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İslam dininin deruru yönüne

tasavvuf adı verilmiştir. İslam'ın bu yönü, h. VI.
asırdan itibaren, tarikatlar vasıtasıyla temsil edilmiştir. İslam dünyasında ortaya
çıkan belli başlı tarikatlardan biri Halvetiyye tarikatıdır. Bilhassa Türkler arasın
da hüsn-i kabul gören bu tarikat, pek çok şubeye ayrılmasıyla da dikkat Çeker.
Bunlardan birisi de İbriihlm Gülşeru (940/1534)'nin kurmuş olduğu Gülşeniy
ye şubesidir. Bu şubeyle ilgili bilgiler, aynı tarikata mensup bulunan Muhyi
(1015/1606), HuM (1065/1654), Şeınleli-zade (1089/1678) gibi müdlifler tarafından, ilk yıllardan itibaren yazıya geçirilıneye başlanmıştır. Bu halkaya, daha
sörıra, burada eserini sunmuş olduğumuz Nazir İbriihim Gülşeni (1188/1774)
de katılınıştır.
Nazir İbriihim Gülşeru, aslen Edirneli olup kadılar zümresinden ve ilim-irfan sahibi bir zattır. Öğrenimini tamamladıktan sorıra, bir süre öğretim (tedr!s) ile
uğraşrnıştır. Daha sorıra çeŞitli yerlerde kadılık görevinde bulunmuştur. Mesleği
gereği pek çok yere seyahat etmiştir. Bunun yanında çeşitli konularda, bir çok
eser de yazmıştır. Tasavvufa sülı1künü Hasan Sezai'den tamamlamiştır.
1188/1774 yılında vefat etmiştir.'
Mahlası, yeni harflerle neşrettiğimiz bu eserinde "Nazir" olarak geçmektedir.
Aynı şekilde çağdaşı Salim tarafından da bu mahlasla anılmıştır. Diğer bazı eserlerde ise "Nazira" olarak zikredilmektedir. Bu durum; şairlerin, şiirlerinde kenı Nazir İbrahim ve eserleri için bkz. Kazasker Salim Efendi, Tezkire-i Salim, Dersaade 1315, s.
674; Hüseyin Vassaf, Seflııe-i Eul~yii, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, no: 2307 c. III, ss.
155-156; Bursalı M. Tahir, Osmanlı Mıiellifleri, İst 1333, c. II, ss. 45-46; Bağdattı İsmail Paşa, Hed~v
yetü'l-Arijfıı, İst 1951, c. I, s. 38; lziibii'l~Meknı1ııfl'z-Zeyl al-Keşft'z-Zııııılıı, İst 1945, I, 256; Ömer
Rıza Kelıhale, Mıı_'cemü'l-Mıiellijfıı, Dımeşk 1957, c. I, s. 113.
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di mahlaslarını andıklarında, sonuna ekledikleri nida harfinin mahlasa ait kabul
edilmesinden kaynaklanmış olmalıdır.
Elirnizdeki eserin ilk varakma (1 a) düşülen nottan onun Osmanlı kazaskerlerinden, "eşraf-ı kıtzat-ı askerfdeıı", olduğunu öğreniyoruz. Salim Tezkiresinde de, Edirne mahkemesinde katiplil< yaptığı belirtilrnektedir. 2 Muhtemelen, sonraki yıllarda, kazaskerliğe yükselmiş olmalıdır. Uzunçarşılı, onu, XVIII. yüzyıl
Osmanlı alimleri arasında sayar:'
Nazir İbrahim, seçkin bir aileden gelmektedir. Dedesi İbrii.him de Gülşeniy
ye tarikatına mensup bir şairdir. G.örmüş olduğu bir rüya üzerine bu tarikata intisab eden dedesi, tarikat p'iri İbı..,ıim Gülşeru ile aynı adla anılmıştır. 1100/1688
hududunda vefat edip, Edirne'de Uzunkaldırım denilen mezarlığa defnolunmuştur.'' Kendisinden "tarikatçı >~J ve La'li Efendi'nin halifesi olduğunu öğrendi
ğimiz (3 a) babası Mustafa Efendi, Emiııiyye nıüdeıTisliği de yapmıştır. "Lebib" mahlasl· kardeşi Ahmed de bir süre müderrislik yapmış, ancak sonradan
aziedilmiş bir şairdir. Eserinde, adından söz ettiği (5 b) amcası Kfuni Mehm.ed
Efendi de, vaktiyle müderrislik yapmış bir şair ve aynı zamanda Gülşeniyye tarikatı mensubudur.- Ailesinin bu konumuna binaen, onun hakl<ında "ınaar[f
kendilerine bi'l-irs intikal eden erbab-ı ıııakaldeııdir" denilmektedir."
Dede:Si, amcası ve babası gibi, Naz1r İbrahim de, Gülşeniyye tarikatına mensuptur. Halvetiyye taril<atı şubelerinden biri olan Gülşeniyye tarikatı, daha sonra, Haletiyye ve Sezafyye olmak üzere, kendisi de ild şubeye ayrılmıştır. Nazir İb
rahim, Sezaiyye'nin kurucusu Hasan Sezru (1151/1738)'nin mür!dlerindendir."
6

Beyan-ı Tarikat-ı Gülşeni

Görebildiğimiz kadarıyla,

yagane nüshası Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, 888
bulunan, 10 varaklıl< eser incelendiğinde, daha çok tarikat
mensuplarınca önem arzeden bazı konulardan, yazarın yaşadığı döneme kadar
gelmiş geçmiş belli başlı Gülşeııiyye ricalinden ve kısaca taril<atın tarihçesinden
nurnarada

