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HlDlR BEY VE KASİDE-i N'ÜNİYYESİ
Ö~r. Gör. Mustafa ÇUHADAR1·

Fatih:·devrinin meşhur bilginlerinden olan Hıdır Bey bin Cela:.
lü'd-Din, Celal-Zade Hıdır Bey diye de tanınmıştır. Kendisi Nasreddin Hoca'nın kızı tarafı torunlarından olup, Anadolu'nun Sivrihisar kasabasında dünyaya gelmiştir. İstanb:tıl'un fethinden son._,
ra ilk kadısı olan büyük Türk bilgini ve şair olan Hıdır Beyin I R~
bi'ul- Evvel 810/ 6 Ağustos 1407 de doğduğu rivayet edilir. Sivrihisar kadısı Molla Celal'üd-Din Ömer'in oğludur. Ataları Naısred
din HÔCa'ya kadar çıkan tanınmış bir 'ılileden gelir.
Babası Celal'üd-Din Sivrihisar kadısı idi. Hıdır Bey ilk tahsilini O'nun yanında yaptı. Temel bilimleri ondan aldı. Daha sonra.
Molla Mehmet Yegan Hazretlerinin yanında öğrenimine devam
etti. ilim ve faziletini takdir ettiği bu zatın hizmetine girerek akli
ve nakli ilimlerle, zamanın diğer geçerli ilimlerini ondan öğrendi.
Hocasının takdir ve yakınlığını kazanarak, sonraları kızıyla evlendi.

Hıdır

Bey; gerekli ilmi olgunluğa erişebilmek için büyük bir
azim ve gayretle çalıştı. Çok çeşitli fenlerle ilgilendi. Zamanın
meşhur olmayan birçok bedii ilimleri ve fenlerini de elde etti. B un- .
larda tam bir vukuf sahibi oldu. Zamanında, gelmiş . ve geçmişin
garip ve nadir olan bu ilimlerinde Molla Fenari'den başka, onun .
·
gibisi gelmemiştir, derler.
Molla Mehmet Ye·gan'ın yanında tahsilini tamamladıktan son- .
ra doğduğu şehre kadı ve müderris oldu. İlim ve feyzinden çevresi.
('·~)
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_faydalanmaya başladı. Daha sonra Bursa Yıldırım Han medresesine müderriB oldu. Bunu ta'kiben İnegöl'e kadı tayin edildi. Sonra
Edirne'de birbirine komşu iki medresenin müderrisi oldu. Bundan
sonra Yenbolu kadılığı verildi. Vaktini ilim ve ibadetle geçirir, öğ
rencinin eğitim ve öğretimi üzerinde büyük bir titizlikle dururdu.
Hıdır

Bey'in

Çocukları

:

Hıdlr Bey'in hocası Mehmet Yegan'ın kızıyla evlendikten sonra, bu evlilikten şerefli çocukları olmu§tur. Bunlar:
ı.

Bursa müftüsü Ahmet paşa,
2 .Bursa kadısı Yakup paşa,
3. Sinan paşa ; «Tazarru'atıı sahibi büyük ve meşhur münşi
(nesir üstadı) dır. 884/ 1440 da Bursa'da doğmuştur. Önemli mevkilerde hizmet verip, Fatih katında itibar görmüştür. Hıdır Bey'in
çocuklarının üçü de zekalan, ilim ve irfanlanyla dikkat çekmektedirler.
Hıdır

