
ESRAR DEDE 

nin tesbit edilebildiği kadarıyla Süleyma
niye (Halet Efendi i lavesi, nr. 109, müellif 
nüshasından Derviş Hüseyin 'in 121 1 'de 
[ 17961 istinsah ettiği ve Esrar Dede'nin Ga
lata Mevlevihanesi ' ne vakfettiğ i nüsha). 
Millet (Ali Emiri. Tarih, nr. 756), istanbul 
Üniversitesi (TY, nr. 89. 124 7, 3894, 9620), 
Atatürk Üniversitesi (Agah S ırrı Levend, 
nr. 542). Konya Mevlana Müzesi (nr. 1502) 
kütüphaneleriyle Viyana (bk Flügel, ll , 
412). Paris (bk. Babinger [Üçokl , s. 348) ve 
Kahire'de (bk. Fihrisü 'l-mai]tutati't- Tür
kiyyeti'l- 'Oşmaniyye, 1, 154) olmak üze
re toplam on bir nüshası bulunmaktadır. 
Eser ayrıca Ali Enver tarafından kısaltı 

larak Semdhdne-i Edeb adıyla yayım
lanmıştır (İstanbul 1309). Tezkire üzerin
de değişik üniversitelerde lisans tezi ola
rak yapılmış çeşitli araştırmaların yanı 

sıra Namık Kemal Aras' ın yüksek lisans 
(Esrar Dede'nin Tezkire- i Şuara-yı fV!evle

viyesi, Ankara 1987, AÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) ve İlhan Genç'in doktora tezi 
(Esrar Dede, Tezkire-i Şu'ara-yı fV!evleviy· 

ye [inceleme-Metin i. Erzurum 1986, Ata
türk Üniversitesi Sosyal Bi limler Enstitü
sü) çalışmaları bulunmaktadır. 2. Divan 
( İ stanbu l ı 257). Yaklaşık 3600 beyitten 
meydana gelen eserde iki na't, Mevla
na için dört, Şems-iTebriziiçin bir met
hiye. " Neşide-i Mevleviyane" adlı bir mü
veşşah kaside, Mevlevilik'le ilgili bir di
ğer kaside, Şeyh Galib. Fasih Dede ve is
mail Ankaravi için birer methiye, bir ter
kibibend, dört terciibend, altı tahmis, 
üç muhammes, bir müseddes, altı mu
rabba bulunmaktadır. Ardından 252 ga
zel, yedi tarih (bu tarihler Kasımpaşa Mev
levihanesi'nin tamiri , Şeyh Galib'in kız ı Zü
beyde Hanım'ın doğumu, Şeyh Mehmed'in 
oğlu İsmail'in doğumu, Derviş Niyaz-ı Mev
levi'nin vefatı , Abdülhalim Neyyir ile Der
vi ş Nüri'nin çileleri, Manastırlı H afız ile 
Kaygusuz Baba'nın vefatı için söylenmiş

tir, bk. Divan, s. 1 30-1 33). on üç kıta, 145 
rubai, on beş beyti na't olan kırk beyit
lik bir mesnevi yer almaktadır. Gazelie
rin biri Arapça, biri Farsça, kıtaların iki
si, rubailerin de sekizi Farsça· dır. Ayrı
ca Türkçe- Rumca bir mülemma· gazel 
mevcuttur. Divanın çeşitli yazma nüs
haları bulunmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efend i, nr. 3302, 374 ı , Ha
let Efendi, nr. 694, Halet Efend i ilavesi, 
nr. 162 ; Konya Mevlana Müzesi Ktp. , nr. 
2461 [müellif hattı ! ). 3. Mübarekncime-i 
Esrar. "Failatün failatün failatün failün" 
kalıbında nazmedilen 145 beyitlik bu 
mesnevide şair Mevlevilik'le ilgili çeşit-
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li hususlar üzerinde durmaktadır. Eser 
divanın sonunda yayımlanmıştır (s. ı 48-
1 53) 4. Fütüvvetndme-i Esrar. "Bin iki 
yüz on bir içre eyledim tekmil-i kar" ınıs
raında da ifade edildiği üzere şair bu 
eserini 1211'de (1796) vefatından kısa 
bir müddet önce yazmıştır. "Failatün me
failün feilün" kalıbında nazmedilen ve 
fütüwet, fütüwet ehli vb. konuların iş
lendiği 176 beyitten meydana gelen mes
nevi divanının sonunda neşredilmiştir (s . 
153- 160). Eserin yazma bir nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Tahir Ağa 
Tekkesi, nr. 334). s. Lugat-ı Tal yan. İtal
yanca'dan Türkçe 'ye bir sözlüktür. Hü
seyin Said Çelebi'nin tanıttığı (Peyam-ı 
Sabah [edebi nüshal, 1 ı 3361 nr. 32). İhsan 
Mahvi'nin müellif nüshasını gördüğünü 
söyleyerek hakkında bilgi verdiği (bk. Er
gun, lll. 1346) bu eserin günümüzde ne
rede olduğu bilinmemektedir. 
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~ HASAN AKSOY 

