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ÖNSÖZ 
Klasik Türk edebiyatında şiir mecmualarının temelinin, 

Hz. Peygamber döneminde bazı sahabelerin hadisleri yazmada, 
toplamada ve derlemedeki kendi tercihlerini ortaya koymalarına 
kadar dayandığı bilinmektedir. Bu eserler; derleyicisinin şiir zevki, 
hayata bakışı, yaşadığı dönemle ilgili bilgi ve ipuçları vermesinin 
yanı sıra asıl divanlara girmemiş veya sonradan kaleme alınmış 
veya başka nedenlerle ortaya çık(a)mamış olan şairlerin şiirlerinin 
tespiti, gün yüzüne çıkarılması ve edebiyat dünyasına 
kazandırılması açısından önem arz etmektedir. 

Üzerinde çalışılan eser, Ankara Milli Kütüphanede 06 Hk 
687/1 arşiv numarasıyla kayıtlı Mecmua-i Bektaşiye isimli bir 
Bektaşi şiir mecmuasıdır. Bu çalışmada ilk olarak giriş bölümünde 
Alevilik-Bektaşiliğin ne olduğu ve tarihçesiyle ilgili bilgi ve 
açıklamalar yer almaktadır. Daha sonra kısaca mecmuanın anlamı 
ve türleri üzerinde durulmuştur. Ardından eserin muhtevası 
hakkında bilgi verilip mecmuadaki şiirlerin nazım şekilleri, sayıları 
ve şairleri hakkında sayısal veriler yer almıştır. Daha sonra Alevilik-
Bektaşilikle ilgili bazı terim ve kavramlara yer verilip eserin edebi 
değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmış, son bölümde eserin 
transkripsiyon alfabesiyle Latin alfabesine aktarılmış metnine yer 
verilmiştir. Eserdeki şiirler incelenirken basılı divan, şair veya şiirle 
ilgili akademik eser, yüksek lisans ve doktora tezlerinden 
faydalanılarak şiirler karşılaştırılmış ve aradaki farklar dipnotlarla 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Şairlerin biyografileri, şairin ilk 
şiirinin dipnotunda kısaca verilmiştir. Mecmuanın 1b-8a, 13b-31a 
arası mensur kısımları oluşturmaktadır. Bu kısım ilk olarak Hz. 
Peygamber ve on iki imama uzun bir dua ile başlayıp ardından 
tarikatın adap ve erkânından, mürşit-mürit ilişkisinden, Hz. 
Peygamber ve on iki imamdan ve onların faziletlerinden, Bektaşilik 
tarikatını övmeye yönelik bazı menkıbevî hadiselerden, bu 
hadiseleri anlatırken bazı ayetlerden ve hadislerden, insanın 
yaradılışındaki üstünlük ve faziletlerden bahsedilmektedir. Son 
olarak da metin kısmı verilerek çalışma sonlandırılmıştır. Eser 



vii 

transkribe edilirken Prof. Dr. İsmail Ünver'in "Çevriyazıda Yazım 
Birliği Üzerine Öneriler" adlı makalesi esas alınmıştır. 

Bu çalışmada, divan edebiyatındaki şiir mecmualarının
öneminin fark edilmesini sağlamak, bu alandaki çalışmalara 
kaynaklık edebilmek ve bir nebze de olsa katkı sağlayabilmektir. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı 
Programı'nda Dr. Öğr. Üyesi Bilal ELBİR danışmanlığında 
Zülfikar GERDAN tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden 
yola çıkılarak oluşturulan bu eserin gelecekte yapılacak olan 
araştırmalara katkı sağlaması dileğiyle.

Zülfikar GERDAN 
Bilal ELBİR   

Manisa, 2022 
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İŞARETLER VE KISALTMALAR DİZİNİ 
 
Akt.                 : Aktaran 
Bkz.                 : Bakınız 
Çev.                 : Çeviren 
d.                      : Doğum 
DİA                  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi            
H.                     : Hicri 
Haz.                 : Hazırlayan 
M.                    : Miladi 
MEB                : Milli Eğitim Bakanlığı 
s.                       : Sayfa 
ss.                     : Sayfa sayısı 
Sad.                  : Sadeleştiren 
Ter.                  : Tercüme eden 
ö.                      : Ölüm 
yy.                    : Yüzyıl 
[  ]                    : Mecmuada olmayıp sonradan eklenen harf, kelime 
[...]                   : Okunamayan kelime, kelimeler 
(...)                   : Alıntılarda atlanan yer/yerler 
(?)                    : Bilinmeyen, şüpheli olan kelime veya bilgi 
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TRANSKRİPSİYON HARFLERİ 

 ,a, e, â     ا

 ʼ    ء
 B, b   ب

 P, p   پ

 T, t   ت

 S, s   ث

 C, c   ج

 Ç, ç   چ

 Ḥ, ḥ   ح

 Ḫ, ḫ   خ

 D, d    د

 Z, z    ذ

 R, r    ر

 Z, z    ز

 J, j    ژ

 S, s  س

 

 Ş, ş    ش

 Ṣ, ṣ   ص
 ,Ż, ż   ض

 Ṭ, ṭ     ط
 Ẓ, ẓ     ظ
 ʻ     ع

 Ġ, ġ    غ

 F, f    ف

 Ḳ, ḳ    ق

 K, k, G, g, ñ    ك

 L, l     ل

 M, m     م

 N, n    ن

 V, v (o, ö, û, ü)     و

 H, h (a, e)      ه

 Y, y (i, î)     ي

Farsçada bulunan "vâv-ı maʻdule" bu çalışmada " ͮ " şeklinde 
gösterilmiştir. 
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GİRİŞ 
Bektaşilik; Alevilik, Alevilik-Bektaşilik, Kızılbaşlık gibi, 

adı her ne konursa konulsun, günümüze kadar birçok farklı tanım 
ve kavram çerçevesinde karşımıza çıkmaktadır. Asırlardır varlığını 
sürdüren bu tarikatın; kendine has ritüellerinin olması, topluma 
kapalı bir yapı sergilemesi, gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket 
etmesinden dolayı; insanlar arasında bu tarikata karşı bir mesafe, 
bir dizi bilinmezlikler ve halk arasında bazı olumsuz söylentilerin 
vuku bulmasına neden olmuştur. Bu yüzden Alevi-Bektaşi inanç 
ve kültürü asırlardır yapısında var olan gizini korumakta, 
günümüzde de toplumun büyük bir kesimi tarafından merak 
edilen bir topluluk, kültür ve inanç olarak karşımızda durmaktadır.  

 Öncelikle Bektaşilik kavramının farklı tanımlarına bir göz 
atmak yerinde olacaktır. 

Bektaşilik, TDK’nin büyük Türkçe sözlüğünde “Hacı 
Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse. Bu tarikata da 
Bektaşilik denir.” diye tabir edilmektedir.1 

Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türki’sinde ise Bektaşi için 
“Hacı Bektaş Veli’ye mensup tarikatta bulunan adam, Bektaşi 
dervişi, Babası, bu tarikin dervişi, şeyhi, Bektaşi üzümü, üzümün 
bir nevi; kayıtsız, rind.” şeklinde bir tanım yapılmakta ve hemen 
altındaki Bektaşilik maddesinde ise “Bektaşi tariki ve bu tarikate 
mensup.” ifadelerine yer verilmektedir.2 

Diğer bir tanımda ise Ahmet Yaşar Ocak şunları söyler: 
“XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın 

sonlarında Hacı Bektaş Veli anʻaneleri etrafında Anadolu'da ortaya 
çıkan bir tarikat.”3 

Yesevilik, Bektaşilik, Yunus Emre ve tasavvuf alanında 
çeşitli çalışmalara imza atan M. Fuat Köprülü ise Bektaşilik 

 
1http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kateg
ori1=veritbn&kelimesec=39591, (20.08.2016). 
2Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 4. basım, Kapı Yayınları, İstanbul, 
2004, s. 298. 
3Ahmet Yaşar Ocak, “Bektaşilik”,  DİA, Cilt: 5, 1992 , s. 373. 
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hakkında “Babailik, Ahilik ve Abdallık gibi üç çeşit mesleğin 
karışmasından hasıl olduktan sonra Hurufiliğin de tesiri altında 
kalan bir tarikat.”4 ifadesini kullanmaktadır. 

Bektaşilik ve Hacı Bektaş Veli üzerine yaptığı çalışmalarla 
öne çıkan ve aynı zamanda bir ilahiyatçı olarak bu sahanın diğer 
önemli isimlerinden biri olan Ethem Ruhi Fığlalı Bektaşilik 
hakkında şu sözlere yer vermektedir: “Türkiye’de Alevilik, 
Bektaşilik kültür ve edebiyatının ağır bastığı bir İslami inanış ve 
yaşayış biçimi ile Türkmen kültürünün iç içe girmiş şekli; Bektaşilik 
de Melamilikten doğmuş ve Şamanilik, Hurufilik, Batınilik ve Şiilik 
etkilerini tasavvuf potası içinde eritip yepyeni bir hüviyetle ortaya 
koymuş bir tarikattır.”5 Aynı araştırmacı Bektaşiliğe paralel olarak 
şu açıklamayı da yapmaktadır: “Daha önce de belirttiğimiz gibi biz, 
siyasi gaye gütmeyen Hz. Ali muhabbet ve taraftarlığını halk 
arasında bir inanç sistemi ve hayat tarzı olarak yaşamakta olan 
Alevilik, siyasi gayelere alet edilen Hz. Ali ve Ehlibeyt istismarını 
da siyasi Şiîlik veya Şiîlik olarak anmaktayız.”6 

Bektaşilik üzerine oldukça derin bir araştırma ortaya 
koyan Mehmet Eröz ise Bektaşiliği, Alevîlikle birlikte şöyle 
tanımlamaktadır: “Kelimeden açıkça anlaşılmaktadır ki, Hacı 
Bektaş Veli’ye bağlı olan, onun yolunda giden anlamını 
vermektedir. Yollarının, tariklerinin pîri olarak Hacı Bektaş Veli’yi 
kabul edenler, Bektaşî Tarikatı’nın usul ve erkanına uygun bir 
yaşayışa sahip olmalarına bakarak; Ehl-i Beyt sevgisi, tevella ve 
teberra prensibi gibi hususlara bağlı olmalarına bakarak, 
Bektaşilere, Alevi diyebiliriz.”7 

 
4 M. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 1.basım, 
Alfa Yayınları,  İstanbul, 2014, s. 470. 
5 Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, İzmir İlahiyat 
Vakfı Yayınları., İzmir, 2006, s. 177. 
6 Ethem Ruhi Fığlalı, Geçmişten Günümüze Halk İnançları 
İtibariyle Alevilik-Bektaşilik, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve 
Tanıtma Vakfı Yayınları,  Ankara, 1994, s. 16. 
7 Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik, 3. basım, Ötüken 
Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 63. 
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Bu saha üzerinde çalışma yapan müsteşriklerden Iréne 
Mélikoff ise daha ayrıntılı bir tanımla konuya yaklaşmaktadır: 
“Bektaşiliğin tanımı yapılmak istenirse, birbirine aykırı birçok 
ögenin karışa geldiği, örf-dışı (non-conformiste) ve dili Türkçe bir 
halk öğretisi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, halka dayalı bu 
öğretinin yanında, halk kitlelerinden az ya da çok ayrı düşmüş, 
okuyup yazan, kentli bir kol da vardır. Eğer Bektaşi senkretizmi 

çözümlenecek olursa, her şeyden önce Sȗfî ve On İki İmam 
temelli Şîî bir görünüş altında; ruhun beden göçü (reincarnation) 
ve hatta bazen tenasüh, yani ruhun sürekli dolaşımı 
(metempsychose) inanışlarına Ali’nin Tanrısallığı görüşü karışmış 

aşırı-Şîî inançların da gelip katıldığı; Hurȗfîliğin kabalistik (Tevrat 
gelenekli) ve antropomorfik (insan nitelikli Tanrı temelli) öğretileri 
ortaya çıkar.”8 

Tüm bu tanımlama ve bakış açılarından sonra şunu 
söylemek mümkündür: Bektaşilik; 13.yy.da Hacı Bektaş Veli’nin 
dünyaya gelmesiyle günümüze kadar devam eden süreçte bir dizi 
kavram tartışması içerisinde farklı tanımlarda ve kültürlerde 
kendine yaşam alanı bulan ve bünyesinde eski Türk inançlarının 
kalıntılarıyla, İslamiyet’ten ve Şiî özelliklerden gelen birtakım 
unsurların yanında, XI. yy. ile XV. yy. arasında Maverâünnehir ve 
Mezopotamya bölgelerinde doğup gelişen fakat halk arasında 
marjinal noktalarda seyreden Kalenderîlik, Haydarîlik, Batınîlik, 

Hurȗfîlik, Ahîlik ve Şiîlik gibi tasavvuf ve fikir akımlarını da 
kendine has üslubuyla Türk Müslümanlığı potasında birleştiren bir 
Türk tarikatıdır. 

 

A. Türklerin İslamiyet’i Tanıması  
 

Türklerin ilk olarak Araplarla, dolayısıyla İslamiyet’le tanışmaları 
Hz. Peygamber’in (S.A.V.) vefatından yaklaşık yedi yıl sonra 
olmuştur. Hz. Peygamber ve O’ndan sonra gelen ve ilk halife olan 

 
8Iréne Mélikoff,  Uyur İdik Uyardılar, (Çev. Turan Alptekin), 4. basım,  
Demos Yayınları,  İstanbul, 2015, s. 23. 
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Hz. Ebu Bekir döneminde daha çok İslamiyet’in tesis edilmesi, 
oturtulması ve teşkilatlanması için gerekli işler ve eylemlerin daha 
yoğun olduğu görülmektedir. İkinci halife olan Hz. Ömer 
devrinde ise İslamiyet’in hem teşkilatlanması hem de fütuhatı daha 
da hız kazanmıştır. İşte bu dönemde Hz. Ömer’in İslamiyet’i daha 
geniş kitlelere yayma, İslamiyet’i Arap yarımadasının dışına 
çıkarma isteğiyle Türklerle ilk münasebetler başlamış olmaktadır. 
Bununla ilgili olarak Fığlalı şunları söylemektedir: “Türklerin 
Araplarla, dolayısıyla İslamiyet’le doğrudan doğruya temasları Hz. 
Peygamber’den sonra Horasan’ın fethiyle başlamış ve 
Maveraünnehir’in fethi esnasında çetin savaşlar şeklinde 
gelişmiştir. Türklerin İslam alemine girmeleri ise çok daha sonra 
onuncu asrın başlarında olmuştur. Türklerin Araplarla ilk 
temasları, Hz. Ömer (13/634-23/644) zamanında vuku bulan 
fetihler esnasında olmuştur. Mesela, 18/639 yılında Cürcan Sultanı 
Sul-Türk’ün Müslümanlarla anlaşma yaptığı rivayet edilmektedir. 
Buna göre bazı Türk beyliklerinin İslam’la teması, Kadisiye 
zaferinden iki yıl sonra ve Nihavend zaferinden dört yıl önce 
olmuş ve böylece Müslüman Arap kuvvetlerine Horasan ve 
Toharistan’ın yolu açılmıştır.”9 Fakat Türklerin İslamiyet’i daha 
yakından ve iyi münasebetler kurarak tanımaları çok daha sonraları 
olmuştur. Bununla ilgili olarak az önce adı zikredilen yazar şunları 
kaydetmektedir: “ Taşkent Bey’i Bağatur Tudun’un hile ile Çinliler 
tarafından hapsedilmesi üzerine oğlu Araplardan yardım istemiş ve 
Ziyad B. Salih kumandasındaki Abbasi kuvvetleri Türklerin de 
yardım ve desteği ile, 133/751 yılında meşhur Talas Savaşı 
yapılarak Çin tehlikesi bertaraf edilmişti. Aslında bu savaş, Türk-
Arap münasebetleri bakımından, yarım asırdan fazla bir zamandır 
devam eden düşmanca ve kanlı mücadelelerin, yerini sulha ve 
dostça münasebetlere terk edişi; Türklerin İslamiyet’i, yukarıda da 
ifade edildiği üzere, yavaş yavaş benimsemeye başlamaları 
açısından son derece önemlidir.”10 

 
9Fığlalı, 2006, s. 58. 
10Fığlalı, 2006, s. 64. 
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Türklerin İslamiyet’i tanıdıktan sonra gerek bireysel bazda 
gerekse kitleler halinde hatta devlet başkanları öncülüğünde büyük 
topluluklar halinde bu dine iltihak ettikleri bilinmektedir. Türklerin 
bu kadar ilgi gösterip büyük kitleler halinde bu dine girmelerinin 
altında yatan önemli nedenler olsa gerektir. Yoksa Orta Asya’nın 
geniş bozkırlarında at sürüleri ve tabiatla baş başa hayat süren ve 
savaşçı bir özellik gösteren Türkler, Arap çöllerinden gelen ve 
bambaşka bir kültürün temsilcileri olan Arapların bu dinini neden 
kabul edip sahip çıksınlar? İşte bu noktada Sayın Fığlalı şunları 
söylemektedir: “Bir kere Türkler arasında İslamlaşmayı 
kolaylaştıran sebeplerin başında İslam dini ve medeniyetinin 
çekiciliği kadar, eski Türk dininin, yani Şamanîliğin İslamiyet’e 
yakın ana kaidelere sahip olması ve Türk ruhuna herhangi bir 
dinden daha fazla uygun gelmesi bulunmaktadır. Nitekim on ikinci 
asır Süryani alimi Mihael, Türklerin İslamiyet’i kabul sebepleri 
arasında, bu hususa dikkat çekmiş ve “Türkler daima tek bir 
Tanrı’ya; göklerin O’na ait olduğuna inanıyor ve Arapların da aynı 
Allah’a inanmaları onların dinini kabule sebep oluyordu.” demiştir. 
Esasen Türklerin İslam dinine girdikten sonra Allah adı kadar 
Tanrı adını kullanmaları da şüphesiz, O’na atfettikleri sıfatların 
İslamiyet’in kabul ettiklerine yakın bulunmasından 
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan İslam’ın cihan anlayışı, 
Türklerin savaşçı ruhlarına uygun geliyordu. Şamanîlikteki ruhun 
bekası, ahiret hayatı, cennet ve cehennem akideleri, Tanrı’ya ve 
ecdad’a kurban inançları da İslamiyet’te daha gelişmiş olduğundan, 
onları bu dine çekiyordu. Galiba bunlar arasında en önemli unsur 
Türklerin keramet sahibi, her derde deva bulan, gaipten haber 
veren kamları yerine Müslüman şeyhler ve evliyanın geçmesidir. 
Gerçekten tasavvuf erbabı ve dervişler, Türklere, İslamiyet’i dar 
şeriat kaideleri içinde değil, geniş ve yumuşak bir ruh ve mânâ ile 
öğretiyorlardı. Onun içindir ki Müslüman Türklerin ata ve babaları 
hem şamanlara hem de evliyaya benzer. Bu da tasavvuf ve 
tasavvufi anlayışın hâkim olduğu bir İslamlaştırma faaliyetinden 
doğuyordu.”11 

 
11Fığlalı, 2006, ss. 69-70. 
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Diğer taraftan, özellikle Türklerin Müslümanlığı din 
olarak seçmeye başladıkları tarihten itibaren, siyasi ve gayr-ı adil 
tutumları sebebiyle Emevi idaresine karşı oldukları ve Hz. Ali ile 
soyuna daha muhabbetle yaklaşıp İslamiyet’i, tasavvuf meslek ve 
meşrebi içinde benimsedikleri bir gerçektir. Onun içindir ki, 
Selçuklu Sultanları ve devlet adamları tekkeler ve zaviyeler kurarak 
hem şehirlerde hem de köylerde İslamiyet’in daha yumuşak ve 
munis çehresini dile getiren ve yaşayan dervişler, ahîler, dedeler, 
babalar eliyle tasavvufî neş’e ve neşveyi daima diri tutmaya 
çalışmışlardır.12 

İşte Türkler dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda İslamiyet’i, 
Suriye ve Irak bölgesinde ortaya çıkan tasavvuf etkisiyle birlikte 

Emevi zulüm ve baskısından kaçan alim ve sȗfî dervişlerin 
etkisinde ve aynı zamanda onların önderliğinde kabul ettiler ve 
öğrendiler. Köprülü bu hususta şunları söylemektedir: “Esaslarını 
Hz. Ebu Bekir veya Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Peygamber’e (S.A.V) 

kadar eriştiren sȗfîliğin yayılması, tekkelerin siyasi kuvvetler 
tarafından yayılması adeta resmen tanınması, birçok büyüğün, 
devlet adamları, hatta sultanların şeyhlere riayeti, onlara yüksek bir 
nüfuz bahşediyordu. Şarap içmeyecek kadar dini hükümlere bağlı 
olan Karahanlılar, İslamiyet’i aşk ve hararetle savunan ilk 
Selçuklular, âlimlere ve şeyhlere karşı büyük bir hürmet ve riayet 
gösteriyorlardı (…) İlahiler ve şiirler okuyan, Allah rızası için halka 
birçok iyilikte bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren 
dervişleri, Türkler -eskiden dînî bir kutsiyet verdikleri- ozanlara 
benzeterek hararetle kabul ediyor ve dediklerine inanıyorlardı. Bu 
suretle eski ozanların yerini, “ata” veya “bab” unvanlı birtakım 
dervişler almıştı.”13 

İşte bu dönem Müslüman Türklerine Türkmen adı 
verilmeye başlandı. Bu konuda Fığlalı şu sözlere yer verir: 
“Gerçekten bu söz, Oğuzlara veya genel olarak Türklere 
Müslümanlığı kabullerinden sonra verilmiş bir unvandır ama 
araştırmamız açısından asıl önemi, kelimenin verildiği 

 
12Fığlalı, 1994, s. 18. 
13Köprülü, ss. 66-67. 
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toplulukların mahiyetidir. Kesin olan cihet şudur ki, Türkmen 
sözü, münhasıran göçebe Müslüman Türklere verilen bir 
unvandır. Bu cephesiyle, göçebe Müslüman Türkleri bir taraftan 
yerleşik Türklerden, bir yandan da göçebe ama Müslümanlığı 
kabul etmemiş Türklerden ayıran bir deyim olmuştur.”14 

Mélikoff ise Türklerin Müslümanlaşma sürecini ve 
Türkmen kavramını şöyle açıklamaktadır: “Türkler bir hamlede 
Müslüman olmuş değillerdir. İslamlaşma dönemi yüzyıllarca 
uzamıştır. Kentli nüfusun İslamlaşması da, bozkır nüfusununki ile 
aynı biçimde olmamıştır. Orta Çağ kaynaklarında, henüz 
Müslüman olmuş veya Müslüman olmayan göçebe Türk nüfusa 
Türkmen adı veriliyor.”15 

İşte bu Türkmen boyları yüzyıllar boyu farklı inançlara 
sahip olmuşlar ve nihayetinde bu inançlar silsilesine yepyeni ve 
bambaşka bir inanç daha ekleniyordu.  Üstelik bu inanç sistemi 
kendilerine hiç de tanıdık olmayan bir kültür ve coğrafyadan 
geliyordu. Bu yüzden kabul ettikleri İslamiyet’i kendi inanç, kültür, 
an’ane ve yaşantılarıyla birleştirip İslamiyet’in potasında eriterek 
kendilerine uygun hale getirdiler. Bu yüzden ister istemez Türk 
toplulukları arasında İslamiyet, Araplar arasında yaşandığından 
daha farklı bir şekilde, daha yumuşak ve toleranslı bir durum 
sergilemeye başlamıştı.  

Ahmet Yaşar Ocak bu durumla ilgili olarak şunları 
söylemektedir: “9.yy. boyunca, bugünkü Afganistan’ın da bir 
kısmını içine alan eski Horasan bölgesinde, İslam öncesi Budist ve 
Maniheist mistik kültür üstünde temellenmek suretiyle orta tabaka 
ve özellikle esnaf tabakası içinde doğup gelişen Melameti-

Kalenderi sȗfîliği, Basra ve Kȗfe mekteplerinin kuru zühde dayalı 
klasik tasavvuf anlayışına bir tepki olarak gelişti. 9-11.yy.larda, 
Hemedan, Nişapur, Herat, Belh ve Kabil gibi büyük merkezlerde 
Ebu Hafs-i Haddat (ö. 874), Hamdun-i Kassar (ö. 884) Baba 
Tahir-i Uryan ve Ebu Said-i Ebu’l-Hayr (ö. 1040) gibi büyük 

sȗfîler tarafından geliştirilen bu mektebin temel özelliği, bol bol 

 
14Fığlalı, 2006, ss. 70-71. 
15Mélikoff, ss. 30-31. 
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nafile ibadet etmek, riyazat yapmak suretiyle Tanrı’nın azabından 
emin olma ve cehennemden kurtularak cennete girme ümidine 
dayalı zühdi tasavvufu reddetmesidir. O, bunun yerine, 
insanoğlunu eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olarak 
yaratan Tanrı’ya aşk ve cezbe ile bağlanmak ve onun sevgisinin 
dışında her şeyi terk etmek suretiyle ilahi vuslata erme amacını 
koyar; nefsi ve arzularını, dünyayı kınayarak mistik mutluluğa 
erişeceğine inanır. Bu, nefsi ve arzularını, dünyevi hevesleri kınama 
kavramı, Melamet terimiyle ifade edilir, ki Mevlana Celaleddin’de 
ve Yunus Emre’de çeşitli vesilelerle dile getirilen, tasavvufi 
meşreplerini ifade maksadıyla sık sık terennüm edilen bir terimdir. 
İşte Mevlana Celaleddin’de ve Yunus Emre’de gördüğümüz, 
kupkuru ve şekilci ibadet (namaz, oruç, hac vb.) anlayışına karşı 

çıkan tavrı, bu ibadetleri kökten reddediş değil, bu sȗfî mektebin 
çevresinde, ruhsuz ibadete karşı çıkış olarak anlamak gerekir.”16 

Mélikoff ise bu Türkmenlerin dini anlayışları ve kökenleri 
hakkında şu satırlara yer vermektedir: "Yaygın bir biçimde, Orta 
Çağ Anadolu’sunda, İran örfünün etkisi altında kalmış bulunan ve 
Farsça konuşan kentli nüfus, dinin esaslarını medresede 
öğreniyordu. Fakat ata inançlarına ve geleneklerine sıkıca bağlı 
bulunan göçebe ya da yan göçebe nüfus için durum bambaşka idi. 
Bu yüzdendir ki, kentli nüfus, Türkmenlere çok iyi gözle 
bakmıyordu. Onlardan söz ederken “etrâk-i bî-idrak” ve “etrakîn 
dini zayıf” (Türklerin dini zayıf) deniyordu. Yüzyıllar boyunca 
Türkler, yeryüzü dinlerinin birçoğunu tanıdılar. Manicilik, 

Budacılık, Nestȗrîlik, Ortodoks veya Katolik Hristiyanlık, hatta 
Musevilik."17 

Fığlalı ise Türklerin bu kendilerine has Müslümanlığını şu 
sözlerle ifade etmektedir: "Toptan dahi olsa din değiştiren bir 
topluluk, hatta ihtida eden bir kişi bütünüyle kendi harsından 
sıyrılamaz. Bir topluluk, nasıl ve ne derece üstün bir medeniyet 

 
16 Ahmet Yaşar Ocak,  Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde 
Türk Sufiliğine Bakışlar, 8. basım,  İletişim Yayınları,  İstanbul, 2005, 
s. 134. 
17Mélikoff, s. 31. 
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seviyesine girmiş olursa olsun, yüzyıllardan beri devam eden 
yaşayış, düşünüş ve inanışlarını, ister istemez, birdenbire feda edip 
onlardan uzak kalamaz. Bu, Türklerin İslam medeniyeti dairesine 
girişlerinde de böyle olmuştur. İslam öncesi maddi-manevi pek 
çok kültür unsuru, tabiri caiz ise, adeta İslamlaştırılmış ve aynı 
samimiyetle yaşatılmıştır. Bu husus o kadar açıktır ki, Türkler, 
İslam kültür çevresine girişlerinden itibaren tamamen resmi ve 
geleneksel İslam anlayışını, yani Sünni anlayışı benimsemiş 
olmalarına rağmen, esas itibariyle Hz. Muhammed (S.A.V) ve 

Ehlibeyt sevgisini ön planda tutan sȗfîlik cereyanının kuvvetle 
etkisi altında kalmışlardır. (...) Şurası muhakkak ki şehirlerde 
yerleşik hayat süren ve yüksek tabakaya mensup olarak mütalaa 
edilebilecek kitle, İslam’ın kitabi kültürü ile İran kültürü tesirine 
daha fazla maruz iken İslamiyet’i kültür merkezlerinden uzak 
sahalarda göçebe olarak yaşayan Türkmenler ise, uzun zaman 
Şamanî inanış ve yaşayışlarını İslamiyet’le uzlaştırmak suretiyle 
korumuşlardır. O kadar ki, on sekizinci yüzyılda bile Kıpçak 
bozkırlarında göçüp konan Kazak-Kırgızların Müslümanlığı 
Şamanîlikle karışıktır."18 

Türkler, İslam’ı büyük ölçüde, sȗfîler eliyle kabul eden 
kitleler olarak bu yoğun yoruma uğramış İslam’la tanıştılar. Ve 
onlar, kendi ırksal özelliklerinden kaynaklanan birtakım nüansları 
da andığımız yorumlara eklediler. Anadolu’da tarikatların en yoğun 
faaliyet devresi olan 13. ve 14. asırlar, fukaha zümresinin içtihat 
kapısını kapalı ilan ettikleri bir zamanı çerçevelediği için, 
yaradılıştan hür ve hareket halinde düşünmeye alışık Türkmen 
topluluklar, bağlandıkları tarikatlar aracılığı ile İslâm’ı, o güne 
değin pek alışılmamış yorumladılar. Ve yine onlar, tabiatlarının bir 
gereği olarak bu yorumlarının faaliyet ve hareket haline 
dönüşmesinde gecikmediler.19 
  

 
18Fığlalı, 2006, ss. 71-72. 
19 Yaşar Nuri Öztürk, Tarih Boyunca Bektaşilik, 4. basım, Yeni Boyut 
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 23. 
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B. Bektaşiliğin Doğuşu, Gelişimi ve Hacı Bektaş Veli 
 

Hacı Bektaş Veli'nin doğum ve ölüm tarihleri kaynaklarda 
farklılıklar gösterse de 13.yy.da yaşadığı kesindir. Birçok kaynakta 
doğum ve ölümü için M.1209/1210-M.1270/1271 tarihleri 
verilmektedir.20 Fakat bunun yanında çok farklı tarihlerin de 
verildiği kaynaklarda mevcuttur.21 Kendisine babası İbrahim el-
Sânî tarafından ad olarak Bektaş ismi verilmiştir. Hacı Bektaş 
Veli'nin adında bulunan Bektaş kelimesinin anlamına bakıldığında 
şu manalar verilmektedir: Bektaş sözü sıra arkadaşı, emsal, akran-
eş, mertebe arkadaşı, bey ile prens ile eşit anlamlara gelir. Beğdeş 
ve Anadolu'da bu anlamda Taydaş vardır.22 Hacı unvanını ise 
küçüklüğünde kendisine hocalık eden Lokman Perende'nin verdiği 
rivayet edilir.23  

Hacı Bektaş Veli, mühim bir kültür merkezi olan 
Horasan'ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Babası İbrahim, annesi 
Ahmed kızı Hatem veya Hatme Hatun'dur.24 Soyu, silsile halinde 
Hz. Ali'ye kadar uzanmaktadır.25 XIII. yy.da Moğol istilasının vuku 
bulmasıyla kendine bağlı dervişlerle birlikte Horasan'dan 
Anadolu'ya geldiği kaynaklarda geçmektedir. Anadolu'ya 
geldiğinde yaklaşık olarak kırk yaşlarında26 olduğu kaynaklarda 
geçen bir diğer bilgidir. Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden 
olan Lokman Perende aracılığıyla Yesevî yolunu tutmuş, 

 
20 Esat Coşan,  Makalat-Hacı Bektaş Veli (Sad.: Hüseyin Özbay), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990,  s. XIV. 
21 Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir?, 3. basım,  Ant/Can 
Yayınları,  İstanbul, 1995, s. 23-25.  
22 Noyan, s. 23. Ayrıca bkz. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&g
uid=TDK.GTS.5c894b770b8c64.87025091(13.03.2019) 
23Abdülbâki Gölpınarlı, Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli-
Vilâyet-Nâme, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2014, ss. 5-6; Noyan, s. 25. 
24 Coşan, s. XIV; Noyan, s. 23; Gölpınarlı, 2014, s. 3. 
25 Gölpınarlı, 2014, ss. 1-2; Noyan, ss. 26-27. 
26 Coşan, s. XIV. 
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Yesevîliğin Anadolu'daki en önemli şahsiyeti olmuştur. 
Kaynaklarda belirtilen diğer önemli bir nokta da onun 
Horasan'dan Anadolu'ya gelirken diğer benzeri Türkmen şeyhleri 
gibi kendisine bağlı bir aşiretle Anadolu'ya gelmiş olduğudur. 
Anadolu'ya geldiğinde kardeşi Menteş'le Sivas'a gittiği, orada Baba 
İlyas Horasânî'ye intisap ettiği, hatta orada halifelik makamına 
kadar yükseldiği, 1239'da çıkan Babaî İsyanı'na kardeşinin katıldığı 
ve bu isyanda şehit olduğu, kendisinin ise ya bu isyanı tasvip 
etmemesi ya da başka nedenlerden dolayı bu isyana katılmadığı 
kaynaklarda geçen bir diğer bilgidir.27 

Hacı Bektaş Veli uzun bir yolculuktan sonra28, çünkü 
Türkistan’dan çıktığında ilk olarak Mekke’ye giderek hac 
yapmıştır29, Anadolu’ya gelerek Elbistan, Sivas, Kırşehir, Kayseri 
ve tekrar Kırşehir’e uğradıktan sonra Kırşehir’in  Sulucakarahöyük 
kasabasına yerleşmiştir.30 

Bundan sonraki tarihi seyir, Hacı Bektaş Veli’nin kimlerle 
görüştüğü, müritlerinin veya halifelerinin kimler olduğu, yaşadığı 
dönemde hangi tarihi ve sosyal olayların meydana geldiği, 
Bektaşiliğin tarihi-sosyal ve dini kökenleri, çağdaşı olan diğer Türk 
mutasavvıfları, Bektaşiliğe etki eden diğer tasavvufi fikir 
akımlarının neler olduğu, Bektaşilik usul, adap ve erkânının neler 
olduğu gibi hususlar buraya kadar kullanılan ve isimleri verilen 
kaynaklardan teferruatlı olarak öğrenilebilir. Bu kaynaklara ilave 
olarak John Kingsley Birge’nin Bektaşilik Tarihi, Besim Atalay’ın 
Bektaşilik ve Edebiyatı, Bedri Noyan’ın Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve 
Alevilik adlı eserlere de bakılabilir. Bu bölümün en başında da 
değinildiği gibi Bektaşiliği en başından büsbütün ele almak gibi bir 
amaç söz konusu değildir. Bu yüzden Bektaşilikle ilgili sosyal-
kültürel özellikler, Bektaşiliğin hangi dini esas ve anlayışlara 

 
27 Ahmet Yaşar Ocak, "Hacı Bektaş-ı Veli", DİA, Cilt: 14, 1996, ss. 
455-456. 
28 Gölpınarlı, 2014, ss. 14-20. ; Fığlalı, 2006, s. 119. 
29 Gölpınarlı, 2014, s. 17. ; Fığlalı, 2006, s. 114. 
30 Gölpınarlı, 2014, ss. 17-20. ; Mélikoff, ss. 32, 36. 
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dayandığı, Bektaşiliğin inanç dünyası gibi hususlar kısaca 
anlatılmaya çalışılacaktır.  

Bektaşiliğin kısa tarihçesine bakıldığında bu tarikatın 
doğuşu ve gelişimi hakkında Ahmet Yaşar Ocak şu sınıflamayı 
yapmaktadır: "Bektaşiliğin mahiyetini yapısını ve tarihi inkişafını 
iyi anlayabilmek ve doğru teşhiste bulunabilmek için tarihçesini a) 
XIII. yüzyıldan başlayıp XIV. yüzyılda gelişerek süren ve XV. 
yüzyılın sonlarına kadar uzanan teşekkül devresi; b) XVI. yüzyılın 
başından yani Balım Sultan'dan zamanımıza kadar devam edegelen 
ve asıl bilinen Bektaşiliği temsil eden devre olmak üzere iki safhada 
ele almak gerekir. Çünkü dikkatle bakıldığı zaman bu iki safhanın 
pek çok bakımdan açık bir şekilde birbirinden farklı olduğu 
görülür."31 Görüldüğü üzere Bektaşilik, doğuşundan günümüze 
kadar birçok farklı evreden geçerek ve her evrede birikimli olarak 
farkı özellikleri de bünyesine katarak sosyal ve dini  hayatta yerini 
almaya devam etmiştir.  

Bunun yanında, Alevilik-Bektaşilik aslında aynı kaynak, 
anlayış ve kültürden beslenmesine rağmen zaman içinde farklı 
isimlerle anılır olmuştur. Bu durum Melikoff tarafından şöyle 
açıklanmaktadır:  “Konuya girmeden önce, bir kez daha, mühim 
bir probleme işaret edeceğim: Alevilik, Bektaşilikten ayrılamaz. 
Çünkü her iki deyim de aynı olguya, Türk halk İslamlığı olgusuna 
bağlıdır. Öyleyse, Alevî ya da Bektaşî, hangi deyimi kullanmak 
daha doğrudur? Bektaşiler gibi Alevîler de Hacı Bektaş Veli’den 
himmet umarlar. Aralarındaki temel fark, sosyal bir farktır. 
Yüzyıllar boyunca, umumiyetle aşiret çevrelerinden gelmiş, eski 
göçebeler olan Alevîler, yabanlar olarak kalırlarken; Bektaşiler, 
kent merkezleri yörelerinde toplanarak, müritleri okumuş 
çevrelerden gelen bir tarikat oluşturmuşlardır. Bektaşilik 
deyiminin, Alevî adlandırmasından daha kullanılır oluşunun sebebi 
de budur. Sonuncu adlandırma (Alevîlik), konunun temeli halkın 
inanışı olduğu halde, ne yazık ki, siyasi bir yan anlama doğru 
kaymış bulunuyor. (...) Günümüzde Türkiye’de, Bektaşiler ve 
Alevîler olmak üzere, iki ayrı zümre vardır. Bu iki zümre arasındaki 

 
31 Ocak, 1992, s. 373. 
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fark, öncelikle sosyal niteliktedir. İnançlar aynıdır. (...) Fuat 
Köprülü, Alevîleri Bektaşilere bağlama amacıyla, onlara “Köy 
Bektaşileri” diyordu ve bunda haklı idi; çünkü inançları 
Bektaşilerininkinden farklı olmamakla birlikte, umumiyetle ümmi 
ve tahsilsiz kalmışlardı."32 

Zaman içerisinde bu adlandırmalara bir de Kızılbaşlık 
tabiri eklenmiştir. Fakat bu tabir zamanla farklı kötü anlamlar da 
barındırmaya başlamıştır. Konu hakkında Mehmet Eröz şunları 
söylemektedir: "Kırmızı börk veya başlık giyenlere "Kızılbaş" adı 
verilmiştir. Vaktiyle, Sünni olsun, Alevi olsun, bütün Türkmen 
oymakları halkı, kızıl börk giyerlerdi. Anlaşılan Sünniler, zamanla 
kızıl börkü terk edince yalnız Alevi topluluklarının şapkası 
hükmüne girmiş. Bu yüzden baş giyimlerine izafeten Alevilere 
"Kızılbaş" denmeye başlanmış. Cem ayinlerinden, gizli 
toplantılarından, içki içmelerinden ve sır saklamalarından ötürü 
yakıştırmalar ve suçlamalar yapılmış ve neticede Kızılbaş kelimesi, 
bugünkü ifadesini kazanmıştır."33 

Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlık, adı her ne konulursa 
konulsun, bu tarikat zaman içerisinde beslendiği dini, sosyal-
kültürel, etnik ve coğrafi özelliklerden kaynaklanan bazı 
etkenlerden dolayı kendilerine has bazı ritüeller kazanmıştır. Bu 
inanış ve ritüellerin yanında farklı sosyal tabakalarla kurulan zaruri 
veya gayrı zaruri ilişkiler de bu tarikatın içeriğini zenginleşmesinde 
etkili olmuştur.  Bununla ilgili olarak Melikoff şunları 
kaydetmektedir: "İlk Bektaşîlerin inanç ve merasimleri sonradan 
gelişecek olanlardan çok farklı idi. Bektaşilik, göçebe Türk halkının 
inanışlarından kaynaklanmaktaydı ve henüz Türklerin eski 
törelerinden uzaklaşılmamıştı. Günümüzde de, bu âdetlerden 
bazıları, Alevîlerde hala korunmaktadır. Mesela, bir doğumu 
izleyen ilk günlerde, Al adı verilen insan yiyici yaşlı cinin gelip al 
ateşiyle yakmasını önlemek için, lohusanın ve yeni doğanın 
başında nöbet tutulması gibi. (…) Fakat yüzyıllar boyu birçok 
cemaat dışı (heterodoks / gayri sünni) öge ilk Bektaşilerin inanç ve 

 
32 Mélikoff, ss. 29-33. 
33 Eröz, 2014, s. 93. 
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âdetlerine eklendi; ilk ögeler de, şüphesiz, Ahîlerin merasim ve 
âdetleri oldu. Ahîlik34 ve fütüvvet meslek loncaları, İslam 
dünyasında çok yaygındı. (...) Ahîlerde Şîî etki hakimdi. Pirleri, 
Selmân-ı Fârisî35 idi. Selçuklu yönetimi yıkılınca, XIV.yüzyılın 
başında, Ahîler, Ankara’da güçlendiler ve kısa süreli bir Ahî devleti 
kurmayı başardılar. Yönetimleri sona erip istenmez duruma 
geldiklerinde de, aralarında sıkı ilişkiler bulunan Bektaşîlerin 
yanına sığınmaya çalıştılar. Bektaşilerin Selmân-ı Fârisî’ye saygıları 
Ahîlerden gelmektedir: Selmân-ı Fârisî meslek loncalarının36pîri 
idi. Süluk merasimlerinde bele kuşak kuşama âdeti, bir dolu içme 
ve başka bazı âdetler, Bektaşîlere, Ahîlerden geçmiştir. Ahîlerin 
katılımı ile o zamana kadar az çok fark edilen Şîî etki, daha 
belirginleşmiştir.37 

Ahilik ve Fütüvvet teşkilatının Bektaşilik üzerindeki 
etkileri ve aralarındaki yakınlığı Fığlalı şöyle açıklamaktadır: 
"Ahiler, fütüvvet mesleğine bağlı olduklarından senetlerini Hz. Ali 
vasıtasıyla Hz. Peygamber'e kadar götürürler. Hz. Peygamber'e 

isnad olunan "Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr" (Ali'den 
başka cömert, yardımsever, asalet ve şecaat sahibi yiğit kimse, 
Zülfikar'dan başka kılıç yoktur.) sözüyle Hz. Ali örnek kılınmıştır. 
Ayrıca Ahilik, herhangi bir esnaf teşkilatı olmaktan çok, bu 
teşkilata dayanarak İslam'ın idealize ettiği başkasını kendi nefsine 
tercih eden, korkusuz, sabırlı, kendini Allah yoluna sıdk ile adayan, 
her türlü gösteriş ve menfaat duygusundan uzak sadece Allah 
rızasını gözeten, engin hoşgörü sahibi, dürüst ve cömert insanı var 
kılabilmek için çalışan ve bu görüşlerini bu teşkilat vasıtasıyla yayan 
bir tasavvuf okuludur. (...) Ayrıca ahiler askeri talim ve terbiye de 

 
34 Bkz: Ziya Kazıcı, "Ahîlik", DİA, Cilt: 1,  1998,  ss. 540-542. 
35 Bkz: İbrahim Hatiboğlu, "Selmân-ı Fârisî", DİA, Cilt: 36, 2009,  ss. 
441-443. 
36 Bkz: Selahattin Bayram, "Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın 
Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilâtı ve Esnaf  Loncaları", İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:21,  2012,  ss. 81-115. 
37 Mélikoff, ss. 37-38; Gölpınarlı, ss. 49-53. 
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görüyor; gerektiğinde savaşlara katılıp yiğitliklerini 
gösteriyorlardı."38 

Bununla birlikte Bektaşiliğin bünyesine 15.yy.dan itibaren 
Hurûfîlik39, Batınîlik40, Şiîlik41 gibi gayri sünni anlayışlar da girmeye 
başlamıştır. Bundan sonra Bektaşilik daha farklı ve gayri sünni bir 
evreye doğru gelişim gösterecektir. Bununla ilgili olarak Melikoff 

şu bilgileri vermektedir: "XV. yüzyılda, Bektaşiliğe, Hurȗfî ögeler 

de girmeye başlamıştır. Hurȗfîlik, Fazlullah Esterâbâtî tarafından 
yayılmış olan bir tasavvufî öğretidir. İnsanoğlunun yüzünde ve 

bedeninde tecelli eden ‘Elifba’ (Arap alfabesi) harflerinin ulȗhiyeti 
üzerine temellendirilmiştir. (…) Fazlullah, Timurlenk’in buyruğu 
ile şehit edildi ve müritleri işkencelere uğratıldı. Aralarından 

bazıları, Hurȗfî inançları da birlikte getirerek, Anadolu ve 

Rumeli’ye göç ettiler. (…) Hurȗfîler uğradıkları zulümlerden 
kurtulmak için, Bektaşî mozaiğini zenginleştiregelmiş bulunan 

öğretileri ile birlikte, Bektaşîlere sığındılar. (…) Hurȗfîlik 
Bektaşiliğe sızarken ayrı bir biçime büründü, Pantheizm ve 
Anthropomorfizm (doğa-Tanrıcılığı ve insan biçimli Tanrıcılık) 
görünüşü altına girdi."42 

Alevilik-Bektaşiliğin tarihi seyir içerisinde hangi inanç ve 
kültürlerin tesiri altında kaldığı yukarıda kısaca açıklanmaya 
çalışılmıştır. Fakat bunun yanında Anadolu ve diğer yerlerdeki 
Bektaşilik kültürü ve inançlarının somut özelliklerinden de 
bahsetmek gerekmektedir. Bununla ilgili olarak da Melikoff şu 
bilgilere yer vermektedir: "Bektaşilik bir Türklük olgusudur. 
Şüphesiz, Balkanlar’da Bektaşîler bulunduğu gibi, oldukça büyük 
sayıda Kürt Alevî de vardır; böyle olmakla birlikte, Bektaşiliğin 
kökeni Türk’tür. Merasimler sırasında kullanılan dil Türkçedir ve 
nefesler Türk dilince okunur. (…) Bektaşilik örf dışıdır (non-

 
38 Fığlalı, 2006, ss. 94-95. 
39 Bkz: Hüsamettin Aksu, "Hurȗfîlik", DİA, Cilt: 18, 1998, ss. 408-412. 
40 Bkz: Avni İlhan, "Bâtıniyye", DİA, Cilt: 5, 1992, ss. 190-194. 
41 Bkz:  Mustafa Öz, "Şia", DİA, Cilt: 39, 2010, ss. 111-114. 
42 Mélikoff, ss. 38-39. 
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conformiste). Dinin dış biçimlerine hiç ehemmiyet verilmez. 
Tanrı’ya inanmak için, ne camiye gitmeye gerek vardır ne beş vakit 
namaz kılmaya ne de Ramazan’da oruç tutmaya. (…) Bektaşilik bir 
senkretizmdir (syncrétisme). : Değişik kökenli ögelerin karıştığı bir 
mozaik görünüşü taşır. Bektaşiliği bir ‘gnose’ (bilinç birikimi) 
olarak tanımlayabiliriz; bütün "gnose"lar, öncelikle de Manicilik 
gibi, kendini kuşatan çevrelerin gelenek ve hatta inançlarını içinde 
taşır. Bunun içindir ki, Bektaşilik, Balkan ülkelerinde, bazı 
Hristiyan ögeleri bünyesine almış ve özümsemiştir. Nitekim 
Bektaşîler, en tanınmışları Hızır’a atfedilen kutlamalar olmak 
üzere,  bazı Hristiyan azizleri kendilerine mal etmişlerdir. Mesela 
Rumeli’de, mayıs ayında Hıdırellez (Hızır-İlyas) adı altında, Saint 
Georges kutlanmaktadır. Eğer doğuya gidilirse İranlı ve eski İran 
dinine bağlı etkilere rastlanır. Mesela, İran'ın yeni yılı 21 Mart, 
Alevilerce günümüze kadar kutlanan Nevruz Bayramı olmuştur. 
Nevruz'dan önce Mart ayı ortasına doğru "Haftamal/ Houtomal/ 
Heftemal" denen bir bayram vardır ki, ölülerin ruhlarını anmak 
için kutlanan (Fravaşti'ler) eski bir İran bayramına karşılıktır. (…) 
Bir başka örnek: Orta Anadolu'da ocak ayında "Kagant" denilen 
bir bayram kutlanır. Bu sözcük Fransızcada "Calendrier", 
İngilizcede "Calender" vb. biçimlere girmiş olan Latince 
"Calendae"dan gelir. Kagant, Yunan takvimine göre yeni yılın 
karşılığıdır. Yani Hristiyan kaynaklı bir bayram söz konusudur. 
Bektaşî-Alevî inançlarının, ruhun yeniden bedene dönüşü 
(reincarnation) inanışına dayandığını gördük. Bazı bölgelerde bu 
inanış, ruhun sürekli göçü (métempsychose, tenasüh43) inancına 
kadar gider. (…) Ayrıca Tanrı’nın insanoğlu suretinde tecelli ettiği 
inanışı da vardır. Müslüman dönemde, Tanrı, Ali’nin görünüşü 
altında tecelli eder. Fakat Ali, sırasında, peygamberlerin ve velilerin 
suretinde tecelli edebilir. Nitekim Hacı Bektaş Veli, bizzat Ali’den 
başkası değildir."44 

 
43 Bkz: Adnan Bülent Baloğlu ve Mehmet Bulğen, "Tenasüh", DİA, Cilt: 
40,  2011, ss. 443-446. 
44 Mélikoff, ss. 41- 44. 
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Alevilik-Bektaşiliğin günümüzdeki durumu hakkında 
Ethem Ruhi Fığlalı ise şu tespitlerde bulunmaktadır: 

“Kur’an için söz konusu olabilen aslî yapının, Kur’ânî 
özün kılı kırk yaran yorumlarla kalın bir çerçeve içine hapsedilerek 
kabuklaştırılması hadisesinin, tarikatlar için çok daha kolay ve 
serbest bir şekilde vuku bulabileceği tabii idi. Nitekim tarih bize 
bunun böyle olduğunu göstermektedir. Mevlevilik, Rifâîlik, 
Kâdirilik, Nakşîlik, elbette ve özellikle Bektaşilik, kurucularından 
sonra halifeleri ve hatta müritleri tarafından birtakım merasimler, 
kerametler veya doğuracağı tehlikeyi hesaba katmayan efsane ve 
masallar eklenen ve böylece, aslî hüviyetlerinde ciddi değişme ve 
yozlaşma görülen müesseselerdir. Hele bunların arasında 
Bektaşilik gibi, Anadolu’nun sade ve samimi Müslüman halkına, 
köylerde, bayırlarda, dağ başlarında ve uç boylarında yurt tutmuş 
Türkmenlerine en yaygın şekilde seslenen ve özellikle on beşinci 

ve on altıncı yüzyıldan itibaren neredeyse tamamen Batınî, Hurȗfî 
ve Şîî unsurların tesirlerine ve nüfuzlarına açık hale gelmiş, 
getirilmiş ve geçirdiği maceraları tarihi gerçeklik içinde ortaya 
koyacak bilgi ve belgelerden mahrum bulunulan bir tarikatta, 
gerçekten bugünkü şaşırtıcı manzara ile karşılaşılır ve ‘Hangi 
Bektaşilik?’ diye sormaya hak kazanılır.”45 

 

 
45 Fığlalı, 2006, s. 149. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MECMUALAR VE 
MECMUA-İ BEKTAŞİYE 

 

1.1. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MECMUALAR 

Mecmua, köken olarak Arapça cem‘ kökünden gelmekle birlikte, 
cem‘ olunmuş, toplanmış, bir araya getirilmiş şey, top, tüm 
anlamlarına gelmektedir.46 Başka bir tanımda ise, toplanılıp 
biriktirilmiş ve tanzim ve tertip edilmiş şeyler heyeti ifadesi 
kullanılmaktadır.47 TDK’de; "dergi, yazma ya da eski basma 
kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü" tanımına 
yer verilmektedir.48 İslam Ansiklopedisinde, aynı veya farklı türden 
seçilmiş çeşitli hacimlerdeki metinlerin ve risalelerin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan eserlerin ortak adı denmektedir. Fakat 
bununla beraber konuyla ilgili olarak aynı kaynakta şu ifadelere de 
yer verilmektedir: Mecmualar, genelde bir veya daha fazla yazar 
yahut şaire ait çeşitli şekil ve hacimlerdeki dini, din dışı nesir ya da 
şiirlerden oluşan derleme kitaplardır. Mecmu‘atü’l-ehâdis, 
mecmu‘a-i fetevâ, mecmu‘a-i eş‘âr, mecmu‘a-i tevârih gibi.49 
Mecmua Arapça bir kelime olup cem‘ kökünden gelir. Mecmû‘ 
kelimesinin müennesi olan mecmua, “toplanmış, toplanıp 
biriktirilmiş, bir araya getirilmiş şey; top, tüm, tertip ve tanzim 
edilmiş şeylerin hepsi, seçilmiş yazılardan meydana getirilmiş 
kitap” demektir. Klasik kültürde edebiyat terimi olarak da defter, 

 
46 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lugat, 17. 
basım, Aydın Kitabevi, Ankara, 2000, s. 596. 
47 Sami, s. 1293. 
48http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&
guid=TDK.GTS.5c6c6e7a2fe997.30365578 (22.08.2016). 
49Mustafa Uzun, "Mecmua", DİA, Cilt: 28, 2003, s. 265. 
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türlü konuların bir araya getirildiği yazıları içine alan kitap, şiir 
defteri anlamlarında kullanılmıştır.50 

Şiir mecmuaları derleyenin zevkine göre seçilmiş şiirlerin 
bulunduğu ve formuna göre “sefine, cönk, dana dili, mecmua-i 

eşʻâr” gibi isimlerin verildiği eserlerdir. Bunların büyük bir kısmı 
el yazmasıdır. Ancak matbu olanları da vardır. Günümüzdeki 
antolojik eserlerin klasik Türk edebiyatındaki karşılığı şiir 
mecmualarıdır. Bu tür derlemelerin büyük bir kısmının kimin 
tarafından bir araya getirildiği belli değildir. Mecmualar, genellikle 
her tür nazım şeklinden şiirler ihtiva etmekle birlikte yalnız 
müstezat, gazel, kaside gibi kalıplaşmış bir formu olan 
manzumelere hasredilmiş olanları da vardır.51 

Mecmua başlangıçta, birçok bakımdan benzediği cönk 
gibi ayetler, hadisler, fetvalar, dualar, hutbeler, şiirler, gazeller, 
kasideler, ilahiler, mektuplar, latifeler, lugazlar, muammalar ve ilaç 
tariflerinin, faydalı bilgilerin bulunduğu, tarihi belge ve kayıtların 
derlendiği bir not defteri halinde ortaya çıkmış, zamanla gelişip, bir 
düzen, tertip ve şekle kavuşarak türlerine göre bazı farklılıklar 
gösteren bir kitap veya telif çeşidi özelliği kazanmıştır.52 

Yukarıda çeşitli tanımları verilen mecmua, aslında Klasik 
Türk Edebiyatında, aynı tema ve konu çerçevesinde veya farklı 
konu ve temalarda, tamamen derleyicisinin sanat anlayışını 
yansıtan, genellikle manzum metinlerden oluşan, bir veya birden 
fazla şairin şiirlerini içeren, bir nevi antoloji de diyebileceğimiz 
eserlerdir.  

İslam kültüründe mecmua türü, henüz adı konulmadan 
Hz. Peygamber’in hadis yazımına izin vermesiyle birlikte ortaya 

çıkmıştır. Bu iznin ardından bazı sahabeler Rasȗlȗllah’tan 

 
50Günay Kut, “Mecmua”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah 
Yayınları, İstanbul, Cilt: 6, 1986, s. 170. 
51Ersen Ersoy, "XIV-XVI. Yüzyıllar Arasında Yazılmış Bazı Şiirleri 
İhtiva Eden Bir Mecmua ve İbn-i Ömer’in Şiirleri" TurkishStudies - 
International Periodical For The Languages, Literature and History of 
Turkishor Turkic Volume 8/1 Winter 2013, Ankara,  s. 250. 
52 Uzun, s. 265. 
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duyduklarını mecmua tertip etme anlayışı içerisinde kendi 
seçimlerine, ihtiyaç ve değerlendirmelerine göre bir araya getirince 
hadis literatüründe sahife, cüz ve kitap adıyla anılan ilk derlemeler 
doğmuştur. Daha çok Osmanlı ve İran sahasında rağbet gördüğü 
anlaşılan özel mecmuaların kağıdının kalitesi, rengi, boyutları, cildi, 
yazısı, tezhibi, şekli gibi vasıfları ve maddi nitelikleri itibariyle 
birbirlerinden çok farklı olduğu, bir kısmının düzensiz, adeta 
karalama defteri, bir kısmının çok düzenli ve özenli bir sanat eseri 
niteliği taşıdığı görülmektedir. Bunların en tanınmışlarından biri, 
Türkçeye İlk Hadis Mecmualarından Hemmam b. Münebbih’in 
Sahifesi adıyla tercüme edilmiş mecmua’dır.53 

Mecmuaların bir kısmının sahibi ve müstensihi belli, 
büyük bir kısmının ise ne sahibi ne de müstensihi bellidir. 
Ekserisinin düzenlenme tarihleri de yoktur. Bu eserlerin, bugüne 
kadar yeterince gündeme gelmediği, ilgili sahaların elemanları 
tarafından da çok fazla dikkate alınmadığı düşünülmektedir. 
Hâlbuki mecmualar edebiyattan ilahiyata, felsefeden tıp tarihine, 
folklordan etnografyaya kadar değişik konularda bilgi barındıran 
eserlerdir.54 

Şiir mecmualarında gazel, kaside, kıt’a, murabba, 
muhammes, tahmis vb. nazım şekilleriyle yazılmış birçok şiir 
bulunmakta, ayrıca çeşitli berceste beyitlere rastlanmaktadır. 
Klâsik edebiyatın hemen her yüzyılında örneği bulunan nazireler 
de, çoğu zaman derli toplu olarak bu mecmualarda 
görülebilmektedir. Bunun yanı sıra şiir mecmualarını asıl önemli 
kılan, şairlerin divanlarına dahi geçmemiş, muhtemelen herhangi 
bir divanın tertibini takiben kaleme alınmış manzumeler 
içermeleridir.Yazma kütüphanelerinde sayısız örnekleri bulunan 
mecmualar bu gözle incelendiğinde, günümüze kadar ulaşamamış 

 
53 Uzun, s. 266. 
54 Yaşar Aydemir, "Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan 
Problemler", TurkishStudies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 
Summer 2007, s. 123. 
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birçok şiirin hatta şairin varlığından haberdar olmak 
mümkündür.55 

Bu açıklamaya paralel olarak Yaşar Aydemir de aynı 
görüşleri paylaşmakta ve mecmuaların edebiyat araştırmacılarına 
sunduğu bazı imkanlardan bahsederken şairlerin divanlarına 
girmemiş bazı şiirlerin mecmularda karşımıza çıktığını 
söylemektedir. Bunu söylerken de örnekleri de art arda 
sıralamaktadır. Bunun yanında bir şiirin mecmuaya girmesi demek, 
o dönemin şiir zevkinin yanında, şairin sanat anlayışı, şairin 
kendinin ve şiirlerinin popülaritesinin durumu hakkında bizlere 
önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca şairin üslubunun tespiti, şairin 
kimlerden etkilendiğini, döneminde veya kendinden sonraki 
dönemlerde kimleri etkilediği, dönemin sosyal yaşamıyla ilgili 
ipuçları gibi hususları özellikle nazire ve şiir mecmularına bakarak 
ve şairin üslubunu dikkate alarak, yine şiir mecmularındaki 
şiirlerden tespit etmek mümkündür.56 

Mecmuaları ana hatlarıyla: 1. Nazireler mecmuaları, 2. 
Meraklılarca toplanmış birer antoloji niteliğindeki seçme şiir 
mecmuaları, 3. Türlü konularda risalelerin bir araya getirilmesiyle 
ortaya çıkan mecmualar, 4. Aynı konudaki eserlerin bir araya 
getirilmesiyle meydana gelen mecmualar, 5. Tanınmış kişilerce 
hazırlanmış, birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları 
kapsayan mecmualar olmak üzere beş farklı gruba ayırmak 
mümkündür.57 

Günay Kut’un, yukarıdaki sınıflamaya benzer şu şekilde 
bir gruplama yaptığı görülmektedir: 

1. Nazire mecmuaları 

 
55 Ozan Yılmaz, "Metin Te’sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir 
Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 
5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası", Divan Edebiyatı 
Araştırmaları Dergisi, İstanbul, Sayı:1,  2008, ss. 255-256. 
56 Aydemir, ss. 123,125. 
57 Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, 2. basım,  Türk Tarih 
Kurumu Basımevi,  Cilt: 1, Ankara, 1984, ss. 166-167. 
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2. Antoloji niteliğindeki seçme şiir mecmuaları ( 
mecmua-yı eş‘ar, mecmua-yı devâvin) 

3. Aynı konudaki eserleri içine alan mecmualar; tababet, 
ilahiyat gibi. (mecmua-yı edviye, mecmua-yı ed‘iye, 
mecmua-yı tevârih, mecmua-yı muammeyât, 
mecmua-yı münşeat, mecmuatü’r-resâil gibi) 

4. Türlü konulardaki risalelerin bir araya getirilmesiyle 
ortaya çıkan mecmualar (bu tür mecmualar nazım-
nesir karışık olabilir. Ayrıca Arapça, Türkçe ve Farsça 
gibi farklı dillerde de yazılmış olabilir). 

5. Tanınmış kişilerce hazırlanmış yararlı bilgileri (fevâʼid 
mecmuaları) fıkraları ve özel mektupları kapsayan 
mecmualar olarak sınıflandırmak mümkündür.58 

Mecmuaların içeriği ve türleri hakkında diğer bir 
araştırmacı Kamil Ali Gıynaş ise şunları söylemektedir: 

“Mecmuaların içeriğinde birçok farklı türde ve biçimde 
eser bulunduğu gibi, tek bir tür ve şekle münhasır mecmualar da 
bulunmaktadır. Yaptığımız taramalarda pek çok farklı konu 
etrafında teşekkül etmiş mecmualara rastladık. Örneğin, şiir 

mecmuaları (mecmuʻa-i eşʻâr), risale mecmuaları (mecmuʻatü’r-

resâ’il), hadis mecmuaları (mecmuʻatü’l-ehâdîs), fetva mecmuaları 

(mecmuʻa-i fetâvâ), dua mecmuaları (mecmuʻa-i edʻiye), tarih 

manzumelerini içeren mecmualar (mecmuʻa-i tevârîh), fevâid 

mecmuaları (mecmuʻa-i fevâ’id), hutbe mecmuaları (mecmuʻatü’l-

huteb), tıpla ilgili mecmualar (mecmuʻa-i tıb, mecmuʻa-i 

mücerrebât, mecmuʻa-i mu’âlece), gizli ilimlerden bahseden 

mecmualar (mecmuʻatü’l-havâss, mecmuʻa-i cifr ve reml, 

mecmuʻa-i ilm-i nücûm, mecmuʻa-i tılısmât, mecmuʻa-i melâhîm, 

mecmuʻa-i vefk), letaif mecmuaları (mecmuʻatü’l-letâ’if), zikir ve 

evrâd mecmuaları (mecmuʻa-i zikr ü evrâd), hikâye mecmuaları 

(mecmuʻa-i hikâyât), münşe’ât mecmuaları (mecmuʻa-i münşe’ât), 

müzikle ilgili mecmualar (mecmuʻa-i beste ve semâ’î, mecmuʻa-i 

mûsikî, mecmuʻa-i ilâhiyyât, mecmuʻa-i sâz u söz), mektup 

 
58 Kut, s. 170. 
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mecmuaları (mecmuʻa-i mekâtib), müsvedde mecmuaları 

(mecmuʻa-i müsevvedât), ilâm mecmuaları (mecmuʻa-i sukûk), 

söz, deyiş mecmuaları (mecmuʻa-i makâlât), hadis ve tefsir benzeri 
kaynaklardan edinilen dinî bilgilerin yer aldığı mecmualar 

(mecmuʻa-i menkûlât) bunlardan bazılarıdır.”59 
Mecmualarla ilgili son olarak şunu da söylemek 

gerekmektedir. Bazı önemli divan şairlerinin (Seyyid Nesimi, 
Oğlan Şeyh İbrahim Efendi, Yunus Emre) divanlarında 
bulunmayıp da mecmualarda ortaya çıkan şiirleri vardır. Şairlerin 
bu şiirlerini neden divanlarına almadıkları bir soru işaretidir. Fakat 
divanlar ve dönemin genel özellikleri, şiir ve sanat anlayışları, hangi 
şairlerin bu dönemde yaşadığı gibi hususlardan yola çıkılarak bu 
şiirlerin divanlara neden girmediği hakkında bazı çıkarımlarda 
bulunulabilir. Yaşar Aydemir bu şiirlerin divanlara girmemelerinin 
nedenleri hakkında bazı tespitlerde bulunmuştur:  

“Divan nüshalarında olmayıp da mecmualarda bulunan 
şiirlerin neden nüshalara girmediği bir problem olarak karşımızda 
durmaktadır. Şiirin divan tertibine alınmaması şairin bir tasarrufu 
da olabilir. Bu ihtimali de göz önüne alarak şiirlerin nüshalara 
girmemesinin muhtemel sebeplerini aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz. Bu sıralamaya her zaman başka ilaveler de yapmak 
mümkündür:  

▪ Divan neşirlerinde yer almadığı halde mecmualarda 
bulunan bir şiir, metin tenkiti yapılan çalışmalarda 
görülemeyen nüshalardan kaynaklanmış olabilir.  

▪ Şair, divanını tertip ettikten sonra şiir yazmış, yazdığı 
bu şiir tertip ettiği divan nüshasına girmemiş olabilir. 
Ömrü vefa etmediği ya da başka sebeplerle tekrar 
tertibe girişemediği için bu şiir dışarıda kalmıştır.  

▪ Divan şiiri büyük oranda meşk etme, egzersiz yapma 
üzerine kuruludur. Meşk edilen bu şiir bir anlamda 

 
59Kamil Ali Gıynaş, "Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar 
Bibliyografyası", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 
Sayı: 25, 2011, s. 246. 
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karalamadır ve şair divanına girmesini istememiş 
olabilir.  

▪ Şair, meşk ettiği çalışmaların hepsini değil en güzelini 
divan tertibine almak istemiş olabilir. Bazı çift matlalı 
gazel örnekleri buna delil teşkil edebilir.  

▪ Şair, bazı şiirlerini estetik açıdan yetersiz gördüğü 
veya çalışmasını tamamlama noktasında eksik 
kaldığını düşündüğü için divan tertibine almamış 
olabilir.  

▪ Şair, divanını kendisi tertip etmemiş, sonradan bir 
başkası tarafından tertip edilmiş, böylelikle bazı 
şiirleri tertip dışında kalmış olabilir.  

▪ Bazı şairlerin müsveddeleri ölümünden sonra 
yayılmış olabilir.  

▪ Bazı şairlerin, özellikle çok okunan şiirlerinin dilden 
dile dolaşması sonucu, bir anlamda miri malı olarak 
görülen ve zamanla aslından uzaklaşan ikinci bir 
manzume olarak ortaya çıkmış olabilir. 

▪ Özellikle mesaj yüklü tasavvufi şiirler, çoğunlukla 
müridin eğitimi amaçlı kullanılmasından dolayı şifahi 
kültürde yer etmiş, arkasından da yazıya geçirilmiş 
olabilir.  

