-.ıoca Abdülkerim ya da Kerim Efendi diye de tanınan Abdülkerim bin
--.ıııtıseyinAmasyalı olup doğu kültitriinÜll yanında batı kültürüne de
aşina bir din bilginidir. Doğum tarihi bilinmeyen Ahdü.lkerinı Efendi hakkında pek
az bilgiye sahibiz. Tahsilini İstanbul'da tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmiş ve
birkaç sene orda kalmıştır. Bu sebeple İngiliz Kerim Efendi diye de anıldığı rivayet
edilmektedir.!
1218'00 Yenişehir mollalığından soma meclis-i maarif azası olan, Mekke
ve İstanbul payelerini alan2 Abdülkerim Efendi'nin dini ilimlere, şark kültürü ile
Avrupa'nın ilerleyişine vakıf faziletli bir hakim olduğu Osmanlı Müellifleri'nde
zikredilmektedir. Avrupa'dan döndükten sonra İstanbul'da ders okutına ve eser
yazma ile meşgul olan Abdülkerim Efendi, lisan-ı ecnebiyyeye de aşinadır. Hadis.
tefsir gibi maddi ilimIeri zarnanımızm tabii ilimlerine tatbik etmeye çalışmıştır. Son
verdigi ders Kadi Beyzavi'nin tefsirini okutmak olmuştur. 3
Abdü1kerim Efendi'nin yazdığı eserleri Arapça ve Türkçe eserler olmak
üzere iki grupta toplamak mümkündür. Bu eserlerin yer aldığı listeye Osmanlı
Müellifleri 'nde rastlıyoruz. 4

Bu eserler şunlardır:
A. Arapça Eserleri:
1- Mizanü'l-Adli E'I-mantık II Haşiye
2- Camiü'I-Hakayık-Şerhii Hidaye
3- Haşiye-i Siyer-KUti Ale't-tasa~urat

• Atatürk Üniv. Türkiyat Araştmnalan Ensıitüsü, Türk Edebiyatı Uzmaru
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müelliflcri, C.l, s. 382; Meydan Larousse, C. VII, s. 184;
Büyük Larousse, C. XID, s. 6638.
2 Mehmed Süreyya., SicilI-i Osmani, c.m, s. 358.
3 Bursal! Mehmed Tahir, a.g.e., c.ı, s. 382.; Mchmed Süreyya., a.g.c., cm, s. 359.
4 Bursalı Melmıed Tahir, ag.e., C.I, s. 382.
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B. Türkçe Eserleri
1- Zülxle-i İlm-i Sarfv'Ü Şerh-i Emsile
2- Risaıe-i F...aza ve Kader (İstanbul 1293, 16 s.)
3- Risaıe-i Hareket-İ Zaman
4- Risillc-i Ruh-ı İnsaniye (İstanbul 1293, 36 s.)
5- Kıssa-i Salaman u AhsilI (İstanbul 1299, 16 s.)
6- Abdülkerim Efendi'nin eserlerinin en büyüğü yanm kalmış olan İbn
Sina'nın Ş(fr'i adlı felsefi eserinin şerhidir.
Zamamnda varlığı ile iftihar edilen alimlerden biri olan Abdülkerim Efendi
20 rebiyülahır 1303 (26 Oca.1c 1886)'de vefat etmiştir. Kabri. İstanbul Fatih Cantii
avlusunda buluıı!naktadır.5
Hayatı ve eserleri hakkındaki mevcut bilgileri böylece naklettiğimiz
Abdü1kerim Efendi'nin hayli münakaşalı ve iddialı bir mevzu olan Salarnan u
Absill 6 lassası üzerine yazdığı risaleyi -ki bu risale SaHilnaIl u Absa! k~nusuna
önemli bir kaynak teşkil etmektedir- yeni harflere aktararak okuyucuya takdim
ediyoruz.

cm s. :l59.

