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ONSOZ

15.yuzyil Divan edebiyati sairlerinden Hatiboglu'nun yuz bolumden
olusan , her bolumunde bir hadis ve onunla ilgili hikaye anlatilan Ferah-name
( n.1
adh eserinden 11,12,13,14,15,16,17. hikayelerini secerek Osmanl1~an ./ t ~Y~
transkripsiyonlu olarak gunumuz Turkcesi'ne s:e-wclim. _1. _.
--(,,d '<
tA ~QvVVVV'Bu eseri olustururken, peryodik olarak haftada bir gun darusman hocam
saym Doc, Dr. Nihat Oztoprak ile cahstik. Aynca bu cahsma sirasmda cesitli
kaynaklar (Tarama Sozlugt),Lilgatler)'a basvurdum.
Boyle bir calisma yapmamm sebebi; oncelikle Eski Turk Edebiyatr'ru
bana asilayan saym Doc. Dr. Sabahat Deniz' dir.Bu sevgi bana boyle bir cahsma
yapmamm gelismemde ne kadar gerekli oldugunugosterdi.
Bilindigi uzere Eski Turk Edebiyan'run temeli Osmanhca'ya dayamr,
Ben de Osmanhcami ilerletmek icin darusman hocam Doc. Dr. Nihat
Oztoprak'tan boyle bir eser i.izerinde cahsmak istedigimi belirttim. Onun da
tavsiyesi uzerinc boyle bir eser i.izerindecahsmaya karar verdim . ilk baslarda
sairin uslubuna ahsmakta zorlansam da zamanla bu zorlugu astim. Sonunda ufak
tefek eksikliklere ragmen kucuk bir eser meydana getirebildim. Bu eser benim
edebi kariyerim acismdan ilk cahsmam oldugu icin benden kaynaklanan butun
hatalanm icin sevgili okuyuculanmm affina sigmmm.
Nihayet uzun bir calisma sonucunda nacizane bu eser viicuda geldi. Bu
cahsmamda, metin okumalanmda bana yardimci olan siruf arkadasim Yunus
Oksuz' e, bilgisayar kullammmda benden her tilrlil yardirmm esirgemeyen bolum
asistamnuz Ikbal Sezer'e ve Eski Turk Edebiyati'nda bir ilk olan bu eseri bana
veren, calismalanrmz sirasmda degerli vakitlerinden fedakarhk eden, bu sahada
her turlu bilgisini bana aktarmaya cahsan ve bu alanda gercekten soz sahibi olan
cok krymetli hocam saym D09. Dr. Nihat Oztoprak' a en derin stikranlannu
sunanm.
Soner <;ETiNER

Yer -
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HA TiBOGLU'NUN

HAY ATI VE ESERLERi

Hayati
hakkmda
hicbir
bilgimiz
yoktur.Hatiboglu'nu
eserlerinden
tammaktayiz.Ferah-nameden
ismmm
Mehmed.yasmm
da 40'a
ulasti
gnu ogreniyoruz.Ferah-name'
deki bilgilerden sairin Germiyan mulkunde Honas
kalesinde dogdugu belirlenmistir.Fuad
KOPRULU, Hatiboglu'nun
Sakaaik'ta
adt gecen Taceddin ibrahim olabilecegini soyler.
Eserleri:
1 )-Behr ul-Hakaaik.Yazihs
Muharrem 812/1409.Yazarm,eserin
sonunda(hatimet
ill -kitab) verdigi bilgiden bu eserin Arapca Maaklat-1 Haer Bektas Veli'nin

terctimesi oldugunu ogreniriz.Aruzun
yazilnusur.lsmail
Hikmet Ertaylan
faksimilesi yaytmlanrrustrr.

Mefailun Mefailun Feulun kahbi ile
tarafmdan 1960 yihnda istanbul'da

2)-Letafet-name:Yazih~ 817/1414.Tek nushasi Suleymaniye Ktp.Haci Mahmut
3226 numarada kayithdir.Mesnevi tarzmda yazilrms manzum bir eserdir.Mtilk
suresi tefsirinin Arapca bir eserden tercumesidir.Failatiin Failatim Failun
kahbiyla yazrlrmsnr.
3).Ferah-name:Yazih~ 829/1425.Manzum bir yilz hadis kitabidir.Arapca' dan
terclimedir.100 bolumunden olusan eserde her bolumde bir hadis ve onunla ilgili
bir hikaye anlatilmaktadir.Bu eser iizerinde Ankara ilahiyat Faktiltesinde.Esat
\
Cosan tarafmdan bir doktara cahsmasi yapilnustir.Failatun Failatim Failun
kahbi ile yaz1lm1§trr.Eser yedi yilda tamamlanrmstir.
Baska bir kaynakta ise Hatiboglu hakkmda 15.yy dini-didaktik eser veren bir
~airidir.1425 yilmda yazdigi Ferah-name.Garip-name an'anesini devam ettiren
dini-didaktikepopeler arasmdadir.Kitap onsoz ve sonsozden baska yilz kii9lik
kisma (fasla) bolunmusttir.Her kisimda bir hadis nazmen izah olunup onunla
ilgili bir hikaye anlatilmaktadtr
.Hadisler.buyuk islam sahsiyetlerinin
naklettikletikleri peygamber sozleri oldugu gibi,hikayelerinde cogu Kur' an' dan,
tarihden ve muhtelif Islam milelliflerinden almmadir.Bunlar arasmda muhtelif
tarihi vak'alar.fikralar.hayati hikayeler bulunmakta,islam dinine gore diinyanm
yarat1h~ma,peygamberlerin ve is lam buyuklerinin hayatlanna,Hz.Muhammed' in
sahsiyetine <lair anlatislar da yer almaktadir.Hepside dini bir ibret ve kiilttlr
verme neticesine varmaktadir.Sair ekseriyetle her hadis rivayetinin ve her
hikayenin sonunda dogrudan dogruya okucuya hitap ederek nasihat vermektedir.
Ferah-name trpki Garip-name ve onu takiben emsali gibi islami bir kiiltiir
kitab1drr.Didaktik vasfi hakimdir.Yer yer saglam ve samimi ifadeler~

rastlanmakla beraber dilde muhim bir kuvvet ve sahsiyet yoktur.Ruhta da bariz
bir urperis ve heyacan gorulmektedir.
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El-Hikayet'lil1. Nitekim bufia munasip iy ulu
Hos hikayet eyledi bir hos hulv

Hadi 'aser

2. Gor ne soyler salihalardan biri
Soz yi.izinde hos 'ayan eyler sin
3. Sakunurdum bay ile oturmaga
Sohbet eyleyi.ip oturub turmaga
4. Hi9 bularufi sohbetin gormez idum
Okisalar dahi hie varmaz idum
5. Padisahun bir isi olmus meger
Bir kisi geldi bafia dir mu 'teber
6. Vardum eli.imden geleni isledum
Liki sofira kendi eli.im disledum
7. 01 gice dusde bu sirrum fa§ olur
Bir bi.iyi.ik seytan baiia yoldas olur
8. Ben afia didum ne istersin eyit
01 bafia eydur saiia diisdi kayit
9. Ben didum ki hie yokdur isum
Sen degulsin dahi yoldasum isum
1 O.Ne ise geldi.ifi bafia diy tognsm
Seni gerekmez isit soz tognsm
11.01 bafia eydi.ir isufi fa§ olmaga
Geldi.im usda safia yoldas olmaga
12.Ben didum kim seni gerekmez bafia
01 didik'im virdiler beni safia
13 .Bafia eydur Tafincun misse isufi
Simdi olmazdum seni.ifi ben yoldasuii
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l-l.Zikr-i tesbihi hak i9ufi eylesefi
I:Ia~ icun her sozi halka soylesefi
15.Vermesifi hem ol begiifi sohbetine

01 seni iletmiz idi katiiia
16.Ben bugiin hie katufia gelmez idum
Yanufia gelub hem eylenmez idum
17.Tafin zikrin terk kildufi sen iy yar
Beni safia usda yoldas itdiler
18.Nitekim Taiin kitabmdan haber
Bir dilili vardurur hos mu'teber
19. Basladi seytan bir ayet okudi
Her cevabm ~alil). ofiunde kodi
20.

