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Öz
Hayatı hakkında tezkire ve diğer biyografi kaynaklarında bilgi bulunmayan Emîrî, 16. yüzyıl şairlerindedir. Şairin soyu, anne ve baba tarafından köklü ailelere dayanmaktadır. Babası Musâ Paşa,
İsfendiyarlı Kızıl Ahmed’in oğludur. Annesi Ala Hanım ise Osmanlı sadrazamlarından Pîrî Mehmed
Paşa’nın kızıdır. Küçük yaşta devlet hizmetine giren Emîrî, zamanla yükselerek sancak beyi olmuştur. 1579 yılında idârî görevlerinden ayrıldıktan sonra memleketi Bolu’ya dönmüş ve hayatının son
dönemlerinde şiirle ilgilenmeye başlamıştır. Yaklaşık on yıl gibi kısa bir zaman zarfında, dört divan
ve on dört mesnevi vücuda getirmiştir. Şiirlerinde Türkçe ve Farsçayı aynı düzey ve yoğunlukta kullanan Emîrî, döneminin velut şairlerinden olmakla birlikte edebiyat çevrelerinde tanınmamaktadır.
Emîrî’nin neşre hazırladığımız mesnevisi, Şems-i Tebrîzî’ye atfedilen Mergûbu’l-Kulûb’un tercümesidir. Mergûbu’l-Kulûb, tasavvufî zemînde kaleme alınmış bir nasihat-nâmedir. Didaktik özellik
gösteren bu eser, tasavvuf yolununun sâliklerine rehber olmak üzere yazılmıştır. 150 beyitten oluşan
bu eserde ayet ve hadis alıntılarına da yer verilmiştir. Mergûbu’l-Kulûb Türkçeye ilk kez Emîrî tarafından manzum olarak çevrilmiştir. Fatih Kütüphanesi, 3780 numaralı yazmada bulunan mesnevi,
187 beyitten oluşmaktadır. Bu makalede evvelâ, Emîrî’nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi
verilmiştir. Daha sonra Mergûbu’l-Kulûb adlı mesnevinin kime ait olduğu problemi üzerinde durulmuş ve eserin hususiyetlerinden bahsedilmiştir. Ardından Emîrî’nin tercümesi tanıtılarak yapı ve
içerik yönünden değerlendirmelerde bulunulmuştur. Son olarak tercümenin traskripsiyonlu metni
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Emîrî, Şems-i Tebrîzî, Mergûbu’l-Kulûb, mesnevi, tasavvuf, tercüme
Abstract
Emîrî, information of whom is not included in any biographical sources and thus about whom little
is known ,is one of the 16th century poets. The poet’s ancestry stretches back to well-known families by their parents. His father, Musâ Pasha, was the son of Isfandiyarlı Kızıl Ahmed. Her mother,
Ala Hanım, was the daughter of Pîrî Mehmed Pasha who was one of the Ottoman grand viziers.
Emîrî who entered the state service at a young age, promoted significantly over time and became a
sanjak-bey. After leaving administrative positions in 1579, he returned to Bolu, his home town, and
later became interested in poetry. In a short period of about ten years, he composed four divans and
fourteen mesnevi. Emîrî uses both Turkish and Persian in his poems at the same level and intensity.
However, although he produced many works, he is not known in literary communities. The masnawi
that we prepared for publication is the translation of the Mergûbu’l-Kulûb that is attributed to Şems-i
Tebrîzî. Mergûbu’l-Kulûb is a written advice in the Sufism field. This didactic work was written to
guide the followers of Sufism. In this work consisting of 150 couples, ayahs and hadith quotations
are also included. Mergûbu’l-Kulûb was first translated into Turkish by Emîrî in verse. This masnawi
is at the manuscript at 3780 in Fatih Library and consists of 187 couples. In this article, firstly brief
information about life and works of Emîrî is given. Later, the problem of whom the Mergûbu’l-Kulûb
belonged and the features of the work is mentioned. Then, the translation of Emîrî is introduced and
evaluations are made in terms of structure and content. Finally, the transcript of the translation is
given.
Keywords: Emîrî, Şems-i Tebrîzî, Mergûbu’l-Kulûb, masnawi, sufism, translation
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1. Giriş
Lafız itibarıyla “kalplerin rağbet gösterdiği” anlamına gelen Mergûbu’l-Kulûb,
tasavvuf vâdisinde kaleme alınan didaktik mesnevilerdendir. Türk ve Fars edebiyatlarında, sufîlik yolunun hakikat ve inceliklerini anlatmak üzere bu türden pek çok
eser kaleme alınmıştır. İlk örneklerini Senâyî-i Gaznevî’nin kaleme aldığı bu tür mesneviler, Ferîdüddîn-i Attâr ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile genişlik ve yaygınlık
kazanmıştır. Tasavvuf yolunun incelik ve zorluklarını açıklayarak bu yolun sâliklerine
rehber olma özelliği taşıyan bu eserler, farklı isimlerle müstakil hüviyet kazanmıştır.
Heft tavr, etvâr-ı sebʽa, tarîkat-nâme, âdâb-nâme gibi isimlerle geniş bir literatüre
dönüşen didaktik mahiyetteki bu eserler, tasavvuf muhitlerinin en çok okunan kitapları arasına girmiştir. Şems-i Tebrîzî’ye atfedilen Mergûbu’l-Kulûb de bu türün ilk
örnekleri arasında yer almaktadır. XVI. asır Osmanlı sahası şairlerinden Emîrî, Mergûbu’l-Kulûb’u nazmen tercüme ederek Türkçeye kazandırmıştır.
2. Emîrî’nin Hayatı1
Tezkire ve sâir biyografik kaynaklarda ismine rastlanmayan Emîrî, XVI. asrın
velut şairlerindendir. Asıl adı Mehmed olan şairin soyu; baba tarafından İsfendiyar
beylerine, anne tarafından ise Osmanlı’da büyük âlim ve mutasavvıflar yetiştiren
Aksarayî ailesine dayanmaktadır. Emîrî’nin babası Bolu mîrlivâlığı ve Erzurum beylerbeyiliği yapmış Musâ Paşa’dır. Musâ Paşa, İsfendiyarlıların son beyi olan Kızıl
Ahmed’in oğludur. Şâir birçok eserinde, soyunun Halid b. Velid’e dayandığını dile
getirmektedir. Aynı iddia, diğer Kızıl Ahmedliler tarafından da sıkça dillendirilmektedir (Eliaçık, 1998: 95). Emîrî’nin annesi Ala Hanım ise Yavuz Sultan Selim’in son,
Kanunî Sultan Süleymanın ilk vezîriazamı olan Pîrî Mehmed Paşa’nın kızı, Cemâl-i
Halvetî’nin torunudur.
Emîrî 1530’lar civarında, Bolu’da dünyaya gelmiştir. Şairin babası Musâ Paşa,
Erzurum Beylerbeyi iken 1543 yılında vefat etmiştir. (Dündar, 1998: 95-97) Küçük
yaşta yetim kalan Emîrî, dönemin teamüllerine uygun olarak saray hizmetine alınmıştır. Emîrî, 979/1571 yılında, dergâh-ı âlî müteferrikası olarak 86.967 akçelik zeametin
sahibidir (Sevinç, 1998: 24). Müteferrikalıktan mirlivâlığa geçen şairin, bilinen ilk
sancağı Beyşehir’dir. Fakat bu sancağa ne zaman tayin edildiği hakkında bilgimiz
yoktur. Mehmed Bey, selh-i Safer 985/18 Mayıs 1577’de Ankara sancak beyi olmuştur (BOA: 44).
