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Takdim

Seyyid Seyfullah Kasım Efendi hazretleri, Seyyid Nizâmüddîn Ah-
med Efendi’nin oğlu olup, on altıncı yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da 
dünyaya gelmiştir. Hazret-i Hüseyin efendimizin soyundan gelen Sey-
yid Nizâmüddîn hazretleri, 1488 (h.894) senesinde Bağdat’ta doğmuş ve 
Şeyh Kasım Zülfikar Mâzenderânî isimli bir zâttan tarikat almıştır.1 Yavuz 
Sultan Selim zamanında Bağdat’tan İstanbul’a hicret eden Seyyid Nizâm 
hazretleri, Kasımpaşa’da bir tekke bina ederek irşâda başlar. Ancak bir 
süre sonra bilinmeyen bir nedenle söz konusu tekke yıkılır. Tekkenin yı-
kılmasında, Hazret’in Câferî olmasının payı olduğu rivâyet ediliyorsa da 
bununla ilgili elimizde kesin bir kanıt yoktur. Bu olaydan sonra, Hacı Bay-
ram Dede2 adlı zât, Seyyid Nizâm hazretlerine Silivrikapı hâricinde bir 
tekke inşa etmiş, Hazret de irşâd faaliyetlerine bu tekkede devam etmiştir.  
Seyyid Nizâm hazretleri, 1550 senesinin (h.957) Muharrem ayında altmış 
üç yaşında iken, “Bi-hamdillâh bugün ceddim Hüseyin âlude-hûn oldukları 
gibi ben dahi hûna gark oldum.”3 buyurmuş ve “Yâ Allâh” diyerek bu âlem-
den göçmüştür. Cenaze namazı, Merkez Efendi (v.1552) tarafından Fatih 
Câmii’nde kıldırılmış ve ardından Seyyid Nizâm Tekkesi’ne sırlanmıştır. 
Hazret’in iki oğlu olduğu bilinmektedir. Birisi Seyyid Nizâm Tekkesi’ne 
kendisinden sonra post-nişîn olan Seyyid Şerefüddîn Efendi, diğeri de 
Seyyid Seyfullah hazretleridir.

1 Vassâf, Hazret’in Gülşeniyye’den müstahlef olduğunu yazıyorsa da, oğlu Sey-
yid Seyfullah hazretleri Câmiʻu’l-Avârif adlı risâlesinde, “Pîrlerine Şeyh Kâsım 
Zülfikar Mâzenderânî derler. Anların pîrine Şeyh Pîr Mecnûn Bağdâdî derler. Anların 
pîrine Şeyh Mîr Haydar Tûnî-i Şirvânî derler. Tebrîz şehrinde medfûndur.” buyuru-
yor. Seyyid Seyfullah, Câmiʻu’l-Avârif, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mah-
mud Ef., 2335, v.3b; O. H. Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Haz. M. Akkuş, A. Yılmaz, c.3, 
(İstanbul: Kitabevi, 2006): 309.

2 Vassâf’ın ifadesine göre, adı geçen Hacı Bayram Dede’nin, ricâl-i Hamzaviy-
ye’den Hacı Kabâyî hazretleri olması kuvvetle muhtemeldir. Vassâf, c.3, 313.

