gibi olup misil bulunmaz. Seçil-

milerin seçilmiidir. Nür menba, esrâr ma'deni, seçilmilerin ön-
deridir ve hâli ilm-i lâhi dâiresidir. ühûdunda ayâr kalmayp,
kalbi mâsivadan kurtulmutur. Bu makamn sâhibi, Allahü Teâlâ'-
nn ve insanlarn yannda beenilmitir. Kendisi hereyden razdr.
(Muhakkak ki, Allahü Teâlâ'nn râz olduklanndan râz olup, ha-
ramlardan râz deildir! . Deeri yüksektir. Bu kâmilin seyri anillah-

dr. Yâni Hazret-i Hayy ü Kayyûm'dan, muhtaç olduu ilimleri alp,
âlem-i gaybdan, ehâdet âlemine. Allahü Teâlâ'nn izni ile dönmü-
tür. Böylece kendine ihsân edilen mârifetlerden, insanlara fayda
verir. Herkese, lâzm olan hikmeti, anlayaca derecede söyler. Bu
kâmilin hayreti, makbul hasletlerdendir. Huzûr- hazrettir. Bu hay-
rettir ki, «Yâ Rabbi, Sana olan hayretimi artr» . duas, Hazret-i Sd-
dik- Ekber'den bildirilmektedir. Bu hayret sülûkun balangcnda
olan hayret deildir. O tam gaflettir. Bu kâmilin sfatlarmdandr:
Her sözünü tutar. Sözünden dönmez. Her eyi yerine koyar. Ada-
letten çkmaz. Yeri geldiinde o kadar infâk eder, mal verir ki,

tand olmayan görse, onu israf ediyor zanneder. Yerini bulma-
ynca, o kadar az verir ki. tanmayan bahil ve hasîs zanneder. Ken-
dini öven kimseye, vermee uygun deilse, bir ey vermez. Kötü-
leyene, ihsana uygun ise, kendini kötüledii için hakkn vermemez-
lik etmez. O kerem menbadr. Bu güzel hâller, gönül sâhibi olan
kâmillerin âmdr. Bu makamn sâhibi, her hâlinde, orta hâldedir.

frat ve tefritten uzaktr. Bu orta yol, dile kolaydr ama yapmak
zordur. Bu güzel huyla sfatlanma herkes arzû eder. Bu sfatta
olanlar sever, onlardan güzel bah eder. Lâkin orta hâl ve yol zor
olduundan, onunla sfatlanm olan azdr. Zirâ o, bu makam sâ-

hiblerine mahsûs bir lütf-i celil ve sfat- cemîldir.

KNC NEV: Altnc makamda bulunan kâmilin hâl, söz ve
srlarndan bâzsna bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, altnc makamn balangcnda
bulunan kâmile hilâfet-i kübrâ Ibüyük halifelik 1 müjdeleri görü-
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hil'atlar verilip, o hil'atlari: «Kula Ben olurum, Be-

gözü Ben olurum, Benimle görür; dili Ben olurum, Be-

konuur; eli Ben olurum, Benimle tutar; aya Ben olurum.

Benimle yürür» hadis-i kudsisinde bildirilen gibi olup, bu yaknlk
nafile ibâdetler ile olan yaknlktr. te bu nafilelerin yaknlnn
kula bu kadar te'siri olmaktadr. Bundan maksad ince ve karktr.
Hââ! Bir velinin kitaplarn okuyup, maksadn anlamayan mülhid-

lerin inandklar gibi, kul Hakk'n ayn olmaz. Öyle deildir. Zira

evliyâ-y kiramn hepsinin kitaplar eriata uygundur. Muhyiddin-i

Arabi'nin (rahmetullahi aleyh) kitaplar da böyledir. Lâkin, oku-

yucunun anlaynn ktlndan, insanlarda üphe uyanmtr (1).

O hâlde. iin esas öyledir ki, Râdyye makamnda olan kâmil, ikin-

ci fenâya kavutuunda, bozukluk ve ekâvet yeri olan beeri kötü
sfatlar, nafile yaknl olan mücâhede sebebiyle mahv olduysa,

âdet-i ilâhi öyledir ki, onun mahv olan sfatlarna karlk ona iyi

sfatlar verir. O da Allahü Teâlâ'nn izni ile te'sîr edebilir. te yu-

karda beyân olunan. Hakk'el-yakin buna uygun olur. Çünkü.. Alla-

hü Teâlâ bir eye hulûl etmedii gibi, hiçbir ey de O'na hulul et-

mez. in esas, tadarak anlalan bu ileri, akim anlayamamasdr.
Aklla anlamak isteyen yanlr. Doru yoldan çkar. Demek ki, bu
tür iler, ancak hâl ile .anlalr.. Hâli olmayanlarn bunu anlamas
imkânszdr. Zirâ bu, fenâ ve bekann darda bir benzeri yoktur

ki, ona benzetilebilsin. Nafile ve farzlarn sebeb olduklar yaknlk-
larn da bir benzeri yoktur. Bunun için misâl verilemez. O hâlde

bunu bu bâbda yazmamzdan maksat, bu makamda olan kâmile hi-

tâb etmektir. Zirâ onun hâl ile bunu tatmas vardr. Bu iler ile,

bu makamda olduunu anlar. Çünkü Hak yolu yolcusunun makam-
larnn sonu ve en yüksei, meleklerin kblesi olan Adem'in sûre-

tindekine kavumasdr. Bu sûretin hakikati, Muhammedi'dir. Rab-
bâni latifedir, Hû'nun büyük srrdr. Allahü Teâlâ'ya yaklamann
sonu budur. 0_hâlde sâlik bu makama kavuunca, tam kullukla, zül,

acz ve meskenetle sfatlanm kâmil olur. Nefsini bu sfatlarla bi-

lince, Rabb'ini Rubûbiyyet sfatlar ile bilir. Zirâ,bu kâmil nefsini,

zül ve fenâ ile bulduundan, Rabb'ini izzet ve beka ile bulur. Kul-

luk aynas, Rab'lk aynasnn karsnda durur. O hâlde birinde olan,

dierine akseder, ilenir. Nitekim Hak Teâlâ: «Yere, göre smam,
lâkin mü'min kulumun kalbine sarm» buyuruyor. te o hâlis kul,

eyâmn hakikatinin hepsinde yerletirilmi olan gizli ve ince sr-

lar lâhi ilim ile bilir. Nitekim Hak Teâlâ: «Allahü Teâlâ, Adem aley-

hisselâma bütün isimleri öretti» buyuruyor. Bu srlar, bu tür bir

iâretle kullarna duyurdu. Bu makamda bâz gizli srlar olup, söz

(1) Muhyiddin-i Arabi (rahmetullahi aleyh) hakknda geni malûmat Mek-
tûbât- Rabbâni'de vardr.
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i

ve yaz ile anlatlamaz. Allahü Teâlâ tebihden, benzetmeden, mi-

sâlden aziz ve münezzehdir.

Bu altnc makamda, bu kâmile bu Âdem sureti kef oldukça,

bunu sâliklerin en büyük matlubu, kâmillerin en yüksek makam,
her eyin en üstünü olduunu bilir. O hâlde bu sureti kazanmada
eriata yapmak ve tarikatn artlarna, doru yapmak ve altnc
isim olan Kayyûm'u okumakla gayret gösterir. O zaman ebrârm iyi-

liklerini, kendisi için kötü bulup, eriat, tarikat ve hakikatin edeb-

leri ile daha çok edeblenir. Âdem'in sureti ile Hakikat i Muhamme-
diyye'nin esasna kavuup, yedinci makama gelir. Nazm

:

1. Ol kân hüsn ile yok idi gayriden nian
imdi artk örendim ala mâ aleyhi kân.

2. Bir ak imi bu kesret-i surette cilveger

Her tecellîde olur, kendine ait bir ân.

3. Ol nûr- mahz kld, bu evsaf ile zuhur
Nâm tenevvüât- zuhuratadr cihan.

4. Her çend gayr ak nihûn ü yânda yok

Fi hadd i zâtini ne nihân oldu ne yân.

5. Cüdiyle oldu fâiz-i yân- ins ü cin

Lütfuyle oldu sâri-i etvâr- cism ü cân.

6. Candan sever, gönülde bilir, sende his eder

Pes ak imi gören, iiten, söyleyen neman.

7. Ondan iit, ona de, ona bak, onunla bil

Fa etme ak srrm bu akla el aman!

8. Çün cehl i nefs ü vehm i sevdadr azab ruh
Nefs ü sivây ak bil et zevk-i câvidân.

9. Asl usûl ak imi ey HAKKI çekme gam.
Koy hazz- nefsi, aslna var ver ona revân.

1. Eskiden yalnzca o güzellik madeni Allah vard ve baka hiç

bir ey yoktu. imdi ise bildin ki bütün her ey o kaynaktandr.

2. Bu, suret çokluunda kendini gösteren bir ak imi. Her te-

cellide de O na ait bir niandr.

3. O katksz nur, bu vasflarla kendini gösterdi cihan, onun çe-

itli görüntülerine verilen addr.

4. Her ne kadar gizli ve açkta olanlarda aktan baka ey yok-

sa da haddizatnda O, ne apaçk oldu ne de tamamen gizli.

5. Cömertliinden dolay insanlar ve cinlerin görüntülerini art-
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tirdi. Lûtfundan dolay da canszlar ve canllarn hareketlerine sira-

yet etti.

6. Canda bilen, gönülde seven ve tende hisseden odur. Ksacas,
gören, duyan ve söyleyen yalnzca ak imi.

7. Ondan iit, onu söyle, ona bak ve onunla bil de aman ha, sa-

kn ak srrn akla söyleme.

$. Ruhun azab, nefsin cahillii ve sevdann kuruntularndan
ibarettir. Nefis ve gayriyi ak anla da ebedi zevk içinde ol.

9. Gidiatn asl ak imi. Ey Hakk! Cam çekme. Nefis bazlarn
terket de aslna var, ona yürü.

ÜÇÜNCÜ NEV: Tabiat, zil ve nefs i Rahmân'nin üçünün bir

cevher olduunu bildirir:

Ey aziz! ' Ehlullah demilerdir ki, hükemânn tabiat dedikleri,

her cisme sirayet edip, cismin onunla tabii kemâline kavutuu ey-
dir. Biz buna zil deriz. Zira bu, izafi bir varlk olup, kendinde bulun-

mayan imkân ile ahkâm üzerine yaylmtr. Allahü Teâlâ, vücûdu
Ivarll mümkinât [olabiliri üzerine yaydn Kur'ân- Kerim'de
bildirmektedir. Nazm :

1. Bu âlem aktan dolmu mekândr
Bu sahra cümle güldür, erguvandr.

2. Ceres fcryâd u figân eyler andan
Ki ol Leylâ, bu mahalde nihândr.

3. Bu sadr mahmili seyreyle candan
Ki bu nf'atle bu sakf- cinândr.

4. Peîman olsa akln ak- Hak'dan
Sözün tutma ki düzd-i kârbândr

5. Sana sen perde olmusun ve illâ

Cemâl-i ak her yüzden yândr.

6. Bu eflâk ü anasr aka ancak
Mezâhirdir, velî nâm cihândr.

7. Cihâm sûret-i ak anlayan can
Bilir nefsin ki, ol bir gizli kândr.

8. Kamu âyineden zahirdir ol yüz
Eerçi kalb i câhil pür-gümândr.

9. Cihân ak bil seyr eyle HAKKI
Ki andan cümlesi nâm ü niandr.
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1. Bu âlem ak ile dolmu bir yerdir. Bu sahra hepten gül ve
erguvandr.

2. Leylâ, bu yerde gizli olduu içindir ki can feryad edip durur.

3. u mahmil köesini canndan seyret ki o, bu yüceliiyle cen-

netlerin tavan gibidir.

4. Eer akln Hakk akndan piman olursa onun sözüne uyma ki

o bir kervan hrszdr, ekiyadr.

5. Gerçi sen yine sana perde olmusun ama yine de her yüzden

6. u felekler ve dört unsur yalnzca akn görüntüleridir ama
ad cihan olmu, o kadar.

7. Cihan bir ak sureti anlayan kii kendi nefsini gizli bir ha-

zine olarak alglar.

8. O yüz, bütün aynalardan görünmektedir. Gerçi zaten cahil

gönül, üpheler içindedir.

9. Ey Hakk! Cihan ak bilip öyle seyret, ki orada ne varsa O'n-

dan bir isim ve niandr.

Buna nefs-i Rahman de demilerdir. Tpk insan kelimesinin bir

çok mânâda kullanlmas gibidir. A'yân- mevcûdat da böyledir.

Onun varlna, isim ve sfatlarna delâlet ettii için böyle denir.

Nitekim Allahü Teâlâ Kuran- Kerîm'de: «De ki, Rabb'imin keli-

melerini yazmak için denizler mürekkeb olsa, Rabb'imin kelimeleri

bitmeden denizler biter, bir o kadar daha gelse gene biter» buyu-
ruyor. Böylece kelimelerden muradn, a'yân- mevcûdat olduunu
duyuruyor, insann her sözünde, bir mânâ olup, baka sözlerindeki

mânâdan ayr. olduu gibi, a'yâh- mevcudatn her birinde bir sr
olup, dier ayh'da olan bundan bakadr. Demek ki, Allahü Teâlâ,

o srlar, nefsini bilen ârif kullarna bildirmitir. Arif olmayan kul-

larndan örtmütür. Meselâ bu kitabn içinde yazl olanlar, ilim

sahipleri okuyup anlayabilir. Halbuki, câhiller baksa, ne okuyabi-

lir, ne de anlayabilir, ne de bir tad alabilir. Bunu, yalnz kark
çizgilerle doldurulmu bulur. Veren ve vermeyen Allahü Teâlâ her

aybdan münezzehdir. Beyt (tercümedir):

Cihan kitabna ne kadar baksam,
Bir harf tekrarndan baka bulamam.
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Nazm

:

U Ey mühendis nedir ol tefrika nokta vü hat.

Bil hatt kevn ü mekân, nokta-i ak oldu fekat.

2. Nokta hat oldu ve hat harf olup, ol oldu hurüf,

Çünki tebdil i suver kld vü tagyîr-i nukat.

3. Noktadan gayri ne kim levh-i ühûdun üzre

Nak olunmu, onu mahv et ki, odur sehv ü galat.

4. Nokta bil, noktaya bak, nokta ol, andan gayri

Her ne kim eylesen oldur sebeb i bu'd u sahat.

5. Bahrdan dür iken enhâr Frat ve at'tr,
Yine su içre erise, ne Frat ola ne at.

6. Ne olur tenbel o ârif, ne seirtip yorulur,

Ehl i rfan revi ü râh olur seyr i vasat.

1. Ey mühendis! u nokta ile çizgi arasndaki fark da nedir. Hat
(çizgi), yaratl ve dünya,- nokta ise aktr.

2. Nokta çizgi oldu. Çizgi harfe dönütü ve harfler kelimeyi olu-
turdu. Böylece ekiller deiti ve noktalar bakalat,

3. Noktadan baka gönül sayfasnda yazlm her ne varsa onu
gider ki yanl ve galat olan ite budur.

4. Noktay bil, noktaya bak, nokta ol ve onun dnda yaadn
her ey kendinden uzaklama ve kzgnlk nedenidir.

5. Nehirler, denizden uzakta iken adlan Frat, at v.s. dir. Oysa
denize karnca ne Frat kalr ne at.

6. Ârif kii ne tenbel olur, ne de kouturup yorulur. rfan eh-

linin gidii ve yolu orta halli olur.

YEDNC FASIL

Yedi makamn yedincisi olan «nefs i kâmile» nin hâllerini, sfat-
larn, alâmet ve kerametlerini, mürid i kâmilin terbiyesi emârele-
rini, kabiliyetli sâlikin metanet ve alâmetlerini, kabz hâli ile bâtn
tamir etmeyi ve sâlike eytann karmasn, aldatmasn, onu alt

üst etmesini sekiz nevi ile bildirir:

BRNC NEV: Nefs-i kâmilenin bu ismi almasn, seyrini, âle-

mini, yerini hâlini, vâridini, sfatlarn ve sâlikleri terbiye etmesini

bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, yedinci makamda nefs-i nât-
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ka. bütün kemâllerine «kavutuu için, ismi Kâmile olmutur. Seyri

billahdr. Âlemi kesrette vahdet ve vahdette kesret âlemidir. Yeri,

Kâfiye
M
nisbetle, rûhun bedene nisbeti durumunda olan ahfâ, hâli

ise bekadr. Varidi, buraya kadar anlatlan tüm nefislerin vâridle-

ridir. Sfatlar, bildirilen bütün sfatlarn bütün güzel huylan ve s-

fatlardr. Bu kâmilin megul olduu vird, Kahhar ismidir. Bu ye-

dinci isimdir. Bu yedinci makam, bütün makamlarn en büyüü ve
en yükseidir. Zirâ bunda bâtn saltanat kemâle erip, mücâhede
tamam olmutur. Riyâzete ihtiyaç kalmayp, orta hâlde bulunmak
yeterli olmutur. O hâlde bu makamn sahibi için bir maksad kal-

mtr. Dier muradlarm almtr. Ancak Sahibinin rzâsn almak
kalmtr. Bu kâmilin hareketlen sevab ve ibâdettir. Temiz nefes-

leri kudret ve inâyettir. Tatl sözleri tam ilim ve hikmettir, pür lez-

zet ve halâvettir. Yüzünü görmek huzur ve nüzhettir. Bu azizi gö-

renlerin kalbine Allahü Teâlâ'nn zikri ve fikri gelir. Huû' ve hudû'
ile O'na yönelir. Nasl yönelmesin ki, o. Allah'n veli kulunun yü-

zünü görmektedir. Belki o, dördüncü makamda iken Veliyyullah

idi. Zirâ dördüncü makam, avâm evliyâsnn makamdr. Beinci
makam, seçkin evliyann makamdr. Altncs seçilmilerin seçil-

milerinin makamdr. Vermek isteyince, vermesine hiç kimsenin
mâni olamad, vermemek isteyince de, vermemesine hiç kimsenin
mâni olamad Allahü Teâlâ her aybdan münezzehdir.

Bu Kahhâr ismi. kutba mahsûs olan isimlerden olup, kutb onun-
imdâd edip, nurlar, hidâyetler ve müjdeler gönderir,

sâliklern içinde sebebsiz zuhur eden cezbe, sürür ve huzur
gibi gönül ve rûh hâllerine yardm, zamann kutbundan lirâd kut-

bundanl olup, onlarn zikr ve teveccühlerine karlktr. Bu maka-
mn sâhibi, bir ân ibâdetsiz olmaz. Bedeninin her uzvuyla, eliyle,

ayayla, diliyle, yahut yalnz kalbiyle ibâdettedir. Gafil olmaz. Bu
kâmilin istifân çoktur. Tevâzuu yerindedir. Rzâ ve sürürü, halkn
Hakk'a ikbâl ve teveccühlerinde l yönelmelerinde! dir. Kzmas ve

üzülmesi, onlann Hak'dan gaflet ve yüz çevirmelerindedir. Hakk'
isteyenlere rabet ve muhabbeti, öz evlâdna olandan çoktur. Bu kâ-

milin arlar çok, hareketi az, kuvveti zaifdir. Emr-i marûf ve nehy-i

münker edip, yumuak ve alçak gönüllülükle söyler. Muhabbet ehli-

ni sevip, sevilmeyeceklere sevgisizlik gösterir. Bununla beraber,

kalbinde kimseye kötülük beslemez. Allah için olan ileri yapar.

Ayplayanlarm ayplamasndan kaçnmaz. Bunun kahr lütfuyla, ga-

dab hilmiyie ve celâli cemâliyle kartndan gadab hâlinde râz
olup, rzâ hâlinde gadab eder. Lâkin hereyi yerine koyup, her hâ-

linde adalet üzere gider. Himmetle bir eyin olmasna teveccüh eder-

se, onu murâdna uygun hâsl olmu bulur. Çünkü bu kâmilin mu-
rad, Hakk'n murâdna uygun, rzâ ve kzmas da O'nunla kâimdir.

Rûhu O'nunla olup, hep huzurdadr.
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KNC NEV: Mürid i kâmilin alâmet vc kerametlerini, kabi-

liyetli sâliki terbiyesinin emarelerini ve kendi âdet ve ibâdetlerini

bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mürid-i kâmil bütün insanlara

çok acyc ve merhametli olur. özellikle Hakk' arayanlar onu, ba-

ba ve annelerinden merhametli ve efkatli bulur. îte mürid-i kâ-

milin güzel âdetleri öyledir ki: Hak Teâlâ'nn marifetini ve muhab-
betini tâlib listeyicil ve kendi hizmet ve sohbetine râgb olup, huzû-
runa gelen sâliklere, sohbetin banda, din ilmini öretip, akidele-

rini düzeltir, üphelerini giderir, mükillerini çözer. Onlar Ehl-i

sünnet vel-cemaat mezhebine uydurup, sonra abdest ve namaz me-
selelerini tamamen öretip, teekkül, tefviz sabr, teslim ve rzây
öretir. Bu minval üzere sohbete bir müddet devam eder. Sâlikin

hâline dikkat eder. Onu Hak yoluna kabiliyetli bir sâîik bulursa,

ona kelime-i tevhidi telkin edip, mukarrebler yolunu açar. Sebeb-

leri terkte, ona malyla yardm edip, her mâniden onu korur. Onun
dayana olup, Hak yoluna doru ilerletir. Sülük isteyeni, kabiliyet-

siz görürse, ona öüt verip: -Bir san'atm varsa, git onda çal, yok
ise adâletten, doruluktan ayrlmadan al verie bala. Zirâ Hak
Teâlâ tenbel ve bo duran kullar sevmez. Bu geveklikle ve ihmâl-

le bu yolda yürümez» demelidir. Eer bu mürid i kâmil, o kabi-

liyetsiz sâliki, san'ata göndermezse, onu aldatm, g etmi olur.

Halbuki mürid-i kâmil gâ faldatc I olmaz. Kendisi için düün-
mediini, insanlar için de düünmez. Resûlullah (sallallahü aleyhi

ve sellem) Efendimiz: «Gl ve g sâhibi bizden deildir» buyurdu
ve böylelerinin zarar ve ziyanda olduklarm buyurdu.

Müridin hizmetçiye ihtiyac varsa, o zaman bunu hizmetinde

bulundurabilir. Lâkin u artla ki, onun mukarrebler yolu sâliki ol-

madn daha önce kendisine bildirmelidir. Bundan sonra huzurun-
da kalrsa, hizmetçi olarak kalr.

Mürid i kâmilin alâmetleri: Ayplar örter. Kimsenin aybn kimr

seye söylemez, özellikle sâlikle sâliklerin kendisine açtklar hâl

ve srlar çok gizler. Asla ifâ etmez. Bu kâmilin nefsi muhtaç de-

ildir. Kimseden bir ey beklemez, öyle güzel ahlâk vardr ki,

hiçbir zaman bir kimseye kzmaz. Kimseye kötü bir söz söylemez.

Ancak Allah için buz eder ve söyler. Yannda yemeklerin ve koku-
larn, iyisi de âdisi de beraberdir. Her türlü giyecek ona göre ayn-
dr. Ona göre pirinçle arpa, su, ile meyve suyu, yün ve ipek, yatak

ile hasr, genç ile ihtiyar, yüksek ile alçan, emir ile fakirin hiçbir

fark olmaz. Hangisi bulunsa mukabilini istemez. Bu kâmil açlkla

tokluk, uyku Ue uykusuzluk, susma ile konuma, uzletle ülfet ve

F. : 65
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bütün âdet ve ibâdetlerde, ilerin hayrls olan orta yol ve hâli

bulur. Yâni her hâlinde, her ii ifrat ve tefrit arasnda bulunur.

Nitekim kâmillerin kâmili ve müridlerin büyüü olan Hazret-i

Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem): «Allahü Teâlâ'ya ye-

min ederim ki. sizin en çok Allah'dan korkannz benim. Yine de
oruç açarm, namaz klarm, dinlenirim ve evlenirim» buyurmutur.
Bu orta hâl ile hâllenen, ancak nefsinden hür olmayp, evliyâ mer-

tebesine erien kâmillerdir. Onun için, orta hâl ve yol, hâllerin en
güzeli, hasletlerin en ereflisi ve kemâl sâhiplerine mahsûs oldu-

unu duyurmutur. O hâlde, orta hâle kavuan kimsenin, mürid
olmasnda anlalmayacak bir ey yoktur. te mürid-i kâmil bu
alâmetlerle tannr. Nazm :

. Merd-i Hudâ sarho olur bî-arâb

Merd i Hudâ ho tok olur bi-kebâb.

2. Merd-i Hudâ valin ü hayran olur

Merd i Hudâ âdetidir terk i hâb.

3. Merd i Hudâ olmad nâr ü hevâ
Merd i Hudâ olmad hem hâk ü âb.

4. Merd-i Hudâ pâdieh-i delk-pu
Merd i Hudâ kenz-i hafi fit-türâb

5. Merd i Hudâ aklla can lübbidir

Merd i Huda'ya çe hatâ çe savâb.

6. Merd-i Hudâ ârif ü âgâh olur.

Merd i Hudâ, gönlü doludur kitâb.

7. Merd i Hudâ, HAKKI, olur aikâr
Merd i Hudâ'dan görünür âfitâb.

1. Allah yolunun yolcusu, arap içmeden sarho olur, kebap ye-

meden de toklar.

2. O, kendinden geçer ve kendini unutur. O, uykuyu terketmeyi

âdet hâline getirmitir.

3. O, ate ve hava deildir. Toprak ve su da deil.

4. O, hrkasna bürünmü bir sultan; o, toprak içinde gizli bir

hazine.

5. O, can ve akln özüdür. Doru ve yanl kavramlar onun için

deildir.

6. O. bilgelik ve uyanklktadr. Onun gönlü kitaplar ile doludur.

7. Ey Hakk! O, kendiliinden aikârdr ve güne onda görünür.
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ÜÇÜNCÜ NEV: Kabiliyetli sâlikin metanet ve alâmetlerini bil-

dirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mukarrebler yolunda ilerleme-

ye kabiliyeti olan müridin metanet ve alâmetleri unlardr-. Nefsine

dümanlk edip, ona açlk, susuzluk, uykusuzluk, susma ve uzletle

zahmetler verip, çeit çeit meakkat ve külfetlerle muhalefet ve

mukavemet gösterir. Onu kendi hükmüne alp, ona galib olur. Bir

kimse onu incitirse, o döüp, söene kzmayp, .kusuru kendinde gö-

rür. Nefsim pis olmasa, Hak Teâlâ, kullarn cefâ ile ona musallat

etmezdi der. Ondan müridine ikâyet ederlerse, ona der ki, vallahi

ikâyetçilere ben hakszlkta bulundum. Zâlim benim, kabahat hep

bendedir.

Sâlik, nefsine galib ve mâlik olunca, bu sfatlarla sfatlannca,

her kusuru kendinden bilince, o sâlik mukarrebler yolunda ilerle-

meye kabiliyetlidir. Onda bâz kötü huylar bulunur, bâz kusurlar

görünürse de, mâni deil, mazur olur. Çünkü kendisinden, beenil-

meyen bir i meydana gelince, râz olmayp, nefsini levm edip,

kimseye kötü söz söylemez. Her kusuru nefsinden bilip, mücâhe-

desinden âciz kalsa, gerektiinde üç günlük açlk, susuzluk ve uy-

kusuzlukla, nefsine kar koymada malüb olsa, kendini söüp dö-

erlerse kusur ve kabahat bulsa, onlara krlp, düman olup, inti-

kam alsa, nefsini düünüp, rahatn arayp, ona yardmc olsa, sü-

lûke kabiliyeti olmaz. Evliyâ yolunun korkusunu almaz. O nefsâni

gidip kendi san'atyla megul olsun ki, rûhânî ticâretin ehli deil-

dir. Zirâ mukarreblerin yolunun esas, ancak nefsinden râz olmayp,

dümanlk etmektir. Onunla mücâdele edip müâhede yaknlna
kavumaktr. O hâlde sâlik, sülûkunu, bu esas üzerine kurmazsa, bi-

nas temelsiz olup, çabuk yklr. Kt'a

:

O güçsüz dervi bir topraa benzer ki herkes adeta onu çiner.

Böylece onun canna binlerce azap etseler de toprak gibi davranp
kimseye bunu söyleyemez.

Kabiliyetli sâlik ise. nefsine hep kzar ve ondan râz olmaz. Elem
duyarsa, ancak nefsinden duyar. Kzsa, yalnz nefsine kzar. Aypla-
sa, yalnz onu ayplar. Zirâ Hak Teâlâ, Dâvud aieyhisselâma: «Ey
Dâvud, nefsine dümanlk ederek Bana yakla» buyurmu ve nefse

dümanln Allahü Teâlâ'ya yaknlk olduunu duyurmutur. O

Topraa benzer, o dervi i hakir,

Ki an çineye her bay ü fakr,

Etseler canna bin türlü azâb,

Söylemez kimseye mânend-i türâb.
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hâlde nefse müsaade eden sülûke kabiliyyetli olamaz. Mukarreble-
rin yolunun hâllerinden bir lezzet alamaz. Zira düman olmayan,
dostu bulamaz. Nazm :

1. Diler bu himmetim kim kendi kendimden çekip dâmân.
Kârbân- tahayyürde kalam ho bî ser ü sâmân.

2. Yumam nefs ü hevâ çemin, ki oldur fitne-i rahim.
Kesem akln ban kim eyler andan bu serim devrân.

3. Kesem her sohbet ümmidin, yanam derd i muhabbetten,
Dökem lezzet arâbn mevt eriip kala dil atân.

4. Çü mihmânhâne-i izzet zelil i münkesir dildir,

Zehî halvâ-y derd ü gam zehî lûzine-i hrmân.

5. Cihânm izzet ü lezzetleri bi-kadr ü kymettir,
Ann indinde kim bulmu gönül tahtnda bir sultan.

6. Gönül, beyt i Hûda'dr, gafletinden cây-i div olmu.
Ki bi-zahmet girer it bulsa ger bir mescid i vîrân.

7. Sana zahm ursa nâmerd, urma sen. merd isen ey HAKKI.
Hüsâra-ül mer'e mes ulün ve lâkin lâ alennisvân.

1. Himmetim, kendi kendimden el-etek çekip kendinden geçmi-
lik kervannda basz ve varlksz kalmay diler.

2. Nefis ve heves gözünü yumalm ki yolumun fitnesi odur. u
akim ban keseyim ki onun yüzünden bam dönmekte.

3. Bütün sohbetlerden ümidimi kesip sevgi derdiyle yanaym.
Lezzet içkisini dökeyim de ölüm eriip gönül susamlk içinde kalsn.

4. Yücelik misafirhanesi u krlp yerlere dümü gönül gibidir.

Bu nasl bir dert ve gam tatls, nasl bir harman oca.

5. Cihann yücelik ve lezzetleri deersiz ve kymetsizdir. Onun
yaranda gönül, kendi tahtnda oturan bir sultana kavumu.

6. Gönül aslnda Allah'n evi iken bilmezlikle bir dev yurdu ol-

mu. Tpk köpein, bir mescid harabesini bo bulup da kolayca gir-

mesi gibi.

7. Ey Hakk! Namerdin biri sana tokat vursa sakn sen de ona
vurma. Yiitlerin klçlar knndan syrlr, ancak kadnlara kar
deil!..

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: Kabiliyetli sâlikin üzüntü ve inkbaz ile in-

irah ve inbisat bulduunu, kabz hâlinde bâtnn imân bulunduunu
bildirir :
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Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, kabiliyetli sâlikin alâmetlerin-

dendir: Kendi nefsini gizli ve aikâr istek ve arzulardan, kötü sfat

ve huylardan temizlemektir. Zirâ nefsi, onun en büyük düman ve

çeitli hastalklarn ba olduunu bilir. Bunun için nefsinden kur-

tulmaya gayret eder. Eer ondan yoluna uymayan bir hareket mey-

dana geldiyse, müridine ikâyete gider. O da, o haddi amann zd-

dna devam ona emr eder. Meselâ sâlikin ikâyeti çok yemek, çok

uyumak veya çok konumaktan ise, bunlarn tersi olan açlk, uyku-

suzluk ve susmak ile emr eder. Böylece sâlikin nefsi, orta hâl olan

az yemek, az uyumak ve az konumaa râz olup, istikamet üzere

gider. Bu sâlik, çou zaman, çâresiz derde düen kimse gibi, kalbi

üzüntülü ve ba iik olarak durur. Açldkta, belâs geçmi kim-

bunun hâsl olmayacan anlayp, onlardan kurtulmaya yönelmi-

tir. Lâkin kavumaa mâni olan kötü hasletlerin tümünden kurtula-

mad için üzüntülü ve akn kalmtr. Zirâ nefsin kötü huylar,

çirkin ve çoktur. Nefs onlarla karm olduundan kurtuluu zor

olup bir kötü huydan kurtuldukça, ondan daha kötüsüne ve pisine

düer. O hâlde, üphe yoktur ki, hâli böyle olan sâlikin kalbi k-
rk, .gözü yal olup, kendi nefsinden ikâyetçi olur. Bu sâlik bâst

ve recâ hâli ârz oldukça, ban kaldrarak ve sesini yükselterek

edebi terk etmekten, gülme ve aka ile ne'e izhâr etmekten sa-

knp, kendisi ile Allahü Teâlâ arasnda olan hâlini deitirmek için

tenha yere gider. Hak Teâlâ'dan, o hâlin gitmesini ve kendisiyle

korunmak hâlini ister. Zirâ o, kabz hâlinin, elbette selâmet olduu-

nu bilir. Sâlikin bundan korkmamas gerekir. Lâkin öyle zor bi

hâldir ki, câhil olanlara uygun gelmez. Ama ârif olan sâlik, arslan-

dan korkar gibi, bast hâlinden korkar. Dünya ehlinin, dünyalklarn-

dan lezzet bulduklar gibi, kabz hâlinden lezzet bulur. Zirâ tecrübe

ile bilir ki, bâst hâlinde, zahirin ta'miri, bâtnn helaki vardr. Kabz

hâlinde ise, alçak nefsin sfatlarnn helâki ve bâtnn ta'miri vardr.

Eer bir sâlik, bast hâlinde iken, benim O Hazrette huzur, murâka-

be, müâhede ve münâcâtm vardr, kabz hâlinde ise, bu faziletlerin

hiçbirisi bende yoktur derse, cevabnda deriz ki, onun bu sözü anla-

tyor ki, kendisinin Hak'dan haberi olmad gibi, ne O'nunla huzuru

da bulabilmi ne de üns lezzeti almtr. O da'vasinin ehli deildir.

Yanlmtr. Zirâ Hak Teâlâ ile huzûr, ancak mâsivâdan geçmekle

olur. Halbuki insan, bütün mâsivâdan, ancak kabz hâlinde geçer.

Bir gün bir sâîik bast sürürü ile raks ederken, müridi onu görüp

niçin sürürü, ne'eyi izhâr edersin? diye sorunca, nasl ne'elenmi-

yeyim, sürürümü nasl aça vurmayaym kî, O bana Rab ve ben
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O'na kul olduum hâlde, sabahlamm dedi. Üstad, onu irâd edip,

ferah ve sürür onunla olsa da kötüdür. Halbuki Hak Teâlâ her üzün-
tülü kalbe muhabbet eder Duyurulmutur. O hâlde bu kabz ve üzün-
tü makbûldür. Nazm :

1. Ey dil i d i dârimiz dilde gamndr neât.
Vey meh-i ayarmz dilde gamndr neât.

2. Dilde gamn ey aziz, ehd ü ekerden leziz

Ey yem i efkârmz dilde gamndr neât.

3. Lütf ile baksan dile dil pür olur zevk ile

Ey gan ü gam-hânnuz dilde gamndr neât.

4. Kahr ile kalbe eer, baksan olur pür-keder
Ey eh-i muhtarmz dilde gamndr neât.

5. Senden alr dil sürür, senden eder can huzûr
Mahrem-i esrarmz dilde gamndr neât.

6. Her sözün ilhâm olur, emrine dil râm olur

Ey dem i ikrarmz dilde gamndr neât.

7. HAKKI, dil etsin sükût, can sözüdür kalbe kut
Ebr-i güJer-bârmz dilde gamndr neât.

1. Ey sevgilinin gönlü! Senin derdin bizim gönlümüzde sevinç-
tir. Ey sözünde durmaz mehtabmz! Derdin, gönlümüzde sevinçtir.

2. Ey sultan! Senin gamn gönülümüzde bal ve ekerden tatl-
dr. Ey düüncelerimizin denizi, derdin gönlümüzde sevinçtir.

3. Eer gönlümüze lutf ile baksan, gönül zevk ile dolar. Ey ga-
mmz ve gam çekenimiz, derdin gönlümüzde sevinçtir.

4. Eer gönlümüze kahr ile bakarsan, gönül kederlerle dolar.
Ey seçkin sultanmz! Derdin gönlümüzde sevinçtir.

5. Gönül Senden sevinç alr, can Seninle huzur bulur. Ey srlar-
mz bilen, derdin gönlümüzde sevinçtir.

6. Her sözün ilham olur, emrine gönül boyun eer. Ey ikram-
mzn demi, derdin gönlümüzde sevinçtir.

7. Ey Hakk! Gönül artk sussun. Can sözünü kalbe azk olarak
anla. Ey mücevherler yadran bulutumuz, derdin gönlümüzde se-

vinçtir.

BENC NEV: Mukarrebler yolu sâliki, nefs i emmâre maka-
mnda iken, eytan onu Hak yolundan ayrmak için, ona sûret-i

Hak'tan geldii kaplar bildirir:
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Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, mukarrebler yolu sülûkunu

yapmak isteyen kimse, önce kendi nefsi hâline bakp, kabiliyetli

sâlik sfatlar olup olmadn aratrmal, sonra müridin hâllerine

bakp, müridlik hâllerinin onda olup olmadn incelemelidir. Eer
nefsini kabiliyetli, müridini kâmil bulduysa, onun mukarrebler yo-

luna girip, tabiat zindanndan kurtulup kâmil sfatlara sâhip ^olma-

ldr. Erme müddeti uzarsa, üzülmemelidir. Yoldan kaldm, naks ol-

dum dememelidir. Zirâ elbette, kemâllerine kavuup, muradlar hâ-

sl olur. Hattâ sâlik, kendi nefsinde, kabiliyetli sâlik sfatlarn bu-

lup, mürid-i kâmil bulamazsa, müridsiz, yalnz bana sülük etme-

lidir.;eriatn edeblerine uyup, tarikatn icâblarn gözetip, kâmille-

rin ekmeli ve müridlerin rûhu Ilabib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve

sellem) hazretlerinin izinden gitmeli. Ona çok salât ü selâm edip,

Hadîs-i eriflerini yazp mütalâa etmelidir. Zirâ sâliklerden, eytan

bir an gafil olmayp, çok kaplardan ona girer. Her bir makamda

ona çok yollardan gelir. Ama sâlik nefs-i emmâre makamnda iken,

eytan onu hak yoldan çevirmek için gelip: «Senin bu yol ile ne

münâsebetin vardr? Bu öyle bir yoldur ki. ehli kalmamtr. Bun-

dan ibâre ve istilandan baka bir ey kalmamtr. Halbuki sen,

öyle zamandasn ki, dinini koruyan, atein korunu avucunda tutmu

gibidir. Hak yolunda gitmek istiyorsun ama, kimin eliyle ilerliye-

ceksin? Mücâhede ve müâhede sâhibleri nerede? Hâl ve kerâmet

ehli kald m? Hepsi dünyadan gitmitir. Çounun âdetleri bile kal-

mamtr. Sen onlardan istimdad [ruhlarndan yardm dileyerek 1 e-

riatn zâhirinde kalp, onunla kanâat eyle. Selâmet yolu budur»

der.

- Sâlik, bu sözleri dinler ve himmeti sour, azimeti sarslrsa ve

sülûke balam iken yüz çevirip kalrsa, sonra yine eytan ona ge-

lip: «Hak Teâlâ, farzlarn yerine getirenleri nasl severse, ruhsatla-

rn kabul edip yapanlar da öyle sever. Kulu, Mevlâ'snn mafireti-

ni nasl severse, Mevlâ's da ruhsatlar ile amel etmesini öylece se-

ver. O hâlde, nefsine sert davranmay terk edip, yumuak muame-

le et. Çünkü o senin binek hayvanndr. Nitekim Allahü Teâlâ: -Al-

lakü Teâlâ size kolaylk istiyor, zorluk istemiyor. Sizin için dinde

zorluk olmad» buyurmu ve kullarna tam re'fet ile rfk ve rahat

murad eylediini duyurmutur» der.

Sâlik bu sözü dinlerse ve imamlarn sözlerinde bulunan ruhsat-

lara meyi eder ve onlarla amel ederse, üphe yoktur ki, helâl ile

haram arasnda olan üphelileri yeyip, harama yaklar. Halbuki

üphelilerin te'sirlerinden biri de, kalbi karartmalardr. O, ; kalbinin

kararmas sebebiyle, helâli ayramayp, harama düer. Sülükte de-

il, helâkte olur. Zira dâima haramla karnn dolduran gafilin ha-

trna, ancak haram iler gelir. Sözü yalan, gybet, nemime ve söv-

me olur. Günaha götürücü iler peinde olur. Eli hareket edince,
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harama uzanr. Aya yürüyünce, harama gider. Böylece eytann
diledii gibi olur. ki âlemde karln bulup, cezasn görür.

Sâlike, Hakk' lütfü eriip, onun eytann aldatmas olduunu

görürse, ruhsatlarla uramann, tenbel ii olduunu, onlar yapan-

larn aa maksatl âcizler olduunu görür. te eriatn edebleri,

tarikatn icâblar yoluyla ve yüksek himmetle ilerler. Nihayet nef-

si, levvâme olup ikinci makama kavuur. Nazm :

1. Ey gönül geç her hevesten, pâk olup gel râla sen,

Tâ ki makbul olasn ayeste ol dergâha sen.

2. Bu cihan viranesin bayku misâli bekleme,

Çün ehin ahinisin uç var o âhenâha sen.

3. «Lâ lahe» tiin al, eyay dilden kat' eyle,

Ho hrâm eyle cihân- pâk-i illâllaha sen.

4. Dü cihânm kut- cân hamr- vahdettir eer,

Nû edersen mülhak oldun merdüm-i agâha sen.

5. Ak ile akln ii yoktur açk söz söyleme,

îr-i Yezdân ivesin bildirme her rbâha sen.

6. Ak- Hak'dr ehl i akn yâr- gân dem be-dem,

HAKKI ifa etme srrn her dil i gümrâha sen.

t. Ey gönül! Her hevesten geç de paklanp yola gir. Tâ ki o der-

gâha lâyk olup kabul göresin.

2. Bayku gibi bu dünya viranesini bekleme. Çünkü sen, sultan

ahinisin. Öyleyse uçup yine o sultana var.

3. -Allah'tan baka ilâh yoktur» klcn ele alp gönlünü yara-

tlmlardan kes. Böylece Tevhid'in pâk yurduna hoça git.

4. ki cihann da can az vahdet içkisidir. Eer o içkiyi içersen

kendini bilenler arasna katlrsn.

5. Ak ile akln ii yoktur. Açk söz söylemede ilâhi aslanlk gi-

diini her bir tilkiye bildirmi olmayasn.

6. Ak ehlinin can dostu her zaman için yine Hakk akdr. Öy-

leyse ey Hakk! Her yolunu arm gönle srlarn açma.

ALTINCI NEV: Mukarreb yolundaki sâlik, nevs-i levvâme ma-
kamnda iken, eytann onu Hak yoldan çevirmek için ona sûret-i

Hak'dan geldii kaplar bildirir

:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Hak yolu yolcusu, nefs-i lev-

vâme makamnda iken, eytan onu yolundan çevirmek için gelir,



EYTANIN SÂLK' ALDATMASI - 1033

ona yapt sâlih amellerini, iyi ilerini süsîü gösterir. Kalbine, ucub
I kendini beenmek! getirir. te bu sâlik. amel yolundan ucub ile

dolup, nefsini beendikten sonra, eytan ona suret- i Hak'dan gele-

rek: «limden maksad amel etmektir. Sen sâlih amelleri yapabili-

yorsun. O hâlde ilim örenmene, âlimlerle sohbet etmene, va'z din-

lemene hiç ihtiyacn kalmamtr. O sana va'z ü nasihat eden âlim,

keki kendi nefsine söz geçirip, öüt alsa ve senin amelinin onda
biri kadar amel yapsayd, hakîki kurtulua ererdi» der. te böylece

ucub kendine yerleince, kendini büyük, bakalarn küçük görüp,

insanlara sû-i zan eder. Sonunda öyle kötü huylu olur ki, kimseden
bir nasihat kabul etmez olur. Aklna göre ibâdet edip, cahillik ka-

ranlklarnda helâk olur. Sonra bu sâlike yine der ki: «Sana insan-

larn hüsn-i zann vardr. Amellerini, ilerini iyi yap ki, sana uysun-

lar, bununla kat kat sevaplara kavu». Sâlik bu niyyetle amelini

güzelletirirse, illetli olur.

Sonra o lâin, bu sâlike der ki: «Sen ibâdeti gizli yap. Çünkü
Allahü Teâlâ gizli yaplan ameli kabul edip, seni sever. nsanlar da
ihlâsn örenip seni severler». te sâlik, bu söze uyar ve insanlarn

kendisini sevmeleri arzusuyla, amelini gizlerse, riyâya düer de

haberi olmaz. eytann aldatma yollar çoktur. Elinden gelirse sâ-

likin amelini bozar. Bozamazsa, kalbine o amelden efdâl bir amel
getirir, fakat o ameli yapacak kudreti yoktur. Lâkin ikinci ameli

ona güzel, kolay gösterir. Böylece buna balayp, birinci amelden
kalr. Bunu da tamamlayamaz. kisinden de mahrum olur. Meselâ
eytan, sâlike der ki, sen Allahü Teâlâ'y ve Resulünü nasl seviyo-

rum diyebilirsin. Çünkü ne Kâbe'yi tavaf eder, ne Ravda-i Muahha-
ra'y ziyarete gidersin. Bu tenbellik ve ihmal sevgi ile badamaz.
Sana lâyk olan, Hakk'a tevekkül edip, Beyt'ini hac ve Habîb'ini zi-

yaret sevabn almandr. Sâlik bu vesveseye kulak verir, azksz,
binek hayvan olmakszn fakir olarak, haclar kafilesi ile Kabe'ye

doru yola çkarsa, yol zahmet ve yorgunluundan .bedeni gidemez

hâle gelince, evrâd ve ezkâr kaçrp, kalbinde melal bulunca, ey-
tan ona der ki: «Nefsine hakszlk ve zorluk edip de yapamayacan
kadar yüklenme. Namazn kazaya kalsa da, Mekke'de klarsn. Ta-

assub yönüne gitme». te bu sâlik âcizliinden, eytann bu sözüne

uyup, farzlar klmakta da gevek davranr. Açl ve susuzluu bas-

trp, ahlâk kötüleince, yine eytan ona der ki: «Hak Teâlâ hac

c, zenginlere farz etmitir. Senin gibi fakir, o Beyt'e nasl gider?

üphe yoktur ki, seni hac yoluna gönderen istek, ancak eytann
vesvesesidir» . O zavall, eytann bu sözünden üzülüp, piman olur,

kazâya râz olmayp, kalbi kararr. nsanlarn gybetini yapp, ayp-
lama, saldrma ile rzlarna dil uzatp, onlara dümanlk eder. Zi-

ra hac yolunda ona, ne kimse sadaka verir, ne de iltifat edebilir.

O hâlde kafileyi maher yerinin halk gibi bulup, herkes kendi
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nefsinin kaygusunda olduundan, o gda, yiyecek, içecek peinde
olup hac ve ziyaretten, nasîbsiz kalr. Bir pay alsa da, bin belâ ile

alr. Halbuki, önceden memleketinde iken, gönlü rahat, ahlâk iyi

idi. Halim selim idi. nsanlar kendine tercih eden cömerd ve kerem
sahibi idi. Hac yolunda .bana gelen korkunç hâllerden ahlâk kötü,

gösü dar olup, nefsi bahil, haris ve leim oldu. te bu sâlik hacca
gitmekle, kendi yolundan kalp, bana bu kadar belâlar gelince,

eytan onun yolunu kesmekle, arzusuna kavuur. Hak Teâlâ'nn

yardm, o sâlike eriir ve eytann bu tür hile ve aldatmalarndan
kurtulursa, eriatn edebleri, tarikatn ?usûller i ile ve yüksek himmet-

le sâlik olur, ilerler. Böylece nefsi mülhime olup, üçüncü makama ka-

vuur. Nazm :

1. Ne mest-i bâde-i akm, ne merd-i mestûnm
Ne muhbirim, ne de mustahbirim aceb durum.

2. Derûn-i dildeki dildâr tarada ararm
Visal içinde iken gafletimle mehcûrum.

3. arâb ü âhid ü em'im gönüldedir amma
Ne behre bilmemiim bâkirim çü bâkûrum.

4. Dolar cihâna dem-â-dem hezâr nefha-i suver

Aceb ne mürde-dilim tende sâkin-i gûrum.

5. Gönül bu hâne-i gafletten itse tara hram
Yakn eder ki, hakîkatta Beyt i ma'mûrum.

6. Cemâl i ak görürsem gönül gözüyle yân
O demde ben sana ho nazrm ki, manzûrum,

7. arâb nâb- muhabbetten içsem ey HAKKI
O câm- can ile elhak müdâm mesrurum.

1. Ne ak içkisiyle sarho, ne de gizli bir Hak yolcusuyum. Onun
için ne muhbir, ne ihbar edilenim. Bunlardan uzam.

2. Gönlün içindeki sevgiliyi darlarda aramaktaym. Vuslat

içinde iken gafletimden dolay hicran içindeyim.

3. çkim, güzelim ve mumum gönüldedir ama hiç nasibimi ala-

mamm h4lâ bâkirim, tpk el dememi bir meyve gibi.

4. Cihana durmadan binlerce sûret üfürüü dolar. Ben öylesi-

ne ölü-gönülllüyüm ki ten denen bu mezar içinde oturmaktaym.

5. Gönül bu gaflet evinden dar çkabilirse yakin srrna eriir

ki zaten gerçekte ben Beyt-i mâmur'um.

6. Eer gönül gözüyle akn yüzünü apaçk görürsem o anda
yine kendimi görmü olurum ki ne ho görüntüyüm.
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7. Ey Hakk! Sevgi içkisinin arabndan içersem o can kadehi

ile gerçekten daima sevinç içindeyim saylr.

YEDNC NEV: Mukarrebler yolu yolcusu sâlik nef-i mülhime-

de iken, eytann onu Hak yoldan çevirmek için sûret-i Hak'dan

gelmesini bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki: Hak yolu sâliki, nefs-i muini-

me makamnda iken, eytan yolunu kesmek için, uygun kaplardan

ona girer. Zira bu sâlik, ad geçen engelleri geçip, üçüncü makam-
daki marifet derecesine gelmitir. Bu desiselere aldanmaktan emin

olmutur. te bu arife, o lâin. sûret-i Hak'dan gelip der ki: Sen
âlemde hâlleri biliyorsun. Vahdet-i vücûdu da örendin. Bunun için

Allah'dan baka mevcûd yok dersin. Çünkü Evvel, Âhr, Zahir, Bâ-

tn nurunun parltlarn bulmusun. Çünkü: «Göklerin ve yerin nu-

ru lyaratcsl Allah»dr iâretini. «Nereye dönersen Allahü Teâlâ'-

y bulursun- müjdesiyle bilmisin. «Hepimiz Hak'dan geldik, yine

O'na gideriz» âyet-i kerîmedir. Balangcmz ve varmz hep O'-

dur. Cennetlikler cennet için, cehennemlikler cehennem içindir. Her

hareket edenin hareketini O yaratr. «Sizi Allah yaratt, siz ise bil-

miyorsunuz" buyurmutur. Bu rümûzu, ancak senin gibi bildirdii

ârifler bilir. Bundan sonra sen, niçin kendine zor ve çetin ameller

ile meakkat verirsin? Bundan böyle senin çektiin meakkatler

için uygun olan, bu zahir amellerde bulunan ibâdet ve riyazetlerinin

hepsini, ayâr olan zahir ehli için terk etmendir. Taklid sâhipleri-

nin ileri ile megul olmayp, yalnz kalbine dönüp zevk ve evk ile

dolmandr. önemli ve en lüzumlu olan murakabe ve müahede gibi

kalb ileri ile lezzetlenmendir.

Eer bu arifin kalb aya sürçüp, bu vesvese ve desiselere ku-

lak verirsek ibâdet ve mücâhedeyi terk edip, nefsinin hevâsna uyup
giderse, onun kalbi bilmedii yerden kararr. eytan da oraya yer-

leir. Sonra ona der ki: «Rabb'in senin hakikatindir ve sen de O'-

nun hakikatisin. Çünkü O: «O iiticidir ve görücüdür» buyurmutur.
Dilediini yap. Çünkü: «Ona yaptndan suâl olunmaz» kelâmiyle

senin de sorumlu olmadn duyurmutur». te o zaman tabii zul-

met perdeleri onun basiretini öyle örter ki, hiç görmez olur. Hr-
szlk ve hyanete balar. Zinâ ve livâta iler. çki içip, çeit çeit

haramlar yer. tikad bozulup, Allah'dan korkmaz olup, saptr. ey-
tann öyle bir oyunca olur ki, Rahmân'n brakp onu sever, ona

itimad eder. Tabiat toprana meyi edip, eytann sözüne uyan ga-

filin hâli budur. Eer bu arife Hakk'n inayeti- eriip, ibâdet ve

mücâhede üzere devam ederse, onun nefsi mutmainne olup, yüksek

himmetle dördüncü makama gelir. ki dünya saâdet ve rahatln
buiup, eytann aldatmasndan emân olur. Nazm s
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1. Gafletten uyan ey dil, kim bâd sabâ geldi

Akn yeli esti bil kim câna safâ geldi.

2. Ey ak- rûhânî vey ârif-i Rahmani
Tenha gece bul an kim câna Hüdâ geldi.

3. Ver hâbn emvâta gel Kâdi-i hâcâta
Ho bala münâcâta âvân- senâ geldi.

4. Koy hab ü haylât, terk eyle muhâlât
Bul ak ile hâlât kim evk i lika geldi.

5. Kesret kederinden geç vahdet meyini saf iç

Sen sayma, vücûdun hiç, ol nur u ziya geldi.

6. Hâb içre olur gamlar, ak içre olur demler
Âgâh olun âdemler, çün avn- Hüdâ geldi.

7. HAKKI, ko bu ayâr, bul dilde o dildâr

Fevt eyleme eshâr kim vakt i nidâ geldi.

1. Ey gönül! Gafletten uyan artk, saba yeli esiyor. Bil ki akn
yeli esti de cana esenlik geldi.

2. Ey ruhani âk ve ey Rahman bilen! Canna Hüdâ gelmi-
ken O nu gece tenhaca bul.

3. Uykuyu ölülere brak da her hacetin gidericisi olan Allah'a

yönel. Güzelce yakara bala ki övgü sesi geldi.

4. Uyku ve hayali brak. Olmayacak eylerle kendini oyalama.
Böylece ak ile hal kazan ki Allah'n yüzünün cokunluu geldi.

5. Kesret üzüntüsünü terkedip saf vahdet içkisini yudumla. Vü-

cûdunu hiçe sayma ki o nur ve k geldi.

6. Uyku içinde gam vardr. Ak içinde ise güzellikler. Ey insan-

lar! Artk uyann ki Allah'n yardm geldi.

