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ÖZET 
Klasik Türk edebiyatında en fazla işlenen konulardan biri 

tasavvuftur. Bu çalışmamıza konu olan “Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn” 
16. yüzyıl şâirlerinden Üsküdarlı Aşkî’ye ait tasavvufî konuları ele alan 
bir eserdir. Eser mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Çalışmamızda 
eserin müellifi Üsküdarlı Aşkî hakkında kısaca bilgi verilmiş, eserin 
nüshaları tanıtılmış, muhteva özellikleri değerlendirilmiş ve tespit 
edilebilen iki nüsha üzerinden transkripsiyonlu metin kurulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: XVI. yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Üsküdarlı 
Aşkî, Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn, mesnevi, tasavvuf. 

 
ABSTRACT 

One of the most studied topics in Classical Turkish Literature is 
Sufism (Islamic mysticism ). “Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn” is a work of 

                                                
  Kitâb-ı Menâzilü’s-sâlikîn’in daha önce verilen 328 beytinin devamı olarak “Der-Beyân-ı Aksâm-ı 

Taleb” (329. Beyit) başlığından itibaren eserin tamamı bu makalede verilmiştir. Eserin ilk kısmı 
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Üsküdarlı Aşki , one of the poet having lived in 16th century. The work 
contains mystical  topics. It was written by mathnawi verse form. At 
this study firstly it is given information about Üsküdarlı Aşki, the poet 
of the work. Then, copies of the work are  introduced; contents of the 
characteristic were assessed and also a transcriptional text was made up 
two copies, having been able to ascertained.  

Key Words: XVIth century Classical Turkish Literature, Üsküdarlı 
Aşki, Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn, mathnawi, sufism. 

 
 
Klâsik Türk Edebiyatı’nda Aşkî mahlasını kullanmış olan şairlerin sayısı 

hakkında muhtelif fikirler öne sürülmektedir. Aynı mahlasın farklı şairler 
tarafından kullanılması yalnızca şahısların birbirine karıştırılmasına sebep 
olmakla kalmayıp mevcut eserlerin de hangi şâire ait olduğu hususunda 
tereddütler meydana getirmektedir. Bu çalışmadaki amacımız, Aşkî mahlaslı 
şairlerin birbirinden tefriki olmadığı için aynı mahlası paylaşan diğer şâirlere 
temas etmeksizin XVI. asırda yaşamış olan Üsküdarlı Aşkî1 ve ona ait olduğu 
düşünülen Menâzilü’s-Sâlikîn isimli eserin iki farklı nüshasına dayanarak 
tenkitli metnini ortaya koymaktır.2 

 
 

METİN 
 
 

Der-Beyān-ı Aḳsām-ı Ṭaleb 
 
329 Çün rumūz-ı ‘ışḳdan açduñ süḫan  
 Eydeyin diñle beyān-ı aṣl ü bün  
 
330 Çünki ma‘şūḳı ḳıla göñlüñ ṭaleb  
                                                
1  Üsküdarlı Aşkî üzerine biri doktora, biri de yüksek lisans olmak üzere iki tez çalışması yapılmıştır. Bkz. 

İskender Pala, Aşkî, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı, c.I-II, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1983.; Süreyya Uzun, Üsküdarlı Aşkî Divanı 
Tenkitli Metin, Nesre Çeviri ve 16. yy. Osmanlı Hayatının Divandaki Yansımaları, İstanbul 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2011. 

2  Menâzilü’s-Sâlikîn’in Üsküdarlı Aşkî’ye ait bir eser olduğu tezini ilk olarak ortaya atan kişi Sadık 
Yazar’dır. Sadık Yazar’ın bu konudaki makalesi için bkz. Sadık Yazar, “XVI. Yüzyıl Şairlerinden 
Üsküdarlı Aşkî’nin Eserleri Hakkında Yeni Tespitler”, Türkiyat Mecmuası, c.21, Bahar 2011, s.387-
389. 
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 Meyl dir erbāb-ı ‘ışḳ aña laḳab  
 
331 Tā ki müfriṭ ola meyl olup ziyād  
 Dir irādet aña pīr iy ḫoş-nihād  
 
332 Şol irādet kim ola ḥadden bīrūn  
 Nāmını oḳur maḥabbet zū-fünūn  
 
333 Çün maḥabbet ola müfriṭ iy faḳīr  
 ‘Işḳ oḳur nāmın anuñ bu yolda pīr  
 
334 Cān u dil ki_ola maḳām-ı ‘ışḳ-ı dost  
 ‘Işḳ-ı maġz olur vücūd-ı ġayr-ı post  
 
335 Cān-ı ‘āşıḳ ‘ışḳsuz urmaz bir nefes   
 ‘Işḳsuz olmaz vücūd-ı hīç kes  
 
336 ‘Işḳ işinde şirket olmaz iy ‘azīz  
 ‘Işḳ içün ḳıl ḫāne-i ḳalbüñ temīz  
 
337 Geç ikilikden idüp ‘ışḳı penāh  
 Çünki bir milk içre ṣıġmaz iki şāh  
 
338 Bulmaġ isterseñ Ḥaḳ’uñ iḥsānını  
 Bul yüri dil milkinüñ sulṭānını  
 

Der-Beyān-ı Heft Vādī 
 
339 Sözlerüme ger ṭutarsañ gūş-ı cān  
 Ola cānuñ vāḳıf-ı sırr-ı nihān  
 
340 Heft vādīdür reh-i dergāh-ı ‘ışḳ  
 Ṣanma kūtehdür birāder rāh-ı ‘ışḳ  
 
341 Menzil-i cānān ḳarīb ü rāh dūr   
 Evvelā cān u cihāndan ḳıl ‘ubūr  
 
342 Heft vādīi ṭaleb ḳıl ibtidā  
                                                
  335 urmaz bir nefes: urmaz nefes N 
  341 ḳarīb ü rāh: ḳarīb rāh N 
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 Bulasın vādī-i ‘ışḳı iy fetā  
 
343 Ba‘d-ez-ān vādī ki oldur ma‘rifet  
 Vādi-i çārümdür istiġnā ṣıfat  
 
344 Vādi-i tevḥīd olupdur pençümīn  
 Vādi-i ḥayret şeşümdür bil yaḳīn  
 
345 Heftümīn vādī durur faḳr u fenā  
 Sālike oldur maḳām-ı müntehā 
 
346 Her maḳāmı şerḥ idüp ḳıldum beyān  
 Ṭālib iseñ rāh-ı ‘ışḳa ol revān  
 

Vādī-i Evvel Der-Ṭaleb 
 
347 Vādi-i evvel aña dirler ṭaleb  
 Sālike çoḳdur o vādīde ta‘ab  
 
348 Pes gerekdür anda terk-i māl u cāh  
 Tā ki ehl-i ‘ışḳa āsān ola rāh  
 
349 Anda cāna kişi cebr itmek gerek  
 Miḥnete yıllarla ṣabr itmek gerek  
 
350 Dīdeden olmaḳ gerekdür ḳan revān  
 Bula dil tā kim ḥayāt-ı cāvidān  
 
351 Dil sarāyın ġayrdan eyle tehī  
 Bulasın taḥtında tā kim ol şehi  
 
352 Çün kedūretden göñül ṣāfī olur  
 Nūr-ı vaḥdet sīnede vāfī olur  
 
353 Ḳande kim tābān ola envār-ı ẕāt  
 Maḥv olur anda hemān cümle ṣıfāt  
 
354 Çün göñülde ola ol nūr āşikār  
 Bir ṭaleb ol yirde olur ṣad-hezār  
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355 Ardı tīġ olup olursa öñi nār  
 Nāra bī-pervā düşer pervāne-vār  
 
356 Yār olur varı görinmez īn ü ān  
  Bir olup yanında sūd-ıla ziyān 
 
357 ‘Āşıḳ u dil-dāde vü şeydā olur  
 ‘Āleme günden güne rüsvā olur  
 
358 Dilde derdi dem-be-dem olup mezīd  
 Ṣancılur ḫançerlere mānend-i bīd  
 
359 Oldılar anlar reh-i derd içre peyk  
 “Yesserallāhu ‘aleynā ve ‘aleyk”   
 

Vādī-i Düvüm Der-‘Işḳ 
 

360 Vādi-i ‘ışḳ oldı ikinci maḳām  
 Dest-i ‘ışḳa vir şütür gibi zimām  
 
361 Bahr-ı ‘ışḳa her ki müstaġraḳ olur  
 Ser-be-ser ol āteş-i muṭlaḳ olur  
  
362 Eyleyüp pervāne-veş cāndan güẕer  
 Eylemez bir ẕerrece pervā-yı ser  
 
363 Fāriġ ü āzāde seyr idüp hemīn  
 Çeşmine yek-sān görinür küfr ü dīn  
 
364 El çeküp hem ḫīş ü hem bīgāneden  
 Rūz u şeb gitmez der-i mey-ḫāneden  
 
365 Bāl-i himmet birle olup ‘ışḳ-bāz  
 Nāzına ma‘şūḳınuñ eyler niyāz  
 
366 Dām olmaz va‘de-i ferdā aña  
 Dāne gelmez ḫırmen-i dünyā aña  
                                                
  356 Yār olur varı görinmez īn ü ān // Bir olup yanında sūd-ıla ziyān: Bir olup yanında sūd-ıla ziyān // Yār 

olur varı görinmez īn ü ān N 
  359 “Yesserallāhu ‘aleynā ve ‘aleyk”: [Allah bize de sana da kolaylaştırsın.] 
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367 Kendüden bīgāne ‘ışḳa yār olur  
 Āb gibi ‘āşıḳ-ı dīdār olur  
 