kayıtlı

2 Salim Efendi. Tezkire-i Siilim, s. 674.
3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlm~ve Teşkilatı, Ankara 1988, s. 238.
4 Salim Efendi, a.g.e., ss. 119-122.
5 Tarikatçı; Tarikata yeni girenlere, tarikat usul ve erkanını öğretmelde yükümlü dedeye d enilir. Bkz. Etlıem Cebecioğlu, Tasavmif Deyimleri ve Terimleri Sözfı'iğıl, Ankara 1997, s. 688.
6 Salim Efendi, a.g.e., ss. 591-592.
7 Aynı eseı; ss. 573-574.
S Aym eseı; s. 674.
9 Hasan Sezai için bkz. Salim Efendi. a.g.e., 350; Hariri-zade, Tihyiin-ı Vesiiili'I-Hakiiilı, (Yazma) Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, No: 430-432, c. II, 126 a-b; Vassaf, Sefine, c. III,. ss. 128-134;
Bursalı M. Tahir, Osmanlı Mı'iellijleri, c. I, s. 84; Salıver Çelikoğlu, Seziiyf-i Gıllşeııf, İsı. 1986, ss.
41-47.
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göriilmektedir. Biz, burada yer alan bilgilerin diğer kaynaklardakilerle kolaylıkla karşılaştırılabilmesini sağlamak için, bu eserin yeni harflerle yayınlanmasının yaradi olacağını düşündük.
Beyan-ı Tarikat-ı Gülşerli, Nazfr İbrahim tarafından yazılmış olup, Gülşeniy
ye tarikatı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Gülşeniyye tarikatı Mısıı>da ortaya çıkmış ve sonraki yıllarda faaliyetlerini Kabiı-e merkez olmak üzere, diğer
İslam coğrafyalarına da taşımıştır. Kahire'den sonra Gülşeniyye tarikatı ile ilk tanışan beldelerin başında Edirne gelir. Gülşeniyye'den ayrılan Sezaiyye şubesi de
Edirne'de ortaya çıkmıştır. Nazfr İbrahim, Edirne'de yaşadığı ve Sezaiyye'nin kunıcusu kabul edilen Hasan Sezai'nin müridi olduğu için kunıluş aşamasınciakl
bu şube için canlı kaynak konumuna sahib olmuş ve diğer kaynaklarda rastlanmayan kıymetli bilgiler sunmuştur.
Eserde ilk olarak İbrahim Gülşeni'den başlayıp Cüneyd-i Bağdadl'ye kadar
10
ulaşan Gülşeniyye silsilesi yer almaktadır. Daha sonra ise, aslında İbrahim Gülşeni'nin Halvetiyye tarikatı mensubu olup, bu tarikatın evrad ve ezkarı üzere hareket ettiği, fakat sonradan çok fazla şöhret bulması dolayısıyla tar!kına Gülşe
niyye adı Vf'rildiği anlatılmaktadır.
Bu tarikattan icazet alan bazı dervişlerin, psikolojik rahatsızlıkların ve bir takım hastalıkların tedavisiyle uğraştıklarını da bu eserden öğreniyonız (2 a- 3 b).
Uygularnış oldukları tedavi yönteminin ise, -tıbbi bir takım ilaçlar kullanmaktan
çok- hastanın maneviyatını yüksek tutmaya yönelik bazı uygulamalardan ibaret
olduğu göriilmektedir.
· Tasavvııf kültüründe tarikat pirlerinin müstesna bir yeri vardır. Tarikata müntesib kazandırmak ve müntesiplerin bağlılığını artırmak için, p!rlerin menkabe
motifleriyle öriilü hayatları sürekli olarak anlatılır. Bu anlatırnlar esnasında tarilıi
hadiseler, çoğunlukla keslf bir menakıb bulutuyla kaplanır. Bu eserde de İbra
hinl Gülşeni'nin tarilli hayatıyla iç içe geçmiş ve tarikat mensuplarınca ):ıüyük
önem atfedilen bazı menkabelerden bahsedilmektedir. İbrahinl Gülşeni ve şey
hi Dede Ömer Rı1şeni (892/1487) ile Mevlana (672/1273) arasındaki manevi bağ,
Şa'rarli (973/1565)'nin İbrahim Gülşerli ile dostluğu, İbrahim Gülşeni'nin Kanuni (974/1566) ile göriişmesi, Kemalpaşa-zade (940/1534)'nin Gülşeni'nin eseri
Ma'nevi hakkındaki fetvası gibi hususlar, ilk dönemlerden itibaren, Gülşenller
11
arasında menkabevi tarzda aktarılagelmiş tir. .Bu hususların hemen hepsi, bu tarikat haldurıda daha önce yazılan k~ynaklarda yer almaktadır. Ancak tarihi bir
10 Onun Halvetiyye tarikatından olan silsilesi daha önce yazılan eserlerde de bulunmaktadır.
<Vassiif, İbrahiin Gülşenl'nin Mevleviyye tarilmtından olan silsilesini de kaydetmiştir. Bkz. Hüseyin
Vassiif. Sefinetı'i '1-Eul~vii, c. III, s. 113).
ll Bu rivayetler için ·'İbriibim Gı1/şeni(Hayatı &er/eri, Göı<"işlen)"(İzmir 1988), konulu doktora çalışıııamıza müracaat edilebilir.
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hadisenin menkabeye dönüşmesinin canlı bir örneğini göstermesi bakımından,
burada, İbrahim Gülşeni'nin Şa'rani ile dostluğunaclaif anlatılanlar üzerinde durmak gerekir. Eserde Şa'riini'nin Gülşeni hakkındaki iltifatkar sözleri nakledildikten sonra, İbrahim Gülşenl'nin de onu "Tea!, tea!, ya Şeyha 'l-Habbtizfn" diye hitabederek iltifatla karşıladığı belirtilmektedir (4 a-b). Türkçe ifadesiyle "Buyııı~
buyw~ ey Ekmekçi/er Şeyhi" demesine sebep olarak da, Şa'rani'nin "Suku 'l-Habbtizfn "de, yani, Ekmekçi/er Çarşısı'nda ikamet etmesi Zİ19"edilmektedir. Bu olay
Şa'rani'nin eserinde ise daha farklı şekilde yer almaktadır. Onun eserinde de bu
iki şeyhin birbirlerine karşı iltifatkar söz ve tavırlarından bahsedilmektedir. Ancak Şa'rarı1, İbrahim Gülşeni'nin kendisini iltifatla karşıladığını belirttikten sonra,
sitem ederek "Entüm meşayihü 'l-hubz" yani "Siz ekmek şeyhlerisin iz" dediğini
12
aktarmaktadır. Şa'rani'yi iltifatla karşılayan İbrahim Gülşeni'nin, "Siz ekmek
şeyhlerisiniz" sözlerinin muhatabı ise menfaatine ve midesine düşkün Mısır'lı
sözde şeyhlerdir. Gülşeniyye an'anesi bu.ifadeyi "Ey ekmekçi/er şeyhi" şekline
dönüştürmek suretiyle, bazı tarikat şeyhlerini eleştirir görüntüden kurtarmış ve
hiç kimseyi rahatsız etmeyecek hale büründürmüştür.
Eserde, Nazir İbrahim ve o döneme kadar yaşamış Gülşeniyye ricali hakkın
da önemli bilgiler bulunmaktadır. Müellif bu eserinde, başlangıçtan Hasan Sezai 'ye kadar olan dönemdeki, tarikat mensuplarınca önemsenen bazı olay ve h u-.
suslar yanında, tarikatın Edirne'deki şeyhleri hakkında ilk ve en geniş bilgileri de
sunmaktadır. Onun bildirdiğine göre, Mısır'ın fethinden sonra, İbrahim Gülşeni,
Edirneli yetmiş hacının ricası üzerine, Aşık Mfisa Efendi'yi halife olarak Edirne'ye gönderıniştir. 13 Orada, bağ arasında bir ayazmaya yerleşen Aşıl( Musa için
Etmekçi Ahmed Paşa bir hankah yaptırmıştır. Aşil<: Musa'dan sonra bu zaviyede, sırasıyla, Abdü1kerim. Efendi, 14 Sadık Efendi, 15 Kutb! Efendi, Sırri Efendi, Seyyid Ali Efendi, La'li Mehm.ed Efendi, Mahmud Efendi ve Hasan Se12 Abdülvehhiib

Şa'riin:i, Leviikıbı1 '1-Enuiir fl

trz, c. II, s. 133. Not. Ekmek
olarak

yazılmıştır.