3 “Bugün ceddim Hazret-i Hüseyin kana bulandığı gibi ben de kana bulandım.” 
Câmiʻu’l-Avârif, v.5b.
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Seyyid Seyfullah hazretlerinin hayatı hakkında ne yazık ki elimizde 
çok fazla bilgi yoktur. Hatta doğum tarihi dahi bilinmemektedir. Çocuklu-
ğundan itibaren babasının terbiyesi altında yetişmiş ve daha sonra manevî 
seyri için, babası tarafından Halvetî-Sinâniyye’nin pîri İbrahim Ümmî Si-
nan hazretlerine teslim edilmiştir. Seyr ü sülûkunu tamamladığında, şey-
hi tarafından kendisine babasının hatırası olmak üzere bir “Nizâmî Tâcı” 
tekbir edilmiştir. Şeyhinden hilâfet alarak irşâda mezun olan Seyyid Sey-
fullâh hazretleri, Silivrikapı dâhilinde yine Hacı Bayram Dede tarafından 
yaptırılan tekkeye post-nişîn olmuştur. Emîrler Tekkesi ismiyle bilinen bu 
tekkede irşâd faaliyetlerine devam eden Seyyid Seyfullah hazretleri, 11 
Temmuz 1601 (h. 10 Muharrem 1010) tarihinde Hakk’a yürümüş ve tekke-
sinin haziresine sırlanmıştır. Cüneyd adında bir oğlu ve İsmihân adında 
bir kızı olmuştur. Kendisinden sonra Emîrler Tekkesi post-nişînliğine oğlu 
Seyyid Cüneyd Efendi geçmiştir. Seyyid Seyfullah hazretlerinin en meş-
hur halifesi ise, Hakîkîzâde Osman Efendi’dir.4

Seyyid olması dolayısıyla neseben, tarikate mensubiyeti dolayısıyla 
da haseben Ehlibeyt evlâdı ve bendesi olan  Seyyid Seyfullah hazretleri, 
nev-i şahsına münhasır bir üslûba ve meşrebe sahiptir. Dili, Yunus Emre 
hazretlerini, coşkun ifadeleri Seyyid Nesîmî hazretlerini hatırlatmaktadır. 
Ancak Hazret’in üslûbuna âşina olanlarca şah beyiti görülmeden herhan-
gi bir nutku okunacak olsa, “bu nutuk Seyyid Seyfullah hazretlerine âit 
olabilir” dedirtecek kadar da karakteristiktir. Zira nutuklarının en bariz 
özelliği, Ehlibeyt’e bağlılığından neşet eden irfanî zevki ve mürşidlik vasfı-
dır. Merkezinde Ehlibeyt mevveddetinin bulunduğu nutuklar, ihlâs, irfân 
ve aşk ile terennüm edilmiştir. Tevellâ ve teberrâ esasına sadık bir hayatla 
vücûd bulan bu aşk, okuyucuyu adeta karşı durulamaz coşkun bir nehir 
gibi içine çekerek derin bir ummâna sürüklemektedir. 

Nutuklarında vahdet-i vücûd hakikatine de değinen Seyyid Seyful-
lah hazretleri, devriye tarzındaki manzumları ve benzerleri ile havâsa 
hitap ederken, nükteli şerhleriyle de, dîni mükellefiyetleri yerine getirir-

4 Seyyid Seyfullah hazretleri hakkında bkz.: Seyyid Seyfullah Kasım bin Nizâ-
müddîn, Câmiʻu’l-Avârif, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Ef., 2335; 
B. M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1333): 81-82; 
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, c.3, c.4, 306-313, 257-261; A. Gölpınarlı, “Seyyid Seyfullah 
(Nizamoğlu),” Türk Dili, 19/207, (Ankara: TDK, 1968): 405-413; N. Tosun, “Sey-
yid Nizamoğlu,” Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 37, (Ankara: TDV, 
2009): 73-74; “Seyyid Nizâmoğlu Seyfullah Hayatı ve Eserleri,” İLAM Araştırma 
Dergisi, II/1, (İstanbul: Ocak-Haziran 1997): 53-164; İ. Erdoğan, “Seyyid Sey-
fullah Kasım Efendi (ö.1010/1601) ve Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd Adlı Risâlesi,” 
Tasavvuf, 8, (Ankara: 2002): 47-61.
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I     DÎVÂN

Keşşâf tefsîrinde, “De ki: Ben, buna karşılık yakınlarıma (Ehlibeytime) meved-
detinizden (muhabbetin daha şiddetli hâli) başka bir karşılık istemiyorum. [Şûrâ 
sûresi, 23]” âyeti hakkında şu rivâyet yazmaktadır: Âyet indiğinde Rasû-
lullah’a sordular: “Yâ Rasûlallah, üzerimize meveddeti farz olan yakınla-
rın kimlerdir?” Rasûlullah şöyle buyurdu: “Ali, Fâtime ve onların iki oğlu 

[Hasen ile Hüseyn].”6

Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve âlihi ve sellem efendimizin hadîslerindendir:

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen, şehîddir.” 

