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TAKRİZ

XII. asırda Türkistan’da yaşayan, Hazret-i Türkistan Ahmed Yesevî 
bir büyük ahlâk, aşk ve irfân adamı, bir Allah dostudur. Türk Kültür 
tarihimizin de önemli şahsiyetlerinden birisidir. O, sadece Yûsuf 
Hemedânî Hazretlerinin gönlünde yaktığı İslâm’ın aşk ve irfan 
kıvılcımını kendinden sonraki tâliplere aktarmakla kalmamış, 
yetiştirdiği aksiyoner alperenleri Asya’nın bir ucundan Avrupa içlerine 
kadar göndererek insanlara adalet, tevazu, birlik ve dirlik düşüncesini 
telkin etmiştir.

Ahmed Yesevî hazretleri Türklerin İslâm ile tanışmasında âdeta köprü 
vazifesi gören, Kur’an ve sünnete dayalı İslâm anlayışını bizlere 
tanıtan şahsiyettir. Yetiştirdiği talebeleri ile bu anlayışı Anadolu’ya 
kadar taşımış Türk-İslâm tasavvufunun şekillenip gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. 

Sûfî Muhammed Dânişmend de Ahmed Yesevî’nin yetiştirdiği gönül 
erlerinden biridir. O da halifesi olduğu Ahmet Yesevî hazretleri gibi 
insanımızı aşk ve irfana davet eden kurucu bir kişiliktir. Otrâr’da 
yaşayıp kırk yıl kadar irşâd ile meşgul olmuş, kendi zamanında İslâm 
çizgisi dışına çıkan ve umumi olarak râfizilik, zındıklık ve mülhidlik 
olarak nitelendirebileceğimiz gayr-ı sünnî akım ve yollara karşı Kur’ân 
ve sünnet bayrağını açan bir gönül eri olmuştur.

Ahmed Yesevî’nin vefatından sonra Yesi şehrindeki dergâhında 
damadı Karaçukî Süleyman Hoca şeyh ve postnişîn olmuştu. Karaçukî 
Süleyman Hoca ise vefatından önce buradaki irşâd vazifesini Süzük 
Ata’ya bıraktı. Süzük Ata’yı manevi anlamda eğiterek kemale ulaştıran 
kişi de yine Sûfî Muhammed Dânişmend’dir. Merkez dergah Yesi 
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şehrinde olmakla beraber, Yesevî’nin halifelerinden Hakîm Ata Harezm 
bölgesinde, Sûfî Muhammed Dânişmend de Otrâr’da dergâh kurup halkı 
irşâd etmişlerdir. Böylece Yesevîlik üç ana merkezden (Yesi, Harezm, 
Otrâr) yayılmaya başlamıştır. Sûfî Muhammed Dânişmend’den sonra bu 
Yesevî kolu müridleriyle Taşkent, Kazıgurt-Turbat ve Taraz bölgelerine 
taşınmıştır.

Sûfî Muhammed Dânişmend’in Türk kültürü açısından diğer bir 
önemli yanı ise onun kaleme aldığı Mir’âtü’l-Kulûb adlı eserdir. 
Ahmed Yesevî’nin tasavvufî görüşlerini derlemek gâyesiyle yazılmış 
bu eser, şerîat, tarîkat ve hakîkat kavramları etrafında İslâm ve tasavvuf 
kuralları,  tarîkat âdâbı ve mârifetullah gibi konulara temâs ediyor. Bu 
yönleriyle eser, hem Yesevîlik tarih ve kültürü, hem de Türk dili ve 
edebiyatı açısından oldukça eski ve mühim bir kaynak niteliğindedir.

Türk kültürü için önemli olan bu eserin üniversitemiz tarafından 
basılmasının doğru olacağını düşünerek elinizdeki bu kitabı hazırladık. 
Mir’âtü’l-Kulûb adlı eserin hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. 
Necdet Tosun’a ve eserin ortaya çıkmasında gayretlerinden  dolayı 
Harun Sarıgül’e şahsım ve üniversitem adına en kalbî şükranlarımı 
sunuyorum.    

         
Prof. Dr. Musa Yıldız 

Mütevelli Heyet Başkanı
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ÖNSÖZ

Orta Asya’nın İslamlaşmasında ve tasavvuf kültürüyle buluşmasında 

önemli katkıları olan Hoca Ahmed Yesevî, yazdığı Türkçe şiirlerle de 

Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde etkili olmuş bir şahsiyettir. 

Kendisinden sonra yetiştirdiği talebe ve müridleriyle devam eden 

tasavvuf yolu “Yeseviyye” adıyla anılmış ve XII. asırdan XIX. asrın 

sonlarına kadar Orta Asya’nın ilim ve irfan dünyasında izler 

bırakmıştır.  

Genel anlamda Orta Asya tasavvufunu ve özelde Yesevî kültürünü 

doğru bir şekilde anlayıp yorumlayabilmek için bu bölgede yaşamış 

olan mutasavvıfların eski ve kaynak niteliğindeki eserlerini bulup 

neşretmek fevkalâde önem arz etmektedir. Çünkü elde yeterli kaynak 

olmadan yapılacak yorumlar mesnedsiz tahminlerden öteye geçemez 

ve araştırmacıları yanlış sonuçlara götürebilir. 

Hem Orta Asya tasavvuf kültürü, hem de Türk dili ve edebiyatı 

açısından oldukça mühim bir eser olan Mir’âtü’l-kulûb’u 1997 

senesinde, -o günkü şartlarda ulaşabildiğimiz İsveç/ Uppsala’daki tek 

nüshaya istinâden- neşre hazırlamış ve makale şeklinde yayınlamıştık. 

Ancak aradan geçen zaman içinde eserin Taşkent ve Almatı 

nüshalarını da temin etme imkânı oldu. İlk neşirde yazım ve okuma 

hatası olan yerleri bu yeni temin edilen nüshalarla karşılaştırıp daha 

sağlam bir metin oluşma imkânı ortaya çıktı. Ayrıca eserin, bir dergi 

sayfaları arasında unutulup kalmaması için kitap formatında 

yayınlanmasının daha faydalı ve ulaşımı kolay olacağı düşünülerek bu 

sefer kitap olarak hazırlanmış oldu. 

5
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Ayrıca ilk neşirdeki çevrimyazıda kullanılmayan transkripsiyon 

alfabesi bu neşirde kullanıldı. Buna ek olarak, Çağatay Türkçesi 

okumaya yeni başlayan gençlere faydalı olacağı düşünülerek, Türkçe 

metnin Arap harfli bilgisayar dizimi yapıldı. Son olarak metin 

günümüz Türkiye Türkçesine uyarlanıp sadeleştirildi. Bu üç bölüme, 

eser ve yazarı hakkında bir de başlangıç bölümü eklenerek Mir’âtü’l-

kulûb dört bölüm hâlinde ilim dünyasının ve okuyucuların hizmetine 

sunulmuş oldu.     

Eserin bilgisayara dizimi konusunda teknik desteklerinden dolayı 

Farhat Yusupov ve Âdem Çayan beylere müteşekkirim. Eserin makale 

şeklinden çıkıp kitap hâlinde tekrar yayınlanması konusundaki 

teşviklerinden dolayı da Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 

Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız beye ayrıca şükranlarımı arz ederim. 

Onun ısrarlı teşvikleri olmasaydı 23 yıl aradan sonra tekrar bu esere 

belki de vakit ayıramazdım. 

Hicrî VI. (miladî XII.) asrın sonlarında kaleme alındığı tahmin edilen 

ve yazıldıktan sonra bir asır içinde bazı ilaveler yapılmış olması 

muhtemel olan, neticede hicrî VII. (m. XIII.) asırda son şeklini aldığı 

anlaşılan bu eserin, sekiz asır sonra bugün tekrar ilim ve irfan 

dünyamıza yeni bir ışık olması umuduyla…

Prof. Dr. Necdet Tosun

İstanbul, 2020

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB
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BİRİNCİ BÖLÜM:

MÜELLİF VE ESER HAKKINDA

MÜELLİF: SÛFÎ MUHAMMED DÂNİŞMEND

Hoca Ahmed Yesevî’nin hicrî 562 (m. 1166) senesindeki vefatından 

sonra Yesi şehrindeki dergâhında damadı Karaçukî Süleyman Hoca 

şeyh ve postnişîn olmuştu. Yesevî’nin halifelerinden Hakîm Ata 

Harezm bölgesinde, Sûfî Muhammed Dânişmend de Otrâr’da dergâh 

kurup halkı irşâda başlamışlardı. Böylece Yesevîlik üç ana merkezden 

(Yesi, Harezm, Otrâr) yayılmaya başladı. Merkez tekke olan Yesi’deki 

dergâhın ikinci postnişîni ve Ahmed Yesevî’nin damadı olan Karaçukî 

Süleyman Hoca vefatından önce buradaki irşâd vazifesini (postu) 

Süzük Ata’ya bıraktı. Süzük Ata, tasavvufî eğitimini Otrâr’daki Sûfî 

Muhammed Dânişmend’den almıştı. Ayrıca Ahmed Yesevî’nin

ailesiyle yakınlığı vardı1. Ancak Süzük Ata’nın bu dergâhtaki 

postnişînliği çok uzun sürmedi. Ahmed Yesevî’nin torunu (Yesevî’nin 

öz kızı Gevher Hoştâc ile damadı Karaçukî Süleyman Hoca’dan 

1 Yesi (yeni adıyla Türkistan) şehrinin 5 km. kadar uzağındaki Karaçuk 
(Qorachiq) kasabası halkının sözlü rivayetine göre Ahmed Yesevî’nin kızı Gevher 
Hoştâc’ın üç oğlu vardı: İmâd, Sa’dân ve Mustafa (Süzük Ata). Yazılı kaynaklarda 
ise Gevher Hoştâc’ın Karaçukî Ahmed Hoca isminde sadece bir oğlundan bahsedilir. 
Ahmed Yesevî’nin torunu olan bu Karaçukî Ahmed Hoca’nın oğlunun adı da İmâd 
Şeyh’tir. Bk. Ahmed Nâsıruddin Merginânî, Silsile-i Nisbet-i Meşâyıh, Özbekistan 
Fenler Akademisi Biruni Şarkiyat Enstitüsü Ktp., nr. 11290, vr. 3b. Öte yandan, 
Ahmed Yesevî’nin Cemîle adında bir de üvey kızı vardır. Kaynaklarda bu üvey 
kızının Sa’dân ismindeki oğlundan bahsedilir. Nesebnâmelerde çelişkili bilgiler 
olmakla birlikte, Süzük Ata, Yesevî’nin öz kızı Gevher Hoştâc’ın değil, üvey kızı 
Cemîle’nin oğlu olabilir. Yesevî’nin üvey (evlatlık) kızı Cemîle hakkında bkz. 
Aşirbek Muminov ve dğr., İslamizatsiya i Sakralnıe Rodoslovnıe v Sentralnoy Azii,
Almatı 2008, II, 94-95, 193, 234. 

9
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doğan) Karaçukî Ahmed Hoca yaş ve mâneviyat itibariyle kemâle 

erince, Süzük Ata Yesi’deki dergâhın postnişînliğini ona devredip 

kendisi Taşkend’e gitti ve orada vafat etti. Yesevî’nin torunu Karaçukî 

Ahmed Hoca da yaşlanınca Yesi’deki dergâhı Mevlânâ Safiyyüddin 

Urung-koylakî’ye bıraktı. Mevlânâ Safiyyüddin, Ahmed Yesevî’nin 

kardeşi olan Sadr Hoca’nın torunu idi.

Yesi’deki merkez tekkenin posnişînliği bu şekilde devam ederken 

Otrâr’daki dergâhta Sûfî Muhammed Dânişmend yeni bir irşad halkası 

oluşturmuştu. Sûfî Muhammed Dânişmend hakkında kaynaklarda 

verilen bilgiler şöyledir:

Mevlânâ Safiyyüddin Urung-koylakî’nin (ö. VII./XIII. yy) 

Nesebnâme’sindeki bilgileri göre, Sûfî Muhammed Dânişmend 

Zernûkî, Ahmed Yesevî’nin önde gelen mürid ve halîfelerindendir. 

Şeyhiyle birlikte kırk defa halvete girmiş ve yine şeyhinin icâzetiyle 

Otrâr’a gidip tekke kurmuş, kırk yıl irşâdda bulunmuştur. Sûfî 

Muhammed Dânişmend’in kabri Otrâr’dadır. Önde gelen halîfesi 

Süksük Hâce (Süzük Hoca), onunki de Evliyâ Melik’tir .2

Yazarı bilinmeyen Hakîm Ata Risâlesi isimli Türkçe eserde Sûfî 

Muhammed Dânişmend hakkında şu rivâyet aktarılır: Günlerden bir 

gün kurban ayında 99.000 şeyh (derviş) hepsi hazır olup zikir ve semâ 

ile sohbet kuruldu. Namaz vakti olunca bütün dervişler namaza 

kalktılar. Hoca Ahmed Yesevî (r.a) mihraba geçti. “Acaba bu 

dervişlerin hangisi kemâle ermiş ve maksadına ulaşmıştır”, diye 

2 bk.Mevlânâ Safiyyüddîn, Neseb-nâme Tercümesi (hzr. Kemal Eraslan), İstanbul 1996, s. 
50-51. Evliyâ Melik, Ahmed Yesevî’nin torunu olan Karaçukî Ahmed Hoca’nın lakabıdır. 
Sûfî Muhammed Dânişmend’in adı Yesevî’nin hikmetlerinde de geçer, bk. Ahmed-i Yesevî, 
Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler (hzr. Kemal Eraslan), Ankara 1993, s. 180.

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB
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düşündü, gizli bir niyeti vardı. Bunları deneyelim, diyerek bir 

koyunun işkembesini (veya barsağını) ıslatıp beline bağladı, mihraba 

geçti. Sağında Hakîm Ata, solunda Sûfî Muhammed Dânişmend vardı. 

Hoca Ahmed Yesevî kırâat okuyup rükûa vardı. Koyun barsağından 

ses ve yel çıktı. Sonra secdeye vardı. Barsaktan su sızdı. Bu durumu 

gören bütün müridler “İmamın abdesti bozuldu” diyerek namazlarını 

bozdular. Hakîm Hoca namazını bozmadı. Sûfî Muhammed 

Dânişmend sol ayağını burarak basmıştı, gördü ki Hakîm Hoca ayakta 

duruyor, o da ayağını düzeltip namaza devam etti. Böylece Ahmed 

Yesevî, Hakîm Ata ve Sûfî Muhammed Dânişmend üç kişi olarak 

namazlarını edâ ettiler, sonra selam verip namazı bitirdiler. Ahmed 

Yesevî sırtını mihraba yaslayıp dervişlere dönerek şöyle dedi: “Niçin 

namazlarınızı bozdunuz? Benim abdestim yerindeydi. Ama sizi 

imtihan etmek için belime bir barsak koymuştum. İşte bakın” deyip 

gösterince hepsi ayağa kalktılar. Hoca Ahmed Yesevî: “Sizden bir tam 

mürid, bir yarım mürid kemâle ermiş” dedi. Dervişler: “Kimleri 

kasdediyorsunuz?” diye sorunca, Ahmed Yesevî: “Tam mürid olarak 

Hakîm Hoca’yı, yarım mürid diye Sûfî Muhammed Dânişmend’i 

söylüyoruz” dediler3.

Mevlânâ Şeyh’in (ö. 916/1510) Havârik-ı Âdât-i Ahrâr isimli 

Farsça eserinde ise şöyle bir menkıbe anlatılır: Hoca Ubeydullah 

Ahrâr buyuruyorlardı ki: Sûfî Muhammed Dânişmend çok âlim ve 

takvâ sahibi bir insandı. Hoca Ahmed Yesevî gelip insanları cehrî 

3 Karl G. Zaleman, “Legenda Pro Hakim-Ata: Hakîm Ata Risâlesi”, Bulletin de 
l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg (İzvestiya İmperatorskoy 
Akademii Nauk), c. IX, sy. 2, (Septembre 1898), s. 109; Anonim, Hakîm Ata Kitabı
(hzr. Münevver Tekcan), İstanbul 2007, s. 85-86.

Sûfî Muhammed Dânişmend
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(yüksek sesli) zikir ile meşgul edince, bunun bidat olduğunu ve 

Ahmed Yesevî’yi bu işten men etmek gerektiğini düşündü. Bu niyetle 

yola çıktığında, Ahmed Yesevî onun uyarmak ve îkâz etmek için

gelmekte olduğunu sezdi. Henüz görüşmeden onun üzerinde manevî 

tasarrufta bulundu. Buluştukları zaman da Sûfî Muhammed 

Dânişmend’in işini ve mânevî hâlini tamamlayıp kemâle erdirdiler. 

Uzun yıllar Ahmed Yesevî’nin yanında bulunup tasavvufî eğitim 

görmüş, zahmet çekip keşf sahibi olmuş olan Hakîm Ata, Sûfî 

Dânişmend’in bir anda kemâle eriştirildiğini görünce biraz bozuldu.

Ahmed Yesevî bu durumu anladı ve ona bakıp şöyle dedi: 

“(Üzülmenin) Faydası yok. Senin işin (manevî kemâlâtın) onun 

yanında tamamlanacak”. “Hazret-i Sultân Ahmed Yesevî’nin bir 

buçuk müridi varmış” derler ya, işte bu anlamdadır. Tam mürîd Sûfî 

Muhammed’dir, yarım mürid ise Hakîm Ata. Ve Hakîm Ata, Sûfî 

Muhammed’in yanında kemâle ermiştir4.

Bir önceki kaynakta tam mürid Hakîm Ata iken, bu kaynakta tersi 

nakledilmiş, tam mürid Sûfî Muhammed Dânişmend olmuştur. Bu 

durum, sonraki dönemlerde bu iki şahıstan devam eden farklı Yesevî 

kolları arasındaki rekâbet duygusunun ürettiği rivâyetler olarak 

yorumlanmaktadır5.

Fahreddin Ali Safî’nin (ö. 939/1532) Reşahât isimli eserinin bazı 

yazma nüshalarında Sûfî Muhammed Dânişmend hakkında şöyle 

4 Mevlânâ Şeyh, Havârik-ı Âdât-i Ahrâr, Ârif Nevşâhî, Ahvâl u Suhanân-ı Hâce 
Ubeydullâh-i Ahrâr, Tahran 1380 hş./ 2002, içinde, s. 671.  
5 Bkz. Devin DeWeese, “The Disciples of Ahmad Yasavî among the Turks of 
Central Asia: Early Views, Conflicting Evidence, and the Emergence of the Yasavî 
Silsila”, Role of Religions in the Turkic Culture (ed. Eva Csaki ve dğr.), Budapest 
2017, s. 19.

9

denir: Hâce Ahmed Yesevî’nin dört halîfesinden üçüncüsüdür. 

Yıllarca irşâd makâmında bulunmuş ve halkı Hakk’a dâvet 

etmişlerdir. Hazret-i Îşân (Ubeydullah Ahrâr) buyuruyorlardı ki: Sûfî 

Muhammed Dânişmend, çok âlim, dînine bağlı ve muttakî bir kişi 

imiş. Hâce Ahmed Yesevî Yesi’ye gelip halkı cehrî zikirle meşgûl 

edince, Sûfî Muhammed Dânişmend onu bu işten menetmek 

düşüncesiyle evinden çıkmış. Ahmed Yesevî, onun kendisini îkâz için 

gelmekte olduğunu mânen keşfedip daha görüşmeden onda mânevî 

tasarruflarda bulunmuş ve görüşme esnâsında onun işini (manevî 

hâlini) tamamlamış6.

Ahmed b. Mahmûd Hazînî’nin (ö. 1002/1593’ten sonra) Cevâhiru’l-

ebrâr’ında Sûfî Muhammed Dânişmend Zernûkî, Ahmed Yesevî’nin 

birinci halîfesi olarak gösterilir7. Ayrıca o, Ahmed Yesevî’ye 

muhâlefet ile soru sormak için gelen İmâm Mergazî’nin hâfızasındaki 

1000 soruyu silen kişi olarak takdîm edilir8.

Âlim Şeyh lakabıyla anılan Muhammed Âlim Sıddîkî (ö. 1043/1633),

Lemehât min nefehâti’l-kuds isimli Farsça eserinde Sûfî Muhammed 

Dânişmend hakkında benzer bir rivâyet nakleder. Ona göre Ahmed 

6 Fahreddin Ali Safî, Reşahât-ı Aynü’l-hayât (thk. Ali Asgar Muîniyân), Tahran 1977, I, 
20-21. Reşahât’ın Farsça tahkîkli neşrinde bulunan bu rivâyet, Osmanlı döneminde yapılan 
tercümesinde yoktur. Çünkü o tercümede farklı bir nüsha esas alınmıştır. Fuad Köprülü, 
çalışmalarında bu tercümeyi esas aldığı ve Lemehât, Tuhfetü’z-zâirîn gibi diğer bazı 
kaynaklara ulaşamadığı için Sûfî Muhammed Dânişmend hakkında Cevâhiru’l-ebrâr’ın 
verdiği bilgilerle yetinmiş ve: “Sûfî Muhammed Dânişmend hakkında diğer hâl tercemesi 
kitaplarında hiçbir kayıt yoktur”, demiştir. bk. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar, Ankara 1981, s. 34 (dipnot: 17). 
7 Ahmed b. Mahmûd Hazînî, Cevâhiru’l-ebrâr min emvâci’l-bihâr, İstanbul Üniversitesi, 
TY, nr. 3893, vr. 38b.
8 Hazînî, Cevâhiru’l-ebrâr, vr. 40a-40b, 50a-50b. Ayrıca bk. Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 
38, 89.
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Yesevî’ye soru sormak için gelen İmâm Merâğî’dir. Kerâmet 

göstererek onun zihnindeki soruları silen kişi Hakîm Ata, 

kitaplarındaki yazıları silen ise Sûfî Dânişmend’dir. Sûfî 

Dânişmend’in yazdığı Ahmed Yesevî Menâkıbı’ndan bazı nakiller de 

yapan Âlim Şeyh9, onun kabrinin Yesi’ye dört fersah mesâfedeki 

Otrâr şehrinde olduğunu söylemektedir10.

Seyyid Zinde Ali Buhârî’nin h. 1091 (m. 1680) yılında tamamladığı 

Semerâtü’l-meşâyıh isimli Farsça eserinde Sûfî Muhammed 

Dânişmend hakkında şu bilgiler yer alır: “Ahmed Yesevî’nin 

halifelerindendir. Zâhirî ve bâtınî ilimleri kendisinde toplamış idi. 

Rivâyet edilir ki, İmâm Merâgî birçok kitabını birkaç deveye yükleyip 

Hoca Ahmed Yesevî ile tartışmak için yola çıkmıştı. O henüz Yesi’ye 

gelmeden, Hoca Ahmed Yesevî bunu sezdi. Hakîm Ata’ya: Siz bu 

hocaya kalben yönelip teveccüh ve nazar edin, aklındaki bilgiler 

silinsin, dedi. Sûfî Muhammed Dânişmend’e de: Siz de bu hocaya 

kalben yönelin, kitaplarındaki yazılar silinsin, dedi. İmâm Merâgî 

gelip vaaz etmek için kürsüye çıktığında aklındaki bilgiler yok oldu, 

kitaplarına baktığında onların da silinmiş olduğunu gördü. İnkârından 

ve eleştiriden vaz geçti. Ahmed Yesevî’nin müridi oldu. Sonra Yesevî 

ona: Şimdi kürsüye çıkıp vaaz edin, deyince unuttuğu ilimler tekrar 

aklına geldi, kitaplarını da yazılı olarak buldu”11.

9 Âlim Şeyh (Muhammed Âlim Sıddîkî), Lemehât min nefehâti’l-kuds, İslamabad 1986, s. 
38-40, 48-123. 
10 Âlim Şeyh, age, s. 129-130.
11 Seyyid Zinde Ali, Semerâtü’l-meşâyıh, Taşkent, Özbekistan Fenler Akademisi 
Bîrûnî Şarkiyat Enstitüsü Ktp., nr. 1336, vr. 100b-101a.

11

Muhammed Şerîf el-Hüseynî (ö. 1109/1697-8) Huccetü’z-zâkirîn

isimli Farsça eserinde İsmâil Ata’dan bahsederken şöyle der: “Şu 

konu kapalı kalmasın ki, Hz. Sultân İsmâil’in üç mânevî nesebi 

(intisâb ve icâzeti) vardır. Birincisini, Şeyh Mustafa (k.s)’dan almıştır 

ki ona bazıları Süzük Ata, bazıları da Süksük Ata diyorlar. Onlar Hz. 

Sûfî Dânişmend’den ve onlar da Hz. Hâce Ahmed Yesevî’den 

almışlardır”12. (Bu rivâyetten, Sûfî Dânişmend’in halîfesi Süzük 

Ata’nın asıl isminin Şeyh Mustafa olduğunu anlıyoruz. Hadîkatü’l-

ârifîn’de ise Muhammed olarak geçiyor). Âlim Şeyh gibi, Muhammed 

Şerîf de, Sûfî Dânişmend’in yazdığı menâkıbdan istifâde etmiştir13.

Nâsıruddîn Buhârî, Tuhfetü’z-zâirîn’de Sûfî Dânişmend’in Ahmed 

Yesevî’nin üçüncü halîfesi olduğunu, muttakî bir insan olup Otrâr’da 

Arslan Bâb’ın yakınında medfûn bulunduğunu söyler14. Oysa Ebû 

Tâhir Semerkandî (ö. 1251/1835’ten sonra), Semeriyye adlı eserinde 

onun Semerkand yakınlarında medfûn olduğunu, mezar taşında 

isminin açıkça görüldüğünü ve Lemehât’ta hayâtı hakkında geniş bilgi 

bulunduğunu söylemektedir15. Semerkandî, Sûfî Dânişmend adındaki 

başka bir şahsın kabrini, söz konusu şahısla karıştırmış olmalıdır. 

Bugün Kazakistan’da eski adıyla Yesi, yeni adıyla Türkistan şehrinin 

yaklaşık 50 km uzağındaki Otrâr (bugünkü telaffuzu Otırar) 

12 Muhammed Şerîf, Huccetü’z-zâkirîn li reddi’l-münkirîn, Süleymaniye Ktp, Reşid Efendi, 
nr. 372, vr. 99a.
13 Muhammed Şerîf, Huccetü’z-zâkirîn, vr. 92a. Huccetü’z-zâkirîn’i tedkîk eden Zeki Velidi 
Togan, orada Sığnâkî’nin yazdığı Ahmed Yesevî hakkındaki menâkıbtan yapılan nakli yanlış 
anlamış, “îşân” zamirini yanlış yere bağladığı için bu menâkıbın Sûfî Dânişmend hakkında 
olduğunu ileri sürmüştür. bk. Zeki Velidi Togan, “Yesevîliğe Dâir Bazı Yeni Malûmat”, Fuad
Köprülü Armağanı, İstanbul 1953, s. 526.
14 Nâsıruddîn Buhârî, Tuhfetü’z-zâirîn (nşr. Molla Muhammedî Mahdûm), Buhara 1910, s. 
86.
15 Ebû Tâhir Semerkandî, Semeriyye (nşr. Îrec Efşâr), Tahran 1343/1965, s. 111.
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bölgesinde Arslan Bab türbesine 200-300 metre mesafede etrafı tel 

örgüyle çevrilmiş büyükçe bir toprak yığını vardır ve kenarında Kazak 

Türkçesi ile “Danışpan Ata” yazmaktadır. Otrar halkı tarafından Sûfî 

Muhammed Dânişmend’in kabrinin burada olduğu kabul 

edilmektedir. Ancak Otrâr şehri Moğol istilası döneminde yıkıldığı 

için mezar da o dönemde yıkılmış olabilir. 

Sûfî Muhammed Dânişmend’in vefat tarihi bilinmemektedir. Ancak 

şeyhi Ahmed Yesevî genel kabule göre h. 562 (1166) senesinde vefat 

etmiştir. Yesevî, vefatından kısa süre önce cesedini yıkama ve 

kefenleme işini Sûfî Dânişmend ile Abdülhâlik Han’a vasiyet ve 

havâle etmiştir16. Sûfî Dânişmend’in damadı ve müridi Abdülmelik’in 

de h. 650 (1252) yılında vefat ettiğine dâir bir bilgi vardır17. Bu 

durumda Sûfî Dânişmend’in vefatı, şeyhi ile damadının vefat tarihleri 

arasında, yani h. VI. (miladî, XII.) asrın sonları ile VII. (m. XIII.) 

asrın başlarında olması muhtemeldir.

Otrâr’daki dergâhın (sûfîhânenin) şeyhi olan Sûfî Muhammed 

Dânişmend uzun yıllar bu bölgede halkı irşâd etmiş, Otrâr idarecisi 

Hasan Han (b. Abdülhâlik Han) da ona mürid olmuştur. Sûfî 

Muhammed Dânişmend’in dergâhına bazı arazi ve sular vakf 

edilmiştir18. Rivâyete göre Sûfî Muhammed Dânişmend’in babası 

Mahmud Hoca Zernûkî, onun da babası Muhammed Hoca 

16 Muminov ve dğr., İslamizatsiya, II, 244.
17 Ahmed Yesevî’nin vefatı için bk. Aşirbek Muminov ve dğr., İslamizatsiya i Sakralnıe 
Rodoslovnıe v Sentralnoy Azii, Almatı 2008, II, 173, 189, 244; Gulâm Server Lâhûrî, 
Hazînetü’l-asfiyâ, Leknev 1290/1873, I, 531-532. Abdülmelik’in vefatı için bkz. Muminov ve 
dğr., age, II, 190, dipnot: 30.
18 Vakfeden kişi olarak Kayu Tigin ismi geçer ki, Hasan Han ile aynı kişi olması 
muhtemeldir. Bk. Aşirbek Muminov ve dğr., İslamizatsiya …, II, 68.
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Zernûkî’dir. Bu son zât, Tatike Han lakaplı Şah Muhammed’in (ö. 

Otrâr, 530/1135) damadıdır19.

Sûfî Muhammed Dânişmend iki önemli mürid yetiştirmişti. Birisi aynı 

zamanda damadı olan Abdülmelik idi. Abdülmelik (ö. 650/1252) 

Ahmed Yesevî’nin kardeşi (veya ağabeyi) olan Sadr Hoca’nın iki 

oğlundan biriydi. Kaynaklar, bu nikâh öncesi mehir konusunda bazı 

tartışmaların yaşandığını anlatır20. Abdülmelik’in oğlu Abdâl 

Ali’dir21. Abdâl Ali’ye 19 Receb 680 (3 Kasım 1281) tarihinde 

Yesi’deki merkez tekkenin şeyhi Mevlânâ Safiyyüddin Urung-

koylakî’nin icâzet verdiği kaydedilmektedir22.

Sûfî Muhammed Dânişmend’in diğer mürid ve halifesi ise, yukarıda 

adı geçen Süzük Ata’dır (bazı kaynaklarda Süksük veya Sükçük Ata 

şeklinde geçer). Süzük Ata’nın gerçek adı bazı kaynaklara göre 

Mustafa23, bazılarına göre ise Muhammed’dir24.

Rivâyete göre Süzük Ata bir gün yıkanacak çamaşırlarını bir torbaya 

koyup çamaşırhâneye götürür. Çamaşırcı: “İsminiz nedir? Yıkanacak 

19 Aşirbek Muminov ve dğr. (ed.), İslamizatsiya i Sakralnıe Rodoslovnıe v Sentralnoy Azii,
II, 189-190.
20 Aşirbek Muminov ve dğr. (ed.), İslamizatsiya…, II, 189-190. Sûfî Muhammed 
Dânişmend’in iki kızı varmış. Birisini Abdülmelik’e, diğerini Karaçukî Sadr Hoca’ya 
vermiştir. Bkz. Muminov ve dğr., age, II, 125. Karaçukî Sadr Hoca Abdülmelik’in babası, 
Ahmed Yesevî’nin de kardeşidir. Bk. Muminov ve dğr., age, II, 124. Bu durumda Sûfî 
Dânişmend iki kızını aynı âileye, bir baba ve oğluna vermiş olmaktadır.
21 Bir kaynakta Abdülmelik’in oğlu Yûnus Şeyh, onun da oğlu Abdüla’lâ olarak 
kayıtlıdır. Bkz. Muminov ve dğr., İslamizatsiya…(ed. Devin DeWeese- Aşirbek 
Muminov ve dğr.), Almatı 2013, I, 525.
22 Muminov ve dğr., age, II, s. 125.
23 Muhammed Şerîf Buhârî, Huccetü’z-zâkirîn li reddi’l-münkirîn, Süleymaniye 
Ktp., Reşid Efendi, nr. 372, vr. 99aç
24 Hoca İshâk b. İsmâîl Ata, Hadîkatü’l-ârifîn, Özbekistan Fenler Akademisi Biruni Şarkiyat 
Enstitüsü Ktp., nr. 11838, vr. 74a.
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elbisenize yazalım ki başkalarının çamaşırlarıyla karışmasın” der. 

Süzük Ata: “Benim adım Firavun” diye cevap verir. Çamaşırcı: 

“Başka isim bulamadın da mı, böyle isim koydun?” deyince, Süzük 

Ata şöyle der: “Aslında ismim Muhammed. Ama peygamberimizin 

ismini yıkanacak çamaşıra yazmak, sonra bu çamaşırı tokmakla 

dövmek ve bu ismi hafife almak uygun değildir. Bu sebeple ismim 

Firavun diyorum”25.

Kabri Taşkent’te olan Süzük Ata da üç önemli mürid yetiştirmiştir. 

Birincisi Ahmed Yesevî’nin torunu Karaçukî Ahmed Hoca olup lakabı 

Evliyâ Melik’tir26. İkincisi Melikü’z-zühhâd lakaplı bir zât olup Taraz 

bölgesinde idarecilik de yapmış, kendisinden sonra Ebu’n-Nûr 

Süleyman Âşık şeyh olmuştur27. Süzük Ata’nın üçüncü önemli müridi 

İbrahim Ata’dır. İbrahim Ata’nın oğlu İsmail Ata, onu da oğlu Hoca 

İshâk’tır. Bu son zât (Hoca İshâk) h. VIII. (m. XIV.) asrın ortalarında 

Çağatay Türkçesi ile Hadîkatü’l-ârifîn isminde mühim bir tasavvufî 

eser kaleme almıştır28. İsmail Ata ile Hoca İshak’ın türbeleri 

Kazakistan’ın güneyinde Kazıgurt ilçesinin Turbat kasabasındadır.

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, Ahmed Yesevî’nin müridi olan Sûfî 

Muhammed Dânişmend Otrâr’da yaşayıp irşâd ile meşgul olmuş, 

25 Hoca İshâk b. İsmâîl Ata, Hadîkatü’l-ârifîn, vr. 74a. 
26 Karaçukî Ahmed Hoca, dedesi Ahmed Yesevî’nin (ö. 562/1166) vefat ettiği 
günlerde yani h. 562’de doğmuş (bkz. Muminov ve dğr., İslamizatsiya, II, 173-174), 
Evliyâ Melik ya da Melik Ata lakabı ile anılmış (age, II, 189-190) ve 92 yıl 
yaşamıştır (Mevlânâ Safiyyüddin, Neseb-nâme Tercümesi, s. 61). Bu durumda 
vefatı: 562+92=654 hicrî senesi olmaktadır (miladî 1256).
27 Muhammed Senûsî, es-Selsebîlü’l-ma’în fi’t-tarâikı’l-erba’în, aynı müellifin el-
Mesâilü’l-aşer isimli eserinin hâmişinde, Bingâzî 1387/1968, s. 142.
28 Hadîkatü’l-ârifîn’in muhtevâsı için bkz. Necdet Tosun, Türkistan Dervişlerinden 
Yâdigâr: Orta Asya Türkçesiyle Yazılmış Tasavvufî Eserler, İstanbul 2011, s. 38-47.
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kendisinden sonra bu Yesevî kolu müridleriyle Taşkent, Kazıgurt-

Turbat ve Taraz bölgelerine taşınmıştır. 

Sûfî Muhammed Dânişmend’e iki eser nisbet edilmektedir. 

Birincisinin adı bilinmemekle birlikte Ahmed Yesevî’nin hayatı ve 

sözlerine dâir olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserden nakillere, Âlim 

Şeyh’in (ö. 1043/1633) Lemehât ve Muhammed Şerîf’in (ö. 

1109/1697) Huccetü’z-zâkirîn isimli Farsça eserlerinde 

rastlanmaktadır. Lemehât’ta şöyle denir: “Sûfî Dânişmend 

rahmetullahi aleyh Hz. Sultânü’t-tarîka’nın (Ahmed Yesevî’nin) 

menâkıbında buyurmuşlar ki: Onların üstâdı Hızır aleyhisselâm’dır”29.

“Onların (Yesevî’nin) menakıbının sâhibi Sûfî Dânişmend der ki: 

Onların intisâbı Şeyh Şihâbeddin es-Sühreverdî es-Sıddîkî’yedir”30.

“Azîzim! Hz. Sultân’ın (Ahmed Yesevî’nin) bazı mübârek sözlerini -

ki Sûfî Dânişmend onların menâkıbı hakkında derlemiştir-

zikredeceğiz, dinle! Hoca Ahmed Yesevî (k.s) gayret konusunda şöyle 

buyurmuşlar: Gayret, Hak’tan gayrısını gönülden çıkarman, Hak’tan 

başka her şeye (mâsivâya) düşman olman, onları kalpten temizlemen 

ve gayrı düşünmeyi şirk olarak kabul etmendir…”31.

Burada yapılan nakiller, Sûfî Muhammed Dânişmend’e nisbet edilen 

ikinci eser olan Mir’âtü’l-kulûb’da geçmediğine göre, bu adı 

bilinmeyen birinci eser, farklı bir eser olmalıdır. Âlim Şeyh Lemehât

isimli eserinde Ahmed Yesevî’den birçok nakiller yapmakta (s. 48-

123) ve bu bölümün sonunda: “Azîzim! Ahmed Yesevî’nin bazı 

mübârek sözlerini özetledik” demektedir. Bu bölümdeki nakillerin 

29 Âlim Şeyh, Lemehât min Nefehâti’l-kuds, s. 38. 
30 Âlim Şeyh, age, s. 39-40; Muhammed Şerîf Buhârî, Huccetü’z-zâkirîn, vr. 92a. 
31 Âlim Şeyh, age, s. 48-49. 
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çoğu, Sûfî Dânişmend’in adı ve orijinal dili bilinmeyen eserinden 

yapılmış olabilir. Bu durumda Sûfî Dânişmend’in adı bilinmeyen ama 

Menâkıb-ı Ahmed Yesevî’ye dâir diye anılan ilk eserinin geniş bir 

özetinin -Lemehât’taki Farsça nakiller sayesinde- elimizde olduğunu 

söyleyebiliriz.

Sûfî Dânişmend’e nisbet edilen ikinci eser ise Çağatay Türkçesiyle 

yazılmış olan Mir’âtü’l-kulûb’dür.

17

ESER: MİR’ÂTÜ’L-KULÛB

Eserin Nüshaları:

Uppsala nüshası

İsveç’in Uppsala şehrindeki Üniversite Kütüphânesinde, 472 numaralı 

mecmûa içinde 158b-177a varakları arasındadır32. Toplam 534 varak 

olan bu mecmûa 1249/1833 senesinde istinsâh edilmiştir. 

Mecmûadaki diğer belli başlı eserler şunlardır: Sûfî Allahyâr, 

Meslekü’l-muttakîn; Salâh b. Mubârek Buhârî, Enîsü’t-tâlibîn ve 

uddetü’s-sâlikîn; anonim, Nesebnâme-i Hâce Ahmed Yesevî ve 

Nesebnâme-i İsmâîl Ata; Hoca İshâk b. İsmâil Ata, Risâle

(Hadîkatü’l-ârifîn’in kısa bir özeti); Abdullah Dihlevî, Risâle; Reşahât

ve Muhammed Pârsâ’nın Tahkîkât’ından birer bölüm; Ahmed Kâsânî, 

Vâkı‘a-i Hakkâniyye33. Bu mecmuadaki Mir’âtü’l-kulûb nüshası 

bozuk bir hatla yazılmıştır. Bu tek nüshaya istinâden eserin

çevrimyazısı ve Türkiye Türkçesine çevirisi 1997’de ilk defa 

tarafımızdan yapılmış ve makale şeklinde yayınlanmıştır34. Bu 

makaleden istifâdeyle daha sonra eserin Kazakça35 ve Özbekçe36

neşirleri de yapılmıştır.

32 Sûfî Muhammed Dânişmend, Mir’âtü’l-kulûb, İsveç (Sweden), Universitätsbibliothek zu 
Uppsala, No. 472/15, vr. 158b-177a; K. V. Zetterstéen, Die Arabischen, Persischen und 
Türkischen Handschriften der Universitätsbibliothek zu Uppsala, Uppsala 1930, I, 307.
33 Zetterstéen, age, I, 305-313.
34 Necdet Tosun, “Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: Mir’âtü’l-kulûb”, İLAM 
Araştırma Dergisi, c. 2, sy. 2 (1997), s. 41-85.
35 Aziret Sultan Hoca Ahmet Yesevi, Konıldın Aynası (Mir’âtü’l-Kulûb), (hzr. Dosay 
Kencetay Tursınbayoğlu), Ankara 2000.
36 Sûfî Muhammed Dânişmend, Mir’âtü’l-Kulûb (Hoca Ahmad Yassaviy, Devân-ı Hikmat: 
Yangi Tapılgan Namûnalar (Hzr. Nâdirhan Hasan) kitabının içinde, Taşkent 2004, s. 139-175.
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çoğu, Sûfî Dânişmend’in adı ve orijinal dili bilinmeyen eserinden 

yapılmış olabilir. Bu durumda Sûfî Dânişmend’in adı bilinmeyen ama 

Menâkıb-ı Ahmed Yesevî’ye dâir diye anılan ilk eserinin geniş bir 

özetinin -Lemehât’taki Farsça nakiller sayesinde- elimizde olduğunu 

söyleyebiliriz.

Sûfî Dânişmend’e nisbet edilen ikinci eser ise Çağatay Türkçesiyle 

yazılmış olan Mir’âtü’l-kulûb’dür.
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ESER: MİR’ÂTÜ’L-KULÛB
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Taşkent Nüshaları

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde, Özbekistan Fenler Akademisi Biruni 

Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi, 3. Kısım’da (Hamid Süleymanov 

Yazmaları bölümünde) Mir’âtü’l-kulûb’un iki yazma nüshası vardır. 

Bunlardan biri (nr. 3004, vr. 1b-17a) hicrî 1252 senesinde (1836)

istinsah edilmiştir. Bu nüsha, Uppsala nüshasıyla büyük benzerlik arz 

eder. Hattı Uppsala nüshasına göre daha düzgündür. Anlam yönünden 

Uppsala nüshasında problemli olan bazı kelime veya cümleler bu 

Taşkent nüshasında daha düzgün ve anlamlıdır. Eserin bir diğer 

nüshası aynı bölümde 2851 numaradadır (vr. 1b-21a).

Almatı Nüshası

Kazakistan’ın Almatı şehrindeki Millî (Uluttuk) Kütüphane’de 1622-

386 numarada kayıtlı mecmuanın ikinci risâlesidir (vr. 12a-39b). Bu 

mecmuanın birinci risâlesi Ahmed Yesevî’nin Fakrnâme isimli 

Türkçe eseridir. İkinci risâle Mir’âtü’l-kulûb, üçüncü risâle Hakîm 

Ata’nın menkıbeleridir (vr. 39b-66a). Ardından Câmiu’l-makâmât

isimli Farsça eserden muhtasar bir tercüme ile devam eder. 

