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ŞEYHOĞLU’NUN HAVÂSS-I ESMÂ-İ HÜSNÂ’SI

ŞEYHOĞLU’S HAVÂSS-İ ESMÂ-İ HUSNÂ
Erdem Can ÖZTÜRK*

Öz
Klâsik Türk edebiyatında dinî-tasavvufî amaçla yazılmış manzum ve mensur pek çok eser mevcuttur.
Bunların bir kısmı çeşitli divan ve mesnevilerin parçası hâlindeyken bir kısmı da müstakil eserler
hüviyetindedir. Tevhid, münâcât, na‘t gibi türler kısmen daha küçük hacimde olup divan ve mesnevilerin
başında, giriş bölümünde yer alır. Hacim ve muhtevaları sebebiyle müstakil olarak kaleme alınan dinî metinler
ise kırk hadis tercümeleri, mi‘râciyye, hilye, mevlid, şemâ’il, esmâ-i nebî gibi türlerdir. Bu eserler arasında
esmâ-i hüsnâ metinleri de önemli yer tutmaktadır. Esmâ-i hüsnâ türünde yazılan eserler temelde Allah’ın
isimlerini ve bunların mânâlarını konu edinmektedir. Bu eserlerin bazıları daha hacimli olup İlâhî isimlerin şerhi
mahiyetindedir. Türün “havâss-ı esmâ-i hüsnâ” olarak isimlendiren numuneleri ise esmâ-i hüsnânın ne gibi
faydaları bulunduğunu, hangi dertlere şifa olduğunu ve bu isimlerden nasıl istifade edilmesi gerektiğini
anlatmaktadır.
Bu türün edebiyatımızdaki en eski örneklerinden biri de H. 901 (M. 1496) yılında Şeyhoğlu isimli
müellif tarafından yazılmıştır. Şeyhoğlu, manzum-mensur karışık bir havâss-ı esmâ-i hüsnâ kaleme almıştır.
Müellif bu eserinde Allah’ın isimlerinin faydalarını anlatmakta; bu isimlerin ne zaman, ne şekilde ve kaç kez
zikredilmesi gerektiğini izah etmektedir. Söz konusu eserin mecmualarda yer alan iki yazma nüshası tespit
edilmiş; müellif hattına ulaşılamamıştır. Bu çalışmada, Şeyhoğlu’nun kim olduğu araştırılmış; eserinden
hareketle hakkında verilebilecek hükümler bildirilmiştir. Eldeki iki nüshadan hareketle eserin tenkitli metni
kurulmuş ve metinden hareketle eserin incelemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şeyhoğlu, Esmâ-i Hüsnâ, Havâss, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı.
Abstract
In classical Turkish literature there are many written works which contains religious and sufism.
While some of them are parts of miscellaneous divan and mathawi, the others are detached works. The types
such as; tawhid, münacat, apealing have partially less volume and take part in the beginning of the divan and
mathawi. Because of their volume and content the sufistic detached texts are the samples called forty hadith
translations, miraciyye, hilye, mevlid, şemail, esma-i nebi. Among these works the the texts called esma-i hüsna
plays a significant role. The works written in the type of esma-i hüsna basically subjects to the holy names of
God and their meanings. Some of these works have more volume and contain the nature of the names. The
samples named “havass-ı esma-i hüsna” tells about the benefits of these holy names, in which troubles they can
have a healing effect and how to use them.
One of oldest example of this sample in our literature was written by Şeyhoğlu in hijri calendar 901
(1496). The writter, Şeyhoğlu, wrote a havass-ı esma-i hüsna which is a mixture of prose and poem. In his work
the writter tells about the benefits of the names of the God, when, how and how many times these names should
be chanted. There has been two written copies of the afore -mentined works identified in the mecmuas
(magazines) but the hand- writting of writter couldnt be reached. In this research, the identity of the writter,
Şeyhoğlu, has been researched and starting from his work provisions about him notified. Taking base on the two
written copies, a critical edition of the work has been established and the work has been rewieved.
Keywords: Şeyhoğlu, Esmâ-i Hüsnâ, Havâss, Religious-mystic Turkish Literature.

