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Öz 
Tasavvuf anlayışının tarîkatlerde öğretilmesi ve geniş halk toplulukları tarafından benimsenmesi için birçok öğretici eser 

kaleme alınmıştır. Bu yazıda konu edinilen Fütûh-nâme de böyle bir eserdir. Eserin müellifi ve telif tarihi belli değildir. Fütûh-nâme 
klasik eser tertibinde olduğu üzere besmele, hamdele, salvele, medh-i çehâr-yâr, devlet büyüğüne dua, sebeb-i telif ve eserin asıl 
konusu şeklinde tertib edilmiştir. Asıl kısım kırk makâmın anlatıldığı kırk bölümden oluşur. Eserde tasavvufun esasları denebilecek 
“tevbe, inâbe, teslîm, ilm, hilm, edeb, tevâzu, irâde, tevekkül, mücâhede, ibâdet, terk, şükr, sükût, sabır, zikr, muhâlefetü’n- nefs, 
muvâfakat, rızâ, himmet, sehâvet, zühd, verâ, takvâ, ihlâs, sıdk, havf, recâ, fenâ, bekâ, tecrîd, tefrîd, marifet, mahabbet, vahdet, kurbet, 
üns, hüzn ve’l-hatar, müşâhede, meclis” şeklinde sıralanmış kırk kavram çeşitli benzetmeler ve kıssalarla somutlaştırılarak tarîkate 
giren dervişin anlayabileceği şekilde anlatılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Fütûh-nâme, Tasavvuf, Tarîkat, Kırk Makam, Fütüvvet. 
 

Abstract 
Manydidacticworks had been created to teach Sufism in the order of dervishes and be adopted by large communities. Fütûh-

nâme, the subject of the study, is such a work. The author and the copyright of the work is not clear. Fütûh-nâme, like in the classic 
scheme, was arranged in the order of the besmele,hamdele,salvele, praise for four calips,pray to stateman, the reason of being written 
and the main subject of the work. The main part consists of forty sections which describe forty tunes. In the work, the forty principles of 
sufism ranged in this order “repentance, penitance, delivery, science, mildness, breeding, humility, will-power, putting one’s trust in 
God, fighting, worship, abandoning for the sake of love to God, thanksgiving, reticence, patience, mention, inner struggle, agreement, 
consent, endeavor, generosity, pious asceticism, pious, fear of God, pure sincerity of heart, sincerity, fear, desiring, nihilation, the 
annihilation of self by an eternal union with God, devoting himself to religious contemplation, asceticism of a sufi, spiritual knowledge, 
love, solitary, nearness to God, friendly, melancholy and danger, revelation,meeting” were explained with various metaphors and 
concreted with stories in a way that a new dervish can understand.  

Keywords: Fütûhnâme,  Sufism, Order of Dervishes, Forty State, Youth. 

 
Giriş 
İslâm mistisizmi, İslâm’ın ezoterik (bâtınî) yorumu, irfan geleneği gibi adlarla anılan tasavvuf, tüm 

İslâm tarihi boyunca geniş halk kitlelerininİslâm’ı anlayıp benimsemeleri konusunda oldukça büyük ve 
derin bir etkiye sahip olmuştur. İslâm akâidinin Tanrı’nın varlığı, birliği gibi anlaşılması güç konularını, 
vahdet-i vücûd nazariyesiyle izah edip inananların gönlünde bir Tanrı sevgisi yeşerterek yine İslâm 
şerîatinin bütün bir hayatı kuşatan kurallar manzûmesinin içselleştirilmesi ve hayata geçirilmesi husûsunda 
tasavvufun yadsınamaz bir rolü vardır. Meselâ, cevaplanması güç ontolojik sorulardan biri olan “Nereden 
geldik, nereye gidiyoruz? (mebde-mead)” sorusunu, bir sehl-i mümteni örneği olan ”Hay’dan gelip Hû’ya 
gidiyoruz.” sözüyle cevaplayan; Allâh’ın tekliği ve mahlûkâtın çokluğu(vahdet-kesret) meselesini 
“nar”metaforu ile açıklayan ve insanların zihin bulanıklığını gideren tasavvuf geleneğidir. Tasavvuf, Tanrı-
evren-insan ilişkilerini vahdet-i vücûd (varlığın birliği) bağlamında izah etmiş ve bu tevhid anlayışı bütün 
bir sosyal hayatı, kültür ve edebiyatı kuşatarak tanzim etmiştir.Meselâ“Osmanlı mîmârisinde birleştirici ve 
bağlayıcı kubbe örtüsünün her tür yapıda kullanılışını da, bir anlamda çeşitlilik içindeki birliğin 
yansıması(kesrette vahdet), insanın her yerde yaşayabilmesinin sağlanma düşüncesi olarak görebiliriz (Ögel, 
2005: 373).”Tevhid akidesi edebî eserlere de, çoğunlukla bir vecd hâlinde yansımış ve bu vecd hâli, İslâm 
kültür havzasının ortak estetik kaidelerine uygun bir şekilde dile getirilmiştir. Kimi zaman da tasavvuf 
düşüncesi didaktik bir tarzda, ancak edebî formlarda kendine ifade alanı bulmuştur. Âşık Paşa’nın Garîb-
nâme’si, Yûnus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’si, Şemsüddin-i Sivâsî’nin Gülşen-âbâd ve İbret-nümâ’sı gibi 
birçok eserde tasavvuf düşüncesi ve nazariyesi, kimi zaman doğrudan kimi zaman da alegorik olarak 
anlatılmıştır. Bu cümleden olmak üzere, müellifi bilinmeyen  Fütûh-nâme adlı bir eser bu yazının konusunu 
teşkil etmektedir. 

Fütûh-nâme, Fütüvvet-nâme mi? 
Fütûh-nâme, ilk olarak Nuran Altuner tarafından, bir bildiriye konu edilmiş (Altuner, 1999:23-37), 

daha sonra da Emine Yeniterzi bir yazısında Altuner’e atıfta bulunarak eser hakkında muhtasar bir bilgi 
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vermiştir(Yeniterzi, 2007:457). Altuner, bildirisine “Fütüvvetnâmeler, Ahîliğin esasları, ahlakî ve ticârî 
ilkelerini anlatan nizam-nâmelere verilen addır. Bu teşkilata girecek olan kimse öncelikle bu eserlerde 
belirtilen dinî-ahlakî emirlere uymak zorundadır.” tanımıyla başlayıp “Tanıtacağımız yazarı bilinmeyen 
‘Fütûh-nâme’ adlı eser, doğrudan Fütüvvet-nâmelerle ilgili görünmemekle beraber eserde ‘ahî, birâder, er’ 
hitaplarının bulunması ve tasavvufî-ahlakî konulara yer vermesi, fütüvvetnâmelere yaklaştırmıştır. Sûfî 
tarikatı gibi düşünülen Ahî teşkilâtı için yazılan fütüvvetnâmelerin tasavvufî-ahlakî kısmında yer alan 
öğütleri bu eserde de görebiliyoruz(Altuner,1999:23).”  ve “…elimizdeki eserin, manzum bir ahlakî kurallar 
kitabı veya broşürü olarak, Ahî teşkilâtının eğitilmesi için yazılmış olduğunu düşünmekteyiz(Altuner, 
1999:24).” ifâdeleriyle de eserle ilgili hükmünü vermiştir. Emine Yeniterzi de buna dayanarak eserin 
fütüvvet-nâme türünde olduğunu, zikretmiştir (Yeniterzi, 2007:457). Altuner, bildirisinin devamında, “Bu 
hitap şeklinin edebiyatımızda örnekleri çoktur.” diyerek Yunus Emre’nin: 

Ben bende seyr iderken aceb sırra irdüm ahî 
Bir siz dahı sizde görün dostu bende gördüm ahî 
İy yaranlar iy kardaşlar görün beni nitdüm ahî 
Ere irdüm eri buldum er eteğin dutdum ahî (Altuner, 1999:24)” 

beyitlerini örnek olarak vermektedir.Aslında bu bir bakış açısını yansıtıyor: Altuner’in mehaz olarak 
gösterdiği Torun, bu konuda: 

“Anadolu’da Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın kurucusu  Yunus Emre ‘Fütüvvet-nâme’ türü içinde 
fütüvvetin temel ilkelerini ele alır…Yine Fütüvvet geleneğinde Şed merasiminde üstad’ın 
şakirde yaptığı nasihatlerden biri ‘Elün ile komaduğın götürme’ şeklindedir. Yunus Emre şu 
ifadesinde adeta bir merasimde üstad mertebesindedir: 

Komaduğın aradan nesneyi götürmegil 
Komaduğın götürmek bu dura yatlu pîşe 

      Hele hele: 
İy yarenler iy kardeşler görün beni ni’tdüm ahî 
Ere irdüm, eri buldum, er eteğin dutdum ahî 
Canum bir gözsüz canıdı içi dolu sen ben idi 
Dutdum miskinlik eteğin ben menzile yitdüm ahî 
Anladum kendü halümi gözledüm toğrı yolumı 
Dutdum ulular eteğin Hazret’e ben yitdüm ahî 

sözleri ister istemez intisap merasiminde bey’at eden ve bu esnada yol kardeşinin eteğine 
yapışan bir talip tasavvuruna zorluyor(Torun, 1998: 436-437).”  

 demektedir. Bu durumda, Torun ve Altuner’e göre “ahî, birader, er” kelimelerinin geçtiği her eser fütüvvet-
nâme, Yûnus Emre bir ahî teşkilâtı mensûbu, eserleri de birer fütüvvet-nâme olacaktır.  

Aynı manzûmeleri bir başka araştırmacı ise “Yunus, ahî kavramını tamamen sûfîyâne bir telakkiyle 
ele almaktadır. Ayrıca ahî redifli ikitane de manzume yazmıştır. Bu şiirlerde Yunus, Ahî’yi Allah’a talip ve 
muhib kişi (yaran) anlamında bir manâ yüklemektedir. Yunus, aşağıdaki manzûmede kendisini bir sâlik 
olarak tanıtmakta; ahîyi mürşid-i kâmile bey’at tavsiye etmektedir. Salik bir etek tutmadan önce, canının 
gözsüz bir can, içinin sen-ben (kesret) fikriyle dolu olduğunu, miskinlik eteği (fenâ yolu) ni tutarak nefisten 
kurtulduğunu söyler. Bütün bu hususlar, salikten –talib ahîye- birer öğüttür (Tatcı, 1997-I:556).” sözleriyle 
değerlendirmekte, yani ahîlik teşkilatıyla değil, tarikat âdab ve erkânıyla ilişkilendirmektedir. 

Anlaşılacağı üzere Yûnus, ahî kelimesini ale’l-ıtlak “kardeş” ya da “tarîkat kardeşlerinden bir 
kardeş” mânâlarında kullanmaktadır ki bu onu ahîlik teşkilatı mensûbu, eserini de fütüvvet-nâme 
yapmayacağı gibi, bu kelimelerin geçtiği Fütûh-nâme’yi de ahîlik teşkilâtı mensuplarını eğitmeye yönelik 
yazılmış bir fütüvvet-nâme yapmayacaktır. Ancak Fütûh-nâme’ye fütüvvet-nâme değildir, demek de 
mümkün gözükmemektedir. Konunun anlaşılması için fütüvvet kavramının ve fütüvvet-nâmenin 
tanımlarına bakmak da fayda vardır: 

Aslında tasavvufî bir kavram olan ve Arapça “feta” (genç) kökünden türetilen fütüvvet, tasavvufun 
esaslarını konu alan ilk eserlerden Sülemî’ninKitabü’l-Fütüvve’sinde  “(Allâh’ın) emirlerine uyma, güzel 
ibâdet, her kötülüğü bırakma, zâhiren ve bâtınen, gizli ve açık ahlâkın en güzeline sarılmandır 
(Sülemi,1977:24)”; yine tasavvuf klasiklerinden sayılan Kuşeyrî Risâlesi’nde “Fütüvvetin esâsı, insanın ebedî 
olarak (başkası için ve) başkasının işinde çalışmasıdır. Amr bin Osman Mekkî, 'Fütüvvet güzel ahlaktır.' der. 
Cüneyd’e fütüvvetin ne olduğu sorulmuş, o da, 'Fütüvvet fakirden nefret etmemek, zengine yaranmaya 
çalışmamaktır.' diye cevap vermiştir (Fakir ile zengini bir tutmak fütüvvettir.) (Kuşeyrî, 2014: 306-307).”; ve 
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü’nde “Gençlik, yiğitlik, mertlik. Fedâkârlık, ferâgât, mertlik, adamlık, insanlık, bir 
kimsenin sırf insânî mülâhazalarla başkalarının hak ve menfâatini kendisininkinden önde tutması; 
toplumun ve fertlerin kurtuluşu ve mutluluğu için kendini fedâ etmesi. Garazsız, ivazsız, yani herhangi bir 
karşılık ve ödül beklemeden başkalarına yardım ve iyilik etmek. Başkalarını kendinden daha önemli ve daha 
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saygıdeğer olarak görmek (Uludağ, 2001:140).” ifadeleriyle tanımlanmıştır. Bu tanımlar bize fütüvvetin, 
güzel ahlaklı, yardımsever, diğerkâm, fedâkâr, iyiliksever olmayı ön gördüğünü söylemektedir. Bir başka 
tanımda ise “Adamlık ve erlik mânasına gelen ‘mürüvvet’ kelimesiyle gençlik, yiğitlik ve cömertlik 
mânalarını ifade eden ‘fütüvvet’ kelimesi, esas itibariyle tasavvufa dayanan, fakat aynı zamanda iktisâdî 
teşekkülleri de kavraması ve sanat erbabını teşkilatlandırması bakımından ekonomik bir hüviyet de taşıyan 
ehl-i fütüvvet tarafından daha şümullü mânalara alınmış bir terim olmuştur. Bunlarca mürüvvet, fütüvvetin 
esasıdır, fütüvvetse mürüvvetin sonudur. Bu bakımdan her mürüvvet ehli, fütüvvet sahibi değildir, fakat 
her fütüvvet ehli, mürüvvette en ileri dereceye varmıştır  (Gölpınarlı,2011:17).” sözleriyle fütüvvetin Ahîlik 
teşkilâyla ilişkili yönü vurgulanmaktadır. Fütüvvet-nâme ise “Fütüvveti konu alan veya fütüvvetin âdâb ve 
erkânı hakkında bilgi veren eserlerin ortak adı. İslâm dünyasında VIII. yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp 
zamanla tasavvuf çevrelerine ve meslekî teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kavramını konu edinen ve 
giderek bu teşekküllerin bir çeşit nizâmnâmesi hüviyetine bürünen risâlelere genellikle fütüvvetnâme 
adı verilmektedir (Ocak,1996 :XIII/265).” şeklinde tanımlanmaktadır. Fakat fütüvvet-nâme deyince tek tip 
eserlerden söz etmek de mümkün değildir; çünkü bu eserlerin muhteviyâtı zaman içinde farklılaşmış ve üç 
tip fütüvvet-nâme ortaya çıkmıştır:  

“1. Sûfî Fütüvvetnâmeleri (IX-XIII. yüzyıllar). Tasavvuf tarihinin kendi geleneğine bakılacak 
olursa IX. yüzyıldan itibaren Ahmed b. Hadraveyh, Hâris el-Muhâsibî, Cüneyd-i Bağdâdî 
gibi bazı büyük sûfîler fütüvvetten tasavvufla eş anlamlı bir kavram olarak söz 
ediyorlardı.Bununla beraber bu kavramın geniş bir biçimde ancak X. yüzyılın sonlarına 
doğru yorumlanmaya başlaması sebebiyle, tasavvuf kaynaklarında fütüvvete ayrılan 
bölümler veya risâleler ancak bu yüzyıldan sonra görülmeye başlanmıştır. Bu risâlelerde 
anlatılan fütüvvetin tasavvuf kavramından hemen hemen hiçbir farkı yoktur. Bu 
mutasavvıflar, bazan yanına eklenen “mürüvvet” (mürûe) kelimesiyle birlikte kullandıkları 
fütüvvet kavramıyla tasavvufu tarif etmişler, onun çeşitli anlamlarını açıklamaya 
çalışmışlardır.  
2. Fütüvvet Teşkilâtına Ait Fütüvvetnâmeler (XIII-XIV. yüzyıllar). Bu anlamdaki ilk 
fütüvvetnâme, Abbâsî Halifesi Nâsır-Lidînillâh’ın, Abbâsî hilâfetinin iyice zayıflayan merkezî 
otoritesini güçlendirmek amacıyla fütüvvet kurumunu kendi kontrolü altına almaya teşebbüs 
etmesi sonucunda danışmanı ünlü mutasavvıf Şehâbeddin es-Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) 
yazdırdığı Risâletü’l-fütüvve’dir. Sühreverdî böylece, fütüvvetnâmelerin tarihinde artık 
bilinen hüviyetiyle bir kurumolarak fütüvvet teşkilâtının nizamnâmeleri niteliğini taşıyan 
fütüvvetnâme türünü başlatmıştır. 
3. Ahî Loncaları Fütüvvetnâmeleri (XIII-XVI. yüzyıllar). XIII. yüzyılda Anadolu’da 
Ahîlik teşkilâtının gelişme göstermesiyle birlikte Ahî fütüvvetnâmeleri ortaya çıktı. 
Ahîlik kurumu çerçevesinde Anadolu’da kaleme alınan bazı Türkçe fütüvvetnâmeler 
de vardır. Bilindiği kadarıyla bunların ilki, Yahyâ b. Halîl b. Çoban el-Burgazî’nin 
tahminen XIII. yüzyılda yazdığı Fütüvvetnâme’dir (Ocak, 1996:XIII/265).” 
Fütûh-nâme’nin muhtevâsına bu bilgiler ışığında bakıldığında, eserin, Altuner’in iddia ettiği gibi 

Ahîlik teşkilâtının nizam-nâmesi hükmünde bir fütüvvet-nâme ya da “manzum bir ahlakî kurallar kitabı 
veya broşürü” olmadığı anlaşılacaktır. Fütûh-nâme, tevbe, inâbe, teslîm, ilm, hilm, edeb, tevâzu, irâde, 
tevekkül, mücâhede, ibâdet, terk, şükr, sükût, sabır, zikr, muhâlefetü’n-nefs, muvâfakat, rızâ, himmet, 
sehâvet, zühd, verâ, takvâ, ihlâs, sıdk, havf, recâ, fenâ, bekâ, tecrîd, tefrîd, marifet, mahabbet, vahdet, kurbet, 
üns, hüzn ve’l-hatar, müşâhede, meclis gibi kırk tane tasavvufî kavramı içerdiği için, eğer fütüvvet-nâme 
denilecekse, yukarıdaki tasnife göre 1. sıradaki “sûfî fütüvvet-nâmeleri” grubuna dâhil edilebilir. 

Fütûh-nâme’nin Müellifi ve Telif Tarihi  
Fütûh-nâme’nin elimizde bulunan - şimdilik- tek yazma nüshasında müellif ya da müstensih ismine 

rastlanmadığı gibi telif ya da istinsah tarihi de söz konusu değildir. Yeniterzi, eseri XVI. veya XVII. yüzyıla 
tarihlemektedir (Yeniterzi, 2007:457). Eserin, “Der-Duʿ a-yı Pā[d]şā Ḥażretleri” ser-levhalı kısmında yer alan  

Selįmānį Süleymānį ʿadālet 
Musaḫḫar emrüñe mülk [ü] vilāyet 

beytindeki “Selįmānį Süleymānį” ibârelerinden hareketle Kânûnî Sultan Süleymân ya da oğlu Sultan II. Selim 
dönemlerinden birinde telif edilmiş olabileceği tahmin edilebilir ki bu da XVI.yüzyıla tekâbül etmektedir. 

Fütûh-nâme’nin Edebî Yönü 
Eserde Eski Anadolu Türkçesinin izlerini hem kelime hem de ek bakımından oldukça yoğun bir 

şekilde görmek mümkündür. 
Tekil I. şahıs eki –ven: 

Didi isterven ammā gör[e]mezven 
Dilegüm çoḳ birine iremezven 
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Gelecek zaman eki –ısar: 
Binā itdüm yine taḳvā evini 
Giren bu eve çıḳısar sevini 

Zarf-fiil eki –üben: 
  Bile anı bu ʿālemde yaḳįni 

Bıçaḳdan farḳ idüben bile ḳını 
Şu örnekte, Türkçe bir kelimede -dan çıkma durumu yerine Farsçada aynı anlamı taşıyan “ez” ön eki 

kullanılmıştır: 
  Cemāddur bu sen ādemsün ḳarındaş 

Sen aʿlemsün Ḥaḳ’ı bilmekde ez ṭaş 
Bugün için arkaik sayılabilecek kelimeler de kullanılmıştır: 
“Tuzak”mânâsındaki “bâğ badrık” kelimesi: 

Ḳulaġı ider ṣaġır imsāk aḫį 
Ḳor elinden bāġı badrıġı saḫį 

“Ön”mânâsındaki“iley” kelimesi: 
  Baḳup gördi ileyinde imāmuñ 

Ṭuş oldı gözine ol dem Cehāmuñ  
“Buruşturmak”mânâsındaki“dürmek” kelimesi: 

Ṣalıvirdi anı kesmedi başın 
Dürüp gül yüzini çatmadı ḳaşın 

“Ziyafet vermek, yedirip içirmek”mânâsındaki “toylamak” kelimesi 
  Nihāyet bendeye pend eylediler 

Maʿārif ḫˇānı ile ṭoyladılar 
“Arapça, incelikleri olan bir dil…’Nazm’ kelimesini bulan bir millet, ‘şiir’ diye bir başka kelimeye 

ihtiyaç duymayabilirdi; lâkin, önemli ve gerekli bir ayrımı fark etmiş olsalar gerek. Nazım, vezin ve kafiye 
nizâmına sokulmuş sözdür; güzel olması gerekmez. Tarih, felsefe, lûgat gibi estetik tarafı olmayan 
konularda da manzum eser verilebilir (Özgül,2003:59).” fehvâsınca gelenekte, âhenkli olması sebebiyle kolay 
akılda tutulabilir ve ezberlenebilir olduğundan birçok eser manzûm olarak kaleme alınmıştır. Fütûh-nâme de 
bu cümleden olmak üzere nazım tekniğine uygun 560 beyitten oluşmuştur.1 Aruzun mefâ’îlünmefâ’îlün 
fa’ûlün, fâ’îlâtün fâ’ilâtün fâ’ilünvezinleri, Türk edebiyatında kısa oluşları ve belki de millî vezin olan hece 
vezninin 11’li hece âhengini çağrıştırması sebebiyle özellikle tahkiyeye dayalı uzun eserler olan 
mesnevilerde çokça kullanılmıştır.2Fütûh-nâme’de de bu iki vezin münâvebeli olarak kullanılmıştır: 1.-14. 
beyitler arası (tevhid) mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün, 15.-23. beyitler arası (na’t) fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün,  24.-237. 
beyitler arası (dört halife na’tı, devrin devlet büyüğüne dua, mukaddeme, 1,-11.makam)mefâ’îlün mefâ’îlün 
fa’ûlün, 238.-247. beyitler arası (12. makam) fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün, 248.-259. beyitler arası(13. 
makam)mefâ’îlün  mefâ’îlün fa’ûlün, 260.-269. beyitler arası (14. makam)fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 270. -330. 
beyitler arası (15.-19. makam)mefâ’îlün  mefâ’îlün fa’ûlün, 331.-338. beyitler arası (20.makamın yarısına 
kadar)fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün, 339-560. beyitler arası (20. makamın yarısından 40. makamın sonuna kadar) 
mefâ’îlün  mefâ’îlün fa’ûlün. Başlangıçta konu değişimi ile eşgüdümlü olarak vezin değişmekte ise de ikinci 
değişimden itibaren bu ıttırad bozulmakta, sekizinci değişimden sonra da neredeyse eserin kalan üçte 
ikisine yakın kısmı aynı vezinle devam etmektedir.  