368 Reh-revi ‘aḳl ile olmaz āşinā  
 Ġarḳ ider varın yem-i ‘ışḳ-ı Ḫudā   
 
369 ‘Āşıḳ olur dāyimā bī-ḫurd u ḫwāb  
 ‘Ārif-i Ḥaḳ istemez ders ü kitāb  
 
370 ‘Āşıḳ olur şol ki fehm-i pāki var  
 ‘Aḳla yār olmaz anuñ ki_idrāki var 
 
371 ‘Işḳdur ser-māye-i kevn ü mekān  
 ‘Işḳa yār ol kim olasın cāvidān  
 
372 ‘Işḳ-ıla virgil kef-i ‘ışḳa zimām  
 Bilesin tā ḳandadur ‘ışḳa maḳām  
 
373 “Āteş-est īn bāng-ı nāy ü nīst bād  
 Her ki īn āteş ne-dāred nīst bād”  
 

Vādī-i Sivüm Der-Ma‘rifet 
 
374 Çün üçünci vādi oldı ma‘rifet  
 Sa‘y ḳıl kesb it yüri iy nīk-baḫt  
 
375 Bunda olmaz ‘āşıḳa pāyān-ı rāh  
 Bī-nihāyetdür çü dergāh-ı İlāh  
 
376 Kendü seyrinden virür herkes nişān  
 Her biri olup bu yolda cān-feşān  
 
377 Eyleyüp bu yolda terk-i cān u ser  
 Virdi her sālik maḳāmından ḫaber  
 
378 Her kişi olmaz muḥīṭe āşinā  
 Eylemez ‘uṣfūr pervāz-ı hümā  

                                                
  373 “Bu ney’in sesi ateştir, yel değil. Kendisinde bu ateş bulunmayan kişi yok olsun.” 
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379 ‘Azm ider bu yola yüz biñ rāh-bīn  
 İrişen ser-menzile birdür hemīn  
 
380 Ṭoludur ḫayl u ḥaşemle bār-gāh  
 Bir kese olur müyesser ḳurb-ı şāh  
 
381 Kāmil er gerek bu yolda iy peser 
 Tā ki vire ḫalḳa menzilden ḫaber  
 
382 Tā kim aña rūşen olup sırr-ı rāh  
 Ehl-i ‘ışḳa ola dergāhı penāh  
 
383 Çeşm-i cānı ola her dem dost-bīn  
 Keşf olup sırrına envār-ı yaḳīn  
 
384 Ṭālib ol gel sen de iy merd-i Ḫudā  
 Ḳılmaġıl bīgāne olġıl āşinā  
 
385 Terk idüp zīr ü zeber ḳıl varuñı  
 İste yüz biñ cān-ıla dildāruñı  
 
386 ‘Iyd-ı vaṣluñ olmaz-ısañ hem-demi  
 Bāri hicr-i yār-ıla ṭut mātemi 
 

Vādī-i Çehārüm Der-İstiġnā 
 
387 Çünki sālik irişe bu menzile  
 İrüşür ol demde istiġnā dile  
 
388 Nīk ü bed ol demde aña bir olur  
 Hem-zebāne nāle-i şeb-gīr olur   
 
389 Heft deryā bir görinür ‘aynına  
 Kimse girmez Ḥaḳḳ-ıla mā-beynine  
 
390 İşbu vādī içre bir mūr-ı ẕelīl  
 Bir naẓarla ṣayd ider yüz nerre pīl  
                                                
  379 yola: yolda N 
  388 Hem-zebāne: Hem-zebānı N 
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391 Sālik olup işbu vādīde dilīr  
 Kūh-ı vaḥdetde olur dirrende şīr  
 
392 Dilde ḳalmaz ẕerrece ümmīd ü bīm  
 Bir görinür dūzaḫ u dāru’n-na‘īm  
 
393 Bunda sālik ehl-i istiġnā olur 
 Şol ikilikden geçüp yektā olur  
 
394 Çün olur ol ṭālib-i esrār-ı yār  
 Dār-ı ‘ışḳa yüz ṭutar Manṣūr-vār  
 
395 Ṣad-hezārān ṭıfl olupdur ḫāk-sār  
 Tā Kelīmu’l-lāh olınca āşikār  
 
396 Nice yüz biñ kes yolın ḳıldı tebāh   
 Nām-ı ‘Īsā oldı tā rūḥ-ı İlāh  
 
397 Olmayınca nice yüz biñ cān revān   
 Ṣāḥib-i mi‘rāc olmadı ‘ayān  
 
398 Ger dü ‘ālem ser-be-ser ola tebāh  
 Bāb-ı ‘izzetde degül berg-i giyāh  
 
399 Bād-ı ḳahrından yoġ olsa cüz ü kül 
 Bāġ-ı luṭfından kem olmaz berg-i gül  
 
400 Şöyle müstaġnī durur ol pāk-ẕāt  
 Ẕerreye almaz yoġ olsa kāyināt  
 

Vādī-i Pençüm Der-Tevḥīd 
 
401 Gerdenüñden ger gide bend-i heves  
 Bil beşinci vādi tevḥīd oldı bes 
 
402 Menzil-i tecrīd ü tefrīd ol durur  
                                                
  391 olup: olan N 
  396 nice: niçe N 
  397 nice: niçe N 
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 Geç ikilikden ki tevḥīd ol durur    
 
403 Çeşmüñe ger ṣad görine ger hezār  
 Ol hezārı anda sen bir ḳıl şümār  
 
404 Çün aḥaddur bilmiş ol aṣl-ı ‘aded  
 Dāyim oḳı “Ḳul huva’l-lāhu aḥad”   
 
405 Ref‘ ḳıl a‘dādı bir ḳalsun hemān  
 Açasın tā nuṭḳ-ı tevḥīde dehān  
 
406 Şol aḥada gel ki ẕikr ola ‘aded  
 Ol şümār içre ola nāmı aḥad  
 
407 Ol aḥad oldur eyā dānā-yı kār  
 Ol füzūn olur sen itdükçe şümār  
 
408 Bir münezzehdür ki luṭfı bī-ḥisāb  
 Fehm ḳıl “Va’l-lāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb”   
 

Vādī-i Şeşüm Der-Ḥayret 
 
409 Vādi-i ḥayretdür altıncı maḳām  
 Sālik olduñsa bu yola ṣubḥ u şām  
 
410 Var durur bu yolda ḥayret bī-ḳıyās  
 ‘Aḳl u cānda ḳomaz ol resm ü esās  
 
411 Merd-i sālik dāyimā giryān olur  
 Rūz u şeb bülbül gibi nālān olur  
  
412 Şöyle ḥayrān eyler esrār-ı İlāh  
 Bir görinür baḳsa deyr ü ḫān-ḳāh  
 
413 Ṣāf ider āyīnesin mānend-i āb  
 Ẕerreye baḳsa görinür āfitāb  
 
                                                
  402 tevḥīd: tevaḥḥüb N (Müstensih hatası) 
  404 “Ḳul hüva’l-lāhu Aḥad:” [De ki: O Allah,  Bir’dir (Tek’dir).] İhlâs 112/1. 
  408 “Vallāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb”: [Doğruyu en iyi Allah bilir.] 
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414 Yār elinden nūş idüp peymānei  
 Farḳ ḳılmaz Ka‘be’den büt-ḫānei  
 
415 Eylemez bir laḥẓa bir yirde ḳarār  
 Geh ḳılur ḫande geh aġlar zār u zār  
 
416 Gül gibi bilmez niçün ḫandān olur  
 Yā neden bülbül-ṣıfat giryān olur  
 
417 ‘Işḳ eline çünki virmişdür ‘inān  
 Menzile olur şütür gibi revān  
 
418 Kimse fehm itmez anuñ aḥvālini 
 Kendü bilmez kendünüñ ef‘ālini 
 
419 Urmaġa kimse aña ḳaldursa ṭaş  
 Daḫı urmadın ṭutar ṭaşına baş  
 
420 İstemez zaḫmına hergiz merhemi 
 Niçe biñ şādīye virmez bir ġamı  
 
421 Şevḳ-ıla pīrāhenin eyler ḳaba  
 Bir olur yanında zer-beft ü ‘abā  
 
422 Ceẕbe-i ‘ışḳa düşer mecẕūb olur  
 Ṭālib-i maḥbūb iken maṭlūb olur  
 
423 Āşinā fehm eylemez dīvānedür  
 Evvelā ol kendüden bīgānedür  
 
424 Atsalar ger oda mānend-i Ḫalīl  
 Dimez olsun dest-gīrüm Cebre’īl  
 
425 Nāzil olsa dostdan yüz biñ ḳażā  
 Aña biñ cān ile virmüşdür rıżā  
 
426 Ġarḳ-ı ḥayretdür dimez yārum ḳanı  
 Yār ile gülşen görür her külḫanı  
 
427 Rūşen olsun çeşmi kim ol merd-i kār  
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 Baḳsa her yirde görür dīdār-ı yār  
 
