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Öz
Varlığı anlama ve adlandırma çabasında olan insan, çeşitli anlatım formlarından 

faydalanır. Münâzaralar, insanoğlunun yaşam hakkındaki düşüncelerini barındıran 
önemli anlatım formlarıdır. Münâzaralarda varlıklar konuşturulup tartıştırılır. Söz ko-
nusu varlıklar, insan olabildiği gibi, insan dışı tüm unsurlar; müstakil varlıkların yanında 
tabiatın işleyişinde meydana gelen oluşumlar da olabilir. Münâzaralarda adı geçen 
varlık formlarının konuşturulması ile onlar hakkında geniş bilgi edinme imkânı verilir. 
Bazı durumlarda birbirine tezatmış gibi görünen varlıkların tartıştırılması ile söz konusu 
varlıkların bütünlükleri işlenmeye çalışılır. 

17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden olan Fasîh Ahmed Dede’nin Münâzara-i Rûz 
u Şeb isimli bir münâzarası bulunmaktadır. Münâzarada; dünya yaşamındaki gece 
ve gündüz unsurlarının daha iyi tanınması, birbirleriyle olan ilişkilerinin bilinmesi, 
algılardaki zıtlıkları ve hakikatteki birliklerinin anlaşılması işlenir. 

Bu çalışmada adı geçen eser kısaca tanıtılıp eserin Latin harflerine aktarılmış okuması 
yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rûz u Şeb, Münâzara, Rûz (Gündüz),  Şeb(Gece),  Fasîh 

Rûz u Şeb Moot By Fasîh
Abstract

In the search of understanding and naming the existence, humanity benefits from 
various narrative forms. Moots are important narrative forms that include humanity’s 
thoughts about the life. In the moots, living creatures are spoken and discussed. These 
creatures may be human, nonhuman or organisms that ocur besides substentive creatures 
in the nature process.  In the moots, it is possible to get a wide range of information about 
the mentioned creatures by making them to talk. However they may contrast to each other, 
it is aimed to handle the integrity of mentioned creatures by debating. 

Fasîh  Ahmed Dede, who is an important figure of 17th century, wrote a moot called 
Münâzara-i Rûz u Şeb. The theme of this moot is night and day phenomenons, their 
relations to each other, their contrast in perception and their integrity in truth.

In this paper, the mentioned work will be introduced and analyzed in the Latin letters 
of the work.

Keywords: Rûz u Şeb, Moot, Şeb (Night),  Rûz (Day),  Fasîh

FASÎH’İN RÛZ U ŞEB MÜNÂZARASI

*)	 Yrd.	Doç.	Dr.,	Ardahan	Üniversitesi	İnsani	Bilimler	ve	Edebiyat	Fakültesi	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	
Bölümü	Eski	Türk	Edebiyatı	Anabilim	Dalı	(aicli@hotmail.com.tr).

Ahmet İÇLİ (*)

EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 60 (Yaz 2014)



514 / Yrd. Doç. Dr. Ahmet İÇLİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ

2 

 

 
Giriş 

Varlık âleminde tüm varlığın tanınması ve bilinmesi varlıkların karşılaştırılmaları ile 
mümkündür. İnsanoğlu, varlığı anlamlandırırken kendi algısına göre değerlendirmelerde 
bulunur. Varlığı yokluk; yokluğu varlık ile açıklayan bu algı, bir yönüyle varlığın 
karşılaştırılabilir özelliğidir. Bir başka deyişle; birbirini tamamlayan unsurların, 
tamamlamadaki eşdeğerlikleri/farklılıkları karşıtlıklarla açıklanır. Gecenin bilinmesi 
için gündüzün varlığı, ilk algı ile bir zıtlık gibi görünse bile tam algı ile bakıldığında 
varlığı anlama ve anlamlandırmanın farklı görüntüsüdür. Tüm varlığın tanınması için, 
onun var olan diğer unsurlarla ilişkisi göz önüne alınır.  

Sözlükte kelime olarak “kaideye uygun olarak karşılıklı konuşma, ilmî münakaşa, 
ilmî tartışma” (Develioğlu,  s. 849) olarak geçen münâzara, edebiyat terimi olarak da 
“Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü” 
(TDK,  s. 1728) şeklinde tanımlanmaktadır.  

Münâzara kelimesi, köken olarak Arapçadır. Tüm dillerde olduğu gibi Arapçada da 
kelime türlerinin çeşitli yapılış şekilleri vardır. Bilindiği gibi türetilen yeni kelimeler 
köklerinden anlam olarak ilişkilerini hiçbir zaman koparmazlar. Terim olarak bile olsa 
her kelime en az bir yönüyle aslı ile mana birliğini korur. Münâzara,  Arapça “nazar” 
kelimesinden türetilmiştir. “Nazar”, sözlükte; bakma, göz atma, düşünme ve göz değme 
şeklinde tanımlanır (Develioğlu,  s. 950).  “Nazar” kelimesi Klâsik Türk şiirinde çeşitli 
tamlamalarda kullanılmaktadır. Bu kullanımların hepsi “anlamak ve bilmek için bakış” 
şeklindedir. Nazar, hem görme hem de bakmayı barındırır. Ayrıca şiirimizde her 
yönüyle bireyin olgunlaşmasının yansıması olan “sevgili” tanımlamalarında sevgilinin 
gözü, nazarı, bakışı, gamzesi önemli bir yekûn tutar. Tasavvuf felsefesinde “nazar”, 
Tanrısallık arz eden önemli bir kullanımdır. Nazar, kelime olarak “düşünme” şeklinde 
değerlendirildiğinde münâzara ile daha yakından ilişkilendirilebilir. Fakat “bakma”; 
tanıma, bilme, anlama ile daha yakından ilişkili olarak ayrıca kayda değerdir.  

Yukarıda nazar-münâzara kelimelerinin verilen anlamlarından hareketle münâzara 
için şöyle bir tanımlama yapılabilir: Anlamak, kavramak, bilmek, tanımak, düşünmek 
için karşılıklı olarak bakışmak, yani anlaşmak, bilişmek, tanışmak en derin manada ise 
kendi birlikteliklerini kavramak için yapılan bakış/konuşmalardır.  

Gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve kurallarını araştırıp belirleyen 
ilmî disiplin (Yavuz, 2006 s. 576) olan münâzara, edebî form veya tarz olarak da 
görülebilir. Bu açıdan bakıldığında edebî münâzara; yapılan, yapılabilecek veya itibari 
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olarak yapılmış, yazılı bir metin olarak sunulmuş bir düşünme, fikir ve tartışma yazısı 
olarak değerlendirilebilir.  

Karşılıklı konuşma/münâzara şiirde (kaside, gazel, mesnevi) görülebildiği gibi, 
müstakil eser olarak da karşımıza çıkmaktadır. Münâzaralar; kahramanlarının 
kimlikleri, konu, biçim ve üslupları bakımından tasnife tabii tutulurlar1. Türk, Arap ve 
Fars edebiyatlarında münâzara tarzında yazılmış eserler mevcuttur.2 Klâsik Türk 
Edebiyatında münâzara bağlamında değerlendirilebilecek çeşitli manzum veya mensur 
temsilî eserler de bulunmaktadır. Bunlardan; Fuzûlî’nin ‘Beng ü Bâde’si, Emîrî’nin 
‘Beng ü Çagır’ı, Nevî’nin ‘Münâzara-i Tuti bā-Zâğ’ı, Yakinî’nin ‘Ok ve Yay 
Münâzara’sı, Bitlisî’nin ‘Münâzara-i Savm u Îd’i manzum eserlerdendir. Mensur 
münâzaralara da Şabanzâde’nin ‘Münâzara-i Tîğ u Kalem’i, Lāmîî’nin ‘Münâzara-i 
Nefs  ü Rûh’u, Fürûğî’nin ‘Münâzara-i Ganî vü Fakîr’i örneklik teşkil eden 
eserlerdendir.3  

Rûz u Şeb, 17. yüzyılda yaşamış Ahmed Fasîh’in bir münâzarasıdır. Dünyanın kendi 
etrafında dönmesi ile meydana gelen önemli terimlerden “Rûz/Gündüz” ve 
“Şeb/Gece”nin münâzaraya kahraman olduğu görülür. Rûz u Şeb, mensur bir eser olup, 
Levend’in tasnifine göre “sanatkârane bir üsluba zemin olan mevzuları havi bir 
münâzaradır” (1984, s. 636).  Münâzara formunun önemli örneklerinden biri olan Rûz u 
Şeb’in tanıtılması, içeriğinin bilinmesi ve Arap harflerinden Latin harflerine aktarımının 
yapılması çalışmamızın temelini teşkil etmektedir.  

 

1. Ruzu Şeb’in Tanıtımı  
1.1. Eserin Adı 

Fasîh’in “elsine-i selāsede divānı ile Münāzara-i Gül ü Mül, Münāzara-i Şeb u Rūz, 
Hüsrev ü Şįrin, Mahmūd u Ayāz, Behişt-ābād ve Tenbākû-nāme” isimli eserleri 
bulunmaktadır. (Mehmed Tahir, 1333/II,  s.366). Mehmed Süreyya da (1311, s.21) 
‘Behişt-âbâd’ hariç aynı eserleri zikreder. Fasîh üzerinde kayda değer çalışması olan 
Çıpan (1991/2003) da bu eserleri tanıtmaktadır.  

                                                           
1  Tasnifler için bkz.  (Levend, 1984, s. 636); (Köksal, 580) 
2  Geniş bilgi için bkz. DİA “Münazara” maddesi s. 576-581 
3  Türk Edebiyatında münazaralar hakkında akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar; kitap 

bölümü, tez, makale veya ansiklopedi maddesi olarak görülür Geniş bilgi için kaynakçada da 
verilen aşağıdaki referanslara bakılabilir. (Levend, 1998), (Tanyıldız 2005), (Köksal, s. 580),  
(Kadıoğlu, 2011),  (Erdoğan, 2009),  (Diriöz, 1980),  (Aksoy 1986),  (Kızıltunç, 2005),  
(Özkan, 2007) vb.  
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Yay Münâzara’sı, Bitlisî’nin ‘Münâzara-i Savm u Îd’i manzum eserlerdendir. Mensur 

münâzaralara da Şabanzâde’nin ‘Münâzara-i Tîğ u Kalem’i, Lāmîî’nin ‘Münâzara-i 

Nefs  ü Rûh’u, Fürûğî’nin ‘Münâzara-i Ganî vü Fakîr’i örneklik teşkil eden 

eserlerdendir.3  

Rûz u Şeb, 17. yüzyılda yaşamış Ahmed Fasîh’in bir münâzarasıdır. 

Dünyanın kendi etrafında dönmesi ile meydana gelen önemli terimlerden 

“Rûz/Gündüz” ve “Şeb/Gece”nin münâzaraya kahraman olduğu görülür. Rûz u Şeb, 

mensur bir eser olup, Levend’in tasnifine göre “sanatkârane bir üsluba zemin olan 

mevzuları havi bir münâzaradır” (1984, s. 636).  Münâzara formunun önemli 

örneklerinden biri olan Rûz u Şeb’in tanıtılması, içeriğinin bilinmesi ve Arap 

harflerinden Latin harflerine aktarımının yapılması çalışmamızın temelini teşkil 

etmektedir.  