8 Safer 997/28 Aralık 1588 tarihli ruus kaydında Emîrî (Mehmed Bey), “sâbıkan Ankara sancağıbeği” olarak geçmektedir (Aydın ve Günalan, 2011: 104). Şâir
dönemin hükümdârı III. Murâd’a sunduğu arzıhâlinde dokuz yıldır mazûl olduğunu
söylerek Sivas, Karaman ya da Diyarbekir defter kethüdalıklarından birini ister. Mehmed Bey’in isteği olumlu karşılanarak kendisine Karaman defter kethüdalığı verilir.
Emîrî’nin bu görevde ne kadar kaldığı hakkında bilgimiz yoktur. Mehmed Bey’in bilinen son görevi ise Bursa mîrlivâlığıdır. Şairin Bursa’daki beyliği 13 Kasım 1590-30
Ekim 1593 tarihleri arasındadır (Ergenç, 2006: 145-147).
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Emîrî’nin vefat tarihiyle ilgili herhangi bir kayda rastlanmamaktadır. Şair, hayatının son yıllarını “vatanım” dediği Bolu’da geçirmiştir. III. Mehmed adına kaleme
aldığı Mir’at-ı Ebrâr’ını 1005/1596-7 yılında tamamlamıştır (Emîrî: 76b). Buradan
hareketle Emîrî’nin 1005/1595-6’ten sonra vefat ettiği söylenebilir.
3. Emîrî’nin Eserleri
Emîrî, XVI. asrın iki dilde eser veren şairlerindendir. Türkçe ve Farsçayı aynı
seviye ve yoğunlukta kullanan şairin dört divanı ve on dört mesnevisi vardır. Bu yönüyle Emîrî, Türk edebiyatının en önemli mesnevi şairlerindendir. Eserlerinin büyük
bir bölümünü 1579 sonlarında başlayan mâzuliyet devresinde vücuda getirmiştir. Osmanlı edebiyat muhitlerinde tanınmamasında, bu durumun büyük bir etkisi vardır.
Eserlerinde sıklıkla Fars şiirinin büyük şairlerine atıfta bulunan Emîrî, hiçbir Türk
şairin ismini zikretmez. Kanaatimizce bu durum, şairin yetiştiği kültürel iklimden
kaynaklanmaktadır. Hayatının önemli bir bölümünü devlet hizmetinde geçiren Emîrî
için şiir, mâzuliyet devresinde adeta bir tesellî kaynağı hâline gelmiştir.
3.1. Divanlar
Emîrî, yaklaşık üç yıl içinde dört divan tertip ederek dönemin hükümdarı
III. Murâd’a sunmuştur. Şairin üçüncü divanının nüshasına henüz ulaşılamamıştır.
Emîrî’nin birinci divanı, British Museum’da Or. 9826 numarada kayıtlıdır. 995/15867 yılında tertip edilen bu divan, 361 varaktır. Çoğunluğunu Farsça şiirlerin oluşturduğu divanın en hacimli bölümü gazeliyyâttır. Şairin ikinci ve dördüncü divanları ise Fatih Kütüphanesi, 3780 numarada kayıtlı yazmada yer almaktadır. 996/1587-8 yılında
tamamlanan ikinci divan, yazmanın 14b-181a varakları arasındadır. İkinci divan, Yasemin Yaylalı tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Şairin dördüncü divanı ise
aynı yazmanın 182b-282a varakları arasında olup 997/1578 yılında tertip olunmuştur.
3.2. Mesneviler
Türk edebiyatının en önemli mesnevi şairlerinden olan Emîrî, bu vadide 14
eser vücuda getirmiştir. Fakat bu mesnevilerinden beşininin nüshasına ulaşılamamıştır. Mesnevilerden Heft Vâdî, Mergûbu’l-Kulûb, Mahzen-i Râz, Sohbet-nâme, Sıfatu’l-Âşıkîn, Ahlâk-ı Kâmilîn, Bostân Tercümesi, Gülşen-i Ebrâr ve Mir’atü’l-Ebrâr’ın
nüshaları bilinmektedir. Emîrî’nin Sohbet-nâme’sinde isimlerini zikrettiği Aşk-nâme,
Muhabbet-nâme, Tarîkat-nâme, İrâdet-nâme ve Pend-nâme’nin nüshaları ise henüz
gün yüzüne çıkmamıştır. Emîrî mesnevilerini; İmâd Fakîh-i Kirmânî, Nizâmî, Kâtibî-i
Nişâbûrî, Hilâl-i Çağatayî, Hacû-yi Kirmânî ve Sadî-i Şirâzî’den tercüme ve ilham
yoluyla vücuda getirmiştir.
3.2.1. Heft Vâdî2
Fatih Kütüphanesi, 3780 numarada bulunan yazmanın 7b-13a varakları arasındadır. 184 beyitten müteşekkil bu mesnevinin telîf tarihi belli değildir. Aruzun
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün kalıbı ile yazılan Heft Vâdî, şâirin ifadesine göre Mevla-
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na’dan nakil yoluyla kaleme alınmıştır. Fakat Mevlânâ’nın böyle bir eseri olmadığı
gibi, bu bahisleri ele aldığı herhangi bir metni de bulunmamaktadır. Emîrî bu mesnevisinde; sâliklerin hakikat yolunda aşması gereken merhaleleri, kalbin yedi tavrını ve
kâmil insanın özelliklerini açıklamıştır.
3.2.2. Mahzen-i Râz3
Bu mesnevinin bilinen tek nüshası, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kitaplığı, Agâh Sırrı Levend Koleksiyonunda 415 numarada kayıtlıdır. Nizâmî-i Gencevî’nin Mahzenü’l-Esrâr’ından ilhâm ile kaleme alınmıştır. 800 beyitten müteşekkil
olan Mahzen-i Râz, aruzun mefâʽilün mefâʽîlün feʽûlün kalıbı ile yazılmıştır. Pend-nâme özelliği gösteren eser, on makaleden oluşmaktadır. Mahzen-i Râz’da ilâhiyât, tasavvuf ve ahlâk bahisleri ele alınmaktadır. Her makalede birer hikâyeye yer verilmiştir. III. Murâd adına kaleme alınan eser, 997/1578’de tamamlanmıştır.
3.2.3. Sohbet-nâme [Tercümesi]
Mahzen-i Râz ile aynı ciltte yer alan Sohbet-nâme, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kitaplığı, Agâh Sırrı Levend Koleksiyonunda, 416 numaradadır. Bu mesnevi Sibel Üst tarafından makale olarak yayınlanmıştır, 999/1591 yılında tamamlan
Sohbet-nâme, III. Murâd’a ithaf olunmuştur. İmâd Fakîh-i Kirmânî’nin aynı ismi
taşıyan mesnevisinden tercüme yoluyla vücuda getirilen eser, 1059 beyittir. Mesnevi,
kaynak metnin vezni olan feʽûlün feʽûlün feʽûlün feʽûl ile yazılmıştır. 12 fasıldan oluşan eser, tasavvufî zeminde kaleme alınmış bir pend-nâmedir. Farsçanın yoğun olarak
kullanıldığı Sohbet-nâme’de, gazeller de önemli bir yer tutmaktadır.
3.2.4. Ahlâk-ı Kâmilîn
Bu mesnevi, Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi O Vet. 63 numarada kayıtlı
mecmuanın 176b-231a varakları arasındadır. 1000/1592 yılında tamamlanan eser, Hâcû-yı Kirmânî’nin Kemâl-nâme’sinden serbest tercüme yoluyla vücuda getirilmiştir.