428 Āferīn ol ‘āşıḳ-ı ferzāneye  
 Aldanup ḳalmadı bu vīrāneye  
 
429 Bārekāllah kār-ı ‘ışḳ oldur hemīn  
 Olmaya ‘āşıḳda fikr-i küfr ü dīn  
  
430 Ḫāṭırı ṭolu ḫayāl-i yār ola  
 Ḳande baḳsa gördügi dīdār ola  
 

Vādī-i Heftüm Der-Fenā 
 
431 İşbu vādīler ki geçdüñ iy fetā  
 Vādi-i heft oldı vādī-i fenā  
 
432 Ẕerre deñlü bulmayup noḳṭa mecāl  
 Olur anda bülbül-i dil güng ü lāl  
 
433 Çün bu vādīdür ḳamu faḳr u fenā  
 İşbu vādīde olur varlıḳ ḫaṭā  
 
434 Varlıġ olmaz bunda yoḳluḳdur hemān   
 Bunda varlıḳ Ḥaḳ vücūdıdur ‘ayān  
 
435 Sālik eyler anda kendinden sefer  
 Çeşmine yek-sān görinür baḥr u ber 
 
436 Çün tamām olur bu menzilde niyāz  
 Açılur dergāh-ı Ḥaḳ’dan dürlü rāz  
 
437 Ḳaṭre çün deryā-y-ıla deryā olur  
 Ḳaṭrenüñ varlıġı nā-peydā olur  
 
438 Çünki deryā-y-ıdı aṣlı iy ‘azīz  
 Aṣlını ḳaṭre ḳaçan eyler temīz  
 
439 İrişe çün ḳaṭre aṣlına tamām  
 Vāṣıl-ı Muṭlaḳ olur temme’l-kelām  
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440 Çün menāzil naẓm ile oldı beyān  
 Heft vādī ser-be-ser olup ‘ayān  
 
441 Cān ḳulaġın ger ṭutarsañ iy fetā  
 Heft eṭvārı diyem bir bir saña  
 
442 Olasın tā vāḳıf-ı deryā-yı rāz  
 Keşf ola sırr-ı ḥabīb-i dil-nüvāz  
 

Der-Beyān-ı Heft Ṭavr 
 

443 Gūş ḳıl iy ‘āşıḳān-ı ṣādıḳān  
 Bil nedür eṭvār-ı rāh-ı sālikān  
 
444 Reh-revān-ı rāh-ı Ḥaḳ iy rāh-bīn  
 Anı çün eyle buyurdı bil yaḳīn  
 
445 Yidi eṭvārı muḳadder ḳıldılar  
 Dīde-i cānı münevver ḳıldılar  
 
446 Nām-ı evvel ṭavr ṣadr-ı sīnedür 
 Rūy-ı īmāna çün ol āyīnedür  
 
447 Nūr-ı İslām’a olupdur ol maḳām  
 Hem müşerrefdür anuñla ḫāṣ u ‘ām  
 
448 Andadur envār-ı sırr-ı Bū’l-beşer  
 Olmaz ol menzilde şeyṭāna güẕer  
 

Der-Beyān-ı Ṭavr-ı ⓐānī 
 
449 Ṭavr-ı ⓓānīye olupdur ḳalb nām  
 Bilgil ol menzildür īmāna maḳām  
 
450 Nām-ı ṭavr-ı ⓓāliⓓ iy ehl-i niyāz  
 Menzil-i ‘ışḳ u maḥabbet gizli rāz  
 
451 Çārümīn ṭavrı fu’ād oldı revān  
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 Ol maḳām-ı rü’yetu’l-lāh’dur ‘ayān  
 
452 Ger ḳılursañ pençümīn ṭavra naẓar  
 Ḥabbetü’l-ḳalb oldı nāmı iy peser  
 
453 Ol maḳām olmış durur cā-yı Ḫuday  
 Bende bulmaz ẕerre deñlü anda cāy  
 
454 Ṭavr-ı sādisdür süveydā nām aña  
 Keşf-i ġaybīdür müdām in‘ām aña  
 
455 Bendeye Ḥaḳ’dan irüp ol demde nūr 
 ‘İlm-i esmā ḳalbine eyler ẓuhūr  
 
456 Behcetü’l-ḳalb oldı nām-ı heftümīn  
 Böyle görmiş anı çeşm-i rāst-bīn  
 
457 Maẓhar-ı nūr-ı tecellīdür o cā  
 Görinür anda ṣıfāt-ı Kibriyā  
 
458 Bulur ol ṭavra irüp ādem şeref  
 Keşf olur ḳalbine sırr-ı “Men ‘aref”   
 
459 Ol maḳarrda kāmil olur ādemī  
 Anda görür on sekiz biñ ‘ālemi  
 

Meånevī Der-Ḫülāṣa-i Süḫan 
 
460 İy birāḏer bu söze ṭutġıl ḳulaġ  
 Ola tā iki cihānda yüzüñ aġ  
 
461 Eyle anı gūşuña dürr-i åemīn  
 İrişe tā çeşmüñe nūr-ı yaḳīn  
 
462 Eyle anı gūş-vār-ı gūş-ı cān  
 Keşf ola tā ma‘nevī sırr-ı nihān  
 
463 Gūş-ı ḥissüñ anda yoḳdur ḥiṣṣesi  

                                                
  458 Men ‘aref: [kim bilirse] Kim kendini bilirse Rabbini bilir. 
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 Gūşına girmez ma‘ānī ḳıṣṣası  
 
464 Çün bula sālik sülūke intihā  
 Görinür menzil ‘ale’t-tertīb aña  
 
465 Kāmil ol vaḳt olur ol merd-i ṭarīḳ  
 K’aña her menzilde Ḥaḳḳ ola refīḳ  
 
466 Cümle fi‘li olur anuñ fi‘l-i Ḥaḳ  
 Virür aña Ḥaḳ kelāmın her varaḳ  
 
467 Nīk ü bed ser-cümle fā‘ilden görür  
 Rāh-ı Ḥaḳ’da istiḳāmetle yürür  
 
468 Çünki āletden görinmez ḫayr u şer  
 ‘Ārif olan ālete ḳılmaz naẓar  
 
469 Ālet-i Ḥaḳ’dur belī çeşm-i velī  
 Anda nūr-ı sırr-ı Ḥaḳḳ oldı celī  
 
470 Ol naẓar Ḥaḳḳ’uñ durur iy nūr-ı ‘ayn  
 Çeşm-i ālet düşdi aña beyne beyn 
 
471 Buyurur her mü’minüñ Ḫayru’l-beşer  
 Çeşmi nūru’l-lāh-ıla eyler naẓar  
 
472 Gördügüñi sen görürsin ṣanma sen  
 Nūr-ı Ḥaḳ’dur çeşm-i ‘ārifde gören  
 
473 “Küntü sem‘ah” nuṭḳı şāhiddür aña   
 Tā ki envār-ı yaḳīn ire saña  
 
474 Ālet-i Ḥaḳ’sın var añla kāruñı  
 Yüri fāsid eyleme efkāruñı   
 
475 Niçe maġrūr ide bu dünyā seni  
 Eyleye bīnā-y-iken a‘mā seni  

                                                
  473 “Küntü sem‘ah”: [Onun kulağı olurum.] “Ben bir kulumu sevdiğim de onun gören gözü işiten kulağı 

olurum” şeklinde tercüme edebileceğimiz bir hadis-i kudsi’ye atıfta bulunulmaktadır. 
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476 Cehd ḳıl dūzaḫdan olasın ḫalāṣ  
 Cennet-i vaṣla iriş ol merd-i ḫāṣ  
 