Mir’âtü’l-kulûb’un Almatı nüshası, Uppsala ve Taşkent nüshalarına 

göre daha uzun ve ilavelidir. Bazen paragraflar hattâ sayfalarca 

ilâveler ihtivâ eder. Öte yandan bu nüshanın başında eseri derleyen 

kişi olarak Sûfî Muhammed Dânişmend’in ismi geçmez. Mir’âtü’l-

kulûb’un Uppsala ve Taşkent yazmalarına eserin kısa redaksiyonu,

Almatı nüshasına ise ilaveli uzun redaksiyonu demek mümkündür.

İlerleyen sayfalarda metni sunulacak olan bu çalışmada Uppsala (U) 

ve Taşkent (T) nüshaları esas alınmış, gerektiğinde Almatı (A) 

nüshasından istifade edilmiştir. 
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Eserin Müellife Âidiyeti Meselesi:

Sûfî Muhammed Dânişmend’e nisbet edilen Mir’âtü’l-kulûb adlı 

eserde Ahmed Yesevî’nin (ö. 562/1166) yanısıra sık sık Necmeddîn 

Kübrâ’dan (ö. 618/1221) nakiller yapılmış olması, üstelik Zengi 

Ata’nın (ö. 656/1258-9) halîfelerinden Sadr Ata’ya ait olduğu 

anlaşılan Sadr Ata Risâlesi’nden bahsedilmesi bazı şüpheleri 

uyandırmaktadır. Zîrâ Sadr Ata, Ahmed Yesevî’den takrîben bir asır, 

Sûfî Dânişmend’den de yarım asır sonra (h. VII. asırda) yaşamış 

olması gerekir. Gerçi bu risâlede bahsedilen Sadr Ata’nın, Ahmed 

Yesevî’nin kardeşi olduğu söylenen Sadr Hoca olması da ihtimal 

dâhilindedir37 ki o zaman mesele hallolur. Ancak Sadr Ata adıyla 

meşhur olan kişi Zengi Ata’nın halîfesidir.

Öte yandan Uppsala ve Taşkent nüshalarında eseri yazan/derleyen kişi 

olarak Sûfî Muhammed Dânişmend’in ismi zikredilmiş ise de, Almatı 

nüshasında böyle bir bilgi yoktur ve Almatı nüshası metinde ilave 

bilgiler içermektedir. Bu durumda eserin önce Sûfî Muhammed 

Dânişmend tarafından hicrî VI. (m. XII.) asrın sonlarında kaleme 

alındığı, zamanla bazı dervişler tarafından esere eklemeler yapılarak 

hicrî VII. (m. XIII.) yüzyılda son şeklini aldığı tahmin edilebilir. Bu 

yönüyle eser, hem Yesevîlik tarih ve kültürü, hem de Türk dili ve 

edebiyatı açısından oldukça eski ve mühim bir kaynak niteliğindedir.

37 Mevlânâ Safiyyüddîn, Neseb-nâme Tercümesi, s. 48-49. Yesevî’nin kardeşi Sadr 
Hoca’nın h. 570 (m. 1174) senesinde vefat ettiği nakledilir. Bk. Muminov ve dğr., 
İslamizatsiya, II, 189, dipnot: 29.
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Eserin Muhtevâsı:

Mir’âtü’l-kulûb, Ahmed Yesevî’nin tasavvufî görüşlerini derlemek 

gâyesiyle yazılmış bir eserdir. Ancak eserde Necmeddîn Kübrâ ve 

diğer bazı mutasavvıfların görüşleri de nakledilmektedir. Eser üç 

bölümden oluşur: Şerîat, tarîkat ve hakîkat. Birinci bölümde İslâmî ve 

tasavvufî kurallar, ikinci bölümde tarîkat âdâbı, üçüncü bölümde ise 

mârifetullah konularına temâs edilir. Eserde, irşâda ehil olmayan 

kişilerin şeyhlik iddiâsında bulunmaları şiddetle tenkîd edilmiştir. 

Eserde önce şeriat, tarîkat ve hakikat kavramları izah edilir ve şöyle 

denir: 

Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) der ki: “Şerîat, zâhiren uzuvlarla 

amel (ve ibâdet) etmek; tarîkat, kalp ile (ihlâs ve huşû ile) amel etmek; 

hakîkat ise sır (kalbin içindeki cevher, gönül) ile amel etmektir…”

Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) der ki: “Kendisine uyulan önder 

insanlar üç kısımdır: Şerîat önderleri âlimler ve pâdişahlardır, tarîkat 

önderleri şeyhler ve sûfîlerdir, hakîkat önderleri de ârifler ve Hakk 

Teâlâ’ya yakın olan velîlerdir”…

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: “Bazı insanlar şeriat yolunda

yürüyorum, bazıları tarîkat yolundayım derler, bazıları da hakikat 

yolunda yürüyorum deyip iddiâda bulunur. Şerîatla yürüdüğünü iddiâ 

edenlere mü’min ve müslüman derler. Tarîkat yolunda yürüyenlere 

şeyh, sûfî ve zâhid derler. Hakîkat yolunda yürüyenlere de ârif, âşık ve 

muhib derler”.

Eserin birinci bölümü olan “Şerîat” konusunda şöyle denir:

21

Sûfî Muhammed Dânişmend, Sultânü’l-ârifîn’den (Ahmed 

Yesevî’den) nakleder ki: “Bir kimsenin şerîatı tamam olmadan tarîkat 

yoluna girmesi (doğru) olmaz. Kişi benlikten yani kibirden vaz geçip 

yokluğa (fenâ makâmına) erişse, ölmeden önce ölse (nefsini terbiye 

etse), sonra tarîkata girse (câiz ve uygun) olur”.

Eserin ikinci bölümü olan “Tarîkat” konusunda şöyle denir:

Haberde nakledilir ki: “Ruhların anası, Muhammed (a.s)’dır ve 

cesedlerin anası Âdem (a.s)’ın cesedidir. Tenler (bedenler) atası, 

Âdem (a.s)’ın tenidir, demişler. En iyisini bilen Allah’tır. Hz. 

Muhammed (a.s)’ın rûhundan önce ruh yaratılmadı ve dahi Âdem 

(a.s)’ın zâtından önce beden yaratılmadı. Bu sebeple Hz. Peygamber 

(s.a)’in rûhu ruhların atası oldu. Âdem (a.s)’ın bedeni de bedenlerin 

atası oldu”.

Bu paragrafta anlatılmak istenen şey Hakîkat-ı Muhammediyye 

konusudur. Tasavvuf tarihinde klasik kaynaklarda bulunmayan bu 

düşünce zamanla sûfîler arasında kabul görmeye başlamıştır. Bu 

anlayışa göre, Cenâb-ı Hakk’ın ilk yarattığı şey Hz. Peygamber’in 

ruhudur. Buna “Hakîkat-i Muhammediyye”, “Nûr-i Muhammedî”

veya “Taayyün-i Evvel” denir. Sonra bu ruhtan bütün kâinât

yaratılmıştır. 

Ahmed Yesevî’den aktarılan sözde Hz. Peygamber’in ruhunun, bütün 

ruhların anası veya babası olduğu ifade edilmiş yani ilk yaratılan şeyin 

o olduğu îmâ edilmiş ise de, kâinâtın o ruhtan yaratıldığı şeklinde bir 
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ifade yer almamıştır. Ancak tasavvuf tarihinde bu konu zamanla o 

yönde gelişmiştir38.

Yine eserin tarikat bölümünde şöyle denir:

Rasûlullah (s.a) buyurdular: Tarîkat, benim fiillerimdir. Yani yaptığı 

işlerdir. Gecelerde aslâ uyumazlardı. Zikir ve tesbîhten bir ân bile 

uzak durmazdı. Sadece gündüz öğle vaktinde kaylûle uykusu 

yaparlardı. Rasûlullah (s.a) buyurdular: Gözlerim uyur ama kalbim 

uyumaz. Yani göz uyur ve gönül uyumaz. Yemeği az yer idiler…

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Gönül âlemi açılmadıkça şeyhlik 

yapmak ve mürid edinmek doğru olmaz. Şeyh Ahmed Yesevî der ki: 

(Bir kişi) yetmiş makâmdan geçmeden şeyhlik iddiâsında bulunsa o 

hemen kâfir olur…

Şeyh Ahmed Yesevî nakleder ki: Yetmiş makamın ilmini bilmek 

gerek, ondan sonra Mevlâ azze ve celle’den yardım gelirse (yüksek) 

makâma ulaşır. Mevlânâ Sûfî Dânişmend der ki: Keşfu’l-kubûr 

(kabrin içindekileri görmek) ve keşfu’l-kulûb (kalbin içindekileri 

görmek, karşıdaki insanın duygularını sezmek) bütün bu makamların 

başlangıcıdır. Bunlar (diğer makâmlardan) daha küçük olanlardır…

38 Aslında bu düşüncenin bir benzeri Hıristiyan kültüründe de vardır. Yuhanna İncili’nin ilk 
cümleleri şöyledir: “Başlangıçta Söz (yani Hz. İsa) vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz 
Tanrı’ydı. Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan 
hiçbir şey O’nsuz olmadı”. Bu ifadelerde Allah’ın ilk var ettiği şeyin Söz yani Hz. İsa veya 
İsa’nın ruhu olduğu, sonra bu ruhtan kâinatın yaratıldığı ifade edilmektedir. İslam dini 
geldikten sonra bazı sûfîler “Hz. Peygamber bütün peygamberlerin en üstünü olduğuna göre, 
ilk yaratılan şey Hz. İsa’nın ruhu değil, Hz. Muhammed’in ruhu olması gerekir ve her şey 
İsa’nın ruhundan değil, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed’in ruhundan yaratılmış olmalı” 
diye düşünerek Hakikat-ı Muhammediyye düşüncesini geliştirmiş olabilirler. Bu konuda bkz. 
Mehmet Demirci, “Hakikat-i Muhammediyye”, DİA (Diyanet İslam Ansiklopedisi), İstanbul 
1997, c. XV, s. 179-180. 
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Şeyh Necmeddin Kübrâ der ki: (Müridden) hediye almanın şartı 

şudur: Hediye veren müridin verdiği az çok her ne olursa olsun, onu 

fakir, yoksul ve muhtaçlara vermek gerek. İkincisi, az ve çoğu denk 

görmek gerek. Üçüncüsü, (şeyh bu hediyeyi) kendi âile efrâdına 

vermemelidir. Ayrıca o hediye şühpeli ise hiç almamalıdır. Hediye 

veren dervişe duâ edip Tanrı’dan emirlerine uymada doğru yol nasîb 

etmesini dilemelidir…

Sûfî Muhammed Dânişmend der ki: Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed 

Yesevî (r.h)’dan şöyle işittim ki: Mürid, bir şeyhe intisâb edip 

bağlandıktan sonra gidip başka bir şeyhe intisâb etmesi (uygun) 

olmaz. Ama şâyet bu şeyh (hakîkî) mürşid değilse ve müridi maksada 

ulaştıramıyorsa, mürid de başka şeyhe gidip hizmet etse ve o mürşid 

sâyesinde murâdı hâsıl olsa bu câiz olur…

Mir’âtü’l-kulûb’un üçüncü bölümü “hakikat” hakkındadır. Bu 

bölümde şöyle denir:

“Peygamber (s.a) Hz. Mevlâ ‘azze ve celle’den inâyet dileyip 

mücâhede etti. Yetmiş bin makamı geçti, hakîkata girince onun ne 

olduğunu tümüyle (tam anlamıyla) gördü. Gönül miracı yaptı. Beden 

miracı da ondan haber verir”…

“Hakîkat konusunda anlatılan yetmiş makamı geçmeden, yetmiş bin 

perdeyi aşmadan ve Hz. Peygamber (s.a)’in gördüklerini görmeden, 

bir kimse “ben Hakk’a ulaşıyorum” diye iddiâda bulunsa, iddiâsı 

yalan, kendisi yalancı ve Tanrı’ya düşman olur”…

“Kutbu’l-aktâb Hâce Ahmed Yesevî ve Tabakât meşâyıhı 

(Tabakâtu’s-sûfiyye adlı eserdeki ilk dönem sûfîleri) şöyle 
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demişlerdir: Âhir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhûr edecek ki, 

Şeytan aleyhi’l-la‘ne onlardan ders alacak ve onlar Şeytan’ın işini 

yapacaklar. Halka dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. 

Müridlerine yol gösterip onları maksada ulaştıramayacaklar. Dış 

görünüşlerini süsleyip müridden daha çok hırs sâhibi olacaklar ve 

içleri (bâtınları) harâb olacak. Küfür ile îmânı farklı görmeyecekler, 

âlimleri sevmeyecek ve onlara iltifât etmeyecekler. Ehl-i Sünnet ve 

cemâatı düşman görüp ehl-i bidat ve dalâleti sevecekler. Kötülüklerini 

öne çıkarıp Hak Teâlâ’dan iyilik umacak ve şeyhlik iddiâsında 

bulunacaklar. Ama şeyhlik işini de kötü yapıp müridlerin kapısında 

(veya istekleri doğrultusunda) yürüyecekler. Bu haldeki kişi, müride 

şeyhlik yapamayacak ama şeyhmiş gibi davranıp hediye (bağış) 

alacaklar. Mürid birşey vermezse, o zorla alacak. Eğer o aldığı nesneyi 

lâyık olan kişiye ve yoksula vermeyip kendine ve âilesine sarf ederse, 

it ölüsü yemiş gibi olur. Eğer o taraftan alıp yese veya kıyâfet giyse, o 

giysi üzerinde (omuzunda) olduğu sürece, kıldığı namaz ve tuttuğu 

oruç Allah Teâlâ dergâhında makbûl olmaz ve yediği her lokma için 

Cehennem’de üçbin yıl azap görür”.

“Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) şöyle derler: Bizden sonra böyle bir 

bidatçıya kim pîr deyip hizmet ederse kâfir ve mel‘ûn olur. Böyle bir 

kimsenin yaptıklarını ilim yerine (bedeline) tutmak ve bidatını sünnet 

yerine tutup helâl görmek, tüm bunlar şerîatta küfür, tarîkatta 

reddedilmiş ve hakîkatta usanılmış işlerdir. Ayrıca Hâce Ahmed 

Yesevî (r.h) dediler ki: Vay o kişilere ki böyle şeyhlere el uzatıp 

mürid olurlar. Kendilerini azâba atarlar…”

25

Görüldüğü üzere Mir’âtü’l-kulûb’da sahte şeyhler şiddetle 

eleştirilmektedir. Yetmiş makâmdan geçmeden, icâzet almadan şeyh 

rolüne giren, müridlerini olgunlaştıramayan, hattâ onları istismâr edip 

paralarını alan sahte şeyhler kötülenmektedir. İleriki dönemlerde bazı 

sahte şeyhlerin ortaya çıkacağı, bunların Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’i 

düşman gibi görecekleri söylenmekte ve bu tür şeyhlerden uzak 

durulması tavsiye edilmektedir. 

Mir’âtü’l-kulûb’da hadis olarak nakledilen rivâyetlerin birçoğu zayıf 

veya mevzû rivâyetlerdir. Bu durum, tasavvufî eserlerde sıkça 

görülmektedir. Tasavvufî ve ahlâkî konuları anlatmaya odaklanan 

mutasavvıflar, hadis âlimleri gibi rivâyet ve sened konusunda hassas 

davranmamışlardır.  

Mir’âtü’l-kulûb uzun zaman araştırmacıların gözünden kaçmış bir 

eserdir. Fuad Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar isimli 

kitabını yazarken (ilk baskısı: İstanbul 1918) bu eseri duymamış, 

1940’ta Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan İslâm 

Ansiklopedisi’ne yazdığı “Ahmed Yesevî” maddesinin 

bibliyografyasında Le Monde Oriental (XXII, 1-3, Uppsala 1928) 

dergisinden istifâdeyle Mir’âtü’l-kulûb adında bir eser olduğuna işâret 

etmiş39 ancak anlaşılan eserin kopyasını temin edememiş ve 

kullanamamıştır.

1997’de -o günkü şartlarda- Uppsala’daki tek nüshaya istinâden 

çevrimyazısını yaparak makale şeklinde yayınladığımız Mir’âtü’l-

kulûb’un, zaman içinde Taşkent ve Almatı nüshalarını da temin ettik.

39 Fuad Köprülü, “Ahmed Yesevî”, MEB İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1940, I, 215.
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Bu sefer daha sağlam bir şekilde ilim dünyasına takdim etmek 

düşüncesiyle bu kitapçığı hazırladık. Yazar ve eseri tanıtan birinci 

bölümden sonra eserin transkripsiyonlu çevrimyazısı, Türkiye 

Türkçesine adapte edilmiş şekli (tercümesi) ve Arap harfli 

bilgisayarda dizilmiş yazımı eklenmiş, böylece Orta Asya tasavvuf 

kültürü ile Türk dili ve edebiyatına ilgi duyanlar için mühim bir 

kaynak hazırlanmıştır.
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İİKKİİNNCCİİ  BBÖÖLLÜÜMM::  

EESSEERRİİNN  ÇÇEEVVRRİİMM  YYAAZZIIMMII  

 

  

MMİİRR’’ÁÁTTÜÜ’’LL--ÚÚUULLŪŪBB  

 

[158b]����﷽ 
الحمد هللا السمیع العلیم و سبحان هللا الخالق الکریم. 

Yaènî bilgil1 ve ÀgÀh bolġıl ki, bu risÀle-i müteberrikeni2 cemè úılġan 

burhÀnü’ş-şerîèat ve erbÀbü’ù-ùarîkat yaènî3 MevlÀnÀ äÿfî-yi 

DÀnişmend turur4 kim Óaøret-i sulùÀnü’l-èÀrifîn ve úudvetü’l-

müteverrièîn ve úuùbü’l-aúùÀb-ı rÿy-i zemîn yaènî ÓˇÀce Aómed-i 

Yesevî raómetu’llÀhi èaleyhniÆ aúvÀllarınıÆ5 bu èazîz äÿfî 

Muóammed-i DÀnişmend ayturlar. AmmÀ6 bu risÀleniÆ kitÀbet 

1 T (Taşkent, nr. 3004 nüshası): - Ya‘nî bilgil 
2 T: bu risÀleni
3 T: burhân-ı şerî‘at ve zübde-i ‘ulemâ-i tarîkat Mevlânâ Sûfî Muhammed-i Dânişmend 
turur. 
4 T: + turur, mu‘temed ‘ulemâlar kitâblarıda ve takı mu‘temed meşâyıh ya‘nî Sultânü’l-
‘ârifîn kudvetü’l-müteverri‘în
5 T: akvâllarıdın 
6 T: - Ammâ
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MMİİRR’’ÁÁTTÜÜ’’LL--ÚÚUULLŪŪBB  

 

[158b]����﷽ 
الحمد هللا السمیع العلیم و سبحان هللا الخالق الکریم. 

Yaènî bilgil1 ve ÀgÀh bolġıl ki, bu risÀle-i müteberrikeni2 cemè úılġan 

burhÀnü’ş-şerîèat ve erbÀbü’ù-ùarîkat yaènî3 MevlÀnÀ äÿfî-yi 

DÀnişmend turur4 kim Óaøret-i sulùÀnü’l-èÀrifîn ve úudvetü’l-

müteverrièîn ve úuùbü’l-aúùÀb-ı rÿy-i zemîn yaènî ÓˇÀce Aómed-i 

Yesevî raómetu’llÀhi èaleyhniÆ aúvÀllarınıÆ5 bu èazîz äÿfî 

Muóammed-i DÀnişmend ayturlar. AmmÀ6 bu risÀleniÆ kitÀbet 

1 T (Taşkent, nr. 3004 nüshası): - Ya‘nî bilgil 
2 T: bu risÀleni
3 T: burhân-ı şerî‘at ve zübde-i ‘ulemâ-i tarîkat Mevlânâ Sûfî Muhammed-i Dânişmend 
turur. 
4 T: + turur, mu‘temed ‘ulemâlar kitâblarıda ve takı mu‘temed meşâyıh ya‘nî Sultânü’l-
‘ârifîn kudvetü’l-müteverri‘în
5 T: akvâllarıdın 
6 T: - Ammâ
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úılġanınıÆ sebebi7 ol erdi8 kim, künlerde bir kün tamÀmî sÿfîler9 

ãubó u şÀm belki èale’d-devÀm õikr óalúasıda müstaúîm irdiler10. 

Óaøret-i SulùÀÆa èarz úıldılar11: Şeyòlıú ve mürîdlıú bÀbıda ve taúı bu 

[159a] silsile-i èazîmniÆ sülÿk12 ve ùarîúasıdın òaber berseÆiz kim 

sizdin soÆ ehl-i ùarîúalarġa13 yÀdgÀr úalġay. Andın soÆ bu risÀleġa 

Mir’Àtü’l-úulÿb at úoyuldı yaènî köÆüllerniÆ közgüsi. Ve her kim 

irse14 közgüge baúsa yüzini körer ve taúı èaybı bolsa15 anı hem körer. 

Pes her kim irse16 bu kitÀbnı oúusa taúı öz èaybını körse ve bilse, 

anıÆ tedÀrikide bolup tevbe ve istiġfÀr birle meşġÿl17 bolsa, ümîd ol 

kim18 AllÀhu TeèÀlÀ ol èayb ve ol taúãîrin19 èafv úılġay. Ve her sÀlik 

kim bu risÀleni oúusa veyÀ oúuvçıdın20 işitip èamel úılsa köÆül 

közgüsini açsa ve onsikiz miÆ èÀlemdaġı èacÀyib ve ġarÀyiblerni 

müşÀhede úılsa ve úıyÀmetde21 ÀmennÀ ve ãaddaúnÀ liúÀ-i õü’l-celÀl 

bî-çÿn u bî-çigÿne dîdÀrın körse hiç èacîb ve ġarîb bolmaġay. 

 و بھ نستعین 

7 T: bu risâlening tertîbiga sebep
8 T: irdi
9 T: tamâmî-i sûfiyye
10 T: ragbet ve müdde‘â kıldılar şeyhlık ve mürîdlık bâbıda 
11 T: - Hazret-i Sultânga arz kıldılar
12 T: sülûki
13 T: ehl-i tarîklarga
14 T: erse
15 U (Uppsala nüshası): âyine-i gayb bolsa; T: ve takı aybı bolsa   
16 T: - irse
17 U: bįòÿd; T: meşgûl 
18 T: oldur kim
19 T: taksîrini
20 T: okuguçıdın
21 T: kıyâmette

29

Muóabbet, sÿz, şevú deyü bu risÀle-i Mir’Àtü’l-úulÿb[nı] üç bÀb üze 

binÀ úıldılar. Ol maènÀ üçün kim MevlÀ22 èazze ve celle öz óaøretide 

úulların23 yaúın kilsün dip dîn ve İslÀm yolını èaùÀ úıldı. Ol yolġa üç at 

úoydı. Evvel şerîèat, ikkinçi ùarîúat, üçünçi óaúîúat. Bu maènÀ üçün 

[159b] üç bÀb üze binÀ úılındı. Ve taúı24 kelÀm içinde yÀd úıldı: 

 إني ذاھب إلي ربي سیھدین 

İbrÀhîm èaleyhi’s-selÀm òitÀb úıldı25 kim: Bedürüstî26 PerverdigÀrım 

köndürdi meni tüz yolıġa27. Yaènî murÀd bu yoldın İslÀm yolı turur. 

AmmÀ MevlÀ TeèÀlÀ yolı üç tarîúa28 bolup turur. Bu delîl birle kim:

الدین اإلسالم طریق إلي هللا تعالي الشریعة ابتداءه و الحقیقة انتھاءه و الطریقة بینھما.

Ve taúı Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ rahimehu’llÀh òaber berür kim: 

إن في کل عمل شریعة و طریقة وحقیقة، کذالک اإلرادة، فھو فی الشریعة العلم واألعمال و 

الحقیقة رؤیة لقاء ذو الجالل.  فی الطریقة کشف القلوب و الحال و (فی)

Ve taúı Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem29 aytıp turur: 

22 T: Hak
23 T: kullarını
24 T: + Hak Te‘âlâ
25 T: hitâb kıldı; U: aleyhi’s-selâmga kıldı kim; A: İbrâhîm Halîl salavâtullâhi ve’s-selâm: 
Ve râstî ki 
26 T: bedürüstî ve râstî ki
27 A: Ve râstî ki men bargucı turur men Perverdigârım sarı kim köndürdi meni köni yolıga 
didi.
28 T: - tarîka

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB
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30

 الشریعة أقوالی و الطریقة أفعالی و الحقیقة حالی.

Ve taúı SulùÀnü’l-èÀrifîn30 rahimehu’llÀh aytıp turur: 

 الشریعة عمل باألرکان أی بالظاھر والطریقة عمل بالقلب والحقیقة عمل بالسر.

SulùÀnü’l-èÀrifîn aytıp turur: MuútedÀ üç úısım31 turur: Şerîèat 

muútedÀsı èÀlimler ve pÀdişÀhlar tururlar, ùarîúat muútedÀsı şeyòler ve 

ãÿfîler tururlar32, óaúîúat muútedÀsı èÀrifler ve muúarreb meşÀyıòlar 

tururlar. Eger èÀlimler ve pÀdişÀhlar [160a] şerîèatde33 emr-i maèrÿf 

úılıp34 ve nehy-i münkerdin yıġılıp ve özgelerge fermÀnlasalar tüz 

yoldın azmaġaylar. Taúı alarġa iútidÀ ve ittibÀè úılġanlar hem 

azmaġaylar. Eger mundaġ şerÀyiù birle bolmasalar, şerîèat yolıdın 

azġaylar. Eger şeyòler ve ãÿfîler kim riyÀøat tartıp ve mücÀhede çekip 

köÆül èÀlemini açıp yitmiş maúÀmdın keçip ġÀyib ervÀólarġa ve 

feriştelerġa ãoóbetlıú bolsalar, ùarîúat yolıdın bu türlüg şeyò ve ãÿfîler 

azmaġay. Andaġ buzurgvÀrġa iútidÀ ve ittibÀè úılġanlar hem 

azmaġaylar. Bu şerÀyiùler birle bolmasalar, ùarîúat yolıda35 azġaylar, 

iútidÀ ve ittibÀè úılġanlar hem azġaylar. AmmÀ muúarreb bendeler ve 

meşÀyıòlar óaúîúatta36 mÀsiva’llahdın keçip sırnı sırġa ularsalar37 

29 U: Óaøret-i MevlÀ. A: Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem. Taşkent nüshasından 
alınan kopyada burada boşluk görülüyor. Muhtemelen kırmızı mürekkeb olduğu için 
mikrofilmde okunmuyor.
30 T: + Ahmed Yesevî
31 T: türlük
32 T: turur
33 T: şerîatta
34 U: - kılıp
35 T: yolıdın
36 U: hakikat; T: hakîkatta

31

murÀdlarıġa yetip óaúîúat yolıdın azmaġaylar. Ve alarġa iútidÀ ve 

ittibÀè úılġanlar hem azmaġaylar. Eger bu şerÀyiù birle bolmasa 

óaúîúat yolıdın azıp murÀd ve maúãÿdġa38 yetmegeyler. Va’llÀhu 

Àèlem.  

Yaènî äÿfî Muóammed-i DÀnişmend oÆa39 naôîren40 aytıp tururlar 

kim: MeåelÀ ÓicÀz vilÀyetiniÆ pÀdişÀhı, ÒıùÀy vilÀyetiniÆ 

pÀdişÀhıġa ilçi yiberse, [160b] ol ilçi yol bilmese, biri baş bolup41 yol 

başlasa tüz yoldın azıp sersÀn bolġay ve hem ilçi sersÀn bolġay42. Eger 

o úılavuz körgen yolını yaÆılmasa, úılavuz tutġanlar hem 

azmaġaylar. Dervîş yÀ şeyò bolġan, yol bilgüçi úılavuzġa meÆzer. 

İútidÀ úılġanlar ve tÀbiè bolġanlar úılavuz tutġanġa meÆzer. 

äÿfî Muóammed-i DÀnişmend aytıp tururlar kim: Úayu meşÀyıò 

yitmiş maúÀmdın keçmeyin şeyòlıú ve muútedÀlıú daèvÀ úılsa, 

daèvÀsın bÀùıl bolġay. Belkim ol yitmiş maúÀmdın keçken buzurg 

meşÀyıòlar düşmen bolġaylar. Ayġaylar kim: Ey bÀùıl daèvÀ úılġan, 

saÆa iútidÀ ve ittibÀè úılġanlar bÀùıl ve fÀsiddürler. Ol mütÀbaèat 

úılġan mürîd ve aãóÀblarnıÆ hem yazuúları o43 yalġançı bÀùıl 

şeyòniÆ boynıġa44 bolġay. 

37 T: ulasalar
38 T: maksûdıga
39 T: munga
40 T: nazîr
41 T: yol bilmese kulavuz tutsa yol başlasa
42 T: kulavuz yoldın azıp başlayalmasa kulavuz tutgan ilçiler hem azgaylar.
43 T: ol
44 T: şeyh üze
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37 T: ulasalar
38 T: maksûdıga
39 T: munga
40 T: nazîr
41 T: yol bilmese kulavuz tutsa yol başlasa
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44 T: şeyh üze
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Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ rahimehu’llÀh45 aytıp tururlar kim: 

Baèøılar şerîèat birle yürür men dip daèvÀ úılurlar46 ve baèøılar óaúîúat 

birle. AmmÀ şerîèat birle daèvÀ úılġanlarnı47 müémin ve müselmÀn 

atanurlar. Ve ùarîúat birle yürgenlerni şeyò ve ãÿfî ve zÀhid atanurlar. 

Ve óaúîúat birle yürgenlerni èÀrif ve èÀşıú ve muóib atanurlar. Pes bu 

yolnı48 daèvÀ úılġan kimerselerge maènÀ kerek. Eger maènÀsı rÀst 

bolup daèvÀsı rÀst bolsa Tengri èazze ve celle dïst tutar49. Eger 

maènÀsı rÀst bolmasa50, daèvÀ yalġan bolsa, 

 نعوذ با� من ذالک

andaġ kimerse ÒudÀy TeèÀlÀnıÆ düşmeni turur. 

[161a] قولھ تعالی: ویل یومئذ للمكذبین  

Ve Óaøret-i Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem bÀz ayturlar kim: 

الکذاب عدو هللا

 Bu yolda yalġançılıú birle yürmegil51 ve rÀstlıú birle yürgil52 ki 

daèvÀga maènÀ kerek. MaènÀsız da‘vâ53 nige kerek. AmmÀ her 

nemerseniÆ maènÀsın öz cÀyda beyÀn úılunur54 inşÀéallÀhü Te‘ÀlÀ. 

45 T: rahmetullâhi ‘aleyh
46 T: + ba‘zılar tarîkat birle
47 T: kılganlar
48 T: yollarnı
49 T: ‘azze ve cellega dost tururlar.
50 T: bolmay
51 T: yürümegü
52 T: yürügü kerek.
53 U:- da‘vâ T: + da‘vâ
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 [ الباب األول: فی الشریعة]55

 قال رسول هللا صلی هللا علیھ و سلم: الشریعة أقوالی و الطریقة أفعالی الحقیقة أحوالی.

Aydılar kim: Şerîèat meniÆ sözlegen sözüm turur ve ùarîúat meniÆ 

úılġan fièllerim turur. Rasÿl ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem şerîèat 

meniÆ sözlegen sözüm tidi. Ùarîúatnı meniÆ sözlegen timadi56. 

Úılġan fièllerim tidi. CevÀb andaġ kim aytmışlar: Óaøret-i RasÿlullÀh 

mièrÀc tünide MevlÀ èazze ve celle birle bî-vÀsıùa toúsan miÆ 

sözleştiler. Ottuz miÆ57 şerîèatda ve ottuz miÆ ùarîúatda ve ottuz 

miÆ óaúîúat irdi. Yene58 fermÀn boldı kim59, ottuz miÆ şerîèatnı 

sözlerini barça müémin ve kÀfir ve fÀsıúlarga60 ayġıl. Ve lîkin ùarîúat 

sözini tilegenlerge ayġıl61. Ve lîkin óaúîúatnı aãlÀ aytmaġıl. 

SulùÀnü’l-èÀrifîn Óaøret-i ÒˇÀce Aómed-i Yesevî62 aytıp tururlar kim: 

 الشریعت عمل باالرکان ای بالظاھر.

Bi’l-erkÀndın murÀd ferÀiø ve vÀcibÀt ve sünen ve ÀdÀb [161b] úamuġ 

bolur. AmmÀ şerîèat birle yürür men dip daèvÀ úılġanlar, müémin ve 

müselmÀn atandılar. DaèvÀlarge maènÀ kerek. MaènÀ ol turur kim, 

54 T: yerinde beyân kılgaymız
55 Bu başlık U nüshasında yoktur, A nüshasında vardır. T nüshasında muhtemelen kırmızı 
mürekkep mikrofilmde boşluk olarak görülüyor.
56 T: dimadi
57 T: mingi
58 T: - yene
59 T: boldı yâ Muhammed
60 T: fâsık ve cümlega
61 T: tilegenge aygıl, tilemegenge aymagıl.
62 T: + rahmetullâhi ‘aleyh
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Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ rahimehu’llÀh45 aytıp tururlar kim: 

Baèøılar şerîèat birle yürür men dip daèvÀ úılurlar46 ve baèøılar óaúîúat 
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MevlÀ Te‘ÀlÀnıÆ fermÀnı úullarıge63 iki vech birle turur: Biri emr-i 

maèrÿf ve taúı64 nehy-i münker65. 

66کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون عن المنکر.  

İmdi bu müémin müselmÀn atanġanlar úamuġ emr-i maèrÿfnı bercÀ 

kiltürüp, nehy-i münkerdin yıraú bolup tursalar şerîèatda daèvÀların 

rÀst bolup müémin ve müselmÀnlıúları dürüst irgen. ÒudÀy èazze ve 

cellege çın úul bolġaylar. 

68 ولی الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلی النور.67قولھ تعالی: هللا  

Eger emr-i maèrÿfnı bercÀ kiltürmey, nehy-i münkerdin yıraú bolmay, 

müémin ve müselmÀn men dise daèvÀsı yalġan turur ve özi 

yalġançıdur. Emr-i maèrÿf oldur kim, her nemerse kim69 şerîèatde 

meşrÿè bolsa anı úabÿl úılmaú ve70 özgelerge fermÀnlamaú turur. Ve 

taúı nehy-i münker ol turur kim, küfür ve nifÀú ve şek ve şirk ve71 

èucb ve riyÀ ve ôulüm úılmaú, óarÀm yimek, yalġan sözlemaú72 ve 

ġıybet úılmaú ve zinÀ úılmaú ve çaġır içmek ve beÆ yimek ve 

63 T: kulları üze
64 T: + biri
65  Bu ifâde burada: Emredilen ma‘rûf (farz) ve nehyedilen münker (haram) anlamında, bir 
nevî atf-ı tefsîrdir. 
66 Âl-i İmrân, 3/110.
67 U: - هللا
68 Bakara, 2/257.
69 T: her nirse kim
70 T: + tutmak ve 
71 T: + süm‘a ve 
72 T: sözlemek

35

müéminlerni nÀ meşrÿè azar bermaú73. Bu úamuġı nehy-i münker 

turur. 

من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده وإن لم یستطع فبلسانھ فإن لم یستطع فبقلبھ و ذلک اضعف 

 األیمان.

[162a] Ve her kimerse nehy-i münker úılsa anı menè úılmaú kerek. 

Eger ilgi birle küçi yetmese tili birle, ve eger tili birle küçi yetmese 

köÆli birle düşmen tutsun. Ol îmÀnnıÆ øaèîflıġıdın turur. Eger 

müémin ol bî-rÀhnı körüp menè úılmasa anıÆ úılmış yazuúıġa şerîk 

bolġay. Niçük kim74 Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aydılar 

kim: 

 الرضاء بالکفر کفر و بالمعصیة معصیة 

Şeyò Óasan-ı Baãrî raómetu’llÀh aytıp tururlar: Şerîèat ol vaúitte 

tamÀm bolur kim küfürni tamÀm-ı köÆüldin kiterse. KitÀb-ı 
ÒulÀãa’da kiltürüp tururlar kim: 

ال یدخل الجنة أحد إن کان فی قلبھ مثقال خردل من کبر. 

Yaènî uçmaú75 kirmes ol kimerse kim köÆlide sipend dÀneçe76 kibr 

bolsa. Ve taúı ehl-i maèrifet andaġ aytıp tururlar kim: 

 المتکبر الذی یری نفسھ خیرا من غیره. 

73 T: kılmak
74 T: nitak kim
75 T: uçmahka
76 T: dânesiçe;  A: isfend dânesiçe
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Yaènî men-menlik úılġuçi ol kimerse kim özini özge kimerselerdin 

yaòşı77 körer. Pes mundaġ kişi uçmaóúa kirmegey. Ve taúı Peyġamber 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aydılar78: 

 البخیل ال یدخل الجنة و إن کان مؤمنا السخی ال یدخل النار و إن کان کافرا.

Yaènî baòîl bihişt79 kirmegey egerçi müémin bolsa ve cevÀnmerd 

dÿzaòda80 kirmes egerçi kÀfir bolsa.  

Şeyò Cüneyd-i BaġdÀdî [162b] rahimehu’llÀh aytıp tururlar: 

 العالمون کلھم بین الخوف والرجاء.

Eger MevlÀ èazze ve celledin fermÀn bolsa kim cümle úullarım 

tamuġluú turur, meger bir kul uçmaólıú, ümîd tutmaú kerek kim 

uçmaúlıú81 men bolġay men, dip. Ve eger fermÀnlasa kim barça82 

úullarım uçmaúlıú turur, meger bir úul dÿzaòî83 turur, úorúmaú84 

kerek kim dÿzaòî85 men bolmaġay86 men. Pes87 òavf ü recÀ arasıda 

bolmaú kerek. 

77 T: yahşırak
78 T: + yene bir türlüg kimerse uçmahka kirmegey
79 T: uçmahka
80 T: dûzahka
81 T: ol uçmahlık kul
82 T: tamâm-ı
83 T: tamugluk
84 U: kurmaklık
85 T: ol tamugluk
86 T: bolgay
87 T: + bende

37

äÿfî Muóammed-i DÀnişmend, SulùÀnü’l-èÀrifîndin88 naúl úılıp 

tururlar kim: Şerîèatnı tamÀm úılmagunça ùarîúatda89 úadem úoysa 

bolmas. Men-menlikdin90 keçip yoúluúda91 bolsa, tirik92 ölse, andın 

soÆ ùarîúda úadem ursa bolur. Niçük kim, Peyġamber ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem aydılar:  

موتوا قبل أن تموتوا.

  
   فی الطریقة9933الباب الثاني

 
132Fقال هللا تعالی: إتبع ملة إبراھیم حنیفا.

94

133Fقولھ تعالی: یوم ال ینفع مال و ال بنون إال من أتی هللا بقلب سلیم.

95

Óaøret-i ÒˇÀce Aómed-i Yesevî raómetu’llÀhi èaleyh aydılar: AllÀhu 

TeèÀlÀ fermÀn yetkürdi Àn óaøret ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemge kim: 

İttibÀè úılġıl İbrÀhîmniÆ rÀst dînige. Ve yene fermÀnladı kim: İttibÀè 

úılıÆız anıÆ96 rÀst dînige dip. Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem muútedÀ-yı [163a] èÀlemiyÀn irdiler kim: 

 و ما أرسلناک إال رحمة للعالمین.

88 T: Sultânü’l-‘ârifîn Hâce Ahmed Yesevî rahmetullâhi ‘aleyh’din
89 T: tarîkatka
90 T: menlikdin
91 T: yoksuz
92 T: + irken
93 A (Almatı nüshası): فصل الثانی
94 Nahl, 16/123.
95 Şu‘arâ, 26/88-89.
96 T: atangıznıng
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İbrÀhîm dînige ittibÀè úılıÆ dimekde óikmet ne turur? CevÀb: VallÀhü 

aèlem, óikmet ol turur kim, İbrÀhîm èaleyhi’s-selÀmnı ataÆız dip yÀd 

úıldı. Oġul ataġa ittibÀè úılġuçi bolur. Ve taúı İbrÀhîm èaleyhi’s-

selÀmnı ataÆız dimekde ne óikmet turur? CevÀb ol turur kim, İbrÀhîm 

èaleyhi’s-selÀmdın burun tarîúat berilmedi. Evvel tarîúat İbrÀhîm 

èaleyhi’s-selÀmġa berilgen üçün ataÆız ayttı97.  

Òaberde kilip turur kim: Ümmü’l-ervÀó Muóammed èaleyhi’s-selÀm 

turur ve ümmü’l-ecsÀd cesed-i Ádem èaleyhi’s-selÀm turur. Tenler 

atası Ádem èaleyhi’s-selÀmnıÆ teni turur dimişler. VallÀhü aèlem. Ve 

Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemni 

cÀnlarıdın98 burun cÀn yaratılmadı. Taúı Ádem èaleyhi’s-selÀmnıÆ 

tenidin burun ten yaratılmadı. Ol sebebdin burun Óaøret-i 

RisÀletpenÀhî ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemni cÀnı99 cÀnlar atası boldı. 

Ve taúı tenler atası100 Ádem èaleyhi’s-selÀmnı teni, tenler atası 

boldı101.  

AllÀhu TeèÀlÀ kelÀm-ı mecîdde102 yÀd úıldı kim: 

 یوم ال ینفع مال و ال بنون إال من أتی هللا بقلب سلیم

97 T: tidi
98 T: canıdın
99 U: can
100 T: - tenler atası
101 T: + nitak kim evvel tarîkat İbrâhîm ‘aleyhisselâmga berildi. Atangız didi ve tarîkat yolıda 
ata boldı.
102 T: + kelâm-ı mecîd ve furkân-ı hamîd içinde
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Yaènî úıyÀmet103 kün [163b] mal, tavar, oġul ve úız asıġ úılmas. 

Meger úalb-i selîm birle TeÆri èazze ve celle óaøretiġa yetse, ol asıġ 

úılur104, didi. Úalb-i selîmde iòtilÀf köp turur müfessir meşÀyıòlar 

içinde. AmmÀ MevlÀnÀ äÿfî-yi DÀnişmend raóimehu’llÀh ÒˇÀce 

Aómed-i Yesevîdin andaġ naúl úılıp tururlar kim: Úalb selîm 

bolmagünçe ùarîúatda105 úadem úoysa bolmas ve her kimerse tört 

deryÀdın keçse úalb-i selîm bolur. Evvel dünyÀ deryÀsı, ikkinçi òalú 

deryÀsı, üçünçi şeyùÀn deryÀsı, törtünçi nefs deryÀsı. Bu deryÀlarġa 

kime kirek kim106 kimesiz keçip bolmas. Evvel dünyÀ deryÀsını107 

kimesi zühd108 turur, aşugı (اشوکی)147F

109 úanÀèat turur, yilkeni òˇarlıú 

turur, lengeri ãabr turur. İkkinçi òalú deryası, anıÆ kimesi nevmîdlıú 

ve úaùîèat 148F

110 turur ve lengeri firÀú turur, olturuşı 149F

111 òalvet turur. 

