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islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 433-476 

TÜRK EDEBiYATlNDA MANZUM iLMiHAL VE FlKlH KiTAP

lARI iLE SON DEVRE AiT MANZUM BiR iLMiHAL: MA

NASTIRU MEHMED RI FAT BEY VE MANZUM iLMiHALi 

Harun KIRKil * 

Manzum Ilmihal (Poetry Catechlsm), Fıkh Books and A Manzum Ilmihal Belon!led 

to the Last Period ı n Turkish Llterature: Mehmed Rlfat Bey of Manastır and His 

Milnzum Ilmihal 

Many rellqious boks have been wrınen in Turkish Uterature poetry tradltion. Ilmihal 

(Ctechlsml books wrltten In the form of poetry and conslst of basic necessary 

Information whlch every muslim should know, are one of the this klnd. We dld not 

aware of anv separate work on the lssue and declded to write on this. We completed 

basic Information about this lssue by examının~ı the essentıal books belonqed to this 

area. We attach a text of an Ilmihal wrltten In the last period In order to promote an 

Idea. 

Özet 

Türk Edebiyatı nazım geleneğinde bir çok konuda dini muhtevalı eseler ya
zılmıştır. Manzum olarak kaleme alınan ve her müslümanın inanç ve ibadete dair 
bilmesi gereken bilgileri ihtiva eden ilmihal kitapları da bu türlerden biridir. Man
zum ilmihal ve fıkıh kitaplannın şimdiye kadar müstakil bir başlık altında incelen
mediğini gördük ve bu konuda yapılacak bir araştırmanın faydalı olacağına inandık. 
Bu türe ait belli başlı eserleri inceleyerek derieyebildiğimiz bilgileri bir araya getir
dik. Fikir vermesi açısından, son devirde kaleme alınan bir ilmihalin de metoini 
çal ışmamıza ilave ettik. 

I. Giriş 

Yüce Allah insanları , ulvi varlığına lman ederek kendisine ibadet ve itaat et
meleri için yaratmış ve onlara akıl ve düşünme melekesi vermek suretiyle yarattığı 
canlılar arasında üstün bir mevkiye yerleştirmiştir. 1 

• Kazakistan - Çimkent, Otırar Üniversitesi Felsefe FakOitesi Ö~retim Görevlisi 
1 Ömer NasOhi Bilmen, Büyük Islam llmihali, Istanbul, ts., s. 23. 
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Daha sonra Allah Teala, kullarına kendisini bildirdiği, onlara insanın yaratıcı
sıyla, insanın hemcinsi olan insan ile ve en nihayetinde, insanın tabiattaki canlı ve 
cansız diğer bütün varlıklar ile ilişkilerini bir düzene koyduğu ilahi bir program olan, 
tavsiye, emir ve yasaklarının bütününden oluşan ve bizim adına "din" dediğimiz 
hükümlerini indirmiştir. Zira insaniann kahir ekseriyeti, bütün bu bahsettiğimiz 
şeyleri kendileri tespit edip, kendi yanlışlanru, cebaletlerini, sapkınlıklannı fark 
ederek düzeltme yoluna gitmeyi tercih etmek iradesini göstermekten acizdir. Nite
kim aynı hakikati Namık Kemal şu şekilde ifade etmiştir: 

"Kimse tayin edemez alemde 

Kendi mahiyetini re'yi ile 

Münferit vasıta-i ru 'yet iken 

Göremez kendini dide bile'12 

Tarihin ilk devirlerinden itibaren, insanların zaman zaman düşmüş bulunduk
lan insanlık dışı çirkin hallerden kullarını kurtarmak isteyen Allah TeaHi, onlara dini 
ve dünyevi vazifelerini öğreterek hem dünya hem de ahiret saadetine nail olmalarını 
temin etmek için peygamberleri vasıtasıyla ilahi kurallarını bildirmiştir.3 

İşte, düşünme ve tercihte bulunma melekesini balışettiği insanoğluna Allah'ın 
en büyük lütuf ve yardımı, peygamberler vasıtasıyla din göndererek kullarına reh
berlik etmesi, insanlık haysiyet ve şerefine yakışır bir hayat sürmelerinde onlara 
yardımcı olmasıdır.4 

İlahi dinlerin son halkası olup bir rahmet ve hidayet dini olan İslam dininin iki 
temel esası ''iman" ve "ibadet"lerdir. Bu iki esastan birincisi olan ''iman" hem dlnin 
özü hem de yaratılış ve kainatın sırnın açıklamakta, ikinci esas "ibadet"ler ise, insa
nın kendisine varlık balışeden Rabbi karşısındaki mevkiini ve ona olan bağlılığını 
temsil etmektedir. s 

İlmihaller, öncelikle inanç esaslan ve ibadetleri, İslam'ın fert ve cemiyet ha-
. yatma dair ortaya koyduğu prensipleri, tavsiye, emir ve yasaklan ile müslümanların 

tarih boyunca bu prensipler muvacehesinde kazanmış oldukları örf-anane ve adetle
rini, bir de İslam alimlerinin anlayış ve uygulamalarını ihtiva ettikleri için, 
müslüman bir ferdin baş ucundan eksik ederneyeceği en temel eserler mabiyetinde
dir.6 

Kelime olarak "hal ilmi" ve "din kaidelerini öğretmek üzere yazılmış kitap" 
manalanna gelen ilmihal, kısaca "davranış bilgisi"7 demektir. Terim olarak ise, 
"inanç, ibadet, muamelat, ahlak konulan, yer yer büyük peygamberler, ayrıca Resul-

2 Ali Ertem, Niimık Kenıfil"in Şiir/eri, Istanbul Kiıabevi, Istanbul 1957, s.203. 
3 Ömer Nasühi, Bilmen, a.g.e, s. 23. 
4 Tayyar Altıkulaç, ltmihn/, lman ve Ibadet/er, TDV Islam Araştırmaları Merkezi, Ankara ts. , c. 1, s. IV. 
s Tayyar Altı kulaç, a.g.e., s. IV. 
~Tayyar Altı kulaç, a.g .e., s. IV. 
7 Hayreddin Karaman, Ali Bardako~lu, Yunus Apaydın, J/mihnl, c. 1, s. X rX. 

l 
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i Ekrem'in hayatına dair özlü bilgiler içeren el kitabı"8 olarak tanımlanmıştır. Bu 
kelime, dinen mesiH kabul edilen her insana, kendisinden beklenenleri yerine getir
mesinde rehberlik etmek gayesiyle, bilmesi gereken temel dini bilgileri derli tophı 
bir şekilde ihtiva eden eserler için kullanılmıştır. 

Zaman zaman, herhangi bir sahaya dair temel bilgileri ihtiva eden eseriere de 
ilmihal ismi verilmişse de, bu şekilde kullanılması yaygınlık kazanmamıştır; Hüse
yin Remzi, İHiveli ilmihal-i Tıbbi ve Auguste Comte'nin Türkçe'ye "Pozitivizmin 
İlmihali" adıyla tercüme edilen eserinde olduğu gibi. 

Hz. Peygamber'in "ilim öğrenmeyi kadın-erkek her müslümana farz kılması"9 

müslüman olan her ferdin, dini vazifelerini yerine getirip, heHil ile haramı, doğm ile 
yaniışı birbirinden aynacak kadar bilgi sahibi olmasının farz olduğu hükmünü ortaya 
çıkarmıştır. 10 

Farz olan ilmihal bilgilerine yönelik ilmi gelenek hicri 4. asırda (miladi 10. 
yy.) başlamış, ilmihal türü eserlerin telifine ise, muhtemelen hicri 9. ve 10. asırda 
(15. ve 16. yüzyıllar) ba:şlanmıştır. 11 

İlk devirlerde yazılan eserler din eğitiminde kullanılmak üzere bilhassa din 
alimlerine yönelik telif edilmiş eserlerdir. Bu eserler muhtasar veya geniş hacimli
dirler. Zamanla, temel mevzillarda muhtasar bilgiler ihtiva eden, sade bir dil, anlaşı
lır bir üslfıb ile kaleme alınıp hatta ezberlenmeye müsait eseriere ihtiyaç duyı.ılmuş 
ve Osmanlılar devrinde ilmihal türünde ilk eserler telif edilmiştir. 12 

Ebu'l-Leys es-Semerkandi'nin namaz mevzfılarına dair kaleme aldığı "Mu
kaddime" isimli risalesi, Kutbüddin İznik! tarafından tercüme edilerek diğer ibadet
lere ait mevzfrlar ile ahlak ve akaide dair bilinmesi gereken esasıann da ilave edil
mesiyle meydana getirilen "Kitabu '1-Mukaddime" isimli eser, Osmanlı devrinde 
telif edilen ilk ilmihallerden biridir. 13 

Abdülaziz Farisi'ye ait "Umdetü 'i-İslam" isimli bir diğer eser de, aynı şekil
de, Abdurrahman Aksarayi tarafından "İm/idü '!-İslam" ismiyle tercüme edilip yeni 
konuların ilavesiyle hazırlanarak Osmanlı devrindeki ilk ilmihallerden biri olmuş
tıır. 1 4 

ilmihal nev'inin ilk örnekleri arasında yer alan bir diğer eser de, Harizm 
Türkçesiyle, 12 ila 13. yüzyıllarda yazıldığı tahmin edilen, Mehmed b. Bali tarafın
dan 15. yüzyılda Anadolu Türkçe'sine çevrilen "Güzide" isimli ilmihaldir. 15 

8 Hatice Kelpetin, "tlmihal", DlA, lslanbul2000, XXII, 139. 
9 lbn Mace, "Mukaddime", 17. 
10 Harndi Döndüren, Delilleriyle Isi/im /tnıihali, Erkarn Yay., lstanbul2003, s. 7. 
11 Hatice Kelpetin, "a.g.md.", s. 139. 
12 Hatice Kelpetin. "a.g.md.", s. 139. 
13 Hatice Kelpetin, "a.g.md.", s. 139-1 40. 
14 Hatice Kelpetin, "a.g.md.", s. 140. 
l$ Hatice Kelpetin, "a.g.md." , s. 140. 
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Bu tür eserlerde ilmihal adının ilk kullanımına 17. yy .da kaleme alındığı tah
min edilen Mızraklı İlmihal' de rastlamaktayız. 

