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Şi âî Mehmed Dede’nin Hediyyetu’l-fukarâ
İsimli Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
Öz: Tarihte klasik Türk edebiyatının dinî muhtevalı türleri mühim bir yer tutar. Onlar toplumdaki kültürü
taşıyan en yaygın yazın biçimlerinin başında gelmektedir. Bu türler hat, musiki gibi güzel sanatlarla da etkile
şimde bulunmuştur. Böylece daha geniş insan kitlelerine ulaşmış ve hayatın içinde yaşayan bir unsur haline gel
miştir. Başka bir deyişle din ve edebiyat birlikteliğinin sürekliliğini gözlemleyip anlamak için kültüre bütüncül
bakmak gereklidir. Türk kültüründe Allah’ın ismini anmak, yakarmak ve ululamak için çok değişik şekillerde
sanat ve edebiyat mahsülleri vücuda getirilmiştir. Tevhid ve münacat, Allah’ı konu edinen önemli türlerdir. Bu
nedenle genellikle divanların girişinde yer almaktadırlar. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk’ı ve isimlerini sayan
ve açıklayan esma-i hüsnâ adında eserler de mevcuttur. Şi âî Mehmed Dede’nin (ö. 1082/1671-72) Türkçe ve
mensur olarak kaleme aldığı Hediyyetü’l-fukarâ adlı esma-i hüsnâ şerhi, bu eserlerden biridir. Eser hakkında
şimdiye kadar herhangi bir akademik çalışma yapılmamıştır. Makalede, esma-i hüsnâ türüne dair literatüre
değinildikten sonra Şi âî-i Mevlevî’nin hayatını, eserlerinin tanıtımını ve Hediyyetu’l-Fukarâ’nın umumî bir
incelemesini yapacağız. Bu değerlendirme ve bilgilendirmelerden sonra, eserin bilinen tek nüshası üzerinden
transkripsiyonlu metnini sunacağız.
Anahtar Kelimeler: Şerh, Şi âî Mehmed Dede, Esmâ-i Hüsnâ, Hediyyetu’l-Fukarâ, Abdürrezzak Kâşânî.

Shifa’i al-Mawlawi’s Hadiyyatu’l-fuqara: The Commentary of Asma-i Husna

Abstract: Genres of classical Turkish literature with religious content have a crucial place in cultural history
of Turks. These are one of the most common genres of literature that carry the culture in the society. These
genres also have interacted with arts such as calligraphy and music. Thus, these have reached many people and
have become a living element in social life. In other words, in order to observe and understand togetherness
of the continuity of religion and literature, it is necessary to employ holistic approach in studying of culture.
In this respect, many artistic and literary genres have been created in order to commemorate, to invoke and to
glori the name of God in Turkish culture. Tawhid and munadjat are important genres in Turkish literature
which handle the subject of Allah. For this reason, these are generally the rst poems of diwans. There are also
works called asma-i husna (The Most Comely Names) that count and explain Almighty God and His names.
One of these works is the commentary of asma-i husna called Hediyyatu’l-fuqara, written in Turkish by Shifa’i
al-Mawlawi (d. 1082/1671-72). There has not been any academic study on this commentary so far. In this
article, we will brie y explain the genre of asma-i husna in Turkish literature. We will give information about
the life and works of Shifa’i al-Mawlawi, and make a general examination of Hadiyyatu’l-fuqara. A er this
evaluation and information, we will present the transcribed text of the only known copy of Hadiyyatu’l-fuqara
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Giriş
Klasik Türk edebiyatındaki tevhid, münacat, kırk hadis, miraciyye, naat, hilye,
mevlid vb. dinî muhtevalı türler, İslam kültürünün yayılması sürecine iştirak etmiş,
toplumun ortak bilincinin oluşmasına ve bu durumun sürekli kılınmasına katkı sağ
lamıştır. Bu tip eserler belirli düzen ve kurallılıklar çerçevesinde yazılmakla birlikte
hemen hemen hepsi besmele, hamdele ve selam, dua ve ilgili türe ait ana konuyu
içermektedir. Zikredilen bu bölümlerin tümünde Allah’ın isimleri çeşitli biçimlerde
dile getirilmiştir. Bunun yanında yalnızca Tanrı’nın güzel isimlerini anma maksa
dını taşıyan bir tür de mevcuttur. Farsça terkiple “esmâ-i hüsnâ” veya Arapça ter
kiple “(el)-esmâü’l-hüsnâ” adı verilen ve Allah’ın isimlerini çeşitli biçimlerde konu
alan bu eserler; mensur, manzum ve mensur-manzum bir biçimde telif edilmiştir.
Dil açısından bakıldığında ise İslam coğra asında esmâ-i hüsnâlar Arapça, Farsça
ve Türkçe veya birkaç dilde karışık olarak kaleme alınmıştır. Bu eserlerden kimi
si Allah’ın güzel isimlerinin sadece adını vermekle yetinmiştir. Kimisi ise mezkûr
isimleri nazma çekerek açıklamış, muamma biçiminde nazmederek bilmece haline
getirmiş, şerh ederek anlamını açmış, tasavvu bir takım açımlamalarla isimlerin
havas ve esrarından bahsetmiştir1. Klasik Türk edebiyatında manzum şerhler büyük
bir yekûn tutmakla birlikte mensur şerhler de yer almaktadır. Esmâ-i hüsnâ şerh
lerinin başlıcaları yüzyıllara göre şunlardır:
14/ yy: Şeyhoğlu Mustafa (ö. 1401) Manzûm Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ E
dullâh-ı Simâvî (ö. 1487) Şerhu’l-Esmâi’l Hüsnâ, Hızır b. Ya’kûb (ö.
yy) Cevâ
rihü’l-Me’ânî.
yy: İbn İsâ-yı Saruhanî (ö. 1559-60) Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ, Şirvanlı Hatîboğ
lu Habîbullâh (ö.
yy) Esmâ-i Hüsnâ Şerhi3, Şeyh Şa’bân-ı Velî (ö. 1568) Vird-i
Settar ve Tercümesi, Ebû’s-Su’ûd el-İmâdî (ö. 1574) Duânâme-i Ebu’s-Suûd, Hüseyin
b. Ahmed Sîrûzî (ö. 1591) Esmâ-i İlâhî Kasidesi, Nahî î (ö.
yy) Şerh-i Şâ î 4
1
2
3
4

Esmâ-i hüsnâların tasni ve edebiyattaki örnekleri için bk. Ali Öztürk, “İslâmî Türk Edebiyatınn
da Esmâ-i Hüsnâ”, İslami İlimler Dergisi, 14/2 (Güz 2019), 30-3
Erdem Can Öztürk, “Şeyhoğlu’nun Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ’sı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 8/36 (Şubat 2018), 188-20
Âdem Ceyhan, “Şirvanlı Habîbullâh’ın Esmâ-i Hüsnâ Şerhi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları
Dergisi, 17 (2016), 13-5
Fatih Koyuncu, “
Asır Şâirlerinden Nahî î’nin Manzum Esmâü’l-Hüsnâsı: Şerh-i Şâ î”, Sû î
Araştırmaları, 6/11 (2015), 121-16
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yy: Subhî Muhammed Ali Çelebi (ö.
Şerhi, Şi âî Mehmed Dede Hediyyetü’l-fukarâ

İsimli Esmâ-i Hüsnâ Şerhi

yy)5 Manzûm Esmâü’l-Hüsnâ

yy: Hâkim Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1770) Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi
yy: Trabzonî Şâkir Ahmed Paşa (ö. 1818) Ravd-ı Verd6
Şi âî Mehmed Dede’nin kaleme aldığı Hediyyetü’l-fukarâ adlı esma-i hüsnâ
şerhi Farsça risalelerden terkip edilerek Türkçe yazılmıştır. Türkçe şerhin ardına
ise iki adet ek yapılmıştır. Bunlardan ilki Kâşânî’nin (ö. 736/1335) eserinden kısmî
bir tercümedir. İkincisi ise İbn Abbâd er-Rundî’den (ö. 792/1390) bir aktarımdır.
Başka bir deyişle Şi âî, Hediyyeyü’l-fukarâ adlı eserde telif, tercüme ve aktarımı bir
likte gerçekleştirerek mutasavvı ara yönelik kuşatıcı bir metin vücuda getirmeyi
amaçlamıştır.

1. Şi âî’nin Hayatı
Şi âî h. 1014 (m. 1605/06) senesinde, -babası Biber Biraderi Hasan Efendi o esnada
Süleymaniye Medresesi müderrisi olduğundan- İstanbul’da doğmuş olması kuvvetle
muhtemeldir. Babasının ve Şeyhülislam Yahya Efendi’nin yanında öğrenim görmüş
ve 1036/1627 senesinde Nişancı Paşa-yı Cedîd Medresesi’nde müderris olmuş, İzmir
kadılığı yapmış ve nihayetinde Anadolu Kazaskerliğine kadar payesi yükselmiştir.
Kazaskerlik görevi sırasında hacca niyet ederek yolda Konya’ya uğramış ve burada
Mevlevîliğe intisap etmiştir. Çilesini doldurduktan sonra Mısır’a şeyh olarak gön
derilmiştir. Mansıbı terk ederek tasavvuf yolunu seçmesinden sonra eşini boşamış,
malını satmıştır. 1082/1671-72 senesinde Mısır’da vefat ederek mevlevîhanenin ha
ziresine defnedilmiştir7
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Fatih Koyuncu, “Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 7/31 (2014), 175-19
Ali Öztürk, “İslâmî Türk Edebiyatında Esmâ-i Hüsnâ”, 33-3
Şi âî’nin hayatı için bk. Uşşâkî-zâde İbrahim Hasib Efendi, Zeyl-i Şakâ’ik, haz. Ramazan Ekinci
(İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 644-646; Nev’í-zâde Atâyî,
Hadâ’iku’l-Hakâ’ik í-Tekmileti’ş-Şakâ’ik, haz. Suat Donuk (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Ku
rumu Başkanlığı Yayınları, 2017), 2/1104; Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yıMevleviyye, haz. İlhan
Genç (Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2000), 254-256; Şeyhî Mehmed
Efendi, Vekâyi’u’l-Fuzalâ, haz. Ramazan Ekinci (İstanbul: Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,
2018), 2/1028-1030; Ali Enver, Semâ-hâne-i Edeb, (İstanbul: Âlem Matbaası, 1309) ,108; 15
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2. Şi âî’nin Eserleri
Şebistân-ı Hayâl Şerhi
Şi âî, Fettâhî mahlaslı Muhammed b. Yahyâ Sîbek’in (ö. 852/1448[?]) Şebistân-ı
Hayâl isimli eserine şerh kaleme almıştır. Fettâhî, eserini beğendiği metinlerden
tazmin ederek vücuda getirmiştir8. Şi âî, Sürûrî’nin Şebistân tercüme ve şerhini gör
müş, bunu yeterli bulmamış, telif işine girişmiş ve 100 günlük bir çalışma neticesin
de 4 Ramazan 1070 (14 Mayıs 1660) tarihinde eserini tamamlamıştır. Nasihatnâme,
pendnâme türünde olan eser sekiz kısımdan oluşmakta olup iman, adalet, siyaset,
ahlak, büyük insanların faziletleri, nefsin reziletleri, insanın hayatının evrelerini…
vb. konu edinmiştir9. Şi âî, metni çözümlemek amacıyla ilk olarak cümle anlamı
üzerinde durur. Daha sonra mefhum mertebesine çıkarak manayı genişletir. Mu
ammâ ihtiva eden kısımları da ayrıca belirterek şerh eder.

Hediyyetü’r-rahme
İbn el-Fârız’ın (ö.632/1235) kasidesinin şerhidir. Şi âî, telif sebebini Türkçe şerh
olmamasına bağlamıştır. Buna binaen Numan b. Halil ile Ankaravî’nin şerhinden
haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir şerhin yazılmasının bile Allah’ın rah
meti olduğunu düşünerek ismini Hediyyetü’r-rahme koymuştur.10 Eserde şarapla
ilâhî aşk arasındaki istiârî ilişki, ilâhî aşka mazhar olanların halleri ile tezhib-i
ahlak ve ebu’l-vakt gibi kavramlar ele alınmıştır. Şerh beyitlerin altında “el-lugat
ve’l-îrab” ile “el-mânâ” diye ikiye ayrılmıştır. Beyitlerden sonra “el-lugat ve’l-î
rab’da” şerhi gerçekleştirilecek kelimelerin iştikakı yapılarak anlamları verilmiştir.
Bu parçalamanın yanında “el-mânâ’da” beytin bütününe bakılarak anlamı açılır ve
az da olsa söz sanatlarına değinilerek şerh tamamlanır11. Müstensih, istinsahını
1093/1682’de bitirmiştir.
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Tahsin Yazıcı, “Fettâhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
1995), 12/485-48
Şi âî Mehmed Dede, Şebistân-ı Hayâl, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, 2656), 35b-38a.
Şi âî Mehmed Dede, Hediyyetü’r-rahme, (Konya: Yusufağa Kütüphanesi, 7838), 1b.
Şi âî Mehmed Dede, Hediyyetü’r-rahme, (Yusufağa,7838), 2b-4a.
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Mesnevî Şerhi
Eserin bilinen tek nüshasının başındaki serlevhada “Şerhu Kitâbu’l-Mesneviy
yi’l-Mâneviyyi el-Muhtasar” ibaresi bulunur.12 Hicrî 1073 senesinde kendisinden
bir Mesnevî şerhi istenmesinin neticesinde şârih, Ankaravî ve Surûrî’nin şerhlerin
den faydalanmış; dinleyenlerin durumunu gözeterek muhtasar bir biçimde eserini
kaleme almıştır. Derviş Mustafa el-Ispartavî, Şi âî’nin yazdığı nüshayı tebyiz ederek
1083 Şaban’ında elimizdeki yazmanın istinsahını hitama erdirmiştir. Elimizdeki
yazma Mesnevî’nin iki cildine dair bir şerhtir. Eser kısmen yayınlamış13 olup Halim
Yar14 tarafından doktora tezi olarak çalışılmaktadır.

Şiirleri
Arapça ve Farsça’dan Türkçeye şerh ve tercüme yapmasının yanında şiirleri de
Şi âî’nin mezkûr dillere olan vuku yetinin göstergesidir. Elimizde henüz müret
tep divanı bulunmamakla birlikte Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye’de, Zeyl-i Şakâ’ik’ta,
Hulasatü’l-eser’de, Tezkire-i Mucib’de, Nuhbetü’l-âsâr’da ve Tezkire-i Rıza’da onun
Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerinden örnekler yer almaktadır15

Hediyyetü’l-fukarâ
Eser Millî Kütüphane yazmalar koleksiyonu içerisinde 06 Mil Yz 6026/1 yer nu
marası ile kayıtlıdır. 200x142-150x97 mm ölçülerinde suyolu ligranlı abadî kâğı
da 19 satır ile nesih hatla yazılmıştır. Sırtı kahverengi olmak üzere mıklepli siyah
cilt içerisindedir. Kırmızı cetvelli metin yer yer rutubet lekelidir. Söz başları sürh
mürekkeple istinsah edilmiştir. Yazar, ismini eserin hemen başında “bu Ǿabd-i faķīr
12
13
14

15

Şi âî Mehmed Dede, Şerhu’l-Kitâbu’l-Mesnevî, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Dârü’lMesnevî, 209), 1b.
Dervîş Muhammed Şi âyî, Mesnevî Şerhi Eş-şerhu’l-Kitâbi’l-Mesneviyyi’l-Ma’neviyyi’l-Muhtasar
haz. Mehmet Özdemir, (İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2016).
Aynı yazarın şerh hakkındaki başka bir çalışması için bk Halim Yar, “Şi âî Mehmed Dede (öl.
1081/1671) ve Öncesindeki Şârihlerin Mesnevî’nin Birinci Beytine Dair Yorumlarının İncelenn
mesi ve Karşılaştırılması”, Eski Yeni Dergisi, 40 (Mart 2020), 341-36
Uşşâkî-zâde, Zeyl-i Şakâ’ik, 646; Esrar Dede, Tezkire, 256; Ali Enver, Semâ-hâne, 156; Hısn-ı
Mansurizade Mustafa Mucib, Tezkire-i Mucib (İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin-Sözlük), haz.
Kudret Altun, (Ankara: Ankara Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1997), 38; es-Seyyid Rıza,
Tezkire-i Rıza, (İstanbul: İkdam Matbaası, 1316), 55; İsmail Beliğ, Nuhbetü’l-Asar li-Zeyli Züb
detü’l-Eşar, haz. AbdulkerimAbdulkadiroğlu, (Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985), 22
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Dervīş Meĥemmed Şi āī-i Mevlevî eydür ki” şeklinde geçirmektedir. Aynı yerde hicrî
1071 senesinde iki Farsça risaleden faydalanıp bunları tercüme ettiğini söylemekle
birlikte bu eserlerin ismini zikretmemiştir. Eserin sonundaki tarihin son beyitte:
Didüm ben de tārīħ ana ‘el-ħitām’” mısrası mevcuttur. “el-ħitām” kelimesinin eb
ced değeri h. 1072 (m. 1661/62) tarihini göstermektedir16. Büyük ihtimalle Şi âî,
hac dönüşünde 1071 yılının hicrî takviminin son ayı olan Zilhicce’de başladığı ter
cümeyi 1072 yılında tamamlamıştır.
Şi âî’nin Hediyyetü’l-fukarâ adlı eseri esmâ-i hüsnâyı şerh etmek amacıyla ya
zılmıştır. İçerdiği ekler ise onun kuşatıcı bir şekilde konuyu ele almak istediğini
göstermektedir. Eser, daha çok tasavvuf erbabına yazılmış olmakla birlikte özellikle
esmanın tesirinin açıklandığı kısımlarda; eserin, toplumun her kesimine hitap ettiği
görülmektedir.
Yazar, telif sebebini belirtirken, hac dönüşünde kadırga ile Mısır’a doğru yol
culuğu sırasında yanlarında iki adet Farsça esma-i hüsnâ şerhi olduğunu tahkiye
etmiştir. Tarikat erbabının bunlardan daha çok faydalanmasını amaçladığı için bu
iki eseri mütalaa ederek Türkçeye tercüme ettiğini dile getirmiştir. Eserin isminin
terkibindeki iki sözcük telif sebebine dair ipucu sunmaktadır. “Fakirlere hediye”
anlamına gelen terkip eserin; dervişlere, mutasavvı ara yönelik kaleme alındığına
dair bir göstergedir17
Şi âî, eseri neden kaleme aldığını belirttikten sonra mukaddime kısmına geçe
rek esmâ-i hüsnâ hakkındaki hadisten hareketle “ihsa etmenin” anlamını açmıştır.
Avam, ulema ve ari ere dair anlamı kategorilere ayırarak katmanlı bir biçimde bu
üç taife için ayrı mana yüklemelerinde bulunmuştur. İhsa etmeyi avamın sayma
olarak idrak ettiğini, ulemanın akıl/hasat ile ilişkilendirerek esma-i hüsnâyı doğru
düşünme, ayırt etme, kretme, kavrama düzeyinde anladığını belirtmiştir. Ari erde
ise esma-i hüsnâ bir dönüşümü göstermektedir. Bu isimlerle amel etmek, isimlerin
hikmetine uygun olarak davranışta bulunmak urefa için esastır. Arife işaretten son
ra eserin tasavvu î hüviyeti daha belirgin hâle gelmektedir. Bahâüddîn-i Nakşbend
(ö. 791/1389) ve Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) gibi sû îlerin sözlerinden alıntılar
bunu takip eder. Hadislerden de iktibas yapılarak ilm-i ledün ile ulaşılacak bilginin
sadece isimleri okumak ile elde edilemeyeceği çeşitli kıyaslar yapılarak anlatılmıştır.