5

Bursalı

6

Salmnan u AbsilI konusunda daha geniş bilgi için bkz.. ULUDAG, Erdoğan, Vak'aya
Bir Eser Olarak Lfuni'j Çelebi'nin SaIfun{ln u Absili Mesnevisi (1ncelerne
Karşılaştırmalı Metin-Sadeleştirrnc) , yayınlanmanıış Dok.iora Tezi, Erzurum 1997,

Mehmed Tahir, a.g.e., CL s. 382., Meluned Süreyya, a.g.e.,

Dayalı

XI+476 s.
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KısS3-i Salaımin

Bu risiHe hükema-i lllüte'ellihin ü
beyan eder.

u AbsilI!

işriliyin

mezhebi üzre

alıviil-i

'aril'ini

Bisnıillahirralunanirrahıın
Kıssa-i

Salaman u Absa!

r~L.J\J ~)..ıl\J ~~1I); ~Ja\;\ tS:ı.lI,Üı\.J.-ı •

Lf-.:J\.ı:l~\J dıllJ.c -' ~J.JJ\.ı: C~\L.5.:J\.l~ ~J,Ç.
. ~:il A::-):JIJ\

'.,.La J

(Ve ba'de) Bu fakir 'Abdülkerim bin Hüseynü'l-Arnasyavı kütüb-i
müte'ellilün ve lıükema-i işriliyini ba'de'l-mutaıa'a sa'adet-i ebediyye-i
insaniyye ve ahval-i 'arifine müıe'allik olan kütüb-i ınezkfırenin müştemil olduğu
mebaIıis-i kesıre ve makiınat-ı 'adideden 'aliı tariki'l-hulasa bir mukaddime ve beş
faslı havi bir risale tertıb eyledi.
hükeımı-i

(Mukaddimc): İki bahsi müştemildir.
(Bahs-i evvel): Lezzet-i hissiyye ile \ezzet-i 'akliyyeri tahkikd.ir.
(Bahs-i saru): Lezzet-i 'akliyye Iezzet-i hissiyyeden akva olduğunu beyan
II isbatdadır.

(Fasl-ı evvel):

Salaman ile Absal'ın kıssa-i evvelisi beyanındadır.
sam): Te'vil-İ kıssa beyalUndadır.
(Fasl-ı salis) Salaınan İle Absal'ın kıssa-İ saniyesi beyaıundadır.
(Fasl-ı rabi'): Te'vil-İ kıssa-i samye beyanındadır.
(Fas!-ı haInis): Sa'zı makamat-ı 'arifin beyamndadır.
(Fasl-ı

7 Abdülkerim bm Hüseym, Kıssa-i SaIamiin u Absal, İstanbul 1299, 16 s. (Bu eserin
kullaııdığırnız matbu nüshası Erzmum, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi, Seıiettin
ÖZege Kitaplığı No: 751 3'de kayıtlıdu.)
* Elhamdüiillahi'J-lezi eroda <'aleyna nüre1l-huda ve's-selalü ve1s-selamu ~ala nebiyyihi
Muhaınrnedinillezi ibıehece bihi'l-vera ve 'alii iilihi ve eshiibihi'l-lezine veselü ile'd
dcraceti'l-aksa. (Hamd, hidayet nurunu üzerimize akıtan Allah'a mahsustıır. SaliH ve
seliinı, kendisiyle insanoğlunun güldüğü Muhaımned'e ve en yüksek dereceye ulaşan aline
ve ashabına olsun)
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(MukaddiıncJ

Bahs-i evvel !ezzat-ı 'akliy}'eyi isbat beyanındadır:
Lezzetin ta'a!luk ettiği kemalat u idralcit mütefavitedir ve lezzetin
olan kemilat u idrakat iki kısımdır: Kısm-ı evvel keıııiHat li idrifr.at-ı
hayvaniyye ve kısTIi-ı
kemiilat li idrakat-ı "akliyyedir.
Ve bu JrJsm-ı evvelden ba'zısı kuvve-i şeheviyyeye müte'allik olur. 'Uzv-ı
za'ikin keyfiyyet-i halavetle tekeyyüfı gibi vesa'ir havass-, zahire bmla layas oluna
ve ba'zı dahi kuvve-i gazabiyyeye ınüte'al!ik olur. Tasavvur-ı galebe keyfiyyetiyle
nefs-i hay,'aniyyenin tekeyyüfı gibi ve ba'zı kuva-yı batmaya ınüte'al!ik olur.
Vehmin rica yahut tezeldcür ettiği şeyin sUretiyle tekeyyüfı gibi vesa'ir kıwa-yı
batına buna layas oluna.
Ve bu kemala! II idrakat-ı Jezzi!!-ı nabi'a ve cevher-i 'a..ld içÜll kemiil-i
Hak-Tc'alayı 'akla mümkün olan ıa'akkııl ile ta'akkul eylemesidir. Zira 'ala ma
hüve aleyh ta'akku! vacib-i 'lacibin gayriye mümkün değildir. Bmıdan sonra cevlıer
i 'ılkil-i vacibin sa'ir ma'lUlat mer'iyesini bihl-imtiyaz beyne'I-'akil ve'l-ma'kin-ı
ta'akkıı1 ile 'akl müstemt olmasıdır.
Bu kemillİü 'iliie hayr olmasında şüphe yoktur. Bu sürelde 'ılki! lii-cerem
bu kemal ve bu kemiili idrak ile mütelezzizdir. Lezzet-i 'ak:!iyye de bundan ilYdrettir.
müteallikatı

