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Öz 

Klâsik Türk edebiyatında muhtevası itibariyle dinî yönü ağır basan eserlere sıkça rastlanmaktadır. 
Tevhid, münacat, na’t, miraciye, esmâü’l-hüsnâ, kırk hadis, siyer, şemâil, mevlid, hilye, menâsik-i hac gibi daha 

birçok türden dinî eser kaleme alınmıştır. Cenâb-ı Allah ile ilgili dinî-edebî türlerden tevhid ve münacat klâsik 

tertipte başta yer almış olup, çoğu manzum eserde bu mahiyetteki şiirlere yer verilmiştir. Cenâb-ı Allah’la ilgili 
ilk müstakil eserler esmâü’l-hüsnâ şerhleridir. Arap, Fars ve Türk edebiyatında manzum ve mensur birçok 

esmâü’l-hüsnâ şerhi kaleme alınmıştır. Klâsik edebiyatımızda manzum esmâü’l-hüsnâ şerhi yazanlardan biri de 

16. asır şâirlerinden Bursalı Subhî Mehmed Ali Çelebi’dir. Klâsik tertibe göre kaleme alınan bu eserde daha çok 
esmâü’l-hüsnânın nitelikleri anlatılmıştır. Bu çalışmada, Bursalı Subhî Mehmed Ali Çelebi’ye ait eserin 

ulaşılabilen dört nüshasından hareketle tenkitli metni sunularak konuyla ilgili inceleme ve değerlendirmeler 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Esmâü’l-Hüsnâ, Şerh, Subhî. 

 

Abstract 

As content outweighs the religious aspects are frequently encountered in the works of the Classical 

Turkish literature. Tawhid, apealing, na't, miraciye, esmâü’l-hüsnâ, forty hadith, siyer, şemail, mevlid, hilyes, 

menâsik-i hajj a lot more like the kind of religious works were written. The religion-literary types related Allah; 
the first section is located in the classic arrangement tawhid and apealing. Most of the poems in this style are 

seen work in verse. The first self-contained works of Almighty were Allah esmâü’l-hüsnâ annotation. The 

written in verse and prose description has been written many esmâü’l-hüsnâ in Arabic, Persian and Turkish 
literature. The classical literature in verse commentary by esmâü’l-hüsnâ poets of the 16th century is Çelebi 

Mehmed Ali Subhi from Bursa. According to the classical item to esmâü’l-hüsnâ penned more attributes 

described in this work. In this study, we move, can reached four version of this piece of Subhi Mehmed Ali 
Çelebi from Bursa, to analysis and evaluate by published critical edition. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Esmâü’l-Hüsnâ, Annotation, Subhî. 
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GİRİŞ  

İslâmı kabul eden milletlerin kültür ve edebiyat 

tarihleri incelendiğinde Kur’an ve hadislerden doğrudan ya da 

dolaylı yoldan faydalanarak çok sayıda eser verildiği görülür. 

Bunlar Allah, Hz. Muhammed, dört halife ve din büyükleri, 

tekke ve tarikat erbabı ile ilgili dinî-ahlâkî türden eserlerdir. 

Bu türden dinî metinler Arap ve Fars edebiyatında bulunduğu 

gibi Türk edebiyatında da önemli bir yekûn teşkil etmektedir. 

 Orta Asya’da Ahmed Yesevî ile başlayan dinî-

tasavvufî edebiyat, Anadolu’nun Türkler tarafından 

fethedilmesinden sonra müslüman Türklerin ve Ahmed 

Yesevî takipçilerinin bölgeye göç etmesiyle beraber burada da 

etkili olmuştur. Anadolu’da yaşanan bu yoğun hareketle 

tasavvuf yaygınlaşmış; dinî-edebî ürünler meydana gelmiştir. 

İlk olarak tekke ve tarikatlarda Allah’ın varlığını ve birliğini 

anlatan ilahiler ve şiirler söylenmeye başlanmıştır. (Yılmaz, 

1998: 1) Bu yazılan şiirler daha çok halka hitap eden, sözden 

çok mânâya vurgu yapan örnekler olmuştur. Daha sonra 

Osmanlı devletinin Anadolu’da yerleşmesi ve hâkimiyetinin 

artmasıyla da dindışı ve dinî-edebî yeni ürünler ortaya 

çıkmıştır. Agâh Sırrı Levend divan edebiyatında İslâmî 

ürünlerin önemini;  “Ümmet çağındaki Türk edebiyatının en 
önemli ve bereketli ürünleri dinî eserlerdir.” ifadesiyle izah 

etmektedir. (Levend, 1972: 35)   

Dinî-edebî ürünler arasında Allah’ın varlığını ve 

birliğini anlatan tevhidler ve O’ndan yardım ve dua talebinde 

bulunan münacatlar hemen hemen çoğu divan ve mesnevide 

birkaç şiir de olsa yer almıştır. Bir de tamamen Allah’ın 

isimlerinden bahseden müstakil esmâü’l-hüsnâ şerhleri kaleme 

alınmış ve bir tür olmuştur.  Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’a O’nun 

güzel isimleriyle dua edilmesi ve hadislerde O’nun esmâü’l-

hüsnâsının ezberlenip okunması, bunun karşılığında cennete 

girileceği müjdesinin verilmesi şâir ve nâsirlerin ilham 

kaynağı olmuştur. Bu da O’nun isimlerine manzum ve mensur 

şerhler yazılarak edebî eserler kaleme alınmasını sağlamıştır. 

(Yılmaz, 1998: 1) Bu yazıda 16. asır şâirlerinden Bursalı 

Derviş Subhî’nin daha çok esmânın havassından bahseden 

manzum esmâü’l-hüsnâ şerhi şekil ve muhteva özellikleri göz 

önüne alınarak incelenecektir. Bu esere geçmeden önce 

esmâü’l-hüsnâ ve Türk edebiyatında esmâü’l-hüsnâ hakkında 

bigi verilecektir.  

1. Esmâü’l-Hüsnâ 

İsim kelimesinin çoğul hali olan esmâ ile “en güzel” 

manasında ism-i tafdîl olan hüsnâ kelimesinin terkibiyle 

oluşan esmâü’l-hüsnâ(Arapça) veya esmâ-i hüsnâ  “en güzel 

isimler” anlamına gelmektedir. Bu terkip Allah’ın isimleri için 

özel isim olmuş ve ıstılah haline gelmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de 

ilâhî isimler geçmekte ve birçok hadis kitabında Allah’ın bu 

anılan isimlerinin dışında başka adları da sayılmaktadır. 

Esmâü’l-hüsnâ denilince Allah’ın bütün isimleri ve daha çok 

doksan dokuz ismi anlaşılmaktadır. Allah’ın isimlerinin “en 

güzel” diye adlandırılmasını Ebubekir İbnü’l-Arabî şu şekilde 

izah etmektedir: “1.Esmâ-i hüsnâ Allah hakkında yücelik ve 
aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır. 2. Zikir ve 
duada kullanmaları halinde kabule vesile olur ve sevap 
kazandırır. 3. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet 
ümidi telkin eder. 4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı 
bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için 
esmâ-i hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref 

kazandırır. 5. Esmâ-i hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni 
olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve 
doğru bilgi edinmemize imkân verir.” (Topaloğlu, 1995: 404) 

İslâm dininde Allah’ın isim ve sıfatlarının 

bilinmesine oldukça önem verilmiştir. Çünkü Allah’ı hakîkî 

anlamda tanımak ve O’na ibadet etmek onun isim ve 

sıfatlarını bilmekle olur. Bu hususa Kur’ân-ı Kerîm’de ve 

hadislerde vurgu yapılmıştır. 

2.  Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadislerde Esmâü’l-Hüsnâ 

Divan edebiyatının en önemli kaynaklarından biri olan 

Kur’ân-ı Kerîm’de esmâü’l-hüsnâ hususu âyetlerin nüzul 

sırasına göre şu şekilde geçmektedir. 

1. “En güzel isimler Allah’ındır. O’na güzel isimleriyle 

dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği 

çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına 

çarptırılacaklardır.” ( Kur’ân-ı Kerîm, A’râf, 7: 180). 

2. “De ki: (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister 

Rahmân diye çağırın, nihâyet en güzel isimler 

O’nundur.” ( Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ, 17: 110). 

3.  “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh 

bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” ( 

Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ, 20: 8).  

4. “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. 

Güzel isimler O’nundur.” (Kur’ân-ı Kerîm, Haşr, 59: 

24). 

   Bu dört âyette en güzel isimlerin yalnız Allah’a ait 

olduğu vurgulanmış ve esmâü’l-hüsnânın sayısı hakkında bir 

bilgi verilmemiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen esmâ-i ilâhînin 

dışındaki onun diğer isimleri hakkında Klâsik edebiyatın yine 

başka bir dinî kaynağı olan hadisler bize bilgi vermektedir.   

Meşhur hadis kitaplarında Allah’ın doksan dokuz 

isminin olduğunu belirten ve Ebû Hureyre’den nakledilen 

hadis-i şerifin meâli şöyledir: “ Allah Teâlâ hazretlerinin 

doksan dokuz ismi vardır, yüzden bir eksik. O, tektir, teki 

sever. Kim bu isimleri ezberlerse cennete girer.”  Onlar 

şunlardır: Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el- Melik, el-Kuddüs, 

es-Selâm, el- Mü’min, el- Müheymin,  el- Azîz, el- Cebbâr, el-

Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bârî, el- Musavvir, el-Gaffar, el-

Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzak, el-Fettah,  el-Alîm, eL-Kâbız, 

el-Bâsıt, el-Hâfız, er-Râfi‘, el- Mu‘izz, el- Müzill, es-Semî‘, 

el-Basîr, el- Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-

Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el- Aliy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-

Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mucîb, el-

Vâsi‘, el-Hakîm, el- Vedûd, el-Mecîd, el-Bâ‘is, eş-Şehid, el- 

Hak, el-Vekîl, el-Kavî, el-Metîn, el-Veliy, el-Hamîd, el-

Muhsî, el-Mubdi’, el-Mu‘îd, el-Muhyi, el-Mumît, el-Hayy, el-

Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid,  el-Vâhid, es-Samed, el- Kâdir, 

el- Muktedir, el- Mukaddim, el- Muahhir, el- Evvel, el- Âhir, 

ez-Zâhir, el- Bâtın, el- Vâlî, el-Müte‘âli, el-Berr, et-Tevvâb, 

el-Müntakim, el-Afuv, er-Ra‘ûf, Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli 

ve’l-İkrâm, el- Muksıt, el- Câmi‘, el-Ganî, el-Mugnî, el-

Mâni‘, ed-Darr, en- Nâfi‘, en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî‘, el-Bâki, 

el- Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.” (Canan, Tarihsiz: 523-524).  

Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde geçen 

isimleri arasında “ism-i a’zâm” tabir edilen en büyük ismi 

vardır. Onunla edilen duaların kabul olacağına inanılmaktadır. 

Hz. Peygamberin ism-i a’zâmı Hz. Ali’ye öğrettiği rivâyet 

edilir. Tasavvufta da önem verilen ism-i a’zâmın hangisi 

olduğu belli değildir. (Pala, 2004: 239) Bunun dışında 
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“Cevşenü’l-kebîr” diye bilinen Şiî kaynaklarında Ehl-i Beyt 

tarikiyle Hz. Peygambere isnad edilen Allah’ın bin ismini 

ihtiva eden bir dua mecmuası bulunmaktadır.
 
(Toprak, 1993: 

462) Bu dua mecmuası bugün ülkemizde rağbet görmüş ve 

birçok kez basılmıştır.
1
 

 Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde geçen Allah’ın 

isimlerinin her birinin farklı bir anlamı ve kâinatta hususî bir 

tecellisi vardır. Bu isimler üzerine yazılan eserlerde her isim 

hakkında ayrı bir bilgi verilir. Bir de esmâü’l-hüsnâ havassı
2
 

olarak bilinen, hangi ismin nasıl fayda sağladığı ve bu fayda 

sağlama yolu hakkında bilgi veren esmâü’l-hüsnâ şerhleri 

vardır. Bunlarda o ismin okunması gereken sayıya ya da 

okunması gereken güne işaret edilir. İslâm’da müslümanların 

isteklerini Allah’a arz edip dua ederken bu taleplerini 

karşılayan isimle dua etmeleri tavsiye edilir. Meselâ; 

elimizdeki metinde şâir, Cebbâr isminin yirmi bir defa 

okunması halinde o kişinin şerre düşmeyeceğini belirtir. 

Tasavvuf ve tarikatlerde okunmasına önem verilen esmâü’l-

hüsnâdaki hangi ismin ne durumda zikr edileceği meselesi 

halk kitapları denebilecek popüler eserlerde de söz konusu 

edilir. Seyyid Süleyman el-Hüseynî’nin esmânın havassından 

bahseden “Kenzü’l-havas” isimli eseri bu türden bir kitap 

olup; halk arasında rağbet görmüştür.
3
   

3. Türk Edebiyatında Esmâü’l-Hüsnâ 

Dinî edebiyat literatüründe gerek Arap ve Fars 

gerekse Türk edebiyatında bu konuyla ilgili doğrudan birçok 

manzum ve mensur eserin kaleme alındığı belirtilmişti. 

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde de bu isimlerin bulunması ve 

bu isimlerle dua edenlere teşvik ve müjdelerin olması 

müslümanlar arasında, özellikle de tekke-tarikata mensup 

kişiler arasında bu isimlerin çok fazla kullanılmasını 

sağlamıştır. Umumiyetle dualarda, tesbihlerde ve zikirlerde 

esmâü’l-hüsnâya yer verilmesi,  bazı şâir ve nâsirlerin 

dikkatini çekmiş; esmâ-i ilâhînin anılmasına hizmet etmek ve 

toplumu teşvik etmek istemişlerdir. Bunun için kendi 

hissiyatlarını ve ilimlerini bu türden eser kaleme alarak 

paylaşmışlardır.  