Beyin Yetiştirdiği

öğrencileri

Hıdır

Bey Bursa'daki Sultan medresesinde müderrislik yaptı..
ğı sıralarda çok değerli öğrencileri oldu. Başta kendi çocuklannın
yetişmesinde ,özellikle Sinan Paşa'nın ilk öğreniminde rol oynamıştır. Yetiştirdiği en tanınmış ilim adamlarından bazıları şunlar
dır: Molla Kestelli, Molla Ali Arabi, Molla ·şems'üd-Din, Hayali ve
Molla Hocazade Muslih'ud - Din Aıskalarıi, Bunlardan son ikisi kendisinin yardımcılan (asistanları) oldular.
Fatihle tanışması :
Hıdır Bey'le Fatih'in tanışmaları bir hadise üzerine olur. Rivayete göre, Fatih'in saltanatının ilk günlerinde Arap ülkelerinden, çeşitli ilimiere vakıf olan fazilet sahibi büyük bir bilgin padişahın yüksek huzuruna gelir. Anadolu biginleriyÜ:ı müba.hasede
bulunur. Ve Anadolu bilgiJ:ılerini teker teker susturup, onları acz
ve hayrette bırakır. Bilginler, bu nadir ve garip ilimlerle ilgili zor
meseleler karşısında susmak zorunda kalırlar. _ Fatih Sultan Mehmet, birçok ilimlerde GÖZ sahibi kimselerin bu duruma düşmeleri
ne çok üz~ür. Onu gayret ve hamiyyet ateşi kuşatir. Kendisini
sanki ateşten bir gömlek içinde hisseder. Neşe ve sevinci mum gibi söner. Bu nadir fenlere muttali olan bilginler bulunmasını emreder. Bunun üzerine Sivrihisar'da Hıdır Bey'in bulunduğu haber

218

verilir. Henüz genç yaşta olan Hıdır Bey huzuruna çıkarılır. Sultamn askerleri gibi giyinen l;ıu genç huzuruna gelince, bilgin onu çok
genç bularak, güler ve onu küçümser. Aralannda lımi mübaha.se
ba-şlar.

Hıdır Bey kendisine yöneltilen sorulan gayet mukni bir şekil
de cevaplandırır. Sonra Arap bilgine on altı fende çe§itli sorular
sorar. Birçoklarıru bilmediğinden cevap veremez. Bu sorular karşısında örümcek ağına düşen bir sine~,{ gibi acz ve perişanlık içerisinde hayrette kalır. Hükümdar bu duruma çok :Sevinir. O kadarki,
ne§e ve sevincinden adeta yerinde duramaz. Hıdır Bey'i iltifatkar
sözlerle över. Takdir ve memnuniyetlerini ifade eder. Bundan sonra Bursada ceddinin medresesini ona vererek, müderris tayin eder.
Burada maa§ına her gün onbe§ dirhem zam yapılır.

1453 te İstanbul'un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet
onu İstanbul'a kadı tayin etti. Celalzade Hıdır Bey Çelebi İstan- ·
bul'un ilk kadısı olarak tanınır. Şehrin Anadolu yakasında geniş blr
arazisi bulunduğundan bu bölgeye Kadıköy adı verilir. Hacı Ku·
dm mescidini de kendisi yaptırmıştır.
İlmi şahsiyyeti

ve ölümü :

Celalzade Hıdır Bey daha küçük yaşta zekasının keskinliği, üstün kabiliyyeti, sağlam ha.fızası ile dikkat çekmiştir. Devrin bilginleri arasında ahlaki, dürüstlüğü, sağlam karekteri ile tanınır. İl
mi ihatasının genişliği, birçok il~ ve fenlerde söz sahibi olup, boyu da kısa olduğundan halk arasında «Cirab'ül-ilim = İlim dağarcığııı diye lakaplanmıştır. Yaratılış ve karekter sağlamlığı, adaletteki titizliği anlatılırken, İstanbul kadılığı sırasında bir defasın
da Fatih Sultan Mehmed'i de mahkemeye çağınp, hakkında açı
lan davada, aleyhinde hüküm verdiği de rivayet ~ilir.
İ1im ve sanat kabiliyyeti onun Türk, Arap ve Acem edebiyatma derin vul,{ufu, bu dillerde zarif şiirler yazma imkanına ula.ş
tırmıştır. Bu dillerde zihaf ve kusurlardan salim güzel şiirler söy-'
ledi. Özellikle vafir ve kamil bahirlerindeki şiirlerinde daha başa
nlıdır. Eserlerinin bir çoğunun manzum oluşu, şiir kabiliyyetini
göstermeye yeter.