Ayet var

21.Ma'nisini oldur ki I:Ia~ eydur iy yar
Her ki yuz dondiine zikrumden ki var
22.Afia bir seytan havale eyleyem
Beni ol terk eyledi bes n 'eyleyem
23.Dil). azdura am hie seksuzin
lmdi siz tahkzk bilun Kur'an
24.Zahid eydiirciin bu dusi gorurem
Uyhudan bahfilayu hen tururem
25 .Kendi sehrumden sefer kildum iy yar
Eyledum 'uzlet makamm ihtiyar
26.Benden ol seytan hie aynlmaya
Belki bir sa'at'de ayn olmaya
2 7. Ta kihnca bu fena evden sefer
Kildum ol seytan serrinden hazer
28.Ta'ata mesgnl olup zikr eyledum
Gofilumi Allah ile fikr eyledum
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29 .Imdi sen dahi biriikdur halufii
Ta' at eyle yahsi kil ahvahifii
30.fio§ "ibadet kil goresin cenneti
Kurtilasm terk idesin mihneti
31.Di.inye mihnetdiir bili.irsin ey kisi
Nice yirsin dunye iciin tesvisi
32.Di.inye hoshgma kul olduii i yar
Nice kildufi her belayi ihtiyar
33.Di.inye ehli sohbetin terk itmedufi
Ahiret yohm togru gitmedufi
34.A9 gozufi uyan olum uyarmadan
Seni yah§i sevdtigijiden irmadan
35.Fayide ne ciin olup uyanasrn
Her nefes bin hasret ile yanasm
36.Ey Hatibogh bu uyhudan uyan
Ah iduben gimde bin derd ile yan
37.Tut peyamber sozuni eyle kabul

· 01 isiifide kcndiizufii eyle kul
38.~111,(ana'at Hak calab virdugune
Eyluk irisdur elufi irdugune
39 .Baylan gozetme yohsil gozlegil
Gofilini ho§ eyle sirnn gizlegil
40.Baylara irisenufi bildufi halin
Dunyeden cehd it gotiir birsuii elin
41.I:Iir~ elini ceke gormekdur sevab
i§ bu dur vallahu a'lem bis-savab
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11.Hikaye
Ulu kisilerden biri bu hadise munasip hos bir hikaye soyledi. Salihalardan
biri sozunde hos strlar belli eder. Zengin kisilerle oturup sohbet etmekten
devamh sakuurdi. Bir kisi gelip ona padisahm onemli bir isi oldugunu soyledi.
Elinden gelen yardirm yapti. Sonra hayretten kendi elini disledi.cok sasirdi. Bir
gece rtiyasmda salihanm simnm ortaya cikngmr gordu. Ruyasmda buyuk bir
seytan ona yoldas oldu. Ondan ne istedigini sordu. Oda bana dedi ki: bu sana rm
dustu. Bu iste sen benim yoldasim degilsin dedi. Dogru soyle bana ne i~ icin
geldin. Soztm dogrusu bu is icin sen gerekmezsin dedi. 0 bana isini ortaya
cikanp sana yoldas olmaya geldim dedi. 0 da dedi ki bu is icin beni sana
verdiler. Tann bu i~ icin beni sana ortak etti.Yoksa simdi senin yanmda
olmazdnn. Ey sevgili yar sen Allah' m adirn anmayi terk ettin ama beni sana bu
iste yoldas ettiler. Nitekim de Allah' m kitabmda her delili olan, guzel, kesin
dogru haberler verdir. Seytanda bu delilleri gostermek icin bir ayet okudu ve
salihanm btittin sorulanm cevapladi, Manasi da sudur ki; Allah iyidir ki, her kim
ona yuz cevirirse ona bir seytan havale ederim. Beni terk etti, bana yuz cevirdi
diye. Hie; suphesiz ki, seytan seni azdmr, Simdi sen de Kur' an sozunu dogru bil.
Zahid oldugun icin bu dti~ti gordun. Uykunda bahklar cagmsm. Kendi sehrinden
goc; ettin ey yar! Cekildin yalmzhk makammda bekledin. Benden o seytan hie;
aynlmadi, Hatta beni bir saat bile yalmz birakmadi, Ta ki, aynlmca bu fena
evden o zaman seytamnn serinden kurtuldum. Allah ile mesgul olup, zikir ettim.
Gonlumu Allah fikri ile doldurdum. Simdi sen dahi duzelt halini. Allah' a itaat et
ki, halin guzel olsun. Cok ibadet et ki, cennet goresin, Kurtulasm, terkedersin
stkmtiyi, derdi, tasayi, Ey kisi ! Bu dunya sikmtilarla doludur. Sadece bu
dunyada yersin 'icersin. Dunyarun hosluguna kul oldun, sen kendine her belayi
kole ettin. Dtinya ehli ile sohbetini birakip da ahiret yoluna dogru yonelmedin.
Ac; gozunu ey ulu kisi! Olum seni uyarmadan, seni sevdiklerinden ayrrmadan,
kendi yararm icin uyan. Her nefes ahsta hasret ile yanarsm. Ey Hatipoglu! Bu
gaflet uykusundan ki, ah cekip gunde bin dert ile yanmayasm. Peygamberin
sozu tut, kabul et. Kendini bu isler icin kul kole et. Allah'm verdikleri ile kaanat
et, elinin yettigine yardim et. Zenginleri gozetmeonlann yanmda olmaya
cahsma, Y oksullara yardim et, onlarm gonlunu hos etmeye cahs. Zenginlerin
halini gordun, Onlar dtinya mah icin cahstilar, hirslandilar. Sen hrrsma uyma,
eek elini ki, sevap goresin. Bu alemde i~ budur ki, vallahi dogru olan soz.
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El-Hikayetil'-Sani vc'L'aser
1. Nitekim MUsI Bin'Imrandan haber
01 hikayet eyledi iy mu'teber
2. Bir kisi kulluk iderdi Musaya
'ilm okur idi dusuban gussaya
3. Gice gunduz durisurdi ol kisi
Kimse bilmez kim ne idi tesvisi
4. Ogrenurdi 'ilm hep irte gice
Kim ne bili.irdi anufi l)ali nice
5. Musa katmdan heman gayb oldi er
Bulmadilar nice kim istediler
6. Bir nice gun gitdi hie bulunmadi
Kaldi tedbtri anufi bilinmedi
7. 01 bod ogrendiigi 'ilm ile ki var
Halka va'z idiip dirermis i yar
8. Dayim ister Musa peygamber am
Buhmazdi kanda oldigm kam