Tanzimat sonrası dönemde açılan okulların müfredatında din derslerinin yer 
alması ve yapılan incelemeler ile mevcut kitapların, din öğretimi ihtiyacını karşıla
mak noktasında yetersiz olduğunun tespit edilmesiyle, eğitim ve öğretime yönelik 
yeni ilmihallerin yazılmasına ehemmiyet verilmiştir. 

Bu yazım faaliyetleri Il. Meşrutiyetle hız kazanmış, Cumhuriyet devrinde de 
daha düzenli bir telif anlayışıyla devam etmiştir. Bu dönemde kaleme alınan eserle
rin başlıcaları şunlardır: Ahmet Harndi Akseki, İslam Dfni; Ömer Nasfıhi Bilmen, 
Büyük İslam İlmihali; Mustafa Asım Köksal, İlmihal; Ali Fikri Yavuz, Geniş İsliim 
llmihali; Süleyman Ateş, Muhtasar islam İlmihali; Harndi Döndüren, Delilleriyle 
İslôm İlmihali; İbrahim Kati Dönmez başkanlığında bir heyet tarafından hazı.rlanıp 
Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı tarafından yayınlanan, İstarn 'da İnanç 
İbridet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmalan 
Merkezi'nce hazırlanan İlmihal. 

Zikrettiğimiz bu genel ilmihallerin yanında, yalnız bir konuya dair yazılan, 
yahut bir mezhep veya tarikatın hükümlerini ihtiva ederek belli bir zürnreye hitab 
eden özel ilmihaller de mevcuttur. Selamİ Ali Efendi'nin Tarikat ilmihali (İstanbu l 
Belediyesi Atatürk Kitaplığı , nr. 1081), Mehmed Zihni Efendi ' nin Hanımlar ilmiha
li (İstanbul 1321), Abdurrahim Huli'nin İmiimiyye ilmihali (İstanbul 1341), Haydar 
Kaya'nın Bektaşfilmihali (İstanbul 1976), Hüseyin Hıfzi'nin Kızlara Küçük ilmihal 
(İstanbul 1329), Uryanlzade Ali Vahid'inAsker imihali (İstanbul 1332, 1334, 1927) 
yukarıda bahsettiğimiz sınıfa dahil olan eserlerden bazılarıdır. 

Konu ve muhtevalarına göre tasnif edilen ilmihaller, hacimleri dikkate alına

rak, ansiklopedik, muhtasar, mufassal, cep ilmihali olmak üzere de sınıflandırmaya 
tabi tutulmuştur. 

Buraya kadar, ilmihallere dair genel bilgiler verilmeye çalışıld ı. Bundan son
raki bölümde ise, çalışmamızda incelemiş olduğumuz Ravzatü 'l-fmiin'ın da arasında 
bulunduğu manzum ilmihaller ele alınacaktır. 

II. Türk Edebiyatında Manzum ilmihatler 

t;' Türklerin İslam dinini kabulünden sonraki tarihe ait kültürel malzemeler tet-
k.ik edildiğinde, yeni dinin kabUlüyle edebi hayatta bir canlanma meydana geldiği 

görülmektedir.16 İslamiyetİn kabulünden sonra tercüme veya teljf yoluyla; fıkıh, 
kelam, tasavvuf, enbiya ve evliya kıssaları, tabakat ve menakıp kitapları , Tevhid, 
Münacat, Na't, Mi'raciye, Esrna-i Hüsna, Esrna-i Nebl, Kırk-Yüz ve Bin Hadis Ter
cümeleri, Siyer ve Şemail, Mevlid ve Hilye, Ahval-i Kıyamet ve akaid, namaz ve 

16 Bilal Kemikli. "Popüler Dini KültOıümüze Dair Bir Man:ıQme ve Üç Şair -HudA Rabbim ManzOrnesi Etrafında 
Tartışmalar-",/s/timl Araştırmalar Dergisi, XIV/3-4, Ankara 2001, s. 492. 
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oruç balıisierine dair küçük risaleler, Menasikü' l-Hac ve dini hikayeler olmak üzere 
sayısız manzum eserler meydana getirilmiştir. 17 Bu eserlerden bazısı mi.irettep divan
larda veya mesnevllerde yer alırken, bazıları da müstakil bir eser olarak tertip edil
miştir. Kolay okunmaları ve ezberlenmeleri düşüncesiyledir ki bu dini eserlerin bir 
çoğu manzum olarak kaleme alınmıştır. 18 

Manzurn ilmihaller de, edebiyat tarihi ve nazariyatma dair meydana getirilen 
eserlerde, müstakil bir tür olarak ele alınarak layıkı vechile incelenmek yerine, farklı 
konularda muhtelif bir çok eser ile bir arada incelenerek, tafsilatına gjrilmeksizin 
kısaca tetkik edilmiş ve bu sahada şu ana kadar yapılan çalışmalar içerisinde gerek
tiği gibi değerlendirilememiştir. 

Sadece, bir heyet tarafından hazırlanmış olan İsliimi Türk Edebiyatmda Şekil 
ve Nevilere Giriş isimli çalışmada manzum fıkıh ve akaid eserleri ayrı bir bölüm 
olarak değerlendirilmiştir. Eserde bu sahaya dair Devletoğlu Yusuf'a ait VikOye
name isimli bir ilmihal kısaca tanıtılmıştır. ı9 

Kişinin günlük hayatında sürekli karşı karşıya bulunduğu meselelere dair di
nin ortaya koymuş olduğu temel hükümleri bilmesinin, Hazret-i Muhammed 
(s.a.s.)'in bir hadisine20 istinaden farz olarak kabul edildiğini yukarıda beyan etmiş
tİk. Bu anlayışın tabii bir neticesi olarak, bu bilgileri ihtiva eden pek çok ilmihal telif 
edi lmiştir. Bu eserlerin bir çoğu mensur olmakla birlikte; 

1- ilmi bir şahsiyeti olan müellifin aynı zamanda edebiyat sahasında da kabi
liyetli bir kişi olması , 

2- Eserin ihtiva edeceği bilgilerin manzum olarak sunulduğunda daha kolay 
öğrenileceğinin düşünülmesi, 

3- Müellifın muhatabı olan okuyucu kitlesini sıkmamak ve eserin dizibesinin 
artırılmasında edebi sanatların sunmuş olduğu imkanlardan istifade etmek, 

4- Eser tercüme edilerek hazırlanmış ise eserin aslının manzum olması , 

gibi sebeplere binaen ilmihallerin küçümsenemeyecek bir kısmı da manzum 
olarak telif edilmiştir. Şimdi bu çalışma esnasında tespit edebildiğimiz diğer man
zum ilmihallerin kısaca tanıtılmasına geçebiliriz. Bunları şöylece sıralamak müm
kündür: 

- Vikiiye-niime (Devletoğlu Yusuf) 
- Ravzatü 'i-lman (Halil, Mustafa b. Y\ısuf) 
- Manzum Ilmihal (Ali Efendi) 

ıl Bk. Agah Sırrı Levend, "Dini Edebiyatımı:zın Başlıca Ürünleri", TOrk Dili Aralttnmılan Yıllığı-Belleıen, 1972, 2. 
Baskı, Ankara 1989, s. 35-80; A mil Çelebio~lu, Tilrk Edebiyatmda Mmızum Dini Eseler, Şükrü Elçin Arma~anı, 
Ankara 1983, s. 153-166; Eski Tiirk Edebiyali Araştırmaları, MEB Yayın ları, istanbul 1998, s. 349-365. 
18 Bilal Kemik li, "a.g.m.", s. 492. 
19 NeciA Pckolcay-Selçuk Eraydın-Mustafa Tahralı-Mustafa Uzun-M. HUsrev Suba.şı, İs/Om/ Tiirk Edebiyatmda Şekil 
ve Nevilere Giriş. Kitabevi, lstanbul2000, s. 276-277. 
:ıo lbn Macc, "Mukaddime", 17. 
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- Manzum Ilmihal 
- Manzum Feniiz (Halim Efendi) 
- Manzum Fıkıh 
- Manzüme fi 'i-ilmi 'i-hal (Vidinli Sadi Efendi) 
- Manzum Fıkıh Kitabı 
- Hüdci Rabbim Manzumesi (Sun 'u Ilah Gaybl) 
-Diğerleri 

Vikiiye-'nfzme (Devletoğlu Yusuf) 

Tacüşşeria Mahmud b. Ahmed b. Ubeydillah eı:Mahbi'ıbi tarafından kaleme 
alınan Vikiiyetü 'r-riwiye fi mesciili '1-Hidaye adlı eserin tercümesidir. Anadolu Türk
çesine kazandırılan ilk manzum ilmihaldir. Vikiıye, Vikfıye Tercümesi, Hidclye ve 
Vikiıye Tercümesi isimJeriyle de anılan eser Vikiiye-nô.me ismiyle meşhur olmuştur. 

Tercümeye hicri 827/ 1423 yılında başlayan Devletoğlu Yusuf eserini 
828/1424 yılında tamamlayarak devrio padişahı Sultan ll. Mur~d'a takdim etmiştir.21 

Bu sebeple esere Murad-ncime de denilmektedir. Katip Çelebi'nin tercüme tarihi 
olarak vermiş olduğu 867 yılı yanlıştırY Zira Devletoğlu, eserin nazım tarihini kesin 
bir şekilde bizzat kendisi kaydetmiştir. 

. Kendisi hakkında Balıkesidi olduğundan başka herhangi bir malUmata rastla
nıtamamıştır.23 Eserini, halka dini bilgiler vermenin yanında kadılara da yardımcı 
olmak gayesiyle Türkçe ve manzum olarak kaleme aldığını söyleyen müellif, eserin 
aslını doğrudan doğruya tercüme etmemiş, bunun yanında başka eserlerden de isti
fade ederek nakillerde bulunmak sOretiyle eserine yarı telif bir eser hüviyeti kazan
d ırmıştır. 

6960 beyit olan eser son derece kapsamlı bir çalışmadır. Mesnevi tarzında ka
leme alınan eser " failatün fıiiH1tün lailün" veznindedir. Besınele'nin fazi letiyle 
esere başlanılmakta, tevhid ve na't kısımJannı müteakiben, eseri telif sebebinin bil
dirildiği kısma geçilmekte, burada şer'i hükümler ve kadılıkla aHikah meselelerden 
bahsedilerek eserin mahiyeti hakkında malumat verilmektedir. Gene bu bölümde 
eserin Hanefi fıkhı esas alınarak kaleme alındığı bildirilmektedir. 