askerlik mesleğine ilgi duyduğu ve bir süre bu
meslekte çalıştığı rivayetleri de vardır. Ebced hesabiyle tarih söy219
Gençliğinde

lerneyi ilk icad eden
kik edilmelidir.

olduğu

söylenmektedir. Bu konu

ayrıca

ted-

Hıdır Bey'in, hacası Molla Mehmet Yegan ve Fatih'in sevgi ve
ilgisini kazanmı.~ olması, onun geniş ilmine ahlak ve faziletine açık
bir delildir.

Hıdır Bey 863/ 1458-1459 tarihinde· İstanbul kadısı iken vefat
etti. Kendisinden sonra o makama Molla Hüsrev getirilmiştir. Mezarı Şeyh Vefa yakınında Necati merhumun yattığı tekyededir. Vefatına <<Lft zale aleyhi'l rahmetüıı terkibi ebdec hesabı tarih düşü
rülmüştür. 863H. tarihine tekabül etmektedir. Kabrinin Eyüp Sul- .
tan civarında olduğu rivayetleride vardır. Sumalı Mehmet Tahir
de <<Osmanlı Müellifleriıınde kabr-i alilerinin Vefa'dan Zeyreğe giden caddenin sağındaki meseldin avlusunda olduğunu yazmaktadır.

. Eserleri :
Celalzade

Hıdır

Bey Çelebi'nin belli

başlı

eserleri

şunlardır

:

ı.
«Kaside-i Nuniyyeıı; müellifin en meşhur eseridir. Arapça
manzum olarak kaleme alınmıştır. İslam -inanç ve itikadını konu
alan bu eseri günümüze kadar çok okunan bir kitabıdır. Bu konuyu ayrı bir başlıkla ele alacağız.

2.

«Fatih Sultan Mehmed'in arzusu üzerine» Metalibü'l- Enfarsçaya tercüme etmiştir (682/ 1283) te ölen
kadı Siracü'd--D in Mahmud bin Ebi Bekr'in mantıkla ilgili yazdığı
bir eser) kitabın bir nüshası Ayasofya kütüphanesinde bulunmakvarııı genişleterek,

tadır.

3.

«Kaside-i

Taiyyeıısi

müstezat

tarzındaki başarılı

şiirleri

arasındadır.

4. «Ucalete Leyletin ev Leyleteyni» müellifin ikinci bir kasidesi olup, «Kaside-i Nılniyye» diye de bilinir. Sonunda Fatih'e
de hitap olup, sanat ve edebiyat gücünü gösteren, arapça ikinci
bir kasidesidir. Esere yukardaki ismin verilmesine kasidenin sonunda zikredilen :
Ela eyyüh'e s-sultanu nazmi
Ucalete ·leyletin ev leyleteyni
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Ma'al-işğali

fi eyyami dersi
Ve ma faraktü şuğli sa'ateyni

«Ey hünkar, nazmım, ders günlerimin meşgüliyyetleriyle beraber, bir veya iki gecenin acele işidir. İşimden iki sa'atte· ayrıl
madım.»

<<Ucalete leyletin ev leyleteyni» mısra'ı sebeb

olmuştur.