▪ Kimi şiirler, bazı şairlerin, çoğunlukla da mutasavvıf 
şairlerin şiirlerine ilaveler yapılması, hatta Ahmet 
Yesevî’nin hikmetlerinde olduğu gibi onun adına 
şiirler söylenmesi sonucu tertibe girmemiş olabilir.  

▪ Bir başka önemli husus da mecmua tertip eden 
kişiden kaynaklanabilir. Mecmuayı tertip eden kişi 
profesyonel olabileceği gibi amatörce bu işle 
uğraşıyor da olabilir. Bu durum beraberinde birtakım 
yanlışları da getirir: Bir şaire ait şiiri başkasına ait 
göstermek gibi. Bu çerçevede mecmuaların verdiği 
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bilgilerin mutlak doğru olmayabileceği hususu gözden 
uzak tutulmamalıdır.”60 

Mecmualar, klasik Türk edebiyatında yadsınamayacak bir 
yere sahiptir. Bunun yanında klasik Türk şiirine, divanların yanında 
farklı bir tarz da getirdiği söylenebilir. Mecmualar incelendiğinde, 
isimleri bilinen şairler ve şiirler dışında ne klasik Türk şiirinde ne 
de edebiyat tarihinde adlarına hiç rastlanmayan şairlerin şiirlerinin 
mecmualarda yer aldığı görülmektedir. Bu itibarla hem bu sanatçı 
ve şairlerin eserlerinin gün yüzüne çıkarılması hem de edebiyat 
tarihi açısından bu şairlerin hak ettikleri yerleri almaları noktasında 
mecmuaların önemli bir yeri vardır. Şiir mecmuaları hakkında 
yapılan araştırma ve çalışmalar arttıkça Türk edebiyatı ve klasik 
Türk şiiri daha da zenginleşecektir. 
 

1.2. MECMUA-İ BEKTAŞİYE 
 

1.2.1. Mecmuanın Müstensihi İsmail Baba 

Mecmua-i Bektaşiye'nin müstensihi hakkında Dr. Doğan Kaya şu 
bilgiyi vermektedir: "Muallim Bakî Beğ'in verdiği malumata göre 
hicrî 1324'te vefat eden Divrikli İsmail Baba isminde bir 
Bektaşî'nin oldukça şiir söylemeye kabiliyeti vardır. Rumeli 
Hisarı'ndaki Bektaşî postnişini Nafi Babazade Mahmud Baba'dan 
nasib ve Ali Baba'dan icazet alan İsmail Baba'nın elimize geçen 
birkaç şiirini buraya derc ediyoruz."61 Bu bilgi dışında İsmail Baba 
hakkında herhangi bir kaynakta bilgiye rastlanmamıştır.62  

 
60 Aydemir, ss. 132-133. Bu açıklamalarla ilgili olarak ayrıca şuraya da 
bakılabilir: M.Fatih Köksal, Ya Kebikeç Mecmualar Arasında, 1. 
Basım, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016, ss. 170-172. 
61 Doğan Kaya, "Ali Rıza Öge'nin Bektaşi Şairleri Antolojisi'nde Yer Alan 
Şairler", Alevilik Araştırmaları Dergisi, Kış/Winter, Sayı: 12,  2016, s. 
223. 
62 Ayrıca müstensihin İstanbul'daki Bektaşi tekkesinden nasip ve icazet 
alması dolayısıyla Ahmet Nezih Galitekin'in [Ahmet Nezih Galitekin 

(Haz.), Hadîkatüʼl-Cevâmi, 1. basım, İşaret Yayınları, İstanbul, 2001.] 
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1.2.2. Mecmua-i Bektaşiye’nin Nüsha Tavsifi 

Eser; Ankara Milli Kütüphanenin Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesi koleksiyonunda 06 Hk 687/1 arşiv ve 1228 dvd 
numarasıyla kayıtlıdır. Eser toplam 129 varaktan oluşmaktadır. 
Dili Osmanlı Türkçesidir. İstinsah tarihi H. 1244/M. 1828’dir. 
Müstensihi İsmail Baba adında bir Bektaşi Babası'dır.  

Boyutları (dış-iç); 220x170 - 180x115 mm’dir. 1b-110b varak 
sayısına sahip olan eserin satır sayısı 17, yazı türü nesih, kağıt türü 
bakımından taç fligranlıdır. Her ne kadar eser için yapılan nüsha 
tavsifi notlarında belirtilmese de yazıların oldukça düzgün olması, 
herhangi bir akma ve bozulmaya uğramaması, süslemelerin  
oldukça net olması gibi durumlardan dolayı eserde kullanılan 
kağıdın aharlı kağıt olması da muhtemeldir. Kitabın sırtı koyu 
lacivert meşinli, yeşil pandizot kaplı, şirazeli ve mukavva ciltlidir. 
XIX. asır müzehhep çifte mihrabiyeli ve sayfalar altın yaldız 
cetvellidir. Eserin ilk 7 varağı boştur. Bu boş varaklar, metin 
olmamakla birlikte altın yaldız cetvellidir. Sayfaların kenarlarında 
derkenarlar için uygun boşluklar vardır. Fakat bu derkenarlar çok 
az kullanılmıştır. Metin içindeki bölüm başlıkları, ayetler, hadisler, 
dua niteliğindeki Arapça ifadeler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Metnin diğer kısımlarında siyah mürekkep kullanılmıştır. Yazılar 
oldukça okunaklı ve harekesizdir. Fakat az da olsa bazı şiirlerde 
hareke kullanılmıştır.Varaklar ve derkenarlar tezhipli değildir. 
Fakat muhtelif yerlerdeki mihrabiyeli kısımlar ve serlevha kısmı 
oldukça özenilerek tezhiplenmiştir. Özellikle serlevhadaki çiçek 
motifleri dikkat çekicidir. Eser bölümler halinde düzenlenmiştir. 

Her bölüme bʼism-i şâh, ism-i şâh, cism-i şâh ve besmele ile 
başlanmıştır. Eserde manzum ve mensur kısımlar mevcuttur. 
Tezhip yönünden mensur kısımlar daha sade, manzum kısımlar ise 
daha süslüdür. Manzum kısımların olduğu sayfaların 
süslenmesinde yeşil ve altın yaldızı renkten oldukça 

 
eserine de bakılmış fakat müstensih hakkında herhangi bir bilgiye 
rastlanmamıştır. 
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faydalanılmıştır. Yeşil renk daha çok, sayfayı ikiye bölen ve iki 
dikey çizgiden oluşan sütunda kullanılmıştır. Ayrıca eserin 
manzum kısımlarının bazı sayfalarında koltuklar bulunmaktadır. 
Bunlar bazı sayfalarda simetrik olduğu gibi bazı sayfalarda 
asimetrik durumdadır. Koltukların içi sadece altın yaldızla 
kaplanmıştır. Metinde genel olarak mürekkepten kaynaklı 
herhangi bir akma veya dağılma gibi okumayı zorlaştırıcı durumlar 
olmamakla birlikte yer yer bazı kelimelerin üstü çizilmiş, 
karalanmış veya bu kelimeler değiştirilmiştir. Satır aralarının 
genişliği metnin okunaklı olmasını sağlamıştır. Sayfaların takibini 
kolaylaştırmak için reddadeler kullanılmıştır. Bu reddadelerden 
anlaşıldığı üzere eserde herhangi bir eksik veya kopuk sayfa yoktur. 
Eserin 19b, 20a, 98b, 99a sayfaları tamamen boştur. Sayfa 1b ve 
63b’de sayfanın üst derkenarında müstensihin adını taşıyan bir 
mühür, ilaveten 24b’de ve 110b'de İsmail Baba’nın H.1244 tarihli 
mührü bulunmaktadır. Ayrıca 118a'da Belgratlı Agâhî'nin (Yaşar) 
vakıf kaydı ve 1275 (M.1858) tarihli mührü basılıdır. 

 

1.2.3. Mecmua-i Bektaşiye’nin Muhtevası 

Eser, mensur olarak yazılmış ve oldukça uzun Türkçe dua 
niteliğindeki  gülbanklarla63 başlamaktadır. Bu gülbanklar ilk olarak 
1b'den 8a'ya kadar aralıksız devam etmektedir. Sonrasında araya 
birkaç şiir eklenmiş ve akabinde 13b'den başlamak suretiyle 31a'ya 
kadar mensur şekilde gülbanklar devam etmiştir. Bu gülbankların 
arasına da yer yer beyitler serpiştirilmiştir. Ayrıca 36a, Arapça bir 
dua ile bitmektedir. İlk sayfada Hz. Peygamber, Hz. Hatice, kızı 
Fatıma, Hz. Ali ve çocukları Hz. Hasan ve Hüseyin’den başlayıp 
ardından on iki imamın adı teker teker sayılarak dua ve niyazda 
bulunulmuştur. Metin 8. varaktan  başlamaktadır. Bu çalışmada 
numaralandırma metnin başladığı varaktan itibaren yapılmıştır. 
Yani 1b, 8. varaktan başlamaktadır. Bu gülbanklardan sonra ilk 
olarak Süleyman Çelebi'nin Mevlid adlı eserine yer verilmiştir. 
Fakat bu eserdeki Mevlid'de bazı eklemeler bulunmaktadır. 

 
63 Noyan, s. 167, 432. 
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Mevlid'den sonra çeşitli bektaşi şairlerinin şiirleri belli bir sıra 
gözetilmeksizin sıralanmıştır. Eserde toplam 75 şairin şiirine yer 
verilmiştir. Fakat bunlardan 25'inin tam olarak kim olduğu tespit 
edilememiştir. Bu şairler; 9a ve 96b'de birer şiiri olan Kânî mahlaslı 

"Faḥr-i Muḥammed server-i Aḥmed" ve "Can tenimi yoḳdan vâr 
eyleyeli cebbâr" dizeleriyle; 15b'de mesnevi nazım şekliyle yazılmış 
fakat oldukça kısa ve "Hacı Bektaş Veli'nin irşadnamelerinde 
buyurduğu" ifadesiyle verilmiş "Ezel bezminde var imiş cânıňız" 

dizesiyle; 34b'de Mukîmî mahlaslı "Yâ Rasȗlî faḫr-i ‘âlem gevheri 
deryâ-yı dîn" dizesiyle; 36a'da isim ya da mahlas olarak hiçbir ize 

rastlanmayan "Eyâ ey can mülkünüň cânı Muḥammed" dizesiyle; 

41a'da Birrî mahlaslı "Biḥamdiʼllâh ki es-selâm delîlim Muṣṭafâ 

geldi" dizesiyle; 69b'de Esad mahlaslı "Ṣanman bizikim beste dil-i 

nefse ḳavîyüz" dizesiyle; 70b, 74b, 75a, 75b'de şiirleri bulunan 

Gedayî; 71b'de Kâimî mahlaslı "Tâ ezel bürde-i cȗd içre pinhân 
olmışım" dizesiyle; 73b, 101a, 101b'de şiirleri bulunan Nuri; 

76b'de Ârif mahlaslı "Emânetdir bunı ḫoş dut ḳarışdırma 

maḳâlât" dizesiyle; 78a'da mahlasının veya adının Yusuf olduğu 

bile şüpheli olan "Ḥamdüliʼllâh ol dürr-i yek-tâyı buldum nidügin" 

dizesiyle; 81a'da Rızâyî mahlaslı "İftiḥâr-ı enbiyâsın şâh-ı 

merdânım ‘Alî" dizesiyle; 83a'da Sırrî mahlaslı "Ṣun-‘ı ḥaḳdır 

vücȗdım ḳudret-i rabbâniyim" dizesiyle; 84b'de Zati mahlaslı 

"Terk ḳılmaḳ anı ümmet olana vâcib degil" dizesiyle; 88a'da Muhyî 

mahlaslı "Cümle ‘âlem bir ḥicabdır aňladıňsa sen anı" dizesiyle; 
88b'de Azmî adında "Âdem esrâr-ı mümkinâtı bilür" dizesiyle; 

89a'da Şerifî mahlaslı "Naẓar eyle naẓarıň var ise cânâna naẓar" 

dizesiyle; 97a'da Lutfî mahlaslı "Ne ḥâliňe ḥandânsın ey gözlerim 

aġla ḳân" dizesiyle; 99a, 99b'de şiirleri bulunan Hayalî; 101b'de 

Süleymânî mahlaslı "Cân u dil meyl eyledi zülfine cânân bî-ḫaber" 
dizesiyle; 103b'de Gulâmî mahlaslı "Ol zamankim ‘âlem-i imkân 
geldi âşikâr" dizesiyle; 106a'da Sâlim mahlaslı "Tâ ezelden ‘aşk 
içinde ‘âleme fâş olmuşuz" dizesiyle; 107a'da Derûnî mahlaslı 

"Âdem Ḥavvâ deminden naṣb oldı bir vekîl" dizesiyle; 108b'de 

Kul Mustafa adlı "Allah Allah diyüp çelik ṣalınur" dizesiyle; 
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110a'da Sâdıki mahlaslı "Ḫudâ'ya etme ḥâlî dâimâ dilden şükür 
ismin" dizesiyle başlayan şiirleri olan şairlerdir. 

Mecmuada çoğunlukla gazel, nutuk ve nefes şiir türlerine 
ve az da olsa musammatlar yer almaktadır. Eserde nutuk adı 
altında verilen bazı şiirlerin gazel nazım şeklinin içerik ve şekil 
özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Bu da müstensihin nazım 
şekilleri ve türleri konusunda pek özenli davranmadığı veya tür ve 
şekil arasındaki farkları pek bilmediği gibi bir sonucu ortaya 
çıkarmaktadır. Buna paralel olarak eserde imla yanlışlarının da 
fazlaca olması müstensihin bu durumunu desteklemektedir. 
Genellikle şiirlerin son beyit veya dörtlüklerinde şairin mahlası 
veya adı geçmektedir. Ayrıca eserde bununla ilgili olarak dikkati 
çeken unsur, bu mahlas veya isimlerin üstünün kırmızı mürekkeple 

(sürh) çizilmiş olmasıdır. Eserdeki bazı şiirler arasına “velehȗ” 
veya “diğeri” gibi ifadeler konmuştur. Bu ifadeler, bu şiirin aynı 
şaire ait olduğunu veya aynı şiirin devamı olduğu mesajını 
vermektedir. Eserdeki şiirler divanlardaki, mecmualardaki ve 
antolojilerdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında çok ciddi farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca "Emânetdir bunı ḫoş dut 

ḳarışdırma maḳâlât" dizesiyle başlayan şiir 76b ve 80b'de tekrar 

edilmiştir. 93a ve 109b'de "Zihî insan ki ser-tâ-pâ kelâm-ı faẓl-ı 

Raḥmândır." dizesiyle başlayan şiir; 56b ve 105a'da "Yedi iklim 
çar-guşe dolandım" dizesiyle başlayan şiirler de tekrar edildikleri 
için tek sayılmıştır. 

 

1.2.4. Mecmuada Yer Alan Şiirlerin Nazım Şekilleri ve 
Türlerine Göre Sayıları 

 Mecmuadaki toplam şiir sayısı 174'tür. Bu şiirlerden 25 şiir başlık 
olarak gazel, nutuk, nefes, kaside gibi adlarla verilmişse de başlık 
ile nazım şekilleri ve içerikleri birbirine uymadığından bu şiirler 
şekil ve muhteva özellikleri bakımından yeniden değerlendirilip 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu düzenlemeye uğrayan şiirler 9b'de 

"Ah kim derd-i derȗnum yine buldu żararı" dizesiyle başlayan şiir 
nutuk başlığı altında verilmişse de aslında bir terci-i bend'dir. 
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33a'da "Hazret-i fazl-ı ehadden yine rûz-ı ezelȋ" dizesiyle başlayan 
şiir nutuk başlığı altında verilmişse de aslında mütekerrir 

müsebbadır. 34b'de "Yâ rasȗlî faḫr-i ‘âlem gevheri deryâ-yı dîn" 
dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında verilmişse de aslında bir 
mütekerrir müsebba örneğidir. 36a'da "Eyâ ey can mülkünün cânı 
Muhammed" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında verilmişse 
de şiir aslında kaside özellikleri taşımaktadır. 42b'de "Tâ ezelden 
sen benimle ‘ahd ü peymân eylediň" dizesiyle başlayan şiir nutuk 
başlığı altında verilmişse de şekil özellikleri ve içerik bakımından 
gazeldir. 45a'da "Es-selâm ey şâh-ı merdân es-selâm" dizesiyle 
nutuk başlığı altında verilen şiir de nefes nazım türü özellikleri 

taşıması itibariyle nefes olarak kaydedilmiştir. 68b'de "Biz ki rȗm 
abdâlıyuz her yerde var dergâhımız" dizesiyle başlayan şiir nefes 
başlığı altında verilmişse de şiir müzdeviç murabba özellikleri 

göstermektedir. 62a'da "Bülbül-i ‘aşḳı ehl-i fiġân eylemek olmaz" 
dizesiyle başlayan şiir gazel başlığı altında verilmişse de şiir 
mütekerrir murabba özellikleri taşımaktadır. 69b'de "Sanman 

bizikim beste dil-i nefse kavȋyüz" dizesiyle başlayan şiir gazel 
başlığı altında verilmiş, fakat şiir mütekerrir müseddes özellikleri 

göstermektedir.  71b'de "Tâ ezel bürde-i cȗd içre pinhân olmışım" 
dizesiyle başlayan şiir, gazel başlığı altında verilmişse de şiir aslında 

müzdeviç muhammes özellikleri sergilemektedir. 73b'de "Ḳalb-i 

‘irfanda muḳarrer rȗḥ-ı a‘ẓamdır göňül" dizesiyle başlayan şiir 
nefes başlığı altında verilmişse de aslında gazel teması ve nazım 
şeklinin özeliklerini yansıtmaktadır. 77b'de "Sevdâ-yı  zülf-i yâr ile 

avâre ḥâṭıruz" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında 
verilmişse de şiir gazel nazım şeklinin özelliklerini taşımaktadır. 
80a'da "Ey iki ‘âlem penâhı şâh-ı serdâr yâ ‘Alî" dizesiyle başlayan 
şiir gazel başlığı altında verilmişse de şiir kaside nazım şeklinin ve 

temasının özelliklerini yansıtmaktadır. 81a'da "İftiḥâr-ı enbiyâsın 
şâh-ı merdânım ‘Alî" dizesiyle başlayan şiir gazel başlığı altında 
verilmişse de şiir müzdeviç murabba nazım şeklinin özelliklerini 

göstermektedir. 83a'da "Ṣun-‘ı ḥaḳdır vücȗdım ḳudret-i 
rabbâniyim" dizesiyle başlayan şiir gazel başlığı altında verilmişse 
de şiir müzdeviç murabba nazım şeklinin özelliklerini taşımaktadır. 



31 

 

83a'da "Ḥażret-i ‘Aliniň âvâzı" dizesiyle başlayan şiir gazel başlığı 
altında verilmişse de şiir nefes nazım türünün özelliklerini 
göstermektedir. "94a'da "Derdiyle giryân olayın bir zaman" 
dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında verilmişse de aslında 
gazel nazım şeklinin özelliklerini göstermektedir. Yine aynı şaire 
ait olan ve 95a'da "Lutf eyleyüp bir kez nazar eylerse pir 
sultanımız" dizesiyle başlayan şiir de nutuk başlığı altında verilmiş 
fakat şiir gazel özellikleri taşımaktadır.  96b'de "Can tenimi yokdan 
var eyleyeli cebbâr" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında 
verilmiş ama şiir gazel nazım şeklinin özelliklerini göstermektedir. 
97a'da "Ne haline handansın ey gözlerim ağla kan" dizesiyle 
başlayan şiir de yine nutuk başlığı altında verilmiş fakat şiir, gazel 

özelliği taşıyan bir şiirdir. 98b'de "Ben ki dervişim faḳîrim pâdişâh-
ı ‘âlemim" dizesiyle başlayan şiir her ne kadar gazel nazım şeklinin 
özellikleriyle yazılmışsa da tür olarak nefes özelliği gösterdiği için 

nefes olarak değerlendirilmiştir. 105a'da "Allah bir Muḥammed 
‘Alidir ‘Ali" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında verilmişse 

de şiir nefestir. 106b'de "Sabr eyle güzel iste sen cevr-i zelȋlâ" 
dizesiyle başlayan şiir kaside başlığı altında verilmişse de şiir aslında 

bir gazeldir. 109a'da "Bȋ-kes hod hakȋrem üftade kaldım hey 
meded" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında verilmiş olsa da 

şiir aslında bir tahmis örneğidir. 110a'da "Hudâya etme hâlȋ dâimâ 
dilden şükür ismin" dizesiyle başlayan şiir nutuk başlığı altında 
verilmişse de şiir mütekerrir müseddes nazım şeklidir. Metindeki 
orijinal başlıklara ve ser-levhalara dokunulmamıştır.  
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Tablo 1 Nazım Şekli, Türü ve Sayıları 

Nazım Şekli, Türü Mecmuadaki Sayısı 

Beyit 11 

Müfred 3 
Gazel 67 

Kaside 4 

Mesnevi 4 

Kıt'a 8 

Murabba 5 

Muhammes 3 

Tahmis 1 

Müseddes 4 

Müsebba 4 

Müsemmen 1 

Terci-i Bent 3 

Muʻaşşer 1 

Nefes 35 

Nutuk 20 

Toplam 174 

 

1.2.5. Mecmuada Yer Alan Şairler, Şiir Sayıları, Nazım 
Şekilleri ve Türleri 

Mecmuada divan şiirine ait 14 nazım şekli, tekke şiirine ait 
2 nazım türü olmak üzere toplamda 16 farklı şiir bulunmaktadır. 
Tablo 2'ye göre mecmuada en fazla olan nazım şekli 67 tane ile 
gazeldir. Bunu sırasıyla 35 tane nefes, 20 tane nutuk, 11 adet beyit, 

8 kıtʼa ve 5 tane murabba izlemektedir. Mecmuada İbrahim Efendi 
(Oğlan Şeyh) 11 ve Seyyid Nesimi 9 adet gazel ile en fazla gazele 

sahip olan şairlerdir. Pir Sultan Abdal 10, Hatâyȋ ise 6 adet nefes 
nazım türüyle en fazla nefes sahibi olan şairlerdir. Eserde, Yunus 
Emre 7 adet nutuk ile en fazla nutuk sahibi olan  şairdir. 
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Tablo 2 Şairlerin Nazım Şekli ve Türlerine Göre Şiir Sayıları 

 Şair Adı 

B
e
yit 

M
ü

fre
d

 

G
a
z
el 

K
a
sid

e
 

M
esn

ev
i 

K
ıt'a

 

M
u

ra
b

b
a

 

M
u

h
a
m

m
es

 

T
a
h

m
is 

M
ü

se
d

d
es

 

M
ü

se
b

b
a

 

M
ü

se
m

m
e
n

 

T
erci-i B

en
t 

M
u
ʻa

şşe
r 

N
efes 

N
u

tu
k

 

1. Abdal Musa               1  

2. Abdȋ   1 1             

3. Agâhȋ Dede               1  

4. Ahmed-i Dâî   1              

5. Ahmed Sârbân       1          

6. Âhû                1 

7. Ârif   1              

8. Aşık Dertli               1  

9. Azbȋ             1    

10. Azmȋ   1              

11. Birrȋ   1              

12. Cemâlȋ   1              

13. Cesârȋ       1          

14. İbrahim 

Efendi (Oğlan 
Şeyhi) 

  11              

15. Derûnȋ           1      

16. Didari               1  

17. Esad Baba          1       
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18. Figânȋ   1              

19. Gaygusuz 
Abdal 

  1             2 

20. Gedâȋ   4              

21. Gulâmȋ       1          

22. Hacı Bayram 
Veli 

  1              

23. Hacı Bektaş 
Veli 

    1            

24. Hatâyȋ   1 1           6 1 

25. Hayâlȋ   2              

26. Hayretȋ   1              

27. (Aziz 

Mahmut) 

Hüdâyȋ 

  2              

28. Hüsniye Bacı               2  

29. Kâimȋ        1         

30. Kalender 

Abdal 

              1  

31. Kanberȋ          1       

32. Kânȋ   1             1 

33. Kara Hamza               1  

34. Kul Mustafa                1 

35. Kazaz Ahmed 

Baba (Kazak 
Abdal) 

   

           1  

36. Kul Himmet                3  

37. Kul Nesȋmȋ   3            2 1 
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38. Kul Şükrü 
(Şükür) 

              1  

39. Lâmiȋ   1              

40. Lâ Mekânȋ   5  1            

41. Lutfȋ   1              

42. Merkez Efendi                1 

43. Miâdȋ           1      

44. Muhammed               1 1 

45 Muhibbi   1              

46. Muhyȋ   1              

47. Mukȋmȋ           1      

48. Nazȋfȋ   1              

49. Niyâzî-i Mısrȋ   1             1 

50. Nuri   3              

51. Pir Gaib 
Abdal 

              1  

52. Pir Sultan 
Abdal 

              10 2 

53. Rahmȋ         1        

54 Resmî Ali 

Baba 

         1       

55. Rızâȋ       1          

56. Sâdıkȋ          1       

57. Sâlim   1              

58. Senâyȋ            1 1    

59. Seyyid Nesȋmȋ   9              

60. Sersem Ali               1  

61. Sırrȋ       1          
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62. Süleyman 
Çelebi 

    1            

63. Süleymânȋ   1              

64. Sürûrȋ   2              

65. Şehidȋ               1  

66. Şȋrȋ    1    1      1   

67. Şerȋfȋ   1              

68. Tâhir Baba        1         

69. Usûlȋ   1              

70. Vahdetȋ Baba   2        1  1    

71. Vehhab Ümmȋ   1              

72. Yusuf   1              

73. Yunus Emre                7 

74. Zâti Efendi                1 

75. ?    36a?             

76. ? 13b,77a, 

77a, 95b, 
95b, 99b, 

100b, 
102a, 

102b, 
102b, 

102b 

16a, 

96a, 
96a 

 

 110b 14a, 

15a, 
15a, 

15b, 
16a, 

22b, 
93b,  

102a 
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1.2.6. Mecmuadaki Şiirlerin Vezinlere Göre Dağılımı 

Mecmudaki şiirlerden 84 tanesinde aruz vezninin remel bahri, 34 
tanesinde hezec bahri, 2 tanesinde muzari bahri, 2'sinde  recez 
bahri, 2 tanesinde cedid bahri, 13b'de "Ezel pertev-i nûr-ı tecelli 
dem..." dizesiyle başlayan ve vezni tespit edilemeyen bu beyitle 
toplam 125 şiirde aruz vezni kullanılmıştır. 49 şiirde de çeşitli 
kalıplarıyla hece vezni kullanılmıştır. 
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Tablo 3 Vezinler 

Vezinler 

B
e
yit 

M
ü

fre
d

 

G
a
z
el 

G
a
z
el

K
a
sid

e
 

M
esn

ev
i 

K
ıt'a

 

M
u

ra
b

b
a

 

M
u

h
a
m

m
es

 

T
a
h

m
is

 

M
ü

se
d

d
es

 

M
ü

se
b

b
a

 

M
ü

se
m

m
e
n

 

T
erci-i b

en
t 

M
u
ʻşşe

r 

N
efes

 

N
u

tu
k

 

Remel Bahri 

(_ +_ _ / _+_ _ / _ + _ _ / _ + _ _ ) 
Fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün 

1 2 

(_ +_ _ / _+_ _ / _ + _ _  /_ + _ ) 
Fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün 

6 2 35 3 4 3 1 2 2 1 1 1 

(+ +_ _ / ++_ _ / + + _ _  /+ + _ ) 
Feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün 

1 2 3 

(_ +_ _ / _+_ _ / _ + _ ) 
Fâilâtün/fâilâtün/fâilün 

2 3 5 1 2 

(+ + _ _ /+ + _ _/+ + _ ) 

Feilâtün/feilâtün/feilün 

1 

Hezec Bahri 

(+ _ _ _ / + _ _ _ / + _ _ _ / + _ _ _ ) 

Mefâȋlün/mefâȋlün/mefâȋlün/ mefâȋlün 

1 11 1 

(+ _ _ _ /+ _ _ _ /+ _ _) 

Mefâȋlün/mefâȋlün/faûlün 

1 1 2 1 1 1 

( + _ _ _ / + _ _ _ ) 
Mefâîlün/ mefâîlün 

2 

(_ _ + / + _ _ +/ + _ _) 1 
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Mefûlü/mefâîlü/faûlün 

(_ _ + / + _ _ + / + _ _ + /+ _ _ ) 

Mefûlü/mefâȋlü/mefâȋlü/ faûlün 

  1    1   1     1  

(_ _ + / + _ _ _ /  _ _+ / + _ _ _ ) 

Mefûlü/mefâȋlün/mefûlü/mefâȋlün 

1  4         1     

(+ _ _ _/+ _ _/+ _ _ _/+ _ _ ) 

Mefâȋlün/faûlün/mefâȋlün/faûlün 

  1              

Muzari Bahri                 

(_ _ +/_ + _ _/ _ _ +/_ + _ _ ) 

Mefûlü/fâilâtün/mefûlü/fâilâtün 

  1              

(_ _ +/_ + _ +/+ _ _ +/_ + _ ) 

Mefûlü/fâilâtü/mefâȋlü/fâilün 

  1              

Recez Bahri                 

(_ _ + _ _/ _ _ + _ _/ _ _ + _ _/_ _ + _ _) 
Müstefilün/müstefilün/müstefilün/müstefilün 

  1              

(_ _ + _ _/ _ _ + _ _) 

Müstefilâtün/ müstefilâtün 

  1              

Cedid Bahri                 

(+ + _ _/+ _ + _/+ + _ ) 
Feilâtün/mefâilün/feilün 

  2              

Vezin= ? 1                

Aruz Toplam 10 3 66 4 4 8 5 3 1 4 4 1 3 1 3 4 

Hece Ölçüsü Toplam   1            32 16 

Genel Toplam 11 3 67 4 4 8 5 3 1 4 4 1 3 1 35 20 
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1.2.7. Mecmua-i Bektaşiye'de Geçen Alevilik-Bektaşilik ile 
İlgili Bazı İsim, Sayı, Kavram ve Terimler 

 

1.2.7.1. Abdal 

Tasavvuf. Dünya ilgilerinden kurtularak kendisini Allah yoluna 
adayan ve ricâlü’l-gayb diye adlandırılan evliya zümresi içinde yer 
alan sûfî veya erenler hakkında kullanılır.64  

Nuṭḳ65 

Ḳande bir dîvâne görsem kimdir ol ‘abdâlıdır 
Âteş-i şem‘ çıraġı kim yanâr ‘abdâlıdır 
 

Şâhımız oldı Muḥammed pîrimizdir şâh ‘alî 

Şâh Hasen nȗr-ı ilâhî ḳulların ‘abdâlıdır 
 
Şâh Hüseyn-i Kerbelâ başımızın tâcıdır 

On iki ervâḥ velâyet nȗr Yezdân ‘abdâlıdır 
 

Mi‘râca vardıḳda Muḥammed gördi şîr bir esed 

Ḥâtemîn virdi Muḥammed indiren şîr-i Ḫudâ ‘abdâlıdır 
(...) 

1.2.7.2. Akyazılı Sultan 
Evliya Çelebi’ye göre Akyazılı Sultan, Hacı Bektâş Velî 
halifelerinden olup Rumeli’nin Türkleşmesinde payı olan gazi 
(veya alp) erenlerdendir. Evliya Çelebi onun yüz yıldan fazla 
yaşadığını ve Sultan II. Murad devrinde (1421-1451) öldüğünü 
yazmakta, tekke ve türbenin kurucusu olarak da Gazi 
Mihaloğullarından Arslan Bey’i göstermektedir.66 Ayrıca Evliya 
Çelebi onu, Ahmet Yesevi'ye bağlamakta, onun Hacı Bektaş 
Veli'nin halifelerinden olduğunu söylemekte, önce Bursa'ya 

 
64 Süleyman Uludağ, "Abdal", DİA, Cilt: 1, 1988, s. 59-61. 
65 Mecmua-i Bektaşiye, s. 47b. 
66 Semavi Eyice, "Akyazılı Sultan Asitanesi", DİA, Cilt: 2, 1989, s. 302. 
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oradan da Rumeli'ye geçtiğini bildirmektedir. (...) Bedri Noyan ise 
Akyazılı Sultan'la ilişkili olarak yaygın olan söylentiden söz 
etmekte, Hacı Bektaş Veli'nin ardıllarından olduğu ve asıl adının 
İbrahim olduğunu belirtmektedir. Otman Baba'nın yol evladı olan 
Akyazılı Sultan, onun Hakk'a yürümesiyle (H.882-883) yerine 
geçmiş, H.901/M.1495'te bir kutup olarak ünü çevreye yayılmıştır 
demektedir.67 

(...) "Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî server üçler yediler ḳırḳlar binler 

enbiyâ ve evliyâ ḫâẓırân ġâibân ḥarâbâtî gerceġe erenleriniň 

himmetine (ḥażreti pîr efendimiziň ruḥlarına) ‘Ali Ḳoç Baba 

efendimiziň demî devrânına dem Aḳyazılı Ḳızıl Deli Sulṭan 
demine gerçege hû dost."68 
 

1.2.7.3. Alevilik 

"Alevi sözü, Hz. Ali'ye ve onun soyuna candan, gönülden bağlı 
anlamındadır. Bizdeki genel anlamı, Hz. Peygamber'den sonra Hz. 
Ali'nin halifeliğini ve imamlığını tanımadır. Diğer ilk üç halifeyi, 
Hz. Ali'nin hakkına tecavüz ederek ondan önce o mevkiye gelmiş 
sayarlar."69  

"Alevilik genel bir deyimdir. Hz. Muhammed'den sonra 
Hz. Ali'yi halife olarak tanıyanlara, yani Şiîliğe yönelenlere verilen 
genel ad. Bu yüzden Hz. Ali'ye bağlı olanlara Alevi denir. İmam 
Ali'ye son derece bağlılık ve sevgi vardır. Bektaşiler Hz. Ali'den 
önceki üç halifeyi tanımadıkları için tarikatın Hz. Ali'den geldiğini 
kabul ederler. Bazıları daha da ileri giderek manevi gelişmenin Hz. 
Muhammed'den Hz. Ali'ye değil, Hz. Ali'den Hz. Muahammed'e 
aktarıldığını Hz. Muhammed'in mîrâcının Hz. Ali'nin mîrâcından 
sonra olduğunu; Hz. Muhammed'in Kırklar toplantısında aşk 

 
67 Aynur Koçak, "Akyazılı Sultan ve Tekkesine Foklorik Bir Yaklaşım", 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 26, 2003, 
s. 227. 
68 Mecmua-i Bektaşiye, s. 5b, 7a, 8a. 
69 Noyan, s. 17. 
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şarabını Hz. Ali'den içtiğini söylerler. Bu inanışa göre Hz. 
Muhammed peygamberlik sırrına, Hz. Ali velîlik sırrına sahiptir. 
Oysa velîlik nebilikten üstündür. Bununla birlikte Hz. 
Muahammed'le Hz. Ali bir vücuttur. İşte Hz. Ali'deki bu yüksek 
nitelikler dolayısıyle ondan yana olanlara Alevi denir. Daha çok 
Türkmenler arasında yaygındır."70 Aşağıda, mecmuada geçen ve 
aleviliğe her bendin sonunda vurgu yapan bir muhammes örneği 
bulunmaktadır: 
Ġazel71 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Ṣanman bizikim beste dil-i nefse ḳavîyüz 

Biz ḫâke ḳadem Âl-i ‘Âbâ-yı Muṣṭafâvîyüz   

Ne ḫavf-ı emîrân bilüriz ne bedevîyüz 

Râżî şüde-i ḥükm-i ḳażâ murtażâvîyüz 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 

A‘vân-ı Yezid'in hele ḫâṣmânıyuz el-ḥaḳ 

La‘net kişi îmân u dil ü cânıyuz el-ḥaḳ 

Bu ma‘rekeniň Sâm ve Nerîmânıyuz el-ḥaḳ 

Evlâd-ı Ḥüseyniň ḳul-ı ḳurbânıyuz el-ḥaḳ 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 
 

Yoḳdur bizi tekdîre ḫavâricde liyâḳat 
Ednâmız ider ‘âlemi bir dem ile dehşet 

Eyâ nidelim böyle imiş ḥükm-i müsebbit 
Cân bâş fedâ eyleyen Es‘ad'a sa‘âdet 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 
 

 
70 Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 3. basım,  Özgür Yayınları, İstanbul, 
1997,  s. 374. 
71 Mecmua-i Bektaşiye, s. 69b. 
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1.2.7.4. Âl-i abâ (ehl-i beyt) 

Hz. Muhammed, Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den oluşan 
kutsal topluluk.72 Kur'anda 33/33. ayet hükmünde tertemiz ve 
masum oldukları haber verilen yine, 42/23. ayetlerde sevilmesi 
Mü'minlerin üzerine farz olan hane halkı, Hz. Muhammed'in 
yakınları (Ali, Fatıma. Hasan, Hüseyin ve onların soyundan 
gelenler).73 Sünnî ve Şiî hadis kitaplarında yer alan bir rivayete göre, 
Hz. Peygamber Ümmü Seleme’nin evinde iken, “Ey Ehl-i beyt! 
Allah kusurlarınızı giderip sizi tertemiz yapmak ister” (el-Ahzâb 
33/33) meâlindeki âyet nâzil olmuş, bunun üzerine Peygamber 
Hz. Ali’yi, Fâtıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i abâsının altına alarak, 
“Allah'ım, benim ehl-i beytim işte bunlardır; bunların kusurlarını 
gider, kendilerini tertemiz yap!” diye dua etmiştir. Bunu gören 

Ümmü Seleme “Yâ Resûlaʼllah! Ben de onlarla beraber miyim?” 
diye sormuş, Resûlullah da, “Sen yerinde dur, sen zaten hayırla 
birliktesin” cevabını vermiştir.74 Aşağıda da "âl-i abâ" teriminin 
örneklendiği ve mecmuada geçen bir murabba örneği verilmiştir. 

 

Sâḳînâme Ṭâḥir Babanıň75 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına  

Ṣun şarâb-ı la‘li şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 
(...) 

Ol yüz elli ḫarfimizdir aṣl-ı Ḳur’âni’l-ḥakîm     

 
72 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13-14-15.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 1, 1998, s. 498. 
73 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 4, 1998, s. 754. 
74 Süleyman Uludağ, "Al-i Aba", DİA, Cilt: 2, 1989, ss. 306-307. 
75 Mecmua-i Bektaşiye, s. 66b-67a. 
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Bizdedir esmâ-i küllî bizdedir ism-i ‘aẓîm 
Dest ü pâ vü hem cemâl-i âdem-i veche’l-kerîm 

İçelüm sâḳî getür ol bâde-i ‘aşḳ-ı ḳavîm 

Şâh-ı Taḳî server-i Âl-i ‘Abânıň ‘aşḳına 
 

1.2.7.5. Ali Koç Baba 
Ali Koç Baba, Seyyid Ali Sultan'ın (Kızıl Deli Sultan) oğludur. 
Seyyid Ali Sultan ve kırk erenlerle Balkanların fethinde rol almıştır. 
Gelibolu ve Dimetoka'nın fethinden sonra Tuna boyu ve 
Silistre'ye kadar fetihlerde bulunmuştur. Ali koç Baba özellikle 
Niğbolu (Nikapol) şehrinin fethinde büyük mücadeleler 
göstermiştir. Fetihten sonra tekkesini kurup dervişler 
yetiştirmiştir. Tekke ve türbesi Bulgaristan'ın Nikapol şehrinin 
İslimiye'ye (Sliven) bağlı Alvanlar (Yablonava) köyündedir. Verilen 
siyadetnamelerde soyunun Hz. Ali vasıtasıyla Hz. Peygamber'e 
kadar dayandırıldığı görülür. Hakkında birçok menkıbevi hikaye de 
sözlü gelenekte kendini göstermektedir.76 Ali Koç Baba'nın iri yarı 
bir adam olduğu, bu yüzden mezarının normalden daha büyük 
olduğu kaynaklarda geçmektedir. Diğer bir efsaneye göre ise o 
savaş alanlarına gitmiştir. Fakat Nikapol'de barış içinde ölmüştür.77 
Ali Koç Baba Tekkesi, Müslümanlar tarafından olduğu gibi 
Hristiyanlar tarafından da saygıyla ziyaret edilmektedir. 
Müslümanlar, Ali Koç Baba Tekkesi; Hristiyanlar ise Tanrı Mezarı 
adını vermişlerdir. Tekkeyi ziyaret etmenin birçok derde deva 
olduğu yolunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Tekkenin 
tamirinden sonra mezar taşına şu kayıt düşülmüştür:"Âli Resul 
Hacı Bektaş Torunu Rumeli Fatihi Seyit Ali Oğlu Ali Koç Baba 
Paşa Ruhuna Fatiha 25.09.1396". Bu tarih Niğbolu Savaşı'na yakın 

 
76 Ömür Ceylan ve Mehmet Ersal, "Topuz Baba’dan Ali Koç Baba’ya 
Alvanlar Köyündeki Alevilik Üzerine Yeni Belge ve Bilgiler", Alevilik-
Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, 2018, ss. 49-56. 
77 Bojdar Alexsiyev, "Ali Koç Baba Hakkında İki İzlenim", (Çev. Bilge 
Uluğlar), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 
31, 2004, s. 105. 
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bir tarih olarak görünmektedir. Mezar üzerindeki ay ve gün ise 
onun soyundan gelen Hamza Koçerdin tarafından belirlenmiş 
ancak belgelenmemiş bir tarihtir.78 

Ali Koç Baba'nın adı manzum parçalar içinde geçmiyorsa 
da mecmuanın başındaki dua bölümünde adı çokça 
zikredilmektedir. Aşağıdaki mensur parça bunu örneklemektedir:  

"Yâ Allâh yâ Muḥammed yâ ‘Alî yâ şâh-ı velâyet velî yâ Ḥâtemü’l-

Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Veliyyuʼllâh yâ ‘Ali Ḳoç 
Baba Efendim yâ mürşid yâ mürşid yâ mürşid."79 
(...) 

"‘Ali Ḳoç Baba Efendimiziň demî devrânı yürüye dem (loḳma) 

ḥasm-ı sırr-ı şâh-ı ġaniyy-i rıżâ-yı ḥunkâr Muḥammed şâh-ı ‘Alî 

ḥandân nȗr-ı benî Muḥammed ‘Arabî kerem şâh-ı ‘Alî sırr-ı sulṭân 

Hâcî Bektaş Velî üçler yediler ḳırḳlar biňler enbiyâ ve evliyâ 

ḫâẓırân ġâibân ḥarâbâtî gerçeğe ereňleriniň himmetine ‘Ali Ḳoç 

Baba Efendimiziň demî devranına dem Aḳyazılı Sulṭan demine 

gerçeğe hȗ dost temâm."80 
 

1.2.7.6. Aşk Olsun 

Bir selâm biçimi. “Ödülünüz İlâhî aşk olsun.” demektir. Bu selâma 
cevap olarak “Aşkın cemal olsun.” denir. Eğer sonra hitap edilen 
“Cemalin nur olsun.” cevabını verirse, ona “Nurun alâ nur olsun.” 
cevabı verilir.81 

 

 
78 Refik Engin, "Bir Madalyon Bir Tarih, Ali Koç Baba ve Yaşayan 
Erkanı", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 
31, 2004, s. 34. 
79 Mecmua-i Bektaşiye, s. 2b. 
80 Mecmua-i Bektaşiye, s. 8a. 
81 Ahmet Günşen, "Gizli Dil Açısından Alevîlik-Bektaşîlik Erkân ve 
Deyimlerine Bir Bakış", Turkish Studies/ Türkoloji Araştırmaları, Sayı: 
2, 2007, s. 331. 
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Nuṭḳ-ı Nefes82 
4+4+3=11’li hece vezni 
Şükür olsun Yaradan'ın demine     

Siyâh ṭâlib oldı bahar evine                       
On iki imam şâh ‘Aliyyü’l-Murtażâ yolına        

Hȗ diyen canlara pîrim ‘aşḳ olsun 
 
Türbe baġçesinde zeyn olmuş güller 

Ṣabaḥın seḥerinde öter bülbüller              

Muḥabbet muḥabbete ḳatacaḳ canlar      

Muḥabbete ḳatılan câna ‘aşḳ olsun        
 

Türbe baġçesinin eṭrâfı baġlar 

Revân olmuş gelir ṣuları çaġlar               
Üstümüze gelen evvel yedi daġlar      

Daġları yürüden câna ‘aşḳ olsun 
(...) 

1.2.7.7. Âşık-ı sâdık 

Hz. Ali’nin sadık aşıkları etrafında oluşturulmuş yedi kişilik grup. 
Aşık-ı Sadık adıyla bilinen bu yedi zat; Kanber Ali (Ebu Ali 
Reyhaneyn), Selman-ı Farisi, Ammar bin Yasir, Malik Eşter bin 
Haris, Muhammed bin Ebubekir, Benân ibn-i Selman ve 
Nusayri’dir.83 

 
Ġazel-i Gedâî84 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

İste ey ‘âşıḳ Ḫudâ'dan ma‘şȗḳa cânânını 

Câna cânânıň dilersen vir Ḫudâ'ya cânını 

 
82 Mecmua-i Bektaşiye, s. 79b. 
83 Doğan Kaya, Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 2014, s. 853. 
84 Mecmua-i Bektaşiye, s. 75b. 
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Çün elestü rabbiküm dendi o demden gelîrü 

Ger dirîġâ zâyi ḳılma ‘ahd ile peymânını 
 

Devlet-i dârâ-yı neyler ‘âşıḳ-ı ṣâdıḳ olan 
Buldı anlar ‘âlemi edâ-yı kenzin kânını 
(...) 

1.2.7.8. ʻAynʼel-yakîn (gözle görülen) 

Gözüyle görmüş gibi, katʼî.85 Nesneleri, olayları, varlıkları gözle 
görerek gerçeği kavrama öğrenme. Tasavvufta gönül bilgisinin 
(İrfan'ın) üç kaynağı vardır. ilki gözle edinilen bilgidir, bunun 
kaynağı görmeye dayandığı için göz (ayn) dür.  

Vehhâb Ümmîniň86 
 8+8=16'lı hece vezni 

Evliyâdan sır ṣorarsan ṭoḳuz dürlü nişan gerek     

Evvel ḳabu şerî‘atdir güneş gibi ‘ayan gerek 
(...) 

Budur sekizincisi ki ‘ayne’l-yaḳîn ḥaḳḳa’l-yaḳîn    

Gerçek ‘âşıḳ bu meydanda ġayruʼllahdan ‘uryân gerek 
(...) 

1.2.7.9. Balım Sultan 

XVI. yüzyılda Bektaşîliği yeni baştan düzenleyip bilinen hüviyetine 
kavuşturan mutasavvıf. Mensuplarınca Hacı Bektâş Velî’den sonra 
ikinci pîr (pîr-i sânî) kabul edilen Balım Sultan’ın asıl adının Hızır 
Balı olduğu ileri sürülür. (...) Balım Sultan’ın iş başına gelir gelmez 
Bektaşîliği yeni bir ıslahat ve teşkilâtlanmaya tâbi tuttuğu 
bilinmektedir. Bektaşîliğin başlangıçta Sünnî eğilimli bir tarikat 
olmasına rağmen Balım Sultan tarafından bugün bilinen 
hüviyetine kavuşturulduğu, yani gayri Sünnî bir yapı kazandığı 

 
85 Devellioğlu, s. 56. 
86 Mecmua-i Bektaşiye, s. 70a. 
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tezinin tarihî bir dayanağı yoktur. Bu görüşün yanı sıra bazı Bektaşî 
çevreler, özellikle Çelebiler koluna mensup olanlar, Balım 
Sultan’ın tarikatta birtakım yenilikler yaptığını kabul etmekle 
beraber ne mücerredlik erkânını ne de dedebabalığı kabule 
yanaşmazlar. Bununla beraber mücerredlik erkânı başta olmak 
üzere Bektaşîlikteki on iki imam kültü ve “Hak-Muhammed-Ali” 
şeklinde ifade edilen ulûhiyyet telakkisi ile on iki post erkânının 
Balım Sultan zamanında düsturlaştırıldığı bir gerçektir. Balım 
Sultan, XV. yüzyıldan beri tarikat üzerinde etkilerini göstermeye 
başlayan Şiî ve Hurûfî unsurları Bektaşîliğin bünyesine uygun bir 
şekilde ve Safevî propagandası ile politize olmasına imkân 
vermeden kaideleştirmeyi başarmış bir kişi olarak Bektaşîlik 
tarihinde büyük bir rol oynamıştır. Bu yüzdendir ki ona duyulan 
minnet ve saygıyı en iyi şekilde ifade etmek üzere Bektaşîlikte 
“Balım niyazı” denilen bir erkân geliştirilmiştir.87  

Nefes88 

Yedi iḳlîm çâr-gȗşe dolandım                            

Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
İndim eşigine niyâz eyledim                              

Aṣl-ı imâm nesl-i ‘Alî hȗ diyü 
(...) 

Balım Sulṭân seyrân ḳurmuş oturur                     

Feriştahlar ḫizmetini bitirir 

Yedi iḳlîm çâr-gȗşeden getürür                          

Pîrim Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 

1.2.7.10. Bektaşilik 

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli'nin düşünceleri çevresinde oluşan 
dinsel akım ve Balım Sultan'ın (ö. 1516) kurduğu tarikat. 13. 
yüzyılın ilk yarısında Anadolu'ya geldiği sanılan Hacı Bektaş, Babai 

 
87 Ahmet Yaşar Ocak, "Balım Sultan", DİA, Cilt: 5,  1992, ss. 17-18. 
88 Mecmua-i Bektaşiye, s. 105a. 



49 

 

Ayaklanması'ndan sonra geriye kalan Babailerle, Kalenderi, 
Haydari, Cami, Ethemi gibi bir çok Şii - Batıni kesimi bir araya 
getirerek Bektaşiliğin temellerini attığı sabittir.89 Bâtınîliğe ait 
birtakım tasavvuf sırlarını içine almıştır. Bektaşilik aslî bir tarikat 
olmayıp birçok tarikatların ve mezheplerin tortularından oluşmuş 
bir karışımdır. Bektaşilikte az çok tasavvuf, Hurûfîlik, Babaîlik, 
Hulül ve Tenâsüh, Câferîlik, İmâmîlik, Şamanlık, Lamalık, Teslis 
(Üçleme: Allah, Muhammed, Ali) ve benzeri eski ve yeni birçok 
inanışlar vardır.90  

 

Ġazel Nesîmî Ḥażretleriniň91 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Meşrebidir herkese yârân olur bektâşiler 
Kimse bilmez sırların seyrân olur bektâşiler 
 

Ṣofrasında nân-ı ni‘met ṭopṭolu şâm seḥer  

Vârını ṣarf itmede merdân olur bektâşiler 
 

Öldiler ölmezden evvel buldılar ḥaḳḳı ‘ayân  
Zümre-i ‘irfân içinde cân olur bektâşiler 
 

Dest-i pîrden bir ḳadeḥ nȗş itdiler bezm-i elest 
Dâimâ esrük gezüp mestân olur bektâşiler 
Hâcî Bektaş-ı Velî'niň bende-i efkendesi  

Tekke ‘aşḳda bugün mihmân olur bektâşiler  
 
Tâc u palheng tîġ-bend mürşide teslim olur 
Ey Nesîmî sînesi ‘uryân olur bektâşiler 

 

 
89 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 2, 1998, s. 17. 
90 Öztelli, 1997, s. 10. 
91 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 61b-62a. 
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1.2.7.11. Câr-ı anâsır (Anâsır-ı erbaa) 

Dört unsur. Ateş, hava, su, toprak.92 

 
Lâ-Mekânî93 

Müstefʼilâtün/ müstefʼilâtün 
Çün cümle sensin bu cihân nedür 
Çünki ben yoġam bu fiġân nedür 
 

Ṭaḥḳîḳâ bildim ki ġayruň yoḳdur 
Bu şekk şübhe bu gümân nedür 
(...) 

Ṣu ṭopraḳ yel od câr-ı ‘unṣur 

Bu ḫod ṣȗretdir pes insân nedür 
 

1.2.7.12. Cem Âyini 

"Göçebe ve yerleşik Türkmen oymaklarının (Kızılbaş-Alevilerin) 
kış aylarında, çok zaman cuma akşamları yaptıkları toplantılara ve 
Bektaşilerin toplantılarına bu isim verilir. Bu terimin manasını 
herkes başka türlü yorumlamıştır. (...) Bedri Noyan'ın açıklamasına 

göre Âyin-i Cem sözü galattır. Aynʼül-Cem'den bozmadır. Ayn, 
varlık, gerçek öz anlamına gelir. Böylece gerçek birleşme, birliğin 
özü anlamlarına gelen bir deyim olarak Bektaşiler ve Mevleviler 

arasında kullanılmaktadır. Bir toplantının Aynʼül-Cem adını 
alabilmesi için kurban tığlamak, helva pişirmek şarttır.(...) İran 
mitolojisindeki Cem veya Cemşid'in içki meclisi olan âyin-i cem 

efsanesiyle Aynʼül-Cem'in hiçbir ilgisi yoktur. Bir söz benzerliği 

yüzünden Bektaşi ve Alevilerin Aynʼül-Cemlerinde içki içildiği 

 
92 Devellioğlu, s. 33. 
93 Mecmua-i Bektaşiye, s. 100a. 
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tarzında uydurma ve yalanlar, bilerek bilmeyerek ortaya atılan 

iftiradır. Bu Aynʼül-Cemlerde bir damla bile içki içilmez."94 

 

Nuṭḳ-ı Nefes95 
4+4+3=11’li hece vezni 
Şükür olsun Yaradan'ın demine     

Siyâh ṭâlib oldı bahar evine                       
On iki imam şâh ‘Aliyyü’l-Murtażâ yolına        

Hȗ diyen canlara pîrim ‘aşḳ olsun 
 
Türbe baġçesinde zeyn olmuş güller 

Ṣabaḥın seḥerinde öter bülbüller              

Muḥabbet muḥabbete ḳatacaḳ canlar      

Muḥabbete ḳatılan câna ‘aşḳ olsun        
(...) 

‘Abdal Mȗsâ dirler pîrimiň ismi   
Ateşe kül oldı yanmadı cismi                   

Vâfir niyâz ider derdmend-i Ḥüsni       

‘Ayn cem erenleri size ‘aşḳ olsun           
 

1.2.7.13. Çerağ (çerağcı) 

Alevilerin cemlerinde yaktıkları, kaplar içerisinde bulunan mumlu 
fitiller. Çerağ, Alevi toplumunda kutsaldır.96 Işık, mum, mum 
yakmaya: Çerağ uyarma; söndürmeye, sırretmek denir.97  

Nefes Ḳalender ‘Abdal98 
6+5=11’li hece vezni 

Dün gice seyrimde bâṭın yüzünde 

 
94 Eröz, s.109. 
95 Mecmua-i Bektaşiye, s. 79b-80a. 
96 Özmen, Cilt: 2, s. 564. 
97 Noyan, s. 432. 
98 Mecmua-i Bektaşiye, s. 63b. 
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Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî'yi gördüm  

Elif tâc başında niḳâb yüzünde 

Aṣlı şâh merdân ‘Alî'yi gördüm hȗ  
 

Döşetdi seccâdeyi oṭurdı kendi   

Cemâl-i nȗrundan çıraḳlar yandı   

İşâret eyledi ḳara ‘abdal ṣundı     

Bize Ḥaḳ'dan gelen doluyı gördüm hȗ   

1.2.7.14. Dem 

1) Soluk, nefes. 2) İçki. 3) An, vakit, saat, zaman.99 Farsça zaman, 
vakit demektir. Arapçada kan, içkiye dem derler. Dem görmek: 
İçki demektir. Dem görelim: İçki alalım demektir.100 Bazen nefes, 
daha sık da bir zamansal dönem anlamına gelir. Özellikle “pîr”in 
“ârifler” üzerindeki ruhanî etki ya da hüküm dönemine yapılan 
atıftır. “Şarap” ya da “rakı” anlamına da gelir. “Demlenmek” şarap 
içmek, “demli olmak” sarhoş olmak anlamındadır.101 

 

Nefes Ḳul Şükür102 [KUL ŞÜKRİ] 
6+5=11’li hece vezni 

Bâṭın ‘âleminde seyrân iderken 

Şâh ‘Abdal Mȗsâ'yı gördüm eyvallah 

Biň bir eri bir ḳatrede yederken    

Zât-ı ḥaḳdır anı bildim eyvallah  
(...) 
Seyyid ‘Alî bu esrârı anladı 

Taḥtadan ḳılıcı ṭaşa daġladı 
İndi eşigine niyâz eyledi    

Rȗm iline ol dem itdi ‘azmu'llâh   

 
99 Devellioğlu, s. 173. 
100 Noyan, s. 432. 
101 Günşen, s. 337. 
102 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 59a-59b. 
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Ġazel-i Naẓîfî103 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün 

‘Aşḳıyla sâḳî demine bâde-i aḥmer çekeriz 
Sükker-i şerbet femine mâh-ı münevver çekeriz 
 

1.2.7.15. Doksan Bin 

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’nin halifeleri olan “Horasan 
Erenleri”ni, “Türkistan Pîrleri”ni simgeler.104 

Nefes Pîr Sulṭan105 
6+5=11’li hece vezni 

Elifdir ṭoḳsan biň kelâmın başı 

Var ḥaḳḳa şükr eyle be-yi neylersin 

Vücȗdun şehrini pâk itmeyince  

Yüzini yumaġa ṣuyı neylersin   
 

1.2.7.16. Dört Kapı 

Şeriat, tarikat, hakikat ve marifetin her birinin makamı bulunduğu 
kabul edilmiştir. Dervişlere ve özellikle Batıni eğilimleri 
benimsemiş olanlarına göre dinin dış yüzü, şeriattır. İç yüzü 
hakikattır. Şeriatten Hakikate giden manevi yola tarikat derler. 
Hakikate eren kişinin şeriatle hakikati birleştirebilmesine marifet 
denir. Bu dört esasa, "dört kapı" denmiştir. Tarikat törenlerinde, 
dervişi, şeyhe götüren rehber, bu dört kapıya selam vererek 
götürür.106  

 

 
103 Mecmua-i Bektaşiye, s. 69a. 
104 Günşen, s. 345. 
105 Mecmua-i Bektaşiye, s. 58b. 
106 Özmen, Cilt: 4, s. 701. 
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Dört ḳapu selâmını vire107 
Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i şeri‘at ereňleri! Es-selâmü ‘aleyküm ey 

ehl-i ṭariḳat ereňleri! Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i ma‘rifet ereňleri! 

Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i ḥaḳîḳat ereňleri! 
 

1.2.7.17. Düldül 

Mısır Hükümdarı Mukavkıs’ın, hicretin 6. yılında (627) Hz. 
Peygamber’e gönderdiği kıymetli hediyeler arasında bulunan 
katıra, hızlı yürüyüşü ve çevikliği dolayısıyla “kirpi” anlamına gelen 
düldül adı verilmiştir. Bu boz renkli katırın erkek veya dişi oluşu 
hususunda kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Konuyla ilgili Türkçe 
literatürün hemen hepsinde “beyaz renkli dişi katır” ifadesi 
kullanılmışsa da Arapça kaynaklardaki rivayetlerde onun erkek 
olduğu belirtilmiştir.108 

 
Nefes109 
5+3=8’li hece vezni 

Ḥażret-i ‘Aliniň âvâzı     

Ṭurna dirler bir ḳuştadır 
Nîl deryâsında ‘âsâsı                              

Ḫırḳası bir derviştedir     
(...) 

Pîr Sulṭân'ın mürdedir mürde 

Özümüz aṣılı dardadır darda 
Yemenden öte bir yerdedir yerde 

Ḥâlâ Düldüli şâhın ṣavaşdadır 
 
Nefes110 

 
107 Mecmua-i Bektaşiye, s. 6a. 
108 Ali Yardım, "Düldül", DİA, Cilt: 10, 1994, s. 20. 
109 Mecmua-i Bektaşiye, s. 83a. 
110 Mecmua-i Bektaşiye, s. 83b. 
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4+4+3=11’lü hece vezni 
Ġurbet elde neler geldi başıma   
Cezâyir ereňleri er gel yetiş      
Çaġırırım üstâzıma pirime          
Gerçek ereňler gel yetiş       
 

Ġâibedir ḳırḳların dolusun sunan     
Pervâne gibi otlara yanan              

Ẕülfeḳâr ḳuşanup düldüle bineň 
Taňrınıň arslanı ‘Ali gel yetiş    

 

1.2.7.18. Düvazi İmamlar (12 İmam) 

Bektaşi ve Aleviler, Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma ve amcası 
oğlu ve damadı Hz. Ali evliliğinden süren soyu On İki İmam'a 
bağlıdırlar. Hz. Muhammed'in şeriatının bunlarla yürütüldüğünü 
kabul ederler. On İki İmam sırasıyla şunlardır: 1.Hz. Ali, 2.Hz. 
Hasan, 3.Hz. Hüseyin, 4.Hz. Ali Zeyne'l-Âbidîn, 5.Hz. 
Muhammed Bâkır, 6.Hz. Câfer-i Sâdık, 7.Hz. Musa Kazım, 8.Hz. 
Ali Rıza, 9.Hz. Ali Nâki, 10.Hz. Muhammed Taki, 11.Hz. Hasan 
El-Askeri, 12.Hz. Muhammed Mehdi. Bektaşi-Alevi edebiyatında 
On iki İmamların adlarını sırayla sayarak yazılmış şiirlere 
Düvazdeh-i İmâmân ve kısaca Düvaz derler. Düvazdeh, on iki 
demektir.111  

 

Sâḳînâme Ṭâḥir Babanıň112 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına  

 
111 Noyan, s. 65. 
112 Mecmua-i Bektaşiye, s. 66b-67b. 
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Ṣun şarâb-ı la‘li Şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 
 

Ol şarâbı lâ-yezâlî nȗş iden mestâne hȗ 

‘Ayş ü ‘işret itmege cem‘ oldılar dîvâne hȗ 

Na‘ra-i hȗ çekerler ‘aşḳ oduna pervâne hȗ   

Ḫalḳa-i cem‘-i muḥabbet ḳurdılar meydâne hȗ 

Doldur ey sâḳî ‘Ali Zeyne’l-‘Abâ'nıň ‘aşḳına   
 

Menba‘-ı ‘ilm-i ḥaḳîḳî gevher-i kân bizdedir 

Kenz-i maḥfîniň rumȗzı sırr-ı Ḳur’ân bizdedir 
Ol şarâb-ı câvidân âmâde el’ân bizdedir     

Ḳaṭreyüz ammâ velâkin baḥr-i ‘ummân bizdedir 

Nȗş idelim Bâḳır-ı cȗ seḫânın ‘aşḳına      
 

Ol biziz kim şeş cihetden ḥaḳ görürüz bî-ḳuṣȗr 

Sâcidiz dâim cemâle olmazız teb‘îd dȗr      

Kâmil-i insan-ı iz eyledikde ḥaḳdan ẓuhȗr       

İçelim îmânımızdır bâde-i câmî ṭahȗr              

Ca‘fer-i Ṣâdıḳ imâm-ı muḳtedânın ‘aşḳına 
 

Câr-ı ‘unṣur-ı ḥaḳîḳîdir dilâ meddâḥımız 

Pȗte-i ‘aşḳ içre ḳâl oldı bizim ervâḥımız          

Şöyle bil iksir-i a‘ẓamdır şehâ emlâḥımız 

Vir içelim bâde-i ḥamrâ bugün ıṣlâḥımız 

Şâh-ı Kâẓım Hâdi-i râh-ı Ḫudâ'nıň ‘aşḳına 
 

Biz muḥibb-i ḫânedâňız ‘ârif-i ‘irfân biziz 

Âyet-i seb‘a’l-mesânî ḳâf-ı ve’l-Ḳur’ân biziz 
Olmuşuz renc-i ‘anâ hem dertlere dermân biziz 

Bî-teḳayyüd zehr nȗş eyler velî merdân biziz  

Getür ey sâḳî ‘Alî Mȗsâ Rıżâ'nıň ‘aşḳına 
 

Ol yüz elli ḫarfimizdir aṣl-ı Ḳur’âni’l-ḥakîm     

Bizdedir esmâ-i küllî bizdedir ism-i ‘aẓîm 
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Dest ü pâ vü hem cemâl-i âdem-i veche’l-kerîm 

İçelüm sâḳî getür ol bâde-i ‘aşḳ-ı ḳavîm 

Şâh-ı Taḳî server-i Âl-i ‘Abâ'nıň ‘aşḳına 
 

Kimse yoḳ nȗş itmedik bezm-i ezel peymânını 

Bir daḫi nȗş idelim ‘âşıḳ o mey ‘irfânını             

Perdeler sedd itdi ḥaḳ böyle ḳurup devrânını     

Sâḳıyâ ver içelim ehl-i dilin îmânını                    

Şâh Naḳî sırr-ı hel atânın ‘aşḳına   
 

Biz ḳadîmî ‘âşıḳız hem dilâ emvâcıyuz    

Ḥamdüʼlilâh biz muḥabbet-i ḥânedân-ı nâciyüz     

Rȗḥ şinâsız Ka‘be bünyâd olmadan hem hâcıyuz 

Sâḳıyâ mey ṣun bize ‘âşıḳların ser-tâcıyuz      

Şâh Ḥasene’l-‘Askerî ḳadr-i  ‘ulânıň ‘aşḳına 
 

Sâlik-i râh-ı Ḫudâ'yız eylesün münkir cidal           

Çün didi esmâ-i küllî aňladıḳ ol bî-bedel 
Âdeme keşf eyledi her rumuzın lem yezel           

Sâḳıyâ doldur içelim bâde-i câmı ezel         

Ol Muḥammed Mehdî Ṣâḥib-i Zamânıň ‘aşḳına 
(...) 

1.2.7.19. Elest Bezmi 

Allah ile ruhların söyleştiği toplantı. Allah kainatı yaratmada evvel 
ruhları (enbiya, evliya, mü’minler, ve iman etmeyenler) toplayıp; 
‘‘Elestü bi-Rabbiküm’’ (ben sizin Rabbiniz değil miyim?) diye 
sormuş, ruhlarda –imansızlar hariç- ‘‘Belî’’(Evet) demişlerdir 

(Aʻraf suresi, ayet: 172). Böylece Allah ile kullar arasında sözleşme 
vuku bulmuş, bunu müteakiben levh ü kalemle ruhların ve 
insanların kaderi yazılmıştır. Bu toplantıya ‘‘Bezm-i 
Elest’’denmiştir.113  

 
113 Kaya, 2014,  s. 175-176. 



58 

 

Âhȗnuň İḳrarnâmesi Nuṭuḳ Budur114 
4+4+3=11’li hece vezni 

İḳrâr virdim dönmem elest bezminden 

Virdigim iḳrârı îmândan aldım              

Başḳa seyrân gördüm çeşm-i bezminden 

Ben bu muḥabbeti ol seyrandan aldım 
 

Nâr bâd  âb  ḫâk olup geldim 

Kendimi ana raḥminde buldum      
Müddet temâm oldu dünyâya geldim 
Bu ġayreti adı cihandan aldım 
(...) 

1.2.7.20. Eren 

Gerçeğe ermiş. Olgun kimse. Bektaşi. Mürşide "Baba erenler" 
denir. Evliyâ = ermişler hakkında "gerçek erenler" deyimi 
vardır.115 

 
Nefes116 
6+5=11’li hece vezni 
Ereňler yanında bu ne da‘vâdır            
Benden saňa emânet degme göñle   

Mü’minleriň göňli Ḥaḳ evidir              
Benden saňa emânet degme göňle        
 

Ḥak ile ḥaḳ olup oturamazsın 
Bir göňül ele alup getüremezsin   
Göňül bir sırçadır bitüremezsin   
Benden saňa emânet degme göňle 
(...) 