Esmâü’l-hüsnâ ile ilgili müstakil eserlerden ilki Arap 

edebiyatında Gazzâlî’nin “el-Maksadü’l- Esnâ fî Şerhi 

Esmâi’l-Hüsnâ”sıdır. Gazzâlî’yi Ebû Bekir İbnü’l- Arabî “el-

Emedü’l-aksâ” adlı eseriyle; onu da Fahreddin er-Râzî 

“Levâmi‘u’l-beyyinât”  isimli kitabıyla takip eder. Fars 

edebiyatında Abdurrahman Ahmed el-Câmî’nin “Muammâ-yı 

Câmî (Risale-i Muammâ-yı Nefise)”, Hüseyin b. Muhammed 

el-Hüseynî eş-Şîrâzî “Şerhü’l-Esmâi’l-Hüsnâ”sı bu alanda 

önde gelen eserlerdir.  

                                                           
1  Şiî kaynaklarından rivayetlerle gelen Cevşen ile Türkiye’de bazı sünnî 

gruplar tarafından okunan Cevşen farklıdır. Türkiye’de daha çok rağbet gören 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’in derlediği Mecmu’atu’l-ahzâb adlı eserden 
alınarak basılmıştır. (Toprak, 1993: 463)  
2 Ahmed Rifat havass kelimesini; “İsmullâh ve âyât-i kerîme ve bazı ed’iye-i 
me’sûrenin havâssından bahseder bir ilimdir. Bu da birkaç nev’i olup bir 
takımı yalnız tayîn edilen aded ve usûl üzre kırâ’at olunur. Bir takımı dahi 
esmâ ve âyât-i kerîmeden münasiplerinin hurûfı erbâbı nezdinde malûm 
kavâide tevfikan bast ve teksir ile veyahud vefk şekline konulmak ile olur. 
Esmâ-i tâ’iyye ve vefk-i kudsî gibi bazen dahi esmâ-i mezkûre Hind ü İbrân 
hurûf-ı kadîmesi üzre kırâ’at olundugı vardır.” şeklinde izah edip havas 

çeşitleri hakkında bilgi verir. (Ayrıntılı bilgi için bkz.: Ahmet Rifat, Lügât-ı 
Tarihiyye ve Coğrafiyye, C. 3 Tıpkıbasım, Ankara 2004, s. 211-212). 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Es-Seyyid Süleyman el-Hüseynî, Havasu’l-Kur’an 
Kenzü’l-Havas (haz. Mustafa Varlı), Esma Yayınları, İstanbul, Tarihsiz.  

Yukarıda da belirtildiği gibi Türklerin müslüman 

olması, tasavvuf hareketinin yaygınlaşması ve İslâmın 

esmâü’l-hüsnâya gerek âyetlerde ve hadislerde önem vermesi 

ve bu konunun Arap ve Fars edebiyatlarında örneklerinin 

olması gibi sebepler Klâsik edebiyatımızda bu türden mensur 

ve manzum eserlerin yazılmasında etkili olmuştur.  

Klâsik edebiyatımızda mensur esmâü’l-hüsnâ şerhleri 

arasında Abdullâh-ı Simâvî’nin (öl. 893/1487), Şerhu’l-

Esmâi'l-Hüsnâ’sı, Şeyh Şabân-ı Velî‘nin (öl. 976/1568), Vird-i 

Settâr ve Tercümesi, Ebu’s-Suûd el-İmâdî ‘nin (öl. 982/1574), 

Duâ-nâme-i Ebu’s-Suûd’u,  Muhammed Niyâzî-i Mısrî’nin 

(öl. 1105/1693), Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ Risâlesi
4
 öne çıkan 

eserlerdir.  

Edebiyatımızda manzum olarak kaleme alınan 

esmaü’l-hüsna şerhleri arasında; Hızır Bin Yakub’un (öl. 

15yy), Cevâhirü’l-Me’ânî
5

; Şeyhoğlu Mustafâ’nın (öl. 

804/1401), Manzûm Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’sı; İbni İsa 

Saruhanî’nin (öl. 967/1559), Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
6
; Hüseyin b. 

Ahmed Sîrûzî’nin (öl. 1000/1591), Esmâ-i İlâhî Kasîdesi; 

Dervîş Subhî-i Bursevî’nin (öl.17.yy), Mukaddime-i Der-

İktizâ-i Şerh ü Nazmü'l-Esmâü’l-Hüsnâ’sı; Hâkim Seyyid 

Mehmed Efendi’nin (öl. 1184/1770), Manzûm Esmâ-i Hüsnâ 

Şerhi
7

; Trabzonî Ahmed Şâkir Paşa’nın (öl. 1234/1818), 

Ravd-ı Verd’i
8

 bu türün önemli eserleri arasında sayılır. 

(Ayrıntılı bilgi için bkz. Şener, 1985: 128-155) 

 4. Derviş Subhî-i Bursevî ve Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi 

Asıl adı Mehmed olan şâir, Kınalızâde Hasan 

Çelebi’nin “Tevâfür-i hıyâz ve eşcâr u tekâsir-i ‘ıyâz ve enhâr 
u esnâf u envâ’-ı ezhâr ile âyîne-i cemâl-i âsâr-ı ‘cennâtin tecrî 
min tahtihe’l-enhâru’9 olan” diye tarif ettiği Bursa şehrinde 

doğmuştur. (1989: 556) Babasının adı da Subhî olan şâir 

Subhî-i Bursevî ismiyle tanınmıştır. Babası,  mahlasını oğluna 

vermekle kendisini soyutlamak ve kayıt altına girmekten 

kurtarmak istemiştir. Şâir tahsilini tamamladıktan sonra 

kadılık mesleğinde ilerlemiş; fakat daha sonra tasavvuf yoluna 

sülûk etmiştir. Fatih Camii’nde vaaz ve Mesnevi dersi veren 

şâirin, Azmi-zâde Hâletî ile arkadaşlığı ve karşılıklı yazdığı 

şiirlerinin olduğu bilinmektedir. Nevîzâde Atâî, şâirin Sultan 

I. Mustafa’nın saltanatının sonlarında vefat ettiğini aktarır.
10

 

(1989: 676) Bahsedilen tarihin Sultan I. Mustafa’nın ilk 

saltanatının son zamanları olan 1618 yılı olması kuvvetle 

muhtemeldir.
11

 Subhî Mehmed Ali sûfiyâne ve muhakkikâne 

                                                           
4 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Mustafa Tatçı, “Şerh-i Esmâ-i İsnâ Aşere” , Türk 
Yurdu, s. 12, İstanbul 1988, s. 28-33.  
5 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Bekir Direkçi, “Hızır bin Yakub’un Cevâhir’ül-

Me’ânî Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiyat Araştırmaları 
Dergisi, Sayı 28, Konya 2010, s. 110 
6  Ayrıntılı bilgi için bkz.:Numan Külekçi, Esmâ-i Hüsnâ Şerhî İbn İsâ 
Saruhânî, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.  
7 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Şahin Kızılabdullah, Hâkim Seyyid Mehmed Efendi 
Hayatı, Eserleri ve Manzum Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’sı, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004.  
8 Ayrıntılı bilgi için bkz.: M. Sami Akaryalı, Şâkir Ahmed Paşa Ravz-ı Verd 
(Edisyon Kritik ve Birinci Bölümün Günümüz Türkçesine Çevrimi), 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2000.  
9 Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 25: 266 ve başka âyetler (Altından nehirler akan 

cennetler). 
10 Sultan I. Mustafa, 22 Kasım 1617 tarihinde tahta çıkmış ve 96 gün sonra 

milâdî 1618 tarihinde saltanatı son bulmuştur. Adı geçen padişah 10 Mayıs 

1622 yılında tekrar tahta çıkmış ve 10 Eylül 1623 yılında şeyhülislamın 
fetvasıyla ikinci kez tahttan indirilmiştir. (Emecen, 2006: 272-275) 
11  Esmâü’l-hüsnâ şerhini miladî 1524 yılında tamamlayan şâirin Atâi’nin 

bahsettiği zamanda vefat etmesi; onun yüz yıldan fazla yaşadığına işaret eder. 
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şiirler yazmıştır. Şâirin manzum Esmâü’l-Hüsnâ’sı ve Sultan 

III. Murad zamanında kaleme aldığı Pergâr u Kalem12
 isimli 

bir mesnevisi vardır. Kaynaklarda onun bir de tercümesi 

olduğundan bahsedilmiş; fakat bu eserin mahiyeti hakkında 

herhangi bir bilgi verilmemiştir. Şâirin redddü’l-acûz ale’s-

sadr sanatıyla yazdığı burada da iki beytine yer verilen şiiri 

meşhurdur. Kaynaklarda onun şiirleri için örnek olarak 

gösterilen beyitlerden bir kısmına aşığıda yer verilmiştir:  

(Latifî, 2000: 354; Kınalı-zâde, 1989: 556-559; Beyânî, 1997: 

149-150; Riyazî, 1982: 145; Kaf-zâde, 1997: 371; Nev’î-zâde, 

1989: 675-676; İsmail Beliğ, 1998: 480-481; Şemseddin Sami, 

1996: 1935; Tahir, 2009: 284; Tuman, 2001: 543) 

Mısr-ı cemâl içinde sen Yûsuf-ı huceste 

Sen Yûsuf-ı huceste aşkunda ben şikeste 

 

Aşkunda ben şikeste bil ey tabîb-i dil kim 

Düşdüm gamunla derde oldum ölümlü haste 

 * 

Tîg-i aşk-ı yâr ile cism olmayınca pür-şikâf 

Âftâb-ı aşkdan gelmez derûna inkişâf 

 * 

Murâd-ı sâgarın sürdi şehâ bezm-i visâlinde 

Gedâ-yı kûyına benzer emîr-i kâmrân olmaz 

5. Esmâü’l-Hüsnânın Nüshaları:  

Bursalı Derviş Subhî’nin kaleme aldığı Esmâü’l-

Hüsnâ şerhinin dört nüshasına ulaşılmıştır.  Birinci nüsha 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman 

Ergin Türkçe Yazmaları bölümünde 837/2 numarada 

kayıtlıdır. 200x130-160x85 mm. boyutunda,  8b–22a varakları 

arasına yazılmış olan eser 17 satır aralığında nesih yazısıyla 

kaleme alınmıştır.  Tenkidli metinde A1 nüshası olarak 

gösterilen eser 366 beyittir. İkinci nüsha İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe Yazmaları 

bölümünde 796/4 numarada kayıtlıdır. Eser 205x140-150x70 

mm. ölçülerinde 21 satır sayısı ve talik yazısıyla yazılmıştır. 

94a-104b varakları arasında yer alan eser; karşılaştırmalı 

metinde A2 nüshası olarak değerlendirilmiştir ve 365 beyittir. 

Üçüncü nüsha İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler 

Kütüphanesinde 297.4 numarada yer almaktadır. 180x120 

mm. boyutunda, 18 satır aralığıyla kaleme alınan eser on 

varaktır. Tenkidli metinde İ nüshası olarak gösterilmiştir ve 

365 beyittir. Dördüncü nüsha ise Nuruosmaniye Kütühanesi 

34 Nk 4959/48 numarada kayıtlı 400a-419a varakları arasında 

derkenar olarak yazılmıştır. Noksan olan bu nüsha esmâ-i 

hüsnâdan Rahman ismiyle bir beyit eksik olarak başlar ve 312 

beyittir. Tenkidli metinde N nüshası olarak belirtilmiştir.
13

 

6. Eserin Şekil Unsurları 

Allah’ı en güzel isimleriyle anmanın İslâm’da önemli 

bir yeri olması hasebiyle esmâü’l-hüsnâ konusunda çok sayıda 

eser kaleme alınmıştır. Yazılmasına rağbet gösterilen bu türün 

edebiyatımızdaki manzum bir örneği olan 16. asır şâirlerinden 

Subhî’nin kaleme aldığı esmâü’l-hüsnâ şerhi; mesnevi nazım 

                                                                                                     
Bu sebeble Bursalı Subhî’nin milâdî 1618 yılında ölmüş olması akla uygun 

görünmemektedir. 
12 Bu eser İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesinde 894.35-1 

numarada yer almaktadır.  
13 Halil İbrahim Şener, İFF Kütüphanesi 01886 numarada kayıtlı bir nüshanın 
olduğunu belirtmektedir. (Şener, 1985. 130) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nin bünyesinde olan kütüphanenin mevcud imkânları içinde yapılan 

inceleme sonuncunda bu nüsha bulunamamıştır.  

şekliyle ve aruzun sık kullanılan Fe‘ilātün Mefā‘ilün Fe‘ilün 

kalıbıyla yazılmıştır.  

Okuyanlar için merak konusu olan bu eserde tam ve 

zengin kafiye kullanmış ve genellikle Arapça ve Farsça 

kelimelerle kafiye yapılmıştır.  

 Bir melek ħalķ idüp aña Allāh 

 Źikr ider Ĥaķķı ol melek her gāh 

 

ǾArabį lafž ile idüp inşā 

Olmadı Türkiyāne perde-küşā  

 

Eyle bu ismi vird śubĥ u mesā 

 Ķahr ola saña ķaśd iden a‘dā 

Şâir kafiyeyi zenginleştirmek, ahengi ve akıcılığı 

sağlamak için bazı beyitlerde rediflere yer vermiştir. 

Rediflerde kullanılan kelimeler ise Türkçe sözcüklerden 

seçilmiştir.  

Kim ki bu isme iştiġāl eyler 

 Źātını mažhar-ı cemāl eyler 

 

RifǾat ü şān ile güzįde ola  

Pāye-i devlete resįde ola 

 

Ĥalķı tesħįre niyyet eyler iseñ 

Kendüñe böyle himmet eyler iseñ 

Bu eserde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 

Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara yer verilmiş olmakla 

beraber kullanılan kelimeler genel itibariyle bilinen 

sözcüklerdir. Buradan bu eserin halkın rahatça okuyabilmesi 

amaçlanarak yazıldığı ve kamunun istifadesine sunulduğu 

anlaşılmaktadır.  

 İsm-i Ħāfıżde böyle ķondı ħavāś 

Oķıyan düşmeninden ola ħalāś 

  

Eyleyüp defǾ-i ħaśm içün niyyet 

Oķıyanlar bulurlar emniyyet 

 

 Oķı yetmiş biñe varınca Ǿaded 

Ħaśmuñı pest ider Ħudā-yı Eĥad 

Şâir eserinde âyetlerden iktibasta bulunmuştur. 