Üçünçi şeyùÀn deryÀsınıÆ kimesi õikr turur, eşüki (aşugı?) tesbîó, 

lengeri óavf recÀ, olturışı 150F

112 muóabbet turur. Törtünçi nefsniÆ 

deryÀsı, kimesi açlıú ve susaġlıú turur, aşugı (yaènî yimişi151F

113) èaşú 

turur, lengeri õevú turur, çöküşüki (yaènî olturuşı 152F

114) şevú turur. Pes 

103 T: ol
104 T: kılgay
105 T: tarîkatka
106 T: - kim
107 T: deryâsınıng
108  U ve T nüshalarında “zehr” gibi yazılmış ama anlam yönünden “zühd” olmalıdır. 
109 “Eşgek (eşkek)” kelimesi Çağatay Türkçesi’nde gemideki kayıkçı küreği demektir. 
“Aşlıg” ise yiyecek demektir. Aşug/Eşük kelimesi lügatlarda bulunamamıştır. Birkaç satır 
sonra muhtemelen bir müstensih bu kelimeye kenarda “ya‘nî yimiş” (yiyecek, azık) diyerek 
anlam vermiştir.
110 T: kat‘ıyyet
111 T: çöküşüki
112 T: çöküşüki
113 Parantez içindeki ifâde U nüshasında kenara eklenmiştir. T nüshasında ise yoktur.
114 Parantez içindeki ifâde U nüshasında kenara yazılmıştır. T nüshasında ise yoktur.
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bu deryÀlardın keçgen kimerse ùarîúat yolıda115 sezÀvÀr bolup úalb-i 

selîm óÀãıl úılur116.  

Eger [164a] bu deryÀlardın keçmeyin ve buyurġanların úılmayın eger 

ùarîúat yolıġa úadem úoysa ol aómaú turur. Andaġ kişige117 tÀbiè 

bolġanlar hem aómaú turur. Nitük kim118 Peyġamber ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellem aydılar kim:  

119األحمق عدوی  

Yaènî aómaú meniÆ düşmenim turur.  

Ve taúı bilmek kirek kim, Rasÿlullah ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

aydılar: 

 الطریقة أفعالی

Yaènî fièlleri.120 Hergiz kiçelerde121 uyumas irdiler. Õikr ve tesbîódin 

bir zaman fÀriġ122 irmes irdiler. Meger kündüzi123 tüş vaútide úaylÿle 

uyúusın úılur irdiler. 

115 T: yolıga
116  Bu rivâyetin bir benzeri, Lemehât’ta, Sûfî Dânişmend’e âid Ahmed Yesevî 
Menâkıbı’ndan yapılan nakiller arasında geçmektedir. Bk. Âlim Şeyh (Muhammed Âlim 
Sıddîkî), Lemehât min nefehâti’l-kuds, s. 74-75.  
117 T: + bütüp
118 T: nitak kim
119 U ve T’de: عدو
120 T: + andag irdiler kim
121 T: kiçe ve kündüz
122 T: hâlî
123 T: kündüz küni

41

 ینام عینای وال ینام قلبی

Yaènî köz124 uyur ve köÆül125 uyumas. Ve ùaèÀmnı az yir idiler126. 

Baèøı úavlde Óaøret-i Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem altmış 

üç başúaça şerîèattaşı birle on ikki batman ùaèÀm yidiler127. 

 قدماه فقیل لم تصنع 128قال مغیرة بن شعبة رضی هللا عنھ: قام النبی فی اللیل حتی تورمت

ما تقدم و ما تأخر. قال النبی صلی هللا علیھ و سلم أفال أکون  ھذا الصنع وقد غفر (منک)

 عبدا شکورا.

Muġîre atlıú ãaóÀbe raêıyallÀhü èanh aytıp turur kim: Peyġamber 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem her kiçe taÆ atúunça úÀyim turup ùÀèat 

úılur irdiler kim mübÀrek ayaġları129 verm úıldı. äaóÀbe [164b] 

raêıyallÀhü èanhüm aydılar: YÀ RasÿlallÀh! SizniÆ mÀ teúaddem ve 

mÀ teéeòòar ÒudÀ-yı TeèÀlÀ dip tur ve úılmışlarıÆıznı yarlıúar. Ne 

üçün özüÆizni meşaúúatda salursız130? RasÿlullÀh ãalla’llÀhu èaleyhi 

ve sellem aydılar: Ey ãaóÀbelerim! MeniÆ dig yetîm Muóammedni131 

PerverdigÀrım “Dïstum ve óabîbim” dip aydı anıÆ şükrÀnesi üçün 

ùÀèat ve èibÀdet úılur men. Andın soÆ MevlÀ èazze ve celle 

fermÀnladı kim: 

124 T: közüm
125 T: könglüm
126 T: irdiler
127 T: yip tururlar
128 U ve T’de: توریت
129 T: ayakları ve tabanları
130 T: özüngizni imgetürsiz
131 T: + ol
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132یا أیھا المزمل قم اللیل إال قلیال نصفھ أو انقص منھ قلیال.  

Yaènî: Ey Muhammed! Seni imgek üçün yaratmadım133. Tün ortasıda 

turup tÀ‘at úılġıl, taúı arturmagil ve taúı kem itmegil134. Uşbu fermÀn 

yetgendin song Hazret-i Muhammed MustafÀ salla’llÀhu ‘aleyhi ve 

sellem tünning üçdin birini tÀ‘at bilen ötkerür irdiler135. 

136و طائفة من الذین معک.  

Ya‘nî: Ol ùÀiéfe kim sening birlen bolsa yaènî saÆa beyèat137 úılıp 

úılgen138 èamel birle bolsalar alar hem seniÆ dig tünniÆ139 

üçlüşidin140 birisi141 uyaġ turup ùÀèat úılsunlar dip fermÀnladı irse 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem andaġ úılıp ãaóÀbeleriġa hem 

mundaġ úılıÆlar dip fermÀnladılar. äaóÀbeler hem mundaġ úıldılar. 

[165a] Pes ey ùÀlib-i ãÀdıú ve ey yÀr-ı muvÀfıú! Ân óaøret ãalla’llÀhu 

èaleyhi ve sellemniÆ fièl ve èamelleridin munça õikrini úılduú142. Ced 

ve cehd úılgin eger ümmet bolsaÆ pey-revlıú úılıp. Yalġançı bolma 

kim, الکذاب عدو هللا didiler.  

132 Müzzemmil, 73/1-3.
133 T: indürmedük, + özüngni kattıg imgetmegil
134 T: takı öksütmegil ve takı artaturmagıl
135 T: tünnüng üç ülüşidin ikki ülüşini tâ‘at birle tutar irdi
136 Müzzemmil, 73/20.
137 T: teba‘ıyyet
138 T: kılgan
139 T: tünnüng
140 T: üç ülüşidin
141 T: bir ülüşide
142 T: + âkıl okar yeter ve câhil okumas yetmes, va’llâhü a‘lem.
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MevlÀnÀ äÿfî-yi DÀnişmend didiler kim: ÒˇÀce Aómed-i Yesevî 

raóimehu’llÀh èinÀyet úılıp ayturlar: الطریقة عمل بالقلب 

Yaènî ùarîúat köÆül birle èamel úılmaúdur ve köÆül èÀlemni 

közini143 açmaú turur. Niçük kim Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ 

ãalla’llÀhu ‘aleyhi ve sellem bu maènÀdın òaber berip tururlar kim: 

 إن � تعالی سبعین ألف حجابا من نور و ظلمة لو کشفھا ألحترق ما أدرک بصره.

Bedürüstî ki TeÆri èazze ve celleniÆ yitmiş miÆ óicÀbı bar turur 

nurdın ve úaranġuluúdın. Eger açsa her Àyine köydürür her 

nemersege144 tigse ol közni145 nurı.  

Ve taúı èÀlem-i kübrÀ ve ãuġrÀ bar turur. Közge körünmes nemerseler 

èÀlem-i kübrÀda turur. AmmÀ ehl-i taãavvuf úatıda köÆül èÀlemi 

açılsa on sikiz miÆ èÀlemni èaynü’l-èayÀn körer. Niçük kim èÀlem-i 

ãuġrÀda ôÀhir körünür. AmmÀ köÆül açmaúda úatıú riyÀøat tartmaú 

kirek. MevlÀ èazze ve celle Úur’Ànda [165b] òaber berür kim: 

 و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا.

Ve taúı RasÿlullÀh ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aytıp tururlar kim: 

 موتوا قبل ان تموتوا.

143 T: köngül ‘âlemin açmak turur
144 T: nersege
145 T: köznüng
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132 Müzzemmil, 73/1-3.
133 T: indürmedük, + özüngni kattıg imgetmegil
134 T: takı öksütmegil ve takı artaturmagıl
135 T: tünnüng üç ülüşidin ikki ülüşini tâ‘at birle tutar irdi
136 Müzzemmil, 73/20.
137 T: teba‘ıyyet
138 T: kılgan
139 T: tünnüng
140 T: üç ülüşidin
141 T: bir ülüşide
142 T: + âkıl okar yeter ve câhil okumas yetmes, va’llâhü a‘lem.
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MevlÀnÀ äÿfî-yi DÀnişmend didiler kim: ÒˇÀce Aómed-i Yesevî 

raóimehu’llÀh èinÀyet úılıp ayturlar: الطریقة عمل بالقلب 

Yaènî ùarîúat köÆül birle èamel úılmaúdur ve köÆül èÀlemni 
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 إن � تعالی سبعین ألف حجابا من نور و ظلمة لو کشفھا ألحترق ما أدرک بصره.
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açılsa on sikiz miÆ èÀlemni èaynü’l-èayÀn körer. Niçük kim èÀlem-i 

ãuġrÀda ôÀhir körünür. AmmÀ köÆül açmaúda úatıú riyÀøat tartmaú 
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 و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا.
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 موتوا قبل ان تموتوا.

143 T: köngül ‘âlemin açmak turur
144 T: nersege
145 T: köznüng
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Şeyò Óasan-ı Baãrî raóimehu’llÀh aytıp turur: Şeyò BÀyezîd-i 

BisùÀmîġaça cümle meşÀyıòlar altmış künde bir loúma ùaèÀm yir 

irdiler. Bu altmış kiçe kündüzde uyumas irdiler. TeÆriniÆ õikrin 

aytıp ùarfetü’l-èaynġaçe òÀlî bolmadılar. Andın soÆ köÆül èÀlemi 

açılmış. Şeyò BÀyezîd-i BisùÀmî raóimehu’llÀhdın ÒˇÀce Aómed-i 

Yesevî raóimehu’llÀhġa146 tigrü şeyò ve meşÀyıòlar úırú künde bir 

loúma ùaèÀm yidiler ve úırú kiçe kün147 uyumadılar. Köz yumup 

açúunça148 õikrdin òÀlî bolmadılar. Andın soÆ köÆül èÀlemi açılmış. 

Óakîm SüleymÀn úaddesallÀhu rÿóahÿ úırú künde mundaġ úıldı. 

Maómÿd149 ÒˇÀce raóimehu’llÀh yigirme toúúuz künde ve Zengî Ata 

raóimehu’llÀh on toúúuz künde mundaġ úıldılar.  

Ve Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aytıp tururlar kim: 

KöÆül èÀlemi açılmaġunça şeyòlık úılmaú ve mürîd almaú revÀ 

irmes. Şeyò Aómed-i Yesevî aytıp tururlar kim: Yitmiş maúÀmdın 

keçmeyin şeyòlıú daèvÀ úılsa ol hemÀn büt hemÀn150. 

AmmÀ äadr Ata RisÀlesi’de [166a] kiltürüp turur kim: KöÆül 

èÀlemin açılmayin, ġavå ve ġıyÀå, Òıøır ve İlyÀs başlıġ ġÀyib irenler 

birle ãoóbetlıú bolmayin, taúı alardın icÀzet almayin şeyólıú daèvÀsın 

úılsa keõõÀb ve mübtediè ve şeyùÀn turur, dimişler151. Eger kimerse bu 

146 U: rahimehullâhgaçe
147  T: kündüz 
148 U: - açkunça
149 T: Muhammed
150  Bu cümle Fakrnâme’de “ol hemân büt bolġay” şeklinde geçmektedir. Eraslan, “Fakr-
nâme”, s. 71. 
151 T: timişler
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õikr úılınġan152 ġÀyib irenlerdin ve ervÀólardın icÀzetlıú bolup şeyòlıú 

mesnedide mürîd ve aãóÀbları birle òalvet oltursa, andaġ şeyòġa153 

ġÀyib irenler terbiyet úılıp ùarîúatdın taèlîm úılurlar ve mededkÀr 

bolurlar. Ve taúı mürîd ve aãóÀblarıġa bu òalvetdin vecd ve feyø óÀãıl 

bolur. Bu óÀletni maúÀm-ı sekr ayturlar. Ol maúÀmda sÀlikge 

nemerseler mevcÿd bolur ve mevcÿd ol bolur kim maúÀm-ı ġaybdın 

ne kilse154 muÆa tecellî úılur155.  

Şeyò atanġan kimerse156 vÀúıf bolġay kim mürîdniÆ üçyüz altmış 

tumurıġa kim úaysı tumurı rÀøı turur ve úaysısı157 rÀøı irmes. Pes şeyò 

atanġan158 terbiyet úılıp mürîdni murÀdıga yetkürse irÀdet almaú revÀ 

turur. Eger mürîdni murÀdıġa yetkür almasa159 mürîd almaú revÀ 

irmes. ÚıyÀmet kün óesÀbgÀhda cevÀb bermek kirek160. Óelal bolsa 

óesÀb, óarÀm [166b] bolsa èaõÀb körmek kirek. AmmÀ köÆül èÀlemi 

açılsa ve yitmiş maúÀmġa yetse ol köÆül MevlÀ èazze ve celleniÆ 

naôargÀhı bolur. Niçük kim Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

aytıp tururlar: 

  ال ینظر إلی صورکم و لکن ینظر إلی قلوبکم.161ان هللا تعالی 

152 U: kılgan
153 T: şeyhka
154 T: inse
155 T: bolur. U: kılur ya bolur.
156 U: nemerse
157 T: kaysı tumuru
158 T: şeyh kim terbiyet
159 T: yetkürmese
160 T: kerek
161 U: - ان هللا تعالی
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Ve yine aytıp tururlar kim: 

 قلب المؤمن عرش الرحمن و قلب المؤمن بیت الرحمن. 

Óaøret-i Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem andaġ èinÀyet 

úıldılar kim Óaøret-i DÀvÿd èaleyhi’s-selÀm162 münÀcÀt úılıp aydı: 

İlÀhî! DünyÀda pÀdişÀh atanġan úullarıÆ163 bar ve alarnıÆ òazîneleri 

bar. Pes seniÆ òazîneÆ úayda turur. MevlÀ èazze ve celledin fermÀn 

kildi164 kim: Ey DÀvÿd! MeniÆ òazînem, mü’min úullarımnı 

köÆülleri turur. DünyÀda pÀdişÀh atanġan úullarım òazîneleriġe gÀh 

gÀh naôar úılurlar. YÀ DÀvÿd! Men ol köÆül òazînemġe her künde üç 

yüz altmış mertebe165 naôar úılur men. Pes bu ãıfatlıú köÆül şÀyed 

Kaèbedin efêal bolġay, anıÆ üçün kim KaèbeniÆ binÀsın166 Óaøret-i 

İbrÀhîm binÀ úıldı ammÀ köÆülni Rabbü’l-celîl binÀ úıldı. AmmÀ bu 

ôÀhir Kaèbeġa úamuġ maòlÿúlar naôar úılur ve lîkin köÆülge MevlÀ 

TeèÀlÀ naôar úılur167. Pes ol muútedÀ kim bu ãıfatlıú [167a] köÆül 

èÀlemin açsa ve yitmiş maúÀmdın keçse şeyòlıú aÆa müsellem bolur. 

Eger bu ãıfatsız muútedÀ bolsa keõõÀb turur. Andaġ şeyòdin óaõer 

úılmaú kirek.  

AmmÀ ol şeyò kim köÆül èÀlemi aÆa168 açılmış bolsa andaġ mürşid-

i kÀmilniÆ naôarı mürîdġa tüşse ol mürîd bîhÿş bolup yıúılġay. Niçük 

162 T: Dâvûd karındaşım
163 U: kullarnıng
164 T: yetti
165 T: katle
166 U: Ka‘beni
167 T: ve lîkin köngülge Mevlâ ‘azze ve celledin özge hiç kim nazar kılalmas. 
168 U: ‘âlemin
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kim Óaøret-i MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm maúÀm-ı rÀzda Ùÿr-i SînÀda 

tecellî-yi õÀtî169   tigdi irse taġ pÀre pÀre boldı ve irip aútı. Anı körüp 

MÿsÀ èaleyhi’s-selÀm bîhÿş boldı208F

170. Andın TeÆri èazze ve celle 

kelÀm içinde òaber berip turur kim: 

171قولھ تعالی: فلما تجلی ربھ للجبل جعلھ دّکا وخر ّموسی صعقا.  

Óaøret-i Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aytıp tururlar: 

MürîdniÆ bîhÿd bolmaúlıġıda üç vech bar turur: Evvel ceõbe 

óÀletidin172, ikkinçi vecd óÀlidin, üçünçi şeyòniÆ naôarı óÀlidin. 

Evvelġısı bidèat turur, ikkinçisi sünnet turur, üçünçisi vÀcib turur ve 

hem ùÀèatdur173. AmmÀ ceõbe ol bolur kim TeÆri èazze ve celle faølı 

birle raómetiġa taúı óaøretiġa yaúın bolayın dip174 yıúılur. Pes bu 

bidèat turur. Vecd óÀleti ol bolur kim TeÆri [167b] èazze ve celleniÆ 

kelÀmı yÀ õikrî köÆülġa eåer úılıp óalÀvet ve leõõet tapıp ùÀúat 

tutalmay175 yıúılur. Bu sünnet turur. Pes üçünçi, şeyòniÆ nazarıġa 

ùÀúat tutalmay yıúılur. Bu vÀcib turur.  

Ve Şeyò Muôaffer DeryÀyî176 raóimehu’llÀh aydı: Òıøır èaleyhi’s-

selÀm bile yetti yıl yürdüm, sordum ki: Ey ÒˇÀce! Davÿd èaleyhi’s-

selÀmnı meclisinde bolduÆız mu ve kelimÀtıdın işittiÆiz mu? Òıøır 

169 T: tecellî nûrı
170 T: bîhûş bolup yıkıldı
171 A‘râf, 7/143. U ve T’de: صعیقا
172 U: hâlin
173 T: tâ‘at turur
174 T: + tâkat kılmayin
175 T: tuta almay
176 T: Deryâî
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aydılar: Àri, işittim, kelimÀtı177 ism-i õÀt irdi. Õevú ve şevú óÀlide 

Allah Allah didi irse óuøøÀr-ı meclisdin bir yÀrıge óÀleti eåer úıldı ve 

naèra urup yıúıldı ve hÿşidin kitti. DÀvud èaleyhi’s-selÀm aydılar: Bu 

kişini södrap deryÀġa salıÆlar. Eger munuÆ naèrası, bîhÿş bolup 

yıúılmaġı óaú bolsa deryÀdın úutulġay. Ve eger yalġan bolsa 

úutulmaġay. Deróal ol kimerseni deryÀ úatıġa kiltürdiler irse deryÀnı 

suyı úurudı. Anı körüp DÀvÿd èaleyhi’s-selÀm naèra urup özini 

minberdin taşladı. 

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aydı: Kim yitmiş maúÀmnı 

keçse andın soÆ naèra urup yıúılmaġı ziyÀn úılmaġay. Şeyò Aómed-i 

Yesevî raóimehu’llÀh risâleside178 kiltürüp turur kim: Yitmiş 

maúÀmnıÆ èilmini bilmek kerek ve èamelini úılmaú kerek, andın 

[168a] soÆ MevlÀ èazze ve celledin èinÀyet bolsa179 maúÀmġa 

yetgey. 

MevlÀnÀ äÿfî Muóammed-i DÀnişmend aytıp turur kim: Evvel-i180 

cümle maúÀm, ol181 keşfu’l-úubÿr ve keşfu’l-kulÿb turur. Ve bular 

maúÀmlarnıÆ kiçikraúı turur. Bu úıyÀs birle ol kimerse kim yitmiş 

maúÀmdın keçse, andın soÆ şeyòlıú mesnedide olturup mürîd almaú 

177 U: kelimâtıları
178 U: - risâleside. Ahmed Yesevî’ye nisbet edilen Fakr-nâme’de şu çümle yer alır: 
“Sultânü’l-meşâyıh Hazret-i Hoca Ahmed Yesevî rahmetu’llâhi ‘aleyh aydılar kim: Yitmiş 
‘ilim âdâbını bilmegünçe, yitmiş makâm yolını tay kılıp kizmegünçe her kim şeyhlık makâmı 
da‘vâsın kılsa ol hemân büt bolgay.” Bk. Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet (nşr. Rasûl 
İsmâîlzâde ve diğerleri), Tahran: el-Hüdâ, 2000, içindeki Fakr-nâme, s. 12.  
179 T: Mevlâ‘azze ve celle inâyet kılsa
180 U: o
181 U: - ol

49

ve neõr182 almaú øarÿret óÀletide ve dermÀndelıú óÀllerinde, velÀyet 

óÀli maúÀmıdın òaber bermaú ve körsetmaú revÀ turur ve müsellem 

bolur. Mundaġın ol şeyò kim yitmiş maúÀmdın keçmeyin ve köÆül 

èÀlemin açmayin irÀdet alsa ve muèÀmele alsa183 revÀ irmes. Pes 

mundaġ şeyò dünyÀdın barsa dîniġa øarar ve îmÀnıġa òaùar kitürür184.  

AmmÀ Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh dip turur: MuèÀmele 

almaúnıÆ şarùı budur kim, her nemerse kim niyÀzbenddin ôÀhir bolsa 

az ve köp, faúîr, miskîn ve muótÀclarġa bermek kerek. İkkinçi, az ve 

köpni tiÆ körmek kerek. Üçünçi, öz ehl-i beytiġa úılmasa kerek ve 

taúı ol niyÀzda eger şübhe bolsa almaġay. Ve taúı niyâzbendni185 

dÀyim duèÀ ve tazarruè bilen TeÆri èazze ve celledin [168b] 

yarlıúa186 bir rÀh-ı rÀst birgil187 dip tilemek kerek. 

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aytıp tururlar kim: MuútedÀ 

kim yitmiş maúÀmdın keçse ve köÆül èÀlemin açsa andaġ muútedÀġa 

øarÿret ve iótiyÀc-ı küllî bolsa velÀyet ve kerÀmetdin òaber berse 

revÀdur. Ve Óaøret-i Peyġamber èaleyhi’s-sellâmdin kÀfirler muècize 

tilediler irse øarÿret ve iótiyaç óÀlide muècize körgüzdiler. AnıÆ üçün 

aytıp tururlar:   

 قال النبی صلی هللا علیھ و سلم الشیخ فی قومھ کالنبی فی أمتھ فی أقوالھ و أفعالھ و أحوالھ

182 T: + ve niyâz
183 U: itse
184 T: îmânıda hatar köp turur
185 U: bendeni
186 U: yarlıkda
187 U: birgin
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Pes mundaġ şeyòġa mürîd irÀdet úılsa revÀ turur. Ve taúı mundaġ 

münkirlerġa ve münÀfıúlarġa tüz yolını körgüzmek üçün øarÿret 

óÀlinde kerÀmet körgüzse revÀ bolur. 

äÿfî Muóammed-i DÀnişmend aytıp turur: SulùÀnü’l-èÀrifîn ÒˇÀce 

Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀhdın andaġ işittim kim, mürîd şeyòġa 

irÀdet úılġandın soÆ yene bir bir özge şeyòġa barıp irÀde úıla almas. 

Ve eger bu şeyò mürşid bolmasa mürîdni murÀdıġa yetküralmasa özge 

mürşidge barsa ve òıõmet úılsa ol mürşiddin murÀdı óÀãıl bolsa revÀ 

bolur. AmmÀ pirdin icÀzet almaú kirek. Bu meåel maèrÿf turur kim: 

İcÀzet birge ve òıõmet miÆge. Ve taúı şeyòġa vÀcib turur kim 

mürîdge fermÀnlamaú ve maúÀmdın maúÀmġa yetkürmaú. [169a] Ve 

taúı mürîdge lÀzım turur kim, şeyò fermÀnlaġan dik èamel úılmaú 

kerek. Òaberde irür kim: 

 وما علی الرسول إال البالغ المبین  

Nitük kim Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem TeÆri TeèÀlÀ 

fermÀnını ümmetiġa yetkürdi. Şeyò taúı TeÆri fermÀnını mürîdġa 

andaġ yetkürgey. Taúı maúÀmġa yetkürgey. Andaġ kim Muóammed 

MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem kiçe kündüz ümmetni óaúúıda 

úayġurup penç hezÀr zÀrı úılur irdiler. Mundaġ şeyò bolgan kimerse 

ãubó u şÀm yalbarıp mürîdni yetlep ve murÀdıġa yetkürgey188. Nitük 

kim TeÆri TeèÀlÀ fermÀnlap turur: 

  عمال صالحافلیعملقولھ تعالی فمن کان یرجو لقاء ربھ 

188 Bu kelimenin “yitkürgey” ve “yetküzgey”şeklinde telaffuzları da vardır. 

51

Yaènî şeyòdin fermÀnlamekdür ve mürîddin èamel úılmaú, MevlÀdın 

èinÀyet turur, şeyòdin himmet. Ve bular barça bercÀ kilse mürîd 

murÀdıġa yetmeyin úalmas. 

AmmÀ ayturlar kim: Küfr-i şeyò, mürîdniÆ îmÀnı turur, maènÀsı ol 

turur kim: Ol şeyò-i kÀmil yitmiş maúÀmdın keçip köÆül èÀlemin 

açmış bolsa, mürîd andaġ muútedÀġa irÀde úılsa, ol muútedÀ ol 

maúÀm-ı ÀèlÀdın ednÀġa yanıp ol mürîdġa taèlîm berse ol maúÀmnı 

körgüzmek üçün, bu küfr-i şeyò turur. Bu küfrge îmÀn kiltürmek189, 

[169b] îmÀn-ı mürîd turur. YÀ ol şeyò birle mürîdniÆ óÀli aÆa oòşar 

kim, nÀ-resîde oġlan dik andaġ kim anası ol oġlanġa niçük şefúat 

úılur, mihr ve muóabbeti bilen şeyò mürîdni andaġ terbiyet úılġay.  

Ve yene maúãÿdġa kildük. Eger şeyò mürşid bolsa, mürîdni murÀdıġa 

yetkürse, eger murÀdıġa yetküralmasa şeyòlık mesnedide olturmaú 

revÀ irmes. Eger şeyò mürîdniÆ úolın alsa dîn üçün alġay. Ve eger 

dünyÀ üçün alsa mürîdniÆ irÀdeti fÀsid bolur, revÀ irmes. Andaġ kim 

Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aytıp 

tururlar: 

 حب الدنیا رأس کل خطیئة

AmmÀ Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aytıptur kim: İrÀdet 

yolnı şarùı ol turur kim, eger şeyò ġanî ve mürîd faúîr bolsa, mürîdniÆ 

nafaúası şeyòni boynıda vÀcib bolur. Eger şeyò faúîr bolsa, mürîd 

ġanî, şeyò nafaúası mürîd üze vÀcib bolur. äÿfî Muóammed-i 

189 U: kiltürmes  T: kiltürmek
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DÀnişmend, Şeyò Óasan-ı Baãrî raóimehu’llÀh[dın] naúl úılıp tururlar 

kim: 

المباحثة علی ثالثة اوجھ األول فی الشریعة مع القیل و القال و الثانی فی الطریقة مع الوقت 

 والوالیت و الھمة و الکمال و الثالث فی الحقیقة مع السر و الحال

Pes ãÀóib-i şerîèat ve ãÀóib-i ùarîúat ve ãÀóib-i óaúîúatġa [170a] vÀcib 

ve lÀzım turur kim, òÀrlıú óÀli birle riyÀøat ve mücÀhede úÀèidesini 

tartıp taøarruè ve duèÀ birle münkir ve münÀfıú ve yoldın azmış 

bÀùıllarnı rÀst yolġa kirgüzüp tevbe bermek kerek. Eger tevbe úılmasa 

ãabr úılmaú kirek tÀ AllÀhu TeèÀlÀ tevfîú bergunça. Nitek kim 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem òaber berip tururlar kim: 

 التوفیق شیء عظیم ال یعطی اال لعبد العزیز

(äadr) BÀbÀ190 raóimehu’llÀh risÀleside andaġ aytıp tururlar kim: 

äÀóib-i şerîèat ve ãÀóib-i ùarîúat ve sÀhib-i óaúîúat atanġan 

kimerselerġa vÀcib turur kim, rÀh-ı rÀstdın azıp gümrÀhlıúġa tüşken 

mubÀóase ehlini rÀst yolġa salmaú üçün terġîb úılıp tevbe bergey. 

Şeyò ol gümrÀhúa Allahu TeèÀlÀdın tevfîú tilegey, üç kün geçe191, 

eger ol192 künde rÀst yolġa kirmese biş kün riyÀøat ve mücÀhede 

tartmaú kirek, eger biş künde tevbeġa inmese yetti kün mundaġ 

úılmaú kerek. Bu úıyÀs birle riyÀøat tartıp ve mücÀhede úılıp úırú 

190 Taşkent nüshasında Baba kelimesinin başında boşluk vardır (vr. 11a). Muhtemelen 
kırmızı mürekkeple yazıldığı için eski mikrofilmde boşluk gibi görülmektedir. Uppsala 
nüshasında boşluk yoktur ( vr. 170a). Almatı nüshasında cümle biraz farklı olsa da “Sadr Bâb 
rahmetullâhi aleyh risâlesinde” şeklinde geçer (vr. 33a).
191 T: üç kün-geçe U: kün kiçe
192 T: üç
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küngeçe muòÀlefet ve bÀùıllarnı rÀst yolġa salmaú kerek tÀ muútedÀlıú 

aÆa müsellem bolġay. 

MeşÀyıò-ı mÀøî raóimehumu’llÀh aytıp tururlar kim: Dervîş üç 

nemerseni devÀm vird úılġay. Evvel aç ve teşnelıú, ikkinçi bîdÀrlıú, 

üçünçi õikr-i òafî yaènî õikr-i [170b] úalbî kerek. Bu üçni beraber 

úılmaú kerek. Eger biri kem bolsa murÀdıġa yetmes. Yaènî rÿze 

kününi uşança úılmaú kirek. AmmÀ evvel her künde bir loúmanı 

yarımnı yimaú kirek, taúı bir kiçe kündüz bîdÀr bolmaú kirek, taúı 

õikrdin bir sÀèat ġÀfil bolmısun. AmmÀ bu bir kiçe kündüz bîdÀr 

bolġandın soÆ üç künde bir loúma taèÀm yip üç kiçe kündüz 

uyumaġay ve õikrdin ġÀfil193 bolmaġay. AmmÀ üç kün bîdÀr 

bolġandın194 soÆ ervÀó-ı óabîseler körüne başlaġay. Hîç aÆa iltifÀt 

úılmaġay. Andın soÆ biş künde bir loúma ùaèÀm yip biş kün 

uyumaġandın soÆ köÆülniÆ ġubÀr ve küdÿratları ve úaranġuluúı 

körüne başlaġay. Andın soÆ her yetti künde bir loúma ùaèÀm yip yetti 

kiçe kündüz uyumaġay. Köz açıp yumġunça ve açkünçe õikrdin ġÀfil 

bolmaġay. Andın soÆ keşfu’l-úulÿb maúÀmı açılġay. Andın soÆ bu 

tertîbde toúúuz kiçe kündüz bîdÀr bolġay. Andın soÆ keşfu’l-úubÿr 

maúÀmı açılġay. Andın [soÆ] onbir kiçe kündüz bîdÀr bolġay, keşf-i 

ervÀó-ı ùayyibe maúÀmı açılġay. Andın soÆ onüç künde bir loúma 

taèÀm yip kiçe kündüz bîdÀr bolsa keşfu’l-melÀiéke maúÀmı açılġay. 

Andın soÆ onbiş kiçe kündüzde [171a] bir loúma ùaèÀm yip kiçe 

kündüz bîdÀr bolsa keşf-i õü’l-celÀl açılıp murÀdı óÀãıl bolġay. Eger 

193 T: hem hâlî
194 T: uyumayışdın
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DÀnişmend, Şeyò Óasan-ı Baãrî raóimehu’llÀh[dın] naúl úılıp tururlar 

kim: 

المباحثة علی ثالثة اوجھ األول فی الشریعة مع القیل و القال و الثانی فی الطریقة مع الوقت 

 والوالیت و الھمة و الکمال و الثالث فی الحقیقة مع السر و الحال

Pes ãÀóib-i şerîèat ve ãÀóib-i ùarîúat ve ãÀóib-i óaúîúatġa [170a] vÀcib 

ve lÀzım turur kim, òÀrlıú óÀli birle riyÀøat ve mücÀhede úÀèidesini 

tartıp taøarruè ve duèÀ birle münkir ve münÀfıú ve yoldın azmış 

bÀùıllarnı rÀst yolġa kirgüzüp tevbe bermek kerek. Eger tevbe úılmasa 

ãabr úılmaú kirek tÀ AllÀhu TeèÀlÀ tevfîú bergunça. Nitek kim 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem òaber berip tururlar kim: 

 التوفیق شیء عظیم ال یعطی اال لعبد العزیز

(äadr) BÀbÀ190 raóimehu’llÀh risÀleside andaġ aytıp tururlar kim: 

äÀóib-i şerîèat ve ãÀóib-i ùarîúat ve sÀhib-i óaúîúat atanġan 

kimerselerġa vÀcib turur kim, rÀh-ı rÀstdın azıp gümrÀhlıúġa tüşken 

mubÀóase ehlini rÀst yolġa salmaú üçün terġîb úılıp tevbe bergey. 

Şeyò ol gümrÀhúa Allahu TeèÀlÀdın tevfîú tilegey, üç kün geçe191, 

eger ol192 künde rÀst yolġa kirmese biş kün riyÀøat ve mücÀhede 

tartmaú kirek, eger biş künde tevbeġa inmese yetti kün mundaġ 

úılmaú kerek. Bu úıyÀs birle riyÀøat tartıp ve mücÀhede úılıp úırú 

190 Taşkent nüshasında Baba kelimesinin başında boşluk vardır (vr. 11a). Muhtemelen 
kırmızı mürekkeple yazıldığı için eski mikrofilmde boşluk gibi görülmektedir. Uppsala 
nüshasında boşluk yoktur ( vr. 170a). Almatı nüshasında cümle biraz farklı olsa da “Sadr Bâb 
rahmetullâhi aleyh risâlesinde” şeklinde geçer (vr. 33a).
191 T: üç kün-geçe U: kün kiçe
192 T: üç
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küngeçe muòÀlefet ve bÀùıllarnı rÀst yolġa salmaú kerek tÀ muútedÀlıú 

aÆa müsellem bolġay. 

MeşÀyıò-ı mÀøî raóimehumu’llÀh aytıp tururlar kim: Dervîş üç 

nemerseni devÀm vird úılġay. Evvel aç ve teşnelıú, ikkinçi bîdÀrlıú, 

üçünçi õikr-i òafî yaènî õikr-i [170b] úalbî kerek. Bu üçni beraber 

úılmaú kerek. Eger biri kem bolsa murÀdıġa yetmes. Yaènî rÿze 

kününi uşança úılmaú kirek. AmmÀ evvel her künde bir loúmanı 

yarımnı yimaú kirek, taúı bir kiçe kündüz bîdÀr bolmaú kirek, taúı 

õikrdin bir sÀèat ġÀfil bolmısun. AmmÀ bu bir kiçe kündüz bîdÀr 

bolġandın soÆ üç künde bir loúma taèÀm yip üç kiçe kündüz 

uyumaġay ve õikrdin ġÀfil193 bolmaġay. AmmÀ üç kün bîdÀr 

bolġandın194 soÆ ervÀó-ı óabîseler körüne başlaġay. Hîç aÆa iltifÀt 

úılmaġay. Andın soÆ biş künde bir loúma ùaèÀm yip biş kün 

uyumaġandın soÆ köÆülniÆ ġubÀr ve küdÿratları ve úaranġuluúı 

körüne başlaġay. Andın soÆ her yetti künde bir loúma ùaèÀm yip yetti 

kiçe kündüz uyumaġay. Köz açıp yumġunça ve açkünçe õikrdin ġÀfil 

bolmaġay. Andın soÆ keşfu’l-úulÿb maúÀmı açılġay. Andın soÆ bu 

tertîbde toúúuz kiçe kündüz bîdÀr bolġay. Andın soÆ keşfu’l-úubÿr 

maúÀmı açılġay. Andın [soÆ] onbir kiçe kündüz bîdÀr bolġay, keşf-i 

ervÀó-ı ùayyibe maúÀmı açılġay. Andın soÆ onüç künde bir loúma 

taèÀm yip kiçe kündüz bîdÀr bolsa keşfu’l-melÀiéke maúÀmı açılġay. 

Andın soÆ onbiş kiçe kündüzde [171a] bir loúma ùaèÀm yip kiçe 

kündüz bîdÀr bolsa keşf-i õü’l-celÀl açılıp murÀdı óÀãıl bolġay. Eger 

193 T: hem hâlî
194 T: uyumayışdın
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mundaġ úılıp onbiş künde murÀdı óÀãıl bolmasa úırk künde óÀãıl 

bolġay. Eger úırú künde óÀãıl bolmasa altmış künde elbette óÀãıl 

bolur195. Eger mundaġ bolmasa üçyüz altmış kün kiçe mundaġ úılgey. 

Eger murÀdı óÀãıl bolmasa özini èaybı bolġay. Öz èaybıġa baúıp tevbe 

istiġfÀr úılıp duèÀ úılmaúda taøarruè birle meşġÿl bolġay. Ve lîkin 

VÀcib TeèÀlÀ vaèdesidin ümîdvÀr bolġay kim: 

ال تقنطوا من رحمة هللا. 

 Eger bu dünyÀda óÀãıl bolmasa Àòirette óÀãıl bolġay, dip òavf ve recÀ 

içre ùÀèat ve èibÀdetġa meşġÿl bolġay. 

AmmÀ Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh ve SulùÀnü’l-èÀrifîn 

ÒˇÀce Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀh aytıp tururlar kim: KöÆül 

èÀlemini èaybı köpdür ve küdÿratları bu turur kim: Óubbü’d-dünyÀ ve 

óırã ve óaãed ve ġaøab ve èadÀvet ve èısyÀn ve nisyÀn ve èucb ve riyÀ 

ve süm‘a. Ve mundaġ menhî işlerdin biri mürîdniÆ köÆlide bolsa 

murÀdı óÀãıl bolmas. Mürîd bolup murÀd tilegen, óabîb bolup maóbÿb 

tilegen kimerseler köÆül èÀleminiÆ küdÿrÀtlarını iritip [171b] riyÀøat 

ve mücÀhede tartsa, şeyò hem meded úılsa, MevlÀ TeèÀlÀ èinÀyet úılsa 

murÀd óÀãıl bolġay. 

 قولھ تعالی و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا

Ve taúı Óaøret-i Peyġamber salla’llÀhu èaleyhi ve sellem andaġ aytıp 

tururlar kim: 

195 T: altmış künge tigru mundag kılgay
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 لکل شیء زکاة و وکاة البدن الجوع و العطش

AmmÀ mundaġ riyÀøat ve mücÀhede birlen köÆül èÀlemni 

açgenlerniÆ şerÀfet ve bereketleridin, ehl-i fesÀdnıÆ maèãıyetlerini 

Allahu TeèÀlÀ keçgey.  

Ve Şeyò Muôaffer DeryÀyî raóimehu’llÀh aydı: Yetti yıl ÒˇÀce Òıøır 

èaleyhi’s-selÀmnıÆ ãoóbetide boldum. Ġavå-ı ĠıyÀå, Òıøır ve İlyÀs 

bütün Úuùub başlıġ úamuġ ġÀyib irenler, abdÀllar ve evtÀdlar 

úamuġları andaġ dip duèÀ úılur irdiler kim: İlÀhÀ! FermÀnıÆnı 

tutmegen úullar ve ùÀèat ve èibÀdet úılmaġanlar ve Peyġamber 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemniÆ sünnetleriġa boyun sunmaġanlar fısú 

ve fesÀd içre yürgen úullarnige tevfîú ve tevbe rÿzî úılgin196, dip ve 

yene aytur: İlÀhî! Ol bendeleriÆ kim belÀé, miónet ve türlüg imgek 

birle mübtelÀ bolup tururlar. Alarġa raóm úılıp imgekleriġa197 defè 

úılġıl, dip duèÀ úılurlar irdi. Ve alarnıÆ duèÀların müstecÀb bolup 

yolsızlar [172a] yol tapar irdiler. 

Pes ey dervîş! Bilgil kim, úamuġ enbiyÀ ve evliyÀ óayÀt, memÀt, 

ġÀyib, óÀøır óÀs úullar duèÀ úılmaúda meşġÿl irmişler. Bu maènÀdın 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem òaber berib tururlar kim: 

 لوال الصالحون لھلک الظالمون 

Şeyò Şiblî raóimehu’llÀh aytıp tururlar: VelîniÆ maèrifetide 

meşÀyıòlar içre iòtilÀf bar turur. Baèøıları aytıp tururlar: Velî ni bilse 

196 T: kılgıl
197 T: imgeklerini
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mundaġ úılıp onbiş künde murÀdı óÀãıl bolmasa úırk künde óÀãıl 

bolġay. Eger úırú künde óÀãıl bolmasa altmış künde elbette óÀãıl 

bolur195. Eger mundaġ bolmasa üçyüz altmış kün kiçe mundaġ úılgey. 

Eger murÀdı óÀãıl bolmasa özini èaybı bolġay. Öz èaybıġa baúıp tevbe 

istiġfÀr úılıp duèÀ úılmaúda taøarruè birle meşġÿl bolġay. Ve lîkin 

VÀcib TeèÀlÀ vaèdesidin ümîdvÀr bolġay kim: 

ال تقنطوا من رحمة هللا. 

 Eger bu dünyÀda óÀãıl bolmasa Àòirette óÀãıl bolġay, dip òavf ve recÀ 

içre ùÀèat ve èibÀdetġa meşġÿl bolġay. 

AmmÀ Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh ve SulùÀnü’l-èÀrifîn 

ÒˇÀce Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀh aytıp tururlar kim: KöÆül 

èÀlemini èaybı köpdür ve küdÿratları bu turur kim: Óubbü’d-dünyÀ ve 

óırã ve óaãed ve ġaøab ve èadÀvet ve èısyÀn ve nisyÀn ve èucb ve riyÀ 

ve süm‘a. Ve mundaġ menhî işlerdin biri mürîdniÆ köÆlide bolsa 

murÀdı óÀãıl bolmas. Mürîd bolup murÀd tilegen, óabîb bolup maóbÿb 

tilegen kimerseler köÆül èÀleminiÆ küdÿrÀtlarını iritip [171b] riyÀøat 

ve mücÀhede tartsa, şeyò hem meded úılsa, MevlÀ TeèÀlÀ èinÀyet úılsa 

murÀd óÀãıl bolġay. 

