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Takdim

 Hazret-i Pîr Niyâzî-i Mısrî hakkında kaleme alın-
mış nadir eserlerden biri de, Mustafa Lûtfî (Lûtfullah) 
Efendi’nin Tuhfetü’l-Asrî fî Menâkıbi’l-Mısrî adıyla 1891 
(h.1309) senesinde Bursa’da yayınlamış olduğu menâkıb-
nâmedir. Eser, alışılagelmiş menâkıb-nâmelerden farklı 
olarak, Hazret-i Mısrî’nin hayatını kronolojik olarak anla-
tan, sonunda da halifelerinden bahseden edebî dille yazıl-
mış bir biyografi niteliğindedir. Lûtfî Efendi’nin bir Mısrî 
şeyhi olması ve Mısrî âsitânesinin son post-nişîni Meh-
med Şemseddîn Efendi’nin mürşidi olması, eseri daha da 
orijinal hâle getirmektedir. 

1831 (h.1247) yılında Bursa’da dünyaya gelen Musta-
fa Lûtfî Efendi, çeşitli ilimleri tahsil ederek, pek çok me-
muriyette bulunur. Bursa Atinalı Dergâhı şeyhlerinden 
olup, postta bulunan kardeşinin oğlunun vefatı üzeri-
ne, 1871 (h.1288) tarihinde dergâhın hizmetlerini üstle-
nir. Hilâfet verdiği kimseler arasında, Limni’de Hazret-i 
Pîr’in türbedârı Şeyh Niyazi Efendi, Bursa’da Seyyid 
Baba sülâlesinden Şeyh Sabit Efendi, Nasûhî Dergâhı 
şeyhi Mustafa Evliyâ Efendi’nin oğulları İsmail ve İbra-
him Efendiler, İnegöl’de yaşayan Bosna muhacirlerinden 
Ömer Efendi, oğlu Ali Rıza Efendi (Kaya Bey) ve Mehmed 
Şemseddin Efendi bulunmaktadır. Şemseddîn Efendi, 7 
Mart 1889 (5 Recep 1306) tarihinde Lûtfî Efendi’ye intisap 
etmiş ve on sene kadar hizmetinde bulunduktan sonra hi-
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lafete nâil olmuştur. Birlikte gittikleri Limni ziyaretinden 
dönüşte Lûtfî Efendi şu beyitleri söyler: 

Bursa’dan kıldım şitâb Pîrim ziyâret itmeğe

Hakk nasîb itdi yüzüm sürmek mübârek pâyine

Lûtfi’yâ taksîm olunca bendegân-ı evliyâ

Ben de düşdüm Hazret-i Mısrî Niyâzî pâyine

Aşağıdaki beyitleri de kendi eliyle birkaç levhaya yazıp, 
Limni’ye, Hazret-i Pîr’in âsitânesine ve kendi dergâhına 
asmıştır:

Niyâz ü nâze Lûtfî âşıkânın gülistânıdır

Bu tekye Hazret-i Mısrî Niyâzî âsitânıdır

16 Kasım 1901 (3 Teşrîn-i Sânî 1317) tarihinde küçük 
oğlu Muhsin Efendi ile birlikte Hicaz’a giden Lûtfî Efen-
di, hastalığı sebebiyle Medine’ye varamadan Arafat’tan 
sonra Bursa’ya döner ve 30 Ekim 1903 (8 Şâban 1321) tari-
hinde Hakk’ın rahmetine kavuşur. Dergâhın bahçesinde, 
tevhid-hâne kapısının solunda bulunan hanımının kabri-
nin yanına defnedilir. Kabir taşına yazılmasını vasiyet et-
tiği beyitler şöyledir: 

Geçmişim yetmiş yaşını çekmişim dünyâdan el

Ayak altında bu cismim hâk ile yeksân olur
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Zâirîn-i hângâh idüp ziyâret kabrimi

Fâtihayla yâd idilsün rûhumuz şâdân olur

Abd-i âsî bâb-ı Mevlâ’da rızâ eyler talep

Râcî-i Lûtfî olan müstevceb-i gufrân olur

Âlim ve faziletli bir kimse olan Lûtfî Efendi, hat sa-
natında ve kitabette oldukça mâhir, sâkin mizaçlı, vakur, 
mütevazı, rind meşrep, israftan kaçınan, dervişâne giyi-
nen, şöhrete rağbet etmeyen bir zâttır. Onun zamanında 
dergâhta Cuma namazı ve Ramazan’da teravih namazı kı-
lınır, pazar günleri de tarîkat usulü icra edilerek zikirden 
sonra kendisinin nezaretinde fukaraya yemek verilir.1 