Giriş
İslâm’ın Türkler tarafından kabulünden sonra, yeni bir din ve dolayısıyla yeni bir kültür
dairesine girilmiştir. Bunun neticesi olarak hem sosyal hayatta hem de sosyal hayatın yansıması olan
edebî ürünlerimizde bu yeni din ve kültürün akisleri görülmeye başlanmıştır. İslâm’ın kabulünün
edebiyatımızdaki karşılığı olarak, dinî muhtevaya sahip eserlerin ciddî bir yekûn tuttuğu görülmektedir.
*
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Tevhid, münâca‘at, na‘t, siyer, mevlid, mi‘râciye, hilye, şemâ’il, kırk hadis tercümeleri, maktel, esmâ-i
hüsnâ ve esmâ-i nebî bunların başlıcalarıdır. Tevhid, münâca‘at, na‘t gibi türler hemen her eserde
bulunurken; esmâ-i hüsnâ, esmâ-i nebî, kırk hadis gibi türlerin numuneleri, muhtevalarının kapsamı ve
hacimleri sebebiyle daha ziyade müstakil eserler olarak kaleme alınmıştır.
Müstakil olarak yazılan dinî türler arasında, İlâhî isimlerle ilgili olan esmâ-i hüsnâ metinleri
önemli yer tutar. Bu türdeki eserlerde kullanılan genel usûl, Allah’ın isimlerini zikrederek mânâlarını
bildirmek şeklindedir. (Bkz. Topaloğlu, 1995: 404-418) Bu türün bazı örnekleri ise esmâ-i hüsnânın
özellikleri ve faydaları üzerine inşâ edilmiştir. Havâss-ı esmâ-i hüsnâ olarak adlandırılan bu eserlerin
maksadı, Kur’ân ve hadislerden hareketle Allah’ın isimlerini ve bunların ne tür faydaları olduğunu tespit
ederek insanların istifadesine sunmaktır. Konunun daha iyi anlaşılması için “esmâ-i hüsnâ” ve “havâss”
hakkında genel olarak bilgi verildikten sonra eserin incelemesine geçilecektir.
a. Esmâ-i Hüsnâ
“İsim” kelimesinin çokluk şekli olan esmâ (Şemseddin Sâmi, 1317: 113) ve “en güzel”
mânâsında tafdil sîgası olan hüsnâ (Şemseddin Sâmi, 1317: 549) kelimeleri, esmâ-i hüsnâ ya da esmâü’lhüsnâ (Karaman vd.; 2006: 197) şekillerinde terkip edilerek Allah’ın en güzel isimleri’ni ifade eden bir
terim hâlini almıştır. A’râf Suresi’nin “En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O halde O’na o
güzel isimlerle dua edin.” (Kur’ân-ı Kerîm, A’râf, 7/180); İsrâ Suresi’nin “De ki: İster Allah deyin, ister
Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.” (Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ,
17/110); Tâhâ Suresi’nin “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.”
(Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ 20/8); Haşr Suresi’nin “O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel
isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler.” (Kur’ân-ı Kerîm, Haşr
59/24) meâllerindeki âyetleri, en güzel isimlerin Allah’a ait olduğunu kesin olarak bildirmektedir.
Buhârî, Tirmizî, Müslim ve İbn Mâce’nin Ebû Hureyre’den naklettiği hadis, Allah’ın 99 ismini
ezberleyenlerin cennete gireceğini bildirmektedir: “Allah’ın 99 ismi vardır, kim o isimleri ezberlerse
cennete girer. Allah tektir, teki sever.” (Rûdânî, 2012: 357. Hadis Nu: 9273)
Tirmizî’nin rivayetinde İlâhî isimler de sayılmaktadır: “Allah’ın bir eksik yüz (yani 99) ismi
vardır. O, tektir, teki sever. Kim o isimleri ezberlerse cennete girer: Allâh, el-Vâhid, ...” (Rûdânî, 2012:
357-358. Hadis Nu: 9274)1
Yukarıda zikredilen âyet ve hadislerde en güzel isimlerin Allah’a ait olduğunun bildirilmesi;
O’na en güzel isimleriyle dua etmenin tavsiye edilmesi; bu isimleri ezberleyenlerin cennetle
müjdelenmesi, âlim ve edîblerin Kur’ân ve hadislerden Allah’ın isimlerini derleyerek bunlar üzerine
eserler telif etmelerine vesile olmuştur. (Yılmaz, 1998: 2)
Türün ilk örnekleri Arap edebiyatında karşımıza çıkmaktadır: Gazzâlî’nin el-Maksadü’l-esnâ fî
Şerhi (Me‘ânî) Esmâ’llâhi’l-hüsnâ’sı; Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin el-Emedü’l-aksâ’sı; Fahreddîn-i
Râzî’nin Levâmi‘u’l-beyyinât’ı türün ilk müstakil telif eserlerindendir. (Topaloğlu, 1995: 416)
Müslüman Türk toplumunda da bu türün örneklerine fazlaca rastlanmaktadır. Bunlardan en
önemlilerinin isimleri, müellifiyle birlikte aşağıda verilmiştir:
Mensur: Abdullâh-ı Simâvî (ö. 1487) - Şerhü’l-esmâ-i Hüsnâ; Şeyh Şa‘bân-ı Velî (ö. 1568) Vird-i Settâr ve Tercümesi; Ebu’s-Su‘ûd el-İmâdî (ö. 1574) - Duâ-nâme-i Ebu’s-Su‘ûd; Niyâzî-i Mısrî (ö.
1693) - Şerhu Esmâi’l-hüsnâ Risâlesi (Tatçı, 1988: 28-33); Muhammed İbrâhîm - Şerhu’l-esmâi’l-hüsnâ.
Manzum: Hızır b. Ya‘kûb (ö. 15. yy.) - Cevâhirü’l-me‘ânî (Direkçi, 2010: 109-129); İbn İsâ
Saruhânî (ö. 1559) - Esmâ-i Hüsnâ Şerhi (Külekçi, 1997); Hüseyin b. Ahmed (ö. 1591) - Esmâ-i İlâhî
Kasîdesi; Derviş Subhî-i Bursevî (ö. 17.yy.) - Mukaddeme-i Der-İktizâ-i Şerh ü Nazmü’l-esmâi’l-hüsnâ
(Koyuncu, 2014: 175-193); Hakîm Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1770) - Manzum Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
(Kızılabdullah, 2004); Trabzonî Ahmed Şâkir Paşa (ö. 1818) - Ravz-ı Verd (Akaryalı, 2000); Muhammed
Vecihî Paşa (ö. 1892) - Âsâr-ı Kemâl (Şerhu’l-esmâi’l-hüsnâ). (Geniş bilgi için Bkz. Şener, 1985: 128155)
Adı geçen eserler bu türde kaleme alınmış ve çoğu, üzerinde çeşitli akademik çalışmalar
yapılmış esmâ-i hüsnâ metinleridir. Bu sahada yazılmış ve daha önce üzerinde akademik bir çalışma
yapılmamış esmâ-i hüsnâlardan biri de Şeyhoğlu isimli müellife aittir. Allah’ın isimlerinin havâssından
bahseden bu metin çalışmamızın esasını teşkil etmektedir.
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b. Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ
Havâss kelimesi “bir adama veya bir şeye mahsus ve mu‘ayyen olup umuma şümûlü olmayan,
hususî; avama ait olmayıp mümtaz bir sınıfa ait olan” gibi mânâlara gelen hâss (Şemseddin Sâmi, 1317:
567) kelimesinin çokluk hâlidir. Terim olarak, “Kur’ân ayetlerinin, bazı duaların, Allah’ın isimlerinin
çeşitli özellikler taşıdığına; bunları belirli şartlarla, belirli miktarlarda okuyan, yahut herhangi bir tarzda,
belirli saatlerde yazan kişinin dileğini elde edeceğine inanılmasıdır.” (Cebecioğlu, 2005: 257)
Ahmet Rifat’ın havâss ilmi hakkında verdiği bilgi ise şu şekildedir: “İsmu’llâh ve âyât-ı kerîme
ve bazı ed‘iye-i me’sûrenin havâssından bahseder bir ilimdir. Bu da birkaç nev‘i olup bir takımı yalnız
ta‘yîn edilen aded ve usûl üzre kırâ’at olunur. Bir takımı dahi esmâ ve âyât-ı kerîmeden münâsiplerinin
hurûfı erbâbı nezdinde ma‘lûm kavâ‘ide tevfikan bast ve teksîr ile veyahud vefk şekline konulmak ile
olur. Esmâ-i tâ‘iyye ve vefk-ı kudsî gibi bazen dahi esmâ-i mezkûre Hind ve İbrân hurûf-ı kadîmesi üzre
kırâ’at olundugı vardır.” (Ahmet Rifat, 2004: 211-212)
İlâhî isimlerin her birinin ayrı ayrı mânâsı olduğu gibi bu isimlerin insanlar üzerinde çeşitli tesir
ve faydalarının olduğu da Müslümanların itikadındandır. Allah’a dua edecek kimse, ihtiyacına binaen
Allah’ın ilgili esmâsını anarak duasını yapar; anılan bu İlâhî ismin, duasının kabulüne vesile olacağına
inanır. Bazı Kur’ân ayetleri ve hadisler bu inancın oluşmasına vesile olmuştur.
Kur’ân’daki bazı ayetlerde İlâhî vahyin şifa olduğunun bildirilmesi, esmâ-i hüsnâdan bu
maksatla faydalanılabileceği ümidini doğurmuştur. Bunun neticesinde çeşitli ayet (Bkz. Yûnus 10/57; İsrâ
17/82; Fussilet 41/44) ve hadisler (İbn Mâce, Tıb, 7, 28; Süyûtî, II, 1153; Buhârî, Fezâ’ilü’l-Kur’ân, 10,
14; Tıb, 32, 34, 35, 39, 41)2 kaynak alınarak esmâ-i hüsnânın havâssını izah eden pek çok eser yazılmıştır.
Bu eserlerin amacı, esmâ-i hüsnânın her birinin mânâ ve faydalarından ayrı ayrı bahsetmek; bu faydalara
erişebilmek için yapılması gerekenleri okuyucuya aktarmaktır.
15. asırda yaşamış Şeyhoğlu isimli müellif de esmâ-i hüsnânın havâssını derlediği manzummensur karışık bir kitapçık kaleme almıştır.
1. Eserin Yazım Tarihi ve Müellifi Şeyhoğlu
Eserin müellif hattı nüshasının bulunamaması ve mevcut iki yazmanın da telif tarihinden uzak
zamanlarda yazılmış mecmualarda bulunması, Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın telif tarihinin tespiti için tek
kaynak olarak metni esas almayı zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kolaylık sağlayan husus, müellif
tarafından eserin 129. beytinde ebced hesabı ile telif tarihinin bildirilmiş olmasıdır:
“`oş irdi fey◊-i Ra≈mänì ki feyyä◊ oldı tärì∆
Yigirm’üçinde Şaúbänuè yazıldı sebt güni cemúa”
Bu beyitten açıkça anlaşılmaktadır ki Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ, H. 23 Şaban 901 / M. 24 Mayıs
1496 tarihinde kaleme alınmıştır. H. 23 Şaban 901, Cumartesi gününe tekabül etmektedir. Zaten aynı
beyitte eserin Cumartesi (Sebt) günü tamamlandığı da bildirilmiştir. “y” harfi şeddesiz hesaplanarak telif
tarihi H. 891 kabul edildiğinde, eserin tamamlanması Perşembe gününe denk gelmektedir ki bu tarih,
yazarın verdiği bilgiyle çelişmektedir. Elde bulunan mevcut iki nüshada da tarihin aynı şekilde yer
alması, eserin yazım tarihi ile ilgil bilginin güvenilirliğini artırmaktadır.
Telif tarihinin ebced hesabıyla verildiği beytin hemen ardından, eserin müellifinin ismini bildiren
beyit yer almaktadır:
“Eger Şeyho˚lı bilmek diler iseè menzil-i øudret
Sülùkin gör ne cemú itmiş æadìm æädir ü Aúlä”
Bu beyitten Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın Şeyhoğlu mahlaslı bir kişi tarafından yazıldığı
anlaşılmakla birlikte, söz konusu Şeyhoğlu’nun kim olduğu hususu oldukça belirsiz vaziyettedir. Eserde
müellifin mahlası hariç tutulursa, yazar hakkında hiç bir bilgi bulunmamaktadır.
Şeyhoğlu ismi zikredildiğinde ilk akla gelen Marzubân-nâme, Hurşîd-nâme ve Kenzü’l-küberâ
müellifi meşhur Şeyhoğlu Mustafa Sadrüddin’dir. Ancak Şeyhoğlu Mustafa’nın doğum yılı H. 741 / M.
1340, ölüm yılı ise H. 817 / M. 1414 (?) (Yavuz, 2010: 88-89) olarak bilinmektedir. Bu müellifin yaşadığı
tarih ile Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın yazım tarihi (H. 23 Şaban 901 / M. 7 Mayıs 1496) arasındaki fark, bu
eserin başka bir Şeyhoğlu’na ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca Şeyhoğlu Mustafa Sadrüddin’in
eserleri arasında bir esmâ-i hüsnâdan da bahsedilmemektedir. (Bkz. Yavuz, 2010: 88-89; Doğan, 2013; T.
Ed. İs. Sözl.; Akün, 1979: 481-485)
2
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H. İbrahim Şener, bu eserin Topkapı Sarayındaki nüshasını tespit etmiş ve eserin Şeyhoğlu
Mustafa’ya ait olduğunu bildirmiştir. Yine aynı yerde, eseri katalogdan tespit ettiğini; inceleme şansı
olmadığı için katalogdaki bilgileri aktardığını belirtmiştir. (Şener, 1985: 128) Şener, eseri incelemediği
için F. Edhem Karatay’ın kataloğundan hareketle eseri Şeyhoğlu Mustafa’ya mâl etmiş olmalıdır. Ali
Yılmaz da H. İbrahim Şener’e atfen bu eserin Şeyhoğlu Mustafa’ya ait olduğunu söylemekteyse de
herhangi bir delil göstermemiştir. (Yılmaz, 1998: 6) Ancak Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın Mustafa
Sadrüddin’e ait olma ihtimali zayıftır. Çünkü Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın sonunda yer alan tarih, yukarıda
belirtildiği üzere, Şeyhoğlu Mustafa’nın yaşadığı tarihten çok sonradır.
Ebced hesabıyla telif tarihini bildiren beyit ve müellif isminin geçtiği beyitlerin esere sonradan
eklenmiş olabileceği ihtimali akla gelmektedir. Ancak bu beyitlerin dil ve üslup özellikleri; konu, vezin
ve kafiye bütünlüğü dahilinde kaleme alınmış olmaları; farklı tarihlerde istinsah edilmiş mecmualarda yer
alan iki ayrı metinde de bu beyitlerin aynı şekilde bulunmaları, bu ihtimalin oldukça düşük olduğunu
göstermektedir. Eldeki mevcut veriler, yazarın bildirdiği tarih ve müellif ismine güvenmek gerektiğini
göstermektedir.
Şair tezkireleri, Şakâyıku’n-Nu‘mâniyye ve zeylleri, Vefeyat-nâme, Keşfü’z-zünûn vb.
biyografik-bibliyografik kaynaklar taranmış; bu eserlerde Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın telif tarihinde
yaşamış, Şeyhoğlu adıyla meşhur bir şair ya da nasire rastlanmamıştır.3 Dolayısıyla müellif hakkında
çıkarılacak hükümler, eserinden hareketle yapılacağından oldukça sınırlı kalmaktadır.
Eserin üslubundan anlaşıldığı kadarıyla müellifin yüksek bir edebî kudretten mahrum oluşu;
çeşitli vezin ve kafiye kusurlarının mevcudiyeti, müellifin çok meşhur olmama ve kaynaklarda yer
almama ihtimalini akla getirmektedir. Şeyhoğlu’nun eserinin muhtevası incelendiğindeyse, her ne kadar
edebî kudretten yoksun olsa da eğitim seviyesinin ve dinî bilgisinin yüksek olup tasavvuf kültürüne
hâkim olduğu görülmektedir.
2. Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın Nüshaları
2.1. İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Nu: 0796/03 (O)*
Şeyhoğlu’nun Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’sının bir nüshası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk
Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 0796 numarada kayıtlı olan 132 varaklık bir mecmuanın, 88b-93b
varakları arasında yer almaktadır. Mecmua 205x140 – 150x70 mm. ölçülerinde olup varaklardaki satır
sayısı 16-20 arasında değişmektedir. Metnin etrafında cetvel, herhangi bir süsleme, tezhip ya da farklı
renk mürekkep kullanımı söz konu değildir. Metinin başında ya da sonunda müellif ismi ve tarih
geçmemekte; metnin müellifi ve telif tarihi eserin son beyitlerinden öğrenilmektedir.
Tamamı dinî metinlerden meydana gelen bu mecmuadaki metinlerin hemen hiç birinde başlık
bulunmamaktadır. Şeyhoğlu mahlaslı şairin Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’sı da hemen ardından gelen Bursalı
Subhî’nin manzum Esmâ-i Hüsnâ Şerhi de herhangi bir başlık taşımamaktadır. Şeyhoğlu’nun Havâss-ı
Esmâ-i Hüsnâ’sı, mecmuanın 88b sayfasında bir besmele ile başlamaktadır. Metin, manzum olarak
yazılmış olmakla birlikte, arada iki yerde mensur parçalar da mevcuttur.
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın bu nüshasının müellif hattı olmadığı açıktır. Eldeki ikinci nüsha olan
Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki yazma ile mukayese edildiğinde 52, 58 ve 70. beyitlerin O nüshasında
bulunmadığı görülmektedir. Bunlara ek olarak mânâyı ve vezni tamamlayıcı nitelikteki bazı kelime ve
cümlelerin Topkapı Sarayı Kütüphanesi nüshasında bulunduğu; bu nüshada eksik olduğu tespit edilmiştir.
Meselâ:
İlk beyitte yer alan “~ayy” kelimesi, O nüshasında bulunmayıp vezin aksaklığına sebep
olmaktayken, bu kelimenin Topkapı nüshasında bulunması vezin kusurunu gidermektedir.
“Eger bir kimse yä Cämiú ismini yüzüge øazdurup barma˚ında getürse ve on kez yä Cämiú yä
Alläh dise, ˚äõibde olan kimsesi bi-úinäyeti’llähi teúälå gele.” cümlesinde koyu ve italik yazılan kısım yine
O nüshasında eksik olup mânâ Topkapı nüshası ile tamamlanabilmektedir.
“Ve eger bir kimse Müntaøim ismin düşmen üzerine ˚älib olmaø içün üç cumúa gün øa´d ile
oøursa, yä düşmeni öle veyä ol düşmen barışa veyä bir beläya irişe.” cümlesindeki koyu ve italik yazılmış
bölüm de O nüshasında bulunmayıp mânânın Topkapı nüshası yardımıyla tamamlanabildiği yerlerdendir.