16
17

Şi âî Mehmed Dede, Hediyyetü’l-fukarâ, (Ankara: Millî Kütüphane, 06 Mil Yz 6026/1), 24a.
Şi âî, Hediyyetü’l-fukarâ, (Millî Kütüphane, 06 Mil Yz 6026/1), 1b.
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Mukaddimenin dua içeren son cümlesinde her ismin şerhinde “hisse-i ârife” işaret
olduğu belirtilmiştir18
Şi âî, şerhini iki esas üzerine bina etmiştir. Bunlardan ilki esmayı zikretmenin
insanda nasıl bir etki uyandıracağına dairdir. İkincisi ise ari n hissesini belirten ve
amelde esmanın tezahürünü gösteren kısımdır. İlkinde esma-i hüsnânın etken ol
duğu, öznenin pasif bir konumda bulunduğu durum söz konusudur. Ari n hissesi
nin açıldığı kısımda ise esma ile özne dönüşmüş, kişinin hâl ve hareketlerinde isim
lerin tecellisi yansımıştır. Arif, kendine çıkardığı pay ve sonuçla eylemde bulunur.
Esma-i hüsnâyı okumanın insana neler kazandıracağı her isim için ayrı ayrı
açıklanmıştır. İzahata başlamadan önce ismin lafzı ve ebced değeri birlikte yazıl
mıştır. Hemen sonrasındaki açıklamalarda ise ilk olarak ilgili ismin kelime anlamı
veya anlamları verilir. Akabinde bazı isimlerin kainata olan tesiri “bu isim bereketi
ile…” ifadeleri eklenmiştir. Örneğin “yirlerüñ ve göklerüñ ķapuları açılur, yaġmurlar
bunuñ bereketi ile yaġar, gökler direksüz ŧurdı, enbiyā MiǾrāc buldılar ve evliyā bunuñ
Ǿažameti ile mutaśarrıf oldılar” gibi ibareler esmâ-i hüsnânın yaratılana olan tasarru
funu göstermektedir. Sonrasında insana tesir etmesi için belli vakitlerde okunması
gerekliliği vurgulanır. Bu nedenle de zaman belirlenimleri kimi isimler için eşleş
tirilmiştir: “Her namāzdan-śoñra, güneş ŧoġduķdan-śoñra, güneş ŧoġmazdan evvel,
her gün zevāl vaķtinde, ķuşluķ vaķtinde, seĥer vaķtinde, öyle vaķtinde, CumǾa namā
zından śoñra, ġuslden-śoñra, śabāĥ namāzından-śoñra, iki rekǾat namāzdan-śoñra,
yatsu namāzından-śoñra, pençşenbe öyle namāzından-śoñra, iki rekǾat taĥiyyāt-ı vuḍū
ķılduķdan-śoñra, cimāǾdan muķaddem, yidi gün śabāĥ ve aħşam namāzından-śoñra
başını secdeye ķoyup, CumǾa farżı ile sünneti arasında, uyumazdan evvel” ibareleri
bunlardan bazılarıdır. Zaman belirlenimlerinin yanında mezkûr esmânın kaç kere
okunması gerekliliği de şu gibi ibarelerle belirtilmiştir: “Yüz kerre, ķırķ bir kerre,
yigirmi bir kerre, on kerre, yidi kerre, iki kerre, yitmiş kerre, yitmiş biñ kerre”. Bir baş
ka belirlenim ise bu okuyuşların ne şekilde yapılacağına ilişkindir. Böylece bir ismi
okumanın zamanı, sayısı ve biçimi belirlenmiş olur. : “bir he e oruc ŧuta ve bu ism-i
şerī yigirmi bir kerre śu üzre oķuyup orucını anuñla aça, evinüñ dört köşesinde her
köşede… ķıblenüñ śaġ ŧarafından başlasa, elini gögsi üzerine ķoyup, ķırķ loķma etmek
üzerine yazup ķırķ gün, günde birin yise, eline ü rüp ve yüzine ve gözine sürse, kendü
ve ehli ve mālı üzerine oķusa, bir şeye yazup ekinüñ śuyına bıraķup ol śu ile ekini śu
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varsa, üzerine ķoysa, secde iderek oķusa…”. Son olarak ne sebeple esmânın okunacağı
veya okunduğunda nasıl sonuçlara vesile olacağı söylenir. Yukarıda belirtilen belir
lenimler tüm isimlerde bulunmazken zikrin doğuracağı sonuçlar özellikle belirtil
miştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: “ħastalıķ defǾi içün, ħasta içün, düşman içün,
düşman defǾi niyyetine, dostı içün, ķalbini pāk ve yüzinī nūrānī ider, açlık Ǿaźābından
emīn ola, ħalķ ortasında heybetlü olur, işi biter, ķorķusı gider, ķıyāmet güninde ĥesābını
āsān ide”. Şi âî’nin; bir ismin şerhinde bina ettiği ilk kısım yukarıda özetlediğimiz ve
esmânın havas ve tesirine ilişkin kısımdır. Örnek üzerinde şerhi göstermek konuyu
daha anlaşılır kılacaktır:
“El-Fettāĥ (489) , yaǾnī ķulları ortasında ĥükmidici ve Ǿāciz ķalmışlaruñ işini
bitürici. [isim ve anlamları] Bu isim bereketi ile yirlerüñ ve göklerüñ ķapuları açılur.
[varlığa tecellisi] Her kimse ki śabāĥ namāzından-śoñra [zaman belirlenimi] elini
gögsi üzerine ķoyup [zikir şekli] yidi kerre [sayı belirlenimi] ‘yā Fettāĥ’ dise, göñül
ķarañlıġı gide. [zikrin neticesi] Bir rivāyetde yitmiş kerre, dir. [sayı belirlenimine göre
ikinci rivayet]”19.
Şerhin ikinci ayağı ise genellikle “bu ism-i şerîfden/bundan âri n hissesi oldur
ki” sözcükleriyle başlayan kısımdır. Burada ilk kısımda belirtilen sayı, zaman, şekil
belirlenimleri bulunmaz. Arif, bu isimlerden kendine pay çıkararak hâl ve hareket
lerine yansıtır. Davranışları, Allah’ın güzel isimlerinin tecellisiyle şekillenir.
Şi âî, “Tezyîlu’r-risâle” adı altında esma-i hüsnâ şerhine eklemede bulunmuş
20
. Bu ekleme de şerh gibi bir tercümedir. Mütercim esma-i hüsnâ şerhinde
Farsça iki ayrı risale kullandığını belirtmiştir ancak bu iki eserin ismini verme
miştir. Tezyilde ise Istılâhât-ı Sû yye adlı eserden tercüme ettiğini söylemiştir. Bu
eser Abdurrezzâk-ı Kâşânî tarafından kaleme alınan eserdir21. Kâşânî “el-Abâdile”
başlığı altında esmâ tecellilerine mazhar olanları açıklamış ve Abdullah ismi ile
başlayıp Abdü’s-Sabûr ismi ile nihayetlendirdiği bu bölümde doksan bir adet isim
saymıştır. Şi âî de hemen hemen aynı tertip ve sıra düzeni içerisinde bu isimleri sı
ralamıştır. Tespitlerimize göre Abdu’l-Muhsî ismi Şi âî’de geçmezken Abdu’l-Ehad
ismi Kaşânî’de yer almamaktadır. Şi âî, kimi zaman har yyen tercümede bulunmuş
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Şi âî, Hediyyetü’l-fukarâ, (Millî Kütüphane, 06 Mil Yz 6026/1), 5a.
Şi âî, Hediyyetü’l-fukarâ, (Millî Kütüphane, 06 Mil Yz 6026/1), 12b.
İlgili bölümün Türkçe tercümesi için bk. Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü Letâifu’la’lâm î
işarâtıehli’l-ilhâm, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2004), 366-39
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bazen de muhtasar bir biçimde sözü kısaltmıştır. Bazı isimlerde ise daha fazla bilgi
aktarımında bulunarak isimlerin anlamını açmıştır. İlk isim olan Abdullah’ın Şi âî
ve günümüz Türkçe çevirisi, tercümedeki bu üç eğilimi de göstermektedir. İsmin
açıklamasında aynı ayet kullanılmış, bazı ibarelerde takdim-tehir yapılmış, kimi
yerlerde ifadeler kısaltılmış, bazı cümlelerde uzatılarak anlam açılmıştır.
Şi âî-Hediyyetü’l-fukarâ

Kâşânî-Istılahât-ı Sûfiyye

“ǾAbdullāh, ol ķuldur ki Ĥaķ TeǾālā aña
cümle esmāsı ile tecellī itmişdür. Pes Ǿibā
da andan maķāmı yüksek ve şānıǾālī kim
se yoķdur. İsm-i AǾžam ile müteĥaķķıķ
olup śı āt-ı Ĥaķķ’uñ cümlesiyle mut
taśıf olduġı-içün… Anuñ-içün Ĥażret-i
Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem
ĥażretleri “ve ennehu [lem] māķāme ǾAb
du’llāhi yedǾūhu”22 āyet-i kerīmesinde bu
isimle taħśīś olundı. Pes bu ism-i ĥaķīķat
Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve
sellem ĥażretleriniñdür ve tebaǾiyyet-i
vereŝe-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve
sellemden, aķŧābıñdur. Ve eger mecāzen
ġayra ıŧlāķ olunursa, Esmā-yı Allāh’dan her
bir ism-i ‘eĥadiyyet [ü] vāĥidiyyet’ cemīǾ
esmāyla muttaśıf olduġı-içün ıŧlāķ olunur”.

“Allah’ın kulları içinde kendisinden daha
yüksek makam sahibi ve daha şere i
kimsenin olmadığı kul. Hakkın ondaki
tecellîleri tecellîlerin en kâmili, en gene
li, en yetkini ve kıymetlisidir. Bu kişinin
keş nden daha yetkin bir keşif olmadı
ğı gibi, tecellîsinden üstün bir tecellî de
yoktur; Hakkın hiçbir ismi veya sıfatı
veya herhangi bir bilinme tarzı yoktur
ki, onu Abdullah diye isimlendirdiği kula
açmamış olsun. Bu ismin sahibi, gerçekte
Hz. Peygamberdir, vârisleri olan kutup
lar ise dolaylı olarak bu ismin kuludur.
Allah şöyle buyurmuştur: “Abdullah ayağa
kalkıp, ona dua etmiş.” Allah’ın peygam
berimizi bu isim ile şere endirmesi, sû î
lere göre, bahsettiğimiz nedene dayanır”23

22 23

Yukarıda bahsedilen ekin ardından “tezyîl-i tezyîl” başlığı ile ikinci bir ek bö
lüm verilmiştir. Bu kısımda İbn Abbâd er-Rundî’nin (ö. 792/1390) esmâ-ı hüs
nâ üzerine olan eseri aktarılmıştır. Şi âî bu eserden “Rundî hazretlerinün esmâ-yı
hüsnâ ile olan münâcatıdur” ifadesiyle bahsederek aktarmıştır. Bu eser Rundî’nin
Ed’iye Mürettebe Alâ Esmâ’illâhi’l-Hüsnâ adlı eseridir24. Eserin tespit edebildiğimiz
bir nüshası BNF Arabe 1201 numarada ve 104a-119b arasında bulunmaktadır25
22
23
24
25

“Allah’ın kulu (Muhammed), O’na ibadet etmek için kalktığında”. (Cin, 72/ )
Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, 36
Eserin ismi ve Rundî’nin hayatı için bk Mustafa Kara, “İbnAbbâd er-Rundî”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 19/266-27
Eser için bk. Bibliothéque Nationale De France (BNF), “Gallica” (Erişim 27 Eylül 2020).

ps://gallica.bnf. /ark:/12148/btv1b110014802/
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3. Çevriyazıda İzlenen Yöntem
Metin tek nüshadan transkribe edilmiştir. Metnin
yy’da yazılmış ve istinsah
edilmiştir. Eklerin okunmasında Yavuz Kartallıoğlu’nun Klasik Osmanlı Türkçesinde
Eklerin Ses Düzeni isimli çalışması esas alınmıştır. Arapça ve Farsça eklerin okun
masında İsmail Ünver’in “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” isimli maka
lesi dikkate alınmıştır. Metinde sayfa numaraları ( ) işareti ile gösterilmiştir. Metin
deki kenar notları der-kenâr ibaresiyle dipnotta belirtilmiştir. Metinde istinsahtan
kaynaklanan yanlışlıklar dipnotta, satır numarası ile birlikte gösterilmiştir. Metnin
içerisinde bulunmayan, ama anlam gereği bulunması gereken kelime veya har er [
] işareti ile düzeltilerek belirtilmiştir. Metnin sonuna alıntı olarak eklenmiş Arapça
tezyîl-i tezyîl kısmı için İSAM kılavuzu esas alınmıştır.

Sonuç
Şi âî Mehmed Dede ulema ailesinden gelip medrese tahsili görmüş ve devlette çeşit
li mansıplar edinerek Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmiş bir bürokrattır. Hac
kararı alıp yolculuk esnasında Konya’da Mevlevî dervişleriyle tanışması neticesinde
makam-mevkisini terk ederek tarikata intisap etmiş, Anadolu topraklarından Mısır’a
Mevlevî şeyhliği icra etmek üzere göçmüştür. Arapça, Farsça ve Türkçeye vuku yeti
olan şeyh, bu zikî ve ruhsal değişimler neticesinde tasavvu î eserler yazmaya başla
mış İbn Fârız’ın kasidesini, Fettâhî’nin Şebistân-ı Hayâl’ini, Mevlânâ’nın Mesnevî’sini
şerh etmiştir. Mutasavvıf zümresi için de bir esma-i hüsnâ şerhi kaleme alarak adını
Hediyyeyü’l-fukarâ koymuştur. Farsça eserlerden derleyerek yazdığı metne Kâşânî’den
kısmî tercüme yaparak tezyîl etmiş, Rundî’nin esma hakkındaki Arapça metni aynen
aktararak şerhin nihaî şeklini tekmil etmiştir. Şerh, kolay anlaşılması için sade bir
Türkçe ile sanat kaygısı taşımadan kaleme alınmıştır. Eserin bilinen tek nüshası üze
rinden gerçekleştirilen tahkikte metnin iki yönünün olduğu görülmüştür. Bunlardan
ilki esma-i hüsnânın “havassına” yani manevi etkilerini, şifasını, insana tesirini ele
alan cihettir. İkinci tarafı ise ari ere yönelik olan ve onların davranış, tutum, tavrını
belirleyen, gayretini ve kastını yönlendiren, amellerinde istikametini belirleyen hu
suslardır. Yapılan iki ek ise esmanın tecellilerini açıklama, Allah’ın güzel isimleri ile
ahlaklananların hasletlerini ortaya koyma, Tanrı-insan arasındaki meta zik bağları
isimler üzerinden ele alma bakımından ana metni tamamlayan unsurlardır. Yazarın
terkip, tercüme ve aktarmayı birlikte kullanması eserden alınacak olan faydayı ar
tırmak, bilgilendirici-öğretici yönü genişletmek, kendinden önceki geleneği tevarüs
edip kendi zamanında temsil etme saiklerini taşımaktadır.
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(1b) Bi’smi’llāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥīm
El-ĥamdu li’llāhi Rabbi’l-Ǿālemīn ve śalla’llāhu Ǿalā seyyidinā Muĥammedin ve ālihi
ve saĥbihi ecmaǾīn. Ve baǾd, bu Ǿabd-i faķīr Dervīş Meĥemmed Şi āǿī-i Mevlevī
eydür ki bi-ĥamdihi teǾālā biñ yitmiş bir senesi ĥac müyesser olup deryādan ķā
dırġa ile Mıśır’a teveccüh itdükde, yanımızda Fārsī iki Esmā-i Ĥusnā şerĥi bulunup
müŧālaǾa itdükde; Fārsī bilmeyen iĥvān-ı ŧarīķat ve yārān, ĥaķīķata mütālaǾası āsān
olmaķ-içün, Türkīye terceme idüp Hediyyetü’l-Fuķarā diyü tesmiye itdüm.

Muķaddeme
Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurdılar: “İnne li’llāhi tisǾaten ve
tisǾīne ismen miǿetun illā vāĥidetun…”26. YaǾnī taĥķīķen Allāh TeǾālā içün ŧoķsan
ŧoķuz isim vardur, her kimesne ki ol isimleri śaysa Cennete girür, śadeķa rasūlu’llāh.
Ǿİlmen “men aĥśāhā”27 lafžınuñ üç maǾnāsı vardur, didiler. Evvelki maǾnā; taǾžīm ile
bir bir isimleri śaysa ziyāde ve eksik itmese, yaǾnī ‘er-Raĥmān, er-Raĥīm’ dise; āħi
rine varınca; ‘yā Raĥmān, yā Raĥīm!’ dimese… Bu maǾnā Ǿavāma münāsibdür. İkinci
maǾnā; “aĥśā”, ‘Ǿaķıl’ maǾnāsına olan ĥaśātdan müştaķ olur. Ol isimlerüñ maǾnāsı
nı taǾaķķul idüp iǾtiķād itse dimek olur. Bu maǾnā Ǿulemāya münāsibdür. Üçünci
maǾnā; ol isimler ile Ǿamel itmege ŧāķat getürüp ve her / bir ismüñ mūcebi ile ķıyām
gösterse dimekdür. Nite Ķurǿān-ı ǾAžīm’de “Ǿalime en len tuĥśūhu”28 vārid olmış
dur, ‘tuŧīķūhu’ maǾnāsına. Bu maǾnā Ǿāri ere münāsibdür. Zīrā ki; her ismüñ bir
ĥikmeti ve bir ĥikmetüñ bir ĥaķīķati vardur. Çünki; Allāh diye, bir maǾnāsı bile ol
kimesnenüñ göñlinde Allāh’dan ġayrı bir şey olmaz ve ol kimse Allāh’dan ġayrıdan
ķorķmaz ve cān u göñülden Allāh’a Ǿibādet ider. Ħᵕāce Şeyħ Bahāǿu’ddīn-i Naķşbend ķuddise’s-sirruhudan naķl olunur ki, sālik çün er-Rezzāķ diye, aña hīç rızķ
ġamı ķalmaz. Eger bütün dünyāda ot bitmese de… Pes, imdi Ǿārif her bir isimden
bir ĥiśśe alup, anuñla Ǿamel idüp, ol ismüñ mažharı olup Ǿilm-i ledünnī ile meserret
olur. Nitekim Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem “men Ǿamile bi-mā
Ǿalime evraŝehu’llahu Ǿilme mā lem yaǾlem” diyü buyurdılar. YaǾnī bir kimse bildügi
ile Ǿamel itse; Allāh TeǾālā aña bilmedügi şeyüñ Ǿilmini müyesser idüp aña vāriŝ ider
ki, Ǿilm-i ledünnī, Ǿilm-i dirāset degüldür. Pes Ǿārif ancaķ hemān ismi oķumaķ ile
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“Allah’ın doksan dokuz -yani bir eksik yüz- ismi vardır”.
Hadisin devamında bu i âde bulunmaktadır. (Buhârî 2736, Müslim 267 )
“…bildi ki siz onu bundan öte başaramazsınız…” (Müzemmil, 73/ )
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ķanāǾat itmez. Belki ol isim ile müteĥaķķıķ olur. Nitekim reʾīsu’t-tāʾife Şeyħ Cü
neyd ķuddise’s-sırruhu buyurdı ki: “AķŧāǾe’l-ķārīn ve evśale’s-sū yyīn”. YaǾnī ķārī
leri kesdi, yaǾnī vāśıl itmedi. Śū īler[i] vāśıl itdi. Ĥażret-i Ħᵕāce buyurdılar ki; ķārī
isme meşġūl olan ve śū ī müsemmāya müteveccih olandur. Ħudā ħᵕānlıġa yitişüp
ħayālinde bu vaķt Cennete girmişdür ki baǾżı küberā-yı dīn dimişlerdür ki: “İnne
ī’d-dunyā cenneten men deħalehā lem yeştaķ ile’l-cenneti illā ve hiye maǾrifetu’l
lāh”. YaǾnī taĥķīķan dünyāda bir Cennet vardur, ol Cennete giren Cennete / müştāķ
olmaz. Ol Cennet maǾrifetu’llāhdur. Pes cümle ħalķ Cennet ŧālibidür. Cennet Ǿārif
ŧālibidür. Nitekim Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurdılar ki:
“El-Cennetu eşvaķu ilā Selmāni, min-Selmāni ile’l-cenneti”. YaǾnī Selmān Cennete
müştāķ olduġından ziyāde Cennet Selmān’a müştāķdur. Ve inşāǿa’llāhu teǾālā her
ism-i şerī ñ şerĥinde ĥiśśe-i Ǿārife işāret olunur ki, herkes naśībini alup bu faķīri
duǾā-yı ħayrla yād ideler.
“Huve’llāhu’l-lezī lā-ilāhe illāhu” yaǾnī adıñ bir Allāh’dur ki ķulluķ itmege lā
yıķ hīçbir kimse yoķdur; illā ol Allāh. Her kimse ki her gün biñ kerre ‘yā Allāh’
dise, śāĥib-i yaķīn olur. Bir rivāyetde daħi her kimse ki, her gün śıdķla biñ kerre
‘yā Allāh, yā hū’ dise, Allāh TeǾālā ol kimesneǿi aśĥāb-ı keşfden idüp göñline Ǿaşķ
ķapuların açar. ǾĀri ñ ĥiśśesi; göñlinde Allāh’dan ġayrı olmayup, göñli Allāh’dan
ġayrıdan ķorķmayup cān u göñülden Allāh’a Ǿibādet ü ŧāǾata meşġūl olur.
İsm-i evvel er-Raĥmān’dur (298). YaǾnī oldur baħşīş ü inǾāmı büyük Allāh ki,
dost ve düşman anuñ niǾmet-i Ǿāmm ve kerem-i tāmmı perverdesidür. Her kimse
ki, her namāzdan-śoñra yüz kerre er-Raĥmān dise, anuñ göñlinden ġa et ve unut
maķlıķ ve ķatılıķ gidüp ehl-i nerm olur.
Er-Raĥīm (258), yaǾnī müǿminlere baħşīşi çoķ Allāh īmān iĥsān idüp muķā
belesinde Cennet-i Ǿālā Ǿaŧā buyurdı. Her kimse ki, her gün yüz kerre er-Raĥīm
dise şefķatlü ve muĥabbetlü olup göñlinde teskīn ü ārām ve ķarār peydā olur. Bu
iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, göñül ile ve göz ile aña müteveccih olup
göñli źikre, teni Ǿibādete meşġūl olup; anuñ ķullarına merĥamet idüp mažlūmı žā
lim / elinden ķurtarur ve žālimi žulmden menǾ ider ve Ǿāśīlere ve yoldan çıķanlara
merĥamet idüp naśīĥat ve vaǾž ile anları toġrı yola daǾvet ider ve anlaruñ zaĥmetini
taĥammül ider ve muĥtāclaruñ ĥācetini bitürür.
El-Melik (90), yaǾnī bir pādişāhdur; dünyā vü āħiret hem mülki ve hem pā
dişāhlıġıdur. Cümle devletlüler ve pādişāhlar anuñ ķahr u ġayreti altında zebū(n
lardur)29. Her kimse ki, her gün bu ism-i şeri oķusa; göñli ve gözi rūşen olur.
29
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Bir rivāyetde daħi her kimse ki, her gün śabāĥ güneş ŧoġduķdan-śoñra yüz kerre
‘el-Melik’ dise, göñli pāk olup aña Allāh TeǾālā kereminden ĥesābsuz māl virür, dir.
Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki; mülk ü salŧanat śāĥiblerin Ǿāciz bilüp, an
lara ilti āt itmeyüp Ħudā’nuñ ŧāǾat ve Ǿibādetine meşġūl olur. Pes muķābilde emr-i
Ĥaķ’la mülūk-ı mecāzī anuñ ħuddāmı olup emr u fermānanına inķıyād üzre olurlar.
El-Ķuddūs (170), yaǾnī ol Allāh pāk ve pākīzedür. Źāt-ı pākına lāyıķ olmayan
her nā-pāk şeylerden ve sükkān-ı ħāk ve bālā-nişīn-i e āk Anuñ künh-i Źāt’ını
idrāk itmelerinden pākdur. Her kimse ki, her gün zevāl vaķtinde yüz kerre ‘el-Ķud
dūs’ dise, anuñ göñli pāk olur. Bir rivāyetde daħi her kimse ki, CumǾa namāzından
śoñra ‘el-Ķuddūs’ ismini oķusa ve etmek üstine yazup yise, anuñ rūĥı melek gibi
ķudsī olup bāŧını güneş gibi rūşen olur, dir. Bu ism-i şerifden Ǿāri erüñ ĥiśśesi
oldur ki; kendü bāŧınını taǾalluķāt-ı beşeriyye ve hevācis-i nefsāniyye ve vesāvis-i
Şeyŧāniyye televvünātından pāk idüp žāhiri; şerīǾat-ı şerīfeye mütābaǾatla tezyīn ide
ki, tā Cennāt-ı ķudsde üns bulup maĥbūb-ı Ħudā ola, ki Allāh TeǾālā / Ķurǿān-ı
ǾAžīm’de buyurur: “İnne’llāhe yuĥibbu’t-tevvābīne ve yuĥibbu’l-muteŧahhirīn”30
diyü buyurur. YaǾnī taĥķīķan Allāh TeǾālā mubālaġa ile tevbe idenleri sever ve mü
bālaġa ile pāk olanları sever.
Es-Selām (131), yaǾnī Ǿayb ü āfetsüz ve selāmet baġışlayıcı ve serāy-ı Cennet
de ehl-i İslāma selām irişdürici. Nite ki Ķurǿān-ı ǾAžīm’de “selāmun ķavlen min
Rabbi’r-Raĥīm”31 buyurur. Her kimesne ki ĥastalık defǾi-içün yüz on beş kerre ‘esSelām’ dise, ol ħastalık śıĥĥata mübeddel olur. Bir rivāyetde daħi her kimesne ki,
ħasta içün aķar śudan alup ol śu üzerine yüz kerre ‘es-Selām’ oķusa ve ħasta ol śuyı
içse luŧf-ı Ħudā ile cümle ħastalıgından şi ā bulur dimiş. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, kendüyi meźmūm śıfatlardan Ǿālī idüp maĥmūde śıfatlar ile tezyīn
ide ve ehl-i İslāma ifşā-yı selām itmekle ižhār-ı şeǾāʾir-i İslām ide.
El-Muǿmin (136), yaǾnī ķullarına Ǿaźābdan emān virici ve ķıyāmet güninde
dostlarınuñ göñline ārām virici. Her kimse ki, bu ism-i şerī oķusa ya kendüde
götürse žāhir ü bāŧın Ǿādetinden emān bulup Ǿavān32 ve Şeyŧān aña mekr itmege ķā
dir olmayalar. Bir rivāyetde daħi her kimse ki ‘el-Muǿmin’ ismini vird idüp ve hem
yazup taǾvīź idüp ve anı žāhir ü bāŧın evlāsın metāǾı üzre ķosa, Şeyŧān şerrinden ve
ĥarāmī mekrinden emīn ola dimiş. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ehl-i
ĥaķķa inkārdan emān bulup ħalķa iǾtirāż ve ıżrārdan emān virmekdür.