7. Ey Hakk! Bakalarn brak da gönlünde sevgiliyi bul. Seher
vakitlerini boa geçirme ki çar vakti olan seherler geldi.

NEV: Mukarreb. yolu sâliki nefs i mutmainneye ge-

lince, Allahü Teâlâ'nn kalesine girip, eytana galip geldiini bildi-

rir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, sâdk olan sâlik dördüncü ma-
kama vardkta, ona öyle bir kemâl hâsl olur ki, mâsivâdan kaçar,

Hak ile ünsiyeti arar. Zât- pâkine muhabbet edip, Habib'ine tâbi

olur. Onun söz, hareket ve ahlâkn, can ile kabul edip, ondan ru-

huna hayât, imânna tat bulur. Marifet nuru ile gönül rahatl bu-
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lur. eriattan ayrlmaz. Ölünceye kadar böyle gider. te bu kâmi-
lin kalbine ne gelse, onu Habib-i Ekrem'in (sallallahü aleyhi ve sel-

lem) söz ve ilerine benzetir. Uygunsa onunla amel eder, deilse,

eytandandr deyip yapmaz. Muhakkak bilir ki, Hazret-i Habib-i Ek
rem (sallallahü aleyhi ve sellem) bu dünyâdan âhirete intikal edin-

ceye kadar farz ve vâciblerden birini terk etmemitir. Sâlih amel-

lerin terki, ne evliyadan, ne de âlimlerden iitilmemitir. te ger-

çek muhib olan kâmil yakinen bilir ki, eriata uygun olmayan hâ-

tra ve düüncelerin tümü sapklktr. Zirâ, o gönül sâhibi, zâhire

uymayan bâtn bâtl bulmutur. Bunun için ibâdet yolunda istika-

met klp, eytan- laine galib .-olmutur. Hak Teâlâ'nn , Hicr sûresi

krkikinci âyetinde: «Benim muhlis kullanma senin tasalluta ve ig-

vâya kudretin yoktur» buyurduunu bilmitir. eriatn srr ona
münkeif olup onun, eriatn zâhirinde, suretinde gizli bir engin

deniz görmütür. Ama eriatn zâhiri ile amel etmeyen gafil, ârif ve

kâmil olamaz. Bâtn ve esrâr ona münkeif olmaz. Belki zndk olup,

dalâlette kalr. Çünkü Hak Teâlâ'nn, Habib'ine: «De ki, Allahü Te-

âlâ'y» seviyorsanz, bana tâbi olunuz. Allahü Teâlâ da sizi sever»

vahyi nazil olmutur. te bu âyet-i kerime, âhirete intikal edinceye

kadar, eriat kapsnn üstünde durmay bildirmekte yeterlidir.

erîatle amel eden ârif ve kâmile gelince: O eriatn içine ve
özüne girip, oradan Allahü Teâlâ'nn srlarna kavuur. Kalbi ile

sâhibi arasnda vâki olan hususiyete eriir. Bu esrar, ancak zahir-

leri erîatle müzeyyen Isüslül ve bâtnlar hakîkatta münevver
1 nurlu olanl kâmiller bilir. Onlara hiçbir ey sûret-i Hak'dan gö-

rünmez. eytan onlara yakn gelmez. Gelse de hiçbir taraftan yol

bulmaz. stese bile, onlara zarar veremez. Nitekim eyh i Samedâni
Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine, sahrâda eytan gelip: «Ey Ab-
dülkadir! Ben Rabb'inim. Haramlar sana mübah kldm. Dilediini

yapabilirsin» dedikte, bu kâmil eyh (rahmetullahi aleyh) ona: «Ya-
lan söyledin. Muhakkak ki, sen eytansn. Allahü Teâlâ fuhu ve

haramlar emretmez» cevabn vermitir.

Ey HAKKI, basiret gözünü aç ve gör ki, bu eriat ne büyük ke-

ramet kalesidir. Bununla amel eden iki âlemde ne kadar aziz, e-
rif,

,
kymetli ve her tehlikeden emin ve sâlimdir. O hâlde bütün

ebrâr, âbidler, seçilmiler, ârifler, seçkin kâmiller zümresi kafa-
sna girip, .eytann aldatmasndan emin olanlar, ancak Allahü Te-

âlâ'nn tevfik ile eriata yapp, kâmillerin ruhlarna uyup, ilmi

ile âmel eden âlimlerle sohbet edenlerdir. Ve sallallahü alâ seyyi-

dina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Velhanadü lülâhi

Rabb'ilâlemîn.

Bu deerli kitabmzn üçüncü fenninden buraya gelinceye ka-

dar marifet yolunun bütün art ve esaslarn, Hakk'n huzurunda
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bulunmann rüsûm ve âdetlerini, O'na yakn olmann genel sebeble

rini, eriatn zahirine uygun olan evliyâ-y kiramn hikmeti ile ter-

kib ve tertibinde tam ihtimam gösterilip, bu kadar yazma ve açk-
lamayla yetinilmitir. Bu makamda bu fennin bu son babnn biti-

i teberrükü için Pirimiz Gavs- ulvi Fakirullah eyh smail Tillovi

(rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin güzel sfatlarn beyân eden
Fasl'la tamam olmak münâsib görülmütür. Nitekim: «Sâlihlerin

velîlerin zikrolunduu yere Allah'n rahmeti iner» buyurulmutur.

Ey Hamdi! Bâkilik ehlini anp onlarn hatrlarn sormakla onla-

r âd eyle.

1. Biz muhibb i kameriz, devr i kamerden söyle

Tûti-i cana hem ol ehd ü ekkerden söyle.

2. Koy e ü penc ile renci o nihân genci bul

Aktr aslmz, ancak o pederden söyle.

3. Hasret i ak ile divâne olup alardm
Bundaym ben dedi sen nûr-i basardan söyle.

4 Cümle yüzden sana yüz vermiim ey cân- peder
Sen enâniyyeti koy, hüsn-i nazardan söyle.

5. Bir kamer yüzlü göründü, dedi kim ak benim
Akl koy, mahremim ol, srr kaderden söyle.

6. Kalbine her ne desem gizli hemen teslim ol

Srrm akla deme, tavr beerden söyle.

7. Sohbet i ak ile kl huzur ey HAKKI
Etme cisminle sefer dilde hazardan söyle.

1. Biz kamer sevenleriz, kamer (ay) devrinden söyle. Can pa-

paanna o tatl ve ekerden söyle.

2. Bei, alty brak. Bunlarn skntsn çekme de o gizli hazine-

yi bul. Bizim aslmz aktr. Onun için yalnzca o babadan bahset.

3 Ak hasretiyle deliye dönüp alardm. Oysa "Ben buradaym!
Sen göz nurundan bahset (beni görebiliyor musun onu söyle)» dedi.

Beyt:

Hamdi ehl i bekay yâd eyle.

Hatrn yâd ile âd eyle.

Nazm :

4. Ey aslmn can olan ak! Bütün yüzlerden sana yüz vermiim.
Onun için benlii brak, nazar güzelliinden söyle.
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5. Bir ay yüzlü göründü ve dedi ki: «Ak benim.» Öyleyse akl

brak, mahremim ol ve kader srrndan söyle.

6. Kalbine her ne desem gizlice hemen teslim ol. Srrm akla

söyleme insann davranlarndan bahset.

7. Ey Hakk! Ak sohbeti ile huzur içinde ol. Bedeninle cenk edip

durma, gönlünle bartan bahset.

SEKZNC FASIL

Hazret-i Gavs-i ulvî Fakirullah eyh smâü Tillov'nin haseb ve

nesebini, mezheb ve merebini, dil ve edebini, vatan» ve doumunu,
rüsum ve âdetlerini, ilim ve ibâdetlerini, kuyu hikâyesini, keifdeki

velâyetini, tam uzletini, kudsi kuvvetini, güzel faziletlerini, emaili-

ni, günlük ibâdetlerini, üns âdetlerini, giydii elbiseler ve babam Os-

man Efendi ile Shranl Muhammed Efendi'ye gâibâne meyi ve mu-
habbet saldn, babam üzüntülü iken, nasl varp da onu buldu-

unu, o hakim i lâhi'nin yannda kalp her derdine derman olduu-

nu, Hazret-i eyh'in bâz kerâmetlerinin nasl zâhir olduunu, ad,

an ve makam ile cihânn dolduunu ve merhum babamn vefâ-

tndan sonra bu Hakk yetimini bir nazar ile taziye edip sonra ni-

ce hikmetle tavsiye ve hakîmâne terbiye ettiini, Hazret-i eyh in

va'desi erip Hakk'a can verip, murâd aldn, fenâ erbetini içip,

beka âlemine göçüp bu cihânda güzel ad ve çok hayrlar kaldn
on nevi ile beyân eder.

BRNC NEV: Hazret-i Gavs-i ulvi Fakirullah TUlovî merhûmun
haseb ve neseb, mezheb ve mereb, dil ve edeb, vatan ve doumunu,
rüsum ve âdetlerini, ilim ve ibâdetlerini bildirir

:

Ey aziz! O Mevlâ'nn velî kulu ve Resûlullah'm vasisi pirimiz

eyh smail Fakirullah (rahmetullahi aleyh) hazretleri, âlimler nes-

linden, mezhebi afii, asit Arabi'dir. Yüksek babalarnn dilini Arap-

ça olarak konumutur. Büyük dedesi Mevlânâ Molla Ali, Kürdis-

tan'n payitaht olan Cezire-i Ekrâd'n âlimlerinin reisi iken dokuz-

yüz on (M. 1504) târihinde, zâlimlerden hicret edip, iki merhale

liki günlük yoll kuzeye gelmitir. Beldemiz Arz- Rûm'un [Erzurum'-

unl güneydousunda on merhale kadar mesafede bütün binalar ki-

reçten ve halk Arap olan Siirt kasabasnn dousunda, iki saat me-

safede, yüksek bir yerde bulunan havas lâtif, scak, ormanlk, su-

yu az, sarnç ve kuyusu çok, ikiyüz ev, birçok dükkân, bir han, bir

hamam, üç mescid ve bir cum'a camisi bulunan Tillo adl Arab

kasabasnda bulunmu, o Cum'a câmiinde imâm, hatib ve müder-
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ris olmutur. Onun kymetli olu Mevlânâ Molla Abddülccmâl, on-

dan Arabi ilimlerini alp, babasnn vefatndan sonra yerinde kal-

mtr. Onun deerli olu Mevlânâ Molla Kasm ondan ilim alp,

babasndan sonra onun yerini almtr. Hicri târih bin altmyedi

M. 1656) olunca, Mevlânâ Kâsm'n o yln Receb aynn birinci

Cum'a gecesi, yâni Regaib gecesi, gece yarsndan sonra, saadetle

bir olu dünyaya gelmitir. Sdk yönünden smail ismini almtr.
Annesi onu krk yl. lâtif meyvelerle beslemitir. Temiz tabiat, her

yemekten, belki ekmek ve sudan bile kaçnd için, hayvani sfat-

lardan temiz kalmtr. çi ve d, ilim ve ibâdet lezzetiyle dolmu-

tur. Huu ve hudu ile melekler huzurunu bulmutur. Anne ve baba-

snn hukukunu gözeterek dua ve rzalarn almtr. Bababi Molla

Kâsm'dan ilim tahsil edip, yirmidört yanda iken ilim ve mârifet-

leri tamamlamtr. O yl sonu babas vefât edip. kendisi evlenmi,

imamlk, hatiblik, müderrislik ve ibâdette babasnn yerini almtr.
Otuz yana gelince, efkatli annesi de vefât edince, kendi ehli ve

evlâd ile kalmtr. Zühd ve verâ' gereince balarn sonunda bir

hayli yeri ihya edio. kendisi için bir üzüm ba dikmitir. Ehil ve

evlâd için bir tarla yapp, meeden toplad maz ile kazanc he-

lâl bir kimseden tohum için bir ölçek buday alp, kendi eliyle ka-

zarak ekmitir. Üzüm ba ilerini kendi eliyle görüp, meyvesini sr-

tnda eve getirirdi. Tarlas susuz olduundan, dierleri gibi kavga-

l deil idi. Hasad zamannda talebesi abdest alp. onu orak ilt

biçip, ba ba tokmakla döüp, tozunu savururlard. Sonra evin-

dekiler, o budaydan, tohum miktarn ayrp fazlasn el deirmeni
ile un yaparlard. Sonra gün be gün hamur ve ondan ekmek yapp,
hiçbir üphe karmadan helâl olarak yerlerdi. Kendisi dâima üzüm
ve kuru üzüm ile iftâr ve iktifâ ederdi. Her Cum'a günü gusl edip,

çamarn deitirince, cebine bir miktar kuru üzüm koyarlard.

Ertesi hafta bir ksmn cebinde bulurlard. Çünkü her gece ibâdet

eder. her gün oruç tutard. Mevlâs ile huzuru dâim idi. Zikri, fikri

ve ibâdeti kendine âdet etmi idi. Onlar ona can kuvveti olur, imân
lezzetini duyard. Krk yana kadar böyle devam etti. Krk yanda
lâtif mizâc deiip, krk gün, yemedi, içmedi ve konumad. Kendin-

den habersiz yatt. Krk gün sonra mübarek gözünü açp, bir tas

su içip, eki nar isteyip ekmekle yedi. Ayld, kendine geldi, shhat

buldu. Her yemee itihâs gelip orta derecede yedi. Bu ekilde krk-
sekiz yana kadar deVam edip, ilim ve fazilette baba ve dedelerinin

yerini tuttu. Bugüne kadar be çocuu dünyaya geldi. Dördü yaa-
d. Bir kz çocuu küçükken vefât etti. Kymetli oullarnn büyüü
Abdülkâdir'dir. lim ve fazilette ei pek az bulunur. Ortancas Molla

Abdullah'dr. Allahü Teâlâ'nn ahlâk ile ahlâklanmtr. Küçüü
Hâc SâlLh'dir. O da âriftir ve sâlihdir. Hafsa adnda hepsinden ef
katli olan kerimesini çok severdi.
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olu Abdülkâdir Efendi kendinden sonra kutubluk ma-
kamna ulamtr. Nazm

:

1. Can dima dem-be-dem bir bûy-i canan oldu ho,
Ka'r- bahr- lem-yezel emvâc- ihsan oldu ho.

2. Cümleye srr- maiyyetle, çü ak olmu refik.

Zerrelerden dâim ol hurîd rahan oldu ho.

3. Halktan, «Ahbebtü en-a'refe» çûn olmu kasd- yar.

Bu zuhurat- firâvân içre seyrân oldu ho.

4. Çin i zülf-i akdan bir halka açt çûn sabâ,
Lem'a-i hüsn-i rûhu em-i ebistân oldu ho.

5. Zülfü sevdasnda rencûr olmu iken ükr kim.
Can yüzün gördü gönülden ad ü handan oldu ho.

8. Cümle zerrât- cihâna aktr sâri müdâm,
O sebebden her güle bülbül senâhân oldu ho.

7. Çün haremden kalbe kld bir nazar sultan- ak,
Cân- âk mahrem i esrar sultân oldu ho.

8. Ak bî-perde zuhûr etti çü dilden âka,
Mest olup doldu derûnu bahr-i irfan oldu ho.

9. HAKKI, bil her mazharn bir rütbesi var hfz kl,

Sanma kim hep mazhar- ak oldu yeksan oldu ho.

1. Can dima, daimî bir sevgili kokusuyla doldu, ne güzel. Son-

suz olan Allah'n denizinin derinlii ba dalgalaryla birlikte oldu.

ne iyi/.. _

2. Her eye maiyyet sim ile arkada olan yalnzca aktr. Zerre-

lerden daima parlayp duran da o günetir, ne ho!..

3. Sevgilinin amac halktan »Tannmay sevdim» hükmü iken

bunca ortaya çkanlar içinde bir seyran oldu, ne iyi!..

4. Saba yeli, akn zülfünün kvrmndan bir büklüm açt da ya-

naktaki güzelliin parlts, gece mumu oldu, ne güzel!..

5. O'nun zülfünün sevdas ile dükün hale gelmiken çok ükür
ki gönülden can yüzünü gördü ve ad olup sevindi, ne ho!..

denledir ki bülbül gül için övgüler düzenledi, ne güzel!..

7. Ak sultan, haremden kalbe bir nazar eyledii içindir ki â-n can, sultann srlarna mahrem oldu, ne iyi!..

F.: 66



1042 MARFET NÂME

8. Ak, gönülden âa, arada perde olmakszn zuhur etti de

âk mest olup içi doldu ve bir bilgelik denizi haline dönütü, ne ho!.

9. Ey Hakk! Her mazharn bir rütbesi olduunu bil de onu öyle

koru. Sanma ki aka ulaan herkes hep ayn oldu, ne güzel!..
-

KNC NEV: Gavs i a'zam eyh smail Fakîrullah hazretleri

nin kuyu hikâyesini ve velâyet-i kefiyyesini, uzletini ve kudsî kuv-

vetini bildirir:

Ey aziz! Gavs-i ulvi Fakiruliah Tillovi (rahmetullahi aleyh) haz-

retlerinin ya krksekize gelince hicri bin yüzondört (M. 17021 y-
lnda, kazara onun komularndan bir müslüman Receb aynn so-

nunda âhirete gitti. O mürüvvet menba, a'ban aynn ba olan
Cum'a günü akam gidip ölünün evindekilere taziye verdi. Orada
her evde bir kuyu vard. Bu kuyulardan yüz sene kadar su çkar
sonra kururdu. O komunun duvarnn yannda da böyle bir kuru,

yâni susuz kuyu var idi. Derinlii onbe metre ve duvar tatan ya-

plm idi. Yazn su soutmaya ve eyalar korumaya yarard, öyle
susuz kuyulara meyve ve yiyecek asarlard. Hazret-i eyh ta*ziye-

den sonra, akam üstü yemek yeyip, cemaate: «Siz burada durunuz,

ben camiye gideyim. Yats namazna hazrlanaym» deyip, onlar
brakt. Yalnz olarak avluya çkt. D kapdan çkarken, kapnn
sa tarafndaki duvar içinde gizli olan derin kuyuya girmi, habe-

ri olmamtr. Dibine inmi, kuyu olduunu bile anlayamamtr. O
susuz kuyu içinde dolanp, d kapy bulamadndan üzülmü ve

aakalmtr. te o zaman o armlarn delili, onun içinden kap
açp, bir cezbe ile onu almtr. O mânâ meclisinde evliyann ruhla-

rn bulmutur. O zaman her murad olmutur. Olan o hâlde olmu-
tur. Muhabbet kâsesiyle dâim sarho olmutur.- Tecelli nuruna hay-

ran olup kalmtr. Ruhun yeil nuru, o kuyuya aksettiinden, ku-

yunun içi yemyeil olmutur. Bundan sonra bâz kasidelerinde bu-

na iâret eyledi. Bu saadette ak denizine dald. Velayet mertebe-

sini bulup, müâhede lezzetini ald. Onun bu hâlini bilmeyen ce-

maat, onu câmide ve evinde arayp, birbirine sorup, bulamama üzün-

tüsünde kald. Ancak dokumac bir müslüman o avluda bulunan
dükkâmnda bez dokurken, o geceden dört saat geçince, o kapnn
içinden, bu âkm tatl sesini duymutur. Hemen insanlara haber

verip, bütün mahalle halk, ellerinde mumlarla, lâmbalarla kuyu-

nun bana topladn. Fakat o öyle dalmt ki, kimseden haberi yok-

tu. Kuyunun içerisine adam salp, onu çkardlar. Sar banda,
na'lini ayanda ve bütün vücûdu selâmette idi. Ancak mübarek
alnnda sol ka üstünde bir trnak yaras kadar syrlma vard. Onu
saâdethânesine götürüp, bir zarar gelmediine hepsi sevindiler. Bu
hikâyeyi o aziz kendi diliyle anlattnda der ki: Ben o kuyuya ne
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dütüümü, ne de beni çkardklarn bilmiyorum. Beni çkarmak
isteyenlere, Allah' severseniz beni braknz. Sizinle iim kalmad,

benden uzaa gidiniz demiim. Bunu da hatrlamyorum. Bildiim

sadece iki kiinin beni tutup, mahalle banda eve getirmeleridir.

Mahalle halk, kadnlar ve çocuklar etrafmda toplanmlar. Her-

kesin elinde bir lâmba, kimi bana yakn gelip yüzüme bakar, sa-
lam olduuma ükr edip, dönüp giderdi.

O ikinci Yûsuf, bu karanlk kuyuda Hakk'n nurunu yân ola-

rak görünce, o gönül Msr'mda aziz ve muhterem ve zamann evli-

yasnn sultan oldu. Gizli kadr ü kymeti ve mevkii dillere destan

olup. cihâna yayld. Kuyuda içtii muhabbet arabndan sekiz yl

istirak ile, devaml mest oldu kald. nsanlardan tamamen uzlet

edip, ehil ve evlâdndan bile tecerrüd ve teferrüd eyledi. Zira halk-

tan uzak olann Hakk'a yakn olduunu bildi. Bunun için insanlar-

dan ayrld. Ünsiyyet ve huzur lezzetini, bütün ni'metlerden leziz ve

aziz buldu. Ancak büyük olu Abdülkâdir Efendi'yi hizmeti için ka-

bul edip içeri ald. O sekiz yl zarfnda, ehli ve evlâd hizmet ve hu-

zuruna gelince, imtina edip, benim iki hizmetçim vardr ki, her biri

bir yerden gelecektir, her hizmeti ancak onlar görecektir derdi. Do-

kuzuncu sene uzletle ülfet, kalabalkla halvet ona ayn oldu. Sekr

ve istiraktan aykla geldi. Bunun üzerine bir hücre yaptrp, orada

oturdu. Ahbabna ziyaret kapsn açt. Aziz babam Osman Efendi

bir haftadan sonra Shranl Muhammed Efendi onun ziyaretine gel-

di. Hazret-i eyh onlara çok iltifat ve rabet etti. kisini de müjdele-

yip, Allah katndan ita olunduum iki hizmetçi Molla Osman ile

Molla Muhammed imi dedikte, ikisi de ükr secdesine varp, her

biri bin sürür ile doldu. kisi de iki karde gibi, o efkatli peder hiz-

metinde on yl kadar kald. kisi bir haftada vefât edip, cenaze na-

mazlarn kendi kldrd. Nazm

:

1. Aceb ak ü aceb ak ü ne deryadr lâhî

Ne güzeldir ne güzeldir, ne ra'nâdr lâhî.

2. Aceb bâde-i hamrâ, aceb hüsn-i düârâ

Aceb bahr i musaffa, ne mânâdr lâhî.

3. Aceb nefh u aceb sûr, aceb nâr u aceb nûr

Aceb nazr ü mamûr, ne zîbâdr lâhî.

4. Aceb ûr ü aceb evk, aceb vecd ü aceb zevk

Bizi hüsne eder sevk, ne gavgâdr lâhî.

5. Aceb îve aceb seyl ü aceb zülf ü aceb leyi

Aceb ak u aceb meyi ne sevdadr lâhî.

6. Aceb mâh u aceb âh, odur her dile hem-râh

Aceb ârif, aceb âgâl ü ne dânâdr lâhî.
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7. Aceb HAKKI, aceb eyn. aceb rûl u aceb zeyn

Aceb ak u aceb ayn, ne a'lâdr lâhî.

1. Bu ne güzel ak, ne güzel aktr. Bu ne güzel denizdir ya Rab-

bi! Ne güzeldir, ne güzeldir, ne harikadr ya Rabbi!..

2. Bu bir krmz arap m, bu gönül süsleyen bir sevgili mi, yok-

sa parlak bir deniz mi, (anlayamadm) ne mânadr ya Rabbi!..

3. Bir üfürü mü, bir Sûr mu; bir ate mi, bir nûr mu-, yoksa bir

nazr ve mâmur mu, ne güzelliktir ya Rabbi!..

4. Bir coku ve cokunluk mu,- bir vecd veya zevk mi; bizi güzel-

lie sevkeden bu ne kavgadr ya Rabbi!..
,

5. Bir ive, bir sel mi; bir kara zülüf veya bir karanlk gece mi;

yoksa bir ak ve bir meyil mi, bu ne sevdadr ya Rabbi!..

6. Bir ay m, bir sultanm ki her gönülde yol arkada odur. Yok-

sa bir bilge ve bir bilgin mi; bu ne bilicidir ya Rabbi!..

7. Bu Hakk mvdrr yoksa bir leke mi; bir ruh mu yahut bir süs

mü? Yahut bir ak veya bir göz mü, ne yücedir ya Rabbi!..

•

ÜÇÜNCÜ NEV: eyh smail TiUovi hazretlerinin yüksek mezi-

yetlerini, emailini ve günlük ibâdetlerini bildirir:

Ey aziz! Fakirullah (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin tevekkül,

tefviz, teslim, rzâ ve ihlâsla, sdk u safa, kalbini Allahü Teâlâ'dan

bakasndan temizleme ve Allahü Teâlâ ile megul olma, ibâdeti,

iftikar, fenas, tevazuu, mürüvveti, dünyadan ve ehlinden alâkay
kesmek, fakir iken cömertlikle kendini zengin göstermek, neeli ve

üzüntülü zamanlarda bir olmak kazaya rzâszî terk, belâ vak-

tinde sabr ve ükür, nefs ve hevâya tâbi olmama, ucub ve riyadan

saknmak, sklmadan emirlere tâbi olmak, yalnz ve kalabalkta

yasaklardan saknmak, eriat üzere yürümek, kerem, cömertlik, afv,

ilim, hayâ, rfk, efkat, vefâ, taassub (inadl ve cefâdan kaçnmak,
dosta dümana nasihat etmek, ahbaba isâr, âlimlere, sâlihlere mu-
habbet, evliyâ ve enbiyây ta'zim gibi güzel sfat ve ahlâk var idi.

Allahü Teâlâ onu kendisine yakn eylesin ve onunla olan ümid ve

recâlarmz kabul buyursun.

Hazret-i eyh'in emaili: Güzel idi. Bütün uzuvlar, Sâni' ve

Hakim olann lütfü ile düzgün, orta ve en güzel ekilde idi. Vücû-

müdunda ayp ve kusur yoktu. Çünkü boyu ne uzun, ne ksa idi.

Latif, mutedil ve esiz idi. Mübarek ba büyükçe idi. Mutedil aln

güzel ve klsz idi. Kula mutedil ve güzel, kalar yay gibi, iki

ka aras açk idi. Gözleri düzgün, orta, bak güleç idi. Yüzü nur-

lu ve mütebessim idi. Esmer, yâni buday tenli idi. Burnu düzgün
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ve ince idi. Az düzgün, dudaklar ince idi. Sesi tegannisiz, konu-

mas açk, dili fasih, sözü sahih idi. Kokusu güzel, dileri beyaz ve

salam, sakal tamam ve ak idi. Boynu ve omuzlar latif, kollar ve

elleri zaif idi. Avucunun içi yumuak, parmaklar uzun idi. Gösü
geni ve klszd. Karn hafif ve bütün bedeni nahif idi. Ayaklarnn

parmaklan uzun, batan ayaa güzel idi. Hak Teâlâ o dostunu öv-

mü yaratm idi. Yüzbin gönülde ona yer etmi idi.

Hazret-i eyh'in günlük ibâdetleri: Havâssa [seçkinlere! mah-

sûs olan orta derecede idi. Âdeti, her ite Resûlullah'a (sallallahü

aleyhi ve sellem) uymak idi. Zira o aziz, önceleri murakabe ve fe-

na saylan uykusundan, her seher vakti uyannca, kalkar ve: «El-

hamdü lillâhillczî chyânâ ba'de mâ emâtenâ ve redde ileyne ervâ-

hana ve ileyhi ba'sü ven nüür. Ve ehedü en lâ ilahe illallah ve

ehedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü hakka» deyip abdest

ve teheccüde ihtimam ederdi. Sonra kbleye kar seccade üzerinde

oturup, dua ve istifar ile Gaffar olana münâcât edip, seher vaktini

ihya eder, sabaha kadar istirahat ederdi. Sonra, «Allahümme mâ es-

baha...» deyip, «Radîlü billâhi Rabben ve bil islâm dînen ve bi

Muhammed'i (alcyhissalâtü vesselam) nebiyyen ve bil Kâ'beti kb-

Jeten ve bil Kur'ân- imamen ve bil mü'minine ihvânen ve bil mü'-

minât ehevât, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm»

okuyup, sabah olunca afii'ye göre, hücresinde tula kadar bir ta

üzerinde, sesle ezan okuyup: «Allahümme Rabbe hâzihidda'vet-it-

tâmeti vessalât-i kaimeti âti seyyidinâ Muhammeden el vesüete

vel fadilete ved-dcreceter rafiate veb'ashü makâmen Mahmûd'a,

ellezi vaadtehü, inneke lâ tuhlif-ül mi'âd» duâsyla ezan tamam-

lard. Sonra sabah namaznn sünnetini klp, yüz kere «Sübhânal-

lahi ve bihamdihi sübhânallahil azîm» deyip, farz çocuklar ile edâ

ederdi. Âyete'i-Kürsi'den sonra tebih, tahmid ve tekbîri, sa elinin

parmaklarnn boumlar ile otuzüçer olarak sayard. Sonra «Lâ

ilahe Mâllahü vahdehü lâ erikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü

yuhyî ve yumitü, ve hüve hayyun lâ yemût, bi yedihil hayr, ve nü-

ve alâ külü ey'in kadir» deyip duasnn banda ve sonunda Haz-

ret-i Peygambere (sallallahü aleyhi ve sellem) salât ve selâm eder-

di. Duadan sonra on kere «Lâ ilahe illallah», onuncuda «Muhamme-

dür Resûlullah» derdi.

Abdesti misvak ve dualar ile alp. namaz huû' ve hudû ile

klar, duay hulûs ve tefviz edip, anne ve babasna, üstâdlarna, ak-

rabasna ve etbâma ve hayr dua ile vasiyyet eden ahbabnn

rm söyleyip, be vakit namazda böyle dua ederdi. Güne dounca-

ya kadar Yasin sûresini ve Esmâ-i Hüsnâ'y okuyup, müsebbihât-

aere gibi duâ ve zikirlerini tamamlard. Sonra irak namazn k-

lar, sonra çoluk çocuu ile konuurdu. Sonra kendi yazd Mus-

haf- eriften dört be cüz kadar Kur an Kerim okur, kuluk na-
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maz ile bitirirdi. Sonra dostlarna ve ziyaretçilerine kapsn açp,

ölene kadar, gelen dertlilere nasihat ve hikmetle, dua ve himmet-

le derman edip, fakirlere ihsan, garîblere yemek ikrâm derdi. Âk-
lar huzuru ile mesrur, arifler sözleri ile sarho olurlard. Öle olun-

ca, yine hücresinde ayn minare üzerinde kendisi ezan okuyup,

yannda bulunan cemaat ona uyup, ölen namaznn edasn, tebih

ve dualar ile tamam ederdi. Sonra ikindiye kadar, ziyaretine ge-

lenlere, zâlimlerden bakasna, lütf ile muamele ederdi. Herkese

rfk ve tevazu ile davranr. Zengin devlet adamlarndan çok hasta

ve fakirlere ikrâm ederdi. Hepsine teveccüh edip akl ve himmetine

göre maksadna kavutururdu. kindi olunca, yine kendi ezan oku-

yup, yannda bulunan ahbab ona uyup, namaz klar ve sözü ke-

serdi. kindiden sonra, o gönüller sevgilisi, ahbabndan inziva için

kapy kapayp, Rabbü'l-erbâba dönerdi. Âdeti olan dua ve zikir-

lerle akam ederdi. Akam olunca «Allahümme mâ emsâ... Allahüm-

me innî e'ûzü bike min erri hâzihilleyleti ve erri mâ fihâ ve erri

mâ bâdihâ ve eûzü bike min hemezâti-eyâtin ve eûzü bike Rabbi

en yuhdarn ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahi! aliyyil azim» de-

yip, akam namazn klmakta acele ederdi. Oruçlu ise, su ile iftar

edip: «Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü

ve alâ rzkke eftârtü» deyip, duasn tamamlard. Akam namazn-
dan sonra, Evvâbin namazn klar, Feth sûresini okur, çoluk çocu-

uyla yerde, bezden bir yayg üstünde, tahtadan tabak içinde, edeb-

le ve sünnet üzere yemek yerdi. Yemekten sonra: «Allahümmeb*
külle cüyi'n kemâ ebe'tenâ» deyip, sa elinin parmaklarnn uçlar-

n sofra üzerine koyup, dudaklarna getirir ve «Elhamdü lillâhi hain-

den kesîren, tayyiben, mubâreken Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve

sekanâ ve kisânâ ve ce'alnâ minel müslimîne ve hedânâ ve rahme-

tullahi ve berekâtühü alâ Sâni'ttaami vel âkilin, velhamdü lillâhi

Rabbil âlemin- deyip, ellerini yüzüne sürüp ni'mete ihtiram eder-

di. Sonra çoluk çocuu ile sohbet edip, onlara uyup, gönüllerince

olup, ev ve idâre hususunda konuurlard. Yeniden abdest alp,

yats namazn çocuklar ile klp, Mülk suresini okurdu. Cuma ge-

cesi ise, Hatm-i Kur'ân duasn yapp, Resul ullah Efendimizin (aley-

hissalâtü vesselâm) ruhlarna hediye ederdi. Kbleye dönük serilmi

yün yatak üzerinde hemen uykuya yatard. Yatak içinde biraz otu-

rup, birer Fatiha ve Âyete'l-Kürsi, üç ihlâs- erif, birer muavvize-

teyn Ikul eûzüleril, sonra üç istifar ve on lâ havle velâ kuvvete

ve bir tane lâ üâhe illallah, Muhammedün Resûlullah okur, her

biri bitince bedenine üfleyip ellerini gösüne sürer, hep devam eder-

di. Sonra sa yan üzere kbleye dönük, yahut arkas üzere gökleri

tefekkür ederek yatard. «Bismike Rabbi, vada'tü cenbi, fafirlî

zenbî evda'tüke nefsî fe in emsektehâ ferhamha ve in erseltehâ feh-

fazhâ bimâ tahfezu bihi ibâdikessâlihîn. AUahümmeykznî fi ehab-
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bil evket ileyke vesta'milni bi ahscnii a'mâl ledeyke ehedü en lâ

ilahe illallah ve ehedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlühü»

.deyip, kesret âleminden dönüp, murakabe ile vahdet âlemine dalar-

d. Nazm:
•

1. Ak bûyuyla dem i bâd sabâ gelmitir

Havf ü endûh gidip zevk u safâ gelmitir.

2. Nefha geldi vü nesîmi dile can bah etti

âdmânm ki bana bûy-i velâ gelmitir.

3. Gönlümü zinde eder nükhet i bâd seheri

Anda ho bûy-i dem i ehli bekâ gelmitir.

4. Câmleden Hak mütecellîyken o dostuna müdâm
Dem-i Veysi'den ona bûy-u Hüdâ gelmitir.

5. Vuslat ak bulan can iitir her yerden

Nice bin na'ra- mestân- hevâ gelmitir.

6. Cümle efkâr gelir kalbe misafir Hak'dan

Cümleden ho dile teslim ü rzâ gelmitir.

7. Dur metanetle belâlarda sabûr ol seyr et

HAKKI Hak'dan ne gelir canâ safâ gelmitir.

J. Ak kokusuyla saba yelinin demi gelmitir. Korku ve tasa gi-

dip zevk ve elence gelmitir.

2. Bir esinti geldi ve onun yeli gönlüme can balad. âd ol-

muum ki bana velilik kokusu gelmitir.

3. Seher yelinin kokusu, gönlümü diriltir. Çünkü onunla bir bâ-

küik ehlinin nefeslerinin güzel kokusu gelmitir.

4. Allah her eyde tecelli ederken o sevgilisine (Hz. Muham-

med'e) Veyse'l-Karani'nin esintisinden Allah'n kokusu ulamtr.

5. Ak vuslatn bulan kii her bir yandan iitir ki binlerce he-

vesiyle kendinden geçmiin çlklar kulana gelmektedir.

6. Bütün düünceler kalbe Allah'tan misafir olarak gelir. Hep-

sinden güzeli, gönlüme teslimiyet ve rza gelmitir.

7. Metanetle dur ve belâlara kar sabrl ol ve seyret ey HakkU

ki. Allah'tan canmza ne gelirse safa gelsin.

DÖRDÜNCÜ NEVÎ: eyh smail Tillovî hazretlerinin âdetlerini

ve elbiselerini bildirir -.

»

Ey aziz! Fakirullahn (rahmetullahi aleyh) âdetleri, Hakk'n
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emrine ta'zim ve bütün halka rfk ve tekrim idi. Zira yannda Hak
Teâlâ'nn ismi amlsa. ta'zim (celle ânühü) der idi. Hazret-i Pey-

gamber'in ismi söylense, (sallallahü aleyhi ve sellem) der idi. Dier
peygamberlerden birinin ismi söylense, (aleyhissalâtü vesselam) der

idi. Cebrâil veya srafil, Mikâil veya Azrail isimleri anldkta, (aley-

hisselâm) der idi. Ashâb- kirâmn biri anldkta, (radyallahü te-

alâ anh) der idi. Evliyadan biri anldkta, (rahmetullahi teâlâ aleyh)

der idi. islâm sultanna adalet ve insaf üzere olmas ve düman üze-

rine galib gelmesi için duâ ederdi. Çocuklarna din ilimlerini öre-

tip, akrabasna sla-i rahm ederdi. Komularna riayet ve meved-

detle ilerini görürdü. Ziyaretine gelen ve gelmeyen ahbabn sever,

kusurlarna kalmazd. Ziyaretine gelen emirlere ve belki Vezirlere

bile ayaa kalkmazd. Rfk ve tevazu ile emr-i ma'ruf ve nehy-i

münker eylemedikçe yannda durmazd. Hayâ ma'deni idi. Kah-

kaha ile gülmez, tebessüm ederek konuurdu. Suâl sorana cevap

verip, sormayana sükût eylerdi. Hücrenin ortasnda serilmi olan

siyah seccâde üzerinde kbleye kar dönüp bada kurar otururdu.

Ne kimseye iltifât eder, ne duvara yaslanr, ne yasta dayanr,

ne yukar bakard. Ziyâretine gelenlerin yüzüne, bir geldiinde, bir

de giderken bakard. Adak ve hediye altn ve gümü getirseler ka-

bul ederdi. Lâkin eline almayp, seccadenin altna koyun buyurur-

du. Sonra büyük olu onu alp, evin masraflarna harcard. Dier

hediyeleri kendi eliyle çoluk çocuu arasnda taksim ederdi. Meyve

ve yiyecek gibi hediyeleri, meclisinde hâzr bulunan dostlara, ziyâ-

rete gelenlere verir, kendi de yer idi. Bir gün bir gecede çeyrek

ekmek ancak yerdi. Be alt günde ancak bir kâse su içerdi.

Çou zaman ona vecd ve hâl gelirdi. O vecdi hâlinde ban
önüne eer, gözlerini yumar sessiz kalrd. Oturduu yerde, bütün

vücuduyla dönerdi. Yâni önce saa, sonra sadan geriye, geriden

sola, soldan ileriye, ileriden saa. tamamen belinden yukar, bir

karâr üzere hareket ederdi. Sol elini açp, arkasnda yere koyup,

ayucu içinde sa elinin ehâdet parmayla, kendi hareketi haliyle,

dâirenin merkezi gibi olurdu. Bu cezbe hâli, o kâmili ald zaman,

his ve kuvvetleri öle istiraka varrd ki, ne konuabilir, ne de bir

kimseden haberi olurdu. Hereyden habersiz, kendi hâliyle megul
olurdu. Yannda bulunanlar heybetinden dar çkard. Kuyu ola-

yndan sonra melek merebli olduundan ehliyle yatmazd. Hiç kim-

senin evine gitmezdi. Ama kendi ziyâretine gelen misâfirlere günde

bir kazan a ve bir kazan pilâv ile, ikiyüz ekmek yetmezdi.

Bütün bid'atlerden saknr, sünnetleri terk etmezdi. Be vaktini

kendi hânkahnda ezân ve cemaatle edâ ederdi. Cum'a günleri gusl

edip, elbise ve çamarlarm deiip, Câmi'ye giderdi. râk, kuluk,

evvâbin ve teheccüd namazlarna devam ederdi. Pazartesi ve Per-

embe günleri hep oruç tutard. Her Cum'a günü, namazdan önce
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elbette Kehf sûresini okurdu. Her söz, hareket, ahlâk ve tavrnda
Hazret-i Habib-i Hûda'ya iktida ederdi, uyard. Âdet, ibâdet ve iti-

kad bakmndan onun ardnca giderdi. Hattâ bu zaif Hakk, o fâ-

dl ve kâmilden Mesâbih kitabn sekiz ay zarfnda okuyup, onu
gözetir olmutum. Her hâlinde bütün hareket ve hareketsizliini o
kymetli kitaba uygun ve mutabk bulmutum.

Velhâsl bir âlim, fâdl ve kâmil idi. Dünyâdan yüz dönmü
ve Mevlâ'ya dönmü idi. bâdet vazifelerinde devan üzere idi. Ra-
dyallahü anh.

Hazret-i eyh'in elbisesi de sünnet üzere idi. Zira elbisesi kaba
kumatan, beyaz, yeil, siyah ve yamal olur, yerleri süpürecek ka-
dar uzun olmazd. Ve uzun olmayp, önceleri bana beyaz bezden
iki takke üzerine bir küçük beyaz sark sarard. Beyaz orta bezden
gömlek ve içlik giyip., onlarn da temiz olmasna dikkat ederdi. Ba-
yaz ince kumatan terlik [fanila] ve zbünu ve ksa kaftan var
idi. Mübarek beline beyaz ince al kuak balar idi. Cübbesi yeil,

ince, muhayyer al idi. Zümrüt yeili idi. Elbiseleri iki kat olmak
üzere böyle idi. nce aldan iki kolsuz bol abâs var idi. Her na-
maz onlarla klard. Yaz için olan abas beyaz, klk olan siyah

ve parlak idi. Beyaz iplik çorabna sar mesh ve ayakkablar ikier
çift idi. Siyah orta bezden iki seccadesi var idi. Yeil, sertçe bez-

den onlara astar dikilmiti. Astarndan kenarna ikier parmak kv-
rlm fazlalklar vard. Birini kendisine mahsûs odann ortasnda,

gayet ince yorgan gibi bir örtü üzerine açp, dâima onun üzerine

otururdu. Dierini Cum'a namaz için hazrlamt. Cum'a günü,
tarafnda, onun için

ve hâtiblik hizmetinde büyük olu
haftada bir tra olmak âdeti idi. Onun için ustura, makas,
bilei ve bir havlu, küçük bir sandk içinde bulundururdu. O hiz-

meti devletine, evlâd gibi olan babam kavutu. Sonra o devlet, on-

dan bu yetime miras kalmt. Sakaln taramak için iki tara, tr-

naklarn kesmek için bir bça var idi. «Temizlik îmândandr» de-

yip, temizlik arar, süse bakmazd. Hattâ parmana gümü yüzük
bile takmazd. Mührünün ta yemeni, ekli bademi, halkas gümü
idi. Üstünde «Bende-i Hayy smail Hakk bin Kasm» yazl idi. Zem-
zemli bezden kefeni, dier buhur ve levâzm ile bir sandkta hazr
dururdu. Çünkü o her an öleceini düünürdü. Bir baka sandk-
ta, dier elbiselerini saklard. Cum'a akamlar hücresinde buhur
yakarlard. Marabas bir beyaz fincân idi. Çana aaçtan, ka
imirden ve küçük idi. amdan yeil idi. Sandal asâs babasndan
yadigâr idi. Abdest ve gusl için beyaz topraktan dört ibrik var idi.

kisi büyük idi, bunlar gusl için idi. kisi de küçük olup pek dar
idi. Misvâk çok idi. Bü'den fazla tebihi yok idi. Baba ve dedele-

rinden kalan kitablar beyüzden çok idi. Odasnda kendi güzel ya-
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zs ile, Krâat- Aere iaretleri olan bir mushaf ve yine kendi yaz-
syla iki cild bir «Tefsiri Meâlim-i Tenzil», yine kendi yazsyla bir

cild «Mesâbih- erif» ve babasnn el yazs ile dört cild «hyâ- Ulûm»,
yine babasnn el yazsyla iki cild «Envâr- Fkh- afiî» ve büyük
dedesi Molla Ali yazsyla dört cild bir «Kâmus- Ekber» ve bir cild

«ifâ-i erif» ve bir «ir'at-ül slâm» vard. Bunlar kendi yannda
kalrlard. Haremin avlusundan husûsi odalarnn avlusuna bir kap
var idi. Çoluk çocuu ancak ondan ilerlerdi. Husûsi odalar kare
eklinde olup, iki hasr ile

(

iki kilim onu döerdi. Uzunluk ve geni-
liinin miktar bu cedvelden bilinmitir. Yaz günlerinde bu odala-

rnn avlusunun arka yarsna oturup, ziyaret olunmutur, önüne
kendi mübarek eliyle nar aac dikmitir. Evinin ekli - kar say-

fadaki- emada gösterildii gibi idi.

Nazm :

1. Cân- dilde hâne kldn âkbet
Gönlümü virâne kldn akbet.

2. Ol cünûn zencirini tahrik edip

Sen beni divâne kldn âkbet.

3. Ak bi pervâya mahrem eyledin

Akldan bigâne kldn âkbet.
I

4. Dâne-i nâçiz idim ben zir-i hâk
Dâne i yüz dâne kldm âkbet.

5. Dâne iken bâ u bostan eyledin

Hâki pür kââne kldn âkbet.

6. Cümleden kat' eyledin çün gönlünü

Vâsl- cânâne kldm âkbet.

7. Hamr- vahdetten içirdin tab'ma
Ruhumu peymâne kldn âkbet.

8. Sâk- gülzâr- cânsn dem-be-dem
Gönlümü meyhâne kldn âkbet.

9. Ey Fakîrullah, bu HAKKI bendeni

Ak- ferzâne kldn âkbet.

1. Sonunda gönül evini yurt edindin de gönlümü viraneye çevir-

din.

Z. O delilik zincirini harekete getirip sonunda beni divaneye dön-

dürdün.

3. Pervasz aka srda eyledin de sonunda beni akldan yoksun

braktn.
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4. Ben. topran altnda küçücük ve deersiz bir tanecik idim de

sonunda taneyi yüz taneye çevirdin.

5. Ben bir tanecik iken benden balar ve bahçeler çkardn da

sonunda topra köklerle süsledin.

6. Gönlümü her eyden uzaklatrdn da sonunda beni sevgilime

kavuturdun.

7. Bana vahdet içkisinden içirdin de sonunda ruhumu bir kade-

he döndürdün.

8. Sen her an için can gülistannn sâkisisin. Sonunda gönlümü
meyhaneye çevirdin.

9. Ey Fakirullah! u Hakk denen bendeni, sonunda bilge bir

âk eyledin.

BENC NEV: eyh smail Fakîrullah'm hizmetçilerinin ba,
belki evlâd kirama olan azîz babam Dervi Osman Hüsnî Hakîrul-

lah'n (rahmetullahi aleyh) memleketi, doumu, güzel hâlleri, ahlâ-

k, hüzün, hayret ve yanmasn bildirir:

Ey azîz! Erzurum'un dousunda alt saatlik mesafede, geni bir

ovann orta kuzeyinde Pasinler'in merkezi olan Hasankale halkn-

dan Dursun Mehmed olu Molla Bekir adyla tannan, misafire

ikrâm, fakirlere ifâm ve dervilere ihtiram ile mevsuf, vezir ve

kumandanlar divânnda rey ve tedbîri ile idareye intizam vermekle

tannan dedemiz merhumun bin seksenbir IM. 1670 1 yl Rebi ul-ev-

velinin ondördüncü günü Pazartesi günü sabahleyin yüzü nikahl,

hayâ ve hicâbh bir olu dünyaya gelmi, ismi Osman olmutur.

Doumunda babas çok sevinip, Hak Teâlâ'ya hamd ü senâ edip,

ahaliye ziyafet vermitir. Yirmi yana gelinceye kadar, yine Ha-

sankale'de kerametler sahibi merhûm Karaeyholu Seyyid brahim
Efendi (rahmetullahi aleyh) hazretlerinden sarf, nahiv, fkh ve fe-

râiz okuyup, hadîs, tefsir ve akâid ilimlerini örenmitir. Hakk'm
vergisi ile yaratlndan güzel ahlâkl olup, Dervi Efendi adyla

öhret bulmutur. Sonra annesi hastalanp vefat etmitir. Bunun
üzerine babas zorla evlendirmi, kalenin yaknnda Fendii adn-

daki köyde sadât- kirâmdan eyholu merhûm Dede Mahmûd'un
kzn almtr. O Hanife hatun bizim efkatli anamz olmutur. Ger-

çi Osman Efendi'nin hayas çok olduundan zifâf akam insanlar-

dan saklanp, minârede gizlenmi ise de Vedûd olan Hak Teâlâ,

onun ehli ile sâkin olmas için aralarnda çok meveddet ve merha-

metler klmtr. Birbirine çok yaklamlar, muhabbet duymular-

dr. Merhûm dedemiz Molla Bekr'in cömertlik yaradl gereince,

misâfirden çok nasip ve zevk almtr. Her akam az veya çok mi-

safir gelmitir. Bazan yirmi kii olurdu. Misafir gelmedii akam,



DERV OSMAN HÜSN HAKÎRULLA

H

1053

yemek yemeyip aç yatmtr. Sonbaharda bir akam, Dervi Zeke-

riyyâ adnda özbekli bir aziz misafir gelmiti. Hastalanp o k
orada geçirmiti. Olu Dervi efendiyi, o azizin hizmetine ayrm-
t. O da bu hizmeti kendine büyük ni'met bilmiti. Ba ve can
ile gece gündüz, ondan uzaklamam, Erba'in'in ibtidâsnda eb-i
Yeldâ'da, o hizmet eden büyük yaradll, o hasta azizin odasnda
beklerken, bu azizi bir cezbe alm, o hâl içinde yatandan kalkp,

bir saat kadar, evin içinde feryâd ederek gelip gidip, stanbul yan-

gnn söndürmütür. stanbul'dan Hasankale'ye Hamsîn'in ihtida-

snda bir vezîr gelmitir. O eb-i Yeldâ yangnndan haber verdi-

inden, bu hizmetçinin azizine hüsn-i zann yakîn derecesine var-

mtr. Hasta olan aziz, bahar gelince shhat bulmu, giderken oda-

nn kapsnda, hizmetçisinin yüzüne bir bakp «Sizin ikramnz alt

ay zarfnda tamam olup, bizimki kalmtr. Dilediini iste, murâd
kaps açktr» buyurdu. Hizmetçi o azize, yaîvararak, «Muradm,
sadece dünyadan âhirete imânla gitmektir. Cennet-i alâ devletine

yetmektir» dedi. Tekrar hitâb edip: «Himmetini yüksek tut ki, imâ-

nn asl, himmeti yüksek olmaktr» buyurunca, o hizmetçi, alayp,
en büyük muradm âhirette likâ-y Mevlâ'ya nâü olmaktr dedi.

Tekrar hitâb edip: «Yüksek himmet, o devleti bu âlemde, gönülde

pein olarak bulmaktr» buyurdu. O hizmetçi bunu iitip, ayana
dümütür. O an ona Hakk'n hidâyeti erimitir. Bunun üzerine

o aziz, onu müjdeleyip: Ban kaldr, bu devlet onda karar tutmu-
tur ve kendi suretini, yâni iki ka arasn, gözünün önüne getir,

kalbine nak et diye tenbih etmitir. Kelime-i tevhidi, uzun nefes

ile günde onbin kerre tekrar etmeyi ona telkin edip gitmitir. te

vird etmitir. Gece gündüz o minval üzere tekrar ile megul
mutur. O esnâda onun babas Molla Bekr, Azak seferine gidip, Ke-

fe'de va'desi yetip, orada Ulu Câmi'de kalmtr. Ondan sonra bu-

rada kalan ticâret ve ziraat, hizmetçiler, çift sürme ileri, araba,

ev. bark ve gelen giden fukara ve mühimmatn bütün ar ilerini

ve evde bulunan kardelerin ve çocuklarn feryâd ve figân, sebeb-i

vücûdu olan, cömerd babalarnn ölüm hasreti ve frâk- atei Der-

vi efendinin zikir, fikir ve huzuruna mâni olduundan, tabiat

bal, ruhu hasta, kalbi krk, üzüntülü olmutur. Her an, her saat

alayp, inleyip üzüntü ve keder denizine dalmtr. Bir mürid-i kâ-

mil bulmam ki, onu gönülden içeri alsn. Onun için darda kal-

mtr. te Kelime-i Tevhid'in nuru ve iddetli elem nâr t atei I bir-

likte bulunduundan, öyle bir hastala tutulmutur ki, vücudu so-

uktan yamp buz gibi souk olmutur. Bu esnâda kendisi otuz ya-

na ve hicrî târih bin yüzon sene bana im. 16981 gelmitir, öm-
ründe tehevvür bilmeyip, güzel ahlâk sâhibi olan Dervi efendi, o

ateten hastalanp, her gördüü eyden ve her sesden ona gadab
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(kzgnlk 1 gelmitir. Öyle güzel ahlâka sâhib iken, böyle kötü huy-
la huylanmas, ona ayr bir derd ve üzüntü olmutur. Her sene bir

olu doup, üç dört aylk oldukta, beikte iken aniden boulmu-
tur. Onlar göz göre göre boan görünmeyip yok olmutur. Bunun
gibi çok elem ve kederlerle, dünyadan iraz ve ikrah edip, ap kal-

mtr. Soukla yanm kavrulmutur. Nazm :

3. Ak- yâr âheste söyler can kulana müdâm
Her kimin ul var ana derdimizden bâr yok.

4. Ecnebilik sürmesin gözden yudum kan ya ile

Kande seyr ettimse gayr cilve-i dildâr yok.

5. Bir kadem yol gitmedikçe bulmak olmaz ana kim
Gayret-i kurbundan özge mâni-i didâr yok.

6. Hût bahri görmedi ta çkmadkça bahrdan
Varlndan çk ki bu deryadan özge var yok.

7. Merd isen gel reng i derd i aka ey HAKKI boyan
Bak ki, bu dâr içre bizden gayr bir diyâr yok.

1. Ak meydannda yiitlik yapmaktan baka i yok. Bunun için

de candan geçmek gerek, baka söz gerekmez.

2. Sevgilinin yüzüne âk olan kii bir an olsun rahat edemez.
Ak günei için saklanacak bir duvar gölgesi yok ki.

3. Sevgilinin ak can kulana daima yava yava seslenir. Me-
guliyeti olan kiiye ise bizim derdimizden bir yük olmad.

4. Yabanclk sürmesini, kanl yalar araclyla yüzümden y-
kadm. Nereye baktysam Sevgilinin ivesinden baka bir ey gö-

remedim.

5. Bir adm yol gitmeyince O'nu bulmak olmaz ki. O'na yaknla-
maktan baka bir sevgilinin mânas yok.

6. Balk, denizden çkmad müddetçe denizin nasl olduunu
göremez. Varlndan çk ki bu denizden baka var olan birey yok.

7. Ey Hakk! Mert isen gel ak derdinin rengiyle boyan da bak
ki bu dünya içinde bizden baka bir diyar da yoktur!..

2.

, Ak meydânnda merd olmaktan özge kâr yok
Bunda candan geçmelidir, gayri bir güftâr yok.

Bir nefes âsûde olmaz âk- didâr- yâr
Âfitâb- ak için bir sâye-i divâr yok.

ALTINCI NEVÎ: eyh smâil Fakirullah hazretlerine hizmet eden-
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lerin reisi, belki evlâd gibi saylan hilm ve haya ma'deni Dervi
Osman Hüsni Hakîrullah hazretlerinin kendi ii için istihare edip,

olu brahim dünyaya gelip, kendisi hereyi brakp Erzurum'a ge-

çip, tasavvufa âinâ olup, sahibinin haberini ahp, seyahat arkada-n bulup, çâresine bakmasn bildirmektedir:

Ey aziz! Dervi efendi ilerinde üzüntülü ve akn kalnca, hic-

rî binyüz onbe m. 1703) yl Muharrem'in birinci Cum'a gecesi

ilerinin düzelmesi için sdk ile istihare yapmtr. Rüyasnda dün-

yay terk ve Mevlâ'y aramak ve istemekle emr olunmutur. Uya-

nnca seyahat etmek ve mürid-i kâmil bulmak arzusuyla dolmutur.

O Cum'a sabah güne doarken bir olu dünyaya gelmi, ismi B-
RAHM HAKKI olmutur. Can ve cismi ak ve evk ile dolmutur.

Cismâni bulanklklardan ve ruhani âfetlerden, Hakk'n inayeti ile

selâmet bulmutur. Ksaca u üç beyt onu bildirir

;

1. Hicretin târihi binyüz onbe oldu ol bahar.

Kara y ahsende BRÂHM HAKKI dodu zâr.

2. htiyar ilm idi ta sâl-i binyüz krka dek.

Aka dütü, ârif oldu, vecd ü hâli kld kâr.

3. Sâl bin yüzyetmi oldu, Sinn-i HAKKI ellibe.

Kendi kâr bâr u vâr ihtiyâr kld yâr.

1. Hicri tarihin 1115. ylnn baharnda, u inleyip duran brahim
Hakk, Hasankale'de dodu.

2. 1140 hicri ylna kadar ilim tahsil etti ve o sene aka düüp
ârif oldu ve vecd ü hal yolunda olmay i edindi.

3 Yl 1175 ve Hakk'nn ya 55 olunca kendini bütün vanyla yo-

uyla bu yöne çevirip bunlan kendine yâr edindi.

•

Halbuki babas ondan, hattâ candan geçip mürid arzûsuyla se-

yâhat düüncesinde kalm, karde ve ev halk ehir köesinde rahat

dursun diye, bir gece gizlice Hasankale'den Erzurum'a geçip gel-

mitir. Erzurum'da gümrükçü Dervi efendi, kendi oluna üstâd, yâ-

ni hoca yapmak için, kendisine ricâda bulunmu, nice ikram ile ay-

da otuz kuru aylk verip, araya adamlar koymutur. O ise her ey-
den yüz çevirip mürüvvetli Habib efendiyi arayp bulmutur. O
merhamet menba merhumdan haremde mahremlerine tasavvuf il-

minde seyr ve sülük kitab okuyup tamamiyle bilmitir. O gönüllerin

habibi [sevgilisi! bu mahremini sevip, ihtiram ile imâm yapmak
için Mehdi mahallesinde bir cami yaptrmtr. Lâkin pederim derd

ve gam ateiyle eriyip, souklukla yanm, kavrulmu idi. Mürid
arzusu onun sabrn ve rahatn kesip, akln ve fikrini almt. O
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esnâda Lâle Paa Camii'ne Özbekli bir mürid-i kâmil vâiz olarak

gelmiti. Dervi efendi varp, o kâmili yalnz olarak görüp, hastalk

ve hâlini söylemi ve onu mürid edinip beraber gitmek istemitir.