3

Eserin yazım tarihi “feyyä◊” kelimesi şeddeli hesaplanarak H. 901 olarak tespit edilmiştir. Kelime şeddesiz olarak hesaplanıp telif
tarihi H. 891 kabul edilse bile, bu 10 yıllık zaman dilimi ciddi bir fark teşkil etmemekte; kaynaklarda bu tarihlerde yaşamış
Şeyhoğlu isimli birine rastlanmamaktadır.
*
Bu yazma nüsha, hem tenkitli metinde hem de inceleme bölümünde “O” kısaltmasıyla gösterilmiştir.
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O nüshasının bu ve benzeri eksiklikleri olmasına rağmen, Topkapı nüshasından çok daha eksik
ve yanlış bir nüsha olmadığı; Topkapı nüshasının da benzer eksiklik ve kusurlara sahip olduğu, bu nüsha
incelendiğinde görülecektir.
2.2. Topkapı Saray Kütüphanesi Nu: M.R. 1064 (T)**
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın ikinci ve tespit edilebilen son nüshası, Topkapı Sarayı Kütüphanesi
numara 1064’te kayıtlıdır. Bu nüsha da tıpkı O nüshası gibi müellif hattı olmayıp 47 varaklık bir mecmua
içerisinde bulunmaktadır. F. Edhem Karatay’ın kataloğundan öğrenebildiğimiz kadarıyla mecmua
293x190 mm. ölçülerindedir. Nesih hatla yazılmıştır. Âharlı, şemseli ve kahverengi deri ciltlidir.
(Karatay, 1961: II, 342)
Mecmuanın 34b-37b varakları arasında yer alan eser, O nüshasına göre daha düzenli bir görüntü
arz etmektedir. İlk varağı hariç, diğer bütün varaklar siyah cetvelle kuşatılmıştır. Muhteva itibarıyla on
bölüme ayrılmış olan eserin her bir bölümü, ayrıca cetvelle kuşatılmış ve her bir bölüme “`äne-i £änì,
`äne-i £äli§, … `äne-i úÁşir” şeklinde başlık konulmuştur. Hem bu başlıklar hem de eserde geçen
Allah’ın isimlerinin tamamı kırmızı mürekkeple yazılarak fark edilmesi sağlanmıştır.
O nüshasına nispeten daha düzenli görünmesine karşın, bu nüsha da çeşitli eksiklikler
taşımaktadır. 22, 24 ve 126. beyitler T nüshasında kayıtlı değildir. Ayrıca, 6. beytin ikinci mısrası ile 7.
beytin ilk mısrası T nüshasında kayıtlı değildir. İstinsah sırasında 6. beytin ikinci mısrası yerine 7. beytin
ikinci mısrası kaydedilmiş; arada kalan iki mısra atlanmıştır.
Bir başka müstensih hatası da 24. beyitte görülmektedir. Hem 24 hem de 25. beyitler “Namäzdan
´oèra” ibareleri ile başlamaktadır. İstinsah sırasında aynı şekilde başlayan ve art arda gelen beyitler
karıştırılarak 24. beyit atlanmıştır. Bunlara ek olarak, vezin ve mânâyı bozan bazı eksiklikler T
nüshasında da mevcuttur. Meselâ:
“Getür Müõmin adın oøı ∆alä´ ol şerr-i şey≠ändan” mısrasındaki “oøı” kelimesinin T nüshasında
yazılmaması, vezin ve mânâyı bozmakta; bu eksiklik O nüshası yardımıyla giderilebilmektedir.
“Bulur çoø úizzet ü ≈ürmet kim i∆lä´ıla oøursa” mısrasında da benzer bir eksiklik söz konusudur.
“çoø” kelimesinin T nüshasında bulunmaması vezni bozmakta; bu eksiklik O nüshası yardımıyla
tamamlanabilmektedir.
Aynı durum “İç andan äbı øıl niyyet gele ˚äõib olan kimse” mırasındaki “äbı” kelimesi için de
geçerlidir.
Şeyhoğlu’na ait eserin mevcut iki nüshası da müstensih hattı olup çeşitli eksikliklere sahiptir.
Birbirinin eksiklerini tamamlar nitelikteki nüshalarda fazlaca kelime farkının bulunması, iki nüshanın da
müellif hattından değil, alt nüshalardan istinsah edildiği düşüncesini uyandırmaktadır. Eserin bu iki
nüshası da güvenilir ve sıhhatli yazmalar görüntüsü arz etmemekte, başlık taşımamaktadır. Ancak elde
başka nüshaların bulunmaması sebebiyle Şeyhoğlu’na ait Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın metni, bu iki
nüshadan hareketle ortaya konulmuştur. Eser muayyen bir başlık taşımadığı için bu çalışmada, metnin
muhtevası ve F. Edhem Karatay’ın kataloğu esas alınarak Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ ismi tercih edilmiş ve
kullanılmıştır.
3. Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın Şekil Hususiyetleri
3.1. Beyit Sayısı ve Nazım Şekli
Bu tür eserler genellikle, bir bütün olarak manzum ve kafiye kolaylığı sağladığı için mesnevi
nazım şekliyle yazılmıştır. Ancak Şeyhoğlu eserini yazarken kaside nazım şeklini tercih etmiş ve araya iki
parça hâlinde mensur bölüm yerleştirmiştir. Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın genel yapısına bakıldığında,
manzum bir eser olma vasfının ağır bastığı görülmektedir. Toplam 131 beyit ve arada yer alan 2 mensur
kısımdan meydana gelen eserin ilk üç beyti şu şekildedir:
“İlähì vä≈idün ~ayy-i úa®ìm şänühü aúlå
Didiler ≈aøøına anuè ki Rabb-i ∆äliøu’l-eşyä
Meger bir øab◊a mäõ-i ≠ìn ol itdi a≈sen-i taøvìm
Yaratdı anda bir gevher di ämennä ve ´addaønä
Ne gevherdür o gevher kim anuè envär-ı úaşøından
Münevver oldı her úälem ki ez-şarøan ilå ˚arbä”

**

Bu yazma nüsha, hem tenkitli metinde hem de inceleme bölümünde “T” kısaltmasıyla gösterilmiştir.