Bu kasidenin yazılışıyla ilgili bir hadise de anlatılır; Fatih
Sultan Mehmet'in Hıdır Bey'e aşırı sevgi ve iltifatı, devrin birçok
bilginlerinin kıskançlığını çeker. Dolayısiyle zaman zaman onu Fatih'in gözünden düşürmeye çalışırlar. Bu durumdan rahatsız olan
· Hıdır Bey, bir ara Fatih'ten Bursa'ya göç için, izin ister ve gider.
Fakat aleyhindeki davranışlar yine· de eksik olmaz. Bilginler hünkardan çok beğendiği bu zattan bir eser vermesini temin etmesini isterler. O da Hıdır Bey'e bir mektup yazarak, isteğini bildirir.
Bunun üzerine Hıdır Bey bu kasideyi kaleme alır. Belirtilen kısa
zamanda eserini yazıp gönderir. EGer bilginiere sunulur. Hükümdar bir ilim meclisinde kasideyi nasıl bulduklarını sorar. Molla Gürani ve diğer bazıları, eserin güzel olduğunu, fakat bazı dil hatalarının bulnduğunu, örnek olarak ta; «Lekad zade'l-heva fi'l-bu'di
beyni» mısra'ı ile «Felen yezide Yezidü minhü mefsedeten» mısra'
ında geçen «zade» ve «Yezidü» kelimelerinin «arttı» ve
«artar»
anlamlarında lazım (geçişsiz) filler oldukları halde, «artırdı» ve
«artırır,, anlamlarında müteaddi (geçişli) fiil olarak kullanıldı
ğını söylerler.
Fatih Sultan Mehmet bu durumu hocaya yazdığı bir mektup._ ta hatırlatarak, tenkid edildiğini ve cevabını beklediğini bildirir.
Hıdır Bey bu tenkide Kur'an-ı Kerim'in Bakara süresi onuucu aye~
ti olan «Fi kulübihim ınaradun fezadehüm'ul-lahü merada» «Onların kalbierinde hastalık vardır. Allah hastalıklarını artırmıştır.»
ayeti ile cevap verir. Ayet-i kerimedeki «zade» kelimesinin «artır
mak» anlamında geçişli olarak ta kullanıldığını ifade ederken,
ağır bir dille de tenkid etmektedir. Hıdır Bey'in öğrencilerinden
Muhammed bin Hasan, hacasından bu hadiseyi duyunca, Enfal
suresinin ikinci ayetinden «Ve iza tüliyet ayatuhü zadethüm imanenn «Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlannı artırır. » ayeti yazılarak onunla cevap verilse, daha güzel olurdu, der. Hıdır Bey de bu görüşü kabul ederek, güzel bulur.
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5. Müellifin dağınık halde bulunan türkçe ve farsça şiirleri~
. dir. Türkçe şirlerinden şu beytini Bursalı Mehmet Tahir «Osmanlı
Müellifleri»nde nakleder : ·
Virmi§ ziyade benefşeye peygam-ı zülf~i yar
Ol lezzetin hevası dimağındadır dahi.
Farsça şiirine örnek olarak ta şu beyti zikreder :
Işkra birün zi heftad-u dü vuslat haletist
Dermeyan-ı cem'u-kesret a'şıkanra halvetist
Kaside-i Nuniye ve Manzum Tercemesi :
Hıdır Bey'in en meşhur eseri c<Kaside-i Nuniyyeıı sidir. ArapÇa manzum olarak kaleme alınan bu eser, aruzun ba5it kalıbında
olup, ehl-i sünnet akide ve inancını i§leyen ta'limi bir kitaptır.
Yazıldığından günümüze kadar, akaid ve kelam derslerinde zaman
zaman okutulan ve bilginlerce mütalaa edilen kitaplarındandır.
Kaside 105 beyitten ibaret olup,
El-Hamdü li'l~lahi'l-ali'l-vasfı ve'ş-şani .
Münezzehü'l-hükmi a'n asar-ı bütlarii
beytiyle başlar,
Vedame nadrete men bil'I-hayri yezküruni
Ma'hdarra vechü'r-ruba min kat-ı Nisani
beytiyle sonbulur.
Kaside-i Nuniyye üzerine bir
lardan belli başlıları şunlardır :

takım şerhler yapılmıştır.