1. Ruzu Şeb’in Tanıtımı  

1.1. Eserin Adı 

Fasîh’in “elsine-i selāsede divānı ile Münāzara-i Gül ü Mül, Münāzara-i Şeb 

u Rūz, Hüsrev ü Şįrin, Mahmūd u Ayāz, Behişt-ābād ve Tenbākû-nāme” isimli 

eserleri bulunmaktadır. (Mehmed Tahir, 1333/II,  s.366). Mehmed Süreyya da (1311, 

s.21) ‘Behişt-âbâd’ hariç aynı eserleri zikreder. Fasîh üzerinde kayda değer çalışması 

olan Çıpan (1991/2003) da bu eserleri tanıtmaktadır.  

Rûz u Şeb, kaynaklarda ‘Münâzara-i Şeb u Rûz’ olarak tanıtılır, fakat matbu 

nüshada eserin adı: ‘Münâzara-i Rūz u Şeb Liǿl-Merĥūm Fasįĥüǿl-Mevlevį’dir.  

Bu eser; İranlı şair ve mutasavvıf, Abdullâh b. Muhammed el-Ensârî el-

Herevî’nin (ö.481/1089) “Kenzü’s-Sâlikîn” eserindeki münazaralardan biri olan “Şeb 

u Rûz” ile içerik yönüyle benzerlik göstermektedir.4 

Mensur bir eser olan Rûz u Şeb’de 7 adet Farsça manzum parça 

bulunmaktadır. Bunların kime ait olduklarına dair bilgi yoktur.5 Manzumelerin ikisi 

Rûz, diğer beşi ise Şeb ağzı ile verilmiştir.  

                                                           
3 Türk Edebiyatında münazaralar hakkında akademik çalışmalar bulunmaktadır. Bunlar; kitap 
bölümü, tez, makale veya ansiklopedi maddesi olarak görülür Geniş bilgi için kaynakçada da 
verilen aşağıdaki referanslara bakılabilir. (Levend, 1998), (Tanyıldız 2005), (Köksal, s. 580),  
(Kadıoğlu, 2011),  (Erdoğan, 2009),  (Diriöz, 1980),  (Aksoy 1986),  (Kızıltunç, 2005),  (Özkan, 
2007) vb.  
4Abdulllâh b. Muhammed el-Ensârî el-Herevî (396-481/1006-1088), Kenzus-Sâlikin, 
18 Hk 487/7, Çankırı İl Halk Kütüphanesi, 80b-88b. İlk bakışta Fasih’in eserinin tercüme 
özelliği taşıdığı görülür. Fakat arada ciddi farklılıklar söz konusudur. Her iki eser üzerinde 
tarafımızdan karşılaştırmalı bir çalışma yapılmaktadır.  
5 Alıntı manzum parçalardan “Genc-i ezelį ki hest zįr-i leb-i to’st/Ve’z dūzaħ-ı ĥāķ torā naśįbį 
teb-i to’st//ŞemǾ-i şeb-i kūr u Ǿizzet-i rūz-ı nüşūr/Ey ħvāce eger to ŧālibį der-şeb-i to’st” 
Herevî’nin eserinde geçmektedir. (18Hk 487/7 vr. 87a-87b). Yine “ǾÖmrį be-ġam-ı dįnį-i dūn 
mį-güźered/Her laĥža zi-dįde eşk-i ħūn mį-güźered//Şeb ħufte vü rūz mest ü her śubĥ 
cünüb/Evķāt-ı Ǿazįzeş ki çün mį-güźered” dizeleri küçük farklılıklarla da olsa Herevî’nin 
eserinde geçmektedir. (18Hk 487/7 vr. 88a).   
Bir beytin de SaǾdįye ait olduğu bilgisine ulaşıldı: “Şeref-i nefs be-cūdest kerāmet be-
sücūd/Z’ān ki įn her dü ne-dāred Ǿademeş beh zi-vücūd” dizesi SaǾdį divanından biraz farklılık 
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Rûz u Şeb, kaynaklarda ‘Münâzara-i Şeb u Rûz’ olarak tanıtılır, fakat matbu 
nüshada eserin adı: ‘Münâzara-i Rūz u Şeb Liǿl-Merĥūm Fasįĥüǿl-Mevlevį’dir.  

Bu eser; İranlı şair ve mutasavvıf, Abdullâh b. Muhammed el-Ensârî el-Herevî’nin 
(ö.481/1089) “Kenzü’s-Sâlikîn” eserindeki münazaralardan biri olan “Şeb u Rûz” ile 
içerik yönüyle benzerlik göstermektedir.4 

Mensur bir eser olan Rûz u Şeb’de 7 adet Farsça manzum parça bulunmaktadır. 
Bunların kime ait olduklarına dair bilgi yoktur.5 Manzumelerin ikisi Rûz, diğer beşi ise 
Şeb ağzı ile verilmiştir.  

Rûz u Şeb’in herhangi bir yazma nüshasına ulaşılamamıştır. Eser, H. 1278/M. 1861 
yılında basılmıştır. Eserin basımıyla ilgili kayıtta, muharririnin İbrahim Nureddin, 
basımına vesile olan kişinin de Muhammed Lebîb olduğu bilgisi bulunur. Eserin sayfa 
sayısı 16 olup her sayfada 21 satır bulunmaktadır.  

Çalışmamızda esas aldığımız matbu metin, Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege 
Nadir Eserler kütüphanesinde 0102280 demirbaş ve 9056-1/SÖ arşiv numarasıyla 
kayıtlı olan Rûz u Şeb’dir. 

 
1.2. Eserin Muhtevası 

Rûz u Şeb Münâzarası; olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer, zaman, bakış açısı ve 
anlatıcı özelliklerini içerir. Roman teorisine göre değerlendirildiğinde eserin, çok 
önemli yapı taşları barındırdığı görülür.6 Buna göre; Rûz u Şeb münâzarası, Rûz ile 

                                                           
4 Abdulllâh b. Muhammed el-Ensârî el-Herevî (396-481/1006-1088), Kenzus-Sâlikin, 

18 Hk 487/7, Çankırı İl Halk Kütüphanesi, 80b-88b. İlk bakışta Fasih’in eserinin tercüme 
özelliği taşıdığı görülür. Fakat arada ciddi farklılıklar söz konusudur. Her iki eser üzerinde 
tarafımızdan karşılaştırmalı bir çalışma yapılmaktadır.  

5  Alıntı manzum parçalardan “Genc-i ezelį ki hest zįr-i leb-i to’st/Ve’z dūzaħ-ı ĥāķ torā naśįbį 
teb-i to’st//ŞemǾ-i şeb-i kūr u Ǿizzet-i rūz-ı nüşūr/Ey ħvāce eger to ŧālibį der-şeb-i to’st” 
Herevî’nin eserinde geçmektedir. (18Hk 487/7 vr. 87a-87b). Yine “ǾÖmrį be-ġam-ı dįnį-i dūn 
mį-güźered/Her laĥža zi-dįde eşk-i ħūn mį-güźered//Şeb ħufte vü rūz mest ü her śubĥ 
cünüb/Evķāt-ı Ǿazįzeş ki çün mį-güźered” dizeleri küçük farklılıklarla da olsa Herevî’nin 
eserinde geçmektedir. (18Hk 487/7 vr. 88a).   
Bir beytin de SaǾdįye ait olduğu bilgisine ulaşıldı: “Şeref-i nefs be-cūdest kerāmet be-
sücūd/Z’ān ki įn her dü ne-dāred Ǿademeş beh zi-vücūd” dizesi SaǾdį divanından biraz 
farklılık göstermektedir: Külliyat-ı SaǾdį, s.729; Ayrıca bkz. 
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh26/ 11.06.2014, 06.00.   

6  Eserin Roman Teorisine göre geniş bir şekilde incelenmesi çalışmamızın hacmini artıracaktır. 
Böyle bir inceleme bu makalenin hedefleri dışındadır. Fakat tarafımızdan hem roman teorisi 
hem sembolik anlatım hem de arketipsel sembolizm analizlerinin yapıldığı ayrıca ayet ve 
hadis zeminin de incelendiği geniş bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile eserin 
muhtevası ve eserin kendisi verilmeye çalışıldı. 
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Rûz u Şeb’in herhangi bir yazma nüshasına ulaşılamamıştır. Eser, H. 

1278/M. 1861 yılında basılmıştır. Eserin basımıyla ilgili kayıtta, muharririnin İbrahim 

Nureddin, basımına vesile olan kişinin de Muhammed Lebîb olduğu bilgisi bulunur. 

Eserin sayfa sayısı 16 olup her sayfada 21 satır bulunmaktadır.  

Çalışmamızda esas aldığımız matbu metin, Atatürk Üniversitesi Seyfettin 

Özege Nadir Eserler kütüphanesinde 0102280 demirbaş ve 9056-1/SÖ arşiv 

numarasıyla kayıtlı olan Rûz u Şeb’dir. 

1.2. Eserin Muhtevası 

Rûz u Şeb Münâzarası; olay örgüsü, şahıs kadrosu, yer, zaman, bakış açısı 

ve anlatıcı özelliklerini içerir. Roman teorisine göre değerlendirildiğinde eserin, çok 

önemli yapı taşları barındırdığı görülür.6 Buna göre; Rûz u Şeb münâzarası, Rûz ile 

Şeb’in aralarında geçen olayların/konuşmaların müellif tarafından müşahit bakış açısı 

ve üçüncü kişi anlatımıyla sunulduğu edebî bir eserdir.   

Eserin şahıs kadrosunda Rûz ve Şeb’in yanı sıra üçüncü kişi(ler) olarak 

Ârifân-ı Âgâh/Âşıkân-ı Billâh/Uşşâk-ı İlâhî bulunmaktadır. Üç farklı isimle anılan ve 

çokluk bildiren şahıs/lar Rûz ile Şeb’in arasını bulan aracı konumunda kişi(ler)dir. 

Eserin mekânı ve zamanı kozmiktir.  

Rûz ile Şeb, farklı zamanlarda üçer defa karşılıklı konuşur. Bunların dışında 

“Âşıkân-ı İlâhî” olarak nitelenen üçüncü kişinin devreye girdiği görülür. Bu aşamadan 

sonra münâzara yerini bir anlamda muhâvereye bırakır. Yani tartışmadaki üstünlük 

kurma hedefi Âşıkân-ı İlâhî’nin olay örgüsüne dâhil olmasıyla olayın akışı eşdeğerlik 

ve adalet mecrasına yönelir. Böylece tartışma yerine, konuşarak anlaşma zeminine 

geçilir. Rûz ile Şeb de farklı zamanlarda iki defa onlara soru yöneltirler. Böylelikle 

Âşıkân-ı İlâhî de eserde üç defa söz hakkı almış olur. Eserin sonlarına doğru Şeb 

yeniden söz alır. Şeb, bu sözlerinde hem Rûz’u hem Âşıkân-ı İlâhî’yi hem de kendisini 
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kendilerinde olup öne çıkardıkları hususlar karşı unsur için tamamen önemsiz ve 

                                                           
göstermektedir: Külliyat-ı SaǾdį, s.729; Ayrıca bkz. 
http://ganjoor.net/saadi/mavaez/ghazal2/sh26/ 11.06.2014, 06.00.   
6 Eserin Roman Teorisine göre geniş bir şekilde incelenmesi çalışmamızın hacmini artıracaktır. 
Böyle bir inceleme bu makalenin hedefleri dışındadır. Fakat tarafımızdan hem roman teorisi 
hem sembolik anlatım hem de arketipsel sembolizm analizlerinin yapıldığı ayrıca ayet ve hadis 
zeminin de incelendiği geniş bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile eserin muhtevası ve 
eserin kendisi verilmeye çalışıldı. 
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Şeb’in aralarında geçen olayların/konuşmaların müellif tarafından müşahit bakış açısı 
ve üçüncü kişi anlatımıyla sunulduğu edebî bir eserdir.   