Kelimenin

anlamına

Tabakiiti'I-Abyiir (et-Tabakiitii '1-Kübrii), Kalüre

gelen ·'bubz" kelimesi

doğru yazılışma

Şa'riin:i'nin

eserinin

baskısında

·'bayr"

bu hadiseden bahseden Müniiv:i'nin eserinin tahkikli

baskısında rastladık. (ei-Keviikibt"i'd-Dılrriyyefl Teriicimi's-Siideti's-Sı1jiyye,

(tah: Abdülhamid Salih

Hımdiin), Kahire trz, c. IV, s. 11). Naz:ir İbrahim'in bahsettiği bu hadise de kelimenin "hayr" değil,

··bubz" olduğunu göstermektedir.
13 Aşık Musa için bkz. Atili, Hadiiiku'I-Hakiiikfl Tekmileti'ş-Şakiiik, İst. 1268, s. 195; Mahmud
Cemiileddin Hulv:i, Lemeziit-ı Hulu(J!)VJ ez Lemeiit-ı Ulu(yYe, (Haz: Serhan Tayşi), İst. 1993, ss. 547549; Vassiif, Seflııe, c. III, s. 125.
14 Edirneli arif ve şiiir bir zattır. 992 tarihinde Edirne'de vefat etmiştir. Mevlid-.i Nebi tarzında
manzumesi vardır. Bkz. Vassiif, aynı yer.
15 Vefat tarilıi hakkında farklı rivayetler bulunan Sildık Efendi için, Vassiif l122'de vefat ettiğine
dair kanaat ızhar etmektedir. Ayrıca o, Sildık Efendi'yi La'li'nin değil, Sezii:i'nin şeyhi olarak kaydetmektedir. Bkz. Vassaf, a.g.e., c. III, s. 139.
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6

Bu şeyhlerden La'll Mehmed (1112/1700) ve Hasan Seza!'nin, Naz!r İbra
him'in tasavvufi hayatında çok önemli yeri vardır. Her ikisi de Naz!r İbrahim'in
şeyhi.dir. Kendisinin bildirdiğine göre La'll ile aralarında neseb bağı da bulunmaktadır; babannesi, La'll'nin kardeşi İbriihim Efendi'nin kızıdır (6 a). Bu eseri yazış sebebi olarak da, böyle terniz bir soya mensup olmak gibi büyük bir nimete sahib bulunmanın şükrünü yerine getirmeyi zikreder (6 a). La'll Efendi halvetiyye tarikatından Sırri ve Alaeddin Efendilerden icazetli olduğu gibi, karşı
laşmış olduğu Celvetiyye, Uşşakiyye ve Nakşıbendiyye şeyhlerinden de icazet
almıştır (8 a).
Eserde La'll Efendi ile Sultan Mustafa arasında cereyan eden, Osmanlılar'da
meşayih-sultan ilişkisine örnek teşkil edecek, bir başka kaynakta tesadüf edemediğimiz bir hadiseden bahsedilmektedir. Buna göre, sık sık La'll Efenciiyi ziyaret
eden Sultan Mustafa (IL MustafaY 7 onun için bir bina inşa etınek ister. Şeyh ise
herhangi bir maddi ihtiyaçları olmadığını belirterek sultanın bu isteğini uygun
bir dille geri çevirir. Ayrıca sultanın herkesin göreceği bir şekilde, açık olarak
kendisini ziyaret etıriemesini de niyaz eder. Gerekçe olarak da, tarikat mensuplarının bu ziyaretiere istinaden bir şeyler taleb etınek üzere kendisini rahatsız ettiklerini belirtir. Onun isteklerini sultan da makul karşılar ve ziyaretlerini geceye
kaydırarak bir düzene koyar (7 a-b). Bu rivayerin tarihçiler, siyaset tarihçileri,
sosyologlar, tasavvuf tarihçileri vs. tarafından değişik açılardan ele alınıp değer
lendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Burada Osmanlı sultanının bir şeyhe
olin muhabbeti ve bir şeybin de bu ilgiyi istismardan uzak, müstağni tavn dikkati çekmek~edir. Böylece şeyh, zamanın sultanı.ile arasında belli bir mesafe tesis eı;rniş ve temsil ettiği topluluğu da saltanatın nüfuzundan uzak tu tınayı başar
mıştır. Sultan da bu durumu saygı ile karşılamıştır.
La'll Efendi'den sorıra tarikatın başına geçen Hasan Sezai de onun gibi, bu
tarikatlarda eşsiz bir kimse olması yanında Bektaşiyye tarikatı mensubu "abdalların "ın terbiyesi ile de uğraşmıştır. La'll'den sorıra otuz üç sene şeyhlik yapan
Sezai kadın-erkek müridierine ve bazı devlet ricaline pek çok mektup göndererek nasihattta bulunmuştur. Bunlardan ikisini "Canımdan azfzim, oğlum!" diye
16 Şeyhi Mehmed Efendi'nin Aşık Efendi'den sonra ba§a geçenlerle ilgili vermiş olduğu liste ile
bu isimler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bkz. Vekfiyiil '1-Fudalii, (Nşr: Abdülkadir Özcan) İst.
1989, c. I, s. 57. Nazir İbrahim'in burada (6 a) vermiş olduğu isimlerle, daha sonra (8 a) zikrettilderf
arasında da farldılıldar bulunmaktadır. Buradaki isimlerin sıralanışında hata olabilir. Nazir İbrahim (8
a'daki şüirinde) La'li'den sonra Ali Efı;ndi'nin, daha sonra ise Hasan Sezai'nin şeyhlik yaptığını belirtmektedir. Hariri-zade ise La'li'den sonra Mahmud el-Gülşeni'nin ba§a geçtiğini kaydetmektedir. Bkz.
Tibyiin, c. II, 126 b.
17 Adı geçen Il. Mustafa olup, 1106/1695'te tahta oturmuş ve 1115/1703 senesinde vefat etmiş
tir. Bkz. Cengiz.Orhonlu, "Mustafa II", İA, İst. 1971, c. VIII, ss. 695-706.

l
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Ilitabettiği Nazir İbrahim'e göndermiştir.