Aruzun feʽilâtün mefâʽilün feʽilün (faʽlün) kalıbıyla yazılan mesnevi, 1681 beyitten
müteşekkildir. Ahlâk-ı Kâmilîn’in takrîben yarısı Farsçadır. 12 fasıldan oluşan eser,
pend-nâme türünün özelliklerini göstermektedir.
3.2.5. Sıfâtu’l-Âşıkîn [Tercümesi]4
7 Cemâziyelâhir 1000/21 Mart 1592 tamamlanan Sıfâtu’l-Âşıkîn, Uppsala
Üniversitesi Kütüphanesi O Vet. 63 numarada kayıtlı mecmuanın 135b-290a varakları
arasındadır. Hilalî-i Çağatayî’nin aynı adlı eserinin serbest tercümesi olarak kaleme
alınan mesnevi, 1799 beyittir. Aruzun mefâʽilün mefâʽîlün feʽûlün kalıbıyla yazılan
bu eserin yaklaşık dörtte biri Farsçadır. Sıfâtu’l-Âşıkîn’da âşığın hâl, tavır ve vasıfları
şerh edilmiştir.
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3.2.6. Bostân [Tercümesi]
Ahlâk-ı Kâmilîn ve Sıfâtu’l-Âşıkîn’i hâvî mecmuanın 1b-170a varakları arasında yer alan bu mesnevî, Sadî-i Şîrâzî’nin Bostan’ının nazmen tercümesidir. Takrîben 5500 beyitten oluşan bu eserin yaklaşık dörtte biri Farsça’dır. 1001/1592 yılında
tamamlanan bu tercüme, eserin aslî vezni olan feʽûlün feʽûlün feʽûlün feʽûl ile kaleme
alınmıştır.
3.2.7. Gülşen-i Ebrâr [Tercümesi]
Emîrî’nin bu mesnevisi, Nuruosmaniye Kütüphanesi, 2584 numarada kayıtlı yazmanın 1b-33a varakları arasında bulunmaktadır. Gülşen-i Ebrâr, Kâtîbî-i
Nişâbûrî’nin aynı isimli eserinden tercümedir ve dönemin hükümdarı III. Mehmed’e
sunulmuştur. 1032 beyitten müteşekkil olan bu mesnevi, aruzun fâʽilâtün fâʽilâtün
fâʽilün kalıbıyla kaleme alınmıştır. Emîrî’nin bu eseri, Mir’atü’l-Ebrâr ile birlikte
Erol Çöm tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.
3.2.8. Mir’atü’l-Ebrâr
Nuruosmaniye Kütüphanesi, 2584 numarada kayıtlı yazmanın 34b-77a varakları arasında yer alan Mir’atü’l-Ebrâr, Emîrî’nin nüshası bilinen en son mesnevisidir.
Bu eser, Kâtibî-i Nişâbûrî’nin Deh Bâb adlı mesnevisinin tercümesidir. III. Mehmed’e
sunulan bu eser, 1374 beyitten müteşekkildir. Fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün vezniyle kaleme alınan eser, nasihat-nâme özelliği göstermektedir.
4. Mergûbu’l-Kulûb [Tercümesi]
Emîrî’nin ilk kalem mahsûllerinden olan Mergûbu’l-Kulûb, Fatih Kütüphanesi
3780 numarada kayıtlı yazmanın 1b-7a varakları arasında yer almaktadır. Ne zaman
tamamlandığına dair bir kaydın bulunmadığı bu eser, Şems-i Tebrîzî’ye atfedilen
Mergûbu’l-Kulûb’un nazmen tercümesidir. Mesnevinin başında yer alan mensûr takdimde, bu eserin hakikat yolunun sâliklerine rehber olmak üzere Şems-i Tebrîzî tarafından yazıldığı belirtilmiştir.
Mergûbu’l-Kulûb’un Şems-i Tebrîzî’ye aidiyeti oldukça şüpheli görünmektedir. Tarihî kaynaklarda Tebrîzî’nin böyle bir eserinden bahsedilmemektedir. Büyük
mutasavvıf şairlere, bu türden eserlerin isnat edilmesi, sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Benzer isnatlar, Ferîdüddîn-i Attâr ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî için de
yapılmaktadır. Şems-i Tebrîzî’nin Makâlât’ını neşreden Muhammed Ali Muvahhid,
Mergûbu’l-Kulûb’un kesinlikle ona ait olmadığını söyler (Muvahhid, 1369: 57). Bedîüzzamân Fürûzanfer de böyle bir isnadın doğru olmadığını dile getirir (Furûzânfer,
1387: 151).
Şems-i Tebrîzî’ye atfedilen Mergûbu’l-Kulûb’un en erken tarihli nüshası, Bibliothèque Nationale de France’dadır. 757/1355 tarihli bu nüsha, Gulâmrızâ Dâdhâh
ve Sîmâ Yâr-Ahmedî tarafından İran’da makâle olarak neşredilmiştir. Metni neşre
hazırlayanlar, Mergûbu’l-Kulûb’un yazma nüshalarının çoğunun Pakistan ve Bengal
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bölgesinde bulunduğunu dile getirirler. Nüshaların Hint muhitinde yoğunlaşmasından hareketle de bu eserin Şems-i Multanî’ye ait olabileceğini iddia ederler (Dâdhâh
ve Yâr-Ahmedî, 1386: 50-1). İsmailî olan Multânî’nin böyle bir eserinden kaynaklar
bahsetmez. Ehl-i Sünnet mutasavvıfları arasında rağbet gören bu mesnevinin İsmâîlî
bir şairin kaleminden çıkması çok zayıf bir ihtimal olarak görünmektedir. Telîf tarzı ve muhtevası itibarıyla, karakteristik hiçbir hususiyet göstermeyen bu mesnevinin
şairini tespit edebilmek şimdilik imkân hâricindedir. Tanınmamış bir sufî şairin kaleminden çıkmış olması muhtemeldir.
Farsça olarak kaleme alınan Mergûbu’l-Kulûb, 150 beyitten müteşekkildir.
Nüshalara göre beyit sayısı farklılık göstermektedir. Nasihat-nâme geleneğinin mahsûlü olan mesnevi, aruzun mefâʽîlün mefâʽîlün feʽûlün kalıbıyla yazılmıştır. Mergûbu’l-Kulûb’un pek çok nüshasında, beyitler arasında ayet ve hadis iktibaslarına yer verilmiştir. Eser; mukaddime, on fasıl ve hâtimeden oluşmaktadır. Mergûbu’l-Kulûb’un
fasıl başlıkları şunlardır: Tevbe, Sıfat-ı Vücûd, Vuzûʽ, Terk-i Dünyâ, Tecrîd u Tefrîd,
Maʽrifet, Aşk u Muhabbet, Âşık u Maʽşûk, Fenâ u Bekâ, Sefer u İkâmet.
Emîrî’nin Mergûbu’l-Kulûb tercümesi ise 187 beyitten müteşekkildir. Şair kaynak metinden farklı olarak aruzun fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün veznini tercih etmiştir.