Bun-

ı. Şerh~i Kaside-i Nuniyye, Hayali Ahmed bin Müsa (öl. 870/
1465), kasidenin en gii7..el şerhlerinden biıi olup, adı geÇen müellifi, H1dır Bey'in en seçkin öğrenciler,indendir. Eserin yazma bir
nüshası Kayseri Raşid Efendi kütüphanesi 1420/ 2 numaradadır.
Hayali'nin bu şerhi üzerine Muhammed Emin bin e'ş-Şeyh Muhammed (öl. 1151/ 1738) bir haşiye yazmıştır.

2. Şehr-i Kaside~i Nuniyye, Davud bin Muhammed el-Karsi
el-hanefi el~R.ümi (öl. 1196/ 1781)'ye ait olup, yazma bir nüshası
Raşid Efendi 507 /3'dedir.
3. Şerh~i Kaside-i Nüniyye, Muhammed bin ibrahim in olup,
yazma bir nüshası Raşid Efendi 512 nurnarada kayıtlıdır.
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4.

Hafızu'l-Kebir

diye

tanınan

Muhammed bin el-Hacc Hasan
Ancak
sondan 15 beyti tamamlamadan vefat etti.
(öl. 1154Jl741) 'da <<Kaside-i Nuniyyeıı'ye bir şerh yazdı.

5. Medine'de ikainet· eden Uryani diye meşhur olan Kilisli Osman da <<Kaside-i Nuniyyeıı üzerine bir şerh yazmıştır.
· «Kaside~i Nuniyyeıı'nin

Davud el-Kansi ile Hayali tarafından
Halil EfeJldj.zade diye bilinen Mehmed Talib bin Hüseyin Fatsavi hicri 131~ istanbul baskı
sında kasidenin Osmanlıca manzum tercemesini şerhin
başında
ne.şretmiştir. Bu manzum tercemeyi yeniTürk harfleriyle aynen
naklediyoruz :

yapılan şerh-lerini baskıya hazırlayan

Sena vü hamd-ü- minnet Hakk'a her an,
Odur, sultan-ı a'li'l-vasfı veiş-şan.
Yetişmez künhüne ·efham-ı mahluk,
irişmez hükmüne a:Sar-ı butian.
Salat olsun nebimiz Mustafa'ya,
Odur, mübdi-i nur-ı şer'-ı Yezdan.
Dahi eshab-u-al-ü-tabi'ine,
Bulutlar nıtekim bezlide baran.
Budur abd-i fakirin İ'tikadı,
Kabul ider anı her ehl-i iman. ·
Zahire eyleyüp ruz-i cezaya, _
Umar Hak'tan anınla ecr-u-ihsan.
Vücud-ı Sani'-u-Bani Kadim'e
Delilerdir, havadis cümle erkan.
Çii' yok halk-ı halayık ihtilafı,
Bilindi bir dürür bu hükme sultan.
Anın zatına benzer nesne yok hiç,
Vücub ile değil bu h,!ikm-i imkan.
Gınası kesretin n~yetti anın,
Ku(1)le lazımdürür ziraki cüz'an.
Ne küldür ol, ne cüzdür, ne arazdır,
Ne vardır anda ağraz ile ekvan.
Vücud-ı pakine cevher dime hem,
Geç andan kim ile iham-ı noksan.
Muhıttır, ilmi eşyay-ı cihanı,
Değildir müttehid, bir şeyle Sübhan.
Dahi bir şe:y>e itmez ol hululi,
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, . .Rev~ · görmez anı pir ehl-i irfan.
Mekan-u- vakt.e yoktur ittisali
Hem olmaz andaeşkal ile elvan.
Veli sem'-u- basar, ilm-u- iradet,
Hayat, kudret, kelam gayr-ı elhan,
Sıfatlardı:r, bularzatile kaim,
Kadiınlerdir, gerektirböyle iman.
ifade eyledi nefy-i teselsül,
Ki vardır, kudret-i zi sun'-u- itkan.
Delil eylediler ilmine anın,
Kemal-i sun'ını erbabı-i ikan.
İrişme1.se zemaniyyata ilmi,
Değil lazım gelir tevkit-i ezman.
İradetle gelir her şey vücuda,
Değil lakin rızası üzre küfran.
Dahi emr-u taleb olmaz iradet,
Sıfattır ol ider iısbat-ı ruchan.
şu eşyada kim olmaya teracuh,
Revadır anda tercih etmek insan.
İki kase beraber su virilse; ·
Birin almak gibi ol dernde a'tşan.
Dahi tekvininin yoktur zamanı
Veli mahlüka vardır vaktile an.
Kelam aslında bir nefsi sıfattır,
Anın çin söylemez hurs ile hayvan.
Değildir muktezi nefsiyye halkın,
Lüğatın halkı çün İncil-ü-Kur'an.
Kelamın ğayrıdır, ilm-ü- iradet,
Anı tefrik ider yerinde vicdan.
Değildir şer'i Hak, fer'i ·kelamın.
Yeter isbatına iicaz-ı Kur'an.
Görür gözlerle mü'minler Huda'yı
Anı görmez olanlar bunda u'myfm.
Dahi bilkim hüviyyettir görünen,
Veli cevherliğinden sanma, ey can.
Dahi sanma, araz olmak yönünden,
Ola ya sebk yönünden ana fikdan.
Bilinmez bunda Hakk'ın künh-i zatı,
Tereddüt ahirette etti ihvan.
Huda.dır halk iden fi'l-i i'badı,
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De~ildir