 
114 Mecmua-i Bektaşiye, s. 60a. 
115 Noyan, s. 432. 
116 Mecmua-i Bektaşiye, s. 73a. 
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1.2.7.21. Erkân 

Görgü, yol anlamlarına da gelir. Arapça "rükün" kelimesinin çoğul 
(cemi) şeklindedir. Rükün, direk, sütun demek oluyor. Kamus-ı 
Osmânî'nin açıklamasına göre, "bir şeyin, bir heyetin başlıca 
tarafları, azası, üyesi" demek oluyor; ileri gelenler, ileri gelen 
unsurlar yerinde kullanılıyor. Erkân-ı devlet, erkân-ı vilâyet, ordu 
erkânı gibi kullanılışları var. Konumuzla ilgili olarak kelimeyi ele 
aldığımız takdirde yolun, inancın, sistemin temel unsurları, 
kaideleri, prensipleri anlaşılır.117 

Nefes Ḥaṭâî Ḥażretleriniň118 
6+5=11’li hece vezni 
Âdem olup geldim âdem içine 

Naṣîb olmamızdır cândan içerü           

Ẕembȗr olup kândan kâna gezerken   
Bir kâne uġradım kânden içerü 
 

Gel ḳardaş erkâna o erkân degil        

Oynatma ‘aṭını o meydan degil          
Süleymandan esen Süleyman degil 
Süleyman var Süleymandan içerü 
(...) 

1.2.7.22. Eseduʼllah 

Allah'ın arslanı. Hz. Ali için kullanılır.119 

 

Nuṭuḳ120   
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Ḥażret-i fażl-ı Eḥad'den yine rȗz-ı ezelî 

 
117 Eröz, s. 160. 
118 Mecmua-i Bektaşiye, s. 62b. 
119 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 23. basım, Kapı 
Yayınları, İstanbul, 2013, s. 141. 
120 Mecmua-i Bektaşiye, s. 33a. 
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Ṣȗret-i muḥkem ile irüşüben ḳuvvet eli 

Ḳudretiyle yoġurup ateşi yâ bâd eli 
Mesken edindi o dem kendi içün cân-ı dili 

Kimdir ol kim bileyim dirseň eger ḳavli celî 

Sırr-ı Ḥaḳ nȗr-ı Muḥammed eseduʼllâhi velî 

Musṭafâdır ṣadr-i ‘âlem Raḥmeten lil-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
(...) 

Nuṭḳ121 

Ḳande bir dîvâne görsem kimdir ol ‘abdâlıdır 
Âteş-i şem‘ çıraġı kim yanâr ‘abdâlıdır 
 

Şâhımız oldı Muḥammed pîrimizdir şâh ‘alî 

Şâh Hasen nȗr-ı ilâhî ḳulların ‘abdâlıdır 
 
Şâh Hüseyn-i Kerbelâ başımızın tâcıdır 

On iki ervâḥ velâyet nȗr Yezdân ‘abdâlıdır 
 

Mi‘râca vardıḳda Muḥammed gördi şîr bir esed 

Ḥâtemîn virdi Muḥammed indiren şîr-i Ḫudâ ‘abdâlıdır 
(...) 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Baş açıḳ yalın ayaḳ ‘uryâne gelmişlerdenüz122 

Ḫâke-pâ-yi abdal-ı vîrâne gelmişlerdenüz     
(...) 

Ey esedu'llâh-ı ġâlib ṣâḥib-i düldül süvâr 
Lâ fetâ vird eyleyüp şîrâne gelmişlerdenüz 
(...) 

 
121 Mecmua-i Bektaşiye, s. 47b. 
122 Mecmua-i Bektaşiye, s. 52a-52b. 
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1.2.7.23. Gül Baba 

Hayatı ve tarihî şahsiyeti hakkında çeşitli rivayetler vardır. Evliya 
Çelebi’nin babasından naklen verdiği bilgiye göre bir Bektaşî 
dervişi olan Gülbaba Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğmuş, 
Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî 
Sultan Süleyman dönemlerindeki birçok savaşa katılmış ve 948’de 
(1541) Budin seferinde şehid olmuştur. Budin fethedildikten sonra 
200.000 askerin katıldığı ve Kanûnî’nin de hazır bulunduğu cenaze 
namazını Ebüssuûd Efendi kıldırmış, Osmanlı Türklerinin 
Gültepe ya da Gülbaba bayırı olarak adlandırdıkları, Budapeşte’nin 
Buda yakasındaki kalenin dışında, Kálvária (Kabaktepe veya 
Mihnet tepesi, bugün Gültepe) denilen yere defnedilmiştir. Halen 
türbenin içinde bulunan bir levhada ise Budin’in fethinden birkaç 
gün sonra Eylül 1541’de, Aya Mária Máthias Kilisesi’nden bozma 
Fethiye Camii’nde cemaatle namaz kılarken öldüğü yazılıdır.123  

 

Nuṭḳ-ı Nefes124 
4+4+3=11’li hece vezni 
Gel gene bugün dost iline varalım     

Ḥallâc-ı manṣȗrum dârım Gül Babam hȗ      
Yardan ayrılmışım feryâd iderim              

Ḳalmadı nâmusım ‘ârım Gül Babam ḥȗ     
 

Ḳan revandır gözümüzde yaşımız    
Şükür geldik bir araya beşimiz               

Şimden ṣonra hȗ dimekdir işimiz              

Gel dînim îmânım nȗrum Gül Babam hȗ     

‘Arşa direk direk zârım Gül Babam hȗ        
 

Gördüm ḳılıcını ṭutar elinde     
Keskin erenleri vardır yanında 

 
123 Mustafa S. Kaçalin, "Gül Baba", DİA, Cilt: 14, 1996, ss. 227-228. 
124 Mecmua-i Bektaşiye, s. 78b-79a. 
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Şefa‘atcımız olsun maḫşer yerinde 

Gel dînim îmânım nȗrum Gül Babam hȗ 

‘Arşa direk direk zârım Gül Babam hȗ 
 

1.2.7.24. Gülbank 

Özellikle uyarıcının (mürşit) törenlerde okuduğu Türkçe dua 
tarzında düzenlenmiş cümleler. Çerağ gülbankı, sofra gülbankı 
gibi. Farsçada "gül sesi" demektir.125 Eskiden tekkelerde, ayın 
sırasında, saraylarda muayyen merasim sırasında hep bir ağızdan 
yüksek sesle okunan ilâhi veya duâ. Gülbang: "Allah Allah illallah, 
baş uryân, sîne püryân, kılıç alkan, bu meydanda nice başlar kesilir 
olmaz hiç soran, eyvallah eyvallah kahrımız kılıcımız düşmana 
ziyan, kulluğumuz pâdişâha ayân, üçler, yediler, kırklar, gülbang-ı 
Muhammedî, Nûr-i Nebî, kerem-i Alî, pirimiz, sultanımız Hünkar 
Hacı Bektaş-ı Veli demine hû diyelim hû."126  

Nefes127 
4+4+3=11’lü hece vezni 
Ġurbet elde neler geldi başıma   
Cezâyir ereňleri er gel yetiş      
Çaġırırım üstâzıma pirime          
Gerçek ereňler gel yetiş   
(...) 

Durmaz deli göňül ṣu gibi aḳar 

‘Aşḳın firâḳıyla baġrımı yaḳar      

Ḳırḳ biň rȗm abdalı gülbank çeker    

Pîrim Ḥâcî Bektaş Velî emân gel yetiş   
(...) 

 
125 Noyan, s. 432. 
126 Devellioğlu, s. 297. 
127 Mecmua-i Bektaşiye, s. 83b. 
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1.2.7.25. Gürûh-ı Nâci 

"Kurtulmuş topluluk" demektir. Hz. Peygamber'in "Ümmetim 
yetmiş üç bölüğe ayrılacak, hepsi de Cehennem'dedir. Ancak bir 
bölüğü Cennet'liktir, kurtulmuştur." dediği söylenir. Alevi-
Bektaşiler, bu kurtulmuş bölüğün kendileri olduğunu ileri 
sürerler.128  

 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Men dilâ nȗri ḳadîmim cân içinde bülbülüm129 
Ol elest bezmindeki mestân içinde bülbülüm 

Âşiyân-ı tende ḫod cânân içinde bülbülüm          
Dertmend dertlüyem devrân içinde bülbülüm    

Hem güruh-ı nâci-i ẕî-şân içinde bülbülüm 
(...) 

1.2.7.26. Hacım Sultan 

Rivayete göre asıl adı Receb’dir. Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi ile 
kendi adına düzenlenen Vilâyetnâme’de belirtildiği üzere Koluaçık 
(Kolaçık) Hacım Sultan diye de bilinir. Batı Anadolu’daki konar 
göçer Türkmen oymakları içinde Hacı Bektâş Velî kültünün 
yayılmasında çok önemli rolü bulunmasına rağmen hakkında 
bilinenler, Hacım Sultan Vilâyetnâmesi ile Hacı Bektaş 
Vilâyetnâmesi’nde kendisine ayrılan ve birincisinin bir özeti olan 
kısma dayanmaktadır.130  

 

Nefes Ḳul Şükür131  
6+5=11’li hece vezni 

Bâṭın ‘âleminde seyrân iderken 

 
128 Özmen, Cilt: 4, s. 362. 
129 Mecmua-i Bektaşiye, s. 71a. 
130 Ahmet Yaşar Ocak, "Hacım Sultan", DİA, Cilt: 14, 1996, ss. 505-
506. 
131 Mecmua-i Bektaşiye, s. 59a. 
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Şâh ‘Abdal Mȗsâ'yı gördüm eyvallah 

Biň bir eri bir ḳatrede yederken   

Zât-ı ḥaḳdır anı bildim eyvallah  
 

Muḥammed ‘Ali'ye doġrıdır yolı    
Ötmez oldı baġçesiniň bülbülü 

Ḥażret'e yetişmiş mübârek eli   
Kâfir olur bu ne diyen mâzallah 
 

Ḥażret-i Allâh'ıň budur sırdaşı 

Güruh-ı nâcidir ḳırḳların başı 

Hacı Bektâş kendi ḥıżır yoldaşı 

Ḥacım Sulṭan geldi didi illaʼllah 
 

1.2.7.27. Huruf (Hurûfîlik) 

Hurufilik, Fazlullah Hurûfi'nin kurduğu temelini harf üzerine 
oluşturduğu bir inanç sistemidir. Tanrı'yı, insanı ve genel olarak 
varlığı harfler ve sayılarla açıklayan batini bir tarikat. Harf ve 
rakamların yorumlarına ilişkin bütün eski birikimlerin, tasavvufi, 
batıni ve Şiî inançlarının bir sentezidir. Aslında o başlı başına bir 
din özelliği taşır. (...) Öncelikle harflerin önemini ve onların 
sayılarla ilişkisi üzerinde durur. İnançlarım ve yükümlülüklerini 
Arap abce'sinin 28 harfi ve Fars abece'sinin 32 harfi ile 
yorumlar.132 (...) İnsan yüzündeki burun (elif), burnun iki yanı 
(lam), gözler de (he) harflerini verir. Böylece insanın yüzünde 
simetrik yazılmış iki (Allah) sözcüğü bulunur. İnsan yüzünde 
ayrıca çeşitli hatlar da vardır. İki kaş, dört kirpik ve saçtan oluşan 
yedi hatta, ana hatlar (hutut-ı ümmiye) denir. Bunlar kendileri ve 
bulundukları yerler (hal ve mahal) bakımından toplanırsa 14 eder. 
Ayrıca erkekte ergenlik çağında ortaya çıkan, sağ ve sol yanlarda 
iki sakal, iki bıyık, iki burun kılı ve bir çene altı kılından oluşan yedi 
de baba hattı (hutut-ı ebiye) vardır. Bunlarında kendileri ve yerleri 

 
132 Özmen, Cilt: 2, s. 581. 
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bakımından toplamı 14 eder. Böylece insan yüzündeki hatların 
toplamları 28 olur, bu da Kuran'daki 28 harfi karşılar. Saç ve çene 
altındaki hat ortadan ikiye ayrılırsa, hat sayısı 8'e çıkar. Bunların 
kendileri ve yerleri bakımından toplamları 32 eder. Bu Farsçadaki 
32 harfin karşılığıdır.133 

 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ṣȗret-i dil ṣafḥasına gör ne yazmış ol ḳadîm134  

Oḳudum ol ḥaṭṭ-ı bʼismillâhiʼr-râhmâniʼr-râḥîm 
 

Alnuňa elḥamdüliʼllâh yazdı Rabbeʼl-‘âlemîn       

Dirler ‘aşḳuna kim hâẕâ ṣırâṭı müstaḳîm   
 

Yüzünüň mâhiyyesin tefsir ider innâ fetaḥ    

Ḥüsnünüň keyfiyyetidir yâsin ‘ale’l-‘arşil’-‘aẓîm   
 
Dirler ol mîm fem ‘aynen tüsemmâ selsebîl    
Şimdi kevser oldı küllü cenneti’n-na‘îm         
 

Sen teraḥḥum ḳıl Nesîmî'ye eyâ bedr-i münîr     

Ger ḫaṭâ ḳıldımsa tövbe estaġfürüllâhü’l-‘aẓîm   
 

Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh135 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Yüzüň ḥarfinden ey dilber açıldı cümle bâbuʼllah     

Oḳur anı müderrisler beyân-ı küntü kenzuʼllâh 
 

Ḳaşıňla girpigiň zülfüň beyânın eyleyen ‘ârif 

Bilüpdür ebcedün sırrın anıň adıdır ehluʼllâh 
 

 
133 Özmen, Cilt: 4, ss. 125-126; Aksu, ss. 408-412. 
134 Mecmua-i Bektaşiye, s. 87b. 
135 Mecmua-i Bektaşiye, s. 92b. 
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Yüzüň el-ḥamdüliʼllâhdır anıňçün yedi âyetdir 

Yazılmış naḳşıyla gör kim ‘aceb saṭr-ı kelâmuʼllâh     
 

Tamâmen muṣḥafı gördüm oḳudum ḥarfen bâ-ḥarfen   

Görünmez gözime biʼllâh baṣîret semme vechuʼllâh  
 
Bu bâlâya dil-ârâya temâşâ eylemek ey dil     

 ‘Aceb ṣȗret ‘aceb hey’et ‘aceb Ṭȗr-ı kelâmuʼllâh  
 

1.2.7.28. İkrar vermek 

Tahtacı ve diğer Alevi topluluklarında, yola, erkana, Aleviliğe 
girecek olan talibin mürşidin öğüt ve telkinlerini kabul ettiğine, 
yolun bütün kaidelerini aynen benimseyip uyacağına dair verdiği 
sözdür.136  

 
Nefes137 
6+5=11’li hece vezni 

Var hey iḳrârına durmaz ḳalbi yalancı   

Yolunı ḳoyup mala ṭalancı                  

Çalar seni erenleriň ḳılıcı 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 
Uġrun uġrun yanımızdan geçersin 

Ḥaḳḳın selâmını niçün kesersin 

Virdiġıň iḳrârı niçün baṣarsın 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 

Beri ṭut ḳulaġın diňle bu sesi 
Yardan ayrılmışdır bugündür yası 

Cânına ḳarîm olsun iḳrârın ‘âsi          

 
136 Eröz, s. 156. 
137 Mecmua-i Bektaşiye, s. 64a. 



67 

 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 

Şâh Ḥaṭâî'm eydür ṣöyledi yamân 
‘Azrâil duyarsa hiç virmez emân 
Yardımcıň olmazsa On İki İmâm 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 

1.2.7.29. Kanber 

Hz. Ali'nin siyâhî, sadık bendesidir. Daha sonra âzad olunmuştur. 
Haccac-ı Zalim tarafından şehit edildiği bilinir. Hz. Ali'nin 
halifeliği sırasında hâcipliğini (perdeci) yapmıştır. Ona olan 
bağlılığı ile ün salmıştır. Kelimenin "Kamber" okunuşu da 
vardır.138 Kırklar Cemi’nde Hz. Kamber’in “sofracılık” hizmetine 
izafeten, cem âyininde “sofra hizmeti”ni yürüten kişidir.139 

 

Ġazel-i Naẓîfî140 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün 

‘Aşḳıyla sâḳî demine bâde-i aḥmer çekeriz 
Sükker-i şerbet femine mâh-ı münevver çekeriz 
(...) 

Âb-ı ḥayâtı ezelî verdi Ḫudâ lem-yezelî 

Beslemege her güzeli sofra-i Ḳanber çekeriz 
(...) 

1.2.7.30. Kemend 

Ayin-i Cem'de boyna takılan simgesel bağ.141 

 

Âhȗnuň İḳrarnâmesi Nuṭuḳ Budur142 

 
138 Pala, s. 256. 
139 Günşen, s. 339. 
140 Mecmua-i Bektaşiye, s. 69a-69b. 
141 Özmen, Cilt: 2, s. 287. 
142 Mecmua-i Bektaşiye, s. 60a-61a. 
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4+4+3=11’li hece vezni 

İḳrâr virdim dönmem elest bezminden 

Virdigim iḳrârı îmândan aldım              

Başḳa seyrân gördüm çeşm-i bezminden 

Ben bu muḥabbeti ol seyrandan aldım 
(...) 

Ṭarîḳat sancaġı geldi dikildi        
Ma‘rifet yoluna nurlar döküldü      

Ḫayır himmet olup gülbank çekildi   

Ṭarîḳat kemendin erkândan aldım   
 

1.2.7.31. Kemer-best 

Beline kemer kuşanmış olan. Tarikatta, günahlarını söyleyip 
kurtulanların bellerine bir kemer bağlayıp yapılan af töreni. 
Kemerbeste, beli bağlanmış, hizmete hazır kimseler demektir. Hz. 
Ali oğullarından on yedisine kılıç kuşatmış, savaşa göndermiş. 
Bunlara "kemerbestler" denir.143 

 
Güfte-i Lâ Mekânî144 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Şerî‘at ḥaddi icrâsında ehl-i ẓâhirem cânâ 

‘Ubȗdiyyetde ṣȗfîyem neye kim  ḳâdirem cânâ 
 

Ḳuşaġım terk ü tâcım faḳru ‘uzlet câmesin giydüm 

‘Ubȗdiyyet yükün şer‘iyle dutdum tâcirem cânâ 
(...) 
 

 
143İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 3, 1998, s. 261; Öztelli, 1997, s. 654; 
Öztelli,1997, ss. 393-394; 
144 Mecmua-i Bektaşiye, s. 87b. 
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Nefes Şâh Ḫaṭâî145 
6+5=11’li hece vezni  
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden        

Ḳırḳlar yeterdi ḳısmet yönünden        

Ḥaḳ Ḥabîbuʼllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydaʼllâh eyledi Selmân hȗ diyü       
(...) 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı 
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı 

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı        

Semâ‘a girdiler ‘üryân hȗ diyü 
(...) 

 

1.2.7.32. Kerbela 

Irak'ta İmam Hüseyin'in şehit edildiği ve türbesinin bulunduğu 
yer.146 Bağdat’ın yaklaşık 100 km güneybatısında yer alan 
Kerbelâ’nın İslâm tarihindeki şöhreti, Hz. Hüseyin ile ailesi 
fertlerinin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevîlerce 
şehid edildikleri yer olması ve kabirlerinin burada bulunmasından 
kaynaklanmaktadır.147 

 
Ġazel148 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Biḥamdiʼllâh ki es-selâm delîlim Muṣṭafâ geldi 

Emîrim reh-berim şâhım ‘Aliyyüʼl-Murtażâ geldi 
(...) 
Fedâ olsun ona cânım ki oldur dînim îmânım 

İki ‘âlemde sulṭânım Ḥüseyn-i Kerbelâ geldi 

 
145 Mecmua-i Bektaşiye, s. 49a. 
146 Devellioğlu, s. 509 
147 Mustafa Öz, "Kerbela", DİA, Cilt: 25, 2002, ss. 271-272. 
148 Mecmua-i Bektaşiye, s. 41a-41b. 
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(...) 

1.2.7.33. Kırk Budak 

Hacı Bektaş tekkesinde kırk mumlu şamdan, bunlar iki adettir; biri 
Balım Sultan türbesinde, diğeri Hacı Bektaş'ın Kırklar 
Meydanı'ndadır.149 

Nefes150 

Yedi iḳlîm çâr-gȗşe dolandım                            

Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
İndim eşigine niyâz eyledim                              

Aṣl-ı imâm nesl-i ‘Alî hȗ diyü 
(...) 

Sersem ‘Alî'mdir ḥod ammâ dayandı                 

Delîlimiz ḳırḳ budaḳdan uyandı 
Mevâlî olan bu renge boyandı                        

Şâhım Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 

 

1.2.7.34. Kırklar Cemi/Meclisi 

Alemi yöneten kırk kişi. Hazreti Fatıma'nın evindeki toplantıda 
İmam Ali'den feyz alanlar. Geleneğe göre, bir gece Hazreti 
Muhammed, Fatıma'nın kapısını çalmış, içerden gelen "Kimsin?" 
sorusuna karşı, "Allah'ın peygamberi Muhammed'im" deyince; 
"Burada Muhammed'in yeri yok." karşılığını almış. Biraz sonra 
yine kapıyı çalmış, bu sefer "Yoksulum." demiş ve böylece Kırklar 
cemine girebilmiş. Ali oradakilere üzüm suyu dağıtıyormuş. 
Muhammed'e de verince hakikat sırlarına ermiş, kalp gözü açılmış, 
Ali'nin eriştiği yüksek mertebeyi takdir ederek, o güne kadar yalnız 
peygamberlik sırrına erişmişken, Ali'ye biat edince 'ermişlik' sırrına 

 
149 Özmen, Cilt: 4, s. 768; Öztelli, 1997,  s. 394. 
150 Mecmua-i Bektaşiye, s. 105a. 
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da sahip olmuş. Bütün Bektaşi ve Alevilerce bu inanış kabul 
edilmiştir. Birçok şiirlerde bu olay işlenmiştir.151  

 

Nefes Şâh Ḫaṭâî152 
6+5=11’li hece vezni  
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden        

Ḳırḳlar yeterdi ḳısmet yönünden        

Ḥaḳ Ḥabîbuʻllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydallâh eyledi Selmân hȗ diyü       
 
Bir üzüm dânesi getürdi Selmân        

Ḳırḳlar ol demde heb oldılar ‘irfân     

Muḥammed şerbetiň içdiler her cân     

Sâḳî ḳadeḥ ṣunar peymân hȗ diyü     
 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı 
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı 

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı        

Semâ‘a girdiler ‘üryân hȗ diyü 
 

Ḳırḳların birine neşter uruldı 

Cümleden aḳdı ḳan isbât olındı              

Ḥaḳ Ḥabîb anda mevcȗd bulundı              

Hȗ iline çaġırdı ‘irfân ḥȗ diyü              

Hȗ dimeniň aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

Taṣdîḳ-i îmân idüp şehâdet eyle          

Gel sen de bu söze boyan hȗ diyü        
 

Şâh Ḫaṭâî mey içüp serḫoş olalı      

Tecellîye can gözi dȗş olalı             

 
151 Özmen, Cilt: 3, s. 655. 
152 Mecmua-i Bektaşiye, s. 49a. 
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Ḥabîbiň ‘aşḳına yoldaş olalı              

Ḥayâli göňlümüň mihmân hȗ diyü     
 

1.2.7.35. Kızılbaş 

Kırmızı börk veya başlık giyenlere "Kızılbaş" adı verilmiştir. 
Vaktiyle Sünni olsun Alevi olsun bütün Türkmen oymakları halkı 
kızıl börk giyerlerdi. Anlaşılan Sünniler, zamanla kırmızı börkü 
terk edince, yalnız Alevi topluluklarının şapkası hükmüne girmiş. 
Bu yüzden baş giyimlerine izafeten Alevilere "Kızılbaş" denmeye 
başlanmış. Cem ayinlerinden, gizli toplantılarından, içki 
içmelerinden ve sır saklamalarından ötürü yakıştırmalar ve 
suçlamalar yapılmış ve neticede Kızılbaş kelimesi bugünkü 
ifadesini kazanmıştır.153 

 

Nefes Pîr Sulṭân154 
6+5=11’li hece vezni 

Gidi Yezid bize ḳızılbaş dimiş    
Meger şâhı sevdi dise yolıdır     
Yetmiş iki millet sevmedi şâhı   
Biz severiz şâhı merdân ‘Alî'dir 
 

Muḥammed dînidir bizim dîňimiz 

Ṭarîḳat altında geçer yolumuz    
Cebrâil emindir hem reh-berimiz   
Biz mü’miňiz mürşidimiz ‘Alî'dir 
 

Gidi Yezid biz de ḥaram yemedik   

Bâṭında gördügümüzi dimedik    

İḳrâr birdir didiḳ geri dönmedik 

Yediler ḳırḳlar yardımcımız ‘Alî'dir 

 
153 Eröz, s. 93; İlyas Üzüm, "Kızılbaş", DİA, Cilt: 25, 2002,  ss. 546-557. 
154 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 59b-60a. 
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Pîr Sultan der ki Ḥaḳḳ'a yolumuz 

Evvel ḳurban virdi şâha serimiz   
Biz şehîd On İki İmâm meydânında dârımız  
Biz şehidiz serdârımız ‘Alî'dir 

 

1.2.7.36. Lahmüke lahmî 

"Etin, etimdir." anlamında olan ve Hz. Muhammed’in; "Kim ki 
Ehl-i Beyt’i sever, beni sevindirir." hadisini telmih eden söz. Daha 
çok alevi şairlerce kullanılmıştır. Bununla Ehl-i Beyt ve Hz. Ali 
soyundan gelenleri sevme kastedilir.155  

Ġazel156 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ey iki ‘âlem penâhı şâh-ı serdâr yâ ‘Alî 

Ṣâḥib-i fażl-ı hidâyet Şîr-i Ḥaydâr yâ ‘Alî           
 

Geldi destiň şânına ism-i yeduʼllâh bî-gümân 

Oldı zât-ı bî-misâliň Ḥaḳḳ'a maẓhar yâ ‘Alî 
(...) 

Laḥmüke laḥmi rumûzınuň beyânı sendedür 
Hem dem ü hem ser hem yârı peyġamber yâ ‘Alî     
 

Bu Ḥaṭâî ḫasteye hem-râh ḳılġıl himmetiň 

Çün saňa ṣıdḳıyla oldı bende çâker yâ ‘Alî      
 
Ġazel157 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

İftiḥâr-ı enbiyâsın şâh-ı merdânım ‘Alî        

Ehl-i ‘aşḳa reh-nümâsın Şîr-i Yezdân'ım ‘Alî 

 
155 Kaya, 2014, s. 490. 
156 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 80a-80b. 
157 Mecmua-i Bektaşiye, s. 81a. 
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Dergâhına şâh-ı ‘âlem gelmişem bir-ḫâke rȗ 

Ḳıl meded cȗd-ı seḫâsın dîn ü îmânım ‘Alî 
 

Ḳaşların miḥrâbım oldı ḳıblegâh-ı enbiyâ 

Laḥmüke laḥmi buyurdı ol Rasȗl-i Kibriyâ 
 
Şânına nâzil olupdur âyet çün ehl-i atâ 

Reh-ber-i râh-ı Ḫudâ'sın mîr ü sulṭânım ‘Alî (...) 
 

1.2.7.37. Lâ fetâ illâ ʻAlî lâ seyfe illâ Züʼl-fekâr 

"Ali'den başka er yok, onun kılıcı Zülfikar'dan başka kılıç yok." Bu 
sözün Cebrail tarafından söylendiği rivayet edilmiştir.158 

 

Der medḥ-i Ḥâydâr-ı Ca‘fer159 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ol zamankim ‘âlem-i imkân geldi âşikâr 
Ne olurdı mâh u sâl anda vü ne leyl ü nehâr 

Yazmışıdı bunı cân levḥine ol perverdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Evveligün anda kim aḥd ceng iderdi Murtażâ     
İşidirlerdi semâdan cümle ol ehl-i ġazâ 

Bu du‘âyı oḳıyup ḳılurdı Cebrâîl nidâ 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
(...) 

1.2.7.38. Men ʻaraf 

Hz. Muhammed Peygamber'in "Kendini bilen, Rabbini de bilir." 
anlamına gelen "men arafe nefsehû fakad arafe rabbehû" dediği 

 
158 Özmen, Cilt: 2, s. 640. 
159 Mecmua-i Bektaşiye, s. 103b. 
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söylenir (hadis).160 Hadis olup olmadığı konusunda ihtilaflı olan 
sözlerden biridir.161  

 
 
Gazel162 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḳalb-i ‘irfanda muḳarrer rȗḥ-ı a‘ẓamdır göňül 

Cümle maḥluḳdan ḥaḳîḳate mükerremdir göňül 
 

Tercümân-ı vâridât sırr-ı ḥaḳdır bî-gümân 

Vâḳıf-ı ‘ilm-i ilâhî biň mülhemdir göňül 
 

Maẓhar-ı feyż-i tecellîdir dil-i mü’min ezel 
Ol vecihden ka‘beden a‘lâ vü ekremdir göňül 
 

Men ‘araf sırrına vâḳıf ‘ârif-i remz-i ḥüküm 
Fâżıl-ı ekmel olan dânâdan i‘lamdır göňül 
 

Gülsitân-ı feyż-i ‘aşḳıň bülbüli olsam nola 

Baġ-ı gülzâr-ı ḥulȗṣa çünki şebnemdir  
 
Cevher-i tâbanda feyż-i ilâhîdir ezel 

Nȗriyâ gencîne-i vaḥdete mübhemdir göňül 
 

1.2.7.39. Meydan 

Buraya "ibadet meydanı", "erenler meydanı", "kırklar meydanı" da 

derler. (...) Meydan, "Beytüʼl-mukaddes"tir. Kutsal evdir. Gayb 

 
160 Özmen, Cilt: 2, s. 642. 
161 Mehmet Ayhan, "Muhyiddin İbn Arabî'nin Fütûhât'ta Keşf Yoluyla 
Naklettiği Tasavvufî Muhtevaya Sahip Rivâyetler", İhya Uluslararası 
İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2015, ss. 44-47. 
162 Mecmua-i Bektaşi, s. 73b. 
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erenlerinin (Ricâʼüʼl-gayb) toplantı yeridir, mahşer yeridir. Uhrevî 
doğuş alanıdır. Meydan, ezelin başlangıcı, ebedin sonudur. Can 
alınıp can verilen (yemin, söz) peyman alınıp ikrar verilen yerdir. 
Meydan, öğünülen kabirdir. (...) Meydan, ezelî sahne, Ali'nin isteği, 
tecelli makamı, Tanrı evi. İlahi aşk bahçesi, Tanrı sırrının niyaz 
sayfası, Yaratıcının sırlarının meydana vuruş alanı, âşıkların 
cennetidir.163 

 

Âhȗnuň İḳrarnâmesi Nuṭuḳ Budur164 
4+4+3=11’li hece vezni 

İḳrâr virdim dönmem elest bezminden 

Virdigim iḳrârı îmândan aldım              

Başḳa seyrân gördüm çeşm-i bezminden 

Ben bu muḥabbeti ol seyrandan aldım 
(...) 

Ḥaḳîḳat yolunda baḳ ṣavaşımı 

Gözümden aḳıtdım ḳanlı yaşımı 

Pîrler meydanına ḳoydum başımı  
İcâzet virdiler meydandan aldım  
(...) 

Nefes Ḥaṭâî Ḥażretleriniň165 
6+5=11’li hece vezni 
Âdem olup geldim âdem içine 

Naṣîb olmamızdır cândan içerü           

Ẕembȗr olup kândan kâna gezerken   
Bir kâna uġradım kândan içerü 
 

Gel ḳardaş erkâna o erkân degil        

Oynatma ‘aṭını o meydan degil          
Süleymân'dan esen Süleymân degil 

 
163 Noyan, s. 265-267. 
164 Mecmua-i Bektaşiye, s. 60a-61a. 
165 Mecmua-i Bektaşiye, s. 62b. 
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Süleymân var Süleymân'dan içerü 
(...) 

Diňle ḳarındaşım iş bu meydanda166                     

Ne gördün ise Ḥaḳ'dır ḳalma gümanda 

Sen seni bildinse gel Ḥaḳḳ'a ḳavuş                                            

Yoḳsa bu meydandan ırâḳ olsan boş                 

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
(...) 

1.2.7.40. Murtazâ 

Râzı edilmiş, Tanrı rızasını almış. Hz. Ali'nin adlarından biri.167 

(...) 

Ol şeca‘at ma‘deni mervî Ḫudâ'dır sevdigim168 

Nȗr-i Ṭâhâ nesl-i Yâsîn Muṣṭafâ'dır sevdigim 

Sırr-ı Ḥaydâr şâh-ı ‘Aliyyü’l-Murtażâ'dır sevdigim 

Bendesine luṭf-ı bî-ḥadd-i ‘aṭâdır sevdiğim 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
(...) 

1.2.7.41. Nazar (nazarım) 

Nazar, bakış demektir. Bektaşiler, "Ehl-i dilin nazarı toprağı 
gevher eder." diye nazara değer vermişlerdir.(...) Pir nazarı ile, yani 
insanı olgunlaştıran bir bakışın himmeti, yardımı ile canın da gözü 
açılır. Ondan sonra bakma, görme haline döner. Bektaşiler 
karşılarındakine "siz" sözü yerine "nazarım" derler. "Görüşü 
benim gibi olan" demeye gelir.169 Mürşidin kendini tarikata veren 
câna derin bakışı.170  

 
166 Mecmua-i Bektaşiye, s. 106b. 
167 Özmen, Cilt: 2, s. 643. 
168 Mecmua-i Bektaşiye, s. 103b. 
169 Noyan,  s. 433. 
170 Özmen, Cilt: 3, s. 662. 
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Şerîfî Naẓarî171 
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Naẓar eyle naẓarıň var ise cânâna naẓar 

Sende bir âyine bul âyinedir câna naẓar 
 

Naẓar it gül yüzine kâkül-i ebrȗsını gör 

Ki verir ḳalbe cilâ ḳudret-i Yezdân'a naẓar 
 

Naẓara gelsün eger var ise ey dil naẓarıň 

Yüri her vechiyle et cânla câna ne naẓar 
 

Naẓarın var ise ey dil o gözi bîmâra 

Müdde‘îden ṣaḳınup eyle ḥakîmâne naẓar 
 

Nâẓar eyler ise Şerîfî o güli ra‘nâya 

‘Aceb olmaz gözile eylese şâhâne naẓar 
 

1.2.7.42. On Dört Mâsûm-i Pâk 

On Dört Mâsûm-i Pâk, Melâmîlikten kaynaklanan bazı tarikatlarda 
On İki İmam'a ek olarak Hz. Muhammed ve Hz. Fâtıma'nın da 
dahil olduğu on dört kişiye verilen addır.172 

Sâḳînâme Ṭâḥir Babanıň173 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i Kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına  

Ṣun şarâb-ı la‘li şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 
(...) 

 
171 Mecmua-i Bektaşiye, s. 89a. 
172 Fığlalı, 2006, s. 223. 
173 Mecmua-i Bektaşiye, s. 67a-67b. 
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Biz fenâfillâh ile alduḳ bu diller kâmını 

Birbirin yâd eyledin aṣl-ı cihânıň nâmını              

Geçmişüz murġ-ı hümâyuz kȗhi ḳâfıň dâmını 

Sâḳıyâ âmâde ḳıl nȗş idelim ‘aşḳ câmını 

Cârdeh-i Ma‘ṣȗm-i Pâk-i nevresânıň ‘aşḳına 
(...) 

1.2.7.43. Palheng 

Farsça dizgin demektir. Dervişlerin gönüllerini Tanrı'ya 
bağlamalarının sembolüdür. Yan taşı anlamına da gelir. Eline-
diline-beline (eteğine) temiz olmak gerektiğinin işareti sayılır. Bir 
yazmada, "Ehl-i kanaatim, açlığa ve tokluğa sabrediciyim." 
yazmaktadır. Kemer üzerine takılır. Teslim taşının biraz büyücek 
çapta olanıdır. Biraz solda taşınır. Merkez noktasına Necef taşı 
veya değerli mücevherler yerleştirilmiş olanları vardır. Bunların 
çok değerli ve sanatlı yapılmış örnekleri "Hacı Bektaş Veli 
Müzesi"nde vardır. Hz. Muhammed'in aç yattığı günler midesi 
üzerine taş bastırarak açlığını giderişi sembolü olarak taşınır. Orta 
yerine büyücek bir mücevher taş ve bunun kenarına çember 
şeklinde on iki ufak taş yerleştirilerek süslenmiş olanları vardır ki 
bunlar Hz. Muhammed ve on iki imamı anlatır. Sadece üç büyük 
mücevher yerleştirilmiş olanlar Allah-Muhammed-Ali'yi ifade 
ederler.174 

 

Ġazel Nesîmî Ḥażretleriniň175 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Meşrebidir herkese yârân olur bektâşiler 
Kimse bilmez sırların seyrân olur bektâşiler 
(...) 
Tâc u palheng tîġ-bend mürşide teslîm olur 
Ey Nesîmî sînesi ‘uryân olur bektâşiler 

 
174 Noyan, 2014, ss. 244-245. 
175 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 61b-62a. 
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1.2.7.44. Pîrân 

Pirler, evliyâlar. 

(...) 

Kuḥl-ı ‘ibret ile açdım ‘ayn-ı dil binâ-yı men176 

Baṣmışım innâ hedeynâhu’s-sebîle pâ-yı men 

Sümme vechüʼllâh görüp fevt itmedim sevdâ-yı men   
Seyyidim ta‘lîm idüp fehm eyledüm esmâ-yı men   
Murtażâ'nıň sırrıyım pîrân içinde bülbülüm               
(...) 

1.2.7.45. Sâki 

1) Su veren, su dağıtan. 2) Kadeh, içki sunan. 3) Baldır kemiği ile 
ilgili. 4) İnsan ruhuna Allah sevgisi, Allah nuru saçan kimse.177 

Aynʼül-cem'de şeker şerbeti dağıtana denir. Muhabbet sofrasında 
üçleme denilen üç yudumluk içkiyi dağıtmaya görevli olan da saki 
denir.178 Kırklar Cemi’nde Hz. Ali’nin “sâkîlik” görevine izafeten, 
cem âyininde “kevser şarabı” veya Kırklar Cemi’nde “üzüm suyu” 
(engül, engür) olarak kabul edilen “dem”i hazırlayıp sunan 
kişidir.179 

Sâḳînâme Ṭâḥir Babanıň180 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i Kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına  

Ṣun şarâb-ı la‘li şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 

Ol şarâbı lâ-yezâlî nȗş iden mestâne hȗ 

 
176 Mecmua-i Bektaşiye, s. 71a. 
177 Devellioğlu, s. 915. 
178 Noyan, s. 433. 
179 Günşen, s. 340. 
180 Mecmua-i Bektaşiye, s. 66b. 



81 

 

‘Ayş ü ‘işret itmege cem‘ oldılar dîvâne hȗ 

Na‘ra-i hȗ çekerler ‘aşḳ oduna pervâne hȗ   

Ḫalḳa-i cem‘-i muḥabbet ḳurdılar meydâne hȗ 

Doldur ey sâḳî ‘Alî Zeyne’l-‘Abâ'nıň ‘aşḳına   
(...) 

1.2.7.46. Sebʻuʼl-Mesânî 

Fatiha suresi. Yedi ayetten oluştuğu, iki rekatta tekrar edildiği için 

bu sureye "sebʻu'l-mesânî (tekrarlı yedi) adı verilir. İnsan yüzünde 
yedi hücre (delik) vardır. Tasavvufa göre insan yüzünde Sebü'l-
mesani yazılı bulunmaktadır. Bu nedenle insan yüzü kutsaldır. 
Alevi-Bektaşiler insan yüzüne ilişkin küfür etmezler. İnsan yüzü 
Kur'an'ın (Fatiha suresi de öyle addedilir) özetidir.181 

(...) 

Biz muḥibb-i ḫânedâňız ‘ârif-i ‘irfân biziz182 

Âyet-i seb‘u’l-mesânî ḳâf-ı ve’l-Ḳur’ân biziz 
Olmuşuz renc-i ‘anâ hem dertlere dermân biziz 

Bî-teḳayyüd zehr nȗş eyler velî merdân biziz  

Getür ey sâḳî ‘Alî Mȗsâ Rıżâ'nıň ‘aşḳına 
(...) 

1.2.7.47. Sekâhüm Rabbühüm 

Kurʼân-ı Kerim'de İnsan suresinin 21. ayetinde "ve seḳâhüm 

rabbühüm şerâben ṭahûrâ." yani "Rableri onlara tertemiz bir 
içecek içirecektir."183 şeklinde belirtilen ifadedir.  

Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Baş açıḳ yalın ayaḳ ‘uryâne gelmişlerdenüz184 

Ḫâke-pâ-yi abdal-ı vîrâne gelmişlerdenüz     

 
181 Özmen, Cilt: 3, s. 321. 
182 Mecmua-i Bektaşiye, s. 67a. 
183 İnsan: 76/21. 
184 Mecmua-i Bektaşiye, s. 52a-52b. 
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(...) 

Biz muḥibb-i ḥânedân ile seḳâhüm rabbühüm 

Lâ-yezâl-i ḥayy içün mestâne gelmişlerdenüz  
(...) 

 

1.2.7.48. Semah 

Müzikli ve sözlü dinsel raks, semah.185 Her tarikatte bir semah 
olduğunu belirterek, Bektaşilikte, diğer pek çok tarikatteki gibi 
müzik eşliğinde yapılan hareketlerden oluşan bir semah 
olmadığını, Kutsal Tören'in bitiminde (meydanda) "Mukabele 
ayini" denilen bir semah şekli olduğunu belirtmektedirler.186  

Nefes Ḥaṭâî187 
6+5=11’li hece vezni 

İnüp yire göge binâ ḳuraňlar    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
Gökde meleklere secde duranlar    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
(...) 

Muḥammed ‘Alî'niň cem‘ine geldi   

Ḳırḳlarda silkinüp ayaġa durdı 

Ṭoḳsan biň ereňler semâḥıň döndi    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
(...) 

1.2.7.49. Sır 

Gizli kalması gereken bilgi anlamına gelen sır, birçok tarikatta 
olduğu gibi, Alevîlik-Bektaşîlikte de “yol”un mensuplarının bildiği 
özel bilgi veya “tarikat sırrı” anlamındadır. Alevîlik-Bektaşîlikte, 
hem “dede” ile “tâlip” arasında, hem de Alevî-Bektaşî olmayanlara 

 
185 Özmen, Cilt: 4, s. 790; Öztelli, 1997,  s. 404. 
186 Özmen, Cilt: 2, s. 500. 
187 Mecmua-i Bektaşiye, s. 64b-65a. 
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karşı saklanıp muhafaza edilen “sır/sırlar” vardır. “Ser verilir, sır 
verilmez.” düsturu gereği, “yol”un bu gizli bilgileri, gizliliğini 
koruyarak gönülden gönüle aktarılır; yazılmaz ve söylenmez, 
sadece yaşanır.188 

 

Ġazel-i Ṭabîbî189 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Bülbül-i ‘aşḳı ehl-i fiġân eylemek olmaz 

Esrâr-ı sözin ḫalḳa ‘ayân eylemek olmaz 

Gencîne-i ‘uşşâḳı ziyân eylemek olmaz 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 

Hicrân âteşine cânımı cânân yaḳar olsa        

Bâzâr-ı ġama şem‘ gibi altun aṣar olsa 

Miḳrâż-ı ḳażâ bâşımı cânân keser olsa 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
 

Cânân içün ḫançer-i berrâna düşersem 

Dürdâne gibi ḳoca ‘ummâna düşersem     

Pervâne gibi âteş-i sȗzâne düşersem 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
(...) 

1.2.7.50. Şebber ü Şübber 

Hz. Peygamber'in Hz. Ali'den olma torunları Hz. Hasan ile Hz. 
Hüseyin.190 

(...) 

Muṣṭafâ'nıň sırrısın hem şâh-ı merdân oġlısın191 

Şebber ü Şübber ʻibâd-ı nȗr-ı Yezdân oġlısın        

Bâḳır ve Ca‘fer ki Ḥaḳḳ'ıñ ḫâṣ sulṭân oġlısın   

 
188 Günşen, ss. 340-341. 
189 Mecmua-i Bektaşiye, s. 62a.  
190 Özmen, Cilt: 4, s. 320. 
191 Mecmua-i Bektaşiye, s. 53b. 
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Mȗsâ Kâẓım daḫi şâh-ı Ḫarȗsân oġlısın                  

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Alî                     

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
(...) 

1.2.7.51. Şerbet/ Dolu Ezmek 

Selman geriye dönünce bir tane üzüm getirdi. "Ey hâdimü'l-fukara! 
Bu üzüm tanesini bize taksim et." dedi. Cebrail bir tabak getirdi. 
Onun içinde üzümü ezip şerbet yaptı. Kırklardan birinin dudağına 
değince, hepsi sermest oldu. Öyle bir hale geldiler ki ayağa kalkıp 
"Ya Allah!" deyip semaa başladılar. Hû sözü de bu vecd içinde 
söylenmiştir.192 Alevilik ve Bektaşilikte, içilen içki, alınan dem 
manasına gelmektedir. Demek ki bu tarikatta, içki, kurban 
hükmünde sayılmaktadır. Bu, kansız bir kurbandır, bir saçıdır. 
Nitekim kamlar, Tanrılar, koruyucu ruhlar için, "arak" (rakı)dan 
saçı saçarlar. Üstelik, Şamanizmdeki kurban da, kansız kurbandır. 
Alevi ve Bektaşi Tarikatında, içilen içkiye, "içki", "rakı", "şarap" 
denilmeyip, şaşmaz bir kaide olarak, "tolu-dolu" denilmesi, 
yukarıdaki açıklamalarımızın ışığında, çok şey ortaya 
koymaktadır.193 

 

Nefes Şâh Ḫaṭâî194 
6+5=11’li hece vezni  
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden        

Ḳırḳlar yeterdi ḳısmet yönünden        

Ḥaḳ Ḥabîbuʼllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydaʼllâh eyledi Selmân hȗ diyü       
 
Bir üzüm dânesi getürdi Selmân        

Ḳırḳlar ol demde heb oldılar ‘irfân     

 
192 Noyan, s. 67. 
193 Özmen, Cilt: 2, s. 534. 
194 Mecmua-i Bektaşiye, s. 72b-73a. 
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Muḥammed şerbetiň içdiler her cân     

Sâḳî ḳadeḥ ṣunar peymân hȗ diyü     
 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı 
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı 

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı        

Semâ‘a girdiler ‘üryân hȗ diyü 
 

Ḳırḳların birine neşter uruldı 

Cümleden aḳdı ḳan isbât olındı              

Ḥaḳ Ḥabîb anda mevcȗd bulundı              

Hȗ iline çaġırdı ‘irfân ḥȗ diyü              
 

Hȗ dimeniň aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

Taṣdîḳ-i îmân idüp şehâdet eyle          

Gel sen de bu söze boyan hȗ diyü        
 

Şâh Ḫaṭâî mey içüp serḫoş olalı      

Tecellîye can gözi dȗş olalı             

Ḥabîbiň ‘aşḳına yoldaş olalı              

Ḥayâli göňlümüň mihmân hȗ diyü     
 

1.2.7.52. Taç 

Kubbesi on iki terkli (dilimli), başa geçen alt kenar kısmı (lengeri) 
ise dört parçalı, beyaz keçeden yapılmış bir başlıktır. Kubbedeki 
dilimlere terk denir. On iki imamı sembolize eder. Alt kenardaki 

parçalara kapı denir. Dört kapıyı (Şeriat-Tarikat-Maʻrifet-Hakikat) 
remzeder. Buna Hüseynî taç denir. Tepe dilimlerin birleştiği 
noktaya "mühür" veya "gül" denilen ufak yuvarlak bir parça konur. 
Alt parçalar gibi, kubbesi de dört parça keçeden yapılmış (dört 
terkli) olan taca Horasânî veya Edhemî taç denir. Yedi terkli 
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olanına Şemsî taç denir. Lengeri dört, kubbesi iki parçadan 
dikilmiş olan taçlara Elifî taç derler.195  

 

Nefes Ḳalender ‘Abdal196 
6+5=11’li hece vezni 

Dün gice seyrimde bâṭın yüzünde 

Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî'yi gördüm  

Elif tâc başında niḳâb yüzünde 

Aṣlı şâh merdân ‘Alî'yi gördüm hȗ 
 

Döşetdi seccâdeyi oṭurdı kendi   

Cemâl-i nȗrundan çıraḳlar yandı 

İşâret eyledi ḳara ‘abdal ṣundı     

Bize Ḥaḳ'dan gelen doluyı gördüm hȗ 
(...) 

1.2.7.53. Teberra 

Bektaşilikte Ali'yi sevmeyenleri sevmemek, onlardan beri durmak, 
uzak kalmak. (Bera= yüz çevirme) sözcüğünden gelen teberra, 
Bektaşiliğin temel kavramlarından biridir. Bunun karşıtı 
Tevella'dır.197 

(...) 

İtmişüz tevellâ ḳılmışuz teberrâ198                      

Ḥaḳḳ'ıň cemâlini gördük Hüveydâ 
Seri ver Şehîd sırr itme evşâ   

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
Sırrını virmeyüp serden geçenler   
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun 

 

 
195 Noyan, ss. 239-240. 
196 Mecmua-i Bektaşiye, s. 63b. 
197 Özmen, Cilt: 4, s. 734; Öztelli, 1997,  s. 408. 
198 Mecmua-i Bektaşiye, s. 107a. 
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1.2.7.54. Tevella 

Arapça vely (yaklaşma) kökünden, birine yakınlık duyma, 
yaklaşma. Bektaşilikte Ali'yi sevenleri sevme, ondan yana olanlara 
yakınlık duyma. Bektaşiliğin temel kavramlarından biri olup 
teberra'nm karşıtıdır.199 

(...) 

İtmişüz tevellâ ḳılmışuz teberrâ200                      

Ḥaḳḳıň cemâlini gördük Hüveydâ 
Seri ver Şehîd sırr itme evşâ   

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
Sırrını virmeyüp serden geçenler   
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun 
(...) 

1.2.7.55. Tiğ-bend 

Nasip alan her cânın bir tiğ-bendi vardır. İkrar töreninde mürşid 
tarafından üç düğüm vurularak uyarılan cânın beline, usulü ile 
bağlanır. O gün kesilen kurbanın yününden, on iki kat iplik ile özel 
şekilde örülür. 2-2,5 m boyunda bir iptir. Üzerindeki düğümler; 
Allah, Muhammed, Ali adlarını birlemek, bir de eline-diline-beline 
sağlam olmaya söz verişin sembolüdür. İkrar töreninde nasip 
alacak cânı, rehberi meydan odasına alırken bu tiğ-bendi boynuna 
takarak mürşid huzuruna kadar getirir. Bunun Hz. İsmail'in kurban 
edilirken bağlandığı ipten kaldığı, Hallac Mansur'un dâra çekilirken 
(asılırken) boynuna takılan ipi ifade ettiği de söylenir. Alevilerde 
buna Lâmelif bendi de denir. İkrar kurbanının kanını buna birazcık 
bulaştırdıkları da olur. Eskilerin bir kısmı da şed bağlamak, kemer 
kuşanmak, tiğ-bend bağlamanın aslı kılıç bağıdır, derler.201 

Ġazel Nesîmî Ḥażretleriniň202 

 
199 Özmen, Cilt: 4, s. 735; Öztelli, 1997,  s. 408. 
200 Mecmua-i Bektaşiye, s. 107a. 
201 Noyan, s. 246. 
202 Mecmua-i Bektaşiye, s. 61b-62a. 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Meşrebidir herkese yârân olur bektâşiler 
Kimse bilmez sırların seyrân olur bektâşiler 
(...) 
Tâc u palheng tîġ-bend mürşide teslim olur 
Ey Nesîmî sînesi ‘uryân olur bektâşiler 

 

1.2.7.56. Turna 

Türk kültüründe, özellikle Halk müziğimiz ve Halk edebiyatımızda 
çok önemli bir yeri olan bu göçmen kuş, halk inançları içerisinde 
uzun yaşamın, bereket ve refahın simgesi olurken, Alevî-Bektaşî 
külütüründe de bu önem ve özelliklerinin yanında, Hazret-i Şâh’ın 
avazı (sesi) olma, Hoca Ahmet Yesevî donunda görünme, Hz. 
Ali’den ve Hacı Bektaş Velî’den haber getirme gibi 
olağanüstülükler yüklenen bir hayvan, kuştur. Bunu Alevî-Bektaşî 
kültürünün en önemli ritüellerinden olan semah törenlerinde de 
görürüz. Semah dönen canların bu dönüşü turna dönüşünden 
mülhemdir.203 

 
Nefes204 
5+3=8’li hece vezni 

Ḥażret-i ‘Alî'niň âvâzı     

Ṭurna dirler bir ḳuştadır 
Nîl deryâsında ‘âsâsı                              

Ḫırḳası bir derviştedir                          
 
Nîl deryâsı ‘ummân oldı  

Ṣarardı gül beňiz ṣoldı  

Baḳışı arslaňda ḳaldı 

‘Alî'miň żarbı ḳocdadır 

 
203 Günşen,  s. 347. 
204 Mecmua-i Bektaşiye, s. 83a. 
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(...) 

1.2.7.57. Üçler, Beşler, Yediler, Kırlar 

Üç; Allah-Muhammed-Ali, başka bir tanımla Allah-insan-evren 
üçlüsünü simgeler. Allah-Muhammed-Ali üçlemesi, Alevî-Bektaşî 
inancının temelini oluştururken, Hacı Bektaş Veli’nin “Eline, 
diline, beline sahip ol.” şeklindeki öğüdünde yer alan “el-dil-bel” 
üçlemesi de bu kültürün temel ahlâk kurallarını simgeler. 

Beş: “Âl-i Abâ” olarak bilinen ve Hz. Muhammed, Hz. 
Ali, Hz. Fâtıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşan Hz. 
Peygamber’in Ehl-i Beyt’ini simgeler. Ehl-i Beyt için ayrıca 
“Pençe-i Âli Aba” tâbiri kullanılır ki, Tanrı’nın kudret elini 
simgeleyen bir elin beş parmağı şeklinde ifade edilir. Beş 
parmaktan baş parmak Hz. Muhammed’i, şehadet parmağı Hz. 
Ali’yi, ortanca parmak Hz. Fâtıma’yı, yüzük parmağı Hz. Hasan’ı, 
serçe parmağı da Hz. Hüseyin’i simgeler. 

Yedi: Alevîlik-Bektaşîlikte öncelikle, Hz. Muhammed ile 
eşi Hz. Hatice, kızı Fâtıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan, 
Hz. Hüseyin ve Selman-ı Farisî’den oluşan “Yediler”i simgeler.  

Ayrıca, Hz. İmam Musa Kâzım’a kadar olan yedi imama 
da “Yediler” veya “Yedi İmamlar”ı, Alevî-Bektaşî edebiyatında 
önemli yerleri olan “yedi ulu ozan”ı (Nesimî, Hatayî, Fuzûlî, 
Yeminî, Viranî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet), yedi erkânı (pîr, 
rehber, mürşid, iki musahip ve eşleri), yedi sıfat veya vücut 
organını (göz, kulak, boyun, el, bel, ayak), haftanın yedi gününü de 
simgeler. 

Kırk: Hz. Ali birlikte Kırklar Cemi’nde bir araya gelen kırk 
ulu kişiyi simgeler. Bunlar, Tanrı’nın ruhları yarattığında yaratılan, 
her devir ve zamanda yeryüzünde bulunduklarına inanılan "kırk 
ermişler"dir. Kırk sayısı ayrıca “dört kapı”ya bağlı “kırk makamı” 
da simgeler.205 
 

 
205 Günşen, s. 343-345. 
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Bʼism-i Şâh Nefes206  
4+4+3=11’li hece vezni 

‘Abdallıḳın binâsını ṣorarsan 

Allah Ḥaḳ Muhammed ‘Alî ‘abdâlıdır hȗ  

Ḥaḳîḳat ‘ilminiň aṣlın ararsan 

Cümle ululardan ulu ‘abdâldır hȗ  
(...) 

 Muḥammed ḳırḳlara belî bes didi 
‘Alî'yi görince Allah dost didi 

Dost Muḥammed ‘abdâl olmaḳ istedi   

Üçler beşler ḳırḳlar yolı ‘abdâldır hȗ  
(...) 

Nefes Pîr Sulṭân207 
6+5=11’li hece vezni 

Gidi Yezid bize ḳızılbaş dimiş    
Meger şâhı sevdi dise yolıdır      
Yetmiş iki millet sevmedi şâhı   
Biz severiz şâhı merdân ‘Alî'dir 
(...) 

Gidi Yezid biz de ḥaram yemedik   

Bâṭında gördügümüzi dimedik    

İḳrâr birdir didiḳ geri dönmedik 

Yediler ḳırḳlar yardımcımız ‘Alî'dir   
 

1.2.7.58. Üç Yüz Altmış Altı 

Tasavvufta bir dönemin en üstün olgunluk aşamasına çıkmış 
ermişi (veli) karşılığı söylenir. (...) Tarikat inancına göre Kutup, 
alemin ruhu, alem de onun bedenidir. Her şey onun etrafında 
döner ve onun sayesinde hareket eder, her şeyi o idare eder, 
yönetir. Her dönemin bir kutbu, sahibi vardır. Tanrı kutbun 

 
206 Mecmua-i Bektaşiye, s. 65b.  
207 Mecmua-i Bektaşiye, s. 59b-60a. 
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isteğini geri çevirmez. Dünyayı yöneten ve gayb ricali olarak 
bilinen 366 ermiş evliya vardır. Bunların başı, evreninde çevresinde 
döndüğü kutuptur. Kutup bu 366 ermişten biridir, onlar arasından 
seçilir. Kutup olmasaydı evren bir kaos içine düşerdi. Bu kutsal 
ermişler, insan vücudundan çıkarak bir melek varlığına dönüşme 
yetisine sahiptirler. Bedensiz bir ruh olarak bütün dünyayı, evreni 
dolaşabilirler, dilemeleri durumunda Allah'ın huzuruna bile 
çıkabilirler.208 

 

Nefes Pîr Sulṭan209 
6+5=11’li hece vezni  
Güzel âdem saňa bir sualim var  

Muḥammed ‘Alî'niň gülü nerd’olur       

Ẓâhirde bâṭında bir gerçek ersin             
Taňrının ‘arslanı ‘Alî nerd’olur      
(...) 
Yedisi sırda ‘ayandır beşi   

Cümlesini bozar taḳdîriň işi                 
Üç yüz altmış altı deryanıň başı 

Aḳan ırmaġıň seli nerd’olur             
 
 

Pir Sulṭân'ım eydür üçler yediler 

Ereňler ḳılıcın yola ḳodılar              

Cevab virin müderrisler ḳażılar          

Ḳudret baharının güli nerd’olur       
  

 
208 Özmen, Cilt: 4, s. 716. 
209 Mecmua-i Bektaşi, s. 68a. 
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1.2.7.59. Ümmüʼl-kitap 

Tas.1) Akl-ı evvel; 2) Arşın üstündeki kaza ve kader levhası (levh-

i mahfuz); 3) Kurʼan'da Fâtiha sûresi (bkz. Sebʻuʼl-Mesânî).210 
İnsan yüzünün diğer bir adı. İnsanın yüzünde bulunan yedi delik, 

Fatiha suresindeki yedi ayeti temsil eder. Buna Sebʻuʼl-Mesân'da 
denilir.211 

 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüňdür şübhesiz ümmü’l-kitâb212            

Ḥamdüliʼllâh muṣḥaf-ı ḥüsnüňden oldı fetḥ-i bâb 
 

Sır dilinden bir nidâ irişdi gȗş-ı hȗşıma 

Cân tefsîr eyledi "ṭȗbâ ile ḥüsn-i meâb" 
 

‘Âlem-i nâsȗta ‘avdet eyledi Lâhutdan 

Çün tenezzül itmek oldı ol ḫiṭâb-ı müsteṭâb 
 
Men ‘araf sırrı nedir hem min-ledün ‘ilmi nedir 

Keşf olup geldim ṣalâdır cümle gelsün şeyḫ-i bâb 
 

‘İlmini ḳudret dili göňlüme ta‘lîm eyledi 

Ma‘rifet îsâr ider nuṭḳum anunçün bî-ḥisâb 
 

Küntü kenzin sırrını ṣordı baňa ol ḥâlile 

Didiler İbrâhim[e] "ḳul ‘indehû ümmü’l-kitâp" 
 

1.2.7.60. Veysel Karanî 

Anadolu halk kültüründe Veysel Karanî diye anılan Üveys el-
Karanî, Yemen’deki Murâd kabilesinin Karan aşiretine mensuptur. 

 
210 Devellioğlu, s. 1127. 
211 Özmen, Cilt: 3, s. 623. 
212 Mecmua-i Bektaşiye, s. 86a. 
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(...) Bazı hadis kitaplarındaki rivayetlere göre Hz. Ömer, halifeliği 
döneminde Yemen’den gelen bir grup insana aralarında Üveys el-
Karanî’nin bulunup bulunmadığını sormuş, bunun üzerine Üveys 
ortaya çıkıp kendini tanıtmış, Ömer de Resûl-i Ekrem’in kendisine 
ileride Üveys’in Medine’ye geleceğini haber verdiğini ve onu 
gördüğü takdirde dua istemesini tavsiye ettiğini söylemiş, Üveys de 
ona dua etmiştir. Bu sırada Hz. Ömer, Üveys’in Kûfe’ye gitmekte 
olduğunu öğrenince Kûfe valisine onun hakkında bir mektup 
yazmayı teklif etmiş, ancak Üveys kalabalıktan uzak sade bir hayat 
yaşamayı tercih ettiğini belirtmiştir. Ertesi yıl Kûfe’den hacca gelen 
bir kişiye Üveys’in durumunu soran Hz. Ömer onun yoksulluk 
içinde yaşadığını öğrenince ona Üveys hakkında Hz. 
Peygamber’den duyduklarını anlatmış, hacdan dönen Kûfeli de 
Üveys’in yanına gidip ondan dua istemiştir. Bu olay üzerine halkın 
dua istemek için yanına gelip kendisine iltifat etmesinden endişe 
duyan Veysel Karanî’nin o bölgeyi terkettiği kaydedilir. (...) Bazı 
kaynaklara göre Hz. Peygamber vefatından kısa bir süre önce 
hırkasını çıkarıp Hz. Ömer’e ve Hz. Ali’ye vermiş, bunu Üveys el-
Karanî’ye vermelerini söylemiş, onlar da Veysel’in Kûfe’ye 
yerleşmesinden sonra hırkayı ona götürmüştür. Kûfe’de münzevi 
bir hayat yaşayan Veysel’in 37 (657) yılında vuku bulan Sıffîn 
Savaşı’na Hz. Ali’nin saflarında katıldığı ve bu savaşta şehid olduğu 
kabul edilir. Bundan dolayı İmâmiyye Şîası’nda özel bir yere 
sahiptir.213 

 

Nuṭḳ214 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḳanda bir dîvâne görsem kimdir ol ‘abdâlıdır 
Âteş-i şem‘ çıraġı kim yanâr ‘abdâlıdır 
(...) 

Gördi Muḥammed sırr-ı zâtın ḳudretin 

Şerbetin viren Veysel Ḳarân ‘abdâlıdır 

 
213 Necdet Tosun, "Veysel Karanî", DİA, Cilt: 43, 2013, ss. 74-75. 
214 Mecmua-i Bektaşiye, s. 47b. 
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Oldı muṣâḥib Muḥammed velâyet ḥaḳḳıyla 

Laḥmıň laḥmı olup sır olan ‘abdâlıdır 
 

1.2.7.61. Yezid 

26 (647) veya 27 (648) yılında Dımaşk’ta doğdu. Annesi Yemen 
asıllı Kelb kabilesinden Meysûn bint Bahdel’dir. Babası Muâviye, 
oğlunun çöl ortamında yetişmesini sağlamak amacıyla onu 
annesiyle birlikte Kelb kabilesinin yaşadığı Tedmür civarındaki 
bâdiyeye gönderdi. Yezîd burada bedevî hayatının şartlarına göre 
büyüdü. Ata binme ve silâh kullanmada maharet kazandı, fasih 
Arapça’yı öğrendi. Bu arada içki ve eğlence dünyasını tanıdı. Yarış 
atları ve av köpekleri edindi, şiirle meşgul oldu. Muâviye oğlunu 
Dımaşk’a getirttikten sonra eğitimiyle yakından ilgilendi, onun için 
nesep âlimi Dağfel b. Hanzale gibi özel hocalar tuttu. Ancak 
Yezîd’in çölde edindiği kötü alışkanlıklarını sürdürmesi, bilhassa 
oyun ve eğlenceye düşkünlüğü halk tarafından yadırgandı ve 
eleştirilmesine yol açtı.215 

 
Nefes216 
10’lu hece vezni 

Yoldan evvel yol ṣorarsın ṣofum 

Yol Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ 

Yetmiş iki dilden dil ṣorarsın ṣofum 

Dîn Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ        
 

Gice olur gündüz olur ṣofum             

Cümle ‘âlem dümdüz olur ṣofum     

Gökde ḳaç biň yıldız olur ṣofum      

Ay Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ          

 
215 Ünal Kılıç, "Yezid", DİA, Cilt: 43, 2013, ss. 513-514. 
216 Mecmua-i Bektaşiye, s. 74a. 
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Varma Yezid'in yanına ṣofum        

Çirkef bulaşmasın tenine ṣofum   

La‘net Yezid'in kendine ṣofum      

Cân Muḥammed ‘Alî'nindir ḥȗ       
 

‘Alî evlâd Yezid'den seçilür ṣofum        

‘Âleme raḥmet saçılur ṣofum                  

Cennette ḫȗ Allâh biçilür ṣofum             

Gül Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ              
 

Varma Yezid ḳapusına ṣofum       

Ḳulâḳ ṭutma nüfȗsuna ṣofum        

Elin ṣunma loḳmaṣına ṣofum        

Seyf Muḥammed ‘Alî'nindir ḥȗ   
 

Şâh Ḫâṭâî ḫaste olmış inler ṣofum   

‘Âşıḳların gönlün eyler ṣofum          

Nȗr olmış cihânı neyler ṣofum         

‘Aşḳ Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ       
 

1.2.7.62. Züʼl-feḳâr 

Sözlükte “sahip” anlamındaki zû ile “omurga, boğum” manasına 
gelen fekâr kelimelerinden oluşan Zülfekâr Hz. Ali’nin iki tarafı 
keskin, ortası yivli kılıcının adıdır. Kelime Türkçeye Zülfikar 
şeklinde geçmiştir. Hz. Peygamber, Bedir Gazvesi’nde ele geçirilen 
ganimetleri savaşa katılanlar arasında taksim ederken uzunluğu 
yedi karış, eni bir karış olduğu belirtilen  boğumlu bir kılıcı kendine 
ayırmıştı. Kabzasının ucu gümüşten, bağında bir halkası, ortasında 
da gümüşten bir süs topuzcuğu bulunan Zülfikar'ın Merzûk es-
Sakîl adlı bir kılıç ustası tarafından yapıldığı rivayet edilir. (...) Kılıca 
Zülfikar adı, büyük ihtimalle ele geçirildikten sonra yivli ve iki 
tarafının keskin oluşundan dolayı verilmiştir.(...) Resûl-i Ekrem’in 
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Zülfikar'ı Hz. Ali’ye ne zaman hediye ettiği kesin olarak 
bilinmemekte, genellikle Uhud Gazvesi’nde verdiği kabul 

edilmekte ve bu sırada, “Lâ fetâ illâ Alî, lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr” 
(Ali’den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur) diye nidâ 
edildiği ileri sürülmektedir.217  

Der medḥ-i Ḥâydâr-ı Ca‘fer 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ol zamankim ‘âlem-i imkân geldi âşikâr 
Ne olurdı mâh u sâl anda vü ne leyl ü nehâr 

Yazmışıdı bunı cân levḥine ol perverdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr218 
(...) 