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölenin günahları bağışlanmıştır.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen, tövbekâr gitmiştir.” 

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölenin imânı tamdır.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla öleni, önce ölüm meleği, sonra Münker ve Nekir 
cennetle müjdeler.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen, gelinin kocasının evine bir alay eşliğinde götü-
rülmesi gibi cennete götürülür.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen kimsenin kabrinde cennete iki kapı açılır.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen kimsenin kabrini, Allah, rahmet meleklerinin 
ziyaret yeri yapar.”

“Âl-i Muhammed’in aşkıyla ölen, sünnet üzre ölür.”

6 Ve fi’l-Keşşâf inde tefsîr-i kavlihi te‘âlâ “Kul lâ es’elukum aleyhi ecren ille’l-meved-
dete fi’l-kurbâ.” Ruviye ennehâ lemmâ nezelet kîle: “Yâ Rasûlallâh, men karâbetuke 
hâulâi’llezîne vecebet aleynâ meveddetuhum?” Kâle: “Ali ve Fâtime ve’bnâhumâ.”
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“Âl-i Muhammed’e buğz içinde ölen kimsenin, kıyamet gününde iki gözü arasın-
da Allah’ın rahmetinden ümitsizlik belirir.” 

“Âl-i Muhammed’e buğz içinde ölen kimse kâfirdir.”

“Âl-i Muhammed’e buğz içinde ölen kimse, cennet kokusunu alamaz.”7

İmdi ma‘lûm oldu ki Âl-i Rasûl’e ve bu tâife-i şerîfeye buğz ve ihânet 
eyleyen mel‘ûnlar mutlakâ kâfirdir. Ne‘ûzu billâh.

“Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler.”8

7 Ve kâle Rasûlullâh sallâllâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem: “Men mâte alâ hubbi âli Muham-
med mâte şehîden.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte mağfûran lehu.” ve 
“Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte tâiben.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Mu-
hammed mâte mü’minen müstekmile’l-îmân.” ve “Men mâte alâ hubbi âli Muhammed 
beşşerahu melekü’l-mevt bi’l-cenneti sümme Münker ve Nekîr.” ve “Men mâte alâ hub-
bi âli Muhammed yuziffu ile’l-cenneti kemâ tuziffu’l-arûsu ilâ beyti zevcihâ.” ve “Men 
mâte alâ hubbi âli Muhammed futihe lehu fî kabrihi bâbâni ile’l-cenneti.” ve “Men 
mâte alâ hubbi âli Muhammed ce‘al Allâhu kabrehu mezâra melâiketi’r-rahmeti.” ve 
“Men mâte alâ hubbi âli Muhammed mâte ale’s-sünneti ve’l-cemâ‘ati.” ve “Men mâte 
alâ buğzi âli Muhammed câe yevme’l-kıyâmeti mektûbun beyne ayneyhi âyisun min 
rahmetillâh.” ve “Men mâte alâ buğzi âli Muhammed mâte kâfiren.” ve “Men mâte alâ 
buğzi âli Muhammed lem yeşumme râihate’l-cenneti.” Sadaka Rasûlullâh.

8 Kâlallâhu te‘âlâ: “Ve terâhum yenzurûne ileyke ve hum lâ yubsirûn.” Sadakallâhu’l-
azîm. [A‘râf sûresi, 198.]
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Dîvân

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Yâ Rabb muhabbetinden gönlümü etme hâlî
Mihrinden özge dilde hiç koma kîl ü kâli

Her rûz ü şeb dilde tesbîhim benim ey Mevlâ
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Arş-ı mecîde çünkim basdı kadem Muhammed
Vasloldu zâta zâtı mahvoldu mîm-i Ahmed