9. Vardi bir gun bir kisi geli.ir ulu
Bir tofiuz yider elinde key ulu
IO.Boynuna dakrms bir ip am yider
Ardma uynus toiiuz tiz tiz gider
I I .Musa eydi.ir bu kisiye iy kibar
Bu tonuz kimdi.ir bili.ir misin i yar
I2.Musa eydur bilimedi.im ben bum
Ne kisidur bafia di goster burn
13.01 kisi iydi.ir ki ya Musa bu er
Sol kisidiir kim katufida mu'teber
I4.'ilm okurdi senden ol tahstl idup
Gitdi sanurduk oziin mismrl idiip
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15.Bu toiiuz ogrendugi 'ilmi veriir
Aldanup dunyaliga mala virur
16.i§ bu hale geldi usda bu br-drn
Boyle ohcak tam bu kani din
17.<;unki Musa bu isi gordu i yar
Key melnl oldi 'azim ol ihtiyar
18.Musa eydur ya ilahr iy Kerlm
Adem olsun bu giru hayyu'L'azrm
19.$u91 ne dur sorayim am bufia
Kim neden ugradi bu hale buiia
20. Vahiy geldi Masaya ol dem i yar
Gor nice kildi nida perverdigar
21.Ya Musa Adem zamanmdan beru
Ne dua kim var ise andan beru
22.Hep dukulini okir isefi bu dem
Sanmagil kim ben am rnakbul idem
23 .Lrki aydi vireyin ~u91 nedur
Isid imdi kim hikayet nite dur
24.$u91 oldur dtni ve 'ilmi satar
Dunye olur drni ardma atar
25 .Bu ~u91 isleyenufi hali budur
Bellu bilgil kim hikayet i§ budur
26.Musa hayran oldi bu ise hernan
Tevbesini yifiiledi ol zaman
27.imdi sende 'ilmi dini satmagil
Din kazandufisa yabana atmagil
28.Dinifii "ilmiifii sakla iy ulu
Var ise zatufida bil aklu bilu
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29. 'Alim oldur 'ilm ile kila amel
Gaflet ile kilmaya tul-i emel
30. 'ilm ile her bir isi islah ide

Kenduzini tamudan iflah ide
31.Diinyeye her giz mukayyed olmaya
Gaflet uyhusma dalup kalmaya

32.bmri surdufi ahirtne irdiifie
Neyledufi nitdufi ne ise irduiie
3 3. Gecdi 'omriifi gi tdi sermayefi karn
Abiret korhusma mayefi kam
34.Dlinye zevkin siirdiifi irdiiii ahire
His; 'amel yok kim kilasm fahire
35.Fabr idersefi ~11 'ibadet iy kisi
Abiret kaygusicun yi tesvisi
36.~il 'ibadet iy Hanbogh bugun
Kim meded ola saiia yann ki gun
37.}:Ilirmet ii 'izzet budur 'ilme duris
'ilm ile olur kisiye perveris
38.}:Ial~ bafia ulu disun dime sakm
Ahiret yakm durur 'ayne'l- yakm
39.Sen yakm bil ahiret korhusmi
Ak1bet
bil kurtarur
korhu
.
.
. - seni
40.I~.orbusuz kisilere yokdur necat
Korhulunuiidur mudam 'aynii'Lhayat
41.~orbulular icdiler dirlik suyin
Koma sen de gozle anlarufi suyun
42.Ulular suyunca gitmekdur sevab
i§ budur vallahu a'lem bis-savab
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12.Hikaye
imran sulalesinden ibn Musi guzel hos bir hikaye soyledi, Nitekim soyle
dedi; bir kisi Musa'ya kulluk ederdi.Ilim okurdu . Keder, tasa icinde. Gece
gunduz dusunurdii o kisi. Kimse bilmezdi onun neler yaptignu. Her gece ilim
ogrenirdi. Onun ne hallerde oldugunu kimse bilmezdi. 0 sadece kendi
ogrendigi ilim ile vardi.halka hep vaaz edermis. Musa peygamber bile
devamli onu isterdi. Bulamazlardi.kimlerden
oldugu, nerden geldigini, Bir
gun bir kisi elinde bir domuz gelirdi. Boynuna bir ip takrms domuz ardi stra
cabuk cabuk gidermis. Musa bu kisiye bu domuz kimdir bilirmisin ey kisi
der. 0 da kimdir bilmem ey Musa der. Kimdir bu kisi bana da goster der. 0
kisi Musa'ya iyi biridir der. Bu kisi senin katmda saygi deger iyi bir kisidir
der. ilim okur senden tahsil ahrdi. Onu biz buralan birakrp gitti sanardik. Bu
domuz ogrendigi ilrni ogretir. Aldamp, hataya dusup malnu dunyahga verir.
i~ bu hale geldi ki bu iste dinsiz oldu. Boyle olacak buna inanmis kisilerin
kam. Cunku bu isi Musa peygamber gordligli zaman usandi, bikti ve kesin
karanru verdi. Musa ulu, buyuk bir kisidir, Bu kisi Adem peygamber dahi
olsa ona sucunun ne oldugunu soracagim der. Kimin yaptignu bu hale niye
geldigini soracagiru soyler. Musa peygambere vahiy geldigi zaman Allah bak
ne kildi; " Ya Musa, Adem zamanmdan beri kim ne dua ettiyse tamarmm
okur isen bu zamanda sanma ki ben onu makbul kihnm". Fakat sucu nedir.

Isit simdi hikayet nedir. Sucu sudur ki dinini ve ilmini satar. Dunya icin
yasar, dinin hice sayar. Bu sucu isleyeni hali budur. Belli ki bu hikaye bu dur.
Musa hayran oldu bu ise hemen. Tovbesini yeniledi. Simdi sende sakm satma
ilmini ve dinini. Din kazandmsa sakm yabana atma. Dinini ve ilmini sakla.
Ey ulu kisil Bu senin zaafmda var ise aklim kullan. Alimo dur ki ilim ile her
isini yapar. Gaflete ve hirsma teslim olma ilim ile her isini islah et. Kendini
devlet malmdan iflah et. Dunya malma bagh olma. Gaflet uykusuna yatma,
omrunu ahiret icin surdur. Ne yaptignu, ne is yaptigiru bil. Omrun gecti gitti.
Ahiret korkusunu bil. Dunya zevkini surdun, yasamm noktalandi, Fakat hie
amel yok ki bunlarla ovunesin. Ey kisi! Obur dtmyada ovtmmek istiyorsan
ibadet et, ahiret korkusu icin yasa. Ey Hatiboglul Bugun ibadet et ki yann ki
gun sana ibadetin meded olsun. ilme hizmet et, saygi duy. Cunku ilim kisiyi
besler. Sakm halk bana ulu desin deme, ahiret yakmdir kesinlikle. Sen ne
olursa olsun ahiret korkusunu yakm bil. Sonunu bilirsen bu ahiret korkusu
seni kurtanr. Ahiret korkusu olmayanm kurtulusu yoktur. Korkulunun dur
surekli bu hayat. Korkusu olanlar dirlik suyndan ictiler. Sende gozunu
onlarm suyundan sakm ayirma. Ulularm suyunca gitmektir sevap olan. Bu
alemde is budur ki vallahi billahi dogru ve sevap olan.
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El-Hikayetil's-Salis
l. Nitekim U§ ibni Abbas soyledi
Dinle nedur dir hikayet eyledi
2. I:Ial5. Teala rahrn idup peygambere
Ya Muhammed dir o sah-i servere
3. Nitekim sonsaram farzum safia
Key sakm yahs: haber virgil baiia
4. Halk ile hem hos dirilduii mi diyu
Sonsaram bu isufi koydin yiyu
5. Sana zulm eyleyeni 'afv eylegil
Lutf ile hulk ile halka soylegil
6. Halka hem bo§ nesneler ta'Irm !5-11
Ta'limufida her isi ma'lum kil
7. Cebre'il geldi geti.irdi bir haber
Bir haber di.ir kim 'azrz ii mu'teber
8. Ya Muhammed didi Cibnl-i Emln
Geldi.im eyleyem safia hulki kemtn
9. Eyii hulklar ogredem gerek saiia
Kim cihaii halki kamu kala safia
1 O.fio§ nasthatlar afia yad eyledi
01 Muhammed camm sad eyledi
11. Gor neye irdi bu sozufi gayeti
Cebre'il okudi is bu ayeti
12.

