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İRŞÂDÜ’L-MÜRÎD  
İLE’L-MURÂD

Abdulhakim Kılınç

15. yy. mutasavvıflarından olan Kâsım 
b. Mahmûd Karahisârî, Necmeddin-i 
Dâye’nin Mirsâdü’l-İbâd’ını II. Murad 
adına tercüme etmiş ve çeviriye İrşâ-
dü’l-Mürîd ile’l-Murâd adını vermiştir. 
Bu çeviriyle şöhret bulan mütercim 
hakkında kaynaklarda oldukça sınırlı 
bilgiye rastlanmaktadır. II. Murad dö-
neminde yaşadığı, Farsça ve Arapçaya 
vukufiyeti bulunduğu, edebî yönünün 
kuvvetli olduğu mütercimle ilgili bil-
diklerimizin çerçevesini belirler.

Eserin müellifi Necmeddîn-i Râzî ola-
rak da bilinen Necmeddîn-i Dâye, M 
1177 yılında Rey şehrinde doğdu. İlim 
öğrenmek, tasavvuf yolunda ilerle-
mek ve bulunduğu şehirdeki karışık-
lıklardan uzaklaşmak için birçok yere 
seyahat etti. Şam, Mısır, Hicaz, Bağdat, 
Horasan, Harizm, Azerbaycan, Nişabur, 
Hamedan, Erbil, Musul, Konya, Malatya, 
Kayseri, Sivas, Erzincan, Tebriz yazarın 
gittiği şehirlerden bazılarıdır. Necmed-
dîn-i Kübra, Şeyh Mecdüddîn-i Bağdâdî, 
Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî, Evhâ-
düddîn Kirmânî, Mevlânâ Celâleddîn-i 
Rûmî, Sadreddîn-i Konevî müellifin 
gittiği yerlerde görüştüğü, kendilerin-
den eğitim aldığı isimlerden birkaçıdır. 
M 1256 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Sultan Alâeddîn Keykûbad’a sunulan 
Mirsâdü’l-İbâd; edebî açıdan bir şaheser, 
tasavvufi açıdan bir klasiktir. Eser, hem 
nazari hem de amelî bir karakter taşı-
maktadır. Tasavvufun varlık, bilgi, ah-
lak, siyaset, toplum, eğitim, metafizik 
ve güzellik anlayışını bütüncül bir nite-
likte sunmaktadır. Bu bakımdan dervi-
şin zihin ve kalp dünyasını şekillendir-
mekte ve onun varlık, insan, toplum ve 
Allah’la ilişkisini düzenlemektedir. Ona 

varlığının kaynağını, amacını ve sonu-
cunu göstermekte, bir hedef vermekte 
ve bu hedefe nasıl ulaşacağına dair onu 
yönlendirmektedir.

İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd’ın Prof. Dr. A. 
Azmi Bilgin ve Fakirullah Yıldız tarafın-
dan hazırlanan ilmî neşri Türkiye Yaz-
ma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınla-
rından 2020’nin son ayında çıktı. Çalış-
manın giriş bölümünde Nedmeddîn-i 
Dâye’nin hayatı ve eserleri, Kâsım b. 
Mahmûd Karahisârî’nin hayatı ve eser-
leri, İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd’in imla 
özellikleri, kelime varlığı, nüshaları ve 
metnin tesisinde takip edilen usul hak-
kında bilgi verilmektedir. Metin tesi-
sinde Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 
Mahmud Efendi 2364 numaralı nüsha 
esas alınmıştır. Araştırmacılar, bu met-
nin müellifin elinden çıktığını veya 
müellif tarafından gözden geçirildiğini 
sıraladıkları delillere istinaden ifade et-
mektedirler. Süleymaniye Kütüphanesi, 
Nuruosmaniye 2328 numaralı nüsha 
ise çalışmada yardımcı nüsha olarak 
kullanılmıştır.

Çalışmanın metin kısmı, 5 bap ve 40 fa-
sıldan meydana gelmiştir. İlk bap olan 

“Dibâce”, üç fasıldan oluşmaktadır. Bu 
bölümde tarikat, sülük, kitabın tertip 
ve düzeni, kitabın üzerine kurulduğu 
esaslar ve eserin Türkçeye tercüme 
edilmesinin sebepleri üzerinde durul-
muştur.