30
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“Allah çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever”. (Bakara, 2/22 )
“(Onlara) Rahîm olan Rab’den “selâm” sözü vardır”. (Yâsin, 36/5 )
“Kadın”. E Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, (Ankara: TDK Yayınları, 2011), 34
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El-Muheymin (145), yaǾnī ķullarınuñ işini eyü götürici, eyü mültecāsı ve
emānı. Her kimse ki ġuslden-śoñra yüz kerre ‘el-Muheymin’ dise, bāŧın esrārına
vāķıf olur. Bir rivāyetde daħi her kimse ki ġuslden ve iki rekǾat namāzd / an-śoñra
bu ism-i şerī ŧoķsan ŧoķuz kerre oķusa, başdan başa eşyānuñ ĥaķīķatlarına luŧf-ı
Ĥak’la vāķıf olur, dir. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendü aķvāl ü efǾāl
ü aĥvālinüñ göricisi ola, tā ki ħilāf-ı rıżā-yı Ħudā olmaya.
El-ǾAzīz (94), yaǾnī cümleye ġālib ve kimse aña ġalebe itmek müyesser olmaz.
Her kimse ki ķırķ gün śabāĥ namāzından-śoñra bu ism-i şerī her gün ķırķ bir
kerre oķusa, dünyā vü āħiretde kimseye muĥtāc olmaya. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, Ħudā’nuñ ŧāǾatına müdāvemet idüp muħālefet itmeden ĥaźer ide ve
Ǿibādu’llāhuñ maślaĥatların bitürmege çalışa.
El-Cebbār (206), yaǾnī uludur ve śalāĥ ü felāĥ üzre ŧutıcıdur. Her kimse ki cān
u göñülden yatsu namāzından-śoñra yigirmi bir kerre bu ism-i şerī oķusa, hīçbir
žālim aña el uzatmaġa ķādir olmaya. Her žulm ü belādan emīn ola. El-Mutekebbir
(662), yaǾnī ol Ħudā’dur ki, ululuķ ĥaķīķatde Andan ġayrıda yoķdur. Her kimse ki
ĥelāli döşeginde cimāǾdan muķaddem on kerre, bir rivāyetde yigirmi kerre ‘el-Mu
tekebbir’ dise, Allāh TeǾālā aña tīz vaķitde śāliĥ ü pāk bir oġul vire. Bu iki ism-i
şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendüyi ĥaķīr göre ve Ǿuluvv-i himmet ile dünyā vü
āħiret leźźetlerinden liķāǿu’llāhdan ġayrı ile ülfet itmeye.
El-Ħālıķ (731), yaǾnī şeyüñ ħalķını ĥikmet üzre idicidür. Her kimse ki gice ile
bu ism-i şerīfe meşġūl ola, Allāh TeǾālā anuñ ķalbini ve yüzini pāk ve nūrānī ider ve
bir melek yaradur. Tā ķıyāmete degin anuñ-içün Ǿibādet ve iŧāǾat ider. El-Bārī (213),
yaǾnī her şeyüñ yaratmasını peydā idicidür. Her kimse ki yidi gün śabāĥ ve aħşam
yüz kerre bu ism-i şerī oķusa, Ĥaķķ’uñ luŧfı ķabirde anuñ muśāĥibi ve mūnisi olur
ve Cennete yol göstericisi olur. /
El-Muśavvir (336)33, yaǾnī her maħlūķuñ kendüsine lāyıķ śūretini āletsüz naķş
idicidür. Bir kimesnenüñ Ǿavratı ŧoġurmaz olsa, ol kimesne bir he e oruc ŧuta ve bu
ism-i şerī yigirmi bir kerre śu üzre oķuyup orucını anuñla aça, Ĥaķ TeǾālā aña bir
mübārek oġul iĥsān ide. Bu üç ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, maśnūǾdan
ŚāniǾ’e intiķāl ide ve ġayrı maśnūǾa iştiķāl göstermeye. Tā ki vebāl derdi ķalmaya.
El-Ġaﬀār (1281), yaǾnī günāhı örtici; çoġ-ise daħi ve günāhkārı yarlıġayıcı; her
ne-ķadar bed işlü ise daħi… Her kimse ki CumǾa namāzından-śoñra yüz kerre ‘yā Ġaf
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ār, iġ rlī źunūbī!’34 dise, yarlıġanmışlardan olur. Āħar rivāyetde yüz bedlü bī-şumār
dimiş ve sāye-i Ǿarşda ķarār ider muķarrebīnden olur dimiş. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, ħalķuñ Ǿaybların örte ve anlaruñ māhiyyetini fežīhate çalışmaya.
El-Ķahhār (306), yaǾnī mütemerridlerüñ başını ezüp Ǿālemden ism ü resmle
rin giderici. Ve her kimse ki dāǿim bu isme meşġūl olsa, dünyā muĥabbeti anuñ
göñlinden çıķa gide. Eger Ķārūn ķadar mālı da var ise, muĥabbet itmeye. Bu ism-i
şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, muħālefet ķılıcı ile nefs-i emmāreyi ve ins ü cin
ve şeyŧānlarını ķahr idüp ve göñül me[m]leketinden sürüp çıķara ve şerīǾat-ı şerīfe
siyāseti ile āsıķları ve rindleri menkūb eyleye.
El-Vehhāb
, yaǾnī muķābelesinde ġarażsuz çoķ baħşīşler ve ġarażsuz çoķ
keremler… Her kimse ki öyle namāzından-śoñra başını secdeye ķoyup yidi kerre
‘yā Vehhāb’ dise, cümle ħalķdan müstaǾnī ola. Ve eger bir kimesnenüñ bir ĥāceti
olsa, bir açıķ yirde elini ķaldurup yüz kerre bu ism-i şerī oķusa ĥāceti red olmaya.
Bir rivāyetde gice ile mescidde ya kendü evinde ide, dir. Bu ism-i / şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, cümle ĥācetlerini Allāh’dan isteye ve ehl-i ĥācetüñ ĥācetini ķādir
olduġı mertebe görivire.
Er-Rezzāķ (308), yaǾnī cümle ħalķuñ rızķını virici; anlardan nefǾ vü āǿide [ve]
ŧamaǾ itmeksizin… Her kimse ki śabāĥ namā(zından-śoñra)35 ol kendü evinüñ dört
köşesinde her köşede on kerre ‘yā Rezzāķ’ dise, ķıblenüñ śaġ ŧarafından başlasa
faķīrlikden ħalāś ola. Bir rivāyetde her köşede ķıbleye ķarşı ŧurup ve śıdķla iki ker
re bu ism-i şerī oķusa, dir. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Allāh’dan
ġayrıya ĥācetini Ǿarż itmeye ve rızķ ġamın çekmeye ve mālik olduġı rızķı müǿmin
ve kā rden dirīġ itmeye. Bu ism-i şerīf ekinler üzerine müvekkel olan meleklerüñ
virdidür. Bu ism[i] oķurlar, berekātında Allāh emr ile śa[b]āya dāne peydā ola.
El-Fettāĥ (489), yaǾnī ķulları ortasında ĥükm idici ve Ǿāciz ķalmışlaruñ işini
bitürici. Bu isim bereketi ile yirlerüñ ve göklerüñ ķapuları açılur. Her kimse ki
śabāĥ namāzından-śoñra elini gögsi üzerine ķoyup yidi kerre ‘yā Fettāĥ’ dise, göñül
ķarañlıġı gide. Bir rivāyetde yitmiş kerre, dir. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi ol
dur ki, žālimlerüñ žulmini defǾ idüp mažlūmlara yardum itmege… Ve miskīnlerüñ
ĥācetini bitüre.
El-ǾAlīm (150), yaǾnī gizlü ve āşikār, anı bilici. Her kimse ki göñülden çoķ
kerre ‘yā ǾAlīm’ dise, ol kimse maǾrifetu’llāha vāśıl olur ve Allāh’dan her ne dilerse
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Der-kenâr.
261

5a

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

5b

6a

ĥāśıl olur ve göñline ĥikmetden bir ķapu açılur, maǾrifet yolında kāmil olur. Bu
ism-i şerīf śıfat-ı Źāt’dur. Bundan Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ǿulūm-ı žāhire ve bāŧıneyi
taĥśīl-i iķdām ide. Ve Allāh’a muħālefet itmekden ĥaźer ide; / Allāh’uñ bildügini
ve gördügini bilür ve görür.
El-Ķābıż (903), yaǾnī ķullarınuñ rızķını teng idici ve göñülleri aĥvālini teng
idici. Bu ism-i şerīf bir isimdür ki, melekü’l-mevt; ervāĥı bunuñ bereketi ile ķabż
ider. Her kimse ki bu ism-i şerī ķırķ loķma etmek üzerine yazup ķırķ gün, günde
birin yise açlıķ Ǿaźābından emīn ola. El-Bāsiŧ (72), yaǾnī ķullarınuñ rızķını bol idici
ve āri erüñ göñüllerini śa ā üzre idici. Bu bir isimdür ki yaġmurlar bunuñ bereketi
ile yaġar. Her kimse ki śabāĥ namāzında on kerre ‘el-Bāsiŧ’ diyüp elin yüzine sürse,
hīç Ǿömrinde cerr ü suǿāl itmege muĥtāc olmaya. Bir rivāyetde on gice, śabāĥ vaķ
tinde yitmiş iki kerre ‘el-Bāsiŧ’ dise, ķalan Ǿömrinde kimseye muĥtāc olmaya, dir.
Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, tenglikde śabr ide ve bolluķda şükr
ide ve ķabżda Allāh’uñ celālini ve basŧda cemālini müşāhde ide. Ħᵕāce Bahāǿu’ddīn-i
Naķş-bendī ķuddise’s-sırruhu “ķabżda istiġ ār ve basŧda şükr ile emr idüp ve bu iki
ĥāl, riǾāyet-i vuķūf zamānıdur. Dervīş düşe çoķ iǾtibār itmemek gerek. Zīrā düş ŧāǾat
ķabūline delīldür. Ziyādeye delālet itmez. Dervīşe lāyıķ olan śāĥib-i ķabż u basŧ
olunma[y]a çalışmaķdur. Tā ki “ve ī-enfusikum efelā tubśirūn”36 sırrı aña maǾlūm
ola diyü buyururlarmış”. “Ve huve’l-leźī ceǾale’l-leyle ve’n-nehāre ħilfeten li-men
erāde en yeźźekkera en erāde şukūrā”37 āyet-i kerīmesin bu iki ĥāle işāretdür. Pes
inşirāĥ u inķıbāż-ı śadrı andan bilmek gerek.
El-Ĥāfıž (998)38, yaǾnī Ǿāśīleri ve kā rleri alçaķ idici. Bu ism-i şerīf bereketi ile
İbrāhīm ve Mūsā Ǿaleyhime’s-selām ĥażretleri düşmanlarından ħalāś oldılar. Her
kimse ki düşman defǾi niyyetine bu ism-i şerī yitmiş biñ kerre oķusa maślaĥatına
ki āyet / ider. Āħar rivāyetde yalñız biñ kerre oķusa düşmandan ķurtulur, dir.
Er-Rā Ǿ (351), muŧīǾleri ve gökleri ħalķını bülend ü Ǿālī idici. Bu ism-i şerīf
bereketi ile gökler direksüz ŧurdı ve mülūk-ı mülk devlete irişdiler. Her kimse ki
öyle vaķtinde, dün yarusında yüz kerre ‘er-Rā Ǿ’ dise, ħalķ içinde muǾteber ola ve
Ħālıķ ve ħalķ yanında Ǿazīz olup māl śāĥibi olur. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi
oldur ki, evliyāǿu’llāhı bülend idici ve anlara ķarīb itmekle ve anlara yardum itmekle
ve aǾdāǿu’llāhı mest ü ĥaķīr ide; anlara ķahr itmekle ve anlardan intiķām almaķ ile.
36
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“Ne slerinizde de, halâ görmiyecekmisiniz”. (Zâriyât, 51/2 )
“Yine odur ki tezekkür etmek veya şükreylemek istiyenler için gece ile gündüzü birbirine halef
kılmıştır. (Furkan, 25/6 )
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El-MuǾiz (117), yaǾnī ķulların īmān ve ŧāǾat ile Ǿazīz idici. Her kimse ki her
CumǾa gicesi ķırķ bir kerre ‘el-MuǾiz’ dise, aħşam namāzından-śoñra ol kimse ħalķ
ortasında heybetlü olur. Āħar rivāyetde yüz ķırķ bir kerre diye, dir. El-Muźil (770),
yaǾnī Ǿāśīleri ve kā rleri maǾśiyet ve kü sebebi ile ħor u źelīl idici. Her kimse ki bir
žālimden ķorķsa yitmiş biş kerre ‘el-Muźil’ diyüp, baǾd secde idüp ol žālimüñ nāmı
ile ‘İlāhī yā ki fulān žālimden emān vir’ diye, luŧf-ı Ĥaķ-ile emān bulur. Āħar rivā
yetde yitmiş kerre, dir ve secdeyi añmaz ve düşman ĥadden artıķ olsa da ķurtulur,
dir. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ǿizzeti Cenāb-ı Allāh’dan isteye,
Ǿibādet ü ŧāǾata müdāvemetle ve ħorluġı Allāh’dan göre, Ǿiśyān itdügi sebebden… Ve
ehl-i ŧāǾat olanı Ǿazīz ŧuta ve ehl-i maǾśiyet olanı źelīl ŧuta.
Es-SemīǾ (180), yaǾnī āvāzları işidici, ammā bu cismānī ķulaķ ile degül ve me
dhūşlaruñ ĥācetini revā idici. Her kimse ki pençşenbe öyle namāzından-śoñra biş
yüz kerre ‘es-SemīǾ’ dise ve arasında söz söylemese, her itdügi duǾā müstecāb olur.
El-Baśīr (302), yaǾnī görici; ammā bu cismānī göz ile degül. Bu ism-i şerīf bereke
tiyle enbiyā MiǾrāc buldılar ve evliyā bunuñ Ǿažameti ile mutaśarrıf oldılar. Her kim
se ki CumǾa farżı ile sünneti arasında / ŧoġrı pāk iǾtiķād ile yüz kerre ‘el-Baśīr’ dise,
nažar-ı İlāhī ile manžūr olup maĥrem-i esrār olur. Āħar rivāyetde farż ve sünnetden
śoñra dir ve ‘kerāmātından cānı ħabīr39’ olur, dir. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśe
si oldur ki, kendü aķvāl ü efǾāl ü aĥvālini gözedüp Ĥażret-i Allāh’a muħālefetden
ictināb ide, bu iki ism-i şerīf śı āt-ı Źāt’dandur.
El-Ĥakem (68), yaǾnī ŧoġrı ĥükm idici. Her kimse ki dün yarusında bī-ħod
olunca ‘el-Ĥakem’ dise, maĥrem-i esrār olur. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur
ki, ĥükmini cān u göñül ile ķabūl ide ve ehl-i ŧuġyān ve erbāb-ı menāhīnüñ resm-i
bāŧılından ıraķ ola.
El-ǾAdl (104), yaǾnī Ǿadli eyü idici. Her kimse ki CumǾa gicesi yigirmi loķma
etmek üzerine oķusa yāħud yazsa ve ol etmegi yise, cümle ħalķ anuñ musaħħarı
olur. Āħar rivāyetde ‘el-Ĥakem, el-ǾAdl40’ isimlerin etmege yazup Allāh [ā]ħiri41 ile
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Metinde ‘çīz’ şeklinde yazılmış. sat.
Metinde ‘el-mul’ şeklinde yazılmış. sat.
Burası metinde “Allāhu uħrā /
şeklinde yazılmış. Eğer ikinci kelime “uħrā” diye okunursa
bir anlam ortaya çıkmıyor. Kelimenin “aħź” olabileceğini düşündük, böylece “Allah almak” ile
yese gibi bir mana oluşuyor. Bu da “Allah adını anmak” şeklinde düşünülebilir. Yalnız buradaki
“r” çok bariz eğer noktalı olsa idi “z” olacak idi. “Ahz”ın sonundaki ise “peltek/ź ”. Dolayısıyla
bunu da uzak ihtimal olarak görüyoruz. Bu kirle, cümleyi “Allāh āħiri” yani okunmuş ekmeği
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yise, dir. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ķażā-yı İlāhīye rāżī olup emr-i
İlāhīyi yirine getürmege ve ižhār-ı muĥabbet itmege çalışa.
El-Laŧīf (129), yaǾnī gizlü işleri bilici ve ķullarına eyülük yitişdürici. Her kimse
ki bir güç iş düşse, iki rekǾat taĥiyyāt-ı vuḍū ķılduķdan-śoñra yüz kerre ‘el-Laŧīf ’
diye, iş ķolaylıķ ile ola. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, žāhirini nā-pākdan
pāk idüp bāŧınını reźāǿilden pāk idüp büyüge ve küçüge eyülük ide.
El-Ħabīr (812), yaǾnī cümle işleri bilici ve bildügi işle ħaber idici. Her kimse
ki kendü hevā-yı nefsine giri ār olsa, bu ism-i şerī çoķ oķusa ħalāś ola. Ve daħi
esīr ya maĥbūs bu ism-i şerīfe ziyāde meşġūl olsa, ħalāś ola ve eger cümle evķātını
bir kimse bu ism-i şerīfe śarf eylese, esrār-ı żamīre muŧŧaliǾ ola. Bu ism-i şerīfden
Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Allāh’a Ǿiśyāndan ĥaźer ide. Tā ki, ĥüsrāna mübtelā olmaya.
El-Ĥalīm (88), yaǾnī yük götürici yaǾnī śuçı baġışlayıcı ve śuçdan geçici ve ya
ramaz işlülere furśat virici. Her kimse ki ekin ekse / veya bir dān dikse, bu ism[i]
oķusa mübārek ola ve bu ism-i şerī bir şeye yazup ekinüñ śuyına bıraķup ol śu ile
ekini śuvarsa, ĥāśılı ĥadd u endāzede olunur. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur
ki, ġażabdan ıraķ olup ħışmını heżm ide ve kīn itmekde Ǿacele itmeye.
El-ǾAžīm (1020), yaǾnī şerīksüz ulu ki, Ǿaķıl Anuñ ĥaķīķatini bulamaz. Her
kimse ki, cān u göñüllerde heybeti žāhir olup cümlenüñ gözine büyük görine. Bu
ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendüyi źelīl ü ĥaķīr görüp Ĥażret-i Ħu
dā’nuñ kibriyāsını bī-nihāyet taśavvur ide.
El-Ġa ūr (1286), yaǾnī bed işlünüñ günāhını eyü örtici ve günahkārı yarlıġayıcı.
Her kimse ki bu ism-i şerīfe ziyāde meşġūl olsa, anuñ göñlinden siyāhlıķ gide ve her
kimsenüñ ki başında aġrısı ve elemi, zaĥmeti olsa ‘yā Ġa ūr’ ismini üç kerre yazup
baǾdehu śu ile maĥv idüp ol śuyı içse, Ĥaķ TeǾālā aña şi ā vire. Bu ism-i şerīfden
Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, günahkāruñ günāhından geçüp Ĥażret-i Ĥaķķ’uñ nihā(yet
süz)42 Ǿafvına ĥavāle ide.
Eş-Şekūr (526), yaǾnī eyü işlünüñ işinden ve intižārından evvel cezāsını virici.
Her kimsenüñ ki gözi ķararsa, śu üzre ķırķ bir kerre bu ism-i şerī oķuyup ve ü
rüp ve elini ol śuya baturup gözine süre bi-iźni’llāhi teǾālā şi ā bulur. Āħar rivāyetde
ķırķ dir ve derd-i çeşm dir, gözüñ her dürlü elemine şāmil olunur ve maǾīşeti teng
olsa, yine śuya ķırķ bir kerre oķuyup ol śu ile elin yüzin yuya, tengligi defǾ ola, dir.
Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ħālıķ’uñ şükrini yirine getürüp bir daķīķa
ķuśūr itmeye.