Mevzilların anlat~mında yer yer sohbet havasına girilerek esere rahat bir anla
tım kazandırılmıştır. Eserin dilinde Arapça ve Farsça terkipierin çok fazla yer alma
dığı , eserin rahatlıkla anlaşılabilecek bir sadelikte olduğu görülmektedir. Edebi süs 
ve sanatlara ağırlık verilmeksizin, canlı, sade ve kuvvetli bir ifade gücüne sahip olan 
Vikiıye-name Türk dili için zengin bir kaynaktır.24 

Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi bölümünde 4439 
nurnarada kayıtlı nüshası 93 varak olup talik hat ile 17 satır halinde yazılmıştır. Fa-

ll Ncelll Pekolcay v.d~r., n.g.e., s. 276·277. 
ll Kitip Çelebi. Keifıl 'z-zünun mı estimi'/- kütüb ve '1-fıinun (nşr. M. Şerefenin V altkaya-Kilisli Rı Fat Bilge), MEB 
Yayınları, İstanbull971 , ll, 2024. 
ll Mustafa Özkan, "Devleıo~lu Yusur·, D/A, Isıanbul 1994, IX, 243. 
l • Mustafa Özkan. "a.g.md.", s. 244. 
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kat tam bir nüsha olarak görülmemektedir. Hicrl 827 yılına ait olan bu nüshanın dış 
ebatları 196 x ı 25 mm. ile 145 x 70 mm. dir. TSMK'de bulunan nüsha ise yine talik 
hat ile yazılmış olup 240 varak tır. Viköye-name'nin, Süleymaniye Kütüphanesi'nin 
diğer bölümleri (mesela bk. Beşir Ağa, nr. 71), Ankara Milli Kütüphane (nr. A94), 
British Museum (Or., nr. ı 166), Bibliotheque Nationale, (Supplement Turc. nr., 26) 
gibi pek çok Kütüphanede değişik yazma nüshaları bulunmaktadır. 

Ravzatü 'l-i man (Halil, Mustafa b. Yusuf) 

Asıl adı Mustafa b. Yusuf olan Halil'e ait manzum bir ilmihal olup kütüphane 
kayıtlarında üç nüshası tesbit edilmiştir. Üç nüshanın da beyit ve varak adetleri fark
lıdır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde kayıtlı bulunan iki nüsha yine şaire 
ait olan dlvançe ile beraber bulunmaktadır. Ravzatü 'l-Iman, Emanet Hazinesi 1486 
numaralı nüshanın 23b-76" sayfaları arasında .yer alı r ve ı ıl O beyittir. Rev an 613 
numaralı nüshada ise ilmihal 22b-7 s• sayfaları arasında yer almaktadır ve ll 18 be
y ittir. Manisa İ l Halk Kütiıtphanesi'nde 6323 nurnarada kayıtlı olan ni.isha ise sadece 
Ravzatü '1-lmôn'ı ihtiva eder. ı b-33° sayfal~rı arasında yer alır ve 1014 beyitten mü
teşekkildir. 

Başı: "Çü oldı ism-i I:J~ bu fetl~a miftal) 

Açılur bab-ıma'na dinse Fetta~" 

Sonu: "Oldı tarib-i ~ol5-uz yüz seksen altıda tamam 

Ber-Resul ü al ü aşl:ıabeş ~alatü ve's-selam" 

Halil' in Osmanlı devri meşhur hattadanndan Hayreddin b. Hatibi'l
Mar'aşi'nin torunu olduğundan başka kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hatiıne kıs
mından öğrenildiği üzere Ravzatü 'l-Iman isimli eser l 578 (986) yılında tamamlan
mıştır. 

Eserin tamamında . bir tek aruz vezni kullanılınayıp sırasıyla anızun, 

Mefa'llün Meia'llün Fe'ulün, (1-170) Fa'ilatün, Fa'ilatün, Fa'ilün (171-1056), 
Mefa'ilün Mefa'ilün Mefa 'ilün Mefa'ilün (1057-1110), Fa' iHltün Fa' iHHün 
Fa'ilatün Fa'ilün (1 111-1124) vezinleri kullanılmıştır. En çok kullanılan vezne 
bakarak eserin Fa'ilatün, Fa'ilatün, Fa'ilün vezniyle yazıldığın ı söyleyebiliriz. 

Eser, 1057. beyit ile 11 ı o. beyitlerde yer alan ve Meia'ilün Meia'ilün 
Mefa'llün Mefa'ilün vezniyle yazılan "Babün Fi Beyan-i 'İbadeti' l-Ma'nevi" 
başlıklı kaslde haricinde mesnevl nazım şekliyle kaleme alınmıştır.25 

25 Halil ve Rav::ntıi '1-lmiin isimli eseri hakkında daha lafsilatlı bilgi için bk. Harun Kırkıl, Halil. Hayali. Eserleri ve 
Ravzatü ·ı-lman Isimli Eserinin Metin Tedkiki, Istanbul 2005 (yayımlanmamış yüksek lisans tezi) 
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Manzum ilmihal (Ali Efendi) 

Ali Efendi hakkında kaynaklarda herhangi bir malumata rastlanmamıştır. Mü
ellifin manzum ilmihali Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş bölümü 681 nurna
rada yer almaktadır. Ali Efendi'nin eseri diğer ilmihallere nispetle biraz daha küçük 
hacimlidir. 

İki sütun halinde 9 satır olarak yazılan eser 7 varaktır. Eser 195 x 130 mm. 
140 x 100 mm. ebatlarındadır. Varak 1 b ile 7b arsında lll beyitten müteşekkil olup 
adeta küçük bir mesnevidir ve "Mela'ilün 1 Meta'ilün 1 Fe'illün" vezniyle yazıl

mıştır. 

Besınele ve Hamdele kısmı (1-4), Dibace (5-11), Amentü Billah (12-24), Ve 
Melaiketihi (25-31), Ve Kütübihi (32-42), Ve Rusülihi (43-51 ), Ve'I-Yevmi'I
Ahiri (52-69), Ve Bi' l-Kaderi HayrihiVe Şerrihi Min AIJahi Teala (70-80), Şe
raiti ' l-İslam (81-86), Münacat (87-11 I) olmak üzere lO bölümden meydana gelen 
eserde daha çok iman esaslan ele alınmıştır. 

Eserin hangi yıl tamamlandığına veya istinsah edildiğine dair herhangi bir ka
yıt yoktur. Beyaz renk alıarlı ve filigranlı kağıt üzerine düzgün bir nesih hattıyla , 

metin kısmı siyah mürekkep, başlıklar ise kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. 

Cedvelsiz ve serlevha tezhibsizdir. Krem renk karton ile ciltlenmiştir. 

Manzum ilmihal 

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdai Efendi bölümü 512n nurnarada yer alan 
eserin müellifi kaydedilmemiştir. Dış ebatları 172 x 131 mm. iç ebadlan 145 x 80 
mm. olan eser, bir mecmuanın 186b ve 207b sayfalan arasında yer alm.aktadır. 886. 
hicrl yılın 15 Muharrem Cumartesi günü tamamlanmJştır. 

Krem renk abersiz kağıt üzerine talik hattıyla yazılan eser 22 varaktır. Farsça 
bir eser olup 819 beyit ve 39 bab başlığı ihtiva etmektedir. Metin siyah mürekkep, 
konu başlıkları ise kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Cedvel ve serlevhası yoktur. 
Satır sayısı her sayfada değişmektedir. Fazlasıyla tahrip olmuş eserde yer yer kurt 
yenikleri vardır. Eser sırtı deri ile kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

Manzum Peraiz (Halim Efendi) 

Süleymaniye Kütüphanesinin Hacı Mahmud Efendi Bölümünde 1 190 nurna
rada yer alan eser 13 varaktır. Çift sütun halinde 17 satır ve Talik hattı ile krem renk 
fıligran lı kağıda yazılan eser 234 x 132, 170 x 65 mm. ebatlanndadır. Esas metin 
siyah mürekkep ile bab başlıklan ise kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Farsça yazı
lan ilmihal 281 beyittir. Cildi mukavvadır. 
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Süleymamiye Kütüphanesi Mihrişah Sultan bölümü 44,4 nurnarada yer alan 
eser bir mecmuanın 1 b ile 66b varakları arasında yeralmaktadır. Yer yer sarı ve krem 
renkli gene alıarlı ve alıarsız kağıt üzerine esas metin siyah, bab başlıkları ise kırmızı 
renk mürekkep ile yazılan eser 66 varaktır. Tek sütun halinde 19 satıra nesih hattı ile 
yazılmıştır. 165 x 108, I 45 x 73 mm. e batlarında olan eser serlevhasız, tezhipsiz ve 
cedvelsizdir. Miklepsiz, şemseli deri ciltlidir. Müellifıne dair bir malUmat olmadığı 

gibi telif veya istinsah tarihine de rastlanılamamıştır. Yer yer mensur kısımları da 
olan eser 824 beyittir. 

Manzume fi 'l-i/mi '1-hfıl (Vidinli S adi Efendi) 

Süleymaniye Kütüphanesi Es'ad Efendi bölümü 3569 nurnarada yer alan eser 
bir mecmuanın 4b-l93 varakları arsında bulunup 16 varaktır. Hicri 994 (1586) yılın
da yazılan eser, 1176 (1762-1763) senesinde Hafız Hüseyin b. el-Hac İsmail 
Ayvansarayi tarafından istinsah edilmiştir. Sarı renk fıligranlı kağıt üzerine, nesih 
hattı ile çift sütun ve 15 satır halinde yazılan eserinebatları 208 x 148, 147 x 101 
mm.dir. Esas metin siyah mürekkep, bab başlıkları ise kırmızı mürekkep ile yazılmış 
olup serlevhası tezhibsizdir ve cedvelleri kırmızı mürekkeb ile çekilmiştir. Ebru ile 
kaplanmış mukavva bir cildi vardır. 

