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Öz 
Klâsik Türk edebiyâtı içinde, metin açıklaması etrafında �ekillenen “�erh” ve metinleri 

olumlu ve olumsuz taraflarıyla de�erlendirmeye yönelik “tenkit” çalı�maları önemli bir yer 
tutmaktadır. Klâsik Türk edebiyâtının daha iyi anla�ılması için dînî literatürün, kullanılan �erh 
metotlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu da klâsik �erh metodunu yansıtan metinlerin 
de�erlendirilmesi yoluyla olacaktır.  

“�ârih-i Mesnevî” olarak tanınan Sarı Abdullâh Efendi (ö. 1660)’nin Meslekü’l-U��âk 
kasidesi, tarîkat âdâbını ve Bayrâmî-Melâmî ekolünü yansıtması bakımından önemlidir. Bu 
çalı�mada, klâsik Türk edebiyatındaki �erh gelene�i hakkında ön bilgi verilmi�tir. La’lî-zâde 
Abdülbâkî’nin Meslekü’l-U��âk kasidesini �erh ederken kullandı�ı yöntemler ve La’lî-zâde 
�erhinin, Türk �erh gelene�i içindeki yeri tespit edilmeye çalı�ılmı�tır. �erhin karakteristik 
yönlerini barındıran ilk üç beytinin transkripsiyonlu metni verilmi�, her beytin ardından 
metnin günümüz Türkçesiyle kısa izahı yapılmı�tır.  

  Anahtar Sözcükler: La’lî-zâde Abdülbâkî, Sarı Abdullah Efendi, Meslekü’l-U��âk �erhi, 
�erh. 

 

 Abstract  

The concept of “Serh” formed around text explanation and work of “critique” aimed 
at evaluating the text by their positive and negative aspects occupy an important place in 
classical Turkish literature. Therefore it is necessary that the serh methods be known in order to 
understand the classical Turkish literature and evaluate its texts. And this will happen by way 
of analysing and evaluating texts reflecting classical serh methods.  

Meslekü’l-U��âk eulogy of Sarı Abdullah Efendi, which is known as “�ârih-i Mesnevî” 
in Turkish literature is important as it reflects dervish order and transfers the phylosophy of 
sufism of Bayrami-Melami school. �n this article some insights into serh tradition in classical 
Turkish literature were given on condition that the limits of the article not be crossed. It was 
tried to present that how La’lî-zâde Abdulbâkî serh the Meslekü’l-U��âk eulogy of Sarı Abdullah 
Efendi which is very important in forming Tukish phylosophy of sufism. Furthermore it was 
tried to determine the place of La’lî-zâde serh in Turkish serh tradition by giving the historical 
prosedure of serh method in Turkish literature. Transcripted text of the first three beyt having 
characteristic aspects of serh text were given and the text components he put forward were 
stated.  

Keywords: La’lî-zâde Abdülbâkî, Sarı Abdullah Efendi, Serh (commentary) of 
Meslekü’l-U��âk, Serh. 
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Sözlük anlamı “kesmek, bir �eyi geni�letip yaymak, sözün kapalı kısımlarını açıklayıp 
anla�ılır hale getirmek” olan �erhin terim anlamı, bir metnin daha iyi anla�ılması için sözlü veya 
yazılı olarak yapılan açıklamaların bütünü olarak tarif edilmektedir.1 �erhler genellikle kapalı 
kalmı� hususların açıklanması için yapılmı�tır. Anla�ılması zor metinlerin yeni nesillerin daha 
iyi anlaması amacıyla açıklanması ihtiyacının Batı'da Aristoteles zamanında ortaya çıktı�ı, ba�ta 
Homeros olmak üzere eski metinleri açıklama çabasının Filolojinin do�masına sebep oldu�u 
söylenmektedir (Bayrav, 1975: 1).  

�slâm’ı kabul etmi� ki�ilerin Kur’an’ı daha iyi anlama gayretleri tefsîr çalı�malarını 
do�urmu�tur. Buradan hareketle �slâm dünyasında �erh çalı�malarının temel kayna�ını 
“Tefsîr”lerin olu�turdu�u söylenebilir. �erhler; hadis, kelâm, fıkıh, mantık, hey’et, sarf, nahiv, 
belâgat gibi dînî ve ilmî içerikli eserler hakkında kaleme alındı�ı gibi manzum ve mensur edebî 
eserler için de kaleme alınmı�lardır (Uzunçar�ılı, 1988: 23-30). Fars edebiyatında �erh edilen 
metinlerin genellikle tasavvufî oldukları görülmektedir. Molla Câmî, Hüseyin Vâiz Kâ�ifî, 
�emseddîn-i Lahorî me�hur Fars �ârihleri arasında sayılabilir (Pekolcay-Sevim, 1991: 41-42).  