477 Rūz u şeb ‘ilmüñle sa‘y it ‘āmil ol  
 Ḳalma nāḳıṣ sen de merd-i kāmil ol  
 
478 Kāmil olan vāṣıl-ı Ḥaḳ’dur hemīn  
 Olısardur menzili ḫuld-ı berīn  
 

Der-Beyān-ı İnsān-ı Kāmil 
 
479 İy birāder bilmek isterseñ eger  
 Eydeyin insān-ı kāmilden ḫaber  
 
480 Ol durur insān-ı kāmil iy emīr  
 Çār ef‘āl-ıla olmışdur münīr  
 
481 Ḳavl u fi‘l ü ḫulḳ-ı nīküñ menba‘ı    
 Ẕāt-ı pākidür ma‘ārif mecma‘ı     
 
482 Ḥāl-i eşyāyı kemāhī bilür ol 
 Ḥükmi māhīden sürer tā māha yol  
 
483 Vāṣıl-ı Ḥaḳ’dur çün ol merd-i Ḫudā  
 Ẕātıdur āyīne-i gītī-nümā  
 
484 ‘Āleme mehdī vü hādī ol durur  
 Hem Süleymān Ḫıżr u ‘Īsā ol durur  
 
485 Bāliġ ü dānā vü kāmil nāmıdur 
 Şeyḫ ü mürşidlik anuñ ef‘ālıdur   
 
486 Cismdür gūyā ser-ā-ser bu cihān  
 Oldı ol insān-ı kāmil aña cān  
 
487 Ḳıldı irşādı anuñ-çün iḫtiyār   
 Olmaya ‘ālemde tā nāḳıṣ-‘ayār  
                                                
  485 ef‘ālıdur: in‘āmıdur N 
  487 Ḳıldı: Ḳıldı_ol N 
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488 Ḥaḳ ṭarīḳında olup åābit-ḳadem  
 Ḫalḳı Ḥaḳḳ’a da‘vet eyler dem-be-dem  
 
489 Ol durur insān-ı kāmilde ḫavāṣ 
 Andan alur feyżi cümle ‘ām u ḫāṣ  
 

Der-Beyān-ı Kāmil-i Āzād 
 
490 Eyledük insān-ı kāmilden beyān  
 Kāmil-i āzādı añla iy cüvān  
 
491 Kāmil-i āzād oldur iy peser  
 K’ola yanında berāber ḫayr u şer  
 
492 Rāh-ı ‘uzletde çü bulmışdur kemāl  
 Seyr ider ḫoş fāriġ ü āzāde ḥāl  
 
493 Ḫalḳa ḳılmaz pīşvālıḳ iḫtiyār  
 Cümleden āzādedür ol merd-i kār  
 
494 Eyleyüp dünyāda terk-i ‘izz ü cāh  
 Varını ‘ışḳ içre ḳılmış ḫāk-i rāh  
 
495 Rāh-ı Ḥaḳ’da fāni-i muṭlaḳdur ol  
 Ḳande kim olsa Ḥaḳ-ıla ḥaḳdur ol  
 
496 Eylemez ḫalḳ-ıla hergiz iḫtilāṭ  
 Dilde ḳomaz iḥtiyāc u iḥtiyāṭ  
 
497 Ḫalḳ-ı ‘ālem görinür yek-sān aña  
 Ehl-i Ḥaḳ dir efḍalü’l-‘irfān aña  
 
498 ‘Uzlet ü terk ü ḳanā‘at kārıdur   
 Hem ferāġat-pīşe vü girdārıdur 
 
499 İy birāder kār-ı āzād ol durur  
 İşbu yolda ehl-i irşād ol durur  

                                                
  498 terk: ḫulḳ N 
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Der-Beyān-ı Bāliġ ü Ḥürr 

 
500 Çek ḳulaġuñ penbe-i pindārdan  
 Tā saña keşf eyleyem esrārdan  
 
501 Diñler-iseñ eydeyin iy pāk-bāz  
 Bāliġ ü ḥürr kimlere dir ehl-i rāz  
 
502 Çün nihāyet bula her şey iy peser  
 Nām aña bāliġ oḳur ehl-i hüner  
 
503 Ger nihāyet ola ġāyetde mezīd  
 Olur anda nām-ı ḥürriyyet bedīd  
 
504 Toḫmdan çün mīve ola āşikār  
 Bāliġ olur nām-ı toḫm-ı mīve-dār  
 
505 Çün dıraḫtından ola mīve cüdā  
 Ḥürr olur ol mīve iy merd-i Ḫudā  
 
506 Ṭıfldur kim toḫmı anuñ nuṭfedür  
 Çün ṭoġar māderden olur nuṭfe dür  
 
507 Nuṭfeden çün nuṭfe olur āşikār  
 Nāmına bāliġ dinür iy merd-i kār  
 
508 Bāliġ oldur göre bula vaṣlını  
 Vaṣl olup aṣlına bile faṣlını  
 
509 ‘Aḳl-ı evveldür çü aṣl-ı kāyināt  
 Cümlesin andan yaratdı_ol pāk Ẕāt   
 
510 Cümlesi girü aña eyler rücū‘  
 Aṣl-ı insāndur çü mā-bāḳī fürū‘  
 
511 ‘Aḳla irdükde bulur insān kemāl  
 Ol zamān bāliġ olur iy ḫoş-ḫıṣāl  
 
512 Dāyire olur bu menzilde tamām  
 Fehm ḳıl bu nükte’i iy nīk-nām  

98  Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-II 
  
 

 

 
513 Ger ḳıla ḳaṭ‘-ı ‘alāyıḳ ba‘d-ez-īn  
 Nāmı ḥürr olur anuñ iy rāst-bīn  
 
514 Bil ki ḥubb-ı māl u ḥubb-ı ḫānümān  
 Ṭālib-i Ḥaḳḳ olana bütdür hemān  
 
515 Büt-perest olmaḳdan olursañ ḫalāṣ  
 Olasın dergāh-ı Ḥaḳ’da ‘abd-i ḫāṣ  
 

Der-Beyān-ı Aḳsām-ı Mecẕūb-ı Sālik 
 

516 Çār ḳısm oldı birāder ehl-i Ḥaḳ  
 Her biri bir fenden almışdur sebaḳ  
 
517 Ol durur ol çāra olan pīşvā    
 Ehl-i Ḥaḳ dir mürşid-i kāmil aña  
 

Ḳısm-ı Evvel Der-Beyān-ı Mecẕūb-ı Ṣırf 
 
518 Biridür mecẕūb-ı ṣırf u bī-nevā  
 ‘Işḳ-ı Ḥaḳ’dan ġayra olmaz āşinā  
 
519 Ḳayd-ı ṭavr-ı ‘aḳldan olup bīrūn  
 Gerdeninde bend ü zencīr-i cünūn  
 
520 Her ṭarafdan yaġdurur eṭfāl seng  
 Sīnesin ṭutar aña bī-hūş u deng 
 
521 İl ṣanur kim söyleşür dīvār-ıla  
 Gizlü ol bāzārın eyler yār-ıla  
 
522 Genc arar ṣanur gören vīrānede  
 Līk anuñ göñli ġam-ı cānānede  
 
523 Yimemiş beng ü yürür ḥayrān u zār 
 Eylemez bir laḥẓa bir yirde ḳarār  
 

                                                
  517 Ol durur: Ādem durur N (Müstensih hatası) 
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524 Cūşa geldükçe ṭutar küh-sāra yüz 
 Kendü esrārından açmaz ḫalḳa söz  
 
525 Ḫāṭırına gelmeyüp ṣavm u ṣalāt  
 Bir görünür çeşmine mevt ü ḥayāt  
 
526 Cismi teslīm eylemiş dīdāra cān  
 Ne ġam-ı dūzaḫ ne ümmīd-i cinān  
 
527 Şöyle ser-mest olmış ol peymāneden   
 Mescidi farḳ eylemez büt-ḫāneden  
 
528 Cāna zaḫm urduḳça şemşīr-i belā  
 Zaḫm-ı merhem kimseden ḳılmaz recā  
 
529 Mescid-i ‘ışḳa varur nāşüste-rūy  
 Kisveti başındaġı jūlīde mūy  
 
530 Sürse ḫāke vecd olup rūy-ı niyāz  
 Ödenür bir secdede cümle namāz  
 
531 Çāk çāk idüp bu ten pālāsını 
 Kendünüñ öz kendü eyler yasını  
 
532 Āteşe atarlar-ısa her nefes  
 İstemez Cibrīl’den feryād-res 
 
533 Küfr ü īmān olmaġın cāna ḥicāb 
 ‘Işḳ-ıla ten cāmesin ḳılmış türāb 
 
534 ‘Işḳ-ı Ḥaḳḳ-ıla olup mecẕūb-ı Ḥaḳ  
 Perdeden geçmiş degül maḥbūb-ı Ḥaḳ  
 
535 Cānın itmiş āteş-i ‘ışḳa sipend  
 Nice meẕheb anı ṭutmaz ḳayd u bend 
 

Ḳısm-ı Düvüm Der-Beyān-ı Sālik* 
                                                
  527 ser-mest olmış: mest olmışdur N 
  534 maḥbūb-ı: maḥcūb-ı N 
*  Başlık: Der-Beyān-ı Sālik: Der-Beyān-ı Mecẕūb-ı Sālik N 
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536 Ol biri kim oldı sālik nām aña  
 Ẕikr ü tesbīḥ ü namāz in‘ām aña  
 