O kâmil, o gece, murakabesinde Hak Teâlâ'nm bildirmesiyle bunun

hâlinin hakikatini bilmi, bir daha görütükte o hekim bu hastaya

büyük iltifatla müjde ve teselli vermitir ve: «Ey din kardeim! Biz

seni kabûl ederdik. Lâkin bizden önce seni sultanmz almtr. Sa-

na müjde olsun ki, senin bir büyük sâhibir vardr. O mürid-i ek-

mel, pek nâdir bulunur. Alt yldan beri onun sana itiyak devam-

ldr.' ki seneye kadar görümeniz mümkündür. Sen bu atee kat-

lanp, kymetini bil. Zirâ güzel alâmettir. Mevlâ'ya tevekkül edip,

yakîn ol ki, sonu selâmettir- buyurdu.

Dervi efendi o kâmil özbekiiden bu haberi alnca, bu iaret

ve beâretle mahzûz ve mesrur olmutur. Va'd olunan sahibini bul-

mak arzusuyla seyâhat için ârif-i billah Eyyûb Efendi (rahmetulla-

hi aleyh) hazretlerini en uygun yol arkada bulmutur, iki sene ge-

ce gündüz onunla ahbab ve sr mahremi, enîs ve üzüntü arkada

olup, o esnâda onun ehli Hanife Hâtûn bu brahim olunu terk edip.

âhirete gitmitir. Dervi Efendi, tecerrüd âlemine erip bir olunu,

iki kardeine verip, kendi yol tedârikini görüp seyâhat frsatm bul-

mutur. Nazm-.

»

1. Ger olmasa bu ak ile ervah giriftar

Cân ü dilimiz olmaz idi tâlib-i didâr.

2. Meyi etmese ger âka ol diiber-i ma'uk
Dümezdi bu uak içine germî-i bazâr.

3. Âlemde eer olmasa ne ak ne derdi

Bu cân ü gönül olmaz idi âkil ü hüyâr.

4. Göstermese ger devr i teselsül ruh ü zülfü

Klmazd bu âklar sergete çü-pergâr.

5. Hem kendi ruhun görmese ger perdede ol meh
Kendüyi pes ol perdeden olmazd haridâr,

6. Suretler olurdu heme bî-hâsl ü mahsûl
Arifler eer olmasalar vâkf- esrar.

7. Ey HAKKI, eer olmasa can âyine-i ak
ndinde ann olmaz idi canna mikdâr.

J. Eer ruhlar bu aka tutulmasalard canmz ve gönlümüz sev-

giliyi istemezdi.

2. O âk olunan Sevgili eerâa meyletmeseydi âklarn içine

ak pazarn kztracak bir hal dümezdi.
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3. Eer bu can ve

akl ve anlay sahibi olamazd.

4. Eer yana ve zülfü bir zincirleme dönü göstermeseydi per-

gel misâli bu âklar ba dönmü hale koymazd.

5. Eer o ay, perdede kendi yanan görmeseydi kendine o denli

istekle alc olmazd.

6. Suretler batan sona ortaya çkmaz, vücut bulmazd eer
arifler srlar bilmeselerdi...

7. Ey Hakk! Eer can, ak aynas olmasayd senin katnda ona
hiç deer verilmezdi elbet!..

YEDNC NEV: Hilm ve haya ma'deni Dervi Osman Hüsni Ha-
kîrullah'n, kendisine müjdelenen sahibini bulmasa, huzurunda kalp,
derdine derman olmas ve muradm almasn bildirir:

Ey aziz! Fakirullah hazretleri, kuyu olayndan beri, babam Der-
vi Efendi'yi, kendi hizmetine lâyk ve sohbetine muvafk görüp,
mahrem ve hemdem eylemek için, muhabbetiyle dembedem cezb et-

mitir. Dervi Efendi de, bu tarafta, istihare gecesinden beri dembe-
kâmil cazibesi arzusuyla sabrsz ve kararsz olmu-
irmiiki !m. 17101 yl Receb-i erifinin banda va'd

olunan müridi bulmak için, on yl seyahat yapmak niyyetiyle uy-
gun arkada eyh Eyyûb Efendi ile Bitlis tarafna gitmilerdir. Ar-
kada o semte önce varp, Molla Muhammed Arvâsi adnda bir kâr

mil bulup bir müddet yannda kalp, ondan ilim ve irfan

tiinden, o taraf tercih etmilerdir. Dervi Efendi güzel Bitlis

rine varp, orann güzel evlerini, akarsularm, meyve aaçlarn ve
meyvelerini görünce, hayret edip, buras Cennet midir? deyip, re-

fîk-i efîkme sormu, bir hafta orada kalp seyretmilerdir. Sonra
Eyyûb Efendi'nin eyhi Molla Muhammed Arvâsi (rahmetullahi

aleyh) hazretlerinin erefli mezarn ziyâret için, Müküs tarafna
gitmilerdir. Orada da bir hafta kadar kalp, Dervi Efendi'inn sabr

ve karar gidip canan iline teveccüh etmilerdir. Oradan arkaday-
la, hac niyyetiyle Siirt'e doru yola çkmlardr. Msra:

Cânân ilinin, ite canm, da göründü.

Hizan'dan Siirt'e varan kervanla giderlerken, onlardan Siirt'e

yakn Tillo denen yerde eyh smail adnda bir azizin haberini iit-

milerdir. Onu ziyâret için kervân ehlinden bir ihtiyâr ile ona ha-

ber gönderip, kendileri o gece bir köyde yatmlardr. leri giden

adam,- o azize, yakn iki Erzurumlu molla senin ziyâretine gelecek-

F. : 67
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tir, aceb onlar kimler ola demi, o aziz de ona, onlarn biri yine

Erzurum'a gidecek, dieri burada kalacaktr cevabn vermitir.

ite Dervi Efendi, arkada Eyyûb Efendi ile, a'bân- erifin

birinci günü, o azizin yanna can atmlardr. On yllk mesafede

istedikleri devletliyi, on günlük yerde bulup, mes ud dîdârna ka-

vumulardr. Daha görür görmez Eyyûb Efendi, marifet nuru ile

onu tanyp, hemen ükür secdesine gitmitir. O aziz ona: «Molla

Eyyûb, ban kaldr, bu senin haccndr» deyip, onu müjdelemitir.

Ama Dervi, o azizi kendi nefsine kyasla hasta zannedip, esiz bir

mürid olduunu biiemeyip, kendi müridini bulmu iken tanya-

mayp, onu aramakta akl Kabe'ye ve kendi Siirt'e gitmitir. Üçün-

cü günü Tillo'ya gelip, görmü ki, arkada Eyyûb Efendi aradn
bulmu, kymetini bilip yannda kalmtr. Bayrama kadar o cami-

de itikafda olduundan, günde bir an o azizin cemâlinden murâd
almaa niyyet etmitir. Bunun üzerine, o da arkadana uyup,

onurla camide kalp hayret denizine dalmtr. Lâkin gün-be-gün,

hastal gittiinden, an-be an o azize teveccüh klp, ona mâil ol-

mutur. Tedricen vücudu shhat, can rahat bulmutur. Saat-be-saat

kalbinden gaflet ve gam gidip, sürür ve huzûr ile dolmutur. Bay-

rama kadar sahibini tanyp, ona en büyük hizmetçi olmutur. O
aziz o dervii bir derece almtr ki, arkada nerede kalmtr. Ama
Eyyûb Efendi bayramdan sonra Erzurum'a gelmi, Dervi ise, ora-

da hizmeti canna minnet bilmitir. Sekiz yldan beri arzu eyledii

müridini bulmutur. Teslim sermâyesi ile mârifet devletine kavu-

mutur. Seyr ve sülük kitab ile âmil olup. o kâmilin sohbetiyle

kâmil olmutur. Gam atelerini söndürmü, her hastalktan ifâ

bulmutur. O azize sdk ve safâ ile muhabbet ve vefa edip, hizme

tine devam etmitir. Ömrü oldukça zevk ve huzûr ile yamnda kal-

mtr. Böylece o azizin sözü yerini bulmutur. Nazm :

. Güzel evk ü güzel avk, Güzel y ü temenna

Güzel ak ü güzel zevk, Güzel hüsn ü tevellâ.

2. Güzel süret ü kamet. Güzel rûz-i kyamet
Güzel lütf ü keramet, Güzel sohbet ü ülfet.

3. Güzel nûr ü tecellâ, Güzel yâr ü güzel yâr

Ve güzel mûnis ahrâr, Güzel ma'den-i esrâr.

4. Güzel mansab- a'lâ, Güzel nûr ü güzel nûr

Güzel rayet-i mansûr, Güzel âyet i mehûr.

5. Tekaddes ü teâlâ, Güzel tâli-i mes'ûd

Güzel hâmid ü mahmûd, Güzel vâcid ü mevcûd.

6. Güzel sûret ü mânâ, Gehi fitne-i cansn
Geh ür-i cihansn, Gehi bahr î musaffa.
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7. Aceb Hakk mahmul, Aceb illet ü ma lûl

Aceb kabil ü makbul, Aceb ism ü müsemma.

1. Cokunluk güzel, aydnlk güzeldir. Elence güzel, bakas
için temennide bulunmak da güzel. Ak ile zevk de güzel; güzellik

ve dost edinme de güzeldir.

2. Suret ve boy güzel, kyamet günü de güzel. Lütuf ve keramet

de güzel, sohbet ve ülfet de...

3. Nür ve o nurun tecellisi güzel, sevgili ve yar da güzel. Güzel,

dostlukla dolu, güzeller ise sr madeni.

4. Yüce mevkiler güzel, nur ve aydnlk da güzel. Yardm bay-

ra da güzel, bunu anlatan mehur (nnâ fetahnâ) âyeti de güzel.

5. Kutsanmas ve yüceltilmesi gereken Allah'tr. Ne güzel bir

talih ki öven ve övülen de güzel, var eden ve var olan da güzel...

6. Süret ve mânaca güzelsin. Bazan canlar yerinden oynatr,

bazan cihan velveleye verirsin, bazan parlak bir deniz olursun.

7. Acep o, yüklem olan Hakk mi; acep hastalk ve hasta m?
Yahut kabiliyetli ve makbul mü; yoksa isim ve isimlendirilen mi?!..

Reis-i huddâm, Dervi Osman Efendi, o aziz Efendi 'sini a-
bân- erifin banda bulmu o ayn yedinci günü, ikinci hadim, ru-

hani muhib, fen ve ilimlerin umman Molla Muhammed Shrânî de,

o velî-yi rahmani ve asrn evliyasnn sultan olan azizin ziyaretine

gelmitir. Mâsivây terk edip, halvette oturup murâdn almtr.
Sdk ve safâ ile o azize hizmet edip, medh ü senâ ile vasfn edip

sohbette kalmtr. Ömrü oldukça Dervi Efendi ile arkada olmu-
tur. Ertesi yh a'bân'nda merhum eyh Ali amcam, ben dokuz

yanda iken, beni alp babama getirmitir. lk karlamamz, Haz-

ret-i eyh ile babamn beraberce ikindi namazn kldklar zaman-

da olmutur. îlk bakta, o azizin yüzü, Allahü Teâlâ'nm hikmeti

ile, bana pederimden daha tan ve bili gelmitir. O anda yüzünü
görme cezbesi gönlümü almtr. Aklm onun hüsn ve cemâline, lütf

ve hâline, güzel huy ve kemâline erdii kadar hayran olup kalm-
tr. Babam beni hücreda edip I kendi odasna ahpl hilm ve nfk

ile ilim öretip, lütf ile terbiye etmitir. Benim ise o azize, ruhu-

mun virdi (Esselâmü aleyke ey ruhum) olmutur. Nazm :

I. Sen ayn lyânmsm,
Bel rûh-i revânmsm,

II. Sen baht saîdimsin,

Be! ömr-i mezidimsin

Yârm da sen, ey rûhum!
Hem va'd-i vaîdimsin

Kârm da sen, ey rûhum!
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IHI. Sen cân ü cihânmsn.
Bel genc i nihânmsn.

IV. Sen rahat rûhumsun,
Bel câm- sabûhumsun,

V. Sen kadr ü berâtmsan.

Bel ayn necâtmsn,
VI. Sen zevk ü huzûrumsun

Bel gözdeki nürumsun,
VII. HAKKI dedi derviim,

mdadna bi-hiim,

Hem emn ü emânmsm
Darm da sen, ey ruhum!

Hem feth ü fütûhumsun
Garn da sen, ey ruhum!

Hem âb hayâtmsn.
Yârm da sen, ey rûhum!

Hem hüzn ü sürûrumsun.

Nârm da sen ey rûhum!
Feryadna dilriim.

Cârim da sen, ey rûhum!

/. Sen her eyimde görünüyorsun ey ruhum, varm da sensin.

Belki sen akp giden ruhumsun ve yârim de sensin.

II. Sen benim kutlu bahtm, sen vadedilmi geleceimsin. Belki

artan ömrümsün. Karm da sensin ey ruhum!..

III. Sen canm ve cihanm, emniyet ve güvenliimsin. Belki de

artan ömrümsün. Kârm da sensin ey ruhum!..

IV. Sen ruhumun rahat, aç ve açhlarmsn. Belki de içlti ka~

dehimsin. Maaram da sensin, ey ruhum!

V. Sen Kadir ve Berat gecelerim, sen, ölmezlik suyumsun. Belki

kurtuluumun ta kendisi olan yârim de sensin, ey ruhum!..

VI. Sen zevk ve elencem,- sen hüzün ve sevincimsin. Belki de

gözümdeki nursun. Ateim de sensin en ruhum!..

VII. Hakk dedi ki 'Derviim ben.» Onun feryad ile gönlüm
parçalanmakta. mdadna kimsesiz kalmaktaym. Oysa komum sen-

sin, ey ruhum!..

SEKZNC NEV: Fakîrullah smâil Tillovi'nin kendinden taleb

siz ve habersiz sâdr olan hârk- âdât, kef ve kerametlerini bil-

dirir:

Ey aziz! Merhum eyh Ali amcam ile Tillo'ya varp, aziz pede-

rim Osman Efendi'yi görüp, Hazret-i eyh'in didâr ile müerref ol-

duum zamanlarda, bir gece rüyâda gördüm ki: Gökyüzü beyaz ser-

çelerle dolmu, hepsi halkn üzerine doru gelmiti. Bana saldran-

lar babam uzaklatrmt. Ancak bir serçe frsat bulup, sa koltu-

uma sokulmutu. Sabahleyin babama anlattmda, oramda eliyle

taûn eseri bulmu ve benim taûn hastalna yakalanm olduum-
dan çok üzülmütü. Be gün habersiz yattm. Altnc gece gözümü
açtmda gördüm ki, babam alyordu. Hazret-i eyh de ba ucum
da idi. Hazret-i Hzr gibi imdadma yetiip, elini kaldrp bana duâ
etti. Hemen o anda rûhum hayât, bedenim ifâ, kalbim safa buldu.
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Ellerini mübârek yüzüne sürünce, sürür ile babamn
onu: -brahim'in ii bitmi iken, Hak Teâlâ onu yeniden diriltti»

diye müjdelemitir.

kinci ylmzda sâdr olan kerametlerinden biri de udur: K
mevsimi idi. Babam Hazret-i eyh ile ikindi namazn klp, hüc-
remize gelecek idi. Halbuki dergâhn ocanda pelit (mee! közü
çok idi. Merhamet menba eyh efendimiz bu çrana efkat gös-

terdi. «Molla brahim üümesin, onun için hücreye köz götür» diye

babama buyurmutu. Babam emrine uyarak ocan önüne gidip,

abâsmn eteini açp, iki elini atee salm, lâkin Hazret-i eyh
onu görüp, demir tava ile götür diye iaret etmitir. Babam gör-

düm, elini eteini çekip, demir tava ile ald. Hücreye gelip, benim-
le yalnz kalnca, ben, o mükülümün çözülme zaman gelmitir,

deyip babama: «Sizin eliniz atete yanmaz m ki, öyle atee sald-
nz?» diye sordum. Babam buyurdu ki: «Benim bütün vücûdum, sen
dünyaya gelmezden be yl önce, buz atei ile yanm, kavrulmu-
tur.» nâallah, o soukluk babadan oula sirâyet edip miras olmu-
tur, dedim. Bundan hazzedip: Avâmn vücûdunu ate üzerinde içi

bo ve kuru aaç destiye benzetip, havassn vücûdunu su ile dol-

mu ve donmu sürâhiye tebih etti. «Öyleyse, niçin demir tava ile

tamakla emr olundunuz?» dedim. Cevabndan, «Senin orada ol-

duunu bilmiti de ondan. Zirâ insanlarn âciz olduklar ileri, ey-
leri izhâr eylemek, kendini halka satmak sayldndan, ona göre

o edebi terk saylmtr. Bunun için bize hârikulâde eyleri, kera-

metleri örtmeyi ve gizlemeyi tenbîh ve iaret etmitir» dedi.

Üçüncü ylmzda görünen kerâmetlerden biri udur: Ba bozu-
mu vakti. Sonbahar günlerinde Hazret-i eyh'in nahiyesinin kuzey
dou tarafnda dört saatlik mesafede bulunan kal'ada irvan beyi
üzerine Van paas bin kadar asker ve bir top ile gelip, o kaleyi
kuatt. Beinci gün Hazret-i eyh ona mektub gönderdi ve: «Üm-
met-i Muhammed'in fukarasna merhamet edesin, balar yama ol-

madan bir saat önce askeri alp gidesin. O âsi beyin, cezâsm, âhi-

rete brakasn» diye yazd. Mektub kuluk vaktinde ona ulat. Din-
lemedi. Hemen geri dönüp gitmedi. Ben buraya sultann emri ile

gelmiim deyip, kal'ann fethinde dayand. Bir top daha att. Top
kaleye çarpp iki parça olup, kendi atm öldürdü. Arkasndan siyâh
bir bulut geldi. ki saat kadar iri dolu yad, perian oldular. Binek
ve dier hayvanlar, o doludan kaçt. Adamlar onlar aramakta
iken, dadan seller gelip, çadrlar ykp, önüne katp götürdü. Pa-

a o zaman uyanp, bir ata binip sekiz piyade ile ikindiden sonra
ancak bizim hücreye can atabildi. Babamla gidip, Hazret-i eyh'i
görüp, ayak üzere durup, kan ter içinde idi. Hazret-i eyh ona
iltifât etmeyip, ancak: «Ey zâlim, sen Ar'n Rabb'inden korkmaz
msn?» dedi. O misafir stmaya tutulmu gibi titreyerek, istifar
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etti. Babamn iareti ile, geldii gibi, hânkahdan dar çkt. Hüc-

remize gelip; terlerini silip, o heybet altnda olduu halde: «Ben

evketlü Sultan Ahmed'in musahibi idim. Bu devletlü gibi heybet-

li bir kimse görmedim diye yemin etti. O gece babamla hiç uyu-

mayp, sabahleyin çkp gitmitir.

Dördüncü senemizde sâdr olan kerametlerinden birisi udur:
Sonbahard. Evlerin damlar üstünde üçyüz kile kadar bulgurumuz
serilmi iken, ayn onikinci gecesi mehtabl bir havada Cuma ak-

am yats vakti gelmi iken ezan için minareye çktm. Baktm
ki nahiyenin dou ksmn bulut kaplam, erkek ve kadn, evlerin

damlarnda bulunan eyay korumakta acele ediyorlard. Ben de
okuyup acele ettim. Bizim bulgurlar toplamaa yardm için

. Hazret-i eyh'in çocuklar ve torunlar ve hizmetçilerinin

hepsi camiin kapsna gelmilerdi. Onlara, yukar mahallede, ya-
mur yaacak diye tedbire bavurdular, dedim: «Biz de o tedbiri al-

makta iken, Seyyidimiz fbüyüümüzl bize manî oldu. Bulguru,

yamuru brakp camiye gidiniz, Cum'a gecesine ta'zim ediniz, söy-

ledi» dediler. Hepimiz caminin sofasna gidip, yats namazn açk
havada klp, yukar baktk. Bulut ikiye ayrld. Nahiye üzerinde bir

zerre bulut yok idi. Her iki taraf o kadar yamur almt ki, seller

akyordu. Allahû Teâlâ o köy halkna aydnlk ve rahatlk verip, o

aziz kuluna ikram eyledi.

Beinci senemizde sâdr olan kerametlerinden biri: Yaz mevsi-

minde bir Cum'a gecesi idi. Aziz babam oturup murakabe yapar-
ken, ben yatm uyumutum. Rüyâmda gördüm ki, harman yerine,

sahrâda binden çok süvari ve piyade asker geldi. Atllar attan inip

bir yere toplandlar. Kimi meâyih, kimi âlim eklinde olup, boylar
iki adam boyu kadar yüksek idiler. At ve dier malzemelerini har-

man yerine brakp, kendileri Hazret-i eyh'in dergâh kapsnda saf

saf dizildiler. Ben bu büyük kalabal seyrederken, dergâh kap-
snn sa yannda duran saftan birisi, eilip beni kucana ald.

Tebessümle öpüp, solunda olann kucana verdi. O da alp, muhab-
betle öpüp, solunda durann kucana verdi. Bu minvâl üzere nö-

bet sekizinci rûha geldi. O da beni alp, öpüp, solunda dergâhn
kaps bulunduundan rfk ile beni yere koydu. Ben kapy açk
buldum. çeri girdim. Baktm Hazret-i eyh'in dergâhna sekiz ih-

tiyar devletlü girmiler. O Hazret, dünya hayâtnda hiç kimseye
kalkmaz iken onlara kalkp, hepsiyle musafaha etti, ayr ayr bo-

yunlarna sarld. O aknlkla uyandm. Bu rüyann lezzeti can-
ma can katt. Bu rüyây, sevincimden, hemen babama anlattm.
Meer o uyank velî bu mânânn derinliine ulamt. Bu rüya onu
vâk'a gelip, onlar müahede ile görüp sözlerini iitmitir. Babam
bana tenbih etti ve: «Bu rüyâ, sana göre gâib ise de, söyleme, bu
ruhlar için iyi olmaz» dedi. Sabah açlp, Cum'a namaz klnp, iki
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namaz aras olunca ben kapnn önünde duruyordum. Gördüm ki,

Siirt tarafndan, kr atl, ak sakall bir seyyid gelmiti. Attan inip

elimi öpünceye kadar ben onu görmemitim. O beni tanyp, dergâ-

hn kapsn gördü. Beni hediyesiyle harem kapsndan gönderip,

ziyaret izni istedi. Gelsin buyurdular. Benimle içeri gelip Hazret-i

eyh'e selâm verdi. Ve aleyküm selâm ve rahmetullah ehlen ve

sehlen iltifâtyla selâmn almtr. Oturmasn emr edip ilk sözü:

«Ey Seyyid Hamza, bu Cum'a gecesi bize çok misafir gelmitir»

oldu. Onun bu tatl hitabndan Seyyid Hamza ap kald. Bir mik-

tar elenip, alayp seccadesini öpüp, benimle bizim hücreye gel-

di. Hâlini babama anlatt: «Beni Siirt ayânndan l ileri gelenlerinden

I

Seyyid Hamza'ym. Bu yama kadar bu nahiyeye hiç gfilmedim.

Bu eyhi de hiç ziyaret etmedim. Bu gece rüyâmda beyüz kadar

yüzü nûrlu atl ve beyüzden çok uzun boylu piyade evliyâ aske-

rine Siirt önünde karp bu devletlinin ziyaretine geldim. Bu nâ-

hiyeyi ve yolunu rüyâda görerek bildim. Evliyâ askeri bu harman-

lara gelince, hepsi hayvanlarndan inip, bu kaplarda saf saf dizil-

diler. Srayla hepsi, bu azizin dergâhna girip ziyaret ettiler. Ben

de. piyadelerle beraber ziyaret edebildim. Bu dergâh kapsnn sa-

nda saf duran evliyânn kucanda bu çocuu gördüm. Elden

ele veriliyordu. Kap yannda bulunan bu çocuu kucandan indir-

dikte dergâha girdi. Ben kapda iken uyandm. Gönlüm îmân lez-

zeti ile doldu. Bunun için bugün Cum'a namazn klp, atma atla-

yp, rüyâda geldiim yol ile, doru geldim. Kimseye sormadan bu

nâhiyeyi bulup sizleri tandm. Hazret-i eyh'e geldim. Bu rüyây
anlatacaktm. Bir gün sonra ona mürid olup balanacaktm. Bu ise,

ben anlatmadan haber verdi ve: «Ey Seyyid Hamza. bu Cum'a ge-

cesi bize çok misâfir geldi» dedi. Sübhânallah! Benim ismimi nere-

den bildi? Gördüüm rüyây bu nasl anlad?» Seyyid Hamza'nn

bu amasna, babam öyle cevap verdi ki: Senin bu gördüün rü-

yânn aynn bu olum da görmütür. Lâkin avamn gördüü rü-

yâlara seçilmi velîler müâhede ile ermitir. Hak Teâlâ her kuluna

bir ihsân vermitir.

Altnc senemizde sâdr olan kerâmetlerinden biri budur: Bir

bahar günü kuluk vaktinde bir deli bey otuz kadar hizmetçisi ile

ziyarete geldi. Dergâhn kapsndan pervâszca girip, ayakta durup,

tebessüm ve sürür ile selâm verip hiç korku düünmeden o azize:

«Güzel canm, der idim ki, sana kande ireyim. Demek ki burada

imisin de ben dururdum. Allah' seversen bir kalk da boynunu

göreyim, sonra bu tatl canm sana fedâ edeyim» dedi. O mürüv-

vet ma'deni hemen kalkt. O mecnûn bey ayana düüp, kendinden

geçti. Hazret-i eyh onun hizmetçilerine iaret edip. bu emiri misâ-

fir odasna götürüp üzerine çok yorgan örtünüz, uyusun. Akl ba-

na gelsin. Altm günden beri uyumayan mecnûn alt yorgan al-
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tnda alt saat uykuya dald. Alt saat uyuyunca, hareminden beni

çardlar. Gittim. Aziz validemiz bir tabak içinde kuru, iri krmz
üzüm getirdi. Hazret-i eyh, o krmz üzümü mübarek eliyle evi-

rip çevirip, okuyup üfürdü. O aziz, bu kuluna buyurdu ki, git, o

yatan misâfirin ba ucunda otur. Uyanp, ne isterse, gel verelim

götür. Hemen gittiim gibi, «Ben Hazret-i eyh'in önünde tabak

içinde olan krmz kuru üzümü isterim» dedi. Geldim, Hazret-i

eyh'e haber verdim, üzüm taban alp misafire götürdüm. Üzü-

mü görüp elimden ald. Avucuyla azna doldurup, iyice çineyip

yedi. Üzüm bitince kalkp abdest ald. Kendine geldi. Akll oldu. Alt-m gün namaz klmayan mecnûn, öle namazn kld ve o gece

babamla kald. Kuluk vakti yola çkacandan vedâ için Hazret-i

eyh'e geldi. Lâkin içeri girmeye cesâret edemeyip heybete kapld.

Utancndan içeri bile bakamayp, kapda ayak üzeri durdu, kald.

Ancak kapnn eiini öpüp, sürür ile yoluna revân olmutur. Zira

akl bana gelip, dünkü güzel cann bugün kim olduunu bilmi-

tir.

Yedinci senemizde sâdr olan kerâmetlerinden biri budur ki:

Yaz mevsiminde Shranl eyh Ali Efendi adnda bir pir i fânî elli

iki müridiyle beraber Kâbe'den geldi. Kuluk vaktinde Hazret-i

eyh'e mülâki oldu. Selâm vermedi, konumad, el öpmedi, musa-

faha etmedi. Edeble oturup susarak, ban önüne emi halde ö-
lene kadar Hazret-i eyh'in yannda kald. Namazdan sonra, Allah'a

smarladk demeden, selâm vermeden, o azizin yanndan çkp, bizim

hücremize geldi. Yine selâm vermeden ve konumadan ban önü-

ne eip bada kurup oturdu. kindiye kadar babamla murakabe

etti. Babam o pire, çok ta'zim edip hizmetinde bulundu. O ihtiyar

pir akam iftâr edince her yemekten birer lokma, yahut birer kak
ald. O gece, yine öyle konumadan oturur halde hücrenin damn-
da mehtabda, babamla yalnzca oturdu. Her hâlde sabaha kadar

mükâefe denizine dald. Sabahleyin o misafir pir gidip Hazret-i

eyh'i görüp, bir müddet yine sessizce oturup kalknca, Hazret-i

eyh ona ikrâm için kalkp, ayakta duâ etti. Duâdan sonra, müba-

rek elini öpüp, konumadan dar çkt. Hazret-i eyh ona ayaa
kalktndan, hepimiz o pire ikrâm için elini öpüp, atma bindirip

ihtirâm ile teyi' ettik. Harman yerinin sonuna kadar arkasndan

gittik. Sonra bizimle vedâlap, yaya müridleri ile yoluna devam
etti. Eve gelince babama dedim ki: «Bu nasl misafirdir ki, herkes-

ten çok izzet ve hürmet bulmutur?» Cevabnda buyurdu ki: Bu
misâfir dierlerine benzemez. Kâmildir. Evliyânm havâsndan olup

gönül sahibidir. Bizim hâs-üi-hâs efendimizin hâl ve anna yakn-

dr. Zira dedi ki: «Çok zamandan beri seyâhat edip âlemi dolarm.
Çok memleketler gezdim. Elli seneden beri, zamânede olan evliyâ-

nm hepsinin ziyâretine kavutum. Zâhirde bilinmeyen evliyây, mâ-
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nâ meclisinde ho görmüümdür. Bu azizi hepsinden yakn ve ke-

rim ve gavs- a'zam bilmiimdir. imdi bunun vücûd-i erifini Hak
aknn atei yakmtr. Bu azizin dergâhna geldiimde, yüzünü
görür görmez, gönlümü gözümle gördüm. te benim seyahatim ta-

mam oldu. Murâdm aldm». Bunun üzerine babama, hiç konu-
mayan misafir bu sözleri ne zaman söyledi? dedim. Bizim kalbleri-

miz ile konutuk, bunlardan baka daha çok hikmetler söyletik

dedi.

Sekizinci senemizde görülen kerametlerinden biri udur: Haz-

ret-i eyh'in nâhiyesinden üç saat mesafedeki bir vadide bir köy
halkndan bir sevdii var idi. Onun banda Misbak üzümü denilen

bir çeit siyâh üzüm olurdu. Dier üzümlerden yirmi gün önce

olurdu. O üzüm olgunlamca, o dostu ondan, en önce Hazret-i eyh'e
bir sepet kendi arkasyla hediye olarak getirmeyi her sene âdet

etmi idi. O sene âdetinden bir hafta sonra geldi. Geç gelmesinde,

mürüvvet kânndan öyle özür diledi: -eyhim, beni ma'zur görü-

nüz. Âdetim üzere ilk erien üzümü siz efendimize getirir iken,

baka köyün çoban olan bir dostum da yola gelmi-, o derede kar-

latk. Bu tarafa geldiimi anlad. Bana, gel bu su kenarnda se-

ninle bir saat istirahat edelim, konualm. Baba ve annenin hay-

rna ver de iki salkm üzüm yiyelim dedi. Kalmamak için neyi ba-

hane ettimse de, fayda vermedi. Ben de, çaresiz olarak ona teslim

oldum. Sepet, yar olmutu ki, bana dönüp, nükte ile ta'zir ederek:

«Allah sana mal vermi, ama akl vermemitir. Çoluk çocuunu b-
rakp, kendi malm müstehak olmayan ellere böyle zahmetle gö-

türüp vermek akl ii deildir. eyh olmak mükildir. Yoksa üzüm
bulmadn ne bilirsin? Benim gözüm! Bu sözümü tutup, kalan

üzümü bu fakir çobana ihsân eyle de, sevab, anann babann ca-

nna desin» deyip üzümü tamamiyle ald. Ben de bo sepeti alp,

geriye döndüm. Ancak yoku yar olmutu ki, ayn dereden, âmân,
âmân imdâd sesi geldi. Bir de ne göreyim, o çoban, kendi köpei
yatrm, altna alm, sivri dilerini sâhibinin boazna salmt.
Koup çobam köpeinden kurtardm. Ama neden sonra. Azm, be-

lâsn bulmutu. Köyü halkna haber verdim. Ben de gittim. Baz
ilâçlarla iyiye yüz tuttu. Lakin beni bir hafta bu hizmetten alkoy-

du, özürüm bu idi, yâni bunun için bir hafta geç geldim». Hazret-i

eyh o dostunun bu özrünü kabul buyurup ona duâ etti: Allahü

Teâlâ sana hayr karlklar versin. Allah yolunda olana, Allahü

Teâlâ yardmcdr.
Dokuzuncu senemizde sâdr olan kerametlerinden biri budur:

Hazret-i eyh'in kendi akrabasndan Abbâs adnda bir ihtiyar, o

azizin huzuruna geldi. Az eilip kulayla bitimiti. Sol yüzünün
cildi kat kat krp dudayla kula arasnda buruup görünmez
olmutu. Sa yüzünün cildi, öyle gerilip açlmt ki, günete ka-
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lan def gibi gergin ve parlak olmutu. Konuur, fakat sözü anlal-
mazd. O merhamet menba önce öyle görünce alayp mübarek
eliyle onu mesh edip, el kaldrp dua etti. Fatihadan sonra az, dü-
zeldi, eskisi gibi oldu. Sonra konutu ve. eyhim beni afv et. Se-
nin hakknda kusur ettim. Bu gece senin için, arkanda uygunsuz
söz söyledim. Ben uykuya varnca, gaibden bir sille geldi, azn bu
hâle getirdi. Tevbeler olsun deyip yüzünü yere sürdü. O hakim-i
ilâhi, o büyük günâh afv edip: «Bize kar olan kusürun bizden
yana helâl olsun. Hak Teâlâ sana hidâyet etsin. Sakn kimseyi gy-
bet etme. Müminin mümini gybet etmesi kesin olarak haramdr.
Bizi gybet etme ki, bizim gibi zelil kulun sahibi aziz ve intikam
-sahibidir» buyurdu.

Hazret-i eyh'in bildirilen onuncu kerameti udur: Bir gün Haz-
ret-i eyh'in dergâhna, bir saat mesafede bir köyden, verâ sahibi
ve eriatla âmil bir hâfz ve fakih geldi. Hazret-i eyh'e muarz idi.

Önce: «Ey eyh, sen niçin câmiye gelmezsin?» dedi. O hilm deryas
ona lütf ile cevap verip: «Ey hâfz. bu dergâh mescid niyyetine ya-
plmtr. Burada dünya kelâm konumak, mekruh bilinmitir.» de-
di. «Peki, niçin cemaat sevabn almak istemezsin?» diye sorunca,
rfk ile cevap verip: «Be vakit namazda evlâd ve ahbabm cemaat
olup, farzlar onlarla beraber edâ olunuyor» buyurdu. Ezana niçin
icabet etmezsin? deyince, yine lütf ile cevap verip, «Bu mescidin mi-
naresi u kerpiç kadar tatr. Onun üzerinde be vakitte ezan okun-
duundan bu mescidin ezanna icâbet ediyorum. Cum'a namazn
da câmide klyoruz» buyurdu. Tekrar, niçin çok cemaatin faziletini

almak istemezsin? dedi. Tebessümle buyurdu ki: «Kuyu vak'asmdan
önce olduu gibi, eer hurüc huzuruma engel olmasayd, kalabalk
cemaat sevab canma minnettir. Madem ki mazurum, Hak Teâlâ
o sevabdan mahrum eylemesin. «Mü'minin niyyeti, amelinden ha-
yrldr» hadis-i eriftir.» Hafz efendi haddini bilmeyip, cevabn
alm gitmitir. O gece evinde yatp, sabahleyin uyanm, bir de
ne görsün, Kur'ân- Kerîm'i ve fkh tamamen unutmu. kinci gü-
nü abdest almay ve namaz klmay tamamen unutmu, üçüncü
günü gözü kör olup nuru gitmitir. Dördüncü günü akn hâlde
atna binip iki üç adamla Hazret-i eyh'in kapma can att. O mer-
hamet ma'deni onu kör görünce, alayp duâ etti. Mübârek elini

gözüne sürdü. Karanlk perdeler açld. Eskisi gibi görür oldu. Çok
özür diledi ve utand. Mürüvvet ma'deni onu okarcasna, «Doru-
yu söyledin, emr-i ma'ruf eyledin, sa'yin mekûr olsun» deyip gön-
lünü ald. Hafz efendi tevbe edip, haddini bilip, o gece bizim hüc-
rede yatt. Sabahleyin kalknca, eskisi gibi ifâ bulup, unuttuklar
hep hâtrna geldi. Mesrûr ve memnun oldu. Hakk'a hamd ü senâ,

eyh'e çok duâ edip yüzünü gözünü kapnn eiine sürüp yaya
olarak köyüne gitti. Gerçi Fakirullah (rahimehullah) istikamet ma'-



1067

deni olduundan, kerametler menba olup, hilâfet makamna ka-

vumutur. Lâkin burada bildirilen kerâmetler, muhabbet yolu si-

liklerine yeterlidir. Zirâ fenâ fi'-eyh olan Nûr-i Muhammedi'ye

erip fenâ fillâh mertebesine gitmitir. Nazm :

t. Fakir i fâni olan der Cem i cihanm ben

Emir der o Cem'e bende-i ubânm ben.

2. Fakir der ki, cihân içre ems i tabanm
Emir der ki ona sâye-i nihâmm ben.

3. Emir der bu zaman berr ü bahra hükm ederim

Fakr der ki, eh i mülk i câvidanm ben.

4. Emir der ki, kamu nâs içinde makbulüm
Fakir der ki, gönüllerde tatl canm ben.

6. Fakir der ki. ölümdür katmda ehd ü eker
Emir der ki, ölümden kat cebânm ben.

7. Fakir der ki, kyamette nem hesâb olunur

Emir ü HAKKI der ol gamla bed gümânm ben.

1. Fenâfillâh yolunda fakir olan der ki: «Ben cihann Cemidi-

yim.» Cihan sultanlar bile o Cem'e köle olmu çoban olduklarn

söylerler.

2. Fakir der ki, cihan içinde ben, parlayan bir güneim. Emir

(efendi, padiah) der ki, ben onun gizli gölgesiyim.

3. Emir der ki, ben u zamanda denizlere ve karalara hükmet-

mekteyim. Fakir der ki, ben, sonsuzluk ülkesinin sultanym.

4. Emir der ki, bütün insanlar içinde ben en seçkin olanm. Fa-

kir der ki, ben, gönüllerdeki tatl canm.

5. Fakir der, ki cihann eziyetlerinden âzâd olmuum. Emir der

ki, belâ oklarna hedef olan benim.

6. Fakir der ki, ölüm benim yanmda bal ve ekerdir. Emir dar

ki, ben ölümden çok korkmaktaym.

7. Fakir der ki, kyamette neyimin hesab görülür ki!. Emir ve

Hakk da der ki, ben o gam ile kötü üpheler içindeyim.

DOKUZUNCU NEV: Hazret-i eyh smail Fakirullah (rahme-

tullahi aleyh) hadimlerinin ba ve evlâda gibi bulunan hilm ve ha-

ya Ma'deni Dervi Osman Hüsnî Hakirullah'n (rahimehullahl Hakk*-
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m rahmetine kavumasn ve Hazret-i eyh ondan sonra bu yetimi-

ni bir nazarla taziye edip, hikmetle tavsiye ve hakimane terbiye

ettiini beyân eder:

Ey aziz! Babam bin seksenbir M. 16701 ylnda Hasankale'de

domu, otuz yl kadar okuyup yazp Çelebi Efendi olmutur. Yüzon
ylnda IM. 16981 ylnda souk atele yanmaya balam, yüz onbe-
te dünyadan usanm, mürid-i kâmil bulmak arzusuna dümütür.
Erzurum'a geçip, dört-be yl orada kalm, yüz yirmiiki ylnda on

yl seyahat kasdyla, Erzurum'dan on günlük yere gelmitir. Benze-

ri olmayan azizi orada bulmutur. Onun sayesinde o mübarek yl
kalm, dert ve üzüntüleri, sürür ve huzura dönümütür. Sohbeti

bereketiyle evliyann havâss mertebesini bulmu, kabirlerdekilerin

hâllerine muttali' olup, hissi olan kef'den haz ve nasib almtr.
Hayâli keifleri bitmitir. Yâni huzurunda bulunan kimsenin hayâ-

li, onun kalbine aksederdi. Kular ve canavarlar ona yaknlk gös-

terirlerdi. Bu nöbet dünyasnda elliiki yl kald. Lâkin himmetinin
yüksek olmas sebebiyle, kemâllerin en büyüü olan Hakk'a kavu-
mak arzusunda idi. Dier makam ve kerâmetleri, belki mâsivâ olan

hayâlleri gözünden çkarmtr. Murâd ve maksûdu ancak ölüm
ile bulunan visâl kemâli olmutur. Hattâ kendi dostlarndan Mol-

la ziyâd adnda, o nâhiyedeki bir mescid imâm, bir gün yalnzken
babama: «Sen bu azizin yannda evlâdndan aziz iken, on yldan
beri maksadna kavuamadn m?» diye sorunca, babam: «Henüz
murâdmn nihâyetine kavumadm, sana söz veriyorum ki mak-
sadma kavuunca sana haber veririm. Yatakta olsan da seni kal-

drrm» dedi. Bu söz üzerine on gün geçince, babam hastaland.

Bu imâm kendisine be gün be gece hizmet etti. Bu zaman zarfn-

da babam, yemeyip, içmeyip, konumayp, ateler içinde öyle yat-

mtr. 1132 M. 17191 yl Receb aynn ortalarnda elliiki yanda
iken, benim çok sevdiim babam ve anam, dert ortam, üzüntüle-

rimin gidericisi hücredam, gurbet yoldam Dervi Osman Efendi

Cum'a gecesi sabaha yakn dünyadan âhirete göç etti. Hak yolun-

da can verip vuslata erdi. Maksadna kavuup, rahmet deryâsna
dald. Bu yetim o gece, baka misâfir odasnda yatt. Sabahleyin

kalkp hasta babasn görmek isteyince, bekleyenleri beni aldatp,

git önce namazm kl, sonra gel, hasta imdi rahat etti dediler. Bu
söze inanp mescide gittim. Herkes burnunu tutuyordu. Hepsinin

nezle olduklarm sandm. Namazdan sonra hücremize geldim. Gör-

düm ki, pederim gitmiti. Benim de rahatm gitti. Gönül evim zul-

metle doldu. Merhumun ayrlk hasreti ile virânelerdeki baykua
döndüm. Öyle feryâd etmek istedim ki, sesim göklere çkacakt. Ben
bu hâlde iken, o merhamet ma'deni geldi. Benden o üzüntü ve ele-

mi ald. Ben de kalkp, içimden, imdi ayptr, sabredeyim, aziz

efendimiz gittikten sonra, nasl alayacam ben bilirim dedim.
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O hazret herkese selâm verip, garib olunun ba ucunda oturdu.

Akndan ehid olann ruhuna bir Fatiha okuyup, murakabe eyle-

di. Bu hakir o azizin karsnda, merhumun ayak tarafnda ayakta

idim. Meer Hakk'n inayetinin eriecei vakit idi. Gördüm ki, mü-
• bârek ban kaldrp, kimya te'siri olan nazaryla yüzümti bakp,
tebessüm ederek, taziyede bulundu. O esnada mübarek sadrndan
imek gibi bir nûr parlad. O anda yüreim süratle titredi. Üzüntü
ve elem gidip yerine sürür ve lezzet doldu. O âlemin babas, bu
yetimini yeniden ihyâ edip, kendi yerine gitti. Gönlüm o zevk ilo

öyle doldu ki, hislerimden bile dökülüp tat. Sanki al, yeil bay-

ramlklarm giydim ve o mâtem günü bu yetime, büyük bayram
ve büyük sürür oldu. Üzüntülü duran ahbâbîar bu sürüruma hay-

ret ettiler. Hak Teâlâ o pederi rahmetine daldrsn ki, bu olu, on-

dan ne hayâtnda bir keder görmü, ne ölümü zamannda üzülmü-
tür.

Merhum babamn yüzünü açtm baktm. Gülmü bir hâli vard.
Yüzü nurlu, bedeni scak, uzun ve mafsallar yumuak idi. Sanki
uykuda idi. Cenazesi namazn Hazret-i eyh kendisi kldrd. Ce-
naze namazna üç kasaba ve bütün Siirt halk geldi. Beyüz kadar
zimmi de alap, harman yerinin bir köesinde topland. Onun ve-

fatna, olundan baka, o memleketin halk hep üzüldü. Zirâ Haz-
ret-i eyh'in muhabbeti ile, Dervi olu da kalblerin mahbûbu ol-

mutur. Defnden ve telkinden sonra, ad geçen imâm uykusuz kal-

dndan, hemen gidip, evinde, çoluk çocuu yannda üzüntü ile

yatp, uykuya dald. Hemen ne'eyle frlad kalkt. Çoluk çocuu
böyle âni kalkmasndan ap sebebini sorduklarnda imâm, ala-
yp, onbe gün önce Osman Efendi merhum ile sözlemitik. Maksa-
dna kavutuunu bana bildirecekti. Uykuda olsam da, beni kald-
rp gidecekti. Sözünü tutmak için ne'eyle geldi. Beni kuamdan
tutup, ne yatarsn, kalk. Ben murâdma erdim deyip beni sevindir-

di. mâm hemen abdest alp, Hazret-i eyh'e geldi. O söz verme hi-

kâyesini anlatt. Hazret hitâb edip: Ey Molla Ziyâd! Olum Molla

Osman halim, selim, mestur ve teslim olduundan, hayâtta iken ke-

mâle erip, evliyânn havâss mertebesine kavumutur. Galiba him-
meti yüksek olduundan ehass- havâs ile olmay murâd etmitir.

nâallah onlarn zümresine varmtr.

Demek ki, babamn on yl seyâhat niyyeti, onun kalan ömrüne
iaret idi. Rahmetullahi aleyh. Rühu için Fâtiha! Babamn vefât

ettii gün, arkada olan Molla Muhammed Shrâni de hastalanp,
bir hafta sonra o da vefât eyledi. Arkadandan bir hafta sonra
geldi ve bir hafta sonra gitti. Hazret-i eyh, onun da cenâze na-
mazn kldrd. O da murâdna kavutu. Rahmetullahi aleyh. Rü-
hu için Fâtiha!
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babas olan efendimiz, bu yetimine, efkat edip iltifat

merhum peder efendiden sonra, onun hizmetleri bize

kald. O hakim i lâhi, bu bozuk huyluyu, nice hikmet urup-
lar ile terbiye eyledi. Gönül hastalklarndan shhat bulunca, mu-
habbeti ile onu içeri ald. Böylece tevhid, tevekkül, tefviz, taham-
mül, teslim ve rzâ bahçelerine girdi. Can ve cihandan kymetli ve

leziz ni'metler buldu. Hepsinden evlâ ve a'lâ marifet ve muhabbet-

le fenay bildi. O kalb tabibinin bu çirkin hastalklar olan için. ter-

kib eyledii hikmet erbetleri, güzel sözleri ile buraya yazlyor. -
te o mürid-i kâmil, bu câhil ve gafil hizmetçisini irâd edip, ikti-

zâ ettikçe birer ikier hikmet buyurmutur. Nice müjde iâretleri

ile gönül ilâçlarn duyurmutur

:

«Molla brahim, Allahü Teâlâ'y bulan, azabndan kurtulur.

«Molla, her ey Allah'dan ve yine Allah'adr.

«Molla, her ey Allah'ladr ve Allah içindir.

«Molla, her ey Allahü Teâlâ'nn yed-i kudretindedir ve her ey
O'nun fiilleridir.

«Molla, Allahü Teâlâ'y seven Kur'ân- Kerim okumay sever.

Molla, Kur'ân- Kerîm okumak insan ruhunun gdasdr.

«Molla, Fâtiha okumak getirici ve götürücüdür.

«Molla, Allahü Teâlâ'y seven, Kur'ân- Kerim'in bildirdii ile

amel eder.

«Molla brahim, Allahü Teâlâ'y seven, Habib'ine tâbi olur.

«Molla, Allahü Teâlâ'y seven, Habibullah' da sever (aleyhis-

selâm). Habibullah' seven ona salâvat çok okur.

«Molla, Habibullah' seven, sünneti ile amel eder. Habibullah'

seven, hadîs-i eriflerini okur.

«Molla, Mesâbih kitabndaki hadislerin hepsi sahihdir.

«Molla brâhim, ben babamdan, o da dedemden bütün ilimleri

okutmaya mezunuz. Mesâbih'in tâlimi, Mealim tefsiri ve din ilim-

lerini öretmekte seni mezun kldm.
«Molla, ibâdetlerin en üstünü müslümanlara din ilmi öret-

mektir. limlerin en üstünü de namaz ilmidir. Çünkü o mu minin
mi'râcdr. Sen farzlar vaktinde, sünnetleri ile beraber kl. Mümkün-
se cemaati de kaçrma.

«Molla, Muhammed aleyhisselâmn eriat, vücûd aacnn mey-
vesidir. eriata uymak saâdet verir. eriat dâiresinden tamaktan
sakn. Onun ehlinin icmândan ayrlmaktan kaçn.

«Molla brâhim, dünya çocuklarn oyuncadr. Dünya hayâl

ve noksandr. Dünya zll-i zâir ve rüyâ-y bâtldr.

«Molla, dünya harâbdr. Beka Allah içindir. Her eyi brak Al-

Molla brâhim, esas olan kalbtir, art olan muhabbettir. Kal
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binde arzusu olan Mevlâ'y bulur. Çünkü o kuluna yakndr ve onun-

ladr.

«Molla brahim, muhib için riyazet adettir. Yemeyi ve içmeyi

azaltmak shhat ve rahatlktr.

«Molla, babann kitab der ki, et suyu riyazete mâni deildir.

O be günde bir yerdi, bu kâse ile su içerdi. Filân kimse bir gün
susuz kalsa ve bir tas su içse riyazeti bozulur.

«Molla, bir gün ve gecede, bir defa bulduumu yerim. Molla

brahim, uykuyu azaltmak huzur ve sürürdür.

«Molla, gece muhiblerin gündüzü, âklarn mahremidir.

«Molla, ben iimin banda, geceleri severdim. Fecrin douunu
gözetirdim. Iklarn yaylmasn seyrederdim. imdi ise yatsy k-
lyorum, abdest alp yatyorum ve Allahü Teâlâ'mn diledii kadar
uyuyorum.

*Molla brahim, susmak açk bir hikmet ve güzel bir haslettir.

«Molla, dilin susmas kalbin susmasna, kalbin susmas Rabb'in

mârifetine yardmc olur.

«Molla, insann selâmeti dilini korumasndadr. Kalem iki dil-

den birisidir.

«Molla, kalb hâllerinin dile gelmesi hâli azaltr ve hüsrân olur..

Mahlûkun srr ifâ olunca cezâ gerekir. Nerde kald ki Hâlik'n

srr aikâr olsun.

«Molla, bizim yaratlanlarla iimiz yoktur. Kâinata iltifatmz

yoktur. nsanlarla sohbet ba arsdr. Ona onlardan kesilmektedir.

«Molla, halk, basiretinle müâhedene engel olan perdedir. Sen
de, kalbinin Rabb'ini müahede etmesine perdesin. Sen senden on-

larla perdelenmi, Hak ise, senden seninle örtülmütür.

«Molla, Allahü Teâlâ ile ol, insanlarla deil. nsanlarla olursan
nefsin için olma, nsanlarla olmayp. Allahü Teâlâ ile olursan, mu-
vahhid olursun ve her eyden fâni olursun, insanlarla nefsin için

olursan adâlet üzere ol.

«Molla, halk ve Hâlik'tan bakas yok. Hâlik't beenirsen, Al-

lah'dan bakas benim dümanmdr de. Molla, sen Allahü Teâlâ
ile halk arasndasn. Kalbini onlara Imahlûkatal balarsan zarar
edersin. Allahü Teâlâ'ya balarsan, onlar sana hizmet ederler. Hal-

k brak, kalbinin içine gir. Munisini srrnn halvetinde gör.

«Molla brâhim, zikrin efdal Lâ ilahe illâllah'dr. smi çok tek-

rar, Allahü Teâlâ'mn muhabbetine götürür. Yalnz Allahü Teâîâ'-

y zikredeni, Allahü Teâlâ da zikreder ve sever.

«Molla, zikrullahn hakikati, O'ndan bakasn unutmaktr. Her
eyi unutursan, Allahü Teâlâ ile kalrsn.

«Molla, her gün beyüz kerre sessizce Lâ ilahe illallah ve dile-

dii kadar Allah diyen, evliyâ yolunda sülük eder, ilerler. Bizim yo-

lumuz Üveysî'dir. Bu yolda telkin Allahü Teâlâ'dandr.
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-Molla, zâkir, gönlünden Mevla'sndan bakas geçmeyen, mâ-
nâ cihetinden Ondan gayb olmayan, hevâsna meyi etmeyendir.

Dâimi zikr. ruhun gdâsdr. Molla brahim, fikr-i temâm, evliyâ-y

kiramn âdetidir. Vücûdunu nefy için bir saat tefekkür, kendini

ispat ile yaptn bir senelik ibâdetten hayrldr.
-Molla, hâtralar, kalbe gelen hitâblardr. Melek tarafndan olur-

sa, ilhâm, eytandan olursa vesvesedir. Nefsten olursa hevâ, bizzât

Allah'dan olursa, hak ve doru düüncelerdir. lhâmn alâmeti, ilme

muvafk olmas, vesvesenin alâmeti, ilme uygun olmamas, hevâmn
alâmeti, onu elde etmede günâh bulunmas, hak ve hâtrn alâmeti,

kalbe kuvvet, lezzet ve marifet gelmesidir. Arkasndan sürür, ilim,

hilm, rahat, emniyyet, tevekkül, tefviz, teslim, rzâ, rahmet, mari-

fet, muhabbet, hikmet ve lütf bulunmas ve gelmesidir. Yedii ha-

ramdan olan bu hâtralarn arasn ayramaz. Kalb, hâtralarn mi-

sâfirhânesidir.

«Molla brâhim, Allahü Teâlâ'ya tevekkül et, iini O'na smarla.

«Molla, Allahü Teâlâ'ya tevekkül eyle. iini O'na teslim et. Mol-

la, sen de bizim gibisin, iini Allahü Teâlâ'ya teslim et.

«Molla, tevekkül sahibinin suyu kuyuda, ekmei gaybdadr. Kal-

binde onlar için düünce yeri yoktur. Cebinde de paras yoktur.

«Molla brâhim, onlardan birini seçene, onlar vebâl olur.

«Molla, ihtiyârda âfet, tefvizde rahatlk vardr, htiyâr Rabb'i-

ne terk et. Çünkü sen hangisinin sana faydal ve zararl olduunu
bilmezsin.

«Molla. brâhim aleyhisseiâma dikkat et. Rabb'ine nasl tevek-

kül etti, nasl güvendi. Atee atld da. kimseden yardm istemedi:

Cebrail aleyhisselâm kendisine, bir ihtiyacn var m, diye sorunca,

sendense hayr, O'ndansa evet dedi. O'ndan iste deyüce, O hâlimi

biliyor, O bana yetiir, istememe gerek yok dedi. Yûsuf aleyhisse-

lâm zindandaki arkadandan yardm isteyince, Rabbi kendisine:.

«Âciz bir mahlûka dayandn ve hikâyeni ona anlattn, ihtiyacn ona
sundun. Halbuki veren ve vermeyen Benim. Fayda ve zarar veren

Benim» buyurdu.

«Molla, tevekkül, tefviz, teslim, sabr ve rzâ Allahü Teâlâ'ya va-

ran yolun esaslardr.

«Molla brâhim, sabr, Allahü Teâlâ'nn ilhamdr. Acelecilik ey-
tann dessesidir. Tahammül emn ü emândr.

-

«Molla, sabrn balangc çok ac, sonu bal gibi tatldr.

«Molla, Allahü Teâlâ sabûrdur, sabr edenleri sever.

«Molla, ilim örenmekle; hilm, hilme kendini zorlamakladr.

Kalb sultandr. Taht, tevhîd ve îmândr. Tâc hilmdir. lim yüksek

mertebe, hilm büyük ihsândr.