- 192 -

Müellif, eserinin 122. ve 126. beyitlerinden sonra iki kere mensur parçalar kaleme almıştır. Bu
mensur bölümler, manzum esmâ-i hüsnâ metninin devamı niteliğinde olup konuyu kesintiye uğratmadan
devam ettiren bir nitelik arz eder. Eserin bu kısımlarında, manzum bölümdeki kafiye harfi olan “-A/”ا
sesine uygun olarak secili bir üslup kullanılmıştır. Mensur metindeki hemen her cümlenin sonu “oøusa,
eyleye, ide, eylese, irmeye” gibi secili olarak bitirilmiştir:
“Her kim en-Näfiú ismin eger deèizde ve eger øarada oøursa, eger düşmeni yüz biè da∆i olursa
Allähu Teúälå anı ≈ıf® eyleye.”
“Her kim cumúa gicesi biè kerre yä Nùr dise ve da∆i sùre-i Nùr’ı yedi kere oøısa, øalbi nùr ile
pür ola.”
“Ve eger bir kimse her gün yüz kerre el-Väri§ dise, dünyäda ve úuøbäda anuè vücùdına elem
irmeye.” vb.
3.2. Vezin ve Kafiye Hususiyetleri
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ, aruzun Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün kalıbıyla; metnin
sonunda yer alan tek beyit ise Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ûlün vezniyle yazılmıştır.
Aruz vezninin eserde uygulanışı hususunda birtakım hatalı kullanımlar dikkat çekmektedir. Bazı
mısraların vezninde ciddî aksamalar görülür:
“Diseè her günde on kerre Mütekebbir ismini andan
~elälüèle yaøın olsaè bir o˚ul vire müste§nä”
“Bu ≈arf-i nùn o balıødur bu ma∆lùøät anuè üstinde
Olup emrüède ≠urur hep øamu kùh øamu ´a≈rä” bu beyitlerin ilk mısralarında vezin aksaklığı
vardır.
“Eger bir kimse yärini dilerse almaya a˚yär
Yatur iken otursun disün el-Mäniú i∆fä” beytinde ise ikinci mısranın vezni hatalıdır.
Bir mısrada -hata olarak kabul edilen- Türkçe kelime ile med yapıldığı görülmektedir:
“Yedi biè yüz yetmiş kez oøı el-~äfı® ismini
Ki üç gün ´avmıla ∆alvet iderseè øahr ola aúdä” beytindeki “yüz” kelimesinde med yapılarak
vezne uygun söyleyiş elde edilmeye çalışılmıştır. Burada hatırda tutulması gereken, eserin müellif hattına
ulaşılamamış olmasıdır. Mevcut iki nüshanın da kısmî eksikliklerinin bulunması, vezin hatalarının
müellife mi yoksa müstensihe mi ait olduğunun tespitine imkan vermemektedir.
Metinde hayli fazla med, zihâf ve imâle yapıldığı; kelimelerin imlâ ve telaffuzlarındaki şahsî
tasarruflarla veznin tesis edildiği görülmektedir.
Arka arkaya yer alan şu iki beyitteki imâlelerin fazlalığı dikkat çekicidir:
“Bi-küllì Ÿät-ı esmäsı ®uhùr itdi o gevherden
O burhän u delìl oldı uruldı hüccete im◊ä
O Ÿät ismi ´ıfätıyla yazıldı hep o gevherden
Olup yigirmi ≠oøuz ≈arf ki her şeyõ üzre ∆ùb inşä”
Aşağıda nakledilen beyitte ise hem iki kez med hem de bir kaç kez imâle yapıldığı
görülmektedir:
“Sefìne içre bi’smi’lläh her bir ≈arf serin çekmiş
Elifler çärmì∆ olmış dümen aèa bu ≈arf-i rä”
Veznin tesisi için 5 ve 78. beyitlerdeki “~aøø” kelimesi “~aø”; 28. beyitteki “evvel” kelimesi
“evel”; 32. beyitteki “äyìne” kelimesi “äyine”; 56. beyitteki “∆ämis” kelimesi “∆amis” şeklinde
okunmalıdır. 84. beytin ikinci mısrasında vezni sağlayabilmek için “ol” kelimesi hem “ol” hem de “o”
şeklinde kullanılmış ve imlâ edilmiştir: “Bu eşyä nùrıdur ol nùr o her şeyi ider i≈yä” Örnekleri
artırılabilecek bütün bu ve benzeri kullanımlar, Şeyhoğlu’nun aruz konusunda zorlandığını
göstermektedir. Ancak eserin telif tarihinin H. 901 senesi olduğu; yani aruz konusunda yukarıda temas
edilen kullanımların, o devre ait başka eserlerde de karşımıza çıktığı unutulmamalıdır.
Eserin kaside şeklinde yazılması, bazı kafiye meselelerini doğurmuş, müellif kafiye bulmakta
zorluk çektiği yerlerde kelime ve imlâ bazında çeşitli tasarruflarda bulunmuştur. “-A/ ”اsesinin kafiye
olarak kullanıldığı eserde müellifin bazı tasarrufları şunlardır:
Kafiyeyi sağlayacak olan ve “güzel he -  ”ھile yazılması gereken “kimse, irse, olsa, oøursa”
kelimeleri, “-A/  ”اsesine/harfine kafiye olması için pek çok defa “elif -  ”اile yazılmıştır: اﻮﻗرﺳﺎ, اﻮﻟﺴﺎ,ﻜﻤﺳﺎ
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“Namäz-ı cumúadan ´oèra dise yüz kez kişi ˙affär
İde ra≈met aèa ˙affär hem ola ma˚fur ol kimse”
“Eger bir kimsenüè nefsi giriftär olsa bir derde
`abìr ismin oøursa ol úaceb midür ∆alä´ olsa”
“Muúizz adını øırø bir gün düşenbih cumúa güninde
Bulur çoø úizzet ü ≈ürmet kim i∆lä´ıla oøursa”
Bir yerde, “elif-i maksûre -  ”ىile yazılması gereken “süknå” kelimesi, kafiyeyi sağlamak için
“elif -  ”اile yazılmıştır:  ﺴﻜﻨﺎ/ ﺴﻜﻨﻰ
“O säbiú ∆änesi rä’dur bu ≈arfdür lengeri şerúüè
Bu ≈arfdür mebdeõ-i evvel bu rä ≈ükmindedür süknä”
Birkaç kez de “-A/ ”اkafiye sesini/harfini gerektiren mısranın bazen “güzel he -  ”ھbazen de “elifi maksûre -  ”ىile yazıldığı da görülmektedir:  ﻻﯾﺤﺻﻰ, اﻮﻠﮫ, اﻗﻮى,ﻜﺑرى
“Kebìr ismin oøı däõim iki yüz otuz iki kez
Kebìr emrinde øäõimdür cemìú-i úälem-i kübrå”
“Eger bir kimse el-æayyùm dir ise her se≈er bisyär
Bulur erkän ile varlıø olur ≈ükmi anuè aøvå”
“Bu ism-i Evvel’i her kim oøıya cumúa gün yüz kez
Nesi var ise ˚äõibde gele her işi ∆ayr ola”
“Dise bir kimse el-`älıø gicelerde eger bisyär
İde Alläh i≈sänı lä-yuúadd ve lä-yu≈´å”
Vezin ve kafiye hususundaki bu kullanımlar, eserin orta derecedeki bir müellifin kaleminden
çıktığını göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır ki eldeki nüshalar müellif hattı olmayıp; tarihi tam
olarak tespit edilemeyen geç tarihli mecmualardan temin edilmiştir. Dolayısıyla bu metinlerin acemice,
acelece ya da dikkatsizce istinsah edilmiş olma ihtimali vardır. Bununla birlikte müellifin, eserinin
konusu itibarıyla muhtevaya önem verip şeklî hususiyetleri ikinci plana atmış olması; yahut başarılı bir
nâzım olmaması ihtimalleri de hatırda tutulmalıdır.
4. Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın Muhtevâsı
Eserin en başında bir besmele bulunmakta; nüshaların hiçbir yerinde esere dair herhangi bir isim
bildirilmemektedir. Ayrıca, klâsik eserlerin baş kısmında bulunması gelenek hâlini almış olan hamdele,
salvele gibi bölümlerin de Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’da yer almaması dikkat çekicidir.
Eser, Allah’ın yüceliğini; eşyayı ve insanı en güzel surette yarattığını anlatan beyitlerle
başlamakta; yer yüzündeki her şeyin O’nun isimlerinin tecellîsi olduğunu anlatan beyitlerle devam
etmektedir:
“İlähì vä≈idün ~ayy-i úa®ìm şänühü aúlå
Didiler ≈aøøına anuè ki Rabb-i ∆äliøu’l-eşyä
Meger bir øab◊a mäõ-i ≠ìn ol itdi a≈sen-i taøvìm
Yaratdı anda bir gevher di ämennä ve ´addaønä
Ne gevherdür o gevher kim anuè envär-ı úaşøından
Münevver oldı her úälem ki ez-şarøan ilå ˚arbä
O gevherden pür oldı pes bu ma∆lùøät u mevcùdät
ßuhùr itdirdi ~aø andan ne kim var berr ile ba≈rä
úAceb varlıødur ol varlıø anuè envär-ı şevøından
Yazıldı her varaø üzre ~aø’uè ismiyle her esmä
Bi-küllì Ÿät-ı esmäsı ®uhùr itdi o gevherden
O burhän u delìl oldı uruldı hüccete im◊ä”
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Besmele’de yer alan her bir harfin, Allah’ın isimlerinden belirli adlara karşılık geldiğini, her
şeyin özünün besmele’de gizli olduğunu bildiren Şeyhoğlu, eserini besmele üzerine inşa etmiştir:
“O Ÿät ismi ´ıfätıyla yazıldı hep o gevherden
Olup yigirmi ≠oøuz ≈arf ki her şeyõ üzre ∆ùb inşä
O gevher ≈arfi bi’smi’lläh ∆oş oldı noø≠a-i evvel
Şerìúatde sefìne ol ≈aøìøatde hem ol deryä
Sefìne içre yazıldı bu bi’smi’llähuè on ≈arfi
O ≈arflerde tamäm oldı cemìú-i úälem-i kübrå”
Beyitlerde tasvirî olarak bir tablo çizen Şeyhoğlu, besmele’yi bir gemiye benzetmektedir.
Besmele’de yer alan harfler de o geminin çeşitli unsurlarını teşkil etmektedir. Gemi ise Hakk’a giden
şeriat’i temsil etmektedir:
“Cemìúi varlı˚ı ~aøø’uè o deryädan ®uhùr itdi
Şerìúatdür bu deryäda sefìne yüriyen ~aøø’a
Sefìne içre bi’smi’lläh gel imdi gör ne yazıldı
Ki úu◊vında bir ≈arfi nice oldı äyet-i úu®mä
Bu bi’smi’llähı ben saèa øılam ∆oş vech ile ta´vìr
Ki her nä®ır anuè naøşın göre lä dimeye a´lä
Be deryä-yı ≈aøìøatdür sefìne sìn vü mìm mellä≈
Elif a˚ac vü läm yelken heväsı hå eser her cä
Sefìne içre bi’smi’lläh her bir ≈arf serin çekmiş
Elifler çärmì∆ olmış dümen aèa bu ≈arf-i rä” vb.
Müellif, 20 ve 21. beyitlerde, besmele’de yer alan on harfin, onar İlâhî ismi ihtiva ettiğini ve bu
isimleri, harflerin makamına uyarak açıklayacağını bildirir:
“Bu on ≈arf içre her esmä onar onar ≠ulùú itdi
æamu ≠oø´an ≠oøuz oldı bulardur a≈sen-i esmä
Didüm dièle bu esmänuè ≈urùfında maøämätın
Ki øan˚ı ≈arfe her esmä nice olmış ola iløä”
Besmele, toplam 10 farklı harften oluşmaktadır. Bunlar ﺐ, ﺲ, م, ا, ﻞ, ھ, ر, ح, ن, ’ىden ibarettir.
Şeyhoğlu, eserini 10 bölüme ayırmış; her bir bölümde sırasıyla o harfin ihtiva ettiği esmâ-i hüsnâyı ve
bunların havâssını açıklamıştır. O nüshasında eser tek parça hâlinde olup bölüm ve başlık bulunmazken;
T nüshasında her bir bölüm ayrı ayrı cetvel içine alınmış ve bunlar için “`äne-i £änì, `äne-i £äli§, …
`äne-i úÁşir” alt başlıkları kullanılmıştır.
Birinci bölüm için ayrı bir başlık konulmamış; 22. beyitte besmele’nin ilk harfi olan bâ/’ﺐnın
ihtiva ettiği İlâhî isimlerin açıklamasıyla eserin asıl bölümü başlamıştır:
“Bil evvel ∆äne ≈arfini ki bä’dur ba≈r-ı úälemdür
Temevvüc eyledi andan Hüva’lläh ismi taf¬ìlä”
Birinci bölüm bâ/ ﺐharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: Lä-İlähe illä’lläh, úÁlimü’l-˚aybı, Hüve’r-Ra≈män, Ra≈ìm, Melik, æuddùs, Subbù≈, Seläm,
Müõmin, Müheymin.
İkinci bölüm sîn/ سharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler şunlardır:
úAzìz, Cebbär, Mütekebbir, el-`älıø, el-Bärì, Mu´avvir, ˙affär, æahhär, Vehhäb.
Üçüncü bölüm mîm/ مharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: Rezzäø, Fettä≈, úAlìm, æäbı◊, Bäsı≠, el-~äfı®, er-Räfiú, Muúizz, MüŸill, Semìú, Ba´ìr.
Dördüncü bölüm elif/ اharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: ~akìm, úAdl, La≠ìf, `abìr, ~alìm, úA®ìm, ˙afùr, Şekùr, úAliyy, Kebìr.
Beşinci bölüm lâm/ ﻞharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: ~afì®, Muøìt, ~asbüna’llähi niúme’l-vekìl, Celìl, Kerìm, Raøìb, Mucìb, Väsiú, Vedùd, Mecìd.
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Altıncı bölüm güzel he/ ھharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: Bäúi§, Şehìd, ~aøø, Vekìl, æaviyy, Metìn, Veliyy, ~amìd, el-Mu≈´ì.
Yedinci bölüm râ/ رharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: Mübdì, Muúìd, el-Mu≈yì, Mümìt, ~ayy, el-æayyùm, el-Väcid, Mäcid, Vä≈id, E≈ad.
Sekizinci bölüm hâ/ حharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: ™amed, æädir, Muøtedir, Muøaddim, Muõa∆∆ir, Evvel, Á∆ir, e®-ßähir, el-Bä≠ın, el-Välì.
Dokuzuncu bölüm nûn/ نharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: el-Berr, el-Müteúälì, et-Tevväb, Müntaøim, úAfüvv, Raõùf, Mälikü’l-mülk, Zü’l-celäli ve’liøräm, Rabbi aúfu úannì, el-Muøsi≠, Cämiú, ˙anì, Mu˚nì, Muú≠ì.
Onuncu bölüm yâ/ ىharfinin ihtiva ettiği isimlerin havâssını izah etmektedir. Bu isimler
şunlardır: el-Mäniú, °ärr, en-Näfiú, Nùr, Hädì, Bedìú, el-Väri§, er-Reşìd, ™abùr.
Yukarıda görüldüğü üzere “Bâkî” ismi hariç, esmâ-i hüsnânın tamamı zikredilmiştir. Bu
isimlerin hangi havâssı ihtiva ettiği; bunların faydalarından ne şekilde istifâde edilebileceği de kısa kısa
izah edilmiştir. İsimlerin belirli şekillerde ve belirli sayılarda zikredilmesi neticesinde, bunların
faydalarına mazhar olunacağı bildirilmiş; ancak o ismin neden, bildirilen şekil ve sayıda
anılması/kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilmemiştir. Bu isimlerin havâssları, faydalanma şekil ve
sayıları konularında Kur’ân ve hadislerden iktibas yapılmamakta; müellif tarafından bu bilgilerin
kaynağına temas edilmemektedir.
Eldeki iki nüsha arasında, bazı isimlerin ne şekilde ve kaçar kez zikredilmesi gerektiği
konularında çeşitli farklar görülmektedir. Meselâ:
O nüshası: Yüz on bir kez Seläm ismin gel oøı ∆aste üstine
T nüshası: Yüz otuz bir kez Seläm ismin gel oøı ∆aste üstine
O nüshası:úAzìz ismin oøı evvel ki øırø gün günde øırø kerre
T nüshası: úAzìz ismin oøı evvel ki øırø gün günde øırø bir kez
O nüshası:O Cebbär ismini oøı ki her bir günde yetmiş kez
T nüshası: O Cebbär ismini oøı ki bir gün günde yedi kez
O nüshası:Eger bir kimse el-Bärì dise her gün yedi yüz kez
T nüshası: Eger bir kimse el-Bärì dise her günde yüz kerre
Şeyhoğlu 128. beyitte, on harfte ve her bir harfin içinde onar isim olmak üzere bütün esmânın
havâssını izah ettiğini bildirmektedir.4 129. beyitte manzumenin tarihini “feyyä◊/( ”ﻓﯾﺎضH. 901)
kelimesiyle düşürmüş; 23 Şaban Cumartesi günü eserini tamamladığını belirtip 130. beyitte ismini
“Şey∆o˚lı” olarak bildirmiştir:
`oş irdi fey◊-i Ra≈mänì ki feyyä◊/ ﻓﯾﺎضoldı tärì∆
Yigirm’üçinde Şaúbänuè yazıldı sebt güni cemúa5
Eger Şeyho˚lı bilmek diler iseè menzil-i øudret
Sülùkin gör ne cemú itmiş æadìm æädir ü Aúlä”
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’nın sonunda, bu tür eserlerde sıklıkla görülen, hataların affının talep
edildiği ve okuyucudan türlü vesilelerle özür dilendiği bölümler yer almamaktadır. Müellif, asıl metinden
farklı bir vezinde kaleme aldığı şu son beyitle eserini noktalamıştır:
“`udäyä ra≈met idüp eyle mer≈ùm
Anı ki’tmez duúädan bizi ma≈rùm”
Eser, son derece sade bir dille ve hemen her kesimin anlayabileceği bir üslûpla yazılmıştır.
Müellifin, özellikle edebî bir üslûp teşkil etme gayreti yoktur. Yazarın maksadının, İlâhî isimlerin
faydalarını insanların istifadesine sunmak olduğu açıktır. Şeyhoğlu’nun, eserinin muhtevasına önem
verdiği; vezin, kafiye, dil ve üslûp gibi hususlarda çok dikkatli olmadığı görülmektedir.
5. Sonuç
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ, manzum-mensur karışık olarak kaleme alınmıştır. Eserin çoğunluğunu
oluşturan manzum bölümde vezin ve kafiye konularında çeşitli kusurlar mevcuttur. Yine vezin ve
kafiyenin tesisi hususunda, bazı kelimelerin imlâsında özel tasarruflara gidildiği görülmektedir. Bunlara
ek olarak manzumenin edebî yönünün, muhteva karşısında ikinci planda kaldığı da görülmektedir. Bu tür
eserlerde, muhtevaları sebebiyle edebîliğin ve şiirselliğin ikinci planda tutulduğu; muhtevaya ve mânâya
4
5