Eserin şahıs kadrosunda Rûz ve Şeb’in yanı sıra üçüncü kişi(ler) olarak Ârifân-ı 
Âgâh/Âşıkân-ı Billâh/Uşşâk-ı İlâhî bulunmaktadır. Üç farklı isimle anılan ve çokluk 
bildiren şahıs/lar Rûz ile Şeb’in arasını bulan aracı konumunda kişi(ler)dir. Eserin 
mekânı ve zamanı kozmiktir.  

Rûz ile Şeb, farklı zamanlarda üçer defa karşılıklı konuşur. Bunların dışında 
“Âşıkân-ı İlâhî” olarak nitelenen üçüncü kişinin devreye girdiği görülür. Bu aşamadan 
sonra münâzara yerini bir anlamda muhâvereye bırakır. Yani tartışmadaki üstünlük 
kurma hedefi Âşıkân-ı İlâhî’nin olay örgüsüne dâhil olmasıyla olayın akışı eşdeğerlik ve 
adalet mecrasına yönelir. Böylece tartışma yerine, konuşarak anlaşma zeminine geçilir. 
Rûz ile Şeb de farklı zamanlarda iki defa onlara soru yöneltirler. Böylelikle Âşıkân-ı 
İlâhî de eserde üç defa söz hakkı almış olur. Eserin sonlarına doğru Şeb yeniden söz 
alır. Şeb, bu sözlerinde hem Rûz’u hem Âşıkân-ı İlâhî’yi hem de kendisini temsil 
etmektedir. Eserin sonunda hem Rûz hem de Şeb’in birbirini tanıdığı ve kendilerinin 
sembolik olarak temsil ettikleri olguları kavradığı görülür. 

Münâzarada Rûz ve Şeb’in kendileri hakkındaki düşünceleri, üstünlükleri ve 
yetersizlikleri hakkındaki temsilî konuşmalarını,  getirdikleri delilleri, mazmun/imge ve 
sembolleri konuşma sıralarına göre belirtmek faydalı bir adım olacaktır.  

Her iki unsurun konuşmalarında aynı sembol ve imge/mazmun bağlamında 
yeter(li/siz)likler de görülebilecektir. Yani her iki unsurun kendilerini savunurken 
kendilerinde olup öne çıkardıkları hususlar karşı unsur için tamamen önemsiz ve 
gereksiz bir husus arz edebilir. Örneğin gündüzün parlaklığı ve kırmızılığı Rûz için çok 
ayrıcalıklı ve önemli bir özellik iken Şeb’e göre bu durum olumsuzluklarla dolu bir 
sembol veya imge olabilmektedir.  

Rûz kendini gündüz yapılan dünya işleri ile ön plana çıkarır. Buna göre imalat, 
yeme-içme, çalışma, ziraat işleri vb. kazanç işleri Rûz’da yapılır.  

Şeb de gece vaktinin dinlenme, huzur zamanı ve namazın kılınma vakti olması ile 
kendini öne çıkarır.  

Rûz konuşmasında kendisi ile Şeb’i karşılaştırır. Rûz’a göre; kendisi özgür, Şeb 
köle; Rûz aydınlık-parlaklık-kırmızılık; Şeb gece karanlık, siyahlık; Rûz hakiki 
mücevher, Şeb imitasyon; Rûz yöneten, Şeb yönetilen; Rûz kırmızı altın, Şeb siyah taş; 
Rûz yüksekten uçan kartal, Şeb karakarga’dır.  

Bu karşılaştırmadan sonra Rûz, kendisinin hâkim olduğu zamanda yapılan 
ibadetlerden dolayı önceler. Buna göre farz namaz vakitlerinin çoğu, Cihat zamanı, 
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Cuma namazı, Oruç vakti, Kurban kesimi, Haccın yapılışı vb. ibadetler Rûz’da yapılır. 
Rûz, Şeb’de bu ibadetlerin olmayışından dolayı onu ayrıca küçük görür.  

Şeb Rûz’un böbürlenmesini nefsî hastalık olan kibir ile tanımlar. Onun bu 
davranışlarının riya ile karışabileceği endişesi taşıdığını belirtir. Ayrıca gündüz yapılan 
ibadetlere gösteriş hastalığı bulaşabileceğini vurgular. Gösterişin/riyanın da şirkle 
sonuçlanabileceğini belirtir. Ayrıca Şeb, Rûz’un büyüklenmesini ve ibadetlerin çoğunun 
kendisinde yapılmasını iki farklı “nazar” türü ile açıklar. Üç nazarı barındıran Rûz’un 
nefsî gurura ve gösterişçiliğe bulaştığını; gece ibadetleri ile beliren hakkın kula nazarı 
ve kulun hakka olan nazarlarının da kendisinde gerçekleştiğini belirtir. Buna göre 
Rûz’da yapılan ibadette nazar halktan kişiye, kişiden halka ve kişinin kendi nefsine 
doğrudur. Şeb’de yapılan ibadet, nazarın kuldan hakka ve haktan kula doğru olduğunu 
bundan dolayı da gündüzün geceye dönüştüğünü yani şirke bulaşma olmasın diye 
gündüzün yerini geceye bıraktığını savunur. Ayrıca İskender’in “âb-ı hayât”ı bulduğu 
yerde tamamen siyahlığın olması ile kendisi arasında bir bağ kurarak tüm tecrübelerini, 
kendisini yüceltici unsur olarak kullanır.  

Rûz cevabında, aydınlığa, gündüze varmanın faydalarını uzun uzun açıklar. Kendini 
felaha/huzura çağırıcı, Şeb’den kurtarıcı, geceden/uykudan/ölümden/tembellikten 
arındırıcı unsur olarak öne çıkarır. 

Şeb tartışmanın sonunda gündüzün, aydınlığın, beyazlığın ve kırmızılığın kendince 
kötü özelliklerini sıralar. Buna göre; Rûz’u kırmızı olmakla yüzüne boyalar sürmüş 
kadına, kırmızılıkları ile ünlü Ruslara, ateşe benzemekle cehennem ateşine, rüyada bile 
görüldüğünde hayra yorulmayan kırmızı elbiseye benzetir. Bununla birlikte kendisini 
siyah olmakla ön plana çıkarır. Buna göre; Şeb, gece olmakla bin aydan daha hayırlı 
Kadir gecesini, İsrâ ve Miraç’ı; kara olması ile Hacer-i Esved’i, siyahlığı ile kalemin 
mürekkebini ve sevgilinin güzellik unsurları olan kaşı, gözü, kirpiği, saçı; ezanı güzel 
okuyan Kara Bilal-i Habeşi’yi ve Lokman Hekimi sembolik düzlemde kendisine 
eşdeğer sayar. Ayrıca gece çıkan yıldızlar ve gezegenlerin de kendisiyle görünür 
olduğunu, bunların tüm özelliklerini anlatarak belirtir. Bununla birlikte Rûz’un 
akıbetinin karanlık, kendisinin akıbetinin ise aydınlık olduğunu yine imgesel bir dille 
ifade eder. 

Ârifân-ı İlâhî, kendi konuşmalarında; Rûz ile Şeb’in kendilerini öven ve karşıdakini 
de yeren tavırları dışında; çok önemli sembolik ve imgesel açıklamalarda bulunduklarını 
söyler. Rûz ve Şeb’in bu tavırlarının bencillikle sonuçlandığını ifade eder. Gerçekte ise 
her ikisinin de birbirine muhtaç olduklarını, biri olmadan diğerinin eksik kalacağını izah 
eder. Gece ile gündüzün kendi üstünlükleri için getirdikleri delillerin yanı sıra Ârifân-ı 
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İlâhî de ikisinin birbirlerini tamamlayıcılık unsurlarına ayet ve hadis destekli deliller 
getirir.  

 
2. Çevriyazı Metnin Oluşturulması 

Matbu nüshanın sayfa numaraları çevriyazıya aktarılan metinde de aynen 
uygulanmıştır. Her sayfanın numarası o sayfada başlayan ilk kelimenin önüne [ ] 
parantez içine yazılmıştır.  

Metin üzerinde, bilinen matbu bir nüsha olduğu için (tek nüsha) herhangi bir 
karşılaştırma yapılmamıştır.  

Basılı nüshada yazım ile ilgili bazı küçük hususiyetler söz konusudur. Özellikle 
“hı/ħ/خ” harfleri noktasız olarak “ha/ĥ/ح” şeklinde yazılmıştır. Cümlenin bağlamı ve 
kelimenin aslî durumu göz önüne alınarak okumalar aslî olması gereken harf ile yazılıp 
çevriyazıya aktarılmıştır.  

Metin içinde geçen bazı ayetlerin yazımında baskıdan kaynaklı bazı kelime veya 
harf eksiklikleri söz konusudur. Bunların doğru yazımları Kuran-ı Kerim’e müracaat 
edilerek tarafımızdan yapılmıştır. Metinde geçen ayetler metin içinde { } parantez içine 
alınıp koyu yazılarak dipnotta Kuran-ı Kerim’deki sure ve ayet numaraları da 
belirtilmek suretiyle gösterilmiştir. Ayetler, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı 
Kuran-ı Kerim’in Türkçe Mealindeki gibi verilmiştir. Metin içindeki kullanım koyu 
olarak yazılmıştır.  

Metinde geçen hadisler de metin içinde{ }parantez içine alınıp koyu yazılarak 
dipnotta hadis kaynakları verilmek suretiyle belirtilmiştir.  

Metinde Rûz ve Şeb’in söze başlamalarında paragraf kullanılmıştır. Konuşmaya 
başlanan yerde “iki nokta” konulup yeni bir paragraf atılmıştır. Konuşmanın bittiği 
yerde ise “nokta” işareti kullanılmıştır. Ayrıca metin içinde cümlenin tamamlandığına 
kesin kanaat getirilen, Rûz’un veya Şeb’in nida ile karşısındakine hitap ettiği 
kısımlardan önce nokta konulmuş olup yeni kelimeye büyük harf ile başlanmıştır. Metin 
içinde “Rûz” ve “Şeb” her zaman büyük harf ile koyu olarak yazılmıştır. Ayrıca bu 
kelimelerin yanında sıfat olarak kullanılan kelimelerde de aynı işlem yapılmıştır.  