«Molla brâhim, Allahü Teâlâ'dan râz olandan, Allahü Teâlâ

da razdr. Molla, kazaya rzâ, evliyânn anndandr.
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•Molla, Sevgiliden gelen belâ bahitir. Bahii kabûl etmemek

hatâdr.
«Molla, Allahü Teâlâ'nn dilediinde hayr vardr. Allahü Te-

âlâ'nn yapt en güzeldir.

«Molla, marifet makamlarnn evveli, Allahü Teâlâ'mn murad-

na sabrdr. Ortas murâdma raz olmaktr. Sonu ise murâdyla ol-

maktr.
«Molla brahim, sen Rabb'ini tanmak ve sevmekle va'd olun-

musun. Allah'n ikram gayret ve çalma ile deil, inâyet ve hidâ-

yet iledir. Molla, on gün sdk ile O'nun marifetini istersen, sana ve-

rir. Belki tam bir teveccüh ile bir gün bir gece istesen sana hidâyet

verir.

«Molla, Azîm olan Allah'dan, sana murâdn vermesini yalvar-

rm.
«MoUa, Allahü Teâlâ'ya, bütün arzularn sana kolayca vermesi

için, yalvardm ve dua ettim. Molla, Allahü Teâlâ'dan, bütün mak-

satlarna kavuman ümid ederim.

«Molla, Allahü Teâlâ kulunun marifetini isterse, nurunu kalbi-

ne kovar ve onunla O'nu tanr.

«Molla, ârifin kalbinde mârifet nuru, âlemde güne gibidir. Do-

unca, huzurundan syrlan, nuru ile kaplar.

«Molla, tâat ve mârifet kulu sultan yapar. Ztlan da sultan esir

ve köle yapar.

«Molla, nefsini zelil ve fakr bilirsen, Rabb'ini Aziz ve Kadir bi-

lirsin. Rabb'ini bilmezsen harekette olursun. Bilirsen sâkin olursun.

Mârifet, iki dünya saadetidir. Muhabbet ise, gözbebeidir.

«Molla, muhabbet, mârifetin semeresidir. Mârifet ise ezeli hi-

kalb semâsnda ilk parlayan hikmet yldzdr. Sonra

ilim ay, sonra mârifet güneidir. Hikmet yldznn ziyâsyla eyâ-

nn hakikatini, ilim aynn yla mânâ âlemini, mârffet güneinin

yla da Mevlâ'y müâhede edersin.

«Molla, Allahü Teâlâ gibi sevgilisi olan, bakasna nasl bakar?

Allahü Teâlâ gibi tabibi olan, bakasna nasl güvenir? Allahü Te-

âlâ gibi dostu olan, bakasndan nasl korkar? Allahü Teâlâ gibi

sahibi, ahbâb olan, bakasyla nasl megul olur? Allahü Teâlâ gibi

güzeli olan, bakasna na.sl gönül verir? Nitekim Allahü Teâlâ bu-

yurur: «Beni sevdiini söyleyip de kalbinde Benden bakas olan id-

diasnda yalancdr.»

«Molla. Allahü Teâlâ'y seven. O'nu O'ndan bakasna

eder. Allah'dan bakasn terk edenin hâli saf olur. Allahü

yi seveni Allah da sever. Molla. Allahü Teâlâ'y seven, nefsine söz

kaplarn, kalbine iki dünya kaplarn, her hâlde, kapatr.

F.: 68
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«Molla, her kul zikre, her kalb muhabbete uygun olmayabilir.

-Molla, mütaklarn kalbleri. Allahü Teâlâ'nn nûru ile aydn-
lanmtr. Konuurlarsa, nefeslerinden nûr yaylr.

«Molla, evk kulu gayba götürür. O yakndr ve icabet edicidir,

seveni biz severiz.

«Molla, ben Fakirullah'm. Allahü Teâlâ'nn sevdiini severim.

«Molla, gökler ve yerler yaratlaldan beri, sen bizim sevgili-

mizsin.

«Molla, sen Cennet ve Cehennem için deil, belki Allah yolun-

da muhabbetimiz içinsin.

«Molla, sen bizim çocuumuzsun. Sen benim yanmda Abdü!-

kâdir gibisin. Evlâdm gibisin.

«Molla, benden hayâ etmeyi brak. Bana dön. Sen bendensin.

Ne yaparsan kabûlümdür.

«Molla brahim, bize yakn olan uzak, uzak olan yakndr. Sen
nerede olsan, benim yanmdasn. Seni denize atsam, Allahü Teâlâ

tekrar seni bana verir.

«Molla, burada biz seni terbiye ederiz. Allahü Teâlâ seninledir.

O senin yardmcndr. O seni korur. Sana uzun ömür ve çok evlâd

versin ve sonunu hayr eylesin.

«Molla brâhim, tezkiye edilmi nefs yldzdr. Kalb-i selim ay-

dr. Sâf su* günetir. Nefsin yeri kap, kalbin yeri hazret, srrn ye-

ri aldatma zamannda hudü' ile huzûrda bulunmaktr.

«Molla, mü'min sâlih amel yapnca, nefsi kalbine döner, sonra

kalbi ruhuna dönüür, rûhu da srrna döner ve fâni olur. Sonra
fenâ da deiir ve vücûd olur. te bu zaman Allahü Teâlâ ona
sunaca erbeti sunar, yetitirecei tohumu büyütür.

«Molla, O'nu akl ve düünce ile ararsan, saptrsn. Fakr ve hay-

retle ararsan, hidâyet olunursun. Dünyâda ve âhirette nerede olur-

sanz sizinle beraberdir.

«Molla, sen sen olduun müddetçe müridsin. Kendinden fâni

olunca murâdsm. Büyük saâdet kendinden gayb olmandr. Büyük
devlet O'nunla var olmandr.

«Molla, marifet fenâ yoludur. Fenâ tevhd yoludur.

«Molla, O'na teslim olursan, sana yaklar. O'na kar gelirsen,

senden uzaklar, yaknln O'ndan, çkn senden, uzakln O'n-

dandr.
«Molla, sensiz gelirsen kabûl olunursun, kendini getirirsen mah-

Cûb olursun. O hâlde kendinden ayrl, O'nu kalbinde müâhede eyle.

Kendinden fenâ bul, O'nunla baki olur. Vücûd aynasnda, mevcûd-

dan bakasn müâhede etme!» Kymetli sözleri burada bitti. Bey t

(tercümedir):
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lmi âlimlerin azndan al,

Kalbinle, kavgac aklla deil.

ONUNCU NEV: Gavs-i a'zam eyh smail Fakirullah hazretle-

rinin her hâlinde metanetini, tarikatta istikametini, hakîkatta ima-

metini, herkesin ondan yardm görmesini, dünyada kalma müdde-

tini ve vefatn bildirir:

Ey azîz! Fakirullah (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin temiz ru-

hu fadl âleminden bulunmu idi. nayet hücresinde terbiye klnm-
t. Ftri olan velayeti Allah vergisi idi. Yaratltan olan saadeti,

anadan doma idi. Onu görenlerin kalb ve nefsleri onu sever ve ona
uyard. O sultanlarn kalblerinin mahbûbu, bütün sülük ehlinin efen-

disi idi. Onun saadet cenab, havassn dilekleri kâbesi idi. Devletlû

kaps, insanlarn maksad idi. Onu gören âlimler ve câhiller tam
veli olduunu teslim ederlerdi. Asrnn feridi, zamannn teki ve bü-

yüü idi. Onun ân ve güzel nâm, Arabistan ve Kürdistan diyârn-

da mehur idi. Güzel hâli îslâmbol'dan ( stanbul'dan I Hindistan'a

varp ran ve Turan'a yaylm idi. Seçilmiler ona seve seve hiz-

metçi olup, büyüklüünü kabul etmilerdi. Sohbetini bulup, huzu-

runda bulunanlar, hâl ve kemâllerin a'îâsn bulmulard. Mübârek
banda ve erefli gösünde, güne gibi parlayan nûr görmülerdi.

Onu görenler, kendisini habersiz sevmilerdi. Ondan aldklarn alp,

erdiklerine onunla ermilerdi. Onun hayâli cemâlini kalbinde nak
edenler safâsn sürmülerdi. O vâsta ile huzur meclisine girmiler-

di. Çünkü o büyük vâsi Tarikat- Muhammediyye'de imâm idi. Mür-
id-i kâmilin alâmetleri onda tamam idi. Tevfik onun refiki, orta

hâl yolu idi. Üns onun nedimi, bast nesîmi idi. Hikmet müiri, te-

fekkür veziri idi. Sdk râyeti Isanca!, hilm san'at idi. Mükâefe
gdas, müahede ifâs idi. eriatn edebleri zahiri, hakikat hâlleri

bâtn idi. O mârifet ma'deni gösü geni ve ân azim olanlardan

idi. Hârikalar çok acib, garîb hâlleri saylamayacak kadar çok idi.

Zamannn evliyasnn kutbu, belki her üzüntülünün gavs, yâni

yardmcs idi. Gönül âleminde, o asrnn evliyâsnn sultân, âkla-
rn canan, derdlilerin derman, cemâl ve kemâl ile parlak güne
ve basiret sâhipleri onun ânnda hayrân olduklar gibi, suret âle-

minin, yâni dünya âleminin sultanlar olan Mekke-i Mükerreme e-
rifi, Hindistan sultan, Sultan Mahmûd ve onun vezirlerinin çou
ve Kürdistan'daki bütün kumandanlar ona açk ve gizli mektûb ve

adaklar ve armaanlar gönderip her biri duâ, rzâ ve himmetini

kazanmay arard. Duas kabul olurdu. kbâl ve izzeti, himmetinin

nüfuzu güneten açk idi. Onun ahibbâya likas, fukaraya itâs min-

netsiz idi. Ziyaret edenlere öütleri, dierlerine sevgi ve duâs bol

idi. nsanlar ve cinler ona ta'zim ve ikram ile emrine râm olup,
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rzâsn ister idi. Zirâ o, insanlarn ve cinlerin müridi, marifet sa-

hiplerinin eyhi idi. Âlemdekilerin azizi, Adem'in hilâfette vârisi

ve Habib-i Rahmân'n vâsisi idi. Allahü Teâlâ, bizi, bereketlerinden

faidelendirsin. Âmin.
erif Mes'ûd'un o gönüller sevgilisine gönderdii mektûb öyle

idi: «Akl ve kyâs ile anlalamayan sözleri, mânâlar açan Allahü

Teâlâ'ya hamd olsun. Dier insanlarn huzuruna kavumadklar
hazretinize sevgi ve ballklarm arz ederim. Yannzda olanlar se-

çilmilerdir. öyle ki, onlar bilen sizi tanr. Onlar tanyan, üp-
hesiz sizi bulur. Onlardan birini bulan kurtuldu. Onlardan birinin

kabul ettii, ünsiyyetle Hakk'a vâsl olur. Kuds denizinden içip, üns

minderinde oturana salât ü selâm, âline ve Ashabna en iyi dualar

olsun. Onun Ashâb (aleyhimürrdvânî ehâdiyyet ceâlinin srlarn

müâhede eyledüer. Sfatlar, Rabb'm müâhedesinde fâni oldu.

«Allahü Teâlâ'nm selâm üzerinize olsun. Hazret-i eyh'imiz,

tarikatn imâm, hakikatin öncüsü, irâd makamnn ehli, kullarn

ilerinin tanzim edicisi, her hâlinde Allahü Teâlâ'ya dönmü olan,

söz ve hâli ile insanlar Hakk'a çaran, ekil ve ruhlarn özü, mülk

ve melekûtün hâUerini bilen, kuds ve lâhût âlemlerinin srlarna

vâkf, Ârif-i billah olarak tannan, Hak'tan bakasndan kesilip Al-

lah'a kavuan azizimiz ve efendimiz Fakîrullah, Allahü Teâlâ sizi

dâimi eylesin.. (Mektub bitti)

O temiz, ruh yeryüzüne inip, kemâl kazanp, Hakk' ârif, in-

sanlar tarafndan ma'ruf Itannm I olup, ezeli inâyetlere kavu-
mu, ebedi feyzlere menbâ olmu, iki cihân gönül aynasnda bul-

mutu. Her eyi unutup, yalnz Rabb'ini bilip, O'nunla kalm idi.

Böylece bu dünyann cevr ü cefâsndan yüz çevirip, zevk ve safâ

âlemine dönmü, bu dünyann zulmet ve bulanklnn çokluundan

usanp, vahdet âleminde dâimî kavumak erbetini arzûlamt. Bu
dükkânda bir acib cilve ile nöbetini savp göç vakti gelmi idi. Bu
fâni dünyadan o bâki âhirete gitmek ona kolay olmu idi. Zirâ o

beka sâhibi, kuyuya dütüü zaman iradî ölüm ile ölmü idi. Rûh-i

pâki beden mezarnda mahbûs gibi kalm idi. Ya sekseni geçin-

ce, 1147 IM. 17341 yl evvâl aynn ortasnda, o herkesin babas,

bir hafta kadar gönül denizine dald. nsanlar onu hastalktan ken-

dinden geçmi sandlar, sonra Cum'a gecesi yatsdan sonra, o hâl-

den bu his âlemine geldi. Evlâd ve torunlarn yamna çarp ilim

ve salâh ile vasyyet eyledi. Herkesin zimmetini ibrâ edip, türbesi

evkafna büyük olu Abdülkâdir Efendi'yi mütevelli etti. Sonra Yâ-

sin-i erif okuyun buyurdu. O esnâda erefli odas güzel kokular-

la doldu. Sanki birer hokka 'ûd ve anber yaklm gibi oldu. Çocuk-

lar ve torunlar gam ve üzüntüde idiler. Onun içinse o gece bayram

ve sürür gecesi oldu. Selâmün kavlen min Rabbirrahim'i iitince,

Allah deyip, cismini brakp cânn Hakk'a verdi. Ruhu gidip, lâtif
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cismi kald. O huzur sahibi bu dar- gururu [dünyay! brakp dâr-

sürura gidince, çocuklar ve torunlar ayrlna alayp, ap kal-

dlar. O gece ona büyük bayram iken, onlara matem oldu. O gece

evlâd- kiram, sabaha kadar ykayp kefenleyip, vasiyetini tuttu-

lar. Geceleyin Siirt halkna ve civar köy ve nahiyelerden be alt

tanesine adamlar gönderilip sabahleyin hepsi geldi. Çok sayda ce-

maat toplanp olu Abdülkâdir Efendi cenaze namazn kld. Meza-

r, babam Osman Efendi ile Muhammed Efendi'nin türbelerinin

önünde kazld. Nahiye halk krk gün sabah ve akam mübarek me-

zarna gelip Kur'ân- Kerim okundu. Oraya büyük bir kubbe yaplp
içine vefât târihi yazld. Mezar üzerine süslü ve yldzlarla örtülü

yüksek bir sanduka yapld. Haftada bir gün o nâhiye ahalisine kab-

ri yannda, birer ikier ekmek, kendi evkafndan tâyin edildi. Me-

zar ziyaret ve teberrük olunur. Kaddesallahü sirruh. Temiz ruhu

için Fatiha. Nazm

:

I. Ey Hâce bu zindandan

Eflâk i dil ü candan

II. Can azm i semâ etti.

Ol semte can gitti

III. Seyl misli revân oldum

O hamr üe ho doldum

IV. Düden evime tâbân

Mihr ile edip devrân

V. Can içre o canandr
Arif ii seyrândr

VI. Ol vuslat-a rûhânî

Seyr ü sefer-i can

VII. HAKKI, dil ü can dolsun

Bi-perde an bulsun

/. Ey efendi! Ben bu dünya ve beden zindanndan çkp yola ko-

yuldum. Gönül ve can göünden güzelce yola çktm.

II. Can, semaya gitmek için yola çkt, tâ ki aslna ulasn. Can-

larn gittii o semte bakar oldum, oray hedef edindim.

I. Sel gibi aktm ve vahdet denizine ulatm. O içki ile dopdolu

oldum da ben denizi yurt edindim.

IV. Gönüden evime apaydnlk olarak parlak yüzünü gösterdi.

Güne ile devrane çkp kamer seyri eyledim.

Ben azm-i sefer kldm,
Ho râh-güzer kldm.

Tâ ma'denine yetti,

Ol semte nazar kldm.

Vahdet yemmini buldum,

Ben bahri makar kldm.

Gösterdi yüzün rahân.
Ben seyr i kamer kldm.

Dil hüsnüne hayrandr,

Ben zevk- dier kldm.

Ho buldu bu ruh ân,

Ben hafv ü hatar kldm.

Ol hamr ile mest olsun.

Ben cismi siper kldm.
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V. Canmn içindeki O sevgilidir. Gönül O'nun güzelliiyle ken-
dinden geçmitir. Arifin ii seyrandr, ben de onun gibi bambaka
bir zevke erdim.

VI. O ruhani vuslat ki bu ruhum Ona eriti. Cann seyr ü sefe-

rini ise ben korku ve tehlike gördüm.

VII. Ey Hakkl Gönül ve cann o ak içkisiyle kendinden geçsin
de arada perde olmakszn O na ulasn. Bunun için de ben, bede-



HATME
Hâlk' sevenleri, zamane halkn, sohbet, akraba, baba, karde

haklarm, hanm, çocuklar ve hizmetçileri ile olan muameleyi, câ-

hil ve âlimlerle görüme, komu haklar, fakirlere yemek vermek,

misafirlere ikrâm etmek, avâm ve havâssa yaplacak muameleleri,

lütf ve inân ve her sohbet ve ülfete mahsûs olan edeb ve rükünle-

ri, yedi a'zan âfetlerini, hastalklar, fakirlik ve zenginlik sebeb-

lerinî, muhafaza ve unutmay ve bütün bunlar insana kolaylat-

ran tevhidi dört fasl hâlinde anlatar:

BRNC FAS L

Habîb-i Hûda'nn ksaca hâllerini ve hüsn-i muaereti tevik

eden âyet-i kerîme ve kudsî hadîsleri üç nevi ile beyân eder

:

BRNC NEV: Resûl-i Eminin ve Ashâb- Güzin'in güzel ahlâ-

kn, Tâbiin'in ve din âlimlerinin hâllerini ksaca bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, O Hannân ve Rahman, Raûf

ve Rahim, Settâr ve Halim, Vedûd ve Kerim olan Allahü Teâlâ'nn

Kelâm Kadîminde: «Elbette sen hulk- azîm üzeresin» hitab ma-
kamnda bulunan refik ve efik, halim ve selim Muhammed-i Emin
ve mu'in-i mesâkin ve Habib-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem (sal-

lallahü aleyhi ve sellem) Hazretleri'nin, Allahü Teâlâ'nn yaratkla-

rna kar olan güzel ahlâk, bütün insanlarla görümesi, ümmet ve

ashab üe sohbet ve muamelesi, ehil ve evladyla ülfeti ve konu-
mas ve ona uyup, izinden giden ve onun: «Allahü Teâlâ'nn ahlâ-

k ile ahlâklannz» emrine imtisal eden ashâb- kiramn ve evliyâ-

y izamn ve din âlimlerinin ve selef-i sâlihinin dâima resm ve âdet-

leri, tavr ve tabiatlar bütün insanlarla
7
güzel ahlâkla muamele, lütf

ve yumuaklk ile konumak idi. Müsamaha. ile muaeret, rnuva-

fakatla mübaeret idi. ,Hilm ile nasihat ve rfk ile muhabbet idi.

Tevâzu ile efkat ve beâetle ülfet idi. îsâr ile ^hizmet ve ihsân ile
.

fütüvvet . idi. Kerem ile mevedclet ve„hayâ ile mürüvvet idi. Müdâ-'

ra ile mürâfakat ve tahammülle muhayverât idi. Af ile efaat, cö-

mertlik ve
(

.sehâvet idi. Vakar. ile sekinet ve revâ edene re'fet idi.

Sdk ile siyânet ve herkese iânet idi. Herkese iyi duâ ve hüsn-i zan

ile senâ idi. Nefsini küçültme, ahbablarm tevkir, ayplar örtme, ezi-

yetlere katlanmak idi. nsanlarn iyiliklerini ifâ etmek ve kendi
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iyiliklerini gizlemek idi. Küçüklere acmak, büyüklere vefâ idi. Bun-

lar gibi güzel hasletler idi. Halbuki bizlere hepsinden önemli olan

Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) Hazretlerine ^uymaktr.

Onun al ve ashâbnm âdet ve edebleri ile mutâd ve müeddeb ol-

maktr. Kalbter sahibini,gönüllerde arayp bulmaktr. Onun için bü-

tün insanlara kar efik ve refik olmaktr. Nazm

:

t. Ma'den-i eltaf idi Peygamber etmezdi gulüv

Hüsn-i ahlâk ile zât olmu idi dopdolu.

2. Halka eylerdi tevazu' ger erif ü ger vazî'

Nefsi toprak gibi alçak, gönlü su misli duru.

3. Sevse, ger buz eylese. Allah için eylerdi ol

Kendi nefsi için sevip, hem olmad hergiz adû.

4. Gülmedi hiç kahkahayla, sövmedi hiç nesneye

Lütf ile bessâm idi yüzü güleç ol mâh-rû.

5. Hürmet ü lütf ü hayâ vü hüm ile mevsûf idi

Kimseye lâ demedi, kim gelse ona yalvaru.

6. Kendi ehl-i beyti hâcâtn görürdü kendisi

Dâima miskinler ile otururdu ol ulu.

7. Na'l ü sevbine yamalklar dikerdi giyinip

Hasta görmek, ta'ziye için yürürdü ey 'arnu.

8. Geh binerdi nâke, geh at ü katr geh merkebe
Ardna adam alrd olsa idi aln al u.

9. Geh terebbi' eyler idi, geh dikerdi bir dizin

Mecma'ul-âdâb idi mahfî, yân yüzü sulu.

10. Arpa ekmeine, yahut mercimek çorbasna
KUsalar da'vet varrd, aramazd reng ü bû.

11. Yerdi üç parmakla tatl, yalarda anlar
Besmeleyle üç nefeste su içerdi dinlenu.

12. 'tizâr etseydi kimse özrün eylerdi kabul

Yok idi indinde lütf ile keremden sevgilü.

13. Dursa zikrullah idi, otursa zikrullah idi

Kimseye vermezdi can ü gönlünü illâ ki hû.
-

1. Peygamberimiz, güzellikler madeniydi, asla taknlk etmez-

di. Onun zat, güzel ahlâk ile dopdolu olmutu.

2. ster ululardan ister halktan olsun herkese tevazu ile davra-

nrd. Onun nefsi toprak gibi alçak, gönlü ise su gibi duru idi.
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3. Sevse de. buzetse de bunlar Allah için yapard. Kendi nefsi

için kimseyi sevmez ve kimseye dümanlk göstermezdi.

4. ömrü boyunca asla kahkahayla gülmedi ve hiç kimseye ve-

hiçbir eye sövmedi. Lütuf ile tebessüm eden güleç yüzlü bir ay idi.

5. Hürmet, lütuf, haya ve yumuak huylulukla donatlm idi.

Kapsna gelip yalvaran hiç kimseye «Hayr!* demedi.

6. Ev halknn ihtiyaçlarn yine kendisi görürdü. O yüce insan r

daima fakirler ile oturup kalkard.

7. Ayakkab ve elbisesine yamalklar dikip giyinirdi. Hasta zi-

yareti ve ba sal için her kapya urard.

8. Bazan deveye, bazan at, katr ve merkebe binerdi. Eer hay-
vann gücü yetecekse terkisine de bir kii alrd.

9. Bazan bada kurur, bazan da bir dizini dikerek otururdu. O,

bütün edepler topluluunu kendinde saklard ve gözlerinde daima
nem olurdu.

10. Arpa ekmei yahut mercimek çorbasna davet etseler giderdi

de asla sofrada çeit ve bolluk aramazd.

11. Yemei üç parmayla yer ve sonra da onlar yalard. Su içer-

ken de üç nefeste ve dinlenerek içerdi.

12. Bir kimse ona itiraz etse özrünü kabul ederdi ve onun indin-

de lütuf ve cömertlikten daha sevgili bir ey yoktu.

13. Ayaa kalksa Allah' zikreder, otursa yine Allah' zikreder-

di. Cann ve gönlünü O'ndan baka kimseye vermezdi.

KNC NEV: nsanlarla iyi geçinmeyi, lütf ve yumuak konu
may âyetlerle bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, Allahü Teâlâ kullarna inâ-

yetiyle kld re'fet ve rahmeti ve birbirlerine lâzm olan efkat ve
ülfeti duyurmu ve Kur'ân- Kerim'inde Bakara sûresi yüz seksen-
beinci âyetinde: «Allahü Teâlâ size kolaylk diler, zorluk dilemez.»

«O insanlara raûf ve rahimdir.» «Allahü Teâlâ kullarna raûfdur.»

îkiyüz otuzyedinci âyetinde: «Sizin balamanz takvaya yakndr.
Bu balama ile aranzda olan fadl unutmaynz.» «Allahü Teâlâ
yaptklarnz görücüdür.» Âl-i îmrân sûresi yüzüçüncü âyetinde:

«Üzerinize olan Allahü Teâlâ'nn slâm ni'metini hatrlayn. Câhi-
liye zamannda, birbirinize dümanlk edip kavga ve sava ederdi-

niz. Hakk Teâlâ slâm sebebi ile kainlerinizi te'lif edip, O'nun ni meti
ile karde gibi biraraya geldiniz.» Yüz otuzdördüncü âyetinde: «Kz-
gnlklarm yenip, sabredip, cezaya müstahak olanlar afv ederler
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Allah ü Teâlâ ihsan edicileri sever.» Yüz ellidokuzuncu âyetinde: «Al-

lahü Teâlâ'dan sana, bu kerem ve rahmettir ki. Uhud'da hezimete
urayanlarna yumuak davrandn. Eer kötü huylu, sert kalbli ve
merhametsiz olsaydn, onlar elbette senin yanndan dalrlard. On-
larn kusurlarn afv et ve onlar için Benden mafiret iste. Gönülle-

rini alp, muhabere iinde onlarla meveret eyle.» Nisâ sûresi yüz-

beinci âyetinde: «Hâinler için cidâl etme.» Yüz yirmidördüncü âye-

tinde: «Sulh, dümanlk ve ayrlktan hayrldr. Nefsin yaratln-
da bahillik vardr. Zira hanmn birinin dierini kskanmas tabii-

dir. Eer siz güzel geçinip, birbirinize cefâ ve ezâdan kaçnrsanz,
muhakkak ki, Hakk Teâlâ sevinme ve dümanca hareketlerinizden
haberdardr.» Mâide süresi onüçüncü âyetinde: «Onlar bala, ezi-

yetlerine bakma. Muhakkak ki, Allahü Teâlâ ihsan edenleri sever.»

Hûd sûresi yüz ondokuzuncu âyetinde: «Rabb'in dileseydi, bütün
insanlar bir dinden ederdi. Onlar ise, (Yahudi, Hristiyan, Mecûsi
ve dierleri) çeitli dinlerde olmaktan geri durmazlar. Ancak Rabb-i
Teâlâ'nn rahmetinden Hak dinde birleirler.» Nahl sûresi doksa-
nnc âyetinde: «Muhakkak ki, Allahü Teâlâ her eyin ortas olan

adaletle ve ihsanla ve akrabadan muhtaç olanlara mal vermekle
emr eder, (ehvete uyup zinâ vesâir gibi) çirkin ilerden ve (kzp
insan öldürmek, gasbetmek gibi) pimanlk ve inkâr mucib hare-

ketlerden nehy eder. eytan sfat olan tekebbür ve tecebbürle in-

sanlara yüklenmekten men eder. Belki düünür ve nasihat alm
olursunuz.» Yüz yirmialtnc âyetinde: «Bir kimseye kab ederseniz

(cezâ ederseniz) , kab olunduunuz gibi kab edin. Eer sabr eder-

seniz (misli ile mukabeleyi terk ederseniz), o (terk) sabr müttekîle-

re hayrldr.» srâ sûresi yedinci âyetinde: «hsân ederseniz ken-

dinize ihsan edersiniz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz.»

Nahl sûresi son âyetinde: «Muhakkak ki, Allahü Teâlâ'nn yardm
irk ve günahlardan saknan ve O'nun kullarna efkatle ihsân eden-

leredir.» srâ sûresi yirmiüçüncü âyetinde: «Rabb'in hükm etti ki,

O'ndan bakasna ibâdet etmeyesiniz. Annenize babanza ihsân ede-

siniz. Eer onlarn ikisi veya birisi yannzda ihtiyar ve yal olur-

larsa, onlara bir hâllerini ar görmekle, yahut baka sebeble, Öf

bile demeyin.» Bundan sonraki âyette: «Onlara merhametin çok-

luundan aalk ve alçak gönüllülük kanadn indir ve de ki, yâ
Rabbi, onlara rahmet eyle ve benim kalbime onlar için merhamet
ver de onlara hakkyla hizmet edeyim, tpk onlarn, ben çocukken
bana ettikleri gibi.» Elliüçüncü âyetinde: «Benim mü'min kullarma
de ki, müriklere iyilik ve yumuaklkla söylesinler. Zira eytan i-
neleyici sözlerle, onlarn arasna fesad düürür. eytan, insan için

açk dümandr.» Seksendördüncü âyetinde: «Herkes hidâyet ve da-

lâlette hâline uygun yolda hareket eder.» Furkan sûresi altmüçün-
cü. altmdördüncü, beinci ve altnc âyetlerinde: «Allahü Teâlâ'-
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nn makbul kuttan, yeryüzünde vakar ve sekine ile yürüyenlerdir.

Câhiller onlara edebsizce hitâb ettiklerinde, onlar cevaplarnda kar-

lk vermekten vazgeçip, yumuak ve tatl sözlerle günâhtan sâlim

olurlar. Onlar Rableri için secde ve kyamla (namazla) gecelerler.

nsanlarla iyi geçinen, iyilik eden ve geceleri Hakk'a ibâdetle geçi-

rirken, yâ Rabbi, bizden Cehennem azabn döndür. Cehennem aza-

b dâimi ve iddetli oldu derler. O Cehennem durmak için ne kötü

yerdir.» Kasas sûresi ellibeinci âyetinde: «Kötü söz duyduklarnda

ikrah edip yüz çevirirler. Böyle konuanlara, bizim amelimiz bizim,

sizin ameliniz sizin olsun.» Fusslet sûresi otuzdördüncü âyetinde:

«Sevabla günâh, mücâzât ve mükâfât da eit olmaz. Sen kötülüü
iyilikle gider. Böyle muamele edersen, seninle onun arasnda dü-
manlk olan kimse, sana sâdk dost gibi olur.» Ondan sonraki âyet-

te: «Bu haslete, ancak sabr ve nefslerini intikamdan men' edenler

ve ancak îmân ve olgun nefs sâhipleri mâlik olup, bu güzel ahlâkla

Cennet ehli olurlar.» ûra sûresi otuzyedinci âyetinde: «Büyük se-

vaplar, irk, nifâk ve riyâ gibi büyük günâhlardan ve fahi ilerden

saknanlar ve bir kimseye kzdklarnda hilm ve afv ile muamele
edenler içindir.» ki âyet sonrasnda. «Zâlimden sudur eden zulmün
cezas, o zulmün misli kadar ezadr. Kendine zulm eden müslüma-

nn zulmünü afv edip, intikam almayan ve o zâlimle arasn dü-

zeltenin ecri Allahü Teâlâ'dadr. Allahü Teâlâ zâlimleri sevmez.»

Hucurat sûresi, onuncu âyetinde: «Mü'minler birbirleri ile karde-

lerdir. ki kardeinizin arasn iyi edin. Allahü Teâlâ'dan korkun,

hükmüne muhalefet etmeyin ki rahmet olunasnz.» Ondan sonraki

âyette: «Ey mü'minler, sizden olan erkek ve kadnlar, birbirleriyle

alay etmesin. Belki de alay edilen, Allah katnda, alay edenden ha-

yrldr. Kendiniz gibi olan din kardeinize ayb isnâd etmeyin. Bir-

birinizi fsk ve günâh olan lâkablarla çarmayn. Bir kimse imâna
geldikten sonra ona fâsk demek ne çirkin olur. Bu yasaktan tevbe

etmeyen, zâlimlerden olur.» Ondan sonraki âyette: «Ey mü'minler,

zannn çoundan saknn. Çünkü baz zanlar günâhtr. Müslüman-
lara hâllerini aratrmayn. Birbirinizi gybet etmeyin. Sizden biri-

niz ölü kardeinin etini yemeyi sever mi? Belki teklif olunsa ikrah

eder. Allahü Teâlâ'dan korkun, gybet etmeyin. Allahü Zülcelâl gy-

betten tevbe edenlerin tövbelerini kabul ve rahmet edicidir.» Har
suresi onuncu âyetinde: «Yâ Rabbi, bizi ve îmânda bizden ünce ojan

din kardelerimizi mafiret eyle ve kalblerimizde mü'minler için

kin ve hased kalma. Yâ Rabbi, Sen duâmza icâbet eder, refetli vc

rahmetlisin.» A'raf sûresi yüz doksandokuzuncu âyetinde: «nsanlarn
iinde afv edici ol, akln beenip eriatn kabul ettii hasletleri enir

et ve câhillerden ve sefihlerden yüz çevir.» Nahl sûresi yüz yirmi-

yednci âyetinde: «Sabr üzere dâimî ol. Senin sabnn ancak Allahü

Teâlâ'nn yardm ve tevfîk iledir. Kâfirlerin senden yüz çevirmele-
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rine üzülme. Ettikleri hilelerinden kalbine arlk verme.» Duhâ sû-

resinin dokuz, on ve onbirinci âyetlerinde: «Yetime hakaretle kahr
etme. Dilenciyi, bir ey vermekten veya iyi sözden mahrum etme
ve Rabb'inin ni'metlerini söyle» buyurmutur. Rubai

:

Mahlûk- Hûda'ya efkat et. rahmet bul;

Eblehlere hilm ü hürmet et, rahat bul;

Sen herkese rfk u rabet et, nf'at bul

Ger edemedinse uzlet et, izzet bul.

Allah'n yarattklarna efkat göster de rahmete kavu. Aptalla-
ra yumuaklkla davranp hürmetli ol da rahat et. Herkese iyi dav-
ranp rabette bulun da yücelie eri. Bunlar yapamyorsan uzlet

köesinde Allah' zikretmekle megul olup ululuk kazan.

ÜÇÜNCÜ NEV» Herkese iyi davranmay, lütf ve yumuaklkla
konumay hadisi kudsSlerle bildirir:

Ey aziz! Ehlullah demilerdir ki, Hak Teâlâ kullarna inâyetiy-
le kld re'fet ve rahmeti, birbirleri için icâbeden kollama, efkat,
kayu-ma ve rabeti duyurmu, nitekim hadis-i kudsilerinde öyle bu-
yurmutur: «Ey insanolu, siz ancak size ihsan edene ihsan edersi-

niz, size gelene gidersiniz, sizinle konuanla konuursunuz, size ye-
mek yedirene yemek yedirirsiniz, ikram edene ikram edersiniz. Bun-
da birinin dierinden üstünlüü yoktur. Üstün olanlar kötülük ede-
ne iyilik edenler, kendine gelmeyenlere gidenler, kendinden uzak
duranlarla konuanlar, yemek vermeyenlere yemek verenler, ihanet
edenlere ikrâm edenlerdir. O hâlde balaynz, musafaha ediniz,

tevazu ediniz, ayplar örtünüz, merhamet ediniz ki, merhamet olu-

nasnz. Ey insanolu! Cennete girenleriniz, ancak azametime te-

vazu edenler, gündüzleri Bana ibâdet edenler, Benim için nefsini

arzûlarndan men edenler, yetime ikrâm edenler, ona merhametli
baba gibi olanlar dullara efkatli zevç gibi olanlardr. Bu sfatlarda

olan Bana duâ ederse ona azk veririm. sterse dilediini* yerine ge-

tiririm Kullarmn kalbinde onu sevgili yaparm..Ey insanolu, mal
Benimledir. Zenginler vekilimdir. Fakirler yâlimdir. Benim malmla
yâlime bahillik edeni Cehennem'e sokarm. Ey insanolu, kullan-

ma kar iyi huylu ol. Böylece seni severim ve kullanma seni sev-

diririm. Ey insanolu, elini gösüne koy, kendin için sevdiini, ba-
kas için de sev. Ey insanolu, iddeti, gybeti, kouculuu terk ede-

ni bakalannn gönlünde sevgili ederim. Onu ayb ve skntlardan
kurtannm. Ey insanolu, merhamet ettiin gibi merhamet olunursun.

Sen kullarma merhametli olmazsan. Benim merhametimi nasl ümîd
edersini Ey insanolu, Benim nzâm için yetim ve dullara destek ola-

n, hiç gölge olmayan günde, Kendi gölgemde bulundururum. Ey
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sanolu, ver ki sana da veriisin. Ey Mûsâ (aleyhisselâm) . seni, mah-
lûkatma olan efkatin için seçtim. Zirâ sen uayb aleyhisselâmn ko-

yunlarm güderdin. Koyunlarndan biri kaçmt. Peine dütün, ya-

cii^^^^mt/ji^^ lt^^i lX i* it
.
^ t.un ^ o u 1 c\ un » ti^^.î^t't.i odu ^l^j^^ucîcin

ona, hay zavall, beni ve kendini niçin bu kadar skntya soktun de-

din. te o koyuna olan merhametine karlk, sana peygamberlik

verdim. Ey insanolu, kzdn zaman Beni zikret ki, kzdm za-

man Ben de seni zikredeyim. Sana olan yardmma raz ol, çünkü
Benim sana yardmm senin kendine yardmndan hayrldr.

Ey insanolu, kullarma kar iyi huylu ol, hasta olanlarn yok-

la. Bununla seni onlarn kalblerinde sevgili ederim.» Allahü Te-

cila kyamet günü buyurur ki: «Ey insanolu, hasta oldum. Beni yok-

lamadn. Kul der ki, yâ Rabbi, Seni nasl yoklayabilirim? Çünkü Sen
âlemlerin Rabbisin. Allahü Teâlâ buyurur. Ama filânca kulumun
hasta olduunu bildiin hâlde onu yoklamadr». Yoksa Beni onun
yannda bulacan va'dini bilmiyor muydun?! Ey insanolu, senden

yemek istedim, Beni niçin yedirmedin? Yâ Rabbi, Sen âlemlerin Rab-

bisin, Seni nasl yedirebilirim? der. Filân kulum senden yemek is-

tedi, onu yedirmedin. Onu yedirseydin, verdiini Benim yanmda
bulacan bilmiyor muydun? Ey insanolu, senden su istedim, Bana
niçin içirmedin? buyurur. Yâ Rabbi, Sen âlemlerin Rabb'i iken, Sa-

na su vermem nasl olur? der. Filân kulum senden su istedi, ona

su vermedin. Yoksa ona verdiini yanmda bulacam bilmiyor muy-
dun?» buyurur.

Ey insanolu, sana belâ verince, Benden dümanlarna ikâyet
etme. Ey insanolu, muhabbetim Benim için sevienleredir. «Kya-
mette, Allahü Teâlâ, Benim için sevienler nerededir? zzet ve ce-

lâlime yemin ederim ki, bu gün onlar kendi gölgemde gölgelendi-

ririm» buyurur. «Ey zavall insanolu, Benim Resulüm vardr. Ona
verdiinizi Bana, ondan esirgediinizi Benden esirgemisiniz. Ey in-

sanolu, Benim hakkm gözeterek, mahlûklarmdan hiçbirini incit-

me.» Beyt:

Ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.

Cihân bamda ey akl, budur makbul ins ü cin.

Ne kimse senden incinsin, ne de sen kimseden incin.

Ey akl sahibi! Dünya içinde insanlarn ve cinlerin makbulü bu-

dur.

KNC FASIL

nsanlarla iyi geçinmeye, tatl ve yumuak söylemeye ait hadis i

erif, haber ve büyüklerin sözlerini, herkese aklana göre söylemeyi,

evlenmenin fayda ve zararlarm dört nevi ile beyân eder
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BRNC NEV: nsanlarla iyi geçinmenin, tatl ve yumuak söy-

lemenin fazilet ve faydalarn hadîs-i erifler ile bildirir:

Ey aziz! Ehi-i edeb demilerdir ki: Habib-i Ekrem (sallallahü

aleyhi ve sellem) ümmet ve ashabna efkatle muameleyi öretip,

fazilet ve faydalarn duyurmutur. Nitekim hadis-i eriflerinde öy-
le buyurmutur: «Rahman olan Allah, merhamet edenlere merhamet
eder. Siz yerde olanlara merhamet ediniz ki, gökte olanlarn Hâhk'
size merhamet eylesin.» Buyurdu: «Sizden küçüklere merhamet edi-

niz ki, sizden büyükler size merhamet eylesin.» Buyurdu: «Mü'min-
ler birbirinin iyiliini düünüp nasihat etmelidir. Birbirlerine mer-
hamet edip yardm yapmaldr. Birbirlerinin dertleriyle dertlenmeli,

ne'elerine sevinmelidirler. Nitekim bedenin bir uzvu arynca, bü-

tün beden rahatsz olur. O uzvun acs geçinceye kadar, bütün beden
strapta olur.» Yine buyurdu: «Mü'minler birbirinin kardeidir. Âlim-

ler bir kimse gibidir.» Yine buyurdu: «Birbirinize bireyler ba-
laynz, hediye ediniz ki, birbirinizi seversiniz.» Yine buyurdu: « n-
sanlarn hayrls, onlara faydal olandr.» Onun için Ashab Güzin,
Tabiin ve dîn âlimleri birbirlerine yardmc ve faydal olurlard.

Belki ehl-i kitab ve zimmîye, hattâ bütün mahlûkata merhamet
edip yardmlarna giderlerdi. Yine buyurdu: «Ümmetimin abdallar
çok namaz ve oruçla Cennet'e girmezler, kalblerindeki merhamet,
göüslerindeki selâmet ve kendilerinde bulunan sehâvet I cömertlik I

sebebiyle girerler.» O hazret, mübârek eliyle yetim çocuklarn ba-n okard. Onlarla lütf ile muamele edip, tebessümle söylerdi. Yi-

ne buyurdu: «Ey Muâz (radyallahü anh), yetim çocuklara merha-
metli baba gibi ol. Ne ekersen, onu biçersin. Bunu yakînen bil.» Yi-

ne buyurdu: «Müslüman kardeini dünyada sevindireni, Allahü Te-

âlâ dünya ve âhirette mesrur eder. Mü'min kardeini dünya skn-
tlarnn birinden kurtaran, Allahü Teâlâ kyâmet günü eleminden
kurtanr.» Yine buyurdu: «Hak Teâlâ'nn kulu, mü'min kardelerinin
yardmnda oldukça, Mevlâ's onun yardmndadr.» Yine buyurdu:
«Ana ve babasna ikram ve ihsan eden için Cennet'in iki kaps açk-
tr.» Yine buyurdu: «Anne ve babasna yardm edene Allahü Teâlâ
merhamet etsin.» «Amellerin üstünü mü'minin gönlünü sevindirmek-
tir.» «Bir kimse kendi çoluk çocuuna bir gümü harcasa, bana gö-

re, Hak yolunda harcanan bin gümüten iyidir. Anne ve babasna,
bir gün itâat eden, bana göre, bin yl ibâdetten hayrldr. Bir kimse
çoluk çocuu ile bir saat elense, bana göre bir mescidde itikaftan

efdâldr.» «îmân kâmil olan mü'min, ehli ile ahlâk güzel olandr.»
«Kadnlarnza iyilikle muamele ediniz. Çünkü onlar kendilerine sâ-

hib olamayp, sizin yannzda esir olup, Allahü Teâlâ'nn emânetle-
ridir.» «Kendi kölesini eliyle dövenin keffâreti, onu âzâd etmektir.»

«Diline sâhib olann ayblar aça çkmaz, kzgnln yenip sab
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redenin günâhlar mafiret olur.» «Babasna ve annesine itaat edip,

sla-i rahm edip, ehli, çocuklar ve hizmetçileri ile tamamlamtr.»
«Evliya ile oturup, âlimlerle konuunuz. Hükemâ ile sohbet, fukara

ile ünsiyet ediniz.» «Konuan iki kiinin sözleri birbirine emânettir.

O hâlde birine dierinin gizli sözünü bakasna söylemek helâl ol-

maz.» «Mü'min mü'mine ruh ile cesed gibidir.» «Mü'minin mü'mine
bakmas ibâdettir. Yüzüne gülmesi keffârettir.» «Mü'minin kalbini

sevindirmek Allahü Teâlâ'nn rzâsna götürür.» «Allahü Teâlâ'ya

ve âhiret gününe inanan, komusuna ikrâm, misâfirine ihtiram ey-

lesin. Hayrl konusun veya sussun.» «Ey Ebâ Hüreyre (radyalla-

hü anh), kendin için sevdiini insanlar için de sev ki, mü'min ola-

sn. Komunla komuluu iyi yap kî, müslüman olasn.» «Cebrâil-i

Emin, komuya iyi davranmay o kadar söyledi ki, zannettim ki,

komu komunun vârisi olur.» O hazrete gelip, komusundan ikâ-

yet eden mü'mine buyurdu ki.- «Kendi komundan eziyyetini kesip,

onun eziyyetine sabr edesin. Ölünceye kadar bunu yapasn. Hal-

buki komu ile iyi geçinmek, ona eziyet etmemek deil, belki onun
eziyyetlerine sabr etmek ve katlanmaktr.» «Güzel ahlâk, komu ile

iyi geçinmek ve sla-i rahm yapmak, Mevlâ'nn râz olduu sebebler-

dendir. Bütün hatâlar eriticidir.» Yine buyurdu: «Güzel ahlâk, Al-

lahü Teâlâ'nn rahmetinden, sâhibinin burnunda bir yulardr. Bu da
bir melein elindedir. Melek ise onu hayra çeker götürür. Hayr da
onu Cennet'e sokar. Kötü huy, Allahü Teâlâ'nn azabndan, sahibin

burnunda bir yulardr. O da eytann elindedir. eytan ise onu çe-

ker, erre götürür. er de onu Cehennem'e sokar.» «Kendinde üç
haslet bulunmayan kimse, îmânn tadm bulmaz. Biri hilmdir, onun-

la câhilin gadabm (kzgnlm giderir. Biri verâ'dr, onunla ha-

ramlardan korunur. Dieri de güzel huydur, onunla insanlar idâre

eder.» «Sadakann efdâl, insanlar güzel idâredir.» «Farzlar edâ ile

emr olunduum gibi, insanlar iyi idâre etmekle de memurum.» «Rfk
ve müdâradan mahrum olan, dünya ve âhiret hayrndan nasîbsiz

kalmtr.» «îmândan sonra akim ba, insanlarla iyi geçinmektir,

tstiâre edenin ii dorudur. Kendi re'yine kân" olann sonu iflâs-

tr.» «Dünyay terk eden, Allah katnda kymetli olu. Halkn elinde

olan terk eden, herkes tarafndan sevilir.» «Emânet tutmayan ra-

hat bulur. nsanlardan bir ey istemeyen aziz olur.» «Mü'minlere

nasihat ve efkat, saâdet alâmetidir.» «Hak Teâlâ Refik'tir. Refiki,

yumuakl sever, iddeti sevmez. Rfk için yapt lütfü üni (id-

deti için yapmaz.» «Hak Teâlâ bir ev halkna iyilik murâd etse,

onlara rfk âdet ettirir, iddetten kurtarr. Çünkü nfkn bulunduu
ey aziz olur, ünfün bulunduu ey deersiz olur.» «Ey Ebâ Zer,

eer mü'min kardeine faydan olmadysa, bâri zararn olmasn.
Eer o senden sürür bulmadysa, üzüntü de bulmasn. Eer dilin

onu medh etmedi ise, zem de etmesin. Zirâ müslüman, elinden ve
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dilinden mûslûmanlarn selâmette olduu kimsedir, herkes onun za-
rarndan emin olur.» Beyt

:

Nefsi kabul kal ey Hakk, halk incitme,

Kim incitirse seni. Hakdan anla sen an.

Ey Hakk! nsanlar üstün gör ve halk incitme

Eer seni incitirlerse bil ki bu da Allah'tandr.

KNC NEV: nsanlarla iyi geçinmeyi haber ve eserlerle bil-

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, Hazret-i Habib-i Ekrem (sal-

îallahü aleyhi ve sellem) ümmet ve ashabna meveddet ve muhab-
betiyle ülfet ve sohbetin edeb ve erkânn ta'lim edip mahiyetini du-

yurmutur. Nitekim hadis-i eriflerinde buyurmutur: «Ey ümmet ve
ashabm, AUahü Teâlâ'nn ahlâk ile ahiaklannz. lim ve hilm O-
nun ahlâkndandr. lim, ancak örenmekle elde edilir, Hilm ise, hil-

me gayretle olur. yilik isteyen iyilik bulur. Kötülükten kaçan selâ-

mette olur.» «lim öreniniz, ilim ile beraber hilm ve sekineyi edi-

niniz. Örettiiniz talihlere mülâyim yumuak söyleyiniz. lim ö-
rendiiniz üstâdlara ta'zîm ediniz. Kat âlimlerden olmaynz ki, ca-

hilliiniz size galip olmasn.» «Ey ümmetim, sizden sla-i rahmi ke-
sene siz sla-i rahm yapnz. Sizi mahrum edene siz kerem klnz.
Sîze bilgisizlikle muamele edene, siz hilm ile olunuz. Bu hasletlerle

Allah katnda yükseklik bulunuz.» -Hak Teâlâ slâm dinini güzel
ahlâk ile ve güzel amellerle süslemitir, ki onlar hüsn i muaeret,
kerem i tabiat, yumulakhk, bezi, yemek yedirmek, selâm vermek,
hasta yoklamak, yallar tevkir, kusurlar balamak, komuluk,
kzgnln yenmek, isiâh, cömertlik, kerem ve ayplar örtmektir.»

«Müslümann müslüman üzerinde hakk altdr: Karlanca selâm
veresin. Da'vet edilince gidesin. Nasihat isteyene nasihat edesin. Ak-
;snp elhamdülillah diyene, yerhamükallah diyesin. Hastalannca zi-

yâretine gidesin. ölünce cenâzesine gidesin.» «Mü'min uysal ve yu-

muak olup, deve gibi çekilirse gider. Ta üzerinde balanrsa durur.»

Resûlüllah'm gazada mübarek dii ehid oldukta ashâb kirama ar
gelip, sana bu ii yapana lânet edin dediler. Cevabnda: «Ben AUahü
Teâlâ'nn mahluklarna lânet için gönderilmedim. Ancak onlar
Hakk a da'vet için gönderildim» buyurdu. «Yâ Rabbi, kavmimle hi-

dâyet ver, zirâ onlar bilmiyorlar» buyurdu. Onun için, kendine zulm
edene bedduâ eden Muhammed-i Emin'i üzüp, iblisi sevindirmi olur;

kendine zulm edeni afv eden kimse, Muhammed-i Emin'i sevindir-

mi olup, iblis-i laini üzmü olur denilmitir. Yine buyurdu: «Bir

yetim çocuk dövülse, alamasyla Ar- Rahman titrer. Hak Teâlâ

4er ki, ey Benim meleklerim, siz âhid olunuz ki, o yetimi raz ede-

türir s
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ni, gönlünü alan, Kendi katmda raz ederim.» «Pazardan çocuuna
bir turfanda meyve getiren, sadaka vermi olur. Önce kaz çocuu-

na versin. Onlar ince kalbli olduundan, Hak Teâlâ onlara daha

merhametlidir.- -Çocuun ana ve babas üzerinde üç hakk vardr:

Doduu zaman güzel isim koymak, akl ermee balaynca yaz
öretmek, bâli olunca evlendirmek.» «Zevcin zevcesi üzerinde olan

haklar öyledir ki, bir deve tekiltisi üzerinde bulunsa bile, kendi

nefsini zevcinden men etmesin, ondan izinsiz Ramazan'n dnda
bir gün oruç tutmasn, kocasndan habersiz bir yere gitmesin,» se-

vab umarken günâha batmasn. Buyurdu ki: «Eer bir hanm zev-

cinin evinden kaçarsa, evine dönüp, dilediini yap demedikçe, na-

maza kabul olmaz.» Yine buyurdu: -Bir kadn be vakit namazn kl
sa„ bir ay orucunu tutsa, kendini nâmahremden korusa ve kocas-

na itaat etse. Cennet i A'lâ'ya girer.»

Yine buyurdu: «Komunun komu üzerinde hakk sekizdir: Sen-

den birey borç isterse veresin. Seni da'vet ederse, da vetine gidesin.

Senden yardm isterse, yardm edesin, hayrl iine göz aydna gi-

desin, bir belâ gelirse "ba salna gidesin. Hasta olursa, ziyaret

edesin. Ölürse cenazesine gidesin. Evden uzaa giderse, evini ve ço-

luk çocuunu koruyasn.» «Komu üçtür. Bazsnn üç kat hakk
vardr, bazsnn iki kat hakk vardr. Bazsnn bir kat hakk var-

dr. Üç kat hakk olan komu, senin yakn ve müslüman olan kom-

undur, ki biri akrabalk hakk, biri slâm hakk, biri de komu hak-

kdr. ki kat hakk olan komu, senin müslüman komundur. Bir

kat hakk olan komu zimmi komundur.» «Cennet kasrlar, yemek

mü'minler içindir. Nitekim brahim aleyhisselâm hazretleri yemek
yedirmeyi öyle arzu ederdi ki, yemek yemek istedii zaman, kendi-

siyle beraber yiyecek birisini bulamasa, iki mil kadar mesafeye gi-

dip, misafir arard. Evinin dört tarafmda dört kaps var idi. Her

birinden bakp misafir gözetirdi. Onun için Halilürrahmân Ebûl-edyâf

(misafir babas 1 ismi ile isimlendirilmitir.» «Benim size lâyk gör-

düüm bu dindir. Bunu ancak iki haslet düzeltir: «Güzel huy ve

cömertlik. O hâlde bunlarla bu dîne ikrâm eylemek lâzmdr.» «Mü'-

minin üç geceden fazla küsüp uzaklamas ve birbirlerine rastladk-

ta yüz çevirmeleri helâl olmaz. kisinin hayrls önce selâm veren

ve konuandr.» «Az sadaka çok sevabdr. Birbirinden uzaklaanla-

r bartrmaktr.» «ki mü'minin arasn bulana i onlar bantranal,
Aliahü Teâlâ her kelimesi için bir köle âzâd etmi kadar sevab ve-

rir.» «Bir mil yol gidip hasta yokla, iki mil gidip bir mü'min kar-

deini ziyaret et, üç mil gidip iki kiiyi bartr.» Yine buyurdu: «Sul-

tana yakn olan Rahmân'dan uzak olur. Etbâ çok olann eytan da

gece

F.: 69
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çok olur. Mal çok olann düünce ve derdi saysz olur.» «Melikler
ve emirler ilim ve hikmeti sizin yannza braktlar, siz de mülkü
onlara braknz.» «Kad tâyin edilen bçaksz boazlanr. » «Zengin-
lere, devlet adamlarna ve dünya âlimlerine yakn olmaktan kaç-
nnz.» «Mütevaz olanlar görürseniz, onlara tevazu eyleyiniz, kibir-

lilere kar kibirli olunuz. Onlar için aalk, sizin için ise sadaka-
dr.» «Pabucunu dikip, elbisesini yamayan ve Mevlâ'ya secde ile al-

nn topraa süren kibirden beridir.» «Iyâliyle arpa ekmei yiyip,

yünlü elbise ve na'linlerini giyip, koyunu saar, miskinlerle oturup,
merkebine binip yoluna giderse, Hak Teâlâ o kimsenin kalbinden
kibri giderir.» «Dört ey oruç ile abdesti bozup, sâlih ameli ykar:
Yalan, gybet, söz tamak ve nâmahreme bakmaktr. Bu dördü her
errin esasdr. Aacn esasnn su olmas gibidir.»

Isâ aleyhisselâm ashâbma buyurdu ki: Bana haber veriniz! Siz
uyuyan bir kimsenin yanna gelseniz. Rüzgârn, avret yerini açt-n görseniz, onu örter misiniz? Evet, örteriz dediler. O zaman sâ
aleyhisselâm: «Hayr, belki, kalan örtülü yerini de siz açarsnz»
buyurdu. Ashâb, Sübhânallah, biz niçin açalm, dediklerinde: «Si-

zin yannzda bir kimse kötülükle anldkta, siz onu kayracak iken,

kötü hâllerini söylemez misiniz?» buyurdu. Beyt (tercümedir):

ncitme hiç kimseyi ve istediini yap.
Bizim bu yollunuzda bundan büyük günâh yok.

ÜÇÜNCÜ NEV: nsanlarla iyi geçinmeye, yumuak söylemeye
âit büyüklerin sözlerini ve herkese anlayaca ekilde söylemeyi bil-

dirir .