Müellifin bu şekilde söylemesine rağmen yukarıda görüldüğü üzere 2, 3, 6, 9 ve 10. bölümlerdeki isim sayısı farklıdır.
H. 23 Şaban 901 / M. 7 Mayıs 1496.
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önem verildiği malumdur. Ancak müellif eğer yeterli seviyede edebî kudrete sahip ise bunun eserine
yansıyacağı muhakkaktır.
Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ müellifi Şeyhoğlu’nun eserini tamamen muhtevayı esas alarak yazdığı;
edebî kudretinin yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Hatta bazı bölümlerin mensur olarak
yazılmasının sebebi de bu olmalıdır. Buna karşın eserin, muhteva açısından ciddî bir tasnife tâbi tutularak
yazıldığı görülmektedir. Müellif, besmele’de yer alan harfleri sıralamış; her bir harfin esmâ-i hüsnâdan
belirli isimleri ihtiva ettiğini bildirmiştir. İlâhî isimlerin havâssını da bu harfler altında, on bölümde izah
ederek eserini oluşturmuştur.
Eserin, bu türün diğer örnekleriyle kıyaslandınğında bazı eksikliklerinin bulunduğu; edebî
yönden de üst seviyelerde olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak eserin telif tarihine bakıldığında Havâss-ı
Esmâ-i Hüsnâ’nın, türün edebiyatımızdaki ilk müstakil manzum numunelerinden olduğu görülmektedir.
Hatta şu anki bilgilerimize göre bu eser, edebiyatımızdaki ilk Türkçe manzum havâss-ı esmâ-i hüsnâ
metnidir. Bu da eseri, hem muhteva hem de türün tekâmülünü tespit açısından önemli kılmaktadır.
6. Tenkitli Metin
[O88b] [T34b]
Bi’smi’llähi’r-Ra≈mäni’r-Ra≈ìm
1
İlähì vä≈idün ~ayy-i6 úa®ìm şänühü aúlå
Didiler ≈aøøına anuè ki Rabb-i ∆äliøu’l-eşyä
Meger bir øab◊a mäõ-i ≠ìn ol itdi a≈sen-i taøvìm
Yaratdı anda bir gevher7 di8 ämennä ve ´addaønä
Ne gevherdür o gevher kim anuè envär-ı úaşøından9
Münevver oldı her úälem ki ez-şarøan10 ilå ˚arbä
O gevherden pür oldı11 pes12 bu ma∆lùøät u mevcùdät
ßuhùr itdirdi ~aø andan ne kim var berr ile ba≈rä13
5

úAceb varlıødur ol varlıø anuè envär-ı şevøından
Yazıldı her varaø üzre ~aø’uè14 ismiyle her esmä
Bi-küllì Ÿät-ı esmäsı ®uhùr itdi o gevherden
O burhän u delìl oldı uruldı hüccete im◊ä
O Ÿät ismi ´ıfätıyla yazıldı hep o gevherden
Olup yigirmi ≠oøuz ≈arf ki her şeyõ üzre ∆ùb inşä15
O gevher ≈arfi bi’smi’lläh ∆oş oldı noø≠a-i evvel
Şerìúatde sefìne ol ≈aøìøatde hem ol deryä16
Sefìne içre yazıldı bu bi’smi’llähuè on ≈arfi17
O ≈arflerde tamäm oldı cemìú-i úälem-i kübrå

10

Bu varlıølar o deryädan18 pes andan ´oèra cùş oldı19

6

~ayy-i T: -O
gevher O: cevher T
8
di O: kim T
9
úaşøından O: şevøinden T
10
ez-şarøan T: eş-şarøan O
11
pür oldı O: yaradıldı T
12
pes O: -T
13
ßuhùr itdirdi ~aø andan ne kim var berr ile ba≈rä O: ßuhùr itdi pes andan ~aø ne kim var berr ile ba≈rå T
14
~aø’uè O: anuè T
15
“Bi-küllì Ÿät-ı esmäsı ®uhùr itdi o gevherden” mısrasından sonraki “O burhän u delìl oldı uruldı hüccete im◊ä” mısrası T
nüshasında yazılmamıştır. Bir sonraki beytin ilk mısrası (“O Ÿät ismi ´ıfätıyla yazıldı hep o gevherden”) da yazılmamış; sonraki
beytin ikinci dizesi (“Olup yigirmi ≠oøuz ≈arf ki her şey üzre ∆ùb inşä”) ile devam edlimiştir.
16
hem ol deryä O: odur deryä T
17
bu bi’smi’llähuè on ≈arfi O: çün Alläh’uè ol on ≈arfi T
7
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Temevvüc eyledi andan bu ma∆lùøät olan eşyä
Bu bi’smi’llähuè20 ebväbın çün açdı ~aø o deryädan
Göründi ol21 ulı úälem içinde øadri key aúlä
Cemìúi varlı˚ı ~aøø’uè22 o deryädan ®uhùr itdi
Şerìúatdür bu deryäda sefìne yüriyen ~aøø’a
Sefìne içre bi’smi’lläh gel imdi gör ne yazıldı
Ki úu◊vında bir ≈arfi nice oldı äyet-i úu®mä
Bu bi’smi’llähı ben saèa øılam ∆oş vech ile ta´vìr
Ki her nä®ır anuè naøşın göre lä dimeye a´lä
15

Be deryä-yı ≈aøìøatdür sefìne sìn vü mìm mellä≈
Elif a˚ac vü23 läm yelken heväsı hå eser her cä [O89a]
Sefìne içre bi’smi’lläh her bir ≈arf24 serin çekmiş
Elifler çärmì∆ olmış dümen aèa bu ≈arf-i rä
Bu ≈arf-i nùn o balıødur bu ma∆lùøät anuè üstinde25
Olup emrüède ≠urur hep øamu kùh u øamu ´a≈rä26
Sefìne içre çärmì∆uè celez olupdurur27 bendi
Da∆i var anda bir lenger ki anuè adı ≈arf-i yä28
Sefìne bir ≈aøìøatdür bu meŸkùrät o mecmùúät
Ki andan ˚ayrı yoø oldur ne kim oldı ne kim ola