18

Nazir İbrahim'in, bu eseri Hasan Seziil Cl151/1738)'nin vefatından sonra kaleme aldığı anlaşılmaktadır. Bildirdiğine göre, o esnada, tarikatın başında Sezai'nin oğlu bulunmaktadır (6 b). Son tarafından anlaşıldığına göre ise, Nazir İb
rahim, eseri kendisiyle aynı tarikata mensup bir arkadaşının gönderdiği mektuba cevap olmak üzere, tarikat mensuplarının bir araya gelmelerine vesile olması için yazmıştır. Burada, arkadaşına taril<at mensuplarının durumları ile ilgili bazı bilgiler de: vermekte; mektubu getiren Kadı-zade'nin Yanbolu tarafına gittiği
ni, Hayrabolu müftüsü için bir Muhabbet-name yazıldığını, Sadık Dede, Seyyid Derviş Mustafa, Hat'ız Efendi ve diğer dervişlerin aşk ve niyaz arzettilderini bildirmektedir.
İlk varakma düşülen not ile, yazım hataları bulunmalda birlil<te, faydadan hall olmadığı bildirilen eser üzerinde çalışırken, bu hataların çok fazla yekün tutmadığı kanaatine vardık. Farkedebildiğimiz hataların ise telafisi yoluna gittik.
Söz gelişi varak: 5 b'de yazarın amcası "Kanl Mehmed" olarak kaydedilıniştir.
Tarilli bilgiler ve diğer sayfalarda yer alan ifadelere istinaden amcasının malıla
sının K3.n1 değil Kfu:ni olduğunu tesbit ettik ve bu doğru yazılışı esas alarak kaydettik. Tüm çabaları.ınıza rağmen okuyamadığırruz birkaç kelime yerine ise, soru işareti koymakla yetindil<. Muhtevası hakl<ında kısaca bilgi verdiğimiz eserin
metni şöyledir:
Beyan-ı Tarikat-ı Gülşeni

(k.s.)

Hazreti İbriihim Gülşeni kaddesallahü sirrahü's-seni hazretleri, Dede
Ömer Rüşeni nevverallahü merkadehü hazretlerinden, onlar dahi Seyyid Yahya-yı Şirvaru nefeanallahü bi-zikri esamll1İ.lll hazretlerinden, onlar Sadreddlıı
hazretlerinden, onlar Izzeddlıı, onlar dahi M1rim, onlar Ömer Halveti'den,
onlar İbriihim Zah.id Geylani' den, onlar Cemaleddlıı Tebriz!' den, onlar Şi
habeddiıı Tebrizi'den, onlar Rükneddiıı'den, onlar Kutbeddiıı Ebherl'den,
onlar Ebu Necib Sühreverdi'den, onlar Veclheddiıı Ömer hazretlerinden,
onlar Muhammed Diııeveri hazretlerinden, onlar Mümşad Dlııeveri hazretlerinden, onlar dahi seyyidü't-taife Cüneyd-i Bağdadi kuddise sirrühü hazretlerinden mücaz olup, makam-ı irşatta her biri gün gibi meşhür-ı afak olup, cemi-i
elsin(e)de nam ü nişanları (1 b) mezkür olmalda her biri veliyyullahtan olduldarı, ke'ş-şems fı vasati'n-nehar, ma'lüm ve meşhür olmuşlar.
Hazreti Gülşeni kaddesallahü sirrahü's-seni hazretlerinin ğalebe-i şöhret ve
şanları ziyade olmakla tarlldarı Ha!vetiyye iken giderek Tarfk-ı Gülşenf demek18 Seziii'nin

mektupları,

Fenai'nin

Şerb-i lvla'neui-yi Şerifi

tır. Nazir İbriilıiın'e gönderdiği mektuplar için bkz. ss. 103-104.

ile birlikte,

İstanbul

1289'da basılıııış
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le marfıf, bu tarikın dervişan nesebi tarikat-ı aliyyede sabit bir azizden inabet ile
müstes'ad olup, lutf-ı ilahi ile mücaz olduklarından sonra Hazret-i Gülşeni
kuddise sirnıhü hazretlerinin evrad ve ezkarı her ne ise azizinden gördüğü gibi
hareket edip, kendiliğinden bir şey ilıtiraından hazer üzere olup kemal-i ittibii-ı
azizi ile aziz olalar.
Bu tarik-ı zi-şarun bazı hal ve şam:
Evvela mücaz olanları haklm-i eınraz-ı nefs olmuş olup, ümmet-i merhumeden marız olanlar, talepleri ile bir yeni bardağı pak su ile memlü' edip, yedi
kere fatilıa-i şerife tilavet ve ol suya nefh edip, verirler. Bi lutfillahi azze ve eelle, nüş eden mafı:z şifa bulur. Ve muhiblerinden biri diyar-ı ahiıra azlınet ile iltimtis-ı dua eylediklerinde, külle yevm ale's-sehar cemian (2 a) enbiya ve evliya
ve suleha ervahı için besınele-i şerife ile, bir nefeste bir fatiha-i şerife tilavetiyle
beş fatiha tilavetini tenbill ederler. Ve bazılarına her akab-i farzda, minval-i meş
rüh üzere, beş fatiha kıraatini tenbill buyunırlar. Ve bazen ehl-i derdin devası
için, kemal-i talep ile, yetmiş bin kelime-i tevhidle meşgül olurlar.
Ve bazı husı?l-i meram-ı dostan için, dahi bilaf-ı şer' niyyeti olmamak vechi
üzere clan murada dahi yetmiş bin tevhid ederler. Amma talibin kemal-i talebi
dünyası olmamak şarttır. Ve bazı diyar-ı !ibare gidenler ve azfm sıkfet-i tab'la
müşkil ve milhim kan olanlar vuzü-ı pak ile yüz kere "selıleıı bi afvike ya
azfz" tilavetini taleble ta'lim buyunırlar. Ne vakit olursa tilavet olunur.
Ve bizim azizlerimiz, tarfk-ı Şah Nakşıbend hazrederinden dahi gerek azizimiz La'ü Mehmed Efendi hazretleri ve gerek serimiz hazret-i Şeyh Hasan Seziü hazretleri, ekser evkatta pazartesi günleri, ba'de salati'z-zuhr batm-i bacegan dahi ederler idi. Ol dahi cemi derdiere deva ve husül-i meram için tilavet
olunur. Ve dahi müzayaka-i dünyası olan ibvana külle yevm üç yüz kere ·ya
basıt" (2 b) ismine şuğlü hazret-i şeyhimiz, Sezayf Efendi hazrederine tenbih buyunırlar idi. Ol dahi talibin niyazı ile ta'lim olunmasınc.;a nef-i kesir vardır.
Ve dallı cemian arz-ı müşkil edip teveccüb-i derün niytlzında olanların de.fi
müşkilleri için, bir fatiha-i şerıfe tilavet buyunırlar ve cenabı hazreti La'ü kuddise sirnıhü hazretleri nefeanallahü azze ve celle ihrak vuküında, "Bismillabirrahınanirrabfm ya narü kı?nf herden ve sefamen ala İbrabfme" (Enbiya, 21/69)
ayet-i kerimesini dört kere bir kağıda tahrir ve hulüs-i bal ashabından biri yediyle ol nara ilka ettirip, bi lutfillah Teala müntafi olduğu, halife-i alaları validim
merhüm ve mağfünın leh Tarikatçı Mustafa Efendi hazrederinden menküldür.
Ve buınma ki sıtma dedikleri nıaraz defi için bir pare kağıda "be!eke lll,
ıneleke ll, leke 1" lafızlarını tahrif ve üç kıt'a ayırıp, evvela alız-ı hummada bir
işareti olanı ihrak ve dühanını ağzır..a ve bumuna çekmeye tenbih ile def' olmadığı sürette ikinci, ba'dehü üçüncüyü ihrakilebi lutf-i azze ve celle def' olur.
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sıraca