(Bahs-ı

sam

sani)

Ma'lfuıı ola ki: Lezzet-i 'akliyye lezezt-i hayvaniyyeye nisbet olunsa
lezzet-i 'aklijyeyi keyfen ve keına iezzet-i hayvaniyyeden akvii buluruz. Ama keyfen
akva bulduguInuz zira 'akl-ı ma'kUlun künhine vasıl olup 'aviinzıyla mestüre olan
haldkati idrak eder. Lakiıı his ancak sütı1h-ı ecsam ile lea'im olan keyfıyyat idnlk
eder ama kema akva olması zira tefiisil-i ma'kUlat-ı gayr-ı müteııa}ıjye oldu~ gibi
münasibiit-ı vili 'at-ı bi-nihilde gayr-ı müteüailldir. Ve müdrilctltü'l-ms ecnfu;-ı
kalileye mahsuredir.
Kemiiliit-ı 'akliye ekser olup ve idriikati eternm oldu ise bunlara tabi'a olan lezzel-i
kemalat-! hissiyyeye ve idrilkatma nabi'a olan lezzetden eşedd olması ıazım gelir.
Zira lezzeti lezzete nisbet ntüdriki müdrike ve idraki idrake nisbet gibidir. Bu
sfuetde lezzet-İ 'akliyyeıün lezzet-i hissiyyeden eşeddiyet ve etemmiyeti sabittir.
Belki beynierinde nİsbet yokwr.
(Fasl-ı

evvel fi

beyfu1i'l-kıssati'l-fılf!):

Kadim dehrde Yunan II Rum u l\-1ısır'a mıilik bir Melik var idi. Ve ana bir
Ha..ldm tesadüf edip ol Hakim'in tedbiriyle ceml' -i elealimi feth ü tesillr eyledi. Lakin
Melik'in oğlu olmadıgından lıin-i velatında maldinuııa lcl 'im oL-nak için bir