Eser, "Haza risale-i Sa'di" başlığıyla başlamakta ve şu beyit ile bitmektedir: 

"Dört mahalde gusl itmek sünnet oldı ey Sa'id 

Vakfe vü ihram ü yevm-i cum'a ile yevm-i 'iyd" 

350 beyitten müteşekkil olan eser 45 konu başlığına sahiptir. 278 beyti 
"Melailün 1 melailün 1 feillün" vezninde kaside nazım şekliyle, 72 beyti ise 
"Failatün 1 failatün 1 failatün 1 failün" veznindedir ve mesnevi nazım şekli ile 
yazılmıştır. 

Eserin sonunda şöyle bir kayıt vardır: 

"Bu kitap Üsküdarda Rum Muhammed Paşa Cami-i Şerifı'nin karşısında 
Çukursaray dimekle maruf Ahmed Paşa-zade Beğ'in konağında yazılmıştır. Hak 
Sübbanehu ve Teala Hazretleri dahi nicelerin yazmasun nasib eyleye amin bi
hürmet-i Ta-bii ve Ya-sin." 

Bu not müellife ait olabileceği gibi müstensih tarafından yazılmış olması da 
mümkündür. 
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Manzum Fıkıh Kitabı 

Süleymamiye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi bölümü 3486/2 nurnarada 
yer alan eserin başı ve sonu eksiktir. Müellifıne dair herhangi bir bi lgiye de rastlan
mamıştır. Adı geçen mecmuanın 42" ilel24b varakları arasında yer alan eser 201 x 
134, 136 x 87 mm. ebatlarında olup 84 varaktır. Ahartı ve fıligranlı krem renk kağıt 
üzerine iki sütun halinde 15 satıra nesih hattıyla yazılmıştır. Esas metin siyah renk 
mürekkep, bab başlıkları ise kırmızı renk mürekkep ile yazılmıştır. Serlevhası ve 
cedveli yoktur ve tezhipsizdir. Mukavva ciltli olup sırtı deridir. 50 bab başlığı ve 
2444 beyit ihtiva eden eser "Failatün 1 failatün 1 lailün" vezniyle yazılmıştır. 

Hiida Rabbim Manzumesi (Sun'ullah Gaybi) 

Küçük hacimli bir manzilme olmasına rağmen şöhretine binaen burada yer 
vermekte fayda gördüğümüz eser, Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Y azınala
rı bölümünde ll O nurnarada yer alan bir mecmuanın 27" ile 30" varakları arasında 
yer almaktadır. Diğer bazı kütüphanelerde de nüshaları bulunmaktadır.26 

Müellifınin tam ismi "Sun'ullah b. Ahmed b. Beşir" ve "Kalburcuzade 
Sun'ullah Gaybi el-Kütabyevi"dir. Doğum tarihi bilinememekle beraber Kütahyalı 
olduğunda genel bir kanaat vardır. Kütahya'nın ileri gelen ailelerinden birine men
suptur. Vefat tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı hicri 1076/1668 senesinden sorıra verat etmiş olabileceğini düşünmekte
dir. 27 

"Hüda Rabbim nebim hakka Muhammeddir Resı1lullah" ınısraı ile başlaması 
sebebiyle halk arasında ''Hüda Rabbim" ismiyle meşhur olmuştur. "Mefallün 1 
melailün 1 melailün 1 mef'ailün" vezniyle ve kaside nazım şeklinde kaleme alınan 
eser 52 beyitten müteşekkil küçük bir manzilmedir. Başlıca üç bölümden meydana 
gelen eserin birinci kısmında imanın altı esası, ikinci kısmında islam'ın şartları ile 
namazın, abdestin, guslün ve teyemmümün farzları ve vacib oluşu, üçüncü ve son 
bölümde ise "beyan-ı istiğtar" adı altında Allah Tealaya mi.inacatı yer alır. 

Diğerleri 

Kütüphane katalogları tetkik edildiğinde, namaz, oruç, hac, zekat gibi mevzı1-
larda yazılmış pek çok fıkl1i manzume görülecektir. Manziime-i Elli Dört Farz, 
Manzume-i Otuz İki Farz, Manrume-i Farz ve Sünnet, Manrume-i Ferôiz isimli bu 
gibi eserlerin çoğu, birkaç varaklık eserler olup ilmihal olarak kabul edebileceğimiz 
bir hacme ve muhtevaya sahip olmayan, adı üzerinde küçük manzilınelerdir. Bunlar
dan bazılarının kayıtlarını vermekte fayda vardır: 

26 B k. Bilal Kemik! i, Sun 'u/lah Gaybi Divtimlnceleme Metin, MEB Yayınları, lstanbul2000. s. 47. 
27 1. Hakkı Uzunçarşı lı. Küuıhya Şehri, Istanbul 1932, s. 235. 

l 
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1- Manzume-i Ellidört Farz, Süleymaniye Ktp., Es'ad Efendi 3569/1, 1-3 vr., 
7 str., Nesih, 208 x ı48, ı30 x ıoo mm. 

2- Manzum Feraiz, Süleymaniye Ktp., Antalya-Tekelioğlu 8 l 7/3, 21 b-22b vr., 
ı7 str., Nesih, 210 x 145, 135 x 65 mm. 

3- Manzum Feraiz, Süleymaniye Ktp., Es'ad Efendi 3448/5, 49-55 vr. , 21 str., 
Talik, ı93 x ı 15, ı40 x 65 mm., 10ı5 h. 

4- Manzum Feraiz, Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa 30417, ı 40-170 vr., 17 
str., Talik, 197 x 142, 155 x 75 mm., ı061 h., meşin cildi. 

5- Manzame-i FerJiz, Aıa.mı Efendi, Süleymaniye Ktp., Es'ad Efendi ı ı35/8 , 
ı23-ı24 vr., bb. str., Talik, 205 x ı48, b x b mm. 

6- Manzum İlmühal, Süleymaniye Ktp., Serez 3915/3, 95-99 vr., 25 str., Talik, 
186 x 21, 165 x 73 mm., meşin ciltli. 

7- Manzume Fi 'l-Fedıiz, Süleymaniye Ktp., Reisü'l-Küttab 1172/1, ı-12 vr., 
bb. str., Nesih, 208 x 145, bb x bb mm. 

8- Manzume Fi 'l-Feraiz, Süleymaniye Ktp., Relsü'l-Küttab ı ı 72/9, 32-34 vr., 
23 str., Nesih, 208 x 145, 192 x ı23 mm. 

9- Manzume Fi'l-Feraiz, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa 2750/l 1, 107-1 ı o 
vr., ı9 str., Nesih, 2ı0 x 153, 140 x 80 mm. 

10- Manzum Feraiz, Tursunzade Abdullah Feyzi, Süleymaniye Ktp., İsmihan 
Sultan 248/6, 120-135 vr., 19 str., Nesih, 210 x 150, ı 10 x 80 mm., h. 1008, meşin 
cildi. 

11- Manzume Fi '1-Feriiiz, Candi Tace'd-din Ahmed b. Mahmud b. Ömer, Sü
leymaniye Ktp., La.leıi 1328/2, 30-44 vr., 10 str., Talik, 188 x 135, 120 x 88 mm. 

12- Manzum Feraiz, Süleymaniye Ktp., Laleli 1308/3, 129-133 vr., 19 str., 
Talik, 213 X 150, 140 X 87 mm. 

13- Manzum Fıkıh, Süleymaniye Ktp., Laleli 1980/5, 39-54 vr., 17 str., Nesih, 
206 x 145, 150 x 9Ş mm. 

14- Manzame-i Feraiz, Kaysari Abdu'l-muhsin b. Mecdü'd-din, Süleymaniye 
Ktp., İsmihan Sultan 24511, ı2 vr., 9 str., Nesih, 182 x 120, 11 5 x 60 mm., Serlevha 
tezhipli, meşin ciltli. 

15- Manzum Feraiz, Rılşenl, Süleymaniye Ktp., Antalya-Tekelioğlu, 902/3, 
204b-227", 23 vr., 15 str., Nesih, 220 x 180, 160 x 96 mm.,h. 1119, meşin ciltli. 

16- Manzume-i Feraiz, Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, 1027/12, 132-145 
vr., 15 str., Talik, 180 x 125, 105 x 70 mm., meşin ciltli. 

17- Manzum Feraiz, Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, 30417, 140-170 vr., 
17 str., Talik, 197 x 142, 155 x 75 mm., Ömer, h. 1061, meşin ciltli. 
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18- Manzümfıtü '1-Feniiz, Süleymaniye Ktp. , Es'ad Efendi, 3783/24, 241-242 
vr., bb. str, Ta1ik, 188 x 95, bb .. mm. 

III. Manastırlı Mehmed Rıfat Bey ve Manzum ilmihali 

Hayatı 

1851 senesinde Manastırda doğan28 Mehmed Rı fat, Atina muhacirlerinden 
alay katibi Raşid Efendi 'nin oğludur.29 Tahsilini Harbiye Mektebi 'nde tamamlaya
rak kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.30 Göstermiş olduğu başarılar sebebiyle 
Mekatib-i Askeriye Nazırı Süleyman Paşa'nın teveccühlerini kazanarak Binbaşı 
rütbesine terfi etti. Sultan Abdülaziz'in tahtından indicileceği gece Daimabahçe 
Sarayını kuşatmakla vazifeli Mekteb-i Harbiye talebelecinden oluşan taburun başına 
getirildi.31 

Osmanlı - Rus harbine de katılan Mehmed Rıfat bu savaşta esir düşmüştür. 
Barıştan sonra 1877 senesinin Eylül ayında İstanbul'a dönerl2 fakat Sultan Abdüla
ziz'in hal'i vakasına katılmış olması sebebiyle Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 
rütbesi Kaymakamlığa terfi etticilerek Şam'a gönderilir.33 Bir daha İstanbul'a döne
rneyerek 1907 senesinde son tayin yeri olan Halep'te vefat eder.34 

Namık Kemal'in tesiriyle edebiyat ve yayın hayatına atılmış,35 Mekteb-i Har
biye'deki hocalığı esnasında, askeri bilgilerin geliştirilmesi ve milli hislerin güçlen
dirilmesi gayesiyle "Çanta" isimli bir de mecmua çıkarmıştır.36 Aynı zamanda İbret 
gazetesinde hem "Bir Asker" müstear ismiyle hem de kendi adıyla yazılar yazmış
tır. 37 

Dini ve la-dini sahada vermiş olduğu eserleri göz önünde bulundurolduğunda 
son derece velfıd bir müellif olduğu görülmektedir. Gerek yakın arkadaşı Hasan 
Bedreddin ile beraber gerekse kendi müstakil çalışmaları ile bir çok tiyatro eseri 
kaleme almış ve yabancı dilden eserler tercüme etmiştir. 1873 - l 879 seneleri arası
na yayımlanan bu çalışmalar ile Manastırtı Mehmed Rıfat Türk Tiyatro edebiyatının 
da mühim simalanndan biri olmuştur. 