Ayet var

13.Ma'nisi oldur ki sen 'afv eylegil
Soz deminde halka eyu soylegil
14.Uymagil

cahillere dir ki Kirdigar

Ho§ dir amenna ve saddakfia i yar

11

'aser

15 .Imdi sen dahi dilufii ki sakm
Hem dinufii sakla nefse ~11 akin

l o.Halka hulk eyle duris iy yar-i men
Halk icinde olasm dildar-i men
17.I:Ia~ Te'ala bendini eyle kabul
01 isufida olasm makbul kul
18.$onsardur I:Ia~ saiia her bir isi
01 dem icun simdi yigil tesvisi
19.Hem gazab vaktinde zinhar iy ulu
Nefsuiie olma zebun iy bahtulu
20. 'Afv ~11 yoldasufia sucm miidam
Kim olasm sen bu yolda mustedam
21.Safia yavuzhk kilana eyluk it
'Afv idup suciru togru yola git
22. 'Afv ider isefi kisilerden gazap
Sen bu yolda yab§I saklarsafi edep
23.I:Ia~ sever muhsinleri iy merd-i pak
Nefs elinden olmayisarsm helak
24.Ey Hattbogh bu hulki i§ idin
Eyu hulki yahst 'ameldiir dimis
25.flul~i olan kisiler hep bay olur
Hulki olmayan kisi riisvay olur
26.flo§ 'amel yahsr 'ibadet eylegil
Key duris illaki ta'at eylegil
27.Liki cahilden sakm kenduzifii
Kendu mikdarufica soyle sozufii
28.Mubtasar ~11 soziifi uzatma i yar
Cok soze yokdur 9ii bildufi i'ti bar
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29.Yab§i soyle serseri virme cevab
Soz budur vallahii a'lem bis-sevab
13. Hikaye
Nitekim Ibni: Abbas bu i~ hakkmda bir hikaye soyledi, Nedir dinle. Yuce
Allah Peygamberi koruyup ya Muhammed sen ulu bir padisahsin dedi. Farz mi
diye sorsan, sen bana ne zaman guzel haber verirsin. Halk ile hem hos guzel
gecindinde soruyorum sana bu isi neden boyle yaptm? Sana ziilum ve eziyet
edenin affetseydin guzel tabiatmla halka bunlan soyleseydin. Halk.a guzel, hos
seyler ogretseydin. Her ogrettin sey halka faydah olsun. Cebrail geldi bir haber
getirdi. Bu oyle bir haber ki aziz ve hatm sayihr, Guvenilir Cabrail ya
Muhammed dedi senin 90k az da olsa tabiatma yardima geldim. Sana iyi huylar
ogretmem gerek bu dunyadaki insanlarm mah kime kaldi ki sana kalsm. Ona
guzel nasihatlar soyleyerek o Muhammed' in caruru sevincle doldurdu. Bu
sozun maksadi neye vardigiru gor. Iste Cebrail de bu ayeti okudu. Manasi sudur
ki, sen affet soz meclislerinde halka guzel sozler soyle. Allah cahillere uyma
der. Ey yar! Allah'm dedigine inan ve tescil et. Simid sen bile soylediklerinden
sakm hem dinini unutma ve nefesine de hakim ol. Ey dost canhsi! Guzel huyunu
halk icin kullan ki halk icinde sevilen bir insan ol. Yuce Allah': kabul et ki
isinde faydah bir insan olasm Allah sana her bir isini sorar sen de simiden
islerini ona gore diizenle. Ey bahti ulu mahser gununde asla zayif nefisli olma.
Sucunu islemeye devam eden insaru affet ki sen de bu yolda slirekli olasm. Sana
kotuluk edeni bile affet ki o da sucun bilip dogru yolu bulsun. Sen onlan affedip
ofkenin o kisilerden saklarsan bu iste guzel bir davrams gosterirsin. Allah
bagislayandir ozli sozu dogru insanlan sever sen de sakm nefsine uyup da
mahvolma. Ey hatipoglu sen bu guzel iyi huylan is eden demis. Guzel huylu
olan kisilerin gonlu zengin olur. Olmayan kisiler ise rezil, rtisva olur. Guzel isler
ve ibadetlerle ugras ki Allah'm emirlerini zamanmda yaprrus olasm. Fakat cahil
insanlardan da kendini sakin ve sozlerini kendi miktannca soyle. Sozunu uzatma
kisa tut. Bilesin ki laf kalabaligi yapana itibar edilmez. Guzel sozler soy le yalan
yanhs cevaplar verme bu alemde sozun en guzeli vallahi budur.
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El-Hikayetu'r-Rabi 'vel-iaser
1. Nitekim U§ ma-tekaddemden meger
Ululardan bir kisi virdi haber
2. Didugum kisi velilerden durur
01 hikayet kildi soz andan durur
3. Va'z iderken halka ol ulu iy yar
Ne diyupdur isidufi ol ihtiyar
4. Ogrediifi diluiiuzi eyii soze
01 eyu soz kilavuz ola size
5. Dahi dervis kim kapufiuza gele
Gonderufi tizcek am eyluk ile
6. Kapufiuzdan komafiuz mahrum am
Azucuk vimek viruii kilifi gani
7. Hem namazi oruci dutmak sehel
El-emanet bu ise olmafi kehel
8. Kiluiiuz yahs: du'a mu 'minlere
Azucuk virufi ata miskinlere
9. Siz kacan bu isleri isleyesiz
Hep diikeli isuiiuz olur temiz
1 O.Her ne hacet disefiuz makbul ola
Y aradilrms halk size hep kul ola
11.Gel sen evvel kulhga bil baglagil
'Arz it Allaha gtinahuii aglagil
12.Ger gunahufi eksiigin aglayasm
Hak katinda isufii saglayasm