 قولھ تعالی و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا

Ve taúı Óaøret-i Peyġamber salla’llÀhu èaleyhi ve sellem andaġ aytıp 

tururlar kim: 

195 T: altmış künge tigru mundag kılgay
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 لکل شیء زکاة و وکاة البدن الجوع و العطش

AmmÀ mundaġ riyÀøat ve mücÀhede birlen köÆül èÀlemni 

açgenlerniÆ şerÀfet ve bereketleridin, ehl-i fesÀdnıÆ maèãıyetlerini 

Allahu TeèÀlÀ keçgey.  

Ve Şeyò Muôaffer DeryÀyî raóimehu’llÀh aydı: Yetti yıl ÒˇÀce Òıøır 

èaleyhi’s-selÀmnıÆ ãoóbetide boldum. Ġavå-ı ĠıyÀå, Òıøır ve İlyÀs 

bütün Úuùub başlıġ úamuġ ġÀyib irenler, abdÀllar ve evtÀdlar 

úamuġları andaġ dip duèÀ úılur irdiler kim: İlÀhÀ! FermÀnıÆnı 

tutmegen úullar ve ùÀèat ve èibÀdet úılmaġanlar ve Peyġamber 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemniÆ sünnetleriġa boyun sunmaġanlar fısú 

ve fesÀd içre yürgen úullarnige tevfîú ve tevbe rÿzî úılgin196, dip ve 

yene aytur: İlÀhî! Ol bendeleriÆ kim belÀé, miónet ve türlüg imgek 

birle mübtelÀ bolup tururlar. Alarġa raóm úılıp imgekleriġa197 defè 

úılġıl, dip duèÀ úılurlar irdi. Ve alarnıÆ duèÀların müstecÀb bolup 

yolsızlar [172a] yol tapar irdiler. 

Pes ey dervîş! Bilgil kim, úamuġ enbiyÀ ve evliyÀ óayÀt, memÀt, 

ġÀyib, óÀøır óÀs úullar duèÀ úılmaúda meşġÿl irmişler. Bu maènÀdın 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem òaber berib tururlar kim: 

 لوال الصالحون لھلک الظالمون 

Şeyò Şiblî raóimehu’llÀh aytıp tururlar: VelîniÆ maèrifetide 

meşÀyıòlar içre iòtilÀf bar turur. Baèøıları aytıp tururlar: Velî ni bilse 

196 T: kılgıl
197 T: imgeklerini
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bolur. Baèøı aydılar: Bilip bolmas. Andaġ kim bu óadîå delÀlet úılur 

kim: 

 اولیائی تحت قبابی ال یعرفھم غیری 

Ve taúı Óaøret-i RisÀletpenÀhî ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aytıp 

tururlar kim: 

 المخلصون علی خطر عظیم

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh dip tururlar kim: Velîni 

bilse bolur, èalÀmet birlen. Baèøılar aydılar toúúuz èalÀmet birle ve 

baèøılar aydılar úırú èalÀmet birle ve baèøılar aydılar yetti èalÀmet 

birle ve baèøı úavlde üç èalÀmet birle. Eger bu üçdin kem bolsa velî 

imes. Evveli budur kim ol kişige óubb-i dünyÀ bolmasa. İkkinçi açlıú 

ve susaġlıú birle nefsini öltüriş kirek. Üçünçi kiçeler bîdÀr bolsa kirek. 

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh ayturlar: Az yimeklik ve 

köp úanÀèat úılmaúlıú, [172b] az uyumaú, köp bîdÀr bolmaúlıú, az 

sözlemaú, köp õikr itmaúlıú, tirig olmaú ölüp tirilmaú tidi198. Bu 

èalÀmetler ol kişide bolsa şÀyed ol evliyÀlardın bolġay. Şeyò 

atanġanlar ve ùarîúat yolıda yürgenbiz dip daèvÀ úılġanlar ve yitmiş 

maúÀmdın keçip köÆül èÀlemin açıp ġÀyib irenlerdin ve meşÀyıò ve 

ervÀólardın icÀzet alıp ùarîúatda daèvÀları rÀst bolup şeyòlıú 

mesnedide oltursalar revÀ bolur. VallÀhu Àèlem.  

198 T: az yigu, yahşı yürügu, az uyugu, köp uygangu, az sözlegu, köp zikr aygu, tirig irken 
ölgu kerek tidi.  
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فی الحقیقةالباب الثالث   

 فاستقم کما أمرت. الحقیقة احوالی

Şeyò Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀh aydılar: 

 الحقیقة عمل بالسر  

AmmÀ Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem فاستقم کما أمرت Àyetidin 

úorúup, اتبع ملة ابراھیم حنیفا Àyeti birle èamel úıldı. Bu mièrÀcnı taptı ve 

yitmiş miÆ óicÀbdın keçti. Taúı Óaøret-i Peyġamber salla’llÀhu 

èaleyhi ve sellemġa yitmiş maúÀmda Àyet kildi. 

  قولھ تعالی إن تستغفر لھم سبعین مرة فلن یغفرهللا لھم

Bu Àyet yitmiş maúÀmda delÀlet úılur ve işÀret turur. AmmÀ yitmiş 

miÆ hicÀbnı yitmiş maúÀmda úoydı. Ve taúı yitmiş maúÀmnı yetti 

yaúîn içre úoydı ki isme’l-yaúîn ve resme’l-yaúîn, èilme’l-yaúîn, 

èayne’l-yaúîn, óaúúa’l-yaúîn, [173a] óaúîúat-ı óaúúa’l-yaúîn, Allah-ı 

óaúúa’l-yaúîn. Bu yetti yaúînlıúnı mücÀhede içinde úoydı ki: 

 و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا

Ve taúı mücÀhedeni Óaú èazze ve celleniÆ èinÀyeti içinde úoydı: 

  قولھ تعالی إیاک نعبد و إیاک نستعین

dip fermÀn yetkürdi irse Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem, 

Óaøret-i MevlÀ èazze ve celledin èinÀyet tilep mücÀhede úıldı. Yitmiş 
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bolur. Baèøı aydılar: Bilip bolmas. Andaġ kim bu óadîå delÀlet úılur 

kim: 

 اولیائی تحت قبابی ال یعرفھم غیری 

Ve taúı Óaøret-i RisÀletpenÀhî ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aytıp 

tururlar kim: 

 المخلصون علی خطر عظیم

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh dip tururlar kim: Velîni 

bilse bolur, èalÀmet birlen. Baèøılar aydılar toúúuz èalÀmet birle ve 

baèøılar aydılar úırú èalÀmet birle ve baèøılar aydılar yetti èalÀmet 

birle ve baèøı úavlde üç èalÀmet birle. Eger bu üçdin kem bolsa velî 

imes. Evveli budur kim ol kişige óubb-i dünyÀ bolmasa. İkkinçi açlıú 

ve susaġlıú birle nefsini öltüriş kirek. Üçünçi kiçeler bîdÀr bolsa kirek. 

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh ayturlar: Az yimeklik ve 

köp úanÀèat úılmaúlıú, [172b] az uyumaú, köp bîdÀr bolmaúlıú, az 

sözlemaú, köp õikr itmaúlıú, tirig olmaú ölüp tirilmaú tidi198. Bu 
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ölgu kerek tidi.  
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فی الحقیقةالباب الثالث   

 فاستقم کما أمرت. الحقیقة احوالی

Şeyò Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀh aydılar: 

 الحقیقة عمل بالسر  
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miÆ hicÀbnı yitmiş maúÀmda úoydı. Ve taúı yitmiş maúÀmnı yetti 
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Óaøret-i MevlÀ èazze ve celledin èinÀyet tilep mücÀhede úıldı. Yitmiş 
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miÆ maúÀmnı keçti, óaúîúatda199 kirdi, tÀ anı barını200 kördi, sır 

mièrÀcın úıldı. Taúı ten mièrÀcın201 andın òaber berür: 

إعلم بأن معراج الرسول خمسون درجة حتی بلغ رب العزة. اولھا عقل  و الثانی المعرفة 

و الثالث المعرفة بأنھ قدیم سابق علی الکائنات و الرابع المعرفة بأنھ باق ال  بوجوده (تعالی)

یفني الخامس المعرفة بأنھ حي ال یموت والسادس المعرفة بأنھ عالم و السابع المعرفة بأنھ 

قادر و الثامن المعرفة بأنھ سمیع و التاسع المعرفة بأنھ بصیر و العاشر المعرفة بأنھ مرید و 

الحادي عشر المعرفة بأنھ فاعل و الثالث عشر المعرفة بأنھ آمر و الرابع عشر المعرفة بأنھ 

لیس لھ مثل و الخامس عشر المعرفة بأنھ لم یلد و لم یولد السادس عشر المعرفة بأنھ ال مبدل 

بدلھ و السابع عشر المعرفة بأنھ حكیم الثامن عشر  المعرفة بأنھ صادق و التاسع المعرفة 

بأنھ صمد العشرون المعرفة بأنھ یرسل الرسل و الحادي و العشرون المعرفة بأنھ قائل 

التألیف  و  الثالث و العشرون المعرفة بأنھ باعث من في القبور والرابع و العشرون المعرفة 

بأنھ یحب المحسنین بأفعالھم و الخامس و العشرون المعرفة بأنھ یجازي سیآتھم و السادس و 

العشرون العرفة بأنھ عادل ثم الھیم ثم الصبر ثم الیقین ثم الخوف ثم الرجاء ثم الحیاء ثم 

الشرح ثم التصدیق ثم اإلعتقاد ثم اإلخالص ثم اإلستعانة ثم التمكین ثم القبول ثم التوكل ثم 

التفویض ثم الزھد ثم النصیحة ثم الشفقة ثم الوالیت ثم العلم ثم الكرامت ثم الرحمة. فإذا 

جاوز ھذه الدرجات یبلغ النیة والحاجاة و یأخذ من ربھ تمام الكرامات بحیث لم یبق من الستر 

و صاحبھ من الحجاب. یكون أقربا من قاب قوسین قرب الفضل و الشوق. ھذا مذھب 

المتصوفین من السابقین و الفائزین

199 T: hakîkatga
200 T: tâ ki bârısını kördi. A: hakîkatga kirdi irse hakikat ne bârısını kördi.  
201 A: ten mi’râcın rûzî kıldı

59

äÿfî Muóammed-i DÀnişmend, SulùÀnü’l-èÀrifîn ÒˇÀce Aómed-i 

Yesevî raóimehu’llÀhdın naúl úılur kim: Muúarreb bolup úurbet 

maúÀmıda turġan dîdÀr birle müşerref boldı. Nitük kim Peyġamber 

[174a] ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem: DîdÀr birle müşerref boldum, didi 

ve köÆülüm közü birle, didi. AmmÀ ten közi birle körmedim didi. 

MevlÀ TeèÀlÀ andın òaber berip turur: 

 قولھ تعالی فأما إن کان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم

AmmÀ münkir ve münÀfıúlar aydılar: MièrÀc úaçan bolur ki, yetti úat 

kökni bir sÀèatde seyr itmek, anıÆ èacÀyib ve ġarÀyiblerin körmek ve 

taúı Bihiştni seyr úılmaú ve anıÆ èacÀyiblerini teferrüc úılmaú, taúı 

èArş ve Kürsî, Levó ve Úalemni körmek ve taúı toúsan miÆ sözni bî-

vÀsıùa sözlenmek ve taúı úurbet maúÀmıda turup dîdÀr körmek, bu 

işler muóÀldur didiler. 

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aytıp tururlar kim: Bu yolda 

ol kimerse kim ãabr birle murÀda yetiptur, kelÀmullah òaber berür: 

 .إنما یوفی الصابرون أجرھم بغیر حساب

Ve taúı Rasÿlullah ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem aytıp tururlar: 

 الصبر کنز من کنوز هللا تعالی ال یعطی إال لولیھ

Şeyò Necme’d-dîn-i KübrÀ raóimehu’llÀh aydılar: Şerîèatda belÀġa 

ãabr úılmaú, ùarîúatda belÀda şükür úılmaú ve óaúîúatda belÀda 

óalÀvetlenmaú kerek. Óaøret-i [174b] ÒˇÀce Aómed-i Yesevîdin ilgeri 
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şerîèat berildi. Nevbet İbrÀhîmde yetti irse ùarîúat berildi. Taúı Óaøret-

i Muóammed MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem irse óaúîúat 

berildi. Anda Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem münÀcÀt úıldı 

kim: İlÀhî! Bu óaúîúat birle yürümek düşvÀr turur. Ümmetlerim bu yol 

birle èamel úılalmaġaylar, èÀãî bolġaylar, didi irse AllÀhu TeèÀlÀdın 

fermÀn boldı kim: Seni ümmetlerige şerîèatnı ve ùarîúatnı ve óaúîúatnı 

berdim, òˇÀhlasa ol ikevige yürsün. AmmÀ ey Muóammed! Óaúîúatnı 

aytmaġıl, her kimerse èÀrif ve èÀşıú bolsa anga açılġay, aytılmaġay sır 

èilmi turur, til birle aytmaġıl, didi. 

Óaúîúat birle yürür men dip daèvÀ úılġanlar ve muúarreb meşÀyıò 

atan[ġan]lar bu óaúîúat bÀbıda õikr úılġan yitmiş maúÀmnı keçip 

yitmiş miÆ hicÀbdın ötüp óaúîúatġa kirip ne kim Rasÿlullah 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem körgenlerin körse maènÀsı rÀst ve daèvÀsı 

hem rÀst turur. Muúarreblıú ve meşÀyıòlıú aÆa müsellem turur. Ve 

eger óaúîúat bÀbıda õikr úılġan yitmiş maúÀmnı keçmeyin ve taúı 

yitmiş miÆ [175a] óicÀbdın ötmeyin, óaúîúatda kim Óaøret-i 

Peyġamber ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem körgenin körmeyin Óaúú’a 

barur men dip daèvÀ úılsa daèvÀsı yalġan, özi yalġançı ve TeÆrige 

düşmen turur. Nitük kim aydı: 

لی هللا علیھ وسلم: لکل دعوا معنا فإن کان لھ معنا فھو صادق صالکذاب عدو هللا. قال النبی 

و إن لم یکن معنا فھو کاذب سیأتی زمان علی الناس الدعوی کثیر و المعنی قلیل من ادعی 

 شیأ ولم یثبت لھ فھو کاذب صدق رسول هللا

61

Úuùbü’l-aúùÀb ÒˇÀce Aómed-i Yesevî raóimehu’llÀh èaleyh ve 

meşÀyıò-ı ÙabaúÀt andaġ aytmışlar kim202 Àòiru’z-zamÀnda bizdin 

soÆra andaġ meşÀyıòlar úopgay kim, İblîs èaleyhi’l-laène alardın 

taèlîm alġay ve alar İblîsniÆ işin úılġay ve óalúlarġa muóib bolup 

irÀdetsiz úoymaġay ve mürîdlerin başúarıp maúãadġa yetküralmaylar. 

ÔÀhirlerini ÀrÀste úılıp mürîddin köp ùamaè úılıp bÀùınların òarÀb 

úılġaylar. Ve küfürdin îmÀnnı farú úılmaġaylar ve èÀlimlerni muóib 

bilmey iltifÀt úılmaġaylar. Ehl-i Sünnet ve cemÀèatnı düşmen körüp ve 

ehl-i bidèat ve êalÀletni süyüp, yamanlıúnı pîşe úılıp TeÆri èazze ve 

celledin yaòşılıú ümîd tutġay [175b] ve daèvÀ-yı şeyòlıú úılġay. Ve 

taúı şeyòlıú işin óÀr úılıp mürîdlerniÆ işikide203 yürgey. Ol óalde 

mürîdġa pirlıú úılmaġay204, şeyòlıú daèvÀ úılıp muèÀmelet alġaylar205. 

Eger mürîd nemerse bermese zorlıú úılıp alġay. Eger ol muèÀmeletni 

alıp müsteóaú veyÀ bî-nevÀġa206 bermey, özige ve ehl-i èıyÀlıġa ãarf 

úılsa it murdarnı yimiş dik bolġay. Eger ol vechdin alıp yise ve kiyim 

kiyse tÀ ol kiyim iginde bolsa ötkergen namÀzı ve tutgen rÿzesi AllÀhu 

TeèÀlÀ dergÀhıda úabÿl bolmaġay ve her loúmada üç miÆ yıl 

Tamuġda èaõÀb körgey. 

SulùÀnü’l-èÀrifîn andaġ aytıp [turur]lar207 kim: Bizdin soÆra andaġ 

mübtedièúa her kim pir dip òıõmet úılsa kÀfir bolġay ve hem melèÿn 

bolġay. Andaġ kimerseni úılġanını èilm ornıġa tutmaúlıú ve bidèatnı 

202  Burada Ahmed Yesevî’den nakledilen sözler Fakrnâme’nin baş tarafında mevcuddur.  
203  T: işikleride 
204 T: kılalmagaylar
205 U: mu’âmelet kılmagay. 
206 T: müstehak gurebâ ve bî-nevâlarga
207 T: aytıptururlar kim
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202  Burada Ahmed Yesevî’den nakledilen sözler Fakrnâme’nin baş tarafında mevcuddur.  
203  T: işikleride 
204 T: kılalmagaylar
205 U: mu’âmelet kılmagay. 
206 T: müstehak gurebâ ve bî-nevâlarga
207 T: aytıptururlar kim
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sünnet ornıġa mubÀó körmeklik, bular barı şerîèat küfri turur ve ùarîúat 

merdÿdlıġı ve óaúîúat bîzÀrlıúı turur. Ve taúı ÒˇÀce Aómed-i Yesevî 

raóimehu’llÀh èaleyh aydılar kim: Vay ol kişiler kim, mundaġ 

şeyòlerġa úol berip irÀdet úılġaylar, özlerin èazÀbġa giriftÀr bolġaylar 

kim: 

  إن عذاب ربک لشدید 

Ey dervîş! Her kim [176a] şeyòlıú daèvÀ úılsa aÆa kirek kim pir-i 

kÀmilni òıõmetide úırú yıl turup cÀn tartıp ruòãat óÀãıl úılmaġunça 

anıÆ irÀdet almaġı ve mürîd tutmaġı ve muèÀmelet itgeni208 óabù ve 

óarÀmdur ve anıÆ mürîd tutġanı bÀùıldur. Her kim òilÀf-ı şerè iş úılsa 

şerîèatdın çıúar ve her kim òilÀf-ı ùarîúat iş úılsa merdÿd bolur ve her 

kim tevbe úılmay dünyÀdın barsa Tamÿġda èaõÀb körgey. 

 نعوذ با� من ذلک 

ÒikÀyet: Künlerde bir kün İblîs èaleyhi’l-laène Óaøret-i Óıøır 

èaleyhi’s-selÀmġa aydı: Bilgil kim, müéminlerni günÀhını ÀsÀn 

úıldurur men, terk-i namÀz ve mücrim-i şerè ve heves-i şehvetde 

terġîb úılur men kim köÆülide fesÀd úılur ve özlerini ãÀlió ve zÀhid 

ve müselmÀn dip il közide körsetürler. AmmÀ MevlÀ TeèÀlÀ úatıda 

münÀfıú bolurlar. MeniÆ ġaraøım óÀãıl bolur. Óıøır èaleyhi’s-selÀm 

aydılar: Bu sözlerni İblîs èaleyhi’l-laènedin işittim ve taúı Rasÿlullah 

ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellemġa ayttım irse köp yıġlap aydılar: YÀ 

Óıøır! èilÀcı oltur kim, ol melèÿn bende-i müéminni köÆlide bu fÀsid 

208    Şimdiki telaffuzu “etgeni”. 
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òayÀllerni salsa kirek, bu bende [176b] sünnet ve farø namÀz arasıda 

kelime-i temcîdni köp tekrÀr úılsun. Andın soÆ bu duèÀnı oúusın ki: 

اللھم إنی أعوذ بک من الشرک و النفاق و من غلبة الشقاوة علی السعادت بحق ال الھ اال هللا 

 .دمحم رسول هللا أرسلتھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الدین کلھ ولو کره المشرکون

MaènÀsı ol turur kim209, İblîs ùÀèat içinde vesvese berse, muãallîni 

köÆli bî-úarÀr bolup uzun úırÀaét úılsa köp nemerselerni endîşe úılur 

ve rükÿè ve sücÿd ve tesbîóÀt ve tamÀm-ı erkÀn-ı namÀz bercÀ 

kiltürmes, riyÀdın òaõlÀn yol tapıp her ùÀèatı bÀùıl bolur. Pes muãallîġa 

bu óÀlet müstevlî bolsa aÆa kerek kim kelime-i temcîdni bisyÀr 

oúusun kim: 

اللھم احفظنا و ال تفضحنا و اعصمنا من الریاء و متابعة الھواء و وفقنا بطاعتک خالصة 

 بمرضاتک برحمتک  یا ارحم الراحمین

Eger diseler kim210: Nÿr neçe úısım turur? 

CevÀb ayġıl kim: Üç úısım turur. Evvel nÿr-i õÀt, ikkinçi nÿr-i ãıfÀt, 

üçünçi nÿr-i òÀk. AmmÀ nÿr-i õÀt, nÿr-i ÒudÀ-yı TeèÀlÀ turur. Ve nÿr-i 

ãıfÀt, nÿr-ı Óaøret-i Muóammed MuãùafÀ ãalla’llÀhu èaleyhi ve sellem 

turur. Ve nÿr-i òÀk ol turur kim Àdemler rÿzgÀr-ı bu dünyÀda körerler.  

Ve eger diseler kim: îmÀn-ı [177a] şerèîat ve îmÀn-ı ùarîúat ve îmÀn-ı 

óaúîúat úayu turur? 

209 T: Tenbîh: Bir mes’ele ol turur kim
210 Bu bölümden sonraki cümleler Taşkent nüshasında Farsça, Uppsala nüshasında ise 
Türkçe’dir. Almatı nüshasında yoktur. Uppsala nüshası esas alınıp buraya ekledik. Bu son 
bölüm eserin kendisinden olmayıp bir müstensihin ilavesi de olabilir.
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CevÀb ayġıl kim: îmÀn-ı şerîèat kelime-i ùayyibe oúumaú ve îmÀn-ı 

ùarîúat ÒudÀ-yı TeèÀlÀdın úorúmaú, îmÀn-ı óaúîúat ÒudÀ-yı TeèÀlÀ 

tarafıúa rÀstlıú birle úadem úoymaúlıú turur. 

[SON] 
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ESERİN SADELEŞTİRMESİ  
(TERCÜMESİ)



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERİN SADELEŞTİRMESİ (TERCÜMESİ)

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd, işiten ve bilen Allâh Teâlâ’ya mahsustur, yaratıcı ve cömert 

olan Allah’ı tesbîh ederiz.

Yani bil ve haberdâr ol ki, bu mübârek risâleyi derleyen (kişi) şerîatın 

delîli ve tarîkatın ehli yani Mevlânâ Sûfî Dânişmend’tir. Âriflerin 

sultânı, vera‘ (takvâ) ehlinin rehberi, yeryüzünün kutbü’l-aktâbı olan 

Hâce Ahmed Yesevî rahmetullâhi aleyh’in sözlerini, bu aziz Sûfî 

Muhammed Dânişmend (nakledip) anlatırlar. Bu risâlenin 

yazılmazının sebebi şu idi ki, tüm sûfîler, sabah ve akşam belki sürekli 

zikir halkasına devam ederlerken, günlerden bir gün Hz. Sultân’a 

(Ahmed Yesevî’ye): “Şeyhlik ve müridlik hakkında ve bu yüce 

silsilenin (Yesevî yolunun) sülûk (tasavvufî eğitim) ve usûl-erkânı 

konusunda bilgi verseniz, sizden sonra ehl-i tarikat olan dervişlere

hâtıra kalır”, diye arzettiler. Sonra (bunun üzerine) bu risâleye 

Mir’âtü’l-kulûb adı verildi yani “Gönüllerin Aynası”. Her kim aynaya 

baksa yüzünü görür ve dahi (yüzünde) bir kusuru varsa onu da görür. 

Binâenaleyh her kim bu kitabı okusa ve kendi kusurunu (hatâlarını) 

görüp anlasa, onu telâfîye çalışıp tevbe ve istiğfâr ile meşgul olursa,

ümit edilir ki Allah Teâlâ o kusur ve günâhı afveder. Her sâlik (derviş) 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESERİN SADELEŞTİRMESİ (TERCÜMESİ)

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd, işiten ve bilen Allâh Teâlâ’ya mahsustur, yaratıcı ve cömert 

olan Allah’ı tesbîh ederiz.

Yani bil ve haberdâr ol ki, bu mübârek risâleyi derleyen (kişi) şerîatın 

delîli ve tarîkatın ehli yani Mevlânâ Sûfî Dânişmend’tir. Âriflerin 

sultânı, vera‘ (takvâ) ehlinin rehberi, yeryüzünün kutbü’l-aktâbı olan 

Hâce Ahmed Yesevî rahmetullâhi aleyh’in sözlerini, bu aziz Sûfî 

Muhammed Dânişmend (nakledip) anlatırlar. Bu risâlenin 

yazılmasının sebebi şu idi ki, tüm sûfîler, sabah ve akşam belki sürekli 

zikir halkasına devam ederlerken, günlerden bir gün Hz. Sultân’a 

(Ahmed Yesevî’ye): “Şeyhlik ve müridlik hakkında ve bu yüce 

silsilenin (Yesevî yolunun) sülûk (tasavvufî eğitim) ve usûl-erkânı 

konusunda bilgi verseniz, sizden sonra ehl-i tarikat olan dervişlere

hâtıra kalır”, diye arzettiler. Sonra (bunun üzerine) bu risâleye 

Mir’âtü’l-kulûb adı verildi yani “Gönüllerin Aynası”. Her kim aynaya 

baksa yüzünü görür ve dahi (yüzünde) bir kusuru varsa onu da görür. 

Binâenaleyh her kim bu kitabı okusa ve kendi kusurunu (hatâlarını) 

görüp anlasa, onu telâfîye çalışıp tevbe ve istiğfâr ile meşgul olursa,

ümit edilir ki Allah Teâlâ o kusur ve günâhı afveder. Her sâlik (derviş) 

Sûfî Muhammed Dânişmend

73



66

ki bu risâleyi okusa veya okuyandan dinleyip amel etse, kalp gözünü 

açsa, onsekiz bin âlemdeki acâyip ve gariplikleri görse, kıyâmette -

inandık ve tasdîk ettik- Celâl sâhibi (Allah Teâlâ) ile buluşup 

keyfiyetsiz olarak onun yüzünü görse, (bu) hiç acâyip ve garip (bir 

hâl) olmaz. Ancak Ondan (Allah’tan) yardım dileriz.

Muhabbet, yakıcı ateş ve şevk diyerek bu Mir’âtü’l-kulûb risâlesini 

üç bölüm üzerine binâ ettiler. Zîrâ Hak Teâlâ, “kullarım bana 

yaklaşsın”, deyip din ve İslâm yolunu bahşetti. O yola üç isim verdi. 

Birinci şerîat, ikinci tarîkat, üçüncü hakîkat. Bu sebeple (bu risâle) üç 

bölüm üzerine binâ edildi. Ve dahi (Hak Teâlâ Kur’ân’da) kelâmı 

içinde şöyle zikretti: Allah Teâlâ’nın kelâmı: “(İbrâhim aleyhisselâm 

dedi ki:) Ben Rabbim’e gidiyorum, O bana doğru yolu gösterecek”250.

İbrâhim (a.s): Şüphesiz Rabbim beni doğru yoluna sevk etti, dedi. 

Yani bu yoldan maksad, İslâm yoludur. Ama Hak Teâlâ’nın yolu, şu 

delil ile üç yoldur: İslâm dîni Allah’a giden yoldur. Başlangıcı şerîat, 

sonu hakîkat ve ikisi arasında tarîkat (vardır). Ve dahi Şeyh 

Necmeddin Kübrâ (r.h) haber verir ki: Her işte şerîat, tarîkat ve 

hakîkat vardır. Müridlikte de böyledir. Şerîatta ilim ve ameller, 

tarîkatta kalplerin açılması ve hâl, hakîkatta ise Hak Teâlâ’nın 

cemâlini müşâhede ve buluşma vardır.

Hz. Peygamber (s.a) der ki: Şerîat benim sözlerim, tarîkat fiillerim 

(işlerim), hakîkat ise hâlimdir. Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) der ki: 

Şerîat, zâhiren uzuvlarla amel etmek; tarîkat, kalp ile amel etmek; 

hakîkat ise sır (kalbin içindeki cevher, gönül) ile amel etmektir.

250 Sâffât, 37/99.
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Sultânü’l-ârifîn der ki: Kendisine uyulan önder insanlar üç kısımdır: 

Şerîat önderleri âlimler ve pâdişahlardır, tarîkat önderleri şeyhler ve 

sûfîler, hakîkat önderleri de ârifler ve Hakk’a yakın olan şeyhlerdir. 

Eğer âlimler ve pâdişahlar şerîatta emredilene uyup yasaklanandan 

sakınır ve başkalarına da (bu emir ve yasakları anlatıp) emrederlerse 

doğru yoldan şaşmazlar. Onlara uyanlar da şaşmazlar. Eğer bu 

şartlarla birlikte olmazlarsa, şerîat yolundan saparlar. Şeyhler ve 

sûfîler riyâzat ve çile çekip gönül âlemlerini açsalar, yetmiş 

makamdan geçip gâib ruhlar ve meleklerle sohbet etseler, bu tür şeyh 

ve sûfîler tarîkat yolundan sapmazlar. Bu tür büyüklere tâbi olanlar da 

sapmazlar. (Ama onlar) bu şartlar içinde olmazlarsa tarîkat yolundan 

saparlar, onlara uyanlar da saparlar. Hakk’a yakın olan kullar ve 

şeyhler, hakîkaten (tam manasıyla) Allah’tan başka herşeyden vaz 

geçip gönüllerini sırra (manevî hâle veya manevî âleme) ulaştırırlarsa 

maksadlarına erişip hakîkat yolundan sapmazlar. Onlara tâbi olanlar 

da sapmazlar. Eger bu şartlar içinde bulunmazlarsa hakîkat yolundan 

sapıp gâye ve maksada ulaşamazlar. En iyisini bilen Allah’tır.

Yani Sûfî Muhammed Dânişmend, buna bakarak derler ki: Meselâ 

Hicaz bölgesinin pâdişahı, Hıtay (Çin) bölgesinin pâdişahına elçi 

(heyeti) gönderse, o elçi yolu bilmese, (içlerinden) biri başkan olup 

yola koyulsalar, (başkan) doğru yoldan sapıp şaşırır ve dolayısıyla elçi 

de şaşırır. Eğer o kılavuz (rehber), gördüğü yolu şaşırmasa, kılavuza 

uyanlar da sapmazlar. Derviş veya şeyh olan kişiler de, yolu bilen 

kılavuza benzerler. Onlara uyanlan da kılavuz tutan insanlara 

benzerler. 
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inandık ve tasdîk ettik- Celâl sâhibi (Allah Teâlâ) ile buluşup 

keyfiyetsiz olarak onun yüzünü görse, (bu) hiç acâyip ve garip (bir 

hâl) olmaz. Ancak Ondan (Allah’tan) yardım dileriz.

Muhabbet, yakıcı ateş ve şevk diyerek bu Mir’âtü’l-kulûb risâlesini 

üç bölüm üzerine binâ ettiler. Zîrâ Hak Teâlâ, “kullarım bana 

yaklaşsın”, deyip din ve İslâm yolunu bahşetti. O yola üç isim verdi. 

Birinci şerîat, ikinci tarîkat, üçüncü hakîkat. Bu sebeple (bu risâle) üç 

bölüm üzerine binâ edildi. Ve dahi (Hak Teâlâ Kur’ân’da) kelâmı 

içinde şöyle zikretti: Allah Teâlâ’nın kelâmı: “(İbrâhim aleyhisselâm 

dedi ki:) Ben Rabbim’e gidiyorum, O bana doğru yolu gösterecek”250.

İbrâhim (a.s): Şüphesiz Rabbim beni doğru yoluna sevk etti, dedi. 

Yani bu yoldan maksad, İslâm yoludur. Ama Hak Teâlâ’nın yolu, şu 

delil ile üç yoldur: İslâm dîni Allah’a giden yoldur. Başlangıcı şerîat, 

sonu hakîkat ve ikisi arasında tarîkat (vardır). Ve dahi Şeyh 

Necmeddin Kübrâ (r.h) haber verir ki: Her işte şerîat, tarîkat ve 

hakîkat vardır. Müridlikte de böyledir. Şerîatta ilim ve ameller, 

tarîkatta kalplerin açılması ve hâl, hakîkatta ise Hak Teâlâ’nın 

cemâlini müşâhede ve buluşma vardır.

Hz. Peygamber (s.a) der ki: Şerîat benim sözlerim, tarîkat fiillerim 

(işlerim), hakîkat ise hâlimdir. Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) der ki: 

Şerîat, zâhiren uzuvlarla amel etmek; tarîkat, kalp ile amel etmek; 

hakîkat ise sır (kalbin içindeki cevher, gönül) ile amel etmektir.

250 Sâffât, 37/99.
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Sultânü’l-ârifîn der ki: Kendisine uyulan önder insanlar üç kısımdır: 

Şerîat önderleri âlimler ve pâdişahlardır, tarîkat önderleri şeyhler ve 

sûfîler, hakîkat önderleri de ârifler ve Hakk’a yakın olan şeyhlerdir. 

Eğer âlimler ve pâdişahlar şerîatta emredilene uyup yasaklanandan 

sakınır ve başkalarına da (bu emir ve yasakları anlatıp) emrederlerse 

doğru yoldan şaşmazlar. Onlara uyanlar da şaşmazlar. Eğer bu 

şartlarla birlikte olmazlarsa, şerîat yolundan saparlar. Şeyhler ve 

sûfîler riyâzat ve çile çekip gönül âlemlerini açsalar, yetmiş 

makamdan geçip gâib ruhlar ve meleklerle sohbet etseler, bu tür şeyh 

ve sûfîler tarîkat yolundan sapmazlar. Bu tür büyüklere tâbi olanlar da 

sapmazlar. (Ama onlar) bu şartlar içinde olmazlarsa tarîkat yolundan 

saparlar, onlara uyanlar da saparlar. Hakk’a yakın olan kullar ve 

şeyhler, hakîkaten (tam manasıyla) Allah’tan başka herşeyden vaz 

geçip gönüllerini sırra (manevî hâle veya manevî âleme) ulaştırırlarsa 

maksadlarına erişip hakîkat yolundan sapmazlar. Onlara tâbi olanlar 

da sapmazlar. Eger bu şartlar içinde bulunmazlarsa hakîkat yolundan 

sapıp gâye ve maksada ulaşamazlar. En iyisini bilen Allah’tır.

Yani Sûfî Muhammed Dânişmend, buna bakarak derler ki: Meselâ 

Hicaz bölgesinin pâdişahı, Hıtay (Çin) bölgesinin pâdişahına elçi 

(heyeti) gönderse, o elçi yolu bilmese, (içlerinden) biri başkan olup 

yola koyulsalar, (başkan) doğru yoldan sapıp şaşırır ve dolayısıyla elçi 

de şaşırır. Eğer o kılavuz (rehber), gördüğü yolu şaşırmasa, kılavuza 

uyanlar da sapmazlar. Derviş veya şeyh olan kişiler de, yolu bilen 

kılavuza benzerler. Onlara uyanlan da kılavuz tutan insanlara 

benzerler. 

Sûfî Muhammed Dânişmend
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Sûfî Muhammed Dânişmend der ki: Hangi şeyh yetmiş makamdan 

geçmeden şeyhlik ve önderlik iddiâsında bulunursa iddiâsı bâtıl 

(geçersiz) olur. Nidâ ederler ki: “Ey bâtıl iddiâda bulunan! Sana tâbi 

olanlar bâtıl ve bozuk (yoldadırlar)”. Tâbi olan mürid ve 

arkadaşlarının da günahları, o sahte şeyhin boynuna olur.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Bazı insanlar “şerîatla 

yürüyorum”, bazıları da “hakîkatla yürüyorum” deyip iddiâda 

bulunur. Şerîatla yürüdüğünü iddiâ edenlere mü’min ve müslüman 

derler. Tarîkatla yürüyenlere şeyh, sûfî ve zâhid derler. Hakîkatla 

yürüyenlere de ârif, âşık ve muhib derler. Bu yolda yürüdüğünü iddiâ 

edenlerin mânevî hâl (delil) sâhibi olmaları gerekir. Eger (kişinin) 

mânevî hâli ve iddiâsı düzgün olursa, Hak Teâlâ onu dost edinir. Eğer 

mâneviyâtı düzgün olmayıp iddiâsı yalan olursa -bundan Allah’a 

sığınırız- böyle bir kimse Allah Teâlâ’nın düşmanıdır. Allah Teâlâ’nın 

kelâmı: O gün, yalanlayanların vay hâline251. Hz. Peygamber (s.a) 

yine şöyle buyururlar: Yalancı, Allah’ın düşmanıdır. Bu yolda 

yalancılıkla yürüme, dürüstlükle yürü ki iddiâya mânâ (ve delil) 

gereklidir. Delilsiz iddia neye lâzım? Ama herşeyin mânâsını kendi 

yerinde (ve konumunda) açıklanacak inşâallah. 

Birinci Bölüm: Şeriat Hakkında

Peygamber (s.a) şöyle buyurdular: Şerîat sözlerim, tarîkat fiillerim ve 

hakîkat hâllerimdir. Dediler ki, “şerîat benim söylediğim sözdür, 

tarîkat benim yaptığım işlerdir”. Peygamber (s.a), “şerîat benim 

söylediğim sözdür” dedi, “tarîkat söylediğimdir” demedi, “yaptığım 

251 Mürselât, 77/15.
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işlerdir” dedi. Bunun cevabı (izahı) şöyledir: Demişlerdir ki: Hz. 

Peygamber mirac gecesinde Mevlâ ‘azze ve celle ile vâsıtasız olarak 

doksan bin konuda konuştu. Otuz bini şerîatla, otuz bini tarîkatla ve 

otuz bini hakîkatla ilgili idi. (Hak Teâlâ’dan) fermân geldi ki: “Şerîat 

sözlerini bütün mü’min, kâfir ve fâsıklara (herkese) anlat. Tarîkat 

sözlerini dileyen ve isteyenlere anlat, ama hakîkatı aslâ söyleme”.

Sultânü’l-ârifîn Hz. Hâce Ahmed Yesevî buyururlar ki: Şerîat, 

uzuvlarla yani zâhirle amel etmektir. Uzuvlarla (bi’l-erkân)

kelimesinden maksad, farz, vâcib, sünnet ve edeblerin tümü olur. Ama 

şerîatla yürürüm deyip iddiâda bulunanlar, müslüman (diye) 

adlandırıldılar. İddiâlara delil gerekir. O delil de şudur ki, Hak 

Teâlâ’nın emri kullarına iki şekilde olur: Emredilen iyi işler (farz) ve 

yasaklanan kötü işler (haram). Siz, insanların iyiliği için ortaya 

çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten 

menedersiniz252. Şimdi, bu mü’min ve müslüman diye adlandırılanlar, 

tüm emredilenleri yerine getirip yasaklananlardan sakınırlarsa, şerîatta 

iddiâları doğru, mü’min ve müslümanlıkları da dürüst olur. Hak 

Teâlâ’nın hakîkî kulları olurlar. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Allah, 

inananların dostudur, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır253. Eğer 

(kişi) emredileni yerine getirmez, yasaklanandan sakınmaz ise, 

mü’min ve müslümanım diye iddiâsı yalandır ve kendisi yalancıdır. 

Emredilenler şunlardır ki, dîne uygun olan herşeyi kabul etmek ve 

başkalarına da onu emretmek. Yasaklananlar şunlardır ki, küfür, nifâk, 

şüphe, şirk, kendini beğenmek, gösteriş yapmak, zulmetmek, haram 

252 Âl-i İmrân, 3/110.
253 Bakara, 2/257.

MİR’ÂTÜ’L-KULÛB

76



68

Sûfî Muhammed Dânişmend der ki: Hangi şeyh yetmiş makamdan 
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arkadaşlarının da günahları, o sahte şeyhin boynuna olur.
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yürüyorum”, bazıları da “hakîkatla yürüyorum” deyip iddiâda 

bulunur. Şerîatla yürüdüğünü iddiâ edenlere mü’min ve müslüman 

derler. Tarîkatla yürüyenlere şeyh, sûfî ve zâhid derler. Hakîkatla 

yürüyenlere de ârif, âşık ve muhib derler. Bu yolda yürüdüğünü iddiâ 

edenlerin mânevî hâl (delil) sâhibi olmaları gerekir. Eger (kişinin) 

mânevî hâli ve iddiâsı düzgün olursa, Hak Teâlâ onu dost edinir. Eğer 

mâneviyâtı düzgün olmayıp iddiâsı yalan olursa -bundan Allah’a 

sığınırız- böyle bir kimse Allah Teâlâ’nın düşmanıdır. Allah Teâlâ’nın 

kelâmı: O gün, yalanlayanların vay hâline251. Hz. Peygamber (s.a) 

yine şöyle buyururlar: Yalancı, Allah’ın düşmanıdır. Bu yolda 

yalancılıkla yürüme, dürüstlükle yürü ki iddiâya mânâ (ve delil) 

gereklidir. Delilsiz iddia neye lâzım? Ama herşeyin mânâsını kendi 

yerinde (ve konumunda) açıklanacak inşâallah. 

Birinci Bölüm: Şeriat Hakkında

Peygamber (s.a) şöyle buyurdular: Şerîat sözlerim, tarîkat fiillerim ve 

hakîkat hâllerimdir. Dediler ki, “şerîat benim söylediğim sözdür, 

tarîkat benim yaptığım işlerdir”. Peygamber (s.a), “şerîat benim 

söylediğim sözdür” dedi, “tarîkat söylediğimdir” demedi, “yaptığım 

251 Mürselât, 77/15.
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işlerdir” dedi. Bunun cevabı (izahı) şöyledir: Demişlerdir ki: Hz. 

Peygamber mirac gecesinde Mevlâ ‘azze ve celle ile vâsıtasız olarak 

doksan bin konuda konuştu. Otuz bini şerîatla, otuz bini tarîkatla ve 

otuz bini hakîkatla ilgili idi. (Hak Teâlâ’dan) fermân geldi ki: “Şerîat 

sözlerini bütün mü’min, kâfir ve fâsıklara (herkese) anlat. Tarîkat 

sözlerini dileyen ve isteyenlere anlat, ama hakîkatı aslâ söyleme”.

Sultânü’l-ârifîn Hz. Hâce Ahmed Yesevî buyururlar ki: Şerîat, 

uzuvlarla yani zâhirle amel etmektir. Uzuvlarla (bi’l-erkân)

kelimesinden maksad, farz, vâcib, sünnet ve edeblerin tümü olur. Ama 

şerîatla yürürüm deyip iddiâda bulunanlar, müslüman (diye) 

adlandırıldılar. İddiâlara delil gerekir. O delil de şudur ki, Hak 

Teâlâ’nın emri kullarına iki şekilde olur: Emredilen iyi işler (farz) ve 

yasaklanan kötü işler (haram). Siz, insanların iyiliği için ortaya 

çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten 

menedersiniz252. Şimdi, bu mü’min ve müslüman diye adlandırılanlar, 

tüm emredilenleri yerine getirip yasaklananlardan sakınırlarsa, şerîatta 

iddiâları doğru, mü’min ve müslümanlıkları da dürüst olur. Hak 

Teâlâ’nın hakîkî kulları olurlar. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Allah, 

inananların dostudur, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır253. Eğer 

(kişi) emredileni yerine getirmez, yasaklanandan sakınmaz ise, 

mü’min ve müslümanım diye iddiâsı yalandır ve kendisi yalancıdır. 