Anadolu sahası Türk edebiyatında �erh gelene�inin XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
yaygınla�tı�ı söylenebilir. Ancak bu yüzyıldan önce de �erh adı altında çalı�malar yapılmı�tır 
(Yazar, 2011: 41). Genellikle ilk dönem �erhleri kısmen Arapça metinler üzerinde yapılmakla 
beraber ço�unlukla Farsça eserler için kaleme alınmı�tır.2 Eldeki kaynaklara göre �iirleri �erh 
edilen ilk Anadolu �airi Yunus Emre’dir. “Çıktım erik dalına…” diye ba�layan ünlü �athiyesi, 
ilk defa XV-XVI. yy. �ârihlerinden �ehzade Muhyiddin Mehmed Efendi tarafından 
�erhedilmi�tir (Ceylan, 2000: 36). Sadık Yazar Anadolu sahasındaki tercüme ve �erh gelene�ini 
inceledi�i doktora çalı�masında, �erh olarak de�erlendirilen en eski çalı�manın Mehmed b. Â�ık 
Selmân el-Lâzkî’nin 1397’de, �âtıbî’nin tecvîd ile ilgili kasidesini manzum olarak Türkçeye 
aktardı�ı Ke�fü’l-Me’ânî adlı eseri oldu�unu aktarmaktadır.3 XV. yüzyılda �erhlerde bir artı� 
görülmekte, XVI. yüzyılda �erh yazılan metinlerin çe�itlili�i artmaktadır. Bu yüzyılda esmâü’l-
hüsnâ �erhlerinin sayısında artma görülür. Esmâü’l-hüsnâ �erhleri, Hatipo�lu Habîbullah 
�irvânî (ö. 1512’den sonra) ile ba�lamı�; Subhî mahlaslı Mehmed Alî Çelebi el-Bursevî (ö. 
1523’ten sonra), Nahîfî (ö. 1546’dan sonra), bu türün en fazla örne�ini veren �ücâüddîn �lyâs b. 
Îsâ b. Mecdüddîn es-Saruhânî (ö. 1559), Selâmî Mustafa Efendi (ö. 1591) ve Alâüddîn Alî Dede 
b. Mustfâ el-Bosnevî (ö. 1598) gibi isimlerle devam etmi�tir (Yazar, 2011: 44). XVII. yüzyılın en 
önemli �ârihi Rusûhî mahlaslı �smâil Ankaravî’dir. Ankaravî’nin asıl �öhretini Mesnevî’ye 
yaptı�ı �erhle kazandı�ını belirten Sadık Yazar, onun �erh etti�i bütün metinlerin, tasavvufî 
oldu�unu söyler. XVIII. yüzyılın öne çıkan �ârihlerinden �smâil Hakkı Bursevî’nin 40 civarında 
�erhi bulunmaktadır. Salâhî-i U��âkî de Bursevî gibi iki tefsir çalı�ması yapmı�, edebiyat dı�ı 
metinler, fıkıh, gramer, belagat ve tasavvufa dair �erhler kaleme almı�tır (Yazar, 2011: 55). 
Müstakim-zâde Sadeddîn Süleyman b. Emrullâh da Hadis ve tasavvuf konusunda birkaç metni, 
dua ve zikir konulu metinleri, Bûsirî’nin Kasîde-i Murâdiyye’sini ve Süheylî’nin Kasîdetü’l-
Ayniyye’sini �erh etmi�tir (Yazar, 2011: 55). Bunun dı�ında da bazı �erhleri bulunmaktadır.  

Ömür Ceylan, tasavvufî �iir �erhleri hakkında yaptı�ı çalı�masında, �erh edilecek 
maznumelerin seçiminde bir takım özelliklerin arandı�ını belirterek özetle �u tespitlerde 
bulunmu�tur: “Dînî ve tasavvufî �iirlerde hem saz �iiri hem divan �iiri esteti�inden unsurlar 
bulunmaktadır. Bu umumî temayül, �erh edilecek �iirlerde herhangi bir nazım �ekli, nazım 
birimi, beyit sayısı ve vezin ayrımı gözetilmemesi sonucunu do�urmu�tur. Arapça ve Farsça 
manzumelere yapılan �erhlerde oldu�u gibi müstakil beyit �erh etme usulü, Türkçe 
manzûmelere yapılan �erhlerde benimsenmemi�, manzûmenin bütünlü�ü korunmu�tur. Aynı 
manzûmenin birkaç �ârih tarafından birbirlerinden haberdar olarak �erh edildi�i vakîdir. Fakat, 

                                                 
1 ‘�erh’in sözlük ve ıstılâhî anlamıyla ilgili detaylı bilgi için: Sedat �ensoy, “�erh”, D�A, Cilt 38, �stanbul 2010, s. 555-558.  
2 Türk Edebiyatında �erh gelene�i hakkında detaylı bilgi için bk.: Ömür Ceylan, “�erh-Türk Edebiyatı”, D�A, Cilt 38, 
�stanbul 2010, s. 565-568.; Ömür Ceylan (2000). Tasavufi �iir �erhleri, �stanbul: Kitabevi.  
3 Bu bölüm hazırlanırken, Klâsik Türk edebiyatında �erh gelene�i hakkında oldukça detaylı bir çalı�ma ortaya koyan 
Sadık Yazar’ın Doktora Tezi’nden istifade edilmi�tir: Sadık Yazar (2011). Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme 
ve �erh Gelene�i, I-II, Yayımlanmamı� Doktora Tezi, �stanbul: �stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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�erh edilecek manzumenin seçiminde, daha önce �erh edilmemi� olması da önem 
ta�ımaktadır.”4  

Türk Edebiyatında Kırk Hadis ve Yüz Hadis �erhlerinin yanında felsefe, tasavvuf, 
mantık, matematik, târih eserlerinin �erhleri de yapılmı�tır. Büyük bir yekûn tutan �erhler ise 
“Hâfız Dîvânı”, “Gülistân”, “Bostân”, “Mesnevî-i Ma‘neviyye” gibi edebî eserlere; Türkçe 
kaleme alınmı� “Tuhfe-i �âhidî”, “Tuhfe-i Vehbî”, “Sübha-i Sıbyân” gibi manzum lugatlar ile 
Arapça aslından “Avâmil”, “Emsile”, “Kâfiye”, “Unmûzec”, “Telhîsü’l-Miftâh” gibi dil ve 
belâgat eserlerine yapılmı�tır.5  

�erh gelene�imiz içinde Mevlana’nın Mesnevî’sine yapılan �erhlerin ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Mevlânâ ve eserine duyulan bu ilginin Mesnevî’nin “magz-ı Kur’an” yani 
Kur’an’ın özünü olu�turması ve anlatması oldu�u söylenebilir. Bu sebeple eser için yapılmı� 
birçok �erh bulunmaktadır.6 Türk edebiyatında Mesnevî’nin tercüme ve �erhleri Sultan 
Veled’den sonra ba�lamı�tır. Gül�ehrî XIV. yüzyılda, edebiyatımızda ilk defa, Mesnevî’den 
seçti�i be� hikâyeyi Türkçeye çevirerek �erh etmi�tir (Yavuz, 2007: 27). Bilinen ilk Mesnevî 
tercümesi ve �erhi Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye adlı eseridir.7  