dedikleri maraza, gerekadem ve gerek at mübtela olsa, bir ince
ibrişimi iğne ile çarşamba günü, vakt-i gurGbda, tarikımızın ba'de'l-ışa' virdinden
olan fethiyye-i şer1fe ki "allahümme ya Allah, ya Latif (3 a) ya Hafız, ya Dafi',
ya Mani', ya Riifi', ya Fettah" ism-i şerillerini tilavet ederek ol yaranın bir mahallinden, amma vasatından olmak üzere, ol iğne ile ibrişimi geçirip ucunu kat'
ederler. Bi-emrillahi Teala def' olur.
Ve

Her maraz kim ide insanda zubur
Defi anın fatiha ile olur.

Amma bu haklln-i ümmet olan zata ehem olan budur ki, salat-ı evvablni. ve
teheccüdü ve duha ve işriikı ve tahiyye-i mescid ve tahiyye-i vuzı1 namazların
eda ve pazartesi ve perşembe günleri siiim ve geceler kaim olup eyyiim-ı biza,
ki ayın on üç-on dört-on beş geceleridir, gafil bulunmayıp zikr-i Hakk ile kaim
ve aralıkta "A./lahümme aslih ümmete Muhammedin. A.llahümme ferric
ümmete Muhammedin" diye, yahut "Ya Rabb cemf ümmet-i Muhammed'in
de1tlilerine deva ve borçlutanna eda ve gönüllerine saja ihsan eyle" deyü duadan hiili olmaya ve dahl bu dua her aklb~i salatta okundukta abdallardan olur
deyü asar-ı sahlhte mest:Ur ve azizlerimizin ekser vakitlerinde dualandır. Ve sair
erkan-ı tarik-ı Gü!şeniyye evradlan meşhur ve ma'lümdur.
Bu tarik-ı aliyye, şanı aziındir. Hatta Hazreti Mev.I.aııa kaddesallahü sırra
hü'l-ala hazretleri, Hazret-i Gillşeıll'nin azizleri (3 b) Rüşeıll hazrederinden üç
. yüz sene-i kamile mukaddem iken Kitab-ı Mesnevz-yi Şerif-i Kimya -Redif'lerinde,
Ayme iiverdemet ey RO.
Çiin be-bfnf rı1-yı had yildem küni' 9

**
Ey dil ii ey dfde vıl ey Rı1şenf
Bil hakfkatle sevem ben seni

buyurup ve Hazret-i
rup:

Gillşeıll

nazm huyurduklan Ma'nevf-yi

Şerifi

zikr buyu-

Sun '-ı asiir-ı dil şod Ma 'nevf
Hem çii takrir-i rumuzeş Mesnevf
19
dim.

Manası:

Ey Rılşenf! Eğer kendi yüzıinı"i iyi görürsen beni

batırlarsın

diye sana ayna getir-
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Herkesi der kal-i biileş kiy ı·esed
Zan ki bfriinest ez rı/h u cesed
Pak-i cilnem bdyedet biir yek-bfn
Ta küned o fehm o sırr-ı mübfn20
buyurmuşlardı.

Menküldür ki, lllrı-i intikallerinde dirnle ile heHilleşip ve helaJ.ine hakkın verip ve suyun ısıdup ve kefeillerin kendileri dikip ve hücre-i saadetlerine girip,
yunup ve kefeillerine bürünüp intikal buyurmuşlardı.
Cem!an ePal ve akvallerinde, sünnet-i seniyye-i Seyyid-i alem sallallahü Teala aleyhi ve sellem üzere olup, cı1d ü sehii ve lutf ü ata' ve zikr ü fikr-i Hu da ve
şuğl-i salat-i Rası11-i kibriya ve kemal üzere adab-ı evliyil ile olduklarını İmam
Şa'raru hazretleri, hem-asırlan olmakla, menakıblarında 4 a) beyan buyurup,

c

"hatta

Hüda-yı

Kerfm,

ede, ziyaretlerine

Gülşenf

vardığımda,

hazretlerinin merkad-i mübarekterin pür nür

bana

((Tea~ teaı ya şeyha'l-habbaz'in"

deyü

!atffe buyurur/ar", buyurmuşlar. "Şeyha 'l-habbiizfn" buyurduklanna sebep,
hazretleri hankah ve türbeleri MısJ"-ı Kahirede, süku'l-habbiizfn nam

Şa'raru

mahiilde

olduklarına

binaendir.
kelam, cemian turuk-ı şettiida Hakk Subhiinehı1 ve TeaJ.a birdir. Şerlk
ve nazlri yoktur. Rasfilullah sallallahü Teaiii aleyhi ve sellem haktır deyip kemal üzere enıre imtisal ve nehyinden ictinab ve ittibii-ı hiil ü şan-ı Rası1lillah sallallahü TeaJ.a aleyhi ve sellem'den ibaret olup bunlann hiliifından olanlar firak-ı
dallerden olup "Allahümme ahsin ileyna ittibaa evamirihim ve ictinabe ııeva
hfhim" ve dahi Hazret-i Gülşeru, kendi biillerin beyan ile buyururlar ki,
Hasıl-ı

Tesbfhini eşyanın idiip can
Aşk eyledi hurılş
Cam-ı feleği aşkla

çün

kulağı gılş

etdiın

o dem

·

niiş

Kaldı götüıii hoş

Çiin kapladı dünyayı gönül viis'at-i Hakk'la
Ya Rabb anı sakla

20 Manası:

Ma'nevi gönül izlerinin sun'ı oldu
Mesnevi'nin onun işaretlerinin ifadesi

olduğu

gibi.