Aşağıdaki ilk beytin ikinci mısraında “Allah, Âdem’e bütün 

varlıkların isimlerini öğretti.” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2: 31) 

meâlindeki âyetten ve ikinci beyitin de ikinci mısrasında “Diri 

olan her şeyi sudan meydana getirdik.” (Kur’ân-ı Kerîm, 

Enbiyâ, 21: 30) meâlindeki ayetten iktibas yapılmıştır. 

Müellif, tenkitli metinde kırk yedi olarak numaralandırdığımız 

beyitden sonra Allah’ın doksan dokuz isminin olduğunu 

belirten Ebû Hureyre’den nakledilen hadise yer verir.  

Eyledi Ādemi hem ol Mevlā 

 Vāķıf-ı Ǿilm-i Ǿalleme’l-esmā 

 

Śu gibi sür bu ismi pey-der-pey 

Ve mine’l-māǿi külle şeyin Ĥayy  

“ǾAn Ebį Hureyrete rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh Ķāle 

Resūlu’llāhi śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: “İnne li’llāhi teǾālā 

tisǾaten ve tisǾįne ismen miǿetün illā vāĥiden men aĥśāhā 

deħale’l-cennete” śadaķa Resūlu’llāh ve śadaķa Ĥabįbu’llāh.” 
14 

                                                           
14 Bu hadisin meâli metin içerisinde verilmiştir. 
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Didaktik mahiyette olan bu eserde mânâ, sanat 

anlayışının önüne geçmiştir. Şâir bundan dolayı eğer lafzında 

bir hatası varsa okuyucularından onu görmezlikten gelmesini 

ve bu tarzdaki kusurlarını örtmesini ister. 

Kim oķursa bu nažm-ı ġarrāyı 

YaǾni bu şerĥ-i behcet-efzāyı 

 

ǾAyb-ı elfāža olmaya nāžır 

Perde-i Ǿafv ile ola sātir 

Eserin üç nüshasının mukayesesiyle teşkil edilen 

tenkitli metin 378 beyittir. Eserin N nüshası yarım olmakla 

birlikte mevcut olan kısımlarla A1 nüshasına parelellik 

gösterir. Eserin A2 olarak işaret edilen nüshasında bazı vezin 

aksamaları ve eksik yazımlar bulunmaktadır. Bu aksamaların 

ve eksikliklerin müstensih hatası olması kuvvetle 

muhtemeldir.  

7. Eserin Muhteva Unsurları 

Bilindiği gibi mesneviler konularına göre 

isimlendirilir; dinî, tasavvufî, ahlâkî mesneviler gibi genel bir 

isim alırlar. Bu genel isim içerisinde de işlenen konuya göre 

hususi bir tür adı verilir (Ünver, 1986: 448)  Bu eser esmâ-i 

hüsnâ şerhi olup; daha ziyade ilâhî isimlerin havassını anlatan 

bir metindir.  

Divan edebiyatında kaleme alınan eserler bir tertibe, 

bir sıralamaya göre yazılır. Bu tertibe dikkat edilmeyen 

örnekler de verilmiştir. Ama genel ağırlık geleneğe riâyet 

noktasında olmuştur. Bu eser de klâsik usûle göre kaleme 

alınmıştır. Her bölümde o kısmın mahiyetini açıklayan 

başlıklar yer almaktadır. Eser yedi bölümden ibârettir.  

A) Giriş Bölümü 

1) Besmele ve Hamdele 

  Mesnevilerde klâsik tertibe göre ilk olarak besmele 

bölümü yer alır. İncelediğimiz bu eser “Bi-ismihi Subĥānehu 

ve TeǾālā”  ifadesiyle ile başlar. Daha sonra Allah’a şükür ve 

medhi ifade eden bir beyit gelir:  

Śad-hezārān hezār ĥamd ü ŝenā 

Minnet-i bį-ķıyās-ı lā-yuĥśā 

2) Tevhid 

Allahın varlığının ve birliğinin anlatıldığı tevhid 

bölümü eserin giriş kısmını teşkil eder. Eserin bu bölümü için 

A2 nüshasında “Tevhįd-i Bārį” ve İ nüshasında “Der Tevĥįd-i 

Bārį Cellet Esmāuhu” başlığı bulunmaktadır. Şâir bu bölümde 

kâinatta var olan her şeyin Allah’ın her bir isminin ve sıfatının 

tecellisi olduğunu izah eder: 

Ol Ħudā-yı cihān oldı sezā 

Ki anuñ śunǾıdur ķamu eşyā  

 

 Urdı ķudretle Ǿāleme bünyād 

 İtdi ĥikmetle Ādemi įcād 

 

İtseñ eşyāya diķķat ile nažar 

 Oldı bir isme her biri mažhar 

3) Na’t 

Bilindiği gibi Hazret-i Peygamberi övmek için yazılan 

şiire na’t ismi verilir. Bu eserin üçüncü bölümünü na’t 

oluşturur. Bu kısım A1 nüshasında  “ NaǾt-ı Seyyid-i Kāǿināt 

‘Aleyhi Efđālü’t-taĥiyyāt” başlığı altında sekiz beyit, A2 

nüshasında “Na‘t-ı Şehenşāh-ı ŚaǾd-ı Aśfiyā” ve İ nüshasında 

“Der NaǾt-ı Seyyid-i Kāǿināt ‘Aleyhi Efđālü’ś-śalavāt”başlığı 

altında on beyit olarak mevcuttur. 

Naķd-i genc-i taĥiyyat u teslįm 

 Dürr-i tekrįm ü gevher-i taǾžįm 

 

 Ola įŝār-ı pāy-ı şāh-ı rusül  

 Ki odur sırr-ı Ĥaķ u mažhar-ı kül 

 

 Ķalbi mişkāt-ı nūr-ı źāt oldı   

Źātı müstecmi‘-i śıfāt oldı 

 

 Mažhar-ı ism-i źāt-ı Ĥaķdur ol 

 Ħaŧŧ-ı levĥ-i śıfāt-ı Ĥaķdur ol 

  

Ķavli miftāĥ-ı bāb-ı raĥmetdür 

 ǾAķlı miśbāĥ-ı sırr-ı ĥikmetdür 

 

 Bu sebebden o Hādi-i ümmet  

Ümmetin źāta eyledi daǾvet 

 

 Ĥükm-i Furķānı āşikār itdi 

 Źāta daǾvetle ħatm-i kār itdi  

4) Medh-i Çehâr-yâr 

 Mesnevilerde genellikle na’ttan sonra Hz. 

Peygamber’in en yakın dört arkadaşı ve aynı zamanda dört 

halife olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali 

için yazılan övgü şiirleri gelir. Bu bölüme “medh-i çehâr-yâr 

veya medh-i çehâr-yâr-ı güzîn” adı verilir.  İncelediğimiz bu 

eserde dördüncü olarak “Der-Evśāf-ı Çehār-yār-ı Güzįn 

Rıđvanullāhi TeǾālā ǾAleyhim EcmaǾįn” başlığıyla dört halife 

övgüsü yer alır. Bu bölümde Hz. Ebubekir’in doğruluğu ve 

sıddık oluşu, Hz. Ömer’in adaleti, Hz. Osman’ın edebi, ve Hz. 

Ali’nin ilmi ve hikmet sırlarına vâkıf olması vurgulanmıştır. 

Ayrıca bu bölümde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den de 

bahsedilmiştir. A1, A2 ve İ nüshalarında bu kısım dokuz 

beyittir. 

Ĥażerāt-ı çehār-yār-ı resūl 

 İtdiler Ĥaķķa daǾvetini ķabūl 

 

 Mažhar-ı ism-i Ĥaķ idi Śıddįķ 

 İtdi ķavl-i Muĥammedi taśdįķ 

  

İsm-i Ǿadle olub ǾÖmer mažhar 

 Neşr-i dįn itdi Ǿadl ile yek-ser 

  

Virdi ǾOŝmāna revnaķ ism-i Ĥalįm 

 Anda žāhir görindi ħulķ-ı selįm 

  

Oldı žāhir ǾAlįde ism-i Velį  

 Andadır sırr-ı ĥikmet-i ezelį 

  

Faħr-i evlād-ı zįnet-i kevneyn 

 İki dürr-i girān-bahā Ĥasaneyn 

  

Ķıldı bunlarda cilve-i ism-i Şehįd 

 Oldılar her biri şehįd ü saǾįd 

5) Sebeb-i Telif 
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Eserin kaleme alınma sebebinin izah edildiği 

bölümdür. Şâir, esmâü’l-hüsnâ şerhlerinin ve havassının 

birçok kişi tarafından kaleme alındığını ve kendisinin onların 

eserlerindeki özü alıp; ona göre bu şerhi yazdığını belirtir. Şâir 

bu durumu şu beyitlerinde izah eder:  

İstedüm bende feyż-i Mevlādan 

 K’olam āgāh sırr-ı esmādan 

 

 Pey-rev oldum bu yolda pįrlere 

 Ǿİlm-i esmā bilen ħabįrlere 

 

 İtdüm ol nüsħa-i bedįǾa nažar  

 Oldı manžūrum anda niçe Ǿiber 

 

 Cümlenüñ zübdesin idüp taĥrįr 

 Ķıldum elzem ħavāśśını taķrįr 

 

 CemǾ idüp zübdesin ħavāśśından  

Ol leǾālüñ laŧįf ħāśśından 

 

 Rişte-i nažmı eyledüm tezyįn 

Aña reşk itdi silk-i dürr-i ŝemįn 

 

 Oldı nažmum lisān-ı Rūm üzre
 
 

 Şerhin itdüm beyān-ı Rūm üzre 

Esmâü’l-hüsnâ şerhlerinin yazılmasının bir sebebi, 

belki de en önemlisi, Allah’ın doksan dokuz ismini kim sayar 

veya ezberlerse onun cennete gireceği mealindeki hadis-i 

şeriftir ki; müellifin bu eseri kaleme almasında da etkili olmuş 

ve şâir bu hadise eserinde yer vermiştir. 

B. Konunun İşlendiği Bölüm 

Şâir sebeb-i telif bölümünden sonra konun işlendiği 

bölüme yani esas mesele olan esmâü’l-hüsnâ şerhine geçer. 

Bu kısımda Allah’ın doksan dokuz ismi yer alır. İlk olarak 

esmâü’l-hüsnâ  “Huve’llāhu’lleźi lā ilāhe illā Hū   terkibiyle 

başlar son olarak “eś-Śabūr” ismiyle son bulur. Önce isimler 

başlık halinde yer alır, ardından her isim üç beyitle izah edilir. 

Bu bölüm toplam 297 beyittir.  Her bahsedilen ismin özelliği 

ve bazı isimlerin okunma sayısı verilir; bu şekilde o ismin 

muktezası olan şeyi elde edilebileceğine vurgu yapılır.   

er-Raĥmān     

  

 Bir kişi her namāzdan śoñra 

 YaǾni Ĥaķķa niyāzdan śoñra  

 

 Dise yüz kez tamām er-Raĥmān 

 Gelmeye aña ġaflet ü nisyān 

 

 Saħt ise ķalbi nerm ola anuñ 

Şevķi ŧāǾāte germ ola anuñ 

 

el-‘Ažįm  

 Oķısa ger bu ismi bāy u faķįr 

Anı taǾžįm ide ‘azįz ü ĥaķįr  

 

 ǾÖmri olduķca görmeye źillet 

İdeler dāǿimā aña ‘izzet 

 

 Olmaya žāhirinde kibr u ġurūr 

Bāŧını gül gibi ola mesrūr    

   

 

el-Muķįt 

 Her kimüñ ki ola ķuvāśı żaǾįf 

Aña ķuvvet vire bu ism-i şerįf 

 

 İtse bir ŧıfl girye şām ü seĥer 

Görmese rāĥatı peder māder 

 

 Oķıyup kūze üstüne üfüre 

Śu ķoyup ŧıfla niçe kez içüre 

C. Bitiş Bölümü 

Bu bölüm, hâtime başlığı altında ele alınan 

mesnevinin bittiği kısımdır. Şâir, “Ħātime Der-beyān-ı Nām u 

Tārįħ-i įn Manžūme-i Mübārek” başlığı altında eserine son 

verir. Tenkitli metinde 20 beyit olan bu bölümde şâir, esmâ ile 

amel etmeyi diler ve bu zikirlerin kabrinde dostu olmasını 

ister.  