Emredilenler şunlardır ki, dîne uygun olan herşeyi kabul etmek ve 

başkalarına da onu emretmek. Yasaklananlar şunlardır ki, küfür, nifâk, 

şüphe, şirk, kendini beğenmek, gösteriş yapmak, zulmetmek, haram 

252 Âl-i İmrân, 3/110.
253 Bakara, 2/257.
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yemek, yalan söylemek, gıybet yapmak, zinâ etmek, içki içmek, 

uyuşturucu bitki (beng) yemek ve mü’minlere haksız yere zulmetmek. 

Bütün bunlar yasaklanmıştır.

Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin, eger gücü 

yetmiyorsa diliyle (müdâhele edip karşı çıksın), ona da gücü 

yetmiyorsa kalbiyle (öfke duysun) ki bu îmânın en zayıf şeklidir. Bir 

kişi nehyedilen bir kötülüğü yapıyor olsa, ona engel olmak gerekir. 

Eğer eliyle gücü yetmese diliyle, diliyle gücü yetmese gönlüyle o 

kişiye düşman olsun (ki bu sonuncusu) îmânın zayıflığındandır. Eğer 

mü’min o yoldan sapmış kişiyi görüp engel olmasa, onu yapanın 

günahına ortak olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) şöyle 

buyurmuşlardır: Kâfirliğe rızâ göstermek kâfirliktir, günâha rızâ 

göstermek de günahtır.

Şeyh Hasan Basrî (r.h) der ki: “Küfrü gönülden tümüyle silinince, işte 

o zaman şerîat tamam olur”. Hulâsa adlı kitapta254 nakledilir ki: 

Kalbinde hardal tânesi kadar kibir bulunan kişi Cennet’e giremez.

Yani kalbinde hardal (veya üzerlik otu) tohumu kadar küçük bir kibir 

olan kişi Cennet’e giremez. Ve dahi ehl-i ma‘rifet şöyle derler: Kibirli, 

kendisini başkalarından üstün gören kişidir. Kibirli insan, kendisini 

başkalarından üstün görür, işte böyle kişiler Cennet’e giremez. 

Peygamber (s.a) buyurdular ki: Cimri, mü’min de olsa Cennet’e 

giremez; cömert, kâfir de olsa Cehennem’e girmez. Yani cimri, 

254 Hulâsa diye kaydedilmiş ise de, bu eser muhtemelen Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Ahmed 
Fâryâbî’nin (ö. 607/1220) Hâlisatü’l-hakâik isimli Arapça tasavvufî eseri olabilir. Söz konusu 
rivâyet bu eserin “kibir” bölümünde geçmektedir. Birçok yazma nüshası olan eser 2000 
yılında yayınlanmıştır. Mahmûd b. Ahmed Fâryâbî, Tehzîbu Hâlisati’l-hakâik (nşr. 
Muhammed Hayr Ramazân Yûsuf), Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2000 (2 cilt).
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mü’min de olsa Cennet’e giremez; cömert, kâfir de olsa Cehennem’e 

girmez. 

Şeyh Cüneyd Bağdâdî (r.h) derler ki: Tüm âlimler korku ile ümit 

arasındadırlar. Hak Teâlâ’dan: “Tüm kullarım cehennemlik, sâdece 

birisi cennetliktir”, diye bir fermân gelse, cennetlik ben olacağım diye 

ümîd etmek gerekir. Eğer: “Birçok kul cennetliktir, sadece biri 

cehennemliktir”, diye bir fermân gelse, cehennemlik ben olmayayım, 

diye düşünüp tasalanmak gerekir. Yani korku ile ümit arasında olmak 

gerekir. 

Sûfî Muhammed Dânişmend, Sultânü’l-ârifîn’den (Ahmed 

Yesevî’den) nakleder ki: (Bir kimsenin) şerîatı tamam olmadan tarîkat 

yoluna girmesi (doğru) olmaz. (Kişi) benlikten yani kibirden vaz geçip 

yokluğa (fenâ makâmına) erişse, ölmeden önce ölse (nefsini terbiye 

etse), sonra tarîkata girse (câiz ve uygun) olur. Nitekim Hz. 

Peygamber (s.a) buyurdular: Ölmeden önce ölünüz. Peygamber doğru 

söyledi.

İkinci Bölüm: Tarîkat Hakkında

Allah Teâlâ buyurdu: Doğru yola yönelerek İbrâhim’in dînine uy255!

O gün, ne mal, ne de oğullar fayda etmez. Ancak Allah’a temiz bir 

kalp (kalb-i selîm) ile gelenler fayda görür256.

Hz. Hâce Ahmed Yesevî şöyle buyurdular: Allah Teâlâ, o Hazret 

(s.a)’e emretti ki: İbrâhim’in doğru dînine tâbi ol! Ve yine emretti ki: 

(Siz de) onun doğru dînine tâbi olunuz. Hz. Muhammed Mustafâ (s.a), 

255 Nahl, 16/123.
256 Şuarâ, 26/88-89.
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yemek, yalan söylemek, gıybet yapmak, zinâ etmek, içki içmek, 

uyuşturucu bitki (beng) yemek ve mü’minlere haksız yere zulmetmek. 

Bütün bunlar yasaklanmıştır.

Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle değiştirsin, eger gücü 

yetmiyorsa diliyle (müdâhele edip karşı çıksın), ona da gücü 

yetmiyorsa kalbiyle (öfke duysun) ki bu îmânın en zayıf şeklidir. Bir 

kişi nehyedilen bir kötülüğü yapıyor olsa, ona engel olmak gerekir. 

Eğer eliyle gücü yetmese diliyle, diliyle gücü yetmese gönlüyle o 

kişiye düşman olsun (ki bu sonuncusu) îmânın zayıflığındandır. Eğer 

mü’min o yoldan sapmış kişiyi görüp engel olmasa, onu yapanın 

günahına ortak olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) şöyle 

buyurmuşlardır: Kâfirliğe rızâ göstermek kâfirliktir, günâha rızâ 

göstermek de günahtır.

Şeyh Hasan Basrî (r.h) der ki: “Küfrü gönülden tümüyle silinince, işte 

o zaman şerîat tamam olur”. Hulâsa adlı kitapta254 nakledilir ki: 

Kalbinde hardal tânesi kadar kibir bulunan kişi Cennet’e giremez.

Yani kalbinde hardal (veya üzerlik otu) tohumu kadar küçük bir kibir 

olan kişi Cennet’e giremez. Ve dahi ehl-i ma‘rifet şöyle derler: Kibirli, 

kendisini başkalarından üstün gören kişidir. Kibirli insan, kendisini 

başkalarından üstün görür, işte böyle kişiler Cennet’e giremez. 

Peygamber (s.a) buyurdular ki: Cimri, mü’min de olsa Cennet’e 

giremez; cömert, kâfir de olsa Cehennem’e girmez. Yani cimri, 

254 Hulâsa diye kaydedilmiş ise de, bu eser muhtemelen Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Ahmed 
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mü’min de olsa Cennet’e giremez; cömert, kâfir de olsa Cehennem’e 

girmez. 

Şeyh Cüneyd Bağdâdî (r.h) derler ki: Tüm âlimler korku ile ümit 

arasındadırlar. Hak Teâlâ’dan: “Tüm kullarım cehennemlik, sâdece 

birisi cennetliktir”, diye bir fermân gelse, cennetlik ben olacağım diye 

ümîd etmek gerekir. Eğer: “Birçok kul cennetliktir, sadece biri 

cehennemliktir”, diye bir fermân gelse, cehennemlik ben olmayayım, 

diye düşünüp tasalanmak gerekir. Yani korku ile ümit arasında olmak 

gerekir. 

Sûfî Muhammed Dânişmend, Sultânü’l-ârifîn’den (Ahmed 
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yoluna girmesi (doğru) olmaz. (Kişi) benlikten yani kibirden vaz geçip 
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Hz. Hâce Ahmed Yesevî şöyle buyurdular: Allah Teâlâ, o Hazret 

(s.a)’e emretti ki: İbrâhim’in doğru dînine tâbi ol! Ve yine emretti ki: 

(Siz de) onun doğru dînine tâbi olunuz. Hz. Muhammed Mustafâ (s.a), 

255 Nahl, 16/123.
256 Şuarâ, 26/88-89.
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kâinâttaki herkesin (ve herşeyin) önderi idiler. Biz seni, ancak 

âlemlere rahmet olarak gönderdik257. İbrâhim’in dînine uyun demekte 

hikmet nedir? Cevap: Allah en iyisini bilir, hikmet odur ki, İbrâhim 

(a.s)’ı “atanız” diye zikretti. Oğul, ataya tâbi olur. Pekiyi, İbrâhim 

(a.s)’ı “atanız” diye zikretmesinin hikmeti nedir? Cevap: İbrâhim 

(a.s)’dan önce tarîkat verilmedi. İlk tarîkat İbrâhim (a.s)’a verildiği 

için “atanız” dedi. 

Haberde nakledilir ki: Ruhların anası, Muhammed (a.s)’dır ve 

cesedlerin anası Âdem (a.s)’ın cesedidir. Tenler (bedenler) atası, 

Âdem (a.s)’ın tenidir, demişler. En iyisini bilen Allah’tır. Hz. 

Muhammed (a.s)’ın rûhundan önce ruh yaratılmadı ve dahi Âdem 

(a.s)’ın zâtından önce beden yaratılmadı. Bu sebeple Hz. Peygamber 

(s.a)’in rûhu ruhların atası oldu. Âdem (a.s)’ın bedeni de bedenlerin 

atası oldu258.

Allah Teâlâ yüce kelâmında şöyle zikretti: O gün, ne mal fayda verir 

ne de evlât. Ancak Allah’a temiz bir kalp ile gelenler (o günde fayda 

bulur)259. Yani kıyâmet günü mal, mülk, oğul ve kız fayda etmez. 

Ancak (kişi) kalb-i selîm ile Allah’a ulaşırsa, o (kalp) fayda verir. 

Müfessir şeyhler arasında kalb-i selîm konusunda fikir ayrılığı çoktur. 

Ama Mevlânâ Sûfî Dânişmend (r.h) Hâce Ahmed Yesevî’den şöyle 

nakleder: (İnsanda) kalb-i selîm olmadıkça tarîkata girmesi câiz 

olmaz. Herkim dört deryâdan geçerse, kalb-i selîm olur. Birinci dünya 

257 Enbiyâ, 21/107.
258 Tasavvuf kültüründe “Allah’ın ilk yarattığı ettiği şey Hz. Peygamber’in ruhudur” diye bir 
anlayış oluşmuş ve bu ruha “Hakîkat-ı Muhammediyye” adı verilmiştir. Bk. Mehmet Demirci, 
“Hakikat-i Muhammediyye”, DİA, İstanbul 1997, c. XV, s. 179-180.
259 Şuarâ, 26/88-89.
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deryâsı, ikinci halk deryâsı, üçüncü şeytan deryâsı, dördüncü nefs 

deryâsı. Bu deryâlar için gemi gerekir, gemisiz geçilmez. Birinci, 

dünya deryasının gemisi zühd, yiyeceği kanâat, yelkeni horlanıp 

küçümsenmek, gemisinin demiri (çapası) sabırdır. İkinci halk deryâsı, 

onun gemisi ümîdi kesmek ve uzlet, gemi demiri ayrılık, oturuşu 

halvettir (yalnızlık). Üçüncü Şeytan deryâsının gemisi zikir, yiyeceği

(gıdâsı) tesbîh, demiri korku ve ümit, oturuşu muhabbettir. Dördüncü 

nefs deryâsı, gemisi açlık ve susuzluk, yiyeceği aşk, demiri zevk,

oturuşu şevktir. İşte bu deryâlardan geçen kimse tarîkat yoluna lâyık 

olup kalb-i selîm elde eder260. Bu deryâlardan geçmeden ve yürünecek 

bu yolları kat etmeden (bir kişi) tarîkat yoluna adım atsa, o ahmaktır. 

Böyle kişiye tâbi olanlar da ahmaktır. Nitekim Peygamber (s.a) şöyle 

buyurdular: Ahmak benim düşmanımdır. Yani ahmak benim 

düşmanımdır. 

Ve dahi bilmek gerekir ki, Rasûlullah (s.a) buyurdular: Tarîkat, benim 

fiillerimdir. Yani yaptığı işlerdir. Gecelerde aslâ uyumazlardı. Zikir ve 

tesbîhten bir ân bile uzak durmazdı. Sadece gündüz öğle vaktinde 

kaylûle uykusu yaparlardı. Rasûlullah (s.a) buyurdular: Gözlerim 

uyur ama kalbim uyumaz. Yani göz uyur ve gönül uyumaz. Yemeği az 

yerdiler. Bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a) yetmişüç dindaşı ile 

birlikte oniki batman261 yemek yemişlerdi. Mugîre b. Şu’be (r.a) dedi 

260 Bu rivâyetin bir benzeri Lemehât’ta şöyle geçer: ... Dünyâ denizlerinin gemisi zühd, tâat 
ve kanâattır. O geminin demiri sabırdır. Rüzgârı töhmet, gıybet ve iftirâdır. Halk deryâsının 
gemisi, halktan ümidi kesmek ve onlardan tamamen uzak kalmaktır... Gemiye rüzgâr esince, 
rüzgârın şerrinden kurtulmak için demir atar. bk. Âlim Şeyh, Lemehât, İslamabad 1986, s. 74-
75. 
261 “Batman” eski bir ağırlık birimi olup farklı zaman ve coğrafyalarda farklı değerler 
almıştır. Bkz. Cengiz Kallek, “Batman”, DİA, İstanbul 1992, c. V, s. 199-200. 
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ki: Peygamber, bir gece ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. 

Kendisine denildi ki: Niçin böyle yapıyorsun, oysa senin geçmiş ve 

gelecek tüm günahların bağışlanmıştır. Nebî (s.a) buyurdu ki: Çok 

şükreden bir kul da olmayayım mı? Mugîre adlı sahâbe der ki: 

Peygamber (s.a) her gece şafat atıncaya kadar ibâdet ederlerdi ki, 

mübârek ayakları şişti. Sahâbe (r.a) dediler ki: Yâ Rasûlallâh! Hak 

Teâlâ, sizin geçmiş ve gelecek tüm amellerinizi bağışladığını 

söylüyor. Niçin kendinize meşakkat ediyorsunuz? Rasûlullah (s.a) 

buyurdular ki: Ey ashâbım! Benim gibi yetim Muhammed’i, Rabbim, 

“dostum ve habîbim” diye zikretti. Onun şükrânesi olarak itâat ve 

ibâdet ediyorum. 

Bundan sonra Mevlâ ‘azze ve celle fermân buyurdu: Ey örtünüp 

bürünen (Rasûlüm)! Birazı hâriç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) 

yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt262. Yani ey Muhammed! Seni 

eziyet için yaratmadım. Gece ortasında itâat et. Arttırma ve (fazla) 

yapma. İşte bu fermân buyrulduktan sonra Hz. Muhammed Mustafa 

(s.a) gecenin üçte birini ibâdet ile geçirmeye başladılar. Ve seninle 

olanlardan bir grup263. Yani (Hak Teâlâ) o tâife ki, seninle olsa yani 

sana bey‘at edip senin gibi amel etseler, onlar da senin gibi gecenin 

üçte birini uyanık durup itâatla geçirsinler diye fermân buyurunca, 

Peygamber (s.a) böyle yaptı ve ashâbına da öyle (ibâdet) yapmalarını 

emretti. Ashâb da öyle yaptı. İşte ey sâdık mürid ve tâbi olan dost! O 

hazret (s.a)’in fiil ve amellerini bunca anlattık. Eğer ümmet isen, ona 

262 Müzzemmil, 73/1-3.
263 Müzzemmil, 73/20.
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tâbi olup çaba ve gayret sarfet! Yalancı olma ki: Yalancı, Allah’ın 

düşmanıdır, dediler. 

Mevlânâ Sûfî Dânişmend dediler ki: Hâce Ahmed Yesevî lutfedip 

buyururlar: Tarîkat, kalp ile amel etmektir. Yani tarîkat, gönül ile 

amel etmektir ve gönül âlemi gözünü açmaktır. Nitekim Hz. 

Muhammed Mustafa (s.a) bu konudan şöyle haber verirler: Allah 

Teâlâ’nın nur ve zulmetten yetmiş bin perdesi vardır. Eğer bu 

perdeleri açsaydı, baktığı herşey yanardı. Şüphesiz, Tanrı ‘azze ve 

celle’nin nurdan ve karanlıktan yetmiş bin hicâbı vardır. Eğer bunları 

açsa, gözünün nûru her nereye ulaşsa kesinlikle onu yakardı. 

Ve (ayrıca) âlem-i kübrâ (büyük âlem) ve âlem-i suğrâ (küçük âlem) 

vardır. Gözle görünmeyen nesneler âlem-i kübrâdadır. Ama ehl-i

tasavvufa göre, kişinin gönül âlemi açılırsa onsekiz bin âlemi apaçık 

görür, tıpkı âlem-i suğrâda göründüğü gibi. Ama gönlü açmak için sert 

çile çekmek gerek. Mevlâ ‘azze ve celle Kur’ân’da şöyle haber verir: 

Bizim uğrumuzda cihad edenleri (gayret sarfedenleri) elbette kendi 

yollarımıza eriştireceğiz264. Rasûlullah (s.a) buyurur ki: Ölmeden önce 

ölünüz.

Şeyh Hasan Basrî (r.h)265 der ki: Şeyh Bâyezîd Bistâmî’ye kadar tüm 

şeyhler altmış günde bir lokma yemek yerler, bu altmış gece gündüzde 

264 Ankebût, 29/69.
265 Bu Hasan Basrî tâbiîn neslinden meşhur zât olamaz. Çünkü Bâyezîd Bistâmî’den (ö. 
234/848) bahsediyor. Devamındaki cümleler de müellife ait olmayıp bu Hasan Basrî’ya ait ise 
Zengi Ata’dan (ö. 656/1258) sonra yaşamış bir şahıs olmalıdır. Zengi Ata’nın vefat tarihi için 
bk. Gulâm Server Lâhûrî, Hazînetü’l-asfiyâ, Leknev 1290/1873, c. I, s. 536-539; Harîrîzâde 
Kemâleddin Efendi, Tibyânu vesâili’l-hakâik, Süleymaniye Ktp, İbrahim Efendi, nr. 432, c. 
III, vr. 267a. 
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264 Ankebût, 29/69.
265 Bu Hasan Basrî tâbiîn neslinden meşhur zât olamaz. Çünkü Bâyezîd Bistâmî’den (ö. 
234/848) bahsediyor. Devamındaki cümleler de müellife ait olmayıp bu Hasan Basrî’ya ait ise 
Zengi Ata’dan (ö. 656/1258) sonra yaşamış bir şahıs olmalıdır. Zengi Ata’nın vefat tarihi için 
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Kemâleddin Efendi, Tibyânu vesâili’l-hakâik, Süleymaniye Ktp, İbrahim Efendi, nr. 432, c. 
III, vr. 267a. 
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uyumazlardı. Tanrı’yı zikredip göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa 

zikirden ayrı kalmazlar, sonra gönül âlemleri açılırdı. Şeyh Bâyezîd 

Bistâmî (r.h)’dan Hâce Ahmed Yesevî’ye kadar diğer şeyhler kırk 

günde bir lokma yemek yediler ve kırk gece gündüz uyumadılar. 

Uyuyup zikirden uzak kalmadılar. Sonra gönül âlemleri açıldı. Hakîm 

Süleyman (k.s) kırk gün böyle yaptı. Mahmûd Hoca (r.h) 

yirmidokuz gün ve Zengi Ata (r.h) ondokuz gün böyle yaptılar.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Gönül âlemi açılmadıkça şeyhlik 

yapmak ve mürid edinmek doğru olmaz. Şeyh Ahmed Yesevî der ki: 

(Bir kişi) yetmiş makâmdan geçmeden şeyhlik iddiâsında bulunsa o 

hemen kâfir olur. 

Sadr Ata Risâlesi’nde266 nakledilir ki: Bir kişi gönül âlemi açılmadan 

Gavs ve Gavslar267, Hızır ve İlyâs başta olmak üzere gayb erenleri ile 

sohbet etmeden ve onlardan icâzet almadan şeyhlik iddiâsında bulunsa 

yalancı, bidatçı ve Şeytan’dır, demişler. Eğer bir kimse bu adı geçen 

gayb erenleri ve ruhlarından icâzet alıp şeyhlik makâmında mürid ve 

dostlarıyla halvete otursa, böyle şeyhi gayb erenler terbiye edip 

tarîkatı öğretirler ve ona yardımcı olurlar. Ayrıca mürid ve dostları da 

bu halvetten vecd ve feyz elde ederler. Bu hâle sekr makâmı derler. O 

makâmda sâlike bazı şeyler zuhûr eder. Gayb makâmından ne gelse 

buna tecellî eder veya şeyh denen kişi müridin üçyüz altmış 

266 Yesevîlik tarihinde Sadr Ata diye bilinen kişi Zengi Ata’nın mürididir. Tam adı Sadreddin 
Muhammed Buhârî’dir (bkz. Harîrîzâde, Tibyân, III, vr. 267a). Bazı kaynaklarda ise 
Sadreddin Ahmed diye geçer. bkz. Devin DeWeese, Islamization and Native Religion in the 
Golden Horde, Pennsylvania 1994, s. 371-372, 568.  
267 Gavs, tasavvuf kültüründe ricâl-i gayb içinde kabul edilir. Bk. Süleyman Ateş, “Kutub”, 
DİA, İstanbul 2002, c. XXVI, s. 498-499.
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damarından hangisinin râzı, hangisinin râzı olmadığına vâkıf olur. 

İşte, şeyh denen kimse müridi terbiye edip murâdına ulaştırabiliyorsa, 

onun mürid edinmesi câiz ve uygun olur. Eğer müridi maksada 

ulaştıramıyorsa, mürid edinmesi câiz olmaz. Kıyâmet gününde hesap 

yerinde cevap vermesi gerekir. (Şeyhlik yapması câiz) ve helâl olsa 

hesap; haram olsa azap görmesi gerekir. Ama gönül âlemi açılırsa ve 

yetmiş makâma ulaşırsa, o gönül Mevlâ ‘azze ve celle’nin nazar ettiği 

yer olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a) buyururlar: (Hak Teâlâ) sizin 

sûretlerinize bakmaz ama kalplerinize bakar. Ve yine şöyle 

buyururlar: Mü’minin kalbi, Rahmân’ın Arş’ıdır ve mü’minin kalbi 

Rahmân’ın evidir. Hz. Peygamber (s.a) lutfedip böyle buyurdular.

Hz. Dâvûd (a.s) Hakk’a yalvarıp dedi ki: İlâhî! Dünyâda pâdişah 

denen kulların var ve onların hazîneleri var. Pekiyi, senin hazînen 

nerdedir? Mevlâ ‘azze ve celle’den fermân geldi: “Ey Dâvûd! Benim 

hazînem, mü’min kullarımın gönülleridir. Dünyâda pâdişah denen 

kullarım hazînelerine zaman zaman bakarlar. Yâ Dâvûd! Ben o gönül 

hazîneme hergün üçyüz altmış kere bakarım”. Binâenaleyh, bu 

özellikteki gönül belki Kabe’den daha üstün olur, onun için Kabe’yi 

Hz. İbrâhim binâ etti, gönlü ise Rabbü’l-celîl binâ etti. Bu görünen 

Kabe’ye tüm yaratıklar nazar eder ama gönle (sadece) Hak Teâlâ 

nazar eder.

İşte o önder (şeyh) ki, bu özellikteki gönül âlemini açsa ve yetmiş 

makâmdan geçse, onun şeyhlik yapması kabûl edilir. Eğer bu özellik 

olmadan önder olsa yalancıdır. Böyle şeyhten sakınmak gerekir. 

Gönül âlemi açılmış olan bir mürşid-i kâmilin nazarı müridin üzerine 
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düşse, o mürid bayılıp yıkılır. Nitekim Hz. Mûsâ sır makâmında Sînâ 

Dağı’nda Tanrı’nın zâtî tecellîsine erişince dağ parça parça oldu ve 

eriyip aktı. Mûsâ (a.s) bunu görüp bayıldı. Sonra Tanrı ‘azze ve celle 

kelâmında haber verir ki: Allah Teâlâ’nın kelâmı: Rabbi o dağa tecellî 

edince onu paramparça etti, Mûsâ da baygın düştü268.

Hz. Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Müridin bayılmasının üç 

şekli (ve izahı) vardır: Önce cezbe hâli, ikinci vecd hâli, üçüncü 

şeyhin nazarı hâlinden (bayılır). İlki bidat, ikincisi sünnet, üçüncüsü 

vâcib ve aynı zamanda itâattır. Cezbe şudur ki, (mürid) Tanrı ‘azze ve 

celle’nin lutfu, rahmeti ve huzûruna yakın olayım deyip yıkılır 

(bayılır). Bu bidattır. Vecd hâli şudur ki, Tanrı ‘azze ve celle’nin 

kelâmı veya zikri gönle tesir edip tatlılık ve lezzet taşar, (mürid) tâkat 

getiremeyip yıkılır. Bu sünnettir. Üçüncüsü ise (mürid), şeyhin 

nazarına tâkat getiremeyip yıkılır. Bu vâciptir. 

Şeyh Muzaffer Deryâyî (r.h) şöyle dedi: Hızır (a.s) ile yedi yıl 

yürüdüm (arkadaş oldum). Sordum ki: Ey Hâce! Dâvud (a.s)’ın 

meclisinde bulundunuz mu ve sözlerinden işittiniz mi? Hızır dedi ki: 

Evet işittim. Sözleri ism-i zât (Allah) idi. Zevk ve şevk hâlinde Allah 

Allah deyince, mecliste hazır bulunanlardan bir dostuna hâli tesir etti, 

na’ra atıp (feryâd edip) yıkıldı ve aklı başından gitti. Dâvud (a.s) dedi 

ki: Bu kişiyi sürüyüp deryâya salın! Eğer bunun na’ra atışı ve bayılıp 

yıkılışı doğru (ve samîmî) ise deryâdan kurtulur. Eğer yalan (ve sahte) 

ise kurtulmaz. Hemen o kişiyi deryânın yanına getirdiler, o vakit 

268 A‘râf, 7/143.
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deryânın suyu kurudu. Dâvud (a.s) bunu görüp na’ra attı ve kendisini 

minberden attı.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) dedi ki: (Kişi) yetmiş makamdan geçse, 

ondan sonra na’ra atıp yıkılması kendine zarar vermez. Şeyh Ahmed 

Yesevî nakleder ki: Yetmiş makamın ilmini bilmek gerek, ondan 

sonra Mevlâ ‘azze ve celle’den yardım gelirse (yüksek) makâma 

ulaşır. Mevlânâ Sûfî Dânişmend der ki: Keşfu’l-kubûr (kabrin 

içindekileri görmek) ve keşfu’l-kulûb (kalbin içindekileri görmek) 

bütün bu makamların başlangıcıdır. Bunlar (diğer makâmlardan) daha 

küçük olanlardır. Bu kıyâs ile (bu şekilde), bir kimse yetmiş 

makâmdan geçse, sonra şeyhlik makâmına oturup mürid edinmesi, 

zarûret hâlinde adak (hediye) alması ve ihtiyaç hallerinde velîlik hâli 

makamından haber vermesi ve (kerâmet) göstermesi câiz olur ve kabul 

edilir. Böyle yetmiş makamdan geçmeden ve gönül âlemini açmadan 

bir şeyh mürid edinse ve (şeyh gibi) davransa bu câiz olmaz. Böyle bir 

şeyh ölüp dünyadan gitse, dînine zarar ve îmânına tehlike getirir.

Şeyh Necmeddin Kübrâ der ki: (Müridden) hediye almanın şartı 

şudur: Hediye veren müridin verdiği az çok her ne olursa olsun, onu 

fakir, yoksul ve muhtaçlara vermek gerek. İkincisi, az ve çoğu denk 

görmek gerek. Üçüncüsü, (şeyh bu hediyeyi) kendi âile efrâdına 

vermemelidir. Ayrıca o hediye şühpeli ise hiç almamalıdır. Hediye 

veren dervişe duâ edip Tanrı’dan emirlerine uymada doğru yol nasîb 

etmesini dilemelidir.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Yetmiş makamdan geçen ve 

gönül âlemini açan önderin, ihtiyaç ve zarûret olduğunda velîlik ve 
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kerâmetten haber vermesi câizdir. Hz. Peygamber’den kâfirler mucize 

isteyince zarûret ve ihtiyaç hâlinde mucize gösterdiler. Onun için 

derler ki: Peygamber (s.a) buyurdular: Söz, fiil ve hâlleri yönünden, 

kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir. İşte mürid, 

böyle bir şeyhe bağlansa bu uygundur. Ve böyle bir şeyh, inkârcı ve 

münâfıklara doğru yolu göstermek için kerâmet gösterse bu câiz olur.

Sûfî Muhammed Dânişmend der ki: Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed 

Yesevî (r.h)’dan şöyle işittim ki: Mürid, bir şeyhe intisâb ettikten 

sonra gidip başka bir şeyhe intisâb etmesi (uygun) olmaz. Ama şâyet 

bu şeyh (hakîkî) mürşid değilse ve müridi maksada ulaştıramıyorsa, 

mürid de başka şeyhe gidip hizmet etse ve o mürşid sâyesinde murâdı 

hâsıl olsa bu câiz olur. Ama şeyhten izin almak gerekir. Şu deyim 

meşhurdur: İcâzet bir kişiye, hizmet bin kişiye. Şeyhin, müridine emir 

ve tavsiyelerde bulunması, onu makamdan makama ulaştırıp 

yükseltmesi vâcibtir. Müridin de, şeyhin emrettikleriyle amel etmesi 

gerekir. Haberde gelir ki: Peygamber’e yüklenen, sâdece açık-seçik 

duyurmaktır269. Peygamber, Allah Teâlâ’nın emrini nasıl ümmetine 

ulaştırdıysa, şeyh de Allah’ın emrini müridlerine öyle ulaştırır ki

onları (yüksek) makama ulaştırsın. Muhammed Mustafa (s.a) gece 

gündüz ümmeti hakkında kaygılanıp beşbin defa ağladığı gibi, şeyh 

olan kimse de gece gündüz yalvarıp müridinin elinden tutup murâdına 

ulaştıracaktır. Nitekim Tanrı Teâlâ fermân buyurur: Allah Teâlâ’nın 

kelâmı: Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş (sâlih amel) 

269 Nûr, 24/54.
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yapsın270. Yani şeyhten emretmek, müridden yapmak; Mevlâ’dan 

lutuf, şeyhten himmet (mânevî yardım). Bunlar yerine gelirse, mürid 

murâdına ulaşır.

Derler ki: Şeyhin küfrü, müridin îmânıdır. Bunun mânâsı şudur: 

Yetmiş makamdan geçip gönül âlemini açan şeyhe bir mürid intisâb 

etse, o şeyh, bu makâmı müride öğretip göstermek için bu yüce 

makamdan aşağıya dönse, bu şeyhin küfrüdür. Bu küfre îmân 

getirmek (inanmak), müridin îmânıdır. Veya o şeyhle müridin hâli 

şuna benzer ki, (mürid) bâliğ olmamış (küçük) oğlan gibidir. Annesi o

çocuğa nasıl şefkatle davranırsa, şeyh de müridi merhamet ve 

muhabbetle öyle terbiye edecektir.

Yine (asıl) maksada geldik. Eğer şeyh, (hakîkî) mürşid olsa ve müridi 

maksada ulaştırsa (uygundur). Eğer müridi murâdına ulaştıramıyorsa 

şeyhlik makâmında oturması câiz olmaz. Şeyh, müridin elini tutsa 

(mürid edinse), din için edinir. Eğer dünya için mürid edinirse bu 

yanlış (ve fâsid) olur, câiz olmaz. Bu sebeple Hz. Muhammed Mustafa 

şöyle buyururlar: Dünya sevgisi tüm günahların (hatâların) başıdır.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: İntisâbın (şeyhe bağlanmanın) 

şartı şudur: Eğer şeyh zengin, mürid fakir olsa, müridin nafakası 

şeyhin üzerine vâcip olur. Eğer şeyh fakir olup mürid zengin olsa, 

şeyhin nafakası müridin üzerine vâcip olur. 

Sûfî Muhammed Dânişmend, Şeyh Hasan Basrî’den nakleder: Sohbet 

üç türlü olur: Birincisi kîl u kâl (söz) ile şerîat konusunda; ikincisi 

hâl, velîlik, himmet ve olgunluk ile tarîkat konusunda; üçüncüsü sır 

270 Kehf, 18/110.
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kerâmetten haber vermesi câizdir. Hz. Peygamber’den kâfirler mucize 

isteyince zarûret ve ihtiyaç hâlinde mucize gösterdiler. Onun için 

derler ki: Peygamber (s.a) buyurdular: Söz, fiil ve hâlleri yönünden, 

kavmi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir. İşte mürid, 

böyle bir şeyhe bağlansa bu uygundur. Ve böyle bir şeyh, inkârcı ve 

münâfıklara doğru yolu göstermek için kerâmet gösterse bu câiz olur.

Sûfî Muhammed Dânişmend der ki: Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed 

Yesevî (r.h)’dan şöyle işittim ki: Mürid, bir şeyhe intisâb ettikten 

sonra gidip başka bir şeyhe intisâb etmesi (uygun) olmaz. Ama şâyet 

bu şeyh (hakîkî) mürşid değilse ve müridi maksada ulaştıramıyorsa, 

mürid de başka şeyhe gidip hizmet etse ve o mürşid sâyesinde murâdı 

hâsıl olsa bu câiz olur. Ama şeyhten izin almak gerekir. Şu deyim 

meşhurdur: İcâzet bir kişiye, hizmet bin kişiye. Şeyhin, müridine emir 

ve tavsiyelerde bulunması, onu makamdan makama ulaştırıp 

yükseltmesi vâcibtir. Müridin de, şeyhin emrettikleriyle amel etmesi 

gerekir. Haberde gelir ki: Peygamber’e yüklenen, sâdece açık-seçik 

duyurmaktır269. Peygamber, Allah Teâlâ’nın emrini nasıl ümmetine 

ulaştırdıysa, şeyh de Allah’ın emrini müridlerine öyle ulaştırır ki

onları (yüksek) makama ulaştırsın. Muhammed Mustafa (s.a) gece 

gündüz ümmeti hakkında kaygılanıp beşbin defa ağladığı gibi, şeyh 

olan kimse de gece gündüz yalvarıp müridinin elinden tutup murâdına 

ulaştıracaktır. Nitekim Tanrı Teâlâ fermân buyurur: Allah Teâlâ’nın 

kelâmı: Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş (sâlih amel) 

269 Nûr, 24/54.
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yapsın270. Yani şeyhten emretmek, müridden yapmak; Mevlâ’dan 

lutuf, şeyhten himmet (mânevî yardım). Bunlar yerine gelirse, mürid 

murâdına ulaşır.

Derler ki: Şeyhin küfrü, müridin îmânıdır. Bunun mânâsı şudur: 

Yetmiş makamdan geçip gönül âlemini açan şeyhe bir mürid intisâb 

etse, o şeyh, bu makâmı müride öğretip göstermek için bu yüce 

makamdan aşağıya dönse, bu şeyhin küfrüdür. Bu küfre îmân 

getirmek (inanmak), müridin îmânıdır. Veya o şeyhle müridin hâli 

şuna benzer ki, (mürid) bâliğ olmamış (küçük) oğlan gibidir. Annesi o

çocuğa nasıl şefkatle davranırsa, şeyh de müridi merhamet ve 

muhabbetle öyle terbiye edecektir.

Yine (asıl) maksada geldik. Eğer şeyh, (hakîkî) mürşid olsa ve müridi 

maksada ulaştırsa (uygundur). Eğer müridi murâdına ulaştıramıyorsa 

şeyhlik makâmında oturması câiz olmaz. Şeyh, müridin elini tutsa 

(mürid edinse), din için edinir. Eğer dünya için mürid edinirse bu 

yanlış (ve fâsid) olur, câiz olmaz. Bu sebeple Hz. Muhammed Mustafa 

şöyle buyururlar: Dünya sevgisi tüm günahların (hatâların) başıdır.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: İntisâbın (şeyhe bağlanmanın) 

şartı şudur: Eğer şeyh zengin, mürid fakir olsa, müridin nafakası 

şeyhin üzerine vâcip olur. Eğer şeyh fakir olup mürid zengin olsa, 

şeyhin nafakası müridin üzerine vâcip olur. 

Sûfî Muhammed Dânişmend, Şeyh Hasan Basrî’den nakleder: Sohbet 

üç türlü olur: Birincisi kîl u kâl (söz) ile şerîat konusunda; ikincisi 

hâl, velîlik, himmet ve olgunluk ile tarîkat konusunda; üçüncüsü sır 

270 Kehf, 18/110.
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(gönül) ve hâl ile hakîkat konusunda sohbet. Binâenaleyh şerîat, 

tarîkat ve hakîkat sahibi olanlara gereken şey, tevâzû ile riyâzat 

(perhiz) ve çile çekip duâ ve niyaz ederek, inkârcı, münâfık ve yoldan 

çıkmışları doğru yola sokmak ve tevbe ettirmektir. Eğer tevbe 

etmezlerse, Allah Teâlâ tevfîk (ve hidâyet) verinceye kadar 

sabretmektir. Nitekim Peygamber (s.a) şöyle haber verir: Tevfîk, 

büyük (ve önemli) bir şeydir, sâdece azîz (değerli) kula verilir.

(Sadr) Baba Risâlesi’nde şöyle derler: Şerîat, tarîkat ve hakîkat sâhibi 

diye adlandırılan kimselere gereken, doğru yoldan sapıp yolunu 

kaybeden sohbet ehlini (arkadaşlarını, müridlerini) doğru yola 

getirmek için teşvik edip onlara tevbe tavsiye etmektir. Şeyh, o yolunu 

kaybetmiş insan için hidâyet diler, üç güne kadar onun için duâ eder. 

Eğer bu süre içinde doğru yola girmezse beş gün riyâzat ve çile 

çekmesi gerekir. Eğer beş günde de tevbe etmezse yedi gün böyle 

yapması gerekir. Bu kıyas ile kırk güne kadar çile çekip yanlış yolda 

olanları doğru yola getirmelidir ki şeyhlik onun için câiz olsun. 

Eski şeyhler derler ki: Derviş üç şeyi sürekli vird edinmelidir: 

Birincisi açlık ve susuzluk, ikincisi uykusuzluk, üçüncüsü zikr-i hafî 

yani kalp ile zikir. Bu üçünü beraberce yapmak gerkir. Eğer biri eksik

olsa derviş murâdına erişemez. Yani oruç gününü bu şekilde geçirmek 

gerekir. Önce, günde bir lokmanın (öğün yemeğin) yarısını yemek ve 

zikirden bir an bile uzak kalmamak için bir gece gündüz uykusuz 

kalmak gerekir. Bu bir gece gündüz uyanık kaldıkdan sonra, üç günde 

bir lokma taâm yeyip üç gece gündüz uyumaz ve zikirden gâfil 

kalmaz. Bu üç gün uykusuzluktan sonra kötü ruhlar görünmeye başlar. 
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Mürid onlara hiç iltifât etmemeli. Sonra beş günde bir lokma yemek 

yeyip beş gün uyumaz. Sonra gönlünün toz, bulanıklık ve zulmeti 

görünmeye başlar. Sonra her yedi günde bir lokma taâm yeyip yedi 

gece gündüz uyumaz, göz açıp kapayıncaya kadar bile zikirden gâfil 

olmaz. Bundan sonra keşfu’l-kulûb (kalpleri okuma) makamı açılır. 

Sonra bu usûl ile dokuz gece gündüz uykusuz kalır. Bundan sonra 

keşfu’l-kubûr (kabrin içindekileri görme) makamı açılır. Sonra onbir 

gece gündüz uykusuz kalır, keşf-i ervâh-ı tayyibe (iyi ruhları görme) 

makamı açılır. Sonra onüç günde bir lokma taâm yeyip gece gündüz 

uykusuz kalsa, keşfu’l-melâike (melekleri görme) makamı açılır. 

Sonra onbeş gece gündüzde bir lokma taâm yeyip gece gündüz 

uykusuz kalsa, keşf-i zü’l-celâl (Hak Teâlâ’yı müşâhede) açılıp 

murâdı hâsıl olur. Eğer böyle onbeş günde maksadı hâsıl olmasa, kırk 

günde hâsıl olur. Eğer kırk günde hâsıl olmasa altmış günde elbette 

hâsıl olur. Eğer bunda da hâsıl olmasa üçyüz altmış gün gece böyle 

(perhiz) yapmalıdır. Eğer (yine) murâdı hâsıl olmazsa, kendi 

kusurudur. Kendi kusuruna bakıp tevbe istiğfâr edip duâ ve yalvarış 

ile meşgul olmalıdır. Ama Hak Teâlâ’nın vaadinden ümitli olmak 

gerekir ki: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz271. Eğer bu dünyada 

hâsıl olmasa âhirette hâsıl olur deyip korku ve ümit içinde itâat ve 

ibâdetle meşgul olur.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) ve Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed Yesevî 

(r.h) derler ki: Gönül âleminin kusuru çoktur. Bulanıklıkları da 

şunlardır: Dünya sevgisi, hırs, hased, öfke, düşmanlık, isyan, 

271 Zümer, 39/53.
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(gönül) ve hâl ile hakîkat konusunda sohbet. Binâenaleyh şerîat, 

tarîkat ve hakîkat sahibi olanlara gereken şey, tevâzû ile riyâzat 

(perhiz) ve çile çekip duâ ve niyaz ederek, inkârcı, münâfık ve yoldan 

çıkmışları doğru yola sokmak ve tevbe ettirmektir. Eğer tevbe 

etmezlerse, Allah Teâlâ tevfîk (ve hidâyet) verinceye kadar 

sabretmektir. Nitekim Peygamber (s.a) şöyle haber verir: Tevfîk, 

büyük (ve önemli) bir şeydir, sâdece azîz (değerli) kula verilir.

(Sadr) Baba Risâlesi’nde şöyle derler: Şerîat, tarîkat ve hakîkat sâhibi 

diye adlandırılan kimselere gereken, doğru yoldan sapıp yolunu 

kaybeden sohbet ehlini (arkadaşlarını, müridlerini) doğru yola 

getirmek için teşvik edip onlara tevbe tavsiye etmektir. Şeyh, o yolunu 

kaybetmiş insan için hidâyet diler, üç güne kadar onun için duâ eder. 

Eğer bu süre içinde doğru yola girmezse beş gün riyâzat ve çile 

çekmesi gerekir. Eğer beş günde de tevbe etmezse yedi gün böyle 

yapması gerekir. Bu kıyas ile kırk güne kadar çile çekip yanlış yolda 

olanları doğru yola getirmelidir ki şeyhlik onun için câiz olsun. 