Metinde geçen özel isimler ve ibareler için büyük harf kullanılmıştır.  
Metinde noktalama işaretlerinin kullanımı; metnin anlaşılması için önemlilik arz 

etmektedir. Eski yazılı metinlerde müstensihlerin veya müelliflerin secilerde, anlamın 
tamamlandığı kelime gruplarından sonra ters virgül veya buna benzer kullanımları 
mevcuttur. Bu açıdan değerlendirildiğinde sıralı cümle, bağımlı cümle ve seci tespiti 
yapılan yerlerde virgül kullanılmıştır.  
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Metindeki manzum kısımlara geçilirken, manzum kısımlar yeni bir paragraf gibi 
algılanıp metin içine ortalı olarak yazılmıştır. Manzum kısımları bitiminde eğer cümle 
yeni bir konu etrafında ise paragraf ile giriş yapılmıştır.  

Metinde geçen manzum kısımlar eğik/italik olarak yazılmıştır.7  
 

3. Çevriyazı  

MÜNĀŽARA-İ RŪZ U ŞEB LİǿL-MERĤŪM FAŚĮĤÜǿL-MEVLEVĮ 

[2] Menķūldur ki bir zamānda, be-ŧarīku’l-müfāħare, Şeb-i žalāma Rūz-ı nūr irtisām 
itdi:  

Ey Şeb āgāh ol ki ben ziyāret-i ahbābum, Ǿimāret-i esbābum, taśarrufāt-ı zer ü 
sįmüm, muǾāmelāt-ı sūr u zeynüm,  nafaķa-i zen ü ferzendüm, śadme-i ħįş-peyvendüm, 
hengām-ı zirāǾatum, pāzār-ı biđāǾatum. Nūr-ı źātumdan žulmet dūr olup esbāb 
cüvānumdur, āfitāb-ı nān-pāre iĥsānumdur {İnne fį-źālike le-āyātin li-ūli’l-elbāb}8 genc-
nāme-i inǾāmumdur. Nažm 

MefǾūlü  MefāǾilün  FeǾūlün 

Būstān-ı letāfetem behārest 

Z’ān nām-ı şerįf-i men nehārest 

Nūrem çü zevāl-geşt nārem 

Rūzem ki çerāġ-ı śubĥ-dārem 

Ber-Ǿālemiyān hesem naǾīmet 

Ey leşker-i şeb zi-men hezįmet 

Pes Şeb-i deycūr, Rūzuñ ġurūr ile faħr-ı sürūrın işidüp eyitdi:  

Ey Rūz, igende ġarrālanma kim ben daħı śavmaǾa-i ĥużūrum, seccāde-i sürūrum, 
ārām-ı ķulūb, penāh-ı aħyārum, niyāzgāh-ı esrārum, egerçi Şeb nāmum ammā sulŧān-ı 

                                                           
7  Basılı nüshadaki yazım ve içerik ile ilgili açıklanmaya ihtiyaç duyulan başka durumlar 

dipnotta belirtilmiştir.   
8  Bu kullanım, Āl-i İmrān/3: 190 ve Zümer/39: 21 ayetlerinin ikisini barıdırmaktadır. Zümer 

suresindeki ayette “le-āyātin” yerine “le-źikrā”;  geçmektedir.” Âl-i İmran suresinde de 
“elbāb” yerine “ebśār” ibaresi geçmektedir. Bkz. RaǾd/13:19, Nahl/16: 13, Taha/20: 54, 
Casiye/45:13. “.. selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır”. (Ali İmran/3: 190) “... 
Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.” (Zümer/39:21)  
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Pes Şeb-i deycūr, Rūzuñ ġurūr ile faħr-ı sürūrın işidüp eyitdi:  

Ey Rūz, igende ġarrālanma kim ben daħı śavmaǾa-i ĥużūrum, seccāde-i 

sürūrum, ārām-ı ķulūb, penāh-ı aħyārum, niyāzgāh-ı esrārum, egerçi Şeb nāmum 

ammā sulŧān-ı bį-bedelüm. Şöhret-yāfte-i [el-müzemmil ķumi’-leyl]üm9. ǾAbbāsį-

kisvet-žalāmum, gūyā ki ħalįfe-i imāmum. Nažm 

MefǾūlü   MefāǾilün   FeǾūlün 

Şįnem şeref ü peyām-ı rab bud 

                                                           
7 Basılı nüshadaki yazım ve içerik ile ilgili açıklanmaya ihtiyaç duyulan başka durumlar 
dipnotta belirtilmiştir.   
8Bu kullanım, Āl-i İmrān/3: 190 ve Zümer/39: 21 ayetlerinin ikisini barıdırmaktadır. Zümer 
suresindeki ayette “le-āyātin” yerine “le-źikrā”;  geçmektedir.” Âl-i İmran suresinde de “elbāb” 
yerine “ebśār” ibaresi geçmektedir. Bkz. RaǾd/13:19, Nahl/16: 13, Taha/20: 54, Casiye/45:13. 
“.. selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır”. (Ali İmran/3: 190) “... Şüphesiz ki bunda akıl 
sahipleri için bir öğüt vardır.” (Zümer/39:21)  
9 Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle 
geçir.(Müzemmil/73: 1,2) 7 

 

Metinde noktalama işaretlerinin kullanımı; metnin anlaşılması için önemlilik 

arz etmektedir. Eski yazılı metinlerde müstensihlerin veya müelliflerin secilerde, 

anlamın tamamlandığı kelime gruplarından sonra ters virgül veya buna benzer 

kullanımları mevcuttur. Bu açıdan değerlendirildiğinde sıralı cümle, bağımlı cümle 

ve seci tespiti yapılan yerlerde virgül kullanılmıştır.  

Metindeki manzum kısımlara geçilirken, manzum kısımlar yeni bir paragraf 

gibi algılanıp metin içine ortalı olarak yazılmıştır. Manzum kısımları bitiminde eğer 

cümle yeni bir konu etrafında ise paragraf ile giriş yapılmıştır.  

Metinde geçen manzum kısımlar eğik/italik olarak yazılmıştır.7  

3. Çevriyazı  

MÜNĀŽARA-İ RŪZ U ŞEB LİǿL-MERĤŪM FAŚĮĤÜǿL-MEVLEVĮ 

[2] Menķūldur ki bir zamānda, be-ŧarīku’l-müfāħare, Şeb-i žalāma Rūz-ı nūr 

irtisām itdi:  

Ey Şeb āgāh ol ki ben ziyāret-i ahbābum, Ǿimāret-i esbābum, taśarrufāt-ı zer 

ü sįmüm, muǾāmelāt-ı sūr u zeynüm,  nafaķa-i zen ü ferzendüm, śadme-i ħįş-

peyvendüm, hengām-ı zirāǾatum, pāzār-ı biđāǾatum. Nūr-ı źātumdan žulmet dūr olup 

esbāb cüvānumdur, āfitāb-ı nān-pāre iĥsānumdur {İnne fį-źālike le-āyātin li-ūli’l-

elbāb}8 genc-nāme-i inǾāmumdur. Nažm 

MefǾūlü  MefāǾilün  FeǾūlün 

Būstān-ı letāfetem behārest 

Z’ān nām-ı şerįf-i men nehārest 
Nūrem çü zevāl-geşt nārem 

Rūzem ki çerāġ-ı śubĥ-dārem 

Ber-Ǿālemiyān hesem naǾīmet 
Ey leşker-i şeb zi-men hezįmet 

Pes Şeb-i deycūr, Rūzuñ ġurūr ile faħr-ı sürūrın işidüp eyitdi:  

Ey Rūz, igende ġarrālanma kim ben daħı śavmaǾa-i ĥużūrum, seccāde-i 

sürūrum, ārām-ı ķulūb, penāh-ı aħyārum, niyāzgāh-ı esrārum, egerçi Şeb nāmum 

ammā sulŧān-ı bį-bedelüm. Şöhret-yāfte-i [el-müzemmil ķumi’-leyl]üm9. ǾAbbāsį-

kisvet-žalāmum, gūyā ki ħalįfe-i imāmum. Nažm 

MefǾūlü   MefāǾilün   FeǾūlün 

Şįnem şeref ü peyām-ı rab bud 

                                                           
7 Basılı nüshadaki yazım ve içerik ile ilgili açıklanmaya ihtiyaç duyulan başka durumlar 
dipnotta belirtilmiştir.   
8Bu kullanım, Āl-i İmrān/3: 190 ve Zümer/39: 21 ayetlerinin ikisini barıdırmaktadır. Zümer 
suresindeki ayette “le-āyātin” yerine “le-źikrā”;  geçmektedir.” Âl-i İmran suresinde de “elbāb” 
yerine “ebśār” ibaresi geçmektedir. Bkz. RaǾd/13:19, Nahl/16: 13, Taha/20: 54, Casiye/45:13. 
“.. selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır”. (Ali İmran/3: 190) “... Şüphesiz ki bunda akıl 
sahipleri için bir öğüt vardır.” (Zümer/39:21)  
9 Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle 
geçir.(Müzemmil/73: 1,2) 
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bį-bedelüm. Şöhret-yāfte-i [el-müzemmil ķumi’-leyl]üm9. ǾAbbāsį-kisvet-žalāmum, 
gūyā ki ħalįfe-i imāmum. Nažm 

MefǾūlü   MefāǾilün   FeǾūlün 

Şįnem şeref ü peyām-ı rab bud 

Çün cemǾ şod įn dü ĥarf şeb bud 

Çün[3]KaǾbe be-çeşm-i to siyāhem 

Ney ney ki çü KaǾbe-et penāhem 

Ger der-simet-i to nūr u rūz est 

Der-žulmet-i men çerāġ nūr est 

Rūz eyitdi:  

Ey Şeb sen şibh ve ben dürrüm. Ve sen ġulām-ı Ĥabeşįsün ben ĥürrüm. Ve sen 
raǾiyyettsün ben şāhum. Sen žulmetsün, ben nūrum. Sen seng-i siyāh-ı miĥeksün, ben 
źeheb-i sürħüm.  

Ey Şeb saña bir muķaddime beyān ideyüm ki benüm fażįletüm bilesün:  

İmdi maǾlūmuñ olsun ki ber-feĥvā-yı {Ve mā ħalaķtuǿl-cinne veǿl-inse illā li-
yaǾbudūn}10 her vücūd ki ol vācibüǿl-vücūd, maĥż-ı cūdıyla įcād buyurmuşdur, cūd-ı 
sücūd içün vücūda getürmişdür ki: {eķımüǿś-śalāte ve ātüǿź-źekāte}11 ķavl-i şerįfi buña 
şāhiddür. Pes her ķanķı dūn-ı himmet ki anuñ vücūdı, cūd-ı sücūd ile ārāste olmaya, 
anlaruñ şānı {İnne şerraǿd-devābbi Ǿindallāhi’s-summuǿl-bukmuǿl-leżįne lā yaǾķilūn}12 
ķavl-i şerįfine śādıķdur. Nitekim dimişdür: Nažm 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

Şeref-i nefs be-cūdest kerāmet be-sücūd 

Z’ān ki įn her dü ne-dāred Ǿademeş bih zi-vücūd 

SaǾdį 

                                                           
9  Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle 

geçir.(Müzemmil/73: 1,2) 
10  A. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”  (Zâriyat /51: 56) 
11  A. Bu ayet kur’an-ı kerimde birçok yerde geçmektedir. “Namazı kılın, zekâtı verin” (Bakara/2: 

43). Ayrıca bkz. (Nur/24: 56), (Bakara:2/110), (Nisa/4: 77)    
12  A. “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan 

(gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir. ﴾Enfal/8: 22﴿ 
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Meŝelā vücūd-ı FirǾavn-ı Ǿanūd, egerçi cūd-nümūd idi, sücūdı olmadıġı içün {ve 
aġraķnā āle firǾavne ve entum tenžurūn}13 feĥvā-yı kerįmi üzre, vücūd-ı bį-sücūdı, ġarķ-ı 
ķahr-ı deryā-yı ħulūd oldı. 

