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ÖZET
Klâsik Türk Edebiyatı‟nda geniş yer tutan
şerhler bir metni açıklamaya yönelik yapılan
çalışmalardır. Bir metnin okurlar tarafından daha iyi
anlaşılması hedefiyle yazılan bu eserler Klâsik Türk
Edebiyatında geniş bir yer tutmaktadır. Metindeki
müşkillerin halli için, manzum veya mensur pek çok
esere yine manzum veya mensur şerhler yazılmıştır.
Bir nazım türü olan nutuk ise tarikata yeni giren
muhibblere tarikatın âdâb ve erkânını, birtakım
tasavvufî bilgileri öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
Biz bu çalışma çerçevesinde mutasavvıf şairlerimizden
Hacı Bayrâm-ı Velî‟ye ait bir nutkun Bursevî İsmâil
Hakkı tarafından yapılan şerhini tanıtmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: şerh, nutuk, Hacı Bayrâm-ı Velî,
Bursevî İsmâil Hakkı.
ONE OF BURSEVÎ’S BOOKS: COMMENTARY OF
HACI BAYRÂM-I VELÎ’S KEYS
ABSTRACT
Commentary texts are written to explain
another text to be understood well by readers and
there are many commentary books in Classical
Turkish Literature. To make understandable a word or
a text in verse or prose many commentary books were
written in verse or prose. “Nutuk” is a form of poem
which were written for disciples to teach rules of sect.
In this study we are going to try to give information
about a commentary text which was written by Bursevî
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İsmâil Hakkı for a „nutuk‟ that was written by Hacı
Bayrâm-ı Velî.
Key Words: commentary, nutuk, Hacı Bayrâmı Velî, Bursevî İsmâil Hakkı.

Kelime anlamı “açma, ayırma, açıklama”1 olan Ģerh,
bilindiği gibi metin açıklamaya yönelik çalıĢmalar olup Klâsik
Türk Edebiyatı‟nda geniĢ bir yer tutmaktadır. Manzum ve mensur
pek çok esere yine manzum ve mensur pek çok Ģerh yazılmıĢtır. Bu
Ģerhlerin yazılmasının amacı Ģerh edilen eserin okuyucu tarafından
daha iyi anlaĢılmasını sağlamak, metnin anlam dünyasını
aydınlatmak ve açıklamaktır. “Herhangi bir metni açıklama metodu
olarak Ģerh, dinî ilimlerden aritmetiğe, fizikten edebiyata kadar çok
farklı sahalarda yazılmıĢ eserlere tatbik edilmiĢtir. Osmanlı
Medreseleri‟nde sürdürülen eğitim ve ilim faaliyetlerinde de Ģerh
türünde yazılmıĢ eserlerin önemli bir yeri vardır.”2 Bir metni daha
iyi anladığı iddiasında olan veya metnin okuyucular tarafından
daha iyi anlaĢılmasını hedefleyen kiĢiler, gerek edebî gerek dinî
veya diğer ilimlere dair eserleri daha iyi anlaĢılmaları için Ģerh
yoluna gitmiĢtir. Böylece sayısı binlerle ifade edilen Ģerh yazmaları
kütüphanelerimizde yerini almıĢtır.
ġerh çalıĢmaları yüzyıllardır süregelmektedir. Ġslam
kültüründe metinlerin Ģerhi, Kur‟an‟ı daha iyi anlama çabalarından
ortaya çıkmıĢtır. Ġslâm medeniyetinin etkisiyle Türkler tarafından
da örnek alınarak pek çok alanda kaleme alınmıĢ, Arapça ve Farsça
eserlerin yanında anlaĢılması güç bazı Türkçe metinlerin de izahı
için Türkçe Ģerh eserleri verilmeye baĢlanmıĢtır.
Diğer alanlarda olduğu gibi metin Ģerhi sahasında da bir
Türk üslûbu ve usûlü geliĢmiĢ; 15. yüzyıldan sonra, aĢağı yukarı
ortak bir metotla, ağırlıklı olarak Türkçe bazen de Farsça ve
Arapça pek çok Ģerh eseri kaleme alınmıĢtır. Klâsik devir Ģiir metni
Ģerhlerinde en çok filolojik yaklaĢımlar ağır basmaktadır. Bu tip
1

Devellioğlu Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi,
Ankara 1993, s.991
2
Ceylan Ömür, Tasavvufî ġiir ġerhleri, Kitabevi Yay., Ġstanbul, 2000, s.24
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Ģerhlerde öncelikle metin verilip sonra beyit beyit veya mısra mısra
kelime ve kavramlar açıklanmakta, daha önce bu konuda ileri
sürülmüĢ fikirler dile getirilmektedir. ġârihin kiĢiliğine, bilgi
birikimine, içinde bulunduğu çevreye ve Ģerh edilen metnin çeĢitli
yönlerden durumuna göre aralarında bir takım farklar olsa da
geleneksel Ģerhlerde sağlam bir dil, mantık ve bilgi zeminine
rastlanır. Eski metinlerde örneklerinin sık görüldüğü
derkenarlardan, bir tek mısraın, beytin, cümlenin, bir Ģiirin mısra
ve beyitlerinin metin içindeki Ģerhlerine; ya da müstakil kitap
Ģerhlerine kadar birçok çeĢidinin görüldüğü Ģerhler, divan
edebiyatında önemli yer tutarlar.