Umarum kim Ħudā-yı Ǿazze ve cell 

Źikr-i esmāyı baña ide Ǿamel 

 

 Gitmeye her biri lisānumdan  

Bedenüm ayrılınca cānumdan 

 

 Aĥsen-i vech ile bu eźkārum 

Ola ķabrümde mūnis ü yārum  

 

 Kim oķursa bu nažmı śubĥ u mesā 

Nāžıma eyleye bu resme duǾā 

 

 Ola rūşen çerāġı Śubĥįnüñ  

Görine yüzi aġı Śubĥįnüñ 

Şâir mahlasını da söylediği bu bölümün son beytinde 

bir tarih kaleme almıştır. “Meşâriku’l-envâr” ( راالنوامشارق ) 

tamlamasıyla düşürülen bu tarihdeki harflerin sayı değerleri 

toplandığında eserin yazıldığı yıl olan Hicrî 930/ Miladî 1524 

tarihi elde edilir: 

Nām u tārįħin itdüm istifsār 

Didi hātif meşāriķu’l-envār 

 

 

  



181 
 

8. METİN  

Bi-ismihi Subĥānehu ve TeǾālā
15

 

FeǾilātün MefāǾilün FeǾilün 
1 Śad-hezārān hezār ĥamd ü ŝenā 

Minnet-i bį-ķıyās-ı lā-yuĥśā 

 

 Ol Ħudā-yı cihān oldı sezā 

Ki anuñ śunǾıdur ķamu eşyā  

 

 Urdı ķudretle Ǿāleme bünyād 

 İtdi ĥikmetle Ādemi įcād 

 

 Eyledi Ādemi hem ol Mevlā 

 Vāķıf-ı Ǿilm-i Ǿalleme’l-esmā
16

 

 

5 Ǿİlm-i esmāyı fehm idüp Ādem 

 ǾAķl ile oldı irşād u aǾlem
17

 

 

 Āfitāb-ı tecelli-i esmā 

Ķalb-i insāna śaldı nūr-ı żiyā 

 

 Ĥükm-i taķdįri virdi Mevlānuñ 

 Muķteżāsuň śıfāt u esmānuñ 
18

  

 

 Žāhir oldı bu cümle esmādan 

 Nice ķudret śıfāt-ı Mevlādan 

 

 İtseñ eşyāya diķķat ile nažar
19

 

 Oldı bir isme her biri mažhar 

 

10 Ķodı
20

 her isme gūne gūne ħavāś 

 Māśadaķ düşdi aña Ǿām ile ħāś 
21

 

 

 Her biri ol ħavāś ile her ān  

 Emr-i Ĥaķ üzre itmede cevelān
22

 

 

 Var her ismüñ hezār maǾnāsı 

 Birdür ol cümlenüñ müsemmāsı 

 

Der-NaǾt-ı Seyyid-i KāǾināt ǾAleyhi Efđālü’t-

taĥiyyāt
23

 

 Naķd-i genc-i taĥiyyat u teslįm 

 Dürr-i tekrįm ü gevher-i taǾžįm 

 

 Ola įŝār-ı pāy
24

-ı şāh-ı rusül  

 Ki odur sırr-ı Ĥaķ u mažhar-ı kül 

 

15 Ķalbi mişkāt-ı nūr-ı źāt oldı   

Źātı
25

 müstecmiǾ-i śıfāt oldı 

                                                           
15 Bi-ismihi Subĥānehu ve Te‘ālā A1: Tevĥįd-i Bārį A2: Der Tevĥįd-i Bārį 

Cellet Esmāuhu İ:  N nüshasında besmele ve hamdele kısımları 

bulunmamaktadır. Söz konusu nüsha doğrudan, esmâü’l-hüsnâ ile başlar. 
16 Vāķıf-ı ‘ilm-i ‘alleme’l-esmā A1, İ: Ķābil-i ‘ilm-i cümle-i esmā A2. 
17 Bu beyit sadece A1 nüshasında bulunmaktadır. 
18 Muķteżāsun śıfāt u esmānuñ A1, İ: Muķteżāsuň śıfāt-ı esmānuñ A2. 
19 İtseñ eşyāya diķķat ile nažar A1, İ: Cümle eşyā be-sırr-ı ĥükm-i ķader A2. 
20 Ķodı A1, İ: Virdi A2. 
21 Māśadaķ düşdi aña Ǿām ile ħāś A2, İ: Oldılar mažhar aña Ǿām ile ħāś A1. 
22 Bu beyit sadece A1 nüshasında bulunmaktadır. 
23  Der Na‘t-ı Seyyid-i Kā’ināt ‘Aleyhi Efđālü’t-taĥiyyāt A1: Der Na‘t-ı 

Seyyid-i Kā’ināt ‘Aleyhi Efđālü’ś-śalavāt İ: Na‘t-ı Şehenşāh-ı Śa‘d-ı Aśfiyā 
A2.  
24 pāy A1:  źāt A2, İ. 
25 Źātı müstecmi‘-i śıfāt A2, İ: Źāt-ı müstecmi‘-i śıfāt A1: 

 

 Mažhar-ı ism-i źāt-ı Ĥaķdur ol 

 Ħaŧŧ-ı levĥ-i śıfāt-ı Ĥaķdur ol 
26

 

 

 Ķavli miftāĥ-ı bāb-ı raĥmetdür 

 ǾAķlı miśbāĥ-ı sırr-ı ĥikmetdür 

 

 Bu sebebden o Hādi-i ümmet  

Ümmetin źāta eyledi daǾvet 

 

 Ĥükm-i Furķānı āşikār itdi 

 Źāta daǾvetle ħatm-i kār
27

 itdi    

 

20 Vāķıf olsañ eger ĥaķįķatine  

Cān virürdüň cenāb-ı ĥażretine
28

 

 

 Ħātem-i enbiyā budur elĥaķ 

 Nūr-ı źāt-ı Ħudā budur elĥaķ 

 

 Aña irsün śalātı Mevlānuñ 

 ǾAdedince ĥurūf-ı esmānuñ 

 

Der-Evśāf-ı Çehār-yār-ı Güzįn Rıđvanullāhi TeǾālā 

ǾAleyhim EcmaǾįn
29

 

 Ĥażerāt
30

-ı çehār-yār-ı resūl 

 İtdiler Ĥaķķa daǾvetini ķabūl 

 

 Mažhar-ı ism-i Ĥaķ idi Śıddįķ 

 İtdi ķavl-i Muĥammedi taśdįķ 
31

 

 

25 İsm-i Ǿadle olub ǾÖmer mažhar 

 Neşr-i dįn itdi Ǿadl ile yek-ser
32

 

 

 Virdi ǾOŝmāna revnaķ ism-i Ĥalįm 

 Anda žāhir görindi ħulķ-ı selįm
33

 

 

 Oldı žāhir ǾAlįde ism-i Velį  

 Andadır sırr-ı ĥikmet-i ezelį
34

 

 

 Faħr-i evlād-ı zįnet-i kevneyn
35

  

 İki dürr-i girān-bahā Ĥasaneyn 
36

 

 

 Ķıldı bunlarda cilve ism-i Şehįd 

 Oldılar her biri şehįd ü saǾįd 

 

30 Cümle
37

 aśĥāb u āl-i faħr-i cihān 

 Birer ism ile itdiler cevelān 

 

                                                           
26 Ħaŧŧ-ı levĥ-i śıfāt-ı Ĥaķdur ol A2, İ: Menşe’-i her-śıfāt-ı Ĥaķdur ol A1.  
27 ħatm-i kār A2, İ:  ħaśm-ı kār A1:. 
28 18. ve 20. beyitler A2 ve İ nüshalarında bulunmaktadır.   

  
29 Der-Evśāf-ı Çehār-yār-ı Güzįn Rıđvanullāhi Te‘ālā ‘Aleyhim Ecma‘įn A1: 

Der-TaǾrįf-i Çehār-yār-ı Güzįn Rıđvanullāhi Te‘ālā ‘Aleyhim Ecma‘įn İ: 

Vaśf-ı Çehār-yār-ı Güzįn Rađyallāhu ‘Anhum A2. 
30 Ĥażerāt A1: Ĥażret A2, İ.  
31 İtdi A2, İ: Bildi A1.   
32 yek-serA1, İ: tek-ser A2. 
33 ħulķ-ı selįm A2, İ: ħulķ-ı ‘ažįm A1.  
34 Andadır sırr-ı ĥikmet-i Ezelį A1, İ: Andadır ĥikmet-i sırr-ı Ezelį A2. 
35 Faħr-i evlād-ı zįnet-i kevneyn A2, İ: Faħr-i evlād-ı seyyid-i kevneyn A1.   
36 İki dürr-i girān-bahā Ĥasaneyn İ: Biri oldı Ĥasan birisi Ĥüseyn A1: İki dürr-

i bahā Ĥasaneyn A2. 
37 Cümle A2, İ:  Sā’ir A1.  
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 Oldı bunlardan aśfiyā rāżį 

 Cümlesinden ola Ħudā rāżį 

 

Muķaddime-i Der-İķtiżā-yı Şerĥ ü Nažm-ı Esmāü’l-

Ĥüsnā
38

 

 ǾUlemāǿ-i şerįǾat-ı İslām 

 Şerĥ-i esmāda itdiler iķdām 

 

 Kimi itdi ħavāśśını taĥrįr 

Kimisi ķıldı şerĥini tasŧįr 

 

 ǾArabį Fārisį ķalįl ü keŝįr 

 İtdiler şerĥ ü vaśfını taĥrįr 

 

35 Her biri sözde gösterüp ıŧnāb 

 Yazdılar şerĥini bi-ġayr-i ĥisāb 

 

 Cümleden naķş-bend-i Faśl-i Ħitāb 

Ħˇāce-i Pārsā-yı sidre-cenāb    

 

 Yazdı şerĥ-i ħavāśś-ı esmāyı 

Anda gösterdi niçe maǾnāyı 

 

 ǾArabį lafž ile idüp inşā 

Olmadı Türkiyāne perde-küşā  

 

 İstedüm ben de feyż-i Mevlādan 

 K’olam āgāh sırr-ı esmādan 

 

40 Pey-rev oldum bu yolda pįrlere 

 Ǿİlm-i esmā bilen ħabįrlere 

 

 İtdüm ol nüsħa-i bedįǾa nažar 
39

 

 Oldı manžūrum anda niçe Ǿiber 

 

 Cümlenüñ zübdesin idüp taĥrįr 

 Ķıldum elzem ħavāśśını taķrįr 

 

 CemǾ idüp zübdesin ħavāśśından  

Ol leǾālüñ laŧįf ü ħāśśından 

 

 Rişte-i nažmı eyledüm tezyįn 

Aña reşk itdi silk-i dürr-i ŝemįn
40

 

 

45 Oldı nažmum lisān-ı Rūm üzre
 41

 

 Şerhin itdüm beyān-ı Rūm üzre 

 

 Oķıyanlar bunı yazanlar hem 

 İdeler Śubĥįye duǾā her dem 
42

 

 

 İde raĥmetlerin ziyāde Ħudā 

 Umarın müstecāb ola bu duǾā 

  
43

 ǾAn Ebį Hureyrete rađiya’llāhu teǾālā Ǿanh Ķāle 

Resūlu’llāhi śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem: “İnne li’llāhi teǾālā 

                                                           
38 Muķaddime-i Der-İķtizā-yı Şerĥ ü Nažm-ı Esmāü’l-Ĥüsnā A1: Der-Şürū‘-ı 

Nažm-ı Ħāvaśś-ı Esmāü’l-Ĥüsnā İ: Şürū‘-ı Nažm-ı Ħāśś-ı Esmāü’l-Ĥüsnā A2.  
39 İtdüm ol nüsħa-i bedį‘a nažar A2, İ: Eyledüm ol şürūĥa cümle nažar A1. 
40 33, 36,37,38,43 ve 44 numaralı beyitler A2 ve İ nüshasında bulunmaktadır. 
41 Oldı nažmum lisān-ı Rum üzre A2, İ: Anı yazdum lisān-ı Rūm üzre A1. 
42 İdeler Śubĥįye du‘ā her dem A2, İ: Olalar mažhar-ı ‘aŧā vü kerem A1. 
43  ‘An Ebį Hureyrete rađiya’llāhu te‘ālā ‘anh Ķāle Resūlu’llāhi śallallāhu 

‘aleyhi ve sellem: “İnne li’llāhi te‘ālā tis‘aten ve tis‘įne ismen mi’etün illā 

vāĥiden men aĥśāhā deħale’l-cennete” śadaķa Resūlu’llāh ve śadaķa 

tisǾaten ve tisǾįne ismen miǾetün illā vāĥiden men aĥśāhā 

deħale’l-cennete.” Śadaķa Resūlu’llāh ve śadaķa 

Ĥabįbu’llāh.
44

 

 Buyurur Ĥażret-i Ĥabįbu’llāh 

 Cümle ŧoķsan ŧoķuzdur ismu’llāh 

 

 Kim ol esmāyı eylese iĥśā 

 Cennete dāħil ola rūz-i cezā 

 

50 YaǾni źikr itse anları dāǿim 

 Ola Ǿuķbāda cennete Ǿāzim    

 

 Lįk bu resmedür ŧarįķ-ı şümār    

 Ki elif lām ile ola ižhār 

 

 Böyle
45

 źikr eylemekdedür taǾžįm 

 Eyle ķavl-i meşāyiħi
46

 teslįm 

 

 Olma ĥarf-i nidā ile źākir 

 Böyledür ķavl-i ġāǿib ü ĥāżır 

  

 Bu şürūŧı riǾāyet eyle müdām 

 Źikr-i esmāyı Ǿādet eyle müdām 

 

55 İtme şarŧında ġaflet ü taķśįr 

 Görine tā ki sürǾat-i teǿŝįr 

 

 Böyle źikr eyleyen bu esmāyı 

 Mesken eyler behişt-i aǾlāyı 

 

 Yā İlāhį bi-ĥürmet-i esmā
47

 

 Bi-ħavāśś u bi-Ǿizzet-i esmā
48

 

 

 Bi-tecellā-yı sırr-ı źāt u śıfāt 

 Ki mežāhirde gösterir āyāt 

 

 Aĥķar-ı nās
49

 Śubĥį-i dervįş 

 Ola Ǿaşķuñla dāǿimā dil-rįş 

 

60 Bula behre śıfât-ı esmādan
50

 

 İrişe źātuña bu maǾnādan 

 

 Göster ol Ǿāşıķa ŧarįķ-ı reşād 

 Eyle semt-i hidāyete irşād
51

 

 

Huve’llāhu’lleźi lā ilāhe illā Hū      

 Her kimüñ virdi olsa bu terkįb 

 Oķusa rūz u şeb Ǿale’t-tertįb 

                                                                                                     
Ĥabįbu’llāh A1: Ķāle’n-nebiyyu śallāllāhu ‘aleyhi vesellem: İnne li’llāhi 

te‘ālā tis‘aten ve tis‘įne ismen mi’aten illā vāĥiden men aĥśāhā deħale’l-
cennete ‘An Ebį Hureyrete rađiyallāhu ‘anh revāhu’l-Buħārį A2: Ķāle 