42
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El-ǾAliyy (110), yaǾnī bir uludur ki Anuñ Žātıñı kendüden ġayrı bir kimse bil
mekden ħālīdür. Ancaķ kendü bilür, ġayrı bilmez. Bir kimse ki dāǿim bu ism-i şerī
oķusa ya bile götürse, eger faķīr ise ġanī ola ve eger ġanī ise maķśūdına ve kendü
şehrine yitişe. Bu ism-i şerīfden / Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Allāh’uñ buyurduķlarını
ŧutmaķda kendü nefsini ħor idüp muŧīǾ ola.
El-Kebīr (232)43, yaǾnī mülk ü melekūt u ceberūtda veliyyu’llāh, bu ism-i şerī
ñ cümle maħlūķāt maķhūrıdur. Bir kimse Ǿuzlet ü riyāżet şarŧı ile aǾdād-ı ĥurūfı
ĥesābınca; yaǾnī üç yüz ķırķ iki kerre ‘El-ǾAliyy, el-Kebīr’ isimlerin oķusa, cümle
ĥācetlerin Ĥaķ TeǾālā ķabūl ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kibriyā
ve Ǿažameti Ĥażret-i Bārī TeǾālā’ya maĥśūś bilüp yoķluġı ve meskeneti kendü naśībi
D OD\D
El-Ĥa īž (998), ķullarını gicede ve gündüzde eyü śaķlayıcı ve ķullarınuñ Ǿamel
lerini yevm-i ķıyāmetde cezāsın virmek içün śaķlayıcı. Bu bir isimdür ki Ĥażret-i
Nūĥ Ǿaleyhi’s-selām bunuñ bereketi ile ŧū āndan ħalāś oldı. Her kimse ki śudan ya
āteşden ya şeyŧāndan ya nā-maĥrem Ǿavrata baķmaķdan ya bir ġayrı şeyden ķorķsa;
bu ism-i şerī yazup ve yazusına baġlaya; ķorķduġından emīn ola ve her kimse ki
seferde gice ve gündüz bu ism-i şerīfe ziyāde meşġūl ola, Ĥaķ TeǾālā anı ins ü cin
şerrinden ĥıfž ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendüyi hevā-yı nefs
den ve şehvetlerden mühimmāt-ı meśāliĥinde ġażab u śavletden ĥıfž ide.
El-Muķīt (550), yaǾnī rızķları yaradıcı. Her kimse ki śabr itmege ķādir olmasa
ya aġlar küçük veledi olsa, bu ism-i şerī yidi kerre bir boş bardaķ üzre oķuyup bar
daġı śu ile ŧoldurup ve ol śuyı içe yāħud veledine içüre maślaĥatı tamām olur. Bir
rivāyetde dir ki, ‘el-Muķīt’ ism-i şerī oķumaķ şarŧı oldur ki oruc ŧuta ve gündüz
yidügi ŧaǾāmı fuķarāya vire. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, beźl-i ŧaǾām
itmekle ħalķa nefǾ yitişdüre ve İslāma irşād itmekle ħalķuñ rūĥlarına nefǾ yitişdüre.
El-Ĥasīb (80), yaǾnī dünyāda ve āħiretde ķullarına ki āyet idüp şerīksüz işlerini
görivirici ve ķıyāmetde / ķullarınuñ ĥesābını görici. Her kimse ki bir kimseden
ķorķsa, her he e ve her śabāĥda ve aħşamda yidişer kerre ‘ĥasbiya’llāhu’l-Ĥasīb’
diye, işi biter, ķorķusı gider. Pençşenbe güninden başlaya. Ve her kimse ki üç he e
śabāĥda ve aħşamda yitmiş yidişer kerre ‘el-Ĥasīb’ dise, her ne murād isterse Allāh
TeǾālā iĥsān ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ħilķat maślaĥatların
görivirmege saǾy idüp çalışa ve ķıyāmet güni ĥesābından evvel kendüyi ĥesāb idüp
erbāb-ı ĥuķūķa ĥaķların edā itmekle nefsi tedbīrin görüp Ǿiśyān ve žulmden tevbe
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ide, ki Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur: “Ĥāsibū [nefseke]
ķable en-tuĥāsebū’44 yaǾnī ķıyāmet güninde ĥesāb olunmazdan evvel kendü nefsiñizi
ĥesāb idüñ. Küberā-yı dīn her gün ikindi namāzından-śoñra nefslerin muĥāsebeye
çekerlerdi. Allāh TeǾālā cümlemize naśīb ide.
El-Celīl (73), yaǾnī bir uludur ki, celāl ile ŧāliblerüñ göñüllerin arıdur. Girü
müŧālaǾa-yı cemāl ile oħşar var ider. Her kimse ki ħalķ içinde ululuķ isteye, bu
ism-i şerī misk zaǾferān ile yazup yiye, ħalķ içinde ulu ola. Bir rivāyetde bir pāk
ķaba, misk zaǾferānla yazup śu ile maĥv idüp śuyı içe, dir. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, saǾy ide; tā ki, bu iki ism-i şerī ñ mažharı ola. Ħᵕāce Bahāǿu’ddīn-i
Naķş-bendī ķuddise sırruhu buyururlar imiş ki; mürşid gerekdür ki sāliki bu iki
ism-i şeri e -‘el-Ĥasīb, el-Celīl’dür- terbiye ide. Tā ki, sālike cemālī celāl, celālī
cemāl ola. YaǾnī tecellīye tāķat getüre ve Ħᵕāce ǾAlāǿu’ddīn ǾAŧŧār buyururlar ki:
“Eger Ħudā’nuñ cemāli olmasaydı, celāli bütün dünyāyı yaķardı. Ve eger celāli ol
masaydı, cemāli bütün dünyayı pür-nūr ve żiyā-maǾmūr iderdi”.
El-Kerīm (270), yaǾnī bir seħīdür ki, istemedin ol-ķadar virür ki ve hem ħayāle
śıġmaz ve günahkār / günāhın, kereminden Ǿafv idüp Ǿaźāb itmez. Her kimse ki
düşiñe yatduķda, düşiñde uyuyınca ‘el-Kerīm’ ism-i şerī ne meşġūl olsa, melāǿike
‘Allāh TeǾālā saña ikrām itsün’ diyü aña duǾā iderler. Ol kimse cihānda muǾazzez ve
mükerrem olur. Bir rivāyetde dir ki, her kimse ki uyumazdan evvel yitmiş kerre
‘el-Kerīm’ ism-i şerī n oķusa, Allāh TeǾālā bir melege emr ider. Ol melek ‘yā Rabbī
ķuluña ikrām it, dest-gīri ol’ diyü duǾā ider. Ĥāżret-i ǾAlī kerreme’llāhu vechehu
bu ism-i şerīfe ziyāde meşġūl idiler. Anuñ-içün anlara kerreme’llāhu vechehu diyü
duǾā olunmaķ naśīb oldı. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ħalķa minnetsüz
iĥsān ide ve ķudreti var iken śuçlunuñ śuçındandan giçe.
Er-Raķīb (312), yaǾnī ķullarınuñ žāhir ve bāŧınların gözedici. Her kimse ki bu
ism-i şerī yidi kerre kendü ve ehli ve mālı üzerine oķusa selāmetde ķala. Bu ism-i
şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendü göñliñi vesāvis-i şeyŧāniyyeden ve nefs-i
emmāreden Ǿiśyān-ı Ħudā’dan śaķlaya.
El-Mucīb (55), yaǾnī aña münācāt idenlere cevāb virici ve andan recā idenlerüñ
murādını virici. Ĥażret-i İsmāǾīl Ǿaleyhi’s-selām, bu ism-i şerīf bereketi ile keskin
bıçaķdan ķurtuldı. Her kimse ki iħlāś ile ‘el-Mucīb’ ismine meşġūl olsa, ĥıfž-ı
İlāhīde ola. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ĥażret-i Ĥaķķ’uñ emr ü fer
mānını cān u göñül ile ķabūl ide. Tā ki, iki cihān murādına nāǿil ola.
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El-VāsiǾ (137), yaǾnī Ǿilm-i ķadīmi ile cümle maħlūķātı ķarārınca bilici ve ke
rem-i Ǿamīmi ile cümleye niǾmetler virici. Her kimse ki, bir şeye ķanāǾatı olmasa
bu ism-i şerīfe ziyādece meşġūl ola, bi-iźni’llāhi teǾālā ķanāǾat ve ki āyet bula. Bu
ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, beźl-i niǾāmını kimseden dirīġ itmeyüp ħāśś
u Ǿāmma iĥsan u ikrām ide.
El-Ĥakīm (68)45, yaǾnī işi ŧoġrı ve itdügi eyü ve ŧoġrı her kimseye; ki / (bir)46
ŧoġrı ve güçlü efendi. Bu iki ism-i şerīf śı āt-ı Źāt’dandur. Her kimsenüñ ki bir
ķavī düşmanı olsa, andan Ǿāciz olsa, ol kimse ‘yā Ķavī, yā Metīn’ isimlerine meşġūl
olsa, Ǿan-ķarīb iźn-i Ĥaķ’la düşmanı defǾ olup ķurtula. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, kendüyi Ǿāciz ü żāǾīf ve bir şeye ķādir degül bilüp, ķuvvet ü ķudreti
Allāh’dan isteye.
El-Veliyy (46), yaǾnī dostlarına dostluķ ve yardum idici. Bu ism-i şerīfden Ǿāri
ñ ĥiśśesi oldur ki, Allāh’ı ve Allāh dostlarını sevüp yardum itmede ķuśūr itmeye.
El-Ĥamīd (62), yaǾnī cemīǾ maħlūķātuñ zebānıyla cemīǾ eyülükler-ile memdūĥ u
mevśūf. Her kimse ki bed ħulķ ve bed sīret ola ‘el-Veliyy, el-Ĥamīd’ isimlerin ya
zup śu ile maĥv idüp ve ol śuyı içe, bi-iźni’llāhi teǾālā ħulķ u ħū vu sīreti eyülüge
tebdīl ola. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, śı āt-ı ĥamīde ķazanup śı āt-ı
źemīmeyi kendüden gidermege saǾy ide.
El-Muĥśī (148), yaǾnī cümle maħlūķātuñ ĥesābını bilici ve cümle işlere ķādir.
Her kimse ki CumǾa gicesi duǾāsında ‘el-Muĥśī’ ismi ile yalvarsa; Ĥaķ TeǾālā, luŧ
fından ķıyāmet güninde ĥesābını āsān ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki,
žāhirī ve bāŧınī niǾmetleri ĥesāb idüp ve ŧāķati yitişdügi ķadar anlaruñ şükrine çalışa.
El-Mubdī (56), yaǾnī cümle maħlūķātı ibtidādan ķudretiyle yaradıcı. El-MuǾīd
(124), yaǾnī cümle ölüp yoķ olanları öldüķden-śoñra girü dirildici. Her kimsenüñ
ki seferde bir ādemi ölse, ya bir kimsenüñ seferde ya hażarda bir şeyi żāyiǾ olsa, dün
yarusında ķalķup yitmiş kerre ‘el-Mubdi, el-MuǾīd’ ism-i şerī erin oķuyup baǾdehu
śıdķla ‘yā MuǾīd benim ġaybım girü döndür’ diye, Ĥaķ TeǾālā ol vaķitde ġaybın gön
dere ya ġaybdan bir ħaber işide. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, aĥvāl-i
meǾād tedbīrini / aĥvāl-i meǾāş tedbīri üzre tercīĥ ide, aña çalışa.
El-Muĥyī (68), yaǾnī teni cān-ile dirildici ve göñli īmānla dirildici. Her kim
senüñ ki bir marażı ya zaĥmeti olsa, ‘el-Muĥyī’ ism-i şerī n yüz kerre oķuyup eline
ü rüp ve elini zaĥmeti olan yire süre, bi-iźni’llāhi teǾālā şi ā bula. El-Mumīt (490),
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yaǾnī tenleri ölüm ķażāsıyla öldürtici ve cānları kü ü Ǿiśyān iħtiyārı ile öldürtici.
Her kimse ki ziyādece ‘el-Mumīt’ ismine meşġūl olsa, Ĥaķ TeǾālā anı şehvetlerden
ķurtarup toġrı yola gitmek naśīb ide. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki,
fuyūż-ı İlāhiyyeyi ķabūl itmekle göñlini dirildüp yaramaz ħūyları öldürmege çalışa,
ki tā Allāh TeǾālā teǿyīdi ile ölmiş göñülleri ceźbe-i Ĥaķ’la dirildüp ve mürīdüñ sī
nesi memleketin ķahhārlıķ nažarı ile mā-sivāǿu’llāhdan ħālī ide.
El-Ĥayy
, yaǾnī bir diridür ki cāna ĥāceti yoķdur ve ölümden aña āfet ü żarar
yoķdur. Her kimse ki gözi aġrısa ‘el-Ĥayy’ ism-i şerī n gözi üzerine yüz kerre oķu
ya, luŧf-ı Ĥaķ’la şi ā bula. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, īmān-ı ĥaķīķī
ile ve Ǿilm-i ledünnī ile diri ola. El-Ķayyūm (156), yaǾnī dāǿimā vardur, varlıġına
źevāl yoķ ve kr ü ġuśśası yoķ, mülk śāĥibi. Cümle Ǿālem Aña muĥtāc, Ol kimseye
muĥtāc degül. Varlıġı kendüden, ġayruñ varlıġı Añdan. Bir rivāyetde ‘el-Ķayyūm’
İsm-i AǾžamdur. Her kimse ki seĥer vaķtinde her gün bu ism-i şerīfe meşġūl olsa,
Ĥaķ TeǾālā anuñ göñlin dirilde. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Allāh’dan
ġayrıdan iǾrāż idüp, cemīǾ umūrda ol Ĥażrete vech-i maĥśūs ile teveccüh-i tām idüp
istiķāmete ķıyām gösterüp ve yoldan ıraķ düşmişleri istiķāmete yitişdüre.
El-Vācid
; yaǾnī güçlü, ķuvvetlü, devletlü ve istedügini ve itdügini lāyıķı ile
ider ister. Ve mülk ü devletinde ŝābit ü bāķī. Bu ism-i / şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur
ki, kendüyi muĥtāc ve maķhūr bile.
El-Mācid (48), yaǾnī ululuġa lāyıķ Tengri. Her kimse ki śabāĥ vaķtinde bin
kerre ‘el-Vācid, el-Mācid’ ism-i şerī erine müdāvemet iderse, Allāh TeǾālā anı
taǾžīm içün hemān fevc fevc melāǿike gönderür, gelürler. Bu isimleri oķuyanlara
selām virürler, baǾdehu bu ādem cihānda Ǿizz ü vaķār śāĥibi olup Ǿizzet bulur. Bu
ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendüyi źelīl ü ĥaķīr bile, añlaya.
El-Vāĥid
; yaǾnī Ǿadedsüz, Źāt’ı ile birdür. El-Eĥad
, yaǾnī kendünüñ
bī-ĥad śıfatlarında bir dānedür. Her kimse ki ‘el-Vāĥid, el-Eĥad’ ism-i şerī erin
vird idinse, Ǿilm-i ĥikmetde bir dāne olur. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur
ki, tevĥīd mertebelerince; ki taķlīdī ve bürhānī ve şuhūdīdür.
Eś-Śamed (134), yaǾnī ĥācetler virici, ki hīçbir şeye iĥtiyācı yoķ. Her kim
se ki ziyāde ‘eś-Śamed’ ism-i şerī ne meşġūl olsa, cümle Ǿömrinde açlıķ ķorķusı
çekmeye. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ol Ĥażret’den ġayrı melce vü
maķśad, yaǾnī śaķınacaķ kimesne ve ŧoġrulup varup murād isteyecek kimesne yoķ
idügin bilüp ĥāl idine.
El-Ķādir (305), yaǾnī cümle şeylere ķuvvetlü ve güçlü ne dilerse ider. El-Muķ
tedir (744), yaǾnī cümle şeylere ġāyet eyü güçlü ve ķuvvetlü, hīç māniǾ yoķ. Her
kimsenüñ ki düşmanına ķudreti olmasa, ol kimse ‘el-Ķādir, el-Muķtedir’ ism-i
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şerī erin oķusa, cümle düşmanlarına ġālib ola. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi
oldur ki, ĥaķīķatda ķudret ol Ĥażret’den ġayrıda yoķ idügini bile ve kendüyi ve
cümle maħlūķātı ol Ĥażret’üñ esīri göre.
El-Muķaddim (184), yaǾnī muŧīǾleri ileri idici, yaǾnī mertebelerin yüksek ķılıcı.
El-Muǿaħħir (846)47, yaǾnī Ǿāśīleri alçaķ idici mertebelerince. Her kimse ki ziyāde
‘el-Muķaddim, el-Muǿaħħir’ ism-i şerī erine / meşġūl olsa, Ǿırż u māl ve cān u beden
belāsından emīn ola. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ŧāǾat sebebi ile
Ǿizzet ü ĥürmeti ol Ĥażret’den göre ve maǾśiyet sebebi ile ħorluġı Andan bile.
el-Evvel (37); yaǾnī evvel, ki dāǿimā vardur. Ve Anuñ varlıġına ibtidā vü intihā
yoķdur. El-Āħir (801); yaǾnī evvel, ki dāǿimā vardur ve Anuñ varlıġına nihāyet ü
āħir yoķdur. Her kimsenüñ ki, kesb ü maǾīşeti ŧar olsa ‘el-Evvel, el-Āħir’ ism-i şerīf
lerin vird idinse, kesbi revāc bulup māldār ola. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi
oldur ki, cümle eşyānuñ beķā ve fenāsını anuñla göre ve bile.
Eż-Žāhir (1106), yaǾnī yirde ve gökde delīlleriyle āşikār. El-Bāŧın (62), yaǾnī
Źāt’ıyla gizlü, Anı Ǿaķl u kr ü Ǿilm-i žann ile bulmaķ mümkin degül. Her kim
se ki ‘ež-Žāhir, el-Bāŧın’ ism-i şerī erine meşġūl olsa, Ǿulūm-ı žāhire ve bāŧineye
bi-iźni’llāhi teǾālā muŧŧaliǾ ola. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, cümle
źerrāt[-]ı Ǿālemde, yaǾnī cemīǾ mevcūdātda Anuñ vücūdı; yaǾnī varlıġı delīllerini göre
ve cümle maħlūķātuñ ķıyāmını; yaǾnī var olmasını Anuñla bilegöre.
El-Vālī (47), yaǾnī ĥaķ üzre cihānuñ pādişāhı. El-MuteǾālī (551), yaǾnī ħalķuñ
bilisinden ve añlayışından ıraķ. Her kimse ki belādan ya śudan ya yilden ķorķsa,
‘el-Vālī, el-MuteǾālī’ ism-i şerī erine meşġūl ola, Ĥaķ TeǾālā anı cümle belādan
emīn ide. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ol Ĥāżret’üñ emr ü fermānı
maĥkūmı źelīli ola. İki cihānda Ǿazīz ola. El-Berr (202), yaǾnī eyü işlü. Bu ism-i
şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ķādir olduġı ile ħalķa iĥsān eyleye.
Et-Tevvāb (409), yaǾnī günahkāruñ tevbesi ķabūl idici. Her kimse ki ķuşluķ
vaķtinde iki yüz kerre ‘el-Berr, et-Tevvāb’ ism-i şerī erin oķusa, Ĥaķ TeǾālā aña
tevbe naśīb idüp eyü işlerden ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ / ĥiśśesi oldur ki, yara
maz işlünüñ Ǿöźrini ķabūl idüp48 günāhı çoķ olmaķla Ĥaķķ’uñ raĥmetinden meǿyūs
u nā-ümīd olmaya.
El-Muntaķīm (630), yaǾnī Ǿāśīlere ve kā rlere ve düşmanlara ve dostlara Ǿuķū
bet idici. Her kimse ki düşman cevrinden elemde olsa, ziyāde ‘el-Muntaķīm’ ism-i
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şerī ne meşġūl olup duǾā itdükde, Ǿaduvvısın yād ide, Ĥaķ TeǾālā tīz zamānda in
tiķāmın alıvire. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, cihād-ı aśġar ve cihād-ı
ekbere ķıyām göstere. YaǾnī kā re ġazā idüp nefsini ıślāĥ itmege çalışa.
El-ǾAfuv (156), yaǾnī günāhdan tevbe idenlerüñ göñüllerin pāk idici. Bu ism-i
şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ķādir olduġı miķdār yaramaz işlülerden ve sitem
idicilerden ve eli altında olanlardan Ǿafv ide. Er-Raǿūf (286), yaǾnī eyü sevici, güzel
muĥabbetlü. Her kimse ki ‘el-ǾAfuv, er-Raǿūf ’ ism-i şerī erin dāǿim vird idinse,
eger günāhı deryālar ķadar olsa da, Ĥaķ TeǾālā kereminden anuñ günāhın Ǿafv ide.
Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, cümle cihān ħalķına şefķat ve Ǿināyetle
nažar ide.
Māliku’l-Mulk, yaǾnī mülk śāĥibi ve mülk baġışlayıcı, ki dünyā mülkini düş
manlara virdi ve āħiret mülkini dostları içün ĥāżırlayup alıķodı. Her kimse ki faķīr
liġe mübtelā olsa ‘Māliku’l-Mulk’ ism-i şerī ne meşġūl ola, Ĥaķ TeǾālā anı luŧfın
dan ġanī vü māldār ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, dünyā vü āħireti
ol Ĥażret’den isteye.
Źu’l-Celāli ve’l-İkrām, yaǾnī bir uludur ki, büyüklük ve ululuķ Anuñdur. Bu
isimde śı āt-ı ŝubūtī ve śı āt-ı selbīye işāret vardur. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi
oldur ki, evveldeki ĥiśśedür. El-Muķsiŧ [209], yaǾnī Ĥaķ üzre Ǿadl idici. Her kim
senüñ ki Ǿiyāli çoķ, / faķīrliķ ķorķusına düşse ‘el-Muķsiŧ’ ism-i şerī ne meşġūl
olsa, Allāh TeǾālā luŧfından anı ġanī ide. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki,
ŧoġrılıġı kendüye ĥāl ide.
El-CāmiǾ [114], yaǾnī cümle ħalķı rūz-ı ĥaşrda cemǾ idici. Her kimse ki, el-Cā
miǾ ism-i şerī ne meşġūl olsa, göñli muĥabbetu’llāh ile ülfet ide. Bu ism-i şerīfden
Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, eyü Ǿamel ile āħiret içün istiǾdād taĥśīl ide.
El-Ġanī [1060], yaǾnī cümle ħalķdan ve her şeyden müstaġnī ve bir şeye iĥtiyā
cı yoķ. El-Muġnī [1100], yaǾnī her faķīri kirsüz ve zaĥmetsüz ġanī idici. Her kimse
ki ‘el-Ġanī, el-Muġnī’ ism-i şerī erine śabāĥda ve aħşamda vird idüp meşġūl olsa,
luŧf-ı Ĥaķ’la her murād ve maķśūdına vāśıl ola. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi
oldur ki, ol Ĥażret’den ġayrıdan ŧamaǾın kese ve ol Ĥażret’den ġayrıñ, cümle faķīr;
muĥtāc bile.
El-MāniǾ [161], yaǾnī her istedügi kimesneye ķażā vü ķader ĥükmi ile iĥsān
u iǾŧā idici ve belā virici. Her kimse borca mübtelā olup edāsına ķādir olmasa ‘elMuǾŧī, el-MāniǾ’ ism-i şerī erin vird idüp oķuya, Ĥaķ TeǾālā kendü luŧfından borcı
nı edā idüp anı ġanī ide. Bu iki ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ǿaŧā vü iĥsānı
ol Ĥażret’den isteyüp belāda ol Ĥażretde śıġına.
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Eż-Żār [1001], yaǾnī ziyānlar virici Oldur. En-Nā Ǿ[201], yaǾnī āǿide virici Ol
dur, Andan ġayrı āǿide virmege vārid49 bir kes yoķdur. Bir kimsenüñ bir dostı ya bir
düşmanı olsa, düşman içün ‘eż-Żār’ ismine meşġūl ola, bi-iźni’llāh düşman defǾ ola.
Dostı içün ‘en-Nā Ǿ’ ismine meşġūl ola, dostına nefǾ ĥāśıl ola. Bu iki ism-i şerīfden
Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, nefǾ ve żarrı ol Ĥażret’den bilüp esbābdan yüz çevüre. Tā ki
Ħalīlu’llāh Ǿaleyhi’s- / selām gibi āteşe düşse yanmaya ve Kelīmu’llāh Ǿaleyhi’s-selām
gibi śuya batsa ġarķ olmaya.
En-nūr [256], yaǾnī cihāna zīnet virüp göñüller açıcı. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ
ĥiśśesi oldur ki, maǾrifet nūrını ve göñül ĥāżır olmaķ nūrını ol Ĥażret’üñ ŧāǾatinde
isteye. El-Hādī [20], yaǾnī ŧoġrı ve yol gösterici. Her kimse ki ‘en-Nūr, el-Hādī’