20

Bu on ≈arf içre her esmä onar onar ≠ulùú itdi
æamu ≠oø´an ≠oøuz oldı bulardur a≈sen-i esmä29
Didüm dièle bu esmänuè ≈urùfında maøämätın
Ki øan˚ı ≈arfe her esmä nice olmış ola iløä
Bil evvel ∆äne ≈arfini ki bä’dur ba≈r-ı úälemdür
Temevvüc eyledi andan Hüva’lläh ismi taf¬ìlä30
Kişi biè dir ise her gün ki lä-İlähe illä’lläh31
Ki Maúbùda yaøın olur zeväl irmez aèa a´lä
Namäzdan ´oèra kim yüz kez dir ise úÁlimü’l-˚aybı
Şehädet sırların keşşäf aèa keşf eyleye cemúä32

18

deryädan O: deryäda T
oldı O: itdi T
20
bi’smi’llähuè O: bi’smi’lläh T
21
ol O: on T
22
~aøø’uè O: ´oèra T
23
vü T: -O
24
her bir ≈arf O: medd bir ~aø
25
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
26
Olup emrüède ≠urur hep øamu kùh u øamu ´a≈rä T: Olurlar emrüède ≠urur øamu kùh u øamu ´a≈rä O
27
celez olupdurur O: ∆ayäli olupdur T
28
yä O: rä T
29
a≈sen-i esmä O: a≈senü’l-esmä T
30
Bil evvel ∆äne ≈arfini ki bä’dur ba≈r-ı úälemdür
Temevvüc eyledi andan Hüva’lläh ismi taf¬ìlä O: -T
31
Kişi biè dir ise her gün ki lä-İlähe illä’lläh O: Kişi biè kez dise her günde lä-İlähe illä’lläh T
32
Namäzdan ´oèra kim yüz kez dir ise úÁlimü’l-˚aybı
Şehädet sırların keşşäf aèa keşf eyleye cemúä O: -T
19
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25

Namäzdan ´oèra yüz kerre Hüve’r-Ra≈män dise her gün33
Gide ˚am ˚u´´a başından vire ~aø aèa isti˚nä
Eger yüz kerre her günde Ra≈ìm ismin kim oøursa
Ola ma≈bùb-ı ∆alø34 anı seve ednä vü her aúlä [T35a]
Diseè øırø kez Melik ismin ki lä-ya≈täcü illä’lläh
Bulasın ~aøø’a øurbiyyet olasın úäøıl ü dänä
Eger æuddùs yüz kerre zeväl vaøtin evelinde35
Disen ~aøø bä≠ınuèda hìç øomaya ˚ıll ü ˚ış a´lä
Yazup ger ism-i Subbù≈’ı oøursan36 cumúa gün yüz kez
Melekler ´aølayusarlar ∆a≠arlardan seni serrä

30

Yüz on37 bir kez Seläm ismin gel oøı ∆aste üstine
Gide za≈met gele ´ı≈≈at vire ~aø aèa iştifä
Getür Müõmin adın oøı38 ∆alä´ ol şerr-i şey≠ändan
Seni ∆ıf® ider39 ol ~afì® göèül gözini açdıøca [O89b]
Müheymin ismini evvel idüp ˚usl oøı yüz kerre
Münevver ide ~aø øalbüè ola bir äyine gùyä
Bulardur40 mebdeõ-i evvelde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur41 ∆äne-i bä’da nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i £änì42
Ki §änì ∆änesi sìn’dür sefìne işbu deryäya43
Anuè ≈ükmi şerìúatdür k’ider ≈ükmini icmälä

35

Bu sìn ≈arfinüè içinde úıyän oldı da∆i on nùr
Şerìúat nùrıdur ol nùr ki andandur bu on esmä
úAzìz ismin oøı evvel ki øırø gün günde øırø kerre44
Ki mu≈täc itmeye ol ~aø seni dünyäda tä u∆rä
O Cebbär ismini oøı ki her bir günde yetmiş kez45
Na®ar ide saèa Hädì yirüè bä˚-ı cinän ola
Diseè her günde on kerre Mütekebbir ismini andan46
~elälüèle47 yaøın olsaè bir o˚ul vire müste§nä48

33

gün O: kim T
∆alø O: ~aø T
Eger æuddùs yüz kerre zeväl vaøtin evelinde O: Eger æuddùs’i yüz kerre zeväl vaøt evvelde T
36
oøursan O: oøısan T
37
on O: otuz T
38
oøı O: -T
39
ider O: eyler T
40
Bulardur O: Budurur T
41
Bulardur O: Budurur T
42
`äne-i £änì T: -O
43
deryäya O: deryäda T
44
øırø kerre O: øırø bir kez T
45
her bir günde yetmiş kez O: bir gün günde yedi kez T
46
Bu mısrada vezin aksamaktadır.
47
~elälüèle O: ~elälüèe T
48
müste§nä O: isti§nä T
34
35
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Dise bir kimse49 el-`älıø gicelerde eger bisyär
İde Alläh i≈sänı lä-yuúadd ve lä-yu≈´å50
40

Eger bir kimse el-Bärì dise her gün yedi yüz kez51
Olısar52 rav◊a-i Rı¬vän anuè gözine ∆oş ∆a¬rä
úAøìme olsa bir úavret aèa o˚ul vire Alläh
Eger üç gün oruc ≠utup Mu´avvir ismin oøursa
Namäz-ı cumúadan ´oèra dise yüz kez kişi ˙affär
İde ra≈met aèa ˙affär hem ola ma˚fur ol kimse
Eger bir kimse æahhär’ı müdäm oøursa bir şa∆´a
Anuè işi ola mi≈net geçüre Ÿillet-i dünyä
Eger işräø namäzında dir iseè yedi kez Vehhäb53
İde maø´ùduèı ≈ä´ıl vire ~aø saèa isti˚nä

45

Bulardur mebdeõ-i §änìde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ∆äne-i sìn’de54 nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i £äli§55
Ki56 §äli§ ∆änesi mìm’dür bu ≈arfdür reh-beri şerúüè57
Bu mìm’dür mebdeõ-i evvel58 bunuè ≈ükmidurur u∆rä
Bu mìm ≈arfinüè içinde da∆i on ism idem i®här59
Umar mirõät-ı esmänuè ∆avä´´ın eyleyem inşä60 [O90a]
Eger secdede on kerre diseè her vaøtde yä Rezzäø61
Defìne ma∆zeni ~aøø’uè saèa maúlùm ola anca
Namäzdan ´oèra yä Fettä≈ diseè yetmiş yedi kerre
Hep ebväb-ı semävätı62 vü ar◊ı ~aø saèa aça

50

úAlìm ismini her vaøtde o kim Ÿikr eyleye däõim
Aèa úilm-i ledünnìden irişe keşf ile i∆fä
Bu æäbı◊ ismini øırø gün yazup øırø päre näna
Yi za≈met virmesüè Mälik ru≈uè øab◊ idüp almaøda63 [T35b]
Se≈er vaøtinde on kerre diseè yä Bäsı≠ ismin ger
Ya˚a ya˚mur gibi gökden aèa ~aø vire çoø dünyä64

49

kimse O: kişi T
“Sayısız, sınırsız.”
51
her gün yedi yüz kez O: her günde yüz kerre
52
Olısar O: İdiser T
53
dir iseè yedi kez Vehhäb O: dirseè yedi kezin Vehhäb T
54
sìn’de O: dü’de T
55
`äne-i £äli§ T: -O
56
Ki O: Bu T
57
reh-beri şerúüè T: her biri şerúät O
58
evvel O: §äli§ T
59
on ism idem i®här T: öè ider i®här O
60
Umar mirõät-ı esmänuè ∆avä´´ın eyleyem inşä O: O her mevzùn esmänuè Hù ismin eyleyem inşä T
61
Eger secdede on kerre diseè her vaøtde yä Rezzäø O: Namäz içindeger on kez dise vaøtde yä Rezzäø T
62
ebväb-ı semävätı O: ebväbü’s-semävätı T
63
Yi za≈met virmesüè Mälik ru≈uè øab◊ idüp almaøda O: Yi za≈met virmesüè ru≈uè ki ol øab◊ idüp almaøda T
64
Se≈er vaøtinde on kerre diseè yä Bäsı≠ ismin ger
Ya˚a ya˚mur gibi gökden aèa ~aø vire çoø dünyä T: -O
50
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Yedi biè yüz yetmiş kez oøı el-~äfı® ismini
Ki üç gün ´avmıla ∆alvet iderseè øahr ola aúdä
Ola çün nı´f-ı rùz u şeb oøı er-Räfiú’i yüz kez
Ulı úizzet bulam dirseè cihända ey cihän-ärä
Muúizz adını øırø bir gün düşenbih cumúa güninde
Bulur çoø65 úizzet ü ≈ürmet kim i∆lä´ıla oøursa
55

MüŸill ismini her kim ki oøursa günde yetmiş kez
~aø anı66 şerr-i ®älimden emìn ide vü ´aølaya
Semìú ismini kim yevm-i ∆amisde ger namäz vaøtin67
Oøı ´ıdøıla beş yüz kez duúän maøbùl ola ≈aøøä
Miyän-ı far◊ u sünnetde Ba´ìr ismini her68 cumúa
Oøı yüz kez aça Alläh ba´ìret gözüèi69 cänä
Bulardur mebdeõ-i §äli§de meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ∆äne-i mìm’de nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i Räbiú70
Elifdür räbiúüè ≈arfi sefìne içre ol sul≠än
Anuè ≈ükmindedür úälem anuè emrindedür eşyä71
Didim bu ≈arfden on ismi da∆i i®här idem bir bir
Ki her bir şeyõüè esrärın øamu andan idem inşä

60

~akìm ismini di däõim bulayın dir iseè ≈ikmet
İrişüp úilm-i ebdäna bulasın maúden-i72 serrä
Eger bir päre nän üzere úAdl ismin yazup yirseè
Musa∆∆ar idesin ∆aløı şeb-i cumúa ola ammä
La≠ìf ismini yüz kerre oøı ˚äõib gele ≈ä◊ır73
Nisänuè ba≈tı74 ba˚lansa hemän-dem içre fet≈ ola
Eger bir kimsenüè nefsi giriftär olsa bir derde
`abìr ismin oøursa ol úaceb midür ∆alä´ olsa75 [O90b]
~alìm ismini yüz seksen sekiz kez oøı ´u içre76
™aç anı bir ekin üzre ne virür gör saèa Mevlä

65

úA®ìm ismin oøı väfir dilerseè bulasın úizzet
Ki her varlıø maøämında ide ~aø mertebeè aúlä