Fars edebiyatında her mesnevîde eser boyunca tek vezin kullanılması âdeta bir kural hâline 
gelmişken (Çiçekler, 2004: 320) bu durumun istisnası olarak “Emir Hüsrev-i Dihlevî, dokuz 
bölüm/sipihr’den oluşan Nuh Sipihr’de her sipihr’i farklı bir aruz kalıbıyla kaleme almıştır (Fesâî, 1372:464-
68’den nakleden Kartal, 2013: 92).” Türk edebiyatında da, “mesnevîlerde genellikle baştan sona aynı aruz 
kalıbı kullanılmıştır; ancak mesnevîlerin bazı bölümlerinde veya çeşitli konuların işlendiği birtakım 
kısımlarında yeknesaklığı kırmak için ayrı kalıpların kullanıldığına şahit olunmaktadır…özellikle eski 
mevlidler ve halk için yazılmış diğer dînî, ahlâkî ve tasavvufî mesnevîlerde, genellikle birden fazla aruz 
kalıbının kullanıldığı dikkat çekmektedir (Kartal, 2013: 91).” Anlaşılan o ki, Fütûh-nâme müellifi de eserde 
yeknesaklığı izâle etmek için sık sık vezin değişikliği yoluna başvurmuştur. Yer yer imâle, med, vasl, zihaf 
gibi aruz uygulamalarının rastlandığı eserin bazı beyitlerinde fazla heceden dolayı vezin sorunu ortaya 
çıkmış ve aşağıda koyu harflerle yazıldığı gibi vezin gereği vasl yapılarak hece birleştirilmiştir: 

Baña gösterdi_irenler bu arāyı 
Yetişdüm uşda arayı arayı 
Enāniyyet olur bunda inābet 
Ḫilāfet taḫtı üzre_iderniyābet 

                                                           
1Yeniterzi yaklaşık 650 beyit olduğunu söylüyor  (Yeniterzi, 2007:457). 
2Türk edebiyatında yazılmış tüm mesnevilerden 248 mesnevîde kullanılan fâ’îlâtün fâ’ilâtün fâ’ilün %36,40 oranlı birinci;  195 
mesnevîde kullanılan mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün ise %28,63 oranıyla ikinci sırada en çok kullanılan vezindir (Kartal, 2013: 90). 
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  Sālim olmasa cenāḥı bāzinüñ 
Nice_irer ucına bunca yazınuñ 

  Siyāh reng iḫtiyār itdi mürekkeb 
Maḥabbet ṭonıyıla_oldı müheẕẕeb 

 
  Gerekdür sen de_olasın ferd-i vāḥid 

Ṭarįḳatde ḥaḳun ey merd-i ẕāhid 
Aruzla Türkçenin tam barışmadığı bir döneme ait olduğu fikrini uyandıran eserde sık sık imâlelere 

rastlanmaktadır: 
Gel ey ṭālib ṭalıb ḥamd baḥrine sen  
Muḳayyed olma keŝret nehrine sen 

  Ṭaleb ḳıl baḥr-i tevḥįd incüsini 
Mücerred ḳıl ṣadefden incüsini 
Bu deryādan çıḳar bir şeb-çerāġı 
Şebi rūşen ḳıla gün gibi aġı 

Yer yer de bir aruz kusuru olarak zihaf görülmektedir: 
  Bu şarṭile ola deryāda ġavvāṣ 

Bu baḥruñ baḥrįsi olmadı ḫarrāṣ 
Terk-i cān it Türkį maḥbūb yolına  
Terk-i cān eylese cānān yolına  

Sonunda şeddeli bir ünsüz bulunan kelimenin bu şeddeli ünsüzünü tek ünsüz okunması olan kasr 
(tahfif) a da tesadüf edilmektedir: 

  Dimekdür saña ṣabr ile ḳıl imʿān 
Ḥak’uñ  emrinde ḳılma ʿ acz-i iźʿān 

Manzûm bir eserde âhengi temin eden unsurlardan biri olarak kâfiye Fütûh-nâme’de her türüyle 
görülmektedir. 

Sadece revî harfinin benzeşmesine dayalı kâfiye-i mücerrede: 
Ki yaʿnį maḥv ola var lıġı anuñ 
Ki ṣadrında cihān yar lıġı anuñ 

Revî harfinden önceki uzun ünlülerin benzeşmesine dayalı kâfiye-i mürdefe: 
Ġanį eyle gel imdi her faḳįri 
Ne ḳıṭmįri ola ne ḫod naḳįri 

  Nedür ḥikmet didiler ey ḫarįdār 
Var-iken furṣat anı ḳılmaduñ zār 

Revîden önce gelen dahîlden önceki uzun ünlü olan tesisin benzeştiği kâfiye-i müessese: 
İlāhį ben ḳuluñı ṭāhir eyle 
Derūnından maʿārif ẓāhir eyle 

  Gerekdür beñzeye Dāvūd’a sālik 
İnābet ʿ ālemine ola mālik 

Revî harfiyle birlikte revîden önceki ünsüz harf olan kaydın benzeşmesine dayalı kâfiye-i 
mukayyede: 

Daḫı yāḳūt-ı cevher laʿl-i rengįn 
Ayır temyįz idüp ḳışrile sengįn 

Birden çok revî harfinin bulunduğu iltizâm: 
Beḳā-yı ẕāta ḥaşr olup beḳāsı 
Ġıdā ol ʿ āşıḳa Ḥaḳḳ’uñ liḳāsı  

  Velįler didiler ismini vāfį 
Ẓulümden ʿālemi ḳıldıḳda ṣāfį 

Birbiriyle kâfiyeli birden çok kelimenin bulunduğu zü’l-kavâfî: 
Gel ey ṭālib güẕer ḳıl iki likden 
Ya ḫod şįr ol ḥaẕer ḳıl dilkülikden 

Aslında bir söz sanatı olan cinasın, daha çok iki kelimeden oluşan cinâs-ı mürekkeb örnekleri 
görülmektedir: 

Dinildi anı ṣaḳlasın Yaradan 
Ġam-ı dünyā vü cismānįyaradan   
Nefes aldı nefįsinden nesįmüñ 
Ġamın çekmedi dünyānuñ ne sįmüñ 

  İlāhįbizi kem ḳılma ẕubābdan 
Luġātda iştiḳāḳı zebb-i ābdan 

Bir harfi eksik ya da değişik olarak yapılan cinâs-ı nâkıs: 
  Tevekkülden alup ḳūt-ile zādı 



 - 317 - 

Ferāmūş eyle bu fānįzevādı 
  Ayaġında terk olursa ʿayb ola 

Menzile irmesi anuñ ġayb ola 
Hem revî harfi hem de vezni aynı olan Arapça kelimelerle yapılan tarsî: 

ʿİlim oldur bilesin Ḥaḳḳ’ı taḥḳįḳ 
Bu sırda ġāmıż olan şeyʾ i tedḳįḳ 
Ṭutup burnın birisi itdi taḳbįḥ 
Hem idüp ḳubḥını iẓhār-ı teşr įḥ 

  Gerekdür sālike her dem tevekkül 
Tevekkülden ola dāyim tevessül 

  Saña da ḥāṣıl ola bu fevāyid 
Yimek içmek ola ḫonın mevāyid 

Bunların yanısıra eserde zaman zaman kâfiye kusurlarına da rastlanmaktadır. Meselâ ikfâ olarak 
adlandırılan, revînin aynı cinsten iki harf olması gerekirken birbirine yakın iki harfin revî olarak kullanıldığı 
kâfiye kusuru söz konusudur:   

  Edeb nefsi arıtmaḳdur ḫubuŝdan 
Edeb gelmez bil anı ḫār u ḫasdan 

  Beyān eyle ṭarįḳuñ ʿ uḳdesini 
ʿAyān eyle ḥurūfıñ noḳṭasını  
Bil imdi tevbe evvel şarṭ olındı 
Çü şarṭ olmasa meşrūṭ ṭard olındı  

Şu beyitte ise aslında “çaşt” olan kelimenin son harfi, muhtemelen, telaffuzdaki yumuşamaya bağlı 
olarak “d” yazılmış ve birinci mısraın son kelimesi olan “kişt” ile kâfiyelendirilerek bir kâfiye kusuru teşkil 
edilmiştir: 

Ṣaḳındı ṣaḳladı zerʿ ile kiştin 
Ki żāyiʿ itmedi ṣubḥile çaşdın 

Revînin harekesinin farklı olması da bir kâfiye kusurudur: 
   Ān sipehsālār u ān sulṭān-ı ḳul  

Bizi ol ḳıldı yüce Sübḥāna ḳul 
Revîden önceki ünsüz olan kaydın, aynı cinsten iki harf olması gerekirken yakın iki harfin 

kullanılması uyûb-ı kâfiyedendir: 
Gel ey ṭālib ṭalıb ḥamd baḥrine sen  
Muḳayyed olma keŝret nehrine sen 

Aynı şekilde, revîden önceki birbirine benzeştirilen ünlülerden birinin harf diğerinin hareke olması 
da bir kâfiye kusuru sayılmaktadır: 

  Duʿ ā ḳıldı velįler dindi āmįn 
Ḫalelden ṣaḳlasun Ḥaḳ ʿırż-ı nāmın 

Fütûh-nâme her ne kadar estetik bir haz uyandırma amacından ziyâde öğretici bir amaca yönelik olsa 
da eser, lafız ve mânâ sanatlarından hâlî değildir. Bu cümleden olmak üzere, tasavvufî mefhumların sâlike 
îzâh edildiği eserde, îzâhın muhatapta müessir olması için mücerred mefhumların teşbîh, teşhîs ve istiâre 
vasıtasıyla somutlaştırıldığı birçok örnek görmek mümkündür: 

Gel ey ṭālib ṭalıb ḥamd baḥrine sen  
Muḳayyed olma keŝret nehrine sen 

beytinde teşbîh-i beliğ yoluyla mücerred hamd mefhûmu, müşahhas bahre; kezâlik ikinci mısrada kesret de 
nehre teşbîh edilmiştir. Aynı durum aşağıdaki beyitlerde koyu yazılmış kelimeler arasında da 
görülmektedir: 

  Ṭaleb ḳıl baḥr-i tevḥįd incüsini 
Mücerred ḳıl ṣadefden incüsini 
Ḥased murġın uçırmadı oradan 
Geçürmedi behāyim ol yöreden 
Küsūfa ṣaldı rūḥı ġam buludı 
Żiyāsı şems-i ibhādan(?) bol idi 
Bil imdi rūḥa yük oldı bu hestį 
Hevā murġına yüklenir mi destį 

Bu tür teşbîh-i belîğ örneklerini çoğaltmak mümkündür: ummân-ı hayâ, maârif hânı, maârif nakdi, 
inâbet tohmı, hidâyet âfitâbı, irfân câmesi, feyz yağmuru, sabır bâdı, sabır tohmı, maârif şemsi, rızâ bâğı, 
sıdk u himâyet per ü bâli, takvâ evi, mahabbet bahri, sıdk bahçesi, bekâ bâbı, sıdk tiryâkı, arzû kabâsı, vuslat 
libâsı, kalb evi.Eserde bu benzetmelerin yanı sıra; 

Hz. Peygamber,  marifet bostanının tûtîsine benzetilerek açık istiâre, 
  Ṭūṭi-i būstān-serāy-ı maʿrifet 

Ġulġulinden fehm olınan maġfiret 
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Hz. Peygamber’in zehirli suyu içtiği hâlde zehirlenmediği hatırlatılarak telmih, 
Cürʿ a-nūş-ı ṣāf-ı erselnāk-dem 

 İtmedi teʾŝįr aña içdükde sem  
             Necm sûresi’nden  

Ān resūlu’ll āh-ı mā zāġa’l-baṣar 
 İki sāʿatde dü kevneyni baṣar 

ve İnsan sûresi’nden alıntı yapılarak iktibas, 
  Zihį derd ü zihį dermān zihį kām  

Seḳāhüm rabbühüm  cāmı ola cām  
             Zıt mefhumlar bir arada kullanılarak tezat, 

  Naẓar ḳıl cemʿ ine emrini anuñ 
Bula tā vaḥdeti keŝretde cānuñ 

  Yalanı gerçege döndür gel imdi 
Bu fānįde çoḳ aġla az gül imdi 

  Fenā-y-ıla beḳāyı añlasa ol 
Nedür Ḥaḳḳ’uñ kelāmın diñlese ol 

  Vire  kendüyi ala dost rıżāsın 
Fenāya vire bu varlıḳ ḳażāsın 
Bulara żıddile ḳıl sen ʿilācı 
Baḫįl olma saḫį ol ṭoyur acı 

Atasözü ve deyimlere yer verilerek irsâl-i mesel, 
  Olur her bir ini şüñ bir yoḳuşı 

İnişine göre yine çıḳışı 
  Çatal ḳazıḳ yire geçmez didiler 

Diyenler bunı şekkerler yidiler 
  Ḳoruḳ ḥelvā olur ṣabr-ile ey cān 

Teʾ enniyle irişür Ḥaḳḳ’a insān 
Ṣalıvirdi anı kesmedi başın 
Dürüp gül yüzini çatmadı ḳaşın 

Birbiriyle ilgili unsurlar iki mısrada belirli  bir düzende sıralanarak leff ü neşr sanatları yapılarak 
anlatıma canlılık ve estetik bir boyut da kazandırılmıştır: 

  Müzeyyen ola nesrįn-ile lāle 
Boyaya yir yüzin zerd-ile ala 

Fütûh-nâme’nin Tertibi ve Muhtevâsı 
 Fütûh-nâme klasik eser tertibinde olduğu üzere besmele, hamdele, salvele, medh-i çehâr-yâr, devlet 
büyüğüne övgü/dua, sebeb-i telif ve eserin asıl konusu şeklinde tertib edilmiştir. Asıl kısım kırk makâmın 
anlatıldığı kırk bölümden oluşur. Her makâmın başlangıcında konuyla ilgil bir ayet/hadis/kelâm-ı kibâr yer 
alır. Her makâmın son beytinde de müellifin, Allah’tan kendisini, sözünü ettiği makâma ulaştırmasını 
istediği duası vardır. 

Besmeleden sonra son mısraı Türkçe, önceki beş mısraı Arapça olan ve hamdele olarak 
isimlendirilebilecek üç beyitle başlayan eserde daha sonra 11 beyitten oluşan bir tevhid manzûmesi yer alır; 
ancak bu manzûmede Allâh’ı birlemeden ziyâde, sâliki tevhid yoluna davet ve Hakk’a yakarış vardır. 
Devamında ise 9 beyitlik bir Hz. peygamber övgüsü yer alır. İlk beş beyti Farsça-Türkçe mülemma olarak 
kaleme alınan bu na’tta kalemin,Hz. Peygamber’i övme hususunda âciz kaldığı dile getirilmiştir. Akabinde 
7’şer beyitlik medh-i çâr-yâr bölümü yer almaktadır: Hz. Ebû Bekir na’tının sonunda Hz. Ebû Bekir’in “Bu 
cesedler ya kuşların kafesi ya da binitlerin ahırıdır.” meâlindeki sözü vardır. Hz. Ömer’in medhinden sonra 
da “Mahşerde Rab tarafından ilk selam verilen kişi (Hz. Ömer) dir” meâlindeki hadîs-i şerîfe yer verilmiştir. 
Hz. Osmân ve Hz. Alî na’tlarından sonra devrin padişahı övgüsüne yine 7 beyit ayrılır ve bu bölüm de 
Necm Sûresi’nin , “Allâh’ın emirlerini yerine getiren İbrâhîm” meâlindeki âyetiyle son bulur. Sebeb-i telifde 
7 beyitle izâh edilir; erenler, müellifi maarif sofrasında yedirip içirdikten sonra bu fetihlerin açıklanması işini 
onun uhdesine verirler, böylece eser kaleme alınmaya başlanır. 

“Der-Beyān-ı Muḳaddemāt-ı Erbaʿ įn”başlıklı bölümde asıl konuya girilir. Müellif, erenlerin izniyle 
marifet sırlarını ve tarîkatin düğümlerini beyan edeceğini açıklar ve bunu Türkçeyle ve dilencilerin dilenme 
üslûbuyla yapacağını ifade eder. Tâlibe ikilikten geçmesi gerektiğini söylerken de “çatal kazık yere geçmez”  
deyimini kullanır. Nasıl çatal kazık yere batmazsa, ikilikle de yol alınmaz, neticeye varılmaz. Velîler makâmı 
kırk olarak belirlemişlerdir. Eser de bundan sonra kırk makâmın izâhı üzerinden devam edecektir. Sözün 
burasında makâm kavramının ne idüğüne bakmak gerekir: “Tasavvuf ıstılâhlarından makâm, kulun tekrar 
ede ede kazandığı ve vasıf hâline getirdiği âdap ve ahlaktır. Bu edepler; bir çeşit tasarrufla, bir nevi arayış ve 
isteyişle sıkıntılara göğüs gererek elde edilir. Şu hâlde bir kimsenin makâmı, içinde bulunduğu (ve çalışarak 
ulaştığı) yerdir. Riyâzetle meşgûl olduğu şeydir (Kuşeyrî,2014:149) .” Bu tarif esas alınacak olursa Fütûh-
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nâme’de makâm başlığı altında sıralanan tevbe, inâbe, teslîm, ilm, hilm, edeb, tevâzu, irâde, tevekkül, mücâhede, 
ibâdet, terk, şükr, sükût, sabır, zikr, muhâlefetü’n- nefs, muvâfakat, rızâ, himmet, sehâvet, zühd, verâ, takvâ, ihlâs, sıdk, 
makam olarak değerlendirilebilecekken havf, recâ, fenâ, bekâ, hüzn ve’l-hatar, müşâhede kavramları, bu tarifteki 
gibi çalışarak, gayret göstererek elde edilebilecek mevkiler olmadığı için bunların, başka bir isimle 
isimlendirilmesi gerekmektedir ki bu da “hâl” kavramıdır.“Sûfîlere göre hâl, kulun kasdı, celp etme 
teşebbüsü, kazanma isteği olmadan kalbe gelen neşe-hüzün, rahatlık-sıkıntı, şevk-dert, heybet-heyecân gibi 
mânâlardır. Şu hâlde hâller Allâh vergisidir, makâmlar ise çalışılarak kazanılır. Hâller, Allâh Taâlâ’nın 
cömertlik ve lütfundan gelir. Makâmlar ise cehd ve gayret sarf etmekle hâsıl olur. Makâm sahibi makâmında 
temkîn sâhibidir. Hâl sahibi ise hâli içinde yükselme durumundadır (makâmda istikrâr vardır, hâl ise 
değişme vaziyetindedir.) (Kuşeyrî,2014:150).”“Makâm” ve “hâl” arasındaki bu ince ayrımı Hücvirî şöylece 
izâh etmektedir: “…rızâ makâmların nihâyeti ve hâllerin bidâyetidir. Burası bir tarafı çalışma ve kazanma, 
öbür tarafı mahabbet ve mahabbetin galeyânı olan bir mahaldir. Bunun üstünde bir makâm yoktur. 
Mücâhedeler burada son bulur. Şu halde rızâ, bidâyeti kazanılan, nihâyeti ihsân edilen şey nevindendir. 
(Hücvirî,2014: 245).”  Bu ayrıma rağmen kırk makâm sayılırken umûmiyetle Fütûh-nâme’de olduğu gibi 
hâl’ler de dâhil edilmekte ve bu kırk makâm sabit olmayıp eserden esere değişkenlik göstermektedir. 

“Kırk Makâm”, Türk tasavvuf edebiyatında umûmiyetle “dört kapı” ile birlikte anılır. “Şerîat, 
tarîkat, marifet ve hakikat”in dört kapıyı teşkil ettiği sistematikte her bir kapıda on olmak üzere toplam kırk 
makâm zikredilerek tasavvuf esasları izâh edilir. Haddizâtında “dört kapı kırk makâm (ya da eşik)” 
tasavvuf yolu için alem olmuş bir ibâredir. Tasavvufî Türk edebiyatının ilk temsilcisi olan Hâce Ahmed-i 
Yesevî, Fakr-nâme adlı eserinde dört kapı kırk makâm’ı şöyle izâh eder: “Hz. Ali radiyallahü anhu rivayet 
kılurlar kim, dervişlik makamı kırk turur. Eğer bilip amel kılsa, dervişliği pâk turur ve eğer bilmese ve 
örgenmese, dervişlik makamı anga harâm turur ve câhil turur. Ol kırk makamın onı makam-ı şerî’atda turur 
ve onı makam-ı tarîkatda turur ve onı makam-ı ma’rifetde turur ve onı makam-ı hakîkatda turur (Tatcı, 
1997-I:417). ” 

“Hünkâr” sıfatıyla marûf Hacı Bektâş-ı Velî deMakâlât’ında dört kapı kırk makâmışöylece izâh eder: 
“Kul, Çalab Tanrı’ya kırk makamda irer, dost olur. Onı şerî’at içinde, onı tarîkat içinde, onı ma’rifet içinde, 
onı hakîkat içindedür (Hacı Bektâş-ı Velî, 2007: 68).” Hacı Bektâş-ı Velî’ye ittibâ eden Alevî–Bektâşî 
geleneğinin yazılı kaynaklarından Erkânnâme’de dört kapı şöyle ele alınmaktadır: “İmdi şerî’atı tamam idüp 
andan tarîkata kadem basa ve hem tarîkat üzerine itikâdı sâf ola ve irâdeti kavî ola tâ rehber emrine beli 
deyüp tarîkat erkânların yerine getüre ve edeb-i tarîkat kendüde tamâm olmasa ol kimse ehl-i tarîk olmaz. 
Öyle olsa ol kimse tarîkatı marifete ulaşduramaz. İmdi bir kimse tarîkatı marifete yetürmese anun gibidür ki 
marifetsiz âdemin misli susuz yire benzer. Zîrâ susuz yirde ne nesne olur ne ot biter ve ne ağaç biter ve hem 
andan meyve zuhûra gelüp insan lezzet bulmaz. İmdi bir kimse dahı tarîkatın marifete yetürmese ol o susuz 
yere benzer ki anda ne hayvân ne insân sâkin olur. Öyle olsa ol memleket harâb olur (Kaplan, 2007:169-170). 
” 

Fütûh-nâme’de bu kırk makâm, sâlikin kemâle ermesi için talîmî bir üslûpla anlatılır. Eserde, sözü 
edilen tasavvufî kavramların etraflı tarifleri verilediği için, bu kavramların tasavvufî literatürdeki karşılıkları 
verildikten sonra eserde nasıl ele alındıkları aşağıda gösterilmiştir. 