11 Mustafa Koç. "Rıfat Mehmed". Türk Dili ve Edebiyarı Ansildopedisi, Dergah Yayınları, Istanbul 1977-1998, V ll, 332. 
29 Alim Kahraman, "Mehmed Rı fat (Manasıarlı)". DlA, Ankara 2003, XXVIII, 519' 
ıo Alim Kahraman, "a.g.md.", s.519. 
ı ı Alim Kahraman, "a.g.md.", s.S 19. 
Jl Alim Kahraman, "a.g.'md.", s.519. 
ıılbnOiemin Mahmud Kemal lnal, Son Asır Tt'it* Ştiirleri, MEB Yayınları, Istanbul 1969, ll, 1456. 
ı4 lbnOlcmin Mahmud Kemallnal, n.g.e. , s. 1456. 
ıs Alim Kahraman, "a.g.md.", s.519. 
30 Alim Kahraman, "a.g.md.", s.S 19. 
J7 Alim Kahraman, "a.g.md.", s.51 9. 
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Başlıca tiyatro eserleri şunlardır: 1. Görenek (İstanbul, 1290), 2. Ya Gazi ya 
Şehfd (İstanbul, 1291), 3. Hukm-i Dil (İstanbul, 1291), 4. Pakdelmen (İstanbul, 
129 I), Hüsrev ü Şfrin. 

Mehmed Rıfat'ın Hasan Bedreddin ile beraber çalışarak yazdığı veya tercüme 
ettiği oyunlar "Temfışô. Külliyô.tı " ismi ile iki ci lt halinde neşredilmiştir. Birinci ci lt: 
Hud'a ve Aşk (İstanbul, 1292, Schiller'den tercüme), Delile yahut Kanlı intikam 
(İstanbul, 1292), Kleopatra 

(İstanbul, 1292, Emil de Girardin'den tercüme), Ebu '1- Ala yôhut Mii.rüvvet 
(İstanbul, 1292), Antoni yahut ikmal-i Niimus (İstanbul, 1292, Alexandre Dumas 
Pere'den tercüme), Ebu '!-Feda (İstanbul, 1292), Nedamet (İstanbul , 1292), Lale Ruh 
(İstanbul, 1292, M. Carre- H. Lucas'dan tercüme). İkinci cilt: Kölemenler (İstanbul, 
1292), Otello (İstanbul, 1293, William Shakspeare'den tercüme), Fakfre yiihut Mü
kôfô.t-ı İjfet (İstanbul, I 293), Emin Eşref ile birlikte tercüme ettiği Kan İntikrJmı 
(İstanbul, 1293, Sadaine'den tercüme), Vicdan (İstanbul, 1296, Alexandre Dumas 
Pere'den tercüme), Ahmed Yetim yahut Netice-iSadlikat (İstanbul, 1296).38 Mehmed 
Rıfat'ın bu çalışmaları ekseriyetle Gedik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenmiştir.39 

Dil ve BeHigata dair eserleri ise şunlardır: 1. Usul-i Bedayi' (İstanbul, 1302), 
ı: Külliyô.t-ı Kavô.id-i Osmtlniye (İstanbul, 1303), 3. Mükemmel Osmanlı Swfi (İs
tanbul, I 307), 4. Mufassal Nahv-i Osman (İstanbul, 1308), 5. Kavaid-i ilm-i inşô 
(İstanbul, 1308), 6. Mecô.miü 'l-Edeb (İstanbul, 1308), 7. Hcice-i Lislin-ı Osman (İs
tanbul, ????). 

Hazırlamış olduğu ders kitapları: 1. Mecelle-i Hendese (1. Cilt Hendese-i 
Hattıyye, İstanbul, 1292, IL Cilt Hendese-i Musattaha, İstanbul , 1296, III. Cilt 
Münhaniyyat-ı Müsta'mele, İstanbul, J 292), 2. Deliiil-i Askeriyye (İstanbul, 1297, 
Şakir Paşa ile beraber tercüme), 3. Sütlem-i Rıfat (Istanbul, 1298), 4. Kavelid-i 
Est1siyye-i Harbiyye (İstanbul, 1298), 5. Tedbfr-i Menzil 'den Hô.ne Bahsi (İstanbul,· 
1303), 6. Menclkıb-ı Tabiiyyat (İstanbul, 1304- 1305, tercüme, I. Kitap Beyt-i Me
deni, II. Kitap Bahçe Taksimi). 

Bütün bunlara ilaveten Mehmed Rıfat Hiktıyat-ı Mimtehô..be isimli bir antoloji 
(İstanbul, 1290) hazırlamıştır. 1896- 1897 senelerinde, Musavver Mahlmat mecmu
asında tefrika edilen ve "barut" kelimesine kadar geldiği Kômusü '1-Bedô.yi' isimli 
bir ansiklopedi çalışması40 ile bir de şiir mecmuası vardır.4 ı 

3
' Alim Kahraman, "a.g.md.", s.519. 

39 Alim Kahraman, "a.g.md.", s.520. 
~o Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sndeleşme Safhaları, Ankara 1949, s. 266. 
41 ibnOiemin Mahmud Kemal inal, n.g.e., s. 1458-1459. 

l 
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Dini eseleri: 1. Mir'atü 'I-İslam (İstanbul , 1308, manzum), 2. Ceviihir-i 
Cihiiryiir ve Emsal-i Kibiir (Hal ep, l 327, veratından sonra kızı tarafından yayınlan
mıştır.), 3. Manzum İlmihiil (Selanik, 1305). 

Manzum İlmihal 

Tanzimat Fermanının ilanma kadar Osmanlı tarihindeki eğitim faaliyetleri 
tekke ve dergahlarda verilen tasavvuf ağırlıklı dini eğitim ile medreselerde verilen 
dini ve la-dini eğitimden ibarettir. Bunların haricinde diğer bir eğitim müessesesi ise, 
zamanının en üst seviyede eğitim öğretim faaliyetlerinin yerine getirildiği ve üst 
düzeyde idareci kadroların yetiştirildiği Enderun Mektebi olarak da bilinen saray 
mektebidir. Osmanlı topraklannda bu müesseselerin haricinde Müslüman tebaaya 
eğitim verilen herhangi bir kurum yoktur. 

Tanzimatın ilanından sonra ise modern eğitim anlayışına uygun yeni mektep
ler tesis edilmiştir. Osmanlı devleti eliyle ve Müslüman tebaanın eğitimi gayesiyle 
açılan mekteplerde okul müfredatına mecburi din dersinin de konulduğu göri.ilmek
tedir.42 Mevcut ders kitaplarının incelenmesi neticesinde bu eselerin birtakım husus
larda yetersiz oldukları tespit edilip din eğitimine yönelik yeni eserlerin telifine baş
lanmıştır. 

Mehmed Rıfat Bey'in eserini kaleme alması da bu gayeye matuf olup yeni 
açılan mekteplerin eğitim programiarına yönelik ders kitapları telif etme faaliyetleri
nin hız kazandığı zamanlara tekabül etmektedir. Nitekim kendisinin bu maksatla 
hazırladığı diğer ders kitaplan da eseleri arasında zikredilmiştir. 

Mehmed Rıfat Bey eserin başmda yer alan takdim bölümünde, manzum sözle
rin ezberlenip muhafazasının daha kolay olduğunu söylemekte ve bu sebebe binaen 
eserini manzum olarak yazdığım ifade etmektedir. 

"Hiçbir vakitde unutulmaması farz olan mesail-i i'tikadiyye ve 'ameliyyeyi"43 

ihtiva eden eserini "etfiil-i müslimine yadigar eylerim"44 diyerek müellif, ilmihali 
çocukların temel dini eğitimine katkıda bulunmak üzere nazm ettiğini beyan etmek
tedir. 

Yukarıdaki ifadeden de anlaşıldığı üzere eser geniş bir muhatap kitlesine hita
ben telif edilmemiştir. Muhatap kitlenin çocuklar olması, eserin dili ve üslübu ile 

f ilgili hususlarda son derece etkili olmuştur. Öncelikle mevzülar kısa kısa ele alınıp 
sadece temel bilgilerin verilmesiyle yetinilmiştir. Bir Müslüman çocuğun bilmesi 
gereken arneli ve itikadi hususlar son derece sade bir anlatırola dile getirilmiştir. Bu 
eser bir çocuğun dini eğitiminde ilk basamağı teşkil edecek bilgileri ihtiva etmekte-

42 Hatice Kelpetin, "a.g.md.", s. 140. 
43 Mehmet Rı fat, Manzum l!mihal, Mahmud Bey Matbaası, Istanbul 1313, s. 2. 
•• Mehmet Rı fat, a.g.e., s. 2. 
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dir. Bu eserin tek başına kati gelmeyeceğini, bununla birlikte mufassal bir ilmihalin
de okunınası gerektiğini kendisi de kısaca bildirmektedir. 