Emîrî’nin diğer mesnevilerine nazaran Farsça, bu metinde çok az kullanılmıştır. Sadece hatime bölümündeki yedi beyit Farsça olarak kaleme alınmıştır. Şair eserine 25
beyitlik mukaddime ile başlar. Daha sonra konunun işlendiği fasıllara geçilir. Emîrî,
kaynak metindeki yedinci faslı (Aşk u Muhabbet) atlamıştır. Fakat fasılların sırasını
aynen muhafaza etmiştir. Bu faslın metinde bulunmaması, şairin tasarrufu ya da müstensihin ihmâli olabilir. Tercümedeki fasıl başlıkları ve beyit aralıkları şu şekildedir:
Tevbe (26-35), Zât u Sıfât (36-59), Vuzû (60-85), Terk-i Dünyâ (86-115), Tecrîd ü
Tefrîd (116-131), Maʽrifet (132-143), Âşık (144-149), Fenâ (150-158), Fevâid-i Sefer
(157-167). Fasıllar tamamlandıktan sonra herhangi bir başlık konulmayarak 168-179
beyitleri arasında hatimeye yer verilir. Emîrî eserini, sekiz beyitlik münâcât ile hitama
erdirir. Bu manzûme, metinden farklı olarak aruzun mefâʽîlün mefâʽîlün feʽûlün kalıbıyla yazılmıştır. Emîrî, Mergûbu’l-Kulûb’u tercüme ederken önemli ölçüde kaynak
metne sâdık kalmıştır. Şâir kimi zaman lafzen kimi zaman da manen tercümeyi takip
etmiştir. Tercümeye esas alınan kaynak metnin nüsha farklılıkları dolayısıyla, bazı
ekleme ve çıkarmalar da görülmektedir.
4.1. Muhtevâ
Mukaddime; hamdele, salvele, sebeb-i telîf ve hakikate ulaşmak için kat edilmesi gereken menzillerin tasnîf ve şerhinden oluşmaktadır. Menzil olarak isimlendirilen
âlemler; nâsût, melekût, ceberût ve lâhuttur. Farklı isimlerle de anılan bu âlemlerin
son basamağı tevhîddir. Mergûbu’l-Kulûb’un ilk faslında, bütün ibadetlerin başının
tevbe olduğu ve tevbe olmaksızın ibadetlerin makbûl olmayacağı üzerinde durulur.
İkinci fasılda, şeriat ve hakikatın aynı yolun iki vechesi olduğu dile getirilir. Tasavvuf sâliki, her iki yolda da istikâmetini muhafaza etmelidir. Daha sonra nefsin zât
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ve sıfatının mâhiyetini açıklayan şair, müslümanların nelerden sakınması gerektiğine
dikkat çeker. Üçüncü fasılda, zahîrî ve batınî temizliğin şartının abdest olduğu dile
getirilir. Abdest, namaz için en mühim hazırlıktır. Dördüncü fasılda, hakikate ulaşmak
için dünyevî arzuları terk etmek gerektiği söylenir. İnsan mâsivâdan el çekmedikçe hakikate ulaşamaz. Daima Allah’ın zikriyle meşgul olmalı ve gaflet tuzağından
kurtulmalıdır. Beşinci fasıl, fakr kavramı etrafında şekillenir. Müslüman kendisini
Hak’tan uzaklaştıracak şeylerden soyutlamalıdır. Altıncı fasılda, Allah’a yakınlaşmanın marifetle olduğu ve marifetin kapısının da takva ile açıldığı dile getirilir. Sekizinci fasılda, aşkın mâhiyeti ve âşığın maşûğa yakınlığı kısaca açıklanır. Dokuzuncu
fasılda, bekâ mülküne ulaşmanın varlığın ifnâsından geçtiği dile getirilir. Son fasılda
ise hakikate ulaşabilmek için sûretler âleminden manâ âlemine sefer etmek gerektiği
anlatılır. Hâtime bölümünde Emîrî, ömrünün zevâle ermeden tercümesini tamamladığını ve tasavvuf yoluna sülûk edenlere rehber olması arzusunu dile getirir. Şair,
Şems-i Tebrîzî’nin ruhaniyetinden feyz ummaktadır. Son olarak bu eseri okuyanların
kendisine dua etmesini ister. Münâcât bölümünde Emîrî, âcizliğinden bahseder ve
yakarışta bulunur.
4.2. Dil, Vezin ve Kâfiye
Emîrî’nin XVI. asrın sonlarında tamamladığı Mergûbu’l-Kulûb tercümesi, dönemine nispetle sâde bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Metinde Türkçe cümle yapısı
önemli ölçüde korunmakla birlikte Farsça tamlama ve kalıplaşmış söz yapıları yoğunluğunu hissettirmektedir. Metinde yer yer -gil (ikinci şahıs emir eki), -vuz (istek birinci çoğul şahıs eki) gibi Eski Anadolu Türkçesi dil hususiyetlerine rastlanmaktadır.
Mergûbu’l-Kulûb tercümesinde didaktik üslup hâkimdir. Bu husus, kaynak metin için
de söz konusudur.
Emîrî, Mergûbu’l-Kulûb tercümesinde -sondaki münacât manzumesi hariç- aruzun fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün kalıbını kullanmıştır. Metin, vezin yönünden yer yer
aksamaktadır. Bu durum şairin diğer eserleri için de söz konusudur. Âhenk unsurları
açısından bakıldığında Mergûbu’l-Kulûb tercümesinde, redif kullanımının az olduğu
görülür. Metinde kâfiye yönünden bazı kusur ve zayıflıklar da görülmektedir. Şair
bazı beyitlerde sadece redif kullanmıştır:
120. Bīḫ-i ḥırṣı mezraᶜ-ı dilden gider
Ṭālib-i Ḥaḳ ol anı dilden çıḳar
148. Yād ider ᶜāşıḳ hemān maᶜşūḳını
Eglemez mi cān u dil maᶜşūḳını
173. Ez-tu mī-ḫvāhem temennā Şems-i mā
Dil es̱er gīred çü Mevlānā-yi mā
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Bazı beyitlerde aynı kâfiyeler arka arkaya kullanılmıştır:
65. Ger irişe mü᾽mine vaḳt-i namāz
Ol edā-i farż idüp eyler niyāz
66. Müttaḳī ḳılur cemāᶜatle namāz
Ḫūb olur ādāb-ıla olan niyāz
67. Muntaẓır olur namāzuñ vaḳtine
Ḥāżır olur hem niyāzuñ vaḳtine
Bazen de aynı kelimenin kökü ile o kökten türetilmiş kelime kâfiye yapılmıştır:
125. Bu ṭarīk-i faḳrdur müşkil belā
Ehl-i dilden ḫālī olmaz ibtilā
Emîrî’de nazım tekniği açısından bazı zayıflıkların bulunması, şairin hayatının
son dönemlerinde şiirle ilgilenmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Şair, eserlerinin neredeyse tamamını elli yaşından sonra ve on yıl gibi kısa bir zamanda yazmıştır.
Dolayısıyla bu türden zayıflıklar Emîrî için tabii addedilebilir.