Ancak bu metinler yakın zamana kadar çok da ilgi
görmediğinden çalıĢılmamıĢ, bu sebeple de edebiyatımızda Ģerh
metodları ortaya konmadığı gibi tam bir de Ģerh tasnifi
yapılamamıĢtır. Son zamanlarda yapılan çalıĢmalar ıĢığında Prof.
Dr. Atabey Kılıç3 bu metinlerin Ģerh metoduna göre, Ģerh edilen
eserin manzum ya da mensur oluĢuna göre, Ģerh edilen eserin diline
göre ya da Ģerh edilen eserin muhtevasına göre çeĢitli Ģekillerde
tasnif edilebileceğini bildirmiĢtir.
Bizim burada tanıtmaya çalıĢacağımız eser de Hacı
Bayrâm-ı Velî‟ye ait bir nutkun Bursevî Ġsmâil Hakkı tarafından
yapılan Ģerhidir. Klâsik usulle yapıldığını söyleyebileceğimiz bu
Ģerh 25 varaklık müstakil bir eserdir. Pek çok mecmuanın içinde de
yer alan bu Ģerhin müellif hattı kaydını taĢımasından dolayı
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Kitaplığı 1521‟de kayıtlı
nüshasını esas aldık.
Eserin tanıtımına geçmeden önce Hacı Bayrâm-ı Velî‟nin
hayatı üzerinde kısaca duracak olursak; Solfasıl‟da4 dünyaya
gelmiĢ olan Hacı Bayrâm-ı Velî‟nin ölüm tarihinin 1430 olduğu ve
90 yıl yaĢadığı söylendiğine göre doğum tarihi de 1340‟lı yıllar
olarak tahmin edilmektedir.5 Asıl adı Numan6 olan Hacı Bayrâm-ı
Velî‟ye bu adı Ģeyhi Ebû Hâmid7 vermiĢtir. Bu adı alıĢı
3

Kılıç Atabey, “Dağılan Ġncileri Toplamak: Bir ġerh Tasnifi Denemesi”,
Atabey Kılıç, Klâsik Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Turkish Studies Publication,
Ankara 2007, s. 416-432; I. Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu
(Abdülkadir Karahan Anısına), 12-13 Nisan 2007 Ġstanbul / Bildiriler
4
Cebecioğlu Ethem, Hacı Bayram Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/126,
Ankara, 1998, s. 7.
5
Cebecioğlu, age, s. 9.
6
Cebecioğlu, age, s. 9.
7
Cebecioğlu, age, s. 9.
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kaynaklarda Ģu Ģekilde aktarılır: “O, Ģeyhi ile ilk defa
karĢılaĢtığında, Kurban Bayramı idi. Bu yüzden Ebû Hâmid
hazretleri, ona “Bayram” adını verdi.”8 Tasavvuf yoluna 1393
yılında Kayseri‟de9 girdiği bildirilmektedir. Kurucusu olduğu
Bayrâmiyye tarikatından ise kaynaklar, Mevlevîlik ve
BektaĢîlik‟ten sonra Anadolu‟da oluĢan üçüncü büyük tarikat
olarak bahseder. Somuncu Baba‟nın (Hamidüddin Aksarayî, öl.
815/1415) yanında yetiĢen Hacı Bayrâm-ı Velî‟ye nisbet edilen bu
yol, Osmanlı döneminde siyâsî ve sosyal hayatta önemli bir etkiye
sahip olmuĢtur. O‟nun yanında yetiĢen insanların sohbet ve eserleri
daha sonraki asırlarda oluĢan tasavvufî düĢünce ve zihniyette
birinci derecede rol oynamıĢlardır.10 Dede Ömer Sikkinî11,
AkĢemseddin12, Muhammed ve Ahmed Yazıcızade kardeĢler13
Hacı Bayram Velî‟nin yanında yetiĢen isimlerden bazılarıdır.
Edebî yönden baktığımızda kaynaklar, Ģiire dâir
düĢüncesini “Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri, Ģiir yazabilmeyi,
ermiĢlerin kerametlerinden sayar” 14 Ģeklinde ifade eder. Elimizde
arûzla yazılmıĢ iki, heceyle yazılmıĢ üç Ģiiri bulunmaktadır.