Ķārūnı daħı gör kim, nihādende olup lākin vücūdı olmamaġ ile {fe ħasefnā bihi ve 
bidārihiǿl-arđe}14 feĥvā-yı kerįmi üzre, vücūd-ı bį-cūdı fürū-bürd(e)-i zemįn ü nā-būd 
oldı.  

Pes her bir vücūduñ ki cūd u sücūdı olmaya hįzem-i nār-ı duzaħ olması muķarrerdür. 
Kemā aħbere teǾālā {mā selekekum fį seķar, ķālū lem nekü mineǿl-muśallįn ve lem nekü 
nuŧǾimuǿl-miskįn}15.  

Māźā kāne keźālik, hüner-mendān-ı Ǿālem ve ħıred-mendān-ı benį ādeme 
maǾlūmdur ki fermān-ı vācibüǿl-vücūd olan her vücūd-ı sücūd içün bir vaķt-i mübeyyen 
ve mįķāt-ı muǾayyen [4] vardur ki ol vaķtden evvel veyāħūd śoñra ve ħāric-i mįķātda 
anı itmek maķbūl-ı maǾbūd olmaz. Ol evķāt u mįķātüñ ħōd ekŝeri bendedür. Cümleden 
biri maĥzen-i esrār-ı niyāz olan emr-i namāzdur ki ĥaķķ subĥānehü ve teǾālā 
{fesubĥānellāhį ĥįne tumsūne ve ĥįne tuśbiĥūn ve lehü’l-ĥamdü fi’s-semāvāti veǿl-arđi ve 
Ǿaşiyyen ve ĥįne tužhirūn}16 feĥvāsınca ekŝer-i evķāt-ı śalavātı, rūza taħśįś 
buyurmuşdur.  

Ve biri daħı emr-i ĥaccdur ki ol daħı bendedür, kemā ķālellāhu teǾālā {El-ĥaccu 
eşhūrun maǾlūmātün}.17  

Ve biri daħı ĥacc-ı mesākįn olan śalāt-ı cumǾa, bį-riyā vü sümǾadur ki {İźā nūdiye 
liǿś-śalāti min yevmiǿl-cumuǾati feǿsǾav ilā źikrillāhi}18 feĥvāsınca vaķt-i cumǾa daħı 
bendedür.  

Ve biri daħı emān-nāme-i biǿsel-mihād olan cihāddur ki {Ve iź ġadavte min ehlike 
tubevviüǿl-müǿminįne makāǾide liǿl-ķıtāl}19 feĥvāsınca anuñ daħı vaķti bendedür.  

                                                           
13  A. “... gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk”. (Bakara/2: 50) 
14  A. “Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık.” (Kasas /28: 81) Matbu nüshada “hi”ه/ 

harf düşüklüğü nedeniyle zamir hatası yapılmıştır. (bidārihi’l) diye yazılması gerekmektedir. 
Çevriyazıda düzeltilmiştir. 

15  A. “Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?  Onlar şöyle derler: ‘Biz namaz kılanlardan 
değildik. ‘Yoksula yedirmezdik’.” (Müddessir/74: 42-43-44) 

16  A. “Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tespih edin...” (Rum /30: 17) 
17  A. “Hac (ayları), bilinen aylardır.” (Bakara/2:197)  
18  A. “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine 

koşun ve alışverişi bırakın.” (Cuma/62: 9) 
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Ve sebeb-i ķurb-ı raĥmān olan źebĥ-i ķurbān daħı bendedür,  {Fe izā vecebet 
cunūbuhā fe kulū minhā ve eŧǾımuǿl ķāniǾa veǿl-muǾterr}20 fermān buña şāhiddür ki.  

Ve biri daħı sebeb-i saǾādet-i dü-cihānį olan śavm-ı Ramażān da ber-feĥvā-yı 
{ŝümme etimmüǿś-śıyāme ileǿl-leyli}21, anuñ daħi vaķti bendedür.  

Ve keźālik śalāt-ı Ǿiydeyn ve saǾy-ı meyleyn daħı bendedür, kemā ķāleǿllāhu teǾāla  
{ve men yuaǾžžim şeǾairellāhi fe innehā min taķveǿl-ķulūb}22.  

Pes Ey Şeb sende ħōd ne cumǾa var, ne cihād, ne ĥacc var, ne ķurbān, ne śavm-ı 
ramažān vardur, ne lebbeyk-i ĥācįyān, ne tekbįr-i ġāzįyān var, ne ziyāret-i iħvān.  

Pes benümle senüñ miyānuñda farķ-ı fāĥiş olup sen zāġ-ı siyāh ve ben şehbāz-ı evc-i 
penāhum.  

Şeb eyitdi:  

Ey Rūz Ǿucb-ı ħōd-nümālıķ itdüñ. İmdi senüñ żamįr-i münįr-i mihr-i tenvįrüñe ĥaķķı 
olmaya ki kendüye meşgūl ola, lā-cerem maħźūldur. [5] Ve her kim tecelliyāt-ı celālde 
ola andan tecebbür ü tekebbür muĥāldur.  

Ey Rūz, bu ķāǿide-i külliye mażbūtuñ ola ki nažar üç nevǾdür, yaǾnį birisi ħalķuñ 
saña olan nažarıdur ve birisi senüñ ħalķa olan nažaruñdur, biri de senüñ saña olan 
nažarundur.  

Pes ħalķuñ nažarı saña vāķıǾ olursa ġālib-i ĥāl budur ki riyādan, riyā ise nifāķı, nifāk 
şirki müstelzemdür. Ķalellāhu teǾālā {yurāǿuneǿn-nāse ve lā yeźkurūnellāhe illā 
ķalilā}23.  

Ve eger senüñ ħalķa olursa bu ħōd şirk-i maǾnevįdür. {Velā yuşrik bi Ǿibādeti rabbihi 
eĥedā}24.  

                                                                                                                                              
19   A. Ayette matbaa hatası olarak “ve iz” ibaresi sehven “ve iza” şeklinde geçmektedir. “Hani 

sen mü'minleri (Uhud'da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden (evinden) 
ayrılmıştın.” (Ali İmran/3: 121) 

20  A. “Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek 
zorunda kalan fakire de yedirin.” (Hacc/22: 36)  

21  A. “Sonra da akşama kadar orucu tam tutun” (Bakara/2: 187) 
22  A. “Her kim de Allah'ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin 

takvasından (Allah'a karşı gelmekten sakınmasından) dır.” (Hacc/22: 32) 
23  A. “... insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar.”  (Nisa/4: 142) 
24  A. “Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf suresi/18: 110) 
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Ve eger senüñ25 saña nažar iderseñ bu, śıfāt-ı şeyŧāniyyeden olan Ǿucb u enāniyet ve 
bāb-ı raĥmetten sebeb-i ŧard ü laǾnetdür. Kemā ķālellāhu teǾālā {İllā İblįse  ebā 
veǿstekbere ve kāne mineǿl-kāfirįn}26.  

Pes źikr olunan śūretüñ üçü daħı pür küdūret olup bunlar ile ĥaķķa vuślat muĥāldur 
ammā siyeh-pūş-ı fenā olup dem-i iflās ve ķadem-i iħlāś ile kelān-ı ħavāśda iki nevǾ 
nažar-ı ħāś vardur ki birisi, senüñ ĥaķķa olan nažaruñdur ve birisi ĥaķķuñ saña olan 
nažarıdur ki {Yucāhidūne fi sebįlillāhi velā yeħāfūne levmete lāǿim}27. ǾAbduñ ĥaķķa 
olan nažarın  ve ķavl-i kerįm-i {İnnellezįne sebeķat lehüm minel hüsnā ulāike Ǿanhā 
mübǾadūn}28 ĥaķķuñ Ǿabde olan nažarın, aħyār buyurmuşdur.  

İmdi senüñ senligüñ bu iki nažaruñ meymeneti ile zāǿil olup {Men Ǿarefe nefsehü 
feķad Ǿarefe rabbehü}29 devletine nāǿil olursun. Nitekim Ǿarifān-ı ilāhį buyurmuşdur: 
Nažm (Ahreb)  

Ber-men nažar-ı nā-geh figend dil-dār  

Z’ān ki yek nažareş küşūd çendįn esrār  

İmdi ey Rūz-ı fįrūz her kim ki rūzda seccādeye vażǾ-ı ķadem eylese ġālib-i iĥtimāl 
budur ki āfāt-ı nažar-ı [6] riyāda, sümǾadan emįn olmayup terk-i Ǿucbe ķādir olmaz. 
Vallāhi ve fillāhi bir dem ü ķadem, müyesser olmaz. Felihāzā, raĥmet-i rabbānį ve 
Ǿināyet-i sübĥānį Ǿibādını, bu beliyyeden taħlįś içün žuhūr-ı nūrı, ġumūra taĥvįl ve rūzı 
şebe tebdįl eyledi ki žalām-ı leyālį, aġşāda ibśār-ı nās olup ķallāş u evbāşlar, pister-i 
ħvāba baş ķoyup dergāh-ı bį-nevm-i sine, Ǿuşşāķ-ı bį-kįne, sūzān sįnelerine āġyārdan 
ħālį, ħalvet-ħāne-i müşāhede-i cemālį olup ŧarįķ-i vaĥdete giden ve āh-ı ciger-sūz çeken 
āşıķān-ı ilāhį ki ber-feĥvā-yı [evliyāullahį Ǿarāyisüllāhį velā yereǿl-Ǿarāyise illeǿl-
muĥremūn]30, ne aġyārı, anlar ve ne aġyārı, bunlar görmeyüp ‘urefānuñ nažarı, ĥaķķa ve 
nažar-ı ĥaķķ, ķulūb-ı ‘ārifāna olup gāh nār-ı tecelliyāt-ı celāli ile giryān ve gāh nūr-ı 

                                                           
25  Senüŋ ibaresinde okuma galiba önceki gibi düşünülmüştür. fakat buradaki kullanım metnin 

bağlamına göre "sen" olmalılır. 
26  A.“...İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu.” (Bakara/2: 34) 
27  A. “Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da 

korkmazlar.” ﴾Maide/5:54﴿ 
28  A. “Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya; işte 

bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.”  (Enbiyâ/21 :101 
29   H. “Nefsini/kendini bilen Rabbini bilir.” (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ 2009: 2530 cilt 2 s. 234),  

(Yazır, 1992: 205) 
30   “Allah’ın velî kulları gelinler gibidir. Gelinleri günahkarlar göremezler”. Sûfî kelamında olan 

bir sözdür.  
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tecelliyāt-ı cemāli ile ħandān olurlar. Kemā ķāle Ǿaleyhiǿs-selām {Eǿl-müǿminu bukāün 
biǿl-leyli ve  bessāmün biǿn-nehāri}31.  