Kiilde olan her kimsenin hali nereye ulaşır
O kimse cesetten ve ruhtan uzaktır
Ey kısa görüştü kimse ! Senin için canımı pak etmem gerek
O zaman belki o sırr-ı mübini anlar
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Andıkda anı olmadı

itti dili

ol ğayrı jeraınüş

hf-büş

Acebdir ki Sultan Süleyman aleyhi'r-rahme ve'l-ğufran hazrederine veziri,
Mısr-ı Kahire'de (4 b)/ Şeyh İbcihim Gülşeru hazretlerinin kesret-i müridieri
illem-gir olup, giderek Mısr'ı zapt ve arap ve acem kendilere tabi olmalarına ve
tasaltun ihtimali muhtemeldir bühtanını arz edicek, ihzarlanna muteber ademler
ta'yin huyımılup karib olduklarında, vezir-i pür tezvir, Hazret-i Gülşeru'nin
nazm huyurduklan Kitab-ı Ma 'nevi'lerini Kemalpaşa-zade hazrederine irsal ve
nazar buyunıp, "Hilaj-ı i'tikad-ı ehl-i İslam bulunan ebyatlarına nişan buyurasuz" deyü ibram edüp, Kemalpaşa-zade hazretleri Kitab-ı Ma'neiJf-yi Şerffi,
min evvelilli ila ahirih1, kemal-i dil<kat ile nazar buyunıp, zahr-ı kitaba bu takrizi tahrir buyurmuştur:
"Bu Kitab-ı Ma'nevf ki Şeyh İbrahim Gillşenf'nindir, hakayık-ı kudsiyyeden
inşa (ve) dekayık-ı ilnsiyyedeıı ib'as bııyurulmalarıyla, ehl-i süret bunun mana-yı latifiııe vakıf olmaz. Ve ıstılahat ve te'vilatına muttali olmayan işiiratma
arif olmaz ki, ekseti teftir-i Kur'an-ı Azfnı ve te'vfl-i nass-ı kerfm-i ketam-ı kadfm ve şerh-i hadfs-i nebevf ve keşfi ketimat-ı mustajavf maniisı(nı) ınuhtevf
dir ki anda nice esrar müntavfdir. Pes ehlullahın ahvaline itikad lazım ve rühanilerinden de istimdad mühimdir. Efazallahü bi berekati (5 a) asiirihim ve
eniira kulübenil min mişkati eııvarihim" deyü tahrir ve irsallerinde, vezir-i pür
tezvir pk ü taba düşüp, istikballerine müreber ademler irsal ve Uzımçaı'şıba
şı'nda bir menzil-i alaya nüzülleriyle kemal-i i'zaz ve ikrama mübaderet eylemiş
tir.