ġathiye ve ilâhî tarzında olan bu Ģiirlerden bazıları bestelenmiĢ
olup tekkelerde zikir esnasında okunan Ģiirler olmuĢlardır.15
Hacı Bayrâm-ı Velî‟ye ait nutkun Ģârihi Bursevî Ġsmâil
Hakkı 1652‟de Aydos‟ta doğmuĢ, 1725‟te vefat etmiĢtir.16 On bir
yaĢında tahsil için Edirne‟ye gönderilmiĢ, burada yedi sene kalmıĢ
ve sarf, nahiv, ġâfiye, Kâfiye ve mantık okumuĢ, fıkıh, kelâm ve
benzeri Ġslâmî ilimleri öğrenmiĢtir. Yirmi yaĢında Ġstanbul‟a
gelmiĢ, orada üstâdı Osman Fazlî‟nin talim ve terbiyesine girmiĢ,
Celvetiye tarikatının âdâb ve talimâtını öğrenmiĢtir. Fıkıh ve
Farsça öğrenen Ġsmâil Hakkı, Hâfız‟ın, Câmî‟nin, Attâr‟ın, Kemal
PaĢazâde‟nin, Mevlânâ‟nın Farsça eserlerini, Hüseyin KâĢifî‟nin
8
Cebecioğlu Ethem, Hacı Bayram Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/126,
Ankara, 1998, age, s. 9-10.
9
Cebecioğlu, age, s. 14.
10
Kara Mustafa, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Sır Yay.,
Ġstanbul 2004, s. 90.
11
Kara, age, s. 90.
12
Kara, age, s. 90-91.
13
Kara, age, s. 91.
14
Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, s. 37.
15
“Hacı Bayram Veli”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yay.,
Ġstanbul 1979, C.3, s. 445.
16
“Ġsmail Hakkı (Bursevî)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah
Yay., Ġstanbul 1982, C.5, s. 5.
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tefsirini tetkik ve mütalaa etmiĢtir.17 Osmanlı Müellifleri adlı
eserinde Mehmed Tâhir, Ġsmâil Hakkı‟ya ait onlarca eserden
bahsetmektedir.18 Rûhü‟l-Beyân, ġerh-i Muhammediyye, ġerh-i
Mesnevî, ġerh-i Pend-i Attâr, ġerh-i Bostân-ı Sa‟dî, ġerh-i Hadîs-i
Erba‟în, Kenzü Mahfî, ġerh-i Gazel-i Yunus Emre, Tuhfe-i
Ġsmâiliyye, Mirâc-nâme onun eserlerinden bazılarıdır.
Bilindiği üzere nutuk kelimesi sözlüklerde bir kalabalığa
karĢı söylenilen tesirli sözler ve irfan sahasında ulu bilinen zatların
manzum sözleri19 olarak açıklanır. Bir edebiyat terimi olarak ise
nutuk tarikata yeni girecek olan “muhibb”lere, onun rehberi olan
mürĢid tarafından tarîkatın âdabı ve erkânını, derecelerini öğreterek
irĢad etmek maksadıyla söylenen manzum eserlerdir.20 Tekke
edebiyatı ürünlerinden olup özellikle pîr veya yüksek dereceli
tarikat mensuplarınca söylenirler. Hece ölçüsü kullanılarak koĢma
Ģeklinde düzenlenir ve çoğunlukla 5-7 dörtlükten oluĢurlar.
Didaktik Ģiirler olduklarından dilleri yalın, üslûpları basittir.
Konuları genellikle bir derviĢin tarîkata girdiği günden itibaren en
yüksek dereceye ulaĢıncaya dek geçecek süre içinde yapması
gereken zikir ve davranıĢ biçimleridir. Bu nedenle özendirici
biçimde ele alınan fikirler, coĢkulu bir söyleyiĢle verilir. Nutuk,
edebî açıdan fazla değer taĢımayan ve örneklerine az rastlanan bir
Ģiir türü olup aynı içerikle yazılmıĢ nesir parçalarına da bu ad
verilir.21
Bizim burada ele alacağımız nutuk:
Çalabım bir Ģar yaratmıĢ
Ġki cihän arasında
Baøıcaø dìdär görinür
O Ģarıè kenäresinde
Nägehän o Ģara vardum
O Ģarı yapılur gördüm
Ben da∆ı bile yapıldum
ÆaĢ u ≠opraø arasında
17

AltıntaĢ, Hayrani, Tasavvuf Tarihi, Akçağ, Ankara, tarihsiz, s. 144-145.
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Yay., Ankara
2000, C. 1, s. 28.
19
Tâhir-ül Mevlevî, Edebiyat Lügati, Enderun Kitabevi, Ġstanbul 1994, s.118.
20
Güzel, Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ, Ankara,
tarihsiz, S.627.
21
Pala, Ġskender, Ansiklopedik Divân ġiiri Sözlüğü, Ötüken, Ġstanbul 1999,
s.319.