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki. cömertlik, insann süsüdür.
Afv ihsânlarm en güzelidir. Tevazu ilmin semeresidir. lim hilmin
esasdr. Sdk [doruluk 1 kerâmettir. Yalan aalktr. Kurtulu do-
ruluktadr. Bereket rfk iledir. Tevazu eref behasdr. Tekebbür te-

lefin esasdr. Kanâat kolayln özü, tama', fakirin felâketidir. Söz
vermek, öyle bir hastalktr ki, ifâs vefâsdr. Akllya muhalefet
iddetli itâba gider. Ahmaa cevap vermemek, en güzel cevaptr.
Kerîm, aza ükr eder. Leim, çou da beenmez, kötüye kullanr. Li-

sân insann mizândr dil insann terazisidirl . Mümeyyiz-i dâhâ ve
nâdândr [âlim ve câhili ayrcdrl. Mü'min insaf etmeyene, insaf
ile gider. Sabr, onun kalbine, musibet kadar gelir. Mü'min uysal
ve yumuak olur. Emin ve emniyetli olur. Yalanc ve hileci eytan-
dr. Lâkin surette insandr. Rfk ve afv ittibâ'dr. Kerim olan verdi-
i sözü yerine getirir. Sözünü tutmayan afv eder. nsanlarn elinde
olandan elini çekmek iki cömertliin birisidir. Uygun hanm iki ra-

hatn birisidir. Hakk'a yaklamak yalvarmakladr. nsanlara yakla-
mak ise, onlardan istememektedir. Senin dostun gözün gibi olan in-
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sandr. Ancak fark, onun senden bakas olmasdr. Meveret sana

rahattr. stiare rahmettir. Halimin hilminin ilk karl öyle sâri

ve câridir ki, hasmna kar bütün insanlar onun yardmcs ve

destekleyicisidir. Rifatli olduu hâlde tevazu, gücü yettii hâlde afv

etmek gibidir. Kerim olan güzel hareketleri kendi üzerine borç gö-

rür ve bunlar yerine getirir. Baa kakc alçak kimseler ise, geç-

mite yaptklar iyilikleri halk üzerinde bir borç bilip almaya çal-

rlar. Dostlarn cümlesi bir nefistir, ancak cisimleri farkldr. Mü'-

min insanlarn eziyetlerine katlanr. Ondan ise kimse incinmez. Ke-

rim rzn malyla korur. Leim ise, maln rz ile korur. Yardm et

ki, yardm olunasm. Kötülük edene iyilik et ki, ona mâlik olasn.

Dilediine ihsan eyle de emlri ol, dilediinden istina eyle de na-

ziri ol. Dileine muhtaç ol da esiri ol. Öyle elbise ile süslen ki, onun-

la ne öhret bulasn, ne de hakir olasn. Kendine raz olduun sö-

zü, insanlara söyle. Elinden geldii kadar kusurlar af, ayplar setr

eyle. Halkn seninle nasl konumasndan haz duyuyorsan, sen de

onlarla öyle konu ki, onlar senden emniyet bulup, sen de onlardan

emin olasn. Özür dileyenin özrünü kabul eyle. Sana cefâ edeni afv

edip, tatl ve yumuak söyle. Senden büyüklere muti ve saygl ol

ki, senden küçükler seni saysnlar. Mü'minin ricas Hak'dan olur.

Hak'dan bakasndan isteyen zarar eder. Sahibinin deerini düü-
ren iten kaç ki, sorulduu zaman utanp inkâr eder. Kerîme iha-

net eyledinse, ondan sakn. Leime ikrâm, iyilik yaptmsa kendini

ondan koru. Bo lâflar ve akalar, zarara yol açar. Ömrü boa ge-

ve Hâlk'dan uzak ederler. En faydal hazine gönüllerdeki sevgidir.

Hilm ve tevazu, mergûb ve mahbûbdur. Allahü Teâlâ'y tanyan,

insanlardan özür diler. lmin efdâl ilm ve sekînedir. Elbisenin gü-

zeli, insanlar içinde seni daha güzel ve latif göstereni olup, seni hal-

kn dilinden koruyandr. Miskin, Allahü Teâlâ'nn gönderdiidir.

Ona bir ey veren, onu gönderene vermi olur. Vermeyen, gönde-

rene vermemi olur. Güzel ahlâkn en güzeli, sana gelmeyene senin

gitmendir. Seni mahrum edene, senin kerem etmendir. Sana zulm
edeni, afv etmendir. Halkn sana ihtiyâc, Hakk'n ni'metinin reva-

cdr. Onun kymetini bil, üzülme ki, o ni'met nkmet olmasn. Ko-

nuursan doru söyle. Mâlik olursan rfk eyle. Söz verirsen tut. yi-

lik yaparsan gizle. Baa kakclarm yannda oruçlu ol. Sefihe hilm

eyledinse, onu mamur eyledin. Hilminle gamn arttrr, onu ezer-

sin. Bakasnda kötü bir huy gördünse, onun emsalinden sakn. Cö-

mertlikle efendilik olur. ükr ile ni'met artar. Muvafakatla meveddet

olur. Rfk ile mürüvvet olur. Güzel görüme ile arkadalk devam
eder. Tatllkla zorlar kolay olur. Teenni ile sebebler hafif olur. Her-

kese selâm vermek güzel haslettir. hsann tamam terk-i minnet-

tir. Tevâzuun semeresi, yükselmektir. Kanâatin semeresi azizliktir.

halktan
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Hüsn-i sohbet, muhabbeti arttrr. Güzel huy, her faziletin esasdr.
Güzel huy, insana hayrl arkadatr. Güzel huy, insana Hakkn ni'-

metidir. nsanlarla öyle ol ki, bir tarafa gitsen, seni arzu eylesinler,

vefût edersen seni alayp, seni söylesinler. lmin ba rfk ve hilm-

dir. Hilmin ba kzgnln yenmek ve tahammüldür. Hikmetin
ba insanlarla iyi geçinmektir. Akln ba meveddetle ünsiyyet pey-

da etmektir. Güzel huy, insan saadete kavuturur. nsann rfk ve
cömertlii, dümanna kendini sevdirir. Hilmin zekât, güzel idare-

dir. lmin zekât ta'lim-i ezkiyâdr. lmin zekât ta'lim-i ezkiyâdr.

lmin zineti, hilm ve rzâdr. Hilmin zineti, eziyete katlanmaktr.

Kudretin zineti insaf ve adalettir. Ni'metin zineti sla-i rahme git-

mektir. Muhabbetin sebebi cömertliktir. Ülfetin sebebi vefâdr. Ayr-
ln sebebi ihtilaftr. Fakirin sebebi israftr. Büyüklerin yolu güzel

sözlü olmak ve açk selâm vermektir. Senden raz olana teekkü-
rün, onun rzâ ve cömertliin arttrr. Senden raz olmayana ük-
rün, ondan sana sulh ve muhabbeti mucib olur. Rfk ve müdâraya
devam, dümann muhabbetinin anahtardr. Gönülde sekinet, en
güzel süstür. yi arkadalar hayaln süsü ve belâda yardmcdr.
Güzel huy ile cömertlik zenginlie ve rahatla sebebtir. Çok selâm
ve tatl dil, meveddete sebebtir. Evliyânn âdeti hilm ve sehâdu*

Icömertliktir 1 . Rfk ve müdâra, derd ve belâda mesrur, iddette sa-

bûr, zelâzilde Isarsntdal vakur olmaktr. Malnla cömert, srrnla
bahil ol ki, mal veren celil (kymetlil, rz veren zelildir. Dili tatl

olann, dostu çok olur. Seni öven belki boazlar. Sana aybn söy-

leyen, nasihat eder. Sözü tatl olann, muhabbeti lâzmdr. Azmini
izhâr edenin niyyeti kalr. Haktan bakasn isteyen, mahrum olma-

a müstahaktr. nsanlara eziyet etmeyene kimse düman olmaz.

Sana hüsn-i zan edenin, zannm dorulayasm, yâni öyle olasn. Gü-
zel idâre ile islâh olmayann, kötü karlk ile olacan bilmelisin.

Medh ile terk etmeyen zem ile eyler. Zirâ ayb dillere düüp halk
onu söyler. Kzgnln yenen hilmi tamamlam olur. nsanlarla
iyi geçinen selâmet bulur. Kzgnlna mâlik olan halimdir. eh-
vetine mâlik olan hakimdir. Ahlâk güzel olan yumuak söyler. Hem
rahat bulur, hem rahat eder. nsanlarla iyi geçinenin ayblar örtü-

lü kalr. Halkn ayblarm arayann ayblar duyulur. Nasihat ka-

bul eden, yüz karalndan kurtulur. Sana teveccüh edene yardm
etmen gerekir. Âlimi tevkir, Hakk' ta'zimdir. Devlet bakanna itâ-

at, Mevlâ'ya itâattr. nsanlar için kuyu kazan, kendi düer içine.

Küçük musibeti büyük sayan, daha büyüüne tutulur. Halkn sr-

larn, gizli eylerini ortaya dökenin, gizli eylerini Allahü Teâlâ

aça çkarr. Gizli eyleri aratran, gönüller meveddetinden mah-
rum olur. Halka ihsân eden, Hak'dan ihsân bulur. Her iinde akbe-

ti hayr olur. Kendine kötülük yapana iyilik yapan her fadl alabi-

lir. Kendinden üstün olanlara müdâra eden, murâdna kavuur. Dos-
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tunun hatâsna dayanamayan, ölüm hastalnda yalnz kalr, insan-

lara ükr etmeyen, Hak Teâlâ'ya ükr etmemi
hayâ etmeyen, Hak'tan utanmam saylr. Nâmahreme
kalbi rahat bulur. Sana söz getiren, senden de söz

da bakasna ükr eden, senden istemi olur. Sefihleri kötüleyen,

kendine eziyet etmi olur. Baba ve annesine muti' olan, evlâdn ken-

dine itâatli bulur. Doru söz, güzel hâl ve iyi haslet, ikbâl alâmeti-

dir. Tâat gibi izzet, kanâat gibi hazîne olmaz. Edeb gibi haseb, ilim

gibi eref olmaz. Görmemezlikten gelmek gibi hilm ve bilmemez-

likten gelmek gibi akl olmaz. Allah katnda günâh olanda, kullara

itâat olunmaz. Yalan söyleyen kimseden hayr umulmaz. Akll ola-

na gerektir ki, tabibin hastaya söyledii gibi söylesin. O hiddet ve

iddet eyledikçe, bu yumuak söylesin. Sakn kerimin elini tutma-

yasm. O ihsân edince sen mâni olmayasn. Halkn beenmedii
ileri ileme ki, hakknda iftirâya balamasnlar. yilikle kötülük

edeni eit tutma, tyilik edeni senâ ve duadan unutma. Bahil ve kor-

kakla meveret etme. Kadna yük olma. yilii unutup, kusuru sak-

layan dost deil dümandr. Kadn reyhândr, kahraman deildir.

Onu yük altna aÇma. Sakn mecliste kimseden yüksekte oturma.

oturtmadkça, sen yukarda bulunma. Kta:

1. Varma ol sadra ki senden a la Seni aaa sürer bi-pervâ.

2. Budur erbâb- kemâle elyâk Kadri âlî ola vü gönlü alçak.

1. Kendinden yüksek birinin huzuruna varma ki seni aaûay-
vermesin.

2. Olgun kiilere lâyk olan budur ki, deeri yüce olsa da alçak

gönüüü olsun.

DÖRDÜNCÜ NEV: Evlenmenin zararlarn ve faydalarn bil-

dirir,

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, evlenmenin âfetleri üçtür. Fay-

das betir. Evlenmemektense, evlenmek daha iyidir. Faydas yok-

sa, gerek yoktur. Evlenmekten kaçnmann delili de vardr. Nite-

kim mam afii (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin mezhebinde

bekâr durmak evlilie tercih edilir. Nitekim hadis i erîfde geldi ki:

«Ümmetime yüzseksen Ihicril yü gelince, bekârlk, uzlet ve da
balarna çekilmek helâl olur.» Yine haberde geldi ki: «Bir zaman
gelir, o zaman ancak günahla maiet te min edilir. O zaman gelin-

ce, evlenmemek helâl olur.» Hazret-i Alî (radyallahü anh) buyurdu:

«Kadnlar olduu gibi erdir. Ondan daha kötüsü bizim onlara muh-
taç olmamzdr.» Yine buyurdu: «Hanm çok olmak rezaleti tercih-

dir. Bekâr olanlara müjdeler olsun.» Keâf tefsirinin sâhibi der ki:

Arabi iir (tercümedir):
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Evlendim, bilmem iyi, yoksa kötü mü ettim

No'layd evlenmeden önce ben ölse idim.

Toprak altnda olan, senin için alamam
Lâkin sana alarm, bir iken iki olan.

Baz Arap büyükleri demilerdir ki, evlenmek bir aylk sevinç,

ömür boyu üzüntü, belin bükülmesi ve mehir yüklenmesidir. Bir

mürid müridinden, evlenmek için izin isteyince, müridi ona: «Al-

lahü Teâlâ tektir, teki sever, o hâlde tok ol» hikmetini söylemitir.

Nitekim Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) : «kiyüz yln-
dan sonra sizin hayrlnz hafif-ül haz olannz, yâni hanm ve ço-

cuu olmayammzdr» buyurmutur.
Evlenmenin üç âfetinden birincisi: Helâl kazanmaktan âciz ol-

maktr. Nitekim hadîs-i erifte: «Hepiniz çoban gibisiniz ve hepi-

niz emrinizde olanlardan sorumlusunuz- buyurulmutur.

kincisi: Çoluk çocuun haklarn gözetmede kusur etmektir. Ni-
tekim hadîs i erifte: «Çoluk çocuundan kaçan, efendisinden ka-
çan köle gibidir. Namaz ve orucu kabul olmaz» gelmitir.

Üçüncüsü: Çoluk çocuk insan Hak Teâlâ'dan megul eder. On-
larn ileri ile urap^ Mevlâ'nn zikr ve fikrinden, gafil olur. Nite-

kim hadîs i erifte: «Hanmnn kölesi olan helak oldu» gelmitir.
Evlenmeyi tevik eden delillere gelince, bu haberler daha çok

ve tercihlidir. Nitekim mâm- A'zam Ebû Hanife (rahmetullahi te-

âlâ aleyh) hazretlerinin mezhebinde, evlenmek bekârla tercih edil-

mektedir. Allahü Teâlâ Nisâ sûresi üçüncü âyetinde: «Kadnlardan
size helâl olanlar nikâh ediniz» ve Furkan sûresi yetmidördüncü
âyetinde: «Ve salihler ver ki, onlarla gözümüz aydn olsun» buyur-
mutur. Hazret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem): «Ev-
leniniz çoalnz! Kyamette dier ümmetlere, düük de olsa, sizin

çokluunuzla övünürüm.» «Fakirlikten korkup evlenmeyen bizden
deildir» buyurmu, evlenme husûsunda tevekkül etmeyenlerin in-

sanlarn kötüsü olduunu duyurmutur. Ama enbiyâ ve evliyânn
göüsleri mârifet nûru ile dolduundan, damarlara akp, o nur ile

gönül ve rûh heyecan bulur. Hisler ve nefsi kuvvetler ve nefsin

ehvet rüzgâr harekete gelir. O hâlde gönül sahibi olan ariflerden

kalbinde nûru çok olan kâmilin cima' arzûsu çok olur. Zirâ ilâç

vermek, hastalk kadar olur. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem (sal-

lallahü aleyhi ve sellem): «Bana tutma ve cima'da krk adam kuv-
veti verildi. Mü'mine ise on adam kuvveti verilir» buyurdu. Çünkü
her ehvetten kalbe kasvet ve bulanklk gelir. Ancak cima' ehveti
ile gönül parlar, zevklenir ve safâ bulur. Onun için enbiyâmn, evli-

yânn ve âlimlerin çou ona meyi etmilerdir.

Avâmda cima' arzûsunun galebesi, kötü bir hastalktr. Zirâ o,

mârifet nûrunun klarnn te'siri deil, belki kötülenmesi gereken
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ehvetin icâbdr. O hâlde, kalb hastalklarndan kurtulan kâmilin

her ehveti memdûh ve makbuldür. Kalb hastalklar ile kalan na-

ksn cima' ehveti bile, illetli ve bozuktur.

Evlenmenin be faydasndan birincisi: nsan cinsinin bekasdr
Ümmet-i Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) bu yolla çoal-

masdr. Çocuk, âkil bâli olmadan ölürse, maher günü efaat et-

mesidir.

kinci fayda: Evlenmekle zinadan korunur ve ehli ile zevklenir.

Üçüncü fayda-. Evlenen adamn nefsi, ehli ile ünsiyet ve rahat

bulur. Zirâ insann nefsi bir eye devam etse, ondan yorulur. Onun
için, bedeni rahatlandrdnz gibi, zihni de dinlendiriniz denir. Ha-

dis-i erifde: «Bana dünyanzdan üç ey sevdirildi: Kadn, güzel

koku ve gözümün bebei Ineemi namazdadr» Duyuruldu. Resulul-

lah'a nurlarn mükâefesi ve feyzlerin çokluu ar basnca: «Ey

Âie, benimle konu» buyurup, mübârek elini üzerine koyup, onun-

la mülâabe buyurmutur.
Dördüncü fayda: Evlenenin gönlü ev düüncelerinden kurtulur.

Zirâ evinin hizmeti ile gece gündüz megul olan, ömrünü ona verip,

ilim ve amelden saylr. Zirâ o kiinin ev iini ve ehveti hizmetini

görüp, âhiret ilerinde ona yardmc olur.

Beinci fayda: Evlenen, çoluk çocuunun islâh ve terbiyelerinde

nefsiyle mücâhede eder. Onlar için helâl kazanmakla ve eziyetleri-

ne katlanmakla riyazet yoluna gider. Zirâ geçim düüncesi ve ço-

luk çocuun terbiyesi insan hâlden hâle salp, nefsâniyyetinden

düürüp, elem atei ile piirip, üzüntü potasnda eritir.

Buraya kadar evlenmenin zarar ve faydalar anlatld. O hâlde

kimde zarar bulunmayp, faydalar toplanmsa onun evlenmesi

iyi ve evlâdr. Kimde aksi varsa, onun da evlenmeyip bekâr kal-

mas daha iyidir. Fayda ve zararlar kark varsa, hangisi çok ise,

ona göre hükm olunur. Haram yemekten daha çok zinadan kaçlr.

ehveti galip olan fakir evlenmekle emr olunmutur.
Bekâr olan sâlik gündüz oruç tutsun, gece ibâdet etsin. Kimse

ile konumayp, insanlara bakmayp, gönülden Hakk'a yönelsin.

Nefsi yoruldukta bir tarafa gitmeyip, kendi kalbine gelsin. Arzu-

sunun çok çeitli hayâlleri ile teselli bulsun. Sonra yine mâsivây
unutup, zikre ve fikre dalp, Mevlâ's ile kalsn. Bâli ve kâmil ol-

madkça evlenmesin. O nefsi ile kavga ve mücâdelede iken, arzu-

suyla gönülden dar çkmasn. Nitekim bir mürid-i kâmil: «Ev-

lenip de, yolunda sâbit olan bir sâlik görmedim. Evlenen dünyaya
dayanr» buyurmutur. Böylece zamane kadnlarn arzûda sabr ve

tahammül, onlara kavumaktan ve kötü huylarna katlanmaktan

kalbe daha rahat ve ruha daha iyi olduunu duyurmutur. Nitekim

Allahü Teâlâ Tegâbun sûresi ondördüncü âyetinde: «Ey mü'minler,

hanmlarnz ve çocuklarnz size düman olduklarndan onlardan
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kaçnn» buyurmutur. nsann nefsi, can düman iken, dier dü-
manlarla biraraya gelmesinin kendine daha zararl olduunu du-
yurmutur. Ama kâmil olan arif vahdet âlemine gelmi, kesret âle-

mini hayâl ve zül bilmitir. Ona evlenmek veya evlenmemek, soh-

bet veya uzlet beraber olmutur. Çünkü o hereyi Rabbi ile bilmi-
tir. Her hâlinde onunla muamelede olup, teslim ve nzâ ile dolmu-
tur. Onun mâsivâ ile bir ii kalmayp, Hak için halka rabet ve
hizmet etmitir. O hâlde ona hanm ve çocuktan ne zarar gelir?

Kalabalkta da Mevlâ'syla yalnz bulunur. Velhâsl insanlarn kimi
selâmetini tecerrüd ( bekârlk 1 hâlinde, kimi rahatn evlenmede bu-
lur. O hâlde güzel hâle, yahut kemâle veya cemâle veya çok mala
mâlik olan kimse evlenmekten lezzet alr. Mal, ccmâî, kemâl vc
hsâli olmayan bekârlkta rahat bulur. Halbuki Hak Teâlâ her ku-
luna hayrl olan bilir. Herkese hâline lâyk olan verir. Beyt:

Hallâk- cihân âleme kldkta tecellî.

Her kulunu bir hâlle klm müteselli.

Cihan yaratan Allah âleme tecelli edince, her kulunu bir durum
üzere teselli eylemitir.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Hâlk ve zamane halknn sohbetini, akraba, komu ve arkada-
larla ülfeti, iyi geçinmeyi onüç nevi olarak bildirir

:

BRNC NEVÎ: Kulun Mevlâ's ile huzûr ve ünsiyyetinin edeb
ve rükünlerini bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, senin sâhibin, sen hazerde ve
seferde iken ve uykuda belki hayât ve ölümün hâllerinde senden
bir an ayrlmaz, O senin Mevlâ ve Yaratcndr. Rab ve Râzk'ndr.
Sen O'nu zikr ve fikr ettiin zaman, O senin celis ve erüsindir. Ni-
tekim Hak Teâlâ: «Ben, Beni zikredenle beraberim» buyurmutur.
O'nun hakknda olan kusurun için sana üzüntü gelip, kalbin kin-
in*. O senin sahibindir, seninledir. Nitekim Hak Teâlâ: «Ben kalbi k-
rk olanlarla beraberim» buyurmutur. Beyt (tercümedir):

Olsa da ayamda binlerce tuzak,

Sen benimle olunca çekmem hiç gam.

Evet, eer sen Hak Teâlâ'y hakkyîe tanan, O'nu sâhib edi-

nirdin. Halkn sohbetini tamamen brakr giderdin. Her nefes ve
annda kalb ve uzuvlarn murakabe ile bilip, yakinen görürdün
ki, Hak Teâlâ her anda senin içini, dn ve kalbine her geleni bi-
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ür. Müâhede ederdin ki. Hak Teâlâ senin kalabalk ve halvetinde

mütereddid olduun hâllerinde seninle hâzrdr, âir harekât ve se«

kenâtna, her anlk düünce ve hayâllerine nâzrdr. Seyr ederdin

ki. mülk ve melekût âlemi içinde bulunan hareketli ve hareketsin

her eyi göklerin ve yerin Cebbâr' olan kuatmtr. O zaman za-

vall kulun Mevlâ's huzurunda edebli olmas gibi. O'nun huzurun-

da iç ve dnda edebli olurdun. O zaman Celil olan Mevlâ'nn, se-

ni hiçbir menhiyyatta görmeyip, hep emirlerini yapmakta olduu-

nu görmesini ister, buna gayret ederdin, îte sen her zamannda
bu huzûr ve ünse kadir olmadnsa. zinhâr gece gündüz Rabb'inden

gafil ve ayr kalmayp, münâcâtyle lezzetlenesin. O zaman, Mevlâ
ile sohbetin edeblerini bilmen gerekir. Bu huzurun edeblerini onbe
adet bulasn.

1 — Ban eip, önüne bakmakUr.

2 — Akln toplayp, baka eyleri düünmeyi bn-akmaktr.

3 — Susmak ve yersiz konumamaktr.
4 _. Bedenin bütün âzâlarnn sâkin olmasdr.

5 — Emre imtisâl etmektir.

6 — Yasaklardan kaçnmaktr.

7 — ttirâz etmemektir.

8 — Devaml zikr üzere olmaktr.

9 — Allahü Teâlâ'y tefekküre devam etmektir.

10 — Hak Teâlâ'y herkese ve hereye tercih etmektir.

11 — nsanlarn hepsinden ümidsiz olup gitmektir.

12 — Heybet altnda hudu ile tezellül klmaktr.

13 — Hayâ altnda huû' ile münkesir olmaktr.

14 — e güce bakmayp. Hakk'm tekeffülüne itimad etmektir

15 — Teslim ve rzâ semtine gitmektir.

Bildirilen bu edeb ve rükünler, hergün ve gecede senin iarn?
olsunlar. Zirâ bunlar, senden bir an ayrlmayan Sâhibinle olan soh-

betin edebleridir. Ama insanlar baz zamanlar senden ayrlrlar ve

seni brakp kendi ilerine giderler. Nazm s

U Canan ilinden gelmiem, fâni mekân neylerem.

Ol mülke meylim salmaam, ben bu cihan neylerem.

2. Dünyaya geldim gitmeye, ilim ile hilme yetmeye.
Ak ile can seyr etmeye, ben in ü ân neylerem.

3. Devr i zamandan doymam, kevn ü fesad koynuam,
Dâr'-ül-emâm duymam, ben sicn-i can neylerem.
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4. Hep itibârm atmam, âkla el katmam,
Ben nefsi Dosta satmam, bu dümanân neylerem.

5. Akn arabn içmiem, dil gülenine göçmiem,
Ben varlmdan geçmiem, nâm ü niân neylerem.

6. Ak tabibim klmam, derdinde derman bulmuam,
Ben lübb-i hikmet bilmiem, Yunanîyân neylerem.

7. Enfâs- ak dârikem, mâl ü menâli târikem,

Genc i nihân mâlikem, nakd i revân neylerem.

8. Taht tevekkül bulmuam, mülk i kanâat almam,
Mahfice sultan olmuam, câh- yâ neylerem.

9. Her ne gelirse yahidir, zirâ o Dostun bahdr.
Çün cümle Ann iidir, ben bed-güman neylerem.

10. Olm Annla kalmam, ayn hayâta dalmam,
Kendim bilip kâm almam, vehm ü yalan neylerem.

11. Gerçi zaman devrân ile, pir etti cismim ân ile,

Gönlüm civândr can ile, pir ü civân neylerem.

12. Ten beslemekten sapmam, gönlüm serayn yapmam,
Huridim O'nda tapmam, ben ahterân neylerem.

13. Yâri bana bes görmiem, ayâr dilden sürmüem,
Üns ile tenhâ durmam, ben üns-i can neylerem.

14. Dilden dile bin tercüman, varken ne söyler bu lisan,

Çün cân ü dildir hem-zebân, nutku beyan neylerem.

15. HAKKI cemi'-i halktan müstaniyem billâhi ben,

Hallâk- âlem var iken halk zaman neylerim.

1. Sevgilinin yurdundan gelmiim, geçici dünyay ne yapaym.
Ben o diyara meyletmekteyim, bu cihan hiçe saymam.

2. Dünyaya gitmek üzere geldim. Buradaki amacm, yumuak
huylu olmak ve ilâhi bilgileri edinmektir. Buraya ak ile canlar sey-

retmeye geldim «bu ve u» deyip ne yapaym.

3. Zamann devrinden doymuum, yaratl ve yok oluu geçmi-

im. Duydum ki emniyet yurdu vardr, öyleyse can zindan bedeni

ne yapaym.

4. Bütün saygnlm atmm da âkla el uzatmm. Ben,

nefsi Dost için satmm bunca düman ne yapaym (umurumda
deil)!..

5. Ak arabn içip gönül gülistanna göç etmiim. Ben, varl-

mdan geçmiim, an ve öhreti ne yapaym.
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6. Ak, kendime doktor edinmiim de derdine derman bulmu-

um. Ben hikmet (slâm felsefesi)'in özüne inmiim artk Yunan man-
tn (Aristo felsefesini) ne yapaym.

7. Ak esintilerini idrâk etmekteyim, mal mülkü terketmiim.

Ben gizli hazinelere erimiim geçip gidici nakitleri ne yapaym.

8. Tevekkül tahtn bulmuum, kanaat yurduna ulamm. Giz-

lice sultan olmuum, açkça sultanl ne yapaym.

9. Bama her ne gelirse güzeldir. Çünkü o Dost'un badr.
Madem ki her ey O nun iidir öyleyse kötü zanlar ne yapaym.

10. O'nunla olup kalmm. Böylece hayat denizine dalmm. Ken-

dimi anlayp bundan zevk almm, kuruntu ve yalan ne yapaym.

11. Gerçi zaman ilerleyip durmakla u bedenimi anna lâyk e-

kilde ihtiyarlatt ama gönlüm can ile hâlâ gençtir, ihtiyar genci ne

yapaym.

12. Tenimi besleyip durmaktan uzaklamm da gönül sarayn
yapmm. Güneimi O'nda bulmuum, yldzlar ne yapaym.

13. Sevgiliyi kendime yeterli görmüüm. Baka eyleri de gönül-

den sürüp çkarmm. Allah'n dostluu ile kendi bama kalmm,
artk can ile dostluu ne yapaym.

14. Gönülden gönüle binlerce tercüman varken bu dil ne söyleye-

bilir. Madem ki can ve gönül dile gelmektedir, öyleyse konuulan
ve anlatlan ne yapaym.

15. Ey Hakk! Yemin olsun ki ben bütün halktan artk doymuum.
Âlemlerin Yaratcs var iken zamann insanlarn ne yapaym.

KNC NEV: Âlimin talebesine ta'lim ve tedrisinin edeb ve art-

larn bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, üstadn talebesine ta'lim ve

tedrisinin (ilim öretmesinin! edeb ve artlan onyedidir:

1 — Eziyyetlerine katlanmak,

2 — Susmaya devam etmek,

3 — Halim ve selim olmak,
4 — Vekarla oturmak,

5 — Ban önünde tutmak.

6 — Tevazu sahibi olmak,

7 — aka ve mizah ve bo konumay terk etmek,

8 — Talebeye yumuak olmak,

9 — Bilemeyene sabrl olmak,

10 — Zekâs kuvvetli olmayan güzel yolla irâd etmek,



1100 M A R 1 F E T N A M E

11 — Tekrar tekrar suâl soran azarlamamak,
12 — Suâl soranla srf himmetle megul olmak,
13 — Suâli iyice anlayp, sonra cevabn söylemek,
14 — Hücceti kabûl etmek,

15 — Hakk'a yönelerek ve balanarak gitmek.

18 — Talebeyi zararl ilimden korumak,
17 — Faydal ilmi, Allahü Teâlâ'dan bakas için örenmekten

onlar korkutmak.

te her âlimin, talebesine kar bu edebleri gözetmesi ve fay-

dal ilim Öretmesi lâzmdr. Kt'a:

Mezun olursan okut
Ner eyle halka nef'-i umûmu,
Amil olursan, kâmil olursun,

Hikmetleri hep sende bulursun.

Eer yetkiliysen ilim öret de bütün yararl eyleri halka bildir.

Bildiklerinle de amel edersen olgunlarsn ve bütün hikmetleri ken-

dinde bulursun.

ÜÇÜNCÜ NEV. Talebenin üstâdmdan ilim örenmesindeki edeb
ve artlan bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, talebenin âlimden istifâdesi-

nin edeb ve artlar onbetir:

1 — Üstadna selâm verip, ayakta durmak,
2 — Üstâdnn izni ile oturmak,
3 — Namaz içinde oturduu gibi edebli oturmak,

4 Üstadnn huzurunda az konumak.

5 — Üstâd sormadkça konumamak,
e — Suâl sormadan önce izin almak.

7 — Füân dediinizin tersini diyor de>yîp, muârz gitmemek.

8 — Doruyu, kendisinin üstâdmdan daha çok bildiini, ona

bildirmeme,

9 — Üstadn meclisinde arkadann kulana gizli söz söyle-

memek,
10 — Ban önüne eip, sama soluna bakmamak,
11 — Üstâd üzüntülü olduu zaman konumay kesmek,

12 — Dar çkp geldikçe ayaa kalkmak.

13 — Üstad kalknca suâl sormamak,

14 — Yolda yürürken ona birey sormamak, yansra gitmek,

15 — Bütün çocuklarna ve yaknlarna ta'zim ve ikrâm etmek-

tir. Zâhiren münker olan ite, ona sû-i zan etmeyip, srrna yetmek-

tir. Sû-i zan arz oldukta Hazret-i Hzr ile Mûsâ aleyhisselâmn ks-
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sasn düünmelidir. Her lim talebesine lâzmdr ki, üstad ile bu
edebler dâhilinde muamele edip, ilim tahsil eylesin. Nitekim denil-

mitir: Kavuanlar, ancak hürmet vre ta'zim ile kavumu, kaybeden-
ler de hürmet ve tazimi braktklar için kaybetmilerdir. Beyt (ter-

cümedir) :

Üstadna ta'zim et. zira ki denilmitir.

Bana bir harf öretene, ben köle olurum.

DÖRDÜNCÜ NEV: Baba ve anne ile sohbet ve ülfetin edeb ve
artlarn bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, babas ve annesi hayatta olan

kimsenin onlara kar olan edebi ve sohbetlerindeki art onbetir

:

1 — Sözlerini dinlemek,

2 — Emir ve isteklerini yerine getirmek,

3 — Onlardan izinsiz oturmamak,
4 — Onlar içeri girince ayaa kalkmak.

5 — Yolda onlarn önünden yürümemek,
6 — Sesini onlann sesinden yüksek yapmamak,
7 — Onlar isimleri ile çarmamak,
8 — Çardklarnda, girip, buyurun demek,
9 — Hizmetlerini çabuk görmek,
10 — Rzâlarn almada gayretli ve haris olmak,
11 — Hürmet etmek,

12 — Onlara, yaptn iyilikleri söylememek, balarna kakma-
mak,

13 — Onlara hiddetle bakmamak,
14 — Yüzlerine kar, yüzünü ekitmeyip, güler yüzle ve tatl

sözle gönüllerini almak,

15 — Emir ve izinleri olmadkça gurbete, sefere gitmeyip, yan-

larnda kalmaktr.

Herkesin bu edebleri gözetmesi lâzmdr. Beyt

:

Rzâ y Hak rzâ y vâlideyn içre bilinmitir,

Ki Cennet ümmehât akdâm tahtnda bulunmutur.

Allah'n rzas anne-babanm rzas iledir.

Nitekim cennet de annelerin ayaklar altndadr.

BENC NEV: Tecerrüd i bekârlk! âleminde olan ârifin evlen-

mesinin edeb ve artlarn bildirir:

. Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, bekâr olan sâlik, sülûkü ta-
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marnlayp, kâmil arif olunca, evlenmek istese, evlenmesinin edeb ve

artlan ondörttür:

1 — Günâhdan korunma ve iffete niyyet etmek,

2 — Mehr ve velîme için paras olmak, yannda yoksa borç

almaktr. Çünkü bunu ödemede Hakk Teâlâ'y kefil bilsin.

3 — Fakirlik ve zorluktan korkmayp ve kaçnmayp, Hakk'a

tevekkül etmek.
4 — Asl pâk olan dindar ve akll bir kz nianlayp almaktr.

Zira muti' ve sâliha bir hanm, arlnca altn deer. Dünya me-

ta'nn hayrls saylr. Ne kadar fakir ve hakir olursa da, zevci onu

sever, üzerine titrer.

5 _ erefi, mal ve güzellii için evlenmemektir. Zira erefi

için evlenen hakir olur, mal için evlenen fakir olur, güzellii için

evlenen mahrum ve rüsvâ olur.

6 — eref, mal, ya ve boy bakmndan kendinden aa olan

almaktr. Zira böyle olmak kalbe rahatlk verir. Onun hakaretle ba-

kndan emin olur. Eer kzn nianlamak isterse, erkekte din, gü-

zel ahlâk ve cömertlik arasn.

7 — Mehri az yapmaktr. Zirâ mehrin hayrls dörtyüz miskal

gümütür. 11920 gram gümü ederi.

8 — Mümkünse mehri ödemekte acele etmelidir.

9 — Bir koyunla olsa da, velime Idüün yemei 1 yapmaktr.

10 — Velîme yemeini yemeyi ganimet bilmektir. Zirâ o Cen-

net yemeinden tad almaktr.

11 — En güzel elbisesini giymektir.

12 — Zifafdan önce iki rek'at namaz klrnakUr.

13 — En önce ehlinin alnn tutmak ve: «Allahümme bârik lî fî

ehlî ve bârîk li ehli fi» demektir.

14 — Ehlinin yanan ve dudan bûs edip, göüsleri ile oyna-

maktr. Hazret-i Ömer'e (radyallahü anh) kadnn zayf ve ima-
nndan soruldukta, yatan yumuak olsun buyurmu, kadnn toplu-

sunun iyi olduunu duyurmutur. Beyt s

Bize lâzm deil zaif ü marîz.

steriz avreti semin ü arîz.

Bize zayf ve hastalkl hanm lâzm deildir.

Biz hanmda dolgunluk ve etli butluluk ararz.

ALTINCI NEV: Erkein ehli ile oynama ve cima'nn edebleri-

ni bildirir:

Ey aziz! Edcb ehli demilerdir ki, cima'n edeb ve artlan yir-

midir :
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1 — Kendisi gömleinden baka çamarlarn çkarmak.
2 — Ehlini de ayn ekilde soymak.
3 — Silinmek için iki bez almak.

4 — Cima'dan önce oynamak ve bûs etmekle lezzetlenmektir.

Zira böyle yapmak, hem bedende hafiflik, hem gönülde afiflik, hem
de canda rahatlktr.

5 — Cima'dan önce cüzü ve besmele okumaktr.
6 — Cima' esnasnda büse ve konumadan fari olmaktr. Zira

bunlar çocuun sar ve dilsiz olmasna sebebdir.

7 — inzalden sonra, ehlinin karn üstünde, onun da ii bitin-

ceye kadar kalmaktr. Böylece bir dahaki cima'a kadar hanm tem-
bel ve gevek olmaz. Nitekim haberde geldi: Kii ehli ile birlemek
isteyince, horoz gibi olmasn. Belki ehlinde bulduu lezzeti, ehli de
kendisinden bulmadkça, üstünden kalkmasn.

8 — Çocuk veya hayvan yannda cima* etmemektir.

9 — Hanmna arkadan yanamamaktr.
10 — Çok cima' ile övünmemektir.
11 — Hanmnn güzelliini ve lütfunu kimseye söylememektir.

Zirâ bunlar fitneye sebebtir.

12 — Cima' terk etmemektir. Zirâ memeden süt salmasa ye-

rinde sertleir kalr.

13 — Ferâdan sonra üç damla da olsa, bevl etmektir. Böylece
meninin kalnts mesanede kalmaz ve hastalk meydana gelmez.

14 — Cima'dan sonra, sa yan üzerine, bedenin rahatl için

hafif uyumaktr.
15 — Bir daha yapmak isterse, zekerini ykamaktr.
16 — Hanmn arkas üzeri yatrp, bacaklarnn arasndan ya-

namaktr. Zirâ cima'n yirmi eklinden en rahat budur. Nitekim
en kötüsü, hanmnn erkek üzerine çkmasdr. Ve fercindeki ru-

tubetin, erkein zekerinin üzerine akmasdr.
17 — Hayz zamannda az rabet etmek için, o günlerde eski el-

biselerini giydirmektir.

18 — Hanm temizleninceye kadar, âletini çplak olarak çama-
rlarnn altna sürmemektir. Ama onunla yatar, yemek yer ve içer.

19 — Anas, bacs, halas, teyzesi, kz ve gelininin sevgisini

düünerek cima' etmemektir.

20 — Yabanc kadndan saknp, onunla yalnz kalmamaktr. Zi-

râ yabanc kadnla halvet haramdr. Ona bakmak ve onunla konu-
mak töhmettir, ayptr, haramdr. âirin biri bir bölük kadnlar ya-
nndan geçerken demitir ki: Beyt (tercümedir) .-

Kadnlar bizim için yaratlmtr, eytândr,
eytânlarn errinden Allah'a snrm.
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Kadnlardan âir ruhlu birisi hemen cevap vermitir. Beyt

.(tercümedir):

Kadnlar sizin için yaratlm çiçekler,

Hepinizin arzusu onlar koklamaktr .

YEDNC NEV: Cima* vakitlerini, birlemeyi, çocuklarn hâl ve

ekillerini bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, müstehab ve lâyk olan u-
dur ki, erkek hanmnn rzâs ile cima' yapmaldr. Zamann gö-

zâ ve muhabbeti ile cima' edenden, meydana gelen çocuk akll olur.

Ayn (hilâlin göründüü hicri ayini birinci günü cima' ederse, on-

dan olan çok güzel olur. Gündüz öleden önce ederse, çocuk hakim
ve kerim olur. Pazartesi gecesi ederse, hafz Kur'ân olur. Sal ge-

cesi yaparsa, çocuu cömcrd ve merhametli olur. Perembe gecesi

ederse, çocuu âlim ve âmil olur. Cum'a gecesi ederse çocuu âbid

ve ârif olur. Cum'a günü namazdan önce ederse, çocuu said olup.

ölümü geldikte ehid olur. Ehlinin rzâs olmadan, zorla cima' ede-

nin çocuu ahmak olur. Süt emziren hanmn ederse, çocuuna za-

rar gelir. Ayn ilk veya onbeinci veya son gecesi cima' ederse, çor

cuu aklsz olur; pazar gecesi ederse, çocuk ekya olur, yol ke-

ser. Çaramba gecesi ederse, çocuu adam öldürücü, kavgac olur.

Gündüz öleden sonra ederse, çocuun gözüa olur. Ramazan bay-

ram gecesi ederse, çocuk anasna babasna isyânkâr olur. Kur-

ban bayram gecesi ederse, çocuu alt veya dört parmakl olur.

Ayakta yaparsa, çocuu yatana ier. Baldz muhabbetiyle ederse,

çocuu hünsâ olur. Cima ederken konuursa, çocuu lâl (dilsizi

olur. Ferce bakarsa çocuu kör olur. O hâlde hanm öperse, çocuu
sar olur. Meyve aac altnda ederse, çocuu zâlim olur. Taha-

retsiz ederse, çocuu bahil olur. Yorgansz yldzlar altnda ederse,

çocuu münâfk olur. Bir kimsenin yannda ederse, çocuu hrsz
olur. Berât gecesi ederse çocuk kötü huylu olur. Yola çkacak gece

ederse, çocuk müsrif olur. nzâl hâlinde ikisinin düünce ve ha-

yâlinde ne suret bulunursa, çocuk ona yakn olur. Gözleri hangi

renge bakarsa, çocuk o renge yakn olur. Erkein suyu erken gelip

de, çok olursa, öncelikle olan olup, ekseriyâ amcasna benzer. Ka-

dnnki çok olursa kz olur, halasna benzer. Nazm

:

I. ol dem ki, rûh tâir-i kuds-âiyân idi

Cân bülbülüne gülen-i vahdet mekân idi.

Kân i hafâda cevher-i cân bîniân idi

Ketm i 'ademde âlem ü âdem nihân idi.

Halvet-serây- srda gönül kâmurân idi
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Bir yâr idi hemân ve bir ol yâr can idi.

Demler o demler idi, zaman ol zaman idi.

II. Hani o dem ki sâki-i humhânc-i ezel

Sunard rûh- pâkimizc câm- lem yezel.

Mabeynimizde olmaz idi bahs ile cedel

Bî-kyl ü kal olurdu kamu mükilât hâl.

Yo idi âfet i ecel ömr-i bî-bedel

Rahatta idi zümre-i ervah ma-hasal,

Demler o demler idi, zaman ol zaman idi.

III. Dahî kurulmamt tlsmât- kâinat

Yeksan idi henüz bu ifrâd- mürakivât,

Çkmam idi sahil i imkâna füik-i zât

Olmam idi mevc-fiken kulzüm-sfat,

Ketm-i 'ademde idi üûn-i mükevvenât

Dahî zuhura gelmemi idi taayyünât.

Demler o demler idi, zaman ol zaman idi.

IV. Nâgâh kilk-i kâtib i divân emr i hû
Yazd berât âdeme turay «ihbitû».

Ayr düüp, o gülen-i lâhüttan kamû
Ettik zarurî külhan nâsûhata ser-fürû,

Tuttuk eerçi sahn- saray vücûda rû

Canda henüz bakidir ol evk ü arzû.

Demler o demler idi, zaman ol zaman idi.

V. Ervah ins bast kadem çün seyahate

Geldik zarurî âlem-i kevn ü sahavete,

Tebdil olup o denlu letafet kesâfete

Dest i kaza brakt felekten felâkete,

Dütük kuyûd- rene ü mâ vü sekamete

Bu hâkdâna geldik egerçi ikamete.

Demler o demler idi, zaman ol zaman idi.

/. Ruhumuzun kutsal yerlerde uçtuu zamanlar vard. O zaman-

lar vahdet gülistan can bülbülünün mekân idi. Orada gizli hazineler

içinde can cevheri gizliden gizliye kendini gösterirdi. Dünya ve in-

sanlar henüz ketm-i ademde gizli idiler. te o zamanlar, srlarn hal-

vet odasnda gönlümüz kendindn geçerdi. Var olan yalnzca bir Var

(Allah) ve bir de o can dostu (Peygamber). te demler o demler, za-

man o zamanlar idi.

II. Hani o zamanlar ki Ezel meyhanesinin sâkisi pak ruhlarm-

za sonsuzluk içkisini sunmaktayd. Onunla aramzda tartma ve çe-

F. : 70
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kime olmazd. Bütün güçlükler hiç dedikodusuz orada halledilirdi

ve o zamanlar henüz ecel korkusu ve ei olmayan ömür yok idi. K-
sacas, ruhlar alemindeki herkes rahat içindeydi. te demler o dem-
ler, zaman o zamanlar imi.

III. Henüz kâinat yürürlüe girmemiti. Varlklardaki bu fark-

llklar henüz aynyd (ve farkllk ortaya çkmamt). Beden ge-

misi henüz varlk sahiline yaklamamt. Deniz henüz coup dal-

galar savurmam, dalgalar kabarmamt. Varlklarn ileri henüz

yokluk denizindeydi ve bütün bu görüntüler henüz yaratlmamt.
te demler o demler idi, zaman o zamanlar idi.

IV. Anszn divan kâtibinin kalemi O'nun yüce emriyle yokluk

beratna 'niniz» turasn çekmiti. O zaman o yüce ve ilâhi gülis-

tandan ayr düüp zorunlu olarak dünyaya baedik. Gerçi vücut

saraynn sahnma yüz tuttuk ve henüz o evk ve o arzu canmzda
mevcuttur ama demler o demler, zaman o zamanlar imi (meer)!..

V. nsanlarn ruhlar bu seyahate balar balamaz mecburen u
çocuk oyunca olan dünyaya geldik. O zaman o güzelliimiz bir-

denbire sâkillie döndü de Kader bizi feleklerden indirip felâketler

içine att. Böylece sknt, zenginlik, huysuzluk v.s. balar ile kendi-

mizi baladk. Çerçi bu toprak yurda ikamet için geldik ama demler

o demler, zamanlar o zamanlar imi meer.

SEKZNC NEV: Erkein hanmyla sohbet ve ülfetinin edeb
ve artlarn bildirir

:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, erkein hanm ile sohbetinin

edeb ve artlan otuzdur.

1 — Hanmna iyi huylu olmaldr.
2 — Onunla rfk ve yumuaklkla sohbet ve ülfet edip, tatl

ve hilm ile söylemelidir. Nitekim hadis-i erîfde: «nsanlarn hayr-
ls, ehline hayrl ve faydal olan kimsedir» buyuruldu.

3 — Eve girince, hanmna selâm verip, hâlini sormaldr.
4 — Tenhâda ne'eli görünce saçlarn okayp, tatl sözlerle

bûs etmeli, sarlmaldr.
5 — Tenhâda üzüntülü bulunca, ona, çok sevdiini söylemeli-

dir. efkatle gönlünü almal, tatl konumaldr.
6 — Ehlinin hatrn, ie yarar, yalana yakn sözlerle almal-

dr. Zirâ o evde mahbûs, bakasndan meyus fümidsizl ve kendi-

siyle menûs olan dert orta, gam gidericisi, i orta, oyunca,
tarlasdr.

7 — Çocuklarn terbiyesinde ehline yardm etmelidir. Çünkü
çocuk anasna gece gündüz feryâd ü figan ile, bir zaman istirahat
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vermez, amansz alacakldr. Ona yardm edene, Mevlâ's yardm
eder.

8 — Ehline kendi giydii kuma gibi elbise giydirmelidir.

9 — Kendi yediinden yedirmelidir. mkân varsa nafakasn
geni tutmaldr. Ehlinin meskenini, elbisesini ve nafakasn boynu-

na vâcib bilmelidir.

10 — Ehlini hiç dövmeyip, dünya ilerindeki kusurlarndan ötü-

rü sövmemeli. Kötü söylememelidir.

11 — Ehlinin din ilerindeki kusurlar için bir günden çok küs-

memelidir.

12 — Rfk ile onu idare etmelidir. Çünkü o eri kaburga kemi-

inden yaratlmtr. Akl ve dîni noksan bulunmutur. Zevci ya-

nnda esir klnmtr. Ancak güler yüzle sohbet ve ülfet için aln-

mtr.
13 — Ehlinin kötü huylan ba gösterince, kabahati kendinde

bulup, ben iyi olsaydm, o da iyi olurdu demelidir. Evliyann biri,

ehlinin kötü huylarna sabr edip, soranlara: «Korkarm onu brakr-

sam, eziyetine sabr edemeyen birisi olur da, ikimiz de belâya düe-
riz» derdi. Nitekim erkek, hanmnn huysuzluuna sabr ederse alt

eyden kurtulur: Çocuk dayaktan, tabak çanak krlmaktan, buza
dövüJmekten, kedi dövülmekten, misafir kovulmaktan, elbise yr-

tlmaktan kurtulur demilerdir. *

14 — Ehli kznca susmaldr. Erkek susunca, hanm piman
olup, özür diler. Çünkü o zaif yaradlldr. Susunca malûb olur.

15 — Ehli güzel huylu olup, her hizmetini seve seve yapmaya

balaynca, ona duâ, Hakk'a ükr ve sena etmelidir. Çünkü erkee,

uygun bir hanm, ükrü edilemeyen bir ni'mettir.

16 — Ehline öyle davranmaldr ki, hanm, kocam beni, her-

kesten çok seviyor bilmelidir.

17 — Evin idaresi ve geçimi hususunda ehliyle meveret edip,

ona danmal, dier büyük ilerini ona anlatp üzmemelidir.

18 — Ehlinin hyanet ve hilesinden saknmaldr. Zira Hazret-i

Âdem atamz, ehli Havva anamzn da'vetiyle yasal aaçtan ye-

mitir.

19 — Ehlinin günâh olmayan kusurlarm ve hareketlerini gör-

memezlikten ve bilmemezlikten gelmelidir.

20 — Ehlinin gizli hâllerini ve ayplarm herkesten saklama-

ldr.
21 — Ehli ile akalap, latife yapmal, kendisi kadn ekline

girmeyip, çeitli oyunlar yapmaldr. Nitekim Hazret-i Habib-i Ek-

rem (sallallahü aleyhi ve selîem) ezvâc- mutahharasyla oynar, on-

lara kar insanlarn en zarifi olurdu. Hattâ bir defa Hazret-i Aie
(radyallahü anhâ) ile yar ettiklerinde, Hazret-i Âie geçti. Sonra

bir daha yar yaptklarnda Resûlullah geçti. Çünkü erkein han-
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m ile oynamas bo ve lüzumsuz deildir. Belki dorudur ve tâattir.

22 — Ehlini kalabalk insanlarn bulunduu yerlerde oturma-
maldr. Böylece nâmahrem görüp, onlara meyi etmez.

23 — Ehline yaz yazma lokuma deill ögretmemelidir. Zira

onda fitne vardr.

24 — Ehline Kur an- Kerim okumasn, farzlar ve dinin edeb-

lerini öretmelidir.

25 — Ehlinden izinsiz nütfeyi ondan azl etmemelidir.

26 — Ehline çok süslü ve deerli elbise giydirmemeli, tâ ki böy-

lece süslerini göstermek için dar çkp, caka satmasn ve evinin

hanm olsun .

27 — Ehlinden izinsiz sefere, belki hacca gitmemelidir.

28 — Ehli sâliha ve itaatkâr ise, üzerine bir daha evlenmeme-

lidir.

29 — Ehline üzüntülerini, skntlarn, dümanlarm, borçlar-

n söylememelidir.

30 — Ehline yüzü ve arkasnda hayu- duâ edip, bedduâ etme-

melidir. Zirâ gece ve gündüz onun hizmetindedir. Ekmek piiricisi,

yemek yapcs, çamar dikicisi ve ykaycs, evinin ve malnn ko-

ruyucusudur. Belki enisi, mûnisi, yâri ve nigândr. Beyt

:

Kimin ki, yâr sencileyin serv-i nâz olur,

Yüzbin belâya urasa da yine az olur.

Sevgilisi sencileyin nazl bir selvi olan kii yüzbin belâya da u-
rasa gam deil.

DOKUZUNCU NEV: Kadnn kocasyla sohbet ve ülfetinin edeb-

lerini bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, kadnn kocasyla sohbetinin

edeb ve artlar yirmidir:

1 — Kocas içeri girince, ayaa kalkmaldr.
2 — Kocasn güler yüzle karlamaldr.
3 — Zevcine (kocasna!, merhâba (ho geldin] efendim deme-

lidir.

4 — Kocasnn paltosunu almaldr.

5 — Her emrinde ve iinde kocasna itâat etmelidir.

6 — Kocasnn yatandan kaçmamaldr.
7 — Kocasndan izinsiz, evinden bir yere gitmemelidir.

8 — Kocas kendisini bûs edince ve kucaklaynca, kendini ona
teslim edip, sonraya brakmamaldr.

9 — Kocasmn elbisesini temizlemelidir.

10 — Kocasnn yemeini ve ekmeini piirmelidir.
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11 — Zevcinin [kocasnn 1 mumunu, lâmbasn yakp, yatam
sermelidir.

12 — Kocasna gusl ve abdest için leen ve ibrik getirmelidir.

Minder üzerine oturtmaldr.
13 — Kocas isterse, gusl ve abdestte ona hizmet etmelidir.

14 — Kocasndan izinsiz oruç tutmamaldr.
15 — Güzellii ve mal ile kocasna cvünmemelidir.

16 — Giyinme ve yeme ilerinde kocasna üzüntü vermemelidir.

17 — Sesini kocasnn sesinden yüksek çkarmamaldr.
18 — Kocasna eziyet edip, canndan, hayatndan usandrmama-

ldr.

19 — Kocasnn yannda ve arkasnda ona dua etmeli, onu öv-

melidir.

20 — Kocas için gözlerine sürme çekmeli, kna yakmal vs

dier mübah olan eylerle süslenmelidir. Kocasnn rz ve maln ge-

ce gündüz korumaldr. Yâni kendi nâmahreme görünmeyip, ondan

izinsiz hiç kimseye bir eyini vermemelidir. Beyt

:

Muradm öyledir hâlâ, sana ey kameti bâlâ.

Komasn Hazret-i Mevlâ, beni bir an hemân sensiz.

Ey selvi boylum! Hâlâ isteim o ki Hazret-i Allah bir an olsun

beni sensiz brakmasn.

ONUNCU NEV: Kiinin çocuklar ile sohbet ve ülfetinin edeb

ve artlarn bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, insann kendi çocuklar ile

sohbetinin edeb ve artlar yirmidir:

1 — Baba, çocuunun doumuna sevinmelidir. Nitekim Haz-

ret-i Habib-i Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: «Ço-

cuk dünyada sürür, âhirette nûrdur.»

2 — Kz çocuu olursa, daha çok sevinip, onlara hürmet etme-

lidir. Zirâ evlâdn hayrls kz olmaktr. Nitekim Habib-i Ekrem
(sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: -Kadnn berekeUisi kz
dourmakla balayandr. Zirâ ben, Allahü Teâlâ'dan arla ve zah-

meti olmayan evlâd istedim, bana kz çocuklar verdi.»

3 — Çocuuna güzel isim vermelidir.

4 — Yedinci gününde veya daha sonra olan için iki koyun,

kz için bir koyun, akîka niyyetiyle kesip, Iâfü mezhebine görel

kemiklerini krmadan taksim etmeli yahut piirip yedirmelidir.

5 — Yedinci günden, on yana kadar olunu sünnet ettirme-

lidir.

6 — Olu, yahut kz alt yana gelince, onlara Kur'ân, farz

ve dinin edeblerini öretmelidir.
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7 — Oluna, yaz yazmak, ok atmak, yüzmek ve kolay bir

san'at öretmelidir. Zira hadis-i erifde: «San'at fakirlikten emniyet-
tir- gelmitir. lme rabet ederse, ona hidâyet olmutur. Kt a

:

Lügat bU, sarf ü nahv ü mantk ü âdâb
Hosab ü hikmet ü hey'et-i üstürlâb.

Meânî bil usûleyn-i dîn ü eriat
Hadis ü fkh ü tefsir ü tarikat.

Lügat, gramer, sentaks, mantk ve âdab bil. Matematik, felsefe,

astronomi ören. Söz san'atlarn, din ve eriat kaidelerini ören. Ha-
dis, fkh, tefsir ve tasavvur ören.

8 — Oluna iyi lâkab vermelidir.

9 — Kzna yemek piirmek, yün eirmek ve diki dikmek
öretmelidir.