İkinci bap, “Varlıkların Başlangıcı” is-
mini taşımakta ve beş fasıldan oluş-
maktadır. Bu bölümde tasavvufun var-
lık felsefesi aktarılmış, varlığın aşama 
ve mertebeleri izah edilmiştir.

“Yaratılmışların Yaşantıları” başlığı-
nı taşıyan üçüncü bap, yirmi fasıldan 
meydana gelmekte ve eserin en geniş 
kısmını oluşturmaktadır. Bu bölümde 
varlığın maddeyle irtibatından sonraki 
serüveni aktarılmaktadır. İnsanın Al-
lah’a ulaşmak için karşılaştığı engelleri 
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nasıl aşacağı, nasıl bir eğitimle kendisi-
ni terbiye edeceği ifade edilmektedir.

Dördüncü bap, “Said ve Şakilerin Ne-
fisleri” başlığını taşımakta ve dört fa-
sıldan meydana gelmektedir. Bu kısım-
da “nefs-i levvâme”, “nefs-i mülhime”, 

“nefs-i mutmainne” ve “nefs-i emmâre” 
çerçevesinde nefis çeşitlerinden bahse-
dilmektedir.

Beşinci ve son bap, “Çeşitli Taifelerin 
Gidişatı” başlığına sahiptir ve sekiz fa-
sıldan oluşmuştur. Bir siyasetname ni-
teliği taşıyan bu son bölümde saray ve 
devlet adamlarından başlanarak top-
lumun diğer üyelerine kadar herkesin 
hâlleri sıralanarak onların tavır ve dav-
ranışları üzerinde durulmakta ve nasıl 
bir hayat sürmeleri gerektiği ifade edil-
mektedir.

Eserde başlıklar işlenirken ayet ve ha-
dislere atıflar yapılmış ve tanınan su-
filerin sözleri alıntılanmıştır. Bâyezîd-i 
Bistâmî, Ebû Türâb en-Nahşebî, Cü-
neyd-i Bağdâdî, Ebû Osmân Hîrî, Hü-
seyn-i Mansûr, Şeyh Ebû Tâlib el-Mekkî, 
Şeyh Ebû Alî ed-Dekkâk, Ebü’l-Hasen 
el-Harekânî, Ebû Saîd Ebü’l-Hayr söz-
lerinden alıntılar yapılan sufilerden 
bazılarıdır.

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe, 
Mirsâdü’l-İbâd’ın tam metin olarak çev-
rildiği ilk dildir. Halkın anlaması ve ta-
savvuf yolunu öğrenmesi için eser, sade 
bir dille tercüme edilmiştir. Türklerin 
o dönemde Fars kültür ve edebiyatı ile 
olan ilişkisi eserin ilk olarak Türkçeye 
tercüme edilmesinde etkili olmuştur. 
Bunun yanında Anadolu’nun kültür, 
din ve toplum hayatındaki ihtiyaçları 
da bu tercümeyi gerekli kılmıştır. Sel-
çuklunun dağıldığı, Fetret Devri’nin 
hatıralarının hâlâ canlı bulunduğu bir 
dönemde yapılan bu tercüme, bir top-
lum ve insan anlayışıyla birlikte gelir. 
Bu anlayışın mihverinde insan-ı kâmil 
bulunur. İnsanın kalbinin, zihninin ve 

ahlakının terbiye edilmesi ve böylece 
tasavvufi açıdan sağlıklı bir toplum 
oluşturulması hedeflenir. Karahisârî, 
kitabı neden Türkçeye tercüme ettiği 
sorusuna şöyle cevap veriyor:

Bilgil ki tarîkat yolına seyr idüp hakîkât 
âlemine irişmek isteyen tâlib sâdıkla-
ra sülûk beyân itmekde meşâyıh -kad-
desallâhu ervâhahum- egerçi çok kitâb 
te’lîf itdiler; şöyle ki ba‘zı Arabî ve ba‘zı 
Acemî dilinde. Ammâ ol tâlibler ki Ara-
biyyet’den râcil ve hem Acemî’de kāsırdur, 
ol kitâblaruñ istifâdesinden kendüler 
bî-haber olup me‘ânîsine muttali‘ olmaz-
lar; meger ki bir kimseden istimâ‘ ide-
ler. Pes ol vakt fâyide dutarlar. Lâ-cerem 
böyle olıcak bu za‘îf-i fakîr ve bî-nevâ-yı 
hakîr kim bunlaruñ [10b] şikeste-beste 
muhibb u mu‘tekıdıdur kim ol Kāsım bin 
Mahmûd Karâhisârî’dür; diledi kim bu 
iki dilden bî-haber olan tâlibler dahı an-
laruñ kelâmından bî-nasîb kalmayalar. 
Pes niçe kim taleb itdi, bu Türkî dilinde 
bir kitâb bulmadı kim meşâyıh-ı muhak-
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kıkīn beyân eyledügi sülûk anda mezkûr 
ola; tâ ki bu tâliblerüñ dertleri cirâhatine 
merhem ola.2

Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini 
taşıyan eser, gösterişten uzak bir dille 
kaleme alınmıştır. Halkı bilgilendir-
meyi amaçlayan eserin dili bu amaçla 
uyumlu olarak oldukça sadedir. Metin, 
kendine özgü imla hususiyetlerine ve 
söz varlığına sahiptir. Çalışmanın “Gi-
riş” bölümünde metnin imla özellikleri 
ve söz varlığı hakkında bir inceleme bu-
lunmaktadır. Bunlara kısaca değinmek 
metnin dil ve imla özellikleri hakkında 
fikir verecektir. 15. yüzyıldan sonra ke-
limelerde “dal” ile yazılan ünsüz, met-
nin tesisinde esas alınan nüshada sü-
rekli “peltek ze” ile yazılmıştır (bâdem/
bâzem, bednâm/beznâm, bünyâd/bün-
yâz vb.). Aynı nüshada “hâce” kelimesi 
de elifsiz olarak “hoca” şeklinde kayde-
dilmiştir. Türkiye Türkçesinde “ç” har-
fiyle yazılan bazı kelimeler nüshalarda 
hem “ç” hem de “c”li kullanımlarıyla 
karşımıza çıkmaktadır (cift/çift, cünki/

2 Kâsım b. Mahmûd Karahisârî, İrşâdü’l-Mürîd 
ile’l-Murâd Mirsâdü’l-İbâd Tercümesi, Haz.: A. 
Azmi Bilgin – Fakirullah Yıldız, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 
2020, s. 70.

çünki, kici/kiçi, ceynenmiş/çeynenmiş 
vb.). Bazı Arapça kelimeler (adl, feth, 
hayr, zikr vb.) Türkçe söylenişin imla-
ya yansımasından dolayı söylenişe uy-
gun şekilde (adil, fetih, hayır, zikir vb.) 
harekelenmiştir. Direkleyin, ikileyin, 
kendüleyin gibi örneklerde daha çok 
isim köklerine gelen “-layın/-leyin” eki 
metinde gördüginleyin, olacaklayın ör-
neklerindeki gibi fiil köklerine eklenen 
partisip eklerinden sonra da getirilmiş-
tir. Metnin söz varlığı, Eski Anadolu 
Türkçesi dönemini yansıtmaktır: señek, 
segirdim, beynisi, esrük, elikdür-, anlık, 
assı, el el, göyni-, kındur-, koğ, öyürtle-, 
şeşil-, tanaz it-, viribi-, yiyileyü vb.

Hem tasavvuf düşüncesi hem de Türk-
çe nesrin gelişimi bakımından önemli 
olan İrşâdü’l-Mürîd ile’l-Murâd, Prof. Dr. 
A. Azmi Bilgin ve Fakirullah Yıldız’ın ti-
tiz yaklaşımları ve ilmî bir bakışla geç-
mişten günümüze taşınmıştır. Eser; dil, 
tasavvuf, kültür, edebiyat vb. disiplin-
lerin bakış açısıyla derin incelemelere 
mevzu olmayı beklemektedir.