ism-i şerī erin vird idinse, ġaybdan göñline bir ķapu açılup feyż-i Ĥaķķ’a mažhar
ola. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, Ǿilm ü irşād ile cāhillere ŧoġrı yol
gösterüp anlaruñ yükini çeke.
El-BedīǾ [86], yaǾnī yire ve göge yiñi yiñi zīnetler virici ve müǿminlerüñ göñül
lerine yaķīn nūrı ile zīnet virici. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, cümle
ĥüsn ü cemāli Ĥażret’den bilüp; ħalķı mežāhir añlayup ħalķa müteveccih ola, Ǿaźāb
da ķalmaya. El-Bāķī [113], yaǾnī Anuñ varlıġına fenā yoķdur. Her kimse ki seĥer
vaķtinde ‘el-BedīǾ, el-Bāķī’ ism-i şerī erine meşġūl olup eline ü rüp yüzine ve
gözine sürse, Ǿir ān śāĥibi olur. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, ol Ĥażret’i
dost ŧutup göñli Andan ġayrıdan ķaldura. Tā ki Anuñla bāķī olup Andan ġayrıdan
ānī ola.
El-Vāriŝ [707], yaǾnī Oldur ki cümle ħalķ mülklerin ve salŧanatların Aña ķorlar
giderler. Her kimse ki güneş ŧoġmazdan evvel yüz kerre ‘el-Vāriŝ’ ism-i şerī ne
meşġūl olsa, Ĥaķ TeǾālā anuñ cismini belādan ĥıfž ide, vuķūǾından evvel defǾ ide. Bu
ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, bir şeyi kendü mülki bilmeyüp cümleyi kendü
elinde Ǿāriyet bile. Er-Reşīd [514], yaǾnī Oldur ki ŧoġrı yol gösterür. Ve Oldur ki
ŧoġrı ve dürüst taķdīr ider. / Her kimse ki yol azsa ya emr-i dīnde yañılsa, ‘er-Reşīd’
ism-i şerī ne meşġūl olsa, Ĥaķ TeǾālā kereminden aña reh-nümā olup ikisine de
ŧoġrı yol göstere. Bu ism-i şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, kendü ŧoġrı yolda ŝābit
ķadem olup yol azanları ŧoġrı yola getüre.
Eś-Śabūr [298], yaǾnī günahkār ķullardan günāhı Ǿafv vü Ǿaźābı defǾ idici. Her
kimseye ki bir muśībet yitişüp śabr itmege ŧāķati olmasa, ol kimse biñ kerre ‘eś-Śa
būr’ ism-i şerī n oķuya, Ĥaķ TeǾālā luŧfından aña śabr, ŧāķat iĥsān ide. Bu ism-i
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şerīfden Ǿāri ñ ĥiśśesi oldur ki, cümle işlerde śabr ide ve günahkārlara günāhlarına
göre Ǿukūbet ve cezā itmekde Ǿacele itmeye. Elleźī “leyse ke-miŝlihi şeyǿun”50, yaǾnī
Oldur ki Aña beñzer hīç bir şey yoķdur. Ve huve’s-SemīǾu’l-Baśīr, yaǾnī Oldur ki
āvāzları, bu cismānī ķulaķsuz işidicidür. Ve her şeyi, bu cismānī gözsüz göricidür. Bu
kelāmda ehl-i teşbīhüñ ve ehl-i taǾķilüñ iǾtiķād-ı bāŧıllarını ne vardur.
Teźyīlu’r-Risāle: Evliyāǿu’llāhdan Ǿabādile, ismiyle müsemmā olan sālikīn beyā
nındadur ki, Isŧılāĥāt-ı Śū yye şerĥinde tercüme olunup bu mahalle ŝebt olundı.
ǾAbādile ol tecelliyāt-ı esmāǿiyye śāĥibleridür ki, ķaçan Esmāǿu’llāhdan bir ismüñ
ĥaķīķati ile müteĥaķķıķ olup ol ismüñ ĥaķīķati olan śıfat-ile muttaśıf olsalar,
ħāśśaten ol isme Ǿubūdiyyetle nisbet olunurlar. Kemāli ile ol ismüñ Rubūbiyyetin
müşāhede idüp ol ismüñ anlara Rubūbiyyeti ĥayŝiyyetinden Ĥaķķ’a Ǿubūdiyyetleri
olduġı-içün meŝelā birine ǾAbdu’r-Raĥmān, birine ǾAbdu’l-MuŧīǾ dirler.
ǾAbdullāh, ol ķuldur ki Ĥaķ TeǾālā aña cümle esmāsı ile tecellī itmişdür. Pes
Ǿibādda andan maķāmı yüksek ve şānı Ǿālī kimse / yoķdur. İsm-i AǾžam ile mü
teĥaķķıķ olup śı āt-ı Ĥaķķ’uñ cümlesiyle muttaśıf olduġı-içün… Anuñ-içün Ĥaż
ret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretleri “ve ennehu [lem]mā ķāme
ǾAbdu’llāhi yedǾūhu”51 āyet-i kerīmesinde bu isimle taħśīś olundı. Pes bu ism-i
ĥaķīķat Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretleriniñdür ve tebaǾiy
yet-i vereŝe-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellemden, aķŧābıñdur. Ve eger mecā
zen ġayra ıŧlāķ olunursa, Esmā-yı Allāh’dan her bir ism-i ‘eĥadiyyet [ü] vāĥidiyyet’
cemīǾ esmāyla muttaśıf olduġı-içün ıŧlāķ olunur.
ǾAbdu’r-Raĥmān ol ķuldur ki, er-Raĥman ismine mažhardur. Ol ķul cümle Ǿā
lemlere raĥmetdür, ķābiliyyeti istiǾdādınca bir ferd anuñ raĥmetinden maĥrūm de
güldür. ǾAbdu’r-Raĥīm ol ķuldur ki, er-Raĥīm ismine mažhardur. Bunuñ raĥmeti
Allāh’dan ķorķup, mütteķī ve śāliĥ olup Allāh andan rāżī olduġı kimseye maħśūś
dur. Allāh TeǾālā ġażāb itdügi kimseye, ǾAbdu’r-Raĥīm intiķām ider.
ǾAbdu’l-Melik ol kimsedür ki, nefsine ve ġayra Allāh’uñ meşiyyet ve emri ile
taśarrufa mālikdür. Bu ķul Allāh ķullarınuñ ġāyet şedīdidür, cümle maħlūķāt üzre.
ǾAbdu’l-Ķuddūs ol ķuldur ki, Allāh TeǾālā anı iĥticābdan pāk itmişdür. Pes anuñ
ķalbine Allāh’dan ġayrı, śıġmaz. YaǾnī ķalbinde ġayruñ muĥabbeti kri olmaz. Ol
kimsedür ki, anuñ ķalbine Ĥaķ TeǾālā muĥabbeti śıġmışdur. Ĥaķ ŧarafından ķal
bi ġayrı ve ġayr muĥabbetinden maĥ ūždur. Ĥaķķ’a maħśūśdur. Nitekim, ĥadīŝ-i
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ķudsīde Cenāb-ı Bārī buyurur ki: “Mā veseǾanī arḍī ve lā semāǿī ve lākin veseǾanī
ķalbu Ǿabdiye’l-muǿmin”. YaǾnī benim ħalķ itdügüm yir ü gök, benim muĥabbetime
ŧāķat getüremediler. Ve lākin müǿmin ķulumuñ göñli muĥabbetime ŧāķat getürdi
vasǾīde. / VüsǾat muĥabbetden kināyedür. Muĥibbüñ kri dāǿim maĥbūbı olmaġın,
ke-ennehu maĥbūb muĥibbüñ ķalbine śıġmış olur. Bir kimsenüñ ki ķalbi Allāh
muĥabbetine ŧāķat getüre, ġayrıdan pāk olmış olur. Zīrā tecellī-i Ĥaķ olduķda; ġay
rı ķalmaz, maĥv olur. Pes imdi ķuddūsüñ muĥabbeti, maħlūķātdan ķalb-i muķad
desden ġayra śıġmaz.
ǾAbdu’s-Selām ol kimsedür ki, aña Allāh TeǾālā ‘es-Selām’ ismi ile tecellī idüp
her naķś u āfet ü Ǿaybdan sālim itmişdür. ǾAbdu’l-Muǿmin ol kimsedür ki, anı Allāh
TeǾālā Ǿiķāb u belādan emīn itmişdür ve ħalķ daħi anı kendü cānlarına ve māllarına
ve Ǿırżlarına emīn itmişlerdür, iǾtimād iderler.
ǾAbdu’l-Muheymīn ol kimsedür ki, Ĥaķķ’uñ her şeye raķīb ve şehīd olduġın
müşāhede ider. Pes imdi aña maħlūķātdan kendü nefsine ve ġayra raķīb olup her
Ĥaķ śāĥibinüñ ĥaķķını edā itmekle gözedür, ‘El-Muheymīn’ ismi mažharı olmaķla.
ǾAbdu’l-ǾAzīz ol kimsedür anı, Ĥaķ TeǾālā tecellīsi ile muǾazzez itmişdür. Pes imdi
aña maħlūķātdan bir ferd ġālib olmaz, ol cümele ġālib olur.
ǾAbdu’l-Cebbār ol kimsedür ki her şeyüñ śınıġın baġlar, eksigini tamām ider.
YaǾnī her ĥācetlünüñ ĥācetin bitürür. Zīrā ki Ĥaķ TeǾālā anuñ ĥālini ħayr idüp
ĥācetin bitürmişdür. Ve ‘el-Cebbār’ ismi tecellīsiyle her şey üzre, Ǿālī ve ġālib ķıl
mışdur. ǾAbdu’l-Mutekebbir ol kimsedür ki, her tekebbüri ānī olmışdur; Ĥaķ
TeǾālā’ya teźellül itmekle. Ĥattā kibriyāǿu’llāh anuñ kibriyāsı yirine ķāǿim olmışdur.
Pes kibriyā-yı Ĥaķ’la mā-sivā üzre tekebbür ider. Pes ol Ĥażretden ġayra teźellül
idüp yalvarmaz.
ǾAbdu’l-Ħālıķ ol kimsedür ki, her şeyi Ĥaķ TeǾālā murādı üzre ider. Ĥaķ TeǾālā
‘el-Ħālıķ / ve ‘el-Ķadīr’ śıfatı ile tecellī itmekle anuñ işleri taķdīr-i İlāhīye muvāfıķ
O
ǾAbdu’l-Bārī ol kimsedür ki, anuñ işi naķāyıż ve iħtilāfdan müberrādur. Zīrā
Ĥaķ TeǾālā aña ‘el-Bārī’ ismi ile tecellī itmişdür. Pes her işi ‘el-Bārī’ ismine münāsib,
birbirine beñzer, te āvütden ıraķ ider. Nitekim Allāh TeǾālā Ķurǿān-ı ǾAžīm’de “mā
terā ī-ħalķi’r-Raĥmāni min te āvut”52 buyurur. YaǾnī Raĥmān Ħudā’nuñ yaradışın
da te āvüt göremezsin, buyurur. ‘Bārī’ ismi taħtında olan esmādandur. Pes ‘el-Bārī’
ismi mažharı olan kesüñ işinde te āvüt olmaz.
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ǾAbdu’l-Muśavvir ol kimsedür ki, Ĥaķķ’a muŧābıķ olup Ĥaķķ’uñ taśvīrine
muvāfıķ olandan ġayrı taśavvur itmez ve taśvīr itmez. Zīrā anuñ taśvīri Ħudā’nuñ
taśvīrinden śādır olur ki, ‘el-Muśavvir’ ismi mažharıdur. ǾAbdu’l-Ġaﬀār ol kimsedür
ki, her kendüye cināyet idenlerüñ cināyetin Ǿafv idüp ve kendü setrini istedügi śuçla
rı ġayrıdan setr ider. Zīrā Allāh anuñ günāhlarını setr idüp Ǿafv itmişdür, ġaﬀāriyeti
ile tecellī itmekle. Pes Allāh TeǾālā, anuñla tecellī muǾāmele itdiyse o da ǾAbdu’llāh
ile öyle muǾāmele ider.
ǾAbdu’l-Ķahhār ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā teǿyīdi ile anı ķuvā-yı nefsini ķahr
itmege muvaﬀaķ itmişdür. Zīrā ‘el-Ķahhār’ ismi ile tecellī itmişdür. Pes kendüye
Ǿadāvet ideni ķahr ider. Ve her ħuśūmet ideni śıyar. Ġayra ĥükmi teǿŝīr ider, ġayruñ
ĥükmi aña teǿŝīr itmez. ǾAbdu’l-Vehhāb ol kimsedür ki, Allāhu TeǾālā aña el-Cevād
ismi ile tecellī itmişdür. Pes lāyıķ olan kese lāyıķ oldu(ġı) 53 vech üzre lāyıķını ‘bilā
ġaraż ve lā Ǿivaż’ baġışlar. Allāh Ǿināyetine ehl ü lāyıķ / [olana] imdād ider. Zīrā Al
lāh’uñ cūdı vāsıŧası ve mažharıdur.
ǾAbdu’r-Rezzāķ ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā aña çoķ rızķ virmişdür ve ol Ǿibā
du’llāha īŝār ider. Ve Ĥaķ TeǾālā basŧını irāde itdügi kimseǿe basŧ ider. YaǾnī seħā
idüp kendü nefsine ħalķı tercīĥ ider. Zīrā Allāh TeǾālā aña bereket virmişdür. Pes
bereket ve ħayr olan işi eyler. ǾAbdu’l-Fettāĥ ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā aña esrār-ı
me ātiĥ Ǿilmi virmişdür cümle envāǾı ile. Pes anuñla ħuśūmetleri ve baġlu olan işleri
ve güç işleri ve ŧarlıķları fetĥ ider ve anuñla raĥmet tūĥātı ve niǾmetden imsāk
olunanları gönderür.
ǾAbdu’l-ǾAlīm ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā aña Ǿilm-i ledünnīǿi keşf-i taǾlīm it
mişdür, teǿemmül ve tefekkürsüz. Belki mücerred fıŧratı, śa āsı ve nūr-ı ķudsī teǿyīdi
ile… ǾAbdu’l-Ķābıż ol kimsedür ki, anı Allāh TeǾālā kendüye ķabż itmişdür. Pes
Allāh TeǾālā’nuñ ĥikmet ü Ǿilm ü Ǿadlinde işlemek lāyıķ olmayup Ǿibāda ķabż lāyıķ
olmayan şeylerden Allāh TeǾālā kendü nefsine ve ġayra ķābıż ve Ǿibāda yaramayan
şeylerden Ǿibādda Ǿāciz ķılmışdur. Bu kimsenüñ ķabżı ile Ǿibād munķabıż olurlar.
ǾAbdu’l-Bāsiŧ ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā anı ħalķ içre basŧ itmişdür. Pes Allāh
TeǾālā’nuñ iźniyle Allāh’uñ emrine muvāfıķ, ħalķa münbasıŧ olup sevinecekleri şey
leri mālından ve nefsinden gönderür.
ǾAbdu’l-Ĥāfıž ol kimsedür ki, her şeyden Allāh’a teźellül idüp kendü nefsini
alçaķ bilür. Her şeyde ĥikmet-i Ĥaķķ’ı gördügi-içün. ǾAbdu’r-Rā Ǿ ol kimsedür ki,
her şey üzre tereﬀuǾ idüp büyüklenür. Ol şeye ġayr ve sūy-ı nažarı ile baķduġı-çün
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kendünüñ / nefsini re īǾu’d-derecāt olan Ĥaķ’la ķāǿim ‘er-Rā Ǿ’ ismine mažhar gör
mekle re īǾ ve Ǿālī görür. Gāhī olur ki ǾAbdu’l-Ĥā ž ol kimseye ıŧlāķ olunur ki, her
şey Ǿadem-i maĥž ve Ǿadem-i ĥaķīķī olduġı-içün alçaķ göre. Ve ǾAbdu’r-Rā Ǿ ol kim
seye ıŧlāķ olunur ki her şeyi Ǿālī göre, anda ĥikmet-i Ĥaķķ’ı müşāhede itdügi-çün.
ǾAbdu’l-MuǾiz ol kimsedür ki, aña ‘el-MuǾiz’ ismi ile tecellī itmişdür. Pes ev
liyāǿu’llāhtan Allāh TeǾālā Ǿizzeti ile iǾzāz itdügi kimseleri iǾzāz ider. ǾAbdu’l-Muźil
ol kimsedür ki, śıfat-ı iźlāli mažharıdur. Pes aǾdāǿu’llāhdan Allāh TeǾālā iźlāl itdügi
kimseǿe ķıllet-i Ĥaķ’la iźlāl ider. Mažhar-ı ism-i ‘el-Muźil’dür.
ǾAbdu’s-SemīǾ ve ǾAbdu’l-Baśar, ol kimsedür ki aña Allāh TeǾālā ‘es-SemīǾ, elBaśīr’ isimleriyle tecellī idüp semīǾ ve baśīr-i Ĥaķ’la muttaśıf olmışdur. Nitekim
ĥadīŝ-i ķudsīdür ki “…mā54 yezālu Ǿabd[ī] yeteķarrebu ileyye bi’n-nevā li ĥattā…
kuntu semǾahu’l-leźī yesmaǾu bihi55 ve baśarahu’l-leźī yubśiru bihi… bī yesmaǾ ve
bī yabśir”56. YaǾnī ķul Ǿibādet-i nevā l ile baña taķarrübden ħālī olmaz. Ĥattā ben
işitdügi ķulaķ olurum. YaǾnī benim ķudretlerim görür, ġayrı görmez. Pes benimle
işidür ve benim ile görür. YaǾnī benim irādetim ile emrim işidür ve benim irāde
timle ķudretlerim müşāhede ider. Pes ǾAbdu’s-SemīǾ ve ǾAbdu’l-Baśīr eşyāyı57 semǾ-i
Ĥaķ’la işidür ve baśar-ı Ĥaķ’la görür. YaǾnī Allāh’uñ emrini işidür ve Allāh’uñ ķud
retlerini müşāhede ider.
ǾAbdu’l-Ĥakem ol kimsedür ki, Allāh’uñ Ǿibādı üzre Allāh’uñ ĥükmi ile ĥükm
ider. ǾAbdu’l-ǾAdl ol kimsedür ki, ħalķ ortasında Ǿadl ider. Zīrā ki Allāh’uñ Ǿadli
mažharıdur. ǾAdli bilmeyenler žann itdügi gibi berāber itmek degüldür. Belki her
ĥaķ śāĥibinüñ istiĥķāķı / ĥasebince ĥaķķını kendüye īśāldür.
ǾAbdu’l-Laŧīf, ol kimsedür ki Ǿibādu’llāha luŧf ide, idrāki laŧīf olmaķla luŧf yi
rin bilüp ķulūbe ve bevāŧına muŧŧaliǾ olup Ĥaķķ’uñ Ǿibādına luŧfınuñ vāsıŧası olur.
Anlar buña müŧŧaliǾ olmazlar. Bu kimse ‘el-Laŧīf ’ ismi tecellīsi ile laŧīf olmaķla
gözlerden gizlü olan velīdür.
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Metinde ‘lā’ şeklinde yazılmıştır.
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Metinde ‘bihi yesma˓u’ şeklinde yazılmıştır.
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bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harb ilân ederim. Kulum kendisine farz kıldığım
şeylerden, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana (farzlara
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ǾAbdu’l-Ħabīr ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı eşyāya žuhūrından evvel ve śoñra
olan Ǿilmine müŧŧaliǾ itmişdür. ǾAbdu’l-Ĥalīm ol kimsedür, kendüye kemlik idene
Ǿuķūbet itmege Ǿacele itmez. Ĥilm ider ve kendüye ce ā idenüñ ce āsına taĥammül
ider. Ve süfehānuñ se āhetine taĥammül ve kemlik yirine eyülük ider.
ǾAbdu’l-ǾAžīm ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā aña Ǿažameti ile tecellī itmişdür.
Pes Allāh’a Ǿibādet-i teźellül ile teźellül ider. Zīrā ki anı Ǿažīm iden Allāh’dur. Pes
Allāh TeǾālā anı ħalķ gözinde Ǿažīm idüp ħalķ ortasında nāmını Ǿālī ider. Ħalķ da
anı taǾžīm ve tev īr iderler. Žāhirinde Ħudā ŧarafından iĥsān olunan āŝār-ı Ǿažīmet
žāhir olduġı-içün. ǾAbdu’l-Ġa ūr ol kimsedür ki, ‘el-Ġa ūr’ ismi mažharıdur. Śuçları
baġışlamaķda ve örtmekde ǾAbdu’l-Ġaﬀār’dan ziyādedür. Zīrā ǾAbdu’l-Ġa ūr dāǿim
ġu ān idicidür.
ǾAbdu’l-Ġaﬀār ekŝeriyyā ġu ān idicidür. YaǾnī ǾAbdu’l-Ġa ūr her śuçı örter,
baġışlar; ǾAbdu’l-Ġaﬀār śuçlaruñ çoġını örter, baġışlar. ǾAbdu’ş-Şekūr ol kimsedür
ki, dāǿimā şükr üzerinedür. Zīrā niǾmeti Allāh’dan görür, ġayrıdan görmez. Ve her
şeyi Allāh’dan niǾmet görür. Eger belā ve niǾmet śūretinde ise de… Zīrā ki anuñ
bāŧınında olan niǾmet ve luŧfı görür. Nitekim Ĥażret-i ǾAlī kerreme’llāhu veche
hu buyururlar ki “subĥāne men işteddet niǾmetuhu li-Ǿādāǿe ī śūreti raĥmetihi ve
śubĥāne men etbeǾat raĥmetuhū li-evliyāǿi ī / şiddeti niǾmetihi”. YaǾnī tesbīĥ ve
taķdīs iderüm; Ol ķādir Ħudā’yı, ki Anuñ niǾmet ve Ǿaźābı raĥmeti śūretinde aǾdā
sına müşted ve güç olmışdur. Ve tesbīĥ ü tenzīh iderüm, ol laŧīf Ħudā’yı ki; Anuñ
niǾmet ve Ǿaźābı şiddetinde evliyāsına raĥmeti müttesiǾ58 yol olmışdur.
ǾAbdu’l-ǾAlī ol kimsedür ki, aķrānı üzre ķadri Ǿālīdür ve Ǿālī olmaķ ŧalebinde
himmeti iħvānı himmetlerinden Ǿālī olup her Ǿālī mertebeye vāśıl ve her fażīlete nāǿīl
olmışdur. ǾAbdu’l-Kebīr ol kimsedür ki, (kibriyā-yı Ĥaķ’la ħalķ üzre fažl u kemālde
tekebbür ider. ‘Abdu’l-Ĥa īž ol kimsedür ki)59 Allāh TeǾālā anı işlerinde ve sözlerinde
ve ĥāllerinde ve žāhir ve bāŧında olan aĥvālinde her yaramaz olandan ĥıfž itmişdür.
El-Ĥa īž ismi tecellīsi ile ĥattā kendü ile oturup ve muśāĥabet idenlere sirāyet ider.
Nitekim Ebū Süleymān Dārānī’den ĥikāyet olunur ki; otuz yıl ķadar kendü ħāŧırına
ve yanında oturanlar ħāŧırlarına -mādām ki yanında oturur- hīç yaramaz ħāŧıra ve
kir gelmemiş. ǾAbdu’l-Muķīd ol kimsedür ki, anı Ĥaķ TeǾālā muĥtācuñ ĥācetine
ve ķadr u vaķtine muŧŧaliǾ idüp ol işi Ǿilmine göre artıķ ve eksik degül, vaķtinden
muķaddem ve muǿaħħar degül, tamām vaķtinde bitürmege muvaﬀaķ itmişdür.
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ǾAbdu’l-Ĥasīb ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı kendü nefsine ĥasīb itmişdür.
Ĥattā en āsını bile ĥesāb ider. Ĥaķķını virmek-içün ve her kendüye tābiǾ olana da
ĥisbet ve nežāret ider. ǾAbdu’l-Celīl ol kimsedür ki, aña Ĥaķ TeǾālā kendü celāli ile
tecellī idüp anı celīl itmişdür. Anuñ-içün her anı gören celālet-i ķudretden heybet
alup ķalbine anuñ heybeti düşer. ǾAbdu’l-Kerīm ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā keremi
ile tecellī idüp ‘el-Kerīm’ ismi vechini müşāhede itmekle muķteżā-yı kerem üzre
ĥaķīķat-i Ǿubūdiyyet ile müteĥaķķıķ olmışdur ki, kerem miķdārını bilüp / andan
taǾaddī ve tecāvüz itmemek iķitiżā ider. Pes ǾAbdu’l-Kerīm bilür ki, ķuluñ mülki ol
maz. Pes kendüye nisbet olunan şeyleri, kerem-i Ħudā ile Ħudā’nuñ ķullarına baħş
ve iǾŧā ider ki, Mevlā keremi istedügi ķulını mülkine muħtaś ider ve yine her kimde
bir günāh görse kerem idüp setr ider. Ve yine her kim aña ce ā itse, Ǿafv idüp eyü ve
güzel işler ve ħūylar ile aña iĥsān ider. Muĥaśśal Ħudā’nuñ keremi yanında cümle
ķullaruñ günāhını60 bir vezn miķdārı görmez ve Ħudā’nuñ keremi, ġažabında cümle
niǾmetler[d]e bir ķadr u ķıymet görmez. Pes cümle ħalķuñ kerīmi olur. Keremi,
kendüye tecellī iden Ħudā kereminden olduġı-içün. Ĥażret-i ǾÖmer rażiya’llāhu
Ǿanh “mā ġarrake bi-Rabbike’l-Kerīm”61 āyet-i kerīmesin işitdükde “kerremeke yā
Rab!” didi. Şeyħ İbnu’l-ǾArabī, bu; telķīn ve ĥüccet bābındandur, dir. YaǾnī Allāh
TeǾālā, ‘seni kerīm Rabb’ine ne şey maġrūr itdi’, dimekle ‘kerremeke’ dimekligi ög
renmiş oldı. Anuñ-içün “kerremeke yā Rab!” didi.
ǾAbdu’l-Cevād ism-i cūd mažharıdur. Ħudā’nuñ Ǿibādına cūdı vāsıŧasıdur. Pes
ħalķda andan seħī kimse olmaz. Niçe seħī olmasun ki, maĥbūbına kendü nefsi ile
seħā idüp ve ķalbi, maĥbūbından ġayra taǾalluķ itmez. ǾAbdu’r-Raķīb ol kimsedür
ki, raķībi olan Ħudā’yı idrāk cihetinden kendüye nefsinden yaķīn görür. ‘er-Raķīb’
ismi tecellīsiyle pes ĥudūdu’llāhdan bir kimsede tecāvüz itmez, kendü nefsi ve aśĥā
bı ĥaķķında. Zīrā anları Allāh TeǾālā iĥsān itdügi ĥāl ile gözedür.
ǾAbdu’l-Mucīb ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā “ecībū dāǾiye’llāhi”62 didügini işit
dükde, daǾvet-i İlāhīye icābet idüp Ħudā’ya muŧīǾ oldı. Allāh TeǾālā daħi anuñ duǾā
sın ķabūl idüp ‘el-Mucīb’ ismi ile tecellī itdi. Pes Ǿibādu’llāhdan her kimse ki bir
ĥācet içün anı / daǾvet itse, icābet ider. Zīrā üzerine Allāh “ve iźā seǿeleke Ǿibādī
Ǿannī fe-innī ķarībun ucību daǾvete’d-dāǾī iźā deǾāni fe’l-yestecībū lī”63 ķavl-i şerī nde