Nažm (Rubai) 

MefǾūlü MefāǾilün MefāǾįlü FeǾūl 

Genc-i ezelį ki hest zįr-i leb-i to’st 

Ve’z dūzaħ-ı ĥaķ torā naśįbį teb-i to’st 

ŞemǾ-i şeb-i kūr u Ǿizzet-i rūz-ı nüşūr 

Ey ħvāce eger to ŧālibį der-şeb-i to’st 

                   Herevî 

Ey Rūz, benüm ħod fažl u şerefüme delįl-i ķavį degül midür ki İskender, ŧaleb-i āb-ı 
ĥayāt içün žulumāta varup reng-i siyāhdan ġayrı elvān görmedi ve ķademine baǾżı seng-
rįzeler doķunmaġla Ǿacabā nedür ki diyü eline alup ve cihān-ı rūşenāyįye ħurūc ve 
elinde olana nažar itdükde, gördi kim laǾl u cevāhir imiş.  

Āh ey rūz-ı żiyā-tebāh, Ǿārifān-ı şeb-āgāhuñ daħı Ǿālem-i maǾnāda olan İskender-
serleri {Men Ǿaħlaśallahe erbāǾine śabāĥen žaharet yenābiǾuǿl-ĥikmeti min ķalbihi ilā 
lisānihi}32 śabāĥına ħurūc için {Ve min şerri ġasıķin iźā veķab}33 žulümātında āb-ı 
ĥayāt-ı {veǿlleźine utüǿl-Ǿilme derecātun}34 evcātına ŧālib olup [7] pāy-ı muvāśalātına 
müśādif olan ħaśiyyāt-ı maǾānį-ħafiyyeyi, dest-i Ǿaķlına rıżā-yı {veleźikruǿllāhi 
ekberu}35 ķażāsına ħurūc itdükde Ǿayn-ı yaķįn ile nažar idüp ĥaķķāǿl-yaķįn görürler ki 

                                                           
31   H.“Mümin, gece çok ağlar, gündüz çok tebessüm eder”, Basılı metinde “nehār” kelimesinin 

“h” harfi yok. Hadis olmayıp bir kelâm-ı kibâr olduğu görüşü yaygındır. Geniş bilgi için bkz:  
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=403&pid=835939  
11.06.2014, 06.41 

32   H. “Kim kırk sabah Allah'a ihlâslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar” 
(Camius’s-Sağir, 1996: H.Nu: 8386: s.761); Muhtasaru Şerhu Camiu’s-Sagir Li’l-Münavi, 
1954: 275)  

33 A. Anlam bütünlüğü için surenin tamamı dipnota alındı “De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, 
karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset 
ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” Felak/113 1-5﴿ 

34  A. “... Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mücadele/58: 11) 

35  A. “Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir.” (Ankebut/29: 45) 
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yed-i Ǿuķūlde olan [Bismillāhirraĥmānirrāĥim] kelāmın on ŧoķuz cevāhir ĥurūfı imiş. 
[Ve emmeǿn-noķtatü fi taĥtihi bismillāh] 36 kendü imiş. 

Pes Rūz, Şebden bu kelimāt-ı Ǿacįbe ve nikāt-ı ġarįbeyi istimāǾ itdükde ġarķ-ı deryā-
yı envār-ı ĥayret olup rengįn-zebān-ı ġayretin elden ķomayup eyitdi: 

Ey Şeb sen ħarābāt-ı žulumātuñ būmı ve ben taĥt-ı rūzgārda nişįn olan İskender-i 
Rūmįyüm.  

Ve sen bir Ǿabd-i ĥabeşį-i meşǾāledārsın ben ise bozorgvār-ı kişver-i envārum ki 
āŝār-ı envārum cemįǾ-i āfāķı müştemil ve sofra-i iĥsān-ı çehre-i raħşānum Ǿālemiyāna 
şāmildür.  

Ey Şeb benüm ŧalǾat-ı meymūn u rüǿyet-i hümāyūnum ħuftegān-ı şeb ü sermestān-ı 
esĥārı, seccāde-i bįdārįye; iclās-ı cenābet-ālūduǿn-nevm ĥadeŝ-i ķażiyyesi olanları 
nežāfete irgürüp ve ümmeti, {ġurran muĥaccelįn min āŝāriǿl-vuđūǿi}37 berrāķlıġına 
irişdürür.  

Ey Şeb bu ħod maǾlūmdur ki ben olmasam esbāb-ı śanāyiǾ ü aĥbāb-ı cāyiǾ ve erbāb-
ı śanāyiǾ, kārlarından Ǿāciz olup Ǿālemde ĥarekāt ve cihānda berekāt ķalmaz.  

Pes ey Şeb sen benüm ile ne vecih ile mütesāvį olursun.  Ey Şeb sen ol efsūn-gersün 
ki neşve-i efsūs-ı Ǿafelāt ve cürǾa-i efyūn-ı sebātla cihāniyānı ħvāba mübtelā idersün.  

Ve benüm şānum oldur ki kevkebe-i śabāĥ ve debdebe-i [ĥayye Ǿaleǿl-felāĥ] ile 
Ǿālemiyāna velvele virüp maśrūǾān-ı efsūs ve üftādegān-ı efyūnuñ ūlā-yı ser-gerānları 
tedāvį-i [Eś-śalātü ħayrün mineǿn-nevm] ile sekrden đaĥve [8] getürüp yaķažān iderüm.  

Şeb eyitdi:  

Ey Rūz sen ħod teşevvüş-i esrār-ı sālikān u tārāc- vaķt-i śafā-yı Ǿāşıķānsun. Saña 
zer-perestler ĥarįs ve baña meygede-i elest sermestleri enįsdür.  

Senüñ ŧāliblerüñ Ǿāķilān-ı dįde-ħįreler ve benüm rāġıblarum Ǿāşıķān-ı eşk-rįzlerdür.  

                                                           
 Şiblî’nin “ben ‘ba’ harfinin altındaki noktayım” sözüne verdiği tepkiye أنا النقطة اليت حتت الباء   36

telmih vardır. Bkz. İmam Gazali, İhyâu Ulûmuddîn, C.3 s. 736: Ayrıca bkz: 
http://islamport.com/w/akh/Web/2805/1088.htm# 12.06.2014, 05.30 

37  H. “Benim ümmetim de gurran muhaccelin olarak gelecekler”. Hadisin  devamı “..Allah'ın 
huzuruna gelirken karşıdan bakacağım alınlarında secdenin emaresi nur gamzeler göreceğim. 
Abdest uzuvları nurla etrafa nur saçıyor göreceğim, at sahibinin atlarını tanıyacağı gibi 
ümmetimi tanıyacağım.” (Muhtasar Sahih-i Müslim Tercümesi 1984: 213; Sahih-i Buhari, 
2009: Hadis no. 136, s.45)  
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{Ve men yefǾal źālike yelķe eŝāmen}38 sende olan ġāfillerüñ vaśf-ı ķasvetidür. 
{Veǿl-leźįne yebįtūne li rabbihim sücceden ve ķıyāmā}39 bende olan müştāķlaruñ 
midĥatıdur.  

Ey Rūz-ı āfil ben ol şāh-ı Şeb nāmum ki Kehkeşān, benüm rāhüm, kevākib-i bį-
şümār, sipāhumdur. Müşterį, tükme-i külāhumdur. Mirriħ, der-bānumdur.  Zühre, 
mihmānumdur. ǾUŧārid, hem-ħvānumdur. Züħal, pās-bānumdur. Felek eyvānumdur. 
Māh, çerāġ-ı raħşānumdur. Şafaķ, şāh-ı nūr-efşānumdur.  

Ey Rūz egerçi siyāh isem ne ġam ki libās-ı beytullāh siyāhdur.  Ve ĥacer-i esǾad ki 
yemįnaǿllāh, siyāhdur, ve enbiyā vü evliyāya būsgāhdur.  

Ey Rūz beni sevādsun diyü levm itme ki midād daħı siyāhdur ammā naķş-ı muśĥaf u 
kelām-ı Allāhdur. Dūd-ı āh-ı tevvābįn siyāhdur ve lākin maĥv-kün-i žalām-ı günāhdur 
ki anlaruñ nāme-i siyāh-ı günāhı, {yubeşşiruhum rabbuhum bi raĥmetin minhu ve 
rıđvānin}40 cāme-şūyı yumuşdur.  

Ey Rūz çeşm-i nergis siyāhdur feǿemmā ġaret-kün-i nažar-ı Ǿāşıķāndur. Ve zülf, ebr 
siyāhdur ammā dil-rübā-yı rindāndur. Ħāl-i mehrūyān siyāh olsa ħōd merġūb olur ve 
gįsū-yı dil-rübānuñ siyāh olması be-ġāyet maĥbūbdur.  

Ey Rūz baña sevād aluce olmaķ ne naķś virür ki Loķmān ve Bilāl-i Ĥabeşį daħı 
siyāhdur. Ve ekŝer-i Ǿarab siyāhdur. Feemmā {ĥubbüǿl-Ǿarabį mineǿl-įmānį}41 şeref-i 
Ǿaraba güvāhdur.  

Ey Rūz [9] sözi şeb-i yeldā gibi uzatmayalum ve ĥücceti imżā idelüm ki herkesüñ 
nažar(ı), Ǿākibetinedür. Pes benüm Ǿākibetüm nūrāniyyet ve senüñ Ǿākibetüñ 
žulmāniyetdür.  

Ey Rūz bi-ĥamdǿillāh ki egerçi kim siyāhum ammā leyletüǿl-ķadr berātüm: {İnnā 
enzelnāhü fį leyletiǿl-ķadr ve mā edrāke mā leyletüǿl-ķadr leyletüǿl-ķadri ħayrün min elfi 

                                                           
38  A. metinde “yelķe”  ibaresinde  matbaa hatası olarak hemzeli kullanım söz konusudur. “... 

Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan/25: 68) 
39  A. “Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.  (Furkan /25: 64) 
40  A. “Rableri onlara, kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez 

nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.” (Tevbe/9:21) 
41  Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ’da  (2009: Hadis No. 1098 c. 2 s. 308) “ĥubbü’l-Ǿarabį  įmānun” şeklinde 

geçmektedir. Ayrıca  Keşfu'l-Hafâ’da  (2009: Hadis No. 1102 c. 2 s. 308) “ĥubbü’l-vaŧāni 
mine’l-įmānį” şeklinde de geçmektedir. Rabbani 155. mektubunda (2006: 297; 
2013:191)“ĥubbü’l-vaŧāni mine’l-įmānį” ibaresini sahih/meşhur bir hadis olarak 
nitelemektedir.   
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şehr}42 bürĥānı ħōd baña güvāhdur. ǾAleǿl-ħuśūś, fażl-ı ilāhį ben şeb-i siyāh(ı), iki cihān 
güneşi enbiyā, dürr-i silk-i şāhı evvelįn ü āħerįnüñ şefįǾ ü penāhı ĥabįbullāh Ǿaleyhi 
śalāvātüllāha taħśįs idüp {Ve mineǿl-leyli fetehecced bihi nāfileten leke}43 buyurup ve 
{sübĥānelleźi esrā biǾabdihi leylen}44  ķavl-i kerįmi ile miǾrāc-ı şerįf bende vāķıǾ olduġı 
benüm cümle fażįletüme kāfidür.  