537 Emr ü nehy ü şer‘a göstermiş ḳıyām  
 Rāh-ı Ḥaḳḳ içre oturmış ber-devām  
 
538 Ẓāhiri şer‘le olup ārāste  
 Ma‘rifetle bāṭını pīrāste  
 
539 Dāyimā va‘ẓ u naṣīḥat kārıdur  
 Zühd taḳvā vü ‘amel girdārıdur  
 
540 Ceẕbeden yoḳdur aña līkin naṣīb 
 Sālik-i ṣırf oldı ol merd-i ‘acīb 
 

Ḳısm-ı Sivüm Der-Beyān-ı Sālik-i Mecẕūb 
 
541 Olsa ceẕbe şer‘-ile merġūbdur  
 Eyle sālik sālik-i mecẕūbdur  
 
542 Sālik-i rāh-ı Ḫudā’dur ol ‘azīz 
 Āb-ı şer‘ ile özin ḳılmış temīz 
 
543 Lāyıḥ olup ḳalbine ceẕbāt-ı Ḥaḳ  
 Nefy idüp ġayrı ider iⓓbāt-ı Ḥaḳ  
 
544 Maḥv ider nūr-ı tecellīde özin  
 Sekr ü ṣaḥv içre bulımaz kendözin  
 
545 Geh sülūk içre olur ol merd-i Ḥaḳ  
 Gāh levḥ-i ceẕbeden alur sebaḳ  
 
546 Ehl-i telvīn oldı cümle bu ferīḳ 
 Sālik-i mecẕūb olardur iy refīḳ 
 

Ḳısm-ı Çehārüm Der-Beyān-ı Mecẕūb-ı Sālik 
 
547 Biridür mecẕūb-ı sālik iy peser  
 Rāh-ı Ḥaḳ’da böyledür añla ḫaber  
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548 Mürşid oldur gerçi oldı çār ḳısm  
 Hādi vü mehdī dinildi aña ism  
 
549 Ceẕbesi olup sülūkinden füzūn  
 Görinür fi‘linde āⓓār-ı cünūn  
 
550 Ḥayrete varur cemālu’l-lāh ile  
 Seyr ider deşti fiġān u āh ile  
 
551 Yoḳ durur dergāh-ı Ḥaḳ’da çünki red  
 Ṭālib-i ‘ışḳa irer andan meded  
 
552 Ḫalḳı eyler rāh-ı Ḥaḳḳ’a da‘veti  
 Ṭālib-i Ḥaḳ andan eyler bī‘ati  
 
553 Dil virüp el alsalar olur revā  
 K’oldı anuñ gibi el dest-i Ḫudā  
 
554 Ẓāhiridür pīşvāsı ‘ālemüñ  
 Bāṭını kā’im-maḳāmı ḫātemüñ  
 
555 Ḳalbidür dāyim Ḫuda’nuñ manẓarı  
 On sekiz biñ ‘ālemüñ hem maẓharı  
 
556 Ehl-i temkīn aña dirler iy refīḳ  
 Ḫıẕmetin ḳılmaḳ durur şarṭ-ı ṭarīḳ  
 
557 Dāmenin ṭut yüri iy ṣāḥib-cünūn  
 ‘Ulve irüp ḳalmayasın tā ki dūn  
 
558 Rehber anı bil ṭut andan yaña rūy  
 Cān-ıla Ḥaḳḳ’ı iderseñ cüst ü cūy 
 
559 Bu yoluñ zīrā ki çoḳdur reh-zeni  
 Ṣaḳlasun ḫavf u ḫaṭardan ol seni  
 
560 Sende ol reh-zenler olmışdur nihān  

                                                
  556 ḳılmaḳ durur: ḳılmaḳdur N (Müstensih hatası) 
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 Senden ol bir bir ṭoġup olur ‘ayān 
 
561 Ārzū-yı ḫānumān u ḥubb-ı cāh  
 Eyler āḫir ādemi der-ḳa‘r-ı çāh  
 
562 Cümlesinden geç Ḫudāyı ḳıl ṭaleb 
 Çekmeyesin tā ki bu yolda ta‘ab  
 

Meånevī Der-Ḫülāṣa-i Süḫan 
 
563 Birlige ir cehd ḳıl iy yol eri 
 Olasın tā kim ikilikden berī 
 
564 Kendü kendüñden yüri bīzār ol 
 Kār u bāruñ terk idüp bī-kār ol 
 
565 Varlıġuñ bu yolda olmışdur ḥicāb  
 Gitmese bulut görinmez āfitāb 
 
566 Ḫwāce-i ‘ışḳa gir ve ḳıl varuñı 
 Ḥaḳḳ-ıla eyle ḳamu bāzāruñı  
 
567 Ḳaṭreden geç ṭālib-i deryā-y-ısañ  
 Cān u ser vir ‘āşıḳ-ı Mevlā-y-ısañ 
 
568 Varluġa iriş yoġ eyle varuñı  
 Yād ḳıl evvel olan iḳrāruñı 
 
569 Olmayınca varlıġuñ küllī fenā   
 Saña yol virmez reh-i milk-i beḳā  
 
570 Ḫırḳa vü tesbīḥ ü tācı eyle terk  
 Berk ṭut bu yolı elde ṭutma berk 
 

Tażmīn Der-Beyān-ı Ṣoḥbet 
 
571 Bir dem Ehlu’l-lāh olmaḳlıḳ yaḳīn  
 Oldı yüz yıllıḳ ‘ibādetden güzīn 

                                                
  569 varlıġuñ: varlıġuñuñ S (Kelime, vezne uymadığından N nüshasındaki yazım tercih edildi.) 
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572 Her kim olsa hem-nişīn-i evliyā 
 Hem-nişīn olur aña luṭf-ı Ḫudā  
 
573 Maẓhar-ı Ḥaḳ’dur çü cism-i ẓāhiri 
 Sırr-ı Yezdān oldı rūḥ-ı ṭāhiri  
 
574 Sırr-ı Ḥaḳḳ’ı gösterür her bir velī 
 Bī-velī sırr-ı Ḫudā olmaz celī 
 
575 Ḥıżr’ı Mūsā ḳıldı anuñ-çün ṭaleb  
 Tā ki olmaya nühüfte sırr-ı Rab 
 
576 Cüst u cū-yı Mūsā iy nīkū-nihād 
 Añla vaṣl-ı Ḥıżr’dan neydi murād 
 
577 Ṣanma anlarda ikilik var-ıdı 
 Arada maḳṣūd bir esrār-ıdı 
 
578 Muṣṭafā kim oldı sulṭān-ı rüsül 
 Mehdī vü hādī vü sālār-ı sübül  
 
579 Dāyimā şevḳ-ıla eylerdi ṣadā 
 Gelse fikr-i vaṣl-ı iḫvān-ı ṣafā  
 
580 Esdügince her seḥer bād-ı Yemen  
 İrişürdi nükhet-i Veysü’l-Ḳaren 
 
581 Bū-yı Ḥaḳ bulup meşāmına vuṣūl  
 Şād-kām olurdı gül gibi Resūl 
 
582 Bāġ-ı ‘ālem ṭolu hāy u hūyımış 
 Bülbülüñ gülden murādı būyımış 
 
583 Yüri iy ṭālib gözüñ aç rūz u şeb 
 Ṣohbet-i merdān-ı Ḥaḳḳ’ı ḳıl ṭaleb  
 
584 Ola her dem dīnüñ ü ‘aḳluñ füzūn 
 Ḳalmayasın menzil-i ṭā‘atde dūn  
 
585 Ṣoḥbet-i ṣāliḥ ḳılur ṣāliḥ seni 
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 Ṣāliḥ ol ṭāliḥ-ṣıfat ḳalma denī 
 
586 Ṣoḥbetüñ āåārı iy ehl-i temīz 
 Kimisini ḫor ider kimin ‘azīz 
 
587 Ol yüri hem-ṣoḥbet-i merd-i Ḫudā 
 Dilde efzūn ola tā ṣıdḳ u ṣafā 
 
588 Her nefes bezm-i ḥużūr-ı merd-i Ḥaḳ 
 Muṣḥaf-ı cāndan virür saña sebaḳ 
 
589 Ṣoḥbet-i cāhil velī iy merd-i rāh 
 Ṭā‘atin ḫalḳuñ ider küllī tebāh 
 
590 Bil cihān içre ḳıyām-ı küfr ü dīn 
 Pertev-i te’åīr-i ṣoḥbetdür hemīn  
 
591 Şol kim ola hem-nişīn-i evliyā 
 Olur anda sıdḳ-ı dīn-i evliyā 
 
592 Evliyā gibi olup rūşen-żamīr 
 Fer virür mānend-i ḫūrşīd-i münīr 
 
593 Ḳonmayup mir’ātine gerd-i günāh 
 Berḳ urur vechinde envār-ı İlāh 
 
594 Ḫāṭırı her dem olup ġamdan ḫalāṣ 
 Olısar dergāh-ı Ḥaḳ’da ‘abd-i ḫāṣ 
 
595 Ṣāf olup kibr-ile kīnden sīnesi 
 Maẓhar-ı dīdār olur āyīnesi 
 
596 Rūz u şeb ol ṣoḥbeti eyle ṭaleb 
 Olasın şāyeste-i dergāh-ı Rab 
 
597 Ḫiẕmet-i merdān-ı Ḥaḳ ḳıl iḫtiyār 
 Olasın tā zübde-i merdān-ı kār 
 

Der-Beyān-ı Ehl-i Taḳlīd ve Ehl-i İstidlāl ve Ehl-i Keşf 
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598 Eydeyin bir ḳaç kelām iy merd-i Ḥaḳ 
 Sözüme cān-ıla ṭutarsañ ḳulaḳ 
 