18
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ġäkirdleri ≠aĢ yonarlar
Yonup üstäŸa ´unarlar
Allahıè adın aèarlar
O ≠aĢuè her päresinde
ġehirden oølar atılur
Gelür cänlara batılur
úÁrifler cänı ´atılur
O Ģäruè bäzäresinde
ġar didükleri göèüldür
Ne úälimdür ne cähildür
úÁĢıølar cänı sebìldür
Erenlerüè arasında
Bu sözi úärifler aèlar
Cähiller bilmeyüp ≠aèlar
~äcì Bayräm kendi baèlar
O Ģaruè minäresinde
Öncelikle Ģiirin Ģekil özelliklerine bakacak olursak
dörtlüklerden oluĢan bu nutuk sekizli hece ölçüsüyle yazılmıĢtır.
Kafiye düzeni abcb, dddb,eeeb, … Ģeklindedir.
Bu nutkun Ģerhini muhtevî müstakil bir eser olan
yazmanın zahriye kısmında bir mühür bulunmaktadır ve mührün
altında M.1521 tarihi kayıtlıdır. Metnin baĢ kısmında yer alan kısa
bir Arapça bölümden sonra Hacı Bayrâm-ı Velî‟ye ait nutkun ilk
iki mısrasına yer verilmiĢtir. ġerh edilen mısralar metinde kırmızı
mürekkeple, Ģerh metni ise siyah mürekkeple yazılmıĢtır. Mısralar
kelime kelime Ģerh edilirken Ģerhi yapılan kelimelerin üzeri
çizilmiĢtir. Kelimelerin sadece anlamları verilmekle yetinilmemiĢ,
bunun yanında filolojik özellikleri üzerinde de durulmuĢtur. Yine
kelimelerin üç dilde de, Arapça-Farsça-Türkçe, karĢılıkları ve nasıl
kullanıldıkları izah edilmiĢtir. Ayrıca vezin gereği kelimelerde
yapılan değiĢiklikler de belirtilmiĢtir.
Hacı Bayrâm-ı Velî ve Ģârih Bursevî Ġsmâil Hakkı‟nın
tasavvufî kimliği hem Ģiirde hem de Ģerhinde fazlasıyla kendini
göstermektedir. ġârih kelimelerin iĢaret ettiği anlam dünyasını
açıklarken bu anlam dünyasının ihtivâ ve iĢaret ettiği tüm bilgileri
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bize sunar. Tarikat âdâbı, mürid olmanın esasları, mürĢide bağlılık,
Allah‟a ulaĢmanın yolları, nefsi terbiye, bu dünyanın fânîliği,
kemâle nasıl ulaĢılabileceği, varlık-yokluk, Allah‟ın isim ve
sıfatları ve bunların tecellîsi gibi konulardan geniĢ bir Ģekilde
bahsedilmiĢtir. Bursevî her mısranın Ģerhinde anlamı
kuvvetlendirmek için mısrayla alâkalı âyet ve hadislere yer
vermiĢtir. Ayrıca Sa‟dî ve ġirâzî‟den de örnekler vermiĢtir.
Abdülkâdir-i Geylânî, Yunus Emre, Cüneyd-i Bağdâdî, Bâyezid-i
Bistâmî, Muhyiddin-i Arabî, Attâr, Hallâc-ı Mansûr, Hz. Hızır, Hz.
Mûsâ tasavvufla olan alâkalarından dolayı Ģerhte zikredilen
isimlerdendir. Her bir mısra üç dört varak boyunca açıklanmakta ve
özellikle âyet ve hadislerden sonra ya da anlaĢılmayacağı
düĢünülen ifadelerden sonra söze “yaúnì” ya da “bundan fehm
olunur ki” diyerek baĢlanmıĢ ve bu ifadeler açıklanmıĢtır. Metinle
ilgili buraya kadar söylediklerimizi mısralardan ilk ikisinin Ģerhini
vererek örnekleyecek olursak:
“Çalabım bir Ģar yaratmıĢ / Ġki cihän arasında
Çalab cìm-i Färsì ile lisän-ı Türkìde däõir olan esmä-yı
Ġlähiyyedendür Taèrı maúnäsına pes käfir ü fäsıøa çelebi ı≠läøı küfr
ü fısø øabìlindendür zìrä Ģeytänì vü nefsänì olan kimseye Ġlähì
nisbeti dürüst degildür mecäz ise her yirde cärì olmaz ä∆ırında
mìm-i mütekellim-i va≈de delälet ider ki herkesiè ~aøøıla kendi
miyänında ilähiyyet ü meõlùhiyyet irtibä≠ı vardur zìrä bu ≈aysiyyeti irtibä≠ olmasa meõlùhdan iläha úilm taúalluø itmezdi anıèçün
Tenzìlde gelür faúlem ennehu lä ilähe illalläh pes bu mertebeniè
mä-veräsına bi‟n-nisbe silsile-yi irtibä≠ münøa≠ıúdur zìrä úälem-i
veleh ü ≈ayretdür ve nisbet-i meŸkùre her Ģa∆´ıè istiúdädına
göredür zìrä kiminde vesäõi≠ az ve kiminde çoødur ve niçeler
ma®har-ı esmä-yı külliye ve niçeler da∆ı ma®har-ı esmä-yı
cüzõiyyedür sul≠än ´adr-ı aú®am ve säõir-i ümerä vü ≈aväĢì gibi Ģar