10 — Bütün çocuklarn süsleme, giydirme, yedirme, hediyede
beraber tutmaldr.

11 — Turfanda meyveyi önce kz çocuuna vermelidir. Zira on-
larn yürekleri daha ince ve zayftr.

12 — Çocuklarn efkatle öpmeli, acyarak kucana almaldr.
13 — Çocuklarna çok merhametli davranmaldr.
14 — Onlarla oynayp, güler yüzlü konumaldr.
15 — Onlara beddua etmeyip, hayr dua etmelidir. Çünkü bed-

duâ fakirlik sebeblerindendir. Bazan kabûl olur ve onlara zarar ve-
rir.

16 — On yana gelen çocuklarn, erkek ve kz diye ayrp, ba-
ka baka yataklarda yatrmaldr, odalarn ayrmaldr. Çünkü on-
lar beraber yatrmak, fitneye batrmaktr.

17 — Onbe yana gelen çocuklarn, rzâlar ile evlend irmeli-
dir.

18 — Çocuunun yapamayaca ii ve hizmeti, ona emr etme-
melidir. Böylece âsi olmalarna yardm edilmi olunmasn.

19 — Yannda olanlarna kendi yediinden yedirmeli, giydiin-
den giydirmelidir.

20 — Hiç kimsenin evlâd çin kötü düünmemektir. Böylece
onun zarar kendi çocuuna dönmesin.

ONBRNC NEV: Efendinin köle ve cariyeleri ile sohbet ve
ülfetinin edeb ve artlarn bildirir

:

Ey aziz! Erkein mülki yemini olan köle ve cariyeleri ile soh-
betinin onyedi edebi vardr:

1 — Efendi o esirleri satn alnca, balarn tutup, onlara bere-
keti© duâ etmelidir.
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2 — Onlara en önce tatl yedirmelidir.

3 — Kendi yemeinden yedirip, kendi elbisesinden giydirme-

lidir.

4 — Onlara evlâd gibi Kur an, farzlar ve dini akidelerini öret-

melidir.

5 — Bir gün bir gecede yetmi defa kusûr etseler, afv etmelidir.

6 — Yetmibirinci kusuru ilediklerinde, dil ile azarlayp, yet-

miikincide terbiye için eliyle vurmaldr.
7 — Onlar gadab sakin olmadkça dövmemektir.

8 — On tokattan çok vurmamaldr.
ö — Onlar terbiye için dövünce yüzlerine ve tehlikeli yerle-

rine vurmamaldr.
10 — Köle ve cariyesinin, kendi hizmetinde olan kusurlarn,

kendinin Mevlâ's hizmetinde olan kusurlarndan görmektir. Nite-

kim evliyadan birinin kölesi kendine âsî olunca, ey gulam sen ba-

na çok benzersin dermi.
11 — Onlarn terbiye kabul etmeyenlerini satmal veya evlendi-

rip çra etmelidir.

12 — Onlar kendisiyle bir sofrada beraber oturup yedirmeli-

dir.

13 — Onlar ayakta durup hizmet ediyorlarsa, yenen yemekten

onlara birer lokma vermektir.

14 — Onlar bir zaman hizmetinde kullandktan sonra âzâd et-

mektir, ta ki Hak Teâlâ da Cehennem'den kendisini âzâd eylesin.

15 — Âzâd ettikten sonra onlar çaltrmamaktr. Zira bu on-

lara eziyettir.

16 — Kendi bilmi olduu hayvana gulamn ( kölesini 1 redif

etmektir.

17 — Onunla nöbetlee hayvana binmektir. Kendi aüna binip,

kölesini ardnca yürütmek, insanlara kibr etmektir. Zira Hazret-i

Ömer (radyallahü anh) âm- erife girerken, bir kölesi, bir de

devesi vard. Kölesi ile nöbetlee deveye binerdi. Bazan kendisi bir

fersah yürür devenin yularn çekerdi. am'a yaklatklarnda bin-

me sras kölede idi. Yol üzerinde bir nehre rastladlar. O Hazret

(radyallahü anh) ayakkablarn sol koltuunun altna alp, deve-

yi çekip, o suyu geçti. Bir de ne görsün. am emiri olan Ubeyde

bin Cerrah onu karlamak için nehrin kenarna gelmiti. Ubeyde

(radyallahü anh) onu o hâlde görünce, ey emîrü'l-mü'minin, am'-
n ileri gelenleri sizi karlamaya gelirler, seni bu hâlde görseler,

beenmeyip baka mânâ verirler deyince, Hazret-i Ömer (radyal-

lahü anh): «Hak Teâlâ bizi islâm dini ile aziz eylemitir. Biz O'nun

rzasn ararz, insanlarn sözü bizi balamaz. Ne derlerse desinler»

buyurdu. Beyt:
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Dost medhinden ne hâsl, zemin i dümandan ne gam,
Fari ü âzâdeyim, birdir yanmda medh ü zem.

Dost bizi övse ne olur, dümanmzn yermesinden ne çkar. Ben
her eyden kurtulmuum. Benim katmda övgü de birdir yergi de.

Hazret-i Osman (radyallahü anh) bir kölesinin kulan büküp
incitmitir. Sonra piman olup, kendi kulan çektirip onu âzâd
etmitir. O hâlde herkesin bu edeb ve artlara uymas, köle ve ca-
riyelerine, kendi evlâd gibi merhamet ve efkat etmesi lâzmdr.

Köle ve cariyelerin efendileri ile sohbet ve ülfetlerinin edeb ve
aynen yukarda bildirilen çocuun ana ve babasna olan

ît ve ülfetlerindeki edeb ve artlar gibidir. Haberde geldi ki:

Efendisinden kaçan kölenin, geri dönüp tevbe etmedikçe namaz
kabul olmaz. Bey t (tercümedir):

Yâ Rabbi âsi kulun yüzün çevirdi Sana,
Günâhn ikrâr edip, duâ ediyor Sana.

ONKNC NEV: Akrabann akraba ile sohbet ve ülfetlerinin
edeb ve artlarn bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, kiinin akrabasyla sohbetinin
edeb ve erkân yedidir:

1 — Kii akrabasn arada bir ziyâret edip, onlarla tatl konu-
maktr. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem (sallailahü aleyhi ve sel-

lem): «Ey Ebâ Zer, günar ziyâretime gel, muhabbeti arttr» bu-
yurmu, arada bir ziyâret edenin muhabbeti çok olduunu duyur-
mutur. O hâlde akrabaya, mümkün ise, haftada bir veya ayda bir,

yahut ylda bir kere ziyârete gitmelidir. Mümkün deilse, ziyâret
yerine onlara bir hediye veya mektûb, yahut birer selâm gönder-
melidir.

2 — Kendi airet ve kabilesiyle ve zevil-erhâm akrabasyla yar-
dmlama ve dayanmada ayn gönül ve tek bir el gibi olmaktr.
Demek ki, insan akrabasna kendi ihtiyâcndan bir ey yüklemeyip,
kendi ilerinden onlar rahat klmaldr. Onlarn üzüntülerine üzül-
meli, ne'elerine sevinmelidir. Ba sal ve göz aydna gidip, bay-
ram günlerinde biribirinin ziyâretine gitmelidirler. Onlar gelince
kalkp güzel yüzle karlama!dr. Gidince, beraber kalkp, kapya
kadar geçirmelidir.

3 — Akrabasnn kendine düen ihtiyâcn red etmeyip, edâ et-

melidir. Zirâ onlar red etmek, ilerini görmemek sla-i rahmi kes-
mektir. Onun için akrabalarn birbirine yakn olmas mekruh sayl-
mtr. Çünkü her gün görüürlerse muhabbetleri, sevgileri azalr,
hürmetleri kalkar, sla-i rahmi kesmeye sebeb olur. Nitekim haber-
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de: -Hak Teâlâ sla-i rahm yapan vasi eder, keseni kat' eder» gel-

mitir. O hâlde sla-i rahm. bir selâmla da olsa vâcib olmutur.
4 — Babasndan sonra amcas ve büyük kardeini ve daysn

tevkir etmelidir. taat ve hizmette babas yerinde tutmaldr. Onlar

da. ona efkat ve merhamette ve re'fette evlâd gibi muamele etme-

lidir.

5 — Annesinden sonra halasn ve teyzesini annesi yerinde tu-

tup, onlar da ona izzet ve efkat etmelidirler.

6 — Kii akrabasn esîr olmu bulduysa, satn alp âzâd etme-

lidir.

7 — Akrabann her eziyyetine katlanp, ac sözlerini yutmaktr.
Hastalarm görüp, cenazelerine varp, vasyyetlerini tutmaktr. Akra-
bann çocuklarna bile iyi davranmaldr.

ONÜÇÜNCÜ NEV: Kiinin, komusu ile sohbet ve ülfetinin edeb
ve erkânn bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki. komunun komu ile sohbe-

tinin edeb ve erkân krktr

:

1 — Kiinin kendi evine bitiik olan evlerde oturanlar ve kendi
kaps karsnda bulunup kaplar görünen evlerde oturanlarla krk
eve varncaya kadar, zimmi olursa da, iyilik yapmak vâcib olan

komu olup, akrabas gibi onlara ikrâm etmelidir.

3

4

5

6

7

dir.

8

zaman,
9

melidir

10

11

12

13 -

14 -

15 -

lö -

melidir.

nazarm
— Yakn komusu aç iken,

— Komusunu eliyle yahut diliyle incitmekten saknmaktr.
— Onlarn evine izinsiz bakmamaktr.
— Zimmi de olsa, az veya çok komusuna hediyye vermeli-

- Komu taba göndermektir. Yâni iyi bir yemek piirdii
yakn komusuna hisse vermektir.
- Satn ald meyveden, gördüü komusuna hediye et-

— Komusu borç isterse, borç vermelidir.

— Komusu muhtaç ise, ilerini ve ihtiyâçlarm görmelidir.

— Komusunu bayramlarda ziyâret etmektir.

— Komusunun duvarna abdest bozmamaldr.
— Komunun köpeklerini talamamaldr.
— Komunun hayvanlarn dövmemelidir.
— Komunun evlâdn kendi evlâdna dövdürüp, sövdürme-
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17 — Komusundan izinsiz kendi binasn onun binasndan yük-

sek ve üzerine gelir ekilde yaptrmamaldr.
18 — Komusunu, kendi duvarna aaç kakmaktan, tahta çak-

maktan men* etmemektir.

10 — Komusuna, kiremit oluklarnn suyu, kar ve toprak bi-

rikintisi ile skklk vermemelidir.

20 — Komunun gizli eyleri ve ayplarn sormamaldr.
21 — Komunun ilerini ve hâllerini söylememelidir.

22 — Komusuna yolda rastladnda, önce selâm vermelidir.

23 — Komusuyla sözü kendisi uzatmayp, öz konumaldr.
24 — Komusundan su, tuz ve ate gibi, ev ihtiyâçlarn esirge-

meyip vermelidir.

25 — Komunun hediyesini, az ise de, kabul edip, çok gör-

mektir.

26 — Komunun aybn örtmektir.

27 — Komusunu iyi idare etmelidir.

28 — Evini komusunun izni ile bakasna satmaldr.

20 — Komusu bir yerden gelince, ziyâretine gitmelidir.

30 — Komusu mesrur oldukta göz aydna gitmelidir.

31 — Komusu üzgün olunca, gidip basal dilemelidir.

32 — Komusu, kendisini da'vet edince, gitmelidir.

33 — Komusu bir ey isteyince, severek vermelidir.

34 — Komu kusur edince, af ile muamele etmelidir.

35 — Komusu hasta olunca, varp görmelidir.

36 — Komusu vefât edince, cenazelerinde bulunmaldr.
37 — Komunun yetim çocuklarn sevmeli ve okamaldr.
38 — Komusuna rastlaynca, güler yüzle, tatl sözle konuma-

ldr.
39 — Komusu nasl muameleden holanyorsa, öyle muamele

etmelidir.

40 — Tasallut edenlere teslim olup, sert söyleyenlere yumuak
söylemelidir. Beyt:

Sabr eyle sen iyilik et, cevr eylese hem-sâye,

Yoktur iki âlemde iyilik gibi sermâye.

Sabr ve iyilik göster. Komun sana eziyet etse bile...

ki âlemde de iyilik gibi sermaye yoktur.

DÖRDÜNCÜ FASIL

Arkadalarla sohbetin edeb ve artlarn, hâs kimseleri, mârife-

ti, câhil kimselerle görümeyi, avâmn âdetlerini, âlim ve havassn
dar ilerini ve hereyini insana kolay eden tevhidi alt nevi ve bir

hâtime le beyân eder:
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BRNC NEV: yi arkadalarla sohbetin edeb ve erkânn bil-

dirir I

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki. kiinin üstâd ve talebesinden,

yakn akraba, hanm ve dier akrabalarndan, köle, câriye ve kom-

ularndan sonra, dier insanlar üç ksmdr: Ya iyi arkadatr, ya

cefâs çok olan tandktr, yahut da vefasz câhillerdir. O hâlde kar-

delik ve sadakat akdinde senin iki vazifen vardr

:

Birinci vazife: Sadakatin artlarn istemektir. Ondan son-

lan sâdk Idostl kabûl etmeyesin. Nitekim Hazret-i Habib-i Ekrem
(sallallahu aleyhi ve selîem): «Kii arkadann dini üzeredir» bu-

yurmutur. Kii kendi arkadann mereb ve mezhebinde olduunu
duyurmutur. Eer sen konuma ve ilim örenmede ortan, din ve

dünya ilerinde refikin olmak için bir efkatli arkada istersen, be
hasleti gözetmen gerekir.

Birinci haslet: Akldr. Çünkü aklszn sohbetinde hayr olmaz.

Zirâ onun en iyi hâli, iyilik yapaym derken sana zarar vermesidir.

kinci haslet: Güzel huydur. Kötü huylu olan kimseden vefâ ve

safâ gelmez. Kötü huylu, gadab ve ehvetine mâlik olamayandr.
O hâlde öyle bir kimseyi arkada edin ki, sen ona hizmet edince, o

seni korusun. Sen onunla ülfet edince, o sana zinet verip, tatl söy-

görünce, onu örtsün.

Üçüncü haslet: Salâhdr. Demek ki, bir büyük günâha srar

eden fâsk ile dost olma. Allah'dan korkan günâhda devam üzere

bulunmaz. Halbuki Hak'dan korkusu olmayann, gâilesinden emin
olunmaz. Zirâ o, arâzn deimesi gibi deiir. Bir kararda kalmaz.

Dördüncü haslet: Kanâattir. Demek ki, dünyaya haris olana ya-

kn olma. Sadakati zâildir. Haris ile sohbet öldürücü zehirdir. Zirâ

tabiatlar birbirine benzemeye ve aksetmeye mâildir. O hâlde haris

ile sohbet eden haris olur. Nitekim zâhide yakn olan zâhid olup,

rahat bulur.

Beinci haslet: Sdktr, doruluktur. Yalanc ile dost olma. O
kötüdür. Serâba benzer. Botur. Çünkü sana uza yakn, yakn
uzak gösterir.

Eer bu be hasleti bir kimsede bulmadmsa, o zaman iki ey-
den birini yapman gerekir: Ya insanlarla hasletleri kadar arkada-
lk, ahbâbhk edersin, yahut tamamen uzlet edip selâmet bulursun.

Çünkü karde üçtür: Biri âhiret kardeidir. Onda ancak diyânet arar-

sn. Biri dünya kardeidir. Onda ancak iyi huy ararsn. Biri ünsiyet

kardeidir. Onda ancak, zararndan kurtulmak ararsn.

ra J
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nsanlar birbiri hakknda üç mertebedir: Biri gda gibidir, ki

dâima ona ihtiyâc vardr. Biri ilâç gibidir, ki insana baz zaman-

larda lâzm olur. bazan olmaz. Üçüncü mertebe, hastalk gibidir, ki

hiçbir zaman lâzm olmaz. Lâkin insan bazan ona müptelâ olur.

O öyle bir kimsedir ki, onda ne bir fayda bulunur, ne. de onunla

ünsiyyet yaplr. Ondan kurtuluncaya kadar iyi idare edilir. Böy-

lece çok faydalar bulunup, nice ibretler alnr. Bir fayda udur ki,

ondan zâhir olan kötülükleri görüp, onlardan saknlr. Zirâ said,

bakasndan nasihat ve ibret alandr. Nitekim Hazret-i Habib-i Ek-

rem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: «Eer insanlar ba-
kasndan görüp, beenmedikleri eylerden sakmsalar, edebleri ke-

mâl bulup, edeb göstericiye ihtiyâçlar kalmazd.»

kinci vazife: Sohbet ve ülfetin hukukunu gözetmektir.

Arkadanzla aranzda ortaklk ve refiklik akd olunursa, sohbet ve

ülfet hukukunu gözetmek, ikinize de lâzm gelir. Dostluk hukuku-

nun edâsnm da birçok edeb ve rükünleri vardr. Nitekim Habib-i

Ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: -ki kardelik iki

el gibidir. Birbirlerini ykarlar.» O Hazret baz ashâbyla bir aaç-
la girdi. Erak aacndan iki misvâk kesti. Biri doru, dieri eri

idi. O kerem menba dorusunu arkadana verip, eriyi kendisi al-

d. Arkada, dorusuna siz benden müstehak iken, bana vermeniz-

dekî hikmet nedir? diye sordu. Cevabnda: «Eer misvâki sen bulup

kesmi olsaydn, o zaman doruyu bana vermen îsâr Itercihl ve

mürüvvet saylrd. Çünkü iki arkadatan hangisi dierine daha ef-

katli ise, Allah katnda o daha makbul olur» buyurdu. Böyle karde-

liin, arkadaln edebleri yirmibetir

:

1 — Mal ve mülkünü arkadana balayp rzâsna kavu-
maktr. Bu mümkün olmazsa, kendi malnn fazlal ile, onun ih-

tiyâcn gidermektir.

2 — Arkadann bir ihtiyâc varsa, o bavurmadan yardm
edip iini görmektir.

3 — Arkadann Ikardeliininl her srrn, herkesten sakla-

maktr.
4 — Arkadann ayblarn örtmektir.

5 — Halkn onu kötülemesinden üzülecei sözü ondan sakla-

maktr.
6 — Halkn onu medhinden sevinecei eyi ona söylemektir.

7 — Arkadann sözünü can kula ile dinlemektir.

8 — Arkadann sözüne karmamak ve muaraza etmemek-

9 — Arkadan, güzel ismi ile, yâni kendine ho gelen lâka-

byîa çarmaktr.
10 — Arkadana nasihat gerekirse, lütf ve rfk ile nasihat ey-

lemektir.

tir.



NSANLARLA SOHBET 1117

11 — Arkadann iyilikleri için onu medh ü sena etmektir.

12 — Arkadann gybeti yaplnca, onu himaye etmektir.

13 — Arkadann kusûrlarn görmemezlikten gelmeli, kzma-
yp afv eylemelidir.

14 — Arkadana salnda ve öldükten sonra her namazdan
sonra duâ etmelidir.

15 — Arkada üzüntülü ise üzülmelidir.

16 — Ne'eli ise, sevinmelidir.

17 — Arkadann yalnzken kendisine söylediini saklayp, söy-

lememelidir.

18 — Arkadann yannda ve arkasnda beraber olup, gizli ve
açk ona hep hayr düünmektir.

19 — Arkadana kendi iinde bir külfet yüklemeyip, kendi ih-

tiyâçlarndan onun kalbini rahat eylemektir.

20 — Arkada gelince, güler yüzle kalkp, seve seve selâmn

21 — Arkadana mecliste geni yer vermektir. Yahut kendi ye-

rini ona vermektir.

22 — Arkadann hâl ve hatrn, çocuklarn, yaknlarn sor-

maldr.
23 — Arkadann, sözünü tasdik edecek sözü söylemelidir.

24 — Arkadann kalkmas zamannda, onu teyi' etmektir. Vel-

hâsl kendine sevdii eyi ve muameleyi, arkadana yapmaldr.
Böylece dostluunda sâdk olur. Zirâ kendisi için düündüünü,
dostu için düünmeyenin dostluu nifâk olur.

25 — Arkadann ölümünden sonra ehli, çocuklar ve sevdii
akrabas ile hüsn-i vefâ etmeli, onlar aramal, sormaldr. Beyt;

Gelir zevk u safa dostun bana cevr ü cefâsndan,
Muhibb i sâdk yedir kiinin akrabasndan.

Dostun bana eziyet ve çevrinden bana zevk ve nee gelir.

Çünkü kiinin has dostu, akrabasndan yedir.

KNC NEV: nsanlar arasndaki sohbet ve ülfetin edenlerini

bildirir:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, kötülük görmemek için insan-

lar arasna girmemelisiniz. Zarar ancak yüzden dost olandan ge-

lir. IVe insanlarn çou böyledirl. Ama arkadan sana yardm eder.

Bütün er, kötülük, dilden ballklarn, dostluklarn söyleyip, iç-

ten düman olan tandklardandr. O hâlde, böylelerinden, mümkün
olduu kadar uzak ol. erlerinden ancak kurtulursun. Ama böyle
tandkla, bir medresede, câmide, çarda, bir mahalle veya ehir-
de bulunuyorsan, onlardan hiçbirini küçük görmemelisin. Yoksa
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kendini dümanlk ateine atarsn. Onlara dünyalklar için, ta'zim

gözüyle nazar etme ki, Allahü Teâlâ ve insanlar katnda hakir, aa-
olmayasn. Zira dünya ve içindekilerin Allah katnda aa oldu-

unu bilirsin. Dünya ehlini büyük görürsen, o anda Allahü Teâlâ'-

nn nazar itibarndan düersin. O hâlde dünyaya sarlanlarn elin-

de, olan dünyala kavumak için kaplarna gitme. Onlara dinini

bezi etme. Zirâ öyle edenler, onlarn gözünde aa olmutur. Elle-

rinde olan dünyalklarndan da mahrum kalmtr. Onlar sana dü-
manlk ederlerse, sen onlara dümanca davranma. Zirâ onlarn kar-

lk vermesine sabr edemezsen, dinin gider, onlarla skntn uzar.

Sana ikram edip, sevdiklerini söyleyip, yüzüne kar seni överlerse,

onlara yaklama ve güvenme. Zira onun hakikatini ararsan, binde

birini bulamazsn. Bouna yorulma ki, onlar yannda ve arkanda ay-

n olmazlar. Seni gybet etseler, ama. Onlara kzp ac söyleme. Zi-

râ sen insaf ile kendine bakarsan, kendinde de o hâli bulursun. Hat-

tâ iyi dostlarn, akraban hakknda bile, belki annen, baban ve üs-

tadn hakknda gizli ve açk bir tarz üzere bulunamazsn. Zirâ on-

lar gybette, öyle kelimeler ile anarsn ki, o kelimeler ile onlara

hitâb edemezsin.

Tandklarn mal, makam ve yardmlarndan düünceni çeke-

sin. Tama' eden her hâlinde zelil, malnda zararl olur bilesin. On-
lardan birinden bir ey istesen ve verse, ona duâ ve senâ edesin.

Vermezse, ona kzmayasn ve ikâyet etmeyesin ve böylece buz ve

dümanlk semtine gitmeyesin. Ayb arayc olmayp, özür bulucu

da olmayasn. Belki onun kusûr etmesinde senin bilemediin özür

vardr. Sormad hikmeti ona söylemiyesin. Yoksa onu senden ka-

bul etmez ve sana hâsm olur. Onlar bir mes'elede hatâ edip, her-

kesten örenmekten âr ederlerse, sakn onlara öretme. Zirâ onlar

senden hem ilimde istifâde ederler, hem sana dümanlk yoluna gi-

derler. Hatâlar günâh ise. lütf ve nfk ile hakk izhar etmek sana

lâzm gelir. Onlardan bir iyilik ve ihsan gördünse, seni onlara sev-

diren Mevlâ'ya ükr edesin. Onlardan bir kötülük ve ziyân gördün-

se, Hak Teâlâ'dan bilip, onlar Hakk'a havale edesin. Onlara kzp
da: -Ben filân olu filân, âlim ve fâdl iken kadr ve hürmetimi

niçin bilemezsin» deme. Zirâ bu söz, kendini medh etmektir. Halbu-

ki kendi nefsini medh etmek aklszlktr. öyle bilesin ki, senin

bir geçmi günâhndan, Allahü Teâlâ, onlar sana musallat etmi-

tir. Onlarn doru sözlerini dinle, bâtl sözlerini duymamazlktan
gelip, iyiliklerini anlat, kötülüklerini söyleme. Hilâl ve cidâl ile me-
gûl olan mukallidlerin sohbetinden uzak dur. Zirâ onlar sana hüsn-i

zandan vazgeçerler ve gyabnda seni gammazlarlar. Sehv ve hatâ-

larn sayar, döker ve unutmazlar. Münazara zamannda bunlarla

sana sevab vermek isterler. Onlar ne bir aybn örter, ne bir yanl-

man balarlar. En küçük eyleri hesap edip, az ve çok için sana
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hased ederler. Raz olsalar gösteritir, beenmeseler, içleri hm do-

ludur. Onlarn anlar bu huylar olunca, onlarla arkadalk ziyân,

görümek zarardr. Bunlar sana dostluk gösteren tandklardr. Dü-
manlk edenlerin kötülüü bunlardan azdr. Onun için Arablar -Dü-
mann bir, dostunu bin defa azarla» derler. (Tercümedir):

Dümann dostundan daha faydal
Öyleyse sakn sen, dost edinmekten.

Zira görürsün ki, çok hastalklar

Olur çok yemekten ve çok içmekten.

ÜÇÜNCÜ NEV: Câhil insanlarla görümeyi ve avam ile olan

sohbetin edeblerini bildirir

:

Ey aziz! Edeb ehli demilerdir ki, câhillerle oturmann edeblerini

küçük ve büyük herkes bilmelidir. Bunlar da be edebdir s

1 — Onlarn sözlerine dalmamaktr.
2 — Onlarn bo, aslsz sözlerine kulak asmamaktr.
3 — Onlarn, aralarnda kullanlan çirkin sözleri duymamazlk-

tan gelip, aldrmamaktr.
4 — Onlarn görümesinden kaçnp, meclislerinde çok kalma-

maktr.
5 — Onlara muhtaç olmamak, bir ey istememektir.

O hâlde onlara karan kimse, kurtuluncaya kadar sükut etsin

ve böylece onlardan rz ve vekariyle selâmet bulsun. Avamn âdet

ve merâsimlerinde dikkat edilecek hususlar çoktur. Ksaca diyelim

ki, eer avâma karrsan, onlarn âdetleri üzre gidesin. Dost ve

düman ile, zillet ve korku olmadan rzâ veçhile sohbet ve ülfet

edesin. Kendinden .büyüklere, ta'zim ve hizmet, küçüklere efkat ve

nasihat, akrânma^nfk ve muvafakat klasn. Böylece rahat ve selâ-

met, izzet ve rf'at, devlet ve saâdet bulasn, insanlar içinde, mec-
lislerinde, çok iltifat ederek, sözlerini incelemekten saknasn. Otur-

may uzatarak arlk vermeyip, az bir ziyaret edip hemen gidesin.

Meclisde ban açmaktan, parmaklarn çtrdatmaktan, sakat ve

yüzüünlü oynamaktan, dilerini hilâllemekten korunasn. Parma-n burnuna sokmaktan, çok tükürmek ve sümkürmekten kaçma-
sn. Sinei yüzünden çok komaktan, çok gerinmekten, insanlarn yü-

züne kar esnemekten saknasn. Dâima edebli olasn. Seninle ko-

nuann latif sözünden, çok sevdiini izhâr etmeden ve hayretle bir

daha tekrar et demeksizin istifâde edesin. Fuhu ve gülünç eylere

susasn. Yaptn virdleri, yazdn iir ve kitaplar ve nefsini te-

mize çkarmaya sevk edici olan dier tavrlarn medh ile halka söy-

lemeyesin. Süslenmede yapmacktan uzak olup, sürme ve koku sür-

mede çok ileri gitmeyesin. Kimseye tezellül etmeyip, bir ii yaptr-

mada zor kullanmayasn. Çünkü o arlk ve cefâdr. Hâkime arka-
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da, zâlime yardmc olma. Bu fitne ve belâdr. Eer sultana yakn
olmaya mübtelâ oldunsa, ondan uzak otur ki, ona yaknlk atetir.

Maln rzndan kymetli tutmayasn. Muhaseme edenlere kzp ace-

le etmeyesin. Elinle iareti ve geri dönüp bakmay çok yapmayasn.
Dize gelmiyesin. Gadabn sakin olmadkça, konumayasn. Maln,
parann miktarn çoluk çocuuna bile bildirmiyesin. Zira onu az

görürlerse, onlar yannda kymetin az ve aa olur. Çok görürlerse,

onlar raz etmek, senin için zor olur. Köle ve cariyelerinle bo, a-
ka ve, güldürücü konumayasn. nsanlarla alay etmeyesin. Zirâ bun-
lar vekar düürür. Yüzü eritir. Bunlardan kalbe eziyet gelip, uzak-

lamaya sebeb olup, son kin, sertlik ve kavgaya varr. Bir kimse sen-

le alay ederse .cevap verme. Ondan yüz çevir. Sana zulm eden olur-

sa, onu Hakk'a smarlayp, tatl söyle. Hakk'm mahîûkatndan hiç-

birine lânet etmeyesin. Ehl-i kbleden [kâfir olmadklar bilineni hiç

kimseye irk ve nifak ile ehâdet etme. Zirâ gizli eyleri, ancak Al-

lahü Teâlâ bilir. Bu tür ilerde kullarla, Mevlâ'lar arasna girme.

Dilini, elbette, gybetten koru. Zirâ gybet, dinimizde, otuz zinâdan
iddetli haramdr. Sakn yapamayacan bir ey için söz verme. Eer
skp yüz verdiysen,; yerine getirmemekten çok kaçn. Çünkü sö-

zünde durmamak münâfk ândr. Asla yalan söyleme. Zirâ yalan,

günâhlarn anas ve her dinde haramdr. Yalanc insanlarn merdû-
du Azîz-i Allâm'n matrududur. Sakn konuurken, insanlarla mü-
câdele ve münâkaa etme. Çünkü onda muhatab techfl bilgisiz

du*. Halbuki Hak Teâlâ: -Nefslerinizi temize çkarmaynz» buyur-
mutur. Kendini medh etmenin yasak ve kötü olduunu duyurmu-
tur. Bir hakim der ki: Arkadann kötülüünü konumak, kendini
medh etmektir. O hâlde, sakn dilini kendini övmeye altrma. Zirâ
kendini beenenin kymeti düük olur. Allah ve insanlar katnda
derecesi noksan olur. Çok yemin-i billah etme. Allah'dan baka-
sna yemin etmekten sakn. Kimseyi yüzüne kar övme. Konuurken
alçak sesle konuup, faydal ve öz söyleyip, sözü uzatma. Böylece
dinleyeni melûl etme, skma. Tebessümle konu. Aksran, elhamdü-
lillâh derse, yerhamükallah de. Aksrrken ban eip. elini yüzün
üzerine koyup, sesini alçalt. Çok aka yapma. Kahkaha ile gülme.
Birkaç kelime fazla söyleyip, insanlarn arasn bulucu ol. Kimsenin
aybn aratrma, örenirsen söyleme. Hiç kimseye bildiin ayb ile

saldrma. Tâ ki, o aybm misline mübtelâ olmayasn. Herkese iyi

zanda ol ve iyilik bul. Zamâneden bile râz ol.

DÖRDÜNCÜ NEV: Ulemâ y kiramn ve fukahâ-y izamn d
görünülerinin nizâmn ve avâmla karmalarnda rüsûm ve âdet-
leri intizamn tamamiyle bildirir:

Ey aziz! mâm A'zam Ebû Hanife (rahmetullahi teâlâ aleyh),
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ikinci îmâm Ebû Yûsuf (rahmetullahi aleyh) hazretlerinin akl've
kemâlini, güzel hasletlerini, latif sözlerini ve insanlarn ona ikbâlini

görünce, önemli harici ileri, güzel rüsum ve âdetleri ona ta'lim ve
vasyyet edip buyurdu ki: Ey Yâkub, vilâyetin vâlisine itâatle tev-

kir eyle. Hâkimlerin yanna, ânlarn ta'zim ile gidesin. Sakn on-

larn huzurunda yalan söyleme. Seni ilmi bir i için çarmadkça.
her zaman ziyaret etmeyesin. Zirâ sen onlarn sohbetine çok gider-

sen, kendi deerini onlarn yannda düürürsün. O hâlde, hâkim-
lerle, devlet bakanlar ile ate muamelesi edesin. ini bitirip uzak-

laasn. Zirâ onlar kendi nefisleri için düündüklerini, kimseye dü-

ünmezler. Sakn hâkim huzurunda ilmi.mes'elelerden çok konu-
ma. Zirâ o senin sözlerini alp, sonra etbâma söyler. Onlara kendini,

senden bilgili gösterip, seni küçük düürür. Onun huzurunda ken-

di kymetini ve bakasmn kymetini bilesin. Böylece ne bakasn-
dan zarar görür, ne de hâkim nazarndan düersin. Hâkim yannda
tanmadn bir âlim var iken, içeri girmeyesin. Böylece senden
yüksek ise, ondan yüksekte oturmakla zararn görmeyesin. Eer
senden aa ise. sen ondan aada durmakla hâkimin nazarnda
hakir olmayasn. Hâkim Ihükümdârl kendi memurluklarndan sana
bir makam verirse-, senden, ilim ve hükümde mezhebinden, raz ol-

duunu bilmedikçe onu kabul etmeyesin. Böylece hükümette ba-
kasnn mezhebini irtikâba muhtaç olmayasn. Eer hâkimin yakn
isen, ancak ona yakn olup, bütün etbândan uzak olasn. Böylece
onun yannda mevki ve haddinle muhterem kalasn. Sakn avam ve
tüccarlara, sorduklarndan fazla cevab verme. Avam ve tüccar ile,

ilm-i hâllerinin dnda bir ey konuma. Böylece senin mala sev-

gin ve rabetin var sanmasnlar. Sana sû-i zan edip de, rüvet al-

may nisbet etmesinler. Avama gülmek deil, tebessüm bile etme-
yesin. Alveri için çarya pazara çkmayasn. Genç olanlarla ko-

nuup fitneye dalmayasn. Ama küçük çocuklara ve yetimlere te-

bessüm edip, onlarla konuasn. efkatle öpüp, balarm okyasn.
Yal olan avam ile yolda arkada olmayasn. Böylece onlar takdim
ile (ileri geçirmekle! ilmini, te'hir ile Igeri brakmakla] pirini [sen-

den yal olan] tahkir etmi olmayasn ve: «Küçüklerimize acma-
yan, büyüklerimizi saymayan bizden deildir» hadîs-i erifinin mâ-
nâs altna girenlerden olmayasn. insanlarn gelip geçtikleri yol üze-

rinde durup, oturmayasn. Gerekirse câmi avlularndan baka yer-

de durmayp, oturmayasn. Mescidlerde ve çarlarda ekmek yeme-
yesin. Maslaklardan ve sakalar elinden su içmeyesin. Dükkânlarda
oturmak için çarya gitmeyesin. îpek elbise giymeyesin. Yatakta
hanmna, baka ilerden ve kadnlardan bahsetmeyesin. Ve onu çok
fazla okamayasn, bûs etmeyesin ve kucaklamayasn. Ancak ona
lâzm sözleri, tebessümle, ksa olarak söyleyesin. Bir müddet oyna-

F. : 71



1122 MÂRtFETNÂME

tktan sonra besmele ile yaklaasn. Böylece senden çok yüz bul-

masn, varp da erkekleri ve yabanclar dile almasn. Mümkünse evi,

anas veya babas olan kz almayasn, böylece onlarn dillerine kal-

mayasn. Ancak akrabasyla görümemek artyla alasn. Zira kad-
nn mal olsa, baba ve annesi, onu kendilerinin bilirler ve kzlarnn
elinde emânet bulurlar. Demek ki kadn babasnn evine gitmese,

kocasyla rahat eder., Sakn iç güveyisi olup da, hanmn babasnn
evinde durmayasn. Hür iken esir olup da, maln halka vermeyesin.

Sakn olu veya kz olan kadn alma ki, gülemezsin. Zirâ sen onun
yannda, çocuklarndan kymetli olamazsn. O hâlde, o bütün mal-
n onlara ayrdktan sonra, senin malndan da çalar, bilemezsin.

Sakn iki kadn almayasn. Eer arp almsan, ikisini bir evde

oturtmayasn. ve çalma gücünü bilmedikçe evlenmeyesin.

önce ilim, sonra helâl para ve mal kazanp sonra evlenesin.

Çünkü ilim örenme, zamannda mal ve para kazanmakla megul
olursan, ilim örenemezsin. Çocuklarn çoalnca, ilmi brakp on-

lar geçindirmek peine düersin. O hâlde ilk gençlik yllarnda ve

düüncelerin kalbini megul etmedii zamanda, ilim örenmeye ko-

yulasn. Sonra helâl para ve mal kazanp, sonra evlenesin. Çünkü
çoluk çocuk kalbi kartrr. San'atsz ve malsz ne yaparsn?

nsanlarn iyiliini isteyici olasn. Onlara nasihat edesin. Halk,

hareketlerini beenip, seninle görümek istediklerinde, sohbetleri-

ne gidesin. Meclislerinde insanlar ve kendini tevkir ile ilim müza-
kere edesin. Böylece onlarn yannda, sevgili olup, hepsini âhiret yo-

luna getiresin. .Sakn avâma dinin usûl bilgilerini, kelâm ilmi ile

anlatmayasn. Taklidle kelâm onlara meguliyet olmasn. Her avâm
o derin denize dalmasn. Sana gelip mes'ele sorup fetvâ is

cevabn verip, baka ey ilâve etmeyesin. Böylece suâlinin

zihnini fazla megul etmesin. Çeitli bilgilerle, sorann akl dal-
masn. On yl kitapsz ve elbisesiz kalsan da ilimden yüz çevirme-

yesin.

Talebene iltifatn kemâl-i efkatle olsun. Her taleben kendisini,

senin olun bilsin, time çalma ve gayretleri hergün çoalsn. Se-

ni dinlemeyen avâmla ve pazarlardakilerle sözün olmasn. Doru-
yu söylemekte kimseden çekinmeyesin. Sultan olsa bile korkmaya-
sn. bâdetin avâmdan çok olsun, az olmasn. Öyle ki, senin ibâde-

tini kendilerininkinden az görmekle, rabetinin azlna yorup, aki-

deleri zayflamasn. Âlimleri olan ehre gittiinde, kendini onlarn
biri bilirsen, onlarn mevki ve makamlarna tâlib olmadn bilip,

senden emin olurlar. Sen de onlardan selâmet bulursun. Yoksa hep-

si üzerine hücûm edip, mezhebine ta'n ederler. Avâm bile sana ha-

karet gözü ile bakp, âlimlerine uyarlar. Sen hepsinin yannda fay-

dasz mat'un olursun. O âlimler gelip senden fetvâ sorarlarsa, on-

larla münakaa ve atmaya girmeyesin. Onlara delili açk olma-



ULEMÂNIN AVAMLA MÜNÂSEBET - 1123

yan eyi söylemeyesin. Onlarn senedlerine karmayasn. Âlimler-

den çekinesin, halktan da gafil olmayasm. Zahirinle Allah için ol-

duun gibi, bâtnnla da O'nun için olasn. Böylece içini ve dn
bir yapp, kendini hâlis Allah'n bulasn. Hâkim sana hâlis olma-

yan makam teklif ederse, onu sana ilmin için verdiini bilmedikçe,

kabul eylemeyesin. Sakn imtihan ve münazara meclisinde korkarak

konumayasn. Çünkü o mülâhazaya, düünceye halel verir. Dile

za'f ve konumamak, getirir. Çok gülmeyesin. Kalbi öldürür. Tadn
giderir. Yürürken vakarl olasn. Her iinde acele etmeyip, teenni

edesin. Arkadan seslenene cevab vermeyesin. Zirâ hayvanlar ardn-

dan çarlr. Onu kendine lâyk görmeyesin. Konuunca, çok yük-

sek seslenmeyesin. Muhatabn iitecei kadar ve ar söyleyesin. Ken-

din için susmay ve az hareketi âdet edesin. Böylece sabr ve seba-

tn herkes bilsin. nsanlar içerisinde Allahü Teâlâ'y çok an ki, O'nu

senden örensinler. Be vakit namazn arkasndan kendin için öyle

vird kabul et ki, onda Kur'ân okuyup, zikr ile ükrünü yapasn.

Her ayda birkaç gün oruç tut. Nefsini murakabe edip, ilmi muha-

fazaya alasn. Böylece amelinle iki dünyada menfaatlanasn. Kendin

alveri etmeyip, ilerinde güvenebilecein bir hizmetçi bulasn. n-
sanlarla olan ilerini o görsün. Elinde bulunan dünya devletine ve

bedeninde olan a'zâ shhatine itibâr ve itimâd etmeyesin. Böylece

hepsinden sorguya çekildikte ümidsizlie dümeyesin.

Sultan seni kendi yaknlarndan ederse de, csen bu yaknln
insanlara duyurmayasn. Zirâ sultana yaknl izhâr edince, insan-

larn ihtiyâç ve ilerinin yeri olursun. Hepsinin ilerini görmeyi boy-

nuna alrsan, sultann gözünden düüp hakaret bulursun. Yapmaz-

san ayblanr, insanlar darltmak skntsnda kalrsn. Halkn ha-

tâsn örtüp, doruluuna uyasn. Kötü bildiin kimseyi,

ile anmayp, bir iyiliini bulup, onunla söyleyesin. O
hakknda ise onu insanlara söyleyesin ve om
rüyasn. Hak Teâlâ bu din-i mübînin yardmcsdr. O hâlde sen,

makam sâhiblerinin dininde gördüün sakatlklar bir kere söyler-

sen, Allahü Teâlâ yardmcn olur. nsanlar senden, elbette çekinir.

Ne kimse dinde bir bid'at çkarabilir, ne de bozukluu o hâlde ka-

lr. Sultanndan ilme uymayan amel görürsen, ona saygyla, tatl

dille söyleyesin. Çünkü onun eli, senin elinden kuvvetlidir. Bir sö-

zü bir kere demekle yetinesin. O makam sâhibi, o bozukluu gya-

bnda söylemekle senden çekinmediyse, yine ileyip terk etmediyse,

sarayna gidip, yalnz olarak tatl dille nasihat edesin. Bid'at sâhi-

bi ise, münâzara ile Kitâb ve sünnetten hatrna geleni söyleye-

sin. Kabûl ederse ne alâ, yoksa onu kzdrmaktan çekinesin. Sakn
ölümü unutmayp, Hak Teâlâ'dan üstâdlarn için mafiret ve rah-

met isteyesin.

Kur'ân- Kerim okumaya devam edip, kabir ziyaretlerine ve
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meâyh görmeye ve kymetli yerlere çok gidesin. Avamn sana ar-

zettikleri enbiyâ ve sâlihleri, mescid, menzil ve mezarlar hakknda
gördükleri rüyalar kabul edesin. Küfr ve bid"at ehlinden bir kim-

se üe oturup konumayasn. Mümkünse dine davet edesin. Yoksa

oyun meclislerine gitmeyesin. Müezzin ezan okuyunca, hâzr olasn.

Böylece avamdan önce mescide gelesin. Hâkimin evine yakn evde

oturmayasm. Komundan gördüün ayb emânettir; saklayp, kim-

senin suTim kimseye söylemeyesin. Bir i için seninle meveret

edene doruyu söyleyesin. Seni Mevlâ'ya yakn eden ileri ona gös-

teresin. Benim bu vasyyetlerimi can ile kabul klasn. Bunlarla

dünya ve âhiretinde fayda bulasn. Teyfîk- Hakk' refik bulasn.

Sakn Sahil olma ki, hâlin kötü olur. Tama' ve yalan ehli olma ki,

mürüvvetsiz kalmayasn. Doruyu yanla katma ki, ihânet görme-

yesin. Her ite mürüvveti gözetesin. Skk ve rahat zamanlarda

beyaz elbise giyip, kalben kimseye muhtaç olmadn gösteresin.

Fakirsen kimseden birey istemeyesin. Dünya ehline hrs ve rabet

etmeyesin. Himmetini yüksek yapp, alçakta kalmayasn. Yolda gi-

derken sana soluna bakmayp, önüne topraa bakasn. Hamama
girersen, hamam ücretini, pazarlk l(

etmeden, insanlardan daha çok

veresin. Hamam ehli arasnda mürüvvetin zâhir olup, onlardan ta'-

zlm ve hürmet bulursun, ilim sâhibleri yamnda alçak olan dün-

yay aa tutasn. Hakk Teâlâ'nn katnda dünyadan yüksek olan

devlete kavuasn. Dünya ileri için sâdk bir vekil bulasn. lerini

o görüp, sen jlim ve amele dönesin. Aklszlarla konumayasn. ilim

ehlinden hüccet ve münâzara bilmeyenlerle makam kazanmak için

olan bahis ve konumalara katlmayasn. Zirâ onlar senden kaçn-

mayp, seni mahcûb etmeye çalrlar. Senin hakl olduunu bilse-

ler de, aylar giderler. Ayân ve ekâbir meclisine vardnda, onlar

seni yüksekte oturmaynca,. sen yukarda oturmayasm. Bir cemaai,

içinde iken, onlar seni ta'zim ile ileri geçirip imâm yapmaynca, ön-

lerine geçmeyesin.

Güne domadan önce ve öleyin hamama gitmeyesin. Kadnla-
rn, kzlarn, gençlerin toplandklar mesire [piknik 1 yerlerine git-

meyesin. Fsk, çalg, ark ve haram bulunan meclislere girmeyesin.

Onlarla ortak olup, ihânet görmeyesin. lim meclisinde, sakn kz-

mayasn. Halka, inanlmamaya yakn olan hikâyeleri söylemeye-

sin. îlim ehlinden biri için bir meclis kurmak istersen, eer fkh
meclisi ise, kendin gidersin, orada bildiin gerçekleri takrir eder-

sin. Böylece halk onu âlim sanp, ona aldanmasnlar. Senin huzû-

runla üphede kalmasnlar. Sözü fetvâya sâlih ise, onu ondan zik-

retmeli, yoksa senin huzurunda ders görmü olmamas için kalkp

gidersin. Belki onun yanmda talebenden birini bulundurup, sözü-

nün durumunu, ilminin derecesini örenirsin. Bid'atle kark zikr

meclisine gitmeyesin. Evlenme ilerini, cenaze, bayram namazlarm
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ve Cum'a hutbesini üzerine almayasm. Anneni, babam, üstadn
hayr duâdan unutmayasn. Bu nasihatimizi, bizden can ü gönül-

den kabul edesin. Zirâ bunu senin ve herkesin iyilii için vasyyet

eyledim. Bu yolda gidesin ve halk da Hak yoluna getiresin. Beyt

:

Maksûdun eer din ise dünyadan geç

Allah'a yönel, cümle-i eyâdan geç.

Eer dini amaç edindiysen din ve dünyadan geç.

Allah'a yönel ve bütün varlklar boa.

BENC NEV; Evliyâ-y kiramn ve meâyh- izam'm görünü-
lerindeki nizâm bildirir:

Ey aziz! Asrnn feridi Hasan- Basrî (kuddise sirruh) hazretleri,

muhabbet denizi Habib-i Acemi (kuddise sirruh) hazretlerine gö-

rünü ilerini ve güzel âdetleri öretip, tavsiye edip buyurur ki: n-
sanlarla, akllarna göre konutuun gibi, haddi kadar muamele ile

kendi mertebesine indiresin. Her iinde rfk ve teenni ile orta hâlde

olasn. Dünya ve âhiret ehlinden her snfa kendi ahlâkyla kar-

p, tatl ve yumuak söyleyesin. Sefihlerden bir zarara katlanmak-

la, on zarardan kurtulup, on fayda kazanasn. Müslümanlara ikrâm

ile hürmet edesin, böylece Hak Teâlâ'ya ikrâm etmi olasn. Dilini

kelime-i tayyibeye altrp, hayr söyleyip, tatl cevab alasn. Bütün
insanlarn iyiliini isteyip, herkese efkat gözüyle bakasm. Herkese

hüsn-i zan edip, senden iyi ve yüksek bilesin. Maln ve hereyini

Allah için, kullarna tasadduk edip, hepsinden raz olasn. ki ci-

handa bir kimseden birey beklemeyip, en güzel ahlâk bulasn. Yol-

da bir ey düürdüysen, kitâb, elbise veya bin altn olsa da, onu
geçmi gitmi isen, vaz geçip aramayasm. Onu aratmayasn, unu-

tasn. Yolda giderken geriye dönüp bakmayasn. Bakacaksan, bütün

vücûdunla dönüp bakasm. Arkadan seslenene cevap vermeyesin.

Mekân ve zaman, insan ve hayvan ile uursuzluk düünmeyip, uur
düünesin. Fakirleri zenginlere tercih edesin. Âhiret ehlini dünya

ehlinden önde tutasn. Her hâlinle dinin edebiyle edeblenesin. lmi

ile âmil âlimlerle sohbet edesin. Hadis, tefsir ve eriat ilminden bü-

yük pay alasn. Câhil tarikatçüardan uzak olup, sohbetlerinden sa-

knasn. Namaz cemaatle klp, va'z meclisine gidesin. Ama müez-

zin, imâm, vâ'iz ve eyh olmayasn. Makama balanp öhret bulma-

yasm. Yazlarda ismini yazp imza atmayasn. Mahkemeye gidip,

ban derde sokmayasn, kimseye vekil, vasi, mütevelli ve sebeb

olmayasn. Zenginlerle ve devlet adamlar ile ülfet edip de, âfet ve

belâda kalmayasm. Kadn ve gençlerle sohbet edip de, herkese rüs-

vâ olmayasn. Tekkelerde elenip de, töhmetlere dalmayasn. Kimse-

den bir ey istemeyip, emânet de almayasn. Kimseyi hizmetinde
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çaltrmayasn. Dünya ehlinin yanna gitmeyesin. Harama el uzat-

mayasn. Dinini dünyaya satmayasn. Kendi minnetsiz evinde otu-

rasn. Din ilimlerini yaymakla megul olasn. Çoluk çocuuna ada-

let edesin. Terbiyelerinde tatl dilli olasn. Hakk'n kullarna kar
kzgn olmayasn ki, Halik ve Bâri'den karln bulasn. Kzmama-
a çok gayret edesin ki, gönüllerden meveddet lezzetini alasn. Ni-

tekim Resûlullah, birbirimizi sevmeyi emr etmitir. Sevimenin en
büyük sebebinin kzmamak olduunu belirtmitir. Velhâsl, Hak Te-

âlâ'nn sana nasl muamele etmesini seversen, o muameleyi ayn e-
kilde, O'nun mahlûkatna yapasn. Yüzüne kar veya arkasndan,
hiç kimseyi, incinecei söz ile dile almayasm. Hiç kimsenin kötü-

lüüne 3evinmeyesin. Sana zulm edenin, zimmetini ibrâ edip, su-

çundan geçesin. Alçak gönüllülere tevazu, kibirlilere müsamaha ede-

sin. Mütevâzilerin alâmetleri on eydir

:

1 — Hizmetçisi ile yemek yemek,
2 — Asâ ile yürümek,
3 — Yollarda eziyyet veren eyleri kaldrmak,
4 — Çocuklara tebessümle selâm vermek,
5 — Yalnz bana yaya yürümek,
6 — Fakirler ile oturup, onlar görmek,

7 — Çardan, evine lâzm olan eyi, kendisi getirmek,

8 — Koyundan süt samak,
9 — Merkebe binmek,

10 — Komularn kendisine düen hizmetlerini yapmaktr. Beyt

:

Hak ehlinin vasflar güzeldir,

Hudû\ iftikar ve inkisardr.

I

Elbette büyükleri tevkir ve âlimlere ta'zîm edesin. Zaiflere yar-

dmc olasn. Yada senden büyük olana ta'zîm edip. ziyâretini öne
alasn. Küçüe efkat edip, ona vermeyi takdim edesin. Hediyeyi,

sahibinden ta'zimle kabul edip, karln daha çok veresin. Yeti-

me para veya meyve verip, ban okayp efkatle hâlini sorasn.
Dilenciye yemek, ziyârete gelene ikrâm edip, her hizmetini kendi
elinle göresin. Ziyaretçin ikrâm kabul etmezse, zorla kabûl ettire-

sin. Nitekim ashâb- kirâm birbirine rastlaynca, boyunlarna sar-

lr, ayrlnca müsafaha edip giderlerdi. Her gün karlasalar yine

boynuna sarlr ve müsafaha ederlerdi. Sana Tanr misafiri gelince,

ho geldin deyip yüzüne, güleç ve açk yüzle bakp safâ ve honud-
Jukla karlayasn. Elini evk ve beaetle tutup, evine götüresin.

Elinden geldii kadar yemek ve ni'metle hizmet edesin. Mertebesi

tahammül ettii kadar, lütf ve ülfetle izzet ve ihtirâm edesin. Gide-

cei zaman, ona bir günlük nevâlesini verip, d kapya kadar, ona
duâ ederek, berâber gidesin. Yaya gidiyor ise, kapdan darya, yüz
'

. -i - • : • s •
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adm teyi' edesin. O sana, sizi Allahü Teâlâ'ya smarladk dedikte,

sen onu selâmetle Allahü Teâlâ'ya emânet edesin. Sonra geri dö-

nesin.

Bütün hayvan, canavar, ku ve böceklere merhamet ve efkat

edesin. Allahü Teâlâ'dan rahmet ve re'fet bulasn. Hayvann yüzü-

ne vurmayp, hiçbir hayvana azab etmeyesin. Serçeyi bo yere öl-

dürmeyip, biti yere atmayasn. Hiçbir hayvan atee atmayasn. Ni-

tekim Ebû Derdâ (radyallahü anh) hazretleri,

sahverirdi. Ku ise, kanadn

tmarn edip, her hizmetini göresin, yahut gördüresin. Bir gün bir

gecede on kere yem ve suyunu veresin. Koyunü yününden tutup, ku-

landan tutmayasn. nee, merkeb gibi binmeyesin ve yük vur-

mayasm. Kediye, her gördükte bir lokma yemek veresin. Aç kapat-

mayasm. Bir hayvann bir yerini kesmeyip aypl etmeyesin. Bunun

büyük bir i olduunu bilip, kaçnp, unutmayasn. Bir hayvan ba-
layp da kurun veya ok'a niân etmeyesin. Alaca ipek kuunu, kur-

baay, ar, karnca ve dier yer haerelerini öldürmeyesin. Kuu,
geceleyin yuvasnda tutmayasn. Çünkü gece onun emn ü emân-

dr. Ürkütmeyesin. Haberde geldi ki: «Ylardan öldüresiniz, ancak

gümü gibi görünen beyaz ylan, cindir, dokunmayasmz.» Beyt

:

Revadr gerçi öldürmek ylan,

Eer dervi isen, incitme can.

Gerçi ylan öldürmek caizdir ama, eer dervi geçiniyorsan yv-

nsan mahlûklar hakknda üç derecedir

:

Birinci derece: Mahlûkat hakknda meleklerden kirâm- berere

menzilesinde olmaktr. Bu da, hepsine rahat vermeye çalp, kalb-

lere sürür vermeye ihtimam etmektir.

kinci derece: Halkn hakknda cemâdâd menzilesinde bulun-

maktr. Bu da, onlara bir iyilii ulamaz, ama kötülüü, zarar da
olmaz. Onlara hiç karmaz.

Üçüncü derece: Halkn hakknda yrtc hayvan, ylan ve akreb-

ier seviyesine dümütür. Ondan iyilik düünülemez. Belki errinden

korkulur ve kaçlr. Eer melekler mertebesine çkamazsan, bari ce-

mâdâd derecesinde bulun ve o mertebede kal. Zinhâr oradan yrtc
hayvanlar derecesine ve ylanlar seviyesine inme. Eer âlâ-y illi-

yînden tenezzülü kendine lâyk gördünse, bâri esfel-i sâfilîne inmeyi

lâyk görmeyesin. Böylece Cehennem'in dibine dümeyesin. Beyt

:
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Halvet ü uzlette gördüm çünkü öhret âfetin,

Hizmet ü sohbetle erdim Hazret-i Mevlâ'ya ben.

Halvet ve uzlette öhret afeti gördüüm için Hazret-i Allah'a

hizmet ve sohbetle eritim.

ALTINCI NEV» Bütün azalarn günâh âfetlerini, ezberleme, unut-
ma, fakirlik ve zenginlik sebeblerini ksaca bildirir:

Ey azîz! Edeb ehli demilerdir ki, mü'min kul yedi uzvuyla bü-
tün bedenini üçyüz aded günâh âfetlerinden koruduysa, takvâ ehli

zümresine dâhil olur. ki dünya meakkatinden selâmet ve rahat
bulur. Belki, «Allahü Teâlâ katnda sizin en keriminiz, en muttekî
olannzda*» kerâmetini bulur. te günâhlardan korunacak uzuvlar
lorganlarl yedidir. Kulak, göz, dil, el, mide, fere ve ayaktr. Ayr-
ca bir de bütün bedendir. Çok eyler vardr ki, ezberlemeye, unut-

maya, fakirlie ve zenginlie sebeb olduklar eserler ile ispat olu-

nup, tecrübe edilmitir.