599 Ehl-i īmān cümle üç ḳısm oldılar  
 Ḥaḳḳ’a işbu resm ile yol buldılar 
 
600 Ehl-i taḳlīd añla evvel ḳısmını 
 Müstemi‘ ol kim bilesin resmini 
 
601 Ḳısm-ı åānī ehl-i istidlāldür 
 Bu üçünci ehl-i keşf-i ḥāldür  
 
602 Her birin şerḥ ideyin diñle saña 
 Ger ṭutarsañ gūşuñı benden yaña 
 

Ḳısm-ı Evvel Der-Beyān-ı Ehl-i Taḳlīd 
 
603 Ehl-i taḳlīd ol durur iy yār-ı cān 
 Ḥaḳḳ’a eyler her dem iḳrār-ı zebān 
 
604 Meẕhebin ta‘ẓīm idüp ol rāh-bīn 
 Ẓāhir eyler buġż-ı küfr ü ḥubb-ı dīn 
 
605 Ḥaḳḳ’a evṣāf u ḫaberden buldı yol 
 Ḥiss-i sem‘üñdür hemānā añla ol 
 
606 Yoḳdur anda keşf ü bürhān u delīl 
 Ehl-i İslām ekåeriyyā ol ḳabīl 
 
607 Oldı ḥiss-i sem‘ ile ṭālib bular 
 Ṭā‘at u dīne olup rāġıb bular 
 
608 Oldılar maġlūb-ı teslīm ü rıżā 
 Dilleri nūr-ı tevekkülden cüdā 
 
609 Ġuṣṣa-i dünyā vü ḥubb-ı māl u cāh 
 Dilde māl-ā-māl iderler ‘azm-i rāh 
 

                                                
  601 Bu: pes N 

106  Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-II 
  
 

 

610 Ehl-i ‘ilmüñ ekåer oldur menzili 
 Yoḳ bu ḫırmende anuñ-çün ḥāṣılı 
 

Ḳısm-ı Düvüm Der-Beyān-ı Ehl-i İstidlāl 
 
611 Ehl-i istidlāl oldur iy imām 
 Kim görür dünyāyı bā-ḥiss ü niẓām 
 
612 Eyleyüp āfāḳa ‘ibretle naẓar 
 Feyż olur ḳalbine Ḥaḳ’dan nūr u fer 
 
613 Mihr ü māh olup aña iki güvāh 
 Añdurur üstādın işbu kār-gāh 
 
614 Açılur çünkim sübülden çeşm-i dil 
 Ṣāni‘a ṣun‘ından olur müstedil 
 
615 Dir gerek bu ṣun‘a bir Ḳādir Ḥakīm 
 K’ola ‘ālemde anuñ miåli ‘adīm 
 
616 Çün degül bu fi‘l maḳdūr-ı beşer 
 Fā‘il-i Muṭlaḳ’dur ancaḳ Kār-ger 
 
617 Kim anuñ ẕātında olmaya fenā 
 Ḳāyim ü dāyim ola anda beḳā 
 
618 Çün ola anuñ dü çeşmi rāst-bīn 
 Ḥaḳḳ’ı idrāk eyleye ‘ayna’l-yaḳīn 
 
619 Ḳalbi ṭolup pertev-i ‘irfān-ıla 
 Ẕāt-ı Ḥaḳḳı fehm ide bürhān-ıla  
 
620 Ġālib olup anda teslīm ü rıżā 
 Dāyimā ola tevekkül ber-Ḫudā 
 
621 Ḳalmayup göñlinde ḥubb-ı māl u cāh 
 Ola ġarḳ-ı ḳulzüm-i ‘ışḳ-ı İlāh 
 

                                                
  619 Bu beyit: -N 
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622 Ḳalbine lem‘ān olup nūr-ı ṣıfāt   
 Ola kārı rūz u şeb ṣavm u ṣalāt 
 
623 Dāyimā ẕevḳı cemālu’l-lāh ola 
 Rāh-ı Ḥaḳḳ’a ‘ışḳ-ıla hem-rāh ola 
 
624 Gir ṭarīḳ-i ‘ışḳa ḳalma der-ḥicāb 
 Yol budur “Vallāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb”  
 

Ḳısm-ı Sivüm Der-Beyān-ı Ehl-i Keşf 
 
625 Ehl-i keşf oldur eyā dānā-yı rāz 
 Eyleye ol māsivādan iḥtirāz 
 
626 Ḥaḳ cemālin göre keşf-ile ‘ayān 
 Ḳalmaya göñlinde şekk-ile gümān 
 
627 Ola kārı dāyimā vecd-ile ḥāl 
 Ḳalbine vire şeref nūr-ı Cemāl 
 
628 Zīr ü bālāya naẓar itse hemīn 
 Dost dīdārın göre ‘ayna’l-yaḳīn 
 
629 Varlıġı dāyim ola Ḥaḳḳ-ıla ḥay 
 Olmaya yanında Ḥaḳ’dan ġayrı şey 
 
630 Menzili dāyim cenāb-ı Şāh ola 
 Ẕikri “Lā mevcūde illallāh” ola  
 
631 Görmeye eşyāda illā nūr-ı Ḥaḳ 
 Bir kitāb ola gözine her varaḳ 
 
632 Ehl-i vaḥdet ol durur iy merd-i ḫāṣ 
 Kim ola ḳayd-ı ‘alāyıḳdan ḫalāṣ 
 

Der-Beyān-ı Aḳsām-ı Tevḥīd 
                                                
  622 Ḳalbine: Ḳālıbına N (Müstensih hatası) 
  624 “Vallāhu a‘lem bi’ṣ-ṣavāb”: [Doğruyu en iyi Allah bilir.] 
  630 “Lā mevcūde illallāh”: [Allah’tan başka mevcut/varlık yoktur.] Vahdet-i Vücud felsefesinin 

formülüze edilmiş hali. 

108  Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-II 
  
 

 

 
633 Ger ṭutarsañ iy birāder gūş-ı cān 
 Eydeyin aḳsām-ı tevḥīdi beyān 
 
634 Ṭālibān-ı Ḥaḳ ne zībā söylemiş 
 Kār-bān-ı ‘ışḳuñ izin ṣoylamış 
 
635 Ḳıldılar tevḥīdi çün iki ḳısım 
 Her birine virdiler böyle isim 
 
636 Ḳısm-ı evveldür olan tevḥīd-i ‘ām 
 æāniyen tevḥīd-i ḫāṣ oldı tamām 
 

Der-Beyān-ı Tevḥīd-i ‘Ām 
 
637 Ol durur tevḥīd-i ‘ām iy kār-dān 
 K’ola ol tevḥīd iḳrār-ı lisān  
 
638 Ola ol taṣdīḳ ḳalbine delīl 
 Her kişi eyle ḳılur ẕikr-i Celīl 
 
639 Müşterekdür işbu ḳula iy faḳīr 
 Şeyḫ ü dāniş-mend ü dervīş ü emīr  
 
640 Herkes idüp sırr-ı vaḥdet fikrini 
 “Lā ilāh illallah” eyler ẕikrini  
 
Der-Beyān-ı Tevḥīd-i Ḫāṣ 
 
641 Ba‘d-ez-ān olmış durur tevḥīd-i ḫāṣ 
 Anı üç ḳısm eylemiş ehl-i ḫavāṣ 
 
642 İkisi tevḥīd-i ef‘āl ü ṣıfāt 
 Bil anuñ üçüncisi tevḥīd-i ẕāt 
 
643 Her birisin eydeyin şerḥ ü beyān 
 Nuṭḳuma cānā ṭutarsañ gūş-ı cān 

                                                
  639 dervīş ü emīr: dervīş-i faḳīr N 
  640 “Lā ilāh illallah”: [Allah’tan başka ilah yoktur.] Saffat Suresi 37/35, Muhammed Suresi 47/19.   
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Ḳısm-ı Evvel Der-Tevḥīd-i Ef‘āl 