Resūlu’llāhi śallāllāhu ‘aleyhi ve sellem İnne li’llāhi te‘ālā tis‘aten ve tis‘įne 

ismen mi’aten illā vāĥiden men aĥśāhā deħale’l-cennete İ. 
44 Ebû Hureyre radyallâhu teâlâ anh Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâmın şöyle 

buyurduğunu söyledi: “Allah Teâlâ hazretlerinin doksan dokuz -yüzden bir 

eksik- ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer.”  Allah’ın resulü ve 
habibi doğru söylemiştir.  
45 Böyle A1, A2: Bu İ. 
46 ķavl-i meşāyiħi A2, İ ķavl-i meşāyiħe A1.  
47 bi-ĥürmet-i esmā A1, İ: bi-ĥürmetü’l-esmā A2,  
48 bi-‘izzet-i esmā A1: bi-‘izzetü’l-esmā A2, bi-ħavāśś u münāfiǾ-i eşyā İ. 
49 Aĥķar-ı nās A1, İ: Aĥķaru’n- nās A2. 
50  śıfât-ı esmādan A1, A2: śıfât u esmādan İ. 
51 34, 35, 36, 39, 40, 42,50, ve 58 numaralı beyitler sadece A1 nüshasında 

bulunmaktadır. 
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 İrişüp
52

 sırr-ı nefy vü iŝbāta 

 Rabŧ ider ķalbi ĥażret-i źāta 

 

 İde
53

 āteş gibi derūna eŝer 

 Yandıra
54

 māsivāyı ser-tā-ser 

 

er-Raĥmān     

  

65 Bir kişi her namāzdan śoñra 

 YaǾni Ĥaķķa niyāzdan śoñra  

 

 Dise yüz kez tamām er-Raĥmān 

 Gelmeye aña ġaflet ü nisyān 

 

 Saħt ise ķalbi nerm ola anuñ 

 Şevķı ŧāǾāte germ ola anuñ 

 

er-Raĥįm     

  

 Her kimüñ virdi er-Raĥįm olsa 

 Vechi var
55

 müşfiķ u kerįm olsa 

 

 Günde yüz kerre eyleyen tekrār 

 Olur elbette müşfiķ u ġam-ħˇār 

 

70 Bendegān-ı Ħudāya şefķat ider 

 Rıfķ ile ĥilm ile naśįĥat ider 

 

el-Melik      

 El-Melik ismini
56

 süren her bār 

 Ola
57

 mirǿāt-ı ķalbi pür-envār 

 

 Ola rūşen derūnı māh gibi 

 Ĥükm ide her ķulūba
58

 şāh gibi 

 

 Ķıla dervāze-i ĥaķāǿiķı bāz 

 Ola ħuddām aña mülūk-i mecāz 

 

el-Ķuddüs     

 Her ki vaķt-i zevālde her rūz 

 Olsa bu ism ile lisān-efrūz  

 

75 Ola āyįne-i derūnı pāk 

 Göre maĥbūb-ı ķudsi ol bį-bāk 

 

 Pāk
59

 olup nefsinüñ śıfātından 

 İre envār-ı ķudse źātından 

 

es-Selām     

  

 Her kim olsa bu ism ile meşġūl
60

 

 Ola śāĥib-selāmet ü maķbūl 

 

                                                           
52 irişüp A1, İ: irişür A2. 
53 ide A1, İ: ider A2.  
54 yandıra A1, İ: yandurur A2. 
55 vechi vār A1, N:  vecaǾį A2. 
56 ismini A1, İ, N: virdini A2. 
57 ola A1, N: göre A2, İ. 
58 her ķulūbaA1, N: ol ķulūba İ: mülk-i ķalbe A2.  
59 pāk A1, N: bāk A2. 
60 ism ile meşġūl A2, İ: isme ger meşġūl A1, N.  

 Cümle esmādan eyleyüp müfrez 

 Oķısa ĥasteye yüz on beş kez   

 

 İre elbette śıĥĥate bįmār 

Luŧf-ı Ĥaķ derdine ide
61

 tįmār 

 

el-Müǿmin     

80 Her ki
62

 bu ismi kendide getüre 

 Oķıyup yāħud üstüne üfüre 

 

 Bulmaya ķalbine žafer şeyŧān 

 Bula žāhirde her ħaŧardan emān 

 

 Kendüsinden emįn ola Ǿālem 

 Ola kibr ü ġurūrdan eslem 

 

el-Müheymin     

 Her ki bu ismi ġusl ile śad-bār 

 Oķıya her gün eyleyüp tekrār 

 

 Olur elbette ehl-i bāŧına yār 

 Sırr-ı Ĥaķdan görür niçe āŝār 

 

85 Olur efǾālinüñ nigehbānı 

 İrişür aña feyż-i Sübbĥānį 

 

el-ǾAzįz      

 Her ki bu ismi ķırķ gün kāmil 

Oķusa gör nedür
63

  aña ĥāśıl    

 

 Ki gelür aña niǾmet-i dünyā
64

 

Nesneye çekmez iĥtiyāc aślā 

 

 İdicek her namāz-ı śubĥı edā 

 Ķırķ bir kerre oķuya ammā 

 

el-Cebbār     

 Her ki bu isme iştiġāl itse  

 YaǾni taķdįm-i ķįl ü ķāl itse
65

  

 

90 Her seĥerde yigirmi bir kerre 

 Oķıyan kimse düşmeye şerre
66

 

 

Dest-i žālimde çekmeye zaĥmet
67

 

 Bula
68

 fevz ü necāĥ ile rāĥat    

 

el-Mütekebbir 

 Her ki bu ism ile olup der-kār
69

 

 Oķısa cāme-ħˇābda deh bār 

 

 Śoñra cemǾ olsa ol ĥelāli ile 

 BaǾdehu ġusl idüp getürse dile 

 

                                                           
61 ide A1, İ, N: ider A2.  
62 ki A1, İ, N: kim A2:  
63 gör nedür A2, İ: gündüzin A1, N.    
64 Ki gelür aña ni‘met-i dünyā A1,N: Yüz ŧutar aña ni‘met-i dünyā A2. 
65 Her ki bu isme iştiġāl itse/ YaǾni taķdįm-i ķįl ü ķāl itse A1, N: Her ki bu 

isme eyleyüp tekrįm/ Eylese ķįl ü ķālden taķdįm A2, İ.  
66 Oķıyan kimse düşmeye şerre A1, N: Oķusa tābi‘ olmaya şerre A2, İ. 
67 zahmet A1, N: mihnet A2, İ. 
68 Bula A1, A2, N: Bu İ.  
69 der-kār A1, A2, N: tekrār İ. 
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 Vire bir müttaķį veled aña Ĥaķ 

 Ola Ĥaķķuñ liķāsına
70

 elyaķ 

 

el-Ħālıķ 

95 Kim ki bu isme iştiġāl eyler 

 Źātını mažhar-ı cemāl eyler 

 

 Bir melek ħalķ idüp aña Allāh 

 Źikr ider Ĥaķķı ol melek her gāh 

 

 Źikr ü tesbįĥinüñ bi-emr-i Ħudā
71

   

 Aña eyler ŝevābını iǾŧā 

 

el-Bārį     

 İsm-i Bārį Ǿaceb müǿeŝŝirdür 

 Luŧf-ı teǿŝįri fāş ü žāhirdür 

 

 Kim ki bu ism ile taķayyüd ider 

 Keşf olur aña dürlü dürlü Ǿiber 

 

100 Dāǿimā ŧāǾat-i Ħudāda olur 

 İki Ǿālem murādını o bulur 

 

el-Muśavvir  

 Naķş-ı maħlūķı gör Muśavvirden 

 Ħaber al sırr-ı śunǾ-ı Ķādirden  

 

 Kim ki bu ism-i pāke şuġl eyler 

 Görmez āyįne-i derūnı keder 

 

 Vech-i maśnūǾa olaraķ nāžır 

ŚāniǾa intiķāl ider āħir  

 

el-Ġaffār 

 Ol ki bu ism ile müdāvim ola
72

  

 Cürmi maǾfüv u cānı sālim ola
73

  

 

105 Olduġunca śalāt-ı cumǾa
74

 edā 

 Kim ki yüz kez bu ismi
75

 źākir ola  

 

 Cümle Ǿiśyānı Ǿafv olur
76

 anuñ 

 İrişür cūd u luŧfı Mevlānuñ  

 

el-Ķahhār 

 Eyle bu ismi vird śubĥ u mesā 

 Ķahr ola saña ķaśd iden aǾdā 

 

 Ĥubb-ı dünyā gide
77

 derūnuñdan 

 Nefs-i emmāre geçmeye saña fen  

 

 Sālim ol mekr-i cinn ü şeyŧāndan 

 Ĥiśśe al
78

 ħātem-i Süleymāndan  

  

                                                           
70 liķāsına A2, İ: esāsına A1, N. 
71 Źikr ü tesbįĥinüñ bi-emr-i Ħudā A1,N: Ol melek dāǿimā bi-emr-i Ħudā A2, 

İ. 
72 ola A1, İ, N: olur A2. 
73 ola A1, İ, N: olur A2. 
74 śalāt-ı cum‘a A1, İ, N: namāz-ı cum‘a A2. 
75 ismi A1, İ, N: isme A2 
76 olur A1, İ, N: ola A2.  
77 gide A1, İ, N: gider A2. 
78 al A1, İ, N: ol A2.  

el-Vehhāb 

110 Çün güneş rūşen ide āfāķı 

 Ger
79

 ķılarsañ namāz-ı işrāķı
80

 

 

 BaǾdehu secdeye varup yek-bār 

 Yedi kerre bu ismi ķıl tekrār 

 

 Ķalmaya ĥācetüñ ħalāyıķdan 

 İresün her murāda Ħālıķdan 

 

er-Rezzāķ 

 İdesin çün namāz-ı śubĥı edā 

 Ol bu ism-i laŧįf
81

 ile gūyā 

 

 Olduġuñ ħānede olup devvār 

 Oķı her kūşede bunı tekrār
82

 

 

115 Tā ire anda feyż-i Rabbānį 

 Bulasın niǾmet-i firāvānı 

 

el-Fettāĥ 

 Her ki bu ism ile olup dem-sāz 

 Dise heftād bār baǾde namāz
83

 

 

 İde mirǿāt-i ķalbini rūşen 

 Fetĥ ola müşkili be-vech-i ĥasen
84

  

 

 Hem bu ismi oķurken eyle ĥayā 

 Elüñi gözüñ üzre ķo Ǿamdā 

 

el-ǾAlįm 

 Cümle esmā çü Ĥaķ śıfātıdur 

 Bu ǾAlįm ismi ism-i źātįdür 

 

120 Źikr iderseñ bu ismi śıdķ ile ger 

 Der-i Ǿilmi
85

 açar saña dāver 

  

 Ǿİlm-i žāhirle Ǿilm-i bāŧını hem 

 Bilesün kāruñ olmaya mübhem 

 

el-Ķābıż 

 Feyż-i rūzįden olsañ āvāre 

Eyle bir girdeyi çihil pāre   

  

 Her birinüñ yaz üstüne anı 

Ķırķ gün hem ġıdā idin anı
86

 

 

 Emįn ol açlıķ belāsından 

Basŧ ire Ķābıżuñ Ǿaŧāsından 

 

el-Bāsıŧ 

125 Ķaldırup el Ħudāya
 87

 vaķt-i seĥer 

                                                           
79 Ger A1, İ, N: Ki A2. 
80 Namāz-ı işrāķı A1, İ, N: śalāt-ı işrāķı A2. 
81 ism-i laŧįf A1, İ, N: ism-i cūd A2. 
82 bunı tekrār A1, N: anı deh bār A2.  
83 Dise heftād bār ba‘de namāz A1, İ, N: Diye yetmiş temām ba‘dehu namāz 
A2. 
84 be-vech-i ĥasen A1, İ, N: bu vech-i ĥasen A2. 
85 Der-i ‘ilmi A1, İ, N: Bāb-i ‘ilmi A2. 
86 Ķırķ gün hem ġıdā idin anı A1, N: Ķırķ gün ķıl tenāvül ol nānı A2: Bi-çihil 

rūze dil hem ol nānı İ. 
87 Ħudāya A2, İ: du‘āya A1, N. 
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Źikr iderseñ bu ismi on kez eger 

 

 DefǾ idüp iĥtiyācuñı Bārį 

Seni eyler suǿālden Ǿārį
88

 

 

 Oķuduķda bu ismi bį-taķśįr 

Elüñi sür yüze budur tedbįr 

 

el-Ħāfıż 

 İsm-i Ħāfıżde böyle ķondı ħavāś 

Oķıyan düşmeninden ola ħalāś 

 

 Eyleyüp defǾ-i ħaśm içün niyyet 

Oķıyanlar bulurlar emniyyet 

 

130 Oķı yetmiş biñe varınca Ǿaded 

Ħaśmuñı pest ider
89

 Ħudā-yı Eĥad 

 

er-RāfiǾ 

 Nıśf-ı şebden irince nıśf-ı nehār 

Kim ki bu ismi eylese tekrār 

 

 RifǾat ü şān ile güzįde ola  

Pāye-i devlete resįde ola 

 

 Mažhar oldı mülūk bu nāma 

İrdiler cāh-ı maķśad u kāma 

 

el-MuǾizz 

 İki Ǿālemde Ǿizzet ister iseñ 

 Dįn ü devletle şān bulam dir iseñ  

 

135 Şeb-i iŝneyn ü cumǾada her gāh 

 Virdüñ olsun bu ism-i pāk-i İlāh
90

 

 

 Ħalķ içinde Ǿazįz ü muĥterem ol  

 Ǿİzzet ü iǾtibārda Ǿalem ol  

 

el-Muźill 

 Ħavf iden kimse şerr-i žālimden 

İde bu ismi ĥırz-ı cān u beden 

 

 Diye yetmiş beşe varınca hemān  

Secdeye ķoya başını ol ān 

 

 Yād idüp nām-ı ħaśmı ide duǾā 

Ķıla ol žālimi źelįl Ħudā 

 

es-SemįǾ 

140 Ger olursañ bu ism ile
91

 meşġūl 

İde Allāh her duǾāñı
92

 ķabūl 

 

 Pencşenbih güni berāy-ı Ħudā 

Eyledükde đuĥā
93

 namāzın edā 

                                                           
88 Def‘ idüp iĥtiyācuñı Bārį/ Seni eyler su’ālden ‘ārį A1, N: Basŧ ide ħˇān-ı 

rızķuñı Bāsıŧ / Ola senden su’āl-i haber sāķıŧ A2, İ.  
89 ider A2, İ: ide A1, N. 
90 Şeb-i iŝneyn ü cum‘ada her gāh/ Virdüñ olsun bu ism-i pāk-i İlāh A1, N: 

Leyl-i cum‘a şeb-i düşenbihde/ Oķı bu ismi şehirde vü dihde İ: Leyl-i cum‘a 

şeb-i düşenbihde/ Sür bu ismi şehirde vü dihde A2.   
91 ism ile A1, İ, N: isme A2.  
92 du‘āñı A1, İ, N: du‘anı A2. 
93 đuĥā A1, İ, N: śubh A2. 