İlk makâm "tevbe"dir; çünkü “tevbe, sâliklerin vuslata ermeleri için uğradıkları menzillerden ilk 
menzil, tâliplerin ulaştıkları makâmlardan birinci makâmdır (Kuşeyrî, 2014:187).” Fütûh-nâme, bu 
öncelemeyi iki gerekçe ile açıklar: Birincisi aklî olandır, nasıl ki kurşuna altın karışınca birbirinden ayrılması 
için bir potada eritilmesi gerekirse tevbe de altın gibi olan insanı kurşun gibi olan günahlardan ayırmak için 
şarttır. Zaten tevbe ”her türlü kötü halden, her türlü iyi hale dönmektir  (Sülemi, 1981/23).” Naklî gerekçe 
ise fermân-ı İlâhî, yani bölüm başında zikredilen Kur’ân-ı Kerîm’in Nûr sûresinin “…Ey müminler, hep 
birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” meâlindeki 31. âyetidir. “Allâh’ın men ettiği şeylerden Allâh 
Taâlâ’nın hoş ve güzel olan emirlerine dönmek anlamına gelen tevbenin üç makâmı vardır: Birincisi tevbe, 
ikincisi inâbe, üçüncüsü de evbedir. Tevbe, cezâ korkusudur; inâbe, sevap talep etmektir; evbe, emre itâattir. 
Tevbe, umûm müminlerin makâmıdır. İnâbe mukarreblerin ve evliyânın makâmıdır. Evbe, nebî ve resullerin 
makâmıdır. İmdi tevbe, kebâirden tâata dönüştür. İnâbe segâirden mahabbet hâline rucû etmektir. Evbe, 
neftsen Allâh Taâlâ’ya dönmektir. (Hücvirî,2014: 357).” Sâlik, tevbe ile kalbini sâfî kılmalıdır.Fütûh-nâme’de 
kalp bir arıya teşbîh edilir, nasıl ki arı çiçekleri dolaşmadan petekte bal olmazsa onun gibi, esmâ-i hüsnâdan 
kulların tevbesini kabul edici anlamındaki “Tevvâb” ismi de gönülde zuhûr etmezse kalp arısının vücûda 
rûh balını getiremeyeceği söylenir. 

İkinci makâm “inâbet”tir. İnâbet, tevbekâr olmak anlamına gelir (Seyyid, 2008:238); ancak tevbe 
insanın görünür günâhlarından, inâbe ise içindeki kusurlardan vazgeçip Allâh’a dönmesidir; inâbe, tevbenin 
ileri ve daha mükemmel bir derecesidir. İnâbe her türlü maddî ve mânevî engellerden yüz çevirip Allâh’a 
yönelmek, aynı zamanda el alma, bir şeyhe bağlanma (Uludağ, 2001:186) mânâlarını da hâvîdir. Bir başka 
görüşe göre de “inâbe, kulun Hakk’ın irâdesine uyarak Hakk ile olması, fânîye bağlanmadan şevk ile Allâh’a 
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koşmasıdır. Allâh’ın sevâb ve mükâfâtına bel bağlayarak O’na yönelmesidir. Tevbenin orta noktasıdır 
(Yılmaz H.K., 2010: 161).” Fütûh-nâme’de inâbet makâmına Sâd sûresinin “…(Dâvûd…hemenRabbine tövbe 
istiğfâr etti) eğilerek yere kapandı ve Allâh’a yöneldi” meâlindeki 24. âyetinden bir iktibasla berâ’at-i istihlâl 
yapılarak başlanır.İnâbe, Hz. Dâvûd üzerinden anlatılırken bir bostan metaforuna başvurulur ve Hz. 
Dâvûdörnek gösterilir: 

  Eküpdür ḥażret-i Dāvūd evvel 
İnābet toḥmını bu yirde ekmel 

  Ṣuvardı ekinini göz yaşıla 
Yeşerdi bitdi döndi reng yeşile  

beyitleriyle Hz. Dâvûd’un yere kapanarak çok ağladığına ve bunun neticesinde otların yeşerdiğine (Köksal, 
2010: II/190) telmîh edilir ve 

  Otuz yıl hem-nişįn olmışdı ey dil 
İnābet hem nedāmet aña key bil  

beytiyle de inâbet pişmanlık, dolayısıyla da tevbe ile ilişkilendirilir. 
Üçüncü makâm "teslîm"dir. Kulun bütün hallerinde kendisini Allâh’a bırakması (Kâşânî, 2004:133) 

olarak tanımlanan teslîm makâmına bu makâmın nümûne-i imtisâli olan Hz. İsmâil zikredilerek başlanır. 
Hz. Peygamber’in bir hadisi ve Saffât sûresinin Hz. İbrâhim’in oğlu İsmâil’i kurban etmesini anlatan 
“(Nihâyet her ikisi de Allâh’ın emrine) boyun eğip (İbrâhim de onu boğazlamak için) yüz üstü yere yatırdı. ” 
meâlindeki 103. âyeti iktibâs edilir. Sâlike İsmâil gibi teslîm olması öğütlenir. Çünkü “teslîm, sikâ ve 
tevekkül hâlinden daha mükemmel bir hâldir; yakîn sahiplerinin hâlidir. Kayıtsız şartsız Hakk’ın fermânını 
benimsemektir. Teslîmin en güzel örneği Hz. İbrâhim ile Hz. İsmâîl’dir; zîrâ biri göz nûru evlâdını kurbân 
etmeyi, diğeri kurbân olmayı kabullenmişlerdi (Uludağ, 2001:354).”Zâten insânlar, ezelde “Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim?” suâline “Evet, sen bizim Rabbimizsin.” cevabını vererek Hakk’a teslîm olmuşlardı. 

“Müminin kurtuluşu ve dostu ilimdir.“ hadîsiyle başlanan "ilm" makâmı için örnek şahsiyet Hz. 
Alî’dir,  

ʿİlim şehrine miftāḥ oldı rūḥı 
Ṣayılmazdı anuñ fetḥ [ü] fütūḥı 

beytiyle “Ben ilmin şehriyim, Alî o şehrin kapısıdır.” hadîsine telmih edilir. Hâricîler, Hz. Alî’ye ilim mi 
iyidir yoksa ganimet malı mı, diye sorunca o da, kişiyicennete gönderen Allah’tır, ilim seni kırk türlü 
beladan saklar, halbuki altun gümüş kişi üzerinde bir sahiplik, efendilik hükmü gösterir, der. Tasavvuf 
erbâbınca ilim, ya aklın veyâ keşfin eseridir (Seyyid, 2008:798). İlim, bilen için meydana gelen hakikattir. Bu 
hakikat bulundukları hâl üzere mevcûda ve var olduğunda mâduma ilişir.İlm, bir ayn için ayn’ın ortaya 
çıkmasıdır; yani, bir hakikat adına bir hakikatin zuhûr etmesidir (Kâşânî,2004:397-98). Fütûh-nâme de ilmi, 

ʿİlim degül kāġıdları ḳurutmaḳ 
Medārisde çıḳup cübbe ṣarartmaḳ 
ʿİlim oldur bilesin Ḥaḳḳ’ı taḥḳįḳ 
Bu sırda ġāmıż olan şeyʾ i tedḳįḳ 

beyitlerinde olduğu gibi okuyup yazma olarak değil, tahkîk ve tedkîk yoluyla elde edilen ledün ilmi olarak 
ele alır. 
 Beşinci makâm olan "hilm" bahsine Hz. Peygamber’in “Hilm, müminin şerefi ve büyüklüğüdür.” 
meâlindeki hadisiyle başlayan müellif, bu makâmda Hz. İbrâhim’i örnek gösterir. Bilindiği üzere Hz. 
İbrâhim’in sıfatı “halîlullâh” yani Allâh’ın dostu’dur. Allâh (CC) semâ ehline, yeryüzündeki yarattıklarım 
bana sizden daha evlâdır deyince meleklerden birisi izin isteyerek yeryüzüne iner ve deve yağlayan Hz. 
İbrâhim’in yanına gider, ona fakir bir insan kılığında görünen melek, kendisinin fakir olduğunu, Allâh için 
kendisini zengin kılmasını ister, Hz. İbrâhim de dost (Allâh) adını hilmle anan bu misafire bütün varlığını 
ikrâm eder. 

Hilm, bir suçluyu suçundan ötürü cezâlandırmaya kâdir iken cezâlandırmamaktır; Halîm olan Allâh 
günahkârları, tevbe etsinler diye, cezâlandırmakta acele etmez, kul da kendine ezâ edenlerden nefsi için 
intikâm almaz, nefsine gazabını yutturur, gazap ateşini hilm ile söndürür (Seyyid ,2008: 451). Hilm, 
yumuşak huylu olmak. Öfke ve hiddet zamanında gösterilen sükûnet, hiddet gerektiren halde sâkin ve 
serinkanlı olmak. Haksızlık yapana karşılık vermeyi ertelemek. Tahammüllü ve hazımlı olmak, öfkeyi 
yutmak, halkın ezâ ve cefâsına katlanmaktır. (Uludağ,2001:170). Hilm, literatürde böyle geçmekle birlikte 
Fütûh-nâme’de, Hz. İbrâhim’in cömertliği ve alçakgönüllüğü bağlamında ele alınmıştır. Filhakîka Hz. 
İbrâhim, yumuşak huylu ve yufka yürekli bir zâttır (Köksal, 2010: I/225); ancak metinde bu yönünün 
dikkate alınmadığı görülmektedir.  

Kişiyi kötü hal ve hareketlerden vazgeçiren bir meleke (Uludağ 2001:116), sâlikin ifrat ve tefrit 
arasında orta bir yol tutmasıyla taşkınlık ve sıkıntıdan uzak kalması (Kâşânî, 2004: 46); bütün hayır ve iyi 
meziyetlerin toplamı (Kuşeyrî, 2014: 372) olarak tanımlanan edeb makâmı altıncı makâmdır. Fütûh-nâme ’de 
edeb; İlâhî bir tâc, Rabbânî bir nûr ve nefsi kötülüklerden arındırmak olarak dile getirilmektedir. Örnek 
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olarak da Hz. İsâ’nın havârîleri ile gezerken rastladıkları köpek leşi karşısında havârîlerin burunlarını 
tutarak iğrenmeleri, Hz. İsâ’nın ise ne güzel dişleri var diyerek onun güzel yönünü görmesi daha sonra da 
karşılarına çıkan domuz sürüsüne hiç zarar vermeden sürünün geçişine izin vermesinin sebebini 
sorduklarında bu yolun nevâlesinin âşinâ ya da yabancı hiç kimsenin, elinden incinmemesi olduğunu 
söylemesi verilir. Haddizâtında tasavvuf yolu cümle mahlûku bir ve hoş görme edebidir.  

“Allâh tevâzu göstereni yükseltir, tekebbür edeni küçültür.” hadîs-i şerîfiyle başlayan yedinci 
makâmın mevzûu "tevâzu"dur. Tevâzu, sözlüklerde “alçakgönüllülük; kulun, Hakk’ın tasarrufuna boyun 
eğmesi (Kâşânî, 2004:164); insanın nefsini Hakk’ın huzurunda kulluk mevkiine koyması, halka karşı şefkatli 
olması, kibirli ve gururlu olmaması; Hak’tan hakkı, Hak için kabul etmek; Hak karşısında eğilmek, hakkı 
kabullenmek  (Uludağ, 2001:356)” olarak tanımlanmaktadır. Fütûh-nâme ’de tevâzu için örnek gösterilen kişi 
Hz. Süleymân’dır. Süleymân’ın inişi nasıl sağlamsa yükselişi de ondan daha sağlamdır, tıpkı her inişin bir 
çıkışı ona göre de her çıkışın bir inişi olduğu gibi; o, karınca gibi mütevazıdır, abâ giyinip sarık sarar bu 
yüzden de onun tahtı yel üzerinde seyretmiştir. Alçakgönüllü olanı göğe, kibirli olanı ise zemine çekerler. 

Sekizinci makâm "irâdet"tir. İrâde, bir şeyi isteme, arzulama, bir işi yapmaya niyet etme mânâlarını 
hâvîdir. Tasavvufî mefhûm olarak da “… hayrı murâd etmeğe mahabbet derler ve hayrı ve şerri murâd 
etmeğe irâdet derler. Velâkin irâdet, mahabbetden e’ammdır. Zîrâ her murâd olan mahbûb olmaz. İrâdet, 
murâd etmek demektir. İrâdet-i mürîd, teslîmiyyet demektir. Şeyhle mürîd, irâdeti bir gerektir; zîrâ şeyh, 
kendi irâdetini Allâh Teâlâ’nın irâdetine uydurmuştur, başka irâdeti yoktur. İmdi mürîd dahi irâdetini 
şeyhinin irâdetine uydursa, hemân Hakk’a uydurmuş olur…Zîrâ kendi irâdesi ile yürüyene tarîkat eri 
demezler (Seyyid, 2008: 156).”Anlaşılacağı üzere mürîd, irâdesini şeyhine teslim etmiş kişidir, şeyh de 
murâdını murâd-ı İlâhîye uydurduğuna göre mürîd irâdesini ref etmiş, Hakk’ın murâdına rızâ göstermiş 
kişidir, dolayısıyla şeyhinin murâdı ile murâdı örtüşmeyen kişi tarîkat eri olamaz. İşte bu yüzden “irâde, 
(tasavvuf ve) sülûk yolunda gidenlerin başlangıç hâlidir (Kuşeyrî, 2014: 283).” Fütûh-nâme’de de irâde bu 
minvâl üzere açıklanmış,meşhûr mutasavvıflardan Hasanu’l-Harakânî’nin ağzından 

  Olur mı bendenüñ hergiz murādı 
Murādu’llāh ḥużūrında irādı 

beytiyle kulun, murâd-ı İlâhîden gayrı murâdı/irâdesi olamayacağı vurgulanmıştır. “Bu anlamda tasavvufta 
irâde, irâdesizliktir; yani sâlik kendi irâdesini ortadan kaldırıp yerine Hakk’ın irâdesini koyar ve Allâh’ım 
sen ne istiyorsan, ben de onu istiyorum, isteğinden başka isteğim yoktur, der (Uludağ, 2001:189).” 
 Talâk sûresinin “ Kim Allâh’a tevekkül ederse, O, kendisine yeter.” meâlindeki üçüncüâyetiyle 
başlayan dokuzuncu makâmın mevzûu "tevekkül"dür.  “Tevekkül, kalbin güçlük çekmeden Allâh’a itimâd 
etmesi, O’nun katında bulunan şeye güvenmesidir. İbnü’l-Arabî şöyle der: ‘Tevekkül nefislerin yönelme 
alışkanlığında oldukları âleme konulmuş sebeplerin yoksunluğunda, sıkıntı çekmeden kalbin Allâh’a 
güvenmesidir; güçlük çekerse, tevekkül etmiş sayılmaz.’ (El-Hakîm, 2005 610-20). ” Bir konuda netîceye 
ulaşabilmek için yapılması gerekenler yapıldıktan sonra netîceyi Allâh’tan bekleme ve O’na güvenme 
anlamı taşıyan tevekkül konusunda Fütûh-nâme’de içeriğe girmeden tevekkülün önemi ve gerekliliği 
vurgulanır: Hz.Peygamber, Mi’râc’da kâbe kavseyn makâmında iken ona Hakk’ın ilk kelâmı “Benim için 
tevekkülden daha faziletli bir şey yoktur.” olmuştur. 

Onuncu makâmda; nefsi, bedensel güçlüklere ve her halükarda isteklere karşı koymaya zorlamak 
(Kâşânî, 2004: 484) mânâsına gelen "mücâhede" vardır. Bu makâmda da sözü edilen mefhûmun neliğinden 
ziyâde ne kadar önemli olduğundan söz edilir; nefsiyle mücâhede eden kişi Hakk’ı da müşâhede eder, o 
yüzden mücâhede önemlidir. 

On birinci makâm "ibâdet" makâmıdır. İbâdet, Hakk’a kulluk etme, tapınma mânâlarını hâizdir. 
Sıradan insanlar ibâdeti cehennem azâbından kurtulup cennete girmek için yapar; ancak tasavvuf erbâbının 
ibâdeti Allâh aşkı içindir. Fütûh-nâme’ye göre ibâdet ehli, yakîne ermiştir; yakîn ise “delille değil îmân 
gücüyle apaçık olarak görme, saf kalple gaybı temâşâ, her türlü şüpheyi ortadan kaldırıp  tasdîk edilen 
gaybın hakîkatine ermektir (Uludağ, 2001:386) .”  Sâlik, ibâdet yoluyla üç yakîn mertebesine ulaşabilir ki 
onlar da şudur: “Hak Sübhânehû ve Teâlâ makâm-ı selâsenin marifet ve yakînini işâret buyurur ki 'Yâ 
Muhammed Rabbine ibâdet eyle, makâm-ı şerîatde hattâ sana ilme’l-yakîn hâsıl olunca. Ve bundan sonra 
ibâdet eyle, makâm-ı tarîkatde kalbini pâk etmeklik ile hattâ ayne’l-yakîn görünce. Ve bundan sonra ibâdet 
eyle makâm-ı hakîkatde rûhunu ve sırrını tathîr etmeklik ile hattâ hakka’l-yakîne vâsıl olunca'.…Ve burada 
üç mertebe vardır ki ibâdet, ubûdiyyet ve ubûdetdir ki ilâhiyyet, ulûhiyyet ve ulûhet mukâbilidir ki biri 
mertebe-i ef’âle ve biri mertebe-i sıfâta ve biri mertebe-i zâta nâzırdır. (Seyyid, 2008: 775).” Yani, Hakk’ı, 
şerîat makâmındaki ibâdetle bilgi düzeyinde bilme, tarîkat makâmındaki ibâdetle görerek bilme, hakîkat 
makâmındaki ibâdetle de yaşayarak bilme hâsıl olur. Fütûh-nâme’ye göre ibâdet gönül levhasından tozu 
toprağı giderir; zaten gönül Hakk’ın evidir, o yüzden gönülden Hakk’ın gayrı olan ne varsa ibâdet yoluyla 
temizlemek gerekir. 
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On ikinci makâmda "terk" söz konusu edilir. Terk, bir şeylerden vazgeçmek, yüz çevirmektir. 
Tasavvufta dört terk vardır: Terk-i dünyâ, dünyâya gönül vermemek; terk-i ukbâ cennet arzusu ve 
cehennem korkusuyla ibâdet etmemek; terk-i hestî, varlığı terk etmek; terk-i terk ise terk ettim demeyi de 
terk etmektir(Seyyid, 2008: 310-311).  Fütûh-nâme, sâlike yeme-içme ve cimrilik gibi kendisini yoldan 
alıkoyacak şeyleri terk etmesini öğütler. 

On üçüncü makâmda "şükr" mefhûmu ele alınır. “Şükür, nimeti vereni övmek demektir. Bu övgüde 
kişi, üzerindeki nimetini bildiğini gösterecek şekilde O’nu över ve kalbi saygıyla dolu iken nimetlerin O’na 
ait ve kendisince değerli olduklarını itirâf eder (Kâşânî, 2004:315).” Bu makâmın başında Sebe sûresinin “Ey 
Dâvûd’un kavmi, şükredin benim kullarımdan şükredenler pek azdır.” meâlindeki 13. âyeti verilir ve sâlike 
Dâvûd aleyhisselâm gibi çok şükretmesi gerektiği öğütlenir; çünkü şükür, kamıştan şeker çıkarır, kişinin 
yemeğini şeker eder. 

On dördüncü makâmda "sükût" anlatılır. Hz. Peygamber, kim susarsa kurtulur, demiştir. Müellif 
sâlike beş şeyin gerekli olduğunu söyler: susma, açlık, yalnızlık, seherde zikir ve az uyuma. Anlaşılacağı 
üzere bunlar tasavvuf yolunda nefis terbiyesi için ön görülen perhizlerdir.  

On beşinci makâm "sabr"a ayrılmıştır. Makâmın başında “…Şüphe yok ki Allâh sabredenlerle 
beraberdir.” meâlindeki Bakara sûresinin 153. ile Enfal sûresinin 46. âyetleri zikredilir. “Sabır, elem ve 
belâlara şikâyeti terk mânâsına gelir…Sabrı, nefse haz veren şeylerden uzaklaşmak şeklinde de tarif 
edebiliriz. Sabır makâmına ulaşmış bir kimse, musîbetlerden müteessir olmaz.Çünkü kişi belâya 
sabretmekle, kazâya râzı olur. Sûfî, riyâzet ve mücâhede için sabrı bir düstûr olarak benimsemelidir 
(Eraydın, 2008: 165).”Fütûh-nâme ’de de sâlike sabır öğütlenirken sabrın ma’ârif güneşi olduğu vurgulanır ve 
sabırla koruk helva olur atasözü hatırlatılarak Hakk’a sabırla ulaşılacağı söylenir. 

On altıncı makâmda "zikr" ele alınmıştır. Hakk’ı anmak, yâd etmek mânâsındaki zikr tasavvuf 
yolunun önemli esaslarındandır. “Zikr, Hakk Sübhânehu ve Taâlâ’ya giden yolda (riâyeti lüzumlu) kuvvetli 
bir esastır, hatta bu yolda temel şart zikirdir. Devamlı zikir müstesnâ, başka bir şekilde hiçbir kimse Allâh’a 
ulaşamaz (Kuşeyrî, 2014:301).” Fütûh-nâme’ye göre de zikr, kişiyi Hakk’a yükseltecek ve ulaştıracak bir 
Burak gibidir, Allâh’a giden yoldur, yani zikirsiz Hakk’a ulaşılamaz. 

On yedinci makâm "nefse muhâlefet"tir. “Nefse muhâlefet ibâdetin başıdır. Şeyhlere İslâm’ın ne 
olduğu sorulunca; nefsi muhâlefet kılıcıyla boğazlamaktır diye cevâp vermişlerdir (Kuşeyrî, 2014: 239).” 
Fütûh-nâme’dekişinin nefsinin heveslerine uymaması gerektiği, nefse muhâlefet etmeyenin yerinin cehennem 
olacağı hatırlatılır. 