Hazret-i Pîr’in hayatını ve menkıbelerini yazmaya ka-
rar veren Lûtfî Efendi, İbrahim Râkım Efendi’nin (v.1749 
/ h.1163) Vâkıât adlı eserini esas alarak, on iki bölüm-
den oluşan yeni bir menâkıb-nâme kaleme alır. Hazret-i 
Mısrî’nin hayatı, günlük hayatında karşılaştığı meselelere 
verdiği tepkiler, meşrebi, karakteri ve halifeleri hakkında 
bilgilenmemizi sağlayan eser, beyitlerle süslenmiş anla-
tım tarzıyla okumayı daha da zevkli hâle getiriyor. Elbet-
te Hazret-i Mısrî gibi ekmel bir zâtı kelimelerle anlatmak 
mümkün değildir. Lûtfî Efendi de bu hakikati göz önünde 
bulundurarak, ana hatlarıyla Hazret’in zâhirî hayatını ve 
bazı hatıralarını nakletmekle yetinmiş ve bizlere kendisini 
göremediğimiz bir gülün kokusunu ulaştırmaya gayret et-
miştir. Bu nakiller dikkatle okunursa, hem dervişler hem 
de kâmil kimseler kendi hayatlarında karşılıklarını bulup 

1  M. Şemseddin, Bursa Dergâhları, Yâdigâr-ı Şemsî I-II, Haz. M. 
Kara, K. Atlansoy, (Bursa: Uludağ Yayınları, 1997), 255-259.
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teselli olabileceklerdir. Dolayısıyla eser, aşk ve irfan yol-
cularının her mertebesinde bulunanlara, kelimenin tam 
anlamıyla bir “tuhfe,” yani hediyedir.

Lûtfî Efendi, pîrine o kadar âşıktır ki, bu aşk kita-
bın her kelimesinde kendisini göstermektedir. Hazret-i 
Mısrî’nin günlük hayatındaki herhangi bir olayı anlatır-
ken dahi, o kadar heyecanlanmakta ve başkaları için basit 
kabul edilebilecek bir meseleyi öylesine edebî ve âşıkâne 
anlatmaktadır ki, gerek kitabın yazıldığı dönemde gerek-
se bugün, söz sanatlarıyla dolu söz konusu üslûbu anla-
mak hayli güçtür. Örneğin kitabın ilk satırları şöyle baş-
lıyor: “Emmâ ba‘d, vârisü’l-ulûmi’d-dîniyye âlimü’l-fünûni’l-
ledünniyye el-mürşidü’l-mücâhid bi-kemâli’t-tasfiyyeti cismen 
ve rûhen el-müellifü’t-tasnîfâti’n-nefîseti metûnen ve şürûhen 
kutbu’d-devrân müfessirü’l-Kur’ân pîr-i âlî-şân Sultân Mu-
hammed el-Mısrî en-Niyâzî el-Halvetî kuddise sırruhu hazret-
lerinin seyr ü ahvâlini egerçi bundan mukaddem vak‘a-nüvîsân 
nakş-sâz-ı sahîfe-i beyân buyurmuşlar...” Eserin yayına hazır-
lanmasında, bu tür bir metnin birebir karşılığını verme-
nin mümkün olmaması nedeniyle, sadeleştirme yapılır-
ken günümüz Türkçesine adaptasyon diyebileceğimiz bir 
yol izlenmiştir. Böylelikle, hem müellifin esas gâyesi olan 
Hazret-i Mısrî’nin tanıtılması fikrine sadık kalınmış, hem 
de dilin imkânları nispetinde üslûp korunarak, eserden 
istifade edilebilmesine gayret edilmiştir. Bütün dikkat ve 
gayretlerimize rağmen olabilecek kusurlar için, Hazret-i 
Mısri’nin rûhaniyetine, müellif Lûtfî Efendi hazretlerinin 
müsamahasına sığınıyor, okuyucularımızın da niyetimize 
nazar edeceklerini ümit ediyoruz.