13.~ul olan kulhkda olmakdur isi
Hizmet itmekdiir abrduii cunbiisi
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14.Ui~met eyle hocafia iy ihtiyar
Hizrnet iden kisiye diir baht yar
15. Tut hocafi buyrugim kilgil kabul
Hizmet ile bulmur ol yafia yol
16.Hi~met iderseii Haka Toni Hatib
Y ol bulursaii seksoz olasm habib
17 .Hizmet idendur dua da aiulan
Hizmet etmeyen kisidur yafiilan
18.fii~mete daim ve kaim ol rnudam
Kim olasm sen bu yolda miistedam
19.Ulu yekiciye hizmet kil iy

var

~11 namazi koma dayim zinhar
20.Kim namaz ehline dur rahmet kesir
Hak namaz ehline olur destigir
Zl.Rahmettin cogun dilersefi kil namaz
Zinhar illa namazi illa namaz
22.Kim namaz ehli hakkun sevdugidur
Daima abid diyup ovdugidur
23.~il namazi tut oruc yidur ta'am
Sozi Hak soyle ki oldur Hak nizam
24. Dogru soyle serseri virme cevab
Soz budur vallahii a'lem bis-sevab
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14. Hikaye
,I

Ululardan bir kisi gecmis zamanda bir isten haber verdi. Bu kisi velilerdeb
olup sozu baslatarak bir hikaye soyledi. Bu ulu kisi halka vaaz verirken ey ...
insanlar o ihtiyarm soylediklerine kulak verin onu iyi dinleyin. Dilinizi iyi soze
ahstmn.ahstmn ki bu iyi sozler size klavuzluk etsin. Kapmiza dervis dahi gelse
onu iyiliklerle tez zamanda gonderin. Onu kapiruzdan mahrum etmeyin. Ona az
da olsa yemek vererek gonlunu zengin kilm. Namaz kilmak oruc tutmak
kolaydir ama bu isleri yapmak icin olgun olmak <la yetmez. Mi.iminlere gi.izel
dualar edeniz. Bu guzel dualanruzdan <la atalanmzr <la nasiplendiriniz. Siz kacan
bu islei isleyiniz, yapimz ki islerinizin tamarm temiz olsun. Ne isterseniz ne
dilerseniz hepsi kabul olsun. Yaratilmis bi.iti.in insanlar sana kul olsun. Sen once
kulluk vazifeni yerine getir ondan sonra gi.inahlanndan dolayi Allah' a yalvar.
Yaptigm gi.inahlarm affedilmesi icin agla, Boylelikle Allah katmda iyi bir is
yaprms olsasm. Kul olan insarun vazifesi Allah' kulluk etmektir. Ona ibadet
etmektir. Ey ihtiyar hocana hizmet et ki bahti acik bir kisi olasm. Hocanm
soylediklerini tut yerine getir ki cikan yollar aydmhk olsun. Ey ibn-i Hatip
Allah' a hizmet edersen sozlerin Allah' m huzurunda kabul olur. Hizmet eden
kisiler dualarla yad edilir. Hizmet etmeyenler ise her zaman yerilir. Allah' a
hizmet etmek icin si.irekli namaz kil ki bu islerde si.irekli olasm. Ey insanoglu ulu
kisilere hizmet et namaz kil sakm namazdan taviz verme. Namaz kilan insanm
rahmeti kmlrms olsa bile yuce Allah yine de o insana yol gosterir yardrmci olur.
Cok rahmet sevap kazanmak istersen namaz kil asla namazuu terketme, si.irekli
namaz kil. Namaz kilan kisi Allah'm sevdigi kuludur. Daima ondan ibadet ettigi
icic ovunur. Namazuu kil, orucunu tut, yoksullara yemek yedir sozunu Allah
icin soyle ki Allali yolunu bulasm. Sozlerini dogru sec yalan yanlis konusma. Bu
di.inyada soztm dogrusu vallahi budur.
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El-Hikayetu'f-Hamis
1. Nitekim usda Enes virdi haber
Ibni Malik dur sahabi mu 'teber
2. Key isit peygamberi medh eyledi
Suretini siretini soyledi
3. Hazreti Ahmed resuli iy ihtiyar
Enbiyanufi kiillisinden ol kibar
4. Du cihanufi ulusi sah-i guzin
Vir salavat goresin yann yiizin
5. 01 Enes eydur bu sahufi vasfim
Gofilune berkit bu sozufi nasbini
6. Difile imdi vasfim iy sehr-i yar
Ne igen kisaydi ne uzun iy yar
7. Ne igen kara idi ne ag idi
Soyle ahmer bir kizil gill cag idi
8. Ne krvurcug idi ne dogru ~a91
Daima ma'sum 'afv idi ~u91
9. I:Ia~ Teala haznesidur varhgi
Kirk yasinda virdi peygamberligi
1 O.Pes nubiivvet gelduginden sofira ol
Oldi on yil Mekkede sahi usul

l l.Bakisin geldi Medine sehrine
Dopdolu olup nubiivvet bahrine
12.1}.omadibaki resule geldi mevt
Gitdi altrms bes yasmda oldu fevt
13.Ger muhallede kalsa bunda payidar
Baki kalaydi Muhammed iy kibar
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14.Kimse kornaz bunda gaddar-1 ecel
Hayir yolm duz bahane el-acel
15.Tovbe kil cehd it fezayil bulasm
Fazl-i I::Ia15: olup mukerrem olasm
l o.Tovbe ehlidur cihanda mu'teber
Tovbe sozlcre yavuz virdi haber
17.Sehvete uyma 15:o hirsufi etegin
Safi ol zuhd ile berkidup igen
18.Nefsi hor eyle tevekkul kil iy yar
Zat-1 kudsiyle olasm ihtiyar
19 .i§tifii takva ile ma 'mur kil
Ozufii gaflet elinden dur kil
20.Bagla niyyet kesfi ruyet bulaym
Hism-u zahmetden emin kurtulaym
ZlFcsh idup kibr uhasedden oztifii
Fesh idersefi I::Ia15: bula kendiizifii
22.$urete sekl-i feristesin heman
I::Ia15: katmda 'afv olup bulduii eman
23.Cennet-ti didar safia seyran ola
Haluiie insan kamu hayran ola
24.Terk idersefi iy Hatibogh based
Rahmete vasil ola cism ti cesed
25.Fa'.{'.l-1 I::Ia15: safia yakm yoldas ola
Hem sefa' at ozuiie kuldas ola
26.Mtihmel isden nefsiifii cem' eyleyig
Ta ki sofira dimeyesin iy dirig
27.Ki§ide kim yahst himmet bol ola
Himmetiyle afia dogru yol ola