On sekizinci makâm "muvâfakat" kavramına ayrılmıştır. Tasavvufî literatürde; Hakk’ın emrine 
aykırı bir davranış getirecek şeyleri terk etmek, muhâlefeti terk etmek, günâh olmayan işlerinde dostlara 
yardım etmek, sırrı, sırra zıd olan şeylerden temizlemek, Hakk’ın arzusu için kendi arzunu terk etmek; 
doğru yoldan gitmek, öğüt uyarınca hareket etmek (Sülemi, 1981: 32) şeklinde tanımlanan muvâfakat,Fütûh-
nâme ’de birbiriyle uyumlu olmak, birbirine muhâlefet etmemek manâlarıya ele alınmıştır. 

On dokuzuncu makâmda "rızâ" ele alınmıştır.Rızâ “Sızlanmama, yakınmama; hoşnut ve memnûn 
olma hâlidir.Rızâ iki türlüdür: Allâh’ın kulundan râzı olması ve kulların Allâh’tan râzı olmaları. Bu iki rızâ 
hâlini gerçekleştiren nefse nefs-i marziyye ve nefs-i râziyye denir. Rızâ hâlindeki veya makâmındaki kul 
‘kahrında hoş, lütfun da hoş’ der ve Hakk’ın hiçbir tecellîsinden şikâyetçi olmaz. (Uludağ, 2001:295).” Fütûh-
nâme’de müellif, bu ilişkiyi “Rıżā ehlinden Allāh oldı rāżį / Rıżā-yıla geçürse ḳış u yazı” mısralarıyla dile getirir; 
kul, kendi rızâsını Hak rızâsına fedâ etmeli ki kendi kazâsını uzaklaştırabilsin. 

Yirminci makâm “himmet” kavramının ele alındığı bölümdür. “Himmet, kalbin sadece Hakk’ı taleb 
ederek ona bağlanması; niyetin ulvî şeylere yönlendirilmesi; hiçbir beklenti ve korku duymadan her şeyden 
yüz çevirip sadece Hakk’ı isteme anlamlarında kullanılır (Kâşânî, 2004:568-69).” Fütûh-nâme’de sâlik, bir 
kuşa benzetilerek bekâ otlaklarına uçması için gerekli olan kanatlardan birinin sıdk diğerinin ise himmet 
olduğu ve kanadı sağlam olmayan bir kuşun menziline ulaşamayacağı dile getirilerek himmetin ehemmiyeti 
vurgulanmıştır. 

Yirmi birinci makâmda "sehâvet", yani cömertlik anlatılır. “Sûfîlere göre cömertliğin ilk derecesi 
sehâdır, sonra cûd gelir, en son mertebesi ise îsârdır. Malının bir kısmını veren bir kısmını kendine bırakan 
sehâvet sahibidir. Malının çoğunu harcayan ve kendine bir parça bırakan cûd sahibidir. Zarar ve sıkıntılara 
katlanarak kifâyet derecede olan maişetine başkasını tercih eden îsâr sahibidir. (Kuşeyrî, 2014: 336).” Fütûh-
nâme ’de sehâvet, budakları fenâ(yokluk)ya uzanmış bir cennet ağacına benzetilir. Sehâvet ehli Hakk’a 
erişebilir, cennet ehliyle görüşebilir. Sehâ, Hakk’ın sıfatıdır. 

Yirmi ikinci makâmın mevzûu “zühd”dür. Yasaklanmış olanlardan vicdânen ve zevken nefret edip 
yüz çevirmek (İz, 1990: 169), Allâh’tan başka her şeyi gönülden çıkarmak; değer vermemek; ne varlığa 
sevinmek ne de yokluğa üzülmek; Allâh ile ganî, Allâh ile azîz olmak (Yılmaz H.K.,2010: 179) şeklinde tarif 
edilen zühd,Fütûh-nâme ’de  

  Ẕühüd oldur ki terk ide sivāyı 
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Şuġul viren göñülden hem hevāyı 
beytinde dile getirildiği gibi Allâh’ın gayrısını gönülden çıkarmak bağlamında kullanılmıştır. Zühd ehlinin 
tabiatında helal yiyeceğe şükür, haramı işlememeye sabır, rızık için kaygılanmama, belâlardan sakınmama, 
zenginliği ve fakirliği bir görme gibi hasletlerin bulunması gerekir. 
 Yirmi üçüncü makâmda "verâ" ele alınmıştır. İlk beyitte verâ, mübâh yani yapılması ne günâh ne 
sevâb olan işlerden bile kaçınmak olarak tanımlanır. Tasavvuf literatüründe de ”Harâm olmasında şüphe 
olunan şeylerden ve hoş görülmeyen işlerden sakınmaktır. (İz, 1990: 169).” ifâdesiyle tanımlanan verânın üç 
derecesinin olduğu rivâyet edilir; birincisi haramlardan kaçınmak, ikincisi sâlihlerin verâsı ki şüpheli olan 
şeylerden kaçınmak, üçüncüsü Allâh’tan çok korkan zâhidlerin verâsı ki bazı helâlleri dahi terk etmektir 
(Seyyid, 2008: 1209-1210). Fütûh-nâme müellifine göre kişi gece gündüz ibâdet etse, namaz kılıp oruç tutsa, 
riyâzette bulunsa da verâ ehli olmasa ona yapıp ettiklerinin bir yararı olmaz. 

Yirmi dördüncü makâmın konusu "takvâ"dır. Takvâ, Allâh’a itâat ederek azabından sakınmak; önce 
şirkten, sonra kötü ve günâh olan fiillerden, daha sonra günâh olması ihtimâli olan amellerden sakınmak, en 
son olarak da fuzûlî ve lüzumsuz olan (mubah ve helâl) şeyleri de terk etmektir. (Kuşeyrî, 2014:200). Fütûh-
nâme’de de takvâ bu minvâl üzere iki kısma ayrılır; birincisi ki aslî olan îmândır, ikinci kısım ise ferâğ, yani 
kaçınma ki bu da bir önceki makâmda izâh edilen verâdır. 

Yirmi beşinci makâmda "ihlâs" konu edinilir. İhlâs,Fütûh-nâme’de altını gümüşten veya gümüşü 
kurşundan ayırma metaforuyla izâh edilir ki ihlâs, ale’l-umûm,bir şeyi “temiz ve katışıksız yapmak, seçmek, 
samimiyet, gönülden bağlılık demektir. İbâdet ve davranışları yalnız Allâh’a has kılarak yapmak, başka 
düşüncelerden temizlemektir…İhlâs, riyânın zıddı olup kalbi, temizliğini bozacak düşüncelerden uzak 
tutmaktır. (Yılmaz H.K., 2010: 169)” biçiminde tarif edilmektedir. 

Yirmi altıncı makâmda "sıdk" mevzûu ele alınır. “Sûfîlere göre sıdk, sözlerde, fiillerde ve hallerde 
gerçeğe uygunluk demektir. Bunun ise ilim ve amel yönlerinde nefsini tam kontrol edebilecek kimseler için 
gerçekleşebileceği bellidir (Kâşânî, 2004: 328).” Fütûh-nâme’de sıdk, çeşitli örnekler verilerek anlatılır: Ebu’l-
feth adlı velî, sıdk nedir sorusuna elini demirci ocağına sokup demiri çıkarır ve sıdk işte budur der, sâlik de 
bunun gibi cismini aşk ateşine tandır yapmalıdır.  

Yirmi yedinci makâmda "havf" söz konusu edilir. Havf’in lugavî mânâsı korkudur. “Kimi 
cehennemden ve oradaki azaptan, kimi Allâh’ın gazabından, kimi de Allâh’ın kendisinden korkar. Avâm ve 
halk cehenneme gireriz veya cennete giremeyiz diye korkarlar. Allâh’ın zâtından korkmak, âşıkın maşûkunu 
üzmesinden ve rahatsız etmesinden korkması gibi bir korkudur. Âriflerin korkusu böyledir. (Uludağ, 2001: 
161).” Fütûh-nâme’de de Süfyân-ı Sevrî örnek verilerek âriflerin korkusu anlatılır. Rivâyete göre Süfyân-ı 
Sevrî hastalanmış ve bir hekim onu tedâvî için gelmiştir, ancak hekim, bunun tedâvî edemeyeceği bir 
hastalık olduğunu anlar ve bu Hak korkusundan böyle olmuştur, ilâcı da yine Hak korkusudur, der. 

Yirmi sekizinci makâm "recâ" makâmıdır. Ümîd etmek mânâsına gelen recâ dâimâ havf ile birlikte 
düşünülür. Kulun Rabb’i karşısındaki pozisyonu havf ile recâ arasında olmaktır; yani kul Rabbinin 
gazabından korkacak ancak bağışlamasından da ümîdini kesmeyecektir. “Recâ, ileride husûle gelecek olan, 
arzu edilen bir şeye karşı kalbin duyduğu ilgidir. Korku (havf) zamanın gelecek parçası ile ilgili olduğu gibi, 
recâ da müstakbelde vukûu umulan bir husûsla ilgilidir. Kalbin hayatı recâ ve recâ sâyesinde (âhirette nâil 
olacağı) nimetler iledir (Kuşeyrî, 2014: 222).” Fütûh-nâme’de recâ, havf ile birlikte önce makasa benzetilir; bu 
makasla kalbin mâsivâ ile olan bağı kesilecektir, ikisinden birisi olmasa o makas bezi kesmez; daha sonra da 
havfla birlikte kuşun iki kanadına benzetilir, uçmağa (cennete) uçmak dileyen kişi ancak havf ve recâ 
kanatlarıyla uçabilir. 

Yirmi dokuzuncu makâmın mevzûu "fenâ"dır. Yok olma, hiçlik mânâlarını içeren fenâ, tasavvufî 
bağlamda dünyâdan kalbî râbıtayı koparma, kulun faâliyyet şuûrunu kaybetmesi, “abd”in yerine fâil olarak 
Allâh’ın geçmesi olarak telakkî edilir; kulun, fiilini görmemesi diye de ifâde edebilecek bu hâlde, kulun 
yerine Allâh kâim olur; Allâh görür, duyar ve tutar (Yılmaz H.K., 2010: 215). Fütûh-nâme’de fenâ, kişiyi 
bekâya götüren yol olarak tavsîf edilirken çeşitli teşbihlere de konu edilir. Meselâ nefs fenâ bulmazsa bekâ 
kapısı açılmaz; vücûd (varlık) bir ev, fenâ onun penceresidir, nasıl ki penceresiz evde oturmak eziyet ise 
fenâsız vücûdda da durulmaz. 

Otuzuncu makâm "bekâ"dır.Sonsuz olma, bitmeme, yok olmama, kalıcı olma mânâlarını taşıyan 
bekâyı, tasavvuf erbâbı fenânın zıddı ve bir sonraki aşaması olarak görür. “Bekâ kulun herhangi bir ayrım 
olmaksızın Allâh’ın her şeye egemen olduğunu görmesidir. Ardından fenânın geldiği bekâya itimât edilmez, 
bekâya yol açmayan fenâya itimât edilmez…Bekâda Hakk’ın müşâhedesi söz konusudur, fenâda ise halk 
(âlem) görülür. Buna göre bekâ, fenâdan daha yücedir. Bununla birlikte onlar birbirlerini gerektirirler ve 
aynı anda gerçekleşirler. İnsânı bir şeyden fânî kılan sebep kendisiyle bâkî olduğu şeydir. Bekâ yok olmayan 
ve değişmeyen bir bağıntıdır, hükmü de Hak ve halk için sâbit ve kalıcıdır. Bekâ ilâhî bir özellik, fenâ yok 
olucu bir bağıntı ve varlığa ait bir özelliktir. (Suad el-Hakim, 2005: 110).” Fütûh-nâme’de bekâ ülkesinin 
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sonsuzluğu vurgulanırken sâlikin fânî cismini fenâya verip Hakk’ın onu bekâ ile satın alıp bâkî olan cennete 
koymasından söz edilir. 

Otuz birinci makâm "tecrîd"e ayrılmıştır. Fütûh-nâme’de nefsin gazab, şehvet, hased, kibr, buhl, riyâ 
gibi ahlâk-ı zemîmeden soyutlanması olarak ele alınan tecrîd, tasavvuf düşüncesinde ale’l-umûm bütün 
mâsivâdan soyutlanmak, dünyayı terk etmek olarak telâkkî edilir. “Tecrîd, kulun kalbini beşerî 
bulanıklıklardan arındırdığında ilâhî müşâhedelerle baş başa kalması; Hakk’ın cereyân eden her şeyden 
ayrılıp tek kalması ve kulun da kendisine gözüken her şeyden kesilmesidir (Suad el-Hakim, 2005: 610).” 

Otuz ikinci makâmda" tefrîd" kavramı işlenir. Arapça “ferd” kökünden müştak olan bu kelime tek 
kalma, yalnızlaşma, bir olma mânâlarını muhtevîdir. Esmâ-i hüsnâdan “Ferd” ismiyle de ilişkilendirilen 
tefrîd, “Sâlikin tecrîdden sonra ulaştığı merhaledir. Sâlik kalbinde varlığı ve Hakk’ın dışındaki her şeyi 
uzaklaştırdığında Bir’i birlemiş olur. Tefrîd, ferdâniyyet hakîkatleri ile kadîm Allâh’ın birlenmesinde kulun 
tek kalmasıdır (Suad el-Hakim, 2005: 610-11).” Bir önceki tecrîd makâmı tamamlandığında cem (bir olma) 
makâmı gelir ki bu aynı zamanda tefrîd yani Hak’la bir olma makâmıdır ve bu makâmda abd ile Hak 
arasında asla hicâb (perde) olmaz (Seyyid, 2008: 308). Tefrîd, Fütûh-nâme’de bir teşbih ile anlatılır: Nasıl ki bir 
meyve ağacını sarmaşık (ak bağ) sarsa o ağaç yemiş veremez, ancak o sarmaşıklar kesildiğinde meyve verir, 
onun gibi ten ağacı da hevâ sarmaşığından kurtulursa cân meyvesini verebilir. Yani bütün bağlarından 
koparak Hak’la bir olabilir. 

Otuz üçüncü makâmın mevzûu "marifet"tir. Arapça, bilmek (arefe) mastarından türetilen marifet, 
bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, onu tanımak manâlarını müştemildir. “Ulemâ lisânında marifet, ilim 
mânâsına gelir. Onlara göre her ilim bir marifet, her marifet de bir ilimdir. Allâh hakkında âlim olan herkes 
âriftir, her ârif de âlimdir. Kul, kendisine yabancılaştığı nisbette Rabbi hakkında marifet tahsil eder (Kuşeyrî, 
2014: 398-99).” Aslında, daha önce zikredilen dört kapıdan biri de marifettir, yani tasavvufun dört ana 
rüknünden biridir. Yûnus Emre’nin söyleyişiyle 

Şerî’at, tarîkat yoldur varana 
Hakîkat marifet andan içeru (Tatcı, 1997-II: 374) 

 Fütûh-nâem’de marifetin en faziletlisinin acz olduğu söylenirken meşhûr sûfîlerden Ebü’l-Kāsım 
Semnûn b. Hamza (ö. 298/911 [?])’dan “Maʿārif söyledi bir yirde Semnūn” denerek bir anekdot nakledilir: 
Semnûn bir gün Şam’daki bir câmîde konuşmaya başlar ve âşıka maşûk istemek gerekdir, der. Buradan şu 
anlaşılmaktadır ki Fütûh-nâme müellifi marifetten, hikmetli söz söylemeyi anlamaktadır. Çünkü Semnûn, 
Hakk’a giden yoldamahabbeti marifete takdîm etmiş ve mahabbetullah hususunda kendine has bir yol 
tuttuğu için de   “Semnûn el-Muhib” (âşık Semnûn) ismiyle şöhret bulmuştur (Kartal, 2009: 498-499), 
dolayısıyla marifet makâmında değil mahabbet makâmında nümûne-i imtisâl olarak gösterilmelidir. 
 Otuz dördüncü makâmda "mahabbet" mevzû-ı bahs edilmiştir. Sevgi, mahabbetu’llâh yani Allâh 
sevgisi mânâsındaki bu söz âdetâ tasavvufun, hatta var oluşun özünü ifâde etmektedir. Tasavvufî 
düşünceye göre Hak, henûz hiçbir varlığı var etmeden önce kendi cemâline duyduğu mahabbetle kendi 
varlığının aynasında yani ahadiyyet makâmında tecellî etmiş - ki buna feyz-i akdes, tecellî-i zât, taayyün-i 
evvel, cevher-i evvel, akl-ı evvel, kalem-i a’lâ ve nûr-ı Muhammedî tabir olunur- bu tecellî olmasaydı âlem 
ve âlemdekiler vücûda gelmezdi; sâniyen ahadiyyetten vâhidiyyete tenezzül etmiş sayısız tezâhürle 
cemâlinin nurlarını sıfatlarının aynasında müşâhede etmiş, sâlisen sıfat ve isimlerinin tezâhürleri vücûda 
gelmiştir (Seyyid, 2008: 1005). Âlemin varlık sebebinin mahabbet (sevgi) olduğu anlayışı hadîs-i kudsî 
olduğu kabul edilen “Ben bir gizli hazine idim bilinmeyi sevdim(istedim).”de tam ifadesini bulmuştur. 
Fütûh-nâme’de mahabbetin bu yönlerine değinilmeden konu, bir kalem metaforuyla anlatılmıştır. Kalem 
mahabbet yollarında yelen bir âşık gibi görülmüş, mahabbet ehli olan kişinin kalem gibi başını talan (tıraş) 
edip gözü yaşlı ve sessiz olması gerektiği vurgulanmıştır. 
 Otuz beşinci makâmda konu "vahdet"tir. “Allâh Taâlâ’nın vâhid oluşu “kendisini vasfederken vaz’ 
ve ref’ sahih olmayan varlık” mânâsına gelir, denilmiştir. Yani O öyle bir tek’tir ki O’na bir şey 
eklenemez(vaz’), O’ndan bir şey eksiltilemez (ref’).Halbuki bir insan vâhid insan dediğin zaman burada 
durum tam tersinedir. Çünkü elsiz ve ayaksız bir insan, denilir, insandan el ve ayak ref’ edilir. (Kuşeyrî, 
2014: 386).” Hakk’ın vahdeti ile insanın vahdeti bu bağlamda farklılaşmış olur. Yine tasavvuf erbâbına göre 
bütün kitapların esrârı Kur’ân’da, Kur’ân’ın hakîkatleri Fâtiha sûresinde, Fâtiha’nın esrârı besmelenin “ba” 
sında, “ba”nın hakikati de altındaki noktadadır, çünkü nokta vahdetin sembolüdür; vahdet ve ehadiyyet 
vâhidiyyetin kaynağıdır ve vâhidiyyet mertebesi Hakk’ın bütün isim ve sıfatlarını kuşatmıştır. Kesret itibârî, 
vahdet ise hakîkîdir (Seyyid, 2008: 127).”Birlik mânâsına gelen vahdet çokluk mânâsındaki kesretin 
zıddıdır;Fütûh-nâme ’de kesret, vahdete delâlet olarak görülür: 

Bu keŝret virmesün saña melālet 
Ḥaḳ’uñ birligine ider delālet 

Otuz altıncı makâm "kurbet" makâmıdır. Yakınlık, yakın olma manâlarını taşıyan kurbet, tasavvufî 
bağlamda “kulla Hakk’ın arasında araçların bulunmaması veya az olması; kulun, Hak ile arasındaki ezelî 
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ahde vefâ etmesi, kâlû belâ’da verdiği sözde durması (Uludağ, 2001: 221)” mânâlarını müştemildir. Sâlikin 
seyr ü sülûku tamamen bu hedefe matûftur. Kişi nefsine muhâlefet ederek, cennet arzûsu ve cehennem 
korkusundan uzaklaşıp ibâdet ederse buna kurbet denir (Seyyid, 2008: 884). Fütûh-nâme ’de kurbet meselesi 
Ferîdüddîn-i Attâr’ın seyr ü sülûkü alegorik bir şekilde anlatan Mantıku’t-Tayr’ındaki Hüdhüd sembolü 
üzerinden ele alınır. Nasıl Hüdhüd, Simurga erişmek için zorlu bir yolculuğa çıktıysa sâlik de bu zahmetli 
tarîki ihtiyâr etmelidir. Sâlik, bir de, avcı kuş olan şehbâza teşbîh edilir. Nasıl ki avcı kolunda tuttuğu 
şehbâzı avını yakalaması için uçurursa, aynen öyle Hak da kulunu, kurbeti avlaması için uzağa salmıştır, 
yani âlem-i ervâhtan dünyâya göndermiş, kul da bu dünyâda tekrâr sâhibinin kurbüne ulaşmak için kanat 
çırpacaktır. 

Otuz yedinci makâmın konusu "üns"tür. “Ülfet etmek, cana yakın olmak, ahbab canlı olmak, sıcak 
ilgi, candan sevgi; sevgilinin kemâlini zevkle seyretmek, İlâhî cemâli temâşâ etmekten haz almak; âşığın 
sevgilisiyle samîmî olması, resmîliğin ortadan kalkması. Celâlin cemâli, gönülde ulûhiyyet mertebesinin 
güzelliğini temâşâ etmekten hâsıl olan eser, etki (Uludağ, 2001: 368)” diye tanımlanan bu hâli Fütûh-nâme 
müellifi sâlike nasîhat ederek anlatır; sâlik halkla ünsiyyet kurup da Hak ünsini terk etmemelidir, Cüneyd-i 
Bağdâdî(öl. 911)’ye göre ünsün son noktası Hakk’ın görülmesidir. “Üns makâmında bulunan bir sâlik ateşe 
atılsa veya kılıçla yüzüne vurulsa yaşadığı derin rûhî hazlar sebebiyle bunu hissetmez. Hz. İbrâhim’in 
ateşteki hâli gibi (Uludağ, 2001: 368) .”Fütûh-nâme ’de bu durum, 

  Eger bir kimse seyf ile çalaydı 
Ṣanayduñ ḳılıcı ḳurşun ḳalaydı 

  Eŝer itmeye_idi cismine anuñ 
İşitmezdi ṣadāsın dü cihānuñ 

beyitleriyle dile getirilir. 
Otuz sekizinci makâmda "hüzn ve’l-hatar" hâlleri mevzû-ı bahs edilir. “Arzu edilen bir şeyin elden 

kaçması veya arzu edilmeyen bir şeyin başa gelmesi yüzünden insanın tasalanması; elden kaçana üzülme, 
elde edilmesi imkânsız olandan ötürü tasalanma (Uludağ, 2001: 177).” cümleleriyle tanımlanan bu makâm 
Fütûh-nâme’de “Ulaşdur fikri ḥüzn-i dāʾim eyle” mısraından anlaşılacağı üzere arzulanan bir durumdur. 
Hüzün ve başa bir belânın gelmesi anlamındaki hatar, normalde olumsuzlanan durumlardır; ancak tasavvuf 
yolunda Hak aşkıyla yanacak olan sâlik, hüzünlü olmalı ve belâlardan kaçınmamalı, çünkü Eşrefoğlu 
Rûmî’nin deyişiyle 

Belâ yağmur gibi gökden yağarsa 
Başını ona tutmakdur adı ışk (Güneş, 2006: 279)  

 Sâlikin hüznünün sebebi “kaçırdığı kemâller, onların sebepleri ve hazırlıklarıdır (Kâşânî, 2004:203-
204).” 