Nuṭḳ219 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün  

Emânetdir bunı ḫoş dut ḳarışdırma maḳâlât 

Bu beyit ezber it aňla ḥaḳîḳatle işarât 
 

İster  isen ṣâḥib-i ‘aşḳ olasın ey gülnigâr 

Derdiyle derkâne gül eyle ḥaḳîḳî iftiḳâr 
 

Virdin olsun her seḥer bu lâ fetâ illâ ‘Alî 

Münkirânıň baġrına lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

1.2.8. Mecmua-i Bektaşiye'nin Edebi Yönden 
Değerlendirilmesi 

 

1.2.8.1. Yapı (Nazım Birimi, Birim Sayısı) 
 
Mecmuadaki şiirlerin tamamında beyit, dörtlük ve bent 

nazım birimleri kullanılmıştır. Fakat ağırlıklı olarak beyit ve dörtlük 

 
217 Mustafa Öz, "Zülfikar" DİA, Cilt: 44, 2013, ss. 553-554. 
218 Mecmua-i Bektaşiye, s. 103b. 
219 Mecmua-i Bektaşiye, s. 76b.  
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nazım biriminin kulanıldığını söylemek yanlış olmaz. Birim sayıları 
değişkenlik göstermekte olup tek beyitten oluşan şiirler olduğu gibi 
en uzun nazım birimi olarak 257 beyitle Süleyman Çelebi'nin 
yazmış olduğu Mevlit'tir. Bent nazım birimiyle yazılmış olan şiirler 
ise genellikle 10-15 birim arasında değişmektedir. 

Nazım şekli olarak da mecmuadaki şiirler çeşitlilik 
göstermektedir. Başta gazel nazım şekli olmak üzere muhtelif 

sayılarda beyit, kaside, mesnevi, kıtʻa, murabba, muhammes, 
tahmis, müseddes, müsebba, müsemmen, terci-i bent ve muaşşer 
nazım şekilleri kullanılmıştır. Ayrıca nazım türü olarak da nefes ve 
nutuk bulunmaktadır. 

 

1.2.8.2. Ahenk Unsurları (Kafiye, Redif, Vezin, Aliterasyon, 
Asonans) 

 
Eserdeki şiirlere bakıldığında kuvvetli bir ahenk göze 

çarpmaktadır. Genel olarak eserdeki şairlerin şiirlerinde ahengi 
sağlayan unsurların vezin, kafiye, redif, asonans ve aliterasyonlar 
olduğu görülmektedir. Vezin, ahengi sağlamada temel unsurlardan 
biridir. Kafiye ve redif ise farklı şekillerde karşımıza 
çıkabilmektedir. Eserde yarım, tam ve zengin kafiye türlerinin 
tamamına örnek olabilecek birçok şiir vardır. Yine redif olarak da 
ek, kelime ve mısra halinde redif durumunda olan birçok şiir 
örneği göstermek mümkündür. İlaveten mısralarda sesli ve sessiz 
harflerin tekrarından oluşan asonans ve aliterasyonlar da şiire 
ahenk katmada önemli bir görev üstlenmiştir. 

Aşağıdaki örnekte karartılmış olan -yle harfleri zengin 
kafiyedir. Bu dörtlükte redif bulunmamaktadır. Ayrıca şiir dörtlük 
nazım birimiyle ve 11'li hece vezniyle yazılmıştır. Şiirin birinci 
mısrasında "l, y, b" harflerinin birden fazla tekrarıyla aliterasyon, " 
i, e, ö " harflerinin birden fazla tekrarıyla asonans; ikinci mısrada 
"e, i, ö, ü" harflerinin birden fazla tekrarıyla asonans, "l, s, d, r" 
harflerinin birden fazla tekrarıyla aliterasyon; üçüncü mısrada "a, 
e, i" harflerinin birden fazla tekrarıyla asonans, " d " harfinin 
birden fazla tekrarıyla aliterasyon; son mısrada ise "e, u" harflerinin 
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birden fazla tekrarıyla asonans, "s, b, y"  harflerinin birden fazla 
tekrarıyla aliterasyon yapıldığı açıkça görülmektedir. Böylelikle 
harflerin birden fazla kullanımıyla bir musiki oluşturulmaya 
çalışılmış ve şiirdeki ahenk unsuru güçlendirilmiştir. 

 

Ḫaṭâî220 
(...) 

Hȗ dimeniň aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

Taṣdîḳ-i îmân idüp şehâdet eyle          

Gel sen de bu söze boyan hȗ diyü 
(...) 
Yine aynı şiirden şöyle bir örnek vermek de mümkündür: 

Burada ise karartılmış olan "oldı" kelimeleri redif, -st harfleri ise 
tam kafiyedir. Bu dörtlükte de ahenk unsurlarından asonans ve 
aliterasyonlara baktığımızda kuvvetli bir bağ karşımıza 
çıkmaktadır. Zira ilk mısrada "ı, e" harfleriyle asonans, "l, s, t, d, r" 
harfleriyle aliterasyon; ikinci mısrada "a, ü, e" ile asonans, "m, n, s, 
d, l" ile aliterasyon; üçüncü mısrada "e, ı" ile asonans, "s, t, b, l, d" 
ile aliterasyon; son mısrada da "a, ü, i, e" ile asonans, " r, y, d " ile 
aliterasyon sağlandığı görülmektedir. 

 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı221 
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı 

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı         

Semâ‘a girdiler ‘üryân hȗ diyü 
 
Aşağıdaki örnekte daha farklı kafiye ve redif örnekleri 

bulunmaktadır. ilk dörtlükte karartılmış olan azarsın, bozarsın, 
kazarsın kelimelerindeki az-, boz-, kaz- köklerindeki -z'ler yarım 
kafiyedir. -arsın'lar ise rediftir. İkinci dörtlükteki hiç, göç ve suç 
kelimelerindeki -ç harfleri yarım kafiye, imiş ekleri ise rediftir. Her 

 
220 Mecmua-i Bektaşiye, s. 49a. 
221 Mecmua-i Bektaşiye, s. 73a. 
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iki dörtlüğün son dizeleri ise aynen tekrarlandığı için yine rediftir. 
Ses tekrarlarına bakılacak olursa ilk dörtlüğün ilk mısrasında " a, o 
" ile asonans, " y, l " aliterasyon; " ikinci mısrada "a, ı " ile asonans, 
" n " ile aliterasyon; üçüncü mısrada " a, e, u, ü " ile asonans, "k, 
d, n" ile aliterasyon; son  mısrada ise " e, a " ile kuvvetli bir asonans, 
" d, n, m " ile aliterasyon sağlandığı; ikinci dörtlüğe baktığımızda 
ilk mısrada "ı, i " ile asonans, " n " ile aliterasyon; ikinci mısrada 
"a, i" ile asonans, "n, m, ş" ile aliterasyon; üçüncü mısrada "a, ı, i, 
u" ile asonans, " n" ile aliterasyon; son  mısrada ise "e, a" ile 
kuvvetli bir asonans, "d, n, m" ile de aliterasyon sağlandığı 
görülmektedir. Ayrıca şiirde dörtlük nazım birimi ve 11'li hece 
vezni kullanılmıştır. 

 

Pir Sulṭan Abdâl222 
(...) 
Yolca gitmeyüp yoldan azarsın        

Ḥaḳḳ'ıň yapdıġını niçün bozarsın 

Kendüň düşmek içün ḳuyu ḳazarsın 
Benden saňa emânet degme göňle 
 

Bu dünyanıň ṣonı hiç imiş               

Aḫşam ḳonanlara ṣabaḥ göç imiş 

Ḥaḳḳ'ıň naẓarında ulu ṣuç imiş        
Benden saňa emânet degme göňle 
 
Aşağıdaki şiir şair Gedâî'ye ait bir gazelin matla beytidir. 

Bu örneğe göre "merdân" ve "yezdân" kelimelerindeki -d 
harfleri yarım kafiyeyi oluşturmaktadır. Devamındaki -ânım 
menüm ek ve kelimeleri, redifi meydana getirir. Ses tekrarları 
açısından incelendiğinde ilk mısrada "a, e, ı" ile kuvvetli bir 
asonans, "l, m, n, d" ile de aliterasyon yapıldığını söylemek 
mümkündür. Ayrıca şiir görüldüğü üzere beyit nazım birimi ve 

 
222 Mecmua-i Bektaşiye, s. 73b. 
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aruzun en çok kullanılan kalıplarından remel bahrinin 
fâilâtün/fâilâtün/fâilâtün/fâilün vezniyle yazılmıştır. 

 
Gedâî223 

Ey eseduʼllâh-ı ġâlib şâh-ı merdânım menüm 

‘Âlemin zât-ı ṣıfâtı Şîr-i Yezdânım menüm 
 
Aşağıdaki örnekte her iki beyitte karartılmış olan "serdâr, 

haydâr, mazhâr" kelimelerindeki -âr harfleriyle, uzun â iki harf 

değerinde olduğundan, zengin kafiye oluşturulmuştur. "yâ ʻAlî" 
kelimelerinin tekrarıyla da redif meydana gelmiştir. Mısralardaki 
ses tekrarlarına bakıldığında ilk mısrada "a, e" ile kuvvetli bir 
asonans, "n, h, r, l" ile aliterasyon; ikinci mısrada "a, i" ile kuvvetli 
bir asonans, "h, d, y" ile aliterasyon; üçüncü mısrada "a, e, i, ü" ile 
kuvvetli bir asonans, "d, n, l, s" ile aliterasyon; son mısrada ise "a, 
i" ile kuvvetli bir asonans, "z, l" ile de aliterasyon oluşturulmuştur. 

 

Ḫaṭâî224 
Ey iki ‘âlem penâhı şâh-ı serdâr yâ ‘Alî 

Ṣâḥib-i fażl-ı hidâyet Şîr-i ḥaydar yâ ‘Alî         
 

Geldi destiň şânına ism-i yeduʼllâh bî-gümân 

Oldı zât-ı bî-misâliň Ḥaḳḳ'a maẓhar yâ ‘Alî 
 
Aşağıda Tahir Baba'ya ait olan muhammes örneğinde de 

"Atâ, Murtazâ, Mustafâ, Rızâ, Kerbelâ" kök durumundaki 
kelimelerin son harfi olan -â, uzun olması hasebiyle iki harf 
değerindedir ve tam kafiyeyi oluşturur. Devamındaki "-nın aşkına 
" kısmı ise redif kısmını oluşturmaktadır. Şiirdeki ses tekrarlarına 
bakılırsa ilk mısrada "a, ı" ile kuvvetli bir asonansın göze çarptığı 
açıkça görülmektedir. "m, n, s" ile de aliterasyon sağlanmıştır. 
İkinci mısrada ise  "a, ı, i" ile kuvvetli bir asonans, "s, n, k" ile 

 
223 Mecmua-i Bektaşiye, s. 74b. 
224 Mecmua-i Bektaşiye, s. 80a. 



101 

 

aliterasyon; üçüncü mısrada "a, e" ile kuvvetli bir asonans, "l, k, n" 
ile aliterasyon; dördüncü mısrada "a, e, ı, i" ile asonans, "n, s, h" ile 
aliterasyon; son mısrada da "a, e, ı" ile kuvvetli bir asonans, "ş, n" 
ile aliterasyon yapıldığı açıkça görülmektedir. Ayrıca şiir 
musammat nazım şekillerinden bir tahmis örneğidir. Nazım birimi 
bent olup vezin olarak da aruz vezninin en yaygın kalıplarından 
olan remel bahri kullanılmıştır. 

Ṭâḥir Baba225 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i Kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına 

Ṣun şarâb-ı la‘li şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 
 
Mecmuada yer alan şiirlerde aruz ve hece vezinleri 

kullanılmıştır.  Sadece bir adet beytin vezni tespit edilememiştir. 
125 şiirde aruz vezni, 49 şiirde de hece vezni kullanılmıştır. 

Eserdeki şiirlerin ahenk unsurlarının incelenmesi ve 
ortaya konulması bakımından yukarıdaki örnekleri sayfalarca 
çoğaltmak mümkündür. Zaten Mecmua-i Bektaşiye'deki şiirlere 
bakıldığında yukarıda bahsedilen ahenk unsurlarını hemen her 
şiirde görmek mümkündür. Bu yüzden daha fazla örneğe yer 
verilmemiştir. 

 

1.2.8.3. Konu ve Tema 
 
Eserdeki şiirlerde genel olarak konu bakımından Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, On İki İmam, Hacı Bektaş Veli, Balım 
Sultan, Hurûfîlikle ilgili terim ve kavramlar, Alevilik-Bektaşilikle 
ilgili kavramlar ele alınmıştır. Tema olarak da Hz. Ali sevgisi, On 
İki İmam'a duyulan sevgi ve saygı, Hacı Bektaş Veli'ye duyulan 

 
225 Mecmua-i Bektaşiye, s. 66b. 
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sevgi ve saygı, Balım Sultan'a duyulan sevgi ve saygı, Hurufilik 
terimlerinden yola çıkılarak Allah'a ulaşma, ilahi aşk teması 
eserdeki şiirlerde  işlenen temalardır. Yukarıda sayılan konu ve 
temalara örnek ise şiirlerin ahenk unsurlarını ortaya koyan beyit, 
dörtlük ve bentler  gösterilebilir. 

1.2.8.4. Dil ve Anlatım (Üslup) 
 
Mecmua-i Bektaşiye'deki şiirlere bakıldığında, halk ve 

divan şiiri ayrımı olmaksızın, genel olarak anlaşılır bir üslup 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Fakat divan şiiri geleneğine 
ait olan gazel, kaside, murabba, muhammes, tahmis, müseddes, 
müsebba, müsemmen ve terci-i bend gibi nazım şekillerinde 
kısmen nefes ve nutuklara göre biraz daha sanatlı bir dil 
kullanılmışsa da şairlerin, Dede ve Babaların Alevilik-Bektaşiliği 
yayma çabaları, tekke edebiyatının üslup özellikleri ve dini-
tasavvufi Türk edebiyatının temelinde didaktik bir özellik olduğu 
gözden uzak tutulmadan düşünüldüğünde yukarıda sözü edilen 
divan şiiri nazım şekillerindeki anlaşılır üslubun temeli ortaya 
çıkmış olacaktır. Özellikle de Alevilik-Bektaşiliğe ait terim ve 
kavramların, önemli şahsiyetlerin bilinmesi bu şiirleri anlamada 
daha da kolaylık sağlayacaktır. 

Bunlara istinaden; "Dini ve tasavvufi halk şiiri dil 
bakımından kendine özgü bir özellik gösterir. Dini ve tasavvufi 
halk şiirinde dil zümrelere değil, kitlelere seslenen; divan şairleri 
kadar ağır, saz şairleri kadar sade olmayan halk dilidir. Dini ve 
tasavvufi halk şiirinde basmakalıp tasavvuf ve tarikat deyimleri 
halkın günlük konuşması ile yoğrularak yer almıştır. Arapça ve 
Farsça sözcükleri kullanma divan şiirindeki kadar fazla değildir. 
Genellikle geniş halk kitlesine ve orta düzeydeki insanlara hitap 
eden bir sadelik mevcuttur. Dini ve tasavvufi halk şairleri genellikle 
okur-yazar, aydın kişiler olduklarından şiirleri atasözleri ve 
deyimlere fazlaca yer veren, nasihat ağırlıklı, mecaz ve telmihlerle 
yüklü kimileri de rumuzlu olgun söyleyişlerdir. Bu nedenle 
anlatımlarında çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bu edebi gelenekte 
genellikle şu anlatım şekilleri kullanılmaktadır: 1. Nasihat ağırlıklı 
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anlatım, 2. Öğretici nitelikle doğrudan doğruya anlatım, 3. Hikaye 
ederek anlatım, 4. Soru-cevap yoluyla anlatım, 5. Delil ve kanıt 
yoluyla anlatım, 6. Tekrar yoluyla anlatım, 7. Atasözü ve deyimler 
yoluyla anlatım gibi çeşitlere ayrılmaktadır."226 Mecmua-i 
Bektaşiye'ye baktığımızda daha çok nasihat ağırlıklı anlatım ve 
öğretici nitelikte doğrudan doğruya anlatım şeklinin tercih edildiği 
görülmektedir. 

Aşağıda, Mecmua-i Bektaşiye'de geçen şiir örneklerinde, 
hitap eden nasihat ağırlıklı anlatım söz konusudur.  

 
Agâhî Dede227 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Ey ṣofi bana mescid meyḥâne de birdir    

Ṣavt-ı zâhid na‘ra-i mestâne de birdir       
 

Ḥaḳ'dan saňa irmez ise esrâr-ı hidâyet 

Bu ẕikr-i ‘ibâdet ile peymâne de birdir              
 

Gel geç bu riyâdan hele gör taḥt-ı cihanıyla       

Bu fâni de bir gȗşe-i vîrâne de birdir 
 
İllâ baş-ı dünyaya göňül virme dirîġâ 

Ḳaba ṣuffâ göre ‘âḳıl dîvâne de birdir      
 
Agâhî gibi irşâd olagör ey gözi a‘mâ              

Bu ‘aşḳa yaňan şem‘ile pervâne de birdir 
 

Ḥüseyin Abdal228 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâiâtün/ fâilün 

 
226 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı, Başlangıcından Günümüze 
Halk Şiiri, Aşık Şiiri, Tekke Şiiri, Ürün Yayınları, Ankara, 1999, ss. 384-
385. 
227 Mecmua-i Bektaşiye, s. 84b. 
228 Mecmua-i Bektaşiye, s. 89a. 
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Ey yüzüň nȗr-ı tecellî ma‘ni-i îmân budur 

Her kim iḳrâr eylemez insan dimeň şeyṭân budur 
 

Ṣun‘ içün eyledi ẓâhir yüzüň nur âferîn 

Yoḳdur aġzı zerre peydâ nükte-i pinhân budur 
 

Ṣormışım la‘l-i lebuňi derdime dermân olur 

Görmüşüm ẕîbâ yüzüňi âyet-i Raḥmân budur 
 

Leyletü’l-mi‘râc zülfüň ḳâbe ḳavseyn ḳaşların 

Her kişi kim oldı münker lâyıḳ-ı ḳurbân budur 
 
 

Ṣȗretiň nefsinde yazmış bende-i kâinât 

Âyetüʼllâh yüzüňde ḥüccet-i bürhân budur 
 

Ṣȗretiň emrini bildi buldı ‘ârif rütbesi 

Bilmedi şeyṭân bu sırrı câhil-i nâdân budur 
 

Söyledi ẓâhir Ḥüseynî şi‘rine virdim cevâb 

Rȗḥ-ı ḳuds ḳıldı taḥsîn didigim sulṭân budur 
 
Nesîmî229 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâiâtün/ fâilün 

Ey ruḫuň şânında menzil-i âyet-i nȗr  

Lebleriň ḥaḳḳında vardır nükte-i mâ-i ṭaḥȗr 
 

Evvel âḫircu sensin ẓâhir ve bâṭıncu sen 

Maḳṣud-ı aḳsâ cemâliňdir gözümden gitme dȗr 
 

Söyleyen her nâṭıḳıň dilinde sensin dem-be-dem 

İşleyen her fâ‘ilin fi‘lini sensin bî-ḳuṣȗr 

 
229 Mecmua-i Bektaşiye, s. 89b. 
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‘Âşıḳuz her vechilen gördüň cȗ dîdârıň seniň 

Ġayri dîdârın görünmez ‘aynama cennât-i ḥȗr 
 

Senden özge aradım diyâr yoḳdur arada 

Cümle eşyâda kemâhî eyleyen sensin ẓuhȗr 
 

Zâhidâ ma‘bȗd idinme olma zühd-i büt-perest 

Ḥaḳ-perest ol ḥaḳḳı tanı ḫavf minaʼllâhü’l-ġayȗr 
 

‘Âlem-i ervâḥa ey dil murġ-ı pervâz eyle kim 

Ḳalmadı bu ‘âlem- i manṣurda bir laḥẓa ḥuẓȗr 
 

Ey Nesîmî ḥadd-i‘câz-ı mesîḥâdır sözüň 

İstimâ‘ından nola hayy olsalar men fi’l-ḳubȗr 
 
Senâyî230 

Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün 

Bulur çȗ fenâ âḫir ḳaṣr-ı feleğiň bâmı 

Ḳalmaz ḳafes-i tende cân murġ-ı çün ârâmı 

Gel ‘âlem-i bâḳîye ‘azm eyle ḳıl iḳdâmı 
Emmâreye zecr eyle hiç virme aňa kâmı 

Ey ṭâlib olan ‘âşıḳ fehm eyle serencâmı 

Bu beyti müdâm oḳu nȗş-ı mey-i gülfâmı 

Ṣȗfî neşeved Ṣâfî tâder- nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Levvâme 
 

Ey ‘âşıḳ-ı şȗrîde ḳalbiňi mücellâ ḳıl                   

Ṭıfl dil vir ‘aşḳa şȗrîde vü şeydâ ḳıl 

Ẕâkir olup esmâya gel fikr-i müsemmâ ḳıl         

 
230 Mecmua-i Bektaşiye, s. 90a. 
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Heb maẓhar-ı esmâdır eşyâ-yi temâşâ ḳıl 

Nefsiňi melâmest it rȗḥuňu hüveydâ ḳıl              

Ẕikr eyleyüp ‘alaʼllâhı bu maṭla‘-i inşâ ḳıl 

Ṣȗfî neşeved Ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Mülheme 
 

Ervâḥ-ı mücerredden yâhu ḫaber isterseň 

Yâ ‘âlem-i ḳudsîye seyr [ü] sefer isterseň 

Deryâ-yı muḥabbetden dürr-i güher isterseň 
Mir’ât dile bak âyetü’l-hümâma(?) bir isterseň231 
Dilin gibi baġrunı şehd ü şeker isterseň 

Bu maṭla‘ı yâd eyle nefse ẓafer isterseň 

Ṣȗfî neşeved Ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
(...) 
Aşağıdaki örneklerde ise öğretici nitelikte (didaktik) 

doğrudan doğruya bir anlatım söz konusudur. 
 
Nesîmî232 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ehl-i dünyâ bize dâim ṭa‘n iderse ġam degil 

Çün ḥaḳîḳat ‘âleminde ehl-i ‘irfânlar biziz 
 
Üstüvânıň sırrına irdiň bugün ey ehl-i dil 

Ümmet-i evsâṭ biz olduk emre fermânlar biziz 
 

Aḥsen-i ṣȗretde Ḥaḳḳ'ı görmüşüz ‘ayne’l-yaḳîn 

Câhiliň zaḥmına merhem derde dermânlar biziz 
 

 
231 Vezin oturmamaktadır. 
232 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 92b-93a. 
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Kesreti terk eyleyüp biz tâ ki bulduḳ vaḥdeti 
Âşikârdır gerçi ammâ yine pinhânlar biziz 
 

Bî-riyâ cehd eyleyüp manṣȗr olan dîvânlar 

Dâra çıḳmaḳdan ġam degil cenge merdânlar biziz 
 

Ṭâlib iseň bizden iste ḥikmeti loḳmân isen 

Fażl-ı Ḥaḳḳ ḫumḫânesinde mest-i ḫayrânlar biziz 
 

Ey Nesîmî cânıňı fażl ile ḳıl fedâ 

Ba‘de ezen şâhıň yolunda tîg ḳurbânlar biziz 
 
 
 

Ḥayâlî233 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Başladı Ḳur’ân'ı ḥażret bâ-i bʼismiʼllâhiden 

Sîn de ḥatm itdi ve Aḥmed'dir murâduʼllâhiden 
 

Almaḳ istersen bu esmâ-i ḥaḳâyıḳdan ḫaber 

Vech-i âdemdir ġaraż zât-ı ṣıfȃtuʼllȃhiden 
 

Kirpigiň ḳaşıňla zülfüň sırr-ı sübḥânelleẕî 
Aḥmed'e şâb-ı ḳaṭaṭ görindi ‘arşuʼllahiden 
 

Şems-i vaḥdet nȗr-ı muṭlaḳ hem ‘ale’l-‘arşiʼs-tevâ 

Oḳınan cânâ cemâliňdir kelâmuʼllahiden 
 

Ṣȗret-i zîbâda ẓâhir oḳınur ümmü’l-kitâb 

Pes neden yüz döndürür zâhid cemâluʼllahiden 
 
Men ‘araf emriyle nefs-i âdemiň esrârına 

 
233 Mecmua-i Bektaşiye, s. 99a. 
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İrmek istersen ḫaberdâr ol bu ‘ilmuʼllâhiden 
 

Ey Ḥayâlî cân u dil gȗşene mengȗ ile 

Vârsa sev zürriyetimi nuṭḳ-ı fażluʼllah[i]den     
 
Aşağıdaki örnekte ise Hz. Muhammed'in miraç 

dönüşünde "Kırklar Meclisi"ne uğraması ve buradaki olaylar 
hikaye edilerek anlatılmıştır.  

Ḫaṭâî234 
6+5=11’li hece vezni 
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden      

Ḳırḳlar yeter idi ḳısmet yönünden      

Ḥaḳ Ḥabîbuʼllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydaʼllâh eyledi Süleymân [Selman] hȗ diyü    
 
Bir üzüm dânesi getürdi Süleymân [Selman] 

Ḳırḳlar ol demde hep oldılar ‘irfân     

Muḥammed şerbetiň içdiler her cân    

Sâḳî ḳadeḥ ṣunar peymân hȗ diyü 
 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı     
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı   

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı         

Semâ‘a girdiler ‘uryân hȗ diyü 
 

Ḳırḳların birine neşter uruldı 

Cümleden aḳdı ḳân isbât olındı          

Ḥaḳ Muḥammed anda mevcȗd bulundı 

Hȗ iline çaġırdı ‘irfân hȗ diyü            
 

Hȗ dimenin aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

 
234 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 48a-49b. 
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Ṭaṣdîḳ îmân ile şehâdet eyle               

Gel sen de bu erkâna boyan hȗ diyü   
 

Şah Ḥaṭâî mey içüp serḥoş olalı         
Tecelliye can gözi düş olalı              

Muḥammed ‘Alî'niň ‘aşḳına yoldaş olalı 

Ḥayâli göňlümüň mihmân hȗ diyü    
 
Aşağıdaki nefeste ise yine nasihat ağırlık anlatım söz 

konusudur: 

Nefes Pîr Ṣulṭân235 
6+5=11’li hece vezni 

Şecâ‘atiň var ise ḳalbinde ṣaḳla 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 

Bir işiň önünden ṣonunu yoḳla 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 
Hünerin var ise yerin devşür 

Bir sözi söylicek ḳalbinde pişür 

Ululanmaḳ bir mevlâya yaraşur    

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın gururdan 
 

Ḫâṭırıň yıḳarlar ḫâṭır yıḳınca 

Gözyaşı yeňilmez ṭâşup aḳınca 
El elden üstündür ‘arşa varınca    

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳıň ġururdan 
 

Oḳı aṣılanın yayı yaṣılur 

Ġâzîlerin ḳılıcı ‘arşa aṣılur                

Ġurȗr ile ḳahramanlar baṣılur 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın gururdan 
 

Pir Sulṭân'ım uluların izin izle 

 
235 Mecmua-i Bektaşiye, ss.72a-72b. 
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Kemlügi terk eyleyüp iyilügi gözle     

Ḫaṣmıň ḳarınca ise merdâne gözle 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 
 
Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. "Kişisel bir 

edebiyat olan Dini ve Tasavvufi Halk Edebiyatı aşıklarının ana 
amacı tarikat düşüncesini yaymak, din büyüklerine ve Tanrı'ya 
övgülerde bulunmaktır. Bu nedenle halk şairlerinin çoğu tekke ve 
çeşitli tarikat yuvalarında yetişmişler, inanç ve düşüncelerini 
yansıtan, Tanrı'nın birliğini öven, insanlara birlik, bereberlik, 
kardeşlik ve sevgi aşılayan şiirler söylemişlerdir."236 Bu yüzden 
Alevilik-Bektaşilik geleneğinde yetişen şairler de kendi tarikat ve 
düşüncelerini yaymak için kısmen ağır (nazım şekillerine göre 
gazel, kaside, murabba, muhammes, terci-i bent vb.), çok da sade 
olmayan ortalama bir halk dili kullanmışlardır. Nitekim yukarıdaki 
örnekler bunu açıkça göstermektedir. 

 

1.2.8.5. Edebi Sanatlar (Söz Sanatları) 
 
Mecmua-i Bektaşiye bir tekke edebiyatı özellikleri de 

gösterdiği için ve bu edebiyat halk kültürü ve dinden-tasavvuftan 
beslendiği için divan şiirindeki gibi fazlaca söz sanatlarına veya 
mazmunlara yer verilmemiştir. Çünkü bu geleneğin kendine has 
bir üslubu vardır, bu da şiire tabii olarak yansımıştır. Genel olarak 
mecmuadaki şiirlere bakıldığında teşbih ve telmih sanatının 
ağırlıklı olarak şiirlerde kullanıldığını söylemek mümkündür. 

Aşağıdaki örnekte hem teşbih hem de telmih sanatlarına 
başvurulmuştur. Şair kendini Büyük İskender'e ve 16. yy. Osmanlı 
padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a benzetmekle birlikte 
tarihte güçlü ordularıyla nam salmış bu büyük şahsiyetleri ve 
onların yaptıkları şeyleri hatıra getirdikleri için telmih sanatı ortaya 
çıkmıştır. 

 
236 Yardımcı, ss. 381-382. 
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Senâyî237 
(...) 

Her yaňa gâh Sikender gibi ḳıldım seferi               
Geh Süleymân gibi saldım yedi iklîme çeri 
(...) 
Aşağıdaki şiirde birinci beyitte Hz. Peygamber hem bu 

dünyanın hem de öbür dünyanın güneşine benzetilerek teşbih 
sanatı yapılmıştır. İkinci beyitte ise Yunus kendini bülbüle, Hz. 
Peygamber'in yüzünü ise gül bahçesine benzeterek teşbih sanatı 
yapmıştır. Üçüncü beyitte ise Yunus kendi canını ve kalbini şefaat 
ilminin kaynağına, ocağına; Hz. Peygamber'i ise iki cihan sultanına 
benzeterek teşbih yapmıştır. 

Yunus Emre238 
(...) 
Şol seni seven kişi virir uġrına bâşı  

İki cihan güneşi sensin yâ Rasȗlaʼllâh 
(...) 

‘Âşıḳım şol dîdâra bülbülüm şol gülzâra                         

Seni sevmeyen nâra yansın yâ Rasȗlaʼllâh 
(...) 

‘Âşık Yȗnus'un cânı ‘ilm-i şefâ‘at kânı               

İki cihân sulṭânı sensin yâ Rasȗlaʼllâh 
Aşağıdaki örnekte birinci beyitte gömlek-mülk ve bir kul-

Süleyman eşleştirmesi yapıldığında düzensiz leff ü neşr ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca Hz. Süleyman'ın krallığı ve hükümdarlığına, 
zenginliğine atıf yapılarak ilk mısra ve ikinci mısra arasında tezat 
sanatı ve Hz. Süleyman'dan ötürü de telmih sanatı yapılmış olur. 
İkinci beyitte ise Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesine ve 
Hz. Yusuf'un kıssasına atıf yapılarak Mısır'a sultan olmasına 
değinilerek telmih sanatı yapılmıştır. Üçüncü beyitte Hz. Eyyüp'ün 
hastalıktan tüm vücudunu kurtların sarması olayına ve Hz. 
İbrahim'in Oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etme hadisesine 

 
237 Mecmua-i Bektaşiye, s. 9b. 
238 Mecmua-i Bektaşiye, s. 38a. 
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gönderme yapılarak yine telmih sanatı ortaya çıkmıştır. Son beyitte 
ise şairin ağlamaktan gözlerine kan dolması ile mübalağa sanatı 
ve ikinci mısrada ise yer-gök, arş-kürsü ilgileriyle tenasüp 
sanatının ortaya çıktığını söylemek mümkündür.  

 
Cemâlî239 
(...) 

Bir ḳuluna virmediň dünyâda bir gömlek giye 

Bir ḳuluna mülkini verdiň hem Süleymân eylediň 
 

Bir ḳulunı Kerbelâ'da eylediň ṣȗsız şehîd 

Bir ḳulunı ḳul iken Mısr'ına sulṭân eylediň 
(...) 

Teni Eyyȗb'a naṣîb ḳıldıň bir eyyâm ḳurtlara 

Virdiň İbrâhim'e İsmâ‘il'i ḳurbân eylediň 
 

Şâh Cemâlî aġlamaḳdan gözlerine ḳan ṭolar     
Yeri göğü ‘arşı kürsü dosta seyrân eylediň 
 
Aşağıdaki nutuk örneğinde birinci dörtlükte bütün 

ruhların elest bezminde (sohbet meclisi) Allah ile söyleştikleri anda 
Allah'ın tüm ademoğlunun ruhlarına "Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?" hitabına karşılık ruhların da "Evet!" diye cevap 
verdikleri240 hadiseye bir gönderme yapılarak telmih sanatı 
yapılmıştır. İkinci dörtlükte dünya bir seyrangaha, gönül ise bir 
şehre benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Üçüncü dörtlükte Hz. 
Musa'nın Tur Dağı'nda Allah ile mükalemesi ve Hallac-ı 

Mansur'un "eneʼl-hak" sözüyle asılmasına neden olan olaya atfen 
yine bir telmih sanatı söz konusu olmuştur.  

Âhû & Ḫaṭâî241 
6+5=11’li hece vezni 

 
239 Mecmua-i Bektaşiye, s. 42b. 
240 Yusuf Şevki Yavuz, "Bezm-i Elest", DİA, 1992,  Cilt: 6, ss. 106-108. 
241 Mecmua-i Bektaşiye, ss. 61a-61b. 
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İḳrâr virdim dönmem elest bezminden  

Virdigim iḳrârı îmândan aldım            

Başḳa seyrân gördüm çeşm-i bezminden  

Ben bu muḥabbeti ol seyrândan aldım   
(...) 
‘Âlem başdan başa seyrangâhdır 
Gir göňül şehrine gör ne dergâhdır 

Bu bir gizli sırdır ḳudret-i ilâhîdir  
Yazılmış defteri dîvândan aldım    
(...) 

Mȗsâ'ya tecellî göründi Ṭȗr'da           

Mest olup aḳlını şaşırdı anda            

Ene’l-ḥak sırrını bulup Manṣur'da     

Ḥaḳîḳat kemendim erkândan aldım 
(...) 
 

1.2.8.6. Şiir ve Gelenek 
 
Mecmuadaki şiirlerin, Türk şiirindeki temel iki gelenekten 

beslendiği açıkça görülmektedir. Bunlar divan şiiri geleneği ve halk 
şiiri geleneğidir. Fakat mecmuada her iki geleneğin ortak noktası 
Aleviliği, Bektaşiliği yayma ve bu tarikatın öğretilerini insanlara 
ulaştırma çabası olduğundan beşeri aşka yer verilmeyip dini-
tasavvufi çerçevede bir şiir mecmuası ortaya konulmuştur.  
Mecmuada divan şiiri geleneğine ait nazım şekilleri başta gazel 
olmak üzere kaside, mesnevi, murabba, muhammes, müseddes, 
müsebba, müsemmen, terci-i bent ve muaşşer olarak sıralanabilir. 
Halk şiiri geleneğine ait şiir türleri ise  nefes ve nutuktur.  

 
 

1.2.8.7. Şair ve Şiir 
 
Mecmua-i Bektaşiye'deki şairlerle şiirleri arasındaki 

bağlantılara bakıldığında şairlerin hemen hepsinin Alevi-Bektaşi 
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tarikatı veya geleneğinden geldikleri ve bu tarikat veya gelenekten 
beslendikleri göz önüne alınırsa şair-şiir arasındaki kuvvetli bağın 
nedenleri de anlaşılmış olacaktır. Zira şairin hayal dünyasını, hayat 
görüşünü, insanlara ve dünyaya bakışını, maddi veya manevi 
değerlerini şekillendiren, bir bakıma şairin hayat üzerindeki 
rotasını belirleyen, sanatına yön veren ana unsur şairin sahip 
olduğu zihniyettir. Bu zihniyetten yola çıkılarak şair ile şiiri 
arasındaki bağın bileşenleri de anlaşılmış olacaktır. Mecmuanın 
müstensihinin bir bektaşi babası olduğu düşünüldüğünde bu 
eserde Bektaşilikle ilgili terimlere, tasavvufi düşünce veya 
görüşlere, Bektaşilikle ve Alevilikle ilgili hadis veya sözlere, bu 
görüşün dayandığı veya dayandırıldığı ayetlere, bu tasavvufi 
düşünceye/görüşe esas olmuş isim, olay ve yer adlarına sıkça yer 
verilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yine bu tasavvufi yolun 
öncülerine de eserdeki şiirlerde sıkça rastlamak mümkündür. Bu 
eserden yola çıkılarak dönemin, şairin veya müstensihin zihniyeti 
hakkında bazı ipuçları elde edilebilir. Tüm bunlarla ilgili olarak 
mecmuanın istinsah tarihi itibariyle (M.1827-28) dönemin padişahı 
tarafından 1826 yılında "Vaka-yı Hayriye" olarak adlandırılan 
Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi, Yeniçerilerin Bektaşilik tarikatına 
mensup olmaları ve hatta ocakta Hacı Bektaş Tekkesi tarafından 
atanmış mukîm ve mücerred bir halife babanın Hacı Bektaş Veli 
makamını ocakta temsil ettiği242 düşünüldüğünde derleyicinin 
yukarıda sözü geçen olaydan sonra  bir koruma içgüdüsüyle bu 
eseri vücuda getirdiği düşünülebilir. Bektaşi şair ve şiirlerinin en 
azından bir kısmını kayıt altına almak istemiş olabilir. Bu ihtimaller 
doğrultusunda ve bu zihniyetle eser ortaya çıkmış olabilir. 

Sonuç olarak, Mecmua-i Bektaşiye'deki şairlerin çoğunun 
kültürel kimlik açısından Alevi-Bektaşi kökenli oldukları 
düşünüldüğünde şiirlerin Alevi-Bektaşi geleneği üzerinde 
yoğunlaşacağı kaçınılmaz bir durumdur. 
 

 
242 Mustafa Alkan, "Yeniçeriler ve Bektaşilik", Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 50,  Ankara,  2009,  s. 250. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TRANSKRİPSİYONLU METİN 

Bʼism-i Şâh                      İsm-i Şâh                       Cism-i Şâh 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

[1b] Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-ı Yezdân-ı Ḫudâ. 

Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi 

Muḥammed âl-i Muṣṭafâ. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ 

nûr-i cemâliʼllâhi imâm-ı şâh-ı velâyet sırr-ı ‘Aliyyü’l-Murtażâ. 

Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi 

Hatîcetü’l-Kübrâ ve Fâṭımatu’z-Zehrâ ‘arş-ı kürs-i levḥ-i ḳalem 

nûr-i żiyâ. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i 

cemâliʼllâhi İmâm Ḥasen Ḫulḳı’r-Rıżâ. Allâhümme ṣalli ve sellim 

‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi İmâm Ḥüseyn şehîd-i maẓlûm 

deşt-i be-‘arż-ı Kerbelâ. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ 

nûr-i cemâliʼllâhi İmâm Zeyne’l-‘Âbidîn cârdeh Maʻṣûm-ı Pâk. 

Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi İmâm 

Muḥammed Bâḳır. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i 

cemâliʼllâhi İmâm Caʻfer-i Ṣâdıḳ ḳuṭbu’d-dîn meẓheb-i pâk-i reh-

nümâ. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi 

İmâm Mûsâ Kâẓım ‘aşḳ [2a] yoluna Kerbelâ. Allâhümme ṣalli ve 

sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi İmâm-ı heştum. Ḳıble-i 

heftum delîl-i Ḫarûsân şâh-ı şehîd-i Ḫarûsân bürhân-ı Ḫarûsân 

Sulṭân-ı Ḫarûsân Sulṭân illâ ‘Alî ‘Alî Mûsâ er-Rıżâ. Allâhümme ṣalli 

ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi İmâm Muḥammed Taḳî. 

Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nur-i cemâliʼllâhi İmâm 

ʻAlî en-Nâkî. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ seyyidinâ nûr-i 

cemâliʼllâhi İmâm Ḥasene’l-‘Askerî. Allâhümme ṣalli ve sellim ‘alâ 

seyyidinâ nûr-i cemâliʼllâhi İmâm Muḥammed Mehdî-i Ṣâḥibü’z-

Zamân ḳuṭbu’d-devrân, ḳuṭbu’z-zamân, delîlü’r-raḥmân, 

ḥüccetü’l-bürhân, ḥüccetü’l-ḳıyâm, şâh-ı ṣâḥibü’l-‘aṣr-ı veʼz-
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zamân, ṣalavâtuʼllâhi ‘aleyhim ecmaʻîn. Düvazdeh İmâm cârdeh 

M‘aṣûm-ı Pâk evvelîn, âḫirîn, ẓâhirîn, bâṭınîn, ṭayyibînü’ṭ-ṭâhirîn, 

erḥamnâ bi-raḥmetike yâ erḥameʼr-râḥimîn veʼl-ḥamdüliʼllâhi 
rabbi-l‘âlemîn.  
 

  ا  و ف  ك   ه ل    ن  ك  ي   م  ل   و   د  ل  و ي   م  ل  و   د  ل  ي   م  ل   د  م  لص  ا    مد د اللهميا غياث المعتمد 

 ا  ح  د  243                                        

ر   م  ن   هللا   و   ف  ت  ح   ق  ر  يب   و  بش   ر   الم  ؤم  نين  244     ا  ن  ه  م  ن   س  ل  يم  ا ن   و   ا  ن  ه   ب  س  م    هللا   245  ن ص 

يم  ح  ر  ان  م  ح  الر      

  ستجد عونالك في النوائب االهي و بحق ناد علي مظهرلعجائب يا محمد يا علي  

اد ركني و عليه معتمد في كل هم وغم سنجلي   هللا حاجت  ال عرضا اوالغرائب 
بحق بلطف كل حفي هللا اكبر و جعلني مسرور برحمتك يا ارحم اراحمين هللا  

 اصمد ومن عند ك مد د و عليك معتمد      ا  ي اك   ن ع  ب  د    و    ا  ي ك   ن س  ت  عين  246  

 
243 "Ey kendisine güvenilip dayanılan Allah'ım!"  "Allah Samed’dir. (Her 
şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O’ndan çocuk 
olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır 
(kimsenin çocuğu değildir). “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir." 
İhlas: 112/2-3-4. 
244 "Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah'tan bir yardım ve yakın 
bir fetih (Mekke'nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri müjdele!" Saf: 
61/13. 
245“Mektup,  Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Biʼsmiʼllâhiʼr-rahmâniʼr-ahîm’ 
diye başlamaktadır." Neml: 27/30. 
246 "Yâ Muḥammed yâ ‘Alî! İlâhî! Sıkıntı ve zorluklarda bana yardımını 
ulaştıran, acayipliklerdeki sırları ortaya çıkaran hakiki ve yüce Allah'ım, 
sana sesleniyorum! Benim ihtiyaçlarımı gören yalnız Allah'tır. Her türlü 
üzüntü ve sıkıntıda ben yalnız O'na güveniyorum. O beni arındırıp 
kurtaracaktır. En büyük Allah'ım! Beni ve her çaresizi lutfunla hakikate 
ulaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Beni 
rahmetinle mutlu kıl. Allah Samet'tir (O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur 
ve tüm ihtiyaçları karşılayandır.). Senin katında olanların (meleklerin ve 
ulvi varlıkların) da yardımını umuyorum. " "(Rabbimiz!) Ancak sana 
kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz." Fatiha: 1/5.  
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[2b]   ل ياعلى ياعلي و   ح  ياابوعلى ياابوالغوث اغثني يا غياث المستغيثين وعليها م 

ياعلي ادركنى ادركنى ادركنى بحق  اولوهيبتك 247   وبعظمتك وقوتك وقدرتك   ياهللا  

تك د وبسر   واليتك  وبنور نبو  ياعلى وبحق حقك ياحتيجة الكبري وبحق     يامحم 
ا عرش كرس لوح قلم نور ضيا وبحق حقك ياامام حسن  هر  حقك يافاطمت الز 

وبحق حقك  ياامام حسين  بادشت كربال وبحق حقك يادهده  248   ايمام وبحق حقك يا  

جارده؛ معصوم باك 249 وبحق حقك عليها محول يا على دولدول الثوار  يا على  
ت بروردكار 250  251  ال   مشكلكشا يا على وبحق حقك يا شاه مردان شيري يزدان قو 

فتا اال علي السيف اال ذولفقار 252  والحول والقوت اال با هلل العلي العظيم 253   

ينين  254   ؤم  ر  الم  يب  و  ب ش   ن  هللا  و  ف ت ح  ق ر  ر  م   ن ص 
   

 
247 Müstensih  bu kelimeyi "Ulû heybetike" şeklinde yazmışsa da aslında 
anlam gereği "Ulûhiyyetike" olması gerekmektedir. Bu nedenle anlam 

 "Ulûhiyyetike  :الوهيتك" kelimesine göre verilmiştir. 
248 Müstensih bu kelimeyi yanlış yazmıştır. Kelimenin aslı şöyle olmalıdır: 

 .(düvazdeh) دوازده 
249 "Pâk" şeklinde okunmalıdır. 
250 "Perverdgâr" şeklinde okunmalıdır. 
251 "Ey Ali'nin babası! Ey yardıma koşanın şahı, kutbu! Ey imdat 
isteyenlerin imdadına yetişen! [Ey onları (yardımları) evirip çeviren!] 
Benim imdadıma yetiş! Yâ Ali, yâ Ali, yâ Ali (hürmetine)! Ey Allah'ım! 
Ulûhiyyetinin, yüceliğinin, kuvvet ve kudretinin hakkı için; yâ 
Muhammed! Nübüvvetinin nuru için; yâ Ali! Velâyetinin (velilik 

makamının) sırrı için; Hatîcetüʼl-Kübrâ'nın hakkı için; Fâtımâtüʼz-
Zehrâ'nın hakkı için; arş, kürs, levh-i kalem, nur-ı ziyânın sahibi! İmam 
Hasan'ın hakkı için; ey Kerbelâ çölünün (şahı) İmam Hüseyn'nin hakkı 
için; On İki İmam'ın hakkı için, On Dört Masum-ı Pâk'ın hakkı için bana 
anlama gücü ver, bana anlama gücü ver, bana anlama gücü ver! Ey 
Düldül'e binen Ali! Ey müşkilleri halleden, açan Ali! Ey yiğitlerin şahı, 
Allah'ın aslanı, Allah'ın kuvveti olan Ali'nin hakkı için (yardımları evirip 
çeviren Allah'ım, imdadıma yetiş!). 
252 "Ali’den başka yiğit, Zülfikar’dan başka kılıç yoktur." Bkz: Öz, ss. 553-
554. 
253 "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde 
edilir." 
254 "Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah'tan bir yardım ve yakın 
bir fetih (Mekke'nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü'minleri müjdele!" Saf: 
61/13. 
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Yâ Allâh! Yâ Muḥammed! Yâ ‘Alî, yâ şâh-ı velâyet velî! Yâ 

Ḥâtem255ü’l-Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr256 Ḥâcî Bektaş 

Veliyyuʼllâh yâ ‘Alî Ḳoç Baba efendim yâ mürşid yâ mürşid yâ 
mürşid. 

  ئ  ش   ل   ك  ب   اهلل  ان ك   و   ين  ب  ان    م  ات  خ   و    هلل   ول  س  ر   ن  ك  ال  و   م  ك  ال  ج  ر   ن  م   د  ا اح  ب  ا   د  م  ح  م   ان  ا ك  م  
 ع  ليما  257

 
Bâb-ı du‘â-i mevlûd-ı şerîf budur. 

Bʼism-i şâh                                İsm-i şâh        Cism-i şâh 
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 و  ن  ن ز   ل   م  ن   ا  لق  ر  آن   م  ا ه  و   ش  ف  اء   و  ر  ح  م  ت   ال  م  ؤم  مين   و  ال   ي  ز  يد  الظ  ال  مين    ا  ال   خ  س  ار  ا258

[3a] ال اي  و  بارك هللا  بارك هللا  بارك هللا اكرمكم هللا اجركم هللا اجرالموحسنين ا  

واجب زوالجالل و اي خالق يزداني كمال حق سبحانه وتعاال جل جال له و عم  

 نواله  وال اله غيره259   

 
255 Kelimenin doğru yazımı   خاتم (ḫâtem) şeklindedir (Devellioğlu, s. 339). 

Fakat müstensih eserin tamamında bu kelimeyi  حاتم (ḥâtem) şeklinde 
yazmıştır. Metnin aslına sadık kalmak adına müstensihin bu tasarrufuna 
dokunulmamıştır. 
256 Kelimenin doğru yazımı خنكار (Ḫünkâr) şeklindedir (Devellioğlu, s. 

391.). Fakat müstensih bu kelimeyi mecmuanın tamamında حنكار 

(Ḥünkâr) şeklinde yani  ح harfiyle yazmıştır. Metne sadık kalmak amacıyla 
müstensihin bu tasarrufuna dokunulmamıştır. 
257 "Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, 
Allah'ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla 
bilendir." Ahzap:33/40. 
258"Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler 
indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır." İsra: 17/82. 
259 "Bereket Allah'ım, Bereket Allah'ım, Bereket Allah'ım! Allah size 
kerem ve ihsanda bulunsun. İyilerin mükafatı ile mükafatlandırsın. 
Evvelâ, yâni varlığı zorunlu olan, celâl sahibi, yâni her şeyi yaratan 
Allah'ım! Seni eksik sıfatlardan uzak tutuyor, seni tesbih edip 
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Ḥażretleriniň dergâh-ı dîvânında ḳabul olmaḳlıġçün bu oḳunan 

mevlûd-ı şerîfin nûrunu, müzdini, sevâbını, bereketini, ḥasenâtını, 

eser-i raḥmetini, ḥaḳ sübḥânehû ve teâlâ ḥażretleri seyyid-i 

saʻâdet, mefḫar-i mevcûdât, iki cihân serveri, ḫâdimü’l-fuḳarâ, 

sırr-ı şâh-ı âl-i Muḥammed seyyidü’l-enbiyâ ve seyyid illâ taḳıyyâ 

ol seyyidi’l-mürselîn ve ḫâteme’n-nebiyyîn ve ḳurratü ‘ayne’l-

evvelîn ve’l-âḫirîn Muḥammed âl-i Musṭafâ ṣallaʼllâhu te‘âlâ 

‘aleyhi ve sellem Ḥażretleriniň münevver, muṭahhar, ve mu‘azzez, 

muḳaddes, mücellâ, muṣaffâ, müzekkâ, ‘azîz, şerîf ve laṭîf rûh-ı 

şerifleri içün, seyyid-i sa‘âdet ve şehîd-i imâmet Ḥażret-i İmâm 

Ḥasen ve Ḥażret-i İmâm Şâh Ḥüseyn şehîd deşt-i be-‘arż-ı Kerbelâ 

Ḥażretlerinin rûḥ-ı şerîf-i münevverleri içün ve On İki İmam ve 

On Dört Ma‘ṣûm-ı Pâk rûḥ-ı revânları içün ve Ḥażret-i sulṭânü’l-

evliyâ ve bürhân illâ taḳıyyâ Ḥâtemü’l-Pîrân tîr-kân Ḥażret-i 

Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Pîrimiz Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Veliyyuʼllâh ḳuddûse 

sırrahûʼl-‘azîz pâk ve laṭîf rûḥ-ı revânları içün âl-i evlâdından olan 

erenler rûḫiçün âl-i evlâdından olan bâḳî ereňler selâmetliġçün ve 

oḳuyan sâḳîniň geçmişleri içün mürşid-i meydân ḫalîfe-i pîrân içün 

ve geçmişleri içün ve dinleyen ḳarındaşlarımız içün ve geçmişleri 

içün ve bu çerâġ-ı dîne ḫizmet idenler içün ve bu çerâġ-ı dîne gelüp 

geçmiş erenler rûh-ı şerifleri  [3b]  içün ve bu meydanda ḫizmet 

eden bende-i tîr-kân ḥâdimü’l-fuḳarâ Âl-i ‘abâ olan canlar içün ve 

cümlesiniň geçmişleri içün ve ḥâdimü’l-fuḳarâ olan ḥarâbâtî 

ereňleriniň rûḥ-ı revânları içün ve geçmiş nâcî-i mürşid-i meydân 

rûḥ-ı şerifleri içün ve geçmiş nâcî-i ḫalifelerin rûh-ı revânları içün 

ve dergâh-ı nâcî-i ‘ayn-ı erkânımız içün ve Pîrimiz Ḥâtem260ü’l-

Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn tîr-kân Ḥünkâr Hâcî Bektaş Veliyyuʼllâh'ıň 

‘ayn-ı dîvânı içün, bâḳîler selâmeti ve ṣafâlıġiçün iḳlîm ereňleri 

 
yüceltiyorum. Senin şanın yücedir. Nasipleri yayıp genişleten (Allah'ım!). 
O'ndan başka ilah yoktur." 
260 Kelimenin doğru yazımı   خاتم şeklindedir (Devellioğlu, s. 339). Fakat 

müstensih eserin tamamında bu kelimeyi حاتم şeklinde yazmıştır. Metnin 
aslına sadık kalmak adına müstensihin bu tasarrufuna dokunulmamıştır. 
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içün ve Ḫarusan pîrleri içün, üçler yediler ḳırḳlar biňler içün, bu 

yolu ve bu erkânı soranlar içün, ereňler ṣafâlıġçün ḥısâm-ı şâh-ı 

ġaniyy ululıġçün biriküp yol ereňleri içün, seyyâheyn ḥâdimü261’l-

fuḳarâ Âl-i ‘abâ olan canlar içün, abdallar içün, kimsesi yoḳ ġaripler 

içün, du‘âya muḥtaç olan canlar içün, bizi daḫi du‘âdan ve 

göňülden ḫayır ve himmet istemiş ve bir du‘â emânet eden canlar 

içün ve bizleri maḥrum eylemeyüp menzil-i meydânî kisve-i pîrânî 

faḫr-i ‘âlem-i merdânî iḳrâr-ı Yezdânî ḫil‘at-i îmânî câme-i ‘irfânî 

giyverdiň ‘iṣyân-ı taḳṣîrât ve ẕilletimiz sebebiyle ‘uryân eylemeyüp

ف د ا 262                                   ان و  م  ح  ت قين  ا ل  الر  ش ر  ال م  م  ن ح   ي و 

ve serîrler üzere                  د  ن  ع    ق  د  ص    د  ع  ق  ي م  ف  
 م  ليك   م  ق  ت  د  ر  263

murâfiḳatünden oturalar anların oṭurduġu topraḳlarından 

ayırmamaġliçün mefḫar-i beşer ve faḫr-i şefa‘at-i maḫşer kemerini 

miyânında ve tîġ-bend ile bend olup tâc-ı kerâmeti ḥürmeti içün 

seyyidü’l-ebrâr ve nebiyyü’l-muḫtârıň ümmetine ḥüsn-i naẓar 

ḥürmeti içün ve Ḥabîb'imiziň dîdâr-ı devleti ve ḫâṭırınıň ri‘âyet-i 

ḥürmeti içün, dertlilere devâ, ḫastalara şifâ, borçlulara edâ, nasîb-i 

[4a] müyesser olmaḳlıġçün,  
 ا  ير  ج  ع   ا  ل  ي ر  ب  ك  264

nidâsıyle rü’yetler ḥürmeti içün ve ni‘met-i mütekâsireniň her 

laḥẓada ṭâ‘atiňe tevfîḳ ü râh-ı nâciye-i istiḳâmetinde olanlar 

ḥürmeti içün, bizim ḳalbimiz noḳṭasın esrâr-ı ma‘rifetiň 

pîrkârından iḫrâç etmeyüp tevfîḳın ḥürmeti içün,  

 
261 Kelimenin doğru yazımı خادم şeklindedir (Devellioğlu, s.309.). Fakat 

müstensih eserin tamamında bu kelimeyi حادم şeklinde yazmıştır. Metnin 
aslına sadık kalmak adına müstensihin bu tasarrufuna dokunulmamıştır. 
262 "Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler 
heyeti gibi toplayacağımız günü düşün!" Meryem: 19/85. 
263 "Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler." 
Kamer: 54/55. 
264 Ayetin tamamı ve doğrusu şöyledir:               ي ة ض  ر  ي ت ا م  اض  ب ك  ر  ي ا لي ر  ج  ع   ا ر 
Fecr: 89/28. Anlamı: "Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine 
dön!" 



121 

 

 موتو قبل ان تموتو265

 sırrına maẓhar olan ṭâlibler ḥürmeti içün, ‘ilmiyle ‘âmil ḳalb-i 

selîm ‘ulemânın ‘ulûm-ı baḥr-i ‘âlem ḥürmeti içün,  

ي  ل  ع   ث  ك  ن  ا ي  م  فان   ث  ك  ن  ن  م  ف   م  ديه  ي ا   ق  و  ف   هللا   د  ي   هللا   ن  وع  ي  اوب  ا ي  م  ن  ا   ك  ون ع  اي  وب  ي   ذين  ال   ن  ا  
 ن ف  س  ه   و  م  ن   ا  و  ف  ي ب  م  ا ع  اه د   ع  ل  ي  ه   هللا   ف  س  ي  ؤت  يه   ا  ج  ر  ا ع  ظ  يم  ا 266

menziline olan ‘ârifleriň gözleri yaşları ḥürmeti içün,  
 الدنيا جيفة وطالبها كالب جفهء فاينها طالب 267

olmayup faḳr-ı fenâ ile rabbü’l-a‘lâya vâṣıl olan ‘irfânlar ḥürmeti 
içün,  

 ف  اي  ن م  ا ت  و  ل  و ف  ث  م   و  ج  ه  هللا  268 

cemâl-i bâ-kemâliň müşâhede idüp tevellâsını bilen ‘âşıḳlar 

ḥürmeti içün,  
 ل  ق  د   خ  ل  ق  ن ا اال   ن  س  ان   ف  ي ا  ح  س  ن   ت  ق  و  يم  269

inkâr etmeyüp ḫâliḳ-ı Yezdân kemâl-i ‘inâyetinden terbiyeye 

yetişdürüp ḳıble -sini Allah bilen- secdegâh iden ṭâlibler ḥürmeti 
içün,  

 ا  ال   ب  ذ  ك  ر   هللا   ت  ط  م  ئ  ن    ال  ق  ل  وب  270

‘ârifleriň sîneleri seniň ma‘rifetiňle vâsi‘dir. Âteş-i ‘aşḳıňla yanmış 

ḳalbler ḥürmeti içün,  

 
265 "Ölmeden önce ölünüz." Tartışmalı hadislerden biridir. Bu hadis, 
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun 

kullanımına sunulan "Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı esere bakılarak 
teyit edilip böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. Ayrıca Kütüb-i Sitte 
adlı hadis külliyatında da böyle bir hadis mevcut değildir.  
266 "Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların 
ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. 
Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir." 
Fetih: 48/10. 
267 "Dünya bir cîfedir; onun talipleri ise köpeklerdir!" (Aclûni, Keşfu’l-
hafâ, Cilt:1, 409, hadis. no: 1313) Kütüb-i Sitte adlı hadis külliyatında 
böyle bir hadis mevcut değildir. 
268 "Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. " Bakara: 2/115. 
269 "Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." Tin: 95/4. 
270 "Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Rad: 13/28. 
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 و  م  ا ز  اد  ه  م    ايم  ان  ا و  ت  س  ليم  ا 271

Ta‘lim-i imân geldikde iḳrâr-ı mücerred  

كان الرجال اذا اسلم علمه النبي الصالت ثم امره ان يدعو اهؤالء كلمات اللهم  
 اغفرلي وارحمني وهدني وعافني ورازقني272

bu vechle ta‘lîm iden kâmiller ḥürmeti içün  
 ي  خ  ر  ج  ه  م   م  ن   الظ  ل  م  ات    ا  ل  ي الن  ور  273

nefsine ẓulüm idüp ẓulumât perdesini geçüp çeraġlar gibi ḳalbleri 
rûşen olan ve dilleriň envârî nûrullâh feleklerden ‘urûc itmişdür. 

[4b] Anlarıň ḥürmeti içün, ve şu mücerredâtına televvüs cîfe-i 
dünyâ dâmenlerine bulaşmamış  

 من عرف نفسه فقد عرف ربه274

nidâsın gûş mengûş idenleriň ḥürmeti içün,  
 ل  ي  س    ل  ال   ن  س  ان   ا  ال   م  ا س  ع  ا 275

fehvâsıyla  

اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب اال انت فغفرلي مغفرة من  
 عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم 276

oḳuyup niyâz idenler ḥürmeti içün,  
 انا وعلي من نور واحد نور علي هللا 277

 
271 Ayetin aslı şöyledir:   ا ت  س ليم  ان ا و  اد ه م  ا ال  ايم  ا ز  م   و 
Anlamı:  "Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. " 
Ahzab: 33/22.  
272 "Bir adam müslüman olduğunda Peygamber Efendimiz namazı 
öğretir ve şu sözlerle dua etmesini emrederdi: Allahım bize mağfiret et. 
Merhamet eyle. Hidayet et, afiyette kıl. Bize rızık ver." 
273  "Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır." Bakara: 2/257. 
274 "Kendini tanıyan, Rabb'ini de tanımış olur." Elmalılı M. Hamdi Yazır, 

Hak Dini Kurʼan Dili (Sad.: İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin 
Bolelli, Abdullah Yücel), Zehraveyn Yayıncılık, Cilt: 9, 2011, s. 205. 
275  "İnsan için ancak çalıştığı vardır." Necm: 53/39. 
276 "Allah'ım ben kendime çokça zulmettim. Günahları ancak bagışlayan 
ancak sensin. Katından mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. 
Şüphesiz ki sen bağıslayan ve merhamet edensin." Ayet ya da hadis 
değildir. 
277 "Ben ve uzerimde olan nur, Allah’ın nuru üzeredir." 
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bilüp,       

 ف  ت  ب  ار  ك   هللا    ا  ح  س  ن   ال  خ  ال  قين  278  

diyenler ḥürmeti içün, mâ ‘abednâke ḥaḳ ma‘rifetiň ‘aczlerin iẓhâr 

ederler. Sâḳî-i muḥabbet elinden şarâb-ı ‘aşḳı nûş iden mestâneler 

ḥürmeti içün,  
 ق  ل   الر  وح   م  ن    ا  م  ر   ر  ب ي279

Ey müşahedât kapusın fetḥ iden kerîm-i pâdişâh-ı velâyet ḳudret-

i keremin ḥürmeti içün, ‘âṣîlerin mâsivâ-yı nûr-ı maġfiret ile ref‘ 

idüp deryâ-yı raḥmetiň ḥürmeti içün, faḳîr, 280 هو الذي ال يعلم الناس 

ehl-i nâciye gelüp cübbe-i vücûd-ı zâtını çâk iden faḳr-ı fenâ 

ḥürmeti içün   
 و  خ  ل  ق  ك  م   م  ن   ن ف  س    و  اح  د  ة  281

Ḥażret-i Yezdân-ı Ḥaḳḳ'a yaramayan umûrı ḳalblerinden iḫrâç 

iden ‘âşıḳlar ḥürmeti içün, 282 انما وليكم وليا مرشدا 

mürşid-i meydân ḫalîfe-i pîrân bende-i ṭâliblerine ḥüsn-i naẓar 

idüp naṣîḥatin ṭutanlar ḥürmeti içün ve mürşidlerine teslim olup 

rıżâ-yı ṣabırda yüzlerini ḫâk-i meẕellete ḳoyup cânından geçüp 

yeksân olan niyâz ve secde iden ‘âşıḳlar ḥürmeti içün ehl-i nâciyede 

gürûḥ-ı bektâşiyede iḳrâr bende olan ‘âşıḳlar mürşitleriniň 

rıżâlarında sâbit ḳadem olup (beş vakit namâzını edâ idüp) pîrî 

perverdeniň vird-i iḫlâṣıyla ‘amel iden faḳr-ı fenâ ḥürmeti [5a] içün 
 و  ا  ن  ك   ل  ع  لي خ  ل  ق   ع  ظيم  283

ḥürmeti içün, şerî‘at-i Ahmedî ve ṭarîḳat-i Muḥammedî ‘ayn-ı nâcî 

üzere icra‘ idüp libâs-ı faḳr giyen âl-i ‘abâ ḥürmeti içün   م  قيه  س  و 
    ر  ب ه  م  284

 
278  Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!" Müminün: 
23/14. 
279 "De ki: "Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir." İsra: 17/ 85. 
280 " O, unutana öġretmez." 
281  "Ve O sizi bir tek nefisten yarattı." Zümer: 39/ 6, Nisa:4/1. 
282 "Sizin başınızdaki kişi mürşittir, yol gösterendir." 
283  "Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." Kalem: 68/ 4. 
284  "Rableri onlara içirecektir." İnsan: 76/21. 



124 

 

şerâbın sâḳî-i meydân elinden ‘aşḳ ile nûş iden ṭâlib-i müştaḳlarıň 

ḫavâṭır-ı ḥürmeti içün  285  س  الم   ع  ا  ي  ك  م   ط  ب  ت  م   فاد  خ  ا  وها خال  د  ين 

ḥıṭâbın ḥürmeti içün, seyyid-i ‘âlem ve ser-defter-i benî âdem ol 

nûr-ı baḫş-ı encâm ve felek-i dâr-ı dünyâda şirki maḥv idüp şer‘-i 

şerîfiyle vech-i ‘arżı tezyîn iden ol cümle müşkilât-ı ẓâhir ve bâṭın 

‘ulemâsını ve ḥükemâsını tebeyyün iden ṭabîb-i bî-mârân-ı günâh 

ve ebnîs-i bî-dârân-ı seḥergâh-ı mükerrem bi-kerîm  
 و  ك  فا ب  ا هللا   ش  هيد  ا م  ح  م  د   ا  ر  س  ول   هللا  286

ḥürmeti içün ṭarîḳ-ı nâciyyede, 287  ي  ح  ب ه  م   و   ي  ح  ب ون   هللا 

âyetini levḥ-ı ḳalbinde mu‘allim ve ta‘lîm idüp noḳṭa-i ‘alaʼllâh 

dâiresine vâṣıl olanlar ḥürmeti içün ve na‘ra-i gülbünüň 

Muḥammedî ol nûr-ı nebî kerem şâh-ı ‘Alî Pîrimiz Ḥâtemü’l-Pîrân 

Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn tîr-kân Ḫünkâr Hâcî Bektaş-ı Veliyyuʼllâh na‘rasın 

çeken müşṭâklar ḥürmeti içün, ḫayrâtıň iḥsânıň nezri ve ḳurbânın 

çeraġın aldıġımız muḥibb-i ḥanedân-ı mü’minîn ḳarındaşlarımızıň 

anlara ṣadaḳa virmek ḥâdimü’l-fuḳarâ olan canlara ḥelâl 

olmaḳlıġiçün ve ṣıdḳ ile istekli ṭalebeleriň ve her birisiniň ve her 

birimiziň göňlünde olan murâdları ve maḳṣûdâtları ve cümle 

istekleri er-Ḥaḳ-Muḥammed-‘Alî dîvânında ḳabûl ve maḳbûl 

olmaḳlıġiçün ve cemî‘ enbiyâ-i mürselîn ve evliyâ-i kirâmü’l-

ekmelîn ve ‘ilmiyle ‘âmil ‘ulemâ-i ‘âlemîn ve ṣüleḥâ-i ‘âbidîn ve 

ḥâdimü’l-fuḳarâ-i ṣâbirîn ve şühedâ ve etḳıyâ ve zâhidîn geçmişler 
rûh-ı revaňları içün ve mülk-i eminliġçün (ve pâdişâhımızın adâleti 
ve merhameti ehl-i İslâm) ve pîr-i pâdişâhımızıň ‘ayn-ı erkânı [5b] 
(üzere yine ziyâde ber-ziyâde olmamaġliçün) ve sırr-ı bürhânı 
selâmetliġçün ve pîri (ve pîrimiziň) şâhımızıň himmetiyle 

dergahlarımızıň güşâd olmaḳlıġçün Ḥaḳ sübḥânehû ve te‘âlâ izd ü 

Yezdân-ı Ḫudâ Ḥaẓretleri pîrî pâdişâhımızıň ‘ömrüňü ve devletini 

 
285 "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. Haydi ebedi kalmak üzere 
buraya girin." Zümer: 39/73. 
286 "Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resülüdür."Fetih: 
48/28-29. 
287 "Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler." Maide: 5/54. 
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ve ḥüsn-i naẓîrini ve ‘adâletini ve merḥametini mü’minîn ve 

ḥâdimü’l-fuḳarâ ṣâbirîn (cemîʻ ümmet-i Muḥammedin ve cemîʻ 
mü’minîn ve müslimîn) üzerine yevmen fe-yevmen ziyâde ber-

ziyâde ḳılup ḳılıcını ve fırṣantını ve nuṣretini kâfir üzerine üstün 

eyleyüp (ve beldelerimizi ve ḳal‘alarımızı ve memleketlerimizi kâfir 

ve düşman şerrinden emîn olmaḳlıġçün) kâfire İslâm dînine 

ḳuvvet vermeḳliġçün ‘ulemâ-i mâżî içün, ‘ulemâ-i bâḳî içün, 

fuḳarâ-i mâżî içün, fuḳarâ-i bâḳî içün, gökde raḥmet yerde bereket 

vermeḳliġçün ḥacılara ḳuvvet içün, ġârîler fırṣantı içün, iki cihan 

serveri ḥâdimü’l-fuḳarâ sırr-ı şâh-ı âl-i Muḥammed Muṣṭafa 

ṣallaʼllâhu te‘âlâ ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleriniň evlâdı, enṣâbı içün, 

aṣḥâbiyyûn ervâḥiçün etbâ‘içün, câr-ı yâr bâ-ṣafâ içün, ve pençe-i 

âl-i ‘abâ ervâḥiçün evvelîn âḫirîn ṭayyibîn eẓ-ẓâhirîn ẓâhirîn el-

bâṭınîn faḫr-i dervîşân içün, ḥażreti ḫâẓırân bende-i pîrân kâffe-i 

ehl-i iḳrâr ve ehl-i îmân nâciye-i mü’minîn ve müslimîn ḥaḳḳîçün 

sırrı sulṭan ḥażreti şâh-ı merdân Muḥammed Mehdî Ṣâḥibü’z-

zamân ḳuṭbu’d-devrân, delîlü’r-raḥmân, ḥüccetü’l-bürhân, 

ḥüccetü’l-ḳıyâm, şâh-ı ṣâḥibü’l-‘aṣri ve’z-zamân ṣalavâtuʼllâhi 

‘aleyhim ecma‘în ve selâmehâ ilâ yevmi’d-dîn ẓuhârî ḥaḳḳında nâr-

ı nebî Muḥammed-i ‘Arabî kerem şâh-ı ‘alî ṣûr-ı İsrâfîl ma‘nî-i 

Ḳanber pîrimiz Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî server üçler yediler 

ḳırḳlar biñler enbiyâ ve evliyâ ḫâẓırân, ġâibân, ḥarâbâtî, gerceġe 

erenleriniň himmetine (ḥażreti pîr efendimiziň ruḥlarına) ‘Ali Ḳoç 

Baba efendimiziň dem-i devrânına dem Aḳyazılı Ḳızıl Deli Sulṭan 

demine gerçege hû dost ba‘de mürşid ṣoňra [6a] 

Dört ḳapu selâmını vire 
Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i şeri‘at ereňleri! Es-selâmü ‘aleyküm ey 

ehl-i ṭariḳat ereňleri! Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i ma‘rifet ereňleri! 