Hazret-i Niyâzî-i Mısrî 
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Hazret-i Niyâzî-i Mısrî

Müellifin Önsözü

Bismillâhirrahmânirrahîm

Hamd, velîlerini irşâd makamıyla şereflendiren Allah’a; 
salât ve selâm, insanları irşâd yoluna davet eden Hazret-i 

Muhammed’e, onun âline, evlâtlarına, hidâyeti ve doğru yolu 
gösteren seçkin ashâbına olsun.

Dinî ilimlerin vârisi, ledünnî ilimlerin âlimi, maddî ve 
manevî kemâllerin kendisinde saflaştığı mücâhid mürşid, 
metin ve şerhleri itibâriyle büyük eserlerin müellifi, zama-
nın kutbu, Kur’ân müfessiri, şânı yüce pîr, Muhammed el-
Mısrî en-Niyâzî el-Halvetî (kuddise sırruhu) hazretlerinin 
seyrini ve başından geçenleri, daha önce pek çok tarihçi 
kaleme almıştır. Ancak doğum tarihinden intikâline değin 
hazretin başından geçen türlü olayları derleyip, bir araya 
getirerek, sırasıyla yazmak fakîre nasip oldu. Bu kıymetli 
eser, Osmanoğulları’nın yüz akı, müslümanların halifesi, 
Sultan II. Abdülhamid hazretleri zamanında, hilafete at-
fedilen güzelliklerden biri olarak 24 Şubat 1891 (15 Recep 
1308) tarihinde tamamlanmıştır. On iki bölümden oluşan 
eser, “Tuhfetü’l-Asrî fî Menâkıbi’l-Mısrî (Hazret-i Mısrî hak-
kında bu devirde yazılmış bir hediye)” ismiyle haddimiz 
olmadan halkın nazarına arz edilmiştir. Yardım Allah’tan-
dır. O’na tevekkül ettim O’na dayandım. 
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Hazret-i Niyâzî-i Mısrî

I. Hazret-i Pîr’in doğumu ve seyahatleri

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hazret-i 
Pîr Malatya’da dünyaya gelmiş, Bursa’da ikamet etmiş 
ve Limni’de  defnedilmiştir.  Malatya ileri gelenlerinden 
Soğancızâde ismiyle tanınan Nakşibendî ricâlinden Ali 
Çelebi Efendi’nin oğlu olup, Sultan II. Osman’ın tahta çı-
kışının hemen akabinde, 9 Mart 1618 (h. 12 Rebîü’l-Evvel 
1027) tarihinde, mü’minlerin bayramı olan Cuma günün-
de dünyaya gelmiştir. 

Hazret-i Pîr, anne ve babasından aldığı aile terbiye-
sinin ardından, kardeşi Ahmed Efendi ile birlikte ilko-
kula (Mekteb-i Sıbyân) başlar. Kur’ân, güzel yazı, ilmihâl 
gibi ilköğretimdeki önemli temel dersleri alır. Büluğ ça-
ğına erdiğinde, muhterem pederinden ve şehrin meşhur 
âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil ederken, farz, sünnet 
ve nâfile ibadetlere de devam eder. Bazı ilimlerde hoca-
larından icâzet alarak meclislerde vaaz ve nasihat verme-
ye başlayan Hazret-i Pîr, zâhirî ilimlerin yayılmasında da 
önemli hizmetlere girişir. 

Temyîz yaşına erdiğinde, derûnunda bulunan mu-
habbetullah denizi dalgalanıp coşar ve ilâhî aşk kadehin-
den yudumlamakla dünya ile alâkası kesilir. Mâneviyata 
tâlip olunca, Halvetiyye meşâyihinden Malatyalı Şeyh 
Hüseyin Efendi hazretlerine bağlanıp, tarîkat elbiselerine 
bürünür ve yolun şiarlarını benimseyerek, manevî seyrine 
başlar. 
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V. Rodos adasına sürgün

Hazret-i Mısrî dergâhında halvette olup, bazen çağ-
daşı olan ulema ve meşâyihi, özellikle Hazret-i Üftâde’nin 
torunu Şeyh İbrahim Efendi’yi ziyaret edermiş. İbrahim 
Efendi, görüşme ve sohbetleri esnasında bir tütün çubu-
ğunun arkasına saklanıp, tüm insanlardan alâkasını kes-
miş bir hâlde bulunurmuş. Hazret-i Mısrî de, “Bu kara 
yüzlü Mısrî insanların dilinden ne kadar huzursuzdur...” 
gibi sözlerle latîfe edermiş. İbrahim Efendi vaaz esnasın-
da Hazret-i Mısrî’yi methedip, “Tütün kullanmak bazı 
büyükler için bir tesettür âletinden ibarettir.” diyerek, 
dinleyenlere maksadını örtülü bir şekilde ifade edermiş. 
Hazret-i Mısrî’nin İbrahim Efendi’nin gazeline yapmış ol-
duğu tahmîs (beşleme) şöyledir: 