Manastarlı Mehmed Rıfat Bey'in manzfımesi Edebiyat ve sanat endişesinden 
·uzak, sadece öğretime yönelik bir eser özelliği taşımaktadır. Nitekim bunun sebebini 
de eserinde bizzat kendisi, "esas maksad haşa ibraz-ı hüner olmayup mahza mesail-i 
diniyyeyi unututmayacak surette kolaylıkla belletmek içün bir hizmet-i diniyede 
bulunmak"45 olduğunu söyleyerek açıklamaktadır. 

ilmihal mesnevl nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Manzume de 
"müstef'ilatün müstef'ilatün" vezni tercih edilmiştir. Kullanılan bu veznin de ilmi
hale hususi bir incelik kattığını düşünmekteyiz. Zira ilmihali vezne göre ve takti' ile 
okuduğunuzda, eserde bir çocuk oyunu veya tekerierne edası hissedilmektedir. Böy
lelikle muhatap kitlesinin zevkine hitap ederken ince bir hassasiyet gösterilerek ese
re tekellüften uzak, selis bir anlatım kazandırılmıştır. 

ilmihal şu bölümlere ayrılmıştır: 

Mukaddime (1-12), Şürut-ı İman (13-ı7), Marifetullah (18-44), Melekler 
(45-54), Kitaplar (55-68), Peygamberler (69-88), Kader (89-97), Ahiret (98-1 14), 
Babü'l-'Amel (1 15-1 19), Evamir ü Nevahi (120-139), İslamın Binası (140-146), 
Salat (147-151), Füruzat-ı Ameliye Namazın Farzları (152-162), Abdestin Farz
ları (163- ı 68), Guslün Farzları (I 69- ı 73), Sav m (174-1 83), Ha cc ü Zekat (184-
194), Füruzat-ı Saire (195-213), Vacibat (214-221), Sünen-i Seniyye (222-228), 
Haram (229-237), Tetimme (238-247) 

Toplam 22 bölümden meydana gelen ilmihal 247 beyittir. Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi, Hüdai Efendi bölümü 859 nurnarada kayıtlı bulunan eser matbudur. 
Biz bu araştırmamızda İstanbul' da neşredilen ·nüshayı esas aldık. 1895 senesinde 
( 1313) Emin Bey tarafından Mahmut Bey Matbaasında basılan Manzum ilmihal 
isimli eser, 39 sayfadır. 206 x 139 mm. ve 160 x 93 mm. ebatlarında olup ciltsizdir. 

ilmihal Metni 

Ba'de eda-yı ma vecebe 'aleyna · 

Kelam-ı man~mıufi zabt u }:ııf~ı eshel olduğu ve çocu~lu~da ezber edilen 
man~m sözler ~ihinlerde yer ederek ek§eriyetle unutulmadıgı bi't-tecrübe ma'lum 
bulundugu cihetle hiçbir va~itte unututmaması farz olan mesail-i i'ti~Odiye ve 
'ameliyeyi müstef'ilatün vezn-i selisi üzre na~•n icmal ederek mufaşşal ilm-i }:ıali 

o~umuş olan etfal-i müslimine yfid-i gar eyledim. 

Uşfil-i na~mda medbul olan ~aşr ve imfile gibi şeylerden her çend ictinab 
edilmiş ise de vezni t~W içün ba'zı esrna-i 'aliyede görilen zamret üzerine anlar 
müste~na olara~ sair kelimat parçalanmayup müste~ill·" o~unar~ etiale sühfılet-

45 Mehmet Rı fat, a.g.e .. s. 3. 
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babş olma~ arzusu ba'zı yerlerde anları ihtiyara mecbur eylerliğinden ve esas 
m~şad I:ıaşa ibraz-ı hüner olmayup mai:ıza mesail-i diniyeyi unutulmıyaca~ şurette 
15-olaylıl5-la belietmek içün bir }J.ıdmet-i diniyyede bulunm~ hevesine mübteni ol
duğundan vezn ü ~avafi vesair şedii~-i na~mda v~i' her nev' }J.a~iat nezd-i erbab-ı 
danişde afv ü ~I:ıil:ı huyurulur ümidindeyim. 

Ve mina'l-lahi't-tevfi~ 

Erkan-ı I:Iarbiye ~a im-m~amı Manastırlı Mei:ımed Rıfat 

Man~um 'İim-i J:lfı.l 

Bismilahirrat,manirrat,im 

Mu~addime -1 

EIJ;ıamdülillah biz müslümanız 

Din-i mübine ser-bestekanı 

2 Her şeyden evvel ey trfl-i 'ali 

Lazımdır öğren sen 'ilm-i l;ıa!i 

3 İlk önce eyle gel i't~adı 

Sofua 'amelde ~1 i'tiyadı 

4 İman u İslam birdir ki her-bar 

~aıb•" inanın~ hem sözle ~ar 

5 Bir de Mul;ıammed ol Fal}r-i 'Alem 

Her ne didiyse I:ı~ bilmek elzem 

6 Hem Din ü Millet birdir be hey can 

~avi-i nebiye ~ıl böyle im'an 
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7 İman u a'mal j,çre o sultan 

Her ne dimişse lazımdır lman 

8 İmanda mezhep hep ehl-i sünnet 

Silk-i eelilin tut bul saadet 

9 Bunda İmam-ı bil Maturldi 

Hem Eş' ari'dir bir de müridi 

10 ~ur'an El)adi§ İcma'-ı ümmet 

Eyler ~ıyas da şer'a delalet 

1 1 Şer' u 'arnelde A '~am imaını 

Bil Bu I:J.anife ~ıl il.ıtiriimı 

12 Bu cümleyi sen alt yanların hem 

Ezberle zira ga yetle elzem 

Şuriit-ı İman - 2 

J 3 A~l-ı a~aid ey nCır-ı 'irran 

Bu altı şeydir seneyle iman 

14 Evvelce söyle Amentü billah 

AIHih'ı bir bil yo~ baş~a Allah 

15 Sonra Melekle Peygamberandır 

Münzel Kütüple §.bir zamandır 
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16 Bir de l_(aderdir imanda erkan 

Can u gönülden 191 böyle iman 

17 Amma ki Rabbin ~at u şıiatı 

Al).valini bil her-vech-i ati 

Ma'rifetullah -3 

18 Allah birdir yo~tur na~iri 

Her şeyiii oldtır bed' ü abiri 

19 Togmuş değildir bir nesneden ya 

Bir nesne ~ogmaz ~atından aşla 

20 Yer gök güneş ay ateş şu eşcar 

l,(uşlar balı~ar enva'-ı ezhar 

21 Insanla Qayvan bi'l-cümle meşhUd 

Olmuş ijüda'nıfi emriyle mevcud 

22 Her şeyi yo~tan Allah yarattı 

Encümle kevni Allah donattı 

tıi 
' 23 Yo~tur ijüda'nıii zıdd u mi§ali 

MuJ:ıde§ değildir olmaz zevali 

24 f;atı münezzeh levn ü şuverden 

V*t-i cihetten her dürlü yirden 
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25 Hem cism ü cevher hem de 'arazdan 

Allah bendir bir de gara:Zdan 

26 Y ol5-tur tegayyür olmaz te beddül 

Zatında J:I~ıfi olmaz te'allül 

27 Allah vardı 'alem yog iken 

Hem varlıgıfi bil sen kendisinden 

28 Yok varlıgında o Iiilah iil)ir 

Zat-ı eelili her şeye 15-iidir 

29 J:I~'ıfi işinde l)ikmet var amma 

Olmaz 'abeş iş Allah'da aşla 

30 Nol5-şan şıfatt:an ~atı beridir 

Vaşf-ı kemalatanda celidir 

3 1 'İl m ü Kelamla S em' u İradet 

Görmek J:Iayat'la Tevki ~udret 

32 Zatıyla 15-aim şahit şı!atı 

'Aynı degildir ne gayrı ~atı 

33 Allah 'alim ol 'ilm-i Şüda'ya 

İrmez 'al5-ıllar çün bl-nihiiye 

34 Her şey l:Jüda'ya ma'lfım medl·fıl 

~ Allah' a yol5-tur bir nesne meçhUl 
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35 AJlah kellmdir amma müberra 

Savt ü dehenden Vacib Teala 

36 Sami'dir Allah yo~ sem'a m~ni' 

Bi-i~ ü alet her şavtı sami' 

37 Allah muradın icraya ~adir 

Her ne dilerse ol anda I:ıazır 

38 N~ırdır Allah bi-çeşm ü alet 

Her daim eyler her şeyi ru 'yet 

39 I,<a dir'dir Allah her emre ~dir 

I,<udret anındır yo~ baş~ n~ir 

40 J:Iayy u I,<adim'dir B~ vü Daim 

Vaşf-ı Cellli ~tıyla ~aim 

41 ~ya imate icad ile l]al~ 

Bi'l-cümle tekvin fı'l-i mul:ıa~a~ 

42 Esrna-i J:Iüsna lazımdır öğren 

Belle şimdan ya baş~a yerden 

43 Bil ahirette vardır nihayet 

Mü'minler içün Allah'ı ru'yet 

44 Zat-ı tiüda'dan sonra be hey can 

Dinle melaik al:ıviUine kan 
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Melekler - 4 

45 J:I~tır melekler cism-i la~ifler 

Olmazlar 'aşi ~at-ı şerifler 

46 Anlarda yo~tur te'niş ü te~r 

Anlar iderler her emri tedbir 

47 Anlar yimezler içmezler aşla 

Daim i~a'at eylerler amma 

48 Dördi mu~arreb sairleri hem 

Ari u semada meşgul her dem 

1 . 

49 Bu dört m~arreb ismin lisana 

Farz oldı alma~ her müslümana 

50 Evvelki Cebrail oldı ol kim 

Teblig-i dine val}ye müliizım 

51 Şanisi Mikail ol ki daim 

Erz~-ı J:ıazin-karende ~aim 

52 Şalisde İsrafil kim bu yolda 

Me'mur-i nefb-i şur olmuş ol da 

53 Rabi'de 'Azrail oldı ey can 

Erval:ıı ~abza me' m ur o her an 

~ 
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54 Ba~ş-i melaikden şofira gel sen 

I_(ıl l:l~ kütüple imanı riişen 

Kitaplar - 5 

55 Vacip Te'ala Peygamberana 

AQkam-ı 1:1~ çekti beyana 

56 -cibril ile hep teblig ü irsal 

I_(ıldı kitaplar hem vaQ.y ü inzal 

57 Dörttür ijüda'nıfi münzel kitabı 

Hem yüz şu~ufla lplmış bi~bı 

58 Bu yüz şuQ.ufdan on ŞUQfufi Adem 

Almış otuz da İdris nebi hem 

59 Elli ŞUQUf da gelmişti Şit' e 

On şuQfı İbrahim' e fiireste 

60 Ol dört kitaba ism oldı ey din 

Tevrat Zebur hem İncil ü I_(ur'an 

~~ 61 Aldı Zebün Davfid ~dem 

Tevrat da indi Musa'ya bir dem 

62 İncil gelmiş' Isa'ya amma 

Mevciid değildir şimdi o aşla 
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63 ~ur' an gelince her bir şeri'at 