 

 Oķusañ beş yüze varınca
94

 Ǿaded 

Müstecāb eyleye duǾāñı Eĥad 

 

el-Baśįr  

 Her ki bu ismi cumǾa gün śad-bār 

Ķalb-i ħāliśle źikr ide tekrār 

 

 Nažar-ı Ħālıķa ola maħśūś 

Böyledir şübhe eyleme bu ħuśūś
95

 

 

145 Oķımaķ isteyüp iden eźber 

Farż u sünnet arasını gözler 

 

el-Ĥakem
96

 

 Vaķti bu ismüñ oldı nıśfuǿl-leyl 

Oķıyup sürmege iderseñ meyl 

 

 Evvelā ķıl teheccüdi andan 

Oķı bu ismi şevķ ile cāndan 

 

 Olasın sırr-ı ķudrete vāķıf 

Söyleye gūş-ı hūşuña hātif 

 

el-ǾAdl 

 Ĥalķı tesħįre niyyet eyler iseñ 

Kendüñe böyle himmet eyler iseñ 

 

150 Leyle-i cumǾada alup bir nān 

Anı eyle
97

 yigirmi pāre hemān 

 

 Her birine bu ismi ķıl taĥrįr 

Pes ġıdā eyle bundadır teǿŝįr 

 

el-Laŧįf 

 Ger dilerseñ ma‘įşet -i
98

 kāfi 

Evvelā eyle ķalbüñi śāfi 

 

 Günde bu ismi oķıyup śad-bār 

Gör nice gösterir
99

saña āŝār 

 

 DefǾ olur her żarūretüñ āsān 

Hem irişmez maǾāşuña noķśān 

 

el-Ħabįr 

155 Ey olan nefsinüñ giriftārı 

Şehvet-i ħāmınuñ hevādārı
100

  

 

 DāǾim eyle bu ismi vird-i zebān 

Tā ħalāś eyleye seni Yezdān 

 

 Nefs-i bed ħūy-ı bed gide senden 

Ĥüsn-i ħulķ ehli şerm ide senden 

 

el- Ĥalįm 

                                                           
94 varınca A1, N: irince A2, İ.  
95 Böyledir şübhe eyleme bu ħuśūś A1, İ, N: Şübhe itme ki böyledür bu ħuśūś 
A2.  
96 El-Ĥakem A1, İ, N: El-Ĥakįm A2.  
97 Anı eyle A1, N: Eyle anı A2, İ. 
98 ma‘įşet-i kāfi A2, İ: ma‘āşuña kāfi A1, N.  
99 gösterir A1, İ, N:görünür A2. 
100 hevādārı A1, A2, N: giriftārı İ.  
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 Oldı ĥikmetle bu mübārek nām  

Ġars u ĥarŝ ehline gereklü tamām 

 

 Ġars-ı eşcār iderken oķısalar
101

 

Ĥarŝ toħum olduġı zamān diseler 

 

160 Ne dikilse bütün olur aǾlā 

Ne ekilse ider ziyāde Ħudā 

 

el-ǾAžįm  

 Oķısa ger bu ismi bāy u faķįr 

Anı taǾžįm ide Ǿazįz ü ĥaķįr  

 

 ǾÖmri olduķca görmeye źillet 

İdeler dāǿimā aña Ǿizzet 

 

 Olmaya žāhirinde kibr u ġurūr 

Bāŧını gül gibi ola mesrūr 

 

el- Ġafūr 

 Virdi Ǿāśiye
102

 müjde ism-i Ġafūr 

Vird iden kimseler olur maġfūr 

 

165 İtse bir ķul Ħudāsına Ǿiśyān 

Olmaya cürmine ĥad ü pāyān 

 

 Ķılsa bu ism ile Ħudāya niyāz 

Der-i ġufrānı Ĥaķ ider
103

 aña bāz 

 

eş-Şekūr  

 Her kimüñ çeşmi olsa tįre vü tār 

Ol bu ismi dise çihil yek bār    

 

 Āb ile destini idüp nem-nāk 

Gözüne oķuduķca sürse pāk 
104

   

 

 Giderek rūşen ola dįdeleri 

Dāǿimā arta ķuvvet-i baśarı 

 

el-ǾAliyy 

170 Her ki bu ismi oķıya
105

 dāǿim 

Ya yazup başına ķoya
106

 dāǿim 

 

 Ger faķįr ise aġniyādan ola  

Ger ġarįb ise āşinādan ola  

 

 İrişe Ǿāķıbet vilāyetine 

Ķavışa śıĥĥat ile ĥasretine  

 

el- Kebįr 

 Yoķ bu ismüñ ħavaśśına ġāyet 

Bunda vardur ġarįb ħāśiyyet 

 

 Kim ki bu ismi bį-şümār süre
107

 

Ħalķdan ķadr u iǾtibār göre 

                                                           
101 okısalar A1, İ, N: oķıyalar A2. 
102 Virdi ‘āśiye A1, N: ‘Āśiye virdi A2, İ. 
103 Der-i ġufrānı Ĥaķ ider aña bāz  A1, N: Der-i ġufrān-ı Ĥaķ olur aña bāz A2, 

İ. 
104 Gözine sürse oķıduķca pāk A1, İ, N: Gözüne oķuduķca sürse o pāk A2.  
105 oķıya A1, İ, N: oķısa A2. 
106 ķoya A1, İ, N: ķosa A2. 
107 süre A1, İ, N: sürse A2. 

 

175 Olmaya žāhirinde
108

 istikbār 

Arta ĥilm ü tevāżuǾı her bār 

 

el-Ĥafįž 

 Ħavf iden kimse ins ile cinden 

Düşmenüñ ĥıķd ü şerr ü mekrinden
109

 

 

 Bed lisāndan yavuz nažarlardan 

Āfet ü fitne vü ħaŧarlardan 

 

 Yaza bu ismi bend
110

 ide ķolına 

Emn-i Ĥaķda muĥāfažat
111

 oluna 

 

el-Muķįt 

 Her kimüñ ki ola ķuvāśı żaǾįf
112

 

Aña ķuvvet vire bu ism-i şerįf 

 

180 İtse bir ŧıfl girye şām ü seĥer 

Görmese
113

 rāĥatı peder māder 

 

 Oķıyup kūze
114

 üstüne üfüre 

Śu ķoyup ŧıfla niçe kez içüre 

 

el-Ĥasįb 

 Bir kesüñ olsa ħavfı
115

 bir kesden  

Gözlese anı pįş ile
116

 pesden 

 

 Süre bu ismi heft rūz tamām 

Anı terk itmeye ne śubĥ u ne şām 

 

 İtmeye bir żarar aña düşmen 

Başlaya lįk pencşenbihden 

 

el- Celįl 

185 Her kim itse bu ismi bį-taķśįr 

Misk ile zaǾferān ile taĥrįr 

 

 Yutsa ol kāġadı
117

 geh ü bį-gāh 

İrişe aña feyż u cūd-ı İlāh 

 

 Ħalķ içinde büzürg-vār ola ol  

Śāĥib-i ķadr u iǾtibār ola ol 

 

el-Kerįm 

 Her kim isterse Ǿizzet ü ikrām 

Yatacaķ demde
118

 źikri ola bu nām 

 

 Ħˇāba varsa bu ismi źikr iderek 

Aña eyler duǾā felekde
119

 melek 

 

                                                           
108 žāhirinde A1, N: žāhir andan A2, İ. 
109 Düşmenüñ ĥıķd ü şerr ü mekrinden A1, N: Düşmenüň ĥįle vü daġāsundan 

İ: Hem daħi düşmenüñ ġavġasından A2. 
110 Bend A1, A2, N: bende İ. 
111 muĥāfažat A1, İ, N: muĥāfaža A2. 
112 Her kimüñ ki ola ķuvāśı ża‘įf A1, İ, N: Olsa bir kimsenüñ kuvāsı  ża‘įf A2. 
113 Görmese A1, N: Bulmasa A2, İ. 
114 kūze A1, İ, N: bardaķ A2. 
115 olsa ħavfı A1, N: ħavfı olsa A2, İ. 
116 pįş ile A1, İ, N: pįşden A2.  
117 kāġadı A1, A2, N: kāġaźı İ.  
118Yatacaķ demde A1, İ, N: Ħˇāb vaķtinde A2.  
119 Aña eyler duǾā felekde melek A1, N: Aňa eyler duǾā bu resme melek A2, İ. 



187 
 
190 Dir ki ey

120
 Ħālıķ-ı benį Ādem 

Eyle bu Ǿabd-i aĥķarı ekrem 

 

er-Raķįb 

 Kim ki bu ismi rūz u şebde süre 

Oķıyup ehl ü māline üfüre  

 

 Ehl ü māli selāmet üzre ola
121

 

Kendüsi emn ü rāĥat üzre ola 

 

 Şuġl idenler bu ism ile
122

 her bār 

Yedi kerre ide anı 
123

 tekrār 

 

el-Mucįb 

 Kim dilerse duǾāsı ola ķabūl  

Ola bu isme dāǿimā meşġūl 

 

195 Eyleye fażl-ı Ħāliķ-ı bį-çūn
124

 

Her duǾāsın icābete maķrūn 

 

 Eyler
125

 anuñ müsebbibü’l-esbāb 

Her suǿālin ķarįn-i ĥüsn-i cevāb 

 

el-VāsiǾ 

 Ey ķanāǾatde olmayan ķāǿim 

Oķı bu ismi cān ile dāǿim 

 

 Saña Ĥaķdan hezār niǾmet ire 

Rızķuña vüsǾat ü kifāyet ire 

 

 Ħāne-i ķalbüñi ferāĥ ide hem 

Rızķ içün cānuña irişmeye ġam 

 

el-Ĥakįm  

200 Her kimüñ müşkili ziyād olsa 

Ķalsa nā-çār u nā-murād olsa 

 

 İde bu ismi dāǿimā tekrār 

Eyleye vird ü źikr
126

 leyl ü nehār 

 

 Ķıla
127

 ol müşkili Ħudā āsān 

İre aña kifāyet-i Yezdān
128

 

 

el-Vedūd 

 İki zevc ortasında olsa şiķāķ 

Ger dilerseñ mücerred ola vifāķ 

 

 Oķı bir loķma üzre bu nāmı 

Yidür anlara eyle iķdāmı 

 

205 İdeler bir birine Ǿarż-ı vidād
129

 

Ortadan defǾ ola cidāl ü Ǿinād
130

 

                                                           
120 Dir ki ey A1, N: Ki eyā A2, İ. 
121 ola A2, İ: ķala A1, N.  
122 ism ile A1,İ,  N: isme A2.  
123 ide anı A1, İ: anı ide N: anı ķıla A2. 
124 bį-çūn A2, İ: bi-çūn A1, N.  
125 Eyler A1, İ, N: İde A2. 
126 vird ü źikr A1, N: źikr ü vird A2. 
127 ķıla A1, İ,  N: ide A2. 
128 Yezdān A1, İ, N: Mennān A2. 
129 ‘arż-ı vidād A1, İ, N: ‘arż-ı vifāķ A2.  
130 defǾ ola cidāl u ‘inād A1, N: defǾ ola şiķāķ u fāķ A2: defǾ cidāl u Ǿinād İ.  

 

el-Mecįd 

 Her kim olsa şikeste-ten dāǿim 

Ola eyyām-ı beyżada śāǿim   

 

 Diye bu ismi idicek ifŧār 

Bir degil belki źikr ide bisyār 

 

 İrişe derdine devā Ĥaķdan 

Yetişe cismine ķuvā
131

 Ĥaķdan 

 

el- BāǾiŝ 

 İsm-i BāǾiŝdür ekrem-i esmā 

Bu ider mürde dilleri iĥyā 

 

210 Olsa bir dil hevā ile mürde  

İtse sevdā derūnun efsürde  

 

 Aña
132

 bu ism ile ĥayāt irişe  

ǾÖmrine māye-i ŝebāt irişe 

 

eş-Şehįd 

 Her kimüñ serkeş olsa ferzendi 

Ura bu ism ile aña bendi 

 

 Her seĥer āsumāna yüz ŧuta hem 

Diye bu ismi ŧurmayup
133

 dem dem 

 

 Ola ferzendi emrine tābiǾ 

Olmaya çekdügi emek
134

 żāyiǾ 

 

el-Ĥaķ 

215 Her kimüñ olsa nesnesi ġāǿib 

Yitügin bulmasa ķalup ħāǿib 

 

 Bula bir çār kūşe kāġadı
135

 hem 

İde her kūşede
136

 bu ismi raķam 

 

 Ortaya yaza şeyǿinüñ nāmın 

Anı āħir bulup ala kāmın 

 

el-Vekįl 

 Ķorķulı işlere düşen ādem 

Bu şerįf ismi źikr ide her dem 

 

 Her namāzuñ śoñunda ger śad-bār 

Oķıyup secde birle
137

 itse şümār 

 

220 Ħavfdan ķalbi pāk u Ǿāri ola  

Ĥaķ TeǾālā nigāh-dārı ola  

 

el-Ķaviyy 

 Ey Ǿadū üzre isteyen ķuvvet 

Saña bu ism ile gelür ķudret
138

 

 

                                                           
131 ķuvā A2, İ: ķavį A1, N. 
132 Aňa A1, İ, N: Eger A2. 
133 ŧurmayup A1, İ, A2: durmayup N.  
134 emek A2, İ: anuñ A1, N.  
135 Kāġadı A1, A2, N: kāġaźı İ 
136 kūşede A1, N: kūşeye A2. 
137 birle A1, İ, N: ile A2. 
138 ķudret A1, İ, A2: ķuvvet N. 
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 Oķı bu ismi ŧurma śubĥ u mesā 