Budur iki cihânda miftâh-ı bâb-ı cennet
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Dâmâd-ı Fahr-i Âlem vü Şîr-i Hudâ Haydar
Hatm-i nebî Muhammed hatm-i velâyet Haydar

Kalbinden etme münfekk oku dilinde ezber
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Nûr-i dü çeşm-i Ahmed Hasen Hulk-i Rızâ’dır
İki cihâna rahmet Hüseyn-i Kerbelâ’dır

Kalbi münevver eyler evrâd-ı dil-güşâdır
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Zeynü’l-İbâd ol şâhın bendesidir mihr ü mâh
Envâr-ı birle döşen kabri güzeşte ervâh

Zikrim budur dilimde tâ haşrolunca her gâh
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali

Bâkır denildi gerçi ol kadr-i âlî-şâna
Kimyâdır izi tozu vermem iki cihâna

Zikret derûn-i dilden bu ismi bî-nihâye
Yâ Muhammed Mustafâ Yâ Murtazâ Yâ Ali
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II ŞEREF-İ SİYÂDET (Seyyidlik Şerefi)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Ger eger Fahr-i Cihân evlâdın
Şöyle fakr u fenâda görseydi

Ne cevâb edeydi bunlar Yâ Rabb
Ümmetin de gınâda görseydi

{2}

Mürâîler riyâ ile gelürler
Saʻâdet ehline yollar bulurlar

Acâib dürlü dürlü hastalarla
Mürîd edinür âhir mihnetlerle

Ne bilsünler Hakk ibn-i Hakk sanurlar
Velîdir ol kişi mutlak sanurlar

Mürâîlikde bizim birimiz yok
Anın-çün yanlarında yerimiz yok

{3}

Her dem kanâʻat üzredir Âl-i Muhammed’in
Zîrâ kanâʻat etmek idi hâli Ahmed’in
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III SİLSİLE-İ NESEB (Nesep Silsilesi)

Hakk’a hamd ü Rasûlü’ne tahiyyât
Siyâdet silsilesin etdim isbât

Babam Seyyid Nizâm Âl-i Muhammed
Babasıdır Şihâbüddîn-i Ahmed

Nakîb Mîr-i Cüneyd ana peder hem
Baba ana Celâlüddîn-i Aʻlem

Anın babası Nûrüddîn Ali’dir
Nakîb Ahmed ana benzer velîdir

Anın babası İzzüddîn Ebû İshâk
Ki İbrâhîm’dir ol nakîb-i âfâk

Şerefüddîn Muhammed ana vâlid
Nakîb-i cümle-i evlâd-ı Seyyid

Ana Zeyd oldu vâlid zü’l-kerâme
Ziyâüddîn lâkab mansıb nekâbe

Muhammed Fahrüddîn’dir ana eslâf
Irak içre olan nakîbü’l-eşrâf

Dahi ol Zeyd Ebu’l-Kâsım’dır aʻlem
Ziyâüddîn nakîb-i mîr-i âlem

Ebu’l-Mansûr Muhammed vâlidi bil
Nakîb ü hem vezîr-i Şâh-ı Musul
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IV SİLSİLE-İ TARÎKAT (Tarikat Silsilesi)

Be-gâyet izzet-i devlet saʻâdet
Tarîk-i Mustafâ’dan oldu beyʻat

Erince silsilem râh-ı Rasûl’e
Şefâʻat maʻdeni aslu’l-usûle

Kulak ur edeyim ismiyle takrîr
Hakkınca Mustafâ’ya cümle bir bir

Hakk’a hamd ü Rasûlü’ne tahiyyât
Tarîkat silsilesin etdim isbât

Benim pîrim azîzim Şeyh Sinân’dır
Anın şeyhi de Hacı Karaman’dır

Anın pîri Yiğitbaşı’dır Ahmed
Hudâ rahmet kıla bî-hadd ü bî-add

Alâüddîn Uşşâkî’den alup el
Olubdur mürşid-i kâmil mükemmel

Anın şeyhidir İbrâhîm-i Sânî
Anın pîri Muhammed Erzincânî

Anın da pîri evlâd-ı Muhammed
Mübârek nâmı Yahyâ sırr-ı Ahmed

Anın da pîri Sadrüddîn Hayyâmî
Anın da şeyhinin İzzüddîn nâmı
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V SEYR-İ KEMÂL (Kemâl Seyri) 