laf®-ı Türkìdür Ģehr maúnäsına ve läkin úArabì ve Färsìden terkìb-i
kelime itdükleri gibi nitekim ≠alebìden ve ≠ıräzìden dirler Türkì ve
Färsìden da∆ı terkìb iderler Ģäristän gibi ki lisän-ı úAcemde
Ģehristän maúnäsına istiúmäl olunur nitekim ehl-i tetebbuúa
ma®ännında rùĢendür burada Ģar ile muräd øalbdür nitekim nä®ım
øuddi´e sırrıhu bu na®m-ı muúammä-üslùbda ta´rì≈ itmiĢdür pes
˚ayrı ma≈ämil bi‟l-cümle mehcùrdur nitekim dirler ´ä≈ibü‟l-beyt
edrì bimäfihi maúahäŸä bu ĢeĢ beytiè ma◊mùn-ı ≈aøäõiø-Ģiúärı øalb
üzerine devr ider säõir-i ma≈ämilde ise úadem-i ta≠bìø ehl-i øalbe
˚ayr-ı ∆afìdür ve øalbden Ģar ile taúbìr eyledi zìrä mecmaúu‟l-øuvå
ve mecmùúatü‟l-esmädur ki ≈urùf-ı úäliyät ve su≠ùr-ı säfilät
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däõiresiniè merkezidür ∆u´ù´ä ki baúde‟l-kemäl rù≈dan ekmeldür
zìrä rù≈uè bedene taúalluøı øalbi beyne‟t-tecelliyät taølìb içündür
anıèçün dirler Ģäkird-i øäbil üstäŸdan üstäŸ olur ve ferzend-i
muøbil derece-yi pederden teraøøì bulur icmäl ü taf´ìle göre bu
maúnädandur ki `ätemü‟n-nebiyyìn ´allallähu úaleyhi ve sellem
ä∆ır evläd-ı nübüvvet ve ∆ätime-yi neseb-näme-yi risälet iken a´l-ı
a´ìl olan Ádem ve ferú-i nesìl olan Ġbrähìm-i mükerremden ve säõiri äbä-yı kirämdan úaleyhimü‟s-sellem Ÿirve-yi mirfä-yı fa◊l u Ģerefe
pä-nihäde oldı ki nihäyet-i úälem-i terøìb olan felekü‟l-efläk taøbìl-i
øademi ile Ģeref-yäb oldu˚ı aèa Ģähid-i øavìdür bu cihetden
dimiĢlerdür ki úarĢ-ı úa®ìm ärämgäh-ı rù≈-ı nebevì väcibü‟ttaú®ìmdür säõir-i ulü‟l-úazmüè øarärgähı ise kürsì-yi kerìmdür ve
bunuè ´ùreti mìvedür ki a´l olan nevät ve ferú olan leŸŸeti istikmäl
ü istiúmäl ile a´ldan erca∆dur ve bir Ģar didügünde ìhäm-ı la≠ìf
vardur nitekim æurõända gelür “mä ceúalallähu liracüli min
øalbeyni fìcevfihi”22 zìrä külliyet-i esmäya ma≈all bir olur därü‟lmülki melikü‟l-mülùk gibi ve sırr-ı Ġlähìniè tenevvuúät-ı tecelliyät
≈asebiyile gerçi bir øaç ma≈all-i taúayyüni vardur fe emmä
bi≈asebi‟l-menäzil olan ma≈all-i taúayyünätdur ve illä därü‟l-mülk
olmaø üzere ma≈all-i taúayyün øalbdür faøa≠ bu sebebdendür ki
ümmü‟l-øurä da∆ı birdür ve Fa∆r-ı úälem úaleyhi‟s-seläm øalbü‟lúavälimdür anıèçün anıè ®uhùrı ile kimse ®ähir olmamıĢdur anlarıè
øalbleri üzerine väri§ olan velìniè da∆ı vücùdı böyledür ve bu
maúnänıè na®äõiri çoødur teõemmül oluna ve nä®ımıè øuddise
sırrıhu iki cihänı bir Ģar muøäbelesinde Ÿikr itdügi le≠äfetden ∆älì
degildür nitekim Kaúbeteyniè yek ciheti sitte cihäta muøäbil
gelmiĢdür ve her va≈det yä laf®en veyä ≈ükmen veyä ≈aøìøaten
ke§rete muøäbildür meger va≈det-i ≈aøìøiyye ola ki anıè keffesi bir
nesne ile müteväzì degildür anıèçün tev≈ìd-i ≈aøìøì mìzän-ı aúmäle
va◊ú olınmaz ve iki cihändan muräd úälem-i ecsäm-ı süflì ve úälem-i
ervä≈-ı úulvìdür ki úälem-i øalb bu ikiniè miyänında ≈akìøat-i
berza∆iyye väøıú olmuĢdur la≈m u úa®m arasında ˚u◊rùf gibi bu
cihetdendür ki øalbiè øuvvä-yı rù≈äniyye vü cismäniyyesi vardur
evvelkisi øuvvet-i úaøliyye vü ∆ayäliyye ve em§äli gibi ve ikincisi
øuvvet-i semúiyye vü ba´ariyye ve ne®äõiri gibi ve cihän ki
dünyädur úälem-i ecsäma nä®ırdur pes úälem-i ervä≈a cihän ı≠läø
olunmaø bi≠arìøı‟t-ta˚lìbdür ki bi≈ükmi‟l-civärdur ve illä ≈add-i
cihän úinde‟l-mu≈aøøıøìn muøaúúar-ı felek-i säbiúden ta≈te‟§-§eräya
dekdür ki bu mecmùúına úälem-i kevn ü fesäd ı≠läø olunur úälem-i
ervä≈ ise mä-fevøa‟l-úarĢ ı≠läø olunur ve bundan fehm olunur ki
22

“Allah, bir insanın içinde iki kalp yaratmamıĢtır.” Ahzab 4.