Es-selâmü ‘aleyküm ey ehl-i ḥaḳîḳat ereňleri! 

Bʼism-i şâh                  İsm-i şâh                 Cism-i şâh 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 
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 هللا   ن  ور  الس  ماوات   و    اال   ر  ض  288

lâ-ilâhe illaʼllâhü ḥaḳḳ Muḥammedün Rasȗluʼllâhi ḥaḳḳan ve 

ṣıdḳan le-‘allî veliyyuʼllâh ebu’l-müslim seyfuʼllâh Muḥammed 

Mehdî ‘ale’r-rasȗl Ṣâḥibu’z-Zamân emînuʼllâh, âl-i âdem 

ṣafiyyuʼllâh, âl-i nȗh-ı necciyaʼllâh, âl-i İbrâhim Ḥalîluʼllâh, âl-i 

Mȗsâ kelîmuʼllâh, âl-i ‘Îsâ rȗḥuʼllâh, evvel delîl Ḥünkâr Hâcî 

Bektaş Veliyyuʼllâh evṣaṭ dervîş Muḥammed-i uḫrâ delîl-i 

Muṣṭafâ şîr-i Ḫudâ Âl-i ‘abâ mü’minîn biʼllâhi ḫâẓır-ı ġâib-i ‘ayn-ı 

cem ereňleriniň gül cemâline ‘aşḳ olsun bâzen mürşid-i meydân 

ṭarîḳat-ı îmân üstâd-ı nefs erkân-ı mürşid destȗrî ey şâh-ı ‘aẓamet-

i Ḫudâ'da tekbîrâhȗ 

هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر الاله االهللا هوهللا اكبر هللا اكبر وهلل الحمد. هللا اكبر هللا 

هللا اكبر هللا اكبر  اكبر هللا اكبر الاله االهللا هوهللا اكبر هللا اكبر وهلل الحمد. هللا اكبر 
 الاله االهللا هوهللا اكبر هللا اكبر وهلل الحمد. 289

Allah Allah ḥaḳ dost illʼallah pîr-i erkânımız ḫayırlı ola. 

Eksikliġimiz çoḳdur. Ereňler meydânında bu oḳunan mevlȗd-ı 

şerîf ḳabȗl ola. Er-Ḥaḳ ‘âşıḳların faḫri [6b] mezîd ola. Er-ḥaḳ 

pîrimiz Muḥammed ‘Alî'nin dîvânında (ḥużȗruna) yetişen canlarıň 

menzilleri nȗrun ‘alâ nȗr ola. Er-Ḥaḳ pîrimiz Muḥammed ‘Alî 

dest-gîrleri ola. Ẓâhir ve bâṭın isteklerimiz fetḥ-i fütüḥât olup 

meydânımız açıḳ ola. Şerler, ḳażâlar, ḥaṭâlar, belâlar, 

üzerlerimizden dûr ola. Göňüller sürȗr ola, ni‘metler ẓuhȗr ola. 

Bereketi bol ola. Ṣofra-i velâyet nȗr ola. Münkir, münâfıḳlar mât 

ola. Mü’minler gerçekler şâz ola. Er-ḥaḳ pîrimiz Muḥammed ‘Alî 

bile mezc ola. Pîrimiz Muḥammed ‘Alî'niň himmetiyle (cümle) 

dergâhlarımız güşâd ola. Er-ḥaḳ ṭarîḳat ḳarındaşlarımız ser-te-ser 

bostana ‘arslân ola. Er-ḥaḳ pîrimiz Muḥammed ‘Alî'niň 

himmetiyle bir pâdişâhımızıň ‘adâletini ve merḥametini ḥâdimü’l-

fuḳara-i mü’minîn ve ṣâbirîn üzerine ziyâde pür ziyâde ola. Ḳılıcı 

 
288 "Allah, göklerin ve yerin nurudur." Nur: 24/35. 
289 "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka 
ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd  
yalnız Allah'a mahsustur".  
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kâfir üzerine üstün ola. Kâfir, İslâm dînine ḳuvvet-i naṣîb 

müyesser ola. Ve pîrimiz Ḳuṭbu’l-‘ârifîn  Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî 

gerçek Balım Sulṭan üzerimize de ḫâżır ve nâẓır ola. Er-ḥaḳ 

ḥavâlet-i pîrânemde mürşid-i neẓâretimde olan cemî‘ ümmet-i 

Muḥammediň ve cemî‘ ‘alâ bendesiniň âḫirî ve ‘âḳıbetî ḫayr ola. 

Ve iḳlîm-i neẓâretimde olan millet-i küfrân ve düşmân ehl-i İslâm 

olanların elleri ve ayaḳları ve dilleri ve aġızları er-ḥaḳ pîrimiz 

Muḥammed ‘Alî'niň ḳayd-ı bendinde ola. Ve gözlerinde perdeler 

ola (pîrimiz Muḥammed ‘Alî'niň himmetiyle). Er-ḥaḳ iki cihan 

serveri (ḥavâlet-i neẓâretimde olan cümle kâfirlerin cem‘iyetleri 

dâr-ı perîşân ola. Ve [...] milletiniň yerlerinde olan ḥikmetleri "kün 

fe-yekȗn" ola. Ve cümle ser-gerdanları Yezdânî Ḫudâ'nın Ḳahhâr 

ismiyle helâk ola. Pîrimiz Muḥammed ‘Alî'niň Züʼl-feḳâr'ı velâyeti 

üzerlerine ḥavâle ola. Pîrimiz Muḥammed ‘Alî tîġ-ı tîr-dâr bî-vefâ 

yârda mücehhez ola. Ḥâdimü’l-fuḳarâ, Âl-i ‘abâ sırr-ı şâh-ı âl-i 

Muḥammed Muṣṭafâ Pençe-i Âl-i ‘abâ faḫr-i dervîşân ḥażret-i 

ḥâẓırân, bende-i pîrân, meydân-ı devrân, kâffe ehl-i iḳrâr ve ehl-i 

îmân, sırr-ı sulṭan, ḫażret-i şâh-ı merdân, Muḥammed Mehdî 

Ṣâhibü’z-zamân, ḳuṭbu’d-devrân, delîlü’r-raḥmân, ḥüccetü’l-

bürhân, [7a] ḥüccetü’l-ḳıyâm, şâh-ı ṣâḥibü’l-‘aṣr ve’z-zamân, 

ṣalavâtuʼllâhi ‘aleyhim ecmâ‘în. Ve selâmehȗ ilâ yevmi’d-dîn. 

Ẓuhȗr-ı ḥaḳḳına nȗr-ı nebî Muḥammed ‘Arabî kerem şâh sırr-ı 

‘alâ sȗr-ı İsrâfîl ma‘nî Ḳanber pîrimiz Ḥâtemü’l-Pîrân tîr-kân 

Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî server üçler yediler ḳırḳlar enbiyâ ve 

evliyâ ḫâẓırân, ġâibân, ḥarâbâtî gerçege ereňleriniň himmetine ‘Ali 

Ḳoç Baba efendimiziň dem-i devrânına dem Aḳyazılı Sulṭan 

demine gerçege hȗ dost. 
 

 السالم عليك وعد فيك يوم العرصات والميدان 290

 
290 Selam sana olsun! (Bunlar) Kıyamet günü arasat meydanında sana 
verilmiş bir vaattir. 
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 السالم عليك وعد فيك  العفو والغفران 291
 السالم عليك وعد فيك اللطف واالحسان 292

 السالم عليك وعد فيك وارحمنا ايها المهموم 293
 السالم عليك وعد فيك انت الكريم ايها المغموم 294
 السالم عليك وعد فيك هو الساقي ايها المظلوم 295

 السالم عليك وعد فيك علي الكوثر ايها المقتول296
 

Pîr-i cemâl-i Aḥmed-i Mürsel şâh-ı ‘Aliyyüʼl-Murtażâ 

Pîr-i cemâl-i Muḥammed Kemâl-i Hüseyn ‘Ali'yi râh bilene 

ṣalavât. 

♯Gülbang-ı Muḥammedî çekeler♯ 

Allâh Allâh illaʼllâh, celîl el-Cebbâr, mu‘ayyenü settâr, ḫâliḳu’l-leyli 

veʼn-nehâr, lâ- yezâlü züʼl-celâl. Birdir Allâh adın erliġine, Ḥaḳk'ıň 

birliġine, küffâr-ı ḫâksârıň körlüġüne, pîr pâdişâhımızıň [7b] 

eyyâm-ı devletine, dîn-i İslâm ḳuvvetine, yekdir Allâhu aded. 

Evveli Kur’an âḫiri Kur’an,          ي ذ  ال    ك  ار  ب  ت

 ن ز  ل   ال  ف  ر  قان  297 

eli ḳan, ḳılıcı ḳan, sînesi ‘uryân, ciġeri biryân, ġazâda şehîd olan 

ġazîler ‘aşḳına, yekdir Allâhu aded. Evveli ġazâ, âḫiri ġazâ, ‘inâyet-

i Ḫudâ, be-ḳaṣt-ı aʻdâ, himmet-i pîr-i el-Evliyâ, ḳuvvet-i enbiyâ ve 

Rasȗl-i kibriyâ iki cihan serveri Muḥammed Muṣṭafa ṣallaʼllâhü 

 
291 Selam  sana olsun! (Bunlar) Çok affeden ve çok bağışlayanın bir 
vaadidir. 
292 Selam sana olsun! (Bunlar) Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyi en 
güzel yapanın sana bir vaadidir. 
293 Ey üzüntüye gömülen kişi, selam sana olsun! (Bunlar) Sana bir vaattir. 
(Allah'ım!) Bize merhamet et. 
294 Selam sana olsun ey gamlanan kişi! (Bunlar) Sana bir vaattir. Sen çok 
cömertsin (Allh'ım!). 
295 Selam sana olsun ey zulme uğrayan! (Bunlar) Sana bir vaattir. O'dur 
(susuz kalmışlara) su veren. (Burada aynı zamanda Hz. Hüseyin ve 
himayesindekilere ve Kerbela olayına bir ima vardır.) 
296 Selam sana olsun ey öldürülen kişi! Kevser havuzu sana (O'nun) bir 
vaadidir. 
297 "Furkân'ı indiren Allâh'ın şanı yücedir." Furkan: 25/1. 
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te‘âlâ  ‘aleyhi ve sellem Ḥażretleriniň ‘aşḳına, yekdir Allâhu aded. 

Ḥacılar, ġazîler, üçler, yediler, ḳırḳlar, gülbang-ı Muḥammedî ol 

nȗr-i nebî kerem şâh-ı ‘Alî pîrimiz sırr-ı sulṭân Hâcî Bektaş Velî 

Sulṭân Ali Ḳoç Baba efendimizin dem-i devrânı mürşid-i sulṭân ilâ 

gerçekler demine hȗ dost. 
 
 

Ba‘dehȗ gülbang-ı murâdât çekeler 
 

Allâh Allâh  Bʼism-i şâh                İllaʼllâh Cism-i şâh            Sırr-
ı şâh  Cism-i şâh                                                          
 

Muḥibb-i ḫanedân-ı mü’minîn murâdât er-Ḥaḳ (Allah) 

Muḥammed şâh-ı ‘Alî dîvânında erenler meydanında pîrimiz 

Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn  Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî 

efendimizin ‘ayn-ı cem‘ erkânında faḫr-i dervîşân, ḥażreti ḥâẓırân, 

bende-i pîrân, kâffe ehl-i iḳrâr ve ehl-i îmân, nâci-i mü’minîn, 

bende-i Yezdân olan canların ẓâhir ve bâṭın istekleri ve her 
birisiniň ve her birimiziň göňlünde olan murâdatları ve 

maḳṣȗdâtları ve cümle istekleri er-Ḥaḳ sübḥânehȗ ve te‘âlâ izd ü 

Ḫudâ-yi Yezdân sırr-ı sulṭan mülk-i devrân şâh-ı merdân 

efendimiziň himmetiyle fetḥ-i fütüḥât ola. On İki İmâm sırr-ı 

Yezdân efendimiziň ḳatarından ayırmaya. [8a] Ḥünkâr Hâcî Bektaş 

Velî gerçek Balım Sulṭan üzerimize de ḫâẓır ve nâẓır ola. Ḫarâbâtî 

ereňleri ẓâhir ve bâṭın (gözcümüz beḳçimiz) dest-gîrimiz ola. ‘Ali 

Ḳoç Baba efendimiziň dem-i devrânı yürüye dem (loḳma) ḥasm-ı 

sırr-ı şâh ġaniyy-i rıżâ-yı Ḥünkâr Muḥammed şâh-ı ‘Alî ḥanedân-ı 

nȗr-ı nebî Muḥammed ‘Arabî kerem şâh-ı ‘Alî sırr-ı sulṭân Hâcî 

Bektaş Velî üçler, yediler, ḳırḳlar, biňler enbiyâ ve evliyâ ḫâẓırân, 

ġâibân, ḫarâbâtî, gerçege ereňleriniň himmetine ‘Ali Ḳoç Baba 

efendimiziň dem-i devrânına dem Aḳyazılı Sulṭan demine gerçege 

hȗ dost temâm. 
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Nuṭḳ298 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Yâ ilâhî ger suâl etseň baňa 

Bu durur anda cevâbum ḫoş299 saňa300   
 

Ben baňa ẓulm eyledüm itdüm günâh 

Nʼeyledüm nʼitdüm saňa ey pâdişâh 
 

 
298 Bu şiir şu kaynaklarda bulunmaktadır: Mustafa Tatçı, Yunus Emre 
Divanı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 1990, ss. 881-882; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (13-15.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1, Ankara, 1998, 
ss. 168-169. Karşılaştırmalarda mecmuadaki şiir ile kaynak eserlerdeki şiir 
arasında beyitlerin yerleri açısından farklılıklar bulunmaktadır. 
Özmen, Cilt: 1, ss. 65-66'da Yunus Emre'nin hayatı hakkında şu bilgilere 
yer verilmektedir: "Yunus Emre (1238 - 1320) yılları arasında yaşadığı 
tahmin edilen ve Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan bir şair ve 
mutasavvıftır, yaşamına ilişkin belgeler sınırlıdır. Medrese eğitimi 
gördüğü, Arapça ve Farsça bildiği, İran ve Yunan mitolojisi ile tasavvuf 
ve tarihi incelediği sanılıyor. Vahdet - i vücut (varlık birliği) öğretisine 
ulaşan bir tasavvuf yorumunu benimsemiştir. Gerçeğe, Tanrı'ya, 
evrensele, her şeyin özüne varmak için "Şeriat - tarikat - marifet- hakikat" 
olmak üzere dört bilgi düzeyi yöntem ayırt eder. Tasavvuf felsefesi ve 
görüşleri daha çok Bektaşilere yakındır. Şeyhi Taptuk Emre Sinan Ata'nın 
ardılıdır, Hacı Bektaş Veli'ye bağlıdır. Bir divanı vardır Risaletü'n Nushiye 
adlı 573 beyitlik şiiri ile şeriat kurallarının üstüne çıkar. Şiirlerini Oğuz 
lehçesiyle ve çağının konuşma diliyle yazmıştır... Yunus Emre? Nereli? 
Nerede doğmuş, nerde ölmüş, nasıl yaşamış? Kime bağlı, Ne gören var, 
ne bilen, Hepsi karanlıkta. Yunus'un deyişiyle görenler, bilenler de, ne 
söylerler, ne bir haber verirler. Ama onlarca mezarı var, üstlerinde adı 
var, içlerinde kendi yok; Onlarca kitabı var, içlerinde adı var, kendinin 
kitabı yok. Ama o halkın, insanların gözdesi, soluğu, sesi, Anadolu'yu 
insanlığı sarmış, kendi köyündeyse izinin tozu bile kalmamış; sözü 
alınmış, satılmış, divanlara birlikte katılmış; O güzel insan kim bilir hangi 
gurbet köşesinde dağarcığındaki şiiriyle birlikte ölmüş..." 
299 Tatçı, 1990, s. 881'de "uş" şeklindedir. 
300 Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Cevabım işbu idi anda sana" şeklindedir. 
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Sen ezelden301 beni ‘âṣî yazasın          
Doldurasın ‘âleme âvâzesin            
 

Gelmedin ḥaḳḳumda benüm kem didin302         

Doġmadın ‘âṣî diyü adın ḳodın303                
 

Her ne dilersen ḥaḳumda işledin 
Her ne düşe durdumise düşledin304                
 
Gözüm açup gördigim zindân içi 

Pür-hevâ ṭopṭolu şeyṭân içi305             
 
Ölmeyeyüm diyü habs içinde aç306               

Muḥmeli murdâr idem bir iki ḳaç307    
 

Pes gerek andan da308 muḥkem ola ol   
Kim geçilür diyeler bu doġru yol309    
 

 
301 Tatçı, 1990, s. 882'de "Sen ezelde" şeklindedir. 
302 Tatçı, 1990, s. 882; Özmen, Cilt: 1, s. 168'de  "Gelmedin didün 

haḳuma kem diyü" şeklindedir. 
303 Tatçı, 1990, s. 882'de "Toġmadın didüñ ‘âsî Âdem diyü"; Özmen, Cilt: 
1, s. 168'de  "Doğmadan dedin Asa Adem diye" şeklindedir. 
304 Tatçı, 1990, s. 882'de "Ne ṭuşa durdumısa sen ṭuşladuñ" şeklindedir. 
Bu mısra Özmen, Cilt: 1, s. 168'de  bulunmamaktadır. 
305 Tatçı,1990,  s. 882; Özmen, Cilt: 1, s. 168'de  "Nefs ü hevâ pür-ṭolu 

şeyṭân içi" şeklindedir. 
306 Tatçı, 1990, s. 882; Özmen, Cilt: 1, s. 168'de  "Ḥabs içinde ölmeyeyin 
diyü aç" şeklindedir. 
307 Tatçı, 1990, s. 882; Özmen, Cilt: 1, s. 168'de  "Mismil ü murdâr yidüm 
bir iki kaç" şeklindedir. 
308 Tatçı, 1990, s. 883'te "Pes gerek kim anda..."; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  
"Ta gerek bünyadı muhkem ola ol" şeklindedir. 
309 Tatçı, 1990, s. 883'te "Kim görenler diyeler uş toġrı yol"; Özmen, Cilt: 
1, s. 169'da  "O geçenler ayıda uş doġru yol" şeklindedir. 
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Terâzȗ ḳurduň günâhum ṭartmaġa310  

Ḳaṣd idersin beni oda yaḳmaġa311        
[8b] 

Terâzȗ anuňdur ola baḳḳâl ola312        

Yâ bezirgân tâcir ü ‘aṭṭâr ola                      
 

Sen baṣîrsin hȗ bilürsin ḥâlimiz313     

Kim ne ḥâcet ṭartasın a‘mâlimiz314     
 
Çün günâh murdarlarun murdârıdur 

Ḥażretünde yaramazlar kârıdır 
 

Sen niçün murdârı açup ṭârtasın315      

Kim gerektir lȗṭfun ile örtesin316        
 
 

Geçmedim317 intiḳâmuň öldürüp       

Çüridüp gözüme ṭopraḳ doldurup 
 

 
310 Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  "Terazi korsun (kurarsın) hevâset tutmağa 
(tartmağa)" şeklindedir. 
311 Tatçı, 1990, s. 883'te; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  "Kasd idersin beni oda 
atmaġa" şeklindedir. 
312 Tatçı, 1990, s. 883'te; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  "Terâzû aña gerek 

baḳḳâl ola" şeklindedir. 
313 Tatçı, 1990, s. 883'te; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  "Sen baṣîrsin ḫod 

bilürsin ḥâlümi" şeklindedir. 
314 Tatçı, 1990, s. 883'te;  Özmen, Cilt: 1, s. 169'da  "Pes ne ḥâcet tartasın 

aʻmâlümi" şeklindedir. 
315 Tatçı, 1990, s. 883'te "Pes niçün murdârı açup tartasın"; Özmen, Cilt: 
1, s. 169'da " Pes ne hacet murdar açıp tartasın" şeklindedir. 
316 Tatçı, 1990, s. 883'te;  Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "Sen gerek lutfıla anı 
örtesin" şeklindedir. 
317 Tatçı, 1990, s. 883'te;  Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "Geçmedi mi ..." 
şeklindedir. 
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Ben mi yarattım beni sen yarattın beni318        
Bir ‘ayb-ı beşer yarattın ey Ġanî319    
 
Nesne eksildi mi mülkünden senüň320  

Yâ sanur mı geçdi ḥükmünden senüň321   
 

Rızḳıň alup seni muḥtaç mı ḳodum322     

Yâ egnün yiyüben seni aç mı ḳodum323   
 

Ḳıl gibi köpri yaparsın324 geç diyü               

Gel seni sen tuzaḫımdan  seç diyü325     
 

Bir avuç ṭopraġa bunca ḳîl-i ḳâl326       
Neye gerek ey kerîm-i bî-zevâl327      

 

 
318 Tatçı, 1990, s. 882'de;  Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Ben mi düzdüm beni 
sen düzdün beni" şeklindedir. 
319 Tatçı, 1990, s. 882'de;  Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Pür ‘ayıb niçün 
yaratdun yâ Ganî" şeklindedir. 
320 Tatçı, 1990, s. 882'de;  Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Nesne mi eksildi 
mülkünden senün" şeklindedir. 
321 Tatçı, 1990, s. 882'de "Yâ sözüm geçdi mi hükmünden senün"; 
Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Geçti mi hükmüm (ve) hükmünden senin" 
şeklindedir. 
322 Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Rızkımı yeyip seni aç mı kodum" 
şeklindedir. 
323 Tatçı, 1990, s. 882'de "Yâ öyünün yiyüben aç mı kodum"; Özmen, 
Cilt: 1, s. 168'de "Ya yeyip öynünü muhtaç mı kodum" şeklindedir. 
324 Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "... gerersin ..." şeklindedir. 
325 Tatçı, 1990, s. 882'de; Özmen, Cilt: 1, s. 168'de "Geçüben kevser 
şarâbın iç diyü" şeklindedir. 
326 Tatçı, 1990, s. 883'de; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "Bir avuç topraga 
bunca kıyl u kâl" şeklindedir. 
327 Tatçı, 1990, s. 883'de; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "Neye gerek iy Kerîm-
i Zü'l-Celâl" şeklindedir. 
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Kıl gibi köpriden328 Âdem mi geçer  

Ya üzülür ya ḳırulur ya uçar329   
 
 
 

Ḳulların köpri yaparlar ḫayr içün 

Ḥayr budur330  kim geçerler seyr içün  
 

Çünkü irmedi Yȗnus'dan sana bir ziyân331   
Sen bilürsin âşikâre vü nihân  
 
Sen temâşâ idesin hodbin332 yanam   

Ḥâşa liʼllâh senden ey rabbe’l-enâm 
 

[9a] Nuṭḳ333 

 
328 Tatçı, 1990, s. 882'de; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "... ṣıraṭdan ..." 
şeklindedir. 
329 Tatçı, 1990, s. 882'de "Yâ üzilür yâ tayanur ya uçar"; Özmen, Cilt: 1, 
s. 169'da "Ya düşer ya dayanır yahut uçar" şeklindedir. 
330 Tatçı, 1990, s. 883'te "Hayrı oldur ..." şeklindedir. 
331 Tatçı, 1990, s. 884'te "Çün Yûnus'dan gelmedi hergiz ziyân"; Özmen, 
Cilt: 1, s. 169'da " Değmedi hiç Yunus' tan sana ziyan" şeklindedir. 
332 Tatçı, 1990, s. 883'te; Özmen, Cilt: 1, s. 169'da "Sen temâşa ḳılasın 

ben ḫoş ..." şeklindedir. 
333 Bu şiir için şu kaynaklara başvurulmuştur fakat hiçbirinde yukarıdaki 
şiire rastlanmamıştır:  İlyas Yazar, Kânî Dîvânı (İnceleme-Metin), Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2006; Bilal Elbir, Kânî 
Dîvânı Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1997; Muhittin Eliaçık, Tokatlı Kânî 
Dîvânının Tenkitli Metni, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 1992.  Bahsi geçen tez çalışmalarına bakıldığında 
üslup bakımından mecmuadaki Kani'nin şiiri ile tezlerdeki şiirler birbirine 
yakın olmakla birlikte Tokatlı Ebu Bekir Kani Efendi'nin üslubu biraz 
daha ağırdır. Bu yüzden mecmuadaki şiirin Ebu Bekir Kani Efendi'ye ait 
olmama ihtimali ağır basmaktadır. Her üç tez çalışmasında da 
mecmuadaki bu şiirin olmaması bu düşünceyi güçlendirmektedir. Bu 
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Mefûlü/ mefâîlü/ faûlün 

Faḥr-i Muḥammed server-i Aḥmed  

Reh-ber-i Cibrîl da‘vet-i Raḥmân  

Aḥmed-i muḫtâr zümre-i ‘irfân 

Râh-ı seḳaleyn nüzȗl-i âsmân 
 
 

Vaṣıl-ı cânân oldu muḥaḳḳaḳ 

Noḳṭa-i zâtî eyledi seyrân  
Himmet-i ‘Alî gördi ol şâhı 

Heybet-i ‘âfet noḳṭa-i bürhân  
 
‘Âfet devrân sırrıyla cevelân 

 
durumda bu şiirin başka bir Kani'ye ait olması muhtemeldir. Tokatlı Ebu 
Bekir Kani Efendi için ayrıca şu kaynaklara bakılabilir:  Bursalı Mehmet 
Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, Cilt: 2, İstanbul, 1972, s. 
198; Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmâni (Haz.: Nuri Akbayar),  Kültür 
Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi Yayını, Cilt: 
3, İstanbul, 1996, s. 865; İsa Kayaalp, "Kânî", DİA, Cilt: 24, 2001, ss. 
306-307. Tokatlı Kani Efendi'den başka Sicilli Osmâni, cilt:3, s. 865'te 
"Kani Çelebi: I. Ahmed devrinde  (1603-1617) yeniçeri güruhundan zarif 
bir şairdir." bilgisi verilmektedir. Yine Süreyya, Cilt: 3, s. 866'da "Kânî 
Mustafa Bey: Enderundan yetişip sarıkçıbaşı, Cemaziyelevvel 1233'de 
(Mart 1818) mâbeyinci ve sonra kahvecibaşı olup 1234'de (1818/19) 
azledildi... Katip, şair, doğru idi." ifedesi vardır. Ayrıca Kani Mustafa Bey 
için Prof. Dr. Mehmet Arslan; Kani'nin bilinen tek eserinin "Telhîs-i 

Resâʼil-i Rumât" olduğunu söyler. İki yılda yazılan bu eserin 
1252/1836'da tamamlanarak  Sultan II. Mahmud'a sunulduğunu 
bildirmektedir. Bahsi geçen eser, bir okçuluk kitabıdır. 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5219 (10.01.2019)]. Süreyya, Cilt: 3, s. 866'da "Kani Mustafa 
Efendi: Üsküdarlıdır. Divan-ı Hümâyun'da kâtip olup sonra hâcelikle 
küçük ruznâmeci ve sonra tezkireci oldu. 1104'de (1692/93) vefat etti. 
Şairdir." denmektedir. Sicill-i Osmâni'de bahsedilen diğer Kânîlerin 
şairlikle pek ilgileri olmamakla birlikte divanları veya elde olan şiir 
örnekleri yoktur. 



136 

 

Maẓhar-ı muṭlaḳ ol Şîr-i Yezdân  

Ḫâtem-i Aḥmed vird-i Muḥammed  
Sırrıyla Pertev eyledi pinhân  
 

Ḳalb-i Mustafâ oldu muṣaffa  
Gördükde server eyledi peymân 

‘Âşıḳ-ı Aḥmed ma‘şȗḳ-ı merdân 

Açtı niḳâbın vuṣlat-ı cânân  
 
Kâni-i merdân ettigi peymân  

El ṭuttu muḥaḳḳaḳ bir gerçek erden334       

Himmet-i mürşîd eyledi iḥsân  
Fehm idüp gördi dîn nedir îmân  
 
 

[9b] Nuṭḳ335  

 
334 Hece sayısından dolayı vezin oturmamaktadır. 
335 Her ne kadar bu şiir nutk başlığı altında verilmişse de şiir terci-i bent 
nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için terci-i bent olarak 
değerlendirilmiştir. Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: Emine Öte, 
Senâî Divanı ve Tenkitli Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2000, ss. 28-31; Müslüm Kardaş, Senâyî Dîvânı 
(İnceleme-Metin), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Malatya, 1999, ss. 144-148; Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir 
Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)-İnceleme ve Metin, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, ss. 647-
651.  
Emine Öte'nin yüksek lisans tezinde s. X-XI'de Senayî'nin hayatı 
hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: "(d.? - 1199/1783) XVIII. 
yüzyılın ortalarında yaşayan Senâyî'nin asıl adı  Ali'dir. Hayatı hakkında 
bilgi yok denecek kadar azdır. (...) Asıl adı Ali olan şairin Edirne'de 
doğduğu, gördüğü tahsilden sonra Keşan'a giderek, orada bulunan 
Celveti tarikatı Postnişini Süleyman Zâtî'ye biat ettiği kaynaklarca 
belirtilmektedir. (...) Kaynaklardan öğrendiğimize göre uzun süre Celveti 
dergahına hizmet eden Senâyî, yaptığı gönüllü işçilikten sonra 
postnişinliğe yükselmiş, Keşan'dan Edirne'ye döndükten sonra da aynı 
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Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Ah kim derd-i derȗnum yine buldu żararı 
Yine eflâki siyah eyledi âhum şereri 

Levḥ-i dilde  ḳomadı yaşım egerçi336 eseri            

Âh-ı serd-i seḥer ile buldu nice güzeri337     
Yel gibi yeldüm338 aradım bulamadım bir eri      

Diye ey bad-ı ṣabâ ṣorma aldım339 ḫaberi       

Ḫâṣ u ‘âm şeyḫ demişler bir alay ḫîre seri340   

Saňa düldül diyü vallâhi ṣatar leng-ḫari 

Ne ḥaḳiḳat bilür ebter ne gök aňlar ne yeri           

Baġlamaz terkisine341 ḳâl ile ḫayra’l-beşeri   

Her yaňa gâh Sikender gibi ḳıldım seferi               
Geh Süleymân gibi saldım yedi iklîme çeri 
Açdı şahbâz-ı dilüm342 her yaňa ya bâl ü peri   

 
vazifeyi ifa etmiştir. Divanını H.1182 yılında tertip ettikten sonra H.1199 
senesinde vefat edince postnişin olduğu dergah sahasına gömülmüştür." 
Mecmuadaki bu musammat, diğer kaynaklardaki şekliyle karşılaştırılırken 
bazı küçük farklılıklar (olup&oluben, ki bağlacı, ile edatı gibi) dikkate 
alınmamıştır. Daha çok kelime veya mısra farklılıkları üzerinde 
durulmuştur. Gerek mecmua gerekse karşılaştırma yapılan kaynaklardaki 
şiirler arasında mısraların yerlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
çalışmada bu durum da dikkate alınmamıştır. 
336 Kardaş, s. 144'te "... gerçi ki ..." şeklindedir. 
337 Kardaş, s. 144'te "Âh sırr u siḥrum ile yine buldum kederi"; Coşkun, 
s. 647'de "Ah serd-i seher ile yine buldu güzeri" şeklindedir. 
338 Kardaş, s. 144'te "Yel gibi geldüm ..."; Coşkun, s. 647'de "Ben gibi 
bildim bulamadım bir eri" şeklindedir. 
339 Öte, s. 28; Kardaş, s. 144'te "... sorma ki aldım ..."; Coşkun, s. 647'de 
"Didim ey bâd-ı sabâ söyleme aldım haberi" şeklindedir. 
340 Öte, s. 28'de "... ḫâr u şerri"; Kardaş, s. 144'te "... bir alay ḫayr u şerri"; 
Coşkun, s. 647'de "Hâs ü amm şeyh idinmiş bir alay hayre-seri" 
şeklindedir. 
341 Kardaş, s. 144'te "Bağlamaz terkeşine ..." şeklindedir. 
342 Kardaş, s. 144'te "dilüm" kelimesi yoktur, diğer kaynaklarda vardır. 
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Eyledüm seyr nice mu‘teberât-ı siyeri343                

Okudum ḳavl-i Ebû Bekr ile İbn-i ‘Ömer'i           

Kimi ‘Abbas delil etti344 kimi İbn-i Ḥacer'i    

Görmedim gülşen-i aḳvalde hiçbir şeceri             

Ki bite şaḫınuň üstünde murâdum semeri 
 

Yazmış Ḳâżi-i Keşşâf-ı Cerȋr-i Ṭaberȋ345            

Ḫaberüm güzelüm346 kimden alayım ḫaberi       
 

Seni ’âlem ṣanemâ347 ‘arş-ı mu‘allâda arar       
Kimi esmâda kimi genc-i müsemmâda arar 
Kimi a‘râf348 kimi cennet-i me’vâda arar                             

Kimi ḥavrâda kimi Âdem ü Ḥavvâ'da arar  

Kimi gülşende kimi kühle-i ṣaḥrâda arar349  
Kimi gökde kimi yerde kimi deryâda arar    

Kimi ḥurşîd-i cihan-tab-ı mücellâda arar       
Kimi sîm ü zer ü gevher-i illâda arar350                           

Beyt-i maḳdisde kimi ka‘be-i ‘ulyâda arar       
Kimi deyre girüp Lat ile Uzzâ'da arar                              

 
343 Öte, s. 28'de "... muʻtebâr-ı siyeri"; Coşkun, s. 647'de "... muʻtebârân-
ı sırrı" şeklindedir. 
344 Kardaş, s. 144'te "itdi" kelimesi yoktur. Diğer iki tez çalışmasında 
vardır. 
345 Öte, s. 28; Kardaş, s. 144'te "Yazmamış Ḳâdî vü Keşşâf ü Cerîr ü 

Ṭaberî"; Coşkun, s. 647'de "Yazmamış Kadî-i Keşşâf Harir-i Taberi" 
şeklindedir. 
346 Öte, s. 28; Kardaş, s. 144; Coşkun, s. 647'de "Ḫaberüm yok güzelim 
..." şeklindedir. 
347 Kardaş, s. 144; Coşkun, s. 647'de "Seni ʻâlem sanma ..." şeklindedir. 
348 Öte, s. 28; Kardaş, s. 144'te "Kimi aʻraf ü ..."; Coşkun, s. 647'de "Kimi 

aʻrafda ..." şeklindedir. 
349 Öte, s. 29; Kardaş, s. 145; Coşkun, s. 648'de "Kimi taġda kimi baġda 

kimi saḥrāda arar" şeklindedir. 
350 Öte, s. 29; Kardaş, s. 145; Coşkun, s. 648'de "... gevher-i yektâda arar" 
şeklindedir. 
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Kimi Ya‘kub351 Yȗsuf-ı zîbâda arar  

Kimi Yȗsuf olup dürr-i Züleyḥâ'da arar352                        

[10a] Kimi Mecnȗn'uñ olup ṣuret-i Leylâ'da arar      
Kimi bâġa girüp serv ü semen-sâ da arar                            

Kimi levḥe yazılan lafıẓ ile ma‘nâda arar         

Kimi Vâmıḳ gibi353 ruḥsâre-i ‘Aẕrâ'da arar    
Gül ü sümbülde kimi bülbül-i şeydâda arar   

Kimi taḥmȋs ile eş‘âr-ı mu‘ammâda arar 
 

Yazmamış Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî354      

Ḥaberüm yoḳ güzelüm kimden alayım ḫaberi 
 

Söyle ey mâh daḫi kim355 Kubbe-i Ḥażrâ'da mısın    
Gehi esfelde kerem ile geh a‘lâda mısın                        

Gâhi ‘Ȋsî'de gehî Ḥâcer ü Sârâ'da mısın356        

Mescid ü medresede357 künc-i muṣallâda mısın       

Kürsi-i levḥ ü ḳalem Sidre-i Tȗbâ'da mısın      

Yoḫsa envâr-ı Ḫudâ necm-i süreyyâda mısın358           

 
351 Öte, s. 29'da "Kimi Yaʻkûb sıfat olup .."; Kardaş, s. 145'te Kimi 

Yaʻkûb oluben ..."; Coşkun, s. 648'de "Kimi Yaʻkûb sıfat ..." şeklindedir. 
352 Öte, s. 29'da; Coşkun, s. 648'de "Kimi Yûsuf olup rû-yı Zelîhâ'da arar" 
şeklindedir. 
353 Kardaş, s. 145'te "Kimi Vâmık kimi ..."; Coşkun, s. 648'de "Kimi 
vâmık gibi ruhsâre-i gaddârede arar" şeklindedir. 
354 Öte, s. 29; Kardaş, s. 145'te "Yazmamış Ḳādî vü Keşşāf ü Cerîr ü 

Ṭaberî"; Coşkun, s. 648'de "Yazmamış Kadî-i Keşşâf Harir-i Taberi" 
şeklindedir. 
355 Öte, s. 29'da "Söyle ey mah-liḳâ Ḳubbe-i ..."; Kardaş, s. 145; Coşkun, 
s. 648'de "kim" kelimesi yoktur. 
356 Öte, s. 30'da "Gahî Îsî vü ..."; Kardaş, s. 146'da "Gahî Îsî vü Hâcir ü 
..."; Coşkun, s. 648'de "Gahî Îsâ'da gehî Hâcer-i ..." şeklindedir. Buna 
ilaveten, mecmuada olmayıp bahsi geçen çalışmalarda olan bir de şu 
mısra vardır: "Gehî Mūsā'da gehi ol yed-i beyżāda mısın" şeklindedir. 
357 Öte, s. 29; Kardaş, s. 145'te "Mescid ü medrese vü ..." şeklindedir. 
358 Kardaş, s. 145'te "... encüm-i ziyāda mısın" şeklindedir. 
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Bâ‘is-i ḫilḳat olan gevher-i yek-tâda mısın                   

Bâr-ı359 maṣnȗ‘uň olan cümle-i eşyâda mısın        
Sâye-i zâtuň olan Dâver ü Dârâ'da mısın     
Zâtına şâhit olan şâhid-i ra‘nâda mısın360        

‘Aks-i ruḥsâruň olan rȗ-yı muṣaffâda mısın       
Çeşm-i cân bînüň olan  nergis-i şehlâda mısın 

‘Acep enhârda tȗde-i ġabrâda mısın361                        

Yoḫsa kim362 şem‘-i münîr-i felek-ârâda mısın        

Zâhid ḫû diyen363 itdügi ġavġâda mısın               
Leyte leysede mi364 lâda mı illâda mısın          
 

Yazmamış Ḳâżi-i Keşşâf-ı Cerîr-i Ṭaberî365   

Ḥaberüm yoḳ güzelüm kimden alayım ḫaberi 
 
Nice dem hem-nefs-i nâle-i366 feryâd oldum          

Âh ile taḥt-ı Süleymân gibi ber-bâd oldum 

 
359 Kardaş, s. 145'te "Bihî ..." şeklindedir. 
360 Öte, s. 29; Kardaş, s. 146'da "Şânına şâhit olan dilber-i ..."; Coşkun, s. 

649'da "... şâhid -i mâʻnâda mısın" şeklindedir. 
361 Öte, s. 29'da "ʻAcep eẕhār gibi vādȋ vü sahrāda mısın"; Kardaş, s. 

146'da "ʻAcep enhâr gibi vâdi vü sahrâda mısın"; Coşkun, s. 649'da 

"ʻAcep enhâr gibi tayy ile sahrda mısın" şeklindedir. 
362 Öte, s. 29; Kardaş, s. 146'da "Yoksa şol şem-i ..."; Coşkun, s. 649'da 

"Yoksa ol şemʻ-i minber-i feleke ..." şeklindedir. 
363 Öte, s. 30; Kardaş, s. 146; Coşkun, s. 649'da "Zāhidiñ hū deyüben ..." 
şeklindedir. 
364 Öte, s. 30; Kardaş, s. 146'da "Leyte vü Leyse'de vü ..."; Coşkun, s. 
649'da "Lît ü lisde mi lâ da mı ..." şekindedir. 
365 Öte, s. 29; Kardaş, s. 146'te "Yazmamış Ḳādî vü Keşşāf ü Cerîr ü 

Ṭaberî"; Coşkun, s. 649'da "Yazmamış Kadî-i Keşşâf Harir-i Taberi" 
şeklindedir. 
366 Öte, s. 30; Kardaş, s. 146; Coşkun, s. 649'da "... nâle vü feryâd oldum" 
şeklindedir. 
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Taḥt-ı ‘izzetinde gönle367 şehzâd oldum                

Gah olup bende-i muṭlaḳ gehi âzâd oldum  

[10b] Gah ma‘mȗr oluben vaṣl ile âbâd oldum      

Yıḳılup ġam-ı hicrânıyla nâşâd oldum368          
Nice dem keşf ü kerâmet ile mu‘tâd oldum          

Ṭâ‘at ü  zühd ile geh eşref-i ‘ubbâd oldum369   

Ḥıżr ile hem-dem olup ḳâbil-i irşâd oldum      

Cân u dilden ne ki dirler ise münḳâd oldum 
Şiddet-i nefs ile geh pertev-i şeddâd oldum370                 

Gehi gümrâhda gehi aḳṭâb ile evtâd doldum371     

Nefs-i bed-ḫˇâhemi öldürmege cellâd oldum      

Cigerüm zaḥmetle Süleymân gibi ḳaṣṣâd oldum372 
Gehi mübtelâlar ile zümre-i eşhâd oldum373           

 
367 Öte, s. 30; Kardaş, s. 146'da "Taht-ı ʻizzetde gehî gerçi ki ..."; Coşkun, 

s. 649'da "Taht-ı ʻizzetde de kerrât ile şehzâd oldum" şeklindedir. 
368 Öte, s. 30; Kardaş, s. 146'da "Yıḳılup geh ġam u ḥicrân ile nâşâd 
oldum" şeklindedir. 
369 Öte, s. 30'da "Şeref-i zühd ile geh eşref-i ʻubbâd oldum"; Kardaş, s. 

146'da " Şeref-i zühd ile geh eşref-i ʻibâd oldum"; Coşkun, s. 650'de 
"Şeref-i zühd ile ki, eşref-i zehhâd (aslında zühhâd olmalı) oldum" 
şeklindedir. 
370 Öte, s. 30'da "Şiddet-i nefs ile ebter-i şeddâd oldum"; Kardaş, s. 147'da 
"Şiddet-i nefsle geh berter-i şeddâd oldum"; Coşkun, s. 650'de "Şiddet-i 
nefs ile ki, bed-ter-i şeddâd oldum" şeklindedir. 
371 Öte, s. 30'da "Gehî hem-zâd olup ḳutb ile evtâd oldum" şeklindedir. 
372 Öte, s. 30; Kardaş, s. 147'da "Cigerim zaḥmına Selmân gibi faṣṣâd 

oldum"; Coşkun, s. 650'de "Çekerin zaḥmına Selman gibi ḳaṣṣâd oldum" 
şeklindedir. Fakat gerek mecmuada gerekse Coşkun'un tez çalışmasında 

"ḳaṣṣâd" kelimesi geçse de bu kelime sözlükte yoktur. Diğer kaynaklarda 

geçen "faṣṣâd" kelimesi sözlükte "kan alıcı, kan alan, cerrah" gibi 
anlamlara gelmekte ve beytin anlamını tamamlamaktadır. 
373 Öte, s. 30; Kardaş, s. 147'da "Gehî mollalar ile zümre-i irşâd oldum" 
şeklindedir. Coşkun'un tez çalılmasında bu mısra bulunmamaktadır. 
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Gehi erbâş-ı ḳumar-baz ile nerrâd oldum374      
Gehi simarlıġ idüp gâhice şeyyâd oldum375           

Gerçi kim oḳumada yazmada üstâd oldum  

Yazmamış Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî376        

Ḥaberüm yoḳ güzelüm kimden alayım ḫaberi 
 

Ḳanda bulsam anı kim yoḳda degil varda yoḳ       

‘Âşıḳ-ı zârda yoḳ dilber-i mekkârda yoḳ377             

Nüh felek şeş cihet ü seb‘a-i seyyârda yoḳ          

Ẓahir ü bâṭın ü a‘yânda esrârda yoḳ378                 

Ḥâl-i müstaḳbel ü evżâ ile eṭvârda yoḳ379                    

Gül ile zârda yoḳ baġ ile gülzârda yoḳ380               

Mıṣr u Şam Ḥaleb Mekke Sînâ'dada yoḳ381   

Yemen ü Hind ü Buḫarâ ile Tatar'da yoḳ              

 
374 Öte, s. 30'da "Gehî evbâş-ı kumarbâz ile nerrâd oldum"; Kardaş, s. 

147'da "Gehî evbâş u ḳumar-bâz ile zâd oldum"; Coşkun, s. 650'de "Kâh 
o baş kumarbaz ile terrâd oldum" şeklindedir. 
375 Coşkun, s. 650'de  "Kâh bis-marlık idüp gâhice sayyâd oldum" 
şeklindedir. 
376 Öte, s. 30; Kardaş, s. 147'te "Yazmamış Ḳādî vü Keşşāf ü Cerîr ü 

Ṭaberî"; Coşkun, s. 650'de "Yazmamış Kadî-i Keşşâf Harir-i Taberi" 
şeklindedir. 
377 Öte, s. 31; Kardaş, s. 147; Coşkun, s. 650'de "ʻÂşıḳ-ı zârda da yoḳ 

dilber-i mekkârda da yoḳ" şeklindedir. 
378 Öte, s. 31; Kardaş, s. 147'de "Ẓâhir ü bâṭın ü ʻayân ile esrârda da yoḳ" 
şeklindedir. Coşkun'un tez çalışmasında bu mısra bulunmamaktadır. 
379 Öte, s. 31; Kardaş, s. 147'de "Ḥâl ü müstaḳbel ü mâzî ile et(d)varda da 
yok"; Coşkun, s. 650'de "Hal ü müstakbel evzâ ile etvârda da yok" 
şeklindedir. 
380 Öte, s. 31; Kardaş, s. 147'de "Gül ile ḫârda degil ḫâr ile gülzârda da 

yoḳ"; Coşkun, s. 651'de "Gül ile hârda yok, bag ile gülzâr da yok" 
şeklindedir. 
381 Öte, s. 31'de " Mısr ü Şām ü Ḥaleb ü Mekke vü Sînāda da yok"; Kardaş, 

s. 148'de " Mısr ü Şām ü Ḥaleb ü Mekke vü seyyarda da yok"; Coşkun, s. 
651'de "Mısr ü Şam ve Haleb Mekke-i seyyâr da yok" şeklindedir. 
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Gȗşe-i meykede vü ḫâne-i ḥammârda yoḳ382       

Künc-i dükkânda degil şehr ile bâzârda yoḳ             

Nice vaṣf itsem anı kim der ü dîvârda yoḳ383                  

Nîk ü dîvârda degil âsân ile düşvârda yoḳ384            

Ebr-i barân-fiken dîde-i enhârda yoḳ385    

Ser-te-ser ḫayl-i cihân Aḥmed-i Muḫtâr'da yoḳ386   

Daḫi ser cümle mȗhâcirde vü enṣârda çoḳ           
Fıkh u tefsîr ü âyât387 ile âsârda yok388                  
 

[11a] Ḳalb-i virân-ı Senâyî-i dil-i inkârda yoḳ389                                

Aṭlas-ı kühne degil dirhem dinârda yoḳ390  
 

Yazmamış Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî391    

 
382 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de "Gûşe-i meygedede ḫâne-i ḫammarda da 
yok"; Coşkun, s. 651'de "Kûşe-i mey-gedede hâne-i humârda da yok" 
şeklindedir. 
383 Bu mısra sadece Coşkun, s. 651'de bulunmaktadır. 
384 Öte, s. 31; Kardaş, s. 147; Coşkun, s. 651'de "Nîk ü bedde degil âsân 
ile düşvârda da yok" şeklindedir. 
385 Öte, s. 31'de "Âb-- bârân fiken dîde-i ezhârda da yok"; Kardaş, s. 
147'de "Ebr ü bârân -ı felek dîde-i enhârda da yok" şeklindedir. 
386 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de "... Künbed-i devvârda da yok" 
şeklindedir. 
387 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de " ... ehâdîs ile âsârda da yok" şeklindedir. 
388 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de mecmuada olmayıp tez çalışmalarında 

olan şu mısra da vardır: "Şecer-i Baġ-i İrem'de biten esmarda da yoḳ" 
şeklindedir. 
389 Öte, s. 31'de " ... dil-efkârda da yok"; Kardaş, s. 148'de " ... dil-figârda 
da yok" şeklindedir. 
390 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de "Atlas u Kemhâ degil dirhem ü dînârda 
da yok"; Coşkun, s. 651'de "Atlas-ı kemen-hâda değil dirhem ü dinâr da 
yok" şeklindedir. 
391 Öte, s. 31; Kardaş, s. 148'de "Yazmamış Ḳâdî vü Keşşâf ü Cerîr ü 

Ṭaberî"; Coşkun, s. 651'de "Yazmamış Kadî-i Keşşâf Harir-i Taberi" 
şeklindedir. 
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Ḥaberüm yoḳ güzelüm kimden alayım ḫaberi 
 

‘AZBȊ392 
Feilâtün /feilâtün/feilâtün/feilün 

Ḥamdüliʼllâh ki derȗnum yine söyledi kederi393  
Meyvedâr oldu bu dem çünkü zebânım şeceri394 

Destime ḫâme olup yazmaġa bu şi‘r-i teri           

Pîr rıża verdi baňa diňle ḥaberden ḫaberi  

 
392 Şiir terci-i bent nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Azbi Baba ve şiirleri hakkında kaynaklarda birçok 
bilgi bulmak mümkündür. Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: Sibel 
Bayram, Azbi Baba Hayatı-Eserleri-Sanatı ve Divanı (İnceleme-
Tenkitli Metin), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 
2006, s. 178-184; Mehmet Erol, Azbi Baba Divanı (İnceleme-Metin), 
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Çanakkale, 2002, s. 246-250. Özmen, Cilt: 3, s. 263'te Azbî'nin kısa 
hayatını şöyle vermektedir: "Gerçek kişiliği hakkında kısıtlı ve sınırlı 
bilgiler bulunan Azbi, on sekizinci yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı. 
Kütahya'lı olup, Mısri-i Niyazi'yi Limni adasına sürgüne götüren 
çavuştur. Ancak, önceleri Niyazi'den el alıp, halveti olmuş, sonraları 
Bektaşiliğe intisab etmiştir. Gerçek adı Mustafa'dır. Merdivenköy'ündeki 
Şah Kulu dergahında yatar. Kabir taşında bir yazı yok. Ancak, üzerinde 
eski yazıyla kabartma bir Elif harfi resmolmuş. (H.1149/M.1736) yılında 
ölmüştür. Şiirlerinde Hurufilik, Alevilik ve Vücudun birliği görüş ve 
inanışları açık olarak savunulmaktadır. Mısri-i Niyazi'ye de bir çok 
nazireler yazmıştır. Allah, Muhammed, Ali üçlüsünün oluşturduğu 
birlikte tarikat yolunun belirlendiğine inanır. Tarikatta "Doğruluk - 
Bağlılık - Sıdk" kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini savunur. Şiirlerin 
de öğütleyici tarikat ilkelerini, açıklayıcı ve öğretici bir içerikle verir. 
Bunları bilmeyenlerin, "Toplulukta yeri yoktur" der." 
393 Bayram, 2006, s. 178'de "Ḥamdüliʼllâh ki derûndan yine sildüm 

kederi"; Erol, 2002, s. 246'da "Ḥamdüliʼllâh ki derûndan sildim kederi" 
şeklindedir. 
394 Bayram, s. 178'de "... seḥeri" şeklindedir.  
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Lî-me‘allâh göňül ḥaḳ bilüben fîh ü şeri395             

Ḳanda baḳdıysa gözüm gördü Ḫudâ'dan eseri396      

Çünkü Allah ezelî Âdeme verdi ẓaferi397             

Ḳıldı Âdem'de emânet398 bu ṣuret güheri            

Oldu âyine Muḥammed oňa ḳıldı naẓarı          
İşbu gizden399 bu fenâ ‘âlemine saldı çeri           

Sûre-i İḳrâ ile eyledi ‘arż-ı hüneri400                

Feseyekfîkehümüʼllâh401 oluben tâc u seri402 

Perde-i ḥaḳḳa sivâ aňla sözi ile deri403     

Yazdı hem Ḳâżȋ-i Keşşâf-ı Cerîr-i Ṭaberî404     
 

Pîrden aldım ezel-i lem-yezelîden ḫaberî405 

 
395 Bayram, s. 178'de ve Erol, s. 247'de "Ley maʻallâh eline ḳıldı çü âdem 
seferi" şeklindedir. Mecmuadaki şiir ile yapılan tez çalışmalarındaki şiirler 
arasında mısra ve bentlerin yerleri bakımından  farklılıklar bulunmaktadır. 
396 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 246'da "Kanda bakdıysa gözüm gördü 
güzelden eseri" şeklindedir. 
397 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 247'de "Ḳul hü vaʼllâhü eḥad âdeme virdi 

çü feri" şeklindedir. Her iki tezde de bu mısradan sonra "Küllü şeyʼin 

ḫâlikun lâ ʻâleme ṣaldı çeri/açdı peri" mısrası gelmektedir. 
398 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 247'de "... emanet ki ..." şeklindedir. 
399 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 247'de "İş bu âdem ..." şeklindedir. 
400 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 247'de bu mısradan sonra "Çü bu demdür 
yine oldum degil imiş güzeri" mısrası gelmektedir. 
401 "Onlara karşı Allah sana yeter." Bakara: 1/137. 
402 Bayram, s. 178 ve Erol, s. 247'de bu mısradan sonra "Sâniyâ/Saniyen 

ḳıldı musaḫḫar aña bu baḥr ü beri" mısrası geçmektedir. 
403 Bayram, s. 179'da "Perdedür Ḥaḳḳ'a sivâ añla sözüm añla deri"; Erol, 

s. 247'de "Perdedir Ḥaḳḳ'a sivâ añla sözüm etle deri" şeklindedir. Ayrıca 
her iki çalışmada da bu mısradan önce şu mısra kaydedilmektedir: "İtdi 

Ḥaḳ oldugına âdemün isbat şeceri". 
404 Bayram, s. 179'da "Yazdı Ḳâżı vü Keşâf  u Cerîrî Ṭaberî"; Erol, s. 

247'de "Yazdı hem Ḳâżî vü Keşşâf   ü Ḥarîr ü Ṭâberî" şeklindedir. 
405 Bu mısra Bayram, s. 179'da olmakla birlikte, Erol, s. 247'de 
bulunmamaktadır. 
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Oḳudum ḳavl-i  ‘Alî'den ḥaber-i mu‘teberî406 
 

‘Aşḳ ile pür  ṭuralım her siḥri yâd olalım407             

Mâsivâdan elimiz ḳâṭ‘  idelim yâd olalım408       

Yeter inṣâf edelim nârıňa409 ifsâd olalım             

Nefs-i bedḫ ͮ âhıň elinden yeter âzâd olalım 
Münker-i bed la‘în fitne-i cellâd olalım410         
Gâhi aġlayalım gâhice pür-şâd olalım411         
Gâhi bir gülelim gâhîce nâ-şâd olalım412                                        
Dilberiň lehçesini yazmada behzâd olalım413 
Sevmede şol güzeli fen ile üstâd olalım                     

Söze doḳunanı hem414 cevrine mu‘tâd olalım   

 
406 Bu mısra Bayram, s. 179'da olmayıp Erol, s. 247'de bulunmaktadır. 
407 Bu mısra ve devamındaki iki mısra Bayram ve Erol'un tez 

çalışmalarında bulunmamaktadır. Bunlar;  Bayram, s. 181'de " Gel süḫan-

âvâz olup ṣâḥib-i icâd olalım/ Oḳuyup yazumda hem ʻilmiyle imâd 

olalum/ Pâk rû ölümde biz her seḥer âbâd olalum" şeklinde; Erol, s. 

248'de ise "Gel süḫan-âvâz olup ṣâḥib-i icâd olalım/ Oḳuyup yazmada 

hem ʻilm ile ʻummâd olalım/ Pâk rû olmada biz her seḥer âbâd olalım" 
şeklindedir. 
408 Bayram, s. 182'de "Mâsivâdan eylemez ḳatʻ idüben yâd olalım"; Erol, 
s. 248'de "... idüben yâd olalum" şeklindedir. 
409 Bayram, s. 182'de ve Erol, s. 248'de "... ṭârik-i ..." şeklindedir. 
410 Bayram, s. 182'de ve Erol, s. 249'da "ʻAmeli yoḳ kişinüñ nefsine cellâd 
olalum" şeklindedir. 
411 Bayram, s. 182'de "Gâhi bir aġlayalum gâhîce bir şâd olalum"; Erol, s. 
249'da "Gâhi bir aġlayalım gâhice şâd olalım" şeklindedir.  
412 Bayram, s. 182'de ve Erol, s. 249'da  "Gâhi âbâd olalum gâhîce berbâd 
olalum" şeklindedir. 
413 Bu mısradan sonra Bayram, s. 182'de ve Erol, s. 249'da "Vuṣlat-ı dilber 

içün bende -i ṣayyâd olalum" mısrası vardır. 
414 Bayram, s. 182'de "Soralım ẕevḳin anıñ ..."; Erol, s. 249'da "Sürelim 

ẕevḳin anıñ ..." şeklindedir. 
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Daġ-ı ‘aşḳında ġam-ı ‘aşḳ ile415 Ferhâd olalım  

Kâmilân zümresine gel göňül ilḥâd416 olalım      

[11b] Bir bilüp ḥaḳḳı yine ḥaḳ ile bir zâde olalım417   

Yazdı hem Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî418 

Pîrden aldım ezel-i lem-yezelîden ḫaberî419 

Oḳudum ḳavl-i  ‘Alî'den ḥaber-i mu‘teberî420 
 

Genc-i esmâda daḫi sırr-ı müsemmâda ara421      

Ḥâlet-i cezbeye gel422 düş cennet-i me’vâda ara    

Yüzüň üzre sürinüp rȗz-ı şeb-i îmâda423 ara             

Pâk idüp âyine-i ḳalb-i mücellâda ara          

Her  ḥȗba virme göňül Yȗsuf-ı zîbâda ara424      

Yürü Mecnȗn ola425 gör maḳsadı Leylâ'da ara426      

 
415 Bayram, s. 182'de ve Erol, s. 249'da "Daġ-ı ʻaşkında anıñ ʻaşḳ ile ..." 
şeklindedir. 
416 Bayram, s. 182'de "... icâd ...";Erol, s. 249'da "... ilḥâḳ ..." şeklindedir. 
417 Bayram, s. 182'de "Birliyüp Ḥaḳḳ'ı yine ḫalḳa biz üstâd olalum"; Erol, 

s. 249'da "Birleyip Ḥaḳḳ'ı yine Ḥaḳḳ'a üstâd olalım" şeklindedir. 
418 Bayram, s. 182'de "Yazdı Ḳâżı vü Keşâf  u Cerîrî Ṭaberî"; Erol, s. 

249'da "Yazdı hem Ḳâżî vü Keşşâf   ü Ḥarîr ü Ṭâberî" şeklindedir. 
419 Bu mısra Bayram, s. 182'de olmakla birlikte, Erol, s. 249'da 
bulunmamaktadır. 
420 Bu mısra Bayram, s. 179'da olmayıp Erol, s. 247'de bulunmaktadır. 
421 Bu mısradan önce her iki tez çalışmasında şu mısra bulunmaktadır: 

"Sendedir pâdişâhım ʻarş-ı muʻallâda ara". Sonrasında ise "Oḳu esmâyı 
dilâ sırr-ı müsemmâda ara" mısrası bulunmaktadır. 
422 Bu kelime "gel", her iki tez çalışmasında da bulunmamaktadır. 
423 Bayram, s. 179'da "... ruz u şeb mahda ara"; Erol, s. 247 "... rûz-ı şeb 
ara da ara" şeklindedir. 
424 Bayram, s. 179'da "Herkese virme gönül sen yüri dünyada ara"; Erol, 
s. 247'de "Herkese verme gönül Yûsuf-ı zîbâda ara" şeklindedir. 
425 Bayram, s. 179'da "... olma ..." şeklindedir. 
426 Bu mısradan sonra her iki tezde de "İkilikden geçüben zîr ile bâlâda 
ara" mısrası bulunmaktadır. Mecmuadaki şiirde ise bu dize 
bulunmamaktadır. 
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Terk idüp da‘vâyı daḫi yine iḫfâda ara427             
Öziňi428 kimseye fâş etme göňül sâde ara               

Maḥzen-i sırr-ı elif  ‘âḳil ü dânâda  ara   

Ḫaber-i ḳâf-ı gedâ meşreb-i ‘anḳâda ara429  
 

Daḫi deyr-i külliyâ430 Mescid-i Aḳṣâ'da ara          

Beyt-i muḳaddesde ka‘be-i ‘ulyâda ara431   

Yeme içme uyuma ḳalb-i muṣaffâda ara             

Ḥâ ile ḳâfda daḫi432 ḳâf ile hem ḥâ'da ara  
Menzili yermege433 gel lâyı ko illâda ara              

Yazdı hem Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî434  
 

Pîrden aldım ezel-i lem yezelîden ḫaberî435 

Oḳudum ḳavl-i  ‘Alî'den ḥaber-i mu‘teberî436 
 

Ḥażret-i faḥr-i cihân ‘âleme sulṭanda daḫi          

 
427 Bayram, s. 179'da "Terk idüp ʻacep deryâyı daḫı ihfâda ara"; Erol, s. 

247'de "Terk edip ʻucb u riyâyı daḫi iḫfâda ara" şeklindedir. 
428 Bayram, s. 179'da ve  Erol, s. 247'de "Râzuñı ..." şeklindedir. 
429 Bayram, s. 179'da "Her seḥerden gele Ḥaḳ Ḥaḳ sesi eşyâda ara"; Erol, 

s. 247'de "Âb-ı ḥayvân-ı dil-i ẓulmet-i şeydâda ara" şeklindedir. Ayrıca 

mecmudaki mısra Bayram, s. 179'da "Ḫayr u Ḳâf u gedâ meşreb ol 

ʻanḳâda ara"; Erol, s. 247'de "Ḫaber-i Ḳâf gedâ-meşrebiol ʻAnḳâda ara" 
şeklindedir. 
430 Bayram, s. 180'de "Gir kenisâya çaġır..."; Erol, s. 247'de "Gir kilisâya 
çaġır ..." şeklindedir. 
431 Her iki tez çalışmasında da bu mısra bulunmamaktadır. 
432 Bayram, s. 180'de ve Erol, s. 247'de "Ḥâ ile ḳâfı oḳu ḳâf ile ..." 
şeklindedir. 
433 Bayram, s. 180'de ve Erol, s. 247'de "Menzil-i birlige ..." şeklindedir. 
434 Bayram, s. 180'de "Yazdı Ḳâżı vü Keşâf  u Cerîrî Ṭaberî"; Erol, s. 

247'de "Yazdı hem Ḳâżî vü Keşşâf   ü Ḥarîr ü Ṭâberî" şeklindedir. 
435 Bu mısra Bayram, s. 180'de olmakla birlikte, Erol, s. 247'de 
bulunmamaktadır. 
436 Bu mısra Bayram, s. 180'de olmayıp Erol, s. 247'de bulunmaktadır. 
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Şîr-i Yezdân ola server-i merdânda daḫi437   

Âdeme ḫuld virüp ḳaldıġı noḳṣânda daḫi438         

Daḫi439 Ḥavvâ ananıň ḳıldıġı efġânda daḫi    

Ḥaḳ'dan özge kim ola gizlüde meydanda daḫi  

Hem ṣırâṭ üzre yürür hem440 kefe-i mîzânda daḫi   

Sırr-ı târında441 ‘ayân mihr-i cihân-bânda daḫi        

Ṭâ‘at u ‘âyed442 ile oḳunan ezânda daḫi                 

Berḳ-ı hâtıfda bile eyle yârânda daḫi443        

İden ol eyleyen ol ẓâhir ü pinhânda444 daḫi            

Gözlerim ḳanda baḳar maṭlab-ı cânânda daḫi            

Zaḫm-ı eydîden445 aḳan çeşme gibi ḳanda daḫi   

Câr kitâb içre ‘ayân âyet-i Ḳur’ân'da daḫi446                      

Yazdı hem Ḳâżi-i Keşşâf Cerîr-i Ṭaberî447 448 

 
437 Bayram, s. 180'de "Şîr-i Yezdân-ı Ḫudâ ḥazret-i dânâda daḫı"; Erol, s. 

248'de "Şîr-i Yezdân-ı Ḫudâ Ḥazret-i Mervânda daḫi" şeklindedir. 
438 Bayram, s. 181'de "Âdemüñ ḫuldde yiyüp etdigi ʻisyânda daḫı"; Erol, 

s. 248'de "Âdemin ḫuldda yiyip etdiği ʻisyânda daḫi" şeklindedir. 
439 Bayram, s. 181'de ve Erol, s. 248'de "Yine ..." şeklindedir. 
440 Bu kelime her iki tez çalışmasında da yoktur. 
441 Bayram, s. 181'de ve Erol, s. 248'de "Şeb-i ṭarîḳde ..." şeklindedir. 
442 Bayram, s. 181'de "Tâʻat-i abid ..."; Erol, s. 248'de "Tâʻat-i ʻabd ..." 
şeklindedir. 
443 Bayram, s. 181'de "Berḳ-i ḫâtifden ʻayân ebriyle bârânda daḫı"; Erol, 

s. 248'de "Berḳ-i ḫâteften ..." şeklindedir. 
444 Erol, s. 248'de "... bâṭında ..." şeklindedir. 
445 Bayram, s. 181'de ve Erol, s. 248'de "Zaḥm-ı Eyyûdan ..." şeklindedir. 
446 Bayram, s. 180'de "Çâr kitâb içre beyân it Furḳânda daḫi"; Erol, s. 