Ķuvvet-i ķalb ĥāśıl ola saña  

 

 Seni ħaśmuñ görince ħavfa düşe  

Biǿż-żarūre śalāĥ ile görüşe 

 

el-Metįn 

 Her kimüñ göñli bį-ķarār olsa 

Ehl-i telvįn ü süst-kār olsa 

 

225 Süre bu ismi śıdķ ile dāǿim 

Ola her işde ŝābit ü ķāǿim 

 

 Gelmeye göñlüne perįşānlıķ 

Bula her müşkilinde āsānlıķ 

 

el-Veliyy 

 Kim oķursa
139

 bu ismi pey-der-pey 

Keşf-i esrār ide
140

 aña her şey 

 

 Çoķ ola dōstı vü aĥibbāsı 

Olmaya şerre ķādir aǾdāsı 

 

 Buña şuġl idenüñ Ħudā-yı Celįl 

Ķālini ĥāle eyleye tebdįl 

 

el-Ĥamįd 

230 Olmaķ
141

 isterse bir kişi biǿź-źāt 

Ĥüsn-i aħlāķ ile ĥamįde-śıfāt 

 

 Ola bu ism-i pāk ile meşġūl 

Bula dil-ħˇāhına ŧarįķ-ı vuśūl 

 

 Ol
142

kesüñ luŧf-ı Ĥażret-i Bārį 

İde źātın źemįmeden Ǿārį 

 

el-Muĥśį 

 Bir kese ħaśm olup
143

 niçe eşrār 

İtseler ĥaķķına Ǿabeŝ güftār 

 

 Ķılsalar hep Ǿuyūbını taǾdād 

Olsa nāmı hemįşe źemm ile yād 

 

235 İde bu nāmı
144

 vird-i ķalb ü zebān 

Ola bed-gūlarına Ǿaķd-i lisān 

 

el-Mubdįǿ 

 İtse bir kimse bir işe āġāz 

İde bu ism ile
145

 Ħudāya niyāz 

 

 Diye her kāruñ ibtidāsında  

Göre çoķ ħayrı intihāsında 

 

 Olmaya bir işi anuñ ebter 

Bula kārında dürlü fāǿideler 

 

                                                           
139 oķursa A1, İ, N: oķısa A2.  
140 Keşf-i esrār ide A1, İ,  N: Keşf ide sırrını A2.  
141 olmaķ A1, N: olmaġ İ: olsın A2.  
142 Ol A1, İ,  N: O A2. 
143 olup A1, İ, N: olur A2.  
144 nāmı A1, N, İ: ismi A2.  
145 ism ile Ħudāya A1, İ, N: ism-i Ħudāya A2.  

el-Muĥyį 

 Źikr idenler bu ismi leyl ü nehār 

Dįde-i ķalbi itdiler bįdār 

 

240 Bu ider mürde dilleri iĥyā 

Ola
146

 ĥikmetle mažhar-ı ǾĮsā 

 

 Sende sür rūz u şebde
147

 bu nāmı 

Alasın sırr-ı rūĥdan kāmı 

 

el-Mumįt 

 Nefis öldürmek isteyen ādem 

Ala bu seyfi destine her dem 

 

 Şuġl ide her maĥalde bu nāma 

Dimeye lįk ħāśś ile
148

 Ǿāma 

 

 Nefsi hem ħaśmı
149

 āħir ola helāk 

Kendüsin
150

 eyleye Ħudā bį-bāk 

 

el-Ĥayy 

245 Oldılar emr edince bār-i Ħudā 

Mažhar-ı ism-i Ĥay ķamu eşyā 

 

 Kim müdāvim olursa şām u seĥer 

Ķalbini emr-i Ĥaķla zinde ider 

 

 Śu gibi sür bu ismi pey-der-pey 

Ve mine’l-māǿi külle şeyin Ĥay
151

 

 

el-Ķayyūm 

 Ol bu ismüñ ħavāśśına vāķıf
152

 

Olasın sırr-ı ķudreti
153

Ǿārif 

 

 Her kim olsa bu ism ile gūyā 

Ola muĥtāc ħalķ-ı Ǿālem aña  

 

250 Olmaya ġayra iĥtiyācı anuñ 

Ola ķalbinde ibtihācı anuñ  

 

el-Vācid 

 Yitügin bulmaķ
154

 isteyen ādem 

İde bu ismi kāġad
155

 üzre raķam 

 

 Yüzine baķup oķıya her bār 

Bula maķśūdı neyse āħir-i kār 

 

 İre hem źevķ-ı vecd ü vicdāna 

Ola lāyıķ bu luŧf u iĥsāna 

 

el-Mācid 

 Bir ulu kimse düşse devletden 

                                                           
146 Ola A1, N: Oldı A2, İ. 
147 rūz u şebde A1, İ, N: rūz şebde A2. 
148 ħāś ile ‘āma A1, İ, N: ħāśśa vü ‘āma A2. 
149 Nefsi hem ħaśmı A1, A2: Ħaśmı hem nefsi N. 
150 Kendüsin A1, İ, N: Kendüsüñ A2.  
151  Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ 21:30 “Diri olan her şeyi sudan meydana 

getirdik.”. 
152Ol bu ismüñ ħavāśśına vāķıf A1, İ, N: Ol ismüñ ħavāśśına vāķıf A2. 
153 sırr-ı ķudreti A1, İ, N: .sırr-ı ķudrete A2.  
154 bulmaķ A1, A2, N: bulmaġ İ. 
155 kāġad A1, A2, N: kāġaź İ.  



189 
 

ǾĀciz olsa belā-yı źilletden
156

 

 

255 Diye biñ kerre
157

 günde bu nāmı 

İrişe aña Ĥaķķuñ
158

 inǾāmı 

 

 Yine ol şaħśa devlet ola naśįb 

DefǾ ide źilleti Ħudā-yı Mucįb
159

 

 

el-Vāĥid 

 İsm-i Vāĥid olursa źikrüñ eger 

Seni Ĥaķ ķadr ile vahįd eyler 

 

 Emr-i ŧāǾatda farż u sünnetde 

Künc-i vaĥdetde bezm-i keŝretde 

 

 Dinilür nāmuña yegāne senüñ 

Yayılur şöhretüñ cihāna senüñ 

 

el-Eĥad 

260 Eĥad isminde böyle oldı ħavāś 

Ki süren kimse ola ħāśśu’l-ħāś 

 

 Her kim olsa bu ism ile źākir
160

 

Žāhir u bāŧını ola ŧāhir
161

 

 

 Ne ķadar düşse semt-i taķlįde 

İre ol
162

 śoñra źevķ u tevĥįde 

 

eś-Śamed 

 Olsa bir kimse ġāyet ile ekūl 

Eylese
163

 ķalbini bu ĥāl melūl 

 

 Süre bu ismi bį-ĥadd ü bisyār 

Gide
164

 andan bu ĥālet āħir-i kār 

 

265 İştihāsında iǾtidāl göre 

Ķalbini bį-ġam u melāl göre  

  

el-Ķādir 

 İsm-i Ķādirde ħāśiyyet çoķdur 

Şerĥ olunmaz nihāyeti yoķdur 

 

 Kim ki sürse bu ism-i aǾlāyı 

Ŧuta ķudretle cümle dünyāyı 

 

 Ola hem defǾ-i ħaśmına ķādir 

Kendüden olmaya ħaŧā śādır 

 

el-Muķtedir 

 Ey olan ŧālib-i tüvānāyį 

Dileyen Ǿizz ü cāh-ı dünyāyı 

 

270 Oķı bu ismi žāhir u pinhān 

Görine
165

 sende Ǿāķıbet bu nişān
166

 

                                                           
156 belā-yı źilletden A2, İ: bilād-ı źilletden A1, N.  
157kerre A1, N: def‘a A2, İ. 
158 aña Ĥaķķuñ A2: Ĥaķķuñ aña A1, N.  
159 źilleti Ħudā-yı Mucįb A1, İ, N: źilletii Ħudā-yı Mecįd A2. 
160 źākir A1, N: žāhir A2, İ.  
161 ŧāhir A1, i, N: bāhir A2. 
162 İre ol A2: Düşe aňa A1, N: İre eň İ. 
163 Eylese A1, İ, N: eyleye A2. 
164 Gide A1, A2, N: Göre İ. 

 

 Seni Ĥaķ śāĥib iķtidār eyler 

Ķudretin sende āşikār
167

 eyler 

 

el- Muķaddim 

  Kim ki źikr eyleye
168

 bu ismi müdām 

Ola ŧāǾātinüñ ķuśūrı tamām 

 

 Rūz-ı maĥşerde Ħāliķ-ı yektā 

Vire luŧf ile imtiyāz aña 

 

 Ķatmaya śaff-ı ehl-i Ǿiśyāna 

İde taķdįm anı muŧįǾāna 

 

el-Muǿaħħir 

275 Ey düşen ħavfa mekr-i aǾdādan 

Oķı bu ismi cümle esmādan 

 

 Her namāzuñ śoñunda bir sāǾat 

Eyle bu ismi sürmegi Ǿādet 

 

 Ne żarar ķaśd iderse ħaśm saña  

Anı teǿħįr ide o
169

 işde Ħudā 

 

el-Evvel 

 İsm-i Evvel Ǿaceb mübārekdür 

Eŝeri ħāśiyetle bį-şekdür 

 

 Sürse her kim bu ismi şām u seĥer 

Nefs-i emmāre itmez aña żarar 

 

280 Ħayr u şer her ne olsa itdügi kār 

Evvelin fikr ider anuñ her bār
170

 

 

el-Āħir  

 Kim ki bu ismi sürse her demde 

ǾĀķıbet-bįn olur bu Ǿālemde  

 

 Uymaz iġvā-yı nefs-i mekkāra 

Nažar eyler her itdügi kāra 

 

 Dilemez śoñı şer olan śıfatı 

Ħayr olur āħiri vü Ǿāķıbeti 

 

ež-Žāhir 

 Bir kesüñ ĥaķķın
171

 itseler inkār 

ǾAķlını alsa ĥayret ü efkār 

 

285 İde bu ismi sürmege iķdām 

Göstere śıdķ u niyyetinde devām 

 

 Bu ola Ǿāķıbet aña ĥāśıl  

İtmeye kimse ĥaķķını bāŧıl 

 

el-Bāŧın 

 Kim ki şöhret bula feśāĥat ile 

                                                                                                     
165 Görine A1, N: Görinür A2, İ. 
166 nişān A1, İ, N: lisān A2. 
167 āşikār A1, İ, N: āşikāre A2. 
168  eyleye A1, A2, N: eylese İ.  
169  o A1, A2, N: ol İ.  
170 anuñ her bār A1, İ,  N: śoñun teźkār A2.  
171 ĥaķķın A1, İ, N: ĥaķķuñ A2. 
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Añalar nāmını ķabāĥat ile 

 

 ǾĀr iderse eger bu ĥāletden  

Müteǿellim olursa ġayretden  

 

 İde bu ism ile Ǿibādetini  

İtmeye kimse źemm ü ġıybetini 

 

el-Vālį 

290 Gör bu ismüñ
172

 menāfiǾi nicedür 

Eŝer-i luŧf ü nāfiǾi nicedür 

 

 Kim iderse buña müdāvemeti 

Göre āŝār-ı 
173

cūd u menfaǾati 

 

 Žāhir ü bāŧına olup vālį 

Bir ola evliyā ile ĥāli 

 

el-MüteǾālį 

 İsteyen ķadr ü şān-ı aǾlāyı 

Dileyen Ǿizz ü cāh-ı dünyāyı 

 

 Oķısun śıdķ ile bu ismi müdām 

Eyledikde śalāt-ı  žuhrı
174

 tamām 

 

295 Eyleye anı Ħāliķ-ı MüteǾāl
175

 

Śāĥib-i Ǿizz ü şān ü ķadr ü celāl 

 

el-Berr 

 Kim dilerse ki ola nįgū-kār 

Ola bu isme müşteġil her bār 

 

 Her namāz āhirinde se-śad bār 

Oķıya lįk ŧuymaya aġyār 

  

 Berr ü iĥsān ola anuñ kārı 

Dürlü niǾmet vire aña Bārį 

 

et-Tevvāb  

 Her kimüñ cürmi bį-şümār olsa 

Bu sebebden ĥazįn
176

 ü zār olsa  

 

300 Her namāz evvelinde heft-śad bār 

Süre bu ism-i pāki leyl ü nehār 

 

 Ĥaķ anuñ tevbesin ide maķbūl 

Ol günāhından olmaya mesǿūl 

 

el-Müntaķim 

 Ey Ǿadūdan sitem gören mažlūm 

Ķıl bu ismüñ ħavāśśını maǾlūm 

 

 Eksük itme bunı lisānuñdan
177

 

Hem çıķarma derūn-ı cānuñdan  

 

 ǾĀķıbet eyleyüp eŝer bu aña  

                                                           
172 bu ismüň A1, İ,  N: isminüň A2.  
173 āŝār-ı cūd u menfa‘ati A1, İ, N: āŝār u cūd u menfa‘ati A2. 
174 śalāt-ı  žuhrı A1, N: namāz-ı žuhrı A2, İ.  
175 Ħālıķ-ı Müte‘āl A1, İ, N: Ķādir-i MüteǾāl A2. 
176 ĥazįn A1, İ, N: ĥayrān A2. 
177 lisānuñdan A1, İ, N: lisānından A2.  

