© Revak Kitabevi, 2016
Tüm hakları Revak Kitabevi’ne aittir.
Sertifika No: 23108
Revak Kitabevi: 33
Mevlevîlik Serisi: 2
Mesnevî Hikâyeleri II (Gülzâr-ı Hakîkat)
Orijinal İsmi: Gülzâr-ı Hakîkat II (Mesnevî-i Şerîf Hikâyeleri)
Fazlullah Rahîmî
Yayına Hazırlayanlar: Arzu Meral & Aliye Uzunlar
Takım No: 978-605-65943-2-8
ISBN: 978-605-65943-4-2 (2. cilt)
1. Baskı: Mart, 2016
Osmanlı baskısı ve transkripsiyonu ekteki DVD içindedir.
Kapak Tasarımı: Togay Kazım Ataç
Sayfa Düzeni: Revak Kitabevi
Baskı & Cilt: Step Ajans Matbaacılık Ltd. Şti.
Göztepe Mah. Bosna Cd. No:11
Mahmutbey-Bağcılar, İstanbul
Tel: 0212 446 88 46 E-mail: stepajans@stepajans.com
Matbaa Sertifika No: 12266
Besmele: “Bismillâhirrahmânirrahîm”
Seri Levhası: “Dost Hazret-i Mevlânâ”
http://www.revakkitabevi.com
Adres: Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi
Tepsi Fırın Sokak. Şifa Apt. 12/3
Üsküdar, İstanbul
Tel: 0216 342 47 97 Fax: 0216 342 95 92
E-mail: info@revakkitabevi.com

MESNEVÎ HİKÂYELERİ II
[Gülzâr-ı Hakîkat]
(Sadeleştirilmiş Metin)

Fazlullah Rahîmî

Yayına Hazırlayanlar
Arzu Meral & Aliye Uzunlar

Revak Kitabevi
İstanbul, 2016

İçindekiler
İlan / 1
Yüceler Yücesi Ali’nin Kıssası / 3

On iki İmâm
1. Hazret-i Şâh-ı Velâyet / 15
Hazret-i Şâh-ı Velâyet hakkında evliyanın nutukları / 31
- Hazret-i Ahmed-i Câm / 31
Hayder’in muhabbeti ile gönlümde her an safa
- Hazret-i Attar / 32
Mustafa rasûllerin mührü oldu cihanda
- Hazret-i Mevlânâ / 33
{1} Ey yiğitlerin efendisi Ali, yiğitler sana selâm ediyor
{2} Yine vahdet yakınlığındayım, Murtaza Ali deminden
{3} Sırlar defterini dinle ve söz söyleme
{4} Olar kim bende-yi hâss-ı Hudâ’dır
{5} Ey âşıklar ey âşıklar ben cânânın cânını buldum
- Hazret-i Seyyid Belhî / 39
{1} Kur’ân’ın sırlarını keşfeden Ali oldu
{2} Peygamber Ali’ye dedi: Yâ Ali
{3} Âl-i Rasûl’e bende olana
{4} Ey her yerde varlığı zâhir olan
{5} Ali’nin kapısından başka kapım yok

{6} Ey parlayan ayım, ışıldayan güneşim Ali
{7} Kâinatta her şey Ali der
{8} Ali’nin aşkıyla gönlü şen olan
{9} Ey gönül, sen Ali’ye muhabbet et
{10} Ali bütün cihandan daha faziletlidir
2. Hazret-i İmâm Hasan / 65
3. Hazret-i İmâm Hüseyin / 73
4. Hazret-i İmâm Zeyne’l-Âbidîn / 95
5. Hazret-i İmâm Muhammed Bâkır / 99
6. Hazret-i İmâm Câfer Sâdık / 101
7. Hazret-i İmâm Mûsâ Kâzım / 103
8. Hazret-i İmâm Ali Rıza / 105
9. Hazret-i İmâm Muhammed Takî / 107
10. Hazret-i İmâm Ali Nakî / 109
11. Hazret-i İmâm Hasenü’l-Askerî / 111
12. Hazret-i İmâm Muhammed Mehdî / 113

Mesnevî Hikâyeleri
{1} Gemide Altın Kesesini Kaybeden Derviş / 115
{2} Mürşide Şikâyet Edilen Derviş / 117
{3} Hazret-i Meryem ile Kız Kardeşinin Konuşmaları / 119
{4} Bir Ağacın Sembolik Hikâyesi / 121
{5} Seyyah Dervişlerin Fil Yavrusunu Yemeleri / 127
{6} Bir Şehirli ile Bir Köylü Arasında Geçen Garip Olay / 131