248'de " Çâr kitâb içre beyân olundu Furḳânda daḫi" şeklindedir. 
447 Bayram, s. 181'de "Yazdı Ḳâżı vü Keşâf  u Cerîrî Ṭaberî"; Erol, s. 

248'de "Yazdı hem Ḳâżî vü Keşşâf   ü Ḥarîr ü Ṭâberî" şeklindedir. 
448 Bayram, s. 180-181'de ve Erol, s. 248'de ayrıca şu mısralarda 
bulunmaktadır: 

    Ḫātem u ķudret ile ḥükm-i Süleymān’da daḫi 

    Cevr-i Yūsuf’la ma‘ān nāliş-i Ken‘ān’da daḫi 
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[12a] 

Pîrden aldım ezel-i lem yezelîden ḫaberî 

Oḳudum ḳavl-i  ‘Alî'den ḥaber-i mu‘teberî449 
 
Leyse fi’d-dâr olan ġayr ile deyyârda var450    
‘Âbid ü fâcir ile mü’min küffârda451 vâr       

Pîr ü bir târa daḫi ehle hem zârda var452                    

Sitem ü cevr ü ġam ḥabîs-i ġubârirde var453   

Herkesin ḥâlin beyân mȗrda var mârda da var454   

Pertev-i ẓıll-i Ḫudâ fitne mekkârda da var455         

‘Arṣa-i rȗ-yı zemîn günbed-i devvârda da var           
Dervişiň ekl idüben456 çektigi esrârda da var     

Ruḥ-ı ḳȗdside ‘ayân457 Aḥmed-i Muḫtâr'da da var    

Sırr-ı ḥîle cümle muhâcirde ve enṣârda da var   

Kemterîn458 ‘âşıḳ-ı zâr-ı ‘Azbî-i pür-kârda da var    
 

 
    Gökden İbrāhîm’e inmiş yine ķurbānda daḫi 

    Yine sabrı ile ḥükmi ile fermānda daḫi 

    Hem raķîbden görünür hem yine cānānda daḫi    
449 Bu mısra Bayram, s. 181'de olmayıp Erol, s. 248'de bulunmaktadır. 
450 Bayram, s. 183'te "Leyse fiʼd-dârı velâ ġayr ile debbârda da var"; Erol, 
s. 249'da "Leyse fiddâri velâ ġayr ile deyyârda da var" şeklindedir. 
451 Bayram, s. 183'te ve  Erol, s. 249'da "... küffârda da ..." şeklindedir. 
452 Bayram, s. 183'te ve  Erol, s. 249'da "Dem-i şâdîde daḫı âh ile hem 
zârda da var" şeklindedir. 
453 Bayram, s. 183'te ve  Erol, s. 249'da "Sitem ü cevr ü ġam-ı cünbiş-i 
aġyârda da var" şeklindedir. 
454 Bayram, s. 183'te "Herkesüñ hâlin beyân mûrda da var nârda da var" 
şeklindedir. 
455 Bayram, s. 183'te ve Erol, s. 249'da  "Pertev-i ẓıll-ı ḫudâ âbda da nârda 
da var" şeklindedir. 
456 Bayram, s. 183'te ve Erol, s. 249'da "... ekl-i beliġ ..." şeklndedir. 
457 Bayram, s. 184'te "Rûḥ-ı ḳuddus-i beyân ..."; Erol, s. 249'da "Rûḥ-ı 

ḳudsî-i beyân ..." şeklindedir. 
458 Bayram, s. 184'te ve Erol, s. 249'da "Kemter-i ..." şeklindedir. 
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Yazdı hem Ḳâżi-i Keşşâf  Cerîr-i Ṭaberî459 460    

Pîrden aldım ezel-i lem yezelîden ḫaberî 

Oḳudum ḳavl-i  ‘Alîden ḥaber-i mu‘teberî461 
 
[12b-13a tamamen boştur.] 
 

 

[13b] Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳutbü’l-Ârifîn Ḥażret-i Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş 

Veliyyuʼllah kuddȗse sırrahûʼl-‘azîz Ḥażretlerinin ve velâyât-ı be-

ṭarîk-ı nâciyye-i irşâdnâmesinde beyân olunmuşdur. 

Bʼism-i şâh                 İsm-i şâh                    Cism-i şâh 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

Cevâhir-i ḥamd-i sipâs-ı nâ-maḥdȗd. Ve zevâhir-i şükr-i bî-ḳıyâs-

ı nâ-ma‘dȗd, ol fettâhu’l-ḳulȗb, ġaffâru’ẕ-ẕunȗb, vâcibü’l-vücȗd, 

ṣâḥibü’l-kerem ve’l-cȗd, ḫâliḳ-ı bî-zevâl, ṣâni‘-i lâ-yezâl olan Ḥayy-

ı Ḳayyȗm. Ve velâyât-ı dergâh-ı cemâl-i celâlât. Ve bârgâh-ı 

Yezdân-ı Ḫudâ ve sırr-ı ekber-i pîr te‘âlâ ‘aẓamet-i şâha nisâr olsun 
ki  

 
459 Bayram, s. 184'te "Yazdı Ḳâżı vü Keşâf  u Cerîrî Ṭaberî"; Erol, s. 

249'da "Yazdı hem Ḳâżî vü Keşşâf   ü Ḥarîr ü Ṭâberî" şeklindedir. 
460 Bayram, s. 183'te ve Erol, s. 249'da ayrıca şu mısralar da vardır: 
    Miyve-i tâze ile hem gül-i sad barda da var 

    Gülşen-i bâġda daḫi hicr ü sitem-kârda da var 
    Mîr ü ednâda beyān ‘âleme hünkârda da var 

    Bî- mürüvvetde daḫi ġayret ile ‘arda da var 

    Âb-ı engûrde daḫi pür-şode dem zârda da var 

    Eser-i ṣun-'i Ḫudâ yoķda da var varda da var 

    Si vü dü se daḫi şeşte daḫi ham çarda da var 
461 Bu mısra Bayram, s. 184'te olmayıp Erol, s. 250'de bulunmaktadır. 
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 كان هللا ولم يكن معه شيا 462

yerler ve gökler ve ‘arş-ı kürsi ve levḥ-i ḳalem ve sâir cem‘-i eşbâḥ 

ve ittibâ‘ efrîdeden nesne yoġiken ol şâh-ı muṭlaḳ var idi ve ol 

mülk-i vaḥdetde pertev nȗr-ı cemâlinden bir tecellî iẓhâr idüp 

cümle mevcȗdâtı ẓuhȗra getürüp ‘âlemi ve âdemi ve ‘aşḳ üstüne 
giriftâr eyledi.  
beytdir  

Ezel pertev-i nȗr-ı tecellî dem […] ‘aşḳ-ı pîrastedir 
Ve ateş-i [...] ‘âlem […] 

[14a] Ġayr-i ma‘dȗd ol muṭahhar ve münevver ki ḥaḳḳında celle 
ve ‘alâ buyurdular:  

 لوالك لوالك لما خلقت االفالك 463

sırr-ı velâyât, server-i şâh-ı nübüvvet, mihr-i mâh hüviyet, maẓhar-

ı nȗr-ı eḥadiyet, a‘nî ḥażret-i risâlet penahâ nisâr olsun ki, 

 خلقت االشياء الجلك و خلقتك الجلي 464  

mażmȗnu onun şân-ı şerîfine nâzil ve menzil olmuşdur ki ve daḫi 
selâm feyż, cevr, pîr ‘alîyyü’l-a‘lâ sırr-ı velâyât-ı âl-i‘abâ el-evlâd-ı 

Rasȗl şâhid-i meşhȗd ve eṣḥâb-ı güzîn ve erbâb-ı ‘ayne’l-yaḳîn ki 

nur-ı hidâyete ṭâli‘ mes‘ȗd ve ehl-i nâciyyeniň üzerine  olsun ki  

‘âmil-i  evvel-i şerî‘at ve delîl-i ṭarîḳat  ve kâmil-i ma‘rifet ve vâṣıl-
ı ḥaḳîḳatlerdir. Ammâ ba‘de  ey  ṭâlib! Esrâr ve irşâd, enbiyâ ve 

râġıb-ı mertebe-i sülȗk Ḥatemü’l-Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr 

Ḥâcî Bektaş Velî el-evliyâ: Ey ṭâlib, şöyle bilgil oña olaġıl ki  İzd ü 

Yezdânî te‘alâ nur-ı ezelde ve ‘âlem-i eḥadiyyette  

 
462 "Allah (c.c.) kendisinin dışında hiçbir şey yokken de vardı." Ayet ve 
hadis değildir. 
463 "Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Ben âlemleri yaratmazdım." Hadis 
olup olmadığı konusunda ihtilaflı bir sözdür. Kütübü Sitte adlı hadis 
külliyatında böyle bir hadis bulunmamaktadır.  Ayrıca bu hadis, Diyanet 

İşleri Başkanlığının resmi isternet sitesinde bulunan "Riyazüʼs-sâlihin 
(Cilt: 1-2-3)" adlı eserde de  olmadığı görülmüştür.  
464 "Eşyayı, yani dünyayi senin için yarattım. Seni de benim icin yarattim." 
manasında bir sözdür. 



153 

 

 كنت كنزا محفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف 465

ḥasebince kendünüñ zât-ı bâkî bir  genc-i nihân-ı lâ-mekân iken ve 

cümle ‘âlemden ve cemî‘-i efrîdeden daḫi   

 و  هللا   غ  ن  ي   ع  ن    ال  ع  ال  مين  466             

mefhȗmunca ġaniy-yi muṭlaḳ ve münezzeh ve muḳaddes sulṭân-ı 

sırr-ı Yezḍân şâh-ı velâyet iken yaḳâżâ-yı ‘aşḳ-ı ezeli ve muḳteżâ-

yı şevḳ lem-yezelî żuhȗra gelüp celle te‘âlâ zât-ı bizzât i‘tibârıyla  

kendü kendüsine tecelli eyledi. Ve kendü cemâli bâ-kemâline ‘âşıḳ 
oldu  
beyt467   
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

‘Âşıḳ oldı kendü kendü özine 

Ma‘şuḳ oldı kendüsi kendüsine 

Çünkü ol feyyâż-ı şâh-ı ḳadîm 
Ve padişah-ı velâyet-i kerîm   
 

kendü kendʼözine ‘âşıḳ oldı diledi kim kendü cemâline ve sırr-ı 

zât-ı velâyet-i bâ- kemâline bir âyine  ḳarşu ṭutup dâim kendü 

cemâlini ol âyinede müşâhede eyleye ve kendi kemâl-i ḳudretini ve 

‘ażametini ve genc-i bî-nihâyetini iẓhâr idüp [14b] Cemî‘ ‘âlemi ve 

âdemi ol âyinenin ‘aks-i nȗrundan var eyleye. Pes evvelâ kendünün 

sırr-ı ẕât-ı pâk-i Ṣamediyyet'inden ve nȗr-ı pâk-i velâyet-i 

 
465 "Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, bundan dolayıdır ki halkı 
yarattım, yokken var ettim." Hadis-i kutsidir. Hadis uleması bu hadisin 
mevzû (sonradan uydurma) olduğunu söylerse de tasavvuf ehli, bunu 
sahih kabul eder ve hadise çok değer verirler. Bursalı İsmail Hakkı'nın bu 
hadisi açıklayan "Kenz-i Mahfî" adlı bir eseri vardır. (İskender Pala, 
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, 23. basım, Kapı Yayınları, İstanbul, 
2013, s. 266) Bkz: İbrahim Hakkı Aydın, "Kenz-i Mahfi", DİA, Cilt: 25, 
2002, ss. 258-259. 
466 "Şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç 
değildir, her şey ona muhtaçtır.)" Al-i İmran: 3/97. 
467 Müstensih beyit başlığı altında verse de kıtʼa özelliği göstermektedir. 

Bu nedenle kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
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Ehadiyyet'inden sırr-ı Muḥammedî ve nȗr-ı Ahmedî'yi var eyledi. 

Nitekim Rasȗl-i Ekrem keşf-i râz idüp kendünün sırr-ı ḥaḳîḳat-i 

ezeliyyesinden ḥaber verdi:  

واول ما خلق      واول ما جلق هللا روحي    اول ماخلق هللا نوري (مع  )قال النبي 
 هللا عقلي   واول ما خلق هللا القلم 468

Bu dört ḥadîs-i şerîfin ḥaḳîḳati bir şey der ki: Ḥaḳîḳati 

Muḥammediyye dirligin merâtib-i ḥaysiyetiyle dört olur ve dördü 

daḫi ḥaḳîḳati Muḥammediyye cümleden esbaḳ ve aḳdem 

eydügüne delâlet ider ve buna ḳuṭbu’l-‘ârifîn el-evliyâ sırr-ı velâyet-

i noḳṭa-i bi’l-lezzât sırr-ı ekber diyü buyurmuşlar. Ḥaḳ Celle ve ‘alâ 

ḥażretinde rȗz-ı ezelden cümle ṭâlibân sırr-ı Ḫudâ ve ‘âşıḳân-ı 
velâyet cemâl-i ‘ale’l-kibriyâ,  

 من ر اني فقد ربي الحق 469

hadîs-i şerif mȗcibince cemâl-i Ḥaḳḳ-ı Yezdân ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye'den müşâhede itdikleriçün mir’ât-ı ḥażret-i 

merdân dirler. Ve cümle ervâḥından ẓuhur bulduġiçün ruḥ-ı a‘ẓam 

daḫi dirler ve bu evṣâf-ı cemîle ve aḫlâḳ-ı celîle pirlere muttâṣıf 
olan menba‘-ı ‘âlem ve âdem ve rȗḥ-ı a‘żam ve mir’ât-ı nȗr-ı 

velâyet sırr-ı ekrem çünkü sırr-ı ekber şâh-ı velâyet kendünün ẕât-

ı pâkini ve nȗr-ı cemâl-i ḥikmetini âyinede ḳıldı ve ol âyineye naẓar 

 
468 "Peygamber (selam üzerine olsun) dedi: Allah'ın ilk yarattığı şey benim 
nurumdur. Ve Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur. Ve Allah'ın ilk 
yarattığı şey aklımdır. Ve Allah'ın ilk yarattığı şey de kalemdir." Müstensih 
bu sözü hadis olarak verdiyse de tam bu metinde bir hadis, kaynaklarda 
mevcut değildir. Fakat "Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur." 
Şeklinde bir hadis rivayeti vardır. (Acluni, 1/265-266) Ayrıca Kütüb-i 
Sitte adlı eserde böyle bir hadis mevcut değildir. 
469 "Beni gören muhakkak Hak olan Rabbimi görmüştür." Hadisin aslı 
şöyledir:  

وفى أخرى للبخارى قال : قال رسول هللا )ص ع و( : من رآنى فى المنام فقد رآنى فان  

 الشىطان ال ىتمثل بى. 
"Buhari'nin bir rivayetinde Resûlullah (A.S.M) şöyle buyurur: Beni rüyada 
gören, gerçekten beni görmüştür, çünkü şeytan benim suretime giremez." 
İbrahim Canan, Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Cilt: 
4, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, s. 516; Canan, Cilt: 17, ss. 512-513. 
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idüp tecellî eyledi ve kendü kendüsine ol âyine-i mücellâdan ‘arż-ı 

cemâl eyledi. Pes ol cemâl-i lâ-yezâlîden ‘aşḳ-ı Yezdân-ı Ḫudâ 

ġalebe idüp baḥr-i muḥîṭ-i Eḥadiyyet'i cȗş u ḫurȗşa gelüp genc-i 

ezelî ve lü’lü lem yezelîsin îsâr idüp hezârı ‘âlemi ẓuhȗra getürmege 

tecellîden dem urup mevce geldi. Beyt "kâf nȗn" mûciddir. O 

deryânın onun iledir sebâtı eşyânın adıyla olsa "kâf nȗn" emrinden 

daḫi cemî‘ a‘yân vücȗda gelmege mülk-i ‘ademden ol mir’ât-ı 

ḥażretden yüz gösterüp yaḳâżâ-i ẓuhȗr eyledi. [15a] Ve cümle 

ḥaḳâyıḳ-ı eşyâ zebân-ı ḥâl ile bî-ḫurȗf bî-ṣavt onda bu kelâmı 
onda dedi.  
 
beyt470       

Mefâȋlün/ mefâȋlün 

Ki nice nice bâṭında  

Nice ġayb-ı ḥazâyinde  
 

Nice vaḥdet sarayında  

‘Ademde ḳalmışuz ‘ummiyâ  
 

Belî ṣadr-ı mu‘allâyuz 

Cȗ ṣâḥib-i ḳadr-i a‘lâyuz  

Velâkin sırr-ı iḫfâyuz  
 

Gerekdir bize isticlâ-i neşve çün cemî‘ ṣıfât-ı ġayyebât ‘âlem-i ṣȗret 

ta‘ayyüne gelmege muḳteżâ-yı ḥikmet-i ezelî üzre vâḳı‘ olup Ḥaḳ 

kübrâ-yı te‘âlâ bu ‘âlemin bünyâdını ‘aşḳlara urup  

 ا  ن  ما ا  م  ر  ه    ا  ذا ا  ر  ا  د   ش  ئ    ا  ن   ي  قول    ل  ه  ك  ن   ف  ي  كون  471     

fehvâsınca nuṭḳ-ı ẕât-ı Yezdân ḳudret-i şâh-ı velâyet diliyle 

söyleyüp kün ol mir’at-ı ḥażretden ki ḥaḳîḳat-ı Muḥammediyye'dir 

 
470 Müstensih beyit başlığı altında verse de Kıtʼa özelliği göstermektedir. 

Bu nedenle kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
471"Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak 'Ol!' demektir. O da 
hemen oluverir." Yasin: 36/82. 
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tecellî eyledi ve ol feyżân-ı lem‘ân mün‘akis olup cemîʻ irâdât-ı 

cihân ẓuhȗr idüp yerler ve gökler ve ‘arş ve kürsî ve levḥ-ı ḳalem 

ve ervâḥ-ı ‘ulviyyât ve süfliyyât ve ecsâm ve eşbâḥ ve ‘unṣuriyyât 
ve mücerredât ve cevâhir ve ‘arż-ı nebâtât ve ma‘deniyyât ve 

ḥayvânât ve bunlarıň envâ‘ın evṣâfın ve efrâdın ve cümle żâyi‘-i 

‘acîbeye ve nuḳȗş-ı ġarîbe ve cemî‘ eşyâ-i efrîde kem ketm-i 

‘ademde ma‘dȗm iken ol iḳtiżâyâ-i ‘aşḳ-ı ezelî tecellîsiyle "kâf nȗn" 
emrinden cümlesi var oldılar. 
beyt472                
fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Hiç mîdânîki ‘âlem ez-kucâst 

Yâ ẓuhȗr-ı naḳş-ı ‘âdem ez-kucâst473 

Genc-i dâniş-râ ṭılısm-ı muḥkem est 

İn ṭılısm-ı genc-i muḥkem ez-kucâst474 
 
Ve bir rivâyet olunur ki,  

اب فخلق من زبدها االرض  فذان هللا تعالي خلق جوهرة ونظر اليها نظر الهيبة 
 ومن د خ  ان  ها السماء 475

pes ‘âlem-i tâdîl ve ‘ilm-i ḥaḳîḳat ma‘nâsı üzre ol cevherden murâd 

ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye'dir ve Yezdânî Te‘âlâ'nın 

 و  خ  لق  ك  م   م  ن   ن ف  س  ن   و  اح  د  ة  476         

buyurduġu daḥî keẕâlik nefsin vâḥide ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye'dir. Cemî‘ eşyânın evveli veẕîresi ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye'dir. Ol daḫi bi’l-lezzât izd ü Yezdân-ı Te‘âlâ'nıň 

 
472 Müstensih beyit başlığı altında verse de Kıtʼa özelliği göstermektedir. 

Bu nedenle kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
473"Dünya neredendir, ( nasıl oluştu ) biliyor musun; ya insanın nasıl 
dünyaya geldiğini biliyor musun?" anlamında Farsça bir beyittir. 
474 "Bilim hazinesinin tılsımı sağlamdır, bu sağlam hazinenin kaynağı 
nedir?" anlamında Farsça bir beyittir. 
475 "Şüphesiz yüce Allah, cevheri yarattı. Ve heybet nazarıyla ona baktı. 
O da eriyiverdi. Onun (cevherinden de) köpüğünden yeri yarattı. 
Dumanından da göğü yarattı." manasında bir sözdür. 
476 "O, sizi bir tek nefisten yarattı." Zümer: 39/6, Nisa: 4/1. 
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[15b] Nȗr-ı ẕât-ı Ṣamediyyet'inden ḫalḳ olunmuşdur ve sâir ervâḥ-

ı ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye'nin nȗr-ı ‘aksi pertevinden ḫalḳ 

olmuşdur. Pes çünkü ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye Yezdân-ı 

Te‘âlâ'nıň nȗr-ı ẕâtından cemî‘ ervâḥ-ı ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye'nin nȗr-ı ‘aksinden ḥayat bulup ḫalk olunca lâ-

cürüm cemî‘ eşyânın aṣlı ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye oldu ve 

ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye'nin aṣlı ma‘âyesi Ḥażreti velâyet-i 
Yezdân-ı Te‘âlâ olmuşdur. Bu ma‘nâ üzere ola ezel kevninde 

cümle ervâḥ-ı ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye ḥażreti velâyet-i Yezdân-

ı Ḫudâ'dan ayru degil idi. Belki cümlesi ol ẕât-ı Ḥaḳ'da ma‘dȗm idi. 

Ḳadîm pâdişâh-ı sırr-ı velâyet ferd eḥad ḥayy ḳayyȗm ṣamed ‘alîm 

ḥakîm hemân kendüsi idi. İkilik ve ayrılıḳ bu ‘âlem-i kesrete 

gelmek ile vaḳı‘oldu ki herkes aṣlını unuttu anuňçün  
 
beyit477    

Mefâȋlün/ mefâȋlün 

Unutduñ ‘âlemi aṣlı  
Ḥicâp oldu sana faṣlı 
 

Dirîğâ ḳâni dost vaṣlı  
Dimen mi ḥayr ol şâhı 
 

Ḥâtemü’l-Pîrân Sırr-ı Sulṭan Ḥażret-i Ḳuṭbü’l-Ârifîn Ḥünkâr Ḥâcî 

Bektâş Veliyyuʼllah efendimizin irşâdnâmelerinde bu maẓmuna 
münâsib buyurdıġı, 
beyit478      

Mefâȋlün/ mefâȋlün/ faûlün 

 
477 Müstensih beyit başlığı altında verse de Kıtʼa özelliği göstermektedir. 

Bu nedenle kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
478Hacı Bektaş Veli'ye mesnevi olarak kaydedilmiştir. Şiirde bazı yerlerde 
vezin hataları bulunmaktadır. 
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Ezel bezminde var imiş cânıňız479  
Size yoldaş degil iken teniňiz 
 

Ḥaḳıla böyle miydi nice eri 

Ne ṣȗretde yürürdi neydi sırrı 
 

Ḥaḳ ile böyle olan ḫod-ḥaḳ idi  

Münezzeh ẕât-ı pâk şâh muṭlaḳ idi 
 
Severken kendüsi kendüyi Allah 
Ki görmek diledi kendüni ol şâh 
 

‘Âşıḳı ma‘şuḳdan bu ‘aşḳ ayırdı 

Ma‘şûkı ‘âşıḳa bu ‘aşḳ duyurdı 
 

‘Âşıḳa yine ‘aşḳ oldu ḳılavuz 

Yine bu ‘aşḳ ile onu bulâvuz 
 

pes lâ cürüm cemî‘ ervâḥ                                                              
                                                                                                       
 و  ن ف  خ  ت   فيه   م  ن   ر  وحي480

muḳteżâsınca aṣıl sırr-ı velâyet Ḥaḳ'dan żuhȗr bulup ol ‘âlem-i 

vaḥdetden bu ‘âlem-i kesrete tenzîl idüp câr-ı ‘anâṣır-ı eżdâdıyla 

vücȗd-ı ḥil‘atin giyüp bu ‘âlemiň devrine dâḫil oldu. Göklerde ay 

ile güneş ve sâir nücȗm ve yerlerde olan [16a] Cemî‘ eşyâ günâgün 

cümlesi devr üzerine cünbüş ve ḥareket ḳılurlar ve bu rȗḥ ki  
 ق  ل   الر  وح م  ن    ا  م  ر   ر  ب ي481

mefhȗmunca emr-i Yezdânî velâyetdir. Bir nice mertebeden sonra 

‘âlem-i insana devr ider. Pes mertebe-i ṣȗret insana gelmekden 

 
479 Mevcut kaynaklarda Hacı Bektaş Veli'nin manzum türde eseri yoktur. 
Fakat mecmuanın müstensihi İsmail Baba, bu mesnevinin Hacı Bektaş 
Veli'ye ait olduğunu belirtmektedir. 
480 "Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman..." Hicr: 15/28-29. 
481 "De ki: "Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir." İsra: 17/ 85. 
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murâd kemâl-i ma‘rifeti Ḥaḳḳ'a ḥâṣıl eyleyüp ve aṣlına ric‘at idüp 

vuṣȗl-i ‘alaʼllâh dâʼiresine vâṣıl olmaḳdur. Nitekim ric‘at-i aḥvâlin 

ḥażret-i ḳuṭbu’l-‘ârifîn sırr-ı velâyet-i ‘Aliyyü’l-Murtażâ 
mesnevîsinde buyurmuşdur: 
beyit482    

 
482 Mecmuanın müstensihi İsmail Baba, bu Farsça beyitleri Hz. Ali'nin 
mesnevisine atfetse de bu beyitlerin veya sözlerin hiçbiri Hz. Ali 
divanlarında bulunmamaktadır. Bu Farsça nazım için şu kaynaklara 
başvurulmuştur: Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi, Hazret-i 
Ali Divanı (Akt.:Şakir Diclehan), Ana Yayınevi, İstanbul, 1981. Şakir 
Diclehan, eserin ön sözünün sonunda şu ifadelere yer vermektedir: 
"Hazret-i Ali'nin söylemiş olduğu şiirlerin Arapça asıllarını  klişelerle ve 
Müstakim-zade Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi'nin manzum 
tercümelerini aynen vermeyi, eserin aslına sadık kalmak bakımından 
önemli bir görev kabul ettik." Yani alıntının ilk satırına dikkat edilirse Hz. 
Ali'nin şiirleri Arapça asıllıdır. Fakat Hz. Ali'nin şiirleri veya sözleri 
Farsçaya da tercüme ve şerh edilmiştir. Dolayısıyla mecmuadaki bu 
Farsça beyit veya sözler ya başkasına aittir veya bu beyit/ sözler Farsça 
bir kaynaktan aktarılmıştır. Bir başka kaynak ise şudur:  Mustafa Demirci 
(Ed.), Ali B. Ebî Tâlib Dîvân (Haz. Prof. Dr. Nevzat H. Yanık), 1. 
basım, Hikmet Yayınları, İstanbul, 2014. Bu kaynak eserin ön sözünün 3. 
sayfasında Hz. Ali divanlarının çeşitli tarihlerde Arapça aslından Farşçaya 
tercüme edildiği bilgisi verilmektedir. Fakat bu kaynak eserde de 
mecmuadaki bu şiir veya sözlere rastlanmamıştır. Başvurulan diğer bir 
kaynak da şudur: Ali Öztürk (Haz.), Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî'nin 
Hz. Ali Dîvânı Tercümesi, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013. Bu 
kaynakta Öztürk, ön sözün ilk sayfasında şu ifadelere yer vermektedir: 
"Diğer raşit halifelerden farklı olarak Hz. Ali'nin sözleri, hutbeleri ve 
şiirleri derlenerek kayda geçirilmiştir. Söz konusu kültürel ve edebi 
muktesebat, başlangıçta sözel olarak sonraki nesillere aktarılmış, daha 
sonra da yazılı olarak derlenmiş ve günümüze ulaştırılmıştır. Arap, Fars 
edebiyatlarında geniş yer bulmuş olan Hz. Ali'ye atfedilen vecize, nasihat, 
hutbe, mektup, emirname, şiir vb. edebi mirasın, Türk edebiyatında da 
ciddi bir ilgiye mazhar olduğu görülmektedir." Öztürk'ün verdiği bilgilere 
bakıldığında  Hz. Ali'ye atfedilen birçok söz, şiir, hutbe, mektup vb. edebi 
ürünler bulunduğunu ve divanının Arapça ve Farsçaya tercüme edildiğini 
söylemektedir. Bu bilgilere dayanılarak mecmuada Hz. Ali'ye atfedilen 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün483 
Râci‘ an bâşed kim bâz âyed bi-şehrem 

Sȗ-yi vahdet âyed ez-tefrîk 

Dehr irci‘î beşined nȗr-i âfitâb  

Sȗ-yi asl-i ḫiş bâz-âmed şitâb 
 

Keşf-i in ma‘nî eger ḫˇâhî biyâ 

Tîġ-ı lâ zen ber sırr-ı ġayr-ı Ḫudâ 
 

Ba‘de nefyi ḫalḳ kon isbât-ı ḥaḳ 

Tâ ki girdi ġarḳ-ı baḥr-i zât-ı ḥaḳ484 
  

ve ḫaberde şöyle vârid olmuşdur: Kim bu ervâḥ-ı dergâh-ı ḥaḳ 

velâyet-i pâdişâh-ı muṭlaḳtan vaḳtâkim ayru düşdiler ol şâh 

ḥażretden fiġân ve nâliş idüp  
 ا  ه  د  نا الص   ر  اط   ال  م  س  تقيم  485

fehvâ-yı şerîfi üzerine girü bârgâh-ı ‘izzetine vâṣıl olmaġa yol 

istediler. Cümlesine nidâ-yı şâhî ve ḥıṭâb-ı münṭâb kirdgâr şöyle 
vârid oldu: Kim âdeme vârid ki tâ kim âdem göňlünden sırr-ı 

velâyetime yol bulasız ve dergâh-ı ‘izzetime vâṣıl olmaġa andan 

 
Farsça beyt/sözlerin Farsça bir kaynaktan alınmış olabileceği ihtimali 
artmaktadır. Hz Ali Divanı ile ilgili bakılan diğer bir kaynak da şudur: 
Hazret-i Emir Ali İbn-i Ebu Talib, Hazreti Ali Divanı, (Çev. Vedat 
Atila), Ant Yayınları, İstanbul, 1990. Vedat Atila'nın bu eserinde de Hz. 
Ali'ye atfedilen yukarıdaki beytlere rastlanmamıştır. Ayrıca müstensih bu 

manzumeyi beyit başlığı altında vermişse de kıtʼa özelliği gösterdiği için 

kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
483 Bu manzumede vezin hataları olmakla birlikte ilk mısra vezne 
uymamaktadır. 
484 Anlamı: "Onunla alakalıdır ki şehrime geri dönüyor. Ayırmak yerine 
birlik olmak için geliyor. Güneş, geri dönmeyi duyduğunda kendi aslına 
acele ile döndü. Eğer bunun sırrını çözmek istiyorsan gel lâ (yok) kılıcıyla 
Allah’tan başkasının başına vur, sonra da Allah’ı isbat etmek için halkı 
yok say." 
485 "Bizi doğru yola ilet." Fatiha: 1/6. 
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liyâḳat ḥâṣıl eyleyesiz diyü emr taḳdîr eyledi. Pes bu taḳdirce cemî‘ 

eşyâ ki vardır âdeme yol bulmaġa bî-ḳarâr devre düşdiler. 
beyit   

Mefâȋlün/ mefâȋlün/ faûlün 

Ḥaḳḳa bildim ki âdem ṭoġru yoldur  
Anuňçün ‘azm idüp insâna geldim 
 
Her kim ki âdemzâdedir onlar geldi âdeme ve onlar ki mürşîd-i 
kâmile ve üstâd-ı mükemmele irişdiler ve anuň irşâdıyla ve ‘ahd-i 

iḳrârıyla bend-i yeduʼllâh terbiyesiyle ẓulumât-ı nefs ve muḳteżâ-

yı ṭabi‘at ḥicâbın ve her ḥâliň ref‘ idüp ‘âlem-i nȗra ve fırḳa-i 

nâciyyeye vâṣıl oldılar. Ve onlar ol nȗrıyla ism-i celâl ḥükmüne ve 

maġrib burcunuň ḥükmüne dâḫil olup mülâḳât-ı ‘ulviyyete devr 
oldılar. [16b] 

 ا  ن  ه  م   م  ال  قو ر  ب   ه  م   و  ا  ن  ه  م    ا  ل  ي  ه   ر  اج  ع  ون  486

ḥasebince vuṣȗl-ı sırr-ı Yezdân dâiresine ric‘at ḳılup rȗḥuň vaṭan-

ı aṣliyyesine vâṣıl oldılar ve ḥażret-i ḳuṭbü’l‘ârifîn sırr-ı velâyet-i 

‘Aliyyüʼl-Murtażâ buyurdı ki: Ḥakîḳatde bu ‘âlemiň devri iki çarḫ 

üzerinedir: Birinci çarḫ, ṣaġına devr  ider. Ṣaġına devr iden çarḫ 

maşrıḳdır ve ṣoluna devr iden çarḫ maġribdir. Ol sebebiyle bir 

maşrıḳ maḥall-i nȗr-ı tecellîdir ve burc-ı maġrib maḥall-i maḳâm-

ı ẓulumâtı vâḳı‘ olup burc-ı maşrıḳ ism-i cemâle maẓhar 

düşmüşdür. Ve burc-ı maġrib ism-i celâle maẓhar düşmüşdür. Ve 

cemî‘ eşyâ ki var bu iki burcuň maẓharıdır. Pes maşrıḳ burcuna 

düşen onlardır ki ketm-i‘ademde ma‘dȗm iken ol iḳtiżâyâ-yı ‘aşḳ-ı 

ezelî tecellîsiyle ve ḳudret-i Yezdân velâyet-i ḳudret diliyle 

söyleyüp "kün" buyurduġu ol mir’at-ı pîr-i maḳâlât-ı velâyetdir ki                                     
 ان هللا تعالي خلق جوهرة ونظر اليها نظرالهيبة 487

 
486 "Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini 
bilen kimselerdir." Bakara: 2/46. 
487 "Şüphesiz yüce Allah cevheri (özü) yarattı. Ve heybet nazarıyla ona 
baktı." manasında bir sözdür. 
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pes bu ma‘nâ üzre ol cevherden murâd, ḥaḳîḳat-ı 

Muḥammediyye'ye maẓhar düşen mürşîd-i nâciyyeye irişüp ve oňa 

irâdât getürüp ve emrine teslîm olup feyż-i ḥaḳḳa vâṣıl olmuş ola 

ve ol feyż-i ḥaḳla cemî’ mâsivâyı ‘alaʼllâhdan taṣfiye-i ḳalb ve 

tezkiye-i nefs idüp ve muḳteżâ-yı beşeriyyeden fenâ bulup 

tecelliyât-ı ilâhiyle nȗrânî ve rȗḥânî olmuş ola ki fırḳa-i vâḥide ve 

gürûh-ı nâciyye bu maḳâmıň ṭâlib ehline dirler. Bunlarıň ḥayâtı ve 

memâtı ve cümle nasibleri Ḥażret-i sırr-ı Yezdân takdîriyle ve 

mürşîd-i nâciyye vâṣıṭasıyla maşrıḳ burcundan feyż olunur. Naẓar-

ı ḳuṭb-ı fi’l-‘âlemîne ve mürşîd-i ḳamile maẓhar düşen mürşîd-i 

ḳamile irüşüp ve aňa irâdât ve iḳrâr getürüp ve emrine teslîm olup 

feyż-i  ḥaḳḳa ve sırr-ı velâyete ve nâciye-i fırḳaya vâṣıl olmuş ola. 

Ammâ maġrib burcuna düşen anlardır ki ḥaḳîḳat-ı 

Muḥammediyye'ye ve ḳuṭb-ı fi’l-‘âlemîn ḥażretlerine maẓhar 
düşmemiş ve pîr-i mükemmele ve mürşîd-i kâmile [17a] irâdât 

getürmeyüp ‘azâzil gibi âdemiň ‘ilm-i kemâline ve sırr-ı ḥaḳîḳate 

baş indürmeyüp cehl-i cebelî ve ‘inâd-ı aṣlî dâiresinde ẓulumât-ı 

cismâniyye ve muḳteżâ-i nefsâniyye ile âlȗde olup küfr-i żalâlet 

içinde ġafletde ḳalmış ola. Ve bunlar   

 كلهم في النار 488          

ḳâbilindendir. Ve bunlar ki daḫi ḥayâtı ve memâtı ve cümle 

nasipleri sırr-ı Yezdân taḳdîrleriyle ve sırr-ı muḥkemât-ı 

melâʼikenin vâṣıṭasıyla maġrib burcundan feyż olunur. Ve bunlar 

bâṭından bî-ḫaberler olup ẕîrâ fırḳa-i vâḥide ve gürȗh-ı nâciyye 

mürşidlerine baş egmeyüp iḳrâr-ı  sırr-ı ‘alaʼllah'dan yüz döndürüp 

 
488"Onların hepsi cehennemliktir." Hz. Muhammed'e  (S.A.V.) atfedilen 
bir hadis-i şerif. Cehennemliklerle ilgili hadis kaynaklarında birçok hadis 
mevcuttur. Fakat sadece bu metinden ibaret bir hadis, Kütüb-i Sitte adlı 
hadis külliyatında bulunmamaktadır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının 

resmi isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan "Riyazüʼs-
sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı hadis kaynağına bakılarak  bu hadis teyit edilmiş, 
böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. 
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muḳteżâ-yı nefs ẓâhir ṭabi‘at ẓulumâtında ḳarar itdükleriçün çarḫ-
ı maġribin devrine giriftâr oldılar.  

 ث  م   ر  د  د  ناه    ا  س  ف  ل   س  اف  لين  489

âyetinin mȗcibince dâimâ bunlar esfeli sâfilîne devri der. Pes ism-

i celâliň maẓharı olan abdâl-ı ezel îmândan ayru düşer. Kim 

münkir-i la‘în fitne-i münâfıḳ kâfir-i tuġyân dürlü ṣıfatlarıyla gelür 

her kim ki âdemzâdedir itmezse şecere-i âdeme ẓâhir ṣȗretde 

âdem-i bâṭın-ı ma‘nîde şeyṭan girer. Ḥâbis münâfıḳ gelür. Ẕîrâ 

cümlesinin menzilleri maḳâm-ı süflîden başḳa başḳa dürlerde 
beyândır. Gerek velâyetnâmede ve gerek irşadnâmede ve gerek 

‘irfân-ı ma‘ârifnâmede ḳaṭ‘an iḫtilâf yoḳdur. Kişi bu ṣȗretde 

ayrıldıḳda muḫâṭaralı yerler vardır ammâ onlar ki mürşîd-i kâmile 

ve üstâd-ı mükemmele irişdiler. Ve anuň iḳrârıyla ve irşâdıyla ve 

terbiyesiyle ẓulumât-ı nefs ve muḳteżâ-yı ẓâhir ṭabi‘at ḥicâbın ref‘ 

idüp ‘âlem-i nȗra vâṣıl oldılar. Ve onlar ol nȗruyla ve ol mürşîd-i 

iḳrâr-bend irşâdıyla ism-i Celâl ḥükmünden ve maġrib burcunuň 

devrinden ḥalâṣ bulup ism-i cemâliň ve nȗr-ı Yezdân'ıň feyżine ve 

maşrıḳ burcunuň ḥükmüne dâḫil olup ve ‘âlem-i ‘ulviyyete devr  
ideler.   

 ا  ن  ه  م   م  والق  و ر  ب  ه  م    و    ا  ن  ه  م    ا  ل  ي  ه   ر  اج  ع  ون  490

ḥasebince vuṣȗl-ı ‘alʼallâh dâiresine ric‘at ḳılup rȗḥun vaṭan-ı 

aṣlîsine vâṣıl oldılar. [17b]    

 حب الوطن من االيمان 491          

 
489 "Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik." Tin: 95/5. 
490 "Onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini 
bilen kimselerdir." Bakara: 2/46. 
491 "Vatan sevgisi imandandır." (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, s: 346-347, Hadis 
no: 1102.) Her ne kadar müstensih bunu hadis-i şerif olarak nakletse de 
hadis-i şerif olduğu konusunda tartışmalı olan sözlerden biridir. Böyle bir 
hadis, Kütüb-i Sitte adlı hadis külliyatında bulunmamaktadır. Ayrıca, 
Diyanet İşleri Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun 

kullanımına sunulan "Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı hadis kaynağına 
bakılarak  bu hadis teyit edilmiş, böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. 
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ḥadîs-i şerîfiň vedȗdu bu ma‘nâya nâşîdir. Pes ey ṭâlib-i ḥaḳ bilgil 
ki: Ayıň ve güneşiň ve cemî‘ yıldızlarıň ve yerde cevher ve 

ma‘denler ve nebâtâtıň ve cemî‘an ḥayvânâtıň devr itdügi cünbüş 

ve ḥareket ḳılındıġından murâd bu ṣuret-i insâna gelmek içündür. 

Tâ kim bu ṣȗretle necîbü’l-isti‘dâd ma‘rifet-i ẕât ve ṣıfât-ı Yezdânî 

taḥṣîl-i kemâlât kirdgâr kesb eyleyüp pîr-kâr ‘âlemiň devrinden 

ḫalâṣ olup gelmek ve gitmek varṭasından necât ve selâmet bulup 

aṣl-ı ezelîge ḳurbiyyet-i dergâh ḥażret-i velâyet-i merdânî ḥaḳdır. 

Ona ric‘at ḳılup ileʼl-ebet devlet ve ‘aẓamet-i Rabbânî ve sa‘âdet-i 

rif‘at-i ṣamedânî ḥâṣıl ḳıla ve bu ma‘nâ üzerine cemî‘ eşyanıň şerefi 

vezîresi ve efżali ṣȗret-i insân oldı.           د  ق  ل  
 خ  ل  ق  ن   اال   ن  س  ان   في ا  ح  س  ن   ت  ق  و  يم  492

âyet-i kerîmesi bu ma‘nâya şâhiddir. Ẕîrâ eger bu ṣȗretden evveli 

ve aḥsen bir ġayri nesne var olsa kemâlât-ı ilâhiyye anuňkiyle ẓuhȗr 

bulurdu. Ḥaḳ olmaġa ol lâyıḳ olurdu. Pes aḥseni taḳvîmdir çün 

ṣȗretiň ṣȗretiňe lâyıḳ eyle ṣabredeňe. Pes ma‘lum oldu ki kemâlât-

ı ilâḥiyyenüň ḫuṣȗli mümkün gelmez, illâ bu ṣȗretde olur şöyle ki: 

İnsan bu ṣȗretde iken kemâlât-ı ilâhiyyeyi taḥṣîl itmeyüp 

devrinden ḫalâṣ ve vuṣȗl-ı nâciye-i ḥaḳ mürşîd bulup necât 

bulmazsa bu ṣȗretden ayrıldıġı gibi ‘âlem-i ‘ulviyyeye varmaġa yolı 

baġlanur ve menzili ırâḳ olur. Ve maḳâm-ı devr esfeli içinde ḳalur, 

enbiyânıň kütüb-i ṣaḥâyiflerinde ve Mȗsâ'nıň Tevrât'ında ḥüküm 

budur. Yetmiş biň yıl devr-i esfel içinde dürlü ṣȗretlerle gelüp 

gitmek devr-i ‘aẕâb ve ‘ikâb oluna. Ve Ȋsî'niň İncil'inde ider altmış 

biň yıl devr-i esfel içinde dürlü ṣıfatlarla gelüp gitmek devr-i ‘aẕâb 

ve ‘ikâb oluna. [18a] Ve Ḥażret-i sırr-ı Yezdân âl-i Muḥammed ve 

ḳuṭbu’l-‘âlemîn buyurur ise;  ḳul yedi biň yıl devr-i esfel içinde 

dürlü ṣıfatlarla gelmesi ve gitmesi ‘aẕâb ve ‘iḳâb olunur. Ve Ḥażret-

i sırr-ı sulṭan Şîr-i Yezdân ‘alâ Muḥammed ‘alâ ve ḳuṭbu’l-ârifîn 

 
492 "Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık." Tin: 95/4. 
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buyurur ise; ḳavl-i bende-i nâciyye olunaň ṣoňra mürted-i nâciyye 

olup iḳrârını ṣunmuş  ve iḳrârından dönmüş olup    493 ف  يه  ا ا  ب  د  ا 

fehvâsı şerîf-i üzre maḳâm-ı süfliyyede ve devr-i esfel-i ẓulumâtda 

tâ ebed maḥalde ḳalur.     

 كلهم في النار 494            

ebed ḳalur. Dürlü ṣıfatlarla gelüp gider âdem ṣıfatıyla gelmesi ebed 

olmaz ve Ḥażret-i sırr-ı velâyet ‘alâ Muḥammed ‘âlem ve ḳuṭb-ı 
fi’l-‘âlemîn ve enbiyâ-i mürselin ve bende-i nâciyye-i mürşîd 

ḥavâlet-i pîrân ve ḥalîfe-i mürşidân ḥâdimü’l-fuḳarâ Âl-i ‘Abâ 

olanlarıň ḥükümleri sırr-ı velâyet-i ḥaḳ üzerine buyurup müşkilleri 

ṭâlibleriň ḥall olmasına işaret ve beyân olunmuşdur. Gelmek 

gitmek varṭasında ve devr-i esfelde ḳalan ṣȗret-i insan ṣȗret-i 

ḥayvan gelüp giden maḥlȗḳâtıň maḳâm-ı süfliyyede menzillerin 

beyân ider. Zîrâ cümle gelüp giden maḥlȗḳâtıň devr-i menzilleri 

başḳa başḳadır. Yoḫsa enbiyanıň aḳvâlinde ḳat‘an iḫtilaf yokdur. 

Nihâyet söz bunda ki kişi bu ṣȗretden ayrılıḳdan ṣoňra muḫâṭaralı 

yerler vardır. Sırr-ı Yezḍân velâyet-i ḳuṭb-ı fi’l-‘âlemin efendimiziň 

himmetiyle cümle iḳrâr bende olan mü’min ḳarındaşlarımızı bu 

muḳȗle-i muḫâtara olan yerlerden ṣaḳlaya. İmdi ey ṭariḳat-i 

nâciyye ḳarındaşları ve bende ṭâlibleri! Bu ṣȗreti, ġanîmet bilmek 

gerek. Bu ṣȗret elde iken kesb-i ḳemal-i ilâhiyye idüp sa‘yi belîġ ve 
cehd itmek gerek. Zîrâ,  
ا س ع ي495 ن س ان  إال  م   ل ي س   ل ال  

i‘tibârıyla anuň iḳrâr-ı menzili kendü sa‘yi miḳdârınca olur. Sa‘y 

idüp duruşmayınca bir ḳula ṣanma ki gökler ḳapusı açıla. Göge 

 
493 "Orada ebedi kalacaklardır." Ahzap: 33/65, Tevbe: 9/22. 
494"Onların hepsi cehennemliktir." Hz. Muhammed'e  (S.A.V.) atfedilen 
bir hadis-i şerif. Cehennemliklerle ilgili hadis kaynaklarında birçok hadis 
mevcuttur. Fakat sadece bu metinden ibaret bir hadis, Kütübü Sitte adlı 
hadis külliyatında bulunmamaktadır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığının 

resmi isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan "Riyazüʼs-
sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı hadis kaynağına bakılarak  bu hadis teyit edilmiş, 
böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. 
495 "İnsan için ancak çalıştığı vardır." Necm: 53/39. 
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ṣâfîdir aňa nâciyye-i ṣâfî olanlar çıḳar. Ṣanma zevḳ-ı riyâ ehl-i ẓâhir 

ṣȗfîler [18b] çıḳar. Sa‘y it gel fırṣatı verme bile, bu bir demdir, 

ḳaçan girer. Ola fiʼl-vâḳı‘ fırṣantı ele virüp fevt idecek olursa ‘ömr-

i nâzenîn dünyânıň naḳş-ı ḥayâlâtına aldanup żâyi‘ idecek olursa 

pîr daḫi ola girmez bunuň ṣonu devr-i nedâmetdir. Pes ‘âḳıl oldur 

ki fırṣantı fevt itmeye.    

 الدنيا مزرعة االخرة 496   

fehm idüp leyl ve nehâr her dâim mürşid-i kâmiliň iṭâ‘at deryâsında 

olup ve sırr-ı ‘ibâdet üzre mürşîd-i ḥaḳḳa teveccühle meşġul ola. 

İmdi ey ṭâlib-i ḥaḳ! ‘Aşḳ-ı ilâhiyle ḥużȗr-ı ḳalb ve ṣafâ-yı ḫâṭır 
vaḳtini bulduňsa żâyi‘ itmege dâim ṣafâ vaḳt ve raḥat-ı ḳalb tecelli 

olmaz. Cehd idüpdür. Şükür ol ḥâletle nâci-i ṣırât-ı müstaḳîm üzre 

sâbit ve ṣâdık-ı ḳadem olup     باخالق تخلقو 

 هللا 497  و النصفو بصفا ت هللا 498 

mażmunı fehvasınca aḫlâḳ-ı zemîme aḫlâḳ-ı ḥamîdeye mübeddel 

ḳılup ṣıfât-ı ḥaḳḳ-ı Yezdân velâyet-i merdân ile muttaṣıf olasın. 
Zîrâ nâciye-i bendinde olan her mü’mine farż vâcipdür ve emr-i 

Muḥammed'dir.  
 ا  ف  م  ن   ش  ر  ح   هللا   ص  د  ر  ه   ل  ال    س  الم   ف  ه  و   ع  ل  ي ن  ور   م  ن   ر  ب  ه  499

mefhumunca inşirâḥ idüp ṣıfât-ı ẓulumâniyyeden ve ḳudret-i 

enfüsâniyyeden tezkiye-i nefs ve taṣfiye-i ḳalb idüp maḥall-i îmân-

ı nȗrânî ve rȗḥânî ola. Ve ol nȗrâniyet bir ile ṣıfât-ı Yezdân ḥaḳla 

mevṣȗf olup vaṭan-ı aṣliyyesine ric‘at ḳıla. Ammâ bu ma‘nâ ḥâṣıl 

 
496 "Dünya ahiretin tarlasıdır." Hadis-i Şerif; Keşfül Hafa, Cilt: 1, s. 412. 
Fakat, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun 

kullanımına sunulan "Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı hadis kaynağına 
bakılarak teyit edilip böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. 
497 "Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız." Hadis-i Şerif. Fakat, Diyanet İşleri 
Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan 

"Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı hadis kaynağına bakılarak teyit edilip 
böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür. 
498 "Allah'ın sıfatları ile arının." 
499"Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabb'inden bir nur üzere 
bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir?" Zümer: 39/22. 
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olmaz. İllâ insan-ı kâmile ve firḳa-i nâciyyede mürşid-i 
mükemmele irişüp aňa teslim olmaġla olur. Mürşid ol mürşid 

degildir ki ‘ilm-i ẓâhir ile elfâẓını devr itmiş ola. Ve ṣȗretini şeyḫ 

ṣȗret-i ḫarfe ve büyük taçlar ile ve misvâkın ṭaylasanla âreste idüp 

zevḳ diye cübbeyi ve der hâ-yı hȗy ile pîraste etmiş ola. Bu maḳȗle 

kimesneler maḳâm-ı irşâda ḳadem baṣmadı. Bunlar dâire-i 

irşâddan berüdür.  Pes böyle olunca bunlara iḳrâr ve irşâd [19a] 

ḥaramdır. Ẕîrâ ṣȗret-i ẓâhir ile piraste ve muḳallidlerdir. Ehl-i 

ma‘nî ve ehl-i nâci-i taḥḳîḳın ḥaḳîḳat sırrından bîḫaberlerdir. Pes 

bî-ḫaberler ki çünki kellâ şaḳâmıdur ṭabduġı Yezdân-ı Te‘âlâ ve 

mürşîd-i hȗveydâ degil ḫâk ile iżâmdır. Göňli vîrânî dolu Lât ve 

Menât ka‘be karşısında ister ṣu menat pes şunlar ki, vech-i meşruḥ 

üzre ṭaşrası ṣȗret-i ṣalaḥla arasına ve içerüsi şirk-i ḫafî ile pîrâste 

olmuş.                 500  ف  ي ق  ل  وب  ه  م   م  ر  ض 

ḥasebince ḫaste ve dem-i sebte ola. Taġyîr, şekl-i lâ-ecel illâ küllü 

bir ile dâm-ı tezvir ḳurup ve ehl-i dünyâyı żabt idüp ekl-i ṭa‘âm ve 

celb-i ḫıṭâm itmek içün ḫalḳa ṣoran ṣȗret-i ṣalaḥdan görinürler. 

Ehluʼllahi nâcî onlara ḳatṭâ‘-ı ṭarîḳ dirler. Ṭâlibleriň reh-zenleri 

olduġiçün egerçi ṣȗretâ reh-ber-i şeyḫ geçinürler. Lâkin 
da‘vâlarında kâziplerdir.     

 الكذاب ال امتي 501         

ḥadîsi i‘tibârıyla bunlarıň maḳâm-ı menzilleri nidügin ehl-i baṣîrete 

gün gibi ẓâhirdir. Budur aḥvâli ehl-i riyanıň, ḳıyâs et ḥâlin anlara 

uyanıň. İmdi, ṣȗretâ ‘ilm-i ẓâhirle âraste tâc ve ḫırḳa ile pîraste 

olan şeyḫ, ehl-i kisve[ye] dönme. ‘Aşḳ-ı ilâhî ve nâci-i ‘ayn erkânı 

 
500 "Kalblerinde hastalık vardır." Bakara: 10. 
501 "Kazip olanlar (yalancılar), benim ümmetim değildir." Müstensih 
tarafından hadis-i şerif olarak nakledilmiştir. Yalancılıkla ilgili hadisler 
olmakla birlikte bu hadisin tam metnine Kütüb-i Sitte adlı  hadis 
külliyatında bu hadise rastlanmamıştır. Ayrıca bu hadis, Diyanet İşleri 
Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan 

"Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı esere bakılarak teyit edilip böyle bir 
hadisin olmadığı görülmüştür. 
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taḥṣîl itmege bir mürşid-i kâmil bâṭın ‘ilmiyle şâmil olanı bulmâḳ 

gerek. Ṭâlibleriň göňlüne feyż-i Yezdânî ilḳâ idüp iḳrâr-ı pîrânı ve 

telḳîn-i Yezdânî cezbe-i raḥmânıyla ‘aşḳ-ı ḥarâret ve şevḳ ve zevḳ 

ile noḳṭa-i merdâni ve ṭolu-yı şîrânî nȗşȗn-i rîḳat ve raġbet vecd-i 

ḥâlet ve rîḥ ola. Mürşid-i kâmiliň ‘alâmeti ve nâciye-i nişânı budur. 

Bu nişân ve ‘alâmet olıcaḳ mürşid geçinen kimesneler mürşid 

degildir, kâẕiplerdir. Pes ey ṭâlibler ve sâlikler! Cemî‘ varlıġını ẓâhir 

ve bâṭın iḳrâr-ı pîrân ile ve ‘aşḳ-ı Yezdânî ile ṣâḥib-i ḥâlet olan ol 
mürşide teslim oluna. 
                                                                                                              
 و  ما ز  اد  ه  م    ا  يم  ان  ا و  ت  س  ليم  ا 502

mûcibince mürşide teslim olmaḳ gerekdir. Tâ kim iḳrarları 
îmânları ve teslimatları dürüst [19b] ola. Ve cenâb-ı sırr-ı Yezdân-

i Ḥaḳḳ'a ḳurbiyyet taḫsîl itmege günden güne daḫi irşâdları ziyâde 
ola. Ol kimesneler ki üstâd-ı kâmile ve mürşid-i mükemmele irişüp 

teslîmiyete mürâca‘at itdiler. Nâciye-i ümmehânın ḫabâʼisi 

izâlesine müte‘alliḳ olan esbâbı ögrenüp âgâh oldılar. Ve aňa 

meşġul olup ḫalâs buldular. Ve anlar ki şeyḫ-i nâḳıs-ı ‘afüvlüň reʼy-

i ḳâsır veyâḫud kendüleriň reʼy-i tedbîrî müfsidiyle ‘amel ḳılurlar. 

Ne aṣlı ne fer‘i var ve ne esbâbı buldılar. Mü’essiri ḳoyup eseri 

nefiy itmek isterler. Ol sebeble ne ḳadar kendüni mâsivâdan taṭhîr 

ve taṣfiye-i ḳalb itmek cehd itseler mümkün olmaz. Yoḳdur nasibi 

‘aşḳ-ı Yezdân-i ḥaḳîḳatden ey gönül! Şol sâlikin ki mürşidi nâḳıṣ-ı 
‘aḳl ola. Ey ḫâliḳıň emânetini żâyi‘ eyleyen! Lâyıḳdır adıň ki,

 ظ  ل  وم  ا ج  ه  وال  ا 503            

ola. Bu mażmȗnuň ma‘nâsı üzerine mürşidsiz lâf-ı sülȗk ve da‘vâyı 

vuṣȗl ehl-i taḥḳîḳ nâci-i mâbeyninde memnu‘dur. Anuňçün 

ḥażret-i faḫr-i sırr-ı ‘âlem buyurdu:  
 لو ال المربي لما عرفت ربي 504

 
502 Ayetin aslı şöyledir:   وتسليما ايمانا  اال  زادهم   Bu, onların ancak" وما 
imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır." Ahzap: 33/22. 
503 "Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir." Ahzab: 33/72 
504 "Eğer benim terbiye edicim olmasaydı, ben Rabbimi bilemezdim." 
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diyü ümmeti ḥaḳîḳate irşâd içün ḥiṭâb idüp ne ile,  
 الد ليل ثم السبيل و دخي الرفيق ثم الطريق 505

buyurmuşlardır. Ḫalîfe-i kirâm efendilerimiziň aḫbâr-ı 
kibârındandır ki,  

 من ال شيخ له والدين له ومن ال شيخ له فالشيطان شيخا 506

ḳavluhȗ Te‘âlâ:  
 ي  ا ا  ي هاال  ذين    ا  م  ن  وات  ق  وهللا   و  اب  ت  غ  و ا  ل  ي  ه   ال  و  س  يل  ة    ل  ع  ل  ك  م   ت  ف  ل  ح  ون  507

vesîleden murâd ḫodına mürşid-i kâmildir. Ve nice yerde ve nice 
türlü i‘tibârıyla beyân idüp    

 ي  ه  د  ي ا  ل  ي الر  ش  د  508        

diyü keẕâlik hidâyet ve irşâd ma‘nâsıdır. Ve bir yerde 

 و  ل  ي ا   م  ر  ش  د ا 509            

ve bir yerde daḫi,     

 ا  ن  م  ا و  ل  ي ك  م  510    

ve bundan mâ‘dâ,               ك  ون  ع  اي  ب  ي    ين  ذ  ال    ن  ا 
 ا  ن  م  ا ي  ب  اي  عو  ن   هللا   ي  د  هللا   ق  و  ق    ا  ي  د  يه  م  511

ilâ âḫir ve daḫi,                   ذ  ا    نين  ؤم  م  ال    ن  ع    هللا    ي  ض  ر    د  ق  ل 
 ي  ب  اي  ع  ون ك   ت  ح  ت    الش  ج  ر  ة  512

âyet-i kerîmeler cümlesi mürşid-i kâmile ve ḥaḳîḳat-i nâciyyeye 

bey‘at idüp sülȗk-ı ṭarîḳat eylemesine delâildir. İstidlâle nihâyet 

yoḳdur. Her kim inkâr eylese muṭlaḳ [20a] kâfirdir. İmdi her 

 
505 "(Önce) Rehber sonra yol. (Önce) Arkadaş sonra yol." 
506 "Şeyhi olmayanın dini yoktur. Şeyhi olmayanında şeyhi şeytandır." 
507 Ayetin tam metni şöyledir:   د و اه  ج  يل ة  و  س  اب ت غ و ا ل ي ه  ال و  ن وات ق وهللا  و  ين  ا م  اال ذ  ي ا ا ي ه 

ون  ف ي س ب يل ه ي ل   ع ل ك م  ت ف ل ح   
Maide: 5/35. Anlamı: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, 
ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa 
eresiniz." 
508 "İrşada ulaştırır." Cinn: 72/2. 
509 "Yol gösterici bir dost." Kehf: 18/17. 
510 "Muhakkak ki sizin dostunuz." Maide: 5/55. 
511 "Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların 
ellerinin üzerindedir."Fetih: 48/ 10. 
512 "Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut 
olmuştur." Fetih: 48/18. 
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sâligin ṭariḳat-i nâciyeye ve ḥaḳîḳat-i sırr-ı Muḥammed-i ‘âliyyeye 

maẓhar düşen mürşid-i kâmilin bulıcaḳ ve onun irşâd-ı şerîfiyle ve 

‘ahd-i berâetiyle ve bend-i iḳrârıyla pürveş olmayacaḳ. Merâtib-i 

mülȗk ve menâzil-i vuṣȗle sa‘y-i vuṣȗl-i ‘aleʼllâh dâiresine ve sırr-

ı Yezdân dâḫil ve vâṣıl olmazdır diye bî-dermân ve maraż-ı ḳâbil 

i‘lâc degildir.                          513  ف  ي ق  ل  وب  ه  م   م  ر  ض   ف  ز  اد  ه  م   هللا   م  ر  ضا 

fehvâsınca renc-i cehâlet maḥall-i şifâ dâiresinden gider. Ve 

düşeniň ayrılıġından ıraḳ düşüp menzil-i muḳarren ḳalur. İmdi ey 

ṭâlib-i ḥaḳḳ-ı Yezdân! Gerek kim ḥaḳîḳat-i Muḥammed sırr-ı 

‘aleyhi maẓhar düşen mürşid-i nâciye bulup aňa ittiba‘ ve teslîm 

olmaḳ gerek, tâ ki feyż-i Yezdâniyye'ye irüşüp mâsivâyı def‘ idüp 

efnâ-i vücȗd-ı beşeriyyet ḥâṣıl idüp nefsi sevmek şirkinden ve 

ẓulumâtından ḫalâṣ olup nȗrâniyyât ve rȗḥâniyyât bir ile kemâlât-

ı Yezdânî ittiṣâline müsta‘id ola. Nicesi kendüyi âdem gibi 
gösterüp ârâm-ı menzilinde ve âdem mertebesinde olmayan ve 

mürşidiň bendine ârâm itmeyen bilmez. Bu ṣȗretden ayrıldıġı gibi 

‘âlem-i ‘ulviyyeye varmaġa yolı baġlanur ve menzili ırâḳ olur. Ẕîrâ 

âdemi bulmayan ve âdem mertebesinde olmayan bir ḥayvan-ı 

nâṭıḳ şeyḫ[e], belki şeyḫ-ı şeyâtîne ve la‘în-i ḫâbîse iḳtidâ eylemek 
câiz değildir, ammâ şol kimseler ki mürşid-i kâmildir ve nâciye-i 

ḥaḳîḳat nişândır ona irüşürler. Lâkin anuň mübârek nefesin 

ṭutmayup emrine imtisâl itmezler. Onlar yoldan ḳalur menzile 

irişmezler. İllâ meger ki cürm ve ḫaṭâların mu‘arref olup mürşidiň 

bulan ve iḳrârı yeduʼllâhıň ṭaleb eyleyeler. Çünkü mürşid-i kâmil 
onlara ‘ayn-ı erkân ve yol göstere gerekdir. Canla başla teslim olup 

her ne emrederse râżı ola. Bunuň üzerine iḳrârıyla ve ‘ahd-i 

pîrânıyla ‘âmil ve daḫi olurlarsa gir ve menzil ḳat‘ ider ammâ 

ba‘żıları ki emr-i şerî‘at ve edeb-i nâciye-i ṭarîḳat gözlemeyüp [20b] 

ri‘âyetin itmezlerse a‘mâl-i ḫabîse ve ef‘âl-i şenî‘a ile âlȗde olurlar. 

Anuňçün ḳuṭb-ı naẓarından düşüp mürşidi iḥâṭasında olan nuṭḳa-

i Yezdânî baş gözinüň karşısına dâḫil olur. Ve ḳalbi tecellî ile 

 
513 "Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da 
onların hastalıklarını artırmıştır." Bakara: 2/10. 
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mürşid-i ḳıyâm üzere cemî‘ ṭâlib müridlerini naẓar-ı maẓhar olup 

anı da ṣaġına maşrıḳın ḳalb göziyle teveccüh ider. Ol mürid, ḫayr-

ı tecellîye dȗş olur. Ṣoluna can göziyle müteveccih olur diye ol 

müridine ḳażâ-yı tecelli dȗş olur. Ẕîrâ mürşid-i ḥavâlet ve ḫalife-i 

nâciyye ehline vesâir ṭâliblere selâmete irişdirmege sebeb olurlar. 

Pes bu ṭarîḳıyla öyle kimesneler hem kendü nefislerine ve pîr-i sırr-

ı velâyet ve hem cümle ṭarîḳat-ı nâciyye ehline ẓulm-ı ṣarîḫ olurlar. 

Fehvâ-yı şeri‘at             هللا    ت  ن ع  ل  ف 
 ع  ل  ي الظ  ال  م  ين  514

mażmȗnuna maẓhar düşüp mürşid naẓarından devr olduġı gibi 

küfr-i żalâlet[e] mülḥaḳ ve la‘net[e] müsteḥaḳ olurlar. Allâhu ‘âlem 

pîr-i müḳâlât-ı kerîm nice menâḳıblarına ehl-i nâciye-i bende 

olanlara envâ‘ı tenbîḥâtı bir ile naḳl ve delil gösterüp demişlerdir 

ki: Ehl-i nâciye-i ḥaḳḳa ṭa‘n ve taş atan ve atturân berâberdir, 

ṭariḳat-i nâciyye düşmanı olmuş olurlar. Ve ḥażret-i pîr ḳuṭbu’l-

‘ârifîn Hünkâr Hâcî Bektaş Veliyyuʼllah buyurur ve cümle erbâb-ı 

nâciye-i ṭarîḳat ve erbâb-ı sırr-ı ḥaḳîḳat mürşidlere buyurur:

 و  ال   ت  ر  ك  ن  و ا  ل  ي ال  ذ  ين    ظ  ل  م  وا 515          

mûcibince her ne vecihle olursa olsun ṭaşra muḫâlif taş atmaḳ 

olmaz. Ẕîrâ ehl-i şerî‘at ẓâhirdir. Bâṭınıň i‘mâsıdır. Onlara 

mu‘âvenet itmeyüp cemî‘ vücȗhiyle onlardan ictinâb eylemek 

lâzımdır. Ehl-i ṭarîḳat-ı nâciyyeye lâzım budur ki ṭariḳat-i nâciyye 

ehlinden bir kimesne şer‘-i şerifden ve ṭarîḳat-i men‘adden rıżâsız 

ṭaşra muḥâlif ve żab‘i ve ‘ameli ṣâdır olursa ol keşişdir. Ve ‘amelin 

ḳabul itmeyeler ehl-i nâciye-i ḳażâ böyle [21a] vâkı‘ meger ol kişi 

kendü cürmine ve ḥaṭâsına maḳar olup mürşidine iḳrâr iderse ve 

artıḳ ol günah itmesine rücu‘ idüp ve tevbe iderse evvelki menzilin 

ve maḳâmın isteyüp yolun ṭaleb iderse mürşid naẓarında dâra 
durup tercümânıyla niyâz ide. Ol zaman mürşid-i kâmile lâzım 

olur. İnnehȗ lâyıḳınca menzilin ve günah ve ‘afvıň göstere ve 

 
514 "Allah’ın lâneti zalimlere!" Araf: 7/44. 
515 "Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur." Hud: 
11/113. 
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himmet ide ve ol zaman mürşidi her ne emr iderse yeksânlıkla 

iṭa‘at idüp ḳabul ide ve pîr-i Muḥammed ‘Alî'niň ḳavline uya. Ẕîrâ 

ol mürşid-i kâmile ve nâciye-i ḥaḳḳa ma‘lumdur. İmdi ey ṭâlib! 