60
61
62
63

Metinde ‘günāhına’ şeklinde yazılmıştır. sat.
“Ne mağrur etti seni o kerîm Rabb’ine?”. (İn târ, 82/ )
“Allah’ın davetçisine uyun”. (Ahkâf, 46/3 )
“Ve şayet kullarım sana benden sual ettilerse muhakkak ki ben çok yakınımdır, bana dua edince
duacının duasına icabet ederim”. (Bakara, 2/18 )
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isticābesin īcāb itdügi ķabīldendür. Zīrā Allāh TeǾālā “ve’l-yuǿminū bī”64 ķavl-i şerī
ndeki īmān-ı şuhūdī-i lāzıbı ķurb u tevĥīd ĥükmünce anlaruñ daǾvetin Ħudā’nuñ
daǾveti görür.
ǾAbdu’l-VāsiǾ ol kimsedür ki, her şeye ķuvvet ve ķudret cihetinden vüsǾati
vardur. Ġayruñ aña vüsǾatı yoķdur ve anuñ cemīǾ merātibe iĥāŧası vardur. Pes bu,
müsteĥaķ gördükde luŧf u fažlından Ǿaŧā ider. ǾAbdu’l-Ĥakīm ol kimsedür ki, Allāh
TeǾālā aña eşyāda ĥikmeti yirlerini göstermişdür ve sözi ŧoġrı söyleyüp işi eyü işle
megi muvaﬀaķ itmişdür. Pes eger bir ħalel görse anı tamām ider. Ve bir fesād görse
anı ıślāĥ ider.
ǾAbdu’l-Vedūd ol kimsedür ki, Ħudā’ya ve evliyā-yı Ħudā’ya muĥabbeti kāmil
olmışdur. Pes Allāh TeǾālā anı sevüp cemīǾ ħalķa anuñ muĥabbetin ilķā itmişdür.
Pes ins ü cin cāhillerinden ġayrı, cümle maħlūķāt anı sever. Ĥażret-i Peyġamber
śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem buyurur ki: “Ķaçan Allāh TeǾālā bir ķulı sevse Cibrīl’i
çaġırur. Ben lānı severüm dir. Pes Cibrīl anı sever; śoñra gökde çaġırur, dir ki; Allāh
TeǾālā fulānı severse65 pes anı gök ħalķı sever. Andan-śoñra anuñ-içün yirde ķabūl ķılı
nur”. YaǾnī yir ħalķı anı ķabūl idüp severler.
ǾAbdu’l-Mecīd ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā anı aħlāķınuñ ve śı ātınuñ kemāli
ile ve aħlāķ[-]ı İlāhī ile, taĥaķķuķı ile ħalķ ortasında ulu itmişdür. Pes ħalķı ve fażl
u iĥsānı sebebi ile ulular.
ǾAbdu’l-BāǾiŝ ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā anuñ ķalbini cünūn-ı ĥaķīķiyye ile
iĥyā idüp diriltmişdür. İrādetiyle nefs śıfatlarından ve şehvetlerinden ve hevāların
dan / öldükden-śoñra. Ve ‘el-BāǾiŝ’ ismi mažharı ķılmışdur. Pes ol-daħi cehl ile
ölenleri Ǿilm ile dirildür ve ĥaķ meźheb üzre baǾŝ ider. YaǾnī ĥaķ meźhebe girmesine
sebeb olur.
ǾAbdu’ş-Şehīd ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā her şeyde şehīd ve Ǿālem-i müşāhede
ider. Kendü nefsinde ve ġayrīde bu müşāhedeyi ider. ǾAbdu’l-Ĥaķ ol kimsedür ki,
Allāh TeǾālā aña ‘el-Ĥaķ’ ismi ile tecellī idüp anı; işlerinde ve sözlerinde ve sāǿir
aĥvālinde bāŧıldan śaķlamışdur. Pes her şeyde Ĥaķķ’ı görür. Zīrā Ĥaķ kendü Źāt’ı
ile vācib ü ķāǿim ve ŝābitdür. Seviy ile müsemmā olan, źātı ile bāŧıl ve zāǿildür. Ĥaķ
ile ŝābitdür. Pes śūret-i bāŧılda ĥaķķı ĥaķ, bāŧılı bāŧıl görür.
ǾAbdu’l-Vekīl ol kimsedür ki, maĥbūblar esbāba nisbet itdükleri cümle işleri
esbāb śūretinde āǾil-i Ħudā idügin görür. Pes esbābı taǾŧīl idüp, cümle umūr ve

64
65

“Bana inansınlar”. (Bakara, 2/18 )
Metinde ‘seversek’ şeklinde yazılmış.