4.3. İmlâ Hususiyetleri
Mergûbu’l-Kulûb tercümesi, nesih hattıyla yazılmış olup yer yer hareke kullanılmıştır. Fakat harekelendirme hususunda belli bir kaideye bağlı kalınmamıştır. Bazı
kelimelerin yazımında ikilik göze çarpmaktadır. Bu noktada en karakteristik örnek,
“kıl-, bil-” gibi fiillerin yazımında görülmektedir. Müstensih bu kelimeleri bazen ()ی
ile bazen de ()یsız imlâ etmiştir. İkinci tekil şahıs iyelik eki olan -i ( )یüç yerde -ü
( )وile gösterilmiştir: ceddüŋe ( )جدوکهve egnüŋe ()اکنوکه. Bazı kelimeler ise vezne uyması için okutucu harfi ile yazılmıştır. Müstensih irmedi ( )ایرمدیkelimesini ()ایرمادی
şeklinde imlâ etmiştir. Farsça asıllı kelimelerin başındaki “p”ler; puhte/buhte, pâs/bâs
örneğinde olduğu üzere bazen ( )بile yazılmıştır. Türkçede tek sesi bulunan “h, s, z”
gibi harfler kimi zaman karıştırılmıştır. Müstensih hisâr ( )حسارkelimesini ise ()خسار
şeklinde yazmıştır. Bazı Arapça kelimeler ise Türkçe imlâ edilmiştir. Mümkin kelimesi ( )ممکنyerine ()ممکین, ülfet kelimesi ise ( )الفتyerine ( )اولفتşeklinde yazılmıştır.
Ayrıca metin istinsâh edilirken bazı harf ve harflerin noktaları unutulmuştur.
5. Sonuç
Şems-i Tebrîzî’ye atfedilen ve ona aidiyetiyle şöhret bulan Mergûbu’l-Kulûb,
tasavvuf vâdisinde kaleme alınmış didaktik bir mesnevidir. Bu eser ilk kez, XVI. asır
şairlerinden Emîrî tarafından nazmen Türkçeye tercüme edilmiştir. Tasavvuf geleneğinin bir mahsûlü olan bu eser, pend-nâme hususiyeti göstermektedir. 187 beyitten
müteşekkil manzûm tercüme, dokuz fasıldan oluşmaktadır. Tasavvuf yoluna yönelenlere rehber olması için kaleme alınan mesnevide, hikemî üslûbun hâkim olduğu
görülür. Ayrıca tasavvufî ıstılahlar tercümede yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Emîrî
manzûm tercümesinde, büyük ölçüde kaynak metne bağlı kalmıştır.
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Metin:
[1b] 			

Bismillāhirraḥmānirrāḥīm

Īn kitāb-i Merġūbu’l-Ḳulūb-rā mürşidü’s-sālikīn ve mefḥari’l-ᶜārifīn Ḥażret-i
Şems-i Tebrīzī ḳaddise sırruhu inşā kerde. Īn kitāb deh faṣl-est berāy-i ṭālibān u
rāġıbān taṣnīf şod tā ki ṭarīḳ-i sülūk-rā ḳabl ez-vuṣūl icmālen bi-dānend, ez-rūy-i
ihtimām sülūk konend. Ve’s-selām ᶜale’d-devām.1
fāᶜilātün / fāᶜilātün / fāᶜilün
1. Ḳıl edā-yı ḥamd-i rabbu’l-ᶜālemīn
Andan irişdi ᶜaṭā-yı ᶜaḳl u dīn
2. Muṣṭafā rūḥına eyle hem selām
Dāyimā göster ṣalātına devām
3. Muṣṭafā’ya her kim iderse ṣalāt
Ḥüsn-i aᶜmāline yazılur berāt
4. Şems-i Tebrīz eylemiş rāhı beyān
Sālikīne tā ki rāh ola ᶜıyān
5. Oldı Merġūbu’l-Ḳulūb adı bunuñ
Tā ki merġūb añıla yādı bunuñ
6. Tercüme ḳılmak dile oldı murād
Ḥaḳ bilur neyse göñülde men erād2
7. Sālik-i rāha ola bu gūşmāl
Ṭālibīne rāh-ı Ḥaķķ olmāz muḥāl
8. Dinile bir ḳaç makām-ı sālikīn
Gerçi çoḳdur rāh içinde hālikīn
9. Rāh-ı şerᶜa ide ṭālib inḳıyād
Şerᶜden dūr olana irür fesād
10. Şerᶜden olmaz ṭarīḳat ḫod birūn
Şerᶜden çıḳmaḳ olur ᶜayn-ı cünūn
[2a] 11. Râsiḫ olan rāh-i dīn-i Ḥaḳk-ıla
Ḳalbini tezyīn idüpdür ṣıdḳ-ıla
12. Pīr olandan irişür aña es̱ er
Çār menzilden irür aña ḫaber
Mergûbu’l-Kulûb adlı bu kitabı; sâliklerin mürşidi, âriflerin övüncü Hazret-i Şems-i Tebrîzî (k.s.) yazmıştır. Bu kitap, [tasavvuf yoluna] rağbet gösterip tâlip olanlar için, on fasıl olarak tasnif edilmiştir; vusuldan önce sülûk yollarını muhtasaran/
güzelce öğrenip o yolda ihtimâmla yürüsünler diye. Her daim selam olsun.
2
“Kim isterse” (Furkân: 62)
1
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13. Aña bir menzil budur nāsūt nām
Andadur evṣāf-ı ḥayvānī tamām
14. Ger o menzilden ḳılursa ol güẕer
Mülk dirler menzile irür sefer
15. Ger o menzilde eger maᶜrūf ola
Aña aḥvāl-i melek mekşūf ola
16. Ger maḳām-ı rūḥ ola menzil diger
Ol maḳām-ı ḥayrete eyler naẓar
17. Olur ol menzile daḫı bir nişān
Ġayret olur ḫāṭıra cārī hemān
18. Olur anuñ menzili çün melekūt
Sīyum olur menziline ceberūt
19. İrişür keşf ü kerāmet ol zemān
Ol maḳāmātı geçe ṭālib hemān
20. Dünye vü ᶜuḳbā gelürse ḫāṭıra
Sūd ḳılmaz iltifātı nāẓıra
21. Nūr-ı ẕikr-ile ḳıla zāyil anı
Ḳalbe aṣlā ḳılmaya ḥāyil anı
22. Ġayrden cān u dili eyleye pāk
Māsivā fikriyle ḳalbe saçma ḫāk
23. Bil maḳām-ı ḳurb-ı menzil bī-nişān
Ṭālibe fetḥ olsa ger ᶜālī mekān
24. Menzil-i çārumda olur cüst u cū
Nām-ı Ḥaḳdur anda cümle güft u gū
25. ᶜAvn-i Ḥaḳḳ-ıla irür sālik aña
Kim taṣarruf ehlidür mālik aña
Faṣl-i Evvel der-Tevbe
26. Dürr-i meknūn ola çeşminden revān
Tevbe ḳıl dāyim nedāmetle her ān
[2b] 27. Tevbe ile ḳıl ᶜibādet dāyimā
Tevbe pāk eyler vücūdı hemçü mā
28. Ṭāᶜatuñ bī-tevbe olur çün serāb
Teşne ḳāniᶜ ola mı olmasa āb
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29. Tevbe farż oldı ḳıla herkes anı
Tevbeye sevḳ eyle yā rab sen beni
30. Ẕikr-i Ḥaḳḳ-ıla ola ḳalbüm enīs
Tā᾽ibīn ile olayum ben celīs
31. Tevbe ile pāk olur hep ᶜāṣiyān
Tevbeden ḫālī olur mı ṭāyiᶜān
32. Rāh-ı Ḥaḳdan kāfirīn oldı ıraķ
Nār oldı anlaruñ içün ṭuraķ
33. Tevbe ile keşf olur cümle nikāt
Tevbe ile ḫūb olur cümle ṣıfāt
34. Ḳoma istiġfārı dilden dāyimā
Böyle yazmış Şems-i Mevlānā-yı mā3
[Fasl-i Duvvum] Der-Beyān-i Ẕāt u Ṣıfāt
35. Diḳḳat it rāh-ı hüdāda rūz u şeb
ᶜĀrifīne düşdi bu rāh-ı ṭaleb
36. Hem şerīᶜat hem ṭarīḳatdur bu rāh
Hem ḥaḳīḳatde olur nefy-i sivāh
37. Hep vücūd-ı ādemīde oldı cemᶜ
Nūr-ı Ḥaḳdan yana ḳalb içinde şemᶜ
38. Cān u dilde ẕikr-i Ḥaḳ ḳıla ẓuhūr
Ẕikr-i Ḥaḳdan irişür cāna sürūr
39. Biri nefs ü biri rūḥ u biri dil
Şekl-i insāna mübeddel āb u gil
40. Müşkil olmaz her birinin cürmi bil
Her biri ıṣlāḥına saᶜy eylegil
41. Ṭāᶜat içün rāh-ı ten şerᶜ-i şerīf
Mü᾽minīne rāh-ı şerᶜ oldı laṭīf
42. Hem ṭarīḳat rāh-ı dil oldı ᶜıyān
Ḳıl ḳanāᶜat rāh-ı dilde bī-gümān
[3a] 43. Hem ḥaḳīḳat rāh-ı cān-ı mü᾽minīn
Anda gördi sırr-ı ġayb ehl-i güzīn
44. Enderūn-ı cānda pinhān sırr-ı ġayb
Sırr-ı ġaybīde görinmez ẕerre ᶜayb
3

Bizim Mevlanâ’mız.