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úarĢ-ı mu≈ì≠iè mä-veräsı úinde‟´-´ùfiyyeti‟l-mükäĢifìn úälem-i lä∆alä
velä melä degildür nitekim ≈ükemä ˚ala≠ itmiĢlerdür el-≈ä´ıl úälemi ervä≈ bäøì ve úälem-i ecsäm fänìdür Ģu øadar vardur ki ecsäm-ı
kümmel da∆ı sereyän-ı berekät-ı ervä≈ ile úälem-i fesäddan
∆äricdür anıèçün belì tefessu∆ øabùl itmez zìrä sereyän-ı meŸkùr
≈asebiyle cevher-i rù≈ ile mütte≈iddür ve beyt-i Ģerìf ki ´ùret-i
øalbdür iki cihän arasındadur ki maĢrıø u ma˚ribdür zìrä vasa≠-ı
ar◊-ı maúmùrede väøıú olmuĢdur maĢrıø u ma˚rib ise ervä≈ u
ecsäma iĢäretdür nitekim Tenzìlde gelür “vallähu‟l-maĢrıø ve‟lma˚rib”23 pes øalb-i insän miyän-ı dü úälemde väøıú olma˚ıla
nehär-ı tecellì ve leyl-i istitärı cämiúdür anıèçün gelür
müĢähedetü‟l-ebrär beyne‟t-tecellì ve‟l-istitär egerçi bi-≈asebü‟l≈aøìøa muøarrebìne göre ≈ükm-i leyl-i mürtefiúdür anıèçün gelür
´unife min ehli‟l-cenneti läyestetiru‟r-Rabbe úanhüm zirä úälem-i
fenä ve maøäm-ı ednäda müĢähede-yi Ÿät ile mu˚tenim olduøları
gibi úälem-i beøä ve maøäm-ı “øäbe øavseynde”24 da∆ı tecelliyät-ı
´ıfät ile mütedäriklerdür bir vechile ki vech-i Ÿät u ´ıfätda olan dürengi anlara yek-reng olmuĢdur pes äyìne-yi ´ıfätda müĢähede-yi
Ÿätdan cüdä degillerdür ve ol úälem-i mi§äl ki ervä≈ u ecsäm
arasında berza∆dur øalb-i insän anıè nümùdärıdur bundandur ki
úälem-i ecsämıè ´uveri mirõät-ı øalbe münúakis olmaødadur anıèçün
ehl-i dil ˚ayr-ı vuøùúı nesne ile i∆bär olunsalar ta´dìø itmezler zìrä
´ùret-i vücùd dile münúakis olmamıĢdur ve a≈käm-ı ˚ayb da∆ı
däõimä mütenezzil olmaødadur ki ol da∆ı úälem-i takdìre göre emr
vuøùúıdur me§elä hiläliè ∆aløa ≠ulùúundan evvel dile ≠ulùúı ve
bäränıè vech-i ar◊a nüzùlünden muøaddem dile nüzùli vardur bu
sebebden ol maúnå ki úinde‟n-näs henüz meføùddur ehl-i mükäĢefe
øalbinde mevcùddur pes øalb iki vech ´ä≈ibidür biriyle úälem-i
˚ayba müteveccih ve biriyle da∆ı úälem-i Ģehädete nä®ırdur yalıèız
ehl-i ˚ayb ve ehl-i Ģehädet olanlar ise böyle degillerdür belki cihet-i
va≈det ehilleridür bundan ®ähir olur ki úälem-i ecsäm øalbiè øafäsı
gibidür ve øafä-yı äyìne bir emr-i ke§ìf ile mu≠allå olmasa rù-nümä
olmadu˚ı gibi mirõät-ı øalbde da∆ı rütbe-yi ma®har didikleri yerde
olmasa øa≠úä miõrät olmazdı rütbe-yi ma®har ise ki ridäõü‟l-kibriyä
da∆ı dirler úälem-i ecsäma ve celäle nä®ırdur fefhem cidden ve
bundan ke-Ÿälik bähir oldı ki øalb Ģehr-i vücùduè ®ähir ve bä≠ınına
≈äkim ve cemìú-i øuvvä-yı äfäøiyye vü enfüsiyyesine melikü‟lmülùkdur øuvvä-yı äfäøiyyeniè ibtidäsı taúayyün-i rù≈dur ve
øuvvä-yı enfüsiyyesiniè evveli taúayyün-i nu≠fedür zìrä úälem-i
23
24

“Doğu da batı da Allah‟ındır…” Bakara 115.