Mefsilb olundı geldi ~al{ı~at 

64 Peygamberan hep v~ıfdı ~dem 

Dirierdi vardır ~ur' an-ı Ekrem 

65 Eylerdi anlar ~ur'an'a iman 

{Iatm-i kütüptür mevciid o el-an 

66 Sair kitabın yo~ ~ükmi gayrı 

~ur'an'ıfi amma her ~ükmi can 

67 Ta l)aşr olunca cari cihanda 

Hem agirette her bir zamanda 

68 B~ş-i kütüp çün buldı nihayet 

Peygamberana ~~ sen debalet 

Peygamberler - 6 

69 A~kam-ı I:Ia~'ı tebliğe her gah 

İnsandan itdi Peygamber Allah 

70 ~ıldı Peyam-her hem ol ResUle 

Ernrim didiydi her ~·1-'~iile · 

71 Amma Peyam-her vaşfı emanet 

Hem ş ıd~ u tebliğ 'işmet fetanet 
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72 Bu beş şıfatla bil enbiyayı 

Anlardan afila emr-i ijüda'yı 

73 Ço~tur Peyam-her yo~ bizde mefhum 

Had d ü })esabı Allah' a ma' lfım 

74 J.<.ur'an'da amma ismi geçenler 

Ber-vech-i ati ~ikre gelenler 

75 Peygamberin da evvel ki Adem 

Mir Mul).ammed ol Fabr-i 'Alem 

76 Bu mabeyinde İdrisle Nfıl). Hud 

Siilil).le İbrahim oldu ma' dud 

77 İsl).~la İsma'il hem de Ya'~b 

YfısufŞu'ayb ü Lut oldı mensub 

78 Y al).ya Zekeriyya ile Musa 

Harun Davfıd İlyasla 'İsa 

79 Hem Elyesa'la Eyyub Süleyman 

Zü'l-Kifl 'Uzeyr u Yunusla Lo~an 

~~ 

80 Var bir de Zü'l-l_(arneyn olmeyanda 

Peygamber artı~ yo~ bir zamanda 

81 Fabr-i Rusül'de buldı nihayet 

ijatm oldı anda val).y ü nübüvvet 

"~~ w--- .. _J 
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· 82 Hep Enbiyadan ef~al Mul)ammed 

MaJ:ıbub-i J:lal~'tır ol ?;at-ı Al)med . 

83 Din-i Mul)ammed J:la~ dindir J:la~ 

Y o~ baş~a bir din h~tır bu ane~ 

84 Ell)amdülillah kim biz o dine 

Nisbetle girdik rab-ı mübine 

85 Vardır bu diniii ço~ evliyası 

Aşl)ab amma eşraf veliisı 

86 Aşl)ab içinde Bu Bekr 'Ömer hem 

·o~man 'All'dir a'la vü Ekrem 

87 Al-i Resı1le a}:tradına hem 

Aşl)aba birden tar2:ıye elzem 

88 Şoiira gel eyle t~dire iman 

Ber-vech-i ati ey nur-i 'inan 

~ader - 7 

89 Her şeye Allah evvelce 'alim 

Her şey murad-ı J:la~ üzre ~aim 

90 Daim tJüda'nıii 'ilm ü muradı 

Hem bal~ u ta~dir her kare badı 
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91 Her şeyi Allah l)alı~tı r el-1:1~ 

Bir meyl-i ~albi var ~ulda anca~ 

92 Hep bayr u şerri t~d'ir iden 1:1~ 

y o~tur nzası şer işte mu~l~ 

93 Efal-i l)ayraAllah rızası 

M~n olm~tır mu~tezası 

94 M~n olunca fı'liö rızaya 

Ta'at dimekdir emr-i ljüda'ya 

95 Olmazsa ma~n fı' liö rızaya 

'Aşi olursun sen hep ljüda'ya 

96 Şarf-ı ididet ~ıl l)ayra daim 

Şerden l)a?;er ~ıl sen olma iişim 

97 I:Iükm-i ~ader bil sen bu nekiih 

B~ fibiret var ber-vech-i ati 

Abiret - 8 

..• 
~ 98 Ferman-ı J:I~a bir gün nihayet 

Gelse gerekdir yevm-i ~yamet 

99 Amma ~ıyamet v~tinden önce 

İnsan ölüp de ~abre girince 
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100 Münker Nekir'den var dört sual hem 

Ol dört suali bilmekJik elzem 

101 Dir ol melek kim kimdir ki Rabbin 

Peygamberin kim diniii kitabın 

102 Sen di ki birdir Allah Rabbim 

Hem dinim İslam I_<.ur'an kitabım 

103 Peygamberim de ol Fabr-i 'Alem 

Ya'ni Mul;ı.ammed salli ve sellem 

104 Bu vech ile kim eyler cevabı 

Y o~dur o ~ta ~abrifi ~bı 

105 Her kim ki bilmez ekser mu'ageb 

Amma bilenler mün'im olur hep 

106 Gelmezden evvel yevm-i ~yamet 

Zahir olur hem bir ço~ 'alamet 

107 Gelmekde ol gün l)ayvanla insan 

Mevta olurlar ba-emr-i Y ezdan 

ı 08 Amma ki tekrar il) ya olurlar 

Meydan-ı l)aşre birden gelürler 

109 Mal)şerde vardır mizan-ı a'mal 

Söyler l)esabıfi bi'l-cürnle efal 
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ı 10 H*dır şıra~ u kev§erle ni'met 

Anlar 'a~abı 'aşiler elbet 

lll Cennet Cehennem vardır ki }:ıala 

B~ vü mevcfid mablul$-dur amma 

ı 12 Kim eylemişse J:Ia~'a icabet 

Andanebiler eyler şeia'at 

113 Bai)§-i '~id çün geldi fi'l-l:ıal 

Na~m·" beyanaber-vech-i icmal 

ıı4 Bab-ı 'amelden yazdım yine ben 

Efal-i n~•n ezberle hep sen 

Babü'l-'Amel- 9 

ı ıs Her ~·ı-'ul$-file evvelce iman 

Şonra 'ibadet farz oldı ey elin 

ı 16 Tav'an 'amelle her şabsa balig 

Olmuş mükellef sen olma iarig 

rJ' 
ı 17 Fi'l-i mükellef amma sekiz hem 

Bilmek gerekdür her şeyden ~dem 

118 Bir fari bir de vaciple sünnet 

Bir müstei)ap var bir de kerahet 
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119 Bir de mübal). u müfsid Qaramdır 

İş bu sekiz şey böyle tamamdır 

Evamir ü nevahi- 10 

120 Amma ki farzı bil sen be-hey can 

itmiş anı I:Ialf ~at'iyyen ityan 

121 Kafir olur kim inkar iderse 

Ta'at ider kim i~har iderse 

122 Vacip de I:Ia~'ıfi fermanı amma 

~a~ 'i değildir ol emr-i Mevla 

123 Kafir değildir münkir olanlar 

Layı)f 'a~aba hep yapmayanlar 

124 Sünnet dimekdir fi'l-i MuJ.:ıammed 

Ta'ate dair ef'al-i AJ.:ımed 

125 Tarik değildir layı~ 'a~aba 

Ma~hardır amma ahir 'itaba 

126 Ol tankine Fabr-i risalet 

Rı1z-i cezada itmez şeia'at 

127 Hem müstel:ıabdır fi'l-i peyam-her 

Ya'ni ki nadir va)fi' 'ameller 
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128 Her kim yaparsa bu müsteJ:ıabbı 

Vardır afia ço~ ecr ü şevabı 

129 Fi'l-i mübaJ:ıdır ol şey ki ey can 

I:I~'dan J:ıelaldir yo~ nehye bürhan 

130 Fi'l-i mübaJ:ııfi yo~dur şevabı 

Y o~dur günahı ma}:ışer J:ıesabı 

131 Amma J:ıaramı bil sen ne işdir 

~a!'iyy•n Allah nehy eylemişdir 

132 I:Iükm-i l)aramı münkir olanlar 

Kafır olurlar ol anda anlar 

133 Fi'l-i l)aramdan ~1 ictinabı 

Ço~ var anıfiçün diizab 'a~bı 

134 Mekriih dirler ol şeye ey can 

~a!'i deği lse nehyinde biirhan 

135 Va~i'dir anda icma'-ı ümmet 

Aşarı eyler kerhe delalet 

r/ 136 İnkar idenler küfr eylemezler 

Amma a canım boş söylemezler 

137 Ba'iş değildir rnekrUh 'a~ba 

Amma ki 'amil layı~ 'itaba 

~- · 
j 
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138 Müfsid de amma üç şeye 'aid 

Şavm ü şaHitı abdesti iasid 

139 Bu emr ü nehyifi ta'nfin ey can 

Bil ~ıl bina-yı islama im'an 

İslamın Binası - ı ı 

I 40 İsHimıfi ey can beşdir binası 

Her müslümana fari:dır edası 

ı 41 Evvelkisi bu beşden şehadet 

ı_<.aJb•" lisan•• te~ar-ı va~det 

142 Ya'ni ijüda'ya Peygambere hem 

İtmek şehadet evvelce elzem 

143 Birdir bir Allah yo~ baş~a Allah 

I:Ia~dır Mu~ammed amentü bi'llah 

ı44 Tev~idini sen ?;ikr eyle cehr"" 

Amma lisan-ı dine muşırr"" 46 

ı 45 şfiıişle şani şavm u şalattır 

Rabi' de J:Iacc u bfimis zekattır 

46 Uilahe i ilailah Muhammedün Resülullah dimek şarttı r. 
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146 Amma namazdır diniii 'imadı 

Layı~ şalatıfi evvelce yarlı 

Salat -12 

147 Ev~at-ı }].ams ü cum'a şalatı 

islama fari-ı 'ayn oldı ~tı 

148 Meyyit namazı fari-ı kilaye 

Amma şevabı var bi-niMye 

149 Bir de vitirle 'ıydm şalatı 

Vacipdir oglum bil bu nekatı 

ı 50 Her beş va~tte sünnet namazın 

~ıl ta ki olsun ma~biH niyazın 

151 Her faı-Z u vacip bi'l-cümle sünnet 

Birden edası islama ~immet 

Foruzat-ı 'Ameliyye Namazın Farzları- 13 

152 Farzı namazın bil on ikidir 

Erkanı beşdir şat1ı yediElir 

ı 53 Evvel l).adeşden şar1tır ne~fet 

Ya'ni vuzu'le gusl olsa l).acet 
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154 ~ani necisden şat1tır taharet 