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45. Kim ki taḥṣīl itdi ol sırra vuḳūf
Luṭfını bī-ḥad ḳılur aña Ra᾽ūf
46. Ṣıdḳ-ı dil taḥṣīl ide ṭālib hemīn
Ṣıdḳ-ıla olan göñül olmaz ḥazīn
47. Varlıġını terk iderse ṭālibīn
İrişür ol menzilīne sālimīn
48. Ger ḥisār-ı nefsi ḳılursa ḫarāb
Ol ḥisār-ı rūhını ḳılmaz yebāb
49. Ḥüsn-i taḳvā ile maᶜmūr ola dil
Ṭāᶜat-ı Ḥaḳḳ-ıla pür nūr ola dil
50. Ḳalbi iki ḳılmadı Rabbü’l-ᶜibād
Cehd eyle tā ki ḫūb ola fu’ād
51. Himmet aña ṣarf ḳıl maᶜmūr ola
Dāyimā ẕikr eyle kim pür-nūr ola
52. Nefsi taḳvā ile eyle gūşmāl
Ḳılmaya ṭāᶜatde ol taġyīr-i ḥāl
53. Sen ṣıfāt-ı nefsi ḳıl dilden tırāş
Gerçi lāzımdur gehī ᶜaḳl-ı maᶜāş
54. Ġālib etme rūḥa nefsin raḫşını
Mümkin olduḳca irüşdür baḫşını
55. Hep ṣıfāt-ı nefs ider şehvet ziyād
Rūḥ ider ṭāᶜāt-i Ḥaḳ’la ittiḥād
56. Hep ṣıfāt-ı rūḥdur şevḳ-i derūn
Ḫayr-ile ẓāhir olur andan fünūn
57. Ẕevḳ alur ṭāᶜāt-i Ḥaḳ’dan ol müdām
Sāᶜi-yi ṭāᶜat olur ol ṣubḥ u şām
58. Dil ṣıfāt-ı rūḥ-ıla bulsa devām
Hep ṣıfāt-ı rūḥla ḳılur ḳıyām
59. Ḫalḳ-ı rahmānīde ḳıl ḫulḳuñ hemān
Tā ki ẕevḳuñ ola dilde cāvidān
[3b]

Faṣl-i Siyum der-Vużūᶜ
60. Ābdest içün didi Ḫayru’l-Enām
Ol silāḥ-ı mü᾽minīndür ve’s-selām
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61. Kim silāḥ-ile olursa her zamān
Şīr-i aᶜdā eylemez aña ziyān
62. Oldı ol taṭhīr-i ẓāhir mü᾽mine
Bāṭını taṭhīr içün tedbīrine
63. Bāṭını taṭhīr iderler ᶜāḳılīn
Böyle taṣrīḥ eylemişdür nāḳılīn
64. Ṭāhir olur mü᾽minüñ esbābı hep
Böyle dirler mürşidīn aḥbābı hep
65. Ger irişe mü᾽mine vaḳt-i namāz
Ol edā-i farż idüp eyler niyāz
66. Müttaḳī ḳılur cemāᶜatle namāz
Ḫūb olur ādāb-ıla olan niyāz
67. Muntaẓır olur namāzuñ vaḳtine
Ḥāżır olur hem niyāzuñ vaḳtine
68. Ḥaḳḳ’ı ẕikr eyler göñülden dāyimā
Ṣāf olur göñli anuñ mānend-i mā
69. Sözde iks̱ ār eylemez mü᾽min olan
Ḥīle ḫudᶜa eylemez muḥsin olan
70. Çoḳ kelām-ile gelür ḳalbe keder
Ḫālī olmaz çoḳ söz içinde ḫaṭar
71. Ẕikri dilde eyle her laḥẓa ziyād
Ẕikr-i Ḥaḳ’la ḥāṣıl olur men erād4
72. Virme dil merdūd-ı Ḥaḳḳ’a bir nefes
Ẕikr-i Ḥaḳ’da irişür feryād-res
73. Zāyil olmaya göñülden ẕikr-i Ḥaķ
Tā ᶜazāzil virmeye ġayri sebaḳ
74. Bu ḫavāṣṣ-ı ḫamse düzd oldı racīm
Ḫāṭıra ilḳā ider fikr-i zemīm
75. Ḳıl tilāvet ṣıdk-ıla lafẓ-ı ḳadīm
Ṣāliḥüñ ḳalbini ḫıfẓ eyler Raḥīm
[4a] 76. Olur ol mekr-i şeyāṭīnden emīn
Fikr-i Raḥmānī olur dilde hemīn

4

“Kim isterse” (Furkân: 62)
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77. Ḥaḳ kelāmı ḳalbine ilhām olur
Feyż-i īmānı aña inᶜām olur
78. Dāyimā gelsün nedāmet ḫāṭıra
ᶜĀbidīne niᶜmet oldur bāhire
79. İᶜtimād eyle Kelāmu’llāh’ı sen
Eyle taṣdīkuñ Ḥabību’llāh’ı sen
80. Ḥaḳ kelāmıdur ḳadīmī bir kitāb
Ḳullarına emr ü nehy oldı ḫiṭāb
81. Kim teḳarrübde murād eyler maḳām
Ol ḥużūr-ı ḳalb-ile ḳıla ḳıyām
82. Ḳıl ḥużūr-ı ḳalb-ile ẕikr ü ṣalāt
Fetḥ olur ḳalbinde anuñ çoḳ nikāt
83. Ṣāyim olsun vaḳt-i ṣavm ire eger
Ol ḥarām olana ḳılmaya naẓar
84. Gice irişse eger ḳāyim ola
Ẕikr-i Ḥaḳḳ-ıla göñül dāyim ola
85. Gice gündüz aña ger yeksān ola
Ṭāᶜatinde iş aña āsān ola
Fasl-i Çehārum der-Terk-i Dünyā
86. Terk-i dünyā ḳıldı cümle ᶜāşıḳīn
Ṭāᶜat-i Ḥaḳ’dan gele ḳalbe yaḳīn
87. ᶜĀḳıbet terk olacaḳdur bu fenā
Terki öñdin eyle taḥṣil it beḳā
88. Baġlama göñlüñ zen ü ferzendine
Baġlanup ḳalmaya dil peyvendine
89. Ġaflet-i dünyāya dil virme ṣaḳın
Yaḳar āteş her kim olursa yaḳīn
90. Mevti yād eyle getür ḳalbe cilā
Eksük olmaz ehl-i ḥaḳda ibtilā
91. Ehl-i dünyā ṣoḥbetinden ol ıraġ
Mā-sivādan ḳalbüñe gele ferāġ
[4b] 92. Evliyā ḳaṭᶜ-ı ᶜalāyık ḳıldılar
Maᶜrifet bābını anlar bildiler
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93. Olsa ger cemᶜiyyet-i ḫātır tamām
Ḳıl duᶜā-yı ḫayrı ḳalbüñde müdām
94. Mübtedīye lāzım olmışdur duᶜā
İsteye pīri ḳıla derde devā
95. Şuġl iderse ḫalvet idüp erbaᶜīn
Ḫıdmet-i pīrinde eyleye hemīn
96. Nīk ü bed aḥvālini bile o pīr
Olmaya rāhında ol ḫōr u ḥaḳīr
97. Ḫalvetinde sālik er bī-kār ola
O helāk-i ḳalbine mekkār ola
98. Dīde-bānı gözleye aḥvālini
Reh nişānından diye aḳvālini
99. Dīde-bānı olmasa bir ṭālibüñ