“Ġki yay aralığı…” Necm 9.
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mi§äl mu≠laø rù≈a täbiúdür ki ∆iløatde anıè levä≈ıøındandur ve
úälem-i insän taúayyün-i nu≠feye mevøùfdur egerçi ki rù≈ da∆ı nu≠fe
ile devrider fehmi ´uúùbetlü nesnedür bundan ˚äfil olan ve “nefa∆tu
fìhì rù≈ì”25 maøäle-yi münìfesiniè ®ähirine ma˚rùr olup rù≈-ı insän
∆äricden menfù∆ oldı ´anur ve rù≈-ı i◊äfìniè ma≈all-i taúayyüni
øalbdür ki mu◊˚a-yı ´anevberiyyedür egerçi ki øalb fì‟l-≈aøìøa
la≠ìfe-yi Rabbäniyyedür ve rù-yı meŸkùra ma≈all-i taúayyün
olmaødan rù≈ müte∆ayyiz olmaø läzım gelmez belki ber-vech-i
ekmeliyyet ma≈all-i taúalluøını beyändur zìrä rù≈uè bedene ≈ulùli
yoødur belki taúalluøı vardur Ÿät-ı mu≠laøanıè cemìú-i taúayyünäta
taúalluøı gibi ve rù≈-ı nebätìnüè ma≈all-i taúayyüni cigerdür ve rù≈ı ≈ayvänìniè ma≈all-i taúayyüni dimä˚dur anıèçün ma≈all-i
idräkdür ve cemìú-i ≈ayvänät da∆ı fì‟l-cümle idräkile mutta´ıfdur ve
øalb rù≈ u cismiè izdiväcından tevellüd itmiĢ veled-i Ģerìfdür ki
úaøl-ı øudsì aèa ∆ädimdür ve bundan fehm olundı ki øalb bu
tevellüd ≈asebiyle ma∆lùødur anıèçün nä®ım øuddise sırrıhu
yaratmıĢ diyü taúbìr eyledi ve ma∆lùøiyyetinden sırr-ı øadìm
olmaması läzım gelmez belki kendi sırr-ı øadìm ve ®uhùrı ≈ädi§dür
ve anıè Ģar olmasından fehm olundı ki úälem-i ervä≈ u ecsäm aèa
nisbet ile øarye gibidür ve øarye da∆ı egerçi cemúiyyeti
müĢtemildür fe-emmä Ģehre nisbetle basì≠dür bu sebebden æurõän
øalbe nüzùl itdi nitekim æurõända gelür “nezele bihi‟r-rù≈u‟l-emìn
úalå øalbike”26 yaúnì maúnäsı cemúiyyeti müĢúir olan æurõänıè
mehbı≠ı maúnä-yı meŸkùrdan muf´i≈ olan øalb oldı bundan fehm
olundı ki øalbden eĢref nesne yoødur pes øurevì olan Ģehre
muhäceret itmek läzımdur tä ki ehl-i cemúiyyet ola ve øalbiè
kemäli úilm-i billähdur pes säõir kemälät-ı øuvä vü aú◊ä anıè
kemäline täbiúdür yaúnì anıè kemäli maø´ùdun bi‟Ÿ-Ÿät ve ˚ayrıè
kemäli maø´ùdun bi‟l-úar◊dur me§elä bir kimse her ne øadar tecvìd
ehli olsa anıè kemäline kemäl-i lisänì dirler ve bir kimse Zerøä-yı
Yemäme gibi üç günlük mesäfeden görse anıè kemäline kemäl-i
ba´arì dirler ve bir kimse øarär-ı ≠arìø gibi üç günlük mesäfeden
istimäú-yı ´avt itse anıè kemäline kemäl-i semúì dirler ve bir kimse
rehberän-ı øaväfil gibi semt-i øa´dı istiĢmäm-ı türäb ≠arìøı ile
maúlùm idilinse anıè kemäline kemäl-i Ģemmì dirler ve bir kimse
baú◊-ı ricäl gibi üç günlük mesäfeyi bi≠arìøi‟≠-≠ayy bir ∆a≠ve eylese
anıè kemäline kemäl-i riclì dirler ve bir kimse Ġbni Muøle ve
Yäøùt-ı Mustaúsımì úĠmäd ve ġey∆-i Amäsiyùn øadar cevdet-i
25

“Feizâ sevveytühu ve nefahtü fiyhi min rûhiy feka”û lehu sâcidiyne.” “Onu
yapıp ruhumdan üflediğimde, siz hemen onun için secdeye kapanın.” Hicr 29.