Hatta Kemalpaşa-zade hazretleri Gülşeru Hazretleri ile mülakat ve ziyaretleri ile müstes'ad olmaları için konaldanna gelip, herrı-sohbet-i can-bahşları
olduldarında sual buyunırlar ki ''Meşayih-i kiramın, eşyiiya zam'ime olan Vucud-ı viicib Teiilii'dıı; dedikleri viikf midir?" dediklerinde, kemal-i lutf ile,
"Vaki'dir" buyunıp, ''Hem zamfme hem muhfta nice olur?" buyurduldannda,
Aziz hazretleri ''Müslimfn ve indf mücid-i ilm-i ğanf cemf-i ezdad ile olur. Bu
manayı fehm bir mikdar mıırakabeııize muhtactır" buyunıp hem bizi murakabede bir mikdar habs-i nefs edip ba'dehü Aziz hazretleri baş kaldırıp "Elbamdü
lilliibillez'i bediitıii" (A'raf 7/43) ayet-i kerimesini tilavet buyunıp, Kemalpaşa-zade hazretleri dalli "Radiyalliibü Teaiii atıküm" buyurduldarı, azizan-ı
tarikat-ı Gülşeniyye'den ammumız Kfuıı1 Mehmed Efendi mecmüunu beyan .
buyunıp ba'dehü "el-Ubdetü ale'r-Riiv'i" (5 b) tahrir buyurmuşlardır.
Ve Sultan Selim merhüm Mısr-ı Kalille'yi fethe aziı:netleri, alem-i manada,
Hazret-i Gülşeılllmddise sirnıhü hazretlerinin "Teiil ya Selfm" kelam-ı dürerbarları olmak üzre mervidir.
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Ve ba'de feth-i Mısr, huccac-ı müslim!n, mahrfıse-i Edinu:!den yetmiş nefer
zat, Müeyyediye cami-i şerlfinden, Gülşen1 hazrederinden bir halife irsalini niyazlarında, Aşık Efendi hazretleri müstağrak babında Hirak Dağında uryan ve
sergerdan iken "Tea! ya Aşık" huyurup anlar dahi bulundukları mahalde istima'
ve derhal huzurlarında mevcüd olmalarıyla(?) lurkaların ilbas ve dua huyurup
teb'iyyet eden huccaca "Alın ız size bir halife" buyurduklarında her biri kemal-i
şevk ile mhsüde-i hak-i kademleri olup, Aşık Efendi hazretlerini kemal-i ilaarn
ile maluniye-i Edirııeye götürdüklerinde, halen Zaviye-i Gülşenf olan mahal
bağlar olup, ol mahalde bir ayazma dahi olmakla, biz bu mahalde ikamet ederiz
buyı.ınıp, ol mahalde olan bağ-ı harab bu kadar olan huccactaİı birinin olmalda,
kendilerine hibe edip, giderek ol bağların cümlesine malil< olmalarıyla neseb-i
sadıldarına bir hane binasına izin verip (6 a) ma'mür oldukta, Hacı Halliic nam
bir maldar, müridieri hankah binasını murad edip rıza vermediklerinde, yine
izinleriyle karib-i zaviye anda bir cami-i şerlf bina ve bais-i cem'iyyet olduğuna
bina en, Hacı Hallilc mahallesi tesmiye buyurmuşlar, ba'dehü Etmekçi Ahmed
Paşa, Aziz hazrederinden münih olmalarıyla hanl<:ahı murad-ı aliyye ile bina buyump, türbe-i mübarekleri dahl ondadır.
Ve kendilerinden sonra halifeleri Abdülkerim Efendi ca-nişlnleri olup,
ba'dehü Sadık Efendi, ba'dehü Kutbi Efendi, ba'dehü Sırri Efendi, ba'dehü
Seyyid Ali Efendi, ba'dehü La'li Mehm.ed Efendi -ki bu, bezm-i bi bakada onların biraderleri İbriihim Efendi hazretleri dühter-i isınet penahlarından validimiz, halifeleri ve tarlkatçıları el-Hacc Mustafa Efendi sulb-i paklerinden olmağla nefs-i eviadlarından bulunduğuma hamd ü senaile tahdis-i ni'met-i uzma
için tahrir olundu. Ba'dehü Mahmud Efendi, ba'dehü hazret-i kutbü'l-arifin Sezai Hasan Efendi ca-nişinleri olup halen Sezai Efendi mahdumları ca-nişin-i
azizanı olmuşlardır. Allahümme enfa'na bi zikr-i esamihim.
Azizirn La'li Efendi (6 b) hazretleri Sırri Efendi merhumdan dördüncü tavırda kalıp, i.. ıihallerinde irsalleriyle malınıse-i İstanbul'da Koca Mustafa Paşa
şeyhi Aiaeddin hazretlerine varıp, onlar dahl erbaine koyup ba'dehü duaları ile
ilbas-ı tac-ı lurka ile ınabrılse-i Edime'de Şilciieddfn biinkabına irsal huyurup
ba'dehü Aşık Efendi zaviyesine nald ve 1112 tarihinde, alem-i manaya sefer buyurduldarında Kfuni Mehm.ed Efendi evladlarına, arnm-i faklrdi, "meded koptu nibtil-i Gülşent.'den bir gül-i la'ü" tarihini inşad buyurmuşlardı. Ve hala
Koca J\llustc!fa Paşa bankahiarında erbaine girdikleri biiere-i dilek (?) cümle
beyninde ma'rüf ve meşhürdur.
Ve La'li Efendi hazretlerine ekser evkatda Sultan Mustafa hazretleri ziyaretlerine gelip "Ben Sultan Mustafa, azfzim sizi ziyade severim ve ınuı·ad ederim ki matlılbunuz olan bir ala şey bina edeyim" buyurduklarında, Aziz hazretleri tebessüm huyurup "Bizim gönlüınüze gelen ınatlü.b, bavfiın budur ki, si-
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zin hiitırınıza güç gelir" buyurup, onlar dahi "Hiişii, lutf edip buyurun" dediklerinde, tekrar hatmna keder gelmesin deyfı ba'de'r-rica (7 a) "Piidişiihım tekyenıizin pirinci ve buğdayı ve evkiiftndan iciiresi altmış akçe olur, pi1·inç ve buğ
daydan mahalle fukariisıııa dahf hisse verilü1~ asla bir şeye ihtiyacımız yoktur.
Ve tekyemiz dahf ma 'muı·dur. Ancak sizden niyaz ederim ki, ziyaretimize böyle fişikare teşrif buyımnan" dediklerinde, Sultan Mustafa hazretleri "Ya niçün?
Bizi sevmez misiniz?" buyurduklannda, "Piidişahım, biz sizi canımızdan ziyade severiz. Ve dua-yı hayriyyenize meşgatüz: Amma bizim taallükatımız, ziyaretine padişiih geliyor deyu her biri bir şey teklifi ile bizi bf-huzur ediyorlar. Biiri teşrifiniz geceler tenbii olsun, rica ederiz" dediklerinde, Sultan Mustafa hazretleri haftada iki gece ziyaretine tenha gelip, iki-üç saat sohbetleriyle şeref-yab
olurlar idi.
Ve Aşık Efendi ziiviyesinde kendilerden sonraca-nişin olanların her biri kutb-i vakitleri olup nam ü şanlan alem-gir olmuştur. Cümleden La'll Efendi hazretleri ilm-izahir ve batmda fezayili bi-şumar ashabından olup, Ma'nevf-yi Hazreti Giilşeııfyi şerhe ağaz ve evvelinden beş altı cüzünü (7 b) şerh u beyan buyurup, hakayık-ı dekayık-ı kudsiyye isbat eylemiştir. Cenab-ı şerillerinin vücı1d-ı
pür-cı1dlan Kastamonu şehrinde zuhı1r edip, aba vü ecdadları meşayih-i Halvetiyye'den olmakla şeref-i neseb-i pak ile dahl mümtaz idiler.
Tarı"k-ı Giilşenf'nin

ser-biilendi

Azfziın hazreti La 'If Efendi
Kitab-ı

Ma'nevf'nin behre-ınendi

Azfzim hazreti La'lf Efendi

Tarfk-ı

Halvetf'de pfşvadır

Tarfk-ı

Celvetf'de reh-nümadır

Hem L~çşakf'de lutf-ı Hüda'dıi·
Azfzim hazreti La 'If Efendi
Tarfk-ı Nakşıbend

içinde yekta

Azfzan ile olmuş idi ıniiheyya
Olurdu daima halvette tenha
Azfzim hazreti La'lf Efendi
Haber verdi bize sırr-ı nihandan
Sezafdir halifeın saliktindan
Deyip, öksüz kodu gitti cihandan
Azfzim hazreti La'lf Efendi
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Ali Efendi geçti posta amma
o verdi salikiina pend-i ala
Beş altı

ayda etti terk-i dünya

Haber venııiş idi La 'If Efendi
Seziif ca~nişfni oldu ala
Cihiina verdi şöhret oldu illa
Mürfdine nihayet yoktur asla
Azfzim hazreti La'lf Efendi
Nazfr için nefs-i eviadı oldu
Cihanda lutfün ol dahf buldu
Dil-ziin muhabbet ile doldu
Azfzim hazreti La'lfEfendi (8 a)

Az!z-i müşarün ileyh, tarik-ı Halvetiyyede sırrı Efendi ve .Alaeddm Efendi
hazrederinden mücaz olup, tarlk-ı Celvetiyyede ve Uşşakfde ve Nakşıbendfde
az!zlere mülaki olmalanyla her birinden mücaz olup, her birinin salikierin terbiye buyunırlardı.
Ve Sezaı Efendi hazretleri dahl zikrolunan tarikatlarda yekta olup tarik-ı
hazret-i Bekttişfden dah1 p!şva-yı evkatleri olmakla abdalların terbiye buyunır
lardı. Hatta kurb-ı mahmiye-i Edirne de, Muhyiddfn Baba tekyesin i tamir buyunıp, zaviye-nişini olan zattan na-münasib bürdine (?) sairleri dahl iltica ile geldikte bahşiş buyunıp, tarik-ı Bekttişfde meslek-i sahlh üzre nadir olmağla her
birinin sohbetinden ihtiraz evladır, buyurmuşlardır.
Sezayfpfşvii-yı aşıklindır