Ala ħaśmuñdan
178

 intiķāmı Ħudā 

 

el-ǾAfuvv 

305 Bir günāh itmegi murād itseñ 

Ĥįle-i nefse iǾtimād itseñ 

 

 Eyle bu ism ile aña tedbįr 

Görinür bunda ĥālet-i teǿŝįr 

 

 Mest iken Ĥaķ seni ider hüşyār 

  Def‘ olur ħāŧıruñdan ol bed-kār
 179

  

 

er-RaǾūf 

 Ey düşen faķr ü fāķaya zinhār 

Eyle bu ismi dāǾimā tekrār 

 

 Saña ħalķuñ ķulūbı müşfiķ olur 

Hep muħāliflerüñ muvāfıķ olur 

 

310 Cümle aĥvālüñe nižām gelür 

Eksigüñ var ise tamām gelür
180

 

 

Mālikü’l-mülk 

 Her kim isterse devlet-i dāreyn 

İde mülk-i dili
181

 bu ism ile zeyn 

 

 Mülk-i dünyāya mālik olsa
182

 eger 

Almaya anı ehl-i fitne vü şer 

 

 Mülk-i Ǿuķbāya var ise ŧalebüň
183

 

Bulmaġa bil bu ism ola sebebüň
184

 

 

Źüǿl-celāli veǿl-ikrām
185

 

 Kim ki baǾde’ś-śalāt śubĥ ile şām 

Dise yā Źe’l-celāl-i ve’l-ikrām    

 

315 İtse yüz kerre źikrini tekrār 

İre Ǿālį maķāma āħir-i kār 

 

 Žāhir ü bāŧın ehli cümle enām 

İdeler aña Ǿizzet ü ikrām 

 

el-Muķsiŧ 

 Gör bu ismüñ kemāl-i teǿŝįrin  

ǾAdl ü dād üzre ĥükm-i tedbįrin   

 

 Her kim itse bu ism ile tesbįĥ 

Görinür her işinde Ǿadl-i śarįĥ 

 

 Ŧoġrılıķ
186

 kendinüñ şiǾārı olur 

Ādemüñ kāmilüǿl-Ǿıyārı olur 

 

                                                           
178 ħaśmuñdan A, İ, N: ħaśmından A2. 
179 Mest iken Ĥaķ seni ider hüşyār/ Def‘ olur ħāŧıruñdan ol bed-kār A2, İ: 
Şükriñi [Sekrini] Ĥaķ o demde śaĥv eyler/ Ħāŧıruñdan o fikri maĥv eyler A1, 

N.  
180 gelür A1, İ, N: olur A2. 
181 mülk-i dili A1, İ, N: dil mülküňi A2. 
182 olsa A1, N: ise A2, İ. 
183 ŧalebüñ A2, İ: ŧalebi A1, N. 
184 ism ola sebebi A1, N: ism ile sebebüñ A2. 
185 Źü’l-celāli ve’l-ikrām A1, N: Yā Źe’l-celāli ve’l-ikrām A2. 
186 Ŧoġrılıķ, A1, N: Doġrılıķ A2: Rāstlık İ.  
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el-CāmiǾ 

320 İsm-i CāmiǾde özge ĥālet var 

Źikr idenlerde sırr-ı ĥikmet var 

 

 İştiġāl eyleseñ bu isme eger 

CemǾ olur sende dürlü dürlü eŝer 

 

 Māl ü cāh ü seħā vü ħulķ-ı ħıśāl    

Zühd ü taķvā vü aĥsen-i aǾmāl 

 

el-Ġaniyy
187

 

 Ger sürerse bu ismi bir dervįş 

Śıdķ-ı niyyetle pāk ü bį-teşvįş 

 

 Anı Ĥaķ şol ķadar ider
188

 iġnā 

NiǾmetinden ġanį ola fuķarā 

 

325 Vird idenler hemįşe bu nāmı 

Alalar māl ü gencden kāmı 

 

el-Muġnį
189

 

 Her kim isterse aġniyādan ola  

Ĥiśśesi dāǿimā ġınādan ola  

 

 Dāǿim ola
190

 bu ism ile muǾtād 

Anı ķılsun muķaddem-i evrād 

 

 Fetĥ ola aña bāb-ı kenz ü ġınā 

ǾÖmri olduķca itmeye ifnā 

 

el-MāniǾ 

 Ķurtulam dir iseñ belālardan 

Derd ü ġamlarla
191

 ibtilālardan 

 

330 Mübtelā ol bu ism-i zįbāya  

Siper eyle bunı belā-yı yaya   

 

 Gelecek şerlere olur māniǾ 

Anları cümle defǾ ider DāfiǾ 

 

eđ-Đārr 

 DefǾ içün ħaśmuñı żarar dileseñ 

Yaķmaġa cismini şerer
192

 dileseñ 

 

 Sūz-ı dilden bu ismi çek dāǿim 

Śāǿim ol gündizin gice ķāǿim
193

 

 

 İrişe ħaśmuña żarar nāgāh 

Ala düşmenden intiķāmuñ İlāh
194

 

 

en-NāfiǾ 

335 Oldı bu gevher-i girān-māye 

Tācirān-ı cihāna
195

 sermāye 

                                                           
187 el-Ġaniyy A1, İ, N: el-Muġnį A2, İ.  
188 ider A1, N: ide A2, İ.  

 
189 El-Muġnį A1, N: El-Ġaniyy A2, İ. 
190 ola A1, N: olsun A2, İ.   
191 ġamlarla A1, N: ġamlardan A2, İ.  
192 cismini şerer A1, İ, N: cānını żarar A2. 
193 Śā’im ol gündizin gice ķā’im A1, İ, N: Gündizin śā’im ol gice ķā’im A2. 
194 Ala düşmenden intiķāmuñ İlāh A1, N: Yandura cismüni şerer nāgāh A2, İ. 
195 Tācirān-ı cihāna A1, N: Tācirān-ı diyāra A2, İ. 

 

 Ħˇāceler vird idinse bu nāmı 

Alalar nefǾ-i māldan kāmı 

 

 Her ne işde olursa veǿl-ĥāśıl 

Oķıyan oldı
196

 nefǾine vāśıl 

 

en-Nūr 

 Her kim isterse ķalb-i nūrānį 

Süre bu ism-i pāk-i Subĥānį 

 

 Ola āyįne-i dili rūşen  

Göre luŧf-ı Ħudāyı her yüzden 

 

340 Açıla maǾrifetle göñli gözi 

MaŧlaǾ-ı nūr-ı ĥikmet ola yüzi 

 

el-Hādi 

 Ey olan sālik-i ŧarįķ-i Hüdā 

İşte bir reh-nümā bu yolda saña  

 

 Kendüñe eyleseñ bu ismi refįķ 

Görine semt-i müstaķįm-i ŧarįķ  

 

 Vird idenler bu ismi şām u seĥer 

Oldılar hep hidāyete mažhar  

 

el-BedįǾ 

 Her kim itse bu ismi śıdķ ile yād 

Ola maǾlūmı śunǾ ile
197

 įcād 

 

345 ŚāniǾüñ śunǾını görüp hep pāk
198

 

ŚunǾiden śāniǾi ider idrāk 

 

 Ola Ǿilm-i ĥaķāǿiķuñ ehli 

Gide nūr-ı yaķįn ile cehli 

 

el-Bāķį 

 Her kim isterse Ǿömri ola dırāz
199

 

İde bu ism ile Ħudāya niyāz
200

 

 

 Cān u dilden ola muķayyed hem  

Süre her vakt ü sāǾat ü her dem 

 

 Ola mālinde devletinde beķā 

Tā irince vücūda dest-i fenā 

 

el-Vāriŝ 

350 Kim ki bu ism ile taķayyüd ide  

Śıdķ ile rāh-ı müttaķįne gide 

 

 Vāriŝ-i Ǿilm-i enbiyā ola ol 

Mālik-i śıdķ-ı evliyā ola ol  

 

 Daħı çoķ devlete ola
201

 bāǾiŝ 

Ola çoķ aķrabāsına vāriŝ 

                                                           
196 oldı A1, İ, N: ola A2. 
197 śun‘ ile įcād A1,  İ, N: ĥikmet-i įcād A2.  
198 hep pāk A1, N: bi-bāk A2. 
199 dırāz A1, İ,  N: ziyād A2. 
200 İde bu ism ile Ħudāya niyāz A1, İ, N: İde bu ismi dā’imā evrād A2. 
201 ola A2: bula A1, İ, N.  
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er-Reşįd 

 Olsa Ǿaķlında her kimüñ noķśān  

Ġalebe eylese yāħūd nisyān 

 

 Olsa tesbįĥi rūz u şebde bu nām 

ǾAdedin eyleye
202

 hezār tamām 

 

355 Fehm ü rüşd ü zekāsı ola ziyād 

Görine Ǿaķlına ŧarįķ-ı sedād 

 

eś-Śabūr 

 Her kim olsa işinde müstaǾcil 

Görmeye
203

 śabra kendüyi
204

 ķāǿil 

 

 Ġađab u şehveti olup efzūn 

 İtse ĥiddetle dilleri pür-ħūn 

 

 İde bu ismi sürmede taǾcįl 

Bula ħışm u tehevvüri taķlįl 

 

Ħātime Der-Beyān-ı Nām u Tārįħ-i įn Manžūme-i 

Mübārek
205

 

 Minnet Allāha oldı ħatm-i kelām 

Şerĥ-i esmāyı eyledüm itmām 

 

360 YaǾni yazdım ħavāśśını bir bir 

ǾAdd idüp luŧf-ı ħāśśını bir bir 

 

 Ķıldı tevfįķ-ı Ĥaķ baña yārį 

Ki cihānda ķodum bu āŝārı  

 

 Her bir esmāyı bir eŝer śaydım 

Gūyiyā sübĥa-i dürer śaydım 

 

 İrişüp sırr-ı źātı Mevlānuñ 

Žāhir oldı śıfātı Mevlānuñ 

 

 Mülhim oldı bu kār-ı zįbāya 

Feyż-i Ĥaķ virdi nuŧķuma māye 

 

365 Kim oķursa bu nažm-ı ġarrāyı 

YaǾni bu şerĥ-i behcet-efzāyı 

 

 ǾAyb-ı elfāža olmaya nāžır 

Perde-i Ǿafv ile ola sātir 

 

 Var ise nažmumuñ rekāketi ger 

Ķalem-i luŧf ile selįs ideler 

 

 Nice mümkin ki Ĥaķķuñ esmāsı 

Şerĥ olup žāhir ola maǾnāsı 

 

 Her birinde hezār ħāśśa var 

Ki olunmaz ķalemle Ǿadd ü şümār 

 

                                                           
202 eyleye A1, İ, N: eylese A2.  
203 Görmeye A1, N: Görmese A2,  İ. 
204 śabra kendüyi A1, İ, N: śabrı kendüye A2. 
205 Ħātime Der-beyān-ı Nām u Tārįħ-i įn Manžūme-i Mübārek A1, N: Ħātime 

Der-beyān-ı Nām u Tārįħ-i įn Manžūme İ: Ħātime Der-beyān-ı Nām u Tārįħ 

įn Nažm A2. 

370 Ol sebebden faķįr ü pür-iħlāś 

Eyledüm āħir intiħāb-ı ħavāś 

 

 Umarum kim Ħudā-yı Ǿazze ve cell
206

 

Źikr-i esmāyı baña ide Ǿamel 

 

 Gitmeye her biri lisānumdan  

Bedenüm ayrılınca cānumdan 

 

 Aĥsen-i vech ile bu eźkārum 

Ola ķabrümde mūnis ü yārum  

 

 Kim oķursa bu nažmı śubĥ u mesā 

Nāžıma eyleye bu resme duǾā
207

  

 

375 Ola
208

 rūşen çerāġı Śubĥįnüñ  

Görine yüzi aġı Śubĥįnüñ 

 

 Çün bu maǾnā irişdi itmāma
209

 

Oldı şāyeste şöhret ü nāma 

 

 Bu ħuśūśa idüp taķayyüd-i tām 

Eyledüm anı bulmaġa iķdām 

 

378 Nām u tārįħin itdüm istifsār 

Didi hātif meşāriķu’l-envār210 
Hicrî 930/Miladî 1524 
 

 

9. SONUÇ  

Türklerin müslüman olmasıyla ve özellikle 

tasavvufun etkisiyle ele alınan eserlerde dinî unsurlar 

artmıştır. Dinî eserler arasında Cenâb-ı Hak’la ilgili ilk 

müstakil eserler Allah’ın doksan dokuz ismini kapsayan 

esmâü’l-hüsnâ şerhleri olmuştur. Kur’an-ı Kerîm ve 

hadislerde öneminin vurgulandığı ilâhî isimler üzerine 

edebiyatımızda manzum ve mensur birçok eser yazılmıştır. Bu 

türde kaleme alınan manzum eserlerden biri de 16. yüzyıl 

mutasavvıf şâirlerden olan Derviş Subhî-i Bursevî’ye aittir. 

Şair Esmâü’l-Hüsnâ şerhini 1524 yılında tamamlamıştır. 

Ulaşılabilen dört nüshadan hareketle tenkitli metni oluşturulan 

eserde, esmâü’l-hüsnâ havassı tabir edilen Allah’ın her 

isminin ayrı bir özelliği izah edilir. Dua ve isteklerde hangi 

isimin nasıl ve ne şekilde zikredilmesi gerektiği vurgulanır. 

Şair fikirlerini desteklemek için Kur’ân-ı Kerîm’deki iki 

ayetten ve esmâ-i ilâhî hakkında Ebû Hureyre’den nakledilen 

bir hadisten iktibasta bulunmuştur. Müellif, toplumun 

genelinin faydasına sunduğu eserinde sade ve anlaşılır bir dil 

kullanmıştır. Şâir eserini mesnevi nazım şekliyle ve klâsik 

tertibine uygun olarak kaleme almıştır. Eserde Allah’ın her bir 

ismi üç beyitle izah edilir. Bu tarz eserlerde verilen bilgilerin 

yanında ahlâkî unsurların da yer alması topluma faydalı 

olması açısından bu türün önemini arttırmaktadır.  

 

                                                           
206 Umarum kim Ħudāyı ‘azze ve cell A1, N: Umarın kim Ħudāyı ‘azze ve 

cell İ: Umarın kim ide Ħudāyı ‘azze ve cell A2. 
207 360, 362, 370, 374 numaralı beyitler A2 ve İ nüshalarında bulunmaktadır. 
208 Ola A2, İ:  Oldı A1, N. 
209 Çün bu ma‘nā irişdi itmāma A1, N: Çün bu nažm irişdi itmāma İ: Çünki 
nažmum irişdi itmāma A2. 
210 363, 354, 365, 366, 367 ve 368 numaralı beyitler A1 ve N nüshalarında 

bulunmaktadır.  
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