Otuz dokuzuncu makâmın konusu "müşâhede"dir. Görme, şâhid olma manâlarına gelen bu kavram 
tasavvufî bağlamda “araya setr ve inkıta hâli girmeden tecellî nûrlarının art arda sâlikin kalbine gelmesidir, 
peş peşe çakan bir şimşek farz edilmesi gibi (Kuşeyrî, 2014: 169-170).” diye tanımlanmaktadır. Bir başka 
açıdan da “müşâhede, Hakk’ın kalpte hazır olmasıdır; müşâhede sahibi kendi zâtını ortadan kaldırmış, 
marifeti onu mahv haline geçirmiştir. (Yılmaz H.K., 2010: 223).” Fütûh-nâme’de,nasıl ki bulutlu havada ay 
görülmez, Hakk’ın güneşi gecenin karanlığını def ederse, bunun gibi sâlik de gönlünü gaflet bulutundan 
arındırırsa onda Hakk’ı (mahbûb) müşâhede eder, denerek bu kavram açıklanır. 

Kırkıncı makâm meclis’tir. Müellif burada tasavvuf edebiyatının meşhur metaforunabaşvurur: Şarap 
ilâhî aşkı, meyhâne tekkeyi, pîr-i mugân mürşidi temsil eder. Fütûh-nâme’ye göre bu meclisin sâkîsi Hak’tır, 
sâlikin eline kadeh veren Rab’dır. Bu mecliste içilen şarabın sarhoşluğu yoktur, yine bu meclisteki nimetler 
sayısızdır. Erenler meclisi seyir fillâh (Allah’ta seyir) tadır. 

Sonuç 
Bu çalışmada, üzerinde durulan eserin daha önceki çalışmalarda zikredildiği gibi Ahîlik teşkilatının 

esaslarını belirleyen bir fütüvvet-nâme değil, tasavvufî esasları ihtivâ eden bir sûfî fütüvvet-nâmesi 
olabileceği tespit edilmiştir. Eserde, bir tarîkate intisâb eden mürîdin bilmesi gereken tasavvufî kırk kavram 
ele alınmıştır. Metinden de anlaşılacağı üzere bu kavramlar sâlike uzun uzadıya ve derinlemesine 
anlatılmamış, bunun yerine somutlaştırıcı benzetmelerle ya da peygamberlerden, din ve tasavvuf 
ulularından kıssalarla, söz konusu edilen kavramın önemi üzerinde durulmuş ve öğüt verilmiştir. Bu 
yönüyle eser nazarî olmaktan ziyâde amelî bir hüviyet taşımaktadır. Eski Anadolu Türkçesi özelliklerinin 
çokça görüldüğü eserde nazım tekniği bakımından yer yer aruz ve kâfiye kusurları görülse de - bunlar 
konuşma dilinin edebî dile etkisini göstermesi bakımından önemlidir - akıcı bir anlatım temin edilmiştir. 

Fütûh-Nâme’nin Metni 
Eserin bilinen tek nüshası Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi kısmı 

3799 numaraya kayıtlıdır. 25 varaktan oluşan eserin her sayfasında iki sütun hâlinde 13 satır bulunmaktadır. 
Zahriyyesinde “Fütûh-Nâme”  ve Topkapı Sarayı Kütüphânesinden çıktığını gösteren “Odadan çıkan Türkî” 
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ibâreleri yer almaktadır. 1b ve 2a sayfalarının çevreleri ve sütun araları çift kuzulu tabir edilen cedvelle 
çevrelenmiştir. Diğer sayfaların cedvelleri surhla çekilmiş tek çizgi hâlindedir. Ser-levhası lâciverd ve altın 
yaldız ile tezhib edilmiş, ortasındaki besmelenin yarısı silinmiştir. Başlıklar da surh ile yazılmıştır. Okunaklı 
bir nesihle kaleme alınan eserde nohudî filigranlı kâğıt kullanılmıştır. 

 
   METİN 

Bismi’ll āhi’r-raḥmāni’r-raḥįm 
mefāʿįlün mefāʿįlün faʿ ūlün  
Ve men yaḥmid bihi’l-ḥamdi’l-ḥuriyye 
Mine’l-insāni ve’n-nefsi’l-beriyye3 
Keẕālik ḳāle lā uḥṣį nebįnā 
Ve yaʿciz ʿ an maḳāletih ebįnā4 
Lehü’l-ḥamdu lehü’l-mecdu lehü’l-ʿiz5 
Bulınmaz ḫażretine küfv hergiz 
Der-Beyān-ı Tevḥįd 
Gel ey ṭālib ṭalıb ḥamd baḥrine sen  
Muḳayyed olma keŝret nehrine sen 

5 Ṭaleb ḳıl baḥr-i tevḥįd incüsini 
Mücerred ḳıl ṣadefden incüsini 
Daḫı yāḳūt-ı cevher laʿl-i rengįn 
Ayır temyįz idüp ḳışrile sengin 
Bu deryādan çıḳar bir şeb-çerāġı 
Şebi rūşen ḳıla gün gibi aġı 
Ġanį eyle gel imdi her faḳįri 
Ne ḳıṭmįri ola ne ḫod naḳįri 
Ki yaʿnį maḥv ola varlıġı anuñ 
Ki ṣadrında cihān yarlıġı anuñ 

10 Bu şarṭıle ola deryāda ġavvāṣ 
Bu baḥruñ baḥrįsi olmadı ḫarrāṣ 

2a İlāhį ḳįl ü ḳālüm ḥāle döndür 
Bu iksįrüñ küsūrın ḳāle döndür 
Lisān-ı ḥālile ger dise bende 
Anuñ tevḥįdini düşmeye bende  
Vire hem aña bir bāḳį vücūdı 
Tecellį eyleye ẕāt-ı şühūdı 
Beḳā-yı ẕāta ḥaşr olup beḳāsı 
Ġıdā ol ʿ āşıḳa Ḥaḳḳ’uñ liḳāsı  
 

 Yā Mūsā icʿalnį ġıdāʾik6 
 Der-Naʿtu’n-NebįṢalla’ll āhu ʿAleyhi ve Sellem 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
15 Ān sipehsālār u ān sulṭān-ı ḳul  

Bizi ol ḳıldı yüce Sübḥān’a ḳul 
Ān resūlu’ll āh-ı mā zāġa’l-baṣar 7 
İki sāʿatde dü kevneyni baṣar 
Ān ki ez-būd u zemįn ü āsmān 
Sünneti boynumda olsun rįsmān  
Ān resūl-i ḫāfıḳayn-i şeh-süvār 
İttibāʿ iden olısar şāh-vār 

 Der-dü-ʿālem āvaz-ı levlāk8-ı ūst   
Anuñ-içün oldı āsān rāh-ı dūst  

20 Ṭūṭį-i būstān-serāy-ı maʿ rifet 
Ġulġulinden fehm olınan maġfiret 
Cürʿ a-nūş-ı ṣāf-ı erselnāk9-dem 

                                                           
3İnsanoğlu ve yaratılmışlardan kim onu sınırsız bir övgüyle övebilir? 
4Peygamberimiz dedi ki, ben seni, senin övdüğün gibi övemem; Peygamber’in sözü bile bu konuda âciz kaldı. 
5Övgü, ululuk ve izzet O’na aittir. 
6Ey Musa beni, senin gıdalandığınla (tevhidle) gıdalandır. 
7 “(Muhammed’in) gözü şaşmadı (ve sınırı aşmadı).” Kur’ân-ı Kerîm, Necm, 53/17. 
8 “Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâk” (Ey Muhammed) Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Hadis-i Kudsî 
olduğu söylense de lafzen böyle bir kudsî hadis olmadığı da ileri sürülmüştür (Yılmaz M., 2013: 456). 
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İtmedi teʾŝįr aña içdükde sem 
Ḳıble-i āzādegān bürhān-ı ʿ ışḳ 
Muṭrıb-ı kerrūbiyān mihmān-ı ʿ ışḳ 

2b Fānįyem ben fānį dil fānį ḳalem 
Her ne deñlü medḥ idem ʿāciz ḳalem 
Der-Naʿt-ı Ebū Bekr-i Ṣıddįḳ Raḍiya’ll āhu ʿanh 
mefāʿįlün mefāʿįlün faʿ ūlün  

 Ebū Bekr’üñ bikirdür her kelāmı 
Ḫilāfet taḫtı üzredür niẓāmı  

25 Didi bu cism ola murġān yuvası 
Ya ḫod ola behāyimler ovası 
Ḳafes sınduḳda ṭayrān eyleye rūḥ  
Bu gökler ḳapusı hep ola meftūḥ 
İrişe bes maḳām-ı ʿ ulvįye ol 
İde tefvįż ḥālin Mevlį’ye ol 
Eger bulmaz-ısa ervāḥ bu ḥāli 
Cehennem olısar āḫir meʾ āli 

 Naẓar ḳıl cemʿ ine emrini anuñ 
Bula tā vaḥdeti keŝretde cānuñ 

30 Ḫilāfet bu imiş maʿ nįde ey dil  
Bula fiʿlinde her dem ḥaḳḳı ʿādil 
Hāẕihi’l-ecsādi immā ḳafeṣu’ṭ-ṭuyūr ev ıṣṭablu’d-devāb 10 
Der-Naʿt-ı ʿÖmer-i Fārūḳ Raḍiya’ll āhu ʿanh 
ʿÖmer ʿömrinde ġāfil olmadı hįç 
Anuñẓıllında şeyṭān oldıdı pįç 
Ḳaçardı iblįs anuñ gölgesinden 
Nitekim düzd begler ülkesinden  

3a Vire maḥşerde Ḥaḳ aña selāmı 
Erişene hümā sāye ṣala mı 

 Gerekdi kim selāmıyla avına 
Tesellį buluban çoḳ çoḳ sevine 

35 Giceler ḳapusına varurıdı 
Ḥuźeyfe’ye ṣorup yalvarurıdı 
Dir-idi kim resūl ekremi beynį 
Münāfıḳlar ile rūḥum nihānį 
Recāsıyla anuñ ḫavfını bil var 
Mücāhid ol bu yolda sen de her bār 
Evvelü men yüslem ʿaleyhi’r-rabbi fi’l-maḥşer11 
ʿOŝmān-ı Ẕi’nnūreyn Raḍiya’ll āhu ʿanh  
Sivüm ʿ Oŝmān-ı ʿ ummān-ı ḥayādur  
Anı kim sevmese ʿömri hebādur 

 Anuñ ḳatli güninde bil Cehāme 
İrüp ġayretden ögretdi imāma 

40 Baḳup gördi ileyinde imāmuñ 
Ṭuş oldı gözine ol dem Cehāmuñ  
Ḳaṣābdan var-ıdı bir ḫūb ʿ aṣāsı12 
ʿAṣāya ʿ āṣi olanı aṣası 
ʿAṣāyı aldı ol demde eline 
Hüner itmiş-idi yaʿnį biline  
Ṭutup dizlerine kesr itdi anı 
Hemān-dem ditredi cismiyle cānı 

 Belürdi añıla zaḫmı bedende 
Çüridi cümle aʿżāsı bedende  

3b Der-Naʿt-ı ʿAliyyü’l-Murta żā Kerrema’ll āhu vechehu 
45 ʿAl į ʿālį-merātib ıssıyıdı 

Buġāta ḳızġın oddan ıssıyıdı 
Kes incitmedi kim olaydı mesʾūl 

                                                                                                                                                                                                 
9 “Ve mâ erselnâkeillâ rahmeten li’l-âlemîn” (Ey Muhammed) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. Kur’ân-ı Kerîm, 
Enbiyâ, 21/107. 
10Bu cesedler ya kuşların kafesi ya da binitlerin ahırıdır. 
11 “Mahşerde Rab tarafından ilk selam verilen kişi (Hz.Ömer’dir)” Hadîs-i Şerîf (Canan, 1993: XVI/504). 
12 Metinde “ʿaṭāsı” 
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Be-ġāyet nermidi ḥilm ehline ol 
Birin gebrüñ ġazāda baṣmışıdı 
Kemānveş ḳāmetini yaṣmışıdı 
Ṣalıvirdi anı kesmedi başın 
Dürüp gül yüzini çatmadı ḳaşın 

 Nedür ḥikmet didiler ey ḫarįdār 
Var-iken furṣat anı ḳılmaduñ zār 

50 Didi nefse muḳābil oldı iġrāż  
Anı öldürmeden eyledüm iʿrāż 
Yaḳupdı ʿ ışḳ odıyla bil tenūrı 
Derūnı hem birūnı ʿ ilm nūrı 
 
Der-Duʿa-yı Pā[d]şā Ḥażretleri yessera’llāhu mā-yeşā13 
İlāhį kim oḳırsa bu kitābı 
Ya diñlerse ḫiṭāb-ı müsteṭābı 
Dinildi anı ṣaḳlasın Yaradan 
Ġam-ı dünyį vü cismānį yaradan   

 Duʿ ā ḳıldı velįler dindi āmįn 
Ḫalelden ṣaḳlasun Ḥaḳ ʿarż-ı nāmın 

55 Naẓįrine hemįşe nāẓır olsun 
Nifāḳ ehlin varaḳdan ḳazır olsun 

4a Velįler didiler ismini vāfį 
Ẓulümden ʿālemi ḳılduḳda ṣāfį 
Duʿālar ḳıluban ḳırḳlar yidiler 
Eṭāla’ll āhu aʿ mārah14didiler 
Selįmānį Süleymānį ʿadālet 
Musaḫḫar emrüñe mülk [ü] vilāyetį 
Ve İbrāhįm elleẕį veffā15 
Sebeb-i Teʾlįf-i Kit āb 

 Nihāyet bendeye pend eylediler 
Maʿārif ḫˇānı ile ṭoyladılar 

60 İlet elbet didiler bu fütūḥı  
Bize lāzım durur bunuñ vużūḥı 
Hediyyedür erenlerden maġānį 
Duʿā olur olaruñ armaġānı 
Bu emre eyleyüben imtiŝāli 
Ki tesvįd eyledüm işbu miŝāli 
Fütūḥ-nāme dinildi bu kitāba 
Bunıñla irdi iren fetḥ-i bāba 

 Müşār ileyhe tefvįż oldı miftāḥ 
Ki fetḥ ide ḳamu ebvābı Fettāḥ 

65 Ḥaḳ’uñ tevḥįdi ḥıṣnuñ ola her dem 
Muʿįnüñ Ḥaḳ ola Allāhu aʿ lem 
 
Der-Beyān-ı Muḳaddemāt-ı Erbaʿįn 
Gel ey dervįş-i dil-r įş-i zamāne 
Mehālikler geçüp iriş amāne  

4b Beyān eyle ṭarįḳuñ ʿ uḳdesini 
ʿAyān eyle ḥurūfuñ noḳṭasını  
Ger olsa ben ḳulına yek ʿināyet 
İcāzet virse irenler nihāyet 

 Bir elfāẓ-ile ideydüm beyānı  
Dün ü gün geçse atlusı yayānı 

70 Bu elfāẓı ider bir kimse tebyįn 
Bulınmaya yedi ḳılmaġa taʿyįn 
Gicenüñ gündüzüñ olur mı mümkin 
Bir arada olabilmesi teskįn 
Beyān idem bunı Türkį dilince 
Dilenciler dilenmesi dilince 

                                                           
13Allah istediğini kolaylaştırsın. 
14 Allah ömürlerini uzun etsin. 
15 “Allâh’ın emirlerini yerine getiren İbrâhîm” Kur’ân-ı Kerîm, Necm, 53/37. 
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Nefes aldı nefįsinden nesįmüñ 
Ġamın çekmedi dünyānuñ ne sįmüñ  

 Göñül levḥinde naḳş-idi ʿademde 
Vücūda getürüp yazdı dedem de 

75 Maʿ ārif naḳdine dellāl olan ol 
Bilüp Ḥaḳḳ’ı zebānı lāl olan ol 
Bu vįrāndan çü çıḳdı bu defįne 
Buña lāyıḳ gerekdür bir ḫazįne 
Ṣadef ne yer ola dendi bu dürre 
Ki maẓhar düşmüş ola külli bürre  
Baña gösterdi_irenler bu arāyı  
Yetişdüm uşda arayı arayı 

 ʿAceb mi ister-ise ḳulı Mevlā 
Hidāyet ḳılmaġa aʿ ṭāfı evlā 

80  5a Dünüñ üç baḫşda biri geçse ey cān 
İner dünyā gögine yüce sulṭān 
Yenzilu rabbenā fį külli leyletin ilā semāi’d-dünyā16 
Nidā ider nidā-yı kibriyādan 
İşidür anı ḳurtılan riyādan 
Suʾ āl ider mi pendüm Rabbisinden  
Umar mı hįç ʿ aṭıyye ṭapısından 
Nüzūlinden hidāyetdür murād bil 
Bunuñ ġayrı tefekkürden ḥaẕer ḳıl 

 N’ola isterse irenler ireni  
Taʿ accüb ḳılma gelürse yor anı 

85 Bu ʿālemde ḳodılar cümle tertįb 
Vü ger manṭıḳ maʿ ānį ʿilm-i terkįb 
Daḫı ʿizz-ile cāhı bu cihānuñ 
Yedinde cüzʾisi küllįsi anuñ 
Kimin alup kimin viriyorurlar 
Nihāyet ʿ ām gözi ġayrı görürler 
Gel ey ṭālib güẕer ḳıl ikilikden 
Ya ḫod şįr ol ḥaẕer ḳıl dilkülikden 

 Çatal ḳazıḳ yire geçmez didiler 
Diyenler bunı şekkerler yidiler 

90 Beyān idem maḳāmātı ʿadedle 
Muḳārin ḳılsa Ḥaḳ bini mededle  
Maḳāmı ḳırḳ dimiş baʿ żı velįler 
Merātibde meṭālibde ʿ alįler 
 

5b El-Maḳāmu’l-Evvel Fi’t-Tevbe  
 Kāla’ll āhu teʿālāve tūbū ila’ll āhi cemįʿān eyyühe’l-müʾminūn17 

Kelāmında buyurdı didi tūbū18 
İrişdi semʿüñe āvāze-i hū 
Maḳām-ı evvel oldı tevbe ey cān 
Sever tevbe idicileri cānān 

 Suʾ āl ider bir er ez-faṣl u aṣıl  
Nedür ḥikmet ki tevbe oldı ḥāṣıl 

95 Niçün oldı menāzilde ol evvel 
Suʾ āl ile cevāb olsun müʾevvel 
Cevāb-ı ʿ aḳlį budur eybirāẕer 
Ḳarışup olsa maḫlūṭ ḳurşuna zer 
Eritmeyince bil pūtede anı 
Ki farḳ olmaz biri birinden anı 
Budur naḳlį ki fermān-ı ilāhį 
Menāhįden bizi ṣaḳla ilāhį 

  Muḳaddem oldı tevbe lafẓı ey cān 
ʿİbādet tevbe ile oldı fermān 

                                                           
16 “Rabbimiz her gece dünyanın göğüne iner.” Hadîs-i Şerîf  (Canan, 1989: VI/521). 
17 “…Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz (ki kurtuluşa eresiniz!)” Kur’ân-ı Kerîm, Nûr, 24/31. 
18 “…(Ey müminler, hep birlikte) tövbe ediniz (ki kurtuluşa eresiniz!)” Kur’ân-ı Kerîm, Nûr, 24/31. 
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100 Gerekdür tevbe istiġfār her dem 
Ki emrāż-ı nüfūsa ola merhem 
Ḫiṭābuñ leẕẕetin ẕevḳ eylegil var 
İşidüp anı iġmāż itme zinhār 
Göñül Tevvāba maẓhar düşmeyince 
Bu isme ḳalb arusı üşmeyince  
Çiçek devşürmese arı ovadan 
ʿAsel çıḳmayısar ḳurı yuvadan 

6a Getürmeye vücūda rūḥ balın 
Götürmeye dilinden perr ü bālin 

105 Gel ey dil uçur imdi cān arısın 
Şükûfe tek ara sen key arısın 
Dimekdür saña ḳıl ḳalbüñi ṣāfį 
Yetūbu’llāh 19didi Ḥaḳ cāna kāfį 
Güreşçiler güreşmezler ḳırıma 
ʿAl įl olan sefer ḳılmaz Ḳırım’a 
Ṣaḥįḥ olmayana farż olmadı Ĥac 
Bu ḳavle kimsene eylemedi lec 

 Cünüb olan ḳalur dirler ṭavāfdan 
Ṣalāta ḳāyim olmadın ṣavāfdan  

110 Sever Ḥaḳ ṭāhir olan bendesini 
Müberrā ide ġılldan(?)sįnesini 
Bil imdi tevbe evvel şarṭ olındı 
Çü şarṭ olmasa meşrūṭ ṭard olındı  
İlāhį ben ḳuluñı ṭāhir eyle 
Derūnından maʿārif ẓāhir eyle 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝānįel-İnābetu hiye’n-niyābe20 
Ḳāla’ll āhu teʿālāve ḫarra rākiʿan ve enābe21 
İnābetdür ikincisi maḳāmuñ 
Ekincisi biçincisi merāmuñ 

 Eküpdür ḥażret-i Dāvūd evvel 
İnābet toḥmını bu yirde ekmel 

115 Ṣuvardı ekinini göz yaşıla 
Yeşerdi bitdi döndi reng yeşile  

6b İderdi nāle ṣayḥa ol zamānda 
Ṣaḳınırdı ekinin ol mekānda 
Ḥased murġın uçurmadı oradan 
Geçürmedi behāyim ol yöreden 
Ṣaḳındı ṣaḳladı zerʿ ile kiştin 
Ki żāyiʿ itmedi ṣubḥile çaşdın 

 Otuz yıl hem-nişįn olmışdı ey dil 
İnābet hem nedāmet aña key bil  

120 Gerekdür beñzeye Dāvūd’a sālik 
İnābet ʿ ālemine ola mālik 
Gerekdür bunda isḳāṭ-ı iżāfāt 
Daḫı nefy olına küllį mużāfāt 
Bu bostāna inābet ḥavli idi 
Hidāyet iden aña Mevlį idi 
Enāniyyet olur bunda inābet 
Ḫilāfet taḫtı üzre_iderniyābet  