Hamr-i rûy-i yâr73 ile sekrân74 olan anlar bizi

Katresin75 bahr76 eyleyüp ummân77 olan anlar bizi

Câhil anlamaz zevi’l-irfân78 olan anlar bizi

Vâkıf-ı esrâr olup hayrân olan anlar bizi

Anlamaz hayvân olan insân olan anlar bizi

Halkın artık eksiğine kîlemiz79 yokdur bizim

Kimseye taʻn80 etmeğe hiç dilimiz yokdur bizim

73  Hamr-i rûy-i yâr: Sevgilinin yüzünün verdiği sarhoşluk. 
74  Sekrân: Sarhoş, mest.
75  Katre: Damla.
76  Bahr: Deniz.
77  Ummân: Okyanus. 
78  Zevi’l-irfân: İrfan sahibi. 
79  Kîle: Ölçek.
80  Taʻn etmek: Kötülemek, küfretmek. 
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Azbî pîrim Hazret-i Mısrî ki verdi hoş haber

Böyle bulmuşdur kelâm-ı izzetullâhdan eser

Seni sana kasd ider bildirmeğe Hakk’dan meger

Bu Niyâzî kendiden dimez bu sözü ey püser126

Hep anı söyler duyarsın gökden inen dört kitâb

VI. Limni adasına sürgün 

Hazret-i Mısrî, Rodos’tan döndükten sonra dergâ-
hında tarîkat âyinini icra etmeye devam ederek, sohbetin-
de bulunanların susuzluğunu tatlı nefesiyle giderir.     

Cemâli zâhir olsa tiz celâli yakalar anı

Görürsün bir gül açılsa yanında hâr127 olur peydâ128

Bu sırdandır ki bir kâmil zuhûr etse bu âlemde

Kimi ikrâr ider anı kimi inkâr olur peydâ

Bir yandan sevenleri etrafına toplanırken, bir yandan 
da muarızlarının kendisini şikâyet etmesi üzerine devlet 
tarafından iki kişi teftiş için dergâha gönderilir. Hazret’in 
meclisine girip elini öptükten sonra sohbet ederler. Haz-
ret, dervişlerine misafirler için yemek hazırlanmasını em-
reder. Dervişler mutfakta bir ekmek parçası bile olmadı-
ğını bilirler fakat emre uyarak kalkıp zuhurâtı beklerler. 
Derken bir kişi Hazret-i Mısrî’yi ziyarete gelir. Elinde de 

126  Püser: Erkek çocuk, oğul. 
127  Hâr: Diken. 
128  Peydâ: Mevcut, meydanda. 
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Bir başka vakitte de, Şeyh el-Hâc Mehmed Sahfî efendi-
ye, “Allah’ın izniyle hayırlı bir halefin zuhûr edecek. İs-
mini Ali koy.” buyurur. Başka bir zaman da, Gümüşa-
yak ismiyle tanınan Hacı Mehmed Çelebi, küçük oğlu 
Abdullah’ı Hazret’in huzuruna getirip, dua ve nazarlarını 
talep etmiş. Hazret-i Mısrî de, “İnşallah bu oğlun akran-
larının arasında parmakla gösterilecek, saygın ve seçkin 
bir zât olacaktır.” buyurmuştur. Yine Kasap el-Hac Hüsnü 
Dede bendelerinin bir oğlu olduğunda, ismini Saʻdî koy-
muş. Hazret-i Mısrî pek çok kimseye isim vermiş, pek çok 
kimseye hayır duada bulunmuş ve haber verdiği şeyler 
aynen gerçekleşmiştir.   

IX. Hazret-i Pîr’in âhirete yolculuğu 

Hazret-i Mısrî ikinci kez Limni’de bulunduğu günler-
de yeme içmeden kesilip tâat ve ibadetle meşgul olur. 