Eski şeyhler derler ki: Derviş üç şeyi sürekli vird edinmelidir: 

Birincisi açlık ve susuzluk, ikincisi uykusuzluk, üçüncüsü zikr-i hafî 

yani kalp ile zikir. Bu üçünü beraberce yapmak gerkir. Eğer biri eksik

olsa derviş murâdına erişemez. Yani oruç gününü bu şekilde geçirmek 

gerekir. Önce, günde bir lokmanın (öğün yemeğin) yarısını yemek ve 

zikirden bir an bile uzak kalmamak için bir gece gündüz uykusuz 

kalmak gerekir. Bu bir gece gündüz uyanık kaldıkdan sonra, üç günde 

bir lokma taâm yeyip üç gece gündüz uyumaz ve zikirden gâfil 

kalmaz. Bu üç gün uykusuzluktan sonra kötü ruhlar görünmeye başlar. 
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Mürid onlara hiç iltifât etmemeli. Sonra beş günde bir lokma yemek 

yeyip beş gün uyumaz. Sonra gönlünün toz, bulanıklık ve zulmeti 

görünmeye başlar. Sonra her yedi günde bir lokma taâm yeyip yedi 

gece gündüz uyumaz, göz açıp kapayıncaya kadar bile zikirden gâfil 

olmaz. Bundan sonra keşfu’l-kulûb (kalpleri okuma) makamı açılır. 

Sonra bu usûl ile dokuz gece gündüz uykusuz kalır. Bundan sonra 

keşfu’l-kubûr (kabrin içindekileri görme) makamı açılır. Sonra onbir 

gece gündüz uykusuz kalır, keşf-i ervâh-ı tayyibe (iyi ruhları görme) 

makamı açılır. Sonra onüç günde bir lokma taâm yeyip gece gündüz 

uykusuz kalsa, keşfu’l-melâike (melekleri görme) makamı açılır. 

Sonra onbeş gece gündüzde bir lokma taâm yeyip gece gündüz 

uykusuz kalsa, keşf-i zü’l-celâl (Hak Teâlâ’yı müşâhede) açılıp 

murâdı hâsıl olur. Eğer böyle onbeş günde maksadı hâsıl olmasa, kırk 

günde hâsıl olur. Eğer kırk günde hâsıl olmasa altmış günde elbette 

hâsıl olur. Eğer bunda da hâsıl olmasa üçyüz altmış gün gece böyle 

(perhiz) yapmalıdır. Eğer (yine) murâdı hâsıl olmazsa, kendi 

kusurudur. Kendi kusuruna bakıp tevbe istiğfâr edip duâ ve yalvarış 

ile meşgul olmalıdır. Ama Hak Teâlâ’nın vaadinden ümitli olmak 

gerekir ki: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz271. Eğer bu dünyada 

hâsıl olmasa âhirette hâsıl olur deyip korku ve ümit içinde itâat ve 

ibâdetle meşgul olur.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) ve Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed Yesevî 

(r.h) derler ki: Gönül âleminin kusuru çoktur. Bulanıklıkları da 

şunlardır: Dünya sevgisi, hırs, hased, öfke, düşmanlık, isyan, 

271 Zümer, 39/53.
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unutkanlık, kendini beğenme, riyâ ve gösteriş yapma. Bu tür 

yasaklanan şeylerden biri müridin gönlünde bulunursa, o maksadına 

ulaşamaz. Mürid olup murâdına ulaşmak isteyen, seven olup sevdiğini 

arayan kimseler gönül âleminin kirlerini yok edip perhiz ile çile 

çekseler, ayrıca şeyh yardım ve Mevlâ Teâlâ inâyet etse, o zaman 

murâdları hâsıl olur. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Uğrumuzda çaba 

sarfedenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz272. Hz. Peygamber (s.a) 

de şöyle buyururlar: Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da 

açlık ve susuzluktur. Böyle perhiz ve çile ile gönül âlemini açanların 

şerefi ve bereketi sâyesinde, Allah Teâlâ günahkârların günâhını 

afveder. 

Şeyh Muzaffer Deryâyî (r.h) şöyle dedi: Yedi yıl Hâce Hızır (a.s)’ın 

sohbetinde bulundum. Gavsların Gavsı, Hızır, İylâs ve Kutub başta 

olmak üzere tüm gayb erenler, abdâllar ve evtâdlar hepsi şöyle deyip 

duâ ediyorlardı: İlâhî! Emrini tutmayan, tâat ve ibâdet etmeyen, 

Peygamber (s.a)’in sünnetine uymayan, günah ve fesad içinde yürüyen 

kullarına hidâyet ve tevbe nasîb eyle! Yine şöyle duâ ediyorlardı: 

İlâhî! Belâ, sıkıntı ve türlü eziyetlerle mübtelâ olan kullarına acıyıp

eziyetlerini def et! Ve onların duâları kabul olup yoldan sapmış 

olanlar doğru yolu buluyorlardı. 

İşte ey derviş! Bil ki, tüm peygamberler, velîler, yaşayan, ölmüş, gâib 

ve hâzır tüm seçkin kullar duâ ile meşgul imişler. Bu konudan 

Peygamber (s.a) şöyle haber verir: Sâlihler olmasaydı, zâlimler helâk 

olurdu.

272 Ankebût, 29/69.
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Şeyh Şiblî (r.h) der ki: Velînin, velî olduğunu bilip bilemeyeceği 

konusuda şeyhler arasında fikir ayrılığı vardır. Bazıları: Velî olduğunu 

bilebilir, der. Bazıları ise: Bilemez, der. Zîrâ şu hadis buna delâlet 

eder: Kubbelerimin altında öyle velîlerim vardır ki, onları benden 

başkası bilemez. Peygamber (s.a) de şöyle buyurur: İhlâslılar da 

büyük bir tehlike içindedirler. Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: 

Alâmet olunca (kendisinin) velî olduğunu bilebilir. Bazıları, dokuz, 

bazıları kırk, bazıları yedi ve bazıları da üç alâmet ile velî olduğunu 

bilebilir dediler. Eğer alâmet üçten az olursa o kişi velî olamaz. 

Birincisi, o kişide dünya sevgisi olmamalıdır. İkincisi, açlık ve 

susuzlukla nefsini öldürmüş (terbiye etmiş) olması gerekir. Üçüncüsü 

geceleri uyanık olması gerekir. 

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Az yemek, çok kanâat etmek, az 

uyumak, çok uykusuz kalmak, az konuşmak, çok zikretmek ve diri 

olmak ölüp dirilmek (ölmeden önce ölüp nefsi terbiye etmek) gibi 

alâmetler bir kişide olsa, ümid edilir ki o velîlerdendir. Şeyh diye 

adlandırılan ve tarîkat yolunda yürüyoruz diye iddiâ edenler, (eğer) 

yetmiş makamdan geçip, gönül âlemlerini açıp, gayb erenler, şeyhler 

ve ruhlardan icâzet alırlar ve tarîkatta iddiâları doğru olursa, şeyhlik 

makamına oturmaları câiz olur. En iyisini bilen Allah’tır.

Üçüncü Bölüm: Hakîkat Hakkında

Emrolunduğun gibi dosdoğru ol273! Hakîkat benim hâllerimdir. Şeyh 

Ahmed Yesevî (r.h) dedi ki: Hakîkat, gönülle amel etmektir.

Peygamber (s.a), Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!, âyetinden korkup, 

273 Hûd, 11/112.
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unutkanlık, kendini beğenme, riyâ ve gösteriş yapma. Bu tür 

yasaklanan şeylerden biri müridin gönlünde bulunursa, o maksadına 

ulaşamaz. Mürid olup murâdına ulaşmak isteyen, seven olup sevdiğini 

arayan kimseler gönül âleminin kirlerini yok edip perhiz ile çile 

çekseler, ayrıca şeyh yardım ve Mevlâ Teâlâ inâyet etse, o zaman 

murâdları hâsıl olur. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Uğrumuzda çaba 

sarfedenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz272. Hz. Peygamber (s.a) 

de şöyle buyururlar: Herşeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da 

açlık ve susuzluktur. Böyle perhiz ve çile ile gönül âlemini açanların 

şerefi ve bereketi sâyesinde, Allah Teâlâ günahkârların günâhını 

afveder. 

Şeyh Muzaffer Deryâyî (r.h) şöyle dedi: Yedi yıl Hâce Hızır (a.s)’ın 

sohbetinde bulundum. Gavsların Gavsı, Hızır, İylâs ve Kutub başta 

olmak üzere tüm gayb erenler, abdâllar ve evtâdlar hepsi şöyle deyip 

duâ ediyorlardı: İlâhî! Emrini tutmayan, tâat ve ibâdet etmeyen, 

Peygamber (s.a)’in sünnetine uymayan, günah ve fesad içinde yürüyen 

kullarına hidâyet ve tevbe nasîb eyle! Yine şöyle duâ ediyorlardı: 

İlâhî! Belâ, sıkıntı ve türlü eziyetlerle mübtelâ olan kullarına acıyıp

eziyetlerini def et! Ve onların duâları kabul olup yoldan sapmış 

olanlar doğru yolu buluyorlardı. 

İşte ey derviş! Bil ki, tüm peygamberler, velîler, yaşayan, ölmüş, gâib 

ve hâzır tüm seçkin kullar duâ ile meşgul imişler. Bu konudan 

Peygamber (s.a) şöyle haber verir: Sâlihler olmasaydı, zâlimler helâk 

olurdu.

272 Ankebût, 29/69.
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Şeyh Şiblî (r.h) der ki: Velînin, velî olduğunu bilip bilemeyeceği 

konusuda şeyhler arasında fikir ayrılığı vardır. Bazıları: Velî olduğunu 

bilebilir, der. Bazıları ise: Bilemez, der. Zîrâ şu hadis buna delâlet 

eder: Kubbelerimin altında öyle velîlerim vardır ki, onları benden 

başkası bilemez. Peygamber (s.a) de şöyle buyurur: İhlâslılar da 

büyük bir tehlike içindedirler. Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: 

Alâmet olunca (kendisinin) velî olduğunu bilebilir. Bazıları, dokuz, 

bazıları kırk, bazıları yedi ve bazıları da üç alâmet ile velî olduğunu 
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Doğru yola yönelerek İbrâhim’in dînine uy274! âyeti ile amel etti. 

(Hakk’a) miracı buldu, yetmiş bin makamdan geçti ve Hz. Peygamber 

(s.a)’e yetmiş makamda âyet geldi. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Onlar için 

yetmiş kez af dilesen de, Allah onları aslâ affetmeyecek275. Bu âyet, 

yetmiş makama işâret eder. (Hak Teâlâ) yetmiş bin hicâbı, yetmiş 

makam içine koydu. Yetmiş makamı da yedi yakîn (kesin ve sağlam 

inanç) içine koydu. Bunlar isme’l-yakîn, resme’l-yakîn, ilme’l-yakîn, 

ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn, hakîkat-ı hakka’l-yakîn ve Allâh-ı 

Hakka’l-yakîndir. Bu yedi yakîni de mücâhede (çaba ve çile) ile 

koydu ki: Uğrumuzda çaba sarfedenleri elbette yollarımıza 

ulaştıracağız276. Mücâhedeyi de Hak Teâlâ’nın inâyeti (lütfu ve 

yardımı) içine koydu. Allah Teâlâ’nın kelâmı: Ancak sana ibâdet eder 

ve ancak senden yardım dileriz277 diye fermân gelince Peygamber 

(s.a) Hz. Mevlâ ‘azze ve celle’den inâyet dileyip mücâhede etti. 

Yetmiş bin makamı geçti, hakîkata girince onun ne olduğunu tümüyle 

(tam anlamıyla) gördü. Gönül miracı yaptı. Beden miracı da ondan 

haber verir: Allah Teâlâ’nın kelâmı: Bir gece, kendisine 

âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu 

Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya 

götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir278.

Bilesin ki, Hz. Peygamber, miracda Rabbu’l-izzet’e varıncaya kadar 

elli mertebe aştı. 1. Akıl, 2. Onun (Teâlâ) varlığını bilmek, 3. Onun 

274 Nahl, 16/123.
275 Tevbe, 9/80.
276 Ankebût, 29/69.
277 Fâtiha, 1/5.
278 İsrâ, 17/1.
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kâinâttan önce var olduğunu bilmek, 4. Onun bâkî olduğunu ve yok

olmayacağını bilmek, 5. Diri olduğunu ve ölmeyeceğini bilmek, 6. 

Âlim olduğunu bilmek, 7. Kâdir olduğunu bilmek, 8. İşitici olduğunu 

bilmek, 9. Gördüğünü bilmek, 10. Dilediğini bilmek, 11. Fâil (iş 

yapan) olduğunu bilmek,279 13. Emredici olduğunu bilmek, 14.

Benzerinin olmadığını bilmek, 15. Doğurmadığını ve doğurulmadığını 

bilmek, 16. Onun yerine geçecek birşeyin olmadığını bilmek, 17. 

Hikmet sâhibi olduğunu bilmek, 18. Doğru sözlü olduğunu bilmek, 19. 

Hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını bilmek, 20. Peygamberler 

gönderdiğini bilmek, 21. Kalpleri ülfet ettirdiğini söyleyen olduğunu 

bilmek, 22. Hayy ve Kayyûm (canlı ve kâinatı ayakta tutan) olduğunu 

bilmek, 23. Kabirlerden diriltenin O olduğunu bilmek, 24. Onun, iyilik 

yapanları fiillerinden dolayı sevdiğini bilmek, 25. Kulların 

günâhlarını affettiğini bilmek, 26. Âdil olduğunu bilmek. Sonra niyet, 

sonra sabır, sonra yakîn, havf, recâ, hayâ, hilm, şerh (kalbin 

açılması), tasdîk, îtikad, ihlâs, istiâne (yardım isteme), temkîn, kabûl, 

tevekkül, tefvîz (işleri Allah’a havâle edip râzı olma), zühd, nasîhat, 

şefkat, velâyet, ilim, kerâmet ve rahmet (mertebeleridir). (Hz. 

Peygamber) bu mertebeleri aşınca niyetine ve maksadına ulaştı. Hak 

Teâlâ’dan tüm ikramları gördü. Öyle ki sır (veya perde) kalmadı, 

Onunla perdeden (perdesiz?) konuştu. Lutuf ve şevk yakınlığı ile 

Hakk’a iki yay mesâfesinden daha yakın oldu. Bu, (başarıya) eren 

önceki mutasavvıfların görüşüdür.

279 U ve T nüshalarında 12. Madde atlanmış. A nüshasında ise (vr. 37b): 11. Mütekellim 
(konuşan) olduğunu bilmek; 12. Fâil olduğunu bilmek … şeklindedir.
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Sûfî Muhammed Dânişmend, Sultânü’l-ârifîn Hâce Ahmed Yesevî 

(r.h)’dan nakleder ki: Mukarreb olup Hakk’a yakınlık makamında 

duran kişi, Hak Teâlâ’nın cemâli ile müşerref olur. Nitekim 

Peygamber (s.a): Gönül gözümle cemâli müşâhede ettim, dedi ve 

beden (baş) gözüyle görmedim, dedi. Mevlâ Teâlâ şöyle haber verir: 

Allah Teâlâ’nın kelâmı: Fakat (o kul Allah’a) yakın olanlardan ise, 

ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm Cenneti vardır280. Ama inkârcı ve 

münâfıklar şöyle dediler: (Böyle) mirac nasıl olur, yedi kat göğü bir 

saatte kat etmek, onun ilginçliklerini görmek, Cennet’i seyredip ilginç 

yerlerinde dolaşmak, ayrıca Arş, Kürsî, Levh ve kalemi görmek, 

vâsıtasız doksan bin kelâm konuşmak ve kurbet (yakınlık) makâmında 

durup cemâl-i ilâhîyi müşâhede eylemek, bu işler imkânsızdır, dediler.

Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) der ki: Bu yolda sabır ile murâda ulaşan 

kişi hakkında Allah kelâmı şöyle haber verir: Ancak sabredenlere 

mükâfâtları hesapsız ödenecektir281. Rasûlullah (s.a) de şöyle buyurur: 

Sabır, Allah Teâlâ’nın hazînelerinden bir hazînedir. Onu ancak velî 

kuluna bahşeder. Şeyh Necmeddin Kübrâ (r.h) şöyle dediler: “Şerîatta 

belâya sabretmek, tarîkatta belâya şükretmek ve hakîkatta belâdan tad 

almak gerekir”.

Hz. Hâce Ahmed Yesevî’den çok önceleri, (Âdem aleyhisselâm’a) 

şerîat verildi. Sıra İbrâhim (a.s)’a gelince tarîkat verildi, Muhammed 

Mustafa (s.a)’e gelince hakîkat verildi. O zaman Peygamber (s.a) 

münâcâtta bulundu: İlâhî! Bu hakîkatla yürümek zordur. Ümmetlerim 

280 Vâkıa, 56/88-89.
281 Zümer, 39/10.

89

bu yolla amel edemez, âsî olurlar, deyince Allah Teâlâ fermân 

buyurdu: Senin ümmetlerine şerîatı, tarîkatı ve hakîkatı verdim. 

İsterlerse ikisinden (şeriat ve tarikattan) yürüsünler. Ama ey 

Muhammed! Hakîkatı (herkese) söyleme, ârif ve âşık olanlara açıl 

(söyle). Çünkü bu anlatılmayacak sır ilmidir, dil ile anlatma, dedi.

Hakîkatla yürüyorum deyip iddiâ edenler ve Hakk’a yakın şeyh diye 

adlandırılan kimseler, bu hakîkat konusunda anlatılan yetmiş makamı 

geçip, yetmiş bin perdeyi aşıp hakîkata girse ve Rasûlullah (s.a)’in 

gördüklerini görseler, (o zaman) mânevî hâlleri düzgün ve iddiâları 

doğru olur. Hakk’a yakınlık ve şeyhlik onlara câiz olur. Ama hakîkat 

konusunda anlatılan yetmiş makamı geçmeden, yetmiş bin perdeyi 

aşmadan ve Hz. Peygamber (s.a)’in gördüklerini görmeden, bir kimse 

“ben Hakk’a ulaşıyorum” diye iddiâda bulunsa, iddiâsı yalan, kendisi 

yalancı ve Tanrı’ya düşman olur. Nitekim buyurdular: Yalancı, 

Allah’ın düşmanıdır. Nebî (a.s) buyurdu: Her iddiânın bir mânâsı 

(delili, içeriği ve özü) vardır. Mânâsı olan kişi doğru, olmayan ise 

yalancıdır. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki iddiâ çok ama mânâ 

(delil ve mâneviyât) az olacak. Kim bir şeyi iddiâ eder ama karşılığını 

bulundurmazsa, o yalancıdır. Peygamber doğru söyledi.282

Kutbu’l-aktâb Hâce Ahmed Yesevî ve Tabakât meşâyıhı (Tabakâtu’s-

sûfiyye adlı eserdeki ilk dönem sûfîleri) şöyle demişlerdir: Âhir 

zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhûr edecek ki, Şeytan aleyhi’l-

la‘ne onlardan ders alacak ve onlar Şeytan’ın işini yapacaklar. Halka 

dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müridlerine yol gösterip 

282 A nüshası burada (39b) bitmektedir.
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onları maksada ulaştıramayacaklar. Dış görünüşlerini süsleyip 

müridden daha çok hırs sâhibi olacaklar ve içleri (bâtınları) harâb 

olacak. Küfür ile îmânı farklı görmeyecekler, âlimleri sevmeyecek ve 

onlara iltifât etmeyecekler. Ehl-i Sünnet ve cemâatı düşman görüp ehl-

i bidat ve dalâleti sevecekler. Kötülüklerini öne çıkarıp Hak Teâlâ’dan 

iyilik umacak ve şeyhlik iddiâsında bulunacaklar. Ama şeyhlik işini de 

kötü yapıp müridlerin kapısında (veya istekleri doğrultusunda) 

yürüyecek. Bu haldeki kişi, müride şeyhlik yapamayacak ama şeyhmiş 

gibi davranıp hediye alacaklar. Mürid birşey vermezse, o zorla alacak. 

Eğer o aldığı nesneyi lâyık olan kişiye ve yoksula vermeyip kendine 

ve âilesine sarf ederse, it ölüsü yemiş gibi olur. Eğer o taraftan alıp 

yese veya kıyâfet giyse, o giysi üzerinde (omuzunda) olduğu sürece, 

kıldığı namaz ve tuttuğu oruç Allah Teâlâ dergâhında makbûl olmaz 

ve yediği her lokma için Cehennem’de üçbin yıl azap görür. 

Sultânü’l-ârifîn (Ahmed Yesevî) şöyle derler: Bizden sonra böyle bir 

bidatçıya kim pîr deyip hizmet ederse kâfir ve mel‘ûn olur. Böyle bir 

kimsenin yaptıklarını ilim yerine (bedeline) tutmak ve bidatını sünnet 

yerine tutup helâl görmek, tüm bunlar şerîatta küfür, tarîkatta 

reddedilmiş ve hakîkatta usanılmış işlerdir. Ayrıca Hâce Ahmed 

Yesevî (r.h) dediler ki: Vay o kişilere ki böyle şeyhlere el uzatıp 

mürid olurlar. Kendilerini azâba atarlar. Şüphesiz azâbım 

şiddetlidir283.

Ey Derviş! Şeyhlik dâvâsında bulunan kimsenin, kırk yıl bir mürşid-i

kâmilin hizmetinde bulunmuş, çile çekip ondan icâzet almış olması 

283 İbrâhîm, 14/7.
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gerekir. (Aksi takdirde) onun mürid edinmesi ve hediye alması haram 

ve bâtıldır. Şerîata aykırı iş yapan kişi dinden çıkar, tarîtata aykırı iş 

yapan da merdûd olur, reddedilir. Ve her kim tevbe etmeden dünyâdan 

göçerse Cehennem’de azap görür. Bundan Allah’a sığınırız.

Hikâye: Günlerden bir gün Şeytan aleyhi’l-la‘ne, Hızır (a.s)’a dedi ki: 

“Bilesin ki, ben mü’minlere günâhı kolaylaştırırım, namazı terketmek, 

dînen suç işlemek ve dünyevî arzulara heves etmek gibi konulara 

onları teşvik eder, özendiririm. Kalplerini bozarım ama onlar 

kendilerini başkalarına sâlih, zâhid ve müslüman olarak gösterirler. 

Hakîkatta Mevlâ Teâlâ katında münâfık olurlar, benim arzum da hâsıl 

olur”. Hızır (a.s) dedi ki: Bu sözleri Şeytan’dan işittim ve Rasûlullah 

(s.a)’e söyleyince efendimiz çok ağladılar ve şöyle buyurdular: Ey 

Hızır! Bunun çâresi şudur: O mel‘ûn kul, mü’minin gönlüne bozuk 

düşünceleri salar. Mü’min sünnet ve farz namaz arasında kelime-i

temcîdi (yani Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh duasını) çok okusun. 

Ardından şu duâyı okusun: Ey Allah’ım! Lâ ilâhe illallah 

Muhammedü’r-rasûlullâh kelâmı hürmetine, şirk, nifak ve 

bedbahtlığın saâdete gâlip gelmesi hâllerinden sana sığınırım. 

Müşrikler beğenmese de, (Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’i), bütün 

dinlerden üstün kılmak üzere hidâyet ve hak din ile gönderdi.

Bunun (vesvesenin) mânâsı şudur: Şeytan, namaz içinde vesvese 

verirse, namaz kılanın gönlü istikrarsız olup birçok şeyi düşünür, rükû, 

secde, tesbîhler ve namazın tüm şartlarını yerine getiremez, riyâdan 

daha beter bir yola sapar ve tüm tâatı geçersiz olur. İşte namaz kılan 

kişiyi böyle bir hâl kuşatırsa şu kelime-i temcîdi çok okusun: Allahım! 
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Bizi koru, utandırma, riyâdan ve hevâya uymaktan koru, rızân ve 

rahmatinle hâlis olarak tâatına muvaffak eyle, ey merhametlilerin en 

merhametlisi.

Eğer deseler ki: Nur kaç kısımdır? Cevap olarak de ki: Üç kısımdır. 

Birincisi nûr-i zât, ikincisi nûr-i sıfât, üçüncüsü nûr-i hâk (toprak 

nûru). Nûr-i zât, Allah Teâlâ’nın nûrudur. Nûr-i sıfât, Hz. Muhammed 

Mustafa (s.a)’in nûrudur. Nûr-i hâk, insanoğlunun bu dünyada 

gördüğü mülk nûrudur. 

Eğer deseler ki: Şerîat îmânı, tarîkat îmânı ve hakîkat îmânı nasıl olur? 

Cevap olarak de ki: Şerîat îmânı, kelime-i tayyibe (Lâ ilâhe illallâh) 

okumak; tarîkat îmânı Allah Teâlâ’dan korkmak ve hakîkat îmânı

dürüstlük (ve samîmiyet) ile Hak Teâlâ’ya yönelmektir.

[SON]       
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ESERİN ARAP HARFLİ TÜRKÇE METNİ

]158b[  بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد اهلل السميع العليم و سبحان اهلل الخالق الکريم.

يعنــی بلگيــل و آگاه بولغيــل کــه بــو رســالهء متبركــه نــی جمــع قلغــان برهــان 
کيــم  تــرور  دانشــمند  موالنــا صوفــي  يعنــی  الطريقــت  اربــاب  و  الشــريعت 
حضــرت ســلطان العارفيــن و قــدوة المتورعيــن و قطــب االقطــاب روی زميــن 
يعنــی خواجــه احمــد يســوی رحمــة اهلل علیــه نينــگ اقــوال الری نينــگ بــو عزيــز 
صوفــي محمــد دانشــمند ايتــورالر. امــا بــو رســاله نينــگ کتابــت قيلغانــی نينــگ 
ســببی اول اردی کيــم کونــالرده بــر کــون تمامــي صوفــی الر صبــُح شــام بلکــه 
علــي الــدوام ذکــر حلقــه ســيده مســتقيم ايرديــالر. حضــرت ســلطانگا عــرض 
قيلدیــالر: شــيخ ليــق و مريــد ليــق بابيــده و تقــي بــو ]159a[ سلســلهء عظيــم 
ــم ســيزدين ســونگ اهــل  ــر برســانگيز کي نينــگ ســلوک و طريقــه ســي ديــن خب
ــو رســاله غــه مــرآت القلــوب  ــادگار قالغــای. انديــن ســونگ ب طريقــه الرغــه ي
آت قويولــدی يعنــی کونگــول الرنــی کوزگوســی. و هــر کيــم ایرســه کوزگــوگا 
ــم  ــس هــر کي ــي هــم کــورار. پ ــی1 بولســه آن ــي کــورار و تقــي عیب باقســه يوزین
ارســه بــو کتابنــي اوقوســه تقــي اوز عيبنــي کورســه و بيلســه انينــگ تدارکــی ده  
بولــوب توبــه و اســتغفار بيرلــه مشــغول2 بولســه اميــد اول کيــم اهلل تعالــي اول 
عيــب و اول تقصيریــن عفــو قلغــاي. و هــر ســالک کيــم بــو رســاله نــی اوقوســه 
و يــا اوقوچیدیــن اشــتيب عمــل قيلســه کونگــول کوزگوســينی آچســه و اون 
ســکيز مينــگ عالــم داغــی عجايــب و غرايــب الرنــي مشــاهده قيلســه و قيامــت 

T 1:تقي عیبی  U: آينهء غيب
U 2: بيخود  T:مشغول
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تــرور الر، حقیقــت مقتداســی عــارف الر و مقــرب مشــایخ الر تــرورالر. اگــر 
عالــم الر و پادشــاه الر]160a[  شــریعت ده امــر معــروف قیلیــب7 و نهــی 
تــوز یولدیــن آزمغــای الر،  منکردیــن یغلیــپ و اوزگاالر گا فرمانالســاالر 
ــداغ شــرایط  ــالر هــم ازمغــای الر، اگــر مون ــاع قیلغان ــدا و اتب تقــی االرغــه اقت
برلــه بولمســه الر شــریعت یولیدیــن ازغایــالر، اگــر شــیخ الر و صوفــی الر 
ــی آچیــپ یتمیــش  ــم ریاضــت تارتیــپ و مجاهــده چکیــپ کونگــول عالمن کی
مقامدیــن کچیــپ غایــب ارواح الرغــه و فرشــته الرغــه صحبت لیق بولســه الر 
طریقــت یولیدیــن بــو تورلــوگ شــیخ و صوفــی الر آزمغــی8. انــداغ بزرگوارغــه 
اقتــدا و اتبــاع قیلغانــالر هــم ازمغــای الر. بــو شــرایط الر برلــه بلمســه الر 
طریقــت یولیــده9 ازغــی الر اقتــدا و اتبــاع قیلغانــالر هــم ازغیــالر. امــا مقــرب 
بنــده الر ومشــایخ الر حقیقــت10 مــا ســوا هلل دیــن کچیــپ ســرنی ســرغه اوالر 
ســاالر11 مرادالریغــه یتــپ حقیقــت یولیدیــن آزمغــی الر و االرغــه اقتــدا و 
اتبــاع قیلغانــالر هــم ازمغایــالر. اگــر بــو شــرایط برلــه بولمســه حقیقــت یولیدیــن 

ازیــپ مــراد و مقصودغــه یتماگایــالر. واهلل أعلــم. 
ــرا ایتیــپ تــرورالر کیــم: مثــال  یعنــی صوفــی محمــد دانشــمند اونــگا12 نظی
ایلچــی  پادشــاهیغه  نینــگ  پادشــاهی خطــای والیتــی  نینــگ  حجــاز والیتــی 
یبارســه]160b[  اول ایلچــی یــول بلمســه بــری بــاش بولــوپ یــول باشالســه 
تــوز یولدیــن ازیــپ سرســان بولغــای و هــم ایلچــی سرســان بواغــای. اگــر او 
قــالوز کــورگان یولینــی یانگیلماســه قــالوز توتغانــالر هــم آزمغایــالر. درویــش 

U 7:- قیلیب   T: + قیلیب
T 8: آزماغای
T 9: یولیدین

T 10:  حقیقت ته
T 11: اوال ساالر

T 12: مونگا

ده آمنّــا و صّدقنــا لقــاء ذو الجــالل بیچــون و بیچگونــه ديداريــن کورســه هیــچ 
عجيــب و غريــب بولمغــای. و بــه نســتعین. 

 محبــت ســوز شــوق ديــو بــو رســالۀ مــرآت القلــوب اوچ بــاب اوزه بنــا 
قلديــالر. اول معنــي اوچــون کيــم مولــي عــز و جــل اوز حضريتــدا قــل الريــن 
يقيــن کيلســون ديــب ديــن و اســالم يولينــي عطــا قيلــدي. اول يولغــه اوچ 
ــي  ــو معن ــدي. اول شــريعت ايکنچــي طريقــت اوچونچــي حقيقــت، ب آت قوي
اوچــون ]159b[ اوچ بــاب اوزه بنــا قلنــدي. و تقــي کالم ايچنــده يــاد قيلــدي: 
ــه الســالم خطــاب غــه4 قيلــدي  ــم علي ــي ســيهدين3. ابراهي ــي رب ــي ذاهــب إل إن
کيــم: بدرســتي پروردگاريــم کونــدوردي منــي تــوز يوليغــه. يعنــي مــراد بــو 
يولديــن اســالم يولــي تــرور. امــا مولــي تعالــی يولــي اوچ طريقــه بولــوپ تــرور. 
بــو دليــل برلــه کيــم: الديــن اإلســام طريــق إلــي اهلل تعالــي الشــريعة ابتــداءه و 
الحقيقــة انتهــاءه و الطريقــة بينهمــا. و تقــي شــيخ نجــم الديــن کبــرا رحمــه اهلل 
خبــر بــرور کيــم: إن فــي کل عمــل شــريعة و طريقــة وحقیقــة، کذالــک اإلرادة، 
فهــو فــی الشــریعة العلــم واألعمــال و فــی الطریقــة کشــف القلــوب و الحــال و 
)فــی( الحقیقــة رؤیــة لقــاء ذو الجــال. و تقــی حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه 
ــی و الحقیقــة حالــی.  ــی و الطریقــة أفعال ــرور: الشــریعة أقوال و ســلم5 ایتــپ ت
و تقــی ســلطان العارفیــن6 ایتــپ تــرور: الشــریعة عمــل بــاألرکان أی بالظاهــر 

والطریقــة عمــل بالقلــب والحقیقــة عمــل بالســر. 
ســلطان العارفیــن ایتــپ تــرور: مقتــدا اوچ قســم تــرور، شــریعت مقتداســی 
عالــم الر و پادشــاه الر تــرورالر، طریقــت مقتداســی شــیخ الر و صوفــی الر 

Sâffât, 37/99. 3
U 4: عليه السالم غه T: + خطاب

5 U: مولی  A:تقی پیغمبر صلی اهلل علیه و سلم   T: boşluk var (muhtemelen kırmızı 
mürekkeple yazılmış olup eski mikrofilmde boşluk olarak görülmektedir). 

T 6: +  احمد یسوی
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تــرور الر، حقیقــت مقتداســی عــارف الر و مقــرب مشــایخ الر تــرورالر. اگــر 
عالــم الر و پادشــاه الر]160a[  شــریعت ده امــر معــروف قیلیــب7 و نهــی 
تــوز یولدیــن آزمغــای الر،  منکردیــن یغلیــپ و اوزگاالر گا فرمانالســاالر 
ــداغ شــرایط  ــالر هــم ازمغــای الر، اگــر مون ــاع قیلغان ــدا و اتب تقــی االرغــه اقت
برلــه بولمســه الر شــریعت یولیدیــن ازغایــالر، اگــر شــیخ الر و صوفــی الر 
ــی آچیــپ یتمیــش  ــم ریاضــت تارتیــپ و مجاهــده چکیــپ کونگــول عالمن کی
مقامدیــن کچیــپ غایــب ارواح الرغــه و فرشــته الرغــه صحبت لیق بولســه الر 
طریقــت یولیدیــن بــو تورلــوگ شــیخ و صوفــی الر آزمغــی8. انــداغ بزرگوارغــه 
اقتــدا و اتبــاع قیلغانــالر هــم ازمغــای الر. بــو شــرایط الر برلــه بلمســه الر 
طریقــت یولیــده9 ازغــی الر اقتــدا و اتبــاع قیلغانــالر هــم ازغیــالر. امــا مقــرب 
بنــده الر ومشــایخ الر حقیقــت10 مــا ســوا هلل دیــن کچیــپ ســرنی ســرغه اوالر 
ســاالر11 مرادالریغــه یتــپ حقیقــت یولیدیــن آزمغــی الر و االرغــه اقتــدا و 
اتبــاع قیلغانــالر هــم ازمغایــالر. اگــر بــو شــرایط برلــه بولمســه حقیقــت یولیدیــن 

ازیــپ مــراد و مقصودغــه یتماگایــالر. واهلل أعلــم. 
ــرا ایتیــپ تــرورالر کیــم: مثــال  یعنــی صوفــی محمــد دانشــمند اونــگا12 نظی
ایلچــی  پادشــاهیغه  نینــگ  پادشــاهی خطــای والیتــی  نینــگ  حجــاز والیتــی 
یبارســه]160b[  اول ایلچــی یــول بلمســه بــری بــاش بولــوپ یــول باشالســه 
تــوز یولدیــن ازیــپ سرســان بولغــای و هــم ایلچــی سرســان بواغــای. اگــر او 
قــالوز کــورگان یولینــی یانگیلماســه قــالوز توتغانــالر هــم آزمغایــالر. درویــش 

U 7:- قیلیب   T: + قیلیب
T 8: آزماغای
T 9: یولیدین

T 10:  حقیقت ته
T 11: اوال ساالر

T 12: مونگا
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انشاء اهلل تعالی.

الباب األول: فی الشریعة17
قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم: الشــریعة أقوالــی و الطریقــة أفعالــی 
ــورور  ــگ ســوزالگان ســوزوم ت ــم شــریعت منین ــالر کی ــة أحوالــی. ایدی الحقیق
و طریقــت منینــگ قیلغــان فعــل الریــم تــرور. رســول صلــی اهلل علیــه و ســلم 
ــگ ســوزالگان  ــی منین ــدی. طریقــت ن ــگ ســوزالگان ســوزوم تی شــریعت منین
تیمــادی. قیلغــان فعــل الریــم تیــدی. جــواب انــداغ کیــم ایتمیــش الر حضــرت 
رســول اهلل معــراج تونیــدا مولــی عــز و جــل برلــه بیواســطه توقســان مینــگ 
سوزالشــیتی الر. اوتــوز مینــگ شــریعت ده و اوتــوز مینــگ طریقــت دا و 
اوتــوز مینــگ حقیقــت ایــردی. ینــه فرمــان بولدیکــم اوتــوز مینــگ شــریعت نــی 
ســوزالرینی برچـــه مؤمــن و کافــر و فاســق الرگا ایغیــل. و لیکــن طریقــت 

ــل.  ــی اصــال ایتماغی ــل. و لیکــن حقیقــت ن ــالرگا ایغی ســوزینی تیالگان
ســولطان العارفیــن حضــرت خواجــه احمــد یســوی ایتــپ تــورورالر کیــم: 
الشــریعت عمــل بــاالرکان ای بالظاهــر. بــاالرکان دیــن مــراد فرایض و واجبات 
و ســنن و آداب]161b[  قموغ بولور. اما شــریعت برله یرورمن دیپ دعوی 
قیلغانــالر مؤمــن و مســلمان اتاندیــالر. دعــوی الرگا معنــی کــرک. معنــی اول 
ــورور:  ــه ت ــی قــل الرگا ایکــی وجــه برل ــی نینــگ فرمان ــی تعال ــم مول ــورور کی ت
بــری امــر معــروف و تقــی نهــی منکــر. کنتــم خیــر امــت اخرجت للنــاس تأمرون 
بالمعــروف و تنهــون عــن المنکــر.18 ایمــدی بــو مؤمــن و مســلمان اتانغانــالر 
قمــوغ امــر معــروف نــی برجــا کیلتــوروپ نهــی منکردیــن یــراق بولــوپ تورســه 
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یــا شــیخ بولغــان یــول بیلگوچــی قالوزغــه منگــزر، اقتــدا قیلغانــالر و تابــع 
بولغانــالر قــالوز توتغانغــه منگــزر.

 صوفــی محمــد دانشــمند ایتــپ تــرورالر کیــم: قیــو مشــایخ یتمــش مقــام دین 
ــق دعــوی قیلســه دعــوی ســین باطــل بولغــای.  ــق و مقتدالی ــن شــیخ لی کچمای
بلکیــم اول یتمــش مقــام دیــن کچــکان بــزرگ مشــایخ الر دشــمن بولغــای الر. 
ایغایــالر کیــم ای باطــل دعــوی قیلغــان ســنگا اقتــدا و اتبــاع قیلغانــالر باطــل و 
فاســد دورالر. اول متابعــت قیلغــان مریــد و اصحابالرنینــگ هــم یازوقــالری 

او13 یلغانچــی باطــل شــیخ نینــگ بــوی نیغــه14 بولغــای. 
شــیخ نجــم الدیــن کبــرا ایتیــپ تــرورالر کیم: بعض الر شــریعت برله یورور 
مــن دیــپ دعــوی قلــورالر15 و بعــض الر حقیقــت بــرال. امــا شــریعت بــرال 
دعــوی قیلغانالرنــی مؤمــن و مســلمان آتنــورالر و طریقــت بــرال یورگانالرنــی 
شــیخ و صوفــی و زاهــد آتنــورالر. و حقیقــت بــرال یورگانالرنــی عــارف و 
عاشــق و محــب آتنــورالر. پــس بــو یولنــی دعــوی قیلغــان کمرســه الرگا معنــی 
کــراک اگــر معنــی ســی راســت بولــوپ دعــوی ســی راســت بولســه تنگــری عــز و 
جــل دوســت توتــر. اگــر معنــی ســی راســت بولمســه دعــوی یلغــان بولســه نعــوذ 

بــاهلل مــن ذالــک انــداغ کمرســه خــدای تعالــی نینــگ دوشــمنی تــرور.
 ]161a[ قولــه تعالــی: ويــل يومئــذ للمكذبيــن. و حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل 
علیــه و ســلم بــاز ایتــورالر کیــم: الکــذاب عــدو اهلل. بــو یولــده یلغانچلیــق برلــه 
ــه یورگیــل کــه دعویــگا معنــی کــرک. معنــی ســیز  یورماگیــل و راســت لیــق برل
دعــوی16 نیــگا کــرک. امــا هــر نمرســنینگ معنــی ســین اوز جایــده بیــان قیلونــور 

T 13: اول
T 14: شیخ اوزه

T 15: + بعضی الر طریقت برال 
U 16:- دعوی  T: + دعوی
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انشاء اهلل تعالی.