Ġarḳa varur baḥr-i ġamda ḳālebüñ
100. Rāh içinde çoḳ olur ġāyet ḫaṭar
Eyleye ṭālib yolında key ḥaẕer
101. Ola bāṭında çerāġı pür şuᶜāᶜ
Ḳılmaya bī-hūde kimseyle nizāᶜ
102. Bile ol esrār-ı ᶜaşḳını metāᶜ
Küllü sırrın cāveze’l-is̱neyni şāᶜ5
103. Ṣaḳlaya esrārı ḳalbinde nihān
Fikri zāyil ḳılmaya dilde bir ān
104. Olmaya ḥammāl-ı emvāl ü ġıdā
Az diye aḫbārı ḳılmaya nidā
105. Virmeye ḫvāb-ı girāna çeşmini
Yād ide dāyim Ḫudā’nuñ ḫışmını
106. Ẕikr-i Ḥaḳk’ı eyleye tā ṣubḥ u şām
ᶜĀşıḳān ḥaḳḳındadur keyfe yenām6
107. İrişe feyż-i Ḫudā-yı zü’l-celāl
Göstere her menzili nīkū-ḫıṣāl
108. Ṣāf ola ḳalbi anuñ āyīne-vār
Göre aḥvālin cihānda nükke-vār
5
6

İki kişinin bildiği, sır değildir.
Nasıl uyuyor ise, uyuduğu gibi.
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[5a] 109. Dīdede olmaya bu naḳş-ı cihān
Devlet-i dünyāyı bile ol bir ān
110. Maᶜrifet imlāsına ide naẓar
Ġafleti dilde bile ᶜayn-ı ḫaṭar
111. Cümleten taḳvā ola tāc u seri
Nūr ola ḳalbinde zeyn ü zīveri
112. Āb u gilde nūr-ı maḥż ola vücūd
Ceddüñe ḳıldı melā᾽ik hep sücūd
113. Ceddine her kim olur ḫayru’l-ḫalef
Anuñ içün vārid olmış lā teḫaf7
114. Ġayret-iyle rāhını ide ṭaleb
Ġam degül ger yolda çekilse taᶜab
115. ᶜAşḳa tebdīl eyle kār u bāruñı
Tā yanuñda göresin ġam-ḫvāruñı
Fasl-i Pencum der-Tecrīd ü Tefrīd
116. Diñle tecrīd ü nedür tefrīd hem
Ola kim mekşūf ola tevḥīd hem
117. Baṣ ḳadem evvel reh-i tecrīde sen
Tā iresin menzil-i tefrīde sen
118. Urasın bend-i ḳanāᶜat pāyuña
Düşe tā faḳr-ile fāḳa şānuña
119. Ḳıl libās-ı faḳrı cübbe egnüñe
ᶜİlm-i esmā luṭf olındı ceddüñe
120. Bīḫ-i ḥırṣı mezraᶜ-ı dilden gider
Ṭālib-i Ḥaḳ ol anı dilden çıḳar
121. Olsa bir dervīşe mülk [ü] māl eger
Ḥubb-i dünyā ḫod virür ḳalbe keder
122. Pāye-i faḳr oldı ᶜālī-menzilet
Devlet-i dünyā muḳarrer oldı let
123. Māl u mülke kim ki eyler iştiġāl
Ol ḥicāb olup çeker dürli melāl
124. Ṣādıḳa menzil olur faḳr u fenā
ᶜĀşıḳ olan ġam degül çekse ᶜanā
7

“Korkma.” (Tâhâ: 68, Ankebût: 33)
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[5b] 125. Bu ṭarīk-i faḳrdur müşkil belā
Ehl-i dilden ḫālī olmaz ibtilā
126. Niçe kimse faḳr-ıla güm-rāh olur
Enbiyāya niçeler hem-rāh olur
127. Cān u dilden eyleyenler ᶜazm-i rāh
Māsivāya eylemez aṣlā nigāh
128. Kim şikem-perverde eylerse dirīġ
Kendü destiyle urur ḳalbine tīġ
129. Küfr ü īmānı cihānda eyle farḳ
Bir naẓar ḳıl bir midür ġarb-ıla şarḳ
130. Cāme-i faḳr oldı bir fāḫir libās
Līk ḳılmaz iᶜtibār-ı faḳra nās
131. Dilde mevcūd ola ḫavf-ile recā
Dergeh-i Mevlā’dan eyle ilticā
Faṣl-i Şeşum der-Maᶜrifet
132. Maᶜrifetden açılur çünkim ḫaber
Maᶜrifet ebvābına eyle naẓar
133. Cāme-i taḳvā vü zühdi ḳıl libās
Eyle dil mülkini şeyṭāndan ḥırās
134. Maᶜrifet taḥṣīline saᶜy it müdām
Maᶜrifetden puḫte olur cümle ḫām
135. Maᶜrifetle bulınur ḳurbe vuṣūl
Maᶜrifetden görinür cümle ḥuṣūl
136. Enbiyānuñ ḫāk-pāyin eyle yād
Muᶜcizātıyla olupdur ḫoş-nihād
137. Ḫāk-i pāk-i Ahmed’i fikr it hemān
Maᶜrifetle oldı ol ṣāḥib-beyān
138. Oldı ẕāt-ı pāki çün dürr ü güher
ᶜArş-ı aᶜlāya ḳılupdur ol naẓar
139. Oldı nūriyle münevver bu cihān
Aña rūşendür ḳamu sırr u nihān
140. Dīdeye fer virdi nūr-ı Muṣṭafā
İḳtidā ḳıldı aña hep enbiyā
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[6a] 141. Ḥurmetiyle oldı bīnā cümle nās
Levḥ-i dilden zāyil eyler nuṭḳı pas
142. Dest ü pāya virdi Mevlā ḳudreti
Buldı ümmet anuñ-ıla ḥurmeti
143. Muṣṭafā’nuñ rūḥına eyle selām
Anuñ-ıla olavuz rūz-ı ḳıyām
Faṣl-i Heştum der-ᶜĀşıḳ
144. ᶜĀşıḳuñ maᶜşūḳa olsa ḳurbeti
Yād ḳılmaz ḫalḳ-ıla ol ülfeti
145. Ol nihān ister göre dīdārını
İşide tenhā anuñ güftārını
146. Gerçi ᶜāşıḳ ᶜaşḳ-ıla bī-çāredür
Maᶜnīde maᶜşūḳ añā ġam-ḫvāredür
147. Kendüde ᶜāşıḳ bulur cānānını
Terk ider cānān yolına cānını
148. Yād ider ᶜāşıḳ hemān maᶜşūḳını
Eglemez mi cān u dil maᶜşūḳını
149. Yād-ı cānān ola anuñ pīşesi
Cümle yār olur anuñ endīşesi
Faṣl-i Nuhum der-Fenā
150. Bula ger tevhīd-ile tālib fenā
Ẕāt-ı Bāḳīden irür aña bekā
151. Eylese tevḥīd-i Ḥaḳ ḳalbe ḥulūl
Olmaz ol eşġāl-i dünyāda melūl
152. Sālike terk-i hevā oldı fenā