HO

•

imre'e~'e bila-mübaşeret

bir oğul talep ederdi. Hak1m'in tedbiriyle bir rahm-ı
Melik'den bir oğlu tcvellüd edip ismini Salaman vaz'
ile Absal isminde bİr murzı'a dahi ta'yın eyledi ve Salamın hin-i bülüğıına kadar
Absili'ın terbiyesi tahtında oldu. Lakin büluğa vasıl oldukda Absili Salaman'a 'aşık
oldu. Ve nefsine ch"vet ii Illu'aşeretiyle iltiziiz. ma'lum-ı eb oldukda ebi Salamiin'ı
AbsJlI ile ülfetden men' edip müfarekatiyle emr eyledi. Lakin bu emre Salaman
İta'at etmeyüp ikisi de ya'nİ Salaman Absal ile mavera-i Biilır-i Mağrib'e kaçtılar.
Ve Me1ik'in bir aleti var idi. Ve alet ile ekiliim ü matihaye muttali' olup ahiliisinde
tasarruf ederdi.
Bu alet sebebiyle Salfıınan ile Absal'm hallerine muttali' olmasıyla
terafılıüın edip mikd3r-ı kiifi ma'aş i'ta ederdi. Bir müddet bunlan o mahalde bu
hal üzere ihmal ü terk eyledikten sonra Salamiin'm Absfrl'a müliizemetinin
temadisinde gazaba gelip bunları biribirlerinden tefrik ve biribirleriıü gördükleri
halde muvasalattan bi'l-kül1iye men' cihetinden iştiyaklanyla mu'azzeb oldular.
Bu sUretde Salarnan tevbe edip ebine rücü' eyledi. Ve eb Salaınan'a
tenbih edip buyurdu ki: "Sen bu Absal fikiresine 'aşk ve ana ilifetle beraber bu
mülke dahilolma". Bu tenbih üzere Salamiin u Absal her birerleri aherin yedinden
alu edip kendilerini bahre ilkii ettiler. Lakin mhaniye[t]ü'l-ma' Melik'in emriyle
Salaınan'ı garkdan hıfz edip Absal gark ile heliik oldu.
Salaman Absiil'ın helilkıyle mağınfun [u] mükedder ve müte'ellim oldu.
Salaman'm iğtimanıını der içiin Melik Hakim'e münka'at edip rica vü niyiiz eyledi.
Hakim Melik'in riciisını kabul ile Salaman'ı taleb ü ihzar edüp, "Sen bana ita'at
eyler isen ben Absiil'ı sana ısal ederim" dedikde Salamiin ita'at eyledi ve bu itii'atı
sebebiyle Saıaman'a Absal'ın suretini Hakim gösterir ıdi. Ve Saıaman Absill'm
sfuetini TÜ 'yeti sebebiyle müteselli olup visiilini ümid eder idi. Bu hiil Salaman'm
sfuet-i Zühre'yi müşılhedesine isti'dadı zamanına kadar devam eyledi. Sfuet-i
Zühre'yi müşahedeye Saliimiin'm isti'dadı tamilını 'indinde Hakiın Saliiman'a suret-i
Zühre'yi gösterdi.
Vaktii ki si'ıret-i Zühre'yi Saliiman görünce Zühre'ııin muhabbeti
Sahhnan'ı iMta edip Zühre Salamiin ile ebeden baki kaldı. Binii'enaleyh Salamiin
Absiil'm hayiilinden nefret eyledi. Ve Saliiman, Absal'dan müıarakat sebebiyle
Melik'e müsta'id olup Melik'in seririne cülus eyledi. Ve Hakim Melik'in i'anesiyle
iki ehriim bina eyledi. Biri Melik'c ve biri nefsine. Bu kıssa Hakim ü Melik'in
cesiınleriyle beraber ehriimlanna vaz' olundu. Bir kimse bu kıssayı ehramlardan
ihraca muktedir olamadı. Ancak (Eflatıuı)'un ta'linıiyle (Aristo) ihriic eyledi.
Bu kıssa münteşer olup Bağdat'da Huneyn bin İshak lisiin-i Yunanl'den
lisan-i Arabiye nakl u tercüme etdi.
iıııre'e'ye

bila-sükCıt ııııtfe-i

(Te'vllü'l-kıssa)

Melik'den nıuriid, lisal1-1
ü 'akl-ı fa'iildür.

şer'de

'akl-ı 'aşir

iii

Cibril 'aleyhisselam,

!isiin-ı

hükemada

Ve Hakim'den mmad, feyz-i ilahidir. Ve SaHiman'dan mudid nefs-i natıkadır. Zira
feyz-i ilahı nefs-İ natıkayı cisınaııjyyata bila-ta'alIuk illida eyledi. Ve Absal'dan
muriid, nefs-i natık kendisiyle tekeınmÜı eden kııvve-i hayvaniyyedir. Ve Saliiman'ııı
Absal aşkı lezzat-ı bedeniyyeye meyIidir. Ve Absal'ı ıucfıret-ııisbet AbsiiI'm ba'd-ı
müfarakatü'n-nefs maddesiyle müte'ayycne olan nefsün gayn bir nefse ma"a
maddetiha müte'aIlik olmasıdır. Ve Salamiin'm Absal ile mavera-i Bahr-i Mağrib'e
hurı1blan Hak'dan ba'id olan umur-ı faniyyeye ingımaslanrur. ve bir müddet bu biil
üzre İlımalleri üzerlerine eznıınenÜll mürfınıdur. Ve bunlar mütelmyin oldııkIan
halde şevk, ma"a Jurmanü'l-vüsiil, mu'azzeb olmaları sinn-i inhitiittan sonra mala
futfuu'l-kavi)'u'l-hayviiniyye nefsin umftr-ı faniyyeye meylinin bekasıdır. Ve
Salaman'm ebine rücü' -I kcmiil tahattür edip biitıl ile iştigiiline nediimetidir. Ve
nefislerini bahre il.Icilan heIak-1 vartalandır. Zira sinn-i inhitatdan sonra kavi
hayvaniyye bunun inhilaIiyle münhale ve batıladır. Ve nefs-i insaniy)'e bedene
tiibi'dir. Ve halas-ı Salaman ba'del-beden bekiisıdır. Ve Salaman'm süret-i Zühre'ye
ıttIla'ı tahsil eylediği kemalat-ı 'akliyyenin ihtihac ü süriirıyla iltizazıdır.
Ve Salaman'm serir-i Melik'e cülusı kemal-i haldkate vüsüludur. Ve Juraman-ı
bakiyiin 'ala mürüri'd-dehriin biri sftret-i cismiyye ve aheri heyÜJadır.
(Fasl-ı