Kutbu’l-ârifîn gavsu’l-vâsılîn Seyyid Seyfullah ibn Seyyid Nizâmüddîn 
kuddise sırruhu’l-azîz hazretlerinin seyr-i sülûku esnâsında kendülerden 

zuhûr eden nutuklarıdır.

Tecellî-i şevk-i zâtınla oldum vâlih ü hayrân
Yitürdüm varlığım küllî ki oldum garka-i ummân

İçelden zât-ı sahbâyı kodum dünyâ vü ukbâyı
Kamu gitdi O’dur şimdi gönülde eyleyen cevlân

Çün ol vahdet meyin içdim o dem hep gayrıdan geçdim
Ene’l-Hakk sırrını açdım benim mestân ü hem sekrân

Şu denlü mest ü hayrânım gözüm hiç gayrıyı görmez
Hemân her kande kim baksam görünür sûretâ Rahmân

Ki mahv-i mahz-ı zât oldum fenâ-ender-fenâ buldum
Bekâ-yı lâ-yezâlîde Hakk’la olmuşam bî-nişân

Tecellî eyledi Bârî kamudan olmuşam ârî
Ki gitdi kalmadı gayrı hemân ol Hâlık-ı Yezdân

Çü geldi sikke-i mâlik ki oldu küllü şey hâlik80

Dedi kim sen aradan çık hemân o mülküne sultân

Benim Mâlik benimdir mülk benim Hâlık benim Râzık
Benim Maʻşûk benim Âşık benim her cân ile Cânân

80  Kasas sûresi, 8. âyete işâret edilmektedir. 
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VI MİʻRÂCÜ’L-MÜ’MİNÎN (Müminlerin Mîracı)

Bismillâhirrâhmânirrahim

{1}

İdüp hamd ü senâ Allâh’a dâim
Salâtı hem Rasûlullâh’a dâim

Dahi evlâdına ashâbına hem
Tahiyyât ü selâmdan sonra her dem

Ecelden ger Hakk verirse emânı
İdem baʻzı nasîhatden beyânı

Şerîʻat hâlin idem hem tarîkat
İkisinden zuhûr ede hakîkat

Murâdım bu okuyup dinleyenden
Bu sözler sırrın idrâk eyleyenden

Bizi yâd eyleyeler bir duʻâdan
Recâ edüp Cenâb-ı Kibriyâ’dan

Hudâ farz eyledi beş vakt nemâzı
Edeler kendüye kullar niyâzı

Salâtın bâtını var zâhiri var
Her işin evveli var âhiri var

Vuzûʻ etmekdir evvel budur âdet
Edesin kendüne bir hoş tahâret
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VII ETVÂR-I SEBʻA (Yedi Tavır)

{1}

Bi-hakk-ı lâ ilâhe illallâh
Koma ben kulunda cürm ü günâh

Bi-hakk-ı Yâ Hû Yâ Hû Yâ men Hû
Âb-ı rahmetinle isyânım yu

Bi-hakk-ı Hakk murâdım budur benim
Tâʻatin üzre ola cân ü tenim

Bi-hakk-ı Yâ Hayy Yâ Kayyûm
Eyle son demde ben kulun merhûm

Bi-hakk-ı Yâ Kâdir ü Yâ Kahhâr
Eyleme tamuda mekânımı nâr

Bi-hakk-ı Yâ Rahmân ü Yâ Rahîm
İçirme ben kuluna mâ-i hamîm

Bi-hakk-ı Meliki’l-Kuddûsi’s-Selâm
Koma ben kulun âsîlerden olam

Bi-hakk-ı Mü’mini’l-Müheymini’l-Azîz
Eyle gönlüm evin gayrıdan temiz

Bi-hakk-ı Celîli’l-Cebbâri’l-Mütekebbir
Bi-hakk-ı Hâlıkı’l-Bârii’l-Musavvir

Bi-hakk-ı Ğafûri’l-Vehhâbi’r-Rezzâk
Etme ben kulun rahmetinden ırak
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VIII ESRÂRU’L-ÂRİFÎN (Âriflerin Sırları)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Ehl-i aşkın dinle hâlin evvelâ
Aşk-ı Hakk’dır vâcib olan her kula