Son dönemlere gelindi�inde Ali Nihat Tarlan’ın metin incelemelerinde, klâsik �erh 
metoduna yaptı�ı katkılarla, kullandı�ı metodun, bir ekol olarak günümüzde hâlâ devam etti�i 
söylenebilir. Tarlan’ın metin �erhi yöntemine bakıldı�ında Arapça-Farsça manzumelere 
yazılmı� klâsik �erhlerdekine benzer bir yakla�ımın ön plana çıktı�ı görülmektedir (Duru, 57: 
2007). Tarlan, beytin nesre çevirisini yaptıktan sonra ilgili âyet, hadis ve beyitlerden örnekler 
verir.8  

Tefsir, Hadis, fıkıh, kelâm hikmet, astronomi, kimya, rüya tabiri, ebced, muamma, sarf-
nahiv ve belagat ilimleri ba�ta olmak üzere birçok ilimden istifade edilerek meydana getirilen 
tasavvufî �iir �erhleri, eski kültürümüz için zengin birer kaynak niteli�indedir (Ceylan, 2000: 
441). 

La’lî-zâde Abdülbâkî’nin Hayatı  

Makalenin asıl konusunu te�kil eden eserin müellifi La’lî-zâde Abdülbaki 1090/1679 
senesinde �stanbul’da do�mu�tur. Babası Bayrâmî-Melâmîlerinden Mesnevî �ârihi Sarı Abdullah 
Efendi’nin (1071/1660) kız karde�inin o�lu La’lî Mehmed Efendi’dir. La’lî Mehmed Efendi 
medresede yeti�mi� 1109/1697 senesinde kadılık göreviyle Mekke’ye gitmi�tir. La’lî-zâde’nin 
Mebde’ ve Meâd’da vedi�i bilgiye göre babası La’lî Mehmed Efendi 1119/1707 senesi temmuz 
ayında sürgündeyken Kıbrıs Magosa’da vefât etmi�tir (Çakmakta�, 2010: 2). Babası onu daha on 
dokuz aylık bir bebekken Seyyid Hâ�im Efendi’nin sohbetlerine götürmü�tür. La’lî-zâde, yirni 
sekiz ya�ına kadar vaktini ilim tahsiliyle geçirmi�, tahsilini tamamladıktan sonra müderrisli�e 
ba�lamı�tır. Sarı Abdullah Efendi vasıtasıyla Bayramî-Melâmîleriyle tanı�mı� Seyyid Ha�im 
Efendi’den feyz almı�tır (Azamat, 2003: 90). La‘lî-zâde Abdulbâkî Efendi ilmiyye sınıfındandır. 
Kazaskerli�e kadar yükselmi�tir (Gölpınarlı, 1931: 154-155). �iirlerinde “Yetîm” mahlasını 
kullanmı�tır. Sarı Abdullah Efendi’nin Meslekü’l-U��âk mesnevîsine 47 beyit halinde bir zeyl 
yazmı�tır.  

                                                 
4 Hazırlanan bu makalede, Türk edebiyatında tasavufî �iir �erhleriyle ilgili en kapsamlı kaynak olan Ömür Ceylan’ın 
eserinden istifade edilmi�tir: Ömür Ceylan (2000). Tasavufi �iir �erhleri, �stanbul: Kitabevi. 
5 Bu konuda detaylı bilgi için bk.: Abdulkadir Da�lar, “Klasik Türk Edebiyatı �erh Gelene�i ve Hacı �brahim Efendi’nin 
�erh-i Belagat’ına Dair”, Turkish Studies / Türkoloji Ara�tırmaları Volume 2/2 Spring 2007, s. 163.  
6 Ziya Av�ar, Bursevî’nin Mesnevî’yi �erh metodunu, özellikle ilk 18 beyitin �erhinin di�er Mesnevi �erhlerinden farklı 
yönlerini ortaya koymu�tur: Ziya Av�ar, “Rûhu’l- Mesnevî’de Mesnevî’nin �lk 18 Beytinin �erh Yöntemi”, Turkish 
Studies / Türkoloji Ara�tırmaları Volume 2/3 Summer 2007, s. 60.  
7 Bu eser hakkında detaylı bilgi için bk.: Kemal Yavuz (2007), Mu’înî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si Mesnevî Tercüme ve �erhi, 
Konya: Selçuk Üniversitesi Matbaası.  
8 Geleneksel �erh metodunun Divan �iirine yansıması ve �smail Hakkı Bursevî’nin �erh metodu hakkında detaylı bilgi 
için bk.: Rafiye Duru (2007). Modern Metin Çözümleme Teknikleri Bakımından �erh Gelene�i ve �smail Hakkı Bursevî, 
Yayımlanmamı� Doktora Tezi, �zmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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Müellif 1120/1708 senesinde �stanbul’a gelen �eyhi Murad Buhârî’ye de intisâb ederek 
Bayrâmîli�inin yanı sıra Nak�ibendî tarikatı müntesibi de olmu�tur. La’lî-zâde, bu iki tarikatın 
birbirlerine benzedi�ini ifade etmektedir.9  

On sekiz ay Limni’de sürgünde kaldıktan sonra �stanbul’a dönen müellif, Valide Sultan 
Medresesi müderrisli�ine tayin edilmi�tir (Azamat, 2003: 91). Konu hakkında en kapsamlı 
ara�tırmayı yapan Nihat Azamat, onun Osmanlı bürokrasisi içinde bulunmasına ra�men daima 
tasavvufî �ahsiyetiyle anıldı�ına, yazdı�ı tasavvufî eserlerle ön planda oldu�una dikkati 
çekmektedir. Müellif 1159/1746 senesinde �stanbul’da vefat etmi� Eyüp’e defnedilmi�tir. 
Müstakimzâde La’lî-zâde’nin kendi vefat tarihine eserinde i�aret etti�ini söylemektedir: Aynı 
zamanda La’lî-zâde’nin vefatı için “Gül�en-i Cennet’e gül-bün ola La’lî-zâde.” mısrâıyla da 
tarih dü�ürülmü�tür (Çakmakta�, 2010: 8).  