 Ḫilāfından bu mefhūmuñ İlāhį 
Bizi ṣaḳla ḫalellerden kemāhį 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāliŝ Et-Teslįm 

 Ḳāle Resūlu’ll āh ṣalla’ll āhu ʿ aleyhi ve sellem: Sellemūke ke-teslįmeti İsmāʿįl 22 felemmā eslemā ve telleḥe li’l-
cebįn23 

                                                           
19 “…Allâh, (bunların) tövbelerini kabul eder….” Kur’ân-ı Kerîm, Nîsâ, 4/17; Tevbe, 9/15, 27; Ahzab, 33/73. 
20İnâbe niyâbedir. 
21 “…eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.”  Kur’ân-ı Kerîm, Sad 38/24. 
22 “İsmāil ‘i teslim ettikleri gibi seni de teslim  ettiler.” Hadîs-i Şerîf (Kaynağı bulunamamıştır). 
23 “Nihâyet her ikisi de (Allâh’ın emrine boyun eğip İbrâhim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırdı. ” Kur’ân-ı Kerîm, Sâffât, 
37/103. 
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125 Gel imdi beñze İsmaʿįl’e ʿāşıḳ 
Simāʿıyla semāʿ eyle yaraşıḳ 
Naẓar idüp melekler gökden aña 
Gören teslįmini ḳalurdı ṭaña 

7a Getürdiler anı ḳurbān yirine  
Ki Ḥaḳḳ’a teslįm olmayan yirine 
Dir-idi yalvarup ey Ḳādir[ü] Ḥaḳ 
Bu cism ü rūḥı ḳıl fażluña mülḥaḳ 

 Laṭįfüñ luṭf[ı] talṭįf itdi cismin 
Fedā ḳıldı anuñçün ism [ü] resmin 
 

130 Keŝįf olur meʾākilden24 bedenler  
Ṣalar yükin uzaḳ yola gidenler 
Küsūfa ṣaldı rūḥı ġam buludı 
Żiyāsı şems-i ibhādan(?) bol-ıdı 
Bil imdi rūḥa yük oldı bu hestį 
Hevā murġına yüklenir mi destį 
Bedįhįdür lüzūmına delāyil 
Behāyim götürür yüki reẕāyil 

 Zihį ḳābil zihį maḳbūl zihį ḳul 
Ki İsmaʿįl gibi teslįm ola ol 

135 Sivümde Ḥaḳḳ’a teslįm olmışıdı 
Bu aḥvāli Elest25de görmişidi 
İlāhį feyż tefvįż eyle rūḥa 
Muḳābil ola her ḥālde fütūḥa 
Hidāyetden hediyye ola her bār 
Ḥużūrına anuñ cevher dürer-bār 
 
El-Maḳāmu’r-R ābiʿ El-ʿİlmü 

ve lehū işāretün bi-ḳavlihi el-ʿ ilmü ṣalāḥu’l-müʾminu ve ḫalįlihi 26 
Maḳām-ı rābiʿ oldı ʿ ilm-i maʿlūm 
Bilinmeyen biline ola mefhūm 

7b   ʿ Al į’nüñ ʿ ilmine olduñsa maẓhar 
Şühūd-ı vaḥdet oldı saña manẓar 

140 Sūʾāl itdi ḫavāricler ʿ Al į’den 
ʿAl įmüñ ʿ ilmine maẓhar velįden 
ʿİlim mi yeg ya emvāl-i ġanįme 
Didi Münʿim’dür irgüren naʿįme 
ʿİlim ṣaḳlar seni dürlü belādan 
Degül altun gümüş ḫālį velādan 
ʿİlim şehrine miftāḥ oldı rūḥı 
Ṣayılmazdı anuñ fetḥ [ü] fütūḥı 

  Çü meşʿal-dārı oldılar velįler 
Göñülde yaḳdılar rūşen delįller 

145 Anuñ naḳl-i kelāmı vire tābı 
Bilüp ṭutmayana ide ʿitābı 
ʿİlim degül ḳāġıdları ḳurutmaḳ 
Medārisde çıḳup cübbe sarartmaḳ 
ʿİlim oldur bilesin Ḥaḳḳ’ı taḥḳįḳ 
Bu sırda ġāmıż olan şeyʾ i tedḳįḳ 
Bil imdi ehli kimdür bu maḳāmuñ 
Gel imdi ʿ ilm-ile eyle ḳıyāmuñ 

 İşit anı anı bilen dilinden 
Ḫaber ṣor ḫāliṣ idenler dilinden 

150 Bize bildür bu ʿilmi şol varaḳdan 
Yuyulmaz yazusı ṣudan ʿaraḳdan 
 
El-Maḳāmu’l-Ḫāmis  
Ḳale Resūlu’ll āh salla’llāhu ʿ aleyhi ve sellem el-ḥilmü şerefü’l-müʾminu ve ʿaẓametuhu.27 

                                                           
24 Metinde “meʿ ākilden” 
25 “Ben sizin (rabbiniz) değil miyim?” Kur’an-ı Kerîm, A’raf, 7/172. 
26 Onun, “Müminin kurtuluşu ve dostu ilimdir. “ sözünde olduğu gibi bir işareti vardır. 
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8a  Ḥilimdür ḫāmisi işbu maḳāmuñ 
Ḥilimde olsun olsa bil niyāmuñ 
Sarāy-ı ḫullet içre hem-nişįni 
Ḥalįmüñ ḥilm olmışdı nişįni 
Ḥilimden biçmiş-idi Ḥaḳ ḳabāyı 
Anuñçün yırmayup geydi ʿabāyı 

 Şu deñlü var-ıdı anuñ metāʿı 
Gezüp yiryüzini seyr itse sāʿį 

155 Bulınmayaydı mülkine muʿādil 
Meşārıḳda meġāribde muḳābil 
Nidā ḳıldı semā ehline Mevlā 
Baña yirdeki ḫalḳum sizden evlā 
Melekler oldı müştāḳ görmesine 
İnüp gökden ḥużūra irmesine 
İcāzet istedi Ḥaḳ’dan birisi 
Muʿāvin oldılar aña ḳamusı 

  Gelüp gördi Ḫalįl’i deve yaġlar 
Ne bilsün ḫastenüñ ḥālini saġlar 

160 Temeŝŝül eyleyüp insān yüzine 
Ḳulaḳ ṭutardı İbrāhįm sözine 
Melek didi faḳįrem saña geldüm 
Senüñ luṭf u seḫāñı añageldüm 
Beni ḳılsañ ġanį All āh’ı añsañ 
Ol aʿ lā ḥażreti dergāhı añsañ  
Hemān dem kim işitdi dūst adın 
Teleẕẕüẕ itdi ismu’llāh dadın  

8b Didi yoluña olsun cümle varı 
Ḥilim vaṣfıyla añdı çünki yārı 

165    Añılur nāmı kevneyn içre anuñ 
Semāsında zemįninde zamānuñ 
İlāhį dü-cihān olsun musaḫḫar 
Şu sālik kim ola beẕl içre mefḫar 
 
El-Maḳāmu’s-Sādis El-Edeb 
ve lehū işāretun bi-ḳavlihi edebü’n-nefs ḫayrun min edebi’d-ders28 
Maḳām-ı sādis olan bil edebdür 
Edeb tāc-ı İlāhį nūr-ı Rab’dur 
Edeb deʾb oldı ʿ uşşāḳa hemįşe 
Bu eşbāḥ ola ṣāfį hemçü şįşe 

 Edeb nefsi arıtmaḳdur ḫubuŝdan 
Edeb gelmez bil anı ḫār u ḫasdan 

170 Meger giderdi ʿĮsā bir arada 
Ḥavārįler hevādārı murāda 
Baḳup gördi ḥavārįnüñ birisi 
Seg-i murdārı ṭaġılmış derisi 
Ṭutup burnın birisi itdi taḳbįḥ 
Hem idüp ḳubḥını iẓhār-ı teşrįḥ 
Didi ʿĮsā ne gökçek dişleri var 
Anuñ sözinde maʿnā işleri var 

 Ṭuş oldılar girü ḫūk sürisine 
Żarar itmediler hįç birisine 

175 Didi ʿ Įsā emįn oluñ elümden 
Selāmetle varuñ gidüñ yolumdan 

9a  Suʾāl itdi bular ol demde rūḥa 
Kelāmından irişeler fütūḥa 
Neden buldı ḫanāzįrān emānet 
Ḫanāzįrüñ işi her dem ḫıyānet 
Gelüp nuṭḳa didi ey yār -ı yārān 
Bu yolda böyle varmış yolu varan 

                                                                                                                                                                                                 
27 “Hilm, müminin şerefi ve büyüklüğüdür.” Hadîs-i Şerîf. (Kaynağı bulunamamıştır.) 
28Nefsini edeblendirmek, edep dersi almaktan daha hayırlıdır. 
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 Bu yoluñ bil edebdür ḳūt [u] zādı 
Daḫı incinmeye biliş ü yādı 

180 Dilinden gele her dem Ḥaḳ kelāmı 
Ki farḳ ide nebāt içre külāmı (?) 
Edeb tācın gel imdi yire urma 
Ḳoyup Įsį yolın ṣolına varma 
Edeb tācın daḫı zerrįn külāhı  
Düşürme başumuzdan yā İlāhį 
El-Maḳāmu’s-Sābiʿ Et-Tevāzuʿ 
ve lehū işāretun bi-ḳavlihi men tevāżʿa rafeʿ ahu’llāh ve men tekebbere veżaʿahu’llāh29 
Teżād didi buña ehl-i maʿānį 
Gelüp yine Bedįʿüñ armaġānı 

 Olur her bir inişüñ bir yoḳuşı 
İnişine göre yine çıḳışı 

185 Rıżāda ger özüñi vażʿ idesin 
İşidesin feriştehler edāsın  

 Ṭarįḳ-i Ḥaḳ’da ger özüñ ḳoyasın 
Yücelde Ḥaḳ seni ol dem ṭuyasın 

9b Süleymān’uñ hübūṭı muḥkem idi 
Anuñçün kim suʿūdı aḥkem idi 
Tevāżuʿda ber-ā-ber idi nemle 
ʿAbā geyüp ṣarınur idi şemle 

 Tevāżuʿda görürdi anı iller 
Anuñçün taḥtını götürdi yiller 

190 Ṭaḳılmış her kişiye iki zencįr 
Ṭufeyl olsun saña revḥāni incįr 

 Tevāżuʿ ideni göge çekerler 
Tesellįler bulur andan cigerler 

 Tekebbür olsa çekerler zemįne  
İrişince ẕemįnden ser-zemįne  
ʿAnāṣırdan refįʿ oldıysa rūḥuñ 
Hevā saḥrāsını geçdi ṣubūḥuñ 

 ʿAṭā ḳıl rif ʿat-i rūḥānį bize 
Bu ḳalb-i ḳālibi ʿışḳuñla bize 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāmin Min Sırri’l- İrādeti 
men ṣāre  mürįden ile’ş-şeyḫi’l-k āmil yeciddü murādehu30 

195 Çü heştüm menzilet ey merd-i ṭālib 
İrādetde ola rūḥ-ile ḳālib 

 Bu tüccāruñ metāʿına naẓar ḳıl 
Bahāsın bil aña göre bazar ḳıl 

 Ḫarāḳānį Ḥasen dirlerdi bir er 
İrādet ehlinüñ içinde server 
Otuz yıl geldi Ḥak’dan aña ilhām 
Ol ilhāmdan bu idi olan ifhām 

10a  Murāduñ ne benüm bendem dir-idi 
Nidā-yı Ḥaḳḳ’ile her dem dir-idi 

200  Dir idi kim olur mı hįç irāde 
Mürįd olan bu ʿālemde murāda 

 Olur mı bendenüñ hergiz murādı 
Murādu’llāh ḥużūrında irādı 

 Ḫayırlu ādemį oldur hemįşe 
İrādet ola her dem aña pįşe 
İrādetle iriş āb-ı ḥayāta 
Ḫıżır ki yolda düşmedi memāta 

 İrādetden biçüp geydi libāsı 
İrādetdür veliyyu’llāh ḳabāsı 

205 İlāhį bizi kem ḳılma ẕübābdan 
Luġātda iştiḳāḳı źübbe ābdan 

                                                           

29 “Allah tevazu göstereni yükseltir, tekebbür edeni küçültür.” Hadîs-i Şerîf (Aclûnî, 1351: II/242). 
 
30 Kâmil şeyhe mürit olan istediğini bulur. 
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El-Maḳāmu’t-T āsiʿ  Et-Tevekkül  
ḳavluhū teʿ ālā  ve men yetevekkel ʿala’ll āhi fe-hüve ḥasbuh31 

 Tevekkül muḥkem işdür ġāfil olma 
ʿAliyyü’l-himmet olġıl sāfil olma  

 Ḥabįbu’llāh geçüp cümle ḥicābı 
Ara yirden götürdükde niḳābı 
Maḳāmı ḳābe ḳavseyne32 iricek 
Bidāyetden nihāyeti göricek 

 Bu idi Ḥaḳ kelāmı aña evvel 
Tevekkülden baña yoḳ nesne efḍal 

210 Gerekdür sālike her dem tevekkül 
Tevekkülden ola dāyim tevessül 

10b   Tevekkülden ola anuñ yaraġı 
İrişe ʿ arş-ı aʿ lāya ṭuraġı 

 Tevekkül Ḥaḳḳ’a itdükde revānı 
Geçer ol demde bil hadsiz cihānı 
Budur sāliklerüñ ẕuḫrı hemįşe 
Muḳayyed olma iñen ʿįş u nūşa 

 Tevekkülden alup ḳūt-ile zādı 
Ferāmūş eyle bu fānį zevādı 

215 Saña da ḥāṣıl ola bu fevāyid 
Yimek içmek ola ḫonın mevāyid 

 İlāhį bizi ḳıl ehl-i tevekkül 
Bu olsun oḳınan dilde teressül 
 
El-Maḳāmu’l- ʿĀşir El-Müc āhede  
cāhide  maʿa’n-nefsi’lletį hiye ʿaduvvuke beyne cenbeyk33 

 Maḳām-ı ʿ āşir oldı bil mücāhid 
Mücāhiddür Ḥaḳ’ı her dem müşāhid 
Ṭaleb ḳılsa kişi yolından anı 
Nüzūl olur aña firdevs cinānı 

 Behişti var Ḥaḳ’uñ anda ġadā bu 
Gözüñ aç yum görinen saña ol Hū 

220 Zehį şevḳ u zehį ʿışḳ u zehį ẕevḳ 
Ki yāri görmege hįç olmaya ʿavḳ 

 Zihį ʿabd u zihį ādem zihį dem 
Görinen anda sulṭān ola her dem 

 Zihį derd ü zihį dermān zehį kām  
Seḳāhüm rabbühüm34 cāmı ola cām  

11a  Zehį devlet zehį ʿizzet zehį yār 
Zehį meclis görinen anda dil-dār 

 Bu ġaflet dost yüzine oldı perde  
Anuñçün kūşiş eyle didi pįr de 

225 Cihāndan hem taʿalluḳ ḳaṭʿ[ı]ḳıl var 
Maḳām-ı ünsde ḫalvet ola her bār  

 Budur sāliklerüñ her dem duʿāsı 
Ki sābıḳ ola kūşiş müddeʿāsı 
 
El-Maḳāmu’l-ḤādįʿAşer El-ʿİbādet  
ḳāla’ll āhu teʿālā  v’aʿbud rabbeke ḥattā yeʾ tįyeke’l-yaḳįn35 

 Maḳāmuñ on biri irdi yaḳına 
ʿİbādet ehli irdiler yaḳįne 
Ki yaʿnį biñi irgüre birine 
ʿİbādet bilesi geldi yirine 

 Göñül levḥinden aġyāruñ ġubārın 
Yaḳįn cārı sile süpüre varın 

                                                           

31“ Kim Allah’a tevekkül ederse, O, kendisine yeter.” Kurʾân-ı Kerîm, Talâk 65/3. 
32 “(Onunla arasındaki mesâfe,) iki yay arası kadar,( yahut daha az kaldı)” Kur’ân-ı Kerîm, Necm, 53/9. 
33Bedeninde düşman olan nefisle cihad et. 
34 “Rableri onlara (tertemiz bir içki) içirir.” Kur’an-ı Kerim, İnsan, 76/21. 
35 “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et .” Kur’ân-ı Kerîm,  Hicr, 15/99. 
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230 Göñül Ḥaḳḳ’a ḥarem oldı bilürsin 
Ḥaḳ’ı anda bulursañ sen bulursın 

 Çıḳara māsivāu’ll āh göñülden  
Mücerred ola bu dem āb u gilden 

 Ḥarām oldı buraya ġayrı görmek  
Bunuñ ṣaḥnını aġyār gözi görmek 
Yaḳįn ehl[i] ḥarem bevvāb[ı] oldı 
Ḥaḳįḳat mülkinüñ tevvāb[ı] oldı 

 Perestiş Ḥaḳḳ’a olsun mevt irince 
Gamı vesvāsı göñülden sürince  

235  11b Yaḳįn ehli bu dem irer yaḳına 
Yaḳup nefsin hevālardan ṣaḳına 

 Ḳabāsına şererirmeye anuñ 
Ḥużūr-ı Ḥaḳ’da ola cism [ü] cānuñ 

 İlāhį ḳıl ʿaṭā nūr-ı yaḳįni 
Muṭahhar olavuz şekden ṣaḳını 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝānį ʿAşer Et-Terk 
Ḳāle’n-nebiyyü ʿ aleyhi’s-selām  terkü’d-dünyā  reʾ sü külli ʿibādetin ḥubbü’d-dünyā reʾsü külli 

ḫaṭįʾatin36 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
Terk-i cān it Türkį maḥbūb yolına  
Terk-i cān eylese cānān yolına  

 Rükn-i aʿẓam terk olupdur sālike 
Terkile irdi irenler Mālik’e 

240 Ayaġında terk olursa ʿayb ola 
Menzile irmesi anuñ ġayb ola 

 Sālik ayaġında terk olmaz zemen 
Kim bu sözi fehm idemez Ehrimen 

 Yaʿni imsāk alıḳor yoldan eri 
Yol eriyseñ ol bu sevdādan berį 
Ḳulaġı ider ṣaġır imsāk aḫį 
Ḳor elinden bāġı badrıġı saḫį 

 Hem nefesde olur ol bed rāyiḥa 
Hem nüzūl itmez göñüle lāyiḥa 

245 Aġrıdur insān gözin ṣāġ eylemez 
Ḳara ḳılur yüzleri aġ eylemez 

12a   Buḫl ü imsāk ādemi maʿlūl ider 
Cūd [u]  iʿṭā merdümi maḳbūl ider  

 Yā İlāhį fażluñ-ile ḳıl meded 
Beẕl [ü] i ʿṭāyile bulına Aḥad 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāliŝ ʿAşer Eş-Şükr 
Ḳāla’ll āhu teʿālā  iʿmelū  āle Dāvūd  şükran ve ḳalįlen min ʿibādi’ş-şekūr37 
mefāʿįlün mefāʿįlün faʿ ūlün 

Gel imdi ṭūtiye dem-sāz olıgör 
Ḳamerveş ḳumriye hem-sāz olıgör 

 Ṭaʿ āmuñ şekker ola şükr iderseñ 
Bu ṭayruñ naġmesinden sükr iderseñ  

250 Biter şekker ḳamuşı boyna(?) benden  
Süheyl ılduzı ṭoġarsa Yemen’den  

 Şükür şekker çıḳarur būriyādan 
Kimesne leẕẕet almadı riyādan 

 Şükür arżında bitdüñse ḳaṣabvār 
Bedende ne ʿurūḳ u ne ʿaṣab var 
Maʿādindür bu eşbāḥ ile ecsām 
Ulu’l-elbāb iderler bunı ifhām 

 Eger beyʿ olsa şekker vezniyile 
Alanlar bile alurlar neyile  

                                                           

36 “Dünyayı terk etmek bütün ibadetlerin başı, dünyayı sevmek bütün hataların başıdır.” Hadîs-i Şerîf (Aclûnî, 1351: I/344-345). 
37 “Ey Dâvûd’un kavmi şükredin benim kullarımdan şükredenler pek  azdır.”  Kur’ân-ı Kerîm, Sebe, 34/13. 
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255 Gel imdi şükür eyle her nefesde 
Şeker ola bu ecsām u ḳafes de  

 Ki Dāvūd gibi şükr eyle Vedūd’a 
Ki yanmaya bu cismüñ nāra dūda 

 Bu ḳalbi münḳalib ḳıl mā-sivādan 
Ayır nefsi heves ile hevādan 

12b  Yaġan gökden şükür ola şarābı 
Ṭoġarsa ger hidāyet āfitābı 

 İlāhį ben ḳuluñı şākir eyle 
Müẕekkir bendeñ-ile ẕākir eyle  
 
El-Maḳāmu’r-R ābiʿ ʿAşer Es-Sükūt 
Ve lehū işāreti bi-ḳavlihi men sekete selime ve men selime necā38 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

260 Maṭlaʿ-ı ḳalbden ṭoġar şems-i Hüdā 
Sākit olup sırr-ile ḳılsa nidā 

 Sālike beş nesne hem-rāh olsa ger 
Ṣamt u cūʿ u ʿ uzlet ü ẕikr-i seḥer 

 Uyanuḳ olsa yanuḳ ola ciger 
Ġaflete uyanları şeyṭān sever 
ʿUzlet ile let urursa nefse hem 
Çekmeye keŝret elinden rūḥ elem 

 Cūʿ ile çoġ eyleye Ḥaḳḳ’a niyāz 
Ṣamt-ıla ʿömrin geçüre ḳış u yaz 

265 Ẕikr ide Ḥaḳḳ’ı dili fermān-iken 
Geye ʿirfān cāmesin ʿuryān-iken  

 Ululuḳ üstādısuñ ey yol eri 
Uyanıḳ ol dünleri eyle diri 

 Bu uṣūli fehm iden irdi Ḥaḳ’a 
Bu degül kim ġayra meyl idüp baḳa 
Ṣāmit olup māt ide şeyṭānı ol 
Rāżı ide kendüden Raḥmān’ı ol 

13a  Yā İlāhį rūşen it bu ʿilmi sen 
Aṣlı ferʿi bilüp olavuz esen 
El-Maḳamu’l-Ḫāmis ʿ Aşer Eṣ-Ṣabru’l-Cem įl 
Ḳala’ll āhū teʿ ālā inna’llāhe maʿa’ṣ-ṣābirįn39 
mefāʿįlün mefāʿįlün faʿ ūlün 

270 Yine feyż yaġmurı irdi ʿ amādan 
Beden yirine şems irdi semādan 

 Tezeyyün buldı eşcār [u] şükūfe 
Mülemmaʿ oldı her cā keffe kūfe 

 Ṣabır bādı esüp açdı varaḳlar 
Varaḳlar üstine mįve yaraḳlar 
Bu eşcārun vücūdın ṣanma ḫālį 
Maʿārif şemsidür hem ṣabr ḥāli 