Hem şat1-ı ~ali~ lpl setr-i 'avret 

155 Dördünci şat1ı v~tin bilüp hem 

Ol v~t içinde lplm~lı~ elzem 

156 Ya 'ni şabaJ:ıla öyle ikindi 

Akşamla yatsii beş v~te dindi 

157 Niyyettir oglum bil şart-ı Q.amis 

~ıbleye dönmek hem şat1-ı sadis 

J 58 Dirler yidinci şat1a be hey can 

Ta~rime ya'ni tekbir-i Yezdan 

ı 59 Mefn1z olan beş rükn-i şalatı 

Belle 'amel ~ıl her-vech-i ati 

ı 60 Evvel ~yam u ~anı ~ıraat 

~ali~ rükii'dur eyle icabet 

161 Rabi' süciid ü biimis ~'iid hem 

Bu tarz ile hep ~ılm~Iı~ elzem 

162 Abdest-i gusli her-vech-i an 

İcra idüp ~ıl şofiıra şalatı 
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Abdestiii FarZları- 14 

ı 63 Abdesti dinle yazdım yerinden 

Ta'lim lazım amma birinden 

ı 64 Dört farz vardır abdest içün hem 

Evvelce vechi yumal,dılç. elzem 

ı 65 Ellerle lç.ollar ta dirsege dek 

Y ılç.anma lazım yolç.tur buna şek 

166 Mes}:ı eyle başıfi sen dörtte birden 

Yılç.a topulç.la ricleyni birden 

167 Müşkilse bulmalç. ya yolç. ise şu 

Caiz teyemınüro topral,da ya hu 

ı 68 Bu iki Şeyi ber-vech-i mesnfın 

ljôcafidan öğren kıl Halç.lç.'a malç.rfın 

G u stün FarZian - 15 

1 69 He~ dem cü!JÜpden gusl ü taharet 

Farz oldu çün kim ~rma cenabet 

ı 70 Guslüfide farzı üçdür nihayet 

Alç.dem gerekdir bu fı'le gayet 
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I 7 I Agzıfila burnufi cümle vücudun 

Yı~a tamamdır üç farzı guslüfi 

172 Amma bunu da her-vech-i mesnun 

Lazımdır icra ey dine meftUn 

I 73 Abdest gibi hep l)acet olunca 

Caiz teyemmüm ta şu bulunca 

Savm-16 

I 74 Lazım şıyama evvelce niyyet 

Ber-vech-i ati sen ~ı icabet 

175 Fecr ü gurübun beyninde daim 

İmsak oldı çün şaı1-ı şaim 

I 76 Al)sen dimekdir her-vech-i icmal 

itme vücuda bir nesne idbal 

177 Bir de l)a?;er ~ıl şehvetle her })al 

itme meniyi sen ~aşd•n inzal 

178 '~il ü biilig her şabşa mutl~ 

Mah-ı şıyamı farz oldı tutm~ 

179 Amma nisanıfi l:ıayz u nirasdan 

Pak olması hep şaı1 oldı bil sen 
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180 ~udret de Imm cism ü bedende 

Caiz l.caia ger ' ö?;r olsa sende 

181 Amma ki l.caşd•n şavm olsa f'asid 

Lazım kefilret ey tıfl-i zahid 

182 'Aciz olan her bir il~ıtiyare 

Fidye gerektir yol.c başl.ca çare 

183 Bu müfredatı ber-vech-i tafşil 

:ijôcafidan eyle ikmal-i ta~şil 

J:Iacc u Zekat - ı 7 

184 Zi il.ctidara I:Iacc ü zekatı 

Farz itmiş Allah her-vech-i ati 

185 Mal ü bedende ~dret olunca 

Gitmen gerekdir bir kere I:Iacca 

186 I:Iaccıfi furuzı telbiyye niyyet 

Bir de tavafla val.cfe ziyaret 

,) 
1 187 Bir çol.c da vacip sünnet de var hem 

Vacip de amma i~ram en al.cdem 

188 Var ~'be içre bir çok deliller 

Her bir uşuli anlar da söyler 
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ı 89 Amma bu yolda şat1 o ldı ga yet 

Peygamberi de itmefi ziyaret 

ı 90 Birdir zekiltın farz 4'binası 

Niyetle m~ud All~ n:iası 

1 91 Şer'"n nişaba malik olanlar 

Eyler zekiltı te' diye anlar 

ı 92 Ya 'ni ki her yıl malından Adem 

~ır~da birini virmeklik elzem 

ı 93 Amma ki şat1ı fi •ı•n edadır 

MaJ.ısub-i taJ.ıvil olmaz ha~adır 

194 Her yıl başında şor }Jôcalardan 

Öğren uşiilin te' diye it sen · 

Furôzat-ı Saire - ı 8 

ı 95 Farz oldı bir de İslam'a ey can 

Anlar ki ittim atide ityan 

196 Evvel ce sa 'y it kesb-i ~elale 

Eyle tevekkül düşme melale 

I 97 Razi ol o gl um her bir kazaya 

Pekçe şanl sen bab-ı nzaya 
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198 İn'am-ı I:Ia~'a 19.1 hep teşekkür 

Lutf-i ijüdayı eyle tefekkür 

199 Cehd eyle sen ol şa~ip ~ana'at 

Her bir uh1ya eyle i~a'at 

200 ~ur' anı daim ~üccet idin sen 

Dareynin olsun ma 'mür u rfişen 

201 Hep $abayı eyle ziyaret 

Hem l)astaganı sen 19.1 'ıyadet 

202 Bilmen gerekdir şey~nı düşmen 

Şerrioden olma bir yerde eymen 

203 Şabrın şofi.u çün olmuş selamet 

Şabr ey le }}ale itme şikayet 

204 Bir iş ya bir şey olsa emanet 

Zinhar ana sen itme l)ıyanet 

205 itme latJfe na-şer' olınca 

' 
Vir şa~ibine bir şey bulınca 

~/ 

206 Daim günahdan ~ıl ictinabı 

Ruz-i cezada güçdür ~esabı 

··~ 
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207 Olsun hemişe karın ' ibadet 

Vacipdir amma şer••n ticaret 

208 Togru gerektir ölçüô-terazu 

Eyle şad~at her işde yahu 

209 'İbret na~arla b~ kainata 

Şavm ü şalatı lplma itate 

210 Her ne gelürse sily-i IJüda'dan 

Bil hem teşekkür ~1 ibtidadan 

211 itme tekebbür çünkim o başlet 

Eyler seni hep mal)rUm-i ral)met 

212 Eyle tevazu' ey nur-idide 

Ta kim olasın sen her-güzlde 

213 Ba~ın düşünme itmezsin idrilk 

Eyle ma'aşiden ~albini pak 

vacihilt.:.. t9 

214 Ta' ate dair her vacibatı 

yazdım na~ar ~ıl her-vech-i ati 

215 Dirler vi tir bir vacip namaz var 

Ba'de'l-'işadır v~ti de her bar 

.. 

ı ,, 
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216 Üç rek'at üzre vacip olup hem 

Bir de ~unutı var gayet elzem 

217 i 'ta-yı f*a şahip nişaba 

Vacipdir oglum sen ha~ kitaba 

218 Kimler içün hem mi~darını sen 

Va~t ü zamanın öğren yerinden 

219 Her kim virirse f*a be hey can 

Nefsince vacip hem ~eb~-i ~urban 

220 ' Iydin şalatı teköırlerle 

Vacipdir oğlum layı~ı belle 

221 Sair şalatıii var vacibatı 

Beli e eda ~ıl öyle şalatı 

S ünen-i Seniyye - 20 

222 Fari-ı şalatı ta'lim iderken 

Sünnetierin de ta'lim it sen 

0 223 J:Iacc ü zekatın şavmufi da öğren 

Sünnetierin hep geçme birinden 

224 Belle a yavrum sünnet e~nı 

Hem de cema'at bir de bıtanı 
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225 Malı-ı şıyfunda ba'de' l-'ışa hem 

Sünnet teravil:ı ~lm~l~ elzem 

226 A gel sal:ıur u misvak. sünnet 

Bir de taşad~ sünnettir elbet 

227 Bir ço~ daha var sünnet fe emma 

Tafşlli güçtür bir yerde ))ayfa 

228 Hep anlan sen ehl-i siyerden 

Bir bir sual it şaJ1ınca öğren 

l;laram - 21 

229 Y azdı~dı evvell:ıükm-i J:ıaramı 

Ta'dadıfi amma geldi ma~amı 

230 MeşhUri bunlar ey nilr-i 'inan 

Gayet l:ı~er ~~ ~atl itme insan 

231 Daim yalandan ~1 ictinabı 

ljınzır yime hem içme şarabı 

232 Afyonla esrar çekme nibana 

Hep müskiratı alma debiina 

233 itme bilata aşla şehadet 

Alma a canım faiZle rüşvet 

] 

1 
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234 ijatilna yabud ebkara ey can 

Su-i na~arla olma nigeh-ban 

235 itme fevaQiş hem ~aç zinadan 

Ço~ s~a kendin 'ucb-i riyadan 

236 Aşlayanaşma lu'b-i ~umara 

Gel nefse uyma dönme l;ı.imara 

237 I_<.a~ 'i Qaramdır sen itme gıybet 

Bu cümledendir bir de nemimet 

Tetimme- 22 

238 Ey ~ıfl-i ·~ı icmal ile hep 

Ta'rif olundı çün din ü me~ep 

239 Bi 'I-cümle mefu12: bay li vücfibat 

En başlı sünnet ek!!er Qaramat 

240 TaQri'r edildi ber-vech-i aQsen 

Yavrum 'amel ~ıl l;ı.~ıyla hep sen 

r/ 241 Ta'rifı üzre işle mübaQı 

Hem müsteQapla ol sen mübah i 

242 MekrUh ü müfsit şeylerden amma 

Daim Qa~er ~ı sen ol müberra 
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243 Uyı~ mıdır kim gelsün namaza 

Mekn1h şeyler girsün niyaza 

244 Ta'at içinde adab ü erkan 

Lazım gözetmen ey nur-i 'irflin 

245 Belle l}uşuş"" şavm u şaHitı 

Abdesti iasid her şeyyiatı 

246 Sen mücteneb ol rasid 'amelden 

Olsun beri ta fı'lifi balelden 

247 Bu vechile sen eyle 'ibadet 

Encamıfi olsun devlet sa'adet 

intebi 