الباب األول: فی الشریعة17
قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم: الشــریعة أقوالــی و الطریقــة أفعالــی 
ــورور  ــگ ســوزالگان ســوزوم ت ــم شــریعت منین ــالر کی ــة أحوالــی. ایدی الحقیق
و طریقــت منینــگ قیلغــان فعــل الریــم تــرور. رســول صلــی اهلل علیــه و ســلم 
ــگ ســوزالگان  ــی منین ــدی. طریقــت ن ــگ ســوزالگان ســوزوم تی شــریعت منین
تیمــادی. قیلغــان فعــل الریــم تیــدی. جــواب انــداغ کیــم ایتمیــش الر حضــرت 
رســول اهلل معــراج تونیــدا مولــی عــز و جــل برلــه بیواســطه توقســان مینــگ 
سوزالشــیتی الر. اوتــوز مینــگ شــریعت ده و اوتــوز مینــگ طریقــت دا و 
اوتــوز مینــگ حقیقــت ایــردی. ینــه فرمــان بولدیکــم اوتــوز مینــگ شــریعت نــی 
ســوزالرینی برچـــه مؤمــن و کافــر و فاســق الرگا ایغیــل. و لیکــن طریقــت 

ــل.  ــی اصــال ایتماغی ــل. و لیکــن حقیقــت ن ــالرگا ایغی ســوزینی تیالگان
ســولطان العارفیــن حضــرت خواجــه احمــد یســوی ایتــپ تــورورالر کیــم: 
الشــریعت عمــل بــاالرکان ای بالظاهــر. بــاالرکان دیــن مــراد فرایض و واجبات 
و ســنن و آداب]161b[  قموغ بولور. اما شــریعت برله یرورمن دیپ دعوی 
قیلغانــالر مؤمــن و مســلمان اتاندیــالر. دعــوی الرگا معنــی کــرک. معنــی اول 
ــورور:  ــه ت ــی قــل الرگا ایکــی وجــه برل ــی نینــگ فرمان ــی تعال ــم مول ــورور کی ت
بــری امــر معــروف و تقــی نهــی منکــر. کنتــم خیــر امــت اخرجت للنــاس تأمرون 
بالمعــروف و تنهــون عــن المنکــر.18 ایمــدی بــو مؤمــن و مســلمان اتانغانــالر 
قمــوغ امــر معــروف نــی برجــا کیلتــوروپ نهــی منکردیــن یــراق بولــوپ تورســه 
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ــق الری  ــن راســت بولــوپ مؤمــن و مســلمان لی الر شــریعت ده دعــوی الری
ــی:  ــه تعال ــل بولغــای الر. قول ــن ق ــرگان. خــدای عــز و جــل گا چی درســت ای
اهلل19 ولــی الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات إلــی النــور.20 اگــر امــر معــروف 
نــی برجــا کیلتورمــای نهــی منکردیــن یــراق بولمــای مؤمــن و مســلمان مــن 

دیســه دعــوی ســی یلغــان تــورور و اوزی یلغانچــی دور. 
امــر معــروف اول دور کیــم هــر نمرســه21 کیــم شــریعت ده مشــروع بولســه 
آنــی قبــول قیلمــاق و اوزگاالرگا فرمانالمــاق تــرور و تقــی نهــی منکــر اول 
تــرور کیــم کفــر و نفــاق و شــک و شــرک و عجــب و ریــا و ظلــم قیلمــاق حــرام 
یمــاک یلغــان ســوزالماق و غیبــت قیلمــاق و زنــا قیلمــاق و چغــر22 ایچمــاک و 
بنــگ یمــاک و مؤمــن الرنــی نــا مشــروع آزار برمــاق23. بــو قموغــی نهــی منکــر 

تــرور.
مــن رأی منکــم منکــرا24 فلیغیــره بیــده وإن لــم یســتطع]162a[  فبلســانه فــإن 
لــم یســتطع فبقلبــه و ذلــک أضعــف25 األیمــان. هــر کمرســه نهــی منکــر قیلســه 
انــی منــع قیلمــاق کــرک. اگــر ایلگــی برلــه کوچــی یتماســه تلــی بــرال و اگــر تلــی 
بــرال کوچــی یتماســه کونگلــی برلــه دوشــمن توتســون اول ایمــان نینــگ ضعیــف 
لیغــی دیــن تــرور.  اگــر مؤمــن اول بــی راه نــی کــروپ منــع قیلماســه انینــگ 
قیلمیــش یازوقــی غــه شــریک بولغــای. نچــوک26 کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و 

U 19: -  اهلل 
Bakara, 2/257. 20

T 21: نیرسه
T 22: چغیر

T 23: قیلماق
U 24: - منکرا

U 25: ضعیف T: ضعف Hadis kitaplarında: أضعف
T 26: نیتاک
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سلم ایدیالر کیم: الرضاء بالکفر کفر و بالمعصیة معصیة. 
شــیخ حســن بصــری رحمــة اهلل علیــه ایتیــپ تــرور الر: شــریعت اول وقــت 
ده تمــام بولــور کیــم کفرنــی تمــام کونگولدیــن کیتارســه. کتــاب خالصــه ده 
کیلتــوروپ تــورورالر کیــم: ال یدخــل الجنــة أحــد إن کان فــی قلبــه مثقــال 
خــردل مــن کبــر. یعنــی اوچمــاق27 کرمــاس اول کمرســه کیــم کونگلیــده ســپند 
دانــه چــه کبــر بولســه. و تقــی اهــل معرفــت انــداغ ایتــپ تــرورالر کیــم: المتکبــر 
الــذی یــری28 نفســه خیــرا مــن غیــره یعنــی مــن مــن لیــک قیلغوچــی اول کمرســه 
کیــم اوزینــی اوزگا کمرســه الردیــن یخشــی29 کــورار، پــس مونــداغ کیشــی 
اوچماحقــه کرمــگای. و تقــی پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم ایدیــالر: البخیــل 
ال یدخــل الجنــة و إن کان مؤمنــا الســخی ال یدخــل النــار و إن کان کافــرا. 
یعنــی بخیــل بهشــت30 کرمــگای اگــر چــه مؤمــن بولســه و جــوان مــرد دوزخ ده 

کرماس اگرچه کافر بولسه. 
شــیخ جنیــد بغــدادی ]162b[  رحمــة هلل علیــه ایتیــپ تــرورالر: العالمــون 
کلهــم بیــن الخــوف و الرجــاء. اگــر مولــی عــز و جلــه دیــن فرمــان بولســه کیــم 
جملــه قــل الریــم تمــوغ لــوق تــرور مگــر بــر قــل اوچمــاح لیــق امیــد توتمــاق  
کــرک کیــم اوچمــاق لیــق مــن بولغــای مــن دیــپ و اگــر فرمانالســه کیــم برچــه31 
قــل الریــم اوچمــاق لیــق تــرور مگــر بــر قــل دوزخــی32 تــرور قورقمــاق33 کــرک 

T 27: اوچماح قه
T 28: رأی

T 29: یخشی راق
T 30: اوچماح قه

T 31: تمام
T 32: تموغ لیق

U 33: قورماق لیق
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الســالم نــی اتانگــز دیماکــده نــه حکمــت تــرور؟ جــواب اول تــرور کیــم ابراهیــم 
علیــه الســالم دیــن بــرون طریقــت بریلمــادی اّول طریقــت ابراهیــم علیــه الســالم 

غــه بریلــگان اوچــون اتانگــز ایتــی42. 
أّم  و  تــرور  الســالم  علیــه  األرواح محمــد  أّم  کیــم  تــرور  کیلــپ  خبــرده 
األجســاد جســد آدم علیــه الســالم تــرور، جانــالر اتاســی حضــرت محمــد علیــه 
الســالم نینــگ جانــی تــرور، تــن الر اتاســی آدم علیــه الســالم نینــگ تنــی تــرور 
دیمــش الر، و اهلل أعلــم. و حضــرت محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و ســلم 
نــی جانالریدیــن بــرون جــان یراتلمــادی تقــی آدم علیــه الســالم نینــگ تنیدیــن 
بــرون تــن یراتلمــادی، اول ســبب دیــن بــرون حضــرت رســالت پناهــی صلــی 
اهلل علیــه وســلم نــی جانــی43 جانــالر اتاســی بولــدی و تقــی تــن الر اتاســی آدم 

علیــه الســالم نــی تنــی تــن الر اتاســی بولــدی. 
اهلل تعالــی کالم مجیــده یــاد قیلــدی کیــم: یــوم ال ینفــع مــال و ال بنــون إال 
ــز اســیغ  ــوار اغــول و قی ــی قیامــت کــون مــال ت ــی اهلل بقلــب ســلیم. یعن مــن أت
قیلمــاس مگــر قلــب ســلیم بــرال تنگــری عــز و جــل حضرتیغــه یتســه اول اســیغ 
قیلــور44 دیــدی. قلــب ســلیم ده اختــالف کــوپ تــورور مفســر مشــایخ الر 
ایچینــده. امــا موالنــا صوفــی45 دانشــمند رحمــه اهلل خواجــه احمــد یســوی دیــن 
انــداغ نقــل قیلــپ تــورالر کیــم: قلــب ســلیم بولمگونچــه46 طریقــت ده47 قــدم 
قویســه بولمــاس و هــر کمرســه48 تــورت دریادیــن کچســه قلبــی ســلیم بولــور. 

T 42: تیدی
U 43: جان

T 44: قیلغای
T 45: + محمد

T 46: بولماغونچه
T 47: طریقت قه

T 48: کیم

کیــم دوزخــی34 مــن بولمغــی مــن35. پــس خــوف و رجــا اراســیده بولمــاق کــرک. 
صوفــی محمــد دانشــمند ســلطان العارفیــن دیــن36 نقــل قیلــپ تــرورالر کیــم: 
شــریعت نــی تمــام قیلموگونچــه طریقــت ده قــدم قویســه بولمــاس، مــن مــن 
لیکدیــن کچیــپ یــوق لــوق ده37 بولســه تریــک38 اولســه اندیــن ســونگ طریقــه 
ــه و ســلم ایدیــالر:  ــر صلــی اهلل علی ــم پیغمب ــور. نچــوک کی ده قــدم اورســه بول

موتــوا قبــل أن تموتــوا39، صــدق40 رســول اهلل. 

الباب الثاني فی الطریقة 
قــال اهلل تعالــی: إتبــع ملــة إبراهیــم حنیفــا. قولــه تعالــی: یــوم ال ینفــع مــال و 
ال بنــون إال مــن أتــی اهلل بقلــب ســلیم. حضــرت خواجــه احمــد یســوی رحمــة 
اهلل علیــه ایدیــالر: اهلل تعالــی فرمــان یتکــوردی آنحضــرت صلــی اهلل علیــه و 
ســلم گــه کیــم اتبــاع قیلغیــل ابراهیــم نینــگ راســت دینــی گا، و ینــه فرمانــالدی 
کیــم اتبــاع قیلینگــز آنینــگ41 راســت دینیــگا دیــپ. حضــرت محمــد مصطفــی 
صلــی اهلل علیــه و ســلم مقتــدای علمیــان ایردیــالر کیــم و مــا أرســلناک إال 
رحمــة للعالمیــن. إبراهیــم دینــگا اتبــاع قیلینــگ دیماکــده حکمــت نــه تــرور؟ 
ــی اتانگــز  ــه الســالم ن ــم علی ــم ابراهی ــرور کی ــم حکمــت اول ت جــواب وهلل اعل
دیــپ یــاد قیلــدی، اوغــول اتاغــه اتبــاع قیلغوچــی بولــور. و تقــی ابراهیــم علیــه 

T 34: اول تموغ لوق
T 35: بولغای من

T 36: + خواجه احمد یسوی رحمة اهلل علیه دین
T 37: یوق سوز

T 38: ایرکان
U 39: موتو قبل انت موتو

U 40: + یا
T 41: اتانگزنینگ
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الســالم نــی اتانگــز دیماکــده نــه حکمــت تــرور؟ جــواب اول تــرور کیــم ابراهیــم 
علیــه الســالم دیــن بــرون طریقــت بریلمــادی اّول طریقــت ابراهیــم علیــه الســالم 

غــه بریلــگان اوچــون اتانگــز ایتــی42. 
أّم  و  تــرور  الســالم  علیــه  األرواح محمــد  أّم  کیــم  تــرور  کیلــپ  خبــرده 
األجســاد جســد آدم علیــه الســالم تــرور، جانــالر اتاســی حضــرت محمــد علیــه 
الســالم نینــگ جانــی تــرور، تــن الر اتاســی آدم علیــه الســالم نینــگ تنــی تــرور 
دیمــش الر، و اهلل أعلــم. و حضــرت محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و ســلم 
نــی جانالریدیــن بــرون جــان یراتلمــادی تقــی آدم علیــه الســالم نینــگ تنیدیــن 
بــرون تــن یراتلمــادی، اول ســبب دیــن بــرون حضــرت رســالت پناهــی صلــی 
اهلل علیــه وســلم نــی جانــی43 جانــالر اتاســی بولــدی و تقــی تــن الر اتاســی آدم 

علیــه الســالم نــی تنــی تــن الر اتاســی بولــدی. 
اهلل تعالــی کالم مجیــده یــاد قیلــدی کیــم: یــوم ال ینفــع مــال و ال بنــون إال 
ــز اســیغ  ــوار اغــول و قی ــی قیامــت کــون مــال ت ــی اهلل بقلــب ســلیم. یعن مــن أت
قیلمــاس مگــر قلــب ســلیم بــرال تنگــری عــز و جــل حضرتیغــه یتســه اول اســیغ 
قیلــور44 دیــدی. قلــب ســلیم ده اختــالف کــوپ تــورور مفســر مشــایخ الر 
ایچینــده. امــا موالنــا صوفــی45 دانشــمند رحمــه اهلل خواجــه احمــد یســوی دیــن 
انــداغ نقــل قیلــپ تــورالر کیــم: قلــب ســلیم بولمگونچــه46 طریقــت ده47 قــدم 
قویســه بولمــاس و هــر کمرســه48 تــورت دریادیــن کچســه قلبــی ســلیم بولــور. 

T 42: تیدی
U 43: جان

T 44: قیلغای
T 45: + محمد

T 46: بولماغونچه
T 47: طریقت قه

T 48: کیم
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اویقوســن قیلــور ایردیــالر. قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم: ینــام عینــای 
وال ینــام قلبــی یعنــی کــوز57 اویــور و کونــگل58 اویومــاس. و طعــام نــی آز یــر 
ایدیــالر59. بعضــی قولــده حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم التمیــش اوچ 
باشــقه چــه شــریعت تاشــی برلــه اون ایکــی باتمــن طعــام یدیــالر. قــال مغیــرة 
بــن شــعبة رضــی اهلل عنــه: قــام النبــی فــی اللیــل حتــی تورمــت60 قدمــاه فقیــل لــم 
تصنــع هــذا الصنــع وقــد غفــر )منــک61( مــا تقــدم و مــا تأخــر. قــال النبــی صلــی 
اهلل علیــه و ســلم أفــا أکــون عبــدا شــکورا62. مغیــرة اتلیــق صحابــه رضــی اهلل 
عنــه ایتــپ تــرور کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم هــر کچــه تانــگ آتقونچــه 
قایــم تــروپ طاعــت قیلــور ایردیــالر کیــم مبــارک ایــاغ الری ورم قیلــدی. 
صحابــه]164b[  رضــی اهلل عنهــم63 ایدیــالر: یــا رســول اهلل، ســیزنینگ مــا تقــدم 
و مــا تأخــر64 قیلمیــش الرینگزنــی یارلیقــادی65 نــه اوچــون اوزونگزنــی مشــقت 
ده سالورســیز66؟ رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم ایدیــالر: ای صحابــه الریــم 
منینــگ دیــگ یتیــم محمدنــی پروردگاریــم  دوســتوم و حبیبــم دیــپ ایــدی انینــگ 

شــکرانه ســی اوچــون طاعــت و عبــادة قیلــور مــن. 
اندیــن ســونگ مولــی عــز وجــل فرمانــالدی کیــم: یــا أیهــا المزمــل قــم اللیــل 

T 57: کوزوم
T 58: کونگلوم
T 59: ایردیالر 

U ve T’de 60: توریت
.U ve T’de parantez içindeki ifâde yoktur 61

:Hadis kaynaklarındaki bir versiyonu şöyledir 62
ان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان يقوم الليل حتي تورمت قدماه فقالت له: يارسول اهلل 

لم تفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفال أكون عبداً شكوراً.
U 63: عنه

U 64: + خدای تعالی دیپ تور و
U 65:  یرلقار

T 66: اوزونگزنی ایمگاتورسیز 

اول دنیــا دریاســی، ایکنچــی خلــق دریاســی، اوچونچــی شــیطان دریاســی، 
تورتونچــی نفــس دریاســی. بــو دریاالرغــه کیمــه کیــرک کیــم کیمــه ســیز کچیــپ 
بولمــس. اول دنیــا دریاســنی49 کیمــه ســی زهــد تــرور، اشــوگی قناعــت تــرور، 
ییلکانــی خوارلیــق تــرور، لنگــری صبــر تــرور. ایکینچــی خلــق دریاســی ایننــگ 
کیمــه ســی نومیدلیــق و قطیعــت50 و لنگــری فــراق تــرور اولتوروشــی51 خلــوت 
تــرور. اوچونچــی شــیطان دریاســی نینــگ کیمــه ســی ذکــر تــرور اشــوگی تســبیح 
لنگــری خــوف52 رجــا اولتوروشــی محبــت تــرور. تورتوتچــی نفــس نینــگ 
دریاســی کیمــه ســی آچلیــق و سوســاغلیق اشــوگی عشــق تــرور لنگــری ذوق 
تــرور چوکشــوکی )یعنــی اولتوریشــی53( شــوق تــرور. پــس بــو دریاالردیــن 
کچــکان کمرســه طریقــت یولیــده54 ســزاوار بولــوپ قلــب ســلیم حاصــل قیلور. 
اگــر  قیلمایــن  بــو دریاالردیــن کچمایــن و بویورغانالریــن    ]164a[اگــر
طریقــت یولیغــه قــدم قویســه اول احمــق تــرور. انــداغ کشــیگا تابــع بولغانــالر 
هــم احمــق تــرور. نتــوک کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم ایدیــالر کیــم: 

األحمــق عــدوی55. یعنــی احمــق منینــگ دشــمنیم تــرور. 
و تقی بیلماک کرک کیم رســول اهلل صلی اهلل علیه و ســلم ایدیالر: الطریقة 
أفعالــی یعنــی فعــل الری، هرکیــز کچــه الرده ایومــاس ایردیــالر ذکــر و تســبیح 
دیــن بــر زمــان فــارغ56 ایرمــاس ایردیــالر .مگــر کونــدوزی تــوش وقیتــده قیلولــه 

T 49: دریاسی نینگ
T 50: قطعیت

T 51: چوکشوکی
T 52: + و

Parantez içindeki ifâde U nüshasında kenara eklenmiştir, T nüsha- 53
sında ise yoktur.

T 54: یولیغه
U ve T’de 55: عدو

T 56: خالی
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اویقوســن قیلــور ایردیــالر. قــال رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم: ینــام عینــای 
وال ینــام قلبــی یعنــی کــوز57 اویــور و کونــگل58 اویومــاس. و طعــام نــی آز یــر 
ایدیــالر59. بعضــی قولــده حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم التمیــش اوچ 
باشــقه چــه شــریعت تاشــی برلــه اون ایکــی باتمــن طعــام یدیــالر. قــال مغیــرة 
بــن شــعبة رضــی اهلل عنــه: قــام النبــی فــی اللیــل حتــی تورمــت60 قدمــاه فقیــل لــم 
تصنــع هــذا الصنــع وقــد غفــر )منــک61( مــا تقــدم و مــا تأخــر. قــال النبــی صلــی 
اهلل علیــه و ســلم أفــا أکــون عبــدا شــکورا62. مغیــرة اتلیــق صحابــه رضــی اهلل 
عنــه ایتــپ تــرور کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم هــر کچــه تانــگ آتقونچــه 
قایــم تــروپ طاعــت قیلــور ایردیــالر کیــم مبــارک ایــاغ الری ورم قیلــدی. 
صحابــه]164b[  رضــی اهلل عنهــم63 ایدیــالر: یــا رســول اهلل، ســیزنینگ مــا تقــدم 
و مــا تأخــر64 قیلمیــش الرینگزنــی یارلیقــادی65 نــه اوچــون اوزونگزنــی مشــقت 
ده سالورســیز66؟ رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم ایدیــالر: ای صحابــه الریــم 
منینــگ دیــگ یتیــم محمدنــی پروردگاریــم  دوســتوم و حبیبــم دیــپ ایــدی انینــگ 

شــکرانه ســی اوچــون طاعــت و عبــادة قیلــور مــن. 
اندیــن ســونگ مولــی عــز وجــل فرمانــالدی کیــم: یــا أیهــا المزمــل قــم اللیــل 

T 57: کوزوم
T 58: کونگلوم
T 59: ایردیالر 

U ve T’de 60: توریت
U ve T’de parantez içindeki ifâde yoktur. 61

Hadis kaynaklarındaki bir versiyonu şöyledir: 62
ان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم كان يقوم الليل حتي تورمت قدماه فقالت له: يارسول اهلل 

لم تفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفال أكون عبداً شكوراً.
U 63: عنه

U 64: + خدای تعالی دیپ تور و
U 65:  یرلقار

T 66: اوزونگزنی ایمگاتورسیز 
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إال قلیــا نصفــه أو انقــص منــه قلیــا. یعنــی ای محمــد ســنی ایمــگاک اوچــون 
یراتمادیــم، تــون اورتاســیده تــوروپ طاعــت قلغیــل تقــی ارتــور ماگیــل و تقــی 
کــم ایتماگیــل67. شــو فرمــان یتگاندیــن ســونگ حضــرت محمــد مصطفــی صلــی 
اهلل علیــه و ســلم تــون نینــگ اوچ دیــن برینــی طاعــت بیــالن اتــکارور68 ایردیالر. 
و طائفــة مــن الذیــن معــک. یعنــی اول طائفــه کیــم ســنینگ بــرالن بولســه یعنــی 
ســنگا بیعــت قیلــپ قیلــگان عمــل برلــه بولســه الر االر هــم ســنینگ دیــگ تــون 
نینــگ69 اوچ لوشــیدین بریســی اویــاغ تــوروپ طاعــت قیلســون الر دیــپ فرمان 
الدی ایرســه پیغمبــر صلــی اهلل علیــه وســلم انــداغ قیلــپ صحابــه الریغــه هــم 
مونــداغ قیلینــگ الر دیــپ فرمانالیدیــالر. صحابــه الر هــم مونــداغ قیلدیــالر. 
]165a[ پــس ای طالــب صــادق و ای یــار موافــق آنخضــرت صلــی اهلل علیــه و 
ســلم نینــگ فعــل وعمــل الریدیــن مونچــه ذکرنــی قیلــدوق. جــد و جهــد قیلگــن 
اگــر امــت بولســنگ پــی رولیــق قیلیــب، یلغانچــی بولمــه کیــم: الکــذاب عــدو 

اهلل دیدیــالر.
موالنــا صوفــی دانشــمند دیــدالر کیــم خوجــه احمــد یســوی رحمــه اهلل 
ــه  ــگل برل ــورالر: الطریقــة عمــل بالقلــب یعنــی طریقــت کون عنایــت قیلــپ ایت
کیــم  نیچــوک  تــرور.  اچمــاق  کوزینــی  عالمنــی  کونــگل  قیلماقــدور.  عمــل 
حضــرت محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و ســلم بــو معنــی دیــن خبــر بریــپ 

T 67: تقی اوکسوتماگیل و تقی ارته تورماگیل
Metinde böyle yazılmış ise de, aslında bir vav ilâve edilerek 68 )اوتکارور( 

yazılmalıydı.
T 69: تون نونگ



Sûfî Muhammed Dânişmend

115

تــرورالر کیــم:70 إن هلل71 تعالــی ســبعین72 ألــف حجابــا73 مــن نــور و ظلمــة لــو 
کشــفها ألحتــرق74 )مــا75( أدرک بصــره. بدوروســتی کــه تینگــری عــز و جلــه 
نینــگ یتمیــش مینــگ حجابــی بــار تــورور نوردیــن و قرانغولوقدیــن اگــر اچســه 

ــوری. ــی ن ــدورور هــر نمرســه گا تیگســه اول کوزن ــه کوی هــر آین
ــرور، گــوزگا کورونمــاس نمرســه الر  ــار ت ــرا و صغــرا76 ب ــم کب و تقــی عال
عالــم کبــرا ده تــرور. امــا اهــل تصــوف قاتیــده کونــگل عالمــی اچلســه اون 
ســکیز مینــگ عالمنــی عیــن العیــان کــورار. نیچــوک کیــم عالمــی صغــرا ده ظاهــر 
کورونــور. امــا کونــگل اچمــاق ده قتیــق ریاضــت تارتمــاق کیــرک. مولــی عــز و 
جلــه قرآنــده]165b[  خبــر بــرور کیــم: و الذیــن جاهــدوا فینــا لنهدینهــم ســبلنا. 
و تقــی رســول اهلل صلــی اهلل علیــه و ســلم ایتیــپ تــرورالر کیــم: موتــوا قبــل ان 

تموتوا. 
شــیخ حســن بصــری رحمــه اهلل ایتــپ تــرور شــیخ بایزیــد بســطامیغه چــه 
ــو التمیــش  ــالر. ب ــر ایردی ــر لقمــه طعــام ی ــده ب ــه مشــایخ الر التمیــش کون جمل
کچــه کونــدوزدا ایومــاس ایردیــالر77، تنگــری نینــگ ذکریــن ایتــپ طرفــة العیــن 
غــه چــه خالــی بولمادیــالر. اندیــن ســونگ کونــگل عالمــی اچیلمیــش. شــیخ 
ــن خوجــه احمــد یســوی رحمــه اهلل غــه تیگــرو  ــد بســطامی رحمــه اهلل دی بایزی
شــیخ و مشــایخ الر قــرق کونــدا بــر لقمــه طعــام یدیــالر و قــرق کیچــه کــون78 

yanlıştır. قوله تعالی :U 70
U ve T’de 71: اهلل

U ve T’de 72: سبعون
U ve T’de 73: حجاب

U ve T’de 74: ألحترقت
 U ve T’de parantez içindeki ifâde yoktur. 75

T 76: کبری و صغری
T 77: اویومادیالر

T 78: کوندوز
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تموریغــه کیــم قیســی تمــوری راضــی تــرور و قیســی ســی راضــی ایرمــاس. پــس 
شــیخ اتانغــان تربیــت قیلــپ مریدنــی مرادیغــه یتکورســه ارادة المــاق روا تــرور، 
اگــر مریدنــی مرادنغــه یتکورالماســه84 مریــد آلمــاق روا ایرمــاس. قیامــت کــون 
 ]166b[ حســابگاه ده جــواب برمــاک کیــرک85. حــالل بولســه حســاب، حــرام
بولســه عــذاب کورمــاک کیــرک. امــا کونــگل عالمــی آچلســه86 و تیمیــش مقــام 
غــه یتســه اول کونــگل مولــی عــز و جلــه نینــگ نظرگاهــی بولــور. نیچــوک کیــم87 
ــی  ــرورالر: ان اهلل تعالــی88 ال ینظــر إل ــه و ســلم ایتــپ ت ــر صلــی اهلل علی پیغمب
صورکــم و لکــن ینظــر إلــی قلوبکــم. و ینــه ایتــپ تــرورالر کیــم: قلــب المؤمــن 
ــی اهلل  ــر صل ــت الرحمــن. حضــرت پیغمب عــرش الرحمــن و قلــب المؤمــن بی
علیــه و ســلم انــداغ عنایــت قیلدیــالر کیــم89 حضــرت داود علیــه الســالم90 
مناجــاة قیلــپ ایــدی: الهــی دنیــاده پادشــاه اتالغــان قــل الرینــگ بــار و االرنینــگ 
خزینــه الری بــار پــس ســنینگ خزیننــگ قیــدا تــرور؟ مولــی عــز و جــل دیــن فرمــا 
ن کیلــدی کیــم: ای داود منینــگ خزینــم مؤمــن قــل الریــم نــی کونــگل الری 
تــرور، دنیــاده پادشــاه اتالغــان قــل الریــم خزینــه الریغــه گاه گاه نظــر قیلــورالر، 
یــا داود مــن اول کونــگل خزینمغــه هــر کونــده اوچ یــوز التمیــش مرتبــه91 نظــر 
قیلورمــن. پــس بــو صفــت لیــق کونــگل شــاید کعبــه دیــن افضــل بولغــای. انینــگ 
اوچــون کیــم کعبــه نینــگ بناســین92 حضــرت ابراهیــم بنــا قیلــدی امــا کونگلنــی 
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اویومادیــالر، کــوز یومــوپ ذکردیــن خالــی بولمدیــالر، اندیــن ســونگ کونــگل 
عالمــی اچیلمیــش. حکیــم ســلیمان قــدس اهلل روحــه قــرق کونــدا مونــداغ 
قیلــدی. محمــود79 خوجــه رحمــة اهلل علیــه یگرمــه توقــوز کونــدا و زنگــی آتــا 

ــالر.  ــداغ قیلدی ــدا مون ــه اون توقــوز کون رحمــة اهلل علی
و شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل ایتیــپ تــرورالر کیــم: کونــگل عالمــی 
اچیلمغونچــه شــیخ لیــق قیلمــاق و مریــد المــاق روا ایرمــاس. شــیخ احمــد 
یســوی رحمــه اهلل ایتــپ تــرورالر کیــم: یتمیــش مقــام دیــن کچمایــن شــیخ لیــق 
 ]166a[دعــوی قیلســه اول همــان بــت همــان. امــا صــدر آتــا رســاله ســیده
تــرور کیــم کونــگل عالمیــن اچیلمایــن غــوث و غیــاث خضــر  کیلتــوروپ 
و الیــاس باشــلیغ غایــب ایرانــالر برلــه صحبــت لیــق بولمیــن تقــی االردیــن 
اجــازت الماییــن شــیخ لیــق دعــوی ســین قیلســه کــذاب و مبتــدع و شــیطان 
تــرور. و دیمیــش الر اگــر کمرســه بــو ذکــر قیلنغــان80 غایــب ایرانالردیــن و 
ارواح الردیــن اجــازت لیــق بولــوپ شــیخ لیــق مســندیدا مریــد و اصحابــالری 
برلــه خلــوة اولتوروســه انــداغ شــیخ غــه غایــب ایرانــالر تربیــت قیلیــپ طریقــت 
دیــن تعلیــم قیلــورالر و مــددکار بولــورالر، تقــی مریــد و اصحابالریغــه بــو 
خلوتدیــن وجــد و فیــض حاصــل بولــور، بوحالتنــی مقــام ســکر ایتــورالر. اول 
مقامــده ســالک گــه نیمرســه الر موجــود بولــور. وموجــود اول بولــور کیــم مقــام 

غیــب دیــن نــه کیلســه مونــگا تجلــی قیلــور. 
شیخ اتانگان کیمرسه81 واقف82 بولغی83 کیم مرید نینگ اوچ یوز التمیش 

T 79: محمد
U 80: قیلغان

U 81: نیمرسه
U 82: واقیف
T 83: بولغای
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تموریغــه کیــم قیســی تمــوری راضــی تــرور و قیســی ســی راضــی ایرمــاس. پــس 
شــیخ اتانغــان تربیــت قیلــپ مریدنــی مرادیغــه یتکورســه ارادة المــاق روا تــرور، 
اگــر مریدنــی مرادنغــه یتکورالماســه84 مریــد آلمــاق روا ایرمــاس. قیامــت کــون 
 ]166b[ حســابگاه ده جــواب برمــاک کیــرک85. حــالل بولســه حســاب، حــرام
بولســه عــذاب کورمــاک کیــرک. امــا کونــگل عالمــی آچلســه86 و تیمیــش مقــام 
غــه یتســه اول کونــگل مولــی عــز و جلــه نینــگ نظرگاهــی بولــور. نیچــوک کیــم87 
ــی  ــرورالر: ان اهلل تعالــی88 ال ینظــر إل ــه و ســلم ایتــپ ت ــر صلــی اهلل علی پیغمب
صورکــم و لکــن ینظــر إلــی قلوبکــم. و ینــه ایتــپ تــرورالر کیــم: قلــب المؤمــن 
ــی اهلل  ــر صل ــت الرحمــن. حضــرت پیغمب عــرش الرحمــن و قلــب المؤمــن بی
علیــه و ســلم انــداغ عنایــت قیلدیــالر کیــم89 حضــرت داود علیــه الســالم90 
مناجــاة قیلــپ ایــدی: الهــی دنیــاده پادشــاه اتالغــان قــل الرینــگ بــار و االرنینــگ 
خزینــه الری بــار پــس ســنینگ خزیننــگ قیــدا تــرور؟ مولــی عــز و جــل دیــن فرمــا 
ن کیلــدی کیــم: ای داود منینــگ خزینــم مؤمــن قــل الریــم نــی کونــگل الری 
تــرور، دنیــاده پادشــاه اتالغــان قــل الریــم خزینــه الریغــه گاه گاه نظــر قیلــورالر، 
یــا داود مــن اول کونــگل خزینمغــه هــر کونــده اوچ یــوز التمیــش مرتبــه91 نظــر 
قیلورمــن. پــس بــو صفــت لیــق کونــگل شــاید کعبــه دیــن افضــل بولغــای. انینــگ 
اوچــون کیــم کعبــه نینــگ بناســین92 حضــرت ابراهیــم بنــا قیلــدی امــا کونگلنــی 
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پــس اوچونچــی شــیخ نینــگ نظریغــه طاقــت توتالمــای یقیلــور بــو واجــب تــرور. 
و شــیخ مظفــر دریایــی رحمــه اهلل ایــدی: خضــر علیــه الســالم بیلــه یتــی 
یــل یــوردوم، ســوردوم کــه: ای خواجــه، داود علیــه الســالم نــی مجلســنده 
اشــیتیم،  آری  ایدیــالر:  خضــر  اشــیتینگزمو؟  کلماتیدیــن  و  بولدونگگیزمــو 
کلمــات الری اســم ذات ایــردی، ذوق وشــوق حالیــدا اهلل اهلل دیــدی ارســه 
ــر قیلــدی و نعــره اوروپ یقیلــدی و  ــی اث ــگا حالت ــر یاری حضــار مجلســیدین ب
ــو کیشــینی ســودراب دریاغــه  ــه الســالم ایدیــالر: ب هوشــیدین کیتــی. داود علی
ســالینگ الر. اگــر مونونــگ نعــره ســی و بیهــوش بولــوپ یقیلماغــی حــق بولســه 
دریادیــن قوتولغــای و اگــر یلغــان بولســه قوتولمغــای. درحــال اول کمرســه نــی 
دریــا قتیغــه کیلتوردیــالر ایرســه دریانــی ســویی قــورودی. آنــی کــوروپ داود 

ــن تشــالدی.  ــی منبردی ــه الســالم نعــره اوروپ اوزین علی
شــیخ نجم الدین کبرا97 رحمه اهلل ایدی: کیم یتمیش مقامنی کچســه اندین 
ســونگ نعــره اوروپ یقیلماغــی98 زیــان قیلماغــای. شــیخ احمــد یســوی رحمــه 
اهلل رســاله ســیده کیلتــوروپ تــرور کیــم: یتمیــش مقــام نینــگ علمــی نــی بیلمــاک 
کــرک و عملینــی قیلمــاق کــرک. اندیــن ]168a[ ســونگ مولــی عــز و جلــه دیــن 
ــرور  ــپ ت ــی محمــد دانشــمند ایت ــا صوف ــگای. موالن ــت بولســه مقامغــه یت عنای
کیــم اول جملــه مقــام اول99 کشــف القبــور و کشــف القلــوب تــرور. و بــوالر 
مقــام الرنینــگ کچــگ راقــی تــرور، بــو قیــاس برلــه اول کمرســه کیــم یتمیــش 
مقامدیــن کچســه اندیــن ســونگ شــیخ لیــق مســندیدا اولتــوروپ مریــد المــاق 
و نــذر المــاق ضــرورت حالتیــده و درمانــده لیــق حــال لرینــده، والیــت حالــی 
مقامدیــن خبــر برمــاق و کورســاتماق روا تــرور و مســلم بولــور. مونداغیــن 

T 97: کبری
U 98: یقیلمغای

U 99: - اول

رب الجلیــل بنــا قیلــدی. امــا بــو ظاهــر کعبــه غــه قمــوغ مخلوقــالر نظــر قیلــور 
و لیکــن کونــگل گا مولــی تعالــی نظــر قیلــور. پــس اول مقتــدا کیــم بــو صفــت 
لیــق ]167a[ کونــگل عالمیــن اچســه و یتمیــش مقامدیــن کچســه شــیخ لیــق 
انــگا مســلم بولــور. اگــر بــو صفــت ســیز مقتــدا بولســه کــذاب تــرور. انــداغ شــیخ 

دیــن حــذر93 قیلمــاق کیــرک. 
امــا اول شــیخ کیــم کونــگل عالمیــن اجلمیــش بولســه انــداغ مرشــد کامــل 
نینــگ نظــری مریدغــه توشســه اول مریــد بیهــوش بولــوپ یقیلغــای. نیچــوک 
ــی94  ــی ذات ــام رازده طــور ســیناده تجل ــه الســالم مق ــم حضــرت موســی علی کی
تیگــدی ایرســه تــاغ پــاره پــاره بولــدی و ایریــپ اقتــی، انــی کــوروپ موســی 
علیــه الســالم بیهــوش بولــدی. اندیــن95 تنگــری عــز و جلــه کالم ایچنــده خبــر 
بریــپ تــورور کیــم: قولــه تعالــی: فلمــا تجلــی ربــه للجبــل جعلــه دکّا وخــر 

ّموســی صعقــا.96 
حضــرت شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل ایتــپ تــورورالر: مریدنینــگ 
ــه حالیــن ایکنچــی وجــد  ــار تــرور. اول جذب بیخــود بولماقلیغیــده اوچ وجــه ب
ــرور  ــن. اّول غــی ســی بدعــت ت ــن اوچونچــی شــیخ نینــگ نظــری حالدی حالی
ایکنچــی ســی ســنت تــرور اوچونچــی ســی واجــب تــرور و هــم طاعــت دور. 
اّمــا جذبــه اول بولــور کیــم تنگــری عــز و جلــه فضلــی برلــه رحمتیغــه تقــی 
حضرتیغــه یقیــن بوالیــن دیــپ یقیلــور. پــس بــو بدعــت تــرور. وجــد حالتــی اول 
بولــور کیــم تنگــری ]167b[ عــز و جلــه نینــگ کالمــی یــا ذکــری کونــگل غــه 
اثــر قیلــپ حــالوت و لــذت تاپــب طاقــت توتالمــای یقیلــور، بــو ســنت تــرور. 

U 93: حضر
T 94: نوری
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پــس اوچونچــی شــیخ نینــگ نظریغــه طاقــت توتالمــای یقیلــور بــو واجــب تــرور. 
و شــیخ مظفــر دریایــی رحمــه اهلل ایــدی: خضــر علیــه الســالم بیلــه یتــی 
یــل یــوردوم، ســوردوم کــه: ای خواجــه، داود علیــه الســالم نــی مجلســنده 
اشــیتیم،  آری  ایدیــالر:  خضــر  اشــیتینگزمو؟  کلماتیدیــن  و  بولدونگگیزمــو 
کلمــات الری اســم ذات ایــردی، ذوق وشــوق حالیــدا اهلل اهلل دیــدی ارســه 
ــر قیلــدی و نعــره اوروپ یقیلــدی و  ــی اث ــگا حالت ــر یاری حضــار مجلســیدین ب
ــو کیشــینی ســودراب دریاغــه  ــه الســالم ایدیــالر: ب هوشــیدین کیتــی. داود علی
ســالینگ الر. اگــر مونونــگ نعــره ســی و بیهــوش بولــوپ یقیلماغــی حــق بولســه 
دریادیــن قوتولغــای و اگــر یلغــان بولســه قوتولمغــای. درحــال اول کمرســه نــی 
دریــا قتیغــه کیلتوردیــالر ایرســه دریانــی ســویی قــورودی. آنــی کــوروپ داود 

ــن تشــالدی.  ــی منبردی ــه الســالم نعــره اوروپ اوزین علی
شــیخ نجم الدین کبرا97 رحمه اهلل ایدی: کیم یتمیش مقامنی کچســه اندین 
ســونگ نعــره اوروپ یقیلماغــی98 زیــان قیلماغــای. شــیخ احمــد یســوی رحمــه 
اهلل رســاله ســیده کیلتــوروپ تــرور کیــم: یتمیــش مقــام نینــگ علمــی نــی بیلمــاک 
کــرک و عملینــی قیلمــاق کــرک. اندیــن ]168a[ ســونگ مولــی عــز و جلــه دیــن 
ــرور  ــپ ت ــی محمــد دانشــمند ایت ــا صوف ــگای. موالن ــت بولســه مقامغــه یت عنای
کیــم اول جملــه مقــام اول99 کشــف القبــور و کشــف القلــوب تــرور. و بــوالر 
مقــام الرنینــگ کچــگ راقــی تــرور، بــو قیــاس برلــه اول کمرســه کیــم یتمیــش 
مقامدیــن کچســه اندیــن ســونگ شــیخ لیــق مســندیدا اولتــوروپ مریــد المــاق 
و نــذر المــاق ضــرورت حالتیــده و درمانــده لیــق حــال لرینــده، والیــت حالــی 
مقامدیــن خبــر برمــاق و کورســاتماق روا تــرور و مســلم بولــور. مونداغیــن 

T 97: کبری
U 98: یقیلمغای
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اول شــیخ کیــم یتمیــش مقامدیــن کچمایــن و کونــگل عالمیــن اچمایــن ارادة100 
الســه و معاملــه ایتســه روا ایرمــاس. پــس مونــداغ شــیخ دنیادیــن بارســه دینــی 

غــه ضــرر و ایمانیغــه خطــر کیتــورور. 
امــا شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل دیــپ تــرور: معاملــه المــاق نینــگ 
شــرطی بــودور کیــم هــر نمرســه کیــم نیازبنددیــن ظاهــر بولســه آز و کــوپ فقیــر 
مســکین و محتــاج الرغــه برمــاک کــرک. ایکنچــی آز و کــوپ نــی تینــگ کورماک 
ــازده اگــر  کــرک. اوچونچــی اوز اهــل بیتــی غــه قیلماســه کــرک. و تقــی اول نی
شــبهه بولســه الماغــی. و تقــی نیازبندنــی دایــم دعــا و تضــّرع بیــالن تنگــری عــز 

و جلــه دیــن ]168b[ یارلیقــا بــر راه راســت بیــرگل101 دیــپ تالمــاک کــرک. 
شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل ایتــپ تــرورالر کیــم مقتــدا کیــم یتمیــش 
مقــام دیــن کچســه و کونــگل عالمیــن آچســه انــداغ مقتداغــه ضــرور و احتیــاج 
ــر  ــر برســه روادور. و جضــرت بیغمب کلــی بولســه والیــت و کرامــت دیــن خب
صلــی اهلل علیــه و ســلم دیــن کافــرالر معجــزه تالدیــالر ایرســه ضــرورة و 
احتیــاج حالیــده معجــزه کورگوزدیــالر انینــگ اوچــون ایتــپ تــرورالر قــال 
النبــی صلــی اهلل علیــه و ســلم الشــیخ فــی قومــه کالنبــی فــی أمتــه فــی أقوالــه 
و أفعالــه و أحوالــه. پــس مونــداغ شــیخ غــه مریــد ارادة قیلســه روا تــرور. و 
تقــی مونــداغ منکرالرغــه و منافــق الرغــه تــوز یولینــی کورگوزمــاک اوچــون 
ــور صوفــی محمــد دانیشــمند  ــدا کرامــت کورگوزســه روا بول ضــرورت حالین
ایتــپ تــرور ســلطان العارفیــن خواجــه احمــد یســوی رحمــه اهلل دیــن انــداغ 
اشــتیم کیــم مریــد شــیخیغه ارادة قیلغاندیــن ســونگ ینــه بــر بــراوزگا شــیخ غــه 
باریــپ اراده قیــال المــاس و اگــر بــو شــیخ مرشــد بولمســه مریدنــی مرادغــه 
یتکورالماســه اوزگا مرشــدگا بارســه و خذمــت قیلســه اول مرشــد دیــن مــرادی 

T 100: ارادت
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حاصیــل بولســه روا بولــور . امــا پردیــن اجــازت المــاق کیــرک بــو مثــل معــروف 
ــرور  ــرگا و خذمــت منــگ گا و تقــی شــیخ غــه واجــب ت ــم اجــازت ب ــرور کی ت
کیــم مریــدگا فرمانالمــاق و مقامدیــن مقامغــه یتکورمــاق  و تقــی مریــدگا الزم 
تــرور کیــم شــیخ فرمانالغــان دیــک عمــل قیلمــاق کــرک خبــرده ایــرور کیــم ومــا 

علــی الرســول إال البــاغ المبیــن 
نیتــوک کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم تنگــری تعالــی فرمانینــی امتیغــه 
یتکــوردی. شــیخ تقــی تنگــری فرمانینــی مریدغــه انــداغ یتکــورگای تقــی مقامغــه 
یتکــورگای. انــداغ کیــم محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و ســلم کیچــه کونــدوز 
امــت نــی حقیــده قیغــوروپ پنــچ هــزار زاری قیلــور ایردیــالر. مونــداغ شــیخ 
بولغــان کیمرســه صبــح شــام یلباریــپ مریدنــی یتــالپ و مرادیغــه یتکــورگای 
نتــوک کیــم تنگــری تعالــی فرمانــالپ تــرور قولــه تعالــی فمــن کان یرجــو لقــاء 
ربــه فیعمــل عمــا صالحــا. یعنــی شــیخدین فرمانالماکــدور ومرنددیــن عمــل 
قیلمــاق مولــی دیــن عنایــت تــرور شــیخ دیــن همــت و بــوالر برچــه برجــا کیلســه 

مریــد مرادغــه یتمایــن قالمــاس. 
امــا ایتــورالر کیــم کفــر شــیخ مریدنینــگ ایمانــی تــرور معنــی ســی اول تــرور 
کیــم اول شــیخ کامــل یتمیــش مقــام دیــن کچیــپ کونــگل عالمیــن اچمیــش 
بولســه مریــد انــداغ مقتداغــه اراده قیلســه اول مقتــدا اول مقــام اعلــی دیــن ادنــی 
غــه یانیــپ اول مریــد غــه تعلیــم برســه اول مقــام نــی کورگوزمــاک اوچــون 
ــا اول  ــد تــرور. ی ــو کفــرگا ایمــان کیلتورمــاک ایمــان مری ــو کفــر شــیخ تــرور ب ب
شــیخ برلــه مریدنینــگ حالــی انــگا اوخشــار کیــم نارســیده اوغــالن دیــک انــداغ 
کیــم اناســی اول اوغالنغــه نچــوک شــفقت قیلــور مهــر و محبتــی بیــالن شــیخ 

مریدنــی انــداغ تربیــت قیلغــای. 
مرادیغــه  مریدنــی  بولســه  مرشــد  شــیخ  اگــر  کیلــدوک  مقصودغــه  ینــه  و 
روا  اولتورمــاق  مســندیدا  لیــق  شــیخ  یتکورالمســه  مرادیغــه  اگــر  یتکورســه 

فلیعمل 
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ــه  ــاس برل ــو قی ــداغ قیلمــاق کــرک ب ــی کــون مون ــدا توبغــه اینماســه یت بیــش کون
ریاضــت تارتیــپ و مجاهــدة قیلــپ قــرق کونگاچــه مخالفــت و باطــل الرنــی 
راســت یولغــه ســالماق کــرک مقتدالیــق انــگا مســّلم بولغــای مشــایخ ماضــی 
رحمهــم اهلل ایتــپ تــرورالر کیــم درویــش اوچ نمرســه نــی دوام ورد قیلغــای. 
اّول آچ و تشــنالیق اکینچــی بیدارلیــق اوچونچــی ذکــر خفــی یعنــی ذکــر قلبــی 
ــر قیلمــاق کــرک اگــر بــری کــم بولســه مرادیغــه یتمــاس  ــو اوچنــی براب کــرک. ب
یعنــی روزه کونــی نــی اوشــانچه قیلمــاق کــرک. امــا اّول هــر کونــده برلقمــه 
نــی یرمنــی یمــاق کیــرک تقــی بــر کچــه کوندوزبیــدار مولمــاق کــرک تقــی ذکــر 
دیــن بــر ســاعت غافــل بولمیســون. امــا بــو بــر کچــه کونــدوز بیــدار بولغاندیــن 
ســونگ اوچ کونــدا برلقمــه طعــام یــپ اوچ کچــه کونــدوز اویومغــای و ذکردیــن 
غافــل بولمغــی. امــا اوچ کــون بیــدار بولگاندیــن ســونگ ارواح حبیثــه الر 
کورونــا باشــالغای هــچ انــگا التفــات قیلمغــی. اندیــن ســونگ بیــش کونــده 
بــر لقمــه طعــام یــپ بیــش کــون اویومغاندیــن ســونگ کونــگل نینــگ غبــار و 
کــودورت الری و قرانغولقــی کورونــا باشــالغای. اندیــن ســونگ هــر یتــی 
کــون بــر لقمــه طعــام یــپ یتــی کچــه کونــدوز اویومغــی. کــوز آچــپ یمغونچــه 
و آچکونچــه ذکردیــن غافــل بولمغــای. اندیــن ســونگ کشــف القلــوب مقامــی 
آچلغــی. اندیــن ســونگ بــو ترتیــب توقــوز کچــه کونــدوز بیــدار بولغــای. اندیــن 
ــدار  ــدوز بی ــر کچــه کون ــن اون ب ــور مقامــی آجلغــای. اندی ســونگ کشــف القب
بولغــای کشــف ارواح طیبــه مقامــی آچلغــای. اندیــن ســونگ اون اوچ کونــدا بــر 
لقمــه طعــام یــپ کچــه کونــدوز بیــدار بولســه کشــف المالئکــه مقامــی آچلغــای. 
اندیــن ســونگ اون بیــش کچــه کونــدوزده بــر لقمــه طعــام یــپ کچــه کونــدوز 
بیــدار بولســه کشــف ذو الجــالل آچلــپ مــرادی حاصــل بولغــی. اگــر مونــداغ 
قیلــپ اون بیــش کونــده مــرادی حاصــل بولمســه قــرق کونــده حاصــل بولغــای. 
اگــر قــرق کونــده حاصــل بولمســه التمیــش کونــده حاصــل البتــه حاصــل بولــور. 