halk iden bir nesne .insan.
Fiildir, her ne eylerse sudun;
Olubdur halıkı anında Yezdan.
Hakikatta odur hadi, mudıl ol,
Mecaz oldı Rusul itti, ya ~eytan,
Kamu hüsn-ü kubuh şer'idir ammft,
Olınur bazısı akl ile iz'an. ·
Kulun kesbidir elde ihtiyatı,
Anınla itti dirler tav'-ı ibsan.
Bilinmez akl ile hükmü Huda'nın,
Var amma illet-i bazında kavlan.
Hem olmaz, olmayan vüs'atte teklif,
Veli acizdir anda akl-ı insan.
Olaydı, halkı ıslah Hakk'a' vacip;
Olur muydi, bu Küfr-u- fark-u- .a hzan:
Haram olsun, mübah olsun muhassal,
Ne yirse, rızkını yir cümle hayvan.
Mukaddem bir diri ölmez ecelden,
iderse, pare ı:ıare anı şiran.
Felekler cümlesi kilili anasır,
Oluptur belki hadis hem dahi fan.
Dahi eczalarıdır cevher-i ferd,
İderler ehl-i hak isbat-ı burhan.
Oluptur süfle ulvin irtibatı,
Değilta'lil ile bilkim muzatan,
Görürsün kah olur dair rriedarı,
Yine resm-i kadimi üzre devran.
Huda gönderdi insana rasuller,
De~il cin-ü-melek, ol yine insan
Hüda İle muhakkak müdde'iler,
Musaddık anları ayat-ı Tibyan.
Gerektir, halka labüd bir mütemmim,
Çü lazımdır bilinmek ulu Sübhan.
Ternam ola anınla hükm-i .akli,
Kemale iri~e hem ilm-i edyan.
Nizarn olmaz idi ger olmayaydi,
Çü vardır arada isar-ı udvan. ·
Muhammeddir o şaha enbiya ·kım,
İdübdirler cemadıH ile zi'ban, ·
Anın tasdikini idüp tekellüm, ·
işittiler, melaik, cinn-ü-iıisan.
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Anın evvelde vü ahirde ş~nı,
Değildir. i't.ibar ehline pinhan.·