65

çoø O: -T
~aø anı O: Anı ~aø T
Semìú ismini kim yevm-i ∆amisde ger namäz vaøtin T: Semìú ismini ∆ams gün namäz-ı ∆aşet vaøtinde O
68
her O: bir T
69
gözüèi T: gözgüsin O
70
`äne-i Räbiú T: -O
71
Elifdür räbiúüè ≈arfi sefìne içre ol sul≠än
Anuè ≈ükmindedür úälem anuè emrindedür eşyä T: -O
72
maúden-i T: ma∆zen-i O
73
La≠ìf ismini yüz kerre oøı ˚äõib gele ≈ä◊ır O: La≠ìf ismini yüz bir kez oøı ˚äõib gele ≈ä◊ır T
74
ba≈tı T: -O
75
olsa O: ola T
76
içre O: üzre T
66
67
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˙afùr ismin yazup üç kez yise ∆aste bulur dermän
úİnäyet eyleye Hädì aèa der-dünye vü úuøbä77
Şekùr ismini øırø bir kez oøı bir avuc äb üzre
İç anı ~aø vire niúmet ola ≠aúmını ´an ≈elvä78
Dilerseè dìn ü dìndärì ki yüz on bir79 kez úAliyy di
Ki tä80 úilm-i diyänetde viresin ∆aløa ∆oş fetvä
Kebìr ismin oøı däõim iki yüz otuz iki kez
Kebìr emrinde81 øäõimdür cemìú-i úälem-i kübrå
Bulardur mebdeõ-i räbiúde meŸkùrät u mecmùúät
Elif ≈arfinde bunlardur nuøùş-ı naøş olan esmä82
70

`äne-i `ämis83
Ki ∆ämis ∆änesi läm’dur sefìne mebdeõ-i evvel
Anuè ≈ükmindedür úälem anuè emrindedür eşyä84
Bu läm ≈arfinden on ismi idem bir bir saèa i®här
Da∆i bil kim neler var ol olınan85 ∆ä´´a-i esmä
~afì® adın eger kimse yazup yanunda getürse86
Bu olsun iútiøäduè87 kim ®afer bulmaz aèa aúdä
Muøìt ismin yedi kerre oøı bir kùze içine
İç andan äbı88 øıl niyyet gele ˚äõib olan kimse [T36a]
Di89 ≈asbi90 ≈asbüna’lläh da∆i niúme’l-vekìlsin
Yedi gün91 günde yetmiş beş oøursan øahr ola aúdä

75

Celìl ismini miskile zaúferänıla kim yazup
Getürse başı üstinde olur úizzet bula raúnä
Kerìm ismin oøı her dem mükerrem olmaø isterseè
Vire ~aø bir kerämet kim ≠ola dünyä vü hem u∆rä
Rakìb ismini bir kimse oøıya92 rızøı üstine
`udä ∆ıf® ide ger ferzend ü ger úavreti kim olsa93
Mucìb ismin o Ÿäkir kim teŸekkür itse her günde94
~aø’uè emn ü emänında ola ol Ÿikr iden kimse

77

der-dünye vü úuøbä T: der-dünyä der-úuøbä O
ola ≠aúmını ´an ≈elvä O: ki ola ≠aúmı ´an ≈elvä
79
yüz on bir T: yüz bir O
80
tä O: -T
81
emrinde O: ä∆irinde T
82
Bulardur mebdeõ-i räbiúde meŸkùrät u mecmùúät
Elif ≈arfinde bunlardur nuøùş-ı naøş olan esmä T: -O
83
`äne-i `ämis T: -O
84
eşyä T: deryä O
85
neler var ol olınan T: nelerdür ol ulının O
86
yanunda getürse T: yazuda bend itse O
87
iútiøäduè O: iútiøädı T
88
äbı O: -T
89
Di T: -O
90
≈asbi O: -T
91
gün O: günde T
92
oøıya O: oøırsa T
93
úavreti kim olsa O: úavret da∆i olsa T
94
itse her günde O: eyleye däõim
78

- 202 -

Oøursaè Väsiú ismini vire ~aø saèa çoø niúmet
Şu niúmet kim ola väfir bulasın anda isti˚nä [O91a]
80

Eger oøursa bir úavret Vedùd ismini biè kerre
Meveddetle ma≈abbet ∆oş aralarında úaød ola
Mecìd ismin oøı evvel muúazzez olmaø isterseè
CüŸäm yä bara´ olsaè oøısa95 bula istişfä
Bulardur mebdeõ-i ∆ämisde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i läm içre nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i Sädis96
Bu sädis ∆änesi hä’dur97 ≈ayätı hep bu eşyänuè
Bu ≈arfdür mebdeõ-i evvel bu hå’nuè98 emridür iørä99
Bu ≈å100 ≈arfinüè içinde çıøup oldı da∆i on nùr
Bu eşyä nùrıdur ol nùr o her şeyõi ider i≈yä

85

æaçan uy∆u gide gözden di yüz bir kere yä Bäúi§101
Elüè gögsüède øo yat102 kim ola uy∆u saèa iclä103
Mu≠ìú olmasa o˚ul øız ata vü anaya hergiz
Şehìd ismini disün her se≈erde el açup ~aøø’a104
Bu ism-i ~aøø’ı vefø idüp getür kim başuè105 üstinde
İde ~aø müşkilüè äsän senüè øadrüè ola aúlä
Vekìl ismini bir kimse eger Ÿikr eylese däõim
Bu bäd u äb u äteş hìç ma◊arrat øılmaya ≈äşä
`amìrden bir külìçe it bişür cemú eyle mur˚ätı
æaviyy ismin aèa bir bir oøı ´aç øahr ola aúdä

90

Südi olmasa bir úavret Metìn ismin şeker üzre
Yazup106 süd birle ≠ıfl içe anasınuè südi arta
Eger øızdan ya107 úavretden saèa bir za∆m u ∆ışm irse
Veliyy ismin oøı ol dem na®ar za∆mını kes øa≠úä108
Dilüè a˚zuèda çün ´äfì olımaz fu≈ş [u] ˚ıybetden
~amìd’i ´uya oøı iç ki tä fu≈ş109 olmaya ifşä

95

oøısa O: oøısaè T
`äne-i Sädis T: -O
97
hä’dur T: ≈ä’dur O
98
hå’nuè O: näsuè T
99
“Oku!” Kur’ân-ı Kerîm, Alâk, 96/1.
100
hå T: ≈å O
101
yä Bäúi§ O: el-Bäúi§ T
102
yat O: bul T
103
iclä O: i≈yä T
104
Mu≠ìú olmasa o˚ul øız ata vü anaya hergiz
Şehìd ismini disün her se≈erde el açup ~aøø’a T:
Mu≠ìú olsalar o˚ul øız ataya anaya her kes
Şehìd ismin disün anlar se≈erde el açup ~aøø’a O
105
idüp getür kim başuè O: itsün götürsün başı T
106
Yazup T: Ezüp O
107
ya T: bir O
108
za∆mını kes øa≠úä O: za∆mın ide øa≠úä T
96
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Dise her gicede110 biè kez eger bir111 kimse el-Mu≈´ì
™orılmaz hìç øıyämetde úamelden aèa lä-yu≈´å112
Bulardur mebdeõ-i sädisde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i hå113 içre nuøùş-ı naøş olan esmä
95

`äne-i Säbiú114
O säbiú ∆änesi rä’dur bu ≈arfdür lengeri115 şerúüè
Bu ≈arfdür mebdeõ-i evvel116 bu rä ≈ükmindedür süknä [O91b]
Bu rä ≈arfinüè içinde ®uhùr itdi da∆i on nùr
Sefìne nùrı anlardur ≈aøìøat-güsterüè şerúä
Dir iseè on ≠oøuz Mübdì ba´up barmaø şikem üzre
Nisä ≈amlini va◊ú ide ne deèlü ≈äli ´arp olsa
Bu ∆alø uy∆uda sen ≈alvet Muúìd’i oøı yetmiş kez
æarärı øalmaya hergiz gele ˚äõib olan kimse [T36b]
Yedi gün yedi kez günde aèa adıyla el-Mu≈yì
Oøı bitsün deri içre kemügi her kimüè ´ına

100

Mümìt ismin öküş oøı øaçan hengäm-ı ∆äb irse117
Elüè gögsüède øo yat kim ola tä naøş-ı118 ejderhä
Bu ~ayy ismiyle göklerde ferişteler uyumazlar
Bu ismüè nefúi käfìdür aèa kim za∆m-ı çeşm ola119
Eger bir kimse el-æayyùm dir ise her se≈er bisyär
Bulur erkän ile varlıø olur ≈ükmi anuè aøvå120
Æaúäm yirken eger kimse dise el-Väcid ismini121
Anuè ba≠nına her loøma girer pür-nùr olur ma≈◊ä
Eger ∆alvetde bir kimse dise ´ıdøıla yä Mäcid
Derùnından anuè ®ulmet gide envär ola serrä

105

Menähìden ∆alä´ itmek dilerseè göèlüèi ≠älib
Dilin yä Vä≈id ismiyle ∆oş idüp eyle sen gùyä
E≈ad ismin o kim her gün oøursa günde biè kerre122
Görine aèa rı¬vänuè gözi nergisilen şehlä
Bulardur mebdeõ-i säbiúde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i rä içre nuøùş-ı naøş olan esmä

109

tä fu≈ş O: fu≈şuè T
gicede T: gice O
111
bir T: -O
112
úamelden aèa lä-yu≈´ä T: úamelinden aèa yu≈´ä O
113
hå T: ≈å O
114
`äne-i Säbiú T: -O
115
lengeri O: peykeri T
116
evvel O: şerúüè T
117
irse O: olsa T
118
naøş-ı O: nefs-i T
119
ola T: irse O
120
aøvå O: aøvä T
121
ismini O: ismin ol T
122
oøursa günde biè kerre O: oøısa günde biè bir kez T
110
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`äne-i £ämin123
O §ämin ∆änesi ≈ä’dur sefìne içre ol mebdeõ
Bu dört úun´ur bu dört meŸheb124 aèa mensùb ola cemúä
Bu ≈ä ≈arfinüè içinde úıyän oldı da∆i on nùr
Şerìúat nùrı anlardur125 ≈aøìøat-güsterüè incä
110

Namäzda yüz yire øoyup ola aúdäsına ˚älib
™amed ismin yüz on bir kez gice gündüz kim oøursa [O92a]
Gel oøı æädir ismin kim olasın düşmene øädir
Vu®ùda úu◊vuèı yurken di ma˚lùb ola düşmen tä
Oøısan Muøtedir ismin gözünden götrüle ˚aflet
úAded yüz ola her günde gözüè ~aø uy∆udan aça
æaçan bir yirde ≈arb olsa sen andan mu◊≠arib olsaè
Muøaddim ismin oøı kim126 saèa ∆avf irmeye a´lä
Muõa∆∆ir ismini yüz kez dise bir kişi her günde
Anuè øavline øılmaya ∆iläfı cähil ü dänä127

115

Bu ism-i Evvel’i her kim oøıya cumúa gün yüz kez128
Nesi var ise ˚äõibde gele her işi ∆ayr ola
Gel oøı Á∆ir ismini ki ire ä∆irüè ∆ayra129
Bu ismi oøıyan kimse bula cennetde çoø ≈ùrä
Eger e®-ßähir ismini namäz-ı vaøt-i işräøda
Münevver ide ~aø vechin130 iki yüz kez kim oøursa
Eger bir kimse el-Bä≠ın dise her günde üç kerre
Bu ®ähir kimsenüè şerri131 aèa bä≠ında fet≈ ola
Eger bir kimse el-Välì dise bu ismi Ÿikr itse
Cihänuè şerr ü şùrundan anı ≈ıf® eyleye Mevlä