Seziiyf reh-nüınii-yı
Seziiyf kutb-ı vakt

sadıklindır

olmuşidi

Hem aktiib ile bil ol hem-inandır
Nazfra dennend-i dergehfdir
Ol

esrar-ı

hakfkat iigehfdir

**
Taı·fk-ı

müstakfm onun rehfdir

Hulıls-ı ashiibı

Niisha-yı asar-ı

ile

tev'emiindır Gülşenf

hikmettir edii-yı

Gülşenf

Aks-i mir'iit-ı hakfkattir likii-yı Gülşenf (8 b)
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ıasaPmif

İzzet-i

tcic ii kaha-Y" büsr"van olsa seza
Hulle-i zer-tar-ı cennetdir kaba-yı Giilşeııf

lvienzil-i

tfrde te'sfrde
bazrettir dua-yı (Gülşenf)

maksı/da enniş

Şüphesiz nıakbül-i

Lane-i kevııeyne nıeyl etmez velf anka sifat
La mekan-ı pervaz-ı ri.fattir biima-yı Giilşenf

Sezru Efendi hazretleri ki; La'li: Efendi hazretleri işaretleriyle Sezayi terbiyememur olmalanyla, otuz üç sene-i kamile, ekser esrar-ı tarikat-ı aliyye sohbetleri ile vaktimiz güzer edip, zat-ıvala-şanlan cemian ahlak-ı hasene ile araste
olup, ziyade letaife mailler idi. Hatta ser-defter-i evliya, vasiyy-i Rasül-i kibriya
Hazret-i Ali kerreiL.allahü veehelılı hazretleri dahi, Jetaif-i bi-şümare nail olmalarıyla (ve) vakitlerinde halife-i rasül aleyhi's-selam olmalarıyla, ne olaydı bu kadar müzaha meyl buyurmayalardı deyfı aslıab-ı kirama rıdvanullahi'l-meliki'l-al
lam güya olmuşlar, bu aziz-i muhterem dahi hakkaniyet ile ziyade lafıfe güya
olup, asar-ı latifeleri alısen-i vech üzre nush olur idi ve zatları seha vü kerem ve
eytam u fukaraya in'am ü il1san :re müridieri hatırİarın riayet edip bab-ı rahat-ı
geceyi terk buyunıp, ekser kaylfıle ederler idi. (9 a)
Vasf-ı zatı nice mürnlüin ola ki meclis-i arnerine keder ile gelenler mesrfır giderler ve her iltica olunan husus temşid için rnekalib-i giran-mayeleri nüfüzu ile
sahib-i iltica mesrfı(r) olur idi. Hatta bir gün kurb-ı şehrde, şeyh bağçasında otuz
mikdan mektup tahrir buyurdulardı. Her biri erkan-ı devlet-i aliyyeden birİf1e
nush u pend ile ala vü ednanın iltimas eyledikleri umfır olup kendilere müteallik harf yok idi. Hatta ol mektupların üzerierini tensibleri ile bu bendeleri tahrir
etıniş idi, mislin bir kimse hiç görmüş değil.
Bir gün dervişandan biri tamam libas-ı derviş! ile mülebbes ve alat-ı dervişa
ne ile araste olup bir mahalle azimeti esnasında buyurdular ki: "Ey sılret uğnszJ
Bu tarfk-ı sırrfdir, tarfk-ı sılret değildir." Bu fakir dostandan birini ziyarete gitsem, teleye kapısından çık(tık)da yüzümü cemian ıbadullahın ayağı altına yayıp,
yemin ü yesarımda bekler, iltifat ile nazar edenlere mülatafe-i aşinayi etmeden
güzer etıneyip varıp gelince pk ü tab ü ızdırabdan zahmet çekerim. Sezayi (9 b)
"Bu sılret ile güya kendinizi vetffer zümresinden addedip, ıbadullaha muamele-i na-mütenasib edersiz. Hazret-i Hakk celle şanühü Rabbil 'l-alemfn 'dir. Dervişan gerektir ki, cümle ile birden barışıp her zatı kendüden ala .addedip, layz·kıyla ikr(a)mında kusür etmemek lazımdır", deyfı nush u pend buyurdular.
Benim hadimü'l-fukara olan ah-i vala-şanım, Kadızade ilc; varid olan mektubunuzdan ziyade hazz edip, matlfıb olan bazı asar-ı azizanımız tahrir olunup bir
kaç nükteler dahi zamm ile bir eser olup, ihvan-ı tarikatımız cem'iyyetine meab
ınize

gıUşenffiğe dair biı· eseı~..

olmalarıyla

hayr ile yada veslle olması murad olundu.
Kadızade, Yanbolu canibine azlınet edip, Hayrabolu müftisi Efendi biraderlerirnize tavsiye ile Muhabbet-name tahr!r olundu. Ol tarafta halifeleriniz biraderirnize arz-ı hulüs ve muhabbet olunup, müşarün bi'l-benan olmaları dualarındayız ve sair hizmet-i derVişanda olan mürrdan-ı muhlisana ve ziyaretleriyle
müstes'ad olan ilıvana arz-ı hulüs ve duamız tebliğ buyrula. Bu tarafta Sadık Dede ve Seyyid Derviş (lO a)/ Mustafa ve cenab-ı HatizEfendi ve halazade ve
sair dervişan aşk ve niyaz arzederler.
Baki dimle-i hazret-i Hakk eyleye her dem mesrür ve dervi_şleriniz Derviş
Behriim ve Kadızade Mehmed Efendi eliniz öpüp duanızı rica ederler. Bizim
Nu'mfuı Bosna mollasına intisab ile azim-i Bosna olmuştur. Ona dah1 dua labizi

dalı!
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zımdır.

Da!-i cümle-i alem Naz!r İbrahim Gülşeru

·ı

Islah-ı nefs ehemm-i mühimmatdandır. Kişi kendi nefsini ıslah itmeden ğaynn ıslahına milbiişeref
'ayn-ı gajletdir. Ve tarfkata alim olmayan rehnıtma
olmak 'ayn-ı cehafettir. imdi ri'ayet-i şerf'at-ı şerfj ile
ta'mir ve tankat-ı meşayih-i 'izam ile batının tenvfr
ide.

Aziz Mahmud Hildayf