 
644 Ol durur tevḥīd-i ef‘āl iy ‘azīz 
 Bende fi‘lin kendüden ide temīz  
 
645 Ḥaḳḳ’a rāci‘ ola ef‘āli anuñ 
 Ḥaḳḳ ola ser-cümle aḳvāli anuñ 
 
646 Her ne fi‘l itse ola ef‘āl-i Ḥaḳ 
 Ḥaḳḳ ola dilinde ser-cümle nuṭaḳ 
 
647 Bende ālet ola vü fā‘il Ḫudā 
 Ara yirde ḳalmaya çūn u çirā 
 

Ḳısm-ı Düvüm Der-Tevḥīd-i Ṣıfāt 
 
648 Ol durur iy dost tevḥīd-i ṣıfāt 
 Bula insān öz ṣıfātından necāt 
 
649 Her ṣıfāt-ı kāmile ‘arż itse rū  
 Ḥaḳ ṣıfātına ola rāci‘ kamu 
 
650 Ola ol menzilde ser-cümle helāk 
 Ḳala mā-bāḳī ṣıfāt-ı ẕāt-ı pāk  
 

Ḳısm-ı Sivüm Der-Tevḥīd-i Ẕāt 
 
651 Eydeyin tevḥīd-i ẕātı iy cüvān 
 Nuṭḳuma bir dem ṭutarsañ gūş-ı cān    
 
652 Çün ola rāci‘ ẕevāt-ı ehl-i ḥāl 
 Her nefes Ḥaḳ ẕātına iy ḫoş-ḫıṣāl 
 
653 Cümlesi bulup o menzilde fenā 
 Dāyim ü ḳāyim ola ẕāt-ı Ḫudā 
 

Der-Beyān-ı Vaḥdet ve Vücūd-ı Lā Şey 
                                                
  644 ide: idüp N 
  651 Nuṭḳuma bir dem ṭutarsañ: Nuṭḳa bir dem ṭutar-ısañ N 
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654 Diledi Ḥaḳ ki_ide iẓhār-ı vücūd  
 Göstere dīdārı mir’āt-ı şühūd 
 
655 Ḫıl‘at-ı ıṭlāḳı geymişdi_ol zamān 
 Yoġ-ıdı anda bu keåretden nişān 
 
656 İ‘tibār-ı ġayra yoġ-ıdı mecāl 
 Nām aña vaḥdet idi iy ḫoş-ḫıṣāl 
 
657 Hem vücūd-ı lā-bi-şey idi o dem 
 Olmış-ıdı emvāc-ı keåret der-‘adem    
 
658 Menşe’ keåret idi gerçi iy ‘azīz 
 Yoġ-ıdı keåretden anda hīç çīz 
 
659 Ẕāt-ı pāki ḳıldı çün īcād-ı nūr 
 İtdi bu keåret ṣıfātından ẓuhūr 
 

Der-Beyān-ı Aḥadiyyet ve Vücūd-ı Bilā-Şey’ 
 
660 Ger ola nefy-i iżāfāt-ı vücūd 
 Ṣıġmaz anda ẕāt-ı pākine ḳuyūd  
 
661 Çün ola melḥūẓ ẕātı iy peser 
 Nefy-ile ḳayd olur anda mu‘teber 
 
662 Ol maḳāma aḥadiyyet oldı nām 
 Bu maḳāmı böyle fehm it iy hümām 
 
663 Hem bilā-şey’ dir muvaḥḥidler aña  
 Ḳayd-ı lā-şey’ mu‘teber bil iy fetā 
 

Der-Beyān-ı Vāḥidiyyet ve Vücūd-ı Bi-Şey’ 
 
                                                
  654 Ḥaḳ ki_ide: kim Ḥaḳ ide N (Müstensih hatası) 
  657 Her iki nüshada da kelime “emvāc-ı” şeklinde yazılmıştır ancak vezne uymadığından dolayı “mevc-i” 

şeklinde düzeltildi. 
  660 ḳuyūd: ḳuyūr N (Müstensih hatası) 
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664 Çün tecellī eyleyüp evvelde ẕāt 
 Ḳıldı nūrı seyr-i esmā vü ṣıfāt 
 
665 Şol ki nūş itdi maḥabbet cāmını 
 Vāḥidiyyet didi anuñ nāmını 
 
666 Bezm-i vaḥdetde çekenler cām-ı mey 
 Hem didiler aña vücūd-i bi-şey 
 
667 Hem ‘amā didükleri oldur hemīn 
 Anı eyle bil eyā ehl-i yaḳīn 

Temåīl 
 
668 Ger ṭutarsañ gūş bu temåīle sen 
 Ḳādir olursın ḳamu te’vīle sen 
 
669 Hesti-i Muṭlaḳ çü baḥr-ı bī-kerān 
 Mevc aña a‘yān ü esmādur ‘ayān 
 
670 Aña cünbiş iḳtiżā-yı ḥubb-ı ẕāt 
 Andan olmışdur ẓuhūrāt-ı ṣıfāt 
 
671 Ebr cism oldı vü aña cān buḫār 
 Seyl-i insān mevlididür rūzigār 
 
672 Cem‘-i bārāndan olur gerçi ki seyl 
 Ba‘żı deryāya gider mānend-i Nīl 
 
673 Fī’l-meåel ol ẕāt miål-i ābdur 
 Gāh deryā vü gehī seyl-ābdur 
 
674 Pes ola taḳyīd ü ıṭlāḳ i‘tibār 
 Ẕāt-ı pākinden görinür cümle kār 
 
675 Geh düşer cüz’ī vü küllī ‘ām u ḫāṣ 
 Gāh olur ser-cümle ḳaydından ḫalāṣ 
 
676 Geh muḳayyed gāh muṭlaḳ gösterür 
 Gāh bāṭıl geh döner ḥaḳ gösterür 
 

112  Üsküdarlı Aşkî’nin Tasavvufî Bir Mesnevisi: Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâlikîn-II 
  
 

 

677 Bil yaḳīn anı ki tekåīr-i ṣıfāt 
 İdemez bir ẕerrece taġyīr-i ẕāt 
 

Der-Beyān-ı ‘Ālem-i Kübrā ve ‘Ālem-i Ṣuġrā 
 
678 İy birāder ṭālib ol leyl ü nehār 
 Sırr-ı pinhān ola saña āşikār 
 
679 Ehl-i ḥikmet didi işbu ‘āleme 
 ‘Ālem-i kübrā vü ṣuġrā ādeme 
 
680 Oldı ṣuġrā ḳāyim iy dil-dār-ı pāk 
 Olmaġ-ıla nār u bād u āb u ḫāk 
 
681 Bu sözüñ ‘aksin buyurdı evliyā 
 Kim olardur ‘abd-i maḳbūl-i Ḫudā 
 
682 ‘Ālem-i kübrā olan ādem durur 
 İki ‘ālemden ġaraż ḫātem durur 
 
683 Gerçi ṣoñra geldi ol şāh-ı kerīm 
 Ma‘nide ol idi ‘ālemden ḳadīm 
 
684 Olsa ger mīve şecerden āşikār  
 Oldı anuñ-çün şecer kim vire bār 
 
685 Ger åemer olmasa olmazdı şecer 
 Pes şecer ferzenddür mīve peder 
 
686 Gerçi ṣūretde cihān evvel durur 
 İşbu ‘ālemden murād ekmel durur 
 
687 ‘Ālemi anun-çün itdi Kird-gār 
 Ki_ola ādemden kerāmet āşikār 
 
688 Olmasa dünyāda ādemden nişān 
 Nite olurdı zemīn ü āsumān 
 

                                                
  684 şecerden: şecerden N 
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689 Sırr-ı Levlāk oldur iy nīkū-sirişt  
 Ādemī-zād iseñ eyle kār-ı kişt 
 

Der-Beyān-ı ‘Ālem-i Miåāl 
 
690 Diñle iy gūyende-i ẕikr-i Ḫudā 
 Sırr-ı ġayb u nüktehā-yı cān-fezā 
 
691 Çün saña şerḥ eyledüm iy nīk-nām  
 ‘Ālem-i ervāḥ u ecsāmı tamām 
 
692 Ol iki ‘ālem arasında Ḫudā  
 Añla bir ‘ālem yaratdı iy fetā 
 
693 Ehl-i ma‘nā didiler aña miåāl 
 Ehl-i ṣūret anda irgürmez ḫayāl 
 
694 ‘Ālem-i berzaḫ durur nām-ı diger 
 Merd-i sālik ile virmişdür ḫaber 
 
695 Cümle ervāḥ anda bulmışdur ṣuver 
 Ḳılmadın bu cism-i ḫākīde maḳar 
 
696 İşbu fi‘li andan aldı her cesed 
 Her ne kim kesb eylediyse nīk ü bed 
 
697 Eyledi ervāḥ o berzaḫdan ‘ubūr 
 Her ‘amelden itdi bir ṣūret ẓuhūr 
 
698 Cümle insānuñ var andan ḥiṣṣesi 
 Cümlesin dirsem uzanur ḳıṣṣası 
 
699 Her maḳāma kim irişür ehl-i ḥāl 
                                                
  689 “Levlâk”: Levlake [şayet sen] anlamına gelir. Bu ifade hadis âlimlerinin çoğunluğunun uydurma, 

bazılarının ise çok zayıf olarak kabul ettikleri bir hadis rivayetine atıfta bulunmaktadır. Bu rivayette Allah 
Hz. Peygamber’e “Şayet Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” demektedir. Halk arasında oldukça yaygın 
olan “Kâinatın Hz. Peygamber’in yüzü suyu hürmetine yaratıldığı “ yönündeki inanç bu rivayete 
dayanmaktadır. 