Kıssa-i

salis)

saniye beyanındadır:

Bu kıssa-i saniyeyi İbn Sina ba'zı kütübünde zikr eyledi. Bu kıssanm
Salaman ile Absal ikisi li-eb ü em bir kanndaşlar olup lmn Absill sinnen
asgar sabihü'l-vech idi. Ve Salaman'm 'indinde terbiye olup 'akil-i müte'ed.deb-i
'alem[ü] 'iiflf-i şüdi' oldu. Salaman'm imre'esi Ahsiil'a 'aşık olup Salaman'a: "Bir
gün sen AbsilI'1 bizimle muhiilata ile emr eyle zira evliidın ondan ta'allÜID ideler
didikde Saliiman Absal'a muhalata ile emr eyledi.
Liikin AbsiiI muMlatadan ibii eylediğinden Salaman Ahsal'a benim
imre' em sana villide menzilindedir deyince Absiil muhalata edip imre'e-i mezküre
Ahsal'a ikram ve ri'ayet etdi. Bir zamihıdan sonra bir haIvetde Absal'a olan 'aşkını
izhar eyledi.
Bundan Absal münkabız oldu ve imre'e Absiil'm 'adem-i mutava'atını
bildi ve Salaman'a sen benim kanndaşımı kanndaşma 'akd eyle dedikde Salamiin
'akd eyledi ve İmre'e hemşiresine dedi ki: "Ben hasscten sana AhsilI 'ı tezyk
ettirmedim belki tczevvüc-i 'aJe'l-mÜsahemedir. Ya'ni tezcvvüe 'ale'l-iştiriik olup
benim de Absarda hakkım vardır" dedikten sonra: Absiil'a dahi "benim kanndaşım
bikr ü maheüb olduğu için neMren üzerine dahilolma ve istinas Msıl oluncaya
kadar asla bir kelam söyleme" dedi ve zillif gecesinde imre'e-i Saıa.man
hemşiresinin ferraşma dahiIe oldu ve Ahsiil üzerine dahilolmasıyla imre'e-i
Saıaman nefs-i zabta mııktedir olaınayıp sadnıu sadnna zaınm eylemesiyle Absal'a
şekk ü şüphe 'am olub nefsine bikrlerden bu misil1ü fi'ilIer sadır olamaz dedi.
hasılı