Ol ṣıfāt-ı Ḥaḳḳ-ıla bulur beḳā
153. Evliyāya mevtden irmez fenā
Mevti vuṣlat ṣaydılar ehl-i ṣafā
154. Nākl ider anlar beḳā vādīsine
Ġāyet olmaz vuṣlatuñ şādīsine
155. Terk iderler māsivā eşġālini
Fehm iderler ᶜāḳıbet aḥvālini
[6b] 156. Fikr-i Ḥaḳk-ıla olurlar dāyimā
Levḥ-i dilde maḥv olur hep māsivā
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157. Ẕikr-i Ḥaḳḳ’a ḳıl Emīrī iştiġāl
Kesb ola ẕikriyle tā kim ḥüsn-i ḥāl
158. Çün göñülde dāyimā maᶜbūd ola
Ḥāşe li-llāh kim o ḳul merdūd ola
Faṣl-i Dehom der-Fevā᾽īd-i Sefer
159. Sālik olursa müsāfir māh u sāl
Niçe pīr-ile ḳılur ol ḳīl u ḳāl
160. Çünki reh dūr ola vü menzil baᶜīd
İrişür bir gün aña vaḳt-i saᶜīd
161. Eylemez her menzile irse ḳarār
Mülk-i dünyā ḫod degüldür pāydār
162. ᶜĀlem-i ṣūretde ḳalma ḳıl güẕer
Evliyā oldı bu yolda rāh-ber
163. ᶜĀlem-i maᶜnīde seyyāh ol hemīn
ᶜĀlem-i ṣūretde ḳalb olur ḥazīn
164. Sūy-ı cānāna sefer ḳıl iy göñül
Ẓāhirā maᶜlūm-ı ḥāl-i āb u gil
165. Merd-i Ḥaḳ olur cihānda rāh-bīn
Evliyānuñ nuṭḳı olur engübīn
166. Merd-i ḥaḳ-bīn söylemiş aḳvālini
Tā mürīd olan bile efᶜālini
167. Bu işāret ᶜārife besdür ṣafā
Bu marīż-i ḳalb içün ola şifā
168. Ola ehl-i diller içinde bu ḫūb
Muḫtaṣar bu nüsḫa Merġūbu’l-Ḳulūb
169. Tercüme oldı çü Merġūbu’l-Ḳulūb
Āftāb-i ᶜömre irmedin ġurūb
170. Ḳıl Emīrī Şems-i Tebrīzī’yi yād
Bāb-ı maᶜnīden düşerse ḳıl küşād
171. Rāha irşād eyleye monlā seni
Eyleye himmetle ol bālā seni
[7a] 172. İre rūḥāniyyetinden niçe feyż
Rūşen ola cān u dil çü’yyām-ı beyż
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173. Ez-tu mī-ḫvāhem temennā Şems-i mā
Dil es̱er gīred çü Mevlānā-yi mā8
174. Cāẕibe gīred dilem ez-şevḳ-i tū
Dil ṣafā gīred heme ez-ẕevḳ-i tū9
175. Behr-i irşād āmedend çun evliyā
Der-sulūk-i rāh āyīm bī-riyā10
176. Sālik-i rāh-i tu āyem maᶜnevī
Yād dārem maᶜnī ez-Mes̱nevī11
177. Der-gurūh-i evliyā āyem ḳarīn
Gerçi der-reh ūftādem kemterīn12
178. Merdum ez-feyż-i tu ber-dil der resed
Keşf-i men kon çunki müşkil der resed13
179. Her ki ḫvāned mīkoned ber-men duᶜā
Cāy-i mā-rā mīkoned gulşen duᶜā14
mefāᶜīlün / mefāᶜīlün / feᶜūlün
180. İlāhī raḥmetüñ bī-ḥadd u ġāye
Hidāyet ḳıl baña ḳurbüñde pāye
181. Ṭarīḳuñ rehberidür Şems-i Tebrīz
Kelāmıdur cihānda şekker-āmīz
182. İrişdür sırlarından cāna behre
Devādur sözleri te᾽s̱ īr-i zehre
183. Düşüpdür ᶜaşḳa Mevlānā-yı Rūm
Riyāyı cān u dilden ḳıldı maᶜdūm
184. Göñül pās-ı ḥavādis̱ birle maġmūm
İlāhī sırlarından ḳılma maḥrūm
185. Emīrī bir ḳuluñdur ᶜāciz ü zār
Ḳoma eşġāl-i dünyā ile bī-mār
186. Ṭarīk-i evliyādan olmayın dūr
Ola ᶜaşḳuñ göñülde nūr ᶜalā nūr15
Senden temenni ediyorum Şems’imizi (güneşimizi), Mevlânâ’mız (efendimiz) gibi gönül senden müteessir olur.
Senin şevkinden gönlümü cezbe alır, senin zevkinden gönül hep safa bulur.
Velîler insanları irşâd için gelmişlerdir, [bu sebeple] onların yolundan riyâsız bir şekilde yürüyelim.
11
[Ey Şems-i Tebrîzî] Senin maʽnevî yolunun yolcusuyum, Mesnevî’den nice manalar hatırımdadır.
12
Evliyalar zümresine yakın dururum, gerçi ben o yolda zayıf bir kul sayılırım.
13
İnsanlar senin feyzinden kalbe ulaşır, beni rûşen kıl yoksa müşkül erişir.
14
Her kim bana dua ederse, benim yerimi dua [ile] gül bahçesine dönüştürür.
15
“Nur üstüne nur” (Nûr: 35)
8
9

10
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187. ᶜAzīzān sözleridür ᶜayn-ı telḳīn
İrişe sırlarından ḳalbe temkīn
Sonnotlar
1 Emîrî’nin hayatı ve eserleri hakkında kaleme aldığımız “Uzlette Bir Şair: Mehmed Bey b. Musâ
Paşa (Emîrî)” adlı makalemiz, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nın 26. sayısında yayımlanacaktır. Bu nedenle şairin hayatı ve eserleriyle ilgili değerlendirmeler, bu makalede kısa tutulmuştur.
2 Heft Vâdî, tarafımızdan makale olarak neşre hazırlanmış olup yayım safhasındadır.
3 Mahzen-i Râz, tarafımızdan kitap olarak neşre hazırlanmış olup yayım safhasındadır.
4 Sıfatu’l-Âşıkîn İsmail Güleç, Güler Doğan Avarbek ve Turgay Şafak tarafından neşre hazırlanmış
olup yayım aşamasındadır.
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