Lâzımdır ki mürşid-i kâmiline iḳrâr ve irâdât getürdükden ṣoňra 

cümle bildigini onu da mürşid her ne emr iderse iṭa‘at eyleye. 

Ẓâhirde ve bâṭında mürşidin emriyle muḳayyed ola. Tâkible(?) zîr 

eylemiş bulmayınca bilinmez ve teslim olmadıḳca alınmaz.       موتو
 قبل أن تموتو 516

ḥadîs-i fehvâsınca muḳaddem olup muaḫḫar verilmek gerek.  Tâ 

ki ḥaḳîḳat-i Muḥammed sırr-ı Murtażâ'dan ḫaberdâr ola. Bunları 

ḫod mürşidsiz bilmek olmaz ve bilmeyen îmân-ı kâmile iremez ve 

îmânıyla iḳrâr olmayınca maḳâm-ı aṣliyyeye vâṣıl olmaz. Pes bu 

ṭarîḳ üzre îmân-ı kâmil ve iḳrâr-ı sırr-ı nâciyeyi ḥâṣıl itmeyen nice 

mü’min olabilür? Ehl-i ẓâhir ve ehl-i şer‘in ḳatına gerçi mü’min 

diyü maḥsȗb olunur ammâ ehl-i bâṭın, nâciye-i ṭarîḳat ḳavli üzre 

henüz küfr-i şirk içindedir. Anuňçün sırr-ı Ḥaydâr-ı Kerrâr velâyât-
ı kelimâtında buyurdu:        
                                                                                          
 من ال يعرف فقد مات ميتا   جاهلية 517

buyurdu. İmdi taḥḳîk oldı ki, ol nȗr-ı Aḥmediyye ve ḥaḳîkat-i 

Muḥammediyye ve sırr-ı Murtażâ'ya ve mürşid-i mükemmele 

maẓhar düşen ve mürşid-i kâmili ve imâm-ı nâcî-i zamânı 

bulmayınca ve ona teslim [21b] ve iṭâ‘at idüp rıżâsına uymayınca 

sâlikler îmân-ı kâmile irmez ve aṣlına vâṣıl olmaz. Ẕîrâ ġayrı 

kimesne ṭâlibleri mâḳâm-ı aṣliyyelerin vâṣıl itmege ḳarâr degildir. 

Ẕîrâ taḥt-ı maḳâm devr-i dâimdir çȗ vardır. Bir kişidir ol kişi [...] 

 
516 "Ölmeden önce ölünüz." Tartışmalı hadislerden biridir. Bu hadis, 
Kütüb-i Sitte hadis külliyatında ve Diyanet İşleri Başkanlığının resmi 

isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan "Riyazüʼs-sâlihin 
(Cilt: 1-2-3)" adlı esere bakılarak teyit edilip böyle bir hadisin olmadığı 
görülmüştür.  
517 "İrfan sahibi olmayan (Allah'ı bilmeyen) şüphesiz cahiliye ölümü ile 
ölür."manasında bir sözdür. 
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baḳmaḳdır kemter işi anuň taḥt-ı yedine der-maḳâmat anuň 

ḥuddâmıdır. Ehl-i kerâmât diyü işte kemâlin sırr-ı hel atânıň anuň 

‘aşḳı ile mest eyle cânın. Pes imdi ey ṭâlib! Ṭarîḳ-ı nâciyye üzere 

mürşidiň müride ve müridiň ḥaḳḳı mürşide vardır. İmdi ḥaḳ 

sübḥânehȗ ve te‘âlâ cemî‘ enbiyâ ve evliyâ ol nȗr-ı ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye ve sırr-ı ḳudret-i velâyeti ile bu ḳuvvet-i ḳudsiyye 

virmişdir. Ġayrı kimseye virmemişdir ve cemî‘ ‘ulȗm-ı evvelîn ve 

âḫirîn ol nȗrıyla bunlara münkeşif olur. Yerler ve gökler ve yer ile 

gök mâbeyninde olan cemî‘ eşyânın ‘ilmine ve sırr-ı ḥaḳîḳatine ol 

nȗrıyla ‘âlim olurlar ve ol nȗrıyla cümle maḥlȗḳâtın müşkillerin 

ḥall itmege ve ḥażret-i sırr-ı velâyeti ḥaḳḳa oluşdurmaga ṣâḥib-i 

ḳudret ve ṣâḥib-i da‘vet olurlar. Ḫalkı ḥaḳḳa da‘vet eylemek ve 

istekli ṭâlibleri iḳrâr-ı yeduʼllâh ile irşâd itmek anlarıň ḥaḳkıdır. Ẕîrâ 

cemî‘ müridân ve sâlikân ol ḥażret ḳatında maḥv-ı vücȗd-ı muṭlaḳ 

ve müstehlikedir ve bu yolda ehl-i sülȗk olan iḫvânın kemâli budur 

ki, fenâ-i iḫtiyâr idüp eger yüzünden nice biň kerâmât-ı ‘âliyye ve 

velâyât-ı ma‘neviyye ẓâhir olsa hiç birisine de kendüsin aṣlâ vücȗd 

virmeyüp ol dergâhı da cümlesinden kendü nefsini ḥaḳîr bile. Tâ 
kim,  

 موتو قبل أن تموتو518

menziline irişüp muḳteżâ-yı beşeriyyeden ḫalâṣ bulmaġa liyâḳat 

ḥâṣıl ide. Ẕîrâ feyz-i ḥikmet ve ḳabż-ı [22a] ḳuvvet mürşid-i kâmil 

olan ṣâhib-i feyżindir. İmdi ey bende-i nâciyye-i el-evliyâ ve 

gevher-i sırr-ı velâyet-i Murtażâ her ki ṣâḥib-i feyż oldı. Şeksizin 

anı gören gördi. Ḥaḳ yüzin göze göredir. Ol yüze baḳagıl. Aňa 

görine ol. Göz gözden Allah saňa ve ehl-i ṭarîḳ-ı nâciyeden bir 

kimesne bir ṭâlibi ṭarîḳate getürüp iḳrârıyla irşâd eyle. Ol kimesne 

ol ṭâlibe mürşid olur. Pes ol mürşide farż ve vâcib ve emr-i 

Muḥammeddir ki ṭâlibi ḥaḳ üzre ve ‘ayn-ı erkân üzre ‘ilme’l-yâḳîn 

‘ayne’l-yaḳîn terbiye idüp evvelâ dünya ve devr-i ve mâ-fîhâdan 

cemî‘ murâdını ve arzularını beyân ve münḳaṭı‘ idüp lezzât-ı 

 
518 "Ölmeden önce ölünüz." 
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nefsâniyyeden ve cismâniyyeden ve ḥissiyeden geçüre. Tâ kim 

cenâb-ı ‘îzd ü Yezdânî Te‘âlâ'ya yüz ṭutmaġa ve ḥaḳḳıyla ḥaḳ 

olmaġa isti‘dâd bula ve bin cân-ı dil ile ve hezâr-ı iştiyâḳ ile ḳalbini 

mürşidden yaňa döndüre. Cânın ve başın ve vârın fedâ ve i‘tiḳâd 

pâk eyle. Mürşide teslim olup kendüsini aradan çıkardıḳdan ṣoňra 

iḳrârına ve ‘ayn-ı menziline ṭȗr ve reh-ber olan kimesne gerekdir 

ki evvel vaḳit ṭâlibiň göňlüne getürüp teveccüh-i ḥaḳ etmesini 

ta‘lîm ide. Tâ kim nȗr-ı feyż-i Yezdânî ṭâlibin göňlüne pertev ṣalup 

tecellî ide. Ve çün kim ṭâlib ḳalbine tecelli-i Yezdâni ḥâṣıl ola. Reh-

ber olan kimesne yine farz oldur ki ol ḥâl ṭâlibe mürşidden ẓuḥȗr 

eyledügün bildür. Tâ kim ṭâlib ġılṭa-i noḳṭaya düşüp reh-berden 

ḳıyâs itmeye. Ẕîrâ mürşid, maẓhar-ı nȗr, ẕât-ı Yezdânî'dir. Ṭâlib 
andan yaňa göňül yüzünden müteveccih oldıġı gibi eser-i feyż-i 

Yezdân ve noḳṭa-i Şîr-i Merdân ve velâyât-ı kerremaʼllâh ḳalbine 

mün‘akis olur. Feyyâż-ı velâyâta baḫl yokdur. Ẕîrâ ol baḳdıġı yüz 

ki mürşiddür, [22b] ḥaḳ üzerinedir. Nâm-ı şerîfi ve ṭarîḳ-ı menfî 

bir perde aňlasa ‘ale’l-ḫuṣȗṣ mürşidden yaňa göňül döndürüp 

istimdâd-ı feyż olsa nȗr-ı tecellî-i Yezdânî ve cezbe-i pîrân ẓuhȗr 

ider. Bu ḥâl mürşidiň  kemâlâtındandır. Reh-beriň ve ġayri sâligin 

aňa medḫali yoḳdur . 

[Ḳıṭʻa]519 
Fâilâtün/fâilâtün/fâilün      
Her ne işkim olsa sizden nâ-gehân 

Kim ola ol mürşid-i Ḥaḳḳ'a râci‘ bî-gümân520   

Cezb ü nȗr-ı tecellî vecd ü ḫâl 
Feyż-i ma‘nî ma‘rifet ‘ilm ü kemâl  
Gerçi lâzım buluna sizde sa‘y emek521        

Bunları cümle anuň ṭâlib bilmek gerek522  
 

 
519 Kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
520 Vezin hatası vardır. 
521 Vezin hatası vardır. 
522 Vezin hatası vardır. 
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bu ma‘nâ üzerine ṭâlibiň kemâlât-ı Yezdânî Ḥaḳ'dan her ne vâḳı‘ 

olursa gerekdir ki mürşidden bile. Ve kendüyi yoḳluḳda bile. Ve 

dâḫi bilmek gerekdir ki mürşidiň ḳudret ve velâyât-ı âlî ve sırr-ı 

Ḫudâ-yı pîrânî her yerde ẓâhirdir. Eger cihanın dört gȗşesinde her 

ṭarafdan nice bin ṭâlibi olsa göňül yüzünden ve sırr-ı ekberden 
keşf-i esrârdır. Mürşide müteveccih olup istimdâd-ı feyż ideler. 

Ancaḳ mürşide maḥṣûṣdur ki ḥavâlet-i ḥikmet ve sırr-ı ḳudret 

ḳabżasındadır. Ḳutb-ı ‘âlemdir ve bu ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye ve 

sırr-ı te‘âlâ Ḥażret-i Âdemden tâ bu ‘âlemiň intihâsına varınca 

birbirine naḳl ider. Maḳâmı ḳuṭb-ı aḳṭâbdır her kim ki mürşid-i 
nâcî olup bu mir’ât-ı a‘lâ müyesser ola. On sekiz biň ‘âlemde ol 

kişiniň vücȗd-ı şerîfi cân u cihân ve mübârek nefesi âb-ı hayevân 

ve kendüsi ḥażret-i zamân ve maẓhar-ı nȗr-ı Yezdân'dır ki yerler 

ve gökler ve cümle eşyâ anuňla dâim ve ḳâim oldıġıçün ol kişiniň 

vücȗd-ı şerîfi ḳıble-i ḥaḳîḳati ve ka‘be-i ma‘nevîdir. [23a] Anuňçün 

ḳuṭb-ı aḳṭâb ve ṣâḥib-i zamân dirler çün zamân anuňla devr-i dâim 

olur. Leyl ve nehâr göklerde ve yerlerde cemi‘ eşyâ ki var. Ḥal 

diliyle cümlesi ol kişiye sücȗd üzeredir. Anuňçün ṭâlib-i mürşide 

sücȗd ve ḳıyâm üzeredir. Namazı ve niyazı ve ḳıblesi mürşiddir. 

İmdi cümle ṭâlibine ḳażâ-i ḳudret ḫayr-ı tecelli eyleyen mürşid-i 

ḥaḳdır. İrşâd idüp müşkillerini ḥal ider. Ẕîrâ mertebesi vücȗd-ı 

vâḥid olmuşlardır. Ḳaçınkim o kişinin müddet-i ‘ömri tamam olup 

âḫire irişse anuň ḥâli tecellî ider. Bir an bu ‘âlem ansız olmaz 

nitekim güneş bir parçadan bir parça naḳl ider. Keẕâlik ol nȗr-ı 
Yezdânî birbirinden tecellî itmekle bir an bu ‘âlemde eksik olmaz. 

Ẕîrâ eger bir an eksik olsa on sekiz biň ‘âlem ẕîr ü zeber olması 

muḳarrerdir.             523 لوالك لوالك لما خلقت االفالك 

 
523 "Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Ben âlemleri yaratmazdım." Hadis 
olup olmadığı konusunda ihtilaflı bir sözdür. Kütüb-i Sitte adlı hadis 
külliyatında böylr bir hadis yer almamaktadır. Ayrıca bu hadis, Diyanet 
İşleri Başkanlığının resmi isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına 

sunulan "Riyazüʼs-sâlihin (Cilt: 1-2-3)" adlı esere bakılarak teyit edilip 
böyle bir hadisin olmadığı görülmüştür.  



176 

 

ḥadîsiniň mażmȗnı bu ma‘nâya işâretdir. Cümle cihan ol kişiniň 

vücud-ı şerifiyle can bulup zindedir. Eger ḥaḳîḳat-i Ḥâtem524e’n-

nebiyyîn Muḥammediyye ve sırr-ı ekber ḥâtemü’l-pîrân olmasa 

hiçbir şey’in ẓuhȗrı mümkün olmazdı. Pes cemi‘ ervâḥ, ḥaḳîḳat-i 

Muḥammediyye ve sırr-ı ekber sebebiyle vücud bulup ṣȗret-i 

insâna geldikden ṣoňra hidâyet-i sırr-ı Yezdân'a maẓhar düşüp 

îmân-ı kâmil ve iḳrâr-ı nâcî bulanlar ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye ve 
sırr-ı ekber vesilesiyle bulurlar. Eger dirsen benî İsrâil zamanında 

birḳaç peyġamber yeryüzünde gelmişdir, ḳuṭub yalnız bir kişi 
olması nice rast gelür? Cevab budur ki: Gerçek öyledir. Ammâ 

onlarıň sırr-ı nâciye-i ḥaḳîḳatdekine birdir. Lȗṭ peyġamber Ḥażret-

i İbrahim ile geldi Hârun, Mȗsa ile geldi Yaḥya, Ḥażret-i [23b] ‘Ȋsâ 

ile geldi. Ammâ Lȗt peygamber İbrâhim'e iḳrârıyla îmân getürüp 

anuň emrine fermân idi. Hârun Mȗsa'ya iḳrârıyla îmân getürmişdi 

ve Yaḥyâ ‘Ȋsâ'ya iḳrâr ile îmân getürdi. Anuň emrine ferman idi. 

Ḥażret-i ‘Ȋsâ göklere ‘urȗc eyledikden ṣoňra sırrına maẓhar düşen 

Ḥażret-i Yaḥyâ idi. Bu ṭarîḳ üzerine yüz kişi iki yüz kişiyle 

birbirinden gelmesi ḳâbildir. Lâkin ḥükm-i taṣarruf hemân sırr-ı 

velâyât-i sırr-ı ekber-i Ḫudâ-yı ‘âlemîndir. Benî İsrâil zamânında 

birkaç peyġamberler ve sâniyen küllîsi bu ṭarîḳ-ı nâciyye üzere 

gelmişdir. Lâkin ṣâḥib-i sırr-ı velâyet-i ḳudret ve ḥikmeti kerâmet 

‘îzd ü Ḫudâ-yı Yezdân hemân ‘âlimdir. Niḥâyet ḳalanına daḫi 

anuňçün peyġamber denilmişdir ki, nâciye-i ṣâḥib-i sırr-ı iḳrâr ve 

îmân getürdiler ve sırrına maẓhar düşüp mi‘râc-ı duḫânî idüp 

nübüvvete olan tecelliyât merdânî onlarda daḫi vâḳı‘ oldı. Ve ‘ilm-

i sırr-ı ḥaḳîḳat aňlara münkeşif olmuş idi. Ammâ anlara ḥüküm ve 

taṣarruf verilmemiş idi. Taṣarrufa ve ḥükm-i hemân sırr-ı şâh-ı 

velâyâtın idi. Lâkin bu sırr-ı velâyeti bildirmezler idi. Ḫalḳ 
mâbeyinde her biri başlu başına peyġamber denilürdi. Ve kendüler 

ṣâḥib-i sırr-ı şâh-ı velâyete teslîm olup bi’l-külliye edâdan çıkup 

 
524 Kelimenin doğru yazımı "خاتم" (ḫâtem) şeklindedir. Fakat eserdeki aslî 
şekline dokunulmaması adına kelime aynen transkribe edilmiştir. 



177 

 

faḳr-ı fenâ olmuşlar idi. Kendülerden zerre ḳadar varlıḳdan eser 

ḳomayup maḥv maḥż olmaġla ḳalblerinde sırr-ı velâyetin kendü 

ḳadarını ve taṣarruf-ı enbiyânıň sırrı ḳalmaġıyla aňlar daḫi hemân 

enbiyâ mertebesiyle ma‘dȗd oldılar. İmdi cümlesine tecellî eyleyen 

ol ṣâḥib-i ṣırr-ı velâyetin nȗrı idi ve cümlesiniň mürâca‘atı aňadır. 

[24a] Ve müşkilleri ḥall oldı. Ve onlarda olan nȗr, Ḥażreti 

Muḥammed'dir ve sırr-ı ekber Ḥażret-i ḳuṭub fi’l-‘âlemîn ve evliyâ-
i nâciye ‘anda ve mürşid-i kâmilinde olan nurdur ki zât-ı sırr-ı 

Yezdânî Ḥaḳ'dan tecellîdir. Ve ol nȗr-ı zât-ı velâyet-i ḥaḳla 

nübüvvet-i velâyet mertebesin kaṭ‘ idüp cümle enbiyâ ve cümle 

nâciye-i bende âl-i evliyâ vücȗd-ı vâḥid olmuşlardır. Ol sebebden 

Ḥâteme’n-nebiyyîn faḫr-i ‘âlem sırr-ı ekber ‘Alî ḥaḳḳında buyurur:

 انا وعلي من نور واحد 525        

ve daḫi,             
 ال  ن  ف  ر   ق   ب  ي  ن   ا  ح  د   م  ن   ر  س  ل  ه  526

âyeti keẕâlik enbiyâ ve nâciye-i âl-i evliyânıň bir nȗr ve bir vücȗd 

eydügüne şâhiddir. Anuňçün bunlarıň birine muḫâlefet idenüň 

cümleye muḫâlefetdir. Allah Muḥammed ve pîrim ḳuṭb-ı fi’l-

‘âlemîn ṣaḳlaya.  
 ا  ط  يع  وهللا   و  ا  ط  يع  والر  س  ول   و  ا  ول  ي اال   م  ر   م  ن  ك  م  527

Fehvâ-yı şerîfi aňa iṭa‘at içün tenbiyedir. Ẕîrâ ulu’l-emrden murâd, 

ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye ve sırr-ı velâyete maẓhar düşen ḳuṭb-ı 

‘âlem ve feyyâż-ı muḥteremdir. Muḥaṣṣal Ḥażret-i Âdem'den 

Ḥâteme’n-nebiyyîn Muḥammed sırr-ı ‘aleyhe gelince cümle 

enbiyâ-i ‘iẓâm, ol ḥaḳîḳat-i Muḥammediyye' ye ve nȗr-ı 

Aḥmediyye'ye maẓhar düşmüş idi. Ve cümle maḥlȗḳâtı  
 ي  خ  ر  ج  ه  م   م  ن   الظ  ل  م  ات    ا  ل  ي الن  ور  528

 
525 "Ben ve benim üzerimde olan nur, Allah’ın nuru üzeredir." 
526 "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." 
Bakara: 2/285. 
527 "Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre 
(idarecilere) de." Nisa: 4/59. 
528 "Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır." Bakara: 2/257 . 
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ḥasebince küfür ẓulumâtından iḫrâc idüp ‘âlem-i nȗra vâṣıl itmege 

gelüp ḫalâif-i îmân-ı da‘vât eylemişlerdir. Ḥażret-i Âdem'den 

Ḥażret-i Faḫr-i kâinât Ḥâteme’n-nebiyyîn'e dek faḫr-i ‘âlem ser-

çeşme-i Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳuṭb-ı fi’l-‘âlemîn Hünkâr Hâcî Bektaş 

Veliyyuʼllâh'a dek ḳuṭbu’l-‘ârifîn Hünkâr Hâcî Bektaş 

Veliyyuʼllâh'dan bu deme gelince bu demden tâ nihâyete varınca

 و  ن ج  ع  ل  ه  م    ا  ئ  م  ةا   و  ن ج  ع  ل  ه  م    ال  و  ار  ث  ين  529          

mażmȗnunuň enbiyâ maẓharı düşüp miḥrâb-ı sırr-ı ḥaḳîḳate ve 

ṭarîḳ-ı nâciye-i [24b] 

müstaḳîm-i üstâda ṣâḥib-i sırr-ı imâmet olan ser-çeşme-i 

Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳuṭb-ı fi’l-‘âlemîn evliyâ-i kerâmât ve sırr-ı enbiyâ 

ve maẓhar-ı nȗr-ı Murtażâ tecellî-i zât, keẕâlik kün didikde maşrıḳ 

burcına maẓhar düşen cümle ‘âlem ḫilḳatini küfür żulumâtından 

çıḳarup nâciye-i ‘ayn-ı erkân üzre ‘ilme’l-yaḳîn ‘ayne’l-yaḳîn 

hidâyet-i raḥmâna ve meydân-ı ‘irfâna çeküp ve gevher-i 

aṣliyyesine vâṣıl itmege irşâd içün ḥavâlet-i pîrân mürşid-i meydân 

ḫalife-i kâmilân gelmişlerdir. Çün ola ḥarâm ehli dünye vü ‘uḳbâ, 

cehd eyle ne dünyâ ola ḥâṭırda ne ‘uḳbâ. Evliyadır kim bulada 

ḳorḳu yoḳdur, dünyâda ve hem devr-i mehlekede ḳayġusu yoḳdur. 

Ḳıyâmet ḳâmetinden fâş olupdur ey ṣanem! Zâhid-i bî-mâ‘rifet her 

dem ḫiffet üstünedir min mürşid yüzüň baġında buldum. Cennet-

i deyrârımı zâhid olup ol behişti kim kitâb üstünedir. Ṭâlib-i ḥaḳ 

olup iḳrâr vire ve iḳrârına ser vire, sır virmeye. 
 
 
 
 

[25a]                    Bʼism-i şâh               İsm-i şâh                  Cism-
i şâh                                                                    

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

Ḥadd ü sipâs şükür bî-ḳıyâs ol ḫallâḳ-ı ‘âlem ve rezzâḳ-ı benî âdem 

vâcibü’l-vücȗd ki vücȗd-ı cevriyle şehristân-ı vücȗd-i âbâd ve 

 
529 "Onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım." Kasas: 28/5. 
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ḫasta göňülleri ḥandân ve dilşâd ve nebî muḥtâr ki maẓhar-ı envâr 

cemâlidir. Bî-ḥadd ü ṣalât ü selâm ü taḥiyyât Aň'a olsun. Bu cihân-

ı fâni ki beḳâ-yı aṣliyesiniň pâyânı ve şer‘i ḳâvîmi ve ṭârîḳ-ı nâciyye-

i müstaḳîm bir ile intiẓâm buldı. Ve daḫi âl ve aṣḥâb-ı kiramları 
üzerine olsun buyurmuşdur ki:                            
 اصحابي كا انجوم بايتهم اقتديتم اهتديتم 530

bâ‘is-i tesvîd-i evrâḳ ‘ibretnümȗn mȗcib-i tanımaḳ ṣaḥâyif-i tîr-

kân oldur ki Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥażret-i Hünkâr Hâcî 

Bektaş Veliyyuʼllâh ḳuddȗse sırrâhȗʼl-‘azîz sırr-ı sulṭân 

efendimiziň ṭarîḳat-i nâciyye-i erkanlarınıň ḥükmünde olan a‘mâl-

i ṣâliḥanıň incisi                                                        و    ل ي ل  ا ن اء  ال
اف  الن ه ار  531 ر   ا ط 

oḳınan vird-i şerîf sebebi vardır. Vâridât-ı sırr-ı Yezdâniyye ve 

bâ‘is-i vücȗd-ı ma‘ârif-i ḥaḳḳâniyyeden ḥaḳ oldur ki, ḳuṭbu’l-

‘ârifîn Ḥażretleriniň bende-i iḳrârında olan mürşid-i meydanıň 

naẓar-ı Yezdân'ıň nȗr-ı efzâ vird-i şerifleriniň ḥayâ-ı ma‘nevîsi 

ahşam ve ṣabaḥ sâmi‘ olan iḳrâr bende olan ṭâlib-i ṣâdıḳlarıň ḳalb 

ve ruḥlarına lâmi‘dir. Ḥuṣȗṣan ki âdâb-ı virde ri‘âyet idüp 

ḥużȗ‘ıyla istima‘ ide. Ve ḥużȗ‘dan murâdı, ḳalbine ḥuşu‘ ve 

teġayyüż olmaġla vird oḳunur iken uyumayup ḥâẓıru’l-ḳalb ola. 

[25b] Ve mürşid-i kâmilini baş göziyle, ḳalb göziyle, can göziyle, 

ḳıble-i âyine ide. Ve daḫi me‘ânîsin fehme ‘âlem ise kelâmından 

kendü mertebe ve maḳâmına göre bir ma‘nâ ve ḥal fehmedüp 

istima‘ ide ki vird-i şerîfi min ‘indaʼllâh vardır. Ve îrâdât-ı 

 
530 "Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğrul yolda 
olursunuz." Hadis-i Şerif olup olmadığı konusunda ihtilaflı sözlerden 
biridir. Fakat Kütüb-i Sitte adlı hadis külliyatında bu hadis yer almaktadır:  

ر  رضي هللا عنه قال: وقال رسول هللا  )ص ع و( يد  اب ن  ال م س ي ب  ع ن  ع م  حاب ي    وع ن س ع  أص 
ه  رزين.  ج  ر  . أخ  م  اق ت د ي ت م  ا ه ت د ي ت م   ك الن خوم  ب أي ه 
Anlamı: Hz. Ömer (r.a.) der ki: "Rasulullah (A.S.M.) (devamla) ilave etti: 
"Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz." 
[Rezin tahriç etmiştir.] Canan, Cilt: 12, s. 418. 
531 Ayetin aslı şöyledir:    الن ه ار اف   أ ط ر  و   ف س ب  ح   الل ي ل    Gecenin bazı"   آن اء  
vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et." Taha: 20/130. 
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Rabbâniyye ve bâ‘is-i nüzȗl-ı ḥikmet-i ḥaḳḳâniye ola. Ve eger 

ma‘ânîsin ‘âlem degil ise de ḥâẓıru’l-ḳalb olup teveccühe tâm eyle. 

İstima‘ idecek ḥâline ve mu‘âmene ve isti‘dâdına göre ẓâhir ve 

bâṭın murâdından ve ‘irfânından maḥrȗm olmazsa ve cümle 

erâbetden biri oldur ki ṭâlib-i ṣâdıḳ ‘alâyıḳ-ı efkâriyye ve 

ef‘âliyyeden mücerred olup ziyâde żarȗret icab etmeden virdden 

ḳalḳmaya. Ve biri daḫi bilâ-ġadr murabba‘ oturmayup sekînet ve 

vaḳârıyla dizi üzerine oṭura. Ve biri daḫi murâḳabe ider gibi başın 

egmeyüp ṭoġru ṭura. Âdem mertebesinde olmayan bir ḥayvan-ı 

nâṭıḳ şeyḫlerin rızḳ-ı riyâ ile iki ṭarafa ṣalunup ṣavt-ı âvâz üzre bu 

maḳȗle kimesneler maḳâm-ı irşâda ḳadem baṣmadı. Dâire-i 

irşaddan berü olup maġrib burcundan naṣṣîleri olunup iḳrâra 

gelmiş degildirler. Böyle olunca bunlara irşâd ḥaramdır. Ẕîrâ ṣȗret-

i pîraste ve muḳallidlerdir. Ehl-i ma‘nâ ve ehl-i ḥaḳîḳat sırrından 

bî-ḫaberlerdir, kel-en‘amdır. Ṭaşrası insan, içresi şirk-i ḫafî ile 

pîraste olup tedbiri mu‘ad ile ‘amel ḳılurlar. Ne aṣlı ve ne fer‘i var 

ve ne eşyâyı bildiler. Müʼessiri ḳoyup ekserî taḳlîd ne ḳadar 

kendüyi mâsivâdan ṭathîr ve taṣfiyye-i ḳalb itmek cehd itseler 

mümkün olmaz, yoḳdur. Naṣîbi ‘aşḳ-ı maşrıḳdan ey göňül 

lâyıḳdır. [26a] Adıň ki,                                                                                
 ظ  ل  وما   ج  ه  وال  532

ola bu mażmȗnuň ma‘nâsı üzerine mürşid-i nâciyyesiz olmaz. Lâf-

ı sülȗk ve da‘vâyı vuṣȗl ehl-i taḥḳîḳ mâ-beyninde memnu‘dur. 

Anuňçün Ḥażret-i Faḫr-i ‘âlem buyurdı:  
 لوالالمربي لما عرفتربي533

diyü ümmetine irşâd içün ḥiṭâp idüp   

 الد ليل ثم السبيل534      

 
532 Ahzab 72. ayetin son kısmıdır ve şöyledir:          ه وال ل وما  ج   Çünkü"  ا ن ه  ك ان  ظ 
o çok zalimdir, çok cahildir." Ahzab: 33/72.           
533 "Eğer benim terbiye edicim olmasaydı ben Rabbimi bilemezdim." 
534 "(Önce) Rehber sonra yol." 
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ve daḫi       

 الرفيق ثم الطريق 535     
buyurmuşlardır.  

Ve aḥbâr-ı mürşid andandır ki  
 من ال شيخ له وال دين له ومن ال شيخ له فااشيطان شيخه هللا العلي العظيم 536

cümle ṭarîḳ-ı nâciyye-i bendelerini bu cehâletden ve bu 

ẓulumâtdan pîrimiziň himmetiyle ve mürşid-i kâmillerimiziň ḥüsn-

i naẓarlarıyla ḥıfẓ ve ḫalâṣ eyleyüp nȗrâniyyet ve rȗḥâniyyet bir ile 

kemâlât-ı Yezdânî ittiṣâline müste‘id olalar. Yoḫsa iḳrâr bende 
olmayup kendüyi adam gösterüp âdem menziline ve âdem 

mertebesinde nâciye-i sırr-ı ‘aleʼllâh dâiresine ḳadem baṣmayup 

her ne vecihle olursa onlara mu‘âvenet itmeyüp cemî‘ vücȗhiyle 

anlardan ictinâb eylemek lâzımdır. Belki ehl-i ṭarîḳ-ı nâciyye 

ehlinden bir kimseniň nâciye-i ṭarîḳat-ı münifden ṭaşra-i muḫâlif 

vużu‘i ve ‘ameli ṣâdır olursa ol kişiyi red ve ‘amelin ḳabul itmeyüp 

seyyâheyn ‘aynen tercümânıyla seyyâhî beyân-ı ba‘de ol nuṭḳdan 

ṣoňra eger ol ṭâlib kişi ol müddet içinde devr-i esfelden naẓar 

düşüp geldikde, kendü cürmine ve ḥaṭâsına muḳarrer olup iḳrâr 

iderse ve artıḳ ol günâh ve ‘iṣyân etmesine rücu‘ idüp ‘ahd-i 

iḳrârına ‘ahd-i pîrânî ḳabul iderse evvelki menzilin ve maḳâmın 

isteyüp yolun dârda ṭaleb iderse [26b] ol zaman ehl-i nâciyye 

mürşidine lâzım olur ki iḫtiyârlarıyla ve bendeleriyle ‘ayn cem‘ idüp 

yol göstere. Ve ṭarîḳat-ı nâciyyeye çekeler. Menzilini geçürüp 

başmaḳların olduġı yerde ṭura her ne emr iderse iṭa‘at idüp ḳabul 

iderse pîrimiz Muḥammed ‘Alî'niň emrine ve mürşid ḳuluna uyup 

ehl-i ḥaḳ olan mürşide ma‘lumdur. İmdi ṭâlibe lâzımdır ki mürşid-

i kâmile irâdet getürdükden ṣoňra cümle bildiġini unuda. Mürşid 

her ne emr iderse it‘at eyleye. Ẓâhirde ve bâṭında mürşidiň emriyle 

muḳayyed ola. Tâkible(?) ẕîr eylemiş bulunmayınca bilinmez ve 

 
535 "(Önce) Arkadaş sonra yol." 
536 "Şeyhi olmayanın dini yoktur. Şeyhi olmayanın da şeyhi şeytandır. 
Allah pek yücedir, çok büyüktür."manasında bir sözdür. 
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teslim olmadıḳca olunmaz    

 موتو قبل ان تموتو 537    

fehvâsınca muḳaddem olup muaḫḫar dirlemek gerek. Tâ ki 

ḥaḳîḳat pîrimiz Muḥammed ‘Alî'den ve sırr-ı şâh-ı velâyet-i 

Ḫudâ'dan ḫaberdâr ola. Bunları ḫod mürşidsiz bilmek olmaz ve 
bilmeyen îmân-ı kâmile iremez. Ve iman-ı kâmil olmayınca 

maḳam-ı aṣliyyeye vâṣıl olmaz. Pes bu ṭarîḳ üzre îmân-ı kâmil ḥâṣıl 
itmeyen nice iḳrâr-ı nâciyye-i bende mü’min olabilür? Ehl-i ẓâhir 

ve ehl-i şer‘in ḳatında gerçi mü’min diyü maḥsȗb olunur ammâ 

ehl-i bâṭın ve ehl-i nâciye-i ṭarîḳ üzre henüz küfr şirk içindedir. 

Anuňçün sırr-ı velâyet ḥaydâr-ı kelimâtına,  
 من ال يعرف فقد مات ميةا جاهلية538

diyü buyurdı. Mürşid-i kâmili bulmayınca ve aňa ita‘at idüp rıżâsına 

uymayınca ṭâlibler îmân-ı kâmile iremez ve aṣlına vâṣıl olmaz. Ẕîrâ 

feyż-i ḥikmet ve ḳabż-ı ḳuvvet mürşid-i kâmil olan ṣâḥib-i feyż ve 

ṣâḥib-i ḳudret ve ṣaḥib-i da‘vet olurlar. Ḫalḳı Ḥaḳḳ'a da‘vet 

eylemek ve ṭâlibleri irşâd itmek [27a] oňların ḥaḳḳıdır. İmdi ey 

ṭâlib! Taḳlîd-i sâʼire gibi ẕikruʼllâhda gözün yumduġı gibi 

yummaya mekrȗd ü ṣafâsıyla veyâḫud derȗnuna vâridât-ı ehliyye 

ve ġayrı ḫavâṭır-ı rȗḥâniyye gelüp fehmine ve hażmına ve keşfine 
‘âciz olup ol ecelden gözün yuma. Ol terk-i edeb degildir, belki 

terk-i te‘abbüddür. Ve lâkin pes ḳadem ve muḫtâr-ı sırr-ı nâciye 

nâcî-i ṭarîḳ dervişleri ve mürşid-i ġayrıları anuň ẓuhȗr iden 

ḥâlinden suâl idüp ve eger bu ḥalleri vâḳı‘ ise ḥâlî üzre terk-i 

mürşidi keşfeder ve eger degil ise ṭarîḳ ve ḥâline göre te’dîb ve 

tenbiye iderler. Ve ol derviş ḥaṭâ itmiş ise ḥaṭâsın ketȗm itmeyüp 

 
537 "Ölmeden önce ölünüz." Tartışmalı hadislerden biridir. Bu hadis, 
Kütüb-i Sitte adlı hadis külliyatında  ve Diyanet İşleri Başkanlığının resmi 

isternet sitesinde kamuoyunun kullanımına sunulan "Riyazüʼs-sâlihin 
(Cilt: 1-2-3)" adlı esere bakılarak teyit edilip böyle bir hadisin olmadığı 
görülmüştür.  
538 "İrfan sahibi olmayan (Allah'ı bilmeyen) şüphesiz cahiliye ölümü ile 
ölür." 
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ve noḳṣânıň iẓhâr ider ise nice zaman-ı ṣıdḳla mücâhede itmiş gibi 

ziyâde teraḳkîye ve ‘irfânına tecelliye maẓhar olmaġa lâyıḳ olur. Ve 

ammâ ketum idüp ve kelâmından kizb idüp ḥîle-i nefsiyle muḫâlif 

ḫaber virirse maẓhar-ı tenezzül ve tezellül olup el-‘iyâẕü biʼllâh yol 

virülür. Erkân-ı nâciye-i ṭarîḳatin ġayrı aḥvâlinde daḫi böyledir  
 فافهم المر اد يعقل المعاد 539

fażîlet-i vird-i şerif bu vird-i şerifin a‘mâl-i şerî‘atden ve ef‘âl-i 

nâciye-i ṭarîḳatden olduġına ṣarâḥaten ve işâreten delâlet ider. 

Âyet ve eḥâdîs vardır ve âyet-i kerîmeden biri aṣḥâbı-ı ḥafiyye ehl-

i ṣafâ ḥaḳḳında nâzil olan  
540  و  اص  ب  ر   ن ف  س  ك   م  ع    ال  ذ  ين   ي  د  ع  ون   ر  ب  ه  م   ب  ال  غ  د  ات   و  ال  ع  ش  ي    ي  ر  ي  د  و  ن   و  ج  ه  ه 

âyet-i kerimesidir ki öyle risâlede sebeb-i nüzȗli ve ma‘nâsı beyân 

olunmuşdur. Aňa rücȗ‘ oluna ve eḥâdîs-i şerîfeden biri mişkâtü’l-

envârda ḳażâ-i kelime-i vird [27b] meẕkürdur.  

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسل م بعث اي قطعت من جنوده قبل نجد فقمو غنائم  

كسيره واسرعو رجعة وافضل غنيمة من هذالبعث فقال عليه السالم ا ال  ادلكم علي  
قوم افضل غنيمة واسرع رجعة منكم فهم قوم شهيدو اصلوت الصبح ثم جلسو  

 ايذكرون هللا حتي طلعت الشمس  فاولئك اسرع رجعة وافضل غنيمة 541

ya‘ni sulṭan-ı ‘âlem ṣallaʼllâhu ‘aleyhi vesellem ‘asker ṣaḥâbeden 

cânib-i baḥre bir bölük gönderdi. Vilâyet-i küffâra varup çoḳ mal 
ġanîmet getürüp ve hem sâir zamanda giden bölükden tez 

geldiklerinde ġâzîlerden biri bu ṣafâ ile ḥażretin ḥużȗr-ı şeriflerine 

 
539 "Bu yüzden muradını bilenin öldükten sonra da dirilmeye aklı erer." 
540 "Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle 
birlikte ol." Kehf: 18/28. 
541 "Rasulullah (S.A.V.) bir gurp elçi gönderdi Yani ordusundan Necid 
bölgesine bir bölük asker gönderdi. Çok ganimet ele geçirdiler, hızla 
döndüler. Bu seferden en değerli ganimeti elde ettiler. Peygamber (selam 
üzerine olsun) buyurdu: Sizden daha hızlı dönen ve daha büyük ganimet 
elde eden bir topluluğu size bildireyim mi? İşte onlar şehitler 
topluluğudur. Sabah namazı (kılındı). Sonra oturdular, güneş doğuncaya 
kadar Allah'ı zikrettiler. Bunun üzerine (Nebi) dedi: İşte onlar en hızlı 
dönüp en değerli ganimeti elde edenlerdir." Kütüb-i Sitte adlı hadis 
külliyatında böyle bir hadis bulunmamaktadır. 
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bu zamana gelince ġazâdan tez gelmede ve ziyâde mal ġanîmet 

getürmede. Bu ‘askerden ġayrı görmedik inşallâhu te‘âlâ faḫr-i 

‘âlem ḳatında aňlardan bize ḥub ve ziyâde maḳbuller mefhȗmuň 

iş‘âr itdikde ḥażret-i faḫr-i ‘âlem ṣallaʼllâhu ‘aleyhi vesellem 

buyurdular: "Benim ümmetimden ḫaber verenlerden ma‘âdâ bir 

ḳavim vardır ki onlar gürȗh-ı nâciyyedir onlar sizden eḥabb ve 

evlâdır. Onlar daḫi yâ Rasȗlaʼllâh kimlerdir, bize a‘lâm et ki, 

didikde onlar şol güruhdur ki: İzd ü Yezdân-ı Ḫudâ'nıň sırr-ı 

velâyetine en aḥibb ve evlâdır. Onlar ḳuṭbu’l-‘ârifîn sırr-ı velâyetin 

bend-i iḳrârımızda ârâm idüp mürşidlerin teslim olup rıżâlarına 

olduġı can, baş, küllî vârını fedâ faḳr-ı fenâ gelmişlerdir. Her ṣabaḥ 

gün doġmazdan evvel vird-i ṣalâtını namaz ve niyâzını [28a] Ḥaḳḳ-

ı Yezdânî ẕikr idüp ‘ibâdet ideler. Aňlar sizden cümleden aḥibb ü 

evlâdır buyurdılar ve rivâyetde daḫi buyurdular gün ṭoġınca vird 

ve âyetde gün ṭolunca Allah sırr-ı Yezdânî zikrederler bu ma‘nâ ve 

ḥaldendir ki bir rivâyetde daḫi Ḥażret-i Faḫr-i ‘Âlem ve sırr-ı 

‘Aliyyü’l-Murtażâ kerremeʼllâhü vechehȗ buyurdılar:  

مكانه    فاقعده مكانك حتي تطلع الشمس فان هللا يكتب لمن جلسالفجر  اذا صلوة 
 حجة تامة تامة تامة 542

buyurdılar. Ve keẕâ,                 جلس اذا 
 بعد الصلوة  العصر الي المغرب 543

ya‘ni Ḥażret-i Faḫr-i ‘Âlem ve sırr-ı ‘Aliyyü’l-Murtażâ buyurdılar: 

Seḥerden gün ṭoġunca oturun didiler. Ẓâhir budur ki, ṣâfî ṣamtla 

ve sükûnetiyle otur. Sâir ‘amel-i şeri‘at ṭarîḳ-ı nâciyye üzre 

ẕikraʼllah, ‘ibâdetüʼllah ile otur dimekdir. Ḥażret-i sırr-ı Murtażâ 

kerremeʼllâhü vechehȗ Yezdân kendüsi her zaman ve ‘aynı 

mekanda ‘ibâdetüʼllah ḥikmet şanlarına muḳarrer olmaġıyla ‘aynı 

‘ibâdeti taṣrîḥ itmeyüp ‘ibâdeti ol merġȗbede itmege terġîb içün 

 
542 "Sabah namazını kıldığında güneş doğuncaya kadar onu yerinde oturt. 
Çünkü Allah onun makamında oturan için (sevap) verir. Bu tam tam tam 
bir pişmedir, olgunlaşmadır." manasında bir sözdür. 
543 "İşte ikindi namazından akşam namazına kadar oturmak da böyledir 
(sevap elde edilir). 
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fâḳ‘ad buyurdılar. Ve keẕâ ba‘de’l-‘aṣri fâḳ‘ad buyurdıġının 

mażmȗnı ẕikr olunan mażmundur. Fażîlet virdi ‘aynı erkân-ı 

beyân diger aḫbârda gelmişdir. Sırr-ı Yezdân-ı Te‘âlâ, mü’min 

ḳullarına münâfi‘ ve fevâid içün her diyarda bir bölük melâʼike 

gündüzün gönderdi. Ve bir bölük melâʼike gice gönderdi. Ve 

imâm-ı faḥr-i zaman ḳuddüse sırrahȗ tefsir-i kebîrlerinde 

buyurdılar: Ṭarîḳ-ı nâciye-i müstaḳîm üzre iḳrâr bende olan 

mü’minler ṣabaḥ namaz ve niyâzın ‘aynı erkân üzere edâ idüp 

gülbünüň du‘âları tamam olduḳda [28b] gice melekleri 

mekanlarına ‘uruc idüp ‘aḳabince gündüz melekleri gelürler. 

Bende-i nâciye-i mü’minler aḫşam namazının ‘ayn-ı erkan üzre edâ 

idüp gülbünüň du‘âları tamâm olduḳda gündüz melekleri 

mekânlarına ‘urûc idüp vardıḳlarında izd ü Yezdân-ı Ḫudâ bende-

i nâciye olan mü’minlerin aḫvâl ve ef‘allerine sırr-ı ‘âlem ü dânâ 

iken li-ḥikmetin meleklerine suʼâl idüp ider ki: "Ya meleklerim! 

Yeryüzünde olan iḳrâr bende nâciye-i mü’min ḳullarım ne ḥal ve 

ne ‘amelde ḳoyup gittiňiz?" didikde melekler ki cümlesi iderler: 

"Yâ Rabbi Te‘âlâ ve Sırr-ı Ḫudâ! Saňa ma‘lumdur ehl-i ṭariḳ-i 

nâciyye-i bendelerine ba‘żı ṣâliḥ ve ‘âbid ve faḳrıyla ṣabır bende-i 

ḳulların ṣabâḥ ve aḫşam ve bir an ẕikr fikrinden ḥâlî ḳalmayup 
kimi münferiden ve kimi mecme‘an ‘ayn-ı cemî‘ olup tâ güneş 

ṭoġunca ẕikriyle erkân ve sâir ‘ibâdetlerine meşġul oldılar. Ve 

‘âlemi irşâda çeküp ve müşkillerin ḥal itmege ṭâliblerin yeduʼllâh 

ẕikr ve fikirlerine meşġul oldılar diyüp bu vecihle ḫaber 
verdiklerinde îzd ü Yezdân-ı Te‘âlâ kemâl-i kirâm ve fażlından ider 

ki: "Ya meleklerim! Çünki onlar,                       هللا  ر  ك  وذ  ن  م  ا    ين  ذ  ا ال  ه  ي اأي 

 ذ  ك  را   ك  ث  يرا    و  س  ب   ح  وه   ب  ك  ر  ة   و  ا  ص  يال  544 

 fehvâsınca ṣabaḥ ve aḫşam bu ‘amelleriyle ‘ayn-ı cem olup ‘âmil 

oldılar. Siz cümleňiz şâhid olun ol ḳullarımı ‘aẕâb-ı esfelden ve 

devr-i mehlekeden yarlıġadım. Ve dîdâr-ı şerîfim onlara naṣîb 

ittim." buyurur. Ey şerî‘atin iḫvânı! Erbâb-ı nâciye-i ṭarîḳatin 

 
544 "Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tespih 
edin." Ahzap: 33/41-42. 
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bende-i aṣḥâbını îzd ü Yezdân-ı sırr-ı Ḫudâ nice yarlıġamasun 

aňlar ṣabâḥ ve aḫşam ve giceler ‘ayn-ı [29a] erkanlarını vird-i 

‘ibâdet eẕkarlarını daḫi edâ itmek ile bir an ḥâlî olmayup cemî‘ 

evḳâtına Allâhu ‘âlem ḥażretine ẕikr, fikr ve ‘ibâdât itmiş olurlar. 

Ẕîrâ aṣhâb-ı ṣuffe ḥaḳḳında nüzȗl iden,  
 و  اص  ب  ر   ن ف  س  ك   م  ع    ال  ذ  ين   ي  د  ع  ون   ر  ب ه  م   ب  ال  غ  د  ات   و  ال  ع  ش  ي   545

âyet-i kerimesi tefsîrinde muḳarrin ġadât ve ‘aşiyyeden murâd 

ṣabâḥ ve aḫşam ‘ayn virdlerinden ġayrı ‘ayn-ı erkanları ve canlarını 
fedâ ve küll ve irâde-i cüz’ fehvâsınca giceniň ve gündüzüň cemî‘ 

evḳâtı murâddır diyü tefsîr daḫi itmişlerdür. Bu taḳdirce aňlar 

giceniň ve gündüzüň cemî‘ evḳâtınıň mürşidlerine raġbet ve 
‘ibâdet itmiş olurlar.     

 اللهم اجعلنا منهم واحشرنا من زمرتهم 546           

lâyiḥa-i beyâniyye ve daḫi vird-i mürşid-i ḫalîfe ‘aẓâmet-i teslîmine 

ve rıżâsına raġbet ve bu raġbetiyle ‘ayn-ı cem ‘ilme’l-yaḳîn, ‘ayne’l-

yaḳîn Yezdânî velâyet-i ḥażretine ‘ibâdât ve bu ‘ibâdete ṣabâḥ ve 

aḫşam ve sırr-ı pîrâne müdâvemet iden ṣuleḥâ ve faḳr u fuḳarânıň 

ve maḳâm-ı şerî‘atin ve mertebe-i nâciye-i ṭarîḳatde ve dâire-i 

ma‘rifete ve ḥâl-i sırr-ı velâyet-i ḥaḳîḳatde istimâ‘ iderler. Ve her 

biri ḫâline göre ẓâhir ve bâṭın müstefid ve müntaḳı‘ olurlar. Beyân-

ı diger vird-i bâ‘is ṭulȗ‘ı şems ve rȗḥ pîrî sa‘âdet ve sırr-ı velâyet-i 

hidâyet ve sebeb-i ġurȗb-ı aḫter daḫl-i nefs-i emmâre bir cehâlet 

ve żalâlet ṣabâḥ ve aḫşam oḳunmaġa ta‘yîn olunduġına sırr-ı 

ḥikmet                                                                         547  واصبر

   نفسك مع اللذين يدعون 

âyet-i kerimesiniň mażmȗn-ı hümâyununa ittibâ‘ ve teveccüh ve 

aṣḥâb-ı ṣuffe ve nâciye-i pür ṣafânın a‘mâli ḥasene-i sa‘âdet ve 

 
545 "Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle 
birlikte ol." Kehf: 18/28. 
546 " Allahım! Bizi onlardan kıl. Ve bizleri o zümreden olanlarla haşret." 
547 " Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol." Kehf: 
18/28. 
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devr-i esfelden necât ve mâḳrȗnlarına teşebbehedir. [29b]                                                                       
 من تشبه قوما فهم منهم 548

ilâyeḥi meş‘ar-i fażâil virdi ve bu vird-i şerif bu ḳadar maṭlȗb ve 

oḳuyup diňleyenler min ‘indaʼllâh ve ‘inde’n-nâs merġȗb oldıġına 

daḫi ḥikmet budur. Mürşid-i ḫulefânın sâʼir ‘ayn-i nâciye-i erkân-ı 

şerîfi muassal ‘irfanlarında olan a‘mâl-i ṣâlime ve ḥüsnünüň nuṭḳ-

ı nefeslerini ṣaḳlamasını câmi‘dir. Ve cümle ẕikruʼllâh ve tilâvet-i 

Ḳur’ân-ı ‘Aẓîmü’ş-şân ve ṣalavâtnâme-i imâmın ve rasȗl-i 

Ḫâteme’n-nebiyyîn ve daḫi Ḥâtemü’l-Pîrân Ḳuṭbü’l-‘Ârifin 

Hünkâr Hâcî Bektaş Velîyyuʼllâh ve sırr-ı velâyetinin iḥṣâ-i sırr-ı 

esmâ-i ḥüsni ve daḫi sâʼir taḥmîdât ve tehlîlât ve sırr-ı nâdî-i 

‘illiyyât ve ‘ayn-ı tesbîḥât ve tekbîr-i temcîdâr ve mertebe-i şehîdânî 

taḳdîsât ve niyâz-ı gülbünüň münâcât ve bende-i ṭâlib-i da‘vât ve 

pîr-i mürşid-i nâciyât ve daḫi aṣḥâb-ı kibârı ve sırr-ı çehâr-ı yâr-ı 

büzürgvârî ve sırr-ı velâyet-i perverdgâr, midḥât-ı ḥâṣılı’l-kelâm-ı 

şeri‘at ve nâciye-i ṭariḳat-ı Muḥammed ‘aleyh de sırr-ı pîrân her ne 

‘amel-i ḥüsün ve maḥmȗd var ise vird-i şerîf-i mevrȗdede bî-

kemâle mevcuddur.  A‘mâl-i şeri‘at ve ef‘âl-i nâciye-i ṭariḳatıň ve 

aḥvâl-i ma‘rifet ve sırr-ı ḥaḳîḳatin iḳrârına ve envâ‘ına ‘âlem ve 

‘ârif ve esrârına vâḳıf olan mürşid ‘izz ü kirâma ma‘lumdur. Ve bu 

‘amel-i virdde namaz ve niyâzda daḫi mevcuddur. Ẕîrâ eşrâf ve 

üstüḫân ve isti‘âde niyyet olunan altı rek‘at namazlar daḫi 

virddendir. Ve ‘aḳabe virde virilen ve muṣâfaḥa daḫi virddendir. 

Ẕîrâ vird ‘ameliniň tamâmı bunlar ile olur. 
 فافهم ائمه 549

 
548 Hadisin aslı şöyledir: "Men teşebbehe bi-ḳavmin fe-hüve minhüm". 
Anlamı: "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır." Fakat bu hadis de 
ihtilaflı olan hadislerdendir. [Muhammed Zahid el-Kevserî, (Çev. Bekir 
Tatlı), "Kim Bir Kavme Benzerse O da Onlardandır Hadisi Hakkında", 
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Adana, Cilt: 6, 
Sayı: 2, 2006, ss. 217-223] (Ebû Davud, Libas, 4; Müsned, 2/50)  
549 "İmamların görüşüdür." 
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 ve ba‘żı nâdanlar virdde virilen selâma [30a] maḥallî deġildir diyü 

daḫl iderler. Eger ümmîlerden ise ehl-i ze‘am ve kemâl-i 

cehlindendir veyâḫud yevm-i faḳıyyelerden işitmişdir. Aňa erkân-

ı tevbe ve istiġfâr-ı rücȗ‘ lâzımdır ve eger ‘ulemâdan geçünüp 

kendü zu‘munca ta‘aṣṣuban ve inkâran daḫl iderler ise aṣlını ve 

ḥaḳîḳatin tetebbu‘ itmedügi ecilden dünyâda naṣîbinden ve devr-i 

esfel-i selâmet-i ilâhiyeden maḥrûmdur. Ẕîra selâm cümle ‘ibâdet-

i ilâhiyeden olduġına eşbâh yoḳdur. Ve selâma hiç maḥall-i 

mu‘ayyen yoḳdur. Velehȗ ve selâmın cümle âdâbındandır ki 

selâma elif ü lâm getürmeyüp  ااسالم عليكم dimeyüp elif ve lâmsız  

 diye ḥikmet-i ‘ulemâdan bâṭın ehline ma‘lumdur. Lâ-çareسالم  عليكم  

ve bu vird-i bâ‘is feżâil-i nâciye-i ‘irfâniyye mürşid-i ḫulefâ-yı 

‘aẓâmıň cümleden ziyâde degin ‘aẓâmı olduġı ecilden aṣlen ve 

ḳaṭ‘an terk olunmamaḳ gerekdir diyü tenbiyye buyrulmuşdur. Ḥaḳ 

budur ki ṭarîḳ-ı nâciyyenin a‘mâl-i nafilesine ḳażâ lâzım degildir.  
Ammâ,               
 افضل النوافيل ادومها 550

 
550 "Nafile ibadetlerin en üstünü, devamlı olanıdır." Hadisin aslı şöyledir:  

وعن عائشة رضى هللا عنها. قالت: كان لرسو هللا )ص ع و( حصير  ي حتجزه فى الليل   

فيصل فيه  , ويسطه  فى النهار فيجلس  عليه  , فجعل الناس  يثوبون إليه  يصلون بصالت ه  حتى  
م فقال: يا أيها الناس  خذوا من األعمال  ما تطيقون فإن هللا تعالى يمل  حتى  كثروا فأقبل عليه

ل و , وإن أحب  األعمال إلى هللا تعالى ما دام  وإن قل  , وكان آل  محمد )ص ع و( إذا عمل و   ت م 

 عمآل أثبتوه. 
Anlamı: Hz. Aişe (radıyallhu anhâ) şunu anlatır: Hz. Peygamber'in 
(aleyhissalâtü vesselâm) bir hasırı vardı, geceleri perde yapıp gerisinde 
namaz kılardı, gündüzleri de yayıp üzerine otururdu. Halk da 
Rasulullah'ın (aleyhissalâtü vesselâm) yanına dönüp (gelip) aynen onun 
gibi namaz kımaya başladılar. Sayı gittikçe arttı. Bunun üzerine Rasulullah 
(aleyhissalâtü vesselâm) onlara yönelerek şunu söyledi: "Ey insanlar! 
Takat getireceğiniz işleri yapın. Zira siz ( dua etmekten) usanmadıkça 
Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen amel, az da olsa 
devamlı olanıdır." Ravi der ki: Muhammed'in (aleyhissalâtü vesselâm) 
ailesi bir iş yapınca onu sabit kılardı (artık terk etmez devamlı yapardı.) 
İbrahim Canan, Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Cilt: 
2, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, ss. 355-356. 
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ḥadîs-i şerifi mûcibince ba‘żı mürşid-i ḫalîfe-i ‘iẓam ‘ilmine iḳdâm 

ve ihtimâm idüp fevt virdi olmamaḳ gerekdir. Ve daḫi fevt olsa bu 

ḥadîs-i şerif mûcibince fevt olsa ḳażâ lâzımdır ve ḥadîs:  

الفجر و    منه فقراء مابين صاوةليل اوعز شئ في المشارق من نام حزبه من ا 

عن حزبه   حرج من نام اي غفله الظهر كتب له كاانما قراه من اليل  صلوة 
ء علي نفسه من قراهء اوصلوة من اليل اوعن شيئ منه بكسرالحال ما يوظفه المرا

من اليل  الظهر كتب له كانما قراه   فقراه مابين صلوة الفجر وصلوة خزبه اي بعض 

  كان يفعله فيه ففعله فى وقت حزبه او بعض منه عن الوقت الذي يعني من فاته 
 اخر كتب له من االجر مثل ما لم يفيت 551  

[30b] buyurmuşlar. ‘An şerḥi’l-meşâriḳ daḫi ve bu ḥadîs-i şerifde 

Ḥażret-i Rasȗluʼllâh'ıň kelâm-ı şeriflerinde fehm olunur ki ṭâlibiň 

virdi ġafletle fevt olsa yine ẕikr olunan vaḳitde oḳusa aṣlâ fevt 
itmemiş gibi olur dimelerinde remz ve işârât vardır ki mürşide ve 

ḫalîfeye ve bende-i dervîşân vird-i ṣalavâtnâme ve nâdî ‘alâ ve 
tekbîr ve gülbünüň pîrânı ġâyet lâzımdır. Fevt olmuş olsa yine ar 

idecek menzilinden gir ve ḳalmaz fażâil-i virdden ve menâfi‘inden 

aṣlâ bir zaman ḫâlî ve maḥrȗm olmamış olur. Ḳażâ lazım oldıġı 

aňa binâʼendir. Ṭalebe, mürşid terbiyesiyle me‘ârif-i ilâhiyye ḥâṣıl 
itmege ve aṣlına vâṣıl olmaġa yedi sırrına sırr-ı ilaʼllâhdan 

sırruʼllâhe ve sırruʼllâheden sırr-ı me‘allâh ve sırr-ı me‘allâhdan 

sırr-ı fiʼllâh ve sırr-ı fiʼllâhdan sırr-ı aniʼllâhe ve sırr-ı aniʼllâhdan 

sırr-ı biʼllâh  ve sırr-ı biʼllâhdan sırr-ı ‘aleʼllâhe ‘azîmet-i mütevâṭıl 
ve selâmet-i aṣliyyesine vâṣıl olmaġa sulṭan ḥatemü’l-enbiyâ ve 

bürhân-ı ḥâtemü’l-pîrân el-evliyâ naẓâr-ı himmetiyle ve ḫizmet-i 

 
551 "Hadiste geçtiğine göre; seherlerde uyuyakalıp da veya gece kalkıp 

hizbini (Kurʼân'ın altmışta biri) okuyamayan sabah namazıyla öğle 
namazı arasında okursa bütün gece, uykusundan yani gafletten uyanıp 

hizbini okumuş gibi ona sevap yazılır. Gece kalkıp Kurʼan okumaktan, 
namaz kılmaktan yahut gecede faydalı bir şey yapmaktan yani hizbini 
okumaktan kendi nefsini halin keşmekeşliğine bırakan  kişi, şayet sabah 
namazı ile öğle namazı arasında hizbini okursa gece kalkıp da okuma 
fırsatını kaçırdığı sevabı aynı şekilde alır. Yahut daha önce yapageldiği bir 
vakitte hizbinin bir kısmını okumakta geri kalan kişi onu bir başka vakitte 
yaparsa kaçırdığı sevabın aynısı ona yazılır." 
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mürşid-i ḥaḳḳânî sırr-ı irşâd-ı ma‘ârif-i terbiyyetiyle ve  teslîm-i 

rıżâ-i ṣâdıḳ ile teslîm olup nuṭḳ ve nefes ḥaḳlamaġa ḳâim olup 

hüve’l-mürşidü’l-‘ârif bi-ẕelike’l-ḳâdir ‘ale’l-irşâd ve’t-tekmîl 
buyurdular. Allah sırr-ı Yezdânî  [31a] velâyât-ı şâh-ı Te‘âlâ a‘lem 

bi’ṣ-ṣavâb ve ileyhi irci‘ȗ ilâ aṣliye el-mâb bu minval üzre ḥatm 
olındı bu kitâb. 
 
 
 
 
Tercemân-ı Evvel552  

Allah Allah nȗr-ı ezel ḳanda bil ḥaydâr-ı ḫudâ 

Ḳudret eliyle yoġurup mefḥar-i sırr-ı hel etâ 
 

Ḥaḳ Muḥammed cemâl-i ‘aşḳ şem‘inden oldı peydâ 

Muḥammed ḥayalde ḳaldı oldı delil pîr te‘âlâ 
 

Mevc-i ‘aşḳından dürr-i derc sadef gevher Musṭafâ 

Âḫir delil geldi Muḥammed oldı ḥâtemü’l-enbiyâ 
 

Noḳṭa-i bâ-i nübüvvet hâdî-i mürşid el ‘abâ 

Ḥâtemü’l-Pîrân Hâcî Bektaş-ı Velî el-evliyâ 

 
552 Noyan, s. 159-160. "Alevi, Bektaşilerde özel günlerde dini törenlerde 
okunan dua mahiyetindeki metinlerdir. Bu metinler manzum olabildiği 
gibi mensur da olabilirler. Fakat bu tercemanlar okundukları törene göre 
farklılık göstermektedir. Bu terceman, Muharremde her gün gündüz ve 
gece salavat ile okunacak tercemandır: "B-ism-i Şah, Allah Allah! Es-

selâmü aleyke yâ şemsüʼl-kamer... Es-selâmü aleyke yâ Beder-ud-dûcâ, 
Es-selâmü aleyke Ya Muhammed yâ Ali... Yâ Seyyid Mûsâ er-Rızâ... ve 

rahmetüʼllâhi ve beraketüh...Es-slâmü aleyke yâ Sâhibüz-zamân... Es-

selâmü aleyke yâ Halifetüʼr-rahmân... Es-selâm yâ "İnsün ve lâ cânnün" 
(Rahman: 55/39 "O gün ne insanlara ne cinlere günahkara sorulmaz." 
Ayetin son parçası söylenerek tamamının bu anlamı dilenmiş olur.) Ve 

rahmetüʼllâhi ve berâkâtüh, Eyvallâh..." 
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Pir cemâl-i Aḥmed-i Mürsel şâh-ı ‘Aliyyü’l-Murtażâ 

Pir cemâl-i Muḥammed kemâl-i Ḥüseyn ‘Alî râh bilene ṣalavât 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[31b]               Bʼism-i şâh                      İsm-i şâh                          Cism-
i şâh                                                                    

 بسم هللا الرحمان الرحيم 
[Mevlid-Vesîletüʼn-necat] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Allah adın ẕikr idelim evvelâ553     

Vâcib oldur cümle işde her ḳula 
Allah adın her kim ol evvel aňa                      

 
553 Bu mesnevi için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: Cemal Kurnaz ve 
Mustafa Tatçı (Haz.), Hüseyin Vassaf Mevlid Süleyman Çelebi ve 

Vesiletüʼn-Necat, 1.basım, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, ss. 58-125; 

Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesiletüʼn-necat) (Haz.: Faruk K. 
Timurtaş), MEB Yayınları, İstanbul, 1990, ss. 4-85. 
Mecmua-i Bektaşiye'nin müstensihi İsmail Baba, divan edebiyatında 
mühim bir yeri olan Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini eserine alırken metne 
tam olarak sadık kalmamış, kendine göre bir tasarrufta bulunarak 
Mevlid'in bazı yerlerini atlayıp bazı yerlerini mecmuaya almıştır. Bunu 
yaparken de aralara başka manzum parçalar serpiştirmiş daha sonra yine 
Mevlid'den devam etmiştir. Bu çalışmada Mevlid'in atlanan kısımları 
üzerinde durulmadan sadece mecmuaya alınan kısımlar 
değerlendirilmiştir. 
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Her işi âsân ide Allah aňa 
 
Allah adı olsa her işin önü                               
Herkiz ebter olmaya anuň sonu 
 
Her nefesde Allah adın de müdâm           
Allah adıyla olur her iş tamâm  
 

‘Aşḳ ile gel imdi Allah diyelim                            
Derd ile gözyaşile âh idelim         
 

Ola kim raḥmet kıla ol padişah 

Ol kerîm ol raḥîm ol ilâh554            
 

‘Âlim ü ‘Allâm ü ġaffâru’ẕ-ẕünȗb  

Ṣâni‘u’l-âlimü settâru’l-‘uyȗb555    
 

Ṣâdiḳu’l-ḳavlü’l-‘aẓîmü zü’l-celâl                   

Ḳâsimü’r-razzâḳu556 müḳîm lâ-yezâl   
Oldurur hem pâdişâh-ı bî-zevâl                         

Bî-şebîh ü bî-naẓîr bî-misâl557     
 

Oldurur Allahu ḳuddȗsü’s-selâm                       

Rabbi bâḳî lâ-yemȗtu lâ-yenâm 
 

Birdurur birligine şek yoḳdurur                      

Gerçi yaňlış söyleyenler çoḳdur 

 
554 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 58'de"Ol kerim ü ol Rahim ü ol İlah" 
şeklindedir. 
555 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 58'de "Sâniʻu Tevvâb ü Settâruʼl-ʻuyûb" 
şeklindedir. 
556 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 58'de "Kâsimü'r-rızk u ..." şeklindedir. 
557 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 59'da "Bî-şebîh ü bî-nazîr ü bî-misâl" 
şeklindedir. 