La’lî-zâde, Gazâlî’nin Kimyâ-yı Saâdet adlı eserini tercüme etmi�, Hamzavîler hakkında 
bir risâle yazmı�tır. Kendisinin Mebde’ vü Meâd adlı eseri me�hurdur. Sergüze�t adlı eseri, Sarı 
Abdullah’tan sonra kendi zamanına kadar gelen Melâmî ricâlini anlatmaktadır. Melâmîlik 
hakkında bilgi edinmek için önemli bir kaynaktır.10 

 
Meslekü’l-U��âk �erhi: Hediyyetü’l-Mü�tâk fî �erhi Mesleki’l-U��âk 
 
Meslekü’l-‘U��âk, Sarı Abdullah Efendi’nin sülûk hallerine dâir Türkçe manzum 105 

beyitlik bir kasîdesi olup La‘lî-zâde Abdulbâkî tarafından 47 beyit halinde zeyli yazılarak 
Türkçe �erh edilmi�tir. Meslekü’l-‘U��âk Allah’ın varlı�ını ve birli�ini, tarîkat âdâbını ve 
tasavvufun gereklerini, bazı tasavvufî kavramların izahını açıklayan bir kasîdedir.11  

Meslekü’l-‘U��âk �erhi olarak me�hur olan eserin tam adı Hediyyetü’l-Mü�tâk fî �erhi 
Mesleki’l-U��âk’tır. Eserin yazma eser kütüphanelerinde dört nüshası tespit edilebilmi�tir. Eser, 
Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Pa�a 636 numarada 178a-225a varakları arasında; Millet 
Kütüphanesi 1023 numarada 1b-64a varakları arasında; Süleymaniye Kütüphanesi Hacı 
Mahmud Efendi 2786 numarada 1b-41a varakları arasında; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
Emanet Hazinesi 1312 numarada 1b -38b  varakları arasında bulunmaktadır.  

Meslekü’l-U��âk �erhi ve muhtevası hakkında detaylı bilgi vermek makalenin sınırlarını 
a�aca�ından sadece La’lî-zâde Abdülbaki’nin metni �erh ederken izledi�i yöntem üzerinde 
durulacaktır.12 Beyitler arasında en uzun açıklamayı ihtiva etmesi ve di�er beyitlerin �erh 

                                                 
9 La’lî-zâde’nin hayatı ve Mede vü Meâd adlı eseri hakkında detayl bilgi için bk.: Bü�ra Çakmakta� (2010). La’lîzâde 
Abdülbâkî’nin Mebde’ ve Meâd Adlı Eseri (�nceleme-Metin), Yayımlanmamaı� Yürksek Lisans Tezi, �stanbul: Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
10 �airin eserleriyle ilgili detaylı bilgi ve Melâmîlikle olan ili�kisi için bk.: Abdulbaki Gölpınarlı (1931), Melâmîlik ve 
Melâmîler, �stanbul.; Nihat Azamat, “La’lî-zâde Abdülbâkî”, D�A, Cilt 27, Ankara 203, s. 90-92.; Zeynep Akkaya (2009). 
Lâlîzâde Abdülbâkî’nin Hediyyetü’l-Mü�tâk �simli �erhi, Yayımlanmamı� Yüksek Lisans Tezi, �stanbul: Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Bü�ra Çakmakta� (2010). La’lîzâde Abdülbâkî’nin Mebde’ ve Meâd Adlı Eseri 
(�nceleme-Metin), Yayımlanmamı� Yürksek Lisans Tezi, �stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
11 “Meslekü’l-U��âk” kasidesi ve zeyliyle ilgili detaylı bilgi için bk.: Bünyamin Ayçiçe�i, “Sarı Abdullâh Efendi (ö. 
1661)’nin Meslekü’l-‘U��âk Kasîdesi ve La’lî-zâde Abdülbâkî (ö. 1746)’nin Zeyli”, Turkish Studies - International Periodical 
For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, s. 189-211. 
12 Bu eser üzerinde bir yüksek lisans çalı�ması yapılma�tır: Zeynep Akkaya (2009). Lâlîzâde Abdülbâkî’nin Hediyyetü’l-
Mü�tâk �simli �erhi, Yayımlanmamaı� Yüksek Lisans Tezi, �stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Ayrıca Abdurrezzak Tek, 2007 senesinde melâmetle ilgili bilgiler veren ve melamî büyüklerine âit çe�itli risâleleri içeren 
bir kitap yayımlamı�, bu eserde Hediyyetü’l-Mü�tâk’a da yer vermi�tir: Abdurrezzak Tek (2007). Melâmet Risâleleri 
Bayrâmî Melâmîli�i’ne Dâir, Emin Yayınları: Bursa. Her iki çalı�ma da eserin Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Pa�a 636 
numarada bulunan nüshası üzerinden hazırlanmı�tır. Ancak bu çalı�malarda Hediyyetü’l-Mü�tâk’ın transkripsiyonlu 
metni verilmemi� ve eserin müellif nüshasıyla mukabele edilerek istinsah edilmi� olan Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Emanet Hazinesi 1312 numarada bulunan önemli bir nüshası görülmemi� ve di�er nüshalarıyla 
kar�ıla�tırılıp edisyon kritik çalı�ması yapılmamı�tır. Ancak Zeynep Akkaya’nın çalı�masında, eser incelemesi kısmında 
gösterilen hassasiyeti ve özeni özellikle vurgulamak gerekmektedir. Ayrıca Abdurrezzak Tek’in çalı�masında da amaç 
melâmîli�e dâir birçok risâlenin toplu halde yayımı oldu�undan, bahsetti�imiz �ekilde bir çalı�ma da oldukça vakit 
alaca�ından tercih edilememi� olabilir. Bizim Hediyyetü’l-Mü�tâk fî �erhi Mesleki’l-U��âk adlı eserin, mukâbele kaydı 
bulunan Topkapı nüshası esas alınarak ula�ılabilen di�er nüshalarıyla kar�ıla�tırmalı bir yayınını okuyucunun 
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metoduna dair bilgiler içermesi bakımından ilk üç beytin �erhi transkribe edilerek verilecek 
ardından La’lî-zâde’nin �erh metodu incelenmeye çalı�ılacaktır. 