sat.
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meśāliĥi Allāh’a ıśmarlayup Allāh’uñ vekīl olduġına rāżī olur. ǾAbdu’l-Ķavī ol kim
sedür ki; Allāh’un ķuvvetiyle Şeyŧān ķahrına, Şeyŧān Ǿaskeri ķahrına ķuvā-yı nefsā
niyyedür. Ġażab ve şehvet ve hevā-yı nefs ve ĥubb-ı māl u cāh ve ĥubb-ı dünyā gibi
ve ins ü cin ve şeyŧānları -ki Ǿadū Ǿavanlardur- anlaruñ ķahrına ķavī ve ķādir olur.
Pes maħlūķātdan kendüye ħuśūmet ve muķāvemet idenleri ķahr idüp cümlesine
ġālib olur.
ǾAbdu’l-Metīn ol kimsedür ki, dīninde ķavī olup iġvā itmek esbāb[ın]dan mü
teǿeŝŝir olmayup, Ĥaķ TeǾālā reǿyin esbāba mülāyemet göstermeye şedīd ü metīn
olmaġın. Pes ǾAbdu’l-Ġavī her şeyde müǿeŝŝirdür, ǾAbdu’l-Metīn hīçbir şeyden mü
teǿeŝŝir olmayandur.
ǾAbdu’l-Velī ol kimsedür ki, śāliĥīn ü müǿminīnden Allāh TeǾālā anı tevellī idüp
kendüye dost itmişdür ki, / Allāh TeǾālā “ve huve yetevelle’ś-śāliĥīn”66 yaǾnī “Allāh
TeǾālā śāliĥleri dost idinür” diyü buyurur ve yine “Allāhu veliyyu’l-leźīne āmenū”67
yaǾnī “Allāh TeǾālā müǿminlerüñ dostıdur” diyü buyurur. Pes ol da68; Allāh’un evliyā
sını, śāliĥīn, müǿminīnden Allāh dostluġı ile dost idinür. ǾAbdu’l-Mubdī ol kim
sedür ki Allāh TeǾālā anı bidāyet-i ħalķa müŧŧaliǾ itmişdür. Pes ħalķ emr-i evvelin
müşāhede ider. Pes iźn-i Ħudā ile ħayrātdan niçe şey ibdā ve ižhār ider.
ǾAbdu’l-Ĥamīd ol kimsedür ki, Ĥaķ aña evśāf-ı ĥamīdesiyle tecellī itmişdür.
Anuñ-içün ħalķ aña ĥamd ider, ol Ĥaķ’dan ġayra ĥamd itmez. ǾAbdu’l-MuǾīd ol
kimsedür ki, Allāh TeǾālā anı cümle ħalķa ve emr-i iǾādesine müŧŧaliǾ ķılmışdur.
İźn-i Ĥaķ’la iǾādesi vācib olan şeyi iǾāde ider ve Ǿāķibet-i meǾādını aĥsen-i vech üzre
müşāhede ider. ǾAbdu’l-Muĥyī ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā aña ‘el-Muĥyī’ ismi ile
tecellī idüp iĥyā-yı mevtā69 ķudretiyle ķalbini iĥyā itmişdür. Ĥażret-i ǾĪsā Ǿaley
hi’s-selām gibi.
ǾAbdu’l-Mumīt ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā anuñ nefsini ve hevāsını; ġażab ve
şehvetini öldürmişdür. Pes ķalbi dirilüp Ǿaķlı nūrlanur. Ĥayāt-ı Ĥaķ ve nūr-ı Ĥaķ
ile ĥattā ġayra teǿŝīr ider. YaǾnī Allāh TeǾālā aña tecellī itdügi śıfatdan müteǿeŝŝir
o(lmaķla)70 ġayruñ nefsiñ ķuvāsını himmetiyle öldürür. ǾAbdu’l-Ĥay ol kimsedür
ki, Ĥaķ TeǾālā aña ĥayāt-ı sermediyye ile tecellī idüp evvelde ĥayāt-ı ebediyye ile
ĥay olmışdur.
66
67
68
69
70

Araf, 7/19
Bakara, 2/25
Metinde ‘evvelde’ şeklinde yazılmış. sat.
Metinde ‘mevtīye’ şeklinde yazılmıştır.
sat.
Der-kenâr.
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ǾAbdu’l-Ķayyūm ol kimsedür ki, eşyānuñ Ĥaķ’la ķıyāmını müşāhede idüp Ĥaķ
aña ķayyūmiyyetle tecellī itmişdür. Evvelde ħalķuñ maślaĥatlarıyla ķāǿim, Ĥaķķ-i
le ķayyim, ħalķda; Ĥaķķ’uñ emirlerini Ĥaķķ’uñ ķayyūmiyyetiyle muķīm. Ħalķuñ
ĥayāt ve maǾīşet ve sāǿir maślaĥatlarında / Ĥaķķ’uñ ķayyūmiyyetiyle ħalķa imdād
idici olmışdur.
ǾAbdu’l-Vācid ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı Ǿayn-ı cemǾ-i eĥadiyyetde vücūd
ile taĥśīś itmekle vücūd-ı aĥadi bulup vācid-i mūcidi bulmaķla ġayrıdan müstaġnī
olmışdur. Zīrā Ĥaķķ’a āǿīz olan, cümleye āǿīz olur. Pes bir şey daħi istemez. Zīrā bir
şey eksigi ķalmaz. ǾAbdu’l-Mācid ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı evśāfıyla müşerref
idüp ve mecd ü şerefden müsteǾad olup taĥammüline ŧāķatı ķadar Ǿaŧā itmişdür.
ǾAbdu’l-Mecīd gibi, ǾAbdu’l-Vāĥīd ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı Ĥażret-i Vāĥi
diyyete yitişdürüp ve aña cemīǾ esmā-yı İlāhiyyeyi eĥadiyyetini keşf it[dür]mişdür.
Pes idrāk itdügin Esmā-yı Ĥaķ-ile idrāk ider ve işledügi işi Esmā-yı Ĥaķ’la işler ve
Esmā-i Ĥusnā ve huve[yi] muşāhedehe ider. ǾAbdu’l-Eĥad ol kimsedür ki, anuñ-i
çün ķuŧbiyyet-i kübrā ve eĥadiyyet-i ūlā ile ķıyām olan śāĥibu’z-zamān ve ‘mirśa
du’l-vaķti ve’l-evān’dur.
ǾAbdu’ś-Śamed ol kimsedür ki, mažhar-ı śamediyyet olup defǾ-i beliyyāt ve
nāǿibāt ve īśāl ve imdād-ı ħayrāt içün aña mürācaǾat olunur. Ve refǾ-i Ǿaźāb içün
Allāh anuñla istiş āǾ olunur ve aǾŧā-yı ŝevāb içün andan istimdād olunur. Ol kimse;
Allāh’a, Ǿāleme rubūbiyyetinde nažarı, muĥayyeldür.
ǾAbdu’l-Ķādir ol kimsedür ki, ‘el-Ķādir’ ismi tecellīsiyle maķdūrātda Allāh’uñ
ķudretini müşāhede ider. Pes anuñla baħş-ı İlāhī žuhūr iden yed-i ķudret śūretidür.
Aña bir şey mümteniǾ olmaz. Ve her şeyde yed-i İlāhī müǿeŝŝir olduġını müşāhede
idüp dāǿimā maǾdūmāta vücūd mededi īśālini ve maǾdūmāt kendü źātlarıyla maǾdūm
idüklerin müşāhede idüp kendü nefsini źātıyla maǾdūm görür. Cümle eşyāda ķud
ret-i İlāhī ile kendü müǿeŝŝir iken ǾAbdu’l-Muķtedir daħi ǾAbdu’l-Ķādir gibidür.
Īcād ve īcād ĥālini müşāhede / itdügi içün.
ǾAbdu’l-Muķaddem ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı taķdīm idüp śaﬀ-ı evvel
ehlinden ķılmışdur. El-Muķaddem ismi tecellīsi ile pes her taķdīme müsteĥaķ olan
kimseyi ve her işi taķdīm ider. ǾAbdu’l-Muǿaħħir ol kimsedür ki, ŧuġyān idüp ĥu
dūdu’llāhda taķśīr ya tecāvüz iden kimseler ki işinden Allāh anı teǿħīr itmişdür,
El-Muǿaħħar ismi ile. Pes evvelde her günahkār ve ŧāġī olanı teǿħīr idüp ĥaddine
getürür; taǾaddī ve tuġyāndan menǾ ider ve yine işlerden teǿħīri vācib olanları teǿħīr
ider. Gāh olur Allāh TeǾālā baǾżı ķavme ǾAbdu’l-Muķaddem ve ǾAbdu’l-Muġnī[ǿi]
cemǾ ider.
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ǾAbdu’l-Evvel ol kimsedür ki, her şey üzre Ĥaķķ’uñ evveliyyet ve ezeliyyetini
müşāhede itmişdür, bu ‘ism-i Evvel’ ile taĥaķķuķ sebebi ile. Pes ŧāǾāta müsābaǾat
ve ħayrāta müsāraǾat üzre cümleden evveldür ve ezeliyyetiyle taĥaķķuķ sebebi ile
ħalīfe ile ķalanlardan da evveldür. ǾAbdu’l-Āħir ol kimsedür ki, ħalķuñ fenāsından
śoñra Ĥaķ TeǾālā’nuñ beķāsını ve āħiriyyetini müşāhede idüp “kullu men Ǿaleyhā ān
ve yebķā vechu Rabbike źu’l-celāli ve’l-ikrām”71 maǾnāsıyla müteĥaķķıķ olmışdur.
Üzerine vech-i bāķī şems ŧoġmaķla beķā-yı Ĥaķ’la bāķī olup liķā-yı Ħudā ile fenā
dan emīn olmışdur. Gāh olur ki baǾżı evliyā ǾAbdu’l-Evvel ve ǾAbdu’l-Āħir olmaġıñ
maǾan ikisi ile muttaśıf olur.
ǾAbdu’ž-Žāhir ol kimsedür ki, ŧāǾāt u ħayrātla žāhir olmışdur. Allāh TeǾālā aña
‘ež-Žāhir’ ismi sırrından keşf idüp Ĥaķķ’uñ žāhir idügi[ni] bilüp Ĥaķķ’un žāhir
şeyi ile muttaśıf olmışdur. Pes ħalķı kemālāt-ı žāhiriyye ve kendülerin anuñla tezyīn
itmege daǾvet ider. Ve teşbīhi tenzīh üzre tercīĥ ider. Nitekim Ĥażret-i Mūsā Ǿaley
hi’s-selām öyle idi Yehūda / cinān ve melāź-ı cismāniyye vaǾd itdi ve nūrını altun-ile
yazup ĥacmini büyük etmekle taǾžīm itdi.
ǾAbdu’l-Bāŧın ol kimsedür ki muǾāmelāt-ı ķalbiyyede mübālaġa idüp Allāh ile,
iħlāś-ile muǾāmele itmegin Allāh TeǾālā sırrını pāk ve ‘el-Bāŧın’ ismi ile tecellī idüp,
rūĥāniyyeti ġālib olup, bevāŧın-ı aĥvāline muŧŧaliǾ olup muġayyibātdan ħaber virür.
Pes ħalķı kemālāt-ı maǾneviyye ve sırlarını taŧhīr ü pāk itmege daǾvet ider ve tenzīhi
teşbīh üzre tercīĥ ider. Nitekim Ĥażret-i ǾĪsā Ǿaleyhi’s-selām semāvāt ve rūĥāniyyāt
ve Ǿālem-i ġayba daǾvet idüp ħalvet ve iǾtizāl ile ve mülebbesde taķaşşeǾe-ile emr itdi.
ǾAbdu’l-Vālī ol kimsedür ki, aña Ĥaķ TeǾālā ‘el-Vālī’ ismi ile tecellī itmekle ħalķa
vālī itmişdür. Pes kendü nefsine ve ġayra siyāset-i İlāhiyye ile velāyet ve ĥukūmet
ider. Ĥaķķ’uñ Ǿibādetde Ĥaķķ’uñ Ǿadlini iķāmet ve ħalķı ħayra daǾvet idüp maǾrūf-ile
emr ve münkerden nehy ider. Ĥaķ TeǾālā daħi aña ikrām idüp Ǿarş gölgesinde gölge
lenen yidi kimselerden itmişdür. Evvel yidi kimselerden biri yiryüzinde žillu’llāh olan
sulŧān-ı Ǿādildür. Anuñ mīzānı, ħalķuñ mīzānından aġırdur. Zīrā reǾāyānuñ ħayrāt ve
ĥasenātı anuñ mīzānına ķoyuvirilür, anlaruñ ecrinden72 bir şey eksilmeksizin. Zīrā
Allāh TeǾalā dīnini anlar içinde anuñla iķāme idüp, oldur anları ħayrāta sevķ itdi.
Pes ol dīn-i ĥaķķuñ nāśır ve müǿeyyedi olup Ĥaķ TeǾālā da anuñ müǿeyyidi ve ĥāfıžı
olmışdur. ǾAbdu’l-MuteǾālī, müteǾālī Ǿulvda ġayrıkinden Ǿālī olandur. Pes ‘el-MuteǾālī’

71
72

“Yer üzerinde bulunan her şey ânidir. Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki
kalacaktır”. (Rahmân, 55/26-2 )
Metinde ‘ecrāndan’ şeklinde yazılmıştır.
sat.
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ismine mažhar olan kendüye ĥāśıl olan her Ǿuluvv-i kemāle ķanāǾat itmeyüp andan
Ǿālīsine teraķķī ister, himmet-i Ǿāliyesiyle. / Zīrā ki Ǿuluvv-ı mekān ve mekānetden
ve her taķayyüdden muķaddes ve muŧlaķ, Ǿuluvv-ı ĥaķīķi müşāhede itmişdür. Pes
dāǿimā cemīǾ-i kemālātda Ǿuluvvu’s-sır. Görmez misiñ ki, Ĥażret-i Peyġamber śalla’l
lāhu Ǿaleyhi ve sellem rütbede cümle ħalķuñ ekrem ve aǾlāsı iken niçe “ve ķul [Rabbi]
zidnī Ǿilmen”73 ile muĥāŧab oldı ki, Ĥaķ TeǾālā ĥabībine taǾlīm [i]tdürüp74 yā Rab!
Ǿİlmi[mi] ziyāde eyle” diyü niyāz it, buyurur. Zīrā ki Ǿilmu’llāha nihāyet yoķdur. Maž
har-ı nīkde Ǿilmüñ dāǿimā teraķķīsine nihāyet olmaz.
ǾAbdu’l-Birr ol kimsedür ki, maǾnā ve śūret cümle envāǾ berr ve iĥsānıyla mut
taśıf olmışdur. Pes berr envāǾından her neye ķādir olursa eydür ve fażl ve iĥsāndan
her neye mālik olursa eydür. ǾAbdu’t-Tevvāb ol kimsedür ki dāǿimā nefsinden ve
mā-sivāǿu’llāhdan Ĥaķķ’a rucūǾ idüp tevĥīd-i ĥaķķīķi müşāhede itmişdür. Pes günā
hından Allāh’a tevbe iden her kimsenüñ tevbesin ķabūl ider. ǾAbdu’l-Muntaķīm
ol kimsedür ki, anı Ĥaķ TeǾālā Ǿibādetde vech-i meşrūǾ üzre ĥudūdını iķāmet içün
ķaǿim itmişdür. Pes anlara mülāyemet ve leyn ile muǾāmele itmez.
ǾAbdu’l-ǾAfuv ol kimsedür ki, ħalķa Ǿafvı çoķ, muǿāħeźesi az ola. Belki her ken
düye ce ā ve eźiyyet ideni Ǿafv ide ki Ĥażret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem
‘Ĥaķ TeǾālā Ǿa v olan ķulı sever’ buyurdılar. Ve yine buyurdılar ki sizden evvel olan
lardan bir kimse ĥesāb olundı. Hīç ġayrı bulunmadı ve lākin māldār idi. Kendüye
borclu olup edāsına ķādir olmayanlardan ħiźmetkārlarına tecāvüz emr iderdi. Ĥaķ
TeǾālā buyurdı ki; tecāvüzde biz andan eĥaķķuz. Pes ol kimseden tecāvüz itdiler.
ǾAbdu’r-Raǿūf ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı raĥmet ve re´fetine mažhar it
mişdür. Benī Ādem-i maħlūķātda andan merĥametlü kimse / yoķdur, illā ĥudūd-ı
şerǾiyyede ki bir kesden žuhūr iden günāh içün ĥaddu’llāhı icrā itmegi aña raĥmet
görür. Žāhirī niǾmet ise de bu sırrı ħāśśatu’l-ħāśśa bilür źevķ-ile, ġayr bilmez. Pes
žāhiren ĥad iķāme itmek, bāŧında aña Ǿayn-ı raĥmet ve re´fetdür.
ǾAbdu Māliku’l-Mulk ol kimsedür ki, mülku’llāh’uñ mālikiyyetini müşāhe
de itmişdür. Pes nefsini Ĥaķķ’uñ ħāliś mülki görüp Ĥaķķ’uñ Ǿubūdiyyeti ile mü
teĥaķķıķ olmışdur. Ĥattā Ĥaķķ’a Ǿubūdiyyeti ile Ĥaķķ’uñ kendüye temlīk itdügi
şeyden ve ġayrı eşyādan meşġūl olup kendüyi Ĥaķķ’uñ Ǿubūdiyyetine taħśīś itmiş
dür. Pes Ĥaķķ’uñ ĥaķ üzre ķavli olup Ĥaķ kendü keremine lāyıķ mücāzātla mü
cāz[ā]t idüp iĥsān itmişdür.

73
74

“Rabbim ilmimi artır”. (Taha, 20/1 )
Metinde ‘yitürüp’ şeklinde yazılmış. sat.
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ǾAbdu Źu’l-Celāli ve’l-İkrām ol kimsedür ki, Ĥaķķ’uñ śı ātıyla muttaśıf olup
esmāsıyla müteĥaķķıķ olmaġın Ĥaķ anı iclāl ve ikrām itmişdür. Pes Ĥaķķ’uñ esmā
ve śı ātı nice muǾazzez ü münezzeh ve pāk ü mükerrem ve celīl ise de; mežāhiri de
öyle muǾazzez ü münezzeh ve pāk ü mükerrem ve celīldür. Anuñ-içün aǾdāsından
her kimse ki anı görse, celālet-i ķadrinden aña ħużūǾ ve ikrām ider. Evvelde ev
liyāǿu’llāhı ikrām idüp aǾdāǿu’llāha ihānet ider.
ǾAbdu’l-Maķsiŧ ħalķuñ Ǿadliyle ķāǿim evliyānuñ efżal ve aǾlāsıdur. Ĥattā ġayr
içün aśālet, kendü nefsinden ķıśāś ider. Ĥaķ alıvirüp ġayr bilüp ŧoymaķsızın ve her
ĥaķ śāĥibinüñ ĥaķķını alıvirür. Ve her cevr ve žulmi izāle ider. Zīrā kendüye tecellī
olunan Ǿadl-i Ħudā ile Ǿadl ider. Pes nūrdan kürsīde oturup istedügini Ǿālī, istedügini
źelīl ü ĥāķīr ider. Nitekim Ĥāżret-i Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem “muķsiŧ
ler nūrdan minber üstindedür E \
OD
ǾAbdu / ’l-CāmiǾ ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı cemīǾ esmāsına ve cāmiǾiyyetine
mažhar itmişdür. Pes cemǾiyyet-i İlāhī cemǾi ile kendü nefsinden ve ġayrdan mü
teferriķ ve perīşān olanları cemǾ ider. ǾAbdu’l-Ġanī ol kimsedür ki Ĥaķ TeǾālā anı
cümle maħlūķātdan aġnā itmişdür ve lisān-ı istiǾdāddan ġayrı lisānla istemeksizin
cümle muĥtāc olduġı şeyi aña iĥsān itmişdür. Faķr, źātı ile müteĥaķķıķ olup cümle
himmeti ile Ħudā’ya i iķār içün Ǿarż-ı faķrı ve ŧalebi ancaķ lisān-ı istiǾdād iledür,
ġayrı ile degüldür. ǾAbdu’l-Muġnī ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā anı kemāl-i ġınāsın
dan śoñra ħalķı ifnā idici itmişdür. Ħalķuñ ĥācetlerin yitürüp eksiklerin tamām
ider. Allāh aña ‘el-Muġnī’ ismi tecellīsiyle teǿyīd ve iġnāsından himmet itmekle.
ǾAbdu’l-MāniǾ ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā anı her anda fesād olan şeyden menǾ
ve ĥimāyet itmişdür. Eger kendü anda ħayr var śanup dileyüp istediyse de māl u cāh
ve śıĥĥat ve bunlara beñzeyenler gibi aña “Ǿasā en tekrahu şeyǿen ve huve ħayrun
lekum ve Ǿasā en tuĥibbū şeyǿen ve huve şerrun lekum”75 maǾnāsın müşāhede itdür
mişdür. YaǾnī Allāh TeǾālā buyurur ki: “Siz bir şeyǿi kerīh görmege yaķlaşursız. Ol şey
size ħayırludur. Ve siz bir şeyi sevmege yaķlaşursız ol şey size şerdür”. Ve ĥadīŝ-i ķudsīde
Allāh TeǾālā buyurur ki; “taĥķīķen ķullarımdan baǾżı marīż itdüm. Eger marażdan
ķurtarsam aña şer olur ķullar meśāliĥine ben aǾlemüm. Anlaruñ tedbīrini istedügüm
gibi iderüm”. Bu isim ‘el-MāniǾ’ ile müteĥaķķıķ olan kimse aśĥābını kendülere ża
rarlu şeylerden menǾ ider. Ve her ne yire varursa, Ĥak TeǾālā anuñla fesādı defǾ ider.
Eger fesād ideler76 kendülere eyüdür. / Ħayırlu žan iderlerse de.
75
76

“Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz
bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür”. (Bakara, 2/2 )
Metinde ‘idenler’ şeklinde yazılmış.
sat.
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ǾAbdu’ż-Żār ve’n-Nā Ǿ ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā “faǾǾālun limā yurīd”77 yaǾnī
istedügini işleyici” olduġın müşāhede itdürüp aña tevĥīd-i efǾāli keşf it[dür]mişdür.
Evvelde āǿide vü żararı ve her ġayrı ve şerri Ĥaķ’dan görür. Pes bu isimler ile mü
teĥaķķıķ ve mažhar olan Ĥaķ emri ile ħalķa żarr u nā Ǿ olup gāh olur Ĥaķ TeǾālā
baǾżı Ǿibādını bu isimlerüñ yalñız birine maĥśūś ider. Pes baǾżı Ǿibādı żarra mažhar
itdi. Şeyŧān ve aña tābiǾ olanlar gibi ve baǾżı Ǿibādı nefǾe mažhar itdi. Ĥıżır Ǿaley
hi’s-selām ve aña münāsib olanlar gibi. ǾAbdu’n-Nūr ol kimsedür ki, Ĥaķ TeǾālā aña
‘en-Nūr’ ismi ile tecellī idüp “Allāhu nūru’s-semāvāti ve’l-arż”78 maǾnāsın müşāhe
de itmişdür. Nūr ol şey-i žāhirdür ki cümle şeyler anuñla žāhir olur. ǾAbdu’l-Hā
dī, ism-i ‘el-Hādī’ mažharıdur. Ĥaķ TeǾālā anı ħalķa hādī idüp, Ĥaķ’dan śıdķ-ile
nāŧıķ olup, Ĥaķķ’uñ aña inzāl idüp emr itdügini ħalķa iblāġ ider. Bi’l-aśāle Ĥażret-i
Peyġamber śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem ve bi’t-tebeǾiyye vereŝesi gibi. ǾAbdu’l-BedīǾ
ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā źāt u śı āt; efǾālinde bedīǾ idügin müşāhede idüp ‘el-Be
dīǾ’ ismi mažharı olmışdur. Pes ġayrılar Ǿāciz olduġı şeyi yiñiden ižhār ider, ‘el-BedīǾ’
ismi mažharriyyetle. ǾAbdu’l-Bāķī ol kimsedür ki, Allāh TeǾālā aña beķāsını müşā
hede itdürüp anı kendüye beķāsıyla bāķī ķılmışdur, cümlenüñ fenāsında. Pes ol da
Ǿaynına lāzım olan Ǿubūdiyyet-i maĥž ile Rabb-ı Bāķī’ye Ǿibādet ider. ǾAbdu’l-Vāriŝ
ism-i ‘el-Vāriŝ’ mažharıdur. ǾAbdu’l-Bāķī levāzımındandur. Zīrā nefsinüñ fenāsın
dan śoñra beķā-yı Ĥaķ’la bāķī olduķda, Ĥaķ TeǾālā cümlenüñ fenāsından śoñra
cümleden vāriŝ / olacaġı eşyāya anı vāriŝ itmekle muǾazzez ve mükerrem idüp enbiyā
ve evliyānuñ Ǿulūm ü maǾāri ne vāriŝ itmişdür.
ǾAbdu’r-Reşīd ol kimsedür ki ‘er-Reşīd’ ismi tecellīsiyle Allāh TeǾālā aña rüşd
iĥsān idüp irşād-ı ħulķ içün iķāmet itmişdür. Ĥaķķ’a dünyevī ve uħrevī, maǾāş
u meǾād, umūr [u] meśāliĥine ħalķı irşād ider. Nitekim Ĥażret-i İbrāhīm Ǿaley
hi’s-selām ĥaķķında “veleķad āteynā İbrāhīme ruşdehu”79 buyurulmışdur. ǾAb
du’ś-Śabūr ol kimsedür ki, ‘eś-Śabūr’ ismi tecellīsiyle umūrda müteŝebbitdür. ǾUķū
bāt ve mevāħiźātda Ǿacele itmez ve mülemmāt defǾinde istiǾcāl itmez ve mücāhedātda
ve Allāh TeǾālā kendüye emr itdügi ŧāǾatda ve Allāh TeǾālā mübtelā itdügi beliyyātda
ve kendüye ŧārī olan izdiyātda śabr ve taĥammül ider.

77
78
79

Burûc, 85/
“Allah, göklerin ve yerin nurudur”. (Nûr, 24/3 )
“And olsun ki, biz İbrâhim’e doğruyu bulma yeteneği vermiştik”. (Enbiya, 21/5 )
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تذ ي تذ ي

بو ع د ل م

شي

د حضرت ر ڭ س اء ح نى

ي

د ب شي ف ي

بو س

مناجاتيد :

بر ي ب

[Faķīh, Ǿālim, Ǿārif, Şeyħ Ebū ǾAbdu’llāh Muĥammed bin Şeyħ Faķīh Ħaŧīb
Ebū İsĥaķ İbrāhīm bin ǾAbbād [er-]Rundī (ö. 792/1390) ĥażretlerinüñ Esmā-yı
]Ĥüsnā ile olan münācātıdur:

س

له

ب

؛

ل لرح

2

ال  :ل ب عي ،

4

ا حي  :ح ن بد و جن

3
5

ام

ل ير جا  1عام .

6
٨

ا مؤم  :من م ل ز

٩

 :قدسن ع ل يو

اس :س ن م ك
ا مهي

:ج ن

[

بو

لن

م ف

ب رب

ك ر،

مي  ،ج ن م

قن م مز د

 ] /22/ل ه يني

يا

شا د

ا ب

12

ا م ر :ج ن م ل و

13

1

ا ج ا  :ج ر حال ب و ف ة مر
ا خال :

 :جا

.

أتي ب

1٠

ق ق

ف شد د

فا  ،طهر م لذ و

ا عز ز :ج ن ل زت م ل أ بي بي د  ،س

11

ما كو م أ با ب بي د .

ر م ا تاما كام  ،ج ن بالو و لى حضر

ا قد

7

قن م ل ا عند جو

ا ح  :ح ن ب يو
 :لد يا

لرحي

،

ت

ي ل را

ما

ل ا

توفي ل اعة ،عص ن بي

ل

ل يا .
ل

سي .

فر.

عهد حاف ا

ن باع ا

ن ج ا ع ىعا .
ي ل

بو

لن ي

.

عيا.

عز لد .
ّ

قضا .

م ك ظ مة ت اعة.
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14

ا با ء :ج ن م

16

ا غ ا  :غ رل ج ي ل ا ر لص ا ر

15
17
1٨
1٩
2٠
21
22

مصو  :و
ا ّ

ير ل ر ة،

بصو ع و

ا قها  :شهدل قهر ،
ا ا :

ا

ل م جز

:

ل بو

.

ا

قا ح

23
24

ا م ز -ا مذ  :عز ب ز ل وحيد

 -ا ف :

ل

اس ي  :س ن ب ا

ل

26
2٨

ا عد  :ج ن م

اح  :ج ن ل

ف

جا

2٩

ال ي  :ل

31

اح ي :

3٠
32

ا خ ير :ب ا

ت م

تو ذ ب ا ت

ع لن

م ع

ا

مو

قضا  ،ق

و م سر ر ل يو  ،ج ن

ن ب

ا ل

ب ن

م

ف ن ب رب
و

ا
بو ء لى

ل ي ا .

ل ر عي

بصير تامة ف ج نا ك م
م

حو ل

م جز ّبر

ل ي  ،ح ن ب ا

ي .

 ،ب

من .

في ل ير ،ج ن م

ح ا شر

ح ا غا ة مال .

ل

.

ا  ،تذلن بات ا

ش ا

لض ا ر.

ن لى مر ات .

و بال د ف ج ي ع ال

ب ف قد

ة

ب اء بها ،

س اع

ا ع ي  :ف ك ر ا ف تنال

م اما

و

ن

وج

س ا.

بصر ف ك مر ه .

ا بصير :ج ن بصير ف

27

وج ل

 -ا باس  :ق ضن ع م اب ة

جناب .

بأ و م رفة بوبي .

ما تر ى ب عن ،

ا خاف

25

ما

ل

ل ا  ،ح ن ب ا

اع ي :ع ن م ع
ا قاب

ّ ،و

تؤمن م ر .

قن ع ا اف ا

افا  :ف

ن بأ

نة سر ة.

ير ب ا س
ل

.

ا.

[ ] /22/

م

ح ا .
ّيا

ر  ،ج ن ع ي له ة ف

و.

م ل رق

ل يو .
ل رق

لى
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33

ا غ و  :غ رل ج ي ل

35

ا ع ّ  :باس

34

Yar, Yazıcı, Ceylan Şifâî Mehmed Dede’nin H

ا ا لذ و  ،ب ن م

اش و  :ج ن ش و ل ا
ا

ل ا .

لُى ل

و

ب ع ّم

و

ا

غا ة ل رغو .

كر ح ا

عي ف

 ،ج ن عند م

36

ا ك ير :ف ك ير

37

ا ح ي  :ح ن م مو ف ة موج ا عذ ب  ،ج ن ح ي ا ل ا س

3٨

ا م ي  :قين ظا ر باطنا بأح

3٩

بال

و با

ل ير.

اح ي  :س
ع ا

ن بال

حو .

اس ة ق

4٠

اجي :ف جي

41

ا كر  :ج ن م ل رمي ب اع

42

ا قي :

43

ام ي  :س

45

ا ح ي  :ف ف ال ف

44

ول

م ي .

ف جو

جن .

قن م مر ق

بد ع ل ة لن يا .
ل

ا س  :س
فا

عا

تر ل ا منها.

46

ا

47

ا م يد :ب ن ع ي ل أ

ف قو

:

ف طاقة

ل م

قا  ،عن ع ى طاع
ا

ل

ف ج ي

ل ؤ  ،ك ح

يز ،ج ن م جي
م

ل

ل ؤمني .

سأل  ،ج ن م

شذ [  ] /23/عنها،

ل ح ةت

ا .

ع و

ف ج ي

ف ما
ل ر

م م ا د قرب ما ذ
جا

ح ا ،

قا .

 ،كرمن بالن ر لى جه

ب ا ن ن م ل صيا

ا م ل ربي  ،ج

صي
ن م

ج ل

عوت

ك ش ء ح ة ع ا ،س ن م لرح ة ل

ليا

جا

افة لى ك ر ا ح ير ،ج ن م ل ر ء ل

ك اب .

.

ف ق
قن م ل

ت

س

.

ح ا فر قي ا.
ن ع م اس

ل  ،ج

ل

د ما و عا ة م ا
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4٨

ا باع  :ب

4٩

ا شهيد :ج ن ل ا دت م يا ب

5٠

ج ي ل ّر.

اح :ح

ل

و طر ل ير م

جا

ز

.

51

ا كي  :ج ن م ل وك ي ع ي ف

52

ا قو  :قو ع ى ل

54

ا ل  :ج ن بو

53
55

ق منها.

ن م ينا،

ل
ا

ل ّيا برعا ة ح وق

ين قو ا م ينا.

ا ح يد :ج ن م ل امد ل
ع يه م لن يي
لو ء ل د ف مر ّلذ
ع ى ك حا

56
57

ا م د ء -ا م يد :ج ن م

5٨

ام ي  -ام ي  :ح ق

6٠

ا قيو :

61
62
63

مو ك ها،

طاعة ّبر ،قن شر ك

ا م ص  :ك ش ء عد

5٩

يا.

ف ب و ح ي ة م ح ا توحيد  ،س

لوقو ع ى حد

ام ي  :ج

ل ير ،ث ن
م

عد
بذل

ف ا .

د ب

اب

ا ح  :حين حيو طي ة ،س ن م شر
قن م م رفة قيومي

ما ي ر ب ك ع ير.
ا جد :جد م
ا ماجد :فا
لى ل

اف

جو

[ /23/

ى.

ا حد -ا حد :ج ن

ما س ر

م

طرفة عي

ف ّيا.

م ل اكر  ،ح ر
ل هد ء لصال ي .

عذب .

صي

س ا

يا ،

ت
نى

ل

و لى باب

ب هو ع ي

.

ي

ب م ك ل دبير م م ا د ل اف

جو بال ا.

] م يد

ن بال يا ب

شر.

ع ى مر

بوجو توحيد  ،م

ب ز

ت ن لى

حاطة قد  ،ج ن م ل

حاطة قد .

ع ا

و ل

جر

س ا ح نى ،ع ن م م ا

حيد بوجو حد ي

له ة ما

مؤ د ب هو فر ي .

في
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64

ا

65

اقا :

ل قد

ف س و

حرك .

باج ر

ا.

66
67

ج ي

قن

د:

مو .

ا م د  :ب زت ف

7٠

ا ل  :تولن بهد

72
73

76

ا ظا ر -ا ب

ل

و

ا

ل

ل اعا

ا تو :

ظا ر بوظا

قو مؤل ة م

ل

دثا ،

ا

.

قن لي توبة صوحا،

ا ع ّو :ع
ا

من باق ر

عن ب ض

 :ك ب ف لد

لذل ،

7٩

ام

لو كر  :عذ م لض

عدل .

ا جام  :ج

قرب

قن

له

ل ب وت

لي ي .

يا مر يا.

تد ل لى ل

ال ة مي

ف ن لصال ل و

.

بي د

،

لي ي .

.

كرم

ل

ام

ي

جنوبا.

.

م نا .

ل م لر فة بال ؤمني ق ا فر

جر .

ن بال

م صرفا

ف ج ي ل

لن ر لي .

تأ

باطن ب ا

ف ج ي حو ل ب ض

كو

ت ا

ا م ال م شهو ت الي

فا حي ا ،ق

 :عو ب م م ال

:س

لد ،

م

ل

ال ا .

تؤ ر م لهال ي

ح ا  ،عام ن ب و

ح ا ع ي ا.

ا ل

ل

ل اب ي ،

 ،ج ن م

ل

» تن

ص د لي به ة ف

ف ق ض  ،ج ن ب هو ق د

ا ّبر :ج ن عند بر ت يا م بر ب

77

٨٠

:ح

ا م ال  :ع س ا

ا مال ال

7٨

ال ة ك ا

 -ا آخر :ك ن عند م

 « ]74ا من

75

ل صو  ،ج ن م

ا م د  -ا م أخر :قدمن ف ح ية ل اب ي لى

6٨

71

H

دةت ض

ا

6٩
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٨1

ا غن  :ج ن غنيا باف ا

٨2

ا م ن  :غنن ع ل و ل با

٨3

ا ما  :من ن  2ب ي عنا

٨4

ا ا  -ا اف :

٨5

او :ج

٨7

ا بد  :ل

٨6

٨٨
٨٩

باح ا

عي .
.

ل

ر ،د

ا ا  :د

ك ل ا

ا باق  :ف
ا

لن ي .

و

چو

ر،

ثة و

لى طاع

ر ع ى طاع

ى ل ع ى سيد ا م

 ]٩3ت بال ير.

سال ت ا
پ

لد

عن ر

ن بأشر

م غير قيا

هاء ل ا

٩1

لد

ع ا ،

 :صصن م

م رف .

ر عنا ك

ب ف لنا  ،ل ن م

ش ا .

و :

]٩4

م شر شر  ،ح ن ب

منا ل هو ل ناف ل ا ر .

ح

٩٠

ا

و

ي

يا و

ا لي  ،عن ع ى مو

لينا ك

ل و م

ا شيد :شد

]٩2

لى كرم  ،فضال

ج ال .

ك

عي

ك ها بصد

ل وك

م

ت ا

عا

ر ،ج ن م
كر م

بد يا

سن ل ا .

جو .

م ا  ،ظهر ل م بد ح

ل م م ا ل اء ل

م

ب ا كر  ،ج ن ب ض
 ،ج ن مرشد ل ا

ع م صي  ،ج ن

د ل

ا /گر ڭ تا

ل ا  /د بند تا

لو فر.

ما ن

ثة جنة

م

لى طر توحيد

و ف بو

س ت ي ا ك ير بد  ،ل

عافي .

دل

ت ا تا

ڭ ل

ا ] /24/ [.

[Risāle tamām oldı ey nīk nām/Gerek aña tārīḫ-i itmām-ı tām
]}Çün oldı o pes ʿanberiyyu’l-ḫitām/Didüm bende tārīḫ aña el-ḫitām{1072
2

:م ن

حد .
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Extended Abstract

Shifa’i al-Mawlawi’s Hadiyyatu’l-fuqara: The Commentary of
Asma-i Husna
Res. Assit. Halim YAR
Res. Assist. Ph. D. Mehmet Yunus YAZICI
Res. Assist. Ph. D. Hadi Ensar CEYLAN
In the history, the types of classical Turkish literature with religious content
are among the most common forms of literature that carry and circulate the culture
in the society. By way of interaction with ne arts such as calligraphy, miniature
and music, these genres have reached wider human masses and become a living
element of life. The most concrete examples of this situation are the composition
of these genres with religious content in Classical Turkish literature, their illu
mination in classical forms such as “hilya”, “esma-i husna” and their writing by
calligraphers, embroidering them in miniatures and taking part in architectural
decoration. In other words, in order to observe and understand the continuity of
religion and literature together, it is necessary to look at the culture of society om
a holistic perspective. The reason of that is that these pieces are not only literary
works but also living and interacting elements in every part of civilization. From an
anthropological point of view, these elements have not disappeared in the past; on
the contrary, they are the elements that live and show their eﬀect even today but
need to be reinterpreted and produced.
In Turkish culture, the pieces of art and literature have been created in order to
invoke Allah, remember his name, explain and unite him in many diﬀerent forms.
In our literature, there are also works in the genre called “esma-i husna”, which
enumerates and explains the names of God almighty as well as the genres such as
“tawhid” and “munacat” focusing on God and are generally at the head of “diwan
”s. In addition, in other genres that are the subject of remembrance of Allah, the
names in the “esma-i husna” are listed and explained. In the meantime, in classical
Turkish literature, they are a separate kind of “esma-i husna” that only deals with
the names of Allah. In the works written in this genre, the names of God were
sometimes counted, and sometimes they were turned into poems by being recited.
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Certain examples of “esma-i husna” are written prose and generally annotated by
su s. One of these works is the “commentary” on Hadiyya al-fuqara, which was
written in Turkish by Shifa’i al-Mawlawi, who was promoted to the position of
a civil servant a er being a professor and a judge, and became a member of the
Mawlawi order.
Shifai al-Mawlawi also wrote works with a mystical and literary content, apart
om the “esma-i husna”. One of them is the commentary on Shebistan-ı Hayal I
Muhammed b. Yahya Sibek (d. 852/1448 [?]) whose pseudonym is Fettâhî. An
other one bears the name Hadiyya al-rahme and is an annotation of Ibn al-Fariz’s
(d.632 / 1235) “qasida”. His most voluminous work is the “commentary” on Maw
lana’s famous work called Masnaw-i Ma’nevi, which he wrote using Ankaravī’s and
Sururi’s commentary. In addition to the works of “commentary”, Shifai al-Mawlawi
wrote poems in three diﬀerent languages: Arabic, Persian and Turkish. In this
respect, the features of the “esma-i husna” type and the main skeleton of the “com
mentary” made by Shifai al-Mawlawi are mentioned in the introduction of this
article. A er the introduction, the life of Shifai al-Mawlawi, who is the author of
the work, is presented in a brief form, using the biographical sources. Subsequently,
the above-mentioned works are introduced on the basis of manuscript copies.
Just prior to the edition critique, a review of the Hadiyya al-fuqara is made. At
rst, catalog information and physical properties are given, the writing time of the
work has been determined with the records in the manuscript, and the reason for
writing the work has been emphasized. Secondly, some determinations were made
regarding the annotation technique of Shifai. Analyzes have been made on the
meanings that the commentator gave to the essence, the manifestation of names in
the realm of existence, the ways of making “ziqr”, their number and time, and the
narrations om various su works. Additionally, the layered structure in Shifai’s
commentary is explained. Annotation is basically built on two branches: the rst is
the part that explains the eﬀects of mentioning the breath on human and composes
various information about them. The part in question was written mostly for the
public. In these chapters, it is possible to talk about a situation where the subject
is in a passive position, in which the essence is a factor. The second branch of the
commentary appeals more to su sm. The commentator makes explanations about
the names of the person he mentions as a revelation. In these sections, the owner
gets a “hissa” om the person. “Arif ” (enlightened) transforms himself with the
“asma-i husna”. This person has observed the manifestation of names in his state
and actions. “Arif ” takes action with his share and result.
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Shifai al-Mawlawi made two additions to his work. He recorded the rst sup
plement under the name Tezyilü’r-risâle. This addition is a translation like his
commentary. He said that he translated the work called Istılahat as-Su a in the
addendum. This work is a work written by Abd al-Razzaq al-Qashani. He trans
lated the parts of the work in question that are about “asma-i husna”. Shifai added
to the translation om place to place or he shortened some parts. A er the annex
mentioned above, a second section with the title “tazyil-i tazyil” was given. In this
section, Ibn Abbad al-Rundi’s (d. 792/1390) work on “asma-i husna” is presented.
This work is the work of Rundi named Adʿiye Morettebe alā-asmā’illahi al-Husnā.
The two additions made are two additional elements that complete the main text in
terms of explaining the manifestations of the essence, revealing the characteristics
of those who are moralized with the beautiful names of God, and discussing the
metaphysical connections between God and man through names. The author’s use
of composition, translation and translation together has the motives to increase the
bene t to be taken om the work, to expand the informative-instructive aspect, to
inherit the previous tradition and to represent it in his own time. A er the review
of the article, the text was set up on a single known copy. In the manuscript, the
commentary in Ottoman Turkish and the part translated om Istılahat as-Su a are
transcribed with the Latin alphabet. The part that is in Arabic and transferred om
Rundi’s work has been veri ed with the Arabic alphabet.
Key Words: Commentary, Shifa’i al-Mawlawi, al-Asma al-husna, Hadiyyat
al-fuqara, Abd al-Razzaq al-Qashani.
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