  691 şerḥ: keşf N 
  692 ol: on N (Müstensih hatası) 
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 Hep ḳılur ol ‘ālemüñ nāmın ḫayāl 
 
700 Girü insān kim bu ‘ālemden gider 
 Varuben ol ‘ālemi mesken ider 
 
701 Andadur cennāt-ı ‘adn ile åevāb  
 Andadur nār-i caḥīm-ile ‘iḳāb 
 
702 Hem ‘aẕāb-ı ḳabr anda olısar 
 Hem na‘īmi ḫalḳ anda bulısar 
 
703 Hem o menzilde olur ba‘å u nüşūr 
 Hem urılur anda İsrāfīl ü ṣūr  
 
704 Sırr-ı mi‘rāc anda hem ẓāhir olur 
 Keşf-i ṣūrı anda hem bāhir olur 
 
705 Göriniserdür ḳamuya ol maḳām 
 Gör maḳāmuñ ḳandedür temme’l-kelām 
 

Der-Beyān-ı Velāyet ve Nübüvvet 
 
706 Gel berü iy ṭālib-i dīdār-ı Ḥaḳ 
 Ehl-i Ḥaḳ’dan diñle gel esrār-ı Ḥaḳ 
 
707 Cevher-i evvel ki rūḥ-ı Muṣṭafā 
 Faḫr-ı ‘ālem menba‘-ı ṣıdḳ u ṣafā 
 
708 Seyyid-i kevneyn ü Şāh-ı enbiyā 
 Pīşvā-yı aṣfiyā vü evliyā 
 
709 Ol ki ‘ālem tīġ-i şer‘ ile ṭurur 
 Evvel-i maḫlūḳ rūḥı buyurur 
 
710 Ṭutar ol cevher dü-rūy iy yār-ı pāk  
 Ṭutmaz ammā birbirinden infikāk  
 
711 Cānib-i Ḥaḳ’dur velāyet keşf nām 

                                                
  703 İsrāfīl ü ṣūr: İsrāfīl ṣūr N 
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 Cānib-i ‘ālem nübüvvet iy hümām 
 
712 Bu iki sır kim didüm iy pāk-ẕāt  
 Seyyid-i kevneyne olmışdur ṣıfāt 
 
713 Şeyḫ Sa‘de’d-dīn ki merd-i rāhdur  
 Rāh-ı Ḥaḳ’dan ser-be-ser āgāhdur 
 
714 Buyurur ol şāh-bāz-ı ma‘rifet 
 “Maẓharī bāyed be-dīn her dü ṣıfat”   
 
715 “Maẓhar-ı nūr-ı nübüvvet ḫātem est 
 Z’ānki ū maḳṣūd-ı her dü ‘ālem est”  
 
716 “Maẓhar-ı nūr-ı velāyet şod ‘Alī 
 K’ez velāyet rū-yı ān şod müncelī”  
 
717 Oldı ol tīġ-ı dü-rūy iy yār-ı ġār 
 Fī’l-meåel mānend-i seyf-i Ẕū’l-feḳār 
 
718 Biri oldı maẓharı nūr-ı Cemāl 
 Birisidür ṣāḥib-i seyf-i Celāl 
 
719 İkisi de ẕāta olmışdur ṣıfāt 
 İkisinden görinür envār-ı ẕāt 
 

Baḥr-ı Dīger İstid‘ā* 
Mefā‘īlün Mefā‘īlün Fe‘ūlün 

. - - - / . - - - / . - - 
 
720 Gelüp ‘Işḳī dilinden bu risāle  
 Teberrük ola her ṣāḥib-kemāle 
 
721 Eger bīgāne vü ger āşinādur 
 Murād olan olardan bir du‘ādur 
 
                                                
  714  “Bu her iki sıfata mazhar olmak gerekir.” 
  715 “O, her iki alemin gayesi olduğu için peygamberlik nurunun mazharı, hâtemü’l-enbiyâdır.” 
  716 “Velilik onun sayesinde zuhur ettiği için velilik nurunun mazharı Ali oldu.” 
*  Başlık: -S 
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722 Biz itdük işbu menzilden ‘ubūrı 
 Tamām ‘add ola cümle ḳuṣūrı 
 
723 Ne lāzım söylemek ṭab‘-ı Selīme 
 Kerem ‘ālemde çün ḫūdur kerīme 
 
724 Umaram ‘Işḳiyā her ehl-i himmet 
 Oḳıduḳça diye cānına raḥmet 
 
725 Gelüñ ‘ışḳ-ıla ḳılalum du‘āyı 
 Ḫudā var ide Muṣṭafā Aġa’yı  
 
726  Olupdur odabaşı pādişāha 
 Odur hem-sāye ol ẓıll-ı İlāha 
 
727 Vücūdı bāb-ı şehde ola mevcūd 
 Olupdur nāmı vü aḫlāḳı maḥmūd 
 
728 Olup bāb-ı sa‘ādet pīşvāsı 
 Selīm Ḫān’a odur mukbil aġası  
 
729 Sa‘ādet işigi gūyā semādur 
 Ḳamusı encüm ol bedr-i dücādur 
 
730 Niyāzum ‘Işḳiyā budur İlāh’a 
 Baġışlasun anı Ḥaḳ pādişāha 
 
731 Göñül şām u seḥer eyler du‘ālar 
 Sa‘ādetde ola cümle aġalar 
 
732 Yüceldükçe mekānı mihr ü māhuñ 
 Yücelsün āsitānı pādişāhuñ 
 
733 Budur ben bendenüñ dāyim du‘āsı 
 Yaḳında fetḥ ola Ḳıbrıs Aṭası 
 
734 Cihān ḫalḳını Yā Rab şāha ḳul it 

                                                
  725 ide Muṣṭafā: eylesün Maḥmūd N 
  728 mukbil aġası: kapuaġası N 
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 Du‘āsın ben güneh-kāruñ ḳabūl it 
 
735 Açılduḳça sa‘ādetle o dergāh  
 O bāba ḥāfıẓ itsün anı Allāh 
 
736 Olupdur ẕāt-ı pāki pür-me‘ānī 
 Ḫudā yār itdi ẓıllu’l-lāha anı 
 
737 Sebeb anlar olupdur bu kitāba 
 Du‘ālar eyleñ ol ‘ālī-cenāba 
 
738 Ola ser-menzili ol pür-ṣafānuñ 
 Livāu’l-ḥamdi ile Muṣṭafā’nuñ 
 
739 Olup her kim oḳursa bu kitābı 
 Bula bir fātiḥayla biñ ⓓevābı 
 
Temmetü’l-kitāb bi-‘avni’l-Melikü’l-Vehhāb * 
 
 

 

SONUÇ 
 

 Klâsik Türk edebiyatında Aşkî mahlası, şâirler tarafından en fazla tercih 
edilen mahlaslardan biridir. Mahlasın kaç kişi tarafından kullanıldığına dair 
çeşitli görüşler mevcuttur. Bu konunun değerlendirilmesi çalışmanın sınırlarını 
aşacağından Üsküdarlı Aşkî üzerine Sadık Yazar’ın Türkiyat Mecmuası’ndaki 
makalesinde yer alan görüşler benimsenerek Menâzilü’s-Sâlikîn adlı eser 
Üsküdarlı Aşkî’ye ait olarak kabul edilmiştir. Yazarın hayatı hakkında elde 
mevcut bilgiler kısaca verildikten sonra eserin iki nüshası tanıtılmış ve eser 
muhteva açısından değerlendirilmiştir.  
 

Aşkî’nin Menâzilü’s-Sâlikîn adlı eseri tasavvufî, didaktik, öğretici 
yönleri ağır basan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşkî, eserini II. 
Selim’in kapıağalarından Mahmud Ağa ve Mustafa Ağa’ya genel anlamda bir 
değişiklik yapmadan sunmuştur. Eserin dili, dönemi içerisinde 
değerlendirildiğinde sade ve akıcıdır. Eserde edebî sanatlardan mümkün 
                                                
  735 Bu beyitten 739’a kadar: -N 
  * Temmetü’l-kitāb bi-‘avni’l-Melikü’l-Vehhāb: Āmīn Yā Rabbe’l-ālemīn N 
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mertebe yararlandığı söylenebilir. Mesnevi, aruzun kısa kalıplarından biri olan 
“Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Ancak eserde yer yer kafiye 
ve vezin kusurları mevcuttur.  

 
 Kafiye kusuruna örnek; 
 Gūş ḳıl ey ‘āşıḳān-ı ṣādıḳān  
 Bil nedür eṭvār-ı rāh-ı sālikān  
 
Beytinde kaf (ق) ve kef (ك) sesleri kafiyelendirilmiştir.  

Vezin kusurları eserin tenkitli neşrinde dipnotlarda belirtildiği için 
ayrıca örnek vermiyoruz.   

Müellif, tasavvufî nitelikte bir eser yazmasından dolayı yer yer âyet, 
hadis ve Arapça birtakım ibareler kullanmıştır. Ancak bu kullanımlarda çok sık 
tekrarlara düştüğünü söyleyebiliriz. Eser, konuyu işleme ve söyleyiş 
bakımından başarılı olarak değerlendirilebilir. 
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