ESRARNAME 
( ...,1,;.)1_,-.t) 

Feridüddin Artar'ın 
(ö. 618/ 1221) 

tasawufi mesnevisi. 
_j 

Bazı tasawufi ilkeleri hikaye ve efsa
neler yardımıyla açıklamak üzere kale
me alınmış olup Attar'ın ilk mesnevile
rindendir. Bir rivayete göre Mevlana ba-

Feridüddin At tann Esrarname adlı eserinin ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp ., H8.1et Efendi, nr. 234, vr . 6Q8b) 

bası ile birlikte Nişabur'da Attar'la gö
rüştüğünde (Devletşah, s. ı 93) Attar ona 
Esrarname'yi hediye etmiş, Mevlana da 
Meşnevi'sinde bu eserden geniş ölçü
de faydalanmıştır. Tasawuf ilkelerini 
"usül" olarak adlandıran Attar, yirmi al
tı bölümden oluşan eserinin her bölü
münde usülün birini (asi) açıklar. Tevhid
le ilgili birinci bölümde insanın toprak
tan yaratılışı , Hz. Isa ' nın ve diğer pey
gamberlerin doğuşu anlatılır. Ayrıca can
lı cansız her şeyin iradesinin Allah ' ın elin
de bulunduğu , ibadetin ahiret yolunun 
azığı olduğu ifade edilir. Peygamberle
rin methine ayrılan ikinci bölümde mi'
rac olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılmış
tır. Bu bölüm, şairin Hz. Peygamber'
den şefaat dilemesiyle son bulur. Üçün
cü bölümde ashabın faziletleri söz ko
nusu edilir. Bundan sonraki bölümlerde 
tasawufi meselelerden, bu yolun güçlük
lerinden, dünyanın değersizliğinden, dün
ya ve ahiret mutluluğu için ilim, amel 
ve müşahede*nin gerekliliğinden bah
sedilir. Bunları insanın. cansız varlıkla

rın ve bitkilerin gelişme devrelerinin an
latılması takip eder. Bütün bu bölüm
lerde doksan dokuz hikaye ve efsane 
yer alır . Attar bu eserinde ayet ve ha-



dislerin yanı sıra tıp ve astronomi te
rimlerine de yer vermiştir. 

Dünya kütüphanelerinde çeşitli yaz
ma nüshaları bulunan Esrarname (bk. 
Hanbaba, ı . 299) iki defa basılmış (Tah
ran 1298; 1316 hş ). son olarak Sactık Gev
herfn tarafından Türkiye'deki yazmala
rına dayanılarak yeniden yayımlanmıştır 
(Tahran 1338 hş ./ 1959). 

Esrdrndme'nin. XV. yüzyıl şairlerinden 
Ahmedf'ye ait olduğu kabul edilen Türk
çe tercümesinin Akkoyunlular devrinde 
Tebriz'de yaşayan aynı ad lı bir başka şair 
tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir (bk. 
AHMEDİ, Akkoyunlul. 
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liJ DA.vuo İsRA.HiMi 

ESRARÜ 'l- BEIAGA 
( ~~l .)l_rl ) 

Abdülkahir el-Cürdlni'nin 
(ö. 471 / 1078- 79) 

belagatın beyan kısmına dair eseri. 
L ~ 

IV. (X.) yüzyıl sonlarından itibaren ya
zılan Arap dili ve edebiyatma dair eser
lerde belagatla ilgili meselelere daha çok 
önem verildiği görülmektedir. Bu arada, 
belagat ilminin beyan kısmı hakkında 

bilgi vermek ve onu kendi mantığı için
de tutarlı felsefi bir temele oturtmak 
için yazılan önemli eserlerden biri de Es
rdrü'1- be1dga'dır. Abdülkahir ei-Cürca
nf eserinde faydalandığı kaynakları açık
ça belirtmemekle beraber Sfbeveyhi, Ca
hiz, Müberred, Amidf. Ebü Ali ei-Farisf 
ve Ebü Hilal el-Askeri gibi alimlerden 
nakillerde bulunmuş, bunun yanında gö
rüşlerini açıklarken hem Cahiliye devri 
hem de İslami dönem şairlerinden çok
ça beyitler nakletmiştir. H. Ritter. Esrd
rü '1- be1dga neşrinde bu na killerin kay
naklarını göstermeye çalışmıştır . 