18

28. Dogrusoyle dogrunufidur her sevab
Dogru soz vallahu a'lem bis-savab

15. Hikaye
Nitekim bu iste guvenilir kisi olan Enes ibn-i Malik guzel bir haber verdi.
i~it ki bu kisi peygamberimizi
medh etti. Onun gorunusunu, kihk kiyafetini,
ahlakuu,
halini, tavirlanru
anlatti. Hz. Ahmed' in resulu olan kisi ulu
peygamberlerdendir.
iki diinyanm ulusu olan kisi gozlerimizin sahidir. Sen de
ona salavat getir ki onun ylizilnil goresin. Ey Enes bu sahm vasrflanm bil,
golunde saglamlastir, pekistir ki bu sozlerin nasibini alasm. Dinle simdi bu
kisinin vasrflanru sana anlatiyorum: Ne kisa idi ne uzundu, ne kara idi ne ak idi,
soyle kirrmzr k121l bir gill cagmda idi.Saci ne krvircik idi ne diiz idi. Tek sucu
masumlan
daima affetmek idi. Tek hazinesi yuce Allah'ti. Kirk yasmda
peygamber oldu. Ona peygamberlik geldigi zaman o artik Mekke'nin sahi oldu.
Peygamberler deniziyle dopdolu olan Medine sehrine kahci olarak geldi. Bu
sehirde baki olamadi, Allah camm aldi. Altrms bes yassinda vefat etti. Eger
daima kahci olsaydi Hz.Muhammed kadar ulu olurdu. Gaddar ecel hie kimseyi
bu dtmyada birakmaz. Bu ecelden kimse kacamaz. Tovbe et, cahs cabala ki
umitsizligine, derdine care bulasm. Tann'nm inayeti ile saygi deger bir kisi ol.
Bu dunyada tovbe eden kisi saygi degerdir. Sehvetten ve hirstan elini aygim
eek, saf ol, surekli ibadet ederek gonlunu saglarnlastir. Nefsini hor tut sonra da
kaderine razi ol. Boylelikle kutsal bir insan olasm. Isini Allah korkusuyla yap,
kendini gaflet elinden kurtar. Bu islerde niyetini ortaya cikar ki dogru yolu
bulasm. Zahmetli islerden de bu niyetin sayesinde kurtulasm. Kibir ve
kiskanchktan
oztlnu uzak tut. Boylelikle Allah' m yolunu bulursun. Suretin
melek seklinde olup Allah katmda aman diliyerek af olursun. Guzel cennet sana
seyran olur, bu haline butun insanlar hayran kahr, Ey Hatiboglu kiskancligi terk
edersen oldukten sonra da rahmete kavusursun, Yardim eden Allah sana yoldas
olsun hem de isledigin suclardan dolayi sana kuldac olsun. Ihmal eden islerden
nefsine toplayasm. Ta ki sonra eyvah yazik oldu demeyesin. Kimde guzel
cabalar bol ise o kisi bu cabalar sayesinde dogru yolu bulur. Sen de dogruyu
soyle dogrunundur sevab. Bu alemde dogru soz vallahi billahi budur.
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El- Hikayetu' s-Sad tis 'aser
1. Nitekim geldi hikayetde iy yar
Key miinasipdur buiia soyle ki var
2. Bir kisi var idi kaffal di adi
01 rivayet kiluben soyle didi
3. Difile bu ma'niyi gayet soyler ol
Konsulugundan hikayet eyler ol
4. Bir kisi var konsulugumda iy yar
Dilemez evlenmeyi iy sehr-i yar
5. Bir gice uyhu icinde dus gorur
Dusi icinde belikler cagurur
6. Duru geldi bafia eydur iy ulu
Beni evlendiir diyu kildi iy ulu
7. Evlegim Tann bir oglancuk vire

o lmedin

bu gozlenim am gore

8. Hem-reside olmadm giro ole
Insallah hacetum makbul ola
9. Ben didum kim ne hikayet diir iy yar
Didi kim diis gordum iy pak ihtiyar
IO.Kim kiyamet giini olmus iy ulu
Hep halayik arz' -1 mahser dopdolu
11.Ben dahi bu halk icinde yuriirem
Kenduzimi hem susarms gorurem
12.Bir surii oglancuklarum gordum iy yar X
Mahser icinde yunirler asikar

13 .Her biri elinde bir altun kadeh
Dopdolu kevser segirdiler feral).
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14.Bu susamis halka su virir bular
Mahser ehlinufi susarmsm sular
15.Ben dahi iylerii vardum iy ulu
Su diledum kim icem ben kaygulu
16.Baiia bunlar hie biri su virmedi
01 muradi is bu goziim girmedi
17.Saiia yokdur didiler bundan nasib
Ben didum kimn nise yokdur iy Habib
18.Biri eydur iy kisi isit sozurn
Seniifi oglufi yok aramuzda bizum
19 .Biz atalu atamuza viriiriiz
Senuii oglufi yok biziimle goriiriiz
20.Kim safia ol dahi vire bu sudan
Er gerekdiir kim cika ol bu sudan
21.Didum anlara ki siz kim siz bafia
Aydt viniii bileyim kaldum tafia
22.Dondi bunlar bafia eydiir iy dede
Biz sol oglancuklaruz kim dunyada
23.Gormedin dunye sefasm gitduk
Geldiik usda bu maka yitduk
24.Ehli Islamuii 9ii ma'sumiyuz
Mahserufi usda siraci mumiyuz
25.Saiiada karaniisa bunda i yar
Var peygamber sozini kil ihtiyar
26.Baiia anlar soyle virdiler cevab
Siz dahi
- evlendurufi kilufi
.
-sevab

27.01 kisiyi vardilar everdiler
Ana bir bo§ 'avrat ah virdiler
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28.Mal,<:~uda irisdi ol kisi heman
Hevl-i mahserden eman buldi eman
29 .Imdi sende cehd l,<:11 ya ehli din
Diirisup peygamberun dut buyrugm
30.}:Iukm-i ser'i dut sa'adet bulasm
Ger bum oziifie 'adet kilasun
31.}:Ial,<: katmda her sozuii makbul ola
Ehl-i ser'i elbetde yahsr kul ola

32.Fa?l-1 rahmet bulasm sidk-u sefa
Hem §efa 'at kila safia Mustafa
33.Ehl-i ser' ol iy Hatibogh bugun
Kim safia ral;unet ola yann ki gun
34.Ehl-i ser' olan irisiir devlete
Ser' i seven kalmaz ayruk lezzete
35.Tut seri 'at yolum iy sehri yar
Olmaya safia zamanuii kahn yar
36.Me§veret kil nefse tagi olmasun
Birlik irisdi bayagi olmasun
3 7 .Mesveret soz kisiler magbun olur
Hazreti Hak isiginde dur olur
38.(:un
didi Kuran bize
Mesveret 1,(11 'akla inen bu soze
39. 'Al,<:l ile her isiiiu kilgil diiriist
'Al,<:il olmaya bu yolda sust
40. 'Akl ile islenur i§ kiilli sevab
i§ budur vallahii a'lem bis-sevab
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16. Hikaye