Ey Rūz ben sürħ-rūyum diyü ġarrālanursun ve leǿin sellem ki sürħ olmışsun ammā 
sürħ nisvāndur, ġayrınuñ kārına yaramaz. Bu ħōd merǿįdür ki ĥamret şaķķda beķā 
olmaz. Bā-ħuśūs, sürħ-rūlara çendān bahā olmaz. Cins-i insde Rūsdan erzen yokdur zįrā 
ekŝeri sürħ-rū vü sürħ-mūdur. Ve egerçi āteş sürħ-rūdur ammā cüzǿ-i nār-ı cehennem 
olup muķarreblerin siyeh-rū idüp yaķar ve derūnında direv-i siyāh çıķar.  

Ey Rūz iźǾānuñ yoķ mıdur ki sürħ-rūyum diyü Ǿarż-ı kālā idersün. Bir cāme sürħ 
olsa sebeb-i Ǿucb u ġurūrdur diyü śuleĥā giymez ve rüǿyāda görülse ħayra yorulmaz. 
Dįde-i sürħ Ǿalāmeti-i remeddür. Zer ki sürħ-rūdur, śad-hezār Ǿām u ħāśś anuñ hevesiyle 
dįn ü dünyāların bāde virmişlerdür.  

Ey neǾam, rū-sürħ maķbūl u merġūbdur ammā evvel şol ruħ-ı gülgūn-ı maĥbūban-ı 
rabbānį ve Ǿāşıķān-ı ilāhįdür ki reng-i rūlarına zevāl gelmeyüp nār-ı ceźebāt-ı 
sübĥāniyye [10] ve nūr-ı muĥabbet-i śamedāniyyeden ruħsār-ı laŧįfleri, gül gül olup 
śıfāt-ı Ĥaķķ ile muttaśıf olmaġla ĥalįm ü selįm ve mažhar-ı {İnneke leǾalā ħuluķin 
Ǿažįm}45 ola.  

Ey Rūz ol ǾÂşıķān-ı İlāhį daħı sürħ-rūyı beķā(y)į ve āb-ı ĥayāt-ı cemāl-i liķā(y)į 
tārįki śubĥ u siyāhı, şebde cūyende olurlar. Ammā eyvāh u dırįġ ol ġāfil ü cāhillere ki 
şebde eb-i ħvāb ile maġmūr ve rūzda şarāb-ı ġurūr ile maħmūr olalar. ǾĀrifler ne ħūb 
dimişler:  

 

 

                                                           
42  A. Metinde “hayrün” ibaresinden önce olması gereken üçüncü ayetin başlangıcı olan “leyletül 

kadri” ibaresi yoktur. Matbaa veya okuma hatası olabildiği gibi, iki defa okunması gerektiğini 
veya herkesin bildiği tahmin edildiği için öyle kullanıldığı tahmin edilmektedir. “Şüphesiz, 
biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne 
bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (Kadir/97:1-3)   

43 A. “Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı 
kıl...” (İsra /17: 79) 

44  İsra/17:1 âyetin iktibasıdır. 
45  A. “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”. (Kalem/64: 4)Metinde “ve inneke” deki “ve” yoktur. 
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Nažm (Ahreb) 

ǾÖmrį be-ġam-ı dįnį-i dūn mį-güźered  

Her laĥža zi-dįde eşk-i ħūn mį-güźered  

Şeb ħufte vü rūz mest ü her śubĥ cünüb  

Evķāt-ı Ǿazįzeş ki çün mį-güźered  

Herevį 

Pes ǾĀrifān-ı āgāh ve ǾĀşıķān-ı billāh, miyān-ı Şeb u Rūzda vāķıǾ olan işbu 
mübāĥeŝe-i ġarįbe ve kelimāt-ı pür nikāt-ı Ǿacįbeyi ilā āħirihā gūş-ı hūş ile istimāǾ idüp 
kelāmları ķarār-ı encām olduķda eyitdiler:  

Ey leyl ü nehār ĥaķķa ki her biriñüz delāil-i Ǿaķliyye vü naķliyye getürüp 
dānişmendāne Ǿaceb baĥŝ itdiñüz ammā ikiñüz daħı maĥv-ı vücūddan çāşnįvār olmayup 
egerçi ķadem-nihāde-i rāh-ı Ǿirfān olduñuz velākin enāniyetden ħalāś olmayup her 
biriñüz ķayd-ı hestį-i mevhūm olmaġla ben sen dimekden vaz gelmedüñüz.  

MaǾa hāźā ikiñüz daħı vücūd-ı vāĥid olup cān ile ten gibisiz. Ĥāl an ki yevm-i ıŧlā fi 
nehār ile leylüñ mecmūǾınādur. İmdi vāķıǾ-ı ĥāl budur ki ey Rūz, ne şebsiz rūz ve ne 
Şeb bį-rūz olur. Mādāmki mütteĥid olmayasız nāķıśsız.  

Ve beyneǿl-Ǿulemā, gice Ǿadd olınsa yevm ve yevm Ǿadd olınsa gice dāħildür.  

Pes ber feĥvā-yı {Yūlicüǿl-leyle fiǿn-nehāri ve yūlicüǿn-nehāre fiǿl-leyli}46 
birbiñizde [11] münderic ü mütteĥid olup ķavseyn-i dāǿire-i vāĥide gibisiz ki 
mābeynüñizi farķ iden ħaŧŧ-ı fāśıl mevhūmdur.  

İmdi ol vehmi izāle idüp vücūd-ı vāĥid olduġuñuz fehm idiñüz ve cemǾ olup  
farķdan berį oluñuz kim Ĥaķķ teǾālā ikiñüzi daħı vücūd-ı Ǿibāda maǾāş u libās-ı ārāyiş 
idüp {Ve ceǾalneǿl-leyle libāsā ve ceǾalneǿn-nehāre meǾāşā}47 buyurmışdur.  

Mādām ki beşeriyetdeyüz, bize maǾāş u libās olmışsuzdur. Ve eger iddiǾā-yı 
fażįletden murādıñuz ǾĀşıkān-ı ilāhįyi śayd idüp ķayd-ı bend-i leyl ü nehār ve eyyām u 
sāǾāte giriftār olur ķıyās iderseñüz bu derhem ü ħayālden fāriġüǿl-bāl oluñuz. Ķayd-ı 
cūddan muŧlaķ olan ne rūza Ǿāşıķdur ne ħōd giceye müştāķdur, lākin mecźūbān-ı ilāhį 
ħālıķ-ı leyl ü nehār ve Mūcid ü Perverdigāruñ cemāl-i vaĥdet-i bį-keŝretine Ǿāşıķ olup 

                                                           
46  A. “Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar.”  (Hadid/57:6)ayrıca bkz. (Lokman/31: 

29), (Fatır/35: 13), (Hacc/22: 61) 
47  A. “Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.” (Nebe/78: 

10-11) 
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ve giceyi gündüze ķatup śaĥābe-i kirāmdan Zeyd [rađıyallāhu Ǿanh] gibi pertev-i nūrı 
Aĥmedį ve ĥubb-ı źāt-ı aĥādiyyet ile ifnā-i vücūd idüp bir maķām-ı vaĥdete irtiķā 
itmişlerdür ki noķŧa-i ĥāl didükleri ān-ı dāǿimde ezel ü ebedi cemǾ ile nāil-i beķā-i 
sermedį olmışlar, {Ve leyse Ǿinde rabbikum śabāhun ve mesāǿun}48 müdd-i ānānı  bulup 
sırr-ı mezbūrı müşāhede itmişlerdür.  

Ey Leyl ü Nehār Ǿindeǿl-Ǿuşşāk bir özge rūz u şeb daħı vardur ki ol nehāruñ āfitābı 
āfil ve nücūm-ı māhı maĥv u zāǿil olmayup ol  Ǿālemde sizüñ vücūduñuz mefķūd ve 
vücūd-ı vāĥidden ġayrı, nā-mevcūddur.  

Ve Rūz ile Şeb ǾUşşāķ-ı ilāhįden bu kelimāt-ı ķudsiyyeyi işitdükleründe vücūdlarını 
faķd idüp eyitdiler:  

Ey ǾĀşıķān, ey Mürşidān ŧarįķ-i aşķa cān ķurbān, li’llāhi teǾāla [12] ol rūz u şeb 
nicedür beyān ve derd-i dile, dem-i ǾĮsį-nefesüñüzle dermān ķılıñuz.  

ǾĀrifān-ı İlāhį eyitdi:  

İmdi dūş gūş-ı cān idiñüz kim Ǿuşşāķ-ı ilāhįnüñ rūzı, nūr-ı tecelliyāt-ı aĥadįye; felek-
i ĥaķįkāt, ķulūb-ı Ǿārifiyete ŧulūǾ idüp pertev-i żiyāsı, arāżį-i beşeriyetde olan žulmet-i 
küŝürātı izāle itmek ile bį-müzāĥeme-i keŝret, ġarķ-ı envār-ı vaĥdet oldıķlarıdur. Ve ol 
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idüp rūz-ı bį-şeb olan ķurb-ı vaĥdet-i muŧlaķa da sermedį olurlar.  