 Beden yirine ekseñ ṣabr toḫmın 
Biter engūr u alma daḫı40 naḫlin 

275 Ḳoruḳ ḥelvā olur ṣabr-ile ey cān 
Teʾ enniyle irişür Ḥaḳḳ’a insān 

 Baṣar ṣabr ile nefsin sālik olan 
Bu āfāḳ-ı cihāna mālik olan 

 Eger nuṣret dilerseñ pādişādan 
Ṣabır ḳıl ire ʿ avni mā yeşā’ 41dan 
Ṣapar ṣabr ile gitmeyen yolından 
Düşürür bāzu-bendini ḳolından 

 Yaratdı altı günde kāyinātı 
Yoġ iken vār ḳıldı şeş cihātı 

280  Dimekdür saña ṣabr ile ḳıl imʿān 

                                                           

38 “Kim susarsa kurtulur.” Hadîs-i Şerîf (Gölpınarlı, 1984: VI/691). 
39 “…Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” Kur’ân-ı Kerîm,  Bakara 2/153; Enfal, 8/46. 
40 Metinde “daḫl” 
41 “…(Öyle ama Allâh) dilediğin yapar.” Kur’ân-ı Kerîm,  Âl-i İmrân, 3/40,47. 
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Ḥak’uñ emrinde ḳılma ʿ acz-i iźʿān 
13b Degülse şilgözüñ baḳġıl yeşile  

Ṣabır otı gibi gözüñ yaş eyle  
 İlāhį ʿışḳum esrārını sebz id 

Yiyelüm ḫˇān-ı ʿ ışḳuñdan mevāyid 
El-Maḳāmu’s-Sādis ʿ Aşer Eẕ-Ẕikr 
Ḳala’ll āhu teʿālā vele ẕikru’ll āhi’l-ekber42eẕ-ẕikrü maʿ a ẕākirun43 
Gel imdi ẕikir eyle şol ārāyı 
Bul anı bunda arayı arayı 

 Ara yirden ḥicābı refʿ eyle 
Güneşden hem seḥābı defʿ  eyle 

285 Ezelden var-ıdı çün āşinālıḳ 
Niçün olmaya bunda rūşenālıḳ 

 Uçur sen ol yuvadan bu ovaya 
Ol ilde raġbet itmezler yuvaya 

 Nefaḫtu fįhi min rūḥį44iżāfı 
Burāḳ-ı berḳvār Ḥaḳḳ’a mużāfı 
Anuñla gelmiş-idi bu diyāra 
Yine varmaḳ anuñla ol diyāra 

 ʿAceb n’itdüñ sen ol berḳ-i Burāḳ’ı 
İdeydüñ seyr Şām-ile ʿ Irāk’ı 

290 Saña miʿrāc olan aʿlāya oldur 
Daḫı minhāc olan Mevlā’ya oldur 

 Çü güm ḳılduñ bu ʿālemde anı sen 
Ḥaḳ’ı ẕikr it bulasın anı aḥsen  

 Ḥaḳ’ı ẕikr itmek āletdür ʿ urūca 
Eri irgürmege aʿlā burūca 

14a  Teraḳḳį vir İlāhį intihāya 
Varup yitişmege ol müntehāya 
 
El-Maḳāmu’s-Sābiʿ ʿAşer Muḫālefetü’n-Nefs 
Ḳavluhu teʿālā ve nehe’n-nefse ʿani’l-hevā feʾ inne’l-cennete hiye’l-meʾvā45 

 Bu taṣvįri muṣavver ḳıl ẕihinde 
Göñül maḳbūż daḫı nefsüñ rehinde 

295 Cināyet eyleyüp oldıñsa ʿāṣį 
Rehente’n-nefse feched fi’l-ḫalâṣi46 

 Saʿ įr oldı yiri nefse uyanuñ 
Hevā-yı nefs oldı çün uyanuñ 

 Yedüp ilter seni nār-ı caḥįme 
Naẓar itdürmez envāʿ-ı naʿ įme 
Olursañ mübtelā derd-i vaḫįme 
Bisāṭuñ ola nār üstinde ḫayme 

 Ṭaʿ āmı ol olur ehl-i hevānuñ 
Bu nefse tābiʿ olanı sivānuñ 

300 Ḥamįm olur şarābı içicek ṣu 
Bulınmaz hergiz ol dem içre uyḫu 

 Velįlerden birisi niçe yıllar 
Düşüp bį-hūş olıbdı ay u yıllar 

 İfāḳat bulıcaḳ didi birisi 
Ḫaber vir bize ey ʿışḳuñ dirisi 
Sebeb n’oldı bu ṣaḥvemaḥve bildür 
Didi nefse ḫilāf it rūḥı güldür 

14b  Beni bį-hūş iden ehl-i caḥįmüñ 
Uyanıḳ olması ehl-i vaḫįmüñ 

                                                           
42 “Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir” Kur’ân-ı Kerîm, Ankebut 29/45. 
43 Zikir zâkirle berâberdir. 
44 “Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman.” Kur’ân-ı Kerîm, Sad, 38/72 
45 “Kim (de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve ) nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” Kur’ân-ı 
Kerîm, Nâziât 79/40-41 
46 “Eğer nefsini kontrol altına almak istiyorsan onun kurtuluşu için çalış.” Hasenü’l-Basrî’ye çok günah işlediğni, tevbe ederse bu 
günahlarının affolunup affolunmayacağını soran bir gence Hasenü’l-Basrî’nin verdiği cevaptan bir cümle. 
http://ar.islamway.net/article/22327/ erişim tarihi 14.12.2015. 
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305 Uyanıḳ olmaḳ olsun her dem işüñ 
Naṣāyıḥdan da ḫalį eyleme gūşuñ47  

 İlāhį bizi ġafletden uyandur 
Maʿārif ehli rengine boyandur 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāmin ʿAşer  El-Muvāfaḳat 
Li-ḳavlihįʿaleyhi’s-selām tevāfiḳū ve-lā tuḫālifu ve-lā tulḳū 48 beynekumu’l-adāvete ve’l-baġżāe49 
Berü gel ey şeh-i ferḫunde-ṭāli ʿ 
Burūc-ı saʿdda ey gencü’l-meṭāli ʿ 
Muvāfıḳ olsun esse rūzgāruñ 
Ŝebātı yoḳ bu fānį rūzgāruñ 

 Muḫālif yiller esmesün gemüñe 
Demi dem dem dem urmasun demüñe 

310 Mükedder ḳılmasun ʿįşuñı ādem 
Muvāfıḳ ol muḫālif olma her dem 

 Muvāfıḳ olmayan olur münāfıḳ 
Boġar boġazını āl-ile fıḳ fıḳ 

 Faḳ eyleme fıḳıhı kend’özüñe 
Bir olur yüz naẓar ḳılsañ yüzüñe 
Faḳįhüñ keŝret-i nuṭḳı delālet 
İder tevfįḳine ḫulḳı melālet 

 Meger vardı iki kimsene minvāl 
Muvāfıḳdı biri birine her ḥāl 

315  15a Ṭururlardı şefįr-i  baḥr üzre 
Biri düşdi deñize naḥrı üzre 

 Biri daḫı anuñla düşdi bile 
Bu sırrı bilse yine ehli bile 

 Tevāfuḳdan bulundı çünki tevḥįd 
Bu maʿnāda bilindi yaʿni tecrįd 
İlāhį bize tevfįḳuñ refįḳ it 
Teraḥḥum ehli eyle kim şefįḳ it 
El-Maḳāmu’t-T āsiʿ  ʿAşer Er-Rıżā 
Ḳāla’ll āhu teʿālā le-ḳad rażiya’ll āhu ʿ ani’l-müʾminįn50 el āye 

 Rıżā ehlinden Allāh oldı rāżį 
Rıżā-yıla geçürse ḳış u yazı 

320 Dilerseñ bulasın rıżvān-ı ekber 
Rıżā-yı Ḥaḳ’da di Allāhu Ekber 

 Suʾ āl ider bir er Ḥaḳḳ’uñ rıẓāsı  
Ridā olur mı boynında rıżāsı 

 Cevābında didiler aña ey cān 
Diler misin görine saña Sübḥān 
Didi isterven ammā gör[e]mezven 
Dilegüm çoḳ birine iremezven 

 Didiler kim dimāġuñ ḳıl neḳāye 
Saña düşen ola kenz ü viḳāye 

325 Fidā ḳıl Ḥaḳ rıżāsında rıżañı 
Göresin mündefiʿ kendü ḳażāñı 

 Gel imdi ḫāli görme bu dükānı 
Ger añladuñ-ısa gülden dikeni 

15b Müzeyyen ola nesrįn-ile lāle 
Boyaya yir yüzin zerd-ile ala 
Rıżā bāġında seyr it olma bāġį 
Rıżā ehli eli ṭutmaya yaġı 

 Yüce ṭuta rıżā-yı Ḥaḳ anuñla 
ʿİbādu’llāh olur ekmel bunuñla 

330 İrerse aḳ başıdan (?) ve aʿlā fecrin51 
İlāhį lā-tuʿaźźibni bi-hicrin52 

                                                           
47 Bu mısrada vezin aksamaktadır. 
48 “Anlaşın ve birbirinize muhâlefet etmeyin.” Hadîs-i Şerîf (Kaynağı bulunamamıştır). 
49 “(Şeytân, içki ve kumarla ancak) aranıza düşmanlık ve kin sokmak (sizi Allâh’ı anmaktan ve namazdan alı koymak ister…)” Kur’ân-ı 
Kerîm, Mâide, 5/91. 
50 “Şüphesiz Allah (ağaç altında sana biat ederlerken) inananlardan hoşnut olmuştur.” Kur’ân-ı Kerîm, Fetih, 48/18. 
51Şafak vakti ne güzel. 
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El-Maḳāmu’l- ʿIşrūn El-Himmet 
El-merʾ ü  yaṭįrü bi-himmetihi ke-mā yaṭįru’ ṭ-ṭayru bi-cenāḥeyh53 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 Murġ-ı bāḳį merġzārına sefer 
Ḳıl ki tā ḳılmayasun ḫavf u ḫaṭar 

 Ḳalmayasun fāni otlaḳlarda sen 
İrişesün aṣluña ṣaġ u esen 
Ṣıdḳ u himmet perr ü bāli yanmadın 
Ḳanaduñ eṭrāfı bala banmadın 

 Himmet oldı bil cenāḥ-ı dil-nüvāz 
 İde pervāz bu fenādan şāhbāz 

335 Sālim olmasa cenāḥı bāzinüñ 
Nice_irer ucına bunca yazınuñ 

 Bu fenā ṣaḥrāsını ḳaṭʿ itmege 
ʿĀlem-i aṣla irüben yitmege  

 Evliyānuñ himmetinden ḳıl ṭaleb 
Baʿ de taḥṣįli’l-cenāh ide veheb 
Menzile irmege bu oldı sened 
Bu cenāḥı bulmayandur bį-meded 
mefāʿįlün mefāʿįlün faʿ ūlün 

16a  Bu ṭayra ṭāri olmasın ḥamel hįç 
Yiti şsün menziline ir eger giç 

340 Ḳanatlansa ḳarınca uçmaġ ister 
Nemilvār miskin insān uçmaḳ ister  

 İlāhį nuṭḳumuz nuṭḳ-ı Mesįh it 
Cenāḥ[ı] ʿuḳdesin açup faṣįḥ it 
El-Maḳāmu’l-Ḥādį ve’l-ʿIşrūnEs-Seḫāvet 
es-saḫį  ḥabįbun velev kāne fāsiḳān el-baḫįlü ʿaduvvu’llāh velev kāne ẕāhiden54 

 Seḫāvet bir şecerdür cennet içre 
Yapış ferʿ ine ḳalma miḥnet içre 
Budaḳları yayılmışdur fenāya 
Anı aḫẕ iden irişmez ʿanāya 

 Bu ferʿ iñ aṣlı cennetdür muḳarrer 
Türābı müşg-i ezferdür muʿaṭṭar 

345 Seḫāvet ehlidür Ḥaḳḳ’a irişen  
Behişt ehli-y-ile her dem görişen 

 Seḫāvet vaṣf-ı Ḥaḳ’dur ey birāder 
Ẕelįl itmez seḫā ehlin der-ā-der 

 Saḫįdür bu şecerden mįve yiyen 
Libās-ı sündüs ü dįbāc giyen 
Şemįm iden ʿarįri güllerini 
Seḳāhum55kāsesinden müllerini 

 Yiyen içen saḫįdür ʿ ışḳ şarābın 
Ki cennet meclisinde vuṣlat ābın  

350  16bSaḫįdür būy-ı vuṣlatdan ṭuyan bū 
Saḫįdür çaġıran şevḳ-ile yā hū 

 Saḫįdür cān-ıla başı iden terk 
Meyādįn-i ʿibādetde ṭuran berk 

 Seḫāvet kıl sefāhet ḳılma rūzį 
Dilümde hem-dem eyle sāz u sözi 
İlāhį aʿṭinā cismen ḥalįmā 
Ve nefsen sālimen ḳalben muḳįmā56 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝānį ve’l-ʿIşrūne Eẕ-Ẕühd 
Men teẕehhede bi-ġayri ʿilmin cenne fį āḫiri ʿömrihi57 

 Didiler penc nesne oldı ḫılḳı 
Teẕehhüd ehlinüñ nefsinde ḫulḳı 

                                                                                                                                                                                                 
52 Allâh’ım beni hicrânla sınama. 
53 İnsan, kuşun iki kanadıyla uçtuğu gibi, azimle uçar. 
54 “Cömert insan, fasık olsa da Allah’ın sevgilisidir; cimri insan, zahid olsa da Allah’ın düşmanıdır.” Hadîs-i Şerîf (Aclûnî, 1351: I/281). 
55 “(…Rab’leri onlara tertemiz bir içki) içirmiştir.” Kur’ân-ı Kerîm, İnsân, 76/21. 
56 Allâh’ım bize vakur bir vücut, sağlam bir nefis ve mümin bir kalp ver. 
57 Bilinçsiz sofu olan, hayatının sonunda deli olur. 
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355 Şükür ḳıla ḥelāl bulsa ṭaʿ āmı 
Ḥarāmı görse ṣabr ola maḳāmı 

 Ḳayırmaya giderse rızḳ elinden 
Ḳısınmayabelāya cüzʾ ü külden  

 Ġınā vü faḳr ola ḳatında yeksān 
Budur ẕühd-ile mevṣūf olan insān 
Muʿarref oldı çün kim ẕühd lafẓı 
Münekker nesnelerden ola ḥıfẓı  

 Ẕühüd oldur ki terk ide sivāyı 
Şuġul viren göñülden hem hevāyı 

360 Daḫı fāriġ ḳılanı siniḤaḳ’dan 
Anı terk it naḳil bu mā-sebaḳdan 

 Ḳasemnā’ 58da saña ḳısmet olana 
Ger olsañ rāżi ẕāhid sen miyāna 

17a  Bu nefsānį murādı kesr eyle 
Niẓām-ı cismi bul da neşr eyle  
İlāhį eyle iḥsān bize ẕühdi 
Cezā güni ʿ aṭā ḳıl müzd-i ʿ ahdi 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāliŝ ve’l-ʿIşrun El-Vera ʿ 
Ḳāle Resūlu’ll āh ṣalla’ll āhu ʿ aleyhi ve sellem kün veriʿan tekun efḍalu’n-nās59 

 Veraʿ  revʿ  eylemeklikdür mubāḥdan 
Görünince güneş nūrı ṣabāḥdan 

365 Şu deñlü ḳılsa kimse bil namāzı 
Şerįf evḳātda çoḳ itse niyāzı 

 Bükülse bili şol yay gibi anuñ 
Ṣararup beñizi ay gibi anuñ 

 Daḫı şol deñlü eylese ṣıyāmı 
Dün ü gün Ḥakk-içün ḳılsa ḳıyāmı 
Riyāżetle ger itse cismi talṭįf 
Daḫı eŝḳālini eylese taḫfįf 

 Velįkin olmasa ehl-i veraʿ ol 
Ḳıyāmetde olur ehl-i fezaʿ  ol 

370 Nefiʿ  virmeye aʿmāl-i cevāriḥ 
Veraʿ dan olmasa memlū cevānįḥ 

 Ḫalāṣ ider seni ḫavf u ḫaṭardan 
Riyādan sümʿadan küllį żarardan 

 Veraʿ dan añla eşyāyı kemāhį 
Veraʿ  ehlinden it bizi İlāhį 

17b El-Maḳāmu’r-R ābiʿ ve’l-ʿIşrūne Et-Taḳvā 
Li-ḳavlihįet-taḳvā raḳįbu’llāh ʿ ale’l-ḳulūb60 
Binā itdüm yine taḳvā evini 
Giren bu eve çıḳısar sevini 

 İki ḳısm oldı taḳvā biri aṣlį 
Bu aṣlı bilen insān buldı vaṣlı 

375 Aṣıl įmāndurur ṣaḳlar zelelden 
Ḳıyāmetde ʿuḳāb-ile ḫalelden 

 Ferāġ ḫod bil veraʿdur ide taḥẕįr 
Kebāyir hem ṣaġāyir olsa taṣġįr 

 Muvaḳḳat olsa insānuñ ʿ iḳābı 
Ferāġ defʿ  eyleye olsa ʿiṭābı 
Bulınmaya göñülde mā-sivāsı 
Severse kimse Mevlā’yı sevesi 

 Maḥabbet baḥri içre ola sākin 
Semekvār ola temkįni velįkin 

380 Olan ṣaḥrāyi bunda dirlik itmez 
Deñiz ḳaʿ rına girüp erlik itmez 

 Bu taḳvā ehlile hem-derd olıgör 
Diken olma bu yolda verd olıgör 

 İlāhį ehl-i taḳvā eyle bizi 

                                                           
58“ (Dünyâ hayâtında onların geçimliklerini aralarında biz) taksim ettik.” Kur’ân-ı Kerîm, Zuhruf 43/32. 
59 “Dindar ol insanların en iyisi olursun.” Hadîs-i Şerîf (Canan, 1993: XVII/590). 
60 Takva Allâh’ın kalplere olan gözlemcisidir. 



 - 341 - 

Mükemmel eyl’anuñla cümlemüzi 
El-Maḳāmu’l-Ḫāmis ve’l-ʿIşrūñe El-İḫlāṣ 

Li-ḳavlihį ʿaleyhi’s-selāmMen aḫlaṣa li’ll āhi erbaʿ īne ṣabāḥan ẓaharat yenābīʿ el-ḥikmete min ḳalbihi ʿalā 
lisānihi ṣadaḳa resūlu’ll āh61 
18a Gümüş altun-ıla ger olsa maḫlūṭ 

Ayırup ḫāliṣ idüp ide mażbūṭ 
 Ḳarışdı rūḥ-ıla nefsüñ meʾāli  

Nice ẓāhir ola Ḥaḳḳ’uñ menāli 
385 Gerek kįmyā bilür bir kimse elbet 

Żarardan nefʿ[i] farḳ ide nik ü bed 
 Ki yaʿnį bir kişi ola müʾeyyed 

Muḳįm ola ṭarįḳinde müʾebbed 
 Elinde ola irşād mülk[i] anuñ 

Ola nāyib-menābı Kibriyā’nuñ 
Odur ḫāli ṣ ḳılan bu ḳalb-i ḳalbi 
Raʾ eytü Rabbi62 diyen ol bi-ḳalbi 

 Saña bir er gerek arıda nefsi 
Ḫabįŝinden temįz ide nefįsi 

390 Ayıra ḳurşunından gümüşini 
Ola altun [u] cevher hem-nişįni 

 Ḳıla insān olan varlıġını pāk 
Yiti şe ḫāk-i pāke ola çün pāk 
 

 İlāhį bizi ḳıl iḫlāṣa maḫṣūṣ 
ʿİbādetde daḫı bünyān-ı merṣūṣ 
El-Maḳāmu’s-Sādis ve’l-ʿIşrūne Eṣ-Sıdḳ 
Li-ḳavlihį eṣ-ṣıdḳu şeyʾ ün mā vuḍiʿa ʿ alā şeyʾ in illā ḳaṭʿihį63 
Ebu’l-fetḥe suʾāl itdi erenler 
Mesāfe ḳaṭ ʿidüp Ḥaḳḳ’a irenler 

18b  Nedür ṣıdḳ ey velįler hem-nişįni 
Yiyen ṣıdḳ baḫçesinüñ yimişini 

395  Demirci kįrine ṣoḳdı elini 
Maḳāl-i ṣıdḳa uzatdı dilini 

 Demüri çıḳarup ṭutdı yedinde  
Budur ṣıdḳ işde bilüñ didi bunda  

 Bu cismi nār-ı ʿışḳa eyle tennūr 
Żiyā vire cesed mişkātı çün nūr 
Dilerseñ yaḳmaya nār-ı İlāhį 
Vücūduñ nūr ḳıla ẓıll-ı İlāhį 

 Delüce toḫmını yire ekerler 
Biter buġday olur anı biçerler 

400 Ṣıdıḳ birle bu ażdādı bir eyle 
Ṣafā birle beden mülkin pür eyle 

 Yalanı gerçege döndür gel imdi 
Bu fānįde çoḳ aġla az gül imdi 

 Yılan olur yalan ledġin ṭuyasın 
Ṣıdıḳ tiryākini ol dem yiyesin 
İlāhį ṣıdḳ [u] iḫlāṣ eyle rūzį 
Liḳā ehlinden eyle cümlemüzi 
El-Maḳāmu’s-Sābiʿve’l-ʿIşrūne El-Ḫavf 
Li-ḳavlihį men ḫafa’llāhu ḫāfahu küllü şeyʾ in64 

 Velįler şāhı ol Süfyān-ı Ŝevrį 
Velāyet aġacınuñ şāḥ-ı ŝevri 

405 Marįż olmış mübārek cismi bir dem 
Velāyet ʿ ilmine ol iken aʿlem 

  19a Getürdiler ʿilāc içün ṭabįbi 

                                                           
61 Kim kırk sabah Allâh’a sadık olarak uyandıysa kalbinden bilgelik kaynağı fışkırır. 
62 “Rabbimi gördüm.” Hadîs-i Şerîf Şerîf (Aclûnî, 1351: I/436). 
63Doğruluk, her şeye kesinlik kazandırır. 