Esere besmele ile ba�layan �ârih, klâsik tertibe uyarak hamdele, salvele’nin ardından 
“ve ba’dehû” diyerek sebeb-i telif bölümünü yazmı�tır. Kendisini “türâb-ı akdâm-ı fukarâ ‘abd-
i yetîm” olarak vasıflandıran �ârih, Limni adası kalesinde hapis hayatı sürerken ruhî 
dalgalanmalar ve iç sıkıntıları içinde kıvrandı�ını söylemektedir. “El-fitnetü e�eddü mine’l-
katl”13 âyetinde geçen “fitne” kelimesini bazı müfessirlerin sürgün olarak açıkladıklarını ifade 
eder. Biraderinin gurbette kendisini unutmadı�ını ve lüzumlu ihtiyaçlarını kar�ıladı�ını 
söyleyerek merhum ve ma�fur pederinin on altı ya�ındayken yazdıkları �lâhiyât Mecmuası’nı 
kendisine hediye etti�ini, yazdıklarının harap gönlüne sekîne verdi�ini, eseri de ço�unlukla 
geceleri mütalaa etti�ini söylemektedir. Hapis hayatının üzerinden -1129 senesinde- üç ay 
geçmi�, Muharrem ayı içindeki on geceyi zikirle ve ibadetle geçirmek maksadıyla ceddi Sarı 
Abdullah Efendi’nin Meslekü’l-U��âk isimli eserini okumaya ba�lamı�tır. Okurken yüce hilâfet 
sahibi me�âyihin silsilelerini yazmanın ve kasideye eklemenin güzel olaca�ı hatırına gelmi�tir. 
Böylece eser e�siz bir hal alacaktır. Bu dü�üncelerle Muharrem ayının ikinci gecesinde kasideye 
iki saat içinde kırk yedi beyit halinde zeyl yazmaya muvaffak olmu�tur. Muharrem ayının 
ortalarında biraderinin mektubunu almı�tır. Bu mektupta biraderi kendisinden, Meslekü’l-U��âk 
kasidesinin �erh edilmesinin güzel olaca�ını ifade etmektedir. La’lî-zâde, mektubun tarihine 
bakdı�ında, kendisinin zeyli yazdıktan bir gün sonra yazıldı�ını fark etmi� ve bunun hikmetli 
bir i� oldu�u kanaatine varmı�tır. Ceddinin �erefli sözleri ruh bulsun diye Hediyyetü’l-Mü�tâk fî-
�erhi Mesleki’l-U��âk adıyla bir �erh yazmaya karar vermi�tir.  

Bu bölümde �ârih, nasıl bir ruh hali içinde bulundu�unu, eseri yazmaya kendisini 
te�vik eden sebepleri ve kitabın adını vermi�tir. Ardından �ârih, kasidenin birinci beyitini 
yazmı� ve açıklama kısmına geçmi�tir.  
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hizmetine sunulması için çalı�malarımız devam etmektedir. Bu hususta gayret gösteren herkesin eme�ine saygı 
duyulaca�ı ve akademik titizlikten ödün verilmeyece�i de hatırlatılması gereken bir husustur.  
13 Bakara 2/191: “(Fitne) Zulüm ve baskı, adam öldürmekten daha a�ırdır.” Kur’an-ı Kerim’den alıntı yapılan yerlerde 
Diyanet ��leri Ba�kanlı�ı Meali kullanılmı�tır: Haz. Halil Altunta�, Muzaffer �ahin (2003). Kur’ân-ı Kerim Meali, Ankara: 
Diyanet ��leri Ba�kanlı�ı Yayınları. 
14 Buruc Sûresi 85/16: “(Allah) Diledi�ini mutlaka yapandır.” 
15 Secde Suresi 4/32. ayetten iktibastır. Alıntılanan kısmın meali �öyledir: “Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 
yaratandır.”  
16 Araf Sûresi 7/179: “��te bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da a�a�ıdadırlar.” 
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17 Âl-i �mrân Sûresi 3/19: “�üphesiz Allah katında din �slâm'dır.”  
18 “�üphesiz iman edip salih ameller i�leyenler…” Bu ifade Kur’an’da on yerde geçmektedir. Geçti�i yerler için bk.: 
Bakara Suresi 2/277, Yuns Suresi 10/9, Hud Suresi 11/23, Kehf Suresi 18/30 ve 107, Meryem Suresi 19/96, Lokman 
Suresi 31/8, Fussilet Suresi 41/8, Buruc Suresi 85/11, Beyyine Suresi 98/7. 
19 “Kulum bana nafile ibadetlerle yakla�maya devam eder, sonunda sevgime erer. ” Buhari, Rikak, 38. 
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�ârih eserinin ba�ında, Limni adasındaki hapis hayatının ruhunda bıraktı�ı ızdıraplı 
hali anlatmı�tır. Ardından Meslekü’l-U��âk’ı �erh etmeye nasıl karar verdi�ini ifade etmi�tir. 
Eseri okurken zeyl yazma iste�i içine do�mu�tur. Zeyli yazdıktan bir gün sonra manevî yönü 
yüksek olan Muharrem ayında biraderi kendisine, Meslekü’l-U��âk kasidesinin �erh edilmesinin 
güzel olaca�ını ifade eden bir mektup göndermi�tir. Kendisi zeyli yazdıktan bir gün sonra 
böyle bir mektubu almasının “hikmetli bir i�” oldu�u kanaatine varmı�tır. Böylece �erh, manevî 
bir i�aretle yazılmaya ba�lanmı�tır.  