Cürcanf Esrdrü '1- be1dga 'da esasen 
belagatın beyan kısmının konuları olan 
teşbih, istiare. mecaz. temsil ve kinaye 
yanında bedf' ilminin meselelerinden ci
nas, seci ve tatbiki ayrıntıl ı bir şekilde 
işlemiştir. Kendi zamanındaki edebi ten
kit ve belagat anlayışı üzerinde durarak 

Esriirü'l-belafja'dan bir sayfa (Süleymaniye Kıp., Hüsrev Pa· 

şa, nr. 654, vr . 2•) 

bu konuda gerçek anlamda ilmf düşün
cenin eksikliğinden ve müelliflerin ede
bi sanatların temelini teşkil eden mese
lelerle meşgul olmamasından yakınır ; 

böylece edebi zevkin hem öznel (sübjek
tif) hem de nesnel (objektif) yönlerini ele 
alan yeni bir ilim dalının (tieyan) temel
lerini ortaya koyar. Esrdrü '1- be1dga se
ri kat-ı şi'riyye (intihal) konusu ile sona 
erer. Eserde bu konular belli bir düzen 
içinde ele alınmayıp dağınık şekilde an
latılmıştır. Bu haliyle eser, daha sonraki 
yüzyıllarda ortaya çıkan benzerleri gibi 
öğretici olmaktan çok nazari olarak be
yan ilminin temeliendirilmesi maksadıy
la kaleme alındığı intibaını vermektedir. 
Esrdrü '1 - beldga 'nın. müellifin Del d' i
lü 'l -i'cdz'ı gibi bir plan uygulanmadan 
yazılması birtakım tekrar ve tedahülle
re yol açmış, bu sebeple Fahreddin er
Razı esere yeni bir şekil vermiştir (bk. 
DELAİLÜ'l-İ'CAzl. 

İlk defa Muhammed Abduh'un tashih
leri ve Reşfd Rıza ' nın açıklamaları ile ba
sılan Esrdrü'l- beldga (Kah i re 1320/ 1902) 
daha sonra Ahmed Mustafa ei-Meragl 
(Kah i re 13671 19481. İngilizce uzun bir mu
kaddime ile H. Ritter (İstanbul 1954) ve 
Muhammed Abdülmün'im ei-Hafacf (Ka
hire 1972) tarafından tahkik edilerek neş
redilmiştir. Ofset usulüyle çeşitli baskı
ları yapılan bu neşirler içinde H. Ritter'in 

ESRARÜ't- TEVHID 

çalışmasının büyük bir emek mahsulü 
olduğunu belirtmek gerekir. Esrdrü '1-
beldga H. Ritter tarafından Die Gehe
imnisse der Wortkunst (Asrar al·balaga) 
des 'Abdalqahir al-Curcani adıyla Al
manca'ya (Wiesbaden 1959), Celfl-i Tec
lfl tarafından da Farsça'ya (Tahran 136 1 
hş.) tercüme edilmiştir. 
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(bk. HAY b. YAKZAN). 

ESRAHÜ't- TEVHID 
( ~_,:.JI.JI_rl) 

Muhammed b. Münevver 
b. Ebu Said-i Miheni'nin 

(Vl. / XII. yüzyıl) 
Ebu Said-i Ebü'I-Hayr hakkında 

yazdığı menakıbname. 

~ 

~ 

Ebü Safd-i Ebü'I-Hayr'ın dördüncü ku
şaktan terunu olan Muhammed b. Mü
newer. tam adı Esrdrü't- tevJ:ıid ii ma
~amati'ş- Şeyi] Ebi Sa 'id olan eserinin 
önsözünde atası Ebü Safd hakkında ço
cukluğundan beri bilgi toplamaya me
raklı olduğunu. daha önce amcasının oğ
lu Cemaleddin Ebü Ravh Lutfullah b. 
Ebü Sa'd'in bu konuda Hdldt ü Süha
ndn-i Şeyi] EbU Sa 'id adiı bir kitap y~z
dığını. kendisinin ise buradaki bilgilere 
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