26
“Onu er-Rûh el-Emîn indirmiĢtir.” ġu‟arâ 193.
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kitäbet ve ≈üsn-i ∆a≠≠a mälik olsa anıè kemäline kemäl-i yedì dirler
pes øanı øalbiè kemäli ki úilm-i billähdur anıèçün bu úilm-i billäh
≈ä´ıl olmasa ber-kemäl ile ifti∆är itmek dürüst degildür ve eger
kemäl-i øalbì ≈ä´ıl olsa ˚ayrı kemälät olmasa da∆ı besdür ve eger
olursa mu≈assenätdandur ki memdù≈dur bu sebebdendür ki ~äcì
Bayräm-ı Velì ve Yùnus Emre ve em§äli úulùm-ı resmiyye ve
øavänìn-i úaøliyyeden behresi øalìl olanlara ~akìm-i Ġlähì dirler
˚ayrılara dimezler zìrä ≈ikmet ki maúrifetü‟l-eĢyäõ úalå mähiye
úaleyhdür ehl-i øalbiè ´ıfatıdur baúde-Ÿä Ģehrde muøìm olan
kimesne her muräd olan nesne ile merzùø oldu˚ı gibi ehl-i øalb
da∆ı böyledür bu sebebdendür ki evvel bäbü‟l-melekùt olan felek-i
evvel maøäm-ı øalbdür zìrä maøarr-ı rù≈aniyyet-i Ádemdür
úaleyhi‟s-seläm pes felek-i evvel bäbü‟l-melekùt olma˚ıla cänib-i
úulvìsi øan≠ara-yı úälem-i ervä≈ ve cänib-i süflìsi man®ara-yı úälem-i
ecsämdur bundan fehm olunur ki bu Ģehr-i øalbde fì‟l-cümle ≠avìlezen-i iøämet olmayan kimseniè esb-i rù≈ı zìn-i beĢeriyyetden
insilä∆dan ´oèra felek-i evvele ≠o˚rı tekäpù idemez meger ki ìmän-ı
˚aybìde ìøänì olasın bu ´ùretde cäõizdür ki ≠arìø-ı úìnäyetden Ģehr-i
maøäm-ı ervä≈a vä´ıl ve aúmäl-i ´äli≈a-yı Ģerúiyye ile isti´≈äbı
≈asebiyle maøämät-ı úulviyyeden birine näzil ola ve illä Ģehrden
ziyäde dùr olan kimseye idräk-i cumúa yoødur el-≈ä´ıl sebeb-i
perìĢänì olan øurä-yı nefs ü ≠abìúatdan Ģehr-i øalbe muhäceret
veyä∆ud aèa øarìb bir menzilde iøämet läzımdur ki nidä-yı
“erciúi”27 semú-i cäna resìde olduøda menzil-gäh-ı dile ∆ırämän ola
fe‟fhem…”
ġerh, Ġsmâil Hakkı Bursevî‟nin bu eseri 1118 (M.1706)
âhirinde hayır dua maksadıyla tahrîr ettiğini bildiren ifade ile son
bulmuĢtur.
Buraya kadar bahsedilen tüm bu bilgi ve düĢüncelerden
hareketle, kütüphanelerde uzunca bir süre dikkat çekmeden
beklemiĢ geleneksel Ģerh eserlerinin tamamının gün ıĢığına
çıkarılması; muhtevalarının incelenip iĢlenmesi, Ģerh geleneğindeki
yerinin belirlenmesi, Ģerhe dâir çalıĢmalara yeni açılımlar
getireceği gibi edebiyatımız ve kültürümüz açısından da kazanç
olacaktır.

27

“Ve kâlelmelikü‟tüniy bihî, felemmâ câehürreslü kâlercı‟ ilâ rabbike
fes‟elhü mâ bâlünnisvetilletiy katta‟ne eydiyehünne, inne rabbiy bikeydihinne
„aliymün.” “Hükümdâr: “Onu bana getirin.” Dedi. Yûsufa elçi gelince; “Efendine
dön, kadınlar niçin ellerini kesmiĢlerdi bir sor; doğrusu Rabb‟im onların düzenini
bilir.” dedi.” Yûsuf 50.
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