Kasidenin birinci beytinin �erhine bakıldı�ında müellifin takip etti�i usül açıkça 
görülmektedir. �ârih aynı metodu ufak farklılıklarla di�er beyitlerde de kullanmı�tır. La’lî-zâde, 
beyitte geçen “hamd” kelimesinin lügat manasının ardından ıstılahî manasını vermi�tir. 
                                                 
20 �srâ Sûresi 17/44: “Her �ey O'nu hamd ile tespih eder.” 
21 Rahman Sûresi 55/29: “O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.” 
22 Ahzab Sûresi 33/56: “�üphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar.  Ey iman edenler! Siz de ona salât 
edin, selâm edin.” 
23 Âl-i �mrân Sûresi 3/110: “Siz, insanlar için çıkarılmı� en hayırlı ümmetsiniz.” 
24 “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, kainatı yaratmazdım.” Ke�fü’l-hafâ, II, 2123. 
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Hamd’in iki �ekli oldu�unu belirtmi� ve bunları izah ederken Arapça anlamlarını vermi�tir. 
La’lî-zâde’nin, kelimelerin hem lügat anlamını hem de ıstılahî anlamını vermeyi, di�er 
beyitlerin �erhinde de bir yöntem olarak kullandı�ı görülmektedir. Ardından �ârih, Allah’ın 
birli�i hususunun tevhîd-i ef’âl, tevhid-i sıfât, tevhîd-i zât olmak üzere üç �ekilde anla�ıldı�ını 
söyleyerek tasavvufî kaynaklara dayanan izahlar yapmaktadır.  

La’li-zâde her beytin �erhinde sık sık Kur’an’dan ve hadislerden iktibaslar yaparak 
söylediklerine temel �slâmî kaynaklardan referans getirme ihtiyacı hissetmektedir. Birinci 
beyitte de Allah’tan ba�ka hakiki fâil olmadı�ı söylendikten sonra Burûc Sûresi 16. âyetten; 
iman nuruna nail olmayanlar anlatılırken Araf Sûresi 179. âyetten iktibaslar yapılmı�tır. La’lî-
zâde’nin derin bir �slâm bilgisine sahip oldu�u da buradan hareketle söylenebilir. Kur’an’dan 
ve hadislerden iktibas yapma metodunu �ârih bütün beyitleri �erh ederken sık sık kullanmı�tır.  

La’lî-zâde özellikle hamd etmenin önemi üzerinde durmu�tur. Hamd etmenin ki�inin 
kurtulu�ana vesile olaca�ını bu yolla insanda iman nurunun a�ikâr hale gelece�ini belirtir. 
Mümin hamd yolunu tutmalı ve bâtınını do�ru akîde kurallarıyla, zâhirini de salih ameller ile 
donatmalıdır. Böylece her �eyin Hak’dan sudûr etti�i inancı ki�inin kalbine yerle�ebilir.  

La’lî-zâde, kulda ortaya çıkan küfür fiillerinin Allâh’ın mudill isminin bir zuhuru 
oldu�unu söylemektedir. Yeri geldikçe �ârih eserinde, kelam ilminin de konusuna giren iman, 
küfür gibi meselelerde ilmî izahlar yapmı�tır. Eserin tamamında �slâmî ilimlerin bütün 
yönleriyle kullanıldı�ı dikkati çekmektedir. �ârih, ki�inin muhabbetullah ve tevhid inancıyla 
irfan mertebesine ula�aca�ını söylemektedir. Süluk yolları hakkında birçok tasavvufî kaynak 
oldu�unu söyleyerek sahih kitaplara göndermelerde bulunur. 

La’lî-zâde, e�er konuyla ilgili yapılması gereken ve konunun sınırlarını a�acak izahlar 
varsa, meseleyi muteber tasavvuf kitaplarına, süluk yollarını izah eden sahih eserlere havale 
eder. Bu eserlerin kendisini okuyanlar tarafından maruf oldu�unu dü�ünerek isimlerini 
vermez. Ancak, ileride de söylenece�i gibi, konunun izahında bazı tasavvuf büyüklerinin 
�iirlerini iktibas etmi�tir.  

�erhde, bazı meselelerin izahında kimi zaman sanatlı söyleyi�ler görülmektedir. 
Tasavvufî ne�’e içinde kaleme alındı�ı görülen eserde sülûk mertebelerini geçmi� birinin “bûy-ı 
muhabbet”ten nasiplenece�i, “�arâb-ı muhabbet”i arzulayaca�ı, gönlünden masivâyı atınca da 
“âb-ı hayât-ı muhabbet”e ula�aca�ı söylenmektedir. Sonunda da bu ki�inin Hz. Muhammed’i 
hakkıyla anlama mertebesine kavu�aca�ı da muhakkaktır.  