{7} Boya Küpüne Giren Çakal / 143
{8} Garip Bir Hikâye / 145
{9} Hazret-i Mûsâ’nın Doğumu / 147
{10} Bir Yılancının Sergüzeşti / 155
{11} Fil Örneği / 159
{12} Nâdan Bir Âşığın Hâli / 161
{13} Bir Tembelin Zahmetsiz Rızık Talebi / 163
{14} Çocukların Hocayı Hasta Etmeleri / 175
{15} Şeyh Akta / 183
{16} Velî Bir Zâtın Zevcesiyle Konuşmaları / 187
{17} Murakabedeki Velînin Sözleri / 191
{18} Hazret-i Behlül-i Dânâ ile Kâmil Bir Derviş / 195
{19} Şeyh Dekûkî / 197
{20} Hazret-i İsa’nın Ahmaktan Kaçması / 207
{21} Siyah Kölenin Beyaz Olma Mucizesi / 211
{22} Hayvanların Dilini Öğrenen Bir Gencin Sonu / 217
{23} Her Sene Bir Oğlan Doğuran Kadın / 223
{24} Bilâl Habeşî / 225
{25} Buhâra Emîri Sadr-ı Cihan ile Veziri / 227
{26} Sevgilisine Saldıran Âşık / 237
{27} Rey Şehrindeki Tuhaf Mescid / 245
{28} Bir Vâizin Haydutlara Duası / 251
{29} Güzel Kokudan Bayılan Debbağ / 255
{30} Hazret-İ Süleyman ve Sebe Hükümdarı Belkıs / 259
{31} Hazret-i Bayezid Bistamî ve Rahman Kokusu / 269

{32} Hazret-i Ebu’l-Hasan Harakanî / 273
{33} Bir Şehzâdenin Yaşlı Bir Büyücüye Esareti / 277
{34} Eşekler Ahırına Hapsedilen Âhu Yavrusu / 285
{35} Mâşuğun Âşığına Cevabı / 289

Mesnevî Hikâyeleri II

Yüceler Yücesi Ali’nin Kıssası
İhlası ameli Ali’den öğren
Allah’ın Arslanı’nı her hileden mutahhar bil
Gazâda bir pehlivana galip geldi
Süratle kılıcı çıkarıp pehlivana parlattı3
***
O pehlivan, Ali’nin mukaddes cemâline tükürük attı
Öyle bir Ali ki, her nebînin ve velînin baş tâcı iftiharıdır4
Allah’ın Arslanı, Hazret-i İmâm Ali efendimiz, bir
gazâda düşmanlardan meşhur bir pehlivana galip geldi.
Süratle Zülfikar’ı çekip, pehlivanı katledeceği anda, ümitsizliğe düşen pehlivan, Allah’ın cemâline karşı tükürdü. O
kâfir pehlivan, mağlup olduğu ve hayatından ümidi kestiği hâlde, ümitsizliğinden ve düşmanlığından dolayı peygamberlerin ve velîlerin övüncü olan Cenâb-ı Şâh-ı Evliya’nın mukaddes yüzüne karşı tükürmek gibi çirkin bir
harekette bulundu. Bu mağlup, ümitsiz pehlivan, öyle bir
cemâle karşı tükürdü ki, ayın münevver yüzü secdeye varacağı vakitte, evvela o mukaddes yüze karşı secde ederdi.

Ez Ali âmûz ihlâs u amel
Şîr-i Hakk râ dân mutahhar ez dağel
		
Der gazâ ber pehlivânî dest yâft
		
Zûd şimşîr ber âverd ü şitâft
4 Û huduv endâht der rû-yi Ali
İftihâr-ı her nebî vü her velî
3