ll2

İttifilken bu gecede heva mağınüm olmak sebebiyle bir şemsin zııhiır edip
o şemsinin ziyasıyla iınre'c'nin vecbini müşilhede eylediğinden aru iz'ac edip
'indinden hun1c li müfarekatına 'azm edip Salamanfa dedi ki: "Senin için fetlı-i
bilad etıneyi ınuriid ederim zıra beıı feth-İ biIada kadirim deyip tertıb-İ ceyş edip
nice kavinıler ile muMrebe eylediğindc ber'en ve bahren, şarken ve garben feth-i
bilM edip asla hidderine imtiııan etmedi ve vech-i 'arza müstevE olan ZÜılçameyıı
oldu. Ve ba'de'l-muIıarebe vataruna rücu' edip zann eyledi ki imre"e am nisyan ctdi
Halbuki millilkat zamamnda mu'anaka kasd eylediğinde iM edip iınre'c'yi iz'ik
eyledi. Bu esnada adü"" zııhur edip imre'e Salaman u Absill'ı bir ma"rekeyi ilka
eylemcIeri için rti'esa-yı ceyşe mallar verip rü'esa-yı merkııına Absill'ı ma"rekeye
illci ve a'da galebe edip Ahsill'ı eerihan ma"a seyelan-ı deme bir mahalde terk
ederek ıııeyyit zann eylediler. O maha!de hayvanatü'l-vahşıden biri nıurzı'a olup
sed}'inin halmesini fena lokma eder idi. Bir müddet lebcn-i haJ'van ile böyle igtiza
eyledi ve ba'd-ı kesbü's-sıhha Salaınan rücu' edip gördü ki Salaman'ı a'dası ihatil
edip zel1l-i hakir kalnl1şlar. Halbuki Salarnan Absal'ın fıkdamndan hazın idi. Bu
siirette AhsilI tertib ii taniim ceyş edip biriiderini a' dasıııı perişan ve 'uzınasıııı esir
ile mUlkü biriiderinc tesviye eyledi.
Bundan sonra imre'e Absal'ııı tabibinc vü ta'imiııe mallar va'd edip tesmim ile
imate eylediler.
Lakin böyle bir Sıdilik-ı ekber-i 'alem[vel 'ilil-i şeci, vü 'amilin
vefatından Salarnan mağmüm u mökedder olduğundan mülkünden i'tizaı ile ba'zı
nıu'asırına mülkü tefviz edip rabbisine münacat eyledikte Vacibü'l-vücfıd bu hali
ya'ni imre'e ve mbıh ü ta'imin Ahsili'ı tesmımi keyfiyetini Salaman'a ilham
buyurduğundan Salaman'da imre'e'ye ve tabihe ve t[ı'ime üçüne desemi içirip
helak etdi.
(Fasl-ı

rabi')

Te'vilü'l-kıssa-i saniye:

Salamiinfoon murfıd, ncfs-i natIkadır Ve Absal'dan mıırad. 'akl-ı
müstcfilde terakki eyleyen 'akl-ı nazaridir. Ve 'akl-ı nazari nefs-i nankanın
'İrlanda derecesidir. Ve imre'e-i Salaman'dan murad. kuwe-i bedeniyye-i emınare
bi 'ş-şeheviyye ve'l-gazfrbdır.
Ncfs ile müttelıid olup insandan bir şahs oldu. Ve Absal'a 'aşkı, Ahsa!'ı
teshire mcyhdir. Sa'ir kuva-yı tcshir eylcdiği gibi ve 'aklı tesırirden garaz, metiihb-i
iliniyyesine neylidir. Ve Salamiin"m inıre'e'den ibilsı 'aklııı kendi 'alemine
incizabıdır. Ve iınre'e'nin hemşiresinden muriid, nefsin kuvve-i 'ameliyye ya'ni
'akl-ı ameli ve nefs-i mutma'iııesidir. Zira kuvve-i 'ameliyye lmwe-i 'akliyyeye
mutı'dür. Ve inıre'e hemşiresinin ferraşma duhulünden maksı1d Absal ya'ni 'aklı
teshiriyle metalib-i hasiscsine neyl ve bu memlib-i hasise hakikaten mesaıih
olmasını tervicdif. Ve umur-ı faniyye ile iştigal esnasında gaym-ı muzlimden zuhiır
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eden berkden muriid, cezebiit-ı iliiliiyeden bir cezbedir. Ve Abs3l'm imre'e'yi iz'iicı
'akım hevadan a'razıdır. Ve Absal'ııı Salaman'a feth-i biliidından murad. nefsin
kuvve-i nazariyye ile 'Nem-i cebenıt u melekfrta ıİtıHi' YÜ 'alem-i ilahıye terakki
YÜ kuvve-i 'aıneliyyesi ile mes.llih·i bedeni ve tedblf Ü wnur-ı menazil ü
medeniyeleri tanzimdir. Bunun için ol Zülk:ameyn tesıniye kılındı. Zirii bu lak:ap
Şark'a ve Garb'a millik olan ziita ıtlak olımıır. Ve Salarnan'ın ceyşi Absal'a terki
nefs-i natıkamn mele'-i a'laya 'urfıcı 'indinde kuva-yı hissiyye vü hayaliye ve
viihimenin nefs-i natıkadan inkita'ıdır. Ve Absal'ın hayvanat u vahşiyyedcn bir
hayvamn lebeni ile iktizasmdan murad, ma-fevlcinde olan mebadi-i 'aliye ya'ni
rnela'ikeden kemalatın Abs3l'a feyezmudır. Ve Absal'ııı fıkdaıı sebebiyle ahval-i
Salarnan'ın ihtil:Ui. nefs-i nfıtıka ma-fevkinde olan mebfldi-i 'aliye ile iştigal
scbebiyle tedbiri ihırull ü terlcinden nefs-i ııatlkaya Msı! olan ıztırabdıf. Ve Absal'ın
Salaman'a mcu'ından murad, 'aklm nefs-i natıkaya bedeni tedbirinde olan
umı1runun intizanıına iltifatı i'anesidir. Ve tabih allZ-ı intikam 'iııdinde müştagele
olan kın'Ve-i gadabiyedir. Ve til'im bedenin muhtac olduğu şey'i cazibe olan kuvve
i şeheviyyedir. Ve bwıların AbsiiI'ı helalcine ittifaIdarı nefs-i emmare bedeni ve 'aklı
isti'rnaliyle beraber enel-i ömrde 'aklın izmihlilline işarettir. Ve Sa1arnan 'm imre'e
ve tabili ü ta'üni ihlake nefs-i nattkanın altir-i 'ömrde kuv~-yı bedeniyyeyi terkidir.
Ve mülkden i'tizıH ü gayre tefvj'z ta'a11uk ettiği bedenin tedbirinden münkatı'a
olmasıdır.
(Fasl-ı Hanıis)