Dahi ğaibten ol virdi haber,
Birisi şol hilal kim gördi Osman,
Biri eshab-ı Kisra macerası,
Hazain gelmesi tahrib-i büldan.
İki kerre denizden· hem ğazalar,.
Hem ola evvelinde bint-i Mil~an.
Birisi subh-ı ıni'racında anın,
Nice didiyse, keşf-1 hal-i rukban,
Kamer şa.kkı, Bedir'de remy-1 hasbA,
Uhud'da redd-i ayn-i İbn-i Nu'man,
Rivayetler senetlerle musahhah,
Anın misli ki nakleyler Sahihan.
Kanıtlsının budur sıdkına şB.hid,
Tevatür buldular çün şi'r-1 Hassan,
Veli en a'zamı Kur'an oluptur,
Anın bir süresinde aciz ezhan.
Dahi mi'racıdır vakı, rasUlün,
Oluptur hem bedenle dahi yakzan.
Kitap ile ehadis ile sabit,
Ki variddir, meşahir ile vühdan,
Didiler hem mükerrerdir vuku'u
Mu~rız düşdi gördüler ha~an.
Anın dini oluptur gayr-i nasih,
Dahi neshi değil cehlen ledeyna.
Vürud itmişti nass-ı nesh-i Tevrat,
Haber virmişti MU.Sa İbn-i I'mran.
Velakin gizleyip anı hasetten; ·
Rivayet ltınediler bil, Yehudan. ·
Ka.musı enbiyanın ittifaka,
Beridir, küfr-ü-fisk. itmekten ilA.iı.
Dahi arnden kebair eylemekten.
Buna zahibtir ekser ehl-i ilman.
Dahi hisset-ü- denaet !tmediler,
Gerek amden, gerek sehv-ü-nisy~.
Sirka eyleyip şey-i hakiri,
Dahi itmek gibi tatfif-i evıan. · ·
Müevveldir, zünub ile haberler;
Sağair ölmağile dahi nisyan.
Dinür yahud mukaddemdir vahiden, ·.
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Çü natıktır, vuku'ı üzre Kur)an.
Delalet eyledi ta'zim-ü- tekri'm, ·
Melek üzre nebide ola ruchan.
Muhakkaktır keramet evliyada,
Gelüptir kı..cısa-i Asana Selmaiı.
Görüp, ya sariyel kim didi Faruk,
Mesafe arada olmuştu şehran.
Hem efdaldir, nebiler evliyadan,
İdüptür ittüakı bunda ihvan.
Değildir bir, nübüvvetıe velayet,·
Nebilerden dahi olursa lem'aiı.
Dahi bilkim geçicek ·enbiyayı,
Ebu Bekr oldı hayr-ı cümle insan.
İşittiler çü mi'r~cın rasulün,
o tMdik itti evvel, sonra Kur'an.
Ömerdir bil! liem andan sonra efdal;
Oluptur, dine ol hayru'l-muinan.
Ömer'den sonra didiler· meşS.yiiı,
Tereddütsüzdürür tafdil-i Osman.
Dahi s·o nra Alidir efdal-i nas,
Rastilin ibn-i ammi, kan-ı İrfan,
Seçilmez birbirinden haşr-i ebdAn,
Ki mahiyyette birdir, iş bu' emrari.
Birinde medhali yoktur zemanın,
Müsavilerdürür, bulmakta imkAn.
Değildir zikr-i sohbet, belki lazım,
İade itmede ma'dunıı Sübhan.
Kamu ecza-i aslidir ki v'ardfr,
Ekil de eyler tse anı hayvan;
Huda sun'ı ile hıfz eyler anı,
Ol olmaz ğayriye ecza-i ebdan.
Ki virdi muhbir-1 sadık haberler;·
Muhakaktır vukü'ı gÖre insan..
Sırat-u- vezn-i ahval-i klyA.met
Hisabi'e kital>-u- havz-u mizan
Hayat-ı kabr-ü- lezzat~ı ·naı•mA. .
Ikal>-ı kafire alam-ı didA.ri', '·
Ukübet adi olur, ehl-i züiıtiba,
Muti'a ecr olur, ihsan-ı· Menriaıi. · ··
Ivaz itmek, değil vacib Hudft:'ya, ·,
Veli hulf eylemez va'dinde ne'yyan;·
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Degildir nimeti, vakte mukAbil,·
Ne denlü taa't itse abd-i şükr&n.
A!iv caizdir aklen küfre lakin,
Gelüptir Ayet-i tahlid-i nid.n.
Harc-ı !dem eyler hem delalet,
Ki itmiştir tekevvün d!r-i ndvan.
Ebeddir ni'meti, yoktur zevali,
Ekli-i dft.imdir andan hem değil fft.n.
Giderse tevbesiz ehl-i kebft.ir:
Ana vardır, reca-t afv-i Ra.hniA.n.
Ki zira müstehak olmaz ikAba,
Günaha tevbe iden ehl-i ısyan.
Değildir, hem mukayyet1 tevbe ile,
Nedenlü var ise Aya.t-ı Gufran.
Şefaatle haber tahsis olunmaz,
Görür Am muti'-u- ehl-i ı.syAn.
Amn nefsi umüm itmez ifade,
MurM olmaz kamft evkA.t-u.;a•yan.
Ola iliyada cümle enbiyAya,
Şefaat itmek için izn-i RahnıAn.
Dahi ahyA.ya (vü) emvata duAnın,
Olur nef'ı görülür bazı ahyan.
Değildir hem amel, imanda dft.hil ·
Mücerred ol, olur tasdik-u- iz'An.
Delil-i cahd kılındı şedd-i zünnar;
Şeri'de nitekim ta'zim-1 evsa.n.
Hem olmazlar şeri'atte muğ!yir, .
Hükümde bildürür islam-u- imAn.
Sahllıtir geı:çi iman-ı mukallid,
Veli Aslındir iden terk-i imAn. :
Kulun olmaz Hud~.y-ı eelıle özrt,
Zaman olduysa Fikre elieli Nu'n$1.
İbadette kul irmez bir makama, ·
Kim anda ref'ide teklif-i Deyyan.
Hata itmek olur, hem müctehidler·
Bozubtur hükm-i Davud'u ·Siileym!n.
Değildir müstehak çün kim ıklba, ·
ideler terk-i sebb-ü la'n-i şeytan.- .
Fesadı çok mudur andan Yezid'in?
Sükut et, dimesinler sana le'an
Oluptur nasbı v!cib bir. imA.~ın~
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İr!Qe olmak içün def'i tuban.