Kulan âfetleri >

1 — Söylemesi câiz olmayan sözü dinlemek,

2 — Çalg âletlerini dinlemek,

3 — ark ve nameli sesler dinlemek,

4 — Konuanlar, onlardan habersiz dinlemek,
5 — Kur'ân- Kerim ve hutbeyi dinlememek,
6 — Kad, emir, emr-i ma'ruf ve nehy-i münker yapan, üstad,

anneyi, babay, kocay ve efendi gibi büyüklerin sözünü dinleme-
mek,

7 — Fetvâ sorulan müftinin sözünü dinlememek,
8 — Kad, hasm ve âhidin sözlerini dinlememek,
9 — Kendinden bir ey isteyenin sözünü dinlememek,
10 — Yallarn sözüne kulak asmamaktr.

Gözün âfetleri t

1 — Kasden nâmahrem, yabanc kadnlara bakmak,
2 — Kasden bakasnn avret yerine bakmak,
3 — Fakir ve zaiflere hakaret gözüyle bakmak,
4 — Münkerlere zarûretsiz bakmak,
5 — Düen yldza fyldz kaymasna 1 bakmak,
8 — Dünya iinde, kendinden yüksek olanlara rabet gözüyle

bakmak,
7 — Din ilerinde, kendinden yüksek olanlara rabet gözüyle

bakmak,
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8 — Bakasnn evine izinsiz bakmak,
9 - • Namazda gözünü yumup, bakmamak,
10 — ki hasm birbirine bakmamak,
11 — âhidlerin yüzüne bakmamak,
12 — Kadnn, âhid ve hasmlara bakmamasdr.

Dilin afetleri

1 — Küfür olan sözü söylemek,

2 — Küfür ihtimâli olan sözü söylemek,

3 — Yanl söz söylemek,

4 — Yalan söylemek,

5 — Gybet eylemek,

6 — Kouculuk eylemek,

7 — Alay etmek,

8 — Sebb eylemek, kötü söylemek,

9 — Fuhu söylemek, sövmek,

10 — Lanet etmek,
11 — Tariz (kinâyel ile yalan söylemek,

12 — lnâd eylemek,

13 — Sim ifa etmek,

14 — Batl, bo sözlere dalmak,

15 — Dilenerek mal almak,

16 — Avamn anlamadklarn suâl etmek,

17 — Halka mugalata söylemek, demagoji yapmak,

18 — Tâbirinde hatâ söylemek,

19 — Sözünde nifak eylemek.

20 — ki dilli konumak,

22 — Emr-i münker ikötülüü emri ve nehy-i ma'rûf î iyilii

emri eylemek,

23 — Sözü sertlikle söylemek.

24 — nsanlarn ayplarn aratrmak,
25 — Kendinden yüksein yannda söze kendisi balamak,

26 — Ezan okunurken konumak,
27 — Namaz içinde dünya kelâm konumak,
28 — Hutbe esnasnda konumak,
29 — Fecrin domasndan, günein douuna kadar dünya kelâ-

m konumak,
30 — Helada konumak,
31 — Cima' ederken konumak,
32 — Müslümana bedduâ eylemek,

33 — Zâlime, salâhdan bakasyla duâ etmek,

34 — Kur'ân- Kerîm okunurken konumak,
35 — Camide dünya kelâm konumak,
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36 — Halka kötü lâkab söylemek.

37 — Yemin-i gamûs eylemek,

38 — Allah'dan bakasyla yemin etmek,

39 — Çok yemin etmek,

40 — Emirlik ve kadlk istemek,

41 — Tevliye istemek,

42 — Vasilik istemek,

43 — Kendine beddua etmek,

44 — nsanlarn özrünü kabul etmemek,

45 — Kur'ân' kendi re'yi ile tefsir eylemek,

46 — Mü'mini tahfif eylemek,
47 — Birinin sözünü kesmek,
48 — Tâbi', metbuun sözünü dinlememek, red etmek,

49 — Bir eyin helâl ve temizliini, mahallinin bakasndan sor-

mak,
50 — Mizah eylemek, aka yapmak,
51 — nsan yüzüne kar medh etmek,

52 — Hicv ile iir söylemek,

53 — Seci' ve fesahatta ihtimam eylemek,

54 — Bo söz konumak,
55 — Malâyâni söylemek,

56 — îki kii, bir kimsenin yannda, biribirinin kulana gizli

söylemek,

57 — Fâska, yahut zimmiye selâm vermek,

58 — Büyük ve küçük abdestini bozana selâm vermek,

59 — Mâsiyet yolunu göstermek,

60 — Mâsiyete, günâha izin vermek,

61 — Muamelâttaki âfetlerdir,

62 — bâdetlerdeki çeitli âfetlerdir,

63 — Susma âfetleridir.

Elin âfetleri:

1 — Haksz yere bir kimseyi öldürmek,

2 — Bir kimseyi yaralamak,

3 — Bir ey çalmak,

4 — Bir kimsenin yüzüne vurmak,
5 — Hayvann kulan bükmek,
6 — Hayvann yüzüne vurmak,

7 — Haksz yere insanlar dövmek,
8 — Halkn maln çekip almak,

9 — Ganimet malndan çalmak,

10 — Zenginin zekât, öür ftra, keffâret ve lukatay Ibulduu
eyil almasdr,
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11 — Hediyeyi verenin hüsn-i zannna muhalif olann onu alma-

12 — Bâtl vakftan almak,

13 — Sahih vakftan, hizmet görmedii hâlde almak,

14 — Beytülmâl'in masraflarndan olmayan ondan almak, yahut

yeterinden çok almak,

15 — zinsiz, efendi kölesinden, kendi maln almak,

16 — Le, kan, arab gibi ayn- haram olan eyleri eline almak,

17 — Mecnûnun ve sabinin maln almak,

18 — Hayvan, yâni canl resmi yapmak,

19 — Bakmas haram olana dokunmak,
20 — Zimmilerle musafaha etmek,

21 — Kendi maln ayplamak ve israf etmek,

22 — Kendi maln telef etmek,

23 — Maln riyaya ve mâsiyet yoluna harcamak,

24 — Borçlusunu soyup, kendi alaca kadarn almak,

25 — Ziyafet art yemeyi izinsiz almak,

26 — Hamamda özürsüz uzuvlarn odurmak,
27 — Kendi hanm ve câriyesinden bakasyla el oyunu oyna-

mak,
28 — Satranç gibi oyunlar oynamak,

29 — Tanbur gibi çalglar usûl ve makam ile çalmak,

30 — El baz olup, güvercin oynatmak,

31 — Canl hayvanlar niana balayp, ok, kurun, yahut ta
atmak,

32 — Hayvanlar birbirleri ile döütürmek,
33 — Cünüb, abdestsiz, hayz ve nifâs olann mushaf ve tefsire

dokunmas,
34 — Bu dört kiinin Kur'ân' yazmas,

35 —- Söylemesi haram olan eyi yazmaktr.

36 — Camide veya camiye giderken parmaklarn çtrdatmak,

37 — Bakasnn malndan bir müddet faydalanp, yine ona ver-

mek için, ondan izinsiz almak. Ona bir ayp ve noksan gelmese de,

yine bakasnn mülkünde izinsiz tasarruf klmak tehlikelidir.

38 — Bir mü'mini silâh ile korkutmak,

39 — Bir kimsenin bir eyini, akadan armaktr,
40 — Perçem koyup tra etmemektir 1 favorileri uzatmak 1,

41 — Kadn ban tra etmektir,

42 — Erkek sakaln tra etmektir,

43 — Bir tutamdan ksa olan sakaln makas ile almaktr,

44 — Kesilmi trnak ve kllar kenefe atmaktr,

45 — Kabir üzerindeki yeillikleri koparmaktr,

46 — Mezarn lâhdini kasden açmaktr,

47 _ Sa eliyle burun kirini almaktr, burnunu temizlemektir,
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62 — Kaplarn üstünü örtmeyi terk etmektir,

63 — Mumu, lâmbay söndürmeyi terk etmektir,

64 — Ehli varken el ile istimnâ etmektir,

65 — Kendi parman ehlinin önüne sokmaktr.

Karnn âfetleri x

1 — Zarûretsiz haram yemek.
2 — Doyduktan sonra, yemee devam etmek,

3 — Bedene zarar veren eyi yemek,
4 — Çarda ve yolda ekmek yemek,

5 — Kabristanda yemek yemek,

6 — Altn ve gümü kaplardan yemek ve içmek,

7 — Oyun ve çalg bulunan ziyafetten yemek.
•

8 — ftihar, övünmek için yaplan yemei yemek,
9 — özürsüz sol eliyle yemek,
10 — Yemein ortasndan yemek,
11 — Beraber yedii kimsenin önünden yemek,
12 — Çentikli kadehden su içmek,

13 — Yemeyi, içmeyi hasta oluncaya veya ölünceye kadar terk

etmek,

15 — Krk günden çok çorba yemeyi terk etmektir.

Fercin âfetleri»

1 — Zina ve livâta etmek,

2 — Bunlar hayvanlara yapmak,
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3 — Hayz ve nifâs hâlinde cima' etmek,

4 — Cima'a tahammülü olmayan küçük ehlini yapmak,
5 — Hastaya yapmak,
6 — însan veya hayvan yannda cima' etmek,

7 — Satn ald cariyeyi, istibrâdan önce etmek,

8 — Abdest bozarken kbleye, günee veya aya yüzünü, yahut
arkasn döndürmek,

9 — nsan ve hayvan yiyecei ile istincâ etmek,

10 — Yolda, yahut insanlarn toplant yeri olan gölgelikte ab-

dest bozmak,
11 — Ayakta su dökmek [küçük abdestini bozmak],
12 — Suya abdestini bozmak,

13 — Birikintilere bevl etmek,

14 — Gusl abdesti alnan yerde bevl etmek 1küçük abdest boz-

mak!,
15 — Leene küçük abdest bozup, evin içinde brakmak,
16 — Kendini burmak, yahut tenâsül uzvunu kesmek,

17 — Ehliyle cima' terk etmek,

18 — Ehlinden izinsiz nutfeyi azl etmek Idar aktmak],
19 — Sevdiinden içtinâb terk etmek.

20 — Sünnet olmamaktr.

Ayaklarn âfetleri:

2 — Ana, baba ve hanmndan izinsiz gazaya gitmek,

3 — Taun olan yerden kaçmak.
4 — Bakasnn mülküne, izinsiz gitmek,

5 — Kabirler üzerinde yürümek.
6 — Kadnlar cenaze ile gidip, mezarlar ziyaret etmesi,

7 — Cünüb, hayz ve nifâsimin mescide girmesi,

.
8 — Kbleye, mushafa ve kitaba doru ayak uzatmak,

9 — Ayakla insana yahut hayvana tekme vurmak,
10 — Ayakla bakasnn maln telef etmek,

11 — Zarûretsiz zâlimlerin kapsna gitmek,

12 — Kymetli yerlere sol ayakla girmek ve onlardan sa aya
ile çkmak,

13 — Aa yerlere sa ayakla girmek ve onlardan sol aya ile

çkmak,
14 — Yolculuktan dönünce ehlinin yanna habersiz gelmek,

15 — Câmide insanlarn boyunlarndan ap ileri geçmek,
16 — Cum'a ve cemaata gitmeyi terk etmek,

17 — örenme ve öretmeye gitmeyi terk etmek,

18 — Farz olan cihâd ve hacca gitmeyi terk etmek,
19 — Münker olmayan da'vete gitmeyi terk etmek,
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20 — Âcizin hizmetine gitmeyi terk etmek,

21 — Ölünün ykama ve defnine gitmeyi terk etmek,

22 — Ücretle çalann, çalt kimseye gitmeyi terk etmesi,

23 — Kölenin efendisinin huzur ve hizmetine gitmeyi terk etmesi,

24 — Çocuun, ana ve babasnn huzuruna gitmeyi terk etmesi,

25 — Kadnn ev içi ilerini görmemesidir,

26 — Tab'anm valiler emri ile gitmeyi terk etmesidir.

Yedi uzvun âfeti bunlardr.

Bütün bedenin âfetleri:

1 — Boyun krp raks ile, ayak alp kol. salmak,

2 — Avret yeri açk olmak,

3 — pek elbise giymek,

4 — Bedenini harama dedirmek,
5 — Haram evde durmak,
6 — Anaya-babaya âsî olmak,

7 — Sla-i rahmi terk etmek,
.

8 — Kocann hakkn gözetmemek,

9 — Karnn hakkn gözetmemek,

10 — Evlâdn zâyi etmek,

11 — Yabanc kadnla halvette kalmak,

12 — Erkei kadna benzetmek,

13 — Kadn erkee benzetmek,

14 — Köle efendisine âsi olmak,

15 — Efendi kölesine eziyet etmek,

16 — Komu komuya eziyet etmek,

17 — Kötü insanlarla arkada olmak,

18 — Esneyince azn açmak,

19 — Yol üzerinde oturmak.

20 — Günele gölge arasnda oturmak,

21 — Halka ortasnda oturmak,

22 — Bakasnn yerinde oturmak,

23 — Camide dünya ii ilemek,

24 — Eilerek selâm alp vermek,

25 — nsanlara büyü yapmak,
26 — Göz boncuu gibi eyleri boynuna asmak,

27 — ne ve sürme ile düüm vurmak,
28 — Byklarn uzatmak,
29 — Hür kadn mahremi olmadan yolculua gitmek,

30 — Hayvann üstünden inmemek,
31 — Üç arkada, aralarndan birini emir edinmemek,
32 — Arkada geri kalnca, onu beklememek,

33 — Kadn eer üzerine binmek,

34 — Velîme yemeini terk etmek,
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35 — Yüzü koyun yatmak,

36 — Sipersiz, korkuluksuz dam üstünde uyumak,
37 — Eli yal yatmak,

38 — Köpek saklamak,

39 — Yolda binek hayvannn boynuna çan asmak,
40 — Bir-iki kiinin yalnz yolculua çkmas,
41 — Soan ve sarmsa çi yiyenlerin, insanlarn yannda bu-

lunmas,
42 — Abdesti terk etmektir,

43 — Guslü terk etmektir,

44 — Namaz terk etmek,
45 — Tadili erkân terk etmek,

46 — Cemaat terk etmek,

47 — Saflar düzeltmeyi terk etmek,

48 — mâma muhalefet etmek,

49 — Cum'a namazn terk etmek,

50 — Zekât vermeyi terk etmek,

51 — Ramazan orucunu terk etmek,

52 — Fevt olmu, kazaya kalm namazlar klmamak,
53 — Keffâretleri yapmamak,

54 — Adaklar yerine getirmemek.

55 — Sadaka-i ftri terketmek,

56 — Kurban kesmeyi terk etmek,

57 — Hacc terk etmek,

58 — Cihâd terk etmek,

59 — Namaz klmayan kadn saklamak,
60 — eriat, din kitaplarn yastk etmek,

61 — Çalg âletlerini evinde saklamak,

62 — Tehlikeli gemilere, vâstalara binmek,
63 — Kular kafeste habs etmek,

64 — Bakkala para verip, tedricen eya almak,

65 — Ikrâh ile sat yapandan satn almak,
66 — Müsrife sadaka vermek,

67 — Câmide dilenciye sadaka vermek,

68 — Allahü Teâlâ'nn ismi yazl olan kâda bir ey sarmak
ve koymak,

69 — Kur'ân' unutmak.

70 — Fâiz almak ve vermek,

71 — Yiyecek maddelerini ucup alp, saklayp, pahal satmak,

72 — Yolda beldeye gelen yiyecee kar gidip satn almaktr,

73 — Esiri yaknndan ayrmak,

74 — îne'dir. Paray, er'i devir ile faydaya vermek,

75 — ehirli, köylüye fazla semenle ldeer ilel veresiye satmas,
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76 — Kendine lâzm olmayan mebiin [satlk mahnl demenini
ifiyâtnJ çok etmektir.

77 — Hatibin uzun hutbe okumasdr
,

78 — Zengin olann borcunu ödemede ihmâl etmesi,

79 — Sadaka için vekil olann, o sadakadan kendine almas,
80 — Yanllkla alnan eyin, kendi yannda kalan bedeliyle fay-

dalanmas.
81 — Mezar üzerinde mum yakmak,
82 — Verdii hediyeyi geri almak,
83 — Çarpma esnasnda kâfirden kaçmaktr.
îte bu üçyüz kadar âfetten saknan, dinin edeb ve erkân ile

.takva yoluna giden, iki cihan saâdetine kavuur.

Ezberleme sebebleri t

1 — Az yemek,
2 — Çok tekrar etmek,

3 — Geceleri namaz klmak ve ibâdet etmek,

4 — Salât ü selâm çok söylemek,

5 — Kur'ân- Kerîm'i çok okumak,
6 — Bütün günâhlardan el çekmektir,

7 — Misvak kullanmak,

8 — Her sabah aç iken bal içmek,

9 — Her gün aç karnna yirmibir tane krmz kuru üzüm ye-

mek,
10 — Balgam gideren her eyi yemektir.

Unutma sebebleri t

1 — Çok günâh ilemek,
2 — Çok düünmek ve üzülmek,
3 — î ve meguliyeti çok ve dank olmak,
4 — Taze kini yemek,
5 — Eki elma yemek,
6 — Deve katan arasndan geçip gitmek,

7 — Ense çukurundan kan aldrmak,
8 — Mezar talanndaki yazlar okumak,
9 — Aslan adamn yüzüne bakmak,

10 — Canl biti yere atmak.

Fakirliin sebebleri

«

1 — Günâh ilemek,

2 — Yalan söylemek,

3 — Sabah vakti uyumak,
4 — Bir gün bir gecede sekiz saatten çok uyumak,
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5 — Soyunup çplak yatmak.
6 — Çplak iken abdest bozmak,
7 — Bir yan üzerine yaslanp ekmek yemek,
8 — Ekmek krntlarn yere dökmek,
9 — Cenabet iken azn ykamadan yemek,
10 — Soan ve sarmsak kabuklarm yakmak,
11 t— Geceleyin evi süpürmek,
12 — Çöpleri evin içinde biriktirmek,

13 — Yandan büyüklerin önünden yürümek,
14 — Anne ve babasn isimleri ile çarmak,
15 — Eline geçen çer çöple dilerini kurcalamak,
16 — Toprak ve çamur ile ellerini yuvmak,
17 — Eik üzerinde oturmak,

18 — Kapnn bir kanadna dayanmak,
19 — Helada abdest almak,

20 — Elbisesini üzerinde dikmek,
21 — Yüzünü ykaynca, yeniyle veya eteiyle silmek,

22 — Evde örümcek yuvas saklamak,
23 — Namaz klmada gevek davranmak,
24 — Sabah namazn kldktan sonra, camiden erken çkmak,
25 — Her sabah çarya erken gitmek,

26 — Çardan eve geç dönmek,
27 — Dilencilerden ekmek krntlarn satn almak,

28 — Kendi evlâdna beddua etmek,

29 — Biti atee atmak,
30 — Gece kaplarn azn açk brakmak,
31 — Mumu, kandili nefesle söndürmek,

32 — Boumlu kalemle yazmak,
33 — Dii krk tarakla taranmak,
34 — Anne, baba ve üstâdna duay unutmak,
35 — Sarn otururken sarmak,
36 — Ayak donunu ayakta giymek,

37 — Dilenciye kzp, bo çevirmek,

38 — Ksp, ihtiyacndan az harcamak,
39 — sraf edip, haddinden çok harcamak,
40 — Geçim ilerinde gevek davranmak,
41 — Kapsz evde gece yalnz yatmaktr.
Bunlarn fakirlie sebeb olduu eserler ile sabit ve muhakkak-

Zenginliin sebebieri

:

1 — Fakirlere sadaka vermek,

2 — Herkese tatl söz söylemek.

F.: 72



1138

3 — Herkese kar güler yüzlü olmak.
4 — Güzel yaz yazmak,
5 — Seher vakti uyanmak,
6 — Ev ile kap önünü de süpürmek,
7 — Kaplar iyice temizlemek,

8 — Be vakit namazn farzlarn ta'dil-i erkân ve vaktinde kl-
maktr,.

9 — Kuluk namaz klmak,
10 — Her gece Tebâreke sûresini okumak,
11 — Ezandan önce mescide gitmek,

12 — Abdeste devam etmek (hep abdestli durmaya çalmak!

,

13 — Sabah namaznn sünneti ile vitri evinde klmak,
14 — Fecrin domasndan, günein domasna kadar dünya ke-

lâm konumamak,
15 — Vitir kldktan sonra, konumadan yatmak,
16 — Kadnlarla az oturmak,
17 — Bo söz konumamak,
18 — Az konumak,
19 — Sabahn sünneti ile farz arasnda yüz kere «Sübhânaiiahi

ve bihamdihi sübhânallahil azîm- demek.
20 — Her Cum'a günü yetmi kere: «Allahümegnini bi-halâike

an haramike vekfini bi fadlke ammen sivâk» duasn okumaktr.
Bunlar yakinen, tasdik etmek lâzmdr. Hepsi dorudur. Men-

ba'- feyz-i lâ yezâli. mâm Muhammed Gazali (rahmetullahi aleyh)

hazretlerinin bu münâcât iki dünya saadetini câmi olduu muhak-
kaktr :

«Allahümme innâ nes'elüke minen-nimeti temamihâ ve minel'-
ismeti devamihâ ve minerrahmeti ümûlihâ ve minel afiyyeti husû-
lihâ ve minel'îi ergadehü ve minel umr es'adehü ve minel fadl
a'zebehü ve minellütfi enfeahü ve minel ihsan etemmühü ve minel-
en'am e'ammehü.

Allahümme kün lenâ ve lâ tekün aleynâ ve hakkk bizziyâdeti
âmalenâ vakrun büâfiyyeti gudüvvena ve âsâlena vehtim bisseâde-

ti âcâlenâ vec'al ilâ rahmetike masîranâ ve mâlenâ vesbub sicâle

afvike alâ zünübina veranün aleynâ bi slâh uyubinâ vec'alittakvâ

zadenâ vel'afiyyete libâsenâ ve fî dînike ictihâdenâ ve aleyke teyek-
kelnâ ve itimadna vel cenneti meâbenâ.

Allahümme sebbitnâ alâ nehcil istikameti ve eiznâ min müci-
batin-nedâmeti yevmel kyameti ve haffif annâ sikelel evzâr ver-

zuknâ îetel ebrâr vekfinâ vasrf annâ errel-erân va'tk nkabenâ
ve rkabe âbâ'inâ ve rkabe ümmehâtinâ ve rkabe cemi'ü-mü'minî-

ne vel-raü'minat minennâr, yâ. Aziz, yâ Gaffar, yâ Celîl, yâ Cebbar,

yâ muheymin, yâ Settâr, yâ Allah bifadlike ve cûdike ve keremike
yâ ekremel ekremîn, bi rahmetike yâ erhamerrahimin!»
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Yukarda anlatlan tâat ve ibâdetleri ve burada bildirilen mu-
amele edeblerini ve evliya âdetlerini insana kolaylatran, isim ve

sfatlarn tevhidini ve rûhu âdân eden zâtn vahdetini bildirir

:

Ey aziz! Vahdet ehli demilerdir ki, insann nefsi ehvet meyli
ile galib ve diri, kalbi, sahibinden gafil ve ölü, akl cism ile tabiat

zulmetinde akn ve mahbus, rûhu kesret sebebiyle, vahdetten mah-
cub ve meyus oldukça, tâat ve ibâdet ona zor olur. Günâh ve eh-
vetlere meyli çok olur. Mahlûkatm hukukunu gözetmek, edeblerine

riâyet etmek ona ar gelir. Uygunsuzluk, ihmâl ve geveklik nefsi-

ne kolay gelir. Böylece o kimse, Rabb'ine tâatsz, edeb ve erkânsz,
insanlktan habersiz kalr. Zira o avâm, çok yemek, içmek ve uyu-
mak arzularyla doludur. Hayvânî sfatlarla sfatlanmtr. Ayar
âleminde nefsin ehvetleri ile meguldür. Ama o ham olan avâm,
günlerce yemeyi, uyumay ve konumay azaltsa, insanlarn sohbe-

tinden uzaklasa, gece ve gündüz Lâ ilâhe illâllah kelime-i tayyibe-

sini uzun nefes ile tekrar edip, hâtra ve düünceleri gidermekle
kallberin Sâhibine yönelse. kelime-i tevhidin devamnda yerletiril-

mi olan vahdet nuru, onun kalbine dolup, o vahdet
den, kâinat sahifelerine aksedip, ayârm zulmet
lece mâsivâ kalmayp, tavrlarn çokluu ona hayâller gibi

vahdet âlemini bulur. Bey t

:

1. Tûtîyâdr ki çem-i cân açar/cevher i lâ ilahe illâllah,

2. Çekse dem kâinat cümle yutar/ejder i lâ ilâhe illâllah,

3. Cür'asmdan cihan mest eyler/sâgar- lâ ilâhe illâllah,

4. Nûr-i tevhid ü zevk i irfândr/semer-i lâ ilâhe illâllah

5. Lâmi'i buldun ise mesrûr ol/zafer i lâ ilâhe illâllah.

1. «Lâ ilâhe illâllah (Allah'tan baka ilâh yoktur)» sözündeki
cevher bir sürmedir ki can gözünü açar.

2. Eer «Lâ ilâhe illâllah» ejderi bir nefes eylese, bütün kâinat
yutar.

3. "Lâ ilâhe illâllah» kadehi, dibindeki tortuyla bile bütün ci-

han mest eder.

4. «Lâ ilâhe illâllah»n meyvesi tevhid nuru ve bilgelik zevkidir.
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5. Ey Lamii! Eer «Ld ilahe illallah» zaferine eritiysen artk se

vin de sevin...

O zaman onun hayvani nefsi ölüp, insani nefsi olan kalbi hayât

bulur. Mücerred akl tabiat zindanndan çkp, Rahmani latife fe-

zasna gelir. Ruhundan kesret perdeleri gidip, vahdet günei basi-

retle müahede olunur. Kendi beeri sfatndan fâni olup, Hakk'm

emrine ta'zim ve hürmet edip, her mahlûkuna efkatle dolup. O'nun

güzel isimleri ile sfatlanm olur. Beyt

:

Eer uur gözü açlrsa Allah'n tecellisi ortaya çkar. Yine âlem-

deki bütün tasavvurlar ve ilerin yenilenmesi onunla olur. u ama-
ta dolu kalabalk gizli hazinelerin ortaya çkmasdr. Ayn zamanda

u tldhî iler ve zuhura gelilerdeki canllk da ondandr.

îte o muvahhid bütün günâhlardan ikrah ve i'raz edip. Mevlâ'-

ya tâati her eyden lezzetli ve tatl bulur. Onun mahlûkatna mer-

hamet ve re'fet ve muhabbet ve meveddet ve efkat ve rikkat ve

yumuaklkta muamele edip, ta'zim. edeb ve lütufla konuur. Zirâ

o her mahlûku, sahihlerine giden ziller gibi görür. Hareket ve ha-

reketsizliklerinde, alnlar yed-i kudretinde olan hareket ettiricileri-

nin emrinde bulur. O onlar diledii yöne çeker. Beyt r

Hep tasarruf Hakk'm olduuna ilmim var iken,

Yok annla amelim çektiim Ann gamdr.

Bütün ilerin Allah'tan olduunu bildikten sonra o ilerle bir

ahp-veremediim olmaz. Çektiim O'nun gamdr.

O zaman o arif, kendi aln yed-i kudretinde olan Sâhibinden bir

an gafil olmaz. Hiç kimseye meyi ve itimâd etmez. Hiç kimseden ezi-

yet ve sknt bulmaz. Ona göre büyük ve küçük, emir, fakir, güzel,

yakn, garib, yararl, yaramaz, gaib ve hazr hep beraber olur. Her
ii Hakk'm kudreti ile bulur. Her ii yakinen O'ndan bilir. Hizmet-

çilerinin, dostlarnn ve dümanlarnn, herhalde, yaptklarm, O
yapar. Zirâ o râz olan kul, teslim ve rzâ ile kendi nefsinden ve

arzularndan geçip, fâni olmutur. Mevlâ'nn murâdndan baka,
murad kahuayp, Hakk'm murâdn kendi murâdnn ayn bulmu-

(iir Bursa'h Lamii Çelebi'nindir)

.

Tecelliyât- Hûda'dr açlsa çera-i uur
Tetavvurât- âlem, teceddüdât- umür
Bürûz-i genc i hafidir bu lücce-i pür-ûr

Bu kâr ü bâr ilâhî, bu tumturak- zuhûr.
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tur. O hâlde Mevlâ-i raüteâlin kullarnn eliyle yapt her ey, onun

murad olmutur. Onu niçin o fâdl ehli veya nâ ehü herkese afv,

mürüvvet, isâr ve fütüvvetle davranp, mevedded edip, Rabb'inin ken-

di icrâ eyledii insanlarn skntlarna isteyerek ve rzâ ile katlanr.

Hak Teâlâ'nn bu sfatlamalarna karlk olan isimlerinin zuhuru

için. onu zül, iftikar. meskenet, aalk, alçak gönüllülük, ztrar,

hayâ ve inkisar alp, her gönülde O'nunla edebli olur. Hak Teâlâ

da onu sever. Halkn dili ile ona medh ü senâ eder. Arabi iir (ter-

cümedir) :

smin ile yâ Rabbi zül imtinân

Iyân sahiplerine Sensin hep burhan.

Huzur tevfikm isteriz Senden

Her bir iimizde samîmi kalbden.

O zaman o kâmil vahdeti kesrette ve kesreti vahdette bulur.

Ona göre uzlet ve sohbet müsavi olur. O cismini halka, kalbini Hâ-

lk'a verip, huzur ve sürura dalp, Hak ile kalr. Hak ile her mu-
amelesi, Hakk'a muvafakat üzere olur. Bir eyden zühd etmeyip, her

eyi kendi yerinde kullanlabilir. Her varl Allahü Teâlâ'mn iaret

ve alâmeti görüp, Habib-i Hüdâ gibi ta'zim ile muamele eder. Kalb-

lerin sevgilisi olup iki dünya devlet .ve saadetini bulur. irk ve ek
Iortak ve üphe 1 azabndan kurtulur. Tevhid ve irfân ile zevk ve

safâ eder. Yâ Rabbi, bize de nasib eyle. Onlarn sevgisini ihsân

et ve bizi onlarla bulundur. Nazm

:

1. Bu tevhid oldu ash her kemâlin
Ki irk ü ektir asl her dalâlin.

2. Kamu zevka çü tevhid oldu mebde
Azâb- ekbere irk oldu mene.

3. Azaba bâis olan irk ü ektir

Eren tevhide zevk etmek gerektir.

4. Kiinin irki denlüdür azab
Er isen gayet eyle içtinâb,

5. Kiinin irkten pak olsa cam
O görmez hiç azâb- dü cihan,

6. Bir ii Zeyd ü Amr'n bilmeyeydi

Azaba cism ü cann salmayayd,

7. Gel imdi Zeyd ü Amr'a tapmay koy
Kamu enva'- irk ü ekten el yu.

8. Usât- mü'minini yakt nâr
Amnçündür beyim irk-i hafi var.
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Ö. Eer irk hafidir, ger celidir

Kamudan pâk ola. lâbüd velidir.

10. Hüdâ klmaz velîsine azâb
Veli ol, irkten kl içtinâb.

11. Bu mânâdan ona kim ere irâd
Bir ii Zeyd ü Amr'a klmaz isnâd.

12. Muvahhid eylemez hiç gayr isbât

Ki e't-tevhidü iskat'ül-izâfât.

13. Rivâyet klnr ki pir i Bistâm
O eyh i Bâyezid ol sâhib-ikdân,

14. O denlü cidd ü sa'y ü dikkatiyle
O denlu halvetiyle, uzletiyle,

15. Bakp her hâline o merd i fâik

Arayp bulmam bir Hakk'a lâyk.

16. Demi bir Hakk a lâyk i yok elhak
Meer var ise, tevhidim var ancak.

17. Denilmi bilmez misin süt yediin
Yüreim ol süt artt dediin.

18. Bu sözle bulunur mu sende tevhid
Aceb sen nerdesin, yâ kande tevhid.

19. Uyan gafletten imdi âkil isen

Muvahhid ola gör ehl i dil isen.

20. Ölüp gitmezden evvel koy hevây
Hûda'y bil, yok anla mâsivây.

21. Sivâ-y Hak, hevâiyle hevestir

Bil ancak Hakk kim, Allah betir.

22. Çü sen irfân için geldin cihâne
Hiç etme arada türlü behâne.

23. Nedir dersen eer amn tariki

Bilir Hakk' bilen nefsin hakiki.

24. Salâha gerçi her ma'rûf yoldur
Hakîkatta ve lîkin sâlih oldur.

25. Ki terk eyler mukaddem mâsivây
Geçer nefsinden ol anlar Hûda'y.

26. riir sonra ho tevhîd-i zâta

Bakp kalmaz bu ef'al ü sfâta.

27. Bu tevhide eer ermek dilersen

Saray- vahdete girmek dilersen.
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28. Hemân zikr ile dâim kar bâb et

Sivây terk edip ref'-i hicâb et.

29. Dilersen olasn makbûl-i hazret

Müeddeb ol bulasn tâ ki kurbet.

30. Dilersen kim kabul ede seni Rab
Müeddeb ol, müeddeb ol, müeddeb.

31. Gözet yerli yerinde her makam
Ukul- nâsa göre de kelâm.

32. Hakikat eylesin srrnda cevlân

eriat zâhirin hfz etsin ey can.

33. Habibullah'a sen kl iktidây

Srât-a müstakime git Hüdâyi.

1. Her olgunluun asl bu tevhiddir. Her sapkln asl da irk

ve üphedir.

2. Tevhid, bütün zevklerin balangcdr. irk ise en büyük aza-

ba atlan ilk admdr.

3. Azabn nedeni irk ve üphedir. Tevhide eren kiinin ise zevk

içinde olmas, hakkdr.

azab da irki ölçüsündedir. Eer yiit isen, ondan

âzami ölçüde kaçn.

5. Eer bir kiinin can irkten temizlenirse o kii hiç iki cihan

azab görmez.

6. Bir iin yapann ve yaplann (fail ve yüklemini) bilmeyen,

aratrmayan kii bedenini ve cann azaptan kurtarm olur.

7. imdi brak artk fail ile yükleme tapnmay da bütün irk ve

üphelerden elini ykam ol.

8. Mü'minlerin günahnn yakld ate, gizli irkten oluan

odunlarla tutuur.

9. irk gizli de olsa açk da olsa bunlardan kurtulmu olan kii

üphesiz ermilerdendir.

10. Allah, veli kuluna azâb etmez. Onun için sen de veli olup

irkten kaçnmaya bak.

11. Bunlar tam anlamyla bilen kii bir iini özne veya yükleme

yüklemez (onu Allah'tan bilir).

eren kii -Tevhid, izafetlerin (ikiliklerin) dümesi-

13. Rivayet edilir ki Bayezid-i Bestami, yani o iyi talihli kul...

14. O denli ciddiyet, çalma ve dikkatli ve o denli halvet ve uzr

letiyle...
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15. ... o üstün yiit bile her haline bakp bakp da sonunda Allah'a

lâyk bir yann bulamam.

16. Sonunda demi ki. Bende Allah'a lâyk hiç bir i yok. Eer
O'na lâyk bir iim olabilirse o da tevhidimdir.

17. *Süf yiyen kiinin, u süt yüreimi artt» dediini iitmedin

mi?!..

18. Bu sözü söyledikten sonra sende Tevhid bulunur mu artk.

Heyhat!.. Sen nerdesin, tevhid nerdei..

19. Eer akll isen artk gafletten uyan da gönül ehli isen vahdet
srrna erenlerden olmaya bak.

20. ölüp gitmeden önce hevesleri terket ve Allah' tanyp O'nun
dndaki her eyi yok anla.

21. Heveslerin ve isteklerin Allah'tan baka olan eylerin tümü-
dür. Öyleyse yalnzca Allah' bil ki O sana yeter.

22. Çünkü sen cihana bunu bilmek için gönderildin. Onun için

hiç araya türlü bahaneler sokma.

23. Eer «Onun yolu nedir?» diye soracak olursan deriz ki; «Ken-
di nefsini gerçekten tanyan Allah' bilmitir.»

24. Gerçi kurtulu için her bilinen, bir yoldur ama gerçekte salih

olan (kurtulua eren) kii,

25. ...önce Allah'tan gayrisini terk eder ve nefsinden geçip Al-

lah' bulur.

26. Sonra güzelce Allah'n birliine eriir de bu fiiller ve sfatlara

bakp durmaz.

27. Eer bu tevhid srrna ermek istiyorsan ve vahdet sarayna
gireyim diyorsan...

28. ...Hemen zikirde ol ve kapy üstüne kapat da baka eyleri

terkedip Allah ile orandaki örtüyü kaldr.

29. Eer Allah'n has kullarndan olmak istiyorsan, edebinle ha-

reket et ki O'na yaknlk bulasn.

30. Allah'n seni kabul etmesini diliyorsan, terbiyeli ol, terbiyeli

ol, terbiyeli.

31. Her makam yerli yerinde gözet (uygula) ve sözünü söyleye-

cein zaman insanlarn akllarn gözönünde bulundur (onlarn kal-

dramayacaklar srlar söyleme).

32. Böylece senin srrnda hakikatler dolasn ve ey can. eriat

dn korusun.

33. Allah'n sevgilisi olan Hz. Mühammed'e uy da ey Hüdayî, dos-

doru yoldan yürü.

(iir Aziz Mahmud Hûdayi Hazretlerinindir)

.
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Bismillâhi varln açcs. Veîhamdülillâhi her varln mazhar*.
Lâ ilahe illâllahü vahdehü Iâ erîkeleh lAllah'dan baka ma'bud
yoktur. Orta, benzeri yoktur J. AJlahü ekber! î O ndan balar ve

yine O'na döner. Ve sübhânallahi O ndan baka mehûd, O'nun gi-

bi bir baka ma'bûd yoktur. Birdir, tektir, O'nun bir ve var oldu-

unu gösteren âyet ve iaretler her eyde vardr. Sun idrâkten mü-
nezzehdir. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Her hay-

rn O'nunla inmesini, her zararn O'nunla gitmesini, bütün kapal yol-

larn O'nunla açlmasn ümid ederim. Biz, O'nun içiniz ve O'na
dönücüyüz. Umulan, düünülen ve hakiki maksad O Allah'dr. lhâm,
anlay ve cömerdlik O'ndandr. O ndan olanlarda beenmemezlik,
kavga ve inad yoktur. çi ehâdiyyet, d vahdâniyyetledir. O'nun-

la hiçbir ey yoktur-, ey ise hakikatta yoktur. Evvel. Âhr, Zahir ve

Bâtn O'dur. O her eyi bilicidir; olmadan ve olduktan sonra, Ken-

dini medheden O'dur. Hamd eden ve hamd edilen O'dur. Zât bir,

isim ve sfatlar birdir. Cüz'ileri ve küllileri bilicidir. Belki mevcûd
yalnz O'dur.

Yâ Rabbi, bu hazinenin kapüarn bana aç! Bu rumuzlarn ha-

kikatlarn bana bildir. Beni huzurunda bulundur. Yalnz Sana dö-

neyim. Seninle olup, kendimi görmiyeyim. Tecellinin zuhuru ile bü-

tün sfatlarm mahv eyle, Senden bakasna dönen yüzüm olmasn.

Müahedem yalnz Sana olsun.

Yâ Rabbi, bana re'fet ve inâyet nazar ile nazar eyle. Her ey-

den beni koru, Senin müâhedene bir ey perde çekmesin. Yalnz
Seni müâhede edeyim. Ey her eyin yed-i kudretinde olduu, te-

cellinle hudû 1

üzre olaym. Ey her eyin Kendisine döndüü! Ey

Kendini, Kendinden bakas hakkyle bilmeyen! Ey mutlak var olan!

Ey arzularn üstünde cömert olan! Ey Mevlâ'm! Sen bana benden

evlâsn. Seni nasl maksad edinmeyeyim! Halbuki Sen kasd ve niy-

yetlerin ötesisin. Seni nasl isteyeyim, istek ise uzakln kendisi-

dir. Yakn ve hâzr olan aranr m? Sen bâtnsn, bilinemezsin, Seni

nasl bileyim? Sen Zâhir'sin, her eyde bilinirsin, Seni nasl bilme-
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yeyim? Ehâdiyyette varlm olmaynca, Seni nasl tevhîd edeyim?
Seni nasl tevhîd etmiyeyim ki. tevhid kulluun srndr. Sübhâneke
lâ ilahe illâ ente (Senden baka ilâh yoktur) . Senden baka bir yok-
tur. Sen Sensin. Senden baka ilâh yoktur. Ey ii mübhem eden,
srr gizleyen ve hayrete düüren. O ndan baka ilâh olmayan.

Yâ Rabbi, Senden ehâdiyyet srrnn kefini istiyorum. Hakiki
kul olmam ve rubûbiyyetini idrâk etmemi diliyorum. Ben, Seninle
var olan, sonra olmaym ve yokum. Sen ise varsn, bâkisin; hayysn,
kayyûmsun, kadimsin, ezelisin, âlimsin ve malûmsun.

Ey Kendini, Kendinden bakas hakkyle bilemeyen Allah'm!
Senden, kendimden Sana kaçmam istiyorum. Senin için toparlan-
mam diliyorum. Tâ ki varlm, müâhedem için yere olmasn. Ey
Maksûdum! Ey Mabudum! Seni bulursam, bir ey kaybetmi ol-

mam. Seni bilirsem, bildiim ey olmaz. Seni müâhede edince. Sen-
de fâni olunca, Senle beka bulunca ve müâhedem Sen olunca bir

kaybm olmaz. Senden baka ilâh yoktur. âhid ve mehûd Sensin!
Ey Karib ve ey Mucib!

Ey Rabbim. ey her eyi duyan! Bana Seni duyur. Ey her eyi gö-

ren! Beni Senle baktr. Ey Alim. bana Senden öret. Ey Hayy. beni
zikrin ile ihyâ et. Ey Mürid, beni kudretinle irâdemden kurtar. Ar
ve zât hazineni bana aç. Beni sfatlarnn nûrlan altnda bulundur.
Sübhâneke. Ey bana ah damarmdan daha yakn olan. Ey Fe'âlün
Jimâ yürid (dilediini yapan! . Seninle vücûdumu yok et. Vücûdum
Senle olunca yok demektir. Yokluum Senle olup, beni varlm
düüncesinden ayr. Danklm Sende yok olmakla topla. Sen-
den baka ilâh yoktur. Ey Ehâd. ey Sâmed. Vücûd Senle, secdeler

Sanadr. Benden Sana snrm. Kendimden yok olmam Senden is-

tiyorum.

Yâ Rabbi, beni ehâdiyyet denizinin derinliklerine daldr. Ferdâ-
niyyot sultannn kuvveti ile beni kuvvetlendir, geni rahmet fezâna
yukseleyim.

Yâ Rabbi, Sen zâtnla kâimsin. Fiilinle ve sfatlarnla zâhirsin.
Vâhid-i ehâd Sensin; inandm. Ezelisin, ebedisin. Seninle, bakas
yoktur. Sende fâni olmam. Senle beka bulmam istiyorum. Yâ Rab-
bi, beni huzurunda gayb et, varlnda fâni kl. Beni Senden kesen
her eyden beni huzûrunda gayb et, varlnda fâni kl. Beni Sen-
den kesen her eyden beni kes. Benden kurtarp Senle megul
eyle. Senden alkoyan her eyden beni koru. Yâ Rabbi, Senin Var-
ln haktr. Ben ise yokum. Senin bekân zâtnla, benimki arazla-
dr. Bu yoka ihsanda bulun da, yok gibi olaym. Sen ise hep ayn-
sn. Zevâl bulmazsn.

Yâ Rabbi, her gaybda bâtn Senrin. Her açkta zâhir Sensin.
Sana nasl münâcât edeyim, münaci Sensin. Nasl nidâ
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münâdi Sensin. Senden bakasn düünmekten beni koru. Bakas
yok, ben varm, ben de yokum, yalnz Sen varsn. Sübhâneke.

Yâ Rabbi, taat Sana fayda vermez, isyan Sana zarar vermez.

Kalbler melekûtü ve alnlar yed-i kudretindedir. Her ey O'na dö-

nücüdür. Srrm, vahdâniyyetinin srr ile takdis eyle. Rubûbiyet

cemalinin arab ile ruhumu sarho eyle. Aklm ledünnî ilmin ile

süsle, kalbimi hazretinin nûru ile nûrlandr, beni kötü huylarmn
derekelerinden çkart. Velim ve Mevlâm Sensin, ölüm ve dirim Se-

ninledir.

Yâ Rabbi, beni bütün mahlûkatndan kaybet! Âlemdeki ileri-

nin tasarrufat ühûduyla muhafaza eyle. Yâ Rabbi, Seni tevessül

eyledim. Senden istedim. Senden bakasna rabet etmedim. Sen-

den, Senden bakasm istemem. Senden, Senden bakasn taleb et-

mem. Senden baka ilâh yoktur. Yâ Rabbi, her ânda beni Senle

bulundur. Basiret gözümü tevhîd fezasna aç. Her eyin kyâmn
Seninle müâhede ediyorum. Bakm her eyden çevir. Ey fadl ve

cûd sâhibi.

Yâ Rabbi, içimi ve dm, ayâr pisliinden temizle! Eyann
hakikatim bana bildir. Hazretine yaknla engel olan her eyden
beni kurtar. Düünce defterimden, a'yânn ekâlini sil ve ona ya-

knlk srrn yaz. Tabii ve beeri zulmetlerimi, Zâtnn nurunun te-

cellisi ile gider. Yâ âlimen bizâts-sudûr. Yâ Rabbi, varlmdaki
benliin fenasn, ühûdumun kalmasn Senden istiyorum. Yâ Mev-
cûd! Eyle maksûdum ve ey Ma'bûd'um! Yâ Hû! Yâ men Hû Hû!

Ey, Kendinden baka olmayan yâ Evvel, yâ Ahu*, yâ Bâtn. Sübhâ-
neke lâ ilahe iUâ entel vâhid-ül ehad ül-ferd-us-samed. Yâ Kerîm,
birahmetike ya erhamerrahimîn, kitab bitirdim. Nazm

:

1. HAKKTya ölmez ouldur bu kitâb

Andrr hayr ile ân bî-hesâb.

2. Kim bunu okursa, merd i kâr olur

Kim ki fehm eyler o berhordar olur.

3. Bu kitâb okuyan, yazan
Mârifet genciyle bay et yâ Gani.

1. Ey Hakk! Bu kitap hiç ölmeyecek bir oul saylr. Seni hayr
ile defalarca andrr.

2. Bu kitab okuyan iinde yiit olur. Onu anlayan ise mutlaka

ondan faydalanm olur.

3. Ey ulu Allah'm! Bu kitab okuyan ve yazan, Sen'i bilmeleri-

nin hazinesiyle zenginletir.

Bu kitabn telif târihi 1170 M. 17561 'dr.

Alimlere din ilmini ikrâm eden, ârifleri hakk'el-yakin ile eref-
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lendiren raküerin büyüü. Rabb'il-âlemin'in huzurunda en büyük e-
faatçi olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salât ü selâm
olsun)

Ümi ile âmil, büyük âlim, fazilet ve olgunluklar sâhibi, hakikat
sâhibi âlimlerin balarnn tâc, ariflerin büyüü, âklarn yol gös-

tericisi, kâmillerin kutbu, vâsllarn gavs, emirleri yapan, yasak-
lardan kaçnan, her canlya efkatli olan, her yerde ârif-i billah di-

ye anlan zamannn kutbu ve gavs- azam bulunan Hazret-i eyh
tsmâil-i Tillovi Fakirullah halîfesi. eyh brahim Hakk hazretleri-

nin (rahmetullahi aleyhimâ) MARFETNAME adl eseri burada bitti.

brahim Hakk hazretlerinin bir din kardeine yazd Arabi
mektûbun tercemesi

:

Mektubuma Allahü Teâlâ'nn ismi ile balyorum. Her hamd O'-

nun içindir. Sevdii .seçtii kullarna salât ü selâm olsun. Ey din
kardeim! Allahü Teâlâ seni aziz eylesin! Allahü Teâlâ'nn ikrâm
ile mektûbunuz geldi. çindekiler anlald. Allah'n izni ile suâlle-

rinize cevâb verdim ve bu mektubu yazdm. Bununla, Allah için olan
sevgimi tarafnza gönderdim. Allahü Teâlâ'mn irâdesi ile elinize

geçtiinde, Allahü Teâlâ'dan, katnda ve katnzda bu vasyyetlerin
makbûl olmasn yalvar. Allahü Teâlâ'mn tevfiki ile bunlarla amel
edersen, ehlullah zümresine girersin.

Allah sevgisini tadabilmen için ilk vasyyetim Allah'dan kork-
mandr. Yine vasyyet ederim ki, Allahü Teâlâ'mn sana kâfi gelme-
si için, O'na tevekkül eyle. Azm ve. ihtiyardan kurtulman için her
iini Allahü Teâlâ'ya smarlamam vasyyet ederim. Allahü Teâlâ'-
mn takdidirine uymayan tedbirden kurtulmam öütlerim. Muhâle-
fetten kurtulup rzâsna kavuman için teslim ve rzây tavsiye ede-
rim. Hayvâni sfatlardan kurtulman ve iyi sfatlarla sfatlanabilmen
için insanlarn eziyetlerine iyi sabretmeyi vasyyet ederim. Kzma-
ynz. Allah'n kullarna afv ile muamele ediniz. Böylece Allahü Teâlâ'-

mn afvmn zevkini bulunuz. Ayblar örtünüz, her mahlûka efkatli
olunuz ki, Allahü Teâlâ da sizin aybmz örtsün ve size merhamet ey-
lesin. Allahü Teâlâ'ya yönelmekten ve O'nunla huzurda olmaktan
sizi alkoyan Allah' unutmu kimselerden uzak olunuz. Her hâlde,

srf Allah için sdk ve hâlis niyyet üzere olunuz ki, nefsin arzular-
na bakmyasnz. Hakk'n nazarndan dümemek için, halka nazar
kesiniz. Sözde, ite, zahirde, bâtnda Habibullah'a (sallallahu aleyhi

(Tamam üd!)

M EK T.Û B
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ve sellem) uyunuz. Uyunuz ki. Allah sizi sevsin. Uyunuz ki, size

hidâyet versin.

Kalb hâllerini açmaynz, örtünüz. Muhabbet srlarn gizli tu-

tunuz. Rabb'ini tanmayan ve istemeyen herkesten Allahü Teâlâ'-

nn hudûdunu koruyunuz.

Tevbe ediniz, Allah'a dönünüz. Allahü Teâlâ'dan alkoyan her

eyden yüz çeviriniz ki, Hakk' her eyle, her eyi Hak ile bula-
nz. Allahü Teâlâ'dan gayr olan her eyi braknz ki, kesrette vah-

deti, vahdette kesreti göresiniz, mahlûkunu sevmekle. Allahü Te-

âlâ'y sevmek arasn birletiresiniz. Halka edeb ile muamele ediniz.

Nefsin arzularm, zevklerini terk ediniz, kalbi onlardan Allahü Te-

âlâ'ya. sefer ettiriniz, görünüte seferde olmasanz bile... Vaktinizi

Allahü Teâlâ ile sâf eyleyiniz.

Az yeyiniz, az uyuyunuz, az konuunuz ki, ilham lezzetini, üns

tadn ladasnz. Lâ ilâhe illallah kelimesinin zikrine kalb ile devam
ediniz ki. Allahü Teâlâ'nn vahdâniyyeti nuru ile kalbiniz nûrlansn
ve bu nur kâinat sahifelerine aks etsin. Allahü Teâlâ'nn nuru ile

vahdet-i vücûd göresiniz. Böylece hakiki fakirlik devletine ve fenâ

fillah saadetine kavuursunuz. Allahü Teâlâ'dan bakasn mülâha-

zada hatra ve düünceleri "yok ediniz ki, sizinle Allahü" Teâlâ ara-

snda' terde kalmasn ve kalbiniz Beytullah olsun. Zikrullah Üe kalb

aynasn parlatnz ki, içine bakarsnz ve Allahü Teâlâ ile beraber

olmak srr zahir olsun. Rabb'ini sana senden yakn bulursan, O'na

yakn olanlardan olursun. Nefsini ve Rabb'ini Allah ile bilirsin. Mâ-

rifetullah hazinesini mülk edin ve saâdete eri. Allahü Teâlâ'nn

seçkin kullarna kar.
Kendinden yüz çevir Allah'a dön ki, kendini unutasn. Muhab-

betullahda bütün varlm mahv et ki, lütfü ile seni Kendine çeksin.

Senin kulan ve gözün O olsun. O zaman Allah ile iitir, O'nunla

görüürsün. Kendinden fâni olursun. Allahü Teâlâ ile bekâ bulursun.

Artk gözetlemen, beklemen kalmaz. Senden darya ihtiyaç duy-

mazsn. Allahü Teâlâ ile megul olmak, Allahü Teâlâ'dan gayrisi de-

ildir. Böylece Allah'dan bakasna ihtiyâcn kalmaz.

Srrn dâima Allahü Teâlâ'nn vahdâniyyeti ile olsun. Hattâ kal-

bine, hiçbir zaman, O'ndan bakas gelmesin, özellikle görünen i-

ler. lerin hepsini Allah'dan gör. Vermek, vermemek, zarar, fayda,

eziyet, elem, hediye, in'am ve bunlar gibi insanlardan meydana ge-

len ileri hep O'ndan bil. Bir ni'mete kavuunca, Allahü Teâlâ'ya

ve görünüte O'nu sana vermeye âlet olana ükr ve teekkür et.

Elem ve eziyet görünce, bunlar Allahü Teâlâ'nn adlinden bil ve

vâsta olan kiiyi azarlama. Çünkü sen herhalde Allahü Teâlâ'nn

huzûrundan
v
Ç)'ndan bakasn unutmusun.

Bu vasyyetlerin özetini tavsiye ederim. O da. her eyi brakmak,

Allahü Teâlâ'mn zikri yannda nefsini ve hevâsini unutmaktr. Kalb-
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de Allah'dan bakas kalmasn. Hayvâni nefsini öldür ve kalbini

Allah ile ihyâ et. te bunu yaparsan Allahü Teâlâ'nn veli, sevgi-

li kulu olursun. Ariflerden biri buyurur ki: Kalbinde Allahü Teâlâ

olann her iki dünyada yardmcs Allah'dr. Kalbinde Allah'dan

bakas olann, o ey, iki dünyada dümandr.
Ey din kardeim! Ey Allah için olan kardeim! Allahü Teâlâ'y

bir an unutma ki, kalbinde O'ndan bakasn bulmayasn ve hep
O'nu bilesin. Evvel Allah'dr, Âhr Allah'dr, Zahir Allah'dr, Bâtn
Allah'dr, Hayy Allah'dr, Bâki Allah'dr. Bu mektûb Allah yolunda

din kardein Fakirullah'n müridi, Hakirullah'm olu brahim Hakk
(rahimehümullah) tarafndan yazlmtr. Bcyt -.

ifâ-y sadr- mü'mindir vasyyetnâme-yi Hakk,
Kabul eden bulur dâim huzûr-i hazret-i Hakk'i.

Hakk'nm vasiyetnamesi, mü'mirilerin gönlüne ifadr. O'nu gön-

lüne kabul edenler daima Allah'n huzuruna eriir.

Melikü'l-Vehhâb olan Allahü Teâlâ'nn yardm ile kitab bitti.

Bu Mârifetnâme basksnn bana, Bedir Yaynevi tarafndan

açklayc ve tantc mâhiyette çeitli aratrmalar; mukaddime, tak-

riz, takdim, tenbih vs. balklaryla fâideli ilâveler yaplm olup,

bunlarn listesi, eserin batarafmda verilmi bulunmaktadr.