Burada �ârih, kendisinin bazı hususları izah etmede eksik kalaca�ını söyleyerek “hakikî 
mür�id, tarikat pîri, ümmetin önderi, zamanın sahibi” olarak vasıflandırdı�ı Ahmed-i 
Sarban’dan, konunun daha detaylı izahı amacıyla, bir �iir iktibas eder. Bu �iirde ana hatlarıyla 
evliyaya hor bakılmaması gerekti�i, dı� görünü�üne bakılarak insanlar hakkında pe�in 
yargılara varılamayaca�ı, mür�id-i kâmilin Hak tarafından görevlendirildi�i, Hakk’ın zât ve 
sıfatlarıyla mür�idde tecellî eyledi�i, âlemin hükmünün kâmil insanların elinde oldu�u ifade 
edilmektedir.  

�ârih bütün ibadetlerin hamd-i örfî kapsamına dahil oldu�unu söyleyerek mevcudatın 
hamd üzre oldu�unu tekrar ifade eder. Yine sözlerine �srâ Sûresi 44. âyetten ve Rahmân Sûresi 
29. âyetten iktibaslar yaparak delil getirir.  

�ârih, beyitlerdeki kimi kelimeleri veya kısımları �erhin içinde zikrederek açıklamasını 
yapar. Üç çe�it hamd oldu�unu söyledikten ve bunların muhteviyatını detaylı bir �ekilde izah 
ettikten sonra �ârih, �ud�y� �amd bì-��yet ki lušfı bì-nih�yetdür mısraıyla yukarıda anlatılanlara 
i�aret edildi�ini ifade etmektedir.  

Ardından Hz. Peygamber’e salât ile ba�layan ikinci mısraın izahına geçen �ârih, Ahzab 
Sûresi 56. âyetten ve Âl-i �mrân Sûresi 110. âyetten iktibas yaparak Hz. Peygamber’in, Allâh’ın 
ve meleklerinin selamına mazhar oldu�unu, bizim de onun ümmeti olmakla �ereflendi�imizi 
izah eder. Ardından Hz. Muhammed’in bu derece yüce bir mevkiye sahip olmasının sebeplerini 
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anlatır. Hz. Muhammed önceki ümmetlerin �eriatlarını düzenlemek için gönderilmi�tir. 
Peygamberlerin varisleri olan âlimler de hakikat evinin kapıları hükmündedirler. 

�@ �� A �#���(
��� �������#� ("(��1���	������
B ��� ������ ��(� 
�����%�����	������'��������

�(� 
�����! � "����> � ����(�������� � ���$����$���	� ��&�� ������%�����	���)���������&������� 
����&��
��$������+ ������$��� �����(
����� �������7&��� ���� ����$����$���	� ����.��$���
�'�������/ �.���� �����

� ��� ! � "������ �&�� ���$����� 9��� ��  ���	����
&�������#�(����� ; � 
������		�	���� &���)�&�� .���
&����������������������� �������������(���)�� ������������ ���	�����&������� 
��������	�)�&��
.������� ; � 
������� #� �"(��� )��� ���� $�%�)� � �� 5 � 5 �%&�	��� ������ &�� ��� ������	�� ����)��� &��
��� �� ������7���		���� ���%����� ��� ��������#��(�(� ���	�����$�������6���	����&���(
��(���C����
 ��������	�)����� ��4 ���� �����(�����$���� �		������; � 
��������&������ ��&��(�
�� ��&�� ����?��

�ârih, Rasulullâh’ın sohbetiyle kalpleri nurlanmı� olan ashabın, peygamber sevgisiyle 
dolu olmaları ve ona itaatleri sebebiyle üstün bir mevkiye sahip olduklarını söylemektedir. 
Rasulullâh’a kalpten bir a�k beslemeleri ashâbı, ümmetin önderi ve en yüce mevkilerin sahibi 
kılmı�tır. Onların salât ve selâma liyakatlerinin sebebi Hz. Peygamber’e tabi olmalarından 
kaynaklanmaktadır.  
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25 “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız do�ru yola ula�ırsınız.” Ke�fü’l-hafâ, I, 132. 
26 Âl-i �mrân Sûresi 3/31: “De ki: "E�er Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin.” 
27 “Allah önce benim nurumu yarattı.” Ke�fü’l-hafâ, I, 265. 
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�ârih ikinci beyti kısaca �erh etmi�, ikinci beyitle irtibatlı olan üçüncü beyti zikrettikten 
sonra, üçüncü beytin �erhine geçmi�tir. La’lî-zâde, di�er beyitlerde de bu metodu kullanarak 
mana olarak irtibatlı beyitleri bir arada açıklama yolunu tercih etmektedir. Üçüncü beyitte 
“Ashâbım yıldızlar gibidir, onların hangisine uyarsanız do�ru yola ula�ırsınız.”30 anlamındaki 
hadisee telmih bulunmaktadır. Sahabelerin, Hz. Peygamber’in bütün hal, hareket ve tavırlarını 

                                                 
28 “Kim Allah’a kavu�mayı isterse Allah da ona kavu�mayı ister.” Buhari, Rikak, 41. 
29 Nahl Sûresi 16/90: “�üphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı emreder.” 
30 Ali el-Muttakî el-Hindî (h. 1364). Kenzü’l-Ummâl, Haydarâbâd, Cilt 1, Hadis no: 1003, s. 178. 
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benimsemeleri sebebiyle onlara uyanları hidayete ula�tıraca�ını söyler. Burada La’lî-zâde, 
“E�er Allâh’ı seviyorsanız bana uyun ki Allâh da sizi sevsin.” mealindeki âyeti sözlerine delil 
getimi�tir. Ardından Hz. Peygamber’in ruhunun kâinatın yaratılı� sebebinden,  Hz. 
Peygamber’in ilk ruh olarak yaratılmasından ba�layarak bütün mertebeleriyle “yaratılı� sırrını” 
izah eder. Sırasıyla arz, sema, nebâtât ve kâinattaki di�er unsurların yaratılı�ı verilmi�tir. �ârih 
yaratılı� mertebelerini bazı tasavvuf ekollerindeki, dünyaya gelen bir varlı�ın önce cansız, sonra 
bitki, hayvan, insan �eklinde tecellî etmesi ve ardından “insan-ı kâmil” mertebesine ula�ması 
�eklinde kısaca anlatılabilecek olan devir nazariyesine göre izah eder.31 Bu yolculu�un sonunda 
hidayet yolunun yolcusu Hz. Muhammed’e ittiba etmesi sebebiyle a�k ve cezbe haline kavu�ur. 
Onun sohbetine vasıl olabilece�i birlik makamına ula�ır. Sahâbeler de bütünüyle kendilerini 
Hz. Muhammed’e tâbi kıldıkları için ve ondan feyz aldıkları için hidayet semasının yıldızları 
olmayı ba�armı�lardır. 