3
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On iki İmâm
I. Hazret-i Şâh-ı Velâyet
Velîler sultanı, peygamberlerin ilimlerinin vârisi,
Hazret-i İmâm Ali efendimiz, On İki İmâm’ın birincisidir.
Hazret-i İmâm’ın mahlasları, “Murtaza, Haydar, Şâh-ı
Merdân, Esedullâhi’l-Gâlib, Emîrü’l-Müminîn”dir. Künyesi, “Ebu’l-Hasan” ve lakabı “Ebâ Turâb” iken, manevî
isimleri sayısızdır. Hazret-i İmâm Ali, Efendimizin peygamberliğinden on sene, hicretten yirmi üç sene önce, Fil
Olayı’ndan otuz sene sonra, 13 Recep Cuma günü, Kâbe’nin içinde doğarak, cihan Kâbe’sini nura gark etmiştir.
Bugüne kadar Cenâb-ı İmâm’dan başka hiçbir fert, Kâbe’de doğmamıştır. Bu da büyük bir mucizedir.
Hazret-i Rasûlullah efendimiz, doğduğu zaman ona
Ali ismini vermiştir. Henüz meme ve süt emmeden, mukaddes dilini bebeğin mübarek ağzına koyarak saatlerce
dilini, ağız şerbetini emdirmiş ve bebeği mukaddes elleriyle yıkamıştır. Detayları siyer kitaplarında yazılı olduğu
üzere, doğum ve yıkama esnasında birçok mucize zuhura
gelmiştir.
Hazret-i Ali beş yaşına geldiğinde, Rasûlullah efendimiz onu yanına alarak kendi evinde, nurlu nübüvvet nazarıyla ve muhabbetle beslemiştir. Cenâb-ı Şâh-ı Evliya
çocukken nebevî sırlara ârif olarak, ezelî imanını izhar etmiş ve Sultân-ı Enbiya efendimizle beraber her vakitte namaza durmuştur.
Nebevî bahçede büyüyerek, parlak dolunay gibi bir
genç olmuştur. Mekke’den Medine’ye hicret sırasında, Kureyş kâfirleri Rasûlullah’ın evini sardıkları gece, Hazret-i
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Hazret-i Mevlânâ
{1}
Ey yiğitlerin efendisi Ali, yiğitler sana selâm ediyor
Ey düşman saflarını yaran yiğit Ali, yiğitler sana selâm ediyor
Ey Necef çölünün koruyucusu, Necef seninle şereflendi
Yâkut, mercan, yiğitlerin inci tanesine selâm ediyor
Ey âşıkların gönüllerini çelen, dert ortağı, gam ortağı
Kaçmadan tekrar tekrar hamle eden, mest olanlar sana selâm ediyor
Ey tâlibimiz ve matlubumuz, ey maksadımız ve maksûdumuz
Ey âbidimiz ve mâbudumuz, mest olanlar sana selâm ediyor
Ey emîr, ey şâh, ey muhteşem, dinde ve dünyada muhterem
Cömertlik denizi, kerem menbaı, mest olanlar sana selâm ediyor
Ey Mustafa’nın tertemiz nuru, onunla aynı abâ altında olan
Ey Murtaza ey Mücteba, mest olanlar sana selâm ediyor
Gökyüzünde nâmın Ali, yeryüzünde nâmın velî
İlmin, dinin kâmili, mest olanlar sana selâm ediyor
Ey dâima isyandan uzaklaştıran, âlemdeki mertlerin başı olan
Muhammed şehrinin kapısı, mest olanlar sana selâm ediyor
Ey sabah rüzgârı, Necef tarafından misk kokusunu getir
Git ve o dinin imâmına de ki, mest olanlar sana selâm ediyor