120

Bulardur mebdeõ-i §äminde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i ≈å içre nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i Täsiú132
O täsiú ≈änesi nùn’dur sefìne içre ol mebdeõ
Bu nùn ≈arfinde säkindür yaradılmış øamu eşyä
Bu nùn ≈arfinüè içinde úıyän oldı da∆i on nùr
Şerìúat içre anlardur ≈aøìøat-güsterüè esmä

123

`äne-i £ämin T: -O
meŸheb O: mer˚ùb T
nùrı anlardur O: nùrıdur anlar T
126
kim O: -T
127
dänä T: nädän O
128
yüz kez T: anı O
129
ismini ki ire ä∆irüè ∆ayra O: ismin sen tä ire ä∆iretüè ∆ayra T
130
vechin O: ismin T
131
kimsenüè şerri O: kişinüè sırrı T
132
`äne-i Täsiú T: -O
124
125
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Ne§r æaçan kim úavretler müddeti tamäm olup ≈ay◊ görmekden incinse, üzerine el-Müteúälì
ismin [T37a] oøısalar ≈ay◊ ≠ura. Ve eger ≠ıfl o˚lan yedi günde yedişer133 kerre El-Berr ismin Ÿikr itse, ~aø
Teúälå devlet ü saúädet birle134 úömrini uzun ide. Diline úilm ile fe´ä≈at ü belä˚at vire. Ve eger bir kimse
et-Tevväb ismini øuşluø vaøtinde [O92b] üç yüz altmış kerre oøısa, ol Tevväb135 anuè tevbesini øabùl ide
ve günähların136 úafv ide ve eger günähı ≠a˚larca da137 olursa. Ve eger bir kimse Müntaøim ismin düşmen
üzerine ˚älib olmaø içün üç cumúa gün øa´d ile oøursa,138 yä düşmeni öle veyä139 ol düşmen barışa veyä
bir beläya irişe.140 Eger bir kimse yä úAfüvv141 ismin úale’d-deväm vird idinüp oøısa, ~aø Teúälå øıyämet
ıssısında aèa äb-ı Kev§er içmegi na´ìb142 ide ve143 cennetde ≈ùrìler ile mu´ä≈abet eyleye.144 Her kim
Raõùf ismin günde onar kerre oøursa,145 ®älim şerrinden emìn ola. Ve eger bir kimse146 “yä Mälike’l-mülk
yä Ÿe’l-celäli ve’l-ikräm” dise, ~aø Teúälå aèa bir devlet vire ki pädişählar aèa ta≈assür çeke. Ve eger bir
kimse bilmedügi kimseler147 arasında düşse, bir elem irişse,148 ol kimsenüè mekänınuè149 ≠aşrasında
dolansa, da∆i dolanurken150 “Rabbi aúfu úannì” ismini Ÿikr eylese, ~aø Teúälå ol ∆avf itdügi nesneyi ol
kimsenüè151 üzerinden defú ide bi-fa◊lihi ve mennihi ve keremihi. Eger bir kimse şey≠än şerrinden emìn
olmaø içün el ba˚layup ~a◊ret-i Alläh’dan ümìd-vär olup el-Muøsi≠ ismini oøısa, Allähu Teúälå152 şerr-i
şey≠ändan ´aølaya, şey≠än153 aèa ®afer bulmaya. Eger bir kimse yä Cämiú ismini yüzüge øazdurup
barma˚ında getürse ve on kez yä Cämiú154 yä Alläh dise, ˚äõibde olan kimsesi155 bi-úinäyetu’llähi teúälå
gele. Eger bir kimse ˙anì ismin her úu◊vunuè üzerine oøısa ve üfürse156 anda157 ≈ır´ u ≠amaú ve bu˚◊ u
≈asedden Ÿerre øadar158 øalmaya. Alläh’uè keremiyle øalbine159 nùr-ı İlähì ile isti˚nä dola.160 Eger bir
kimse cumúa gün on kerre [O93a] el-Mu˚nì dise, ∆aløa i≈tiyäc göstermeye,161 ~aø’dan ˚ayrıdan hergiz162
murädmend olmaya. Eger bir kimse “Yä Muú≠ì úa≠ä senden umar ∆alø-ı úälem” dise, dilinde virdi bu olsa,
∆aløa hergiz mu≈täc olmaya. Bi-úinäyetu’llähi teúälå bi-mennihi ve fa◊lihi.163
Na®m164
Bulardur mebdeõ-i täsiúde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i nùn içre nuøùş-ı naøş olan esmä
`äne-i úÁşir165
Ki úäşir ∆änesi yä’dur sefìne içre ol mebdeõ
Bu yä ≈arfinde säkindür cemìú-i zevraø-ı deryä 166
125

Bu yä ≈arfinüè içinde úıyän oldı da∆i on nùr

133

yedi günde yedişer O: yedi gün her günde yedi T
birle T: eyleye O
135
ol Tevväb T: -O
136
ide ve günähların O: eyleyüp günähın T
137
da O: da∆i T
138
oøursa O: oøısa T
139
yä düşmeni öle veyä T: -O
140
veyä bir beläya irişe T: -O
141
úAfüvv O: ˙afùr T
142
na´ìb O: müyesser T
143
ve T: -O
144
≈ùrìler ile mu´ä≈abet eyleye O: ≈ùr u ˚ılmän ile mu´ä≈abet müyesser ide T
145
oøursa O: oøısa T
146
úadedince O: -T
147
kimseler O: -T
148
düşse, bir elem irişse O: düşüp bir eleme irişse T
149
mekänınuè T: mekänı O
150
dolanurken T: -O
151
nesneyi ol kimsenüè T: ile ol kimsenüè O
152
Allähu teúälå O: ~aø süb≈änehu ve teúälå T
153
şey≠än O: -T
154
ismini yüzüge øazdurup barma˚ında getürse ve on kez yä Cämiú T: -O
155
kimsesi O: kimesnesi T
156
oøısa ve üfürse O: oøıyup üfürse T
157
anda T: -O
158
øadar T: -O
159
Alläh’uè keremiyle øalbine O: -T
160
dola O: ola T
161
i≈tiyäc göstermeye O: i≈tiyäcı olmaya T
162
hergiz O: -T
163
Bi-úinäyetu’llähi teúälå bi-minhu ve fa◊lihi T: -O
164
Na®m T: -O
165
`äne-i úÁşir T: -O
166
zevraø-ı deryä T: Ÿevø-i dünyä O
134
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Sefìne nùrı anlardur ki gevher känıdur gùyä
Eger bir kimse yärini dilerse almaya a˚yär
Yatur iken otursun disün el-Mäniú i∆fä167
Her kim eyyäm-ı bì◊de168 cumúa gicesi “Yä °ärr” ismini oøısa, ≈add-i Ÿätında169 ∆od-bìnligi var
ise gide. Her kim en-Näfiú ismin eger deèizde ve eger øarada oøursa, eger düşmeni yüz biè da∆i olursa170
Allähu Teúälå anı ≈ıf® eyleye.171 Her kim cumúa gicesi biè kerre yä Nùr dise ve da∆i sùre-i Nùr’ı yedi kere
oøısa, øalbi172 nùr ile pür ola. Her kim Hädì ismin ~a◊ret-i Alläh’a ´ıdøıla teveccüh idüp [T37b] ellerin
açup Ÿikr eylese, ~aø Teúälå maúrifet nùrıyla øalbini pür-nùr ide. Her kim yedi biè kerre Bedìú vaøt-i
≈äcetde oøursa, eger vu´lat muräd itse173 ~aø Teúälå ber-muräd eyleye, anuè aúmäl-i ´äli≈asın øabùl ide,
kemäl-i kereminden. Ve eger bir kimse her gün yüz kerre el-Väri§ dise, dünyäda ve úuøbäda anuè174
vücùdına elem irmeye.175 Her kim namäzdan ´oèra176 biè kerre er-Reşìd ismini oøısa, ~aø teúälå anuè
tedbìrini ∆ayr ile äsän ide.177 úAølını kämil ve zihnini päk ü zeyrek eyleye. Her kim nägäh bir za≈mete ve
meşaøøate u˚rasa, [O93b] üç biè kerre yä ™abùr ismin178 vaøt-i ≈äcetde Ÿikr eylese, ol Kerìm sul≠än
keremiyle ol mübteläyı za≈metinden øurtara179 ve emin eyleye. Şeksiz ve şübhesiz inşä’allähu teúälå.180
Na®m181
Bulardur mebdeõ-i úäşirde meŸkùrät u mecmùúät
Bulardur ≈arf-i rä182 içre nuøùş-ı naøş olan esmä
`avä´´ın hep bu esmänuè beyän itdüm saèa bir bir
Tamäm oldı bu on ≈arfde onar onar ne kim varsa
`oş irdi fey◊-i Ra≈mänì ki feyyä◊ oldı tärì∆
Yigirm’üçinde Şaúbänuè yazıldı sebt güni cemúa183
130

Eger Şeyho˚lı184 bilmek diler iseè menzil-i øudret185
Sülùkin gör ne cemú186 itmiş æadìm æädir ü Aúlä187
`udäyä ra≈met idüp eyle mer≈ùm
Anı ki’tmez duúädan bizi ma≈rùm

167

Eger bir kimse yärini dilerse almaya a˚yär
Yatur iken otursun disün el-Mäniú i∆fä O: -T (Bu mısrada vezin aksamaktadır.)
168
bì◊de T: baúìdde O
169
≈add-i Ÿätında T: -O
170
eger düşmeni yüz biè da∆i olursa T: -O
171
Allähu teúälå anı ≈ıf® eyleye O: ~aø teúälå anı ´aølaya bi-fa◊lihi T
172
øalbi O: øarnı T
173
muräd itse O: murädı ise T
174
anuè O: -T
175
irmeye O: girmeye T
176
namäzdan ´oèra O: namäz øılup andan T
177
∆ayr ile äsän ide T: ∆ayr eyleye, äsän eyleye O
178
ismin O: dise, bu ismi T
179
ol Kerìm Sul≠än keremiyle ol mübteläyı za≈metinden øurtara O: ol Kerìm Sul≠än ol kimseyi keremiyle ol za≈metden øurtara T
180
Şeksüz ve şübhesüz inşä’allähu teúälå T: -O
181
Na®m T: -O
182
≈arf-i rä O: ≈arf T. (O nüshasında rä olarak yazılmış; T nüshasında ise yazılmamış olan harf, eserin tertibine göre yä olmalıdır.)
183
H. 23 Şaban 901 / M. 7 Mayıs 1496.
184
Şeyho˚lı O: Şeyho˚lı’nuè T
185
menzil-i øudret O: menzil ü øadrin T
186
cemú O: refú T
187
aúlä O: dänä T
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