(Bazı makamfıtü'l-'arifin beyfımndadır):

Meta'-ı dünyfı vü tayyibatından ma'rız ve tarike zahid ıtlak olunur. Salat
u savm gibi 'iMdata ıııuvazıb u müdiivime 'iibid ıtlak olunur. Daima Kuds-i
ceberfıta nfır-ı hak sımnda ya'ni 'aklında şünlk için fIkriyle munsarifve müteveccih
olan zata 'iirif ıtliik olunur. 'Arifin gayrı 'fıbid bir şey'i bir mikdar semenle alan
tacir gibidir.
Zirfı 'fıbid'in 'iMdeti scmen meılZilinde olup ahiret meta'ını anwı ile
alnıış olur. Ama 'arifin zühdü Hakk'ın meşgfıl eden şeylerden tenezzüh ve Hak'dan
gayri herbir şeye tekebbürdür. Ve Hakk'ın gayn herbir şe'yi istihkardır. Ve 'fırifin
'iMdetten maksildı irtiyaz ile kuva-yı cismiuıiyyeyi bi'l-liilliye 'itlem-i cismaniye
meylden tecrid ve 'alem-i 'akliye meyl ettirmek ile meşgUl olmasıdır.
Bu 'ibiidiit u riyazat sebebiyle nefs-i insiimyye 'alem-i 'akliye müteveccih
ü mütelı3lis olup bina'enaleyh kuvfı-yı bedeniyyede canib-i Hakk'a 1eveccüh silkine
münlıarite olur.
Ziiliid ü 'fıbid ü 'iirifin ta'riilerinden zfılıid ile 'iibid'iu ve 'arif ile ziihid ü
'abid'in beynlerinde 'umum[u] husus-ı mutlak olduğu ma'lüm olur. Ve zfıhid
'abidden mutlaka ahassdır. Zira her zfıhid 'abiddir. Lakin her bir 'abid zalıid
degildir. Bellci ha'zı 'abid zfılıid ve ba'zı 'abid zfıhid değildir. Ve keza 'arif, ziihid ü
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--~._----------------'iibidden mutlaka ahassdır. Zira her bir' arif zahid ü 'abiddir Lakin her bir zarud ü
'iibid 'arif değildir. Belki ba'zı zahid ü 'abid 'arifdir. Ve ba'7J zahid ü 'iibid 'fuif
değildir.
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Hazı.i ma-teyessere li bi-hamdillahı'l-alim ve's-salatli 'alii Muhammeduıi'l-lezi kfuıe 'ala
hulukin azim ve iilihi ve ashiibihi'l-lezine kanG 'ala sıratin müstakim. (Bu, alim olan
Allah'ın hamdiyle bana müyesser (nasip) olandır. Saliit büyük (güzel) ahlak üzere olan
Muhaınmed'e, aliııe ve doğru yolda olan ashabına olsun.)
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