ایرمــاس اگــر شــیخ مریدنینــگ قولیــن الســه دیــن اوچــون آلغــی و اگــر دنیــا 
اوچــون آلســه مریدنینــگ ارادتــی فاســد بولــور روا ایرمــاس انــداغ کیــم حضــرت 
محمــد مصطفــی صلــی اهلل علیــه و ســلم ایتــپ تــرورالر حــب الدنیــا رأس کل 

خطیئــة 
امــا شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل ایتــپ تــرور کیــم ارادة یولنــی شــرطی 
اول تــرور کیــم اگــر شــیخ غنــی و مریــد فقیــر بولســه مریدنینــگ نفقــه ســی شــیخ 
نــی بوینیــده واجــب بولــور. و اگــر شــیخ فقیــر بولســه مریــدی غنــی شــیخ  نفقــه 

ســی مریــد اوزه واجــب بولــور.
 صوفــی محمــد دانیشــمند شــیخ حســن بصــری رحمــه اهلل نقــل قیلیــپ 
تــرور کیــم المباحثــة علــی ثاثــة اوجــه األول فــی الشــریعة مــع القیــل و القــال 
و الثانــی فــی الطریقــة مــع الوقــت والوالیــت و الهمــة و الکمــال و الثالــث فــی 
الحقیقــة مــع الســر و الحــال. پــس صاحــب شــریعت و صاحــب طریقــت و 
صاحــب حقیقــت غــه واجــب و الزم تــرور کیــم خارلیــق حالــی بــرال ریاضــت 
و مجاهــدة قاعــده ســینی تارتیــپ تضــرع و دعــا بــرال منکــر و منافــق و یولدیــن 
آزمیــش باطــل الرنــی راســت یولغــه کیرکــوزوپ توبــه برمــاک کــرک. اگــر توبــه 
قیلماســه صبــر قیلمــاق کــرک تــا اهلل تعالــی توفیــق برگونچــه. نتــاک کیــم پیغمــر 
صلــی اهلل علیــه و ســلم خبــر بریــپ تــرور الر کیــم التوفیــق شــیء عظیــم ال 

یعطــی اال لعبــد العزیــز. 
صــدر بابــا رحمــه اهلل رســاله ســیده انــداغ ایتــب تــرور الر کیــم صاحــب 
اتانغــان کمرســه الرغــه  شــریعت و صاحــب طریقــت و صاحــب حقیقــت 
واجــب تــرور کیــم راه راســت دیــن آزیــب کمــراه لیــق غــه توشــکان مباحســه 
اهلــی نــی داســت یولغــه ســالماق اوچــون ترغیــب قیلــپ توبــه بــرگای. شــیخ 
اول کمــراه قــه اهلل تعالــی دیــن توفیــق بــالگای اوچ کــون کچــه اگــر اول کونــدا 
راســت یولغــه کرماســه بیــش کــون ریاضــت و مجاهــدة تارتمــاق کــرک اگــر 
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ــه  ــاس برل ــو قی ــداغ قیلمــاق کــرک ب ــی کــون مون ــدا توبغــه اینماســه یت بیــش کون
ریاضــت تارتیــپ و مجاهــدة قیلــپ قــرق کونگاچــه مخالفــت و باطــل الرنــی 
راســت یولغــه ســالماق کــرک مقتدالیــق انــگا مســّلم بولغــای مشــایخ ماضــی 
رحمهــم اهلل ایتــپ تــرورالر کیــم درویــش اوچ نمرســه نــی دوام ورد قیلغــای. 
اّول آچ و تشــنالیق اکینچــی بیدارلیــق اوچونچــی ذکــر خفــی یعنــی ذکــر قلبــی 
ــر قیلمــاق کــرک اگــر بــری کــم بولســه مرادیغــه یتمــاس  ــو اوچنــی براب کــرک. ب
یعنــی روزه کونــی نــی اوشــانچه قیلمــاق کــرک. امــا اّول هــر کونــده برلقمــه 
نــی یرمنــی یمــاق کیــرک تقــی بــر کچــه کوندوزبیــدار مولمــاق کــرک تقــی ذکــر 
دیــن بــر ســاعت غافــل بولمیســون. امــا بــو بــر کچــه کونــدوز بیــدار بولغاندیــن 
ســونگ اوچ کونــدا برلقمــه طعــام یــپ اوچ کچــه کونــدوز اویومغــای و ذکردیــن 
غافــل بولمغــی. امــا اوچ کــون بیــدار بولگاندیــن ســونگ ارواح حبیثــه الر 
کورونــا باشــالغای هــچ انــگا التفــات قیلمغــی. اندیــن ســونگ بیــش کونــده 
بــر لقمــه طعــام یــپ بیــش کــون اویومغاندیــن ســونگ کونــگل نینــگ غبــار و 
کــودورت الری و قرانغولقــی کورونــا باشــالغای. اندیــن ســونگ هــر یتــی 
کــون بــر لقمــه طعــام یــپ یتــی کچــه کونــدوز اویومغــی. کــوز آچــپ یمغونچــه 
و آچکونچــه ذکردیــن غافــل بولمغــای. اندیــن ســونگ کشــف القلــوب مقامــی 
آچلغــی. اندیــن ســونگ بــو ترتیــب توقــوز کچــه کونــدوز بیــدار بولغــای. اندیــن 
ــدار  ــدوز بی ــر کچــه کون ــن اون ب ــور مقامــی آجلغــای. اندی ســونگ کشــف القب
بولغــای کشــف ارواح طیبــه مقامــی آچلغــای. اندیــن ســونگ اون اوچ کونــدا بــر 
لقمــه طعــام یــپ کچــه کونــدوز بیــدار بولســه کشــف المالئکــه مقامــی آچلغــای. 
اندیــن ســونگ اون بیــش کچــه کونــدوزده بــر لقمــه طعــام یــپ کچــه کونــدوز 
بیــدار بولســه کشــف ذو الجــالل آچلــپ مــرادی حاصــل بولغــی. اگــر مونــداغ 
قیلــپ اون بیــش کونــده مــرادی حاصــل بولمســه قــرق کونــده حاصــل بولغــای. 
اگــر قــرق کونــده حاصــل بولمســه التمیــش کونــده حاصــل البتــه حاصــل بولــور. 
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دعــا قیلــور ایردیــالر کیــم االهــا102 فرمانینگنــی توتمــگان قــل الر و طاعــت 
ــه و ســلم نینــگ ســنت الریغــه  ــی اهلل علی ــر صل ــالر و پیغمب ــادت قیلمغان و عب
بویــون ســونمغانالر فســق و فســاد ایچــره یــورگان قــل الرنیــگا توفیــق و توبــه 
روزی قیلگیــن103 دیــپ و ینــه ایتــور االهــی اول بنــده الرینــگ کیــم بــالء محنــت 
و تورلــوگ ایمــگاک برلــه مبتــال بولــوپ تــرورالر االرغــه ورحــم قیلــپ ایمــگاک 
الریغــه دفــع قیلغیــل دیــپ دعــا قیلورالرایــردی. االرنینــگ دعاالریــن مســتجاب 

بولــوپ یولســیزالر یــول تاپــار ایردیــالر. 
پــس ای درویــش بیلگیــل کیــم قمــوغ انبیــا و اولیــا حیــات ممــات غایــب 
حاضــر خــاص قــل الر دعــا قیلماقــده مشــغول ارمیــش الر. بــو معنــی دیــن 
پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم خبــر بریــپ تــرور الر کیــم لــوال الصالحــون 

لهلــک الظالمــون. 
شــیخ شــبلی رحمــه اهلل ایتــپ تــرورالر ولــی نینــگ معرفتــی ده مشــایخ الر 
اچــره اختــالف بــار تــرور. بعــض الری ایتــپ تــرور الر ولــی نــی بیلســه بولــور. 
بعــض ایدیــالر بیلــپ بولمــاس. انــداغ کیــم بــو حدیــث داللــت قیلــور کیــم 
اولیائــی تحــت قبابــی ال یعرفهــم غیــری. و تقــی حضــرت رســالت پناهــی صلــی 

اهلل علیــه و ســلم ایتــپ تــرورالر کیــم المخلصــون علــی خطــر عظیــم. 
شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل دیــپ تــرور الر کیــم ولــی نــی بیلســه 
بولــور عالمــت بــرالن بعضــی الر ایدیــالر توقــوز عالمــت برلــه و بعضــی الر 
ایدیــالر قــرق عالمــت برلــه و بعضــی الر ایدیــالر یتــی عالمــت برلــه و بعــض 
ــی  ــی ایمــاس. اّول ــن کــم بولســه ول ــو اوچدی ــه اگــر ب قــول دا اوچ عالمــت برل
بــودور کیــم اول کشــگا حــب دنیــا بولمســه اکنچــی آچلیــق وسوســاغلیق برلــه 

نفســنی اولتــوروش کیــرک. اوچنچــی کچــه الر بیــدار بولســه کیــرک. 

T 102: الهی
T 103: قیلگیل

اگــر مونــداغ بولمســه اوچ یــوز التمیــش کــون کچــه مونداغ قیلــگای. اگر مرادی 
حاصــل بولماســه اوزینــی عیبــی بولغــای. اوز عیبــی غــه باقیــب توبــه اســتغفار 
قیلیــپ دعــا قیلماقــده تضــرع برلــه مشــغول بولغــای و لیکــن واجــب تعالــی 
وعــده ســیدین امیــدوار بولغــای. کیــم ال تقنطــوا مــن رحمــة اهلل. اگــر بــو دنیــاده 
حاصــل بولمســه آخرتــده حاصــل بولغــای دیــپ خــوف رجــا اچــره طاعــت و 

عبادتغــه مشــغول بولغــای. 
امــا شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل و ســلطان العارفیــن خواجــه احمــد 
یســوی رحمــه اهلل ایتــپ تــرورالر کیــم کونگل عالمنــی عیبی کوپتور و کدورت 
ــا و حــرص و حســد و غضــب و عــداوت و  ــم حــّب الدنی ــرور کی ــو ت الری ب
عصیــان و نســیان و عجــب و ریــا و ســمعه. و مونــداغ منهــی اشــالردین بــری 
مریدنینــگ کونگلیــده بولســه مــرادی حاصــل بولمــس. مریــد بولــوپ مــراد 
تیــالگان حبیــب بولــوپ محبــوب تیــالگان کمرســه الر کونــگل عالمــی نینــگ 
کــدورت الرینــی ایریتــپ )171b(  ریاضــت و مجاهــدة تارتســه شــیخ هــم مــدد 
قیلســه مولــی تعالــی عنایــت قیلســه مــراد حاصــل بولغــی. قولــه تعالــی و الذیــن 

جاهــدوا فینــا لنهدینهــم ســبلنا. 
و تقــی حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه وســلم انــداغ ایتــپ تــرورالر کیــم 
لــکل شــیء زکاة و زکاة البــدن الجــوع و العطــش. امــا مونــداغ ریاضــت و 
ــن  ــی آچگانالرنینــگ شــرافت و برکــت الریدی ــگل عالمن ــرالن کون مجاهــده ب

اهــل فســادنینگ معصیــت الرینــی اهلل تعالــی کچــگای.
یــل خواجــه خضــر علیــه  یتــی  ایــدی  و شــیخ مظفــر دریایــی وحمــه اهلل 
الســالم نینــگ صحبتیــده بولــدوم غــوث غیــاث خضــر و الیــاس بوتــون قطــب 
باشــلیغ قمــوغ غایــب ایرانــالر ابــدال الر و اوتــادالر قمــوغ الری انــداغ دیــپ 
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دعــا قیلــور ایردیــالر کیــم االهــا102 فرمانینگنــی توتمــگان قــل الر و طاعــت 
ــه و ســلم نینــگ ســنت الریغــه  ــی اهلل علی ــر صل ــالر و پیغمب ــادت قیلمغان و عب
بویــون ســونمغانالر فســق و فســاد ایچــره یــورگان قــل الرنیــگا توفیــق و توبــه 
روزی قیلگیــن103 دیــپ و ینــه ایتــور االهــی اول بنــده الرینــگ کیــم بــالء محنــت 
و تورلــوگ ایمــگاک برلــه مبتــال بولــوپ تــرورالر االرغــه ورحــم قیلــپ ایمــگاک 
الریغــه دفــع قیلغیــل دیــپ دعــا قیلورالرایــردی. االرنینــگ دعاالریــن مســتجاب 

بولــوپ یولســیزالر یــول تاپــار ایردیــالر. 
پــس ای درویــش بیلگیــل کیــم قمــوغ انبیــا و اولیــا حیــات ممــات غایــب 
حاضــر خــاص قــل الر دعــا قیلماقــده مشــغول ارمیــش الر. بــو معنــی دیــن 
پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم خبــر بریــپ تــرور الر کیــم لــوال الصالحــون 

لهلــک الظالمــون. 
شــیخ شــبلی رحمــه اهلل ایتــپ تــرورالر ولــی نینــگ معرفتــی ده مشــایخ الر 
اچــره اختــالف بــار تــرور. بعــض الری ایتــپ تــرور الر ولــی نــی بیلســه بولــور. 
بعــض ایدیــالر بیلــپ بولمــاس. انــداغ کیــم بــو حدیــث داللــت قیلــور کیــم 
اولیائــی تحــت قبابــی ال یعرفهــم غیــری. و تقــی حضــرت رســالت پناهــی صلــی 

اهلل علیــه و ســلم ایتــپ تــرورالر کیــم المخلصــون علــی خطــر عظیــم. 
شــیخ نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل دیــپ تــرور الر کیــم ولــی نــی بیلســه 
بولــور عالمــت بــرالن بعضــی الر ایدیــالر توقــوز عالمــت برلــه و بعضــی الر 
ایدیــالر قــرق عالمــت برلــه و بعضــی الر ایدیــالر یتــی عالمــت برلــه و بعــض 
ــی  ــی ایمــاس. اّول ــن کــم بولســه ول ــو اوچدی ــه اگــر ب قــول دا اوچ عالمــت برل
بــودور کیــم اول کشــگا حــب دنیــا بولمســه اکنچــی آچلیــق وسوســاغلیق برلــه 

نفســنی اولتــوروش کیــرک. اوچنچــی کچــه الر بیــدار بولســه کیــرک. 

T 102: الهی
T 103: قیلگیل
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نجــم الدیــن کبــرا رحمــه اهلل ایتــورالر آز یماکلیــک و کــوپ قناعــت قیلمــاق 
لیــق آز اویومــاق کــوپ بیــدار بولمــاق لیــق آز ســوزالماق کــوپ ذکــر ایتمــاق 
لیــق تریــک اولمــاق اولــوپ تریلمــاق تیــدی. بــو عالمــات الر اول کشــیده 
بولســه شــاید اول اولیــی الردیــن بولغــی شــیخ اتانغانــالر و طریقــت یولیــده 
کونــگل  کچیــپ  دیــن  مقــام  یتمیــش  و  قیلغانــالر  دعــوی  بیزدیــپ  یــورکان 
عالمیــن آچیــپ غایــب ایرانــالر دیــن و مشــایخ و ارواح الردیــن اجــازت آلــپ 
طریقــت ده دعــوی الری راســت بولــوپ شــیخ لیــق مســندیده اولتورســه الر 

روا بولــور واهلل اعلــم. 

)الباب الثالث( فی الحقیقة
فاســتقم کمــا أمــرت. الحقیقــة احوالــی. شــیخ احمــد یســوی رحمــه اهلل 
ایدیــالر الحقیقــة عمــل بالســر امــا پیغمــر صلــی اهلل علیــه و ســلم فاســتقم کمــا 
أمــرت آیتدیــن قورقــوپ اتبــع ملــة ابراهیــم حنیفــا آیتــی برلــه  ععــل قیلــدی. بــو 
معراجنــی تاپتــی ویتمیــش منــگ حجابدیــن کچتــی. تقــی حضــرت پیغمبرصلــی 
اهلل علیــه و ســلم غــه یتمیــش مقامــده آیــت کیلــدی قولــه تعالــی إن تســتغفر 
ــور  ــت قیل ــت یتمیــش مقامــده دالل ــو آی ــراهلل لهــم ب ــن یغف لهــم ســبعین مــرة فل
و اشــارت تــرور امــا یتمیــش مینــگ حجابنــی یتمیــش مقامــده قویــدی و تقــی 
یتمیــش مقامنــی یتــی یقیــن ایچــره قویــدی کــه اســم الیقیــن و رســم الیقیــن علــم 
الیقیــن عیــن الیقیــن حــق الیقیــن حقیقــت حــق الیقیــن اهلل حــق الیقیــن. بــو یتــی 
یقیــن لیقنــی مجاهــده ایچنــده قویــدی کــه  و الذیــن جاهــدوا فینــا لنهدینهــم 
ســبلنا و تقــی مجاهــده نــی حــق عــز و جلــه نینــگ عنایتــی ایچنــده قویــدی قولــه 
تعالــی إیــاک نعبــد و إیــاک نســتعین دیــپ فرمــان یتکــوردی ایرســه پیغمبــر صلــی 
اهلل علیــه وســلم حضــرت مولــی عــز و جــل دیــن عنایــت تیــالپ مجاهــده 
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ــی104  ــی بارین ــا آن ــی حقیقــت ده کــردی ت ــی کچت قیلــدی. یتمیــش مینــگ مقامن
کــوردی ســر معراجیــن قیلــدی. تقــی تــن معراجیــن اندیــن خبــر بــرور:

إعلــم بــأن معــراج الرســول خمســون درجــة حتــی بلــغ رب العــزة. اولهــا 
عقــل105 و الثانــی المعرفــة بوجــوده )تعالــی( و الثالــث المعرفــة بأنــه قدیــم ســابق 
علــی الکائنــات و الرابــع المعرفــة بأنــه بــاق ال یفنــي الخامــس المعرفــة بأنــه حــي 
ال يمــوت والســادس المعرفــة بأنــه عالــم و الســابع المعرفــة بأنــه قــادر و الثامــن 
المعرفــة بأنــه ســميع و التاســع المعرفــة بأنــه بصيــر و العاشــر المعرفــة بأنــه مريــد 
ــه آمــر و  ــة بأن ــه فاعــل و106 الثالــث عشــر المعرف ــة بأن و الحــادي عشــر المعرف
الرابــع عشــر المعرفــة بأنــه ليــس لــه مثــل و الخامــس عشــر المعرفــة بأنــه لــم يلــد 
و لــم يولــد الســادس عشــر المعرفــة بأنــه ال مبــدل بدلــه و الســابع عشــر المعرفــة 
بأنــه حكيــم الثامــن عشــر  المعرفــة بأنــه صــادق و التاســع المعرفــة بأنــه صمــد 
العشــرون المعرفــة بأنــه يرســل الرســل و الحــادي و العشــرون المعرفــة بأنــه 
قائــل التأليــف107 و108 الثالــث و العشــرون المعرفــة بأنــه باعــث مــن فــي القبــور 
ــه يحــب المحســنين بأفعالهــم و الخامــس و  ــة بأن ــع و العشــرون المعرف والراب
العشــرون المعرفــة بأنــه يجــازي ســيآتهم و الســادس و العشــرون العرفــة بأنــه 
عــادل ثــم الهيــم ثــم الصبــر ثــم اليقيــن ثــم الخــوف ثــم الرجــاء ثــم الحيــاء ثــم 
الشــرح ثــم التصديــق ثــم اإلعتقــاد ثــم اإلخــاص ثــم اإلســتعانة ثــم التمكيــن 
ثــم القبــول ثــم التــوكل ثــم التفويــض ثــم الزهــد ثــم النصيحــة ثــم الشــفقة ثــم 

T 104: باریسنی
T 105: العقل

 Onikinci madde U ve T nüshalarında metinlerde atlanmış 106
A 107: قابل الكشف

T: +)kenarda ek:( ve’s-sânî ve’l-işrûn el-ma’rifetü bi-ennehû hay- 108
yun kayyum lâ te’huzuhû sinetün velâ nevm

…  و الثانی و العشرون المعرفة بأنه   
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إبراهیــم ده ییتــی ایرســه طریقــت بریلــدی تقــی حضــرت محمــد مصطفــی صلــی 
اهلل علیــه و ســلم ایرســه حقیقــت بریلــدی انــدا پیغمــر صلــی اهلل علیــه و ســلم 
مناجــات قیلــدی کیــم الهــی بــو حقیقــت بــرال یورومــاک دشــوار تــرور أمــت 
الریــم بــو یــول برلــه عمــل قیاللمغــی الر عاصــی بولغــی الر دیــدی ایرســه اهلل 
تعالــی دیــن فرمــان بولدیکــم ســنی أمــت الرینــگا شــریعت نــی و طریقــت نــی و 
حقیقــت نــی بردیــم خــواه لســه اول ایکاویــگا یورســون. امــا ای محمــد حقیقــت 
نــی ایتماغیــل هــر کمرســه عــارف و عاشــق بولســه انــگا اچیلغــای. ایتیلمغــای 

ســر علمــی تــرور تیــل بــرال ایتماغیــل دیــدی. 
حقیقــت برلــه یورورمــن دیــپ دعــوی قیلغانــالر و مقــرب مشــایخ اتانــالر 
بــو حقیقــت بابیــدا ذکــر قیلغــان یتمیــش مقامنــی کچــپ یتمیــش منــگ حجــاب 
ــه و ســلم  ــه کیــم رســول اهلل صلــی اهلل علی دیــن اوتــوپ حقیقــت غــه کریــپ ن
ــرور.  ــی ســی راســت و دعــوی ســی هــم راســت ت ــن کورســه معن کورگانالری
مقــرب لیــق و مشــایخ لیــق انــگا مســلم تــرور. و اگــر حقیقــت بابیــده ذکــر 
ــن  ــن اوتمای ــن و تقــی یتمیــش منــگ حجابدی ــی کچمای قیلغــان یتمیــش مقــام ن
حقیقــت ده کیــم حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه وســلم کورگانیــن کورمایــن 
حقــه بــرور مــن دیــپ دعــوی قیلســه دعــوی ســی یلغــان اوزی یلغایچــی و 
تنگریــگا دشــمن تــرور. نتــوک کیــم ایــدی الکــذاب عــدو اهلل. قــال النبــی صلــی 
اهلل علیــه وســلم: لــکل دعــوا معنــا فــإن کان لــه معنــا فهــو صــادق و إن لــم یکــن 
معنــا فهــو کاذب ســیأتی زمــان علــی النــاس الدعــوی کثیــر و المعنــی قلیــل مــن 

ادعــی شــیأ ولــم یثبــت لــه فهــو کاذب صــدق رســول اهلل. 
قطــب األقطــاب خواجــه احمــد یســوی رحمــة اهلل علیــه و مشــایخ طبقــات 
انــداغ ایتمــش الر کیــم اخــر الزمانــده بــز دیــن ســونگره انــداغ مشــایخ الر 
ــگ  ــس نین ــم الغــی و االر ابلی ــن تعلی ــه االردی ــه اللعن ــس علی ــم ابلی ــگای کی قوپ
اشــین قیلغــی و خلــق الرغــه محــب بولــوب ارادت ســيز قويمغــى و مریــد 

الواليــت ثــم العلــم ثــم الكرامــت ثــم الرحمــة. فــإذا جــاوز هــذه الدرجــات يبلــغ 
النيــة والحاجــاة و يأخــذ مــن ربــه تمــام الكرامــات بحيــث لــم يبــق مــن الســر109 و 
صاحبــه مــن الحجــاب. يكــون أقربــا مــن قــاب قوســين قــرب الفضــل و الشــوق. 

هــذا مذهــب المتصوفيــن مــن الســابقين و الفائزيــن.
 صوفــي محمــد دانشــمند ســلطان العارفیــن خواجــه احمــد یســوی رحمــه 
اهلل دیــن نقــل قیلــور کیــم مقــرب بولــوب قربــت مقامیــده تورغــان دیــدار برلــه 
مشــرف بولــدی. نتــوک کیــم پیغمبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم دیــدار برلــه مشــرف 
بولــدوم دیــدی و کونگلــوم کــوزی برلــه دیــدی امــا تــن کــوزی بــرال کورمدیــم 
ــا إن کان مــن  ــی فأم ــه تعال ــرور قول ــپ ت ــر بری ــن خب ــی اندی ــی تعال ــدی. مول دی
المقربیــن فــروح و ریحــان و جنــة نعیــم امــا منکــر و منافــق الر ایدیــالر معــراج 
قچــان بولــور کــی ییتــی قــت کوکنــی بــر ســاعت ده ســیر اتمــاک انینــگ عجایــب 
و غرایــب الریــن کورمــاک و تقــی بهشــتنی ســیر قیلمــاق و انینــک عجایــب 
لیرنــی تفــرج قیلمــاق تقــی عــرش و کرســی لــوح و قلــم نــی کورمــاک و تقــی 
توقســان مینــک ســوز نــی بیواســط ســوزالنماک و تقــی قربــت مقامــده تــروپ 

دیــدار کورمــاک بــو اشــالر محــال دور دیدیــالر. 
شــیخ نجــم الدیــن کبــری رحمــه اهلل ایتــپ تــرور الر کیــم بــو یولــدا اول 
کمرســه کیــم صبــر برلــه مــراده یتــپ تــور کالم اهلل خبــر بــرور إنمــا یوفــی 
الصابــرون أجرهــم بغیــر حســاب. و تقــی رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم 
ایتــپ تــرورالر الصبــر کنــز مــن کنــوز اهلل تعالــی ال یعطــی إال لولیــه. شــیخ نجــم 
الدیــن کبــری رحمــه اهلل ایدیــالر شــریعت ده بالغــه صبــر قیلمــاق طریقــت ده 

بــالده شــکر قیلمــاق و حقیقــت ده بــالده حــالوت النمــاق کــرک. 
حضــرت خوجــه احمــد یســوی دیــن ایلــگاری شــریعت بریلــدی نوبــت 

A 109: ال يبقى من الستر
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إبراهیــم ده ییتــی ایرســه طریقــت بریلــدی تقــی حضــرت محمــد مصطفــی صلــی 
اهلل علیــه و ســلم ایرســه حقیقــت بریلــدی انــدا پیغمــر صلــی اهلل علیــه و ســلم 
مناجــات قیلــدی کیــم الهــی بــو حقیقــت بــرال یورومــاک دشــوار تــرور أمــت 
الریــم بــو یــول برلــه عمــل قیاللمغــی الر عاصــی بولغــی الر دیــدی ایرســه اهلل 
تعالــی دیــن فرمــان بولدیکــم ســنی أمــت الرینــگا شــریعت نــی و طریقــت نــی و 
حقیقــت نــی بردیــم خــواه لســه اول ایکاویــگا یورســون. امــا ای محمــد حقیقــت 
نــی ایتماغیــل هــر کمرســه عــارف و عاشــق بولســه انــگا اچیلغــای. ایتیلمغــای 

ســر علمــی تــرور تیــل بــرال ایتماغیــل دیــدی. 
حقیقــت برلــه یورورمــن دیــپ دعــوی قیلغانــالر و مقــرب مشــایخ اتانــالر 
بــو حقیقــت بابیــدا ذکــر قیلغــان یتمیــش مقامنــی کچــپ یتمیــش منــگ حجــاب 
ــه و ســلم  ــه کیــم رســول اهلل صلــی اهلل علی دیــن اوتــوپ حقیقــت غــه کریــپ ن
ــرور.  ــی ســی راســت و دعــوی ســی هــم راســت ت ــن کورســه معن کورگانالری
مقــرب لیــق و مشــایخ لیــق انــگا مســلم تــرور. و اگــر حقیقــت بابیــده ذکــر 
ــن  ــن اوتمای ــن و تقــی یتمیــش منــگ حجابدی ــی کچمای قیلغــان یتمیــش مقــام ن
حقیقــت ده کیــم حضــرت پیغمبــر صلــی اهلل علیــه وســلم کورگانیــن کورمایــن 
حقــه بــرور مــن دیــپ دعــوی قیلســه دعــوی ســی یلغــان اوزی یلغایچــی و 
تنگریــگا دشــمن تــرور. نتــوک کیــم ایــدی الکــذاب عــدو اهلل. قــال النبــی صلــی 
اهلل علیــه وســلم: لــکل دعــوا معنــا فــإن کان لــه معنــا فهــو صــادق و إن لــم یکــن 
معنــا فهــو کاذب ســیأتی زمــان علــی النــاس الدعــوی کثیــر و المعنــی قلیــل مــن 

ادعــی شــیأ ولــم یثبــت لــه فهــو کاذب صــدق رســول اهلل. 
قطــب األقطــاب خواجــه احمــد یســوی رحمــة اهلل علیــه و مشــایخ طبقــات 
انــداغ ایتمــش الر کیــم اخــر الزمانــده بــز دیــن ســونگره انــداغ مشــایخ الر 
ــگ  ــس نین ــم الغــی و االر ابلی ــن تعلی ــه االردی ــه اللعن ــس علی ــم ابلی ــگای کی قوپ
اشــین قیلغــی و خلــق الرغــه محــب بولــوب ارادت ســيز قويمغــى و مریــد 
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تارتیــپ رخصــت حاصــل قیلمغونچــه انینــگ ارادة الماغــی و مریــد توتماغــی و 
معاملــت ایتگانــی حبــط و حــرام دور و انینــگ مریــد توتغینــی باطــل دور. هــر 
کیــم خــالف شــرع ایــش قیلســه شــریعت دیــن چقــر و هــر کیــم خــالف طریقــت 
ــن بارســه تموغــده  ــه قیلمــی دنیادی ــم توب ــور و هــر کی ــردود بول ــش قیلســه م ای

عــذاب کــورگای. نعــوذ بــاهلل مــن ذلــک. 
خکایــت: کونــالرده بــر کــون إبلیــس علیــه اللعنــه حضــرت حضــر علیــه 
قیلــدورور  آســان  نــی  گنــاه  مؤمــن الرنــی  کیــم  بیلگیــل  ایــدی  غــه  الســالم 
ــم  ــور مــن کی ــب قیل ــرک نمــاز و مجــرم شــرع و هــوس شــهوت ده ترغی مــن ت
کونگولیــدا فســاد قیلــور و اوزالرینــی صالــح و زاهــد و مســلمان دیــپ ایــل 
منینــگ  بولــورالر.  منافــق  قاتیــدا  تعالــی  مولــی  امــا  کورســتورالر.  کوزیــده 
غرضــم حاصــل بولــور. حضــر علیــه الســالم ایدیــالر بــو ســوزالرنی ابلیــس 
ــم  ــه و ســلم غــه ایت ــی اهلل علی ــن اشــیتم و تقــی رســول اهلل صل ــه دی ــه اللعن علی
ایرســه کــوپ یغــالپ ایدیــالر: یــا حضــر عالجــی اولتــور کیــم اول ملعــون بنــدۀ 
مؤمــن نــی کونگلیــده بــو فاســد خیــال الر نــی سالســه کیــرک بــو بنــده ســنت و 
فــرض نمــاز اراســیده کلمــۀ تمجیدنــی کــوپ تکــرار قیلســون اندیــن ســونگ بــو 
دعانــی اوقوســون کــه اللهــم إنــی أعــوذ بــک مــن الشــرک و النفــاق و مــن غلبــة 
الشــقاوة علــی الســعادت بحــق ال الــه اال اهلل محمــد رســول اهلل أرســلته بالهــدی 

ــو کــره المشــرکون. و دیــن الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه ول
 معنــی ســی اول تــرور کیــم ابلیــس طاعــت ایچینــده وسوســه برســه مصلــی 
نــی کونگلــی بیقــرار بولــوپ اوزون قــراءت قیلســه کــوپ نمرســه الرنــی اندیشــه 
قیلــور و رکــوع و ســجود و تســبیحات و تمــام ارکان نمــاز برجــا کیلتورمــس 
ریادیــن خــذالن یــول تاپیــپ هــر طاعتــی باطــل بولــور. پــس مصلــی غــه بــو 
حالــت مســتولی بولســه انــگا کــرک کیــم کلیمــۀ تمجیدنــی بســیار اوقوســون کیــم 
ــا  ــاء و متابعــة الهــواء و وفقن ــا مــن الری ــا و اعصمن ــا و ال تفضحن اللهــم احفظن

الریــن باشــقریپ مقصدغــه یتکورالمــی الر ظاهــر لرینــی اراســته قیلــپ مریــد 
دیــن کــوپ طمــع قیلــپ باطــن الریــن خــراب قیلغایــالر و کفردیــن ایمــان نــی 
فــرق قیلمغــی الر و عالــم الرنــی محــب بلمــی التفــات قیلمغــای الر اهــل 
ســنت و جمعــات نــی دشــمن کــوروپ و اهــل بدعــت و ضاللــت نــی ســیوپ 
یمانلیــق نــی پیشــه قیلیــپ تنگــری عــز و جلــه دیــن یخشــی لیــق امیــد توتغــی و 
دعــوی شــیخ لیــق قیلغــی و تقــی شــیخ لیــق اشــین خــوار قیلــپ مریــد الر نینــک 
اشــکیدا یــورکای اول حالــده مریدغــه پرلیــق قیلمغــی110 شــیخ لیــق دعــوی 
قیلــپ معاملــت الغــاى الر. اگــر مریــد نمرســه برمســه زورلیــق قیلــپ الغــی. اگــر 
ــا بینواغــه برمــای اوزیــگا و اهــل عیالیغــه  اول معاملــت نــی الیــپ مســتحق وی
صــرف قیلســه ایــت مردارنــی یمیــش دیــک بولغــی. اگــر اول وجــه دیــن الــپ 
ــا اول کیــم ایگینــده بولســه اوتــکارگان نمــازی و توتــگان  یســه و کیــم کیســه ت
روزه ســی اهلل تعالــی درگاهیــده قبــول بولمغــی. و هــر لقمــه ده اوچ مینــگ یــل 

تموغــده عــذاب کــورگای. 
ــدع قــه  ــداغ مبت ــم بزدیــن ســونگره ان ــداغ ایتیــپ الر کی ــن ان ســلطان العارفی
هــر کیــم پــر دیــپ خذمــت قیلســه کافــر بولغــی111 و هــم  ملعــون بولغــی. انــداغ 
کمرســه نــی قیلغانینــی علــم اورنیغــه توتمــاق لیــق و بدعــت نــی ســنت اورنیغــه 
مبــاح کومــاک لیــک بــوالر بــاری شــریعت کفــری تــرور و طریقــت مــردود لیغــی 

حقیقــت بیزارلیقــی تــرور. 
و تقــی خواجــه احمــد یســوی رحمــة اهلل علیــه ایــدالر کیــم وای اول کشــیالر 
کیــم مونــداغ شــیخ الر غــه قــول بریــپ ارادة قیلغــی الر اوزالریــن عذابغــه 
گرفتــار بولغــی الر کیــم إن عــذاب ربــک لشــدید. ای درویــش هــر کیــم  شــیخ 
لیــق دعــوی قیلســه انــگا کــرک کیــم پــر کامــل یــن خذمتیــده قــرق یــل تــروپ جــان 

T 110: قياللماغاى
T 111: بولغاى الر
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تارتیــپ رخصــت حاصــل قیلمغونچــه انینــگ ارادة الماغــی و مریــد توتماغــی و 
معاملــت ایتگانــی حبــط و حــرام دور و انینــگ مریــد توتغینــی باطــل دور. هــر 
کیــم خــالف شــرع ایــش قیلســه شــریعت دیــن چقــر و هــر کیــم خــالف طریقــت 
ــن بارســه تموغــده  ــه قیلمــی دنیادی ــم توب ــور و هــر کی ــردود بول ــش قیلســه م ای

عــذاب کــورگای. نعــوذ بــاهلل مــن ذلــک. 
خکایــت: کونــالرده بــر کــون إبلیــس علیــه اللعنــه حضــرت حضــر علیــه 
قیلــدورور  آســان  نــی  گنــاه  مؤمــن الرنــی  کیــم  بیلگیــل  ایــدی  غــه  الســالم 
ــم  ــور مــن کی ــب قیل ــرک نمــاز و مجــرم شــرع و هــوس شــهوت ده ترغی مــن ت
کونگولیــدا فســاد قیلــور و اوزالرینــی صالــح و زاهــد و مســلمان دیــپ ایــل 
منینــگ  بولــورالر.  منافــق  قاتیــدا  تعالــی  مولــی  امــا  کورســتورالر.  کوزیــده 
غرضــم حاصــل بولــور. حضــر علیــه الســالم ایدیــالر بــو ســوزالرنی ابلیــس 
ــم  ــه و ســلم غــه ایت ــی اهلل علی ــن اشــیتم و تقــی رســول اهلل صل ــه دی ــه اللعن علی
ایرســه کــوپ یغــالپ ایدیــالر: یــا حضــر عالجــی اولتــور کیــم اول ملعــون بنــدۀ 
مؤمــن نــی کونگلیــده بــو فاســد خیــال الر نــی سالســه کیــرک بــو بنــده ســنت و 
فــرض نمــاز اراســیده کلمــۀ تمجیدنــی کــوپ تکــرار قیلســون اندیــن ســونگ بــو 
دعانــی اوقوســون کــه اللهــم إنــی أعــوذ بــک مــن الشــرک و النفــاق و مــن غلبــة 
الشــقاوة علــی الســعادت بحــق ال الــه اال اهلل محمــد رســول اهلل أرســلته بالهــدی 

ــو کــره المشــرکون. و دیــن الحــق لیظهــره علــی الدیــن کلــه ول
 معنــی ســی اول تــرور کیــم ابلیــس طاعــت ایچینــده وسوســه برســه مصلــی 
نــی کونگلــی بیقــرار بولــوپ اوزون قــراءت قیلســه کــوپ نمرســه الرنــی اندیشــه 
قیلــور و رکــوع و ســجود و تســبیحات و تمــام ارکان نمــاز برجــا کیلتورمــس 
ریادیــن خــذالن یــول تاپیــپ هــر طاعتــی باطــل بولــور. پــس مصلــی غــه بــو 
حالــت مســتولی بولســه انــگا کــرک کیــم کلیمــۀ تمجیدنــی بســیار اوقوســون کیــم 
ــا  ــاء و متابعــة الهــواء و وفقن ــا مــن الری ــا و اعصمن ــا و ال تفضحن اللهــم احفظن
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بطاعتــک خالصــة بمرضاتــک برحمتــک یــا ارحــم الراحمیــن.
اگــر ديســه الر كيــم نــور نچــه قســم تــرور؟ ایغیــل کیــم اوچ قســم تــرور اول 
نــور ذات ایکینچــی نــور صفــات اوچونچــی نــور خــاک. امــا نــور ذات نــور 
خــدای تعالــی تــرور و نــور صفــات نــور حضــرت محمــد مصطفــى صلــی اهلل 
علیــه و ســلم تــرور و نــور خــاک اول تــرور کیــم آدم الر روزگار بــو دنیــاده 
کــورار الر. و اگــر ديســه الر كيــم ایمــان شــریعت و ایمــان طریقــت و ایمــان 
حقیقــت قیــو تــرور؟ جــواب ایغیــل کیــم ایمــان شــریعت کلیمــۀ طیبــه  اوقومــاق 
و ایمــان طریقــت خــدای تعالــی دیــن قورقمــاق ایمــان حقیقــت خــدای تعالــی 

طرفیقــه راســت لیــق برلــه قــدم قویمــاق لیــق تــرور. 
SON
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