Pes  nehār-ı Ǿuşşāk maǾlūm oldı ise leyāli-i erbāb-ı ezvāķ daħı budur ki: güneh-i źāt-
ı ķadem-i idrākden muķaddes ve münezzeh olmaġ ile şuǾāǾ-ı envār-ı źātda maĥv-ı 
vücūd iden erbāb-ı fenāyı telāŧüm-i emvāc-ı envār-ı ķadem bir vech ile ġarķ-ı bilā farķ 
ider ki; şuǾūr ve Ǿadem-i şuǾūrdan ķalup meyādįn-i vaĥdāniyetde ĥayrān olurlar. Ve 
ķadem-i ĥadeŝten muķaddes [13] idügün bilüp zebān-ı Ǿacz ı Ǿubūdiyet ile {Lā uĥśį 

                                                           
48  Bu söz sûfilerin itibar ettiği bir söz olarak geçmektedir.  “Rabbinizin katında sabah ve akşam 

yoktur” (Kılıç 2013; İbn Arabi  Zaman ve Kozmoloji içinde s. 15) 
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ŝenāen Ǿaleyk}49 niyāzın iderler. Ve ol şeb-i yeldā-yı bį-nihāyetüñ māh-ı tābānı, envār-ı 
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49  Ben Sana karşı gereken övgüyü yapamam; Sen kendini övdüğün gibisin: Hadis, Hadisin 

tamamı: “Allah’ım! Senin gazabından rızana, azabından affına sığınırım. Ben Senden Sana 
sığınırım. Ben Seni lâyık olduğun şekilde medh ü senâ edemem. Sen kendini nasıl medh ü senâ 
etmişsen öylesin.” Canan, Hadis No: 1803; Ebû Dâvûd, Hadis No. 152/879  2010: s. 142, 
Sünen-i Ebu Davud ve Tercemesi, 1983 s. 415, 417; Tirmizi, Hadis No. 3566: 2011: s. 815; 
Müsnedu Ahmed, Hadis No. 751: 1993, s. 117 
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śalāteǿş-şemsi ve ķurǿāneǿl-fecrį inne ķurǿāneǿl-fecrį kāne meşhūdā}50, {ve mineǿl-leyli 
fetehecced bihi nāfileten leke Ǿasā en yebǾaŝeke rabbuke maķāmen maĥmūda}51.  
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Ǿaceb kerāmet-i Ǿināyet buyurmuşdur ki yalñız şebde olan Ǿibādāt ve teheccüd ile 
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sāǾat-i niyāz-ı dōstān ve vaķt-i rāz-ı muĥibbān u hengām-ı nāz-ı Ǿāşıķāndur. Ve ol 

                                                           
50  Ayetin tam okunuşu şöyledir: Eķimi’ś-śalāte (li dülük)’ş-şemsi (ilā ġasaķi’l-leyli) ve 

ķur’āne’l-fecrį inne ķur’āne’l-fecrį kāne meşhūdā.  Parantez içindeki okumalar metinde 
yoktur. Şems’ten önceki “li dülüki” ibaresi atlanmıştır  
“Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı'ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli 
vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.”  (İsra/17:78) 

51  A. “... sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı 
Mahmud'a ulaştırsın”(İsra/17: 79) 

52  “Alimin uykusu ibadettir” Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ’da  (2009: Hadis No. 2838 cilt 2 s. 291) 
Rabbânî, (2013: 59)’da “Âlimlerin uykusu ibadettir” şeklinde belirtir. “Nevmül ulemâi 
ibâdetün”; Işık da, (2013: 113)’te hadis olduğunu söylemektedir. Rivayetin aslının “ نوم الصائم

ستجاب وذنبه مغفورعبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه م ” şeklinde olduğu da söz konusudur.  (El-
Kârî, 1391/1971: s. 371), Keşfu'l-Hafâ’da ise  tam şekli “nevm” kelimesi yerine kullanılan 
“savm” dışında aynıdır.  
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zamānda ebvāb-ı cennāt meftūĥa olmaġ ile nesįm-i seĥer-gāhı güzergāhında fütūĥāt-ı 
miskiyye-i cennāta müśādif olmaġla vezān oldukça cāna ĥayāt ve dimāġa leźźāt virür.  

Sufyān-ı Ŝevrį, ķaddasellāhu rūĥehü, rivāyet iderler ki ol şebde bir münādį-i ġaybį 
nidā ider ki: [Elā liyeķumiǿl-Ǿābidūn] nıśfuǿl-leylde bir münādį daħı nidā ider ki: [Elā 
liyeķumiǿl-ķānitūn]. Vaķt-i seĥerde daħı bir münādį nidā iderki: eyn[eǿl-müstaġfirūne 
biǿl-esĥār]53.  

Āh ey dįde-i āgāh, resūl-i Ǿaleyhisselāma fermān-ı ilāhį bu vech ile śādır oldı ki: 
Ĥabįbüm, yevm-i ķıyāmetde olan maķām-ı şefāǾat-i aǾlā-yı maķāmāt olan maķām-ı 
maĥmūddur ki saña müsellem ķılmışızdur ammā anuñ ŧarįķi budur ki leyālįnüñ 
ŝülüŝünde yāħūd nıśfında ķalķup teheccüd ķılasın. [Eşrefüǿl-esbābi mā yunālu bihi 
eşrefüǿl-aǾŧāya]54. Pes ĥabįbüm benüm rıżāmı dilerseñ nehārda ħalķı dįne daǾvet [16] 
idesin. Ve maķām-ı Maĥmūdı dilerseñ şebde bįdār olup namāz ķılāsın {Ǿasā en 
yebǾaŝeke rabbüke maķāmen maĥmūdā}55.  

Naķl olunur ki RabiǾa ǾAdeviyye rađıyallāhu Ǿanhā cümle giceyi ŧāǾat münācāt ile 
iĥyā idüp śubĥ-ı śādıķda  ımızġanmak gelse bu beytüñ mażmūnını söylerdi: Beyt: 

 FāǾilatün  FāǾilatün  FāǾilün 

Nefs-i men ber-ħįz merdüm ħufte end 

Nįkūyį ger mį-kunį bįned merā 

Çeşm-i men dūrį gozįn ez-ħvāb-ı ħōş 

Nįkį-i şeb ru-nümāyed rūzrā 

Temmet temmā 

Bir źātüñ teberrüken biǿl-bedāhe inşād eyledügi cevherįn-tarįħ-i raǾnādur. MıśrāǾ: 

Baśıldı münāzāra-i rūz u şeb müjde (1278) 

Ķad temme tabǾu hāźāǿl-kitāb bi-Ǿavnillāhiǿl-melikiǿl-vehhāb bi-maŧbaǾati dāriǿs-
salŧanatiǿs-seniyyeti śįnet Ǿaniǿl-āfāti veǿl-beliyye fį Ǿaĥdi ĥażret-i es-Sulŧān ibni sulŧān 

                                                           
53  “... seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir. (Al-i İmran/3:16-17﴿ Sevri’nin söylediği 

belirtilen ibareler Salihoğlu’nda  (2011:51) şöyle geçmektedir: “gecenin ilk bölümü oldu mu 
bir münadi ‘ķânitūn’ (Allah’a dua edip de yalvaranlar)ın kalkması için seslenir. Onlar da bu 
şekilde kalkarlar ve seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti oldu mu yine bir münadi: 
‘nerde mağfiret isteyenler?...”  

54  Verilen şeylerin en iyileriyle nail olan, mükafat bulasın. 
55  A. “...teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın. (İsra/17: 79﴿  
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iĥyā idüp śubĥ-ı śādıķda  ımızġanmak gelse bu beytüñ mażmūnını söylerdi: Beyt: 

 FāǾilatün  FāǾilatün  FāǾilün 

Nefs-i men ber-ħįz merdüm ħufte end 

Nįkūyį ger mį-kunį bįned merā 

Çeşm-i men dūrį gozįn ez-ħvāb-ı ħōş 

Nįkį-i şeb ru-nümāyed rūzrā 

Temmet temmā 

Bir źātüñ teberrüken biǿl-bedāhe inşād eyledügi cevherįn-tarįħ-i raǾnādur. MıśrāǾ: 

Baśıldı münāzāra-i rūz u şeb müjde (1278) 

Ķad temme tabǾu hāźāǿl-kitāb bi-Ǿavnillāhiǿl-melikiǿl-vehhāb bi-maŧbaǾati dāriǿs-
salŧanatiǿs-seniyyeti śįnet Ǿaniǿl-āfāti veǿl-beliyye fį Ǿaĥdi ĥażret-i es-Sulŧān ibni sulŧān 

                                                           
53  “... seherlerde (Allah'tan) bağışlanma dileyenlerdir. (Al-i İmran/3:16-17﴿ Sevri’nin söylediği 

belirtilen ibareler Salihoğlu’nda  (2011:51) şöyle geçmektedir: “gecenin ilk bölümü oldu mu 
bir münadi ‘ķânitūn’ (Allah’a dua edip de yalvaranlar)ın kalkması için seslenir. Onlar da bu 
şekilde kalkarlar ve seher vaktine kadar namaz kılarlar. Seher vakti oldu mu yine bir münadi: 
‘nerde mağfiret isteyenler?...”  

54  Verilen şeylerin en iyileriyle nail olan, mükafat bulasın. 
55  A. “...teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın. (İsra/17: 79﴿  
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es-sulŧān ǾAbdülazįz Ħan dāmet şevketuhu ilā nihāyetiǿd-devrān bi-maǾrifet-i 
Muĥammed Lebįb fį evāǿil-i şehr-i rebiǾiǿl-evvel senete ŝemānin ve sebǾįne ve 
miǿeteyni ve elfun. Ĥarrerehu İbrāhįm Nūreddįn.  

 

4. Sonuç 

Edebî bir tarz olan münâzara, Türk Edebiyatında manzum veya mensur birçok esere 
uygulanmıştır. Klāsik Türk Edebiyatında münâzara tarzında yazılmış önemli eserlerden 
biri de 17. yy. şairi Fasîh’in “Rûz u Şeb”idir. 

Mutasavvıf şair Herevî’nin Şeb u Rûz isimli bir makalesi ile benzerlik gösteren 
Fasîh’in eseri arasında önemli farklılıklar söz konusudur. En önemli farklılık ise Rûz ve 
Şeb dışındaki Âşıkān-ı İlâhî’nin olay örgüsüne dâhil olmaları ve fonksiyonlarıdır. Bu 
kısım Herevî’nin makalesinde görülmemektedir. 

Rûz u Şeb, roman teorisine göre değerlendirilebilen önemli bir edebi eserdir. Eserin 
şahıs kadrosunda “Rûz/Gündüz” ve “Şeb/Gece” bulunmaktadır. Alegorik olan eserde 
gece ve gündüzün sembolik ve imgesel açılımları bulunmaktadır. Bu bağlamda 
karanlık-aydınlık  sembolizmi de yapılmıştır. Ayrıca kırmızılık ve beyazlık-siyahlık da 
yine imgesel olarak açımlanmıştır. 

Edebiyatımızda karanlık, gece ve siyahlık; beyazlık, aydınlık, kırmızılık ve gündüz 
bağlamında kullanılan mazmunların ve sembollerin açıklandığı eserde, her iki temsilî 
unsur kendisini ve karşı taraftaki unsuru kendi algı seviyesine göre değerlendirir. 
Gündüz; kendindeki aydınlığı yüceltir. Gece; gündüzdeki aydınlığı çeşitli sembolik ve 
imgesel açılımlarla yerer. Aynı durum gündüz için de geçerlidir. Gecenin kendini 
övdüğü durumlar gündüz tarafından farklı sembolik ve imgesel açılımlarla yerilir.  

Eserde her iki unsurun kendi üstünlüklerini ispatlamak için ayet ve hadislerden 
yararlandığı görülür. Gece ve gündüzün işleyişi ile ilgili ayet ve hadislerin yanısıra 
ibadetlerin türü, şekli ve zamanlarını belirten ayet ve hadisler de metinde 
bulunmaktadır. 

Gece ve gündüzün kendi algı seviyelerine göre kendilerini değerlendirmeleri ve 
tartışmayı uzatmalarını gören arabulucu mahiyetindeki “Âşıkân-ı İlâhî” her iki algı 
seviyesinin de doğru olduğunu fakat ikisinin birlikteliğinin olması gerektiğini vurgular.  

Gece ve gündüzün kendilerindeki farklılıkların asli birliğe götürücü unsur 
olduklarını anlamaları ile sonuçlanan münâzarada varlığın birliği ilkesi (tevhid), 
titizlikle işlenir. 
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