Gıdâ-yı aşkla ten ki nûr ola âhir

Olur mu lâzım ana gıdâ-yı zâhir

Evlilik bağı dolayısıyla Hazret-i Mısrî’nin yakını ol-
muş ve her dâim hizmetinde bulunmuş olan Şeyh Musta-
fa Efendi’ye sormuşlar: “Siz daha önce sûfîlere inanmaz-
dınız. Hazret-i Mısrî’yi damat olarak kabul edeceğiniz 
de kimsenin aklına gelmezdi. Bu yakınlığınıza sebep ne 
oldu?” Mustafa Efendi şu şekilde cevap verir: Ey kardeşle-
rim, Hazret-i Mısrî evlilik yoluyla evimi teşrif buyurduk-
tan sonra kendi gözümle bazı şeylere şahit oldum. Kendisi 
âdeti olduğu üzere istirahat edip, zikrullah ve ibadet ettiği 
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X. Hazret-i Pîr’in âsitânesinden güzerân eyleyen meşâyih

Pek çok menâkıb ve tarih kitabında kaydedilmiştir ki, 
Hazret-i Pîr, “Her nefs ölümü tadacaktır.”172 âyeti gereğince 
bu âlemden ayrıldığında, halifelerinden  es-Seyyid eş-Şeyh 
Kâsım Efendi, Bursa’da bulunan dergâhta bir süre tarîkat 
âyinini yürütmüştür. Daha sonra yerine, meşîhat makamı 
tarafından Hazret-i Pîr’in diğer bir halifesi olan Şeyh el-
Hac Mehmed Sahfî Efendi atanmıştır. 1733 (h.1146) senesin-
de vefat edene kadar görevine devam eden Mehmed Sahfî 
Efendi, dergâhın hazîresindeki türbeye defnedilmiştir. 
Hâsib Efendi’nin merhum hakkında söylediği tarih:

 

Hilâfet-iktisâb-ı Şeyh Mısrî Şeyh Sahfî’nin

Hudâ’ya mürg-i rûh-i pâkini173 huld-i âşiyân174 eyle

Aceb mürtâz175 şeyh-i ârif-i billâh idi Bârî

Karîn176 eyle şefâ‘at-kânına177 lûtfun ayân eyle

Hurûf-i cevherîni mısraʻın târîhidir Hâsib

İlâhî cilve-gâh-ı Şeyh Sahfî’yi cinân eyle

Ondan sonra yerine oğlu Sahfîzâde Şeyh Ali Efendi geçmiş-
tir. Şeyh Ali Efendi, 1766 (h.1180) senesinde âhirete intikâl 

172  Ankebût sûresi, 57. âyet. 
173  Mürg-i rûh-i pâk: Tertemiz ruh kuşu.  
174  Huld-i âşiyân: Ebedî mesken, yuva.
175  Mürtâz: Perhizkâr.
176  Karîn: Yakın. 
177  Şefâ‘at-kânı: Şefaat kaynağı, menbaı. 
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XI. Hazret-i Pîr’in halifeleri

Hazret-i Pîr’in halifelerini bildiğimiz kadarıyla aşağı-
ya kaydediyoruz. 

1. Çelebi Şeyh Ali Efendi. Hazret-i Pîr’in oğludur.

2. Şenîkzâde Şeyh Mehmed Efendi. Yukarıda zikrolun-
duğu üzere, Hazret Limni’ye sürüldüğünde, Şeyh Meh-
med Efendi, Bursa mahkemesi başkâtipliğinden istifa et-
miştir. Hilâfet alarak, Bursa’da bulunan dergâhta Hazret-i 
Mısrî’ye vekâlet etmiş ve âhirete intikâl ettiğinde Pınarba-
şı kabristanında büyük çınar civarında defnedilmiştir.   

3. es-Seyyid Mehmed Kâsım Efendi. Bursa’da I. Mehmed 
Han Medresesi’nde okuyan ilim talebelerindendir. Ah-
med Bey Mahallesi imâmlığını uhdesine bulundurur ve 
Hazret-i Mısrî’nin hizmetini canına minnet bilerek, ziya-
reti ihmal etmezdi. 