193 

 

 
Bir kez ol dimekle oldı cihân                         

Olma dirse girü yoḳ olur hemân 
 
Cümle ‘âlem yoġiken ol şâh var idi  
Yaradılmışdan ġanî cebbâr idi         
 

Bâri ne ḥâcet ḳılavuz sözi çoḳ 

Birdir ol şâh andan artıḳ Taňrı yoḳ558    
 
Ger dilersen bulasın559 oddan necât             

‘Aşḳ ile derd ile eydiň eṣ-ṣalât 
[32a] 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn560 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn 
 
 
 
 
 
 
Ġazel561 

 
558 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 60'ta "Bir durur ol andan artuk Tanrı yok" 
şeklindedir. 
559 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 62'de "Ger dilersiz bulasız ..." şeklindedir. 
560 Parçaların sonlarında tekrar edilen bu dua metni Mevlid'e ait değildir. 
561 Şiirin mahlas beytinde Hüdâyî (Aziz Mahmut) adı geçse de şu kaynak 
eserde bulunmamaktadır: Mustafa Tatcı ve Musa Yıldız, Azîz Mahmûd 
Hüdâyî Dîvânı, h Yayınları, İstanbul, 2017.  Gazel, Hacı Bayram Veli'ye 
aittir. Bu şiir için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: Abdülbâkî Gölpınarlı, 
Hacı Bayram Veli, 3. basım, Güvercin Kitap No:44, Ankara, 1960, s.14; 
Abdülkerim Erdoğan, Ankara'nın Manevi Mimarı Hacı Bayram-ı 
Veli, 2. basım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yayınları, Ankara, 
2015, s. 65. 
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Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Benüm maḳsȗdum ‘âlemde deġildir lâkin illâ hȗ 

Bu benim derdime dermân deġildir lâkin illâ hȗ 
 

Degil ḥȗrî değil ġılmân ne cennetdir ne ḥod rıżvân562   

Bu benüm göňlümi alan degildir lâkin illâ hȗ     
 

Anuň naḳş-ı ḥayâlinden cihân bir zerre olmuşdır 

 
Fatma Ahsen Turan, yazmış olduğu Hacı Bayram-ı Veli maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5264 (12.02.2019)] şair hakkında şu bilgileri vermektedir: "Hacı 
Bayram-ı Veli (d.753/1352-53 - ö.833/1429) Hacı Bayram-ı Velî, 
Ankara’nın Solfasol köyünde doğmuştur. Babasının adı Koyunluca 
Ahmed, dedesininki ise Mahmud’dur. Hacı Bayram, Koyunluca 
Ahmed’in üç oğlunun en büyüğüdür. Koyunluca Ahmed’in ortanca oğlu 
Seyfiyüddin, küçük oğlu ise Abdal Murad’dır. Hacı Bayram’ın doğum 
tarihi hakkında bilgiler kesin değildir.(...) Hacı Bayram’ın asıl adı 
Numan’dır. Bayram adının tasavvufa intisabı sırasında şeyhi Hâmid-i Velî 
ile bir kurban bayramında rastlaşmalarından dolayı verildiği yaygın 
görüşlerdendir. Hacı Bayram, adının yanı sıra Hacı Paşa, Ahi Sultan, 
Kapıcıbaşı, Ahi Sultan ve Velî lakapları ile de tanınmıştır. Hacı Bayram’ın 
annesi hakkında mezarının yeri hariç bilgi sahibi değiliz.(...) Kaynaklar 
onun tasavvufa intisabına kadar müderrislik yaptığını kaydeder. Hacı 
Bayram-ı Velî önce Ankara’da Melike Hatun’un yaptırdığı Kara 
Medrese’de sonra Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde 
müderrislik yapmıştır. Hacı Bayram’ın ne kadar müderrislik yaptığı ve ne 
için müderrislikten ayrıldığı hususunda malumatımız 
bulunmamaktadır.(...) Hacı Bayram-ı Velî’nin ihlas ve sıdk ile süren 
hizmet hayatı M. 1429 (H. 833) yılında Ankara’da son bulmuştur. Vasiyeti 
üzerine Hacı Bayram Velî’yi Akşemseddin yıkamış ve cenaze namazını 
kıldırmıştır. Doğum yılı gibi ölüm yılı da ihtilaflıdır. Mezarı kendi inşa 
ettirdiği Hacı Bayram Camisi’nin kıble tarafındadır."  
562 Gölpınarlı, s.14'te "Degildir hûri vü gılman, Cennet, köşk ne de 
Rızvan"; Erdoğan, s. 65'te "Degüldür hûri vü gılmân ne Cennet köşki ne 
Rıdvân" şeklindedir. 
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Naẓar ḳılsaň o zerreye degildir lâkin illâ hȗ563   
 

Ey Ḥudâyî eger idrâk idersen fâni dünyâya564     

Bu sözler sırrına kimse iremez lâkin illâ hȗ565  
 
 
 
[Mevlid] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ey ‘azizler işde başlarız söze566 

Bir vaṣıyyet kılarız illâ size 
 

Ol vâṣıyyet kim derim her kim ṭuta 

Misk gibi ḳoḫusu canlarda ṭüte 
 

Ḥaḳ Te‘âlâ raḥmet eyleye aňa 
Kim beni ol bir du‘â ile aňa 
 
Her kim dilerse bu du‘âda buluna    

Fâtiḥâ iḥsân ide ben ḳuluna567 

Rıżâen lilʼlâhi’il-fâtiḥa 
[32b] 
 

 
563 Gölpınarlı, 1960, s.14'te "Nazar etsen o zerreden görünmez lâkin illâ 
hû"; Erddoğan, s. 65'te "Nazar itsen o zerreden görinmez lâkin illâ hû" 
şeklindedir. 
564 Gölpınarlı, 1960, s.14'te "A Bayrâmî eğer idrâk edersen sen bu 
âlemde"; Erdoğan, s. 65'te " A Bayrâmî eğer idrâk edersen sen bu 
âlemde" şeklindedir. 
565 Gölpınarlı, 1960, s.14'te "Bu sırrın sırrına kimse eremez lâki illâ hû"; 
Erdoğan, s. 65'te " Bu sırrın sırrına kimse irişmez lâkin illâ hû" 
şeklindedir. 
566 Bu dört beyit, Kurnaz ve diğerleri, 1999 adlı kaynak eserde yer 
almamaktadır. Timurtaş, s. 9'da bu dört beyit bulunmaktadır. 
567 Timurtaş, s. 9-10'da bu beyitten sonra 13 beyit daha vardır. 
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Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
[Mevlid] 

Ve faṣl-i fî teşrifi’n-nebiyyi ‘aleyhi’ṣ-ṣalâtü ve’s-selâm 

Çünki ḥaḳ evvelligin bildiň ‘ayân568                  

Diňle imdi söyleyim ṣun‘un beyân 
 

Ḥaḳ Te‘âlâ ne yâratdı evvelâ                                

Cümle ḫalḳdan kim ol evvel ola569 
 

Muṣṭafa rȗḫunı evvel ḳıldı vâr                            
Sevdi anı ol kerîm ü kirdgâr 
 
Her ne deňlü kim sa‘âdet vardurur                      

Yaḫşî ḫuyu göňlü hem şâh-ı velâyet durur570    
 

Ḥaḳ oňa virdi mükemmel eyledi                         
Yaradılmışdan mufażżal eyledi 
 
Andan oldı her nihân-ı âşikâr                                 
‘Arş-ı ferş yerde gökde ne ki vâr571   
 

Ger Muḥammed olmasa idi ‘ayân                        

 
568 Bu kısım Mevlid'de "Fi Beyânı Fıtrat-ı Rûh-ı Muhammed" başlığıyla 
verilmiştir. 
569 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 63'te "Cümle mehlukdan kim ol öndin 
ola" şeklindedir. 
570 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 64'te "Yahşı hûy  görklü âdet var durur" 
şeklindedir. 
571 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 64'te "Arş ü ferş ü yir ü gökde ne ki var" 
şeklindedir. 
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Olmaz idi hem zemin ü âsmân572 
 

Hem vesîle oldıġıçün ol Rasȗl                               

Âdem'iň ḥaḳ tevbesin ḳıldı ḳabȗl 
 

Nuḥ anuňçün ġarġdan buldı necât                        

Daḫi ṭoġmadan göründi mu‘cizât 
 

Ölmeyüp Ȋsâ göge bulduġı yol                              
Ümmetinden olmaġiçün idi ol 
 

Hem daḫi Mȗsâ elindeki ‘âsâ                               
Oldı anıň ‘izzetine ejdehâ 
 

Ceddi oldıġiçün anuň ol Ḥalîl                               

Nâr-ı cennet ḳıldı oňa ol celîl 
 
Cümle anuň dostlıġına adına 
Bunca ‘izzet oldı ol ecdâdına 
 
 
[33a] 

Çoḳ temennâ ḳıldılar Ḥaḳ'dan bular                      

Kim Muḥammed ümmetinden olalar 
 
Ger dilersen bulasın ondan necât573                           

‘Aşḳ ile derd ile eydiň eṣ-ṣalât 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn  

 
572 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 64'te "Olmayısardı zemîn ü âsumân" 
şeklindedir. 
573 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 65'te "Ger dilersiz bulasız oddan necât" 
şeklindedir. 



198 

 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 

 

Nuṭḳ574    
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Ḥażret-i fażl-ı Eḥad'den575 yine rȗz-ı ezelî 

Ṣȗret-i muḥkem ile irüşüben ḳuvvet eli 

 
574 Mecmuadaki bu şiir, yukarıdaki kaynaklarla karşılaştırıldığında her 
bendin son iki mısrasının olmadığı, bu iki mısranın yerine "Ve Aliyyün 
ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" mısrasının olduğu görülmüştür ve bu 
nedenle şiir "mütekerrir müsebba"  olarak değerlendirilmiştir. 
Bu şiir ve şair için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 2, 
1998, ss. 541-546; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve 
Nefesleri (Haz. A. Asude Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, 
Ankara, 2017, ss. 276-281; Yılmaz Öztürk, 17. Yüzyıl Şairlerinden 
Dimetokalı Vahdeti'nin Divanının Tenkitli Metni, Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, ss. 34-36.  
Özmen, Cilt: 2, s. 541'de Bosnalı Vahdeti Baba hakkında şu bilgilere 
yer vermektedir: "On altıncı yüzyıl sonlarında yaşamış bir Bektaşi ozanı 
olan Vahdeti, Fazlullah Hurufinin görüşlerini benimsemiş, Sersem Ali 
Baba'dan el almıştır. Hurufi ve melamet neş'esindedir. 1598 yılında 
öldüğü sanılmaktadır. Eserleri öğretici içeriklidir. İnancını şiirlerinde 
büyük bir beceriyle işlemiştir. Vahdeti'nin şiirlerinde odak sorun insandır. 
Ona göre insan bir takım gizemli yazılardan, harflerden oluşan bir 
bütündür. Özünde Tanrı'yı yansıtır. Tanrı'yı ve insanı anlayabilmek için 
bu gizemli yazıları iyi okumak, çözümlemek gerekir. Vahdeti'de derin bir 
Ali sevgisi bulunduğu açıktır. Yaratılış yoktan var olma değil, bir 
düzenleme bir biçimlemedir. Ona göre, Tanrı üstün gücü ile toprağı, yeli, 
odu, suyu yoğurdu - kardı, hamurundan varlık türlerini oluşturdu. 
Şiirlerinde bir inanç ve felsefe sergilemiştir. Ona göre, Hacı Bektaş Veli, 
Ali gizlerinin toplandığı yerdir. Muhammed ışığının da görünüş alanıdır. 
Vahdeti şiirlerinde, insanla Tanrıyı birleştirmeye, insanla tanrı arasında 
bir yapı benzerliği olduğunu, yan yanalığı kanıtlamaya çalışır. Ona göre 
tanrı Ali'dir. Tanrı Ali'de görünüş ortamına çıkar." 
575 Y. Öztürk, 2006,  s. 34'te "Ḥażret-i fażl-ı Ḫudâ'dan ..." şeklindedir. 
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Ḳudretiyle yoġurup ateşi yâ bâd eli576 
Mesken edindi o dem kendi içün cân-ı dili 

Kimdir ol kim bileyim dirseň eger ḳavli celî577 

Sırr-ı Ḥaḳ nȗr-ı Muḥammed eseduʼllâhi velî 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem Raḥmeten liʼl-‘âlemîn578 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn579 
 

Noḳṭa-i bâ-i nübüvvet raḳam-ı levḥ-i ḳalem   

Menba‘-ı sırr-ı velâyet mefḫar-i cȗd-i kerem580 

Maẓhar-ı ekmel ü a‘lâ kelimât illâ ‘aẓîm581         

Hâdi-i cinn-i beşer mürşid-i nȗr-ı ekrem 
Ezelî ve ebedîdir feteemmel fe efhem582      

Sırr-ı velâyet nȗr Muḥammed eseduʼllâhi velî583  

Musṭafâdır ṣadr-i ‘âlem  Raḥmeten liʼl-‘âlemîn584  

 
576 Özmen, Cilt: 2, s. 545'de "Kudret ile yoğurur ateş ü bad ab ü gibi"; 

Ergun, 2017, s. 276; Y. Öztürk, 2006,  s. 34'te "Ḳudret ile yoġurup âteş ü 
bâd âb u gili" şeklindedir. 
577 Özmen, Cilt: 2, s. 545'de "... kavl-i veli" şeklindedir. 
578 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 34'te bu 
mısra yoktur. 
579 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 34'te "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir. 
580 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277'de "Menba-ʻı sırr-ı velâyet 

mekâr-ı cûd u kerem"; Y. Öztürk, s. 34'te "Menba-ʻı sırr-ı ḥaḳîḳât 

maʻaden cûd u kerem" şeklindedir. 
581 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277'de "Mazhar-ı ekmel ü evlâ 

kelimât-ı aʻzam"; Y. Öztürk, s. 34'te "Maẓhar-ı ekmel-i ẕât-ı aʻẓam" 
şeklindedir. 
582 Y. Öztürk, s. 34'te "Eẕelîdür ebedîdür fe-teʼemmel fe-innehüm" 
şeklindedir. 
583 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 34'te "Sırr-ı 
Hak nûr-i Muahmmed ..." şeklindedir. 
584 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 34'te bu 
mısra yoktur. 
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Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn585    
[33b] 

Kâşif-i sırr-ı süḫan bâb-ı ‘ulȗm-ı Aḥmed 

Vâṣıl-ı zât-ı ezel Ḳul586 Hüvallâhü Eḥad   

Vâṣıf  zâtında587 nüzul eyledi Allahü’ṣ-Ṣamed   

Nuṭḳı ḥaḳdır ṣıfatı Lem-Yelid ve Lem-Yüled  

Lem-Yekün dersem olur oňa Küfüven Eḥad588   

Sırr-ı Yezdân589 nȗr Muḥammed eseduʼllâhi velî  

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem Raḥmeten liʼl-‘âlemîn590 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn591 
 

Velehȗ 

Ḥasan ile Ḥüseyn şâh-ı kerem kân-ı ‘aṭâ592 

 
585 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 34'te "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir 
586 Y. Öztürk, s. 35'te "Vâṣıl-ı ẕât-ı aḥaddan ḳul ..." şeklindedir. 
587 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Vaṣf-
ı zâtında ..." şeklindedir. 
588 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Lem 

yükun dirsem olur ana lehû küfüven aḥad" şeklindedir. 
589 Özmen, Cilt: 2, s. 541; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Sırr-ı 
Yezdân ..." şeklindedir. 
590 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te bu 
mısra yoktur. 
591 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir. 
592 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te 
mecmuada olmayıp diğer kaynaklarda 4. bend olarak geçen şu mısralar 
da vardır:  
Ne ki var esfel ü a'lada ser-a-ser tâ hût 

Gökteki şems ü kamer yerdeki laʻl ü yakut 
Dest - i kabzındadürür alem - i mülk ü melekût 
Feyz - i lütfundan anın buldu kamer nur ile kut 
Padişah - ı dil ü can  server-i şah -ı lâhût 
Sırr - ı Hak nur -i Muhammed Esedullah- ı Veli 
Ve Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali 
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Biri şâh-ı ‘ulemâ birisi şâh-ı şehîdâ593   

Biri farż-ı ḳamer birisi şemsi żuḥâ594    

Sözimiň mâ ḥâṣılı budur ey ehl-i vefâ595   

Ḳuds-i gevherden anıň geldi vücȗdı ṣafâ596   

Sırr-ı merdân597 nȗr Muḥammed eseduʼllâhi velî  

Musṭafâdır ṣadr-i ‘âlem  Raḥmeten liʼl-‘âlemîn598  

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn599    
 

Velehȗ 

Biri600 Ḥażreti ‘Âbidîn ü Bâḳır şeh-i hayl-i fuḳarâ   

‘İzzet-i Ca‘fer ü Ṣâdıḳ siper-i tîr ü ḳażâ    

Mȗsâ Kâẓım ile ol şeh-i teslim ‘Ali Rıżâ   

Şâh Taḳî ile bi’n-Naḳi tâc ruʼȗs-i fuṣaḥâ601    
[34a] 

Cümlesi nȗr-ı ezel vâḳıf-ı sırr-ı Ṭâhâ 

Sırr-ı ‘alâ602 nȗr Muḥammed eseduʼllâhi veli 

 
593 Y. Öztürk, s. 35'te "Biri şâh-ı şühedâdur biri şâh-ı ʻulemâ" şeklindedir. 
594 Özmen, Cilt: 2, s. 545'de "Biri kevs-i kamer birisi de şems-i duhā" 
şeklindedir. 
595 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "... 

budurur ey ehl-i ṣafâ" şeklindedir. 
596 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Kuds-

i zahrından anın geldi vücûde Ḥakk'a" şeklindedir. 
597 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Sırr-ı 
Hak ..." şeklindedir. 
598 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te bu 
mısra yoktur. 
599 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 35'te "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir. 
600 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 277; Y. Öztürk, s. 36'da 
"Hazret-i Âbid ü Bâkır ..." şeklindedir. 
601 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da "Şah 

Takî ile Nâkî tâc-ı ruʼûs-ı füsahâ" şeklindedir. 
602 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da "Sırr-ı 
Hak ..." şeklindedir. 
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Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem  Raḥmeten liʼl-‘âlemîn603  

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn604        
 

velehȗ 

Vaḥdetî seyf-i Ḫudâ ḳâtil-i aṣḥâb-ı caḥîm 
‘Askerîdir ki anuňdur yine cennet-i na‘îm 

Mehdi-i devr-i zamân kâşif-i605 esrâr-ı ḳadîm  

Ḫażret-i fażl-ı Ḫudâ vâḳıf-ı606 Kur’an-ı ‘aẓîm    

Noḳṭa-i evvel ü âḫir şîr-i607 Rabb-i Kerîm   

Sırr-ı şâh608 nȗr Muḥammed eseduʼllâhi velî    

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem  Raḥmeten liʼl-‘âlemîn609   

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn610          

velehȗ  
 
 
[Mevlid] 

Ḥaḳ Te‘âlâ çün yaratdı Âdem'i611                                 

Ḳıldı Âdem'le müzeyyen ‘âlemi  

 
603 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da bu 
mısra yoktur. 
604 Özmen, Cilt: 2, s. 545; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir. 
605 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 37'da "... 
vâkıf-ı esrâr ..." şeklindedir. 
606 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 37'da 

"Hazret-i fazl-ı hudâ kâşif-i Kurʼân-ı azîm" şeklindedir. 
607 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 37'da " 

Nokta-i evvel ü âḫir suhan-ı Rabb-i Kerim" şeklindedir. 
608 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 37'da "Sırr-ı 
Hak ..." şeklindedir. 
609 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da bu 
mısra yoktur. 
610 Özmen, Cilt: 2, s. 546; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 36'da "Ve 
Aliyyün ve Aliyyün ve Aliyyün ve Ali" şeklindedir. 
611 Mevlid'in devamıdır. 
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Âdem'e ḳıldı feriştahlar hem sücȗd612    

Hem oňa çoḳ ḳıldı luṭf ol issî cȗd 
 

Musṭafâ nȗrını alnında ḳodı                                       

Bil Ḥabîb'üm nȗrıdır bu nur didi 
 

Ḳıldı ol nȗr anuň alnında ḳarâr                             

Ḳaldı anuň ile nice yıl hem rȗzgâr613  

Soňra Havvâ alnuna naḳlitdi bil                           

Ṭurdı anda daḫi nice ay u yıl 
[34b] 

Şit ṭoġdı aňa naḳlitdi bu nur                          

Anuň alnında tecellî ḳıldı nȗr 
 
İrdi İbrâhim ve İsmâ‘îl'e hem            

Söz uzanır ger ḳalanuň dir isem 
 

İşbu resmiyle müselsel muttaṣıl 
Tâ olunca Musṭafâ'ya müntaḳîl 
 

Geldi çün ol Raḥmeten li'l-‘âlemin                              

Vardı nur anda ḳarâr itdi hemîn 
 
Ger dilersen bulasın oddan necât614                               

‘Aşḳ ile derd ile eydiň eṣ-ṣalât                     
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

 
612 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 65'te "Adem'e kıldı ferişteler sücûd" 
şeklindedir. 
613 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 70'te "Kaldı anun ile niçe rûzgar" 
şeklindedir. 
614 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 71'de "Ger dilersiz bulasız oddan necât" 
şeklindedir. 
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Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
Ġazel 

Nuṭḳ615   
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Yâ Rasȗlî faḫr-i ‘âlem gevher-i deryâ-yı dîn 

Şânına Ṭâhâ ve Yâsîn'dür rabbe’l-‘âlemîn 

Devr-i ḥüsnüne oḳındı cümle âyet-i mübîn 

Gördü vechinde muḥaḳḳaḳ söyledi rȗḫ-i emîn 

 
615 Şiir nutk başlığı altında verilmişse de mütekerrir müsebba nazım 
şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu şekilde değerlendirilmiştir. Bu şair ve 
şiir için şu kaynaklara başvurulmuştur: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı 
Müellifleri (1-2-3), Meral Yayınevi, İstanbul, 1972-75. Bu kaynak eserde 
Mukimi adında bir kişiye rastlanmamıştır. Mehmed Süreyya, Sicill-i 
Osmâni (Haz.: Nuri Akbayar), Kültür Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal tarih Vakfı Yayını, İstanbul, Cilt: 4, 1996, s. 1112. Bu kaynak 
eserde Mukim İsmail Efendi (Sarı Naib, ö. 1695), Mukim Mehmed efendi 
(ö. 1887), Mukim Mehmed Efendi (Hocazade, ö. 1709/10), Mukim 
Mustafa Efendi (ö. 1823) isimli kişiler bulunmaktadır. Fakat bunların 
hiçbirinin şairlik özellikleri olmadığı gibi hiçbiri Bektaşi meşrep kişiler de 
değildir. 
Filiz Meltem Erdem Uçar'ın yazdığı "Mukimi" (d.?/?-ö.?/?) maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=1747 (13.01.2019)] bu kişinin Çağatay sahası şairlerinden olduğu 
yazılıdır. Yunus Kaplan'ın yazdığı "Mukimi (d.?/?-ö.?/?) " maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=6184 (13.01.2019)] şairin 16.yy. şairlerinden olduğu tahmin 
edilmekte fakat elde şairle ilgili herhangi bir divanın bulunmadığı, sadece 
bir nazire mecmuasında bir gazelinin tespit edildiği bilgisi verilmektedir. 
Fakat verilen gazel örneğinde Bektaşilikle ilgili hiçbir iz 
bulunmamaktadır. Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 
(II. Cilt s. 735-999), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2014. Bu tez çalışmasında "Mukimi" mahlaslı bir şair veya kişi 
bulunmamaktadır. Tüm bunlara binaen mecmuada bahsi geçen Mukimi 
ise henüz bilinmeyen bir Bektaşi meşrep şair olsa gerektir. 
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Hâẕihî cennâti ‘adnin fedḫulȗhâ ḫâlidîn 

Ġâziyânıň menzili ya‘ni naẓargâh-ı ‘Alî 

Menba‘ı feyz-i ḥaḳîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

[35a] Velehȗ 

Mülk-i dünyâ ḫalḳ-ı ‘âlem ḥükm-i fermânındadır 

Söylesen la‘l-i ḥadîsi gevher efşânındadır 

Ḳâbe ḳavseyn iki ḳaşun ṣubḥ-ı vicdânındadır 
Dört kitâbıň ma‘nâsı şu tirmizgânındadır  

Hâẕihî cennâti ‘adnin fedḫulȗhâ ḫâlidîn 

Ġâziyânıň menzili ya‘ni naẓargâh-ı ‘Alî 

Menba‘ı feyz-i ḥaḳîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 
 

Velehȗ 

Ey vücȗdı maẓhar-ı esmâya geldin şeş cihât 

Câr-ı ṭab‘ında göründi âşikâr-ı muḥkemât 

Aňlına innâ fetaḥnâ geldi çıḳdı beyyinât 
Göricek zât-ı şerîfin didi cümle kâinât 

Hâẕihî cennâti ‘adnin fedḫulȗhâ ḫâlidîn 

Ġâziyânıň menzili ya‘ni naẓargâh-ı ‘Alî 

Menba‘ı feyz-i ḥaḳîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

Velehȗ 

Ẕâhidâ gel ‘âlem-i kesrete vaḥdet sür dedi 

Şem-‘i rȗyına seniň pervâneveş olur midi 
Câr bâl olup bir bir ayaġ üzre dâim dur didi    

Râẕi ‘aşḳa irişib seyr-i cemâli gör didi 

Hâẕihî cennâti ‘adnin fedḫulȗhâ ḫâlidîn 
[35b] 

Ġâziyânıň menzili ya‘ni naẓargâh-ı ‘Alî 

Menba‘ı feyz-i ḥaḳîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

Ey Muḳîmî otuz iki ḫurufdurur vecd-i ḳâdîm       
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Kim budur bildiň ḥaḳîḳat nâci hem ṣırâṭ-ı müsteḳîm 
Ehl-i ‘irfâna budur nân-ı na‘îm-i ‘alîm 

Ger dir isem bir daḫi estaġfiruʼllâhi’l-‘aẓîm 

Hâẕihî cennâti ‘adnin fedḫulȗhâ ḫâlidîn 

Ġâziyânıň menzili ya‘ni naẓargâh-ı ‘alî 

Menba‘ı feyz-i ḥaḳîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 

Velehȗ 
 
 
[Mevlid] 

Yine göňül mıṣrına ḳıldım sefer616 
Baġladum anda nice teng-i şeker 
 
Açalım ol şekkerüň teňgini ol617 

Yemedin cânun ṣafâlar bula hoş 
 
Öyle lezzetlü şekerdür bu şeker 

Kim anun ḳatunda şekker bir ḥacer 
 
Bu ma‘ânî şekkerîn ger yiyesin 
Dünyâda şekker bu imiş diyesin 
 

Ṭȗṭîye şekker yemek ögredeyin 
Bülbüle bu sözi ta‘lîm ideyin 
 

Muṣṭafâ'nıň mevlȗdını oḳuyup618 

Şevḳ ile ser-mest oluben şaḳıyup619 
 

İşit imdi nice ṭoġdı ol Rasȗl 

 
616 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 73'te "Girü gönül mısrına kıldım sefer" 
şeklindedir. 
617 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 73'te "... tengini uş" şeklindedir. 
618 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 73'te "... okısun" şeklindedir. 
619 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 73'te "... şakısun" şeklindedir. 
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Ol özi cümle uṣullerden uṣȗl 
[36a] 
Ol sözi şîrîn ü ol cism-i ârî 
Enbiyânıň evliyanıň reh-beri620 
 

Ol sîrâc ü ol beşîr u ol neẕîr 
Ol imâm u ol hümâm u ol münîr 
 
 
 

Nuṭḳ621  

Mefâîlün/ mefâîlün/ faȗlün 

Eyâ ey can mülkünüň cânı Muḥammed  

Yerün göğün gülistânı Muḥammed 
 
Eger sen şâh-ı levlâk olmayaydın 

Nʼiderlerdi bu eyvânı Muḥammed 
 

Vücȗduň noḳṭası peyker-i Yezdân 

Mükemmel ḳıldı devrânı Muḥammed 
 
İrişdiň sidreden müntehaya  

Ḳodıň Cibrîl'i ḫayrân Muḥammed 
 

Ḳaçankim ‘ayn-ı vaḥdet ẓâhir oldı 

Sen oldun ‘aynıň iḥsânı Muḥammed 
 

 نعت رسوالهلل عليه الصالت والسالم 

 
620 Timurtaş, s. 24'te "Enbiyâ vü evliyânun serveri" şeklindedir. 
621 Bu şiirin kime ait olduğu tespit edilememiştir. Ayrıca şiir nutk başlığı 
altında verilmişse de içerik bakımından nutuk özelliklerinden ziyade 
kaside özelliği ve şekil olarak da kaside nazım şeklini taşımaktadır. Bu 
nedenle kaside olarak değerlendirilmiştir. 
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  حسيب نسيب محسن مكرم جليل بتاج المكرماتفليس كمثله  له النسب العالى 

المحكمات  الص الدور فما الكون االعلى اال بخ جميل باالءالبهام معمم  محصص

 اال حلة محمد طراز 
با الفعل والهداي هواالخر المبعوث  صوص هواالول المخبا نور النبوة معلم 

شر  ل ناجئ امة هو الصادق المؤمول بالبالهادي ال كباالبشر والنظر هوالمرسل 

والنثر هوالمحي الباقي سير يزدان والمرتضا من وجوده هو المصطفا الصاف  
ن صلو  نادعون ارد تمو نجاة به بترجمان االماالمصفا من الدار مردان االقل لقوم 

 عليه622  
 
 

[36b] Muḥammedü’n-nebiyyü ve sellimȗ teslîmâ faṣl-ı vilâdetü’n-
nebiyyü ‘aleyhi’s-selâm623 

Âmine Ḥâtȗn Muḥammed ânesi                

Ol ṣadefden ṭoġdı ol dürdânesi 
 

Çünkü ‘Abdullah'dan oldı ḥâmile                            

Vaḳt irişdi hefte vü eyyâm ile 
 

Hem Muḥammed gelmesi oldı yaḳîn                      

Çoḳ ‘alâmetler belürdi gelmedin 

 
622 "Selam, salavat O'nun üzerine olsun. Rasulullâhın sıfatları şöyledir: 
O'nun soyu yücedir. O'nun soyu gibi asil, güzel, kutlu ve kıymetli bir soy 
yoktur. Kıymetli taşlarla süslü, kutlu kişilerin tacını giyendir. Giydiği 
sarığın kopkoyu rengi ne güzeldir(?). İşte kâinat ve yalnızca ve yalnızca 
(O'nun yüzü suyu hürmetine) var oldu. Bu yüzden mahkeme-i kübranın 
celselerinden kurtulmak yalnız Muhammed'in eteğine yapışmakla olur. 
O, peygamberlik nurlarıyla damgalanmıştır. O, gerçekten özel ilk olandır 

ve Ḫudâ'nın hediyesidir. O, insanlığa anlayıp düşünmeleri için gönderilen 
son elçidir. O, kurtulan tüm toplumlara gönderilen bir hediyedir. O, 
insanlık ve yeniden dirilme için bir umut kaynağı ve özü sözü bir olandır. 
O'nun varlığı; dirilten, baki olan Allah'ın razı olmuş, kabul görmüş bir 
sırrıdır. O, yiğitler yurdundan arınıp seçilmiş Mustafa'dır. Güvenlik ve 
emniyetin tercümanı olan kişiyle kurtulmayı arzuladınız(?). Selam ve 
salavat O'nun üzerine olsun." 
623 Mevlid'in devamıdır. 
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Ol rabî‘u-‘l-evvel ayı nicesi                                     
On ikinci gice isneyn gicesi 
 

Didi gördüm ol Ḥabîb'in ânesi                                  

Bir ‘acep nȗr kim güneş pervânesi 
 

Berḳ urup çıḳdı evümden nâ-gehân                         

Göklere dek nȗr ile doldı cihân 
 
Hem havâ üzre döşendi bir döşek 
Adı Sündüs döşeyen anı melek 
 

Üç ‘alem daḫi dikildi üç yire                                  
Her birisin ideyim size nire624 
 

Maġrib ü maşrıḳda ikisi anun                                   
Biri dikildi dâmına Ka‘be'nin625 
 

Bildim anlardan kim ol ḫalḳın yeği                         

Hem yaḳîn oldı cihana gelmegi626   

Yarılup dîvâr çıḳdı nâ-gehân                                   

Üç bile ḥȗrî bana oldı ‘âyân                    
 
Çevre yanıma gelüp oturdılar                                  

Muṣṭafâ'yı birbirine muştılar 
 
Didiler oġlun gibi hiçbir oġul                                  
Yaradılalı cihan gelmiş degil 

 
624 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 77'de "Her birisi eydeyin nire nire" 
şeklindedir. 
625 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 77'de "Biri damında dikildi Kâbe'nin" 
şeklindedir. 
626 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 77'de "Kim yakîn oldu ..." şeklindedir. 
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Bu senün oğlun gibi  ḳadr-i cemîl627                            
Bir anaya virmemişdir ol celîl 
 
Ulu devlet buldun ey dildâr sen                               

Ṭoġiserdir senden ol ḫulḳ-ı hasen 
 

Bu gelen ‘ilm-i ledün sulṭânıdır                  
Bu gelen nâcî ‘ayn ‘irfân kânıdır628     
[37a] 

Bu gelen ‘aşḳına devr ider felek629                             

Yüzine müştâḳdurur ins ü melek 
 

Vaṣfını bu resme tertip itdiler                                

Ol mübârek nȗrı terġîb itdiler 
 

Âmine eydür çȗ vaḳt oldı tamâm                             

Kim vücuda gele ol ḥayru’l-enâm630 
 

Ṣuṣadum ġâyet ḥarâretden ḳatî631                                  

Ṣundular bir câm ṭolusı şerbetî632 

Bu arada şerbeti ḫâżır ideler 
 

İçdüm anı oldı vücudum nura ġarḳ633  

 
627 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 78'de "... kadr-i celîl" şeklindedir. 
628 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 78'de "Bu gelen tevhîd-i irfân kânıdur" 
şeklindedir. 
629 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 78'de "... devr eyler felek" şeklindedir. 
630 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 79'da "Kim vücûda gele ol Hak vehbeti" 
şeklindedir. 
631 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 79'da "Susadum su diledim içmekliğe" 
şeklindedir. 
632 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 79'da "Virdiler bir şişe dolu şerbeti" 
şeklindedir. 
633 Bu beyit Mevlid'de bulunmamaktadır. 
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İdemezdüm nurdan kendʼözimi farḳ 
 

Geldi bir aḳ ḳuş ḳanadıyla revân634    

Arḳamı ṣıġadı ḳuvvetle hemân635 
 

Ṭoġdı ol ṣâ‘at ol sulṭân-ı dîn636                                    

Nȗra ġarḳ oldı semâvât [u] zemîn637 
 

Bu arada ayağa ḳalḳalar 
 
Ger dilersen bulasın oddan necât638     

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ-ṣalât 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
 

Nuṭḳ639 

 
634 Bu beyit; Kurnaz ve diğerleri, 1999'da  bulunmamaktadır. Timurtaş, s. 
29'da "Geldi bir akkuş kanadıyla benüm" şeklindedir. 
635 Timurtaş, s. 29'da "Arkamı sığadı kuvvetle katı" şeklindedir. 
636 Bu beyit; Kurnaz ve diğerleri, 1999'da  bulunmamaktadır. Timurtaş, s. 
29'da "Toğdı ol saatde ol şah-ı rasûl" şeklindedir. 
637 Timurtaş, s. 29'da "Kim anunla buldı âlem ʻizzeti" şeklindedir. 
638 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 81'de "Ger dilersiz bulasız oddan necat" 
şeklindedir. 
639 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmış fakat bu şiire rastlanmamıştır: 
Mustafa TATÇI, Yunus Emre Divanı (İnceleme-Metin), Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990; İsmail Özmen, 
Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13.yy.dan 16.yy.a kadar), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 1, 1998; Faruk K. Timurtaş, Yunus 
Emre Divanı, 2. basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980; N. 
Ziya Bakırcıoğlu, Yunus Emre Divanı, 4. basım, Ötüken Neşriyat, 
İstanbul, 2010; Azmi Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve Sanatı, Bilge 
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8’li hece vezni 

Muḥammed dünyâya geldi 

Furḳân Muḥammed'e indi  

Ṭabaḳ ṭabaḳ nurlar indi  

Muḥammed ṭoġdıġı gice 

Ol server ṭoġdıġı gice 
 

Muḥammed anadan düşdi  

Kâfirlerin ‘aḳlı şaşdı 
Külliyâları da geçdi  

Sulṭân-ı kevnîn toġdıġı gice 
‘Âlem-i münevver oldıġı gice 
[37b] 

Ḫȗrî ḳızları geldiler  

Muḥammed'e yüz sürdiler        

Aḳ ṣâfî ḳundaḳ ṣardılar  

Faḥr ‘âlem ṭoġdıġı gice 

Ol ‘irfân ṭoġdıġı gice 
 

 
Kültür Sanat, İstanbul, 2013. M. Fatih Köksal, Ya Kebikeç Mecmualar 
Arasında, 1. basım, Kesit Yayınları, İstanbul, 2016, ss. 87-103. 
Fakat bu şiir, farklılıklar olsa da şu kaynak eserde bulunmaktadır: Mustafa 
Tatçı, Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür Bakanlığı 
Yayınları:1299, Ankara, 1991, s.163'te bu şiirin bir benzeri 
bulunmaktadır. Her iki şiirde de nakarat kısımları olan son mısralar ve 
dörtlüklerdeki bazı mısralar birbiriyle aynıdır. Tatçı, adı geçen eserindeki 
bu şiirlerin Yunus Emre'ye ait olmadığını, bu şiirlerin Aşık Yunus adında 
XV. yy.da Bursa'da yaşamış bir Halvetî dervişi olabileceğini veya diğer 
Yunuslara ait olabileceğini söylemektedir. Bkz: Tatçı, 1991, ss.V-XIII. 
Ayrıca M. Fatih Köksal, Yunus Emre ve benzer Yunuslar arasında bir 
karışıklık olduğunu; Aşık Yunus, Derviş Yunus, Miskin Yunus, Biçare 
Yunus mahlaslarını kullanan ve cönklerde yüzlerce şiirleri bulunan bu 
kişilerin gerçek Yunus'la aralarındaki farkın ancak üslup özellikleri 
itibarıyla ortaya çıkarılabileceğini, hatta bunun bile bazı şiirlerde yeterli 
olmadığını söylemektedir.(Köksal, 2016, ss. 264-267.) 
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Ḫulle ṭonları biçildi  

Raḥmet ṣuları saçıldı                  

Cennet ḳapusı açıldı  

Muḥammed ṭoġdıġı gice 

Ol sulṭan ṭoġdıġı gice 
 
Geldi melekler hepisi  

Aḥmed'de ṭurur ṭapusı 

Ya buldı ṭamu ḳapusı  

Ol ‘irfân ṭoġdıġı gice 

Faḥr ‘âlem ṭoġdıġı gice 
 

Rȗşen oldı cümle iller  
Yine şâz oldı bülbüller           
Seccâdesin indirdiler  

Sulṭan-ı kevnîn ṭoġdıġı gice 

Ol server ṭoġdıġı gice 
 

Yȗnus eydür hey ḳardaşlar  

Aḳıdalım ḳanlu yaşlar  

Secde kıldı ṭaġ ṭaşlar  
‘Âlem-i münevver oldıġı gice 

Ol ‘irfân ṭoġdıġı gice 
 
 
[Mevlid] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Yaradılmış cümle oldı şâdmân640        

 
640 Bu dört beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999; 
Timurtaş'ın eserinde  bulunmamaktadır. Timurtaş, s. 29'da bu bölümde 
bazı yazmalarda 'Merhaba' faslının başladığı bilgisi verilmekte, aynı 
zamanda bu 'Merhaba' faslındaki beyitlerin yazmalarda farklılık gösterdiği 
de belirtilmektedir. Nitekim Mecmua-i Bektaşiye'deki 'Merhaba' fasılları 
ile Timurtaş, s. 29'daki 'Merhaba'lar farklılık göstermektedir. 
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Ġam gidüp ‘âlem yeňiden buldı cân 
 

Cümle ẕerrât-ı cihân idüp ṣadâ641       

Çaġırışup didiler yâ merḥabâ642 
 

Merḥabâ ey ‘âl-i sulṭan merḥabâ      

Merḥabâ ey kâni-i ‘irfân merḥabâ 
 

Merḥabâ ey sırr-ı Ḳur’ân merḥabâ               

Merḥabâ ey derde dermân merḥabâ 
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Merḥabâ ey şu‘le-i âyine-i sırr-ı ḥudâ643                           

Merḥabâ ey şâhid-i dîdâr-ı maḳsȗd el-varâ 
 
[38a] Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Merḥabâ ey ḳurrati’l-‘ayni ḥalîl644                                    

Merḥabâ ey ḫâṣ maḥbȗb-ı celîl 
 

Merḥabâ ey cümleniň maḳṣȗdu sen                               

Merḫabâ ey ḫâliḳıň maḥmȗdu sen 
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Merḥabâ ey maẓhar-ı feyż-i cenâb-ı kibriyâ645        

 
641 Timurtaş, s. 29'da "Cümle huri vü melek idüp sadâ" şeklindedir. 
642 Timurtaş, s. 29'da "Zemzemeyle didiler kim merhaba" şeklindedir. 
643 Bu beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999'da  
bulunmamaktadır. 
644 Bu iki beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999'da  
bulunmamaktadır. 
645 Bu beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999'da  
bulunmamaktadır. 
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Merḥabâ ey nâm pâkindir Muḥammed âl Musṭafâ 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Merḥabâ ey ḫâteme’n-nebiyyîn646                                     

Merḥabâ ey seyyide’l-mürselîn 
 

Merḥabâ ey rahmeten li’l-‘âlemîn                                

Merḥabâ sensin şefî‘u’l-müẕnibîn 
 
 
 

Nuṭḳ647 
 7+7=14’lü hece vezni 

‘Aşḳın ile ‘âşıḳlar yansın yâ Rasȗlaʼllâh                             

İçüp ‘aşḳıň şarâbın ḳansın yâ Rasȗlaʼllâh 
 
Dem bu demdir dem bu dem  dem bu demdir kim648        

Muḥammed ‘arşı seyrân eyledi 
 
Şol seni seven kişi virir uġrına başı649      

İki cihân güneşi sensin yâ Rasȗlaʼllâh 
 
Dem bu demdir dem bu dem  dem bu demdir ki 

Muḥammed kürsi seyrân eyledi                      
 

 
646 Bu iki beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999'da  
bulunmamaktadır. 
647 Bu şiir şu kaynak eserde bulunmaktadır: Mustafa Tatçı, Yunus Emre 
Divanı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 1990, s. 825. 
648 Nakarat olarak tekrarlanan bu beyitler, Yunus Emre Divanı'nda 
bulunmamaktadır. Nakaratların ikinci mısralarının her birinde küçük 
farklılıklar vardır. 
649 Tatçı, 1990, s. 825'te "Şol seni seven kişi komış yoluna başı" 
şeklindedir. 
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Şol seni sevenlere ḳıl şefâ‘at anlara                        

Mü’min olan tenlere cânsın yâ Rasȗlaʼllâh 
 
Dem bu demdir dem bu dem  dem bu demdir kim ki   

Muḥammed levḥi seyrân eyledi                      
 

‘Âşıḳım şol dîdâra bülbülüm şol gülzâra                         

Seni sevmeyen nâra yansın yâ Rasȗlaʼllâh   
 
Dem bu demdir dem bu dem  dem bu demdir kim  

Muḥammed ferşi seyrân eyledi                      
 

‘Âşık Yȗnus'un canı ‘ilm-i şefâ‘at kânı650   

İki cihân sulṭânı sensin yâ Rasȗlaʼllâh 
 
 
Dem bu demdir dem bu dem  dem bu demdir kim  

Muḥammed gökleri seyrân eyledi                      
 
[38b] [Mevlid] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ey cemâli gün yüzi bedr-i münîr651                                    

Ey ḳamu düşmişlere sen dest-gîr 
 
Ey göňüller derdinüň dermânı sen                                    

Ey yaradılmışlarıň sulṭânı sen 
 

Sensin ol sulṭân cümle enbiyâ                   

Nȗr-ı çeşm âl evliyâ u aṣfiyâ 
 

 
650 Tatçı, 1990, s. 825'te "Derviş Yunus'un cânı ʻâlem şefaʻat kânı" 
şeklindedir. 
651 Bu dört beyit, Cemal Kurnaz ve Mustafa Tatçı, Mevlid, 1999; 
Timurtaş, Mevlid, 1990'da bulunmamaktadır. 
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Ger dilersen bulasın oddan necât                                 

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ-ṣalât 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
 
Nefes652  
6+5=11’li hece vezni  

Zâhid hȗ dimeyi inkâr eyleme  

Yâ niçün çaġırır insan hȗ diyü  

Hȗ dimeniň aṣlı nedir nedendir  

Eyleyeyim sana beyân hȗ diyü 

 
652Hem Kul Himmet'e hem Hatayi'ye ait gösterilen bir şiirdir. Fakat 
kaynaklarda verilen şiir ve mecmuadaki şiir arasında bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu nefes şu kaynaklarda Kul Himmet adına geçmektedir: 
Hasan Kaya ve Necat Çetin, "Kul Himmet'in Bir Mecmuada Yer Alan 
50 Şiiri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 37, 
2015, s. 189; Selay Özcan, Kul Himmet’in Şiir Dünyası, Şiirlerinde 
Gelenek, Etkileşim ve Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2011, ss. 274-276; Nami Coşkun, Ali Rıza 
Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar) - 
İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2017, ss. 432-434; İbrahim Aslanoğlu, Kul Himmet, Ekin 
Yayıncılık, İstanbul, 1997, ss. 142-144; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi 
Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. Asude Soysal Doğan), Çolpan Kitap, 
Ankara, 2017, ss. 210-212; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Cilt: 2,  1998, s. 
300. Fakat bu kaynakta ise Hatayi'ye ait gösterilmiştir: Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Hatayî Divanı Şah İsmail Safevî Edebi Hayatı ve Nefesleri, 
2. basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, 1956, ss. 82-84. 
Bu şiir şu kaynak eserde bulunmamaktadır: Babek Cavanşir ve Ekber N. 

Necef (Haz.), Şah İsmail Hataʼî Külliyatı, Kaknüs Yayınları, 1. basım, 
İstanbul, 2006. Bu çalışmada bu şiir Kul Himmet adına verilen 
kaynakların çokluğu nedeniyle Kul Himmet adına kaydedilmiştir. 
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Evvel hȗ âḫir hȗ hüvaʼllâhu ekber        
Cemâlin şem‘inden doġdı bir gevher    

Muḥammed Muṣṭafâ şâh sırr-ı Ḥaydâr  

Sezdiler gevherden ‘ayân hȗ diyü         
 
Anlar gizli idi kevn ü mekanda            

Muṣṭafâ Murtażâ bir idi anda 

Lâ fetâ illâ ‘alî oḳuyup ḳarşu gelende   

Yedi kez çaġırdı sulṭân hȗ diyü 
[39a] 

Anlar ‘âşıḳ idi yâr yâre ḳarşu        

İderdi nâz u niyâzı Yezdân'a ḳarşu    

Nice yüz biň yıllar dîdâra ḳarşu 

Baḳdılar süzdiler ḫayrân hȗ diyü    
 

Çün evvel ezelden ‘aşḳ başa geldi    

Gevherler arayup deryâlar cȗşa geldi  
Kevn ü mekanda cünbüşe geldi           

Ol demde döndi sırr-ı devrân hȗ diyü   
 

Muḥammed Muṣṭafâ gelüp peyġamber oldı  
Şâh-ı velâyet cümle evliyâyâ ser oldı           
Şâh-ı Cebrâil mi‘râca reh-ber oldı                 

O demden berü ḳuruldı nâci-i erkân hȗ diyü  
 
 
[Mevlid] 

Baḥr-i âḫir fî ṭaleb ḳıssa-i ve Âminehȗ653 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Çünkü ol maḥbȗb-ı raḥmân ve raḥîm                        

 
653 Kurnaz ve diğerleri, Mevlid, 1999; Timurtaş, Mevlid, 1990. Bu 
kaynaklarda bu bölüm bulunmamaktadır. 
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Ḳıldı dünyâyı cemâlinden na‘îm 
 
Birbirine muştuladı her melek                                 

Raḳṣa girdi şâza şevḳinden felek 
 

İşbu heybetten Âmine hȗ deyü                                 

Bir zaman ‘aḳlı gidüp geldi girü 
 

Gördi gitmiş ḫȗriler hiç kimse yoḳ                         

Görmedi oġluň tazarru‘ ḳıldı çoḳ 
 

Cevre yanun isteyüp ḳıldı naẓar                              

Gördigim bir köşede ḫayru’l-beşer 
 

Şöyle Beytuʼllah'a ḳarşu ol Rasȗl                               

Yere yüz urmış secde ḳılmış ol 
 

Secdede başı dili taḥmîd ider                                   

Hem getürmiş barmaġın tevḥîd ider 
[39b] 

Dir ki ey mevlâ yüzüm ṭuttum saňa                        
Yâ ilâhî ümmetüm virgil baňa 
 

Çünki baḳ bu işleri gördüm hemân                          

Ḳalmadı ṣabrum hemân düşdüm revân 
 

Geldi ‘aḳlım gördüm ol ṣâḥib vefâ     

Gözlerim nȗrı ve oġlum Muṣṭafâ 
 

Yüzi nȗrı gün gibi ḫoş berḳ urur                              

Çünki gördüm göňlüme ṭoldı sürȗr 
 

Ḳaynadup nâr-ı muḥabbet ḳânumı                           

Aluben baġrıma baṣdum cânımı 
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Deprenür dudaḳları söylerdi kelâm 

Aňlayamadum nʼederdi ol hümâm 
 

Ḳulaġım aġzına urdum diňledüm                             
Söylediġi sözi aldum aňladum 
 

Ḥaḳḳ'a baġlayup göňülden himmeti                          
Dir idi ve ümmetî ve ümmetî 
 

Ṭıfl iken ol dilerdi ümmetin                                    

Sen ḳocalduň terk idersin sünnetiň 
 

Ümmetüm didi saňa ol Muṣṭafâ                            

Vir ṣalâvât sen de oňa bul ṣafâ 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 

Nuṭḳ654 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Yâ ‘alî yâ sulṭân-ı velî                                

 
654 Bu nutuğun sonunda Nesimi mahlası varsa da bu şiir şu kaynaklarda 
bulunmamaktadır:  Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 1990; Cahit Öztelli, On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul 
Nesimi, Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derrneği Yayını, Ankara, 
1969.  
Ayrıca şiirdeki üsluptan dolayı Yunus Emre Divanı'na [Mustafa Tatçı, 
Yunus Emre Divânı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990.] bakılmış fakat böyle bir şiire 
rastlanmamıştır. Tatçı'nın Yunuslar üzerine hazırladığı [Mustafa Tatçı, 
Aşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1991.] kaynak eserde de bu şiire rastlanmamıştır. Fakat şiirin 
üslup özelliklerinden dolayı Kul Nesimi'ye daha yakın olduğu görülmüş, 
bu yüzden şiir Kul Nesimi adına kaydedilmiştir. 
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Dimişüz ‘aşḳıň belâsına belî 

Yüz ṭutup dergâhına açdıḳ eli                         

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır velî 
 
Yoluňa can virmeyen âdem degil        

‘Aşḳın ile geçmeyen dem dem degil 

Bir nefes sensiz göňül ḥürrem degil     

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır velî  
[40a] 
Cümle canlar cânınıň cânânı seň 

Ḥaḳḳ ṣaffet serverlerin sulṭânısın 
Derdmend üftâdelerin cânısın                   

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî  
 

Luṭfıň ile buldı bu ‘âlem ḥayât   

Ḳahrın öňünde ḳamusı bî-sebât 

Ȃsitânıňdır ḳamu ġamdan necât                      

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî 
 

Nuṭḳ-ı âdem genc-i âdemdir ṭabıň 

‘İlm illâ semâdır ‘âlemde ṭabıň 

Ne dimege ism-i ‘ażamdır ṭabıň 

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî 
 
 

Ḳuluň olmayanıň yoḳ imân [u] dîn                      

Ṭaşâ çalsın başını diyü la‘în 

Maẓharı Allahu rabbe’l-‘âlemîn                         

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî 
 

Meşrebiň ḫodbin ḫudâbin olmadı                    
Zaġ murdâr oldı şâhin olmadı 

Ḳulların ‘âlemde ġamgîn olmadı                      

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır velî 
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Emr-i Ḥaḳ'dan irdi didi yâ ḳalem                       

Eyle resmüʼllâh'a levḥ üzre râḳam 

Şâḳ oluben zâr idüp didi o dem                        

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî    
 

Ḳudretinden çün yaratdı âdemi                       

Âdeme ḳıldı müsaḫḫar ‘âlemi 

Ḳodı zâtında bu ism-i ‘aẓâmı                           

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır velî 
 

Aḥmed-i muḫtâr faḫru’l-mürselîn                     

Sıır-ı raḥmân raḥmeten li’l-‘âlemîn 

Ḥâtemine bu idi naḳş-ı nigîn                           

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî    
[40b] 

Muṣṭafâ ol nȗr-ı pâk-i züʼl-celâl                          
Lem-yezel hem ‘ayn-ı zât-ı lâ-yezâl 

Ḳapusı miftâḥıdır ebu’l-kemâl                          

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır velî 
 

Ḥaḳk-ı dîdâr-ı Ḥasen nȗr-ı Ḥüseyn                   
Ġurbet derd ü belâdır şâh-ı dîn  

Sırr-ı Bâḳır ḥaḳḳ-ı feyz-i nȗr-ı ‘ayn                     

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî    

‘İlm-i Ṣâdık ḥilm-i Kâẓım ḫürmeti 

Şâh Rıżâ'nıň ḥaḳḳı ‘izz ü rif‘ati 

Şâh-ı Taḳı bi’n-Nâḳî'niň şefḳati                            

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘alî 
 

Ḥaḳḳ-ı şâh-ı ‘Askerî-i bâ-ṣafâ                                

Ḥaḳk-ı şâh-ı Mehdi-i ṣâḥib levâ 

Bir nefes ḳılmâ bizi senden cüdâ                       

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî    
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Ṣâdıḳ-ı maḳsȗd sensin yâ ‘Alî                  

Şâhid-i meşhȗd sensin yâ velî 

Ḳıble-i ma‘bȗd sensin ya ‘Alî                            

Yâ ‘Alî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî 
 

Yâ ‘Alî bu ḫaste dil bî-çare sen 

Bu Nesîmî seyyid âl-i Ḥasen 

Bî-ḳarâr itmiş anı ḥubbu’l-vaṭan 

Yâ velî ḳıblegâhımdır Muḥammed secdegâhımdır ‘Alî 
‘Aleyhi’s-selâm (‘asm) 
 
[41a] [Mevlid] 

Faṣl-ı fî mu‘cizât’ın-nebiyyi ḳavl-i aṣḥâb-ı Mekke655 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Mekke ḳavmi ululadı bî-ḫılâf                             

Ka‘beyi ol gice ḳılurken ṭavâf 
 

Secde ḳıldı ka‘be gördi ḫâṣ u ‘âm                  

Düşmedi bir ṭaşı ḫoş ḳıldı kıyâm 
 
Rükni rükni ka‘benüň virdi selâm                      

Didiler kim ṭoġdı ol ḫayru’l-enâm 

Ka‘be bir ṣavt itdi ol dem nâ-gehân                

Didi ṭoġdı bu gice şems-i cihân 
 

Pâk idüp bütden küfürden ol Rasȗl                       

Ḳurtarıser beni müşriklerden ol 
 

Yaluň ayaḳ baş açuben sâf sâf                            

Eyleyiser ümmetî beni ṭavâf 

 
655 Kurnaz ve diğerleri, Mevlid, 1999; Timurtaş, Mevlid, 1990'da  bu 
bölüm bulunmamaktadır. 
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Ol gice ṭabl-ı nübüvvet urdılar                            

Ol gice şeyṭanı gökden sürdiler 
 

Nice puṭḥâne nice deyr ü ṣanem 

Yıḳılup küfr ehline irdi elem 
 
Ger dilersen bulasın oddan necât                       

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ-ṣalât 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
 
Ġazel656 

 
656 Bu şiir için şu kaynağa bakılmış fakat bu şiire rastlanmamıştır: Rasih 
Erkul, Birri Mehmed Dede (Magnisalı) Hayatı-Edebi Kişiliği ve 
Divanının Tenkidli Metni, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya, 1992. Bu çalışmada şairin hayatı hakkında verilen 
bilgilere göre, Manisalı olduğu, attarlık yaptığı, döneminin önemli 
şairlerinden biri olduğudur. Aynı çalışmanın 4. sayfasındaki bilgi ise bu 
mecmuadaki Birri ile ilgisi bakımından önemlidir. Şöyle denmektedir: 
"Birri, Mevlevi tarikatına intisapla Manisa Mevlevihanesi şeyhlerinden 
istifade eder. Bu konuyla ilgili olarak Esrar Dede, şeyhi Galip Dede'nin 
mevlevi şairlerin şiirlerinden beğendiklerini toplayıp bazı yerlerine 
şairlerin biyografilerinden parçalar da ekleyerek oluşturduğu mecmuadan 
hazırladığı tezkiresinde, Birri'nin Manisa Mevlevihanesi Şeyhlerinden 
Nakşi Ali Dede Efendi ve Lütfi Efendi'nin sohbetlerine kavuşarak 
mevleviliğe intisabını nakleder. " Buradan hareketle yukarıdaki şiirin 
Mevlevi Birri'ye ait olması zor görünmektedir. Diğer Birri ise şu kaynakta 
bahsedilmektedir: Hava Kocaaslan, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 
1. Cilt S. 1-233, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 
2009, s. 174.  Bu kaynakta bahsi geçen Birri hakkında şu malumat 
verilmiştir: "Birri: Seyyid Abdullah Birri Efendi, Hac Mustafa Efendi nin 
oğludur, Sâdâret kethüdası , H.1156  M.1743 tarihinde doğdu. Vefatı  
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Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Bi-ḥamdiʼllâh ki e’s-selâm delîlim Muṣṭafâ geldi 

Emîrim reh-berim şâhım ‘Aliyyüʼl-Murtażâ geldi 
 
İmâmım ol keremkânî nice ben sevmeyim anı 

Rasȗlüň ḳurratü’l-‘aynı Hasen Ḫulḳı’r-Rıżâ geldi 
[41b] 
Fedâ olsun ona cânım ki oldur dînim îmânım 

İki ‘âlemde sulṭânım Ḥüseyn-i Kerbelâ geldi 
 
Oňa ins ü melek bende en ednâ bendesi bende 

Cihânıň ḳuṭb-ı ‘âlemde ‘Alî Zeyne’l-‘Abâ geldi 
 

Muḥammed Bâḳır ol şâhım imâm Ca‘fer durur mâhım 

Bulardan Mȗsâ Kâẓım ki ol nȗr-ı Ḫudâ geldi 
 

Yüzidir ḳâf ve’l-Kur’ân hezerân ka‘be-i ‘irfân 

Cihânda raḥmet-i raḥmân ‘Ali Mȗsâ Rıżâ geldi 
 

Taḳî şâhım velâyetdir Naḳî nȗr-ı hidâyetdir 

Bular maḳbȗl-i ḥażretdir ki bize reh-nümâ geldi 
 
 

İmâm-ı ‘Askerî ḳıblem eşigi ṭâşıdır ka‘bem 

Yolunda cân u dil virmek baňa ġâyet ṣafâ geldi 
 

Muḥammed Mehdî âḫir gelir bir gün olur ẓâhir 

Bu vaḳtin ḫârici münker bu dergâhdan cüdâ geldi 
 

Sözüm seyfü’l-haydar cevâbım nuṭḳ-ı şâhîdır 

Ḥaḳîḳat burcı mâhîdır bu yolda Birriyâ geldi 

 
şaban 1212  m.1797, Eyüp'te medfundur." Mecmua-i Bektaşiye'de geçen 
bu şiirin şairi olan Birri, daha önce kaynaklarda zikredilmeyen Bektaşi 
meşrep şairlerden biri olsa gerektir. 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün 

Faḥr-i ‘âlem irdi çün ḳırḳ yaşına657 

Ḳondı baş tâcı nübüvvet başına 
 

İndi Ḳur’ân âyet âyet beyyinât 

Ẓâhir oldı nice dürlü mu‘cizât 
[42a] 
Evvelâ ol kim mübârek cisminüň 
Sâyesi düşmezdi yire resminüň 
 

Nȗr idi başdan ayaġa gövdesi 
Bu ‘ayandur nûruň olmaz gölgesi 
 
Hem mübârek başı üzre her zamân 
Bir bölük bulut olurdu sâyebân 
 
Her nere varsa bile varırdı ol 

Başı üzre dâimâ ṭururdı ol 
 
Hem mübârek gözlerinde mu‘cize 

Nicedir kim daḫi idelüm size 
 
Nice öňünden görür idi ‘ayân 

Öyle görür idi ẓuhrundan hemân 
 
Uyanuġken nice işidürdi ol 

Öyle işidürdi uyurken Rasȗl 
 

Vaḫîçün indükde Cibrîl-i emîn 

Gökden ayrıldıġı saʻatde hemîn 
 

 
657 Mevlid'in devamıdır. 
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Cebrâil'iň ḳoḫusın alurdi ol 

Vaḫyiçün indügin bilürdi ol 
 

Depredicek ṭudaġın ol mehveş 
Deprenürdi gökde hem ay ü güneş658 
 
İncü dişleri şu‘âatden gice 

İgne düşse bulunurdı ey ḥâ ͮ ce 
 

Ṣadr-i nȗrundan ḳaranluḳ giceler 

Yolda yürürdi yigitler ḳocalar 
 

Ṭoḳuncak ṣâḥibine bâd-ı ṣabâ 

Misk-i ‘anberden ṭolar idi hevâ 
 
Derlese güller olurdı her terî 

Ḫȗş dererlerdi derundan gülleri 
 

Burada gül ṣuyı serpe 
 

Çün işâret ḳıldı ol maḥbȗb-ı ḥaḳ 

Barmaġıyla ayı ḳıldı iki şaḳ 
 

Dikdi ḫurmayı hem ol şâh-ı cihân 

Dikdigi ṣâ‘at yemiş verdi hemân 
[42b] 
Ger dilersen bulasın oddan necât 

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ’ṣalât  
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân dîn 

Musṭafâ ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

 
658 Timurtaş, 1990, s. 39'da "Deprenürdi gökde hem kurs-ı güneş" 
şeklindedir. 
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Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
 

Nuṭḳ659 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Tâ ezelden sen benimle ‘ahd ü peymân eylediň 

Gösterüp ol ḫȗb cemâlin yâ ne pinhân eylediň 
 
Dimedin mi sev beni derdine dermân olayım660      
Sevdigimçün artdı derdim yâ ne dermân eylediň 
 

Bir ḳuluna virmediň dünyâda bir gömlek giye 

Bir ḳuluna mülkini verdiň hem Süleymân eylediň 
 

Bir ḳulunı Kerbelâ'da eylediň ṣȗsız şehîd 

Bir ḳulunı ḳul iken Mısr'ına sulṭân eylediň 
 

Hem ḳulundır hem Rasȗl'üň şâh-ı kevnin Muṣṭafâ661      

 
659 Her ne kadar Mecmua-i Bektaşiye'de bu şiir için nutuk başlığı 
konulmuşsa da Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, Cilt: 3, 
Yayınevi(?), 1960(?), s. 984'te  bu şiir ilahi olarak verilmiştir. Ayrıntılı bilgi 
için aynı eserin Ergun, s. 964'te  Cemâli (şeyh) maddesine bakılabilir. 
Ergun'un şair hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir: "Cemâlî (şeyh): Bir 
kısım ilahi mecmualarında "Şeyh Cemali" serlevha ve mahlasıyla bazı 
şiirlere tesedaüf ediyoruz. Bunlardan birini Ayvansaraylı Hüseyin, Cemal-
i Halveti adına kaydetmiştir. (No:1) Bu şiirin münhasıran Cemal-i Halveti 
mahlasıyla ilahiler yazan Çelebi halifeye isnadına imkan görmüyoruz.(...) 
Şeyh Cemali mahlasıyla şiirler yazan bu mutasavvıf  şairin 17. asırda 
yaşadığını tahmin etmekteyim. Hayatına dair hiçbir kayda rastlamadığım 
bu şeyh hakkında ileride belki bazı vesikalar bulunabilir."  Ayrıca; 
İbrahim Çetin Derdiyok, Cemâlî Dîvânı (İnceleme-Metin), Çukurova 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 1988. Bu yüksek lisans tez 
çalışmasında  bu şiire rastlanmamıştır. 
660 Ergun, s. 984'te "... ideyim" şeklindedir. 
661 Ergun, s. 984'te "Hem habîbin hem Resûlün Fahr-i âlem Mustafâ" 
şeklindedir. 
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On sekiz biň ‘âlem içre anı sulṭân eylediň 
 

Ten-i Eyyȗb'a naṣîb ḳıldıň bir eyyâm ḳurtlara662 

Virdiň İbrâhim'e İsmâ‘il'i ḳurbân eylediň 
 

Şâh Cemâlî aġlamaḳdan gözlerine ḳan ṭolar663   
Yeri göğü ‘arşı kürsü dosta seyrân eylediň664        
[43a] 

ع لمن يخاف  رعاية هذا الشفي لمن يريد حماية هذا الشفوق لمن اراد هذا المان 

جناية هذا السراج  لمن  اراده  هداية هذا الذي خلق الوجود الجله هذا الذي و طئ  
بسا وابنعله جبريل ناداىي في صفة حسنه هذا ملج الوجه هذا احمد هذا حبيب هللا  

سلطان الواري هذا صبح الحد هذ ابجد هذا رسول العالمين محمد هذا صحيح اللفظ  

هذا احمد سلمو يا قوم بل صلو علي الصالة االمين مصطفي ما جاء اال رحمة 
 للعالمين 665

Allah ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Gel berü ey ‘aşḳ odına yanıcı666 

Kendüyi ma‘şuḳa ‘âşıḳ ṣanıcı 

 
662 Ergun, s. 984'te bu beyit bulunmamaktadır. 
663 Ergun, s. 984'te "Şeyh Cemâlî ağlamaktan gözlerinden kan döker" 
şeklindedir. 
664 Ergun, s. 984'te "Arş u kürsi hem Cemâlî dosta seyrân eyledin" 
şeklindedir. 
665 "Bu, korunmayı isteyen kişi için bir güvencedir. Bu, korunup 
gözetilmeyi isteyen için çok şefkatli olandır. Bu, suç işlemeden korkan 
kişinin şefaatçisidir. Bu, doğru yolu bulmak isteyen kişi için bir kandildir. 
Budur varlığın yaratılma sebebi. [...] Cibril, O'na en güzel bir sıfatla 
seslendi. Budur esmer yüzlü, budur Ahmed. Bu, Allah'ın sevgilisi, 
yaratılmışların sultanıdır. [...] Bu alemlerin elçisi olan Muhammed'dir. 
Budur sözü doğru olan, budur Ahmed. Ey halk! Selam verin! Bilhassa en 
güvenilir olan Mustafa'ya salat ve selam verin. O, yalnızca alemlere 
rahmet olarak geldi. 
666 Bu bölüm, Kurnaz ve diğerleri, Mevlid, 1999; Timurtaş, Mevlid, 1990 
kaynak eserlerinde bulunmamaktadır. 
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Diňle gel mi‘râcın ol şâhıň ‘ayân 

‘Aşıḳ iseň ‘aşḳ odına durma yan 
 

Bir dȗşenbe gicesi taḫḳîḳ ḫaber 

Leyle-i ḳadr idi ol gice meger 
 
 

Ol hümâyün baḫtı ol ḳadri yüce 
Ümmehân evine vardı ol gice 
 

İttifâḳ ol gice içünde Rasȗl 

Ümmehânı evine ḳıldı nüzȗl 
 

Anda iken nâ-gehân ol yüzi aḳ 

Cennete var didi Cebrâil'e ḥaḳ 
 

Bir muraṣṣa‘ tâc al ḥulle kemer 

Hem daḫi al bir Burâḳ-ı mu‘teber 
 

Ol ḥabîbime ilet binsün anı 
‘Arşımı seyr eylesün görsün beni 
 

Cebrâʼil çün cennete vardı revân 

Gördigim bî-ḥad Burâḳ otlar ey cân 
[43b] 

Cümlesinüň daḫi alnuna ey yâr                              

Nâm-ı Ahmed naḳş olunmış ey yâr 
 

İçlerinde bir Burâḳ aġlar ḳatî                                   

Yemez içmez ḳalmamış hiç ṭâḳati 
 
Gözleründen yaşı cayçün eylemiş                          

Cigerini derdiyle ḫȗn eylemiş 
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Didi Cebrâʼil nedür aġladuġuň 

Ḥüzniyle can ciger daġladıġuň 
 

Bâḳî yoldaşuň yeyüp içüp gezer                               
Sen ne iňlersün didi cânuň ne sezer  
 
 

Didi ḳırḳ biň yıldurur kim yâ emîn                          

‘Aşḳdurur içmek yemek yâne hemîn 
 
Nâ-gehân bir on işitdi kulaġum                                

Gitdi ‘aḳlum bilmezem ṣolum saġım 
 

Yâ Muḥammed deyüben çaġırdılar                          

Bir ṣadâ birle yüregim dağladılar    
 

Ol zamandan berü bilmem nʼolmışam                      

Ol adın issîne ‘âşıḳ olmışam 
 
Yüregim içinde eridi yaġum     

‘Âşıḳ oldı görmeden bu ḳulaġum 
 

Gerçi ẓâhir cennet içre dururam                