33

Mesnevî-i Şerîf Hikâyeleri
{1} Gemide Altın Kesesini Kaybeden Derviş
Bir gemide, mütevekkil bir derviş uykuya varmıştı. O
esnada gemidekilerden birinin bir altın kesesi kaybolur.
Gemide bulunanların hepsini birer birer ararlar, fakat altın kesesini bulamazlar. Nihayet uyuyan dervişi de aramak isterler. Altının sahibi, bir telaşla dervişi uykudan
uyandırıp, “Bu gemide benim bir altın kesem kayboldu.
Gemide bulunanların hepsini tek tek aradık, bulamadık.
Bir sen kaldın. Hırkanı çıkar, üstünü tamamen soyun bakalım! Şüphemiz kalmasın.” dedi.
Derviş bu muameleye gücenerek yüzünü Cenâb-ı
Hakk’a çevirip, “Yâ Rabb! Bunlar senin köleni töhmet altında bırakıyorlar.” dedi. Derviş bu iftiradan dolayı gücenmiş bir hâldeyken, yüzbinlerce balık, her birinin ağzında birer inci, denizin her cihetinde baş gösterdiler. Bu
incilerin, cihanda emsali görülmediği gibi, her birinin değeri bir vilayetin geliri mukabilindeydi. İnciler Hakk tarafından zuhur ettiği için letafette dünya incisine benzemezlerdi.
Derviş, balıkların ağzından birkaç inci alıp, geminin
içine attı. Attıktan sonra, gemiden sıçrayıp deniz üzerinde
havaya asılı bir taht üzerine oturdu. Padişahların tahtlarında heybetle oturmaları gibi, derviş de gemiye karşı havada duran tahta oturarak, “Ey gemi halkı! Gemi sizinle,
Allah da bizimledir. Hırsız sizin içinizdedir. Bu ayrılığın
acaba kime zararı olur? Ben halktan ayrıldım, Hazret-i
Hakk’a musahip oldum. Şu hâlde Allah ile pek hoşum. Al-
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{11} Fil Örneği
Hintliler, halka arz etmek için bir fili getirip karanlık
bir eve koydular. Henüz fili görmeyen birçok kimse, fili
görmek arzusuyla o karanlık eve seyre gittiler. Karanlık
yerde fili göz ile görmek mümkün olmayınca, kıyas ile bilmeye yöneldiler. Filin olduğu ahıra girip, karanlıkta herkes elini filin bir azâsına sürerek, elleriyle çıkarım yaptılar.
Birisinin eli, filin hortumuna isabet edince, fili hortum
gibi, oluk gibi sandı. Bir diğerinin eli, filin kulağına değdi,
fili kalkan gibi zannetti. Birisinin eli, ayağına dokundu, o
da fili direk gibi bildi. Diğeri elini filin arkasına koydu, o
da “fil taht gibi” dedi. Böylece her biri, filin bir uzvuna
dokunarak kendi aklınca kıyas eyledi.
Çıkarım yapanlar: Fil hakkındaki kıyasları neticesi, her
birinin dedikodusu diğerine muhalif oldu. Zira her birinin
kendi idraki ile temas ettiği nokta, kıyas mahallerine muvafık idi. Ona, biri dal gibi eğri, diğer birisi elif gibi doğru
lakap verdi. Her birisi, belirli bir kısmı bütün zannedip,
vücudun bir kısmına nispetle isabet etti. Lakin vücudun
tamamına nispetle hata ettiler.
Eğer muhtelif mezheplere müntesip olanlardan her biri,
kendi kalbinde bir hakikat ışığı müşahede etseydi, ihtilaf dedikodusundan kurtulurlardı. Her biri ehlullah olup, tüm
sıfatları kendinde toplayıp, tüm itikat edilen şeyleri kapsayarak her yüzden Hakk’ı müşahede ederlerdi.
Dokunma duyusu, elin ayası gibidir. Bu yüzden, elin dokunmasıyla filin tüm azâlarına ulaşmak mümkün değildir.
Cüz’î akıl, hissetmek veya sezgi gözü gibidir. Hissin hakikatlerin hakikatini idrak etmeye kudreti yoktur. Hakikat
denizini müşâhede etmek için küllî akıl gözü lâzımdır. Denizin müşâhedesine deniz gözü gerekir. Yani hakikat deni-
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zine derya gözünden nazar et. Eğer hakikat deryasını görmek istersen, Hakk nazarı ile gör. Hakk gözünden gayrı
göz, Hakk’ı görmez. “Allah’ı Allah’tan başkasıyla görme ve
Allah’ı Allah’tan başkasıyla bilme.” buyurmuşlar.
İzah: “İyilerin (ebrâr) iyilikleri, yakın olanlar (mukarreb)
için günah mesabesindedir.” hadîsinin muktezası üzere,
Hazret-i Pîr efendimiz buyurmuş:
“Allah âşıklarının mezhebi, tüm mezheplerden müstesnadır
Âşıkların mezhebi, millet-i Allah’tır”33
Hakikatte fena fillah olan yakîn ehli evliyanın mezhebi,
Cenâb-ı Allah’tır. Çünkü lamba, mum, fener ve kandil,
gece için ve gece hâlinde kalanlar içindir. Gündüz güneşte
fener, mum, lamba yanmaz. Cihanı aydınlatan güneşe karşı fener, lamba yakmak ve yakıp da aydınlığında oturmak
olmaz. Aynı şekilde güneşe, lamba, mum ve fener, misal ve
delil olmaz.
“Güneşe delil güneş geldi
Eğer sana delil gerekse, güneşten yüzünü çevirme”34
buyurulmuş ve hakikat güneşinin mazharının, ekmel insan
olduğu bildirilmiştir.
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33 Mezheb-i âşık zi-mezhebhâ cüdâ’st
Âşıkân râ mezheb ü millet-i Hudâ’st
34 Âfitâb âmed delil-i âfitâb
Ger-delilet bâyed ez vey rû metâb