Bir gün Hazret-i Pîr’in yanında bir grupla Bursa’da 
bulunan Şeyh Selâmi Efendi’yi ziyarete giderler. Yolda 
hoş bir sohbetle giderken, çirkin görünüşlü bir dilenciye 
rastlarlar. Hazret-i Pîr, “Molla Kâsım, şu çirkin dilencinin 
kirli ayaklarına çamur bulaştığını kabul etmeli.”  şeklinde 
örtülü sözlerle Kâsım Efendi’yi azarlar. Bu uyarıdan sonra 

 Sâret zunûbî ke-mevci’l-bahri fî meded
 Udtü ani’r-remli ve’n-nücûmi bi’l-aded
 Yaʻizzu men fi’l-avâlimi hayra muktesed
 Lâ-takzaʻanne recâî fîke yâ sened
 Yâ ğâfire’z-zenbi li’r-râcîni bi’l-kerem

       Mâ mâleti’n-nefsü bi’t-tâʻâti min kesel
       Ve mâʻtedtü’l-hisâbe’l-haşri min amel
       Fe-seeltü’l-ayne li’l-Mısrî men vecel
       İrham bi-fadlike lâ tenzur ilâ zâl
       İnne’l-kerîmü yuhibbu’l-afve an hadem
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XII. Hazret-i Pîr’in silsilesine bağlı olanlardan bazıları

Yukarıda zikredilen halifelerin hepsi Hazret-i Pîr’in 
silsilesine bağlanmış olup, her biri irşâd icâzetiyle hakikat 
yolunun bir rehberi olmuş ve Halvetî-Mısrî tarîkatini yay-
mıştır. Diğerlerinden de biraz bahsedelim:  

Daha önce ismi geçen ve seyyid mahlasıyla şöhret bu-
lan Emîr Kâsımzâde Şeyh Mehmed Emîn Efendi’nin halife-
si ve oğlu, Şeyh İbrahim Efendi’dir. Babasının evinde tarîkat 
âyini icra ederken 1761 (h.1175) tarihinde göçmüştür. 

İbrahim Efendi’nin halifesi ve oğlu, Şeyh Mehmed 
Emîn Efendi’dir. Zikir ve tevhîdi evinde icra etmekte iken, 
1793 (h.1208) tarihinde Eşrefîler mahallesinde bulunan 
Seyyid Baba Tekkesi’ni yeniden inşa eder. 1819 (h.1235) 
tarihine kadar burada âyin icra eden Mehmed Emîn Efen-
di, aynı tarihte Hakk’ın rahmetine kavuşmuş ve tekkenin 
hazîresine defnedilmiştir. Ardından halifesi Şeyh Sadık 
Efendi hizmete devam etmiş ve o da 1832 (h.1248) tarihin-
de Hakk’a yürümüştür. 

Bir süre sonra Sadık Efendi’nin kardeşi Şeyh Sâlih 
Efendi’nin oğlu Şeyh Mehmed Şerîf Efendi, pederim Şeyh 
Ali Rızâ Efendi’nin hizmetine devam ederek hilâfete nâil 
olur. Mehmed Şerîf Efendi, 1851 (h.1268) senesi Şâban ayın-
da Seyyid Baba Tekkesi’ni ele geçirenlerden tekkeyi geri 
alıp yeniden inşa etmiştir. 1865 (h.1282) senesine kadar 
tekkede zikir ve tevhîde devam ederek aynı yıl Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuş ve tekkenin hazîresine defnedilmiş-
tir. Onun ardından büyük oğlu Şeyh Sâlih Efendi, 1289 se-
nesine kadar postta oturmuştur. Kabri babasının yakının-
dadır. 
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Bedreddîn Efendi’den sonra, Şeyh Ali Rızâ Efendi’nin 
ikinci oğlu ve bu satırların yazarı olan bendeniz (Mustafa 
Lûtfî Efendi), dergâhın hizmetlerini edaya devam etmekte-
dir. Bu menâkıb, ihvânımıza bir hatıra olarak bırakılmıştır.    

Hamdü lillâh ki suhûletle260 hitâma erdi

Yoksa kuvvet-i tabʻım dahi mürşid nazarı var

Evliyâ menkıbesi bâdî-i rahmetdir261 kim

Sâlikin nısf262 sülûku denilürse yeri var

Lûtfî’yâ bâkî kalurmış unudulmaz nâmı

Var ise âlem-i fânîde bu dürlü eseri var

260  Suhûletle: Kolaylıkla.
261  Bâdî-i rahmet: Rahmet rüzgârı.
262  Nısf: Yarı.