s,

Ey yar! Hikaye soylemenin munasip zamam geldi. Bu hikaye soyle baslar.
Bir kisi vardi ki, o <la cilingirdi, Rivayete gore soyle dedi; "Bu soylediklerimi
dinle! Esine, dostuna anlat. Kornsum olan bir kisi vardi. Bu kisi evlenmeyi
istemezdi. Bir gece uykusunda bir ruya gorur. Ruyasinda baliklar cagmr, Bu
rtiyasmda beni evlendir diye bir haber geldi. Tann'mn bir oglan evlat vermesi
icin evlen dedi. Olmeden bu istegime kavusayim. Insallah bu istegim makbul
olsun. Ben dedim ki, bu hikayeyi nerde duydun. Dedi ki, ruyamda gordum. Ey
ulu! Kiyamet gununde mahser alam insanlarla dopdolu idi. Ben dahil bu halkm
icinde gorurum. Kendimi de cok susamis gordum. Bir suru ogullanmm
oldugunu gordum. 0 mahser kalabaligi icinde onlarda belirli sekilde yurtiyordu.
Her birinin elinde altm kadeh vardi. Kadehleri kevser suyuyla dopdolu rahat bir
sekilde suluyorlardi. Ve susarms halka altm kadehlerle su veriyorlardi. Mahser
alamndaki susarms halki suluyorlardi. Bentle onlardan kaygih bir sekilde su
istedim. Ama hie biri su vermedi. Bu arzum gerceklesmedi. Sana bu sudan nasib
yok dediler. Ben de dedim ki: "Niye yoktur ey dost !" .Onlardan biri ey kisi!
Senin oglun bizim arrmzda yoktur. Bu ytizden de sana su yoktur. Biz sadece
atalanrmzm atalanna su veriniz. Senin oglun olsaydi burda olurdu. Hie; kimse
seni bu sudan nasiblendimez. Dedim onlara ki "Siz kimsiniz ki bana su
vermiyorsunuz.". Sasmp kaldun, Onlar bana dedi ki, "Ey dede! Sizin ogulanruz
hangi dunyada? Dunyanm sefasmi gormeden oldtik buraya geldik. Dunyadaki
makarmrmzi da yitirdik. Biz islam karsismda mahsumuz. Bizde bu iste mahser
guntmun muminleriyiz, Ey yar! Senin de kaderin budur. Sen de peygamberin
sozunu dinle. Bana onlar soyle cevap verdiler: "Siz de evlenin sevap kazanm".
0 kisiyi evlendirdiler. Ona hos bir kadm buldular. Maksadma eristi hemen.
Mahser korkusundan aman buldu. Simdi sen de bu din icin cahsip cabala, Erisip
peygamberin bu sozlerini kabul et. Seriat htlkumlerini kabul et ki, huzur bul.
Bunlan ozune kabullendir. Allah katmda her soztm kabul olsun. Seriat
hukumlerine gore, bu sayede iyi bir kul olasm. Allah' m rahmetini ve dogrulugu
bulasm. Peygamberimiz sana araci olsun. Ey Hatiboglu! Bu gun seriat
hukumlerine gore yasa ki, yann sana rahmet olarak donstm bunlar. Dini butiin
olan insan devlete sahip olur. Hicbir guzellikten ayn kalmaz. Seriat yolunu
kendine yol bil ki, yasantmda sikinti cekmeyesin, Nefsine darns ki, daha sonra
sana isyan etmesin. Nefsine darusmayanlar saskin olur. Allah' m islerinden uzak
olur. Aklma darns ki, saskm olma. Allah'tan uzaklasma, Akil ile her isin dogru
durust olur. Aklm olmazsa, bu islerde manasiz olur. Akil ile islerin hepsi deger
kazamr. i~ budur ki, bu alemde vallahi billahi dogru soz budur.
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El-Hikayetti's-Sabi 'aser
1. Nitekim usda mesayih sozi diir
Can gufiiiudc her soziifi yrlduzii dur
2. Soz mesayih sozi dur iy piir hiiner
Isid isle var ise sende huner
3. Bir mesayihden rivayet dur iy yar
Nicesi soyler isid ol ihtiyftr
4. Ma 'rifet nun gofiul icinde diir
Aydim gofiul gozi icinde dur
5. Her kacan kul Tann zikrin eyleye
Zikri Hakki daima 90~ soyleye
6. Safi olur gofili yumusanur anufi
Gozi dolar ma 'rifet nun anufi
7. Rusen oluban dolar goiili gozi
Herne soyler ma'rifet olur sozi
8. Her kacan 90~ soyleye dunye sozin
Bunda karardur gofiiil anda yiizin
9. Pes gofiul kara ohcak iy kibar
Belliidur kim kunya virmeye bar
1 O.Bir agacdur bu gontil misli 'ayan
Tann zikri su durur bellii beyan
11.Her kacan su virsefi agac yeserur
Ruhr dur yapraklanur yimis virur
12.2;ikr-i I:Ia~ goiiul bagmufi suyidur
Su icen baguii yimis hos huyidur
13 .Su virilmese agac bod kara dur
Sararur yapraklan kendu kurur
14.Kesiip oda yakmalu olur iy yar
Pes niderler ayrug olmaz 'itibar
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15. Tafin zikrunsuz gofiiil ciin karara
Kunya yapraklan cun sarara
16.Pes eylediip oda yakarlar am
Zi hayf ol nazenin gofitil kam
1 7. Cunki bu 'omr ahirine irisur

01 varur gofiul tamuya kansur
18.imdi goiiul siniifi ile yar iken
Kendiiziific ihtiyarufi var iken
19.Cehd idup su vir gofiiiltifi bagma
Koma kim baglana gaflet bagma
20.~uyla gofiul yimisler eylesun
Daima dil ma 'rifetler soylesun
21. Vir gofiul yimisini bu halka sen
I§ idiniip oztiiie hulki hasen
22.Zikr-i Allah dur gofiiillere hayat
Soyle buyurmis resul-i kainat
23.~l Hatibogh hudanufi zikrini
Eksuk eyleme dilufiden sukruni
24.I::Ial5: sever sakir kulm iy merd ii man
Sakir olan kuh zikr eyler Kur'an
25.$akir ol hem zakir ol ya ehli din
Hak buyirdi kim "yuhibbu 's-sakinm:'
26.~oma Allahi dilufiden zikr ile
Ztnhar illaki zikiri sukr ile
27.$iikr ile zikr ile buhrur sevab
Ber hemin vallahu a 'lem bis-sevab
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17. Hikaye
Bu iste seyhlerin sozu inci gibidir. Onlann her sozu can gununde yildiz
gibidir. Onlarm sozu guzeldir, marifetlidir ve bos degildir, Sen de bu huner var
ise onlann bu sozunu dinle ve yerine getir.
Seyhlerden biri rivaye eder ki, nicesi soyler, isit sen de dinle. Marifet
nurunun aydmligi gonul icindedir. Aydinhgi gonlundeki goztmicindedir.
Bundan kacan kul Tann'rnn admi zikretsin, Tann'nm admi 90k soylesin o zaman
gonlu saf olur, yumusar, gozleri dolar. Cunku gozu aydmlik olur. Ne soylerse
sozu marifet olur. Her kacan kisi dunyada Tarmnm adim soylesin, hersey bunda
karar kihrur, Ey kibar, gorgulti kisi! Yoksa gonlun kara olacak. Bellidir ki, Allah
gonlu kara olana vermez. Bu gonul bir agac misalidir, bellidir. Tann'nm zikri de
kesin olarak bellidir ki, sudur: her kacan su verse, agac yeserir, ruhu, gonlu aga9
gibi yapraklamr, meyva verir. Allah'm zikri gonul bagmm suyudur. Su
verilmezse agac gibi kendi de karanr, yapraklan saranr, kendisi kurur. 0 zaman
kesip yakmali, sonra ne yaparlar, itibar gormez bir ise yaramaz. Tanri'run zikri
olmadigi icin gonul karanr, yapraklan kurur ve saranr ve arkasmdan onu ateste
yakarlar. Nazik, ince gonlunun kamna haksizhk olur. Cunku bu omur, hayatm
obur dunyaya erisir. Gonltm cehenneme kansir.simdi gonlun seninle iken
kendinle iken sec. Cahs cabala. Gonlunun bagma su ver, gaflet bagma
baglanmayasm, Suyla (Tnri'nm zikri ile) gonlun meyvalar versin. Daima dilin
marifetli sozler soylesin, Gonul meyvam halka ver, kendine is edinip halka
guzellikler ver. Cunku Tann'run zikri gonullere hayat verir. Kainatin resulu
soyle buyurmus: Ey Hatiboglu Allah'm zikrini yerine yetir, dilinden sukrilntl
eksik eyleme. Hakk sever sukur eden insanlan. Sukreden kisi de Kur' an' da
zikreder. Dininde de sukreden ol. Zikrinde de ol. Hakk buyurdu ki, asla Allah'm
zikrini dilinden eksik etme. illaki zikir ve ~ilkreden bu alemde vallahi billahi
sevap kazamr.