 
64 “Allah’tan korkandan her şey korkar.” Hadîs-i Şerîf  (Aclûnî, 1351: II/2479). 
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Ṣaḥįḥ olup vücūdı bula ṭįbi 
 Naẓar ḳıldı ṭabįb aḥvāl-i pįre 

Yetişdürem ṣanurdı anı birre 
Sürüpdi gül yaġı ḳılup şifāyı 
Mübārek cismine virüp devāyı 

 Görür kim ḫavf-ı Ḥaḳ’dan yara olmuş 
Dili ṣad-vasle olup pāre olmuş 
 

410 Didi Ḥaḳ ḫaşyetinden ḫastalıġı  
Elest bezmindeyimiş rüstalıġı 

 Buña tįmār girü Ḥaḳ ḫavfı olur 
Viṣālüñ Kaʿ besinüñ ṭavfı olur 

 Ḥaḳ’uñ ḫavfiyle del baġruñı her dem 
Ṣızup çıḳa Ḥaḳ’uñ naġmāsıdem dem 
Eger ḫavfdan olursa cevf ḫālį 
Cihān gibi ola yüzinde ḫāli 

 Bize ḫavfı recāyı eyle yoldaş 
İlāhį ʿışḳuñ-ıla eyle ḥāldaş 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāmin ve’l-ʿIşrūn Er-Recā 
Li-ḳavlihį sürūru’l-fu ʾād bi-ḥüsni’l-me’ād65 

415 Recāyı ḫavfı teşbįh eylediler 
Saña bu faṣlı tenbįh eylediler 

 Recā ḫavf-ile beñzer ṣınduya bil 
Bir olsa birisi kesmez bezi bil 

 Bu miḳrāż-ile ḳaṭʿ eyle sivāsın 
Daḫı ʿārıż olan ḳalbüñ hevāsın 

19b  Recāyį minke yā Hādį66diyenler 
Olardur ʿadne girüp ḫān yiyenler 

 Eger uçmaḳ dilerseñ uçmaġa sen 
Niḳābı dost yüzinden açmaġa sen 

420 Gerekdür iki ḳanat saña ey yār 
Olasın ʿālem-i lāhūta ṭayyār 

 Ḳanatlaruñ saña ḫavf u recādur 
Netįcesi bu ṭayrānuñ necādur 

 Uzatmaġıl ḳunūṭ-ile kanādı 
Senüñ ola liḳā yevmü’t-tenādį 
Recā iden liḳā-yı Ḥaḳḳ’ı ey cān 
Ferāġat eylemez ʿömrinde bir ān 

 Neden geldi saña bildüm dimekler 
Ṭalebden fāriġ olup lūt yimekler 

425 İlāhį fāriġ eyleme ṭalebden 
Şu sevgü ḥaḳkı-çün geldi Çalab’dan 
El-Maḳāmu’t-T āsiʿ  ve’l-ʿIşrūne El-Fenā 
Allāhümme ente dāʾimun tebḳā ve mā sivāke yefnā efneyte ʿumrake fį ʿimāreti’l-baṭni feʾ inne’l-fenā 

fi’ll āhi ve fį rıżāʾihį67 
 Fenā bulmasa nefs ey cān-ı māder 

Beḳā bābı degül meftūḥ birāder 
 Ne küvvesi açıla ne bacası 

Bulınmaya kilįdi hem sepāsı 
20a  Vücūd evine bil revzen fenādur 

Fenāsuz evde oturmaḳ ʿanādur 
 Beḳā budur seni fānį bilesin 

Çekesin yolda maḥbūbuñ belāsın 
430 Fenā irgürür insānı beḳāya 

Gözi olan baḳar her dem liḳāya 
 Meger var-ıdı bir ehl-i riyāżet 

Bahādırdı tecevvuʿda be-ġāyet  

                                                           

65 Yüreğin saadeti son güzelliği (hüsn-i hâtime) ile olur. 
66 Benim umudum sendendir yâ Hâdî (olan Allâh) 
67 Allah’ım daim olan sensin geriye kalan her şey fanidir. Ömrünü karnını büyütmekle geçirdin Allah için ve Allah rızası için uğraşmak 
nerede! 
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 Ḳazıpdı bir arada ḳabrini ol 
Ḫayālinde degüldi ṣaġ-ıla ṣol 
Kefenin geymiş-idi dirneginde  
Teni ṭāʿatde dil Ḥaḳ birliginde 

 Otuz yıl şöyle geçürdi zamānı 
Sen eyle bunda ḫoş Ḥaḳḳ’a gümānı 

435 Biri ehl-i fenānuñ didi aña 
Fenā fi’ll āh ʿ ilmin sende aña 

 Ḥaḳ’uñ ʿirfānı nūrıdur riyāżet 
Tecevvuʿla ʿ ibādet ola ʿādet 

 İlāhį bizi eyle ehl-i ʿirfān 
Libās-ı maʿrifetden itme ʿuryān 
 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝelāŝūne El-Beḳā 
Ve lehū işāretün bi-ḳavlihi mā ʿindekum yenfedu ve mā ʿinda’llāhi bāḳ68 
Beḳā mülküñ fenāsuzdur beḳāsı 
Ne göz ola anı görüp baḳası 

 Bu ʿ ālemden gidicek rūḥ-ı eşbāh 
Mütūnı oḳıyup ḥıfż itse eşrāḥ 

440  20bFenā-y-ıla beḳāyı añlasa ol 
Nedür Ḥaḳḳ’uñ kelāmın diñlese ol 

 Bu fānį cismi beyʿ itse fenāya 
Mübeddel ḳılmasa nefsi ʿanāya 

 Vire kendüyi ala dost rıżāsın 
Fenāya vire bu varlıḳ ḳażāsın 
Beḳā ile şirā ide anı Ḥaḳ 
Behiştde ol liḳāya ola mülḥaḳ 

 Girüp Dāru’s-selāma ola bāḳį 
Bu meclisde Ḫıżır İlyās sāḳį 

445 Gelür bir nāme Ḥaḳ’dan bu edāsı 
Kitāb içre bu ola Ḥaḳ nidāsı 

 Fenāsuz pādişehden bu hediyye 
Fenāsuz şāha olsun bu ʿaṭıyye 

 Selāmında aña bāḳį didi Ḥaḳ 
Beḳā ʿaynıyla bāḳį dirlige baḳ 
İlāhį cismümüzi gülşen eyle 
Beḳā-yı ẕātın-ile rūşen eyle 
El-Maḳāmu’l-H ādį ve’ŝ-Ŝelāŝūn Et-Tecrįd 
Li-ḳavlihį et-tecrįd terku’d-dünyā ve’l-āḫire69 

 Bulut olsa felekde irmeyesin 
Güneş yüzini hergiz görmeyesin 

450 Ḥicāb oldı dimekdür saña faṣlı 
Senüñle Ḥaḳ arasındaġı fażlı 

 Mücerred ola nefsi dileginden 
Nevāle yiye dostı bileginden(?) 

21a  Çıḳarmasa eger ārzū ḳabāsın 
Revān itmeyeler vuṣlat libāsın 
Sebeldür ṭālibüñ gözinde şehvet 
Bu aḫlāḳ-ı ẕemįme oldı naḫvet 

 Ki beyni olmayan idrāk ider mi 
Liḳā-y-içün varup Şām’a gider mi 

455 Yidi başlı bir ejderhā durur nefs 
Mücerred ol bulardan başların kes 

 Ġażab şehvet ḥased kibr ü buḫul hem 
Riyā ḥırṣıyla maḫlūṭ oldı nā-fehm 

 Riyāżetle kesüp şehvet başını 
Ḫilāf it nefse ol ḫalvet-nişįni 
Bulara żıddile ḳıl sen ʿilācı 
Baḫįl olma saḫį ol ṭoyur acı 

                                                           
68 “Sizin yanınızdaki tükenir, Allâh katında olan ise kalıcıdır.” Kur’ân-ı Kerîm, Nahl, 16/96. 
69 Tecrîd, dünya ve âhireti terk etmektir.  
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 Mücerred ḳıl bizi āb-ile gilden 
Muʿaṭṭar ḳıl İlāhį būy-ı gülden 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝānį ve’ŝ-Ŝelāŝūne Et-Tefrįḍ 
Li- ḳavlihį kun ferįden vaḥįden meksūra’l- ḳalb min ḫavfi’ll āhi teʿ ālā70 

460 Gerekdür sālike hem daḫı tefrįd 
İḳāmet ide anda tā ki tevhįd 

 Yiye içe geze ādemler-ile 
Giricek ḫālį yire demler-ile 

 Libāsı beñzer-ise n’ola ʿāma 
Teferrüdle irişür bu merāma 

21b  Yimiş aġaçlarını boġsa aḳ bāġ 
Ŝemer viremiyeydi birisi ṣaġ 

 Kesüp bāġı aġacın eyleye ferd 
Ṣafā-y- ile yimiş yiye müferred 

465 Hevā bāġı ḳuşatdı ten aġacın 
Zebūn itdi abanūṣ-ile ʿācın (?) 

 Necāsı ẓāhir ola cān yimişi 
Cesed bāġı bu yolda ölse kişi 

 Taʿ alluḳdan gel eyle rūḥı tefrįd 
Ki rūḥu’l-ḳuds-ile eyleye tevḥįd 
Bu ḫāküñ cevherin ilete pāke 
Ḳıyāmetde cesed düşmeye bāke 

 İlāhį maẓhar eyle ism-i Ferd’e 
Bizi kim düşmeyevüz rūz-ı derde 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāliŝ ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Maʿrifet 
Li- ḳavlihį efḍalukum ʿinda’llāhi maʿ rifeten71 

470 Gel ey ʿarrāf-ı rabbānį binā it 
Yuyup ḳalb evini Ḥaḳḳ’a ŝenā it 

 Maʿārif Ḥaḳ ola yā ḫod ḥaḳįḳa 
Dinildi ḳısm-ı evvelde daḳįḳa 

 İkinci ḳısma ḳılma ḳįl ü ḳāli 
Kesildi bunda her şaḫṣuñ maḳāli 
ʿAcizdür maʿrifet ḳısmında efḍal 
Bilenler böyle dimiş bizden evvel 

 Maʿārif söyledi bir yirde Semnūn 
İşāret añlayan ez-elfü  ve’n-nūn 

475  22a Dımaşḳ’da cāmiʿ içre ḥāżır idi 
Velįler cān yüzine nāẓır idi 

 Gelicek nuṭḳa bu_oldı aña manṭūḳ 
Gerekdür ʿāşıḳa isteye maʿşūḳ 

 Bile anı bu ʿālemde yaḳįni 
Bıçaḳdan farḳ idüben bile ḳını 
Ḳanādįl-i muʿallaḳ itdi taʿ rįk 
Riyāsuz būriyā eyledi taḥrįk 

 Cemāddur bu sen ādemsün ḳarındaş 
Sen aʿlemsün Ḥaḳ’ı bilmekde ez ṭaş 

480 İlāhį bize ḳıl ʿışḳuñı rūzį 
Ḳılalum ʿ ışkuñ-ile sāz u sözi 
El-Maḳāmu’r-R ābiʿ ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Maḥabbet 
Li-ḳavlihį men eḥabbe liḳāʾallāh eḥabba’llāhu liḳāʾehu72 

 Siyāh reng iḫtiyār itdi mürekkeb 
Maḥabbet ṭonıyıla_oldı müheẕẕeb   

 Libās-ı āl-i ʿAbbās’ı büründi 
Beyāż içinde pāk gibi görindi 
Ḳalem debredi sırr-ı ḥulḳum ile  
Maḥabbet yollarında yile yile 

 Başını ayaḳ idinüp yürüdi 

                                                           

70 Tek ve yalnız ol, Allâh korkusundan kalbin titresin. 

71 En iyiniz, Allâh katında en çok bilgi sahibi olanınızdır. 
72 “Kim Allâh ile görüşmeyi severse, Allah onunla görüşmeyi sever.” Hadîs-i Şerîf (Aclûnî, 1351: II/222). 
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Feefneytu liecli’l-ḥub73dir idi 
485 Ḳalem iŝriyle naḳş oldı varaḳlar 

Maḥabbet-nāmeler ders ü sebaḳlar 
 Vedūdu’llāh dividireng-i dūda 

Boyadı tā ki maẓhar ola cūda 
22b  Maḥal oldı nuḳūş-ı vāridāta 

Ḳalem divid mürekkebzāyidāta 
Maḥabbet gizlü idi bu arada  
Mürįdi irgüren bunlar murāda 

 Maḥabbet ehli olan kişi ey cān 
Ḳalem gibi başını ide talan 

490 Sükūtı çoḳ ola dįvid gibi hem 
Ḳalemvār gözi yaşlu ola her dem 

 Ḳalem ṣunsa elin irür liḳāya 
Ḳalemvār bizi irgürme liḳāya 

 Maḥabbetden bize vir bir liḳāyı 
İlāhį çāk idelüm bu yaḳayı 
 
El-Maḳāmu’l-Ḫāmis ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Vaḥdet 
Li-ḳavlihį el-vaḥdet ḫayrun min celįsi’s-sūʾi74 
Ne vaḥdetdür bilür misün bu vaḥdet 
Ki māniʿ olmadı hįç buña keŝret 

 Senüñ maḥbūbuñuñ yoḳdur naẓįri 
Şebįhi vü müşįri vü vezįri 

495 Gerekdür sen de_olasın ferd-i vāḥid 
Ṭarįḳatde ḥaḳun ey merd-i ẕāhid 

 Kim aṣlā olmaya bir saña hem-tā 
Zamānuñda seyir-fi’llāhda hem-tā 

 Yazılduḳda ʿ adem levḥinde eşkāl 
Yeşil ḳızıl kimi aḥmer kimi al 
Ṣuverler beñzemez biri birine 
Ve illā kim müşābih birbirine 

23a Anuñçün kim ʿAl įm [ü]Ḥayy u Ḳādir 
Birinden birini mümtāz yaradır 

500 Gelür biñ biñ gider biñ biñ ḳalur bir 
Hemān birdür hemān birdür hemān bir 

 Bu keŝret virmesün saña melālet 
Ḥaḳ’uñ birligine ider delālet 

 Olan aḥvel bu aḥvāli ne bilsün 
İki gören biri birden ne bilsün 
İki gözden teleʾlü eyleyen nūr 
Seni bir görmeden eylemesün dūr 

 İlāhį vaḥdet ile ḳıl muḳārin 
Bize göster maḥabbetdü diyārın  
 
El-Maḳāmu’s-Sādis ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Ḳurbet 
Li-ḳavlihį ḳurbetun sāʿatün ḫayrun mine’d-dünyā ve mā-fihā75 

505 İrer sįmurġa uçsa ṭayr-ı Hüdhüd 
Hevā sākin deñizler olsa ger süd 

 Hevāda var deñiz oddan yaḳıcı 
Ṭayır ola anı girüp çekici 

 Ṭumanlar var yolında ebr gibi 
Canāvarlar ṭaġında bebr gibi 
Yolında var deriñ ṣular deñizden 
Görenlerüñ gider rengi beñizden 

 Sen ol Hüdhüd gibi yolında anuñ 
Revānı irişe sįmurġa cānuñ 

510  23b ʿİnāyet yilleri esse muvāfıḳ 

                                                           
73 Aşk için yok oldum. 
74 “Yalnızlık, kötü arkadaşla oturmaktan daha hayırlıdır.” Hadîs-i Şerîf  (Aclûnî, 1351: II/334). 
75 Allah’a bir saat yakın olmak, dünyadan ve bütün dünya varlıklarından daha hayırlıdır. 
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Bu cismüñ keştisin sürse muṭābıḳ 
 Güẕer itdüre sini bu aradan 

Nüfūẕ eyle bu aġ-ile ḳaradan 
 Yetiş ol bāḳį mülke yoḳ zevāli 

Budur ẓāhir olan ḳurbuñ meʾāli 
Sen ol şehbāzduñ destinde yāruñ 
Olupduñ ḫūşe-çįni ol diyāruñ 

 Seni ṣaldı maḳām-ı buʿda cānān 
Şikār it sen de imdi ḳurbı ey cān 

515 Müyesser ḳıl bize ḳurbı İlāhį 
Viṣāle ire hecrümüz kemāhį 
El-Maḳamu’ŝ-Ŝābiʿ ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Üns 
Li-ḳavlihį men enise bi’llāhi istevḥaşe min ġayri’ll āh76 

 Saña nās didiler ḫannās olma 
Ḥaḳ’uñ ünsin ẕikir ḳıl nās olma 

 Göñül virme unıdup üns-i ḫalḳa 
Ḥaḳ ünsin terk idüp nesnās olma 
Ḥaḳ ünsinden olup maḥv-ı ifāḳat 
Melek biʾ l-fi ʾil ol vesvās olma 

 Cüneyd kim cünd-i Ḥaḳḳ’uñ mihteridür 
Serįri naḳl ider dįn bihteridür 

520 Nedür ünsüñ nihāyet müntehāsı 
Şuhūd-ı ḥażret ola intihāsı 

 Eger bir kimse seyf ile çalaydı 
Ṣanayduñ ḳılıcı ḳurşun ḳalaydı 

24a  Eŝer itmeye_idi cismine anuñ 
İşitmezdi ṣadāsın dü cihānuñ 
Budur Ḥaḳ üns[i] insāna hediyye 
Bunı maḥv eyler aḫlāḳ-ı rediyye 

 Ḥaḳ ünsi ger var-ise sende vāfį 
N’idersün üns-i ḫalḳı lūf [u] lāfı 
 

525 Meẓāhirde görürsün ehl-i ünsi 
Göñülde yār var aġyār mensį 

 Ḫalāṣ eyle bizi aġyār elinden 
İlāhį ḳıl ʿaṭā dildār elinden 
El-Maḳāmu’ ŝ-Ŝāmin ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Ḥüzn ve’l-Ḫaṭar 
Li-ḳavlihį el-muḫliṣūne ʿ alā ḫaṭari ʿaẓįmin77  

 Ḫuṭūr ider mi ḫāṭır ʿālemine 
Ḫaṭar irmesi irenler demine 
Ulaşdur fikri ḥüzn-i dāʾim eyle 
Nefįs nefsi hemįşe ṣāyim eyle 

 Eger fikrüñ ḥaḳįḳį ola yek dem 
Ola biñ yıl ʿ ibādetden bil ekrem 

530 Daḫı ḥüzn [ü] bükādan ġāfil olma 
Ḫaṭar ilinde seyr it kāhil olma 

 Nedür sicn ehlinüñ cānum sürūrı 
Daḫı defʿ  olmadan nefsüñ şürūrı 

 Sicinde ḥabs olan kimseye hāye 
Budur ser-māye meşġūl ola vāye 

24b  Velįlerden birine didi iblįs 
Giricek ḳabre ḳaṣd eyledi telbįs 

 Didi şeyṭān ḫalāṣ olduñ elümden 
Alup įmānuñı çıḳduñ ilümden 

535 Velį eydür henūz ey şūm-ı [meşʿūm] 
Ḳılan fitne-yile āfāḳı [meşḥūn]78 

 Dilüñden bulmadum şimdi ferāġı 
Ḳabir olmış-iken cismüm ṭuraġı 

                                                           
76 Allâh’a yakınlıkla hoş olanın ondan uzak içi hoş olmaz. 
77 “Vefâlı kimseler büyük tehlike üzerindeler.” Hadîs-i Şerîf Şerîf (Aclûnî, 1351: II/312). 
78 Metinde “Velį eydür henūz ey şūm-ı meşḥūn / Ḳılan fitne-yile āfāḳı meşṭūn”olan mısraların son kelimelerinin manâya uymadığı ve zuhûl 
eseri karıştırıldığı anlaşıldığı için bu şekliyle tespit edilmiştir. 
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 Aḥad olsa laḥidde destgįrüñ 
Ḳıyāmetde ʿadin uçmaġı yirüñ 
ʿAdemden bizi ʿadne ilt İlāhum 
Beyāż nūr eyle gel vech-i siyāhum 
El-Maḳāmu’t-T āsiʿ  ve’ŝ-Ŝelāŝūne El-Müşāhede 
Her ki-rā müşāhede est ġaflet nįst79 velehū işareti bi-ḳavlihį  liḳāʾu’l-ḫalįl şifāʾu’l- ʿalįl80 

 Görinmez ay eger ġaym olsa maṭlaʿ  
Ẓalām-ı leyli şems-i Ḥaḳ’dur edfaʿ 

540 Ḥaḳįḳat gögi çįn olsa bulutdan  
Ṭuman refʿ olsa eṭrāf-ı beledden 

 Ṭoġar Ḥaḳ güneşi ez-burc-ı esrār 
Ẓalām-ı ḳalbe işrāḳ eyler envār 
 

 Müdām olur nehārı ol maḳāmuñ 
Bulınmaz leyli isterseñ merāmuñ 
Müşāhed olur ol ʿālemde maḥbūb 
Budur ʿ āşıḳlara merġūb [u] maṭlūb 

25a  Olur mısın ʿaceb āgāh ey dil 
Maḳāmuñ ola bir nūrānį menzil 

545 Sür imdi ġafleti dil ʿ āleminden 
Şühūd olan budur Ḥaḳ ʿāleminden 

 Eger olmasa rūşen maṭlaʿ-ı rūḥ 
Görinmez vech-i şems-i mülk-i Subbūh 

 Göñül gözüñ senüñ olsa ġubārį 
Baḳup āyįnede görmeye yāri 
Mücerred ol var imdi āb u gilden 
Ġubārın māsivānuñ sil [bu] dilden 

 Baḳup āyįnede ruḫsār-ı yāri 
Göresin olmaya maḥcūb bārį 

550 İlāhį āyinemüz rūşen eyle  
Şühūduñdan ḳabā vü cevşen eyle 
El-Maḳāmu’l-Erba ʿįn El-Meclis  
ve lehū işāreti li-ḳavlihį ʿaleyküm bi-mücāleseti’l-ʿ ulemāʾ ve istimāʿil-ḥükemā81 

 Bu bir meclis durur  Ḥaḳ anda sāḳį 
Ḳadeḥ viren eline Rabb-i bāḳį 

 Şarābı ez-raḥįḳ-i selsebįli 
Saḳālar çaġrışup ider sebįli 
Müdāmınuñ ebed yoḳdur ḫumārı 
Bu meclisde niʿam çoḳ yoḳ şümārı 

 Şuʿāʿı irişür fevḳa’l-ʿalāya 
Bu meclisde yanan şemʿ üñ nihāye 

555  25bḤaḳ’ı bilenler-ile ol muṣāḥib 
Ṣaḳın nā-ehle olmaġıl murāḳıb 

 Tamām bilmek dilerseñ bu maḳāmı 
Nihāyet olsun ervāḥuñ merāmı 

 Vefāya daʿvet eyle ḥikmet ile 
Faḳįri sev faḫir ḳıl raḥmet-ile 
Nihāyet oldı girü bil bidāyet  
Ṭufeyl olsun saña her dem hidāyet 

 Erenler meclisinüñ sözi sāzı 
Seyir fi’ll āhda oldı ḳış u yazı 

560 Bize meclis bu olsun yā İlāhį 
Ḥużūr-ı ehl-i Ḥaḳ olsa kemāhį     
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