Ardından �ârih, dört büyük halîfenin sıfatlarının kayna�ının da Hz. Muhammed 
oldu�unu söyler. Hz. Ebûbekir onun sıdk vasfıyla; Hz. Ömer onun adalet vasfıyla; Hz. Osman 
onun hilm vasfıyla; Hz.Ali de onun ilim vasfıyla muttasıf olmu�lardır. Böylece �slâm’ın; 
do�ruluk, adalet, hilm ve ilim üzerine bina edildi�ini ispat etmi�lerdir. Di�er sahabelerin her 
birinde de Hz.Muhammed’in vasıfları tecellî etmi�tir. Her dönemde Hz.Muhammed’in sırrına 
ermi� varisleri olacaktır. Onu bulup ittiba edenler, onun meclislerinde Hz. Muhammed’in 
meclislerindeki tadı bulacaklardır. Hz. Peygambere’e ittiba nasıl lâzımsa vaktin kutbuna da 
ittiba lazımdır.  

�ârih Allah’tan, Hakk’a talip olan herkese ashaba uymayı nasip etmesi yönünde dua 
ederek üçüncü beytin açıklamasını bitirir.  

 Bu açıklamalardan hareketle, La’lî-zâde’yi Meslekü’l-U��âk kasidesini �erhe te�vik eden 
sebepleri ve müellifin kullandı�ı yöntemleri �öyle sıralayabiliriz: 

1.  Müellif eseri �erh etme kararına manevî bir i�aret sebebiyle ba�lamı�tır. 
2.  Beyitte izah edilmesi gereken kelimelerin önce lügat manası ardından ıstılâhî manası 
verilmi�tir. 
3. Kelimelerin hem lügat manası hem de ıstılahî manası verilirken yer yer Arapça izahlar 

da yapılmı�tır. 
4. Konunun açıklanmasında ço�unlukla tasavvufî kavramlar kullanılmı�tır. 
5. �ayet �erhin uzayaca�ı dü�ünülüyorsa, konunun detaylı izahı tasavvufa dair kaynak 

eserlere havale edilmi�tir. �ârih, bu eserlerin okuyanlarca bilindi�ini dü�ünerek kaynak 
ismi zikretmemi�tir.  

6. �erhin dikkati çeken bir yönü de izah edilen meselerle ilgili tasavvuf ehli ki�ilerin 
yazdıkları �iirlerden örneklere yer vermesidir. 

7. �ârih dü�üncelerini mutlaka âyet ve hadislerden deliller getirerek güçlendirme yolunu 
tercih etmektedir. 

8. Kimi zaman tasavvufî co�kunluk hallerinin anlatıldı�ı yerlerde sanatlı bir dil 
kullanılmı�tır.  

9. �ârih, hangi ifadeyi izah etti�ini belirtmek maksadıyla mısrada açıklaması yapılan 
kısmı �erhin içinde de zikretmektedir. 

10. La’lî-zâde, mana olarak irtibatlı beyitleri bir arada açıklama yolunu tercih etmektedir. 
 
SONUÇ 
Bir metnin �erhi �ârihin e�itim düzeyi, bilgi seviyesi ve konuya hâkimiyetiyle do�ru 

orantılıdır. Bu çalı�mayla, La’lî-zâde’nin Meslekü’l-U��âk �erhinin, özellikle dinî ilimlere 
kaynaklık edebilecek bir birikime sahip oldu�u, tarikat âdâbının ve kavramlarının izahı 
bakımından hem ilmî hem de edebî özellikleri barındırdı�ı tespit edilmi�tir. �ârihin, bilgi 
birikimini �erhe yansıttı�ı görülmektedir. Bu çalı�mayla müellifin ilmî yönü, dînî ilimlere, �iir 

                                                 
31 Devir nazariyesi hakkında bilgi için bk.: Ethem Cebecio�lu (1997). Tasavvuf terimleri ve deyimleri sözlü�ü, Ankara: 
Rehber Yayınları.  
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bilgisine vukufiyeti, ayrıca yer yer sanatlı diyebilece�imiz bir söyleyi�e sahip oldu�u ortaya 
çıkmı�tır. Meslekü’l-U��âk �erhi belli bir sistemle yapılandırılmı�tır. Kelimeler, hem lügat 
anlamıyla hem de ıstılahî manasıyla verilmi�, yeri geldikçe de kelam, tefsir, hadis 
kaynaklarından Arapça iktibaslar yapılarak konuya ilmî derinlik kazandırılmaya çalı�ılmı�tır. 
�ârihin iktibas yaptı�ı eserlerin adını zikretmedi�i görülmektedir. E�er bir tasavvuf büyü�ünün 
beyitleri zikredilecekse, o ki�iyi tanıtmı� ve kaynak ki�inin adını vermi�tir. Kelime izahlarında 
da gramer kurallarının anlatılmadı�ı görülmektedir. �erhteki asıl maksadın ço�unlukla sanatlı 
bir dil kullanmayıp okuyucuyu bilgilendirmek oldu�u tespit edilmi�tir. Ancak müellif kimi 
yerlerde-özellikle sülûk hallerinin izahında- edebî bir dil kullanmayı da tercih etmi�tir.  
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