26

LUGAT<;E
-Aabid: ibadeteden.
'afv : suet bagislama.ozur dileme.
ahmer.kirmizi, kizil,
ahval: durumlar.oluslar,
ahir : son,sonraki,en son.
akibet: nihayet.son.
arnenna ve saddakna.inandik ve tasdik ettik.
amel : niyet.is.
asikar: belli .acik.meydanda.
'ayne'l-hayat: hayat pinan.ab-i hayat.
'ayne'I-yakm: goziiyle gormus gibi,kat'i.
'ayan: bir memleketin ileri gelenler.
'azim: buyuk, ulu,iri.

-Bbaht.talih.kader.kismet.
baki .Tann.daimi.kahci.
bay: zengin,ulu,soylu.
Berki t: saglamlastirma, peki stirme,
bes : yeter.yetisir.tamam.
belli.i:belli.
bi-din:dinsiz.

-Ccehd: cahsma.cabalama.
cem' .toplanma.yigilma.
cennet-i.i didar:insaniyetli yuz.
cibril.Cebrail.
ciinbis .kirmldanrna.hareket.

-Ddaim.devamli.surekli.
dem :an,vakit,zaman.
dest-gir.yardimci.elinden tutan.
dih.seytan.
dildar:birinin gonlunu alrms.sevgili.
diri g: eyvah, yazik.
di.ikel:hepsi, tamam.
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ehl-i ser.fenahk sahibi.
emel.iimi t, umma,arzu.
enbiya' .seriat sahibi olmayan peygamberler.yalvaclar.
eyluk.iyilik,

-Ffahr.ovunme, ululuk, un.fazilet, erdem.
fazl-1 hakk:Tann 'nm inayeti.
fas: meydana cikma.
feriste.melek,
fevt.ansizm kaybetme.

-Ggayb:gizli olan,belirsiz.
gazab: ofke.krzgmhk.hi ddet.
gussa.keder.kaygi, tasa.

-Hhabib:sevgili,dost.
hacet.ihtiyac.luzum.
hased.kiskanchk.cekememezlik,
hasen.husunlu.guzel.
hayf.haksizhk.cevir.zulum.
hazer: sakmma.kacmma.
heman:hemen.
helak.mahvolma.olme.
hevl:korku.
hism.kizginhk,ofke,
himmet:gayret,emek.
hod.kendi.migfer.
hulk:huy, tabiatca,
huda.dogru yol gosterme.
hukm-i ser'i.seriat icablanna gore verilmis hukum.

.],
ibn-i Malik:yedi cehennemin hakimi ve kapictsi olan melek.
iflah.kutlu.basanh olma.
ihti yar: secme.secilme.katlanma.
imdi.simdi,
irte:ertesi.
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-Kkaffal.cilingir.
kaim:ayakta duran,ayakta bulunan,namaz kilan.
kani .inanrms.kanrms.
kendi.izi :kendisi.
kemin.cok az,pek kuctik.
kesir.kmlmis.
kevser:maddi ve manevi cokluk.
key:ne zaman,ne vakit.
ki br: bu yukl iik, ululuk.
kirdi gar:Allah.
kulli .umumi.butun.cok.

-Llik:fakat,lakin,ama.
lutf.hosluk.guzellik.

-Mmagbun.sasirrms.saskm,
makbul:kabul olunmus.
maksude:istek,istenilen sey.
ma'mur.baymdir.senlikli.
ma-tekaddem.gecmis zaman.
medh.ovme,
melul.bikrms.bezenmis.
merd-i pak:temiz insan.
mesayih.seyhler.
mesveret.damsma.musaverede bulunma.
mevt.olum.
mihnet:zahmet,eziyet.
muhal.mumkun olmayan.
muhalled.daima.siirekli,
muhsin:ihsan eden,iyilikte bulunan.
muhtasar.kisaltma.kisalulmis.
mukayyed.kayith, bagh, baglanrrus.
mu'teber:inamhr,giivenilir.
miidam:devam eden.surekli.
miihmel:ihmal edilmis.
miikerrem:muhterem,aziz,saym.
mustedam.devamli.surekli,

-Nnazenin:cilveli,oynak.
necat.kurtulma.kurtulus.
ntibtivvet:nebilik,peygamberlik.
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-Pperveris: besleyis, beslenme.
perverdigar:Allah.
pes:ard,arka,geri.
piir.dolu.

-Rrahm.acima.esirgeme.
reside.erismis.yetismis.
rusen.aydm.parlak,
riisva.rezil.i tibarsiz.

-Ssafi :duru,temiz.
sahabi:Hz.Muhammed'i
gormus ve kendilerinin sohbetinde bulunmus olan
mu'rnin kimse.
salavat:namazlar.
salih:dinin emrettigi seylere uygun hareket bulunan.
segirtmek.kosmak.yurumek.
sidk.dogruluk.gerceklik,
siret:bir kimsenin ic hali.
suret: bi cim.kihk ktyafet.

-~sad.sevincli.
sah-i servere:ulu padisah.
sakir.sukreden.
sefaat.dileginin yerine getirilmesi icin edilen aracihk,

-Tta.kadar.dek.degin.
taam.yemek.
ta'ata:Allah'm emirlerini yerine getirme,ibadetler.
tahkik.dogru olup olmadigim arastirma,
tahsil:ilim ogrenme.hastl etme.
takva:Allah'dan korkma,dinin yasak ettigi seylerden kacmma.
ta' lim.ogrenme.ogretme.
tamu:cehennem.
tana.saskm.
tesvis.karma kansik etmek.
tevekklil:Allah'a birakma.kaderine razi olma.
tiz.tez.cabuk.sik.
togru.dogru.
tul-i emel.hirs.tukenmez arzu.
turma.durmadan.surekli.
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-Uusta.iste.
uyhu:uyku.
'uzlet:yalmzhk kosesine cekilme,

-Vvahy:bir fikrin veya bir emrin Allah tarafmdan bir peygambere bildirilmesi.
va'z:dini ogiit.
vimek:yemek.

-Yyad.hatirlama.anma.
yahsi.iyi.guzel.
yavuz.kotu.fena.giiclu.sert.

-Zzahid.cok asm sofu.
zakir: zikreden.zikredici ,anan.
zi:sahip manasma kelimelerin baslanna getirilerek birlesikler yapar.
zikr: anma,amlma.
zinhar: sakm.asla.aman.
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