ÇNDEKLER
MUKADDME

3Hey'eH slâm' dört fasl ile bildirir

BRNC FASL: Ksa ve toplu olarak âlemin yaratln ve Ar- a'zam

alt nevi ile bildirir •
i

, Nevi : Cihân yaratan Allahü Teâlâ'nn âlemde olan bediî san'-

atn düünmeye sebeb olan âyetler 3

2. Nevi : Ksaca âlemin yaradhmdaki tertibi bildirir 15

3. Nevi : Ar- a'zam ve onu tayanlar bildirir 17

4. Nevi : Ar- a'zamm etrafnda olan nehirleri ve melekleri bildirir 19

5. Nevi : Kürsi. Levh,.Kalem. Sldre, Tuba ve Sür'u bildirir 21

6. Nevi : Sidre meleklerini, Ar horozunu ve tebihlerini bildirir 22

KNC FASIL: Cennetleri, hiri ve glmanlar dört nevi ile bildirir 23

1. Nevi : Cennetlerin isimleri ve sfatlar ve onlardaki nehir, aaç
ve kökler 23.

2. Nevi : Cennet ni'metlerinin, huri, glman ve Allahü Teâlâ'y gör-

mc devletini bildirir *

3. Nevi: Cennet nimetlerinin özünü ve o devlete kavuan bildirir 26

4. Nevi : Livâ-i hamd'i ve Beyt-i ma'mur'u bildirir 2?

ÜÇÜNCÜ FASIL: Meleklerin hicablarnt, denizleri, hazineleri, gökleri ve

meleklerini, ekil ve tebihlerini bildirir 28

1. Nevi : Meleklerin hicâblarn, denizleri, hazîneleri, gökleri ve

meleklerini, ekil ve tebihlerini bildirir 28

2. Nevi : Güne, ay ve yldzlarn derya içinden doup batmalar ... 30

3. Nevi : Gece ve gündüzü, günein secdesini, güne ve ay tutul-

masn bildirir 31

4. Nevi : Kâinatn baz hâllerini ve gök boluunu bildirir 33

DÖRDÜNCÜ FASIL: Yedi deniz. Kaf dalar, yerin tabakalar, Cehennem,

kyâmet alâmetleri, maher be nevi ile bildirilir 35

1. Nevi : Yedi deniz, dalar, yerler ve Cehennem'! ksaca bildirir 35

2. Nevi : Yedi kat yer. Cehennem in tabakalar ve herbirinin isim

ve ehilleri .........-».•..•....••••••••.«••*••••••• 3T

3. Nevi : Hazret-i Âdem in zuhurunu, Cennet e çk ve iniini, Ha-

bib-i Ekrem'in dünyay terifini ve eriatnn bekasm bll-

dirir * •* • *•• *^

4. Nevi : Kyamet alâmetleri, Sûr'ün iîfürülmesi. zelzele, fütûr ve

göklerin harâb olmas 41

5. Nevi : Sûr'un üfürülmesi, cesedlerin hari. defter, mîzân, sfat

ve A'raf 43.
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BRNC! FEN

Cevher ve a'râzn mahiyyetini, unsurlarn hey'et ve tebeddülünü üç

bâb ile beyan eder

BRNC BÂB: Kâinatn yaratlmasndaki tertibi, cevher ve a'râzlarn

keyfiyetini dört faslda bildirir

BRNC FASIL: Vâcibü'l-vücûdun isbât. cevher ve a'râzlart üç nevi ile

beyân eder

1. Nevi : Vâcibü'l-vücûdun isbâtn akli delillerle bildirir

2. Nevi : Mümkinü'l-vücûd olan be cevheri bildirir

3. Nevi : Mümkinü'l-vücûd olan a'râzn dokuz ksm

KNC FASIL: Akl, nefs ve feleklerin tertibini, anüsr- erbüanm srasn,
ruhlarn mebde ve meâdn dört nevi ile bildirir

t. Nevi : Akl. nefs ve feleklerin zuhûrundaki tertibi ve dört un-

surdan meydana gelenler

2. Nevi : Anâsr- erbâann mertebe ve tabiatlar ve birbirine de-

imeleri
3. Nevi : Unsurlardaki istlhâle delilleri; maden, bitki, hayvan ve

insann meydana gelmesi

4. Nevi : Ruhlarn mebde ve meâd

ÜÇÜNCÜ FASIL: Hesap ilminin en önemli olan kaidelerini on nevi ile açklar

1. Nevi : Saynn tarifi, sahih, kesir, rauntk. es'am. tam, ziyâde ve

nâks saylar

2. Nevi : Saylarn mertebelerinin usûl ve fUrüunu, toplama ve ç-

karma, iki kat olma. çarpma, bölme

3. Nevi : Toplamann kolay yolu

4. Nevi : Çkarmann kolay yolu

5. Nevi : Taz'if (bir saynn iki katm almak)

6. Nevi : Tansif (bir saynn yarsn almak)
7. Nevi : Çeitli çarpmann kolay yolu

8. Nevi : Bölmenin kolay yolu »

9. Nevi : Saylarn kare kökünü, baya kesir ve dört ilemini bildirir

10. Nevi : Bilinmeyen saylar bulmann kolay yolu

DÖRDÜNCÜ FASIL: Hendese (Geometri) ilminin en lüzumlu ekillerini

dört nevi ile beyân eder

1. Nevi : Nokta, çizgi, yüzey ve cismin tarifleri, çizgi ve düzlem

çeitleri

2. Nevi : Üçgen, dörtken, açlar, daire, merkez, çevre. çap. yay ...

3. Nevi : Küp. silindir, koni. küre ve ksmlar
4. Nevi : Alan hesaplar ve cisimlerin yüksekliklerinin ölçülmesi ...

KNC BÂB: Âlemin yuvarlak olduunu, feleklere ve yldzlara ait bilgi-

leri on fasl ile açklar

BRNC FASIL: Âlem-i ecsamm küre seklinde olduunu. Gök küresi

üzerindeki büyük daireleri, Göklerin tabakalarn, Felck-i a'zamm

alt eklini alt nevi ile açklar

1. Nevi : Eflâk ve anâsrn lçiçe küreler eklinde olduu
2. Nevi : Âlemin ve dünyann yuvarlak olduunun aklî delilleri ...

3. Nevi : Dünyann yuvarlaklna dâir hayret verici birkaç mes ele

4. Nevi : Gök küresi üzerinde kabul edilen on daireyi bildirir

5. Nevi : Gök tabakalarn, cüz'i. felekleri, feleklerin günlük dön-

mesini ksaca bildirir

6. Nevi : Atlas feleki. günlük hareketi ve iier sfatlar



ÇNDEKLER 1153

KNC FASL: Sekizinci felei, onlki burcu, Ay'n menzillerini, sabit yl-

dzlarn uzaklk ve büyüklüklerini dört nevi ile bildirir 100

t Nevi : Sekizinci felek 100

2. Nevi : Burçlarn isim, ekil ve üçlü tabiatlar 101

3. Nevi : Ayn menzilleri, isim ve ekilleri 104

4. Nevi : Burçlar feleinin ve bu gökteki sabit yldzlarn büyüklük

ve uzaklklar 124

DÇÜNCÜ FASIL: Yedinci kat göü ve onda olan Zühal yldzm alt nevi

üe bildirir 126

1. Nevi : Zühal'in felek-i mümessili

2. Nevi : Zühal'in hâricü'l-merkez felei 127

3. Nevi : Zühal'in felek-i tedviri 128

4. Nevi : Zühal'in istikametini, güne ile olan irtibatn ve Ihtira-

kn bildirir 129

5. Nevi ; Zühal'in cvc ve hadidi, re's vc zcnb düüm noktalan 130

6. Nevi : Zühal'in tabiat ve sfatlarn, uzakln ve büyüklüünü
bildirir • •••• * 131

FASIL: Altnc göü ve Müteri'nin sfatlarn be nevi ile

bildirir •
133

1. Nevi : Müteri'nin mümessil felei ve hareketi 133

2. Nevi : Müteri nin hâricü'l-merkez felei ve hareketi 133

3. Nevi : Müteri'nin felek-i tedviri ve hareketi 134

4. Nevi : Müteri'nin istikameti, güne ile olan irtibat ve lhtirâk ... 135

5. Nevi : Müteri'nin eve ve hadldl. re's ve zenb düüm noktalan 135

BENC FASIL: Besinci kat göü ve Merih'in evsafn bes nevi ile bildirir 136

1. Nevi : Merih'in mümessil felei * 36

2. Nevi : Merih'in hâricü'l-merkez feleinin ekil ve hareketi 137

3. Nevi : Merih'in tedvir felei ve hareketi .- 137

4. Nevi : Merih'in mütehayylr hareketi ve güne ile olan rtibat 137

5. Nevi : Merih'in eve. hadid ve düüm noktalar 137

.ALTINCI FASIL: Dördüncü kat gök ve güne 138

1. Nevi : Günein özelliklerini ve mümessil felei bildirir 138

2. Nevi : Günein hâricü'l-merkez feleini ve hareketini bildirir ... 139

3. Nevi : Günein eve ve hadidlni. ilkbahar ve sonbahar noktala-

rn bildirir • 141

4. Nevi : Günein tabiat, sfatlar, fayda ve te'sirleri. uzakl ve

büyüklüünü bildirir

YEDNC FASIL: Üçüncü kat gök ve Zühre'nin sfatlar 143

1. Nevi : Zühre'nin mümessil felei 143

2. Nevi : Zühre'nin hâricü'l-merkez felei, ekil ve hareketi 144

3. Nevi : Zühre'nin tedvir feleinin ekil ve hareketi 145

4. Nevi : Zühre'nin istikamet ve güneçle olan irtibat ve ihtirak ... 148

5. Nevi : Zühre'nin eve ve ladidi 147

SEKZNC FASL: kinci kat göü ve Vtarit'i bes nevi ile bildirir 148

1. Nevi : Utarlfln mümessil feleinin ekil ve hareketi 148

2. Nevi : Utarlt'in hâricü'l-merkez felei ve hareketi 148

3. Nevi : Utarlfln tedvir feleinin ekil ve hareketi 150

4. Nevi : Utarlfln sür'at ve stikameti ve güne ile irtibat vc ihtirak 151

5. Nevi : Utarit'in eve. hadid ve düüm noktalar

DOKUZUNCU FASIL: Birinci göü ve Ay', hâllerini, sfatlarn alt nevi

ile bildiri}' • • 15

1. Nevi : Ay'n mümessili ve mâil feleinin hareket ve hey'eti 15
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2. Nevi : Ay'n hâmil feleini ekil ve hareketiyle bildirir 153

3. Nevi : Ay'n tedvir feleini ekil ve hareketiyle bildirir 153

4. Nevi : Günee nisbetle Ay'n görünüündeki safhalar 155

5. Nevi : Güne ve Ay tutulmas 156

6. Nevi : Ay'n tabiat, sfatlar, uzakl ve büyüklüü 158

ONUNCU FASIL: Ay'n te'sirini, dier gezegen ve eflâkin hâllerini be ne-

vi ile bildirir 160

1. Nevi : Ay'n, Allahü Teâlâ'nn kudreti ile görülen te sirleri 161

2. Nevi : Ay'n, burçlar itibariyle olan özellikleri 163

3. Nevi : Yedi gezegenin birbirine nisbetle tebihleri ve te'sir sual-

larn bildirir 174

4. Nevi : Feleklerin saysn, ses ve namelerini ve merkezlerin ha-

reketi ile meydana gelen dairelerin açklamas 181

5. Nevi : Yedi gezegenin ve dört keyfiyetin te'sirlerinin hakikati ... 185

ÜÇÜNCÜ BAB: Kevn ü fesad cihân olan dört esasn ve üç mevâlidin hâl-

lerini on Jastl ile açklar 187

BRNC FASIL: Nâr latesl unsurunun mahiyyeti, hâli ve tavrn dört

nevi ile beyân eder -
187

1. Nevi : Nâr [ate] küresinin baz hâllerini bildirir 188

2. Nevi : Ate unsurunun tabiat ve kabiliyetini bildirir 188

3. Nevi : Atein çeitleri 188

4. Nevi ; Atein kaynana kavumas, ruhun bedene ulamasna
benzer r 189

KÎNC FASIL: Hava unsuru ve üç tabakasndan ikisini ve kâinat bolu-
unu dört nevi ile bildirir 190

t, Nevi : Hava küresinin yerini, tabiatn, uzaklk ve büyüklüünü
ve hareketini bildirir 19ü

2. Nevi : Hava küresinin üst tabakasnda görülen boluk ksmn
bildirir «.*.• 191

3. Nevi : Hava küresinin orta tabakas 191

4. Nevi : Hava küresinin orta tabakasnda meydana gelen gök gü-

rültüsü, imek ve yldrm •> • • 192

ÜÇÜNCÜ FASIL: Havann alt tabakasn, lareket ve sfatlarn sekiz ne-

vi ile bildirir 194

1. Nevi : Havann üçüncü tabakasnn baz hâllerini bildirir 194

2. Nevi : Havann üçüncü tabakasnda bulunan çeitli rüzgârlar ve

yönler 194

3. Nevi : Bizi kuatan havann beden ve ruhlara te'sir ve faydalan ÖG
4. Nevi : Bizi kuatan havann deimesi 197

5. Nevi : Bizi kuatan havadaki tabii olmayan semavî deiiklikler 198

6. Nevi : Bizi kuatan havadaki gayr-i tabii arzi deiiklikler 199

7. Nevi : Bizi kuatan havadaki tabii akn zdd olan deiiklikler 201

8. Nevi : Bizi kuatan havann bize etkisi ve faydal rüzgârlar ... 201

DÖRDÜNCÜ FASIL: Gök küresinin en alt tabakasnda zuhûr eden gök-
kua, hâle, sis vb. ve gündüz, gece, ay ve yl be nevi ile beyân eder 203

1. Nevi : Gökkua, hâle, sis, kra ve çi 203

2. Nevi : Sabah, afak ve gölgenin hakikati 205

3. Nevi : Gece ve gündüzün tariflerini ve ortalama saat ile zaman
saati bildirir 206

4. Nevi : Güne yh, ay yl ve rûmî aylarn isimleri 207

5. Nevi : Ay yln, Arabi aylar, isimlerini ve Arabi ve rûmi aylarn
ilk günlerini bulma 209

BESNC FASIL: Su unsuru, onun hâl ve sfatlarm yedi nevi ile açklar 216.

1. Nevi ; Su unsurunun mahiyeti, tabiat ve baz hâlleri 217
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2. Nevi : Su unsurunun vasflarnn ve isimlerinin deimesi 213
3. Nevi : Denizlerin çeitli hareketleri , 220

4. Nevi : Denizle karann zamanla birbirine tebeddül etmesi 221

5. Nevi : Denizin kara ve denizdekilere olan faydalar ve içinde

bulunan baz hayvan vasflar 223

6. Nevi : Denizin faydalarndan biri olan gemilerin sahillere seyri 22-1

7. Nevi : Su tabakasnn kalnl, deniz vc kara küresi 227

ALTINCI FASIL: Toprak unsuru, onun hâl ve sfatlarn dört nevi ile

bildirir 230
1. Nevi ; Toprak unsurunun mahiyyeti. faydalan, özellikleri 230
2. Nevi : Toprak unsurunun iki tabaka olmas 231

3. Nevi : Yeni dünyann [ Amerika J kefi 234

4. Nevi : Kaynaklarn kaynamas ve zelzelelerin ilmî izah 235

YEDNC FASIL: Yer küresi üzerinde farz ve tâyin olunan daireler ve
iklimleri alt nevi ile bildirir 236

1. Nevi : Yer küresi üzerinde tayin ve farz olunan daireler ve ku-
tublar 237

2. Nevi : Yer küresinin dört daire ile be ksma ayrlmas 240
3. Nevi : Meskûn olan dörtte birin yedi hakikî iklime ayrlmas ... 242
4. Nevi : Yedi iklimde bulunan memleketler ve ahalisi 242
5. Nevi : Yedi iklimin ötesinin ma mur bulunduu 244
6. Nevi : Oturulan yerlerin ve ehirlerin mizac 249

SEKZNC FASIL: Tül ve arz daireleri ile yerin bölünmesini alt nevi ile

bildirir 251

1. Nevi : Tül ve arz daireleri ile yerin bölünmesi ve beldelerin bir-

birine göre durumlar 251
2. Nevi : Daire-i Hindiyye ile zeval ve itidal hatt ve kble yönünü

bulma 253
3. Nevi : Kutup yldznn yardm ile yer küresinin ölçümlerinin bu-

lunmas 256
4. Nevi : Kara ve denizlerdeki ölçüler ve mesafeler 257
5. Nevi : Dünyann meskûn olan dörtte bîrinin belde ve ahalisi va-

sflarn bildirir 258
6. Nevi : Zamann oniki hayvann sfatlan üzerine dönmesi 261

DOKUZUNCU' FASIL: Yeni astronominin öhret bulmas ve feleklerin ta-

biatlerini dokuz nevi ile bildirir 270
1. Nevi : Yeni astronominin mehur olup, deer kazanmas 270
2. Nevi : Yeni astronominin kaidelerinin kolay ve mazbut olduu 271

3. Nevi : Dünyann güne etrafnda dönmesi 272
4. Nevi : Dünya ekseninin, gök küresinin eksenine paralel olmas 273

5. Nevi : Yeni astronomiye göre yedi gezegenin be hâli 275
6. Nevi ; Yeni astronomiye göre hamse-i mütehayyirenin hareketleri 276
7. Nevi : Yeni astronomicilerc sorulan soru ve cevaplar 278
8. Nevi : Yeni astronomicilerc tabiat kurallarna dayanarak yaplan

itirazlar 279
9. Nevi : Yeni astronomiye göre, göklerin tabiat ve saylar 280

ONUNCU FASIL: Tam mürekkep cisimleri yedi nevi ile bildirir 289
1. Nevi : Tabiîyattan olan bütün mürekkep varlklarn asil, cins ve

çeitleri 289
2. Nevi : Üç esastan birincisi olan madenlerin hâlleri ve baz çeitleri 291
3. Nevi : Madenlerden kat cisimlerin oluumlar, tabiat ve sfatlar 293
4. Nevi : Madenlerden ta cinsinden olanlarn oluum ve renkleri 294
5. Nevi : Üç asln ikincisi olan bitkiler 2P5
6. Nevi : Üç asln üçüncüsü olan hayvanlar 296
7. Nevi : Hayvan cinsinin en ereflisi olan insann ksaca mahiyeti 298
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KNC FEN

Terih ilmini be bâbda bildirir 302

BRNC BÂB: Terih ilminin faydas, cisim ve cann balangç ve sonu-
nu üç faslda bildirir 302

BRNC FASIL: Terih ilminin faydalarn alt nevi ile bildirir 302

1. Nevi : Terih ilminin ksaca faydalan 302

2. Nevi : nsann bedeninde olan. Allahü Teâlâ'nn baz garip saatlar 304

3. Nevi : nsan vücudunun balangç ve sonu 305

4. Nevi : Cisim ve cann ini ve çkn, bedenin deimesini, ru-

hun bekasm bildirir 307

5. Nevi : Bedenin deimesi ve ruhun devamll 308
6. Nevi : Bu cihân bizi efkatli ana gibi yetitirir 300

KNC FASIL: Bedenin tebihi, uzuvlarn tabiatlarnn mahiyetini be ne-
vi üe bildirir 310

L Nevi : Bedenin terkibini bildirir 310

2. Nevi : nsan tabiatnn tabii mahiyeti • 311

3. Nevi : nsann ya durumlar 312

4. Nevi : Bedenin dört halitasnn douu 313

5. Nevi : Dört halitann olu sebebleri 314

ÜÇÜNCÜ FASL: Uzuvlarn durumu, mahiyeti ve faydalarn dört nevi ile

beyân eder 315

1. Nevi : Uzuvlarn keyfiyet ve mahiyeti 315

2. Nevi : Uzuvlarn isim ve özellikleri 316

3. Nevi : Ceninin uzuvlarnn oluumu .... 317

4. Nevi : Bedenin uzuvlarnn özellik ve faydalar 318

KNC BÂB: nsan bedenindeki kemikleri üç faslda anlatr 310

BRNC FASIL: Ba kemiklerinin yaps ve özel isimlerini alt nevi ola-

rak bildirir • > 319

1. Nevi : nsan uzuvlarnn ksaca faydalar 319

2. Nevi : Kafa kemiklerinin yaps 320

3. Nevi : Ban kaide ve temeli olan be kemik 321

4. Nevi : Üst çene kemii, teekkül ve durumu 321

5. Nevi : Burnun faydalan, kemii ve alt çene 322

6. Nevi : Dilerin yaps, isim ve ekilleri 323

KNC FASIL: Bel. boyun, kaburga, omurga, boyun halkas kemiklerini

be nevi üe bildirir 324

1. Nevi : Omurgann yaps 324

2. Nevi : Boyun kemii 325

3. Nevi : Göüs kemii 327

4. Nevi : Kaburga kemikleri 328

5. Nevi : Ee kemii 329

ÜÇÜNCÜ FASIL: El va ayak kemikleri, isimleri ve özelliklerini yedi nevi

üe bildirir • •••••-.••...•.••*.•••••••••.••••.»• 330

1. Nevi : Pazu kemikleri 330

2. Nevi : Kol kemikleri 330

3. Nevi : Elin bilek kemikleri 331

4. Nevi : Elin parmak kemikleri 332

5. Nevi : Kask ve uyluk kemikleri 333

6. Nevi : Baldr kemikleri ve diz kemikleri 334

7. Nevi : Ayak kemikleri 335
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ÜÇÜNCÜ BÂB: Uzuvlarn hareketleri, kaslarn mahiyeti ve ksmlarm
üç faslda bildirir • •• ................... 336

BRNC FASIL: Adalelerin durumu, bas ve boyunda olan hareketleri ye-

di nevi ile bildirir 336

1. Nevi : Kaslarn birlemesi ve onlarla hâsl olan hareketler ... 336

2. Nevi : Yüzdeki baz kaslar ve onlarla meydana gelen hareketler 337

3. Nevi : Yanak, dudak hareketleri 338

4. Nevi : Alt çenenin hareketi, faydalan ve kaslar 339

5. Nevi : Ba ve boynun hareket ve adaleleri ... OJJ

6. Nevi : Ses yeri olan hançerenin kkrdak, kas ve hareketlen 341

7. Nevi : Boazn ve «La kemiinin kas vc hareketleri 342

KNC FASL: Göüs adaleleri, eller, parmaklar ve hareketlerini alt nevi

ile ^bildirir 343

1. Nevi : Gösü açan ve daraltan kaslar 343

2. Nevi : Omuz mafsaln pazuyla hareket ettiren adaleler

3. Nevi : Kol kaslar ve hareketleri ••*••
,

345

4. Nevi : Bilek kaslar ve hareketleri »•• 345

5. Nevi : Parmak kaslar ve hareketleri 346

6. Nevi : Elayas kaslar ve faydalan 347

ÜÇÜNCÜ FASL: Bel, karn, tenasül uzuvlar ve ayaklarn, hareketleri ve
faydalarn yedi nevi ile bildirir 348

t Nevi : Bel kaslar 348

2. Nevi : Karn kaslar 348

3. Nevi : Tenasül adaleleri 349

4. Nevi : Oyluk kaslar 350

5. Nevi : Diz mafsalndaki kaslar 351

6. Nevi : Ayak mafsaln hareket ettiren kaslar 352

7. Nevi : Ayak parmaklar kaslar 353

DÖRDÜNCÜ BÂB: Sinirler, damarlar, duygular, uzuvlarn ekillerini be
faslda bildirir 354

BRNC FASL: Sinirlerin çkt yerleri ve faydalarn be nevi ile bildirir 354

1. Nevi : Sinirlerin durum ekillerinin hikmeti 354

2. Nevi : Beyinden çkan karlkl sinirler 355

3. Nevi : Beyinden çkan sinirlerin beinci çifte kadar olanlar 355

4. Nevi : Boyun omurlarndaki murdar ilikten çkan sinirler 357

5. Nevi : Göüs ve omurilikten çkan sinirler 358

KNC FASIL: Atar damarlarn çtk yeri ve faydalarn be nevi ile be-

yân eder • • • .......«•• 359

1. Nevi : Yürekten çkan atardamarlar 359

2. Nevi : Yürekten çkan atardamarlarn ele vc avuca gittii 360

3. Nevi : Baa çkan damarlar 361

4. Nevi : Yürekten aa inen büyük damar 362

5. Nevi : Oyluk, bacak ve ayak semtlerine nen damarlar 363

ÜÇÜNCÜ FASL: Sâkîn (toplar) damarlarn çks ve faydalarn alt ne-
vi ile bildirir 363

1. Nevi : Karacierden çkan bab damar ve faydas 364

2. Nevi : Karacierden çkan ecvet [bo] damarn baz kollan ve

faydalar ot>0

3. Nevi : Karacierden çkan bo damarn göüs, omuzlar, boyun ve
baa çk 366

4. Nevi : Karacierden çkan damarlarn kol ve ellere gelen dallar 358

5. Nevi : Karacierden çkan ve bedenin aasna inen büyük da-
mar dallar 369

6. Nevi : Bu damarlarn inen ksmndan oyluklara inen ksm, dal-

lar ve faydalan m 370
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DÖRDÜNCÜ FASIL: nsan bedenindeki kuvvet çeitleri, uzuvlarn balan-
gct ve dört nefsi alt nevi ile bildirir 371
1. Nevi : Bedendeki kuvvet çeitleri ve uzuvlarn fiillerinin ba-

langc 371
2. Nevi : Bedendeki tabii nefs ile nebatî nefs ve yardmclar olan

kuvvetler 372
3. Nevi : Hayvani nefs ve d be duyu 373
4. Nevi : Hayvani nefsin bedendeki hizmetçilerinden iç be duyu 374
5. Nevi : Hayvani nefsin bedendeki hizmetçilerinden gadab ve eh-

vet kuvvetleri 377
6. Nevi : Bedende mutasarrf bulunan dördüncü insanî nefs ve hiz-

metçileri 378

BENC FASIL: Uzuvlarn ekilleri, kyafetlerinin ayrl vc ihtiyaçlarn
ahkâmn sekiz nevi ile bildirir 382
1. Nevi ; Bataki uzuvlarn ekillerinin hikmeti 3B2
2. Nevi : nsann dier uzuvlarnn ekillerinin hikmeti 383
3. Nevi : nsann uzuvlarnn kyafetine ferasetle bakn faydalan 386
4. Nevi : Ba ve boyun âzalarnn ekilleri 387
5. Nevi : Dier uzuvlardaki kyafetin ahkâm 392
6. Nevi : Kadnlarn güzellik ve alâmetleri ve delilleri 395
7. Nevi : Uzuvlarnn kyafetlerinin zt delillerle itidâli 402
8. Nevi : Bedende ihtilâçlarn ahkâm 403

BENC BÂB: Âdemi âleme tatbik ve enfüsün âfâka tevfikini dört Jastl-
du u filui n 407

BRNC FASIL; nsan bedeninin zaman ve mekânlara benzemesini sekiz
nevi ile beyân eder 407
1. Nevi : Âlemin Âdem için yaratldm bildirir 407
2. Nevi : nsan âlemini âlem-i kebire tatbik ve bazsn arza tevfik

etmenin yolu 409
3. Nevi : insan âleminin eflâke benzemesi 410
4. Nevi : însan bedeninin zaman ve mekâna ve rûhun sultana ben-

zetilmesi 411
5. Nevi : nsann kalbinde bulunan kötü huylarn hayvanlara ben-

zemesi ve rüya tâbiri 412
6. Nevi : Âfâk ve enfüsün birbirine tatbik olunduu, insan âlemi

eklinin âlem-i kebîrin aksi olduu 415
7. Nevi : nsann bâtn ve zâhiri. cihânn bâtn ve zâhirine muta-

bktr 417
8. Nevi

: nsan âleminin âhiret âlemine çeitli ekillerde benzerlik
ve ortakln bildirir 419

•

KNC FASIL: nsan kendi vücudundan Hâlik'nn vücudunu kendi sfat-
larndan O'nun sfatlarn anlamas ve kâmil insann alâmetlerini

atl nevi ile bildirir 422
1. Nevi : nsann kendi vücudunda Hâlik'nn vücudunu idrâk et-

mesi 422
2. Nevi : insan rûhunun sfatlarnn Zâfn sfatlarna benzediinin

anlalma yolu 423
3. Nevi : nsann kendi bedenindeki tasarruftan Hakk Teâlâ'nn

âlemdeki tasarrufunun anlalmas 425
4. Nevi

: Kendi nefsini tenzihten Rabb'ini tenzihin anlalmas ... 428
5. Nevi : nsan rûhunun tenzihi, cismin fenas, rûhun bekas 430
6. Nevi

: Âlemin özünün özü insan- kâmildir. Kullukla rzâya ka-
vuur N 434

ÜÇÜNCÜ FASIL: Muhafaza edilmesi gereken mürekkep uzuvlarda rûhun
mahiyetleri ve bedenin shhatini onbir nevi olarak beyân eder 43G
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1. Nevi : Muhafazas gereken mürekkep uzuvlarda ruhun mahiye-
ti, yeri ve faydalan 436

2. Nevi : Bedenin shhatinin korunmas erkânndan olan mizaçlar 439
3. Nevi : Bedenin shhatinin korunmas erkânndan olan zaruri al-

t sebeb 441
4. Nevi : Zarûri alt sebebten üç sebebin tâ dili 443
5. Nevi : Zarûri alt sebebten dier üçünün tâ dili 445
6. Nevi : Shhat hâlinde mu'tad olunan itrazattan cim a ve hama-

mn tâdili 449
7. Nevi : Çok kullanlan ilâç ve gdalarn faydasn ebced srasna

göre bildirir 451
8. Nevi ; Çok kullanlan ilâç ve gdalar (Kelemen Sâfes) srasn-

ca bildirir 455
9. Nevi : Çok kullanlan ilâç ve gdalarn isim ve hükümlerini bil-

dirir 459
10. Nevi : Bedenin shhati için olan yemek ve içmenin edeb ve kaide-

leri ve baz yemeklerin faydalan 462
11. Nevi : Dinin edeblerine uygun olarak güzel giyinmek 464

DÖRDÜNCÜ FASL; Ölümün fazilet vc hakikatini, can bildirir 466
1. Nevi : Ölümün fazilet ve faydalarn âyet ve hadîslerle bildirir 466
2. Nevi : Ölümün hakikati 470
3. Nevi : nsann ölümünün mahiyeti 472
4. Nevi : htiyarlk rezaleti, ölüm kerâmeti ve ruhun selâmeti 477
5. Nevi : ölümün nasl olduu ve ruhun bedenden ayrlmas 479
6. Nevi : nsan ruhunun balangç ve sonu 482
7. Nevi ; öldükten sonra ruhlarn ahlâk iktizasnca olan hâlleri 484

ÜÇÜNCÜ FEN

tikadn düzeltilmesi, îmân ve irfan be bâbda bildirir 489

BRNC BÂB; Kitab ve sünnete uyma, dünya sevgisini terk, ruhun, kal-
bin hakikatini dört faslda anlatr 489

BRNC FASL; Kitab ve sünnete uymak, itikad düzeltmek ve namaz
klmak be nevide anlatlmtr - • 489

1. Nevi : nsann cahillik ve gafletle hayvan gibi; marifetle insan-
kâmil olmas 489

2. Nevi : Kur'ân- Kerim ile hidâyete ermeyi âyet ve hadislerle bil-

dirir ••-.* • *±y /,

3. Nevi : Hz. Peygambere (s.a.v.) uymay ve bidatlerden kaçnma-
y âyet ve hadislerle bildirir 494

4. Nevi : tikad düzeltme ve ehl-i sünnet ve'l-cemaat mezhebine
uydurma , 501

5. Nevi : Abdestin farzlar ve mâm- A'zam'n mezhebine uygun
namaz klmak 513

JKNC FASL: Dünyann hakikati ve onda mezmum olan eyleri sekiz
nevi ile beyân eder 518

1. Nevi : Dünyann fâni, aa kimselerin arzusu olduunu âyet
ve hadis-i kudsi ile bildirir 518

2. Nevi : Dünyann belâ yeri, âhiretin zevk ve safâ yeri olduu-
nun hadislerle beyân 522

3. Nevi : Dünyann ne olduu, ona meyledenin akilii, terk ede-
nin saidlii 525

4. Nevi : Dünyann had ve hakikati, üç ksma ayrlmas ve âhi-
ret ksm 527
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5. Nevi ; Kötü olan dünyann gaddar ve sâhir olduu, saadet ehli-

nin kanâatta selâmet bulduu 530
6. Nevi : Dünya sevgisi Mevlâ'nn huzûruna mânidir. Zühd ile gö-

ntU kurtulur 533
7. Nevi : Dünya ve ehli. nefs ve nevasnn mü'minin tâatna mâni

olduu 537
8. Nevi : Dünya ehlindon yüz çevirme, saknma, nefsini brakp

gönülden Mevlâ'ya gitme 541

ÜÇÜNCÜ FASIL: rfûn mahallinin kalb ve ruhun içi olduunu yedi nevi
ile beyân eder 550
1. Nevi ; îrfân feyzinin yerinin insan kalbi olduunu ayetlerle bil-

dirir 550

2. Nevi : rfan yerinin kalb olduunu ve kalbden içeri girenin hu-
zuru bulunduunu kuds hadislerle bildirir 553

3. Nevi : Marifetin yerinin kalbin içi olduunu hadîslerle bildirir 55G

4. Nevi : Marifetullah'n yeri olan kalbin mahiyeti 558

5. Nevi : Kalbin özellii ve hâlleri 560

6. Nevi : nsan kalbinin cevheri olan akl- meâd'n had ve hakikati 563

7. Nevi : Akln menei olan akl- kül'ün annn büyüklüü ve her-
kese lütf ve ihsan 566

DÖRDÜNCÜ FASIL; Kalbin mûrifetinin Allah yolunun art olduunu on-
d&rt nevi ile anlatr 569

t Nevi : nsan kalbinin deimesinin kalblerin sahibiyle olduu
âyet ve hadislerle bildirilir 569

2. Nevi : Kalbin hakikî mânâs ve srr 571

3. Nevi : Kalbin azamet ve vfls'&tl ve deitiricisine yaknlnn
nlsbeti 574

4. Nevi : Kalbin fazileti, kemâli ve erefi 575
5. Nevi : Kalbin yedi tavrnn hâlleri 577
6. Nevi : Kalb, marifete kavuunca tasarruf eder. sonra fâri olur 579
7. Nevi : Kalbin, kendi âleminden rüya. ölüm ve ilham ile lezzet

ve izzet buimas 581

8. Nevi : Kalbin, kendi âlemini unutmas ve hatrlamas 583

9. Nevi : Kalbin, kendi âlemine riyazetle ve akl- külden hikmet
almas 584

10. Nevi : Kalb, marifet ile lezzet ve izzet bulur 586

11. Nevi : Kalbin kendi âlemine teveccühü hereyden elzemdir 588

12. Nevi : nsan ruhu nice âlemlerden sefer edip, bedende kemâlini
bulmas 590

13. Nevi : Ruhun beden âleminde nasl noksanlap kemâle geldii 592

14. Nevi : Ruhun tenezzülât, hâlleri, terakkisi ve kemâli 594

KNC BÂB: rfûn yolunun esaslarm alt faslda anlatr 597

BRNC FASIL: Az yemenin faydalar 597

L Nevi : Açln faziletini bir âyet-i kerime ve hadis-i eriflerle bil-

dirir 597

2. Nevi : Tokluun âfetleri ve açlktaki kerâmetler 600

3. Nevi : Tokluun rezâleti, açln fazileti 601

4. Nevi : Az yemenin nasl olduu, miktar, fayda ve esrar 602

5. Nevi : Tokluun alâmetleri ve açln kerâmetleri 605

6. Nevi : Tokluun âfetleri, açln ve orucun faydalar 606

7. Nevi : Çok yemenin on âfeti ve az yemenin üstünlükleri 607

8. Nevi: Açln ksmlar, hâl ve makamlar 611

KNC FASIL: kinci esas olan az uyumay, faydalarn on nevi ile bildirir 613
1. Nevi : Az uyumay âyet ve hadis-i kuds ile bildirir 613
2. Nevi : Gece «kalkmann faziletini hadîs-i eriflerle bildirir 615
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3. Nevi : Az «yumak, gece kalkmak ve avaram gafleti 617
4. Nevi : Uykuyu azaltan gece kalkmann faydalar 618
5. Nevi : Az uyumann iyi haslet olduu 619
6. Nevi : Uykunun kötü, fazlasnn zararl olduu 621
7. Nevi : Az uykunun kalbe cilâ, göze sürme olmas 622
8. Nevi : Uykudaki sr ve faydalar 623
9. Nevi : Uykunun hakikati ve avamn ruhlarnn berzahta bulun-

mas 626
10. Nevi : Uyankln ksmlar, hâl ve makamlar 627

ÜÇÜNCÜ FASIL: Üçüncü esas olan az konumann faydalarm alt nevi ile

beyân eder 629
1. Nevi : Az konumay, âyet ve hadislerle bildirir 629
2. Nevi : Az konumak, günahtan saknmak ve izzet verir 631
3. Nevi : Dilini korumada, vaktini ve hayatn hfz ve srlarn ört-

mek vardr 633
4. Nevi : Az konumak, izzet ve ikbâl verir ve kemâle eritirir ... 635
5. Nevi : Susmann kalb ve ruhu koruma olmas, irfan talibinin

dünyay terki 638
6. Nevi : Susmann ksmlar, hâli. makam ve irfân ehlinin kalb

hâllerini rumuzla iareti 641

DÖRDÜNCÜ FASIL: Dördüncü esas olan uzletin faydalarn on nevi ile

beyân eder 643
1. Nevi : Uzleti âyet ve hadis-i kudsi ile bildirir 643
2. Nevi : Uzletin izzet ve ihtiram verdiini hadis-i eriflerle bildirir 614
3. Nevi : Uzlet Allahü Teâlâ'ya yaknlktr ve üns verir 646
4. Nevi: U2et büyüklerin âdetidir ve dâimi huzurudur 647
5. Nevi : Uzlet, Allahü Teâlâ'ya tâate götürür ve tam huzur verir 649
6. Nevi : Uzlet maksada kavuturur 651
7. Nevi : Uzlet zikr ve fikre ve tam teveccühe yardmcdr 653
8. Nevi : Uzlet eden ârifler iki ksmdr 655
9. Nevi : Uzletin ksmlar ve hâlleri 658

10. Nevi : Uzletin nihayeti olan halvete girmenin art, erkân ve
usûlleri 030

BENC FASIL: Beinci esas olan zikr -i dâiminin faydalarn dokuz nevi

ile bildirir 665

1. Nevi : Zikri, âyet- i kerime ve hadis-i kudsi ile bildirir 665

2. Nevi : Zikrin ünse sebeb olduunu hadis-i eriflerle bildirir 667

3. Nevi : Zikrin fazileti ve faydalarn bildirir 6Ü9

4. Nevi : Zikrin özellikleri ve te'sirleri • *•**••*• 671

5. Nevi : Zikrin netice istirâkn, hâl ve kerâmetlerini bildirir ... 674

6. Nevi : Zikrin üç mertebesi 676

7. Nevi : Dil ile zikrin sonunun alâmetleri 679

8. Nevi : Zikrin edebleri, te'sir ve hâlleri 681

9. Nevi : Kelime-i tevhidin üstünlükleri ve özel te'sirleri 685

ALTINCI FASIL: Altnc esas olan tefekkürün faydalarn be nevi ile

bildirir 688

1. Nevi : Tefekkür ve ferâsetle kalbi korumak 688

2. Nevi : Kalbe gelen havâtrn mene ve esas, iyi ve kötü alâmet-
leri 691

3. Nevi : Asllarn asl elan insan kalbinin elzem olan korunmas ... 693

4. Nevi : Kalbi korumak, bedeni korumaktan önemlidir 697

5. Nevi : Kalbin âfetlerinin esas, ilâçlarnn ksmlar ve sfatla-
rnn isimleri 698

ÜÇÜNCÜ BÂB: Rûh makamlar olan tevekkül, tefviz, sabr ve rzây dört
faslda bildirir 703
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BRNC FASIL: Mârifet yolunun birinci asli olan tevekkülün faziletini ye-

di nevi ile anlatr 703

1. Nevi : Tevekkülün faziletini Kurân- Kerim ve hadîs-i erifler-

lerle bildirir 703

2. Nevi : Tevekkülün kemâlinin ta rifi, keramet, te'sir ve hâlleri ... 706

3. Nevi : Hakk Teâlâ'ya tevekkül, rzk konusunda da ehemm ve el-

zemdir 709

4. Nevi : Tam tevekkülün had ve hakikati ve vücûbunun hikmeti 711

5. Nevi : Tam tevekküüln te'sirleri ve tevekkül ehlinin baz hikâye-

leri 7"
6. Nevi : Rzk hususunda tam tevekkülün herkese lüzumlu olduu 718

7. Nevi: Tam tevekkülün elde edilmesi ve ehlinin rahat olmas ... 721

KNC FASIL: Marifet yolunun ikinci esas tefvizin faydalarn sekiz ne-

vi ile bildirir 723

1. Nevi : Tefvizin faziletini âyet ve hadislerle bildirir 723

2. Nevi : Tefviz ve teslimin tarif ve hakikati, te'sir ve faydalar ... 724

3. Nevi : Tefviz ve teslimin art ve faydalan 727

4. Nevi : Tefviz ve teslim, insan için önemli oluunun sebeb ve srr 729

5. Nevi : Tefviz ve teslim, kuvvetli iksir, belki cennet-i naimdir ... 731

6. Nevi : Tefviz ve teslimin te'sir ve faydalar 731

7. Nevi : Tefviz ve teslim insana her iinde hereyden önemli ve

lâzmdr 733

8. Nevi : Tefviz ve teslimin nasl olduu, sebeb ve neticesi 734

ÜÇÜNCÜ FASIL: Mârifet yolunun üçüncüsü olan sabrn faydalarn alt

nevi ile beyân eder 735

1. Nevi : Sabrn faziletlerinin âyet ve hadislerle bildirilmesi 735

2. Nevi : Sabr ve tahammülün had ve hakikati, tatll ve kerâmeti 738

3. Nevi : Sabr ve tahammülün te'sir ve faydalan 739

4. Nevi : Sabr ve tahammülün ksmlar, faydalar, feryâd ve fi-

gann âfetleri 742

5. Nevi : Sabr ile her kemâl hâsl olur "742

6. Nevi : Sabr ve tahammülün elde edilme yolu ve misâlleri 744

DÖRDÜNCÜ FASIL: Dördüncü asl olan rzây alt nevi ile bildirir 748

1. Nevi : Rzânn faziletini âyet ve hadîslerle bildirir 748

2. Nevi : Kazâya rzânn tarif ve hakikati 750

3. Nevi : Kazâya rzânn fayda, alâmet ve ksmlar 752

4. Nevi : Kazâya rzânn te'sir ve faydalan 754

5. Nevi : Rzânn fayda ve hünerleri, nzâszhn zararlar 757

6. Nevi : Dört asln özeti
759

Tefviznâme 761

DÖRDÜNCÜ DÂB: Matlab- a'lâ olan mârifeti ve muhabbeti be fasl ile

bildirir

BRNC FASIL: Nefsini tanmadan Rabb'ini tanmann anahtarda oldu-

unu dokuz nevi ile bildirir
JJj

1. Nevi : Allahü Teâlâ'y tanmay âyet ve hadislerle bildirir vfab

2. Nevi : Kendini tanmak Allahü Teâlâ'y tanmaya götürür 768

3. Nevi : Mârifet-i Mevlâ, matlab- a'lâdr 770

4! Nevi : Arif, mâsivây unutup Hz. Mevlâ'y bulur 772

5. Nevi : Arif. kendi vücudundan geçip mu'rullu beka bulur 773

6. Nevi : Ârifde korku ve üzüntü yoktur 77a

7. Nevi : Zühd ehli ile. mârifet sahiplerinin farkn bildirir 777

8. Nevi : Ariflerin ânnn yükseklii

9. Nevi : Arifin ma rufu Hz. Bâri'dir

KNC FASIL: Muhabbelullah'n en yüksek maksat olduunu yirmidört

nevi ile bildirir

778

781

788
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1. Nevi : Muhabbet-i Mevlâ'nn faziletini âyetler ve hadis-i kudsî

ile bildirir 788

2. Nevi : Muhabbet-i Mevlâ'nn fazilet ve faydalarm hadis-i erif-
lerle bildirir 790

3. Nevi ; Muhabbetin haddi, hakikati 792
4. Nevi : Muhabbetin esas, özellikleri, fayda ve makamlar 794
5. Nevi : Muhabbetin baz alâmetleri .... 797
6. Nevi : Allah sevgisinin gönülde zuhuru ve cevelân 799
7. Nevi : Muhabbetin tarif ve hakikati 802
8. Nevi : Muhabbetin çeitleri ve ksmlar 804
9. Nevi ; Muhabbetin isimleri 806

10. Nevi : Muhabbetin özellikleri ve gariplikleri 808
h Nevi : Zâtn muhabbeti 811
12. Nevi : Sfatlarn muhabbeti 813
13. Nevi : Fiillerin muhabbeti 815
14. Nevi ; Eserlerin muhabbeti 817
15. Nevi : Muhabbetin dört ksmnn birbiriyle kaynamas 819
16. Nevi : Bu dört ksm muhabbetin eser ve semereleri 822
17. Nevi : Muhabbetin yedi mehur ismi 826
18. Nevi : Muhabbet aacnn yapraklar olan evk ve itiyak 829
19. Nevi : Muhabbet aacnn semeresi olan hakîki ak 832
20. Nevi : Hz. Mevlâ'nn ak, beerin aklndan yüksektir 835
21. Nevi : Akn hâli ve akn melâmeti 841
22. Nevi : Ak Mevlâ'nn gizli srlan ve yüksek âm 846
23. Nevi ; Ak- Mevlâ'nn mecaz ve hakikati 852
24. Nevi : Ak- Mevlâ'ya kavuma yollarnn usûlü 862

ÜÇÜNCÜ FASIL: Hikmet-i evliyânm iml-i sudur olduunu dört nevi ile

bildirir 868
1. Nevi : Evliya hikmetinin fazilet ve faydalarn âyet ve hadislerle

bildirir 868
2. Nevi : Evliyâ hikmetinin had ve alâmeti ve kymeti 870
3. Nevi : Evliyâ hikmeti, faydal ilimlerden lezzetli ve faydaldr ... 872
4. Nevi : Evliyâ hikmeti, onlarn temiz sözlerinden tatldr 876

DÖRDÜNCÜ FASIL: Evliyâ-i kiramn fazilet ve bereketlerini dokuz ne-
vi ile beyân eder 881

1. Nevi : Evliyâ-i kirâmn fazilet ve bereketlerinin âyet ve hadîs-
lerle bildirilmesi 881

2. Nevi : Evliyâ-i kirâmn rüsum ve âdetleri, kalb ile seyahatlar ... 883

3. Nevi : Evliyâ-i kirâmn hadd ve tarifi, vecd ve hâli 887

4. Nevi : Evliyâ-i kirâmn evsaf ve alâmetleri, huzur ve selâmetleri 891

5. Nevi : Evliyâ-i kiramn hârk- âdetleri, emniyet ve rahâtlar ... 894

6. Nevi : Evliyâ-i kirâmn harekât ve sekenât, berekât ve ibâdetleri 898

7. Nevi : Evliyâ-i kirâmn mertebe ve makamlar 902

8. Nevi : Evliyâ-i kiramn müâhedelerinin sonu ve alâmetleri 904

9. Nevi : Evliyâ-i kirâmn sfatlarnn fenas ve zâtlarnn bekas 908

BENC FASIL: Evliyann seçilmilerinin seçtikleri Nakibendi tarika-

tn yedi nevi ile beyân eder 911

1. Nevi : Nakibendi tarikatnn erkân ve hakikati 912

2. Nevi : Nakibendî yolunun üç yolundan birincisi 914

3. Nevi : Nakibendi tarikinin ikinci yolu ... • •••• 917

4. Nevi : Nakibendi tarikinin üçüncü yolu 921

5. Nevi : Nakibendi tarikinin sâliki her kemâle mâliktir 924

6. Nevi : Marifet yolunda hidâyet caddesinden saptanlar 929

7. Nevi : Tasavvuf ehlinin oniki frka olduu, bir frkasnn kur-
tulduu 932

BENC BÂB: Allahü Teâlâ'nn dergâhna sülükü sekiz Jasl ile bildirir 938
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BRNC FASIL: Scyr ve sülûkün hâl vc hüccetleri, edeb ve rükünlerini

sekiz nevi ite bildirir 938

1. Nevi : nsan rûhunun mebde ve meâd 933

2. Nevi : nsan vücudunda bulunan ehvani nefs ile ners-i natka-
y bildirir 940

3. Nevi : Nefs-i natkann insan bedenine olan taallûku 942

4. Nevi : Kalb ile sahibi arasndaki perdeler nelerdir 945

5. Nevi : nsan nefsinin ksaca yedi makam 948

6. Nevi : Kalbi kötü sfatlardan arndrp iyi sfatlarla süslemek,

kemâldir 951

7. Nevi : Yedi makamdan birinci makamda oian nefs-i emmâre ... 95G

8. Nevi : Nefs-i emmârenin birinci makamdan kurtulma yolu 958

KNC FASIL: Yedi makamdan ikincisi olan nefs-i levvâmeyi dokuz ne-

vi ile bildirir 9G1

1. Nevi : Nefs-i levvâmenin bu ismi almas ve sfatlar 961

2. Nevi : tkinci makamda duraklayan ebrâr ve mukarreblerin fark 963

3. Nevi : Nefs-i levvâmenin ikinci makamdan üçüncü makama çk-
ma çâresi 96G

4. Nevi : kinci makamda, kulu, Mevlâ'sndan ayran engeller 963

5. Nevi : kinci makamda, nefs-i levvâmenin âlcm-i misâle geçmesi 971

6. Nevi : Âlem-i misâlde olan fehvâniyye. tasfiye ve tezkiye alâ-

metleri 973

7 Nevi : Kalbin tasfiyesinin ve tezkiyesinin en gür.el ve kolay yoln 975

8. Nevi : kinci makamda sâlikte bulunan gadabn menei ve ilâc 977

9. Nevi : kinci makamda bulunan engelleri gideren iler 980

ÜÇÜNCÜ FASIL: Üçüncü makamda bulunan nefs-i mülhimeyi on nevi

ile beyân eder 982

1. Nevi : Nefs-1 mülhimenin bu ismi almas, sfatlan ve terakkisi 983

2. Nevi : Üçüncü makamda bulunan sâlikin müride teslim-i irâ-

de etmesi 985

3. Nevi : Üçüncü makamda sâlikin eriata uyarak ilerlemesi 986

4. Nevi : Hakikatin bâtn ve srr, eriat olduunu bir misâlle bil-

dirir 98?

5. Nevi : Üçüncü makama mahsûs olan isim ile itigâl 991

6. Nevi : Üçüncü makamda nefs-i müihimenin güzel vasflar 993

7. Nevi : Üçüncü makamda olan sâlike rûhânilerin hitâb 995

8. Nevi : Üçüncü makamda olan sâlikin ak hâli 997

9. Nevi : Üçüncü makamda olan sâlikin inkbaz ve iftikâr 1000

10. Nevi : Üçüncü makamda olan sâlike üçüncü ismin te'siri 1001

DÖRDÜNCÜ FASIL: Dördüncü makamda bulunan nefs-i mutmainneyi dört

nevi ile beyân eder 1004

1. Nevi : Mutmalnne nefsin bu ismi almas ve sfatlar 1004

2. Nevi : Dördüncü makamda bulunan kâmilin meyi ve iltifat ... 1005

3. Nevi : Dördüncü makamda bulunan kâmilin Peygamber'e mu-
hobcti 1C08

4. Nevi : Ezkiyânn sülfkü tercihini ve evliyâ yollarna tatbikini bil-

dirir 1009

BENC FASIL; Nefs-i rddtyyeyi üç nevi ile beyân eder 1011

1. Nefs-i râdyyenin bu ismi almas ve sfatlan 1011

2. Nevi : Beinci makamda bulunan kâmilin hâlleri 1013

3. Nevi : tlmü'l-yakîn. aynü'l-yakin ve Hakkul-yakîn hâlleri 1015

ALTINCI FASIL: Altnc makamda bulunan ne/s-i mardtyyeyi üç nevi ile

bildirir 1017

t Nevi : Nefs-i mardyyenin bu ismi almas ve sfatlan 1017

2. Nevi : Altnc makamda bulunan kâmilin hâlleri 1018
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3. Nevi : Tabiat, zili ve nefs-i rahmaninin üçünün bir cevher olduu 1021

YEDNC FASIL: Yedinci makamda bulunan nefs-i hamileyi sekiz nevi ile

beyân eder 10
J
z

1. Nevi : Nefs-i kâmilenin bu ismi almas ve sfatlar 1023

2. Nevi : Mürid-l kâmilin alâmetleri, keramet ve ibâdetleri 1025

3. Nevi : Kabiliyetli sâlikin metânet ve alâmetleri 1027

4. Nevi : Kabiliyetli sâlik üzüntü ve kabz ile münerih olur 1028

5. Nevi : Sâlik. nefs-i emmâre makamnda iken eytann yolunu

kesmesi 1030

6. Nevi : Sâlik, nefs-i levvâmede iken. eytann, yolunu kesmesi ... 1032

7. Nevi : Sâlik. nefs-i mülhlmede iken. eytann, yolunu kesmesi ... 1035

8. Nevi : Nefs-i mutmainneye gelmesi. Mevlâ'nn karasna girmesi 1036

SEKZNC FASIL: eyh ismail Tillov'nin hâllerini on nevi ile beyân eder 1039

1. Nevi : Hz. Gavs'm neseb. mezheb. mereb ve dili 1039

2. Nevi : Hz. Gavs'm kuyu hikâyesi 1042

3. Nevi : Hz. Gavs'm emâil ve ibâdetleri 1044

4. Nevi : Hz. Gavs'n âdet ve elbiseleri 1047

5. Nevi t Hz. Gavs'm müridi Osman Efendl'nin ilk hâlleri 1052

6. Nevi : Osman Efendl'nin mürid aramas 1054

7. Nevi : Hz. Gavs'n. Osman Efendi le görümesi 1057

8. Nevi : Hz. Gavs'n baz kerâmetleri !°C0

9. Nevi : Osman Efendl'nin vefât lüû7

10. Nevi : Hz. Gavs'n istikameti ve vefât zaman 10"îo

KTABIN HATMES

<HabibuHoh'm sohbeti ve erkânn dört faslda beyân eder) ">79

BRNC FASIL: Habibullah'm (s.a.v.) ksaca hâllerini ve güzel geçinmeyi

üç nevi ile bildirir
1079

1. Nevi : Resûlullah'n (s.a.v.) Ashâbn. din âlimlerinin güzel ah-

lâkm bildirir
1079

2. Nevi : nsanlarla iyi geçinmeyi âyetlerle bildirir 1081

3. Nevi : Herkese iyi davranmay hadis-1 kudsi ile bildirir 1084

KNC FASIL: nsanlarla iyi geçinmeyi, evlenmenin fayda ve zararlarm

dört nevi ile bildirir
•V" r "Y'

1. Nevi : nsanlarla iyi geçinmenin faydalarn hads-i eriflerle bil-

dirir

2. Nevi : nsanlarla iyi geçinmeyi haber ve eserle bildirir 1088

3. Nevi : nsanlarla yi geçinmeye dâir büyüklerin sözleri 1090

4. Nevi : Evlenmenin fayda ve zararlar ••• 1"3

ÜÇÜNCÜ FASIL: Hdiik ve halkla sohbetin edeb ve rükünlerini onüç ne-

vi olarak bildirir
J

99
?

1. Nevi : Kulun Mevlâ'syla huzur ve ünsiyyetinln edebleri 10Jb

2. Nevi : Âlimin tâllblerlne ta'llm ve tedrisinin edebleri 1099

3. Nevi : Talebenin üstâdmdan ilim örenmesinin ebebleri 1100

4. Nevi: Baba ve anne i!e ülfetin edebleri 1101

5. Nevi : Evlenmenin edeb ve artlar 1101

6. Nevi : Ehli le oynama ve clma'nn edeb ve artlan 1102

7. Nevi : Birleme zaman ve çocuklarn hâl ve ekilleri 1104

8. Nevi : Kiinin ehliyle sohbet ve ülfetinin edebleri 110G

9. Nevi : Kadnn kocasyla sohbet ve ülfetinin edebleri 1108

10. Nevi: Kiinin evlâdyla sohbet ve üiretlnin edebleri 1109

11. Nevi : Efendinin köle ve câriyesi ile sohbetinin edebleri 1110

12. Nevi: Akrabann akraba ile sohbetlerinin edebleri 1112

1086
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13. Nevi : Kiinin komusuyla sohbetinin edebler 1113

DÖRDÜNCÜ FASIL: Dostlarla ve tandklarla câhil ve avamla olan soh-

betin edeblerini alt nevi olarak bildirir UM
1. Nevi : tyi arkadalarla sohbetin edebleri HS
2. Nevi : nsanlar arasndaki sohbet ve ülfetin edebleri 1117

3. Nevi : Cahil kimselerle sohbetin edebleri 1119

4. Nevi : Âlimlerin zahir ilerindeki intizam 1120

5. Nevi : Evliyâ-y kiramn zahiri ilerindeki intizam 1125

6. Nevi : Bütün uzuvlarn günah ve âfetleri, zenginlik ve fakirlik

sebebleri 1128

SONSÖZ: Yukarda bildirilen tâat ve muamelât insana kolaylatran tev-

hidi bildirir 1139

münAcAat i 1*5

ÇNDEKLER 1151