Dahi sem'iledir 8.run vücı.ibı,
Didi aklendir ehl-i i'tizAlan.
1m.a.ın olan mukaddem iş bu dine,
Ebu Bekr idi sahib sıdk-ı ikan.
Rasulden ona olmuştu işaret,
Hem lema• itti cümle ehl-i iman.
Ebtl Bekr itti Fariik'ı halife,
Sonunda meşveret ittiler erkan.
Bu erkamn beşi çün öldı teslim,
Kamı.i Osman'a bi'at itti a'yan.
Ali'de itti eshAb ictihAdı,
Hata itti Muaviye'yle, Mervan.
' Anub hayrile eshabın kamı.isın,
Birine anların sen olma ta'an.
Bu dine eylediler bezl-i makdur,
Olup şer'-i şerife hayr-ı a•van.
1Iaru şol habibin hürnıetiçün,
Kim ittin sen cemalin ma ihsan.
Bizi cennetten ol cem'ın ayırma!
Bula amin diyen sond.emde iinan.
Dahi olsun meserretlerde dAim.
Beni bir hayr ile yad idenihvan.
Cihanda nite~ rı.iy-1 zemini,
Siyab-ı hudr ile 1.eyn ide Nisan.
Binüçyüz on sekiz hicrtyyesinde
Der asr-ı saltanat Abdulhamit han
Muharrem idi tab'ın ibtidası,
Rebi'ul-8.hir intihası ey can.
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