Mazhar olan aşka evvel ey safâ
Fahr-i Âlem Mustafâ’dır Mustafâ

Mustafâ aşkına oldu her ne var
Arş ü Kürsî Levh Kalem leyl ü nehâr

Mustafâ âyîne-i Rahmânî’dir
Mustafâ esrâr-ı gevher-kânıdır

Âlet-i Hakk’dır Muhammed âleme
Hakk dilinden söyler işbu âdeme

Ol gönül kim her gönülden yücedir
İşit edem anı dahi nicedir

Mustafâ nûruna mazhardır özü
Levh-i mahfûza bakar dâim gözü

Her ne söylerse anı Hakk söyledir
Her ne eylerse anı Hakk eyledir

Mâ-sivâdan pâk olubdur kalbi hep
Anda ne vardır sükûnet ne talep
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IX CÂMİʻU’L-MAʻÂRİF (Mârifetleri Toplayan)

Bismillâhirrahmânirrahim

{1}

Yâ Rabb bana elfâzımı âsân eyle
Ahkâm-ı ibâdâtını ihsân eyle

İsyânımı refʻ eyle kemâl-i kereminle
Şol maʻrifetin gevherine kân eyle

Kasdetdi gönül şerh ede erkân-ı tarîkat
Bir lâhza ecelden bana emân eyle

Evsâf-ı Habîbin’de olam bülbül-i gûyâ
Bu hizmeti ben bendene âsân eyle

Efkârımı katʻ eyle hayâlât-ı fenâdan
Seyfî demini hemdem-i irfân eyle

{2}

Mülküne yokdur şerîk ey kul hüvallâhü Ehad98

Kimse hiç zâtın tasavvur etmez Allâhu’s-Samed99

Kimse senden doğmadı kimse doğurmadı seni
Anın-çün nâzil oldu lem-yelid ve lem-yûled100

Vâhid Hayy Ebed’sin sana hemtâ gelmedi
Hiç nazîrin yok ve lem-yekün lehu küfüven ehad101

98  İhlâs sûresi, 1. âyete işâret edilmektedir.
99  İhlâs sûresi, 2. âyete işâret edilmektedir.
100  İhlâs sûresi, 3. âyete işâret edilmektedir.
101  İhlâs sûresi, 4. âyete işâret edilmektedir.
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X MAʻDENÜ’L-MAʻÂRİF (Mârifetler Madeni)

Bismillâhirrahmânirrahîm

{1}

Sipâs-ı bî-nihâyet ol Kerîm’e
Senâ-yı bî-add ol Şâh-ı Kadîm’e

Görünen evvel âhir her ne kim var
Ezel ilminde mevcûd idi ey yâr

Dilde kim ede bunları zâhir
Ne kim var ise eşyâ evvel âhir

Tecellî eyleyüp zâtına zâtı
Sıfâtından yaratdı mahlûkâtı

Biline tâ ki ol Hallâk kimdir
Fenâ kim ola Hayy ü Bâkî kimdir

{2}
“Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtu en-uʻref fe-halaktu’l-halka.”103

Kamudan eyledi insânı tahsîs
Nitekim fiʻl-i nefsden cânı tahsîs

Ana hem verdi esfâr-ı hakâyık
Dahi keşfetdi esrâr-ı dekâyık

Anın-çün Hakk yaratdı ins ü cânı
İbâdetle biline kendü yaʻnî

103 Hadîs-i Kudsî: “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi severek murad ettim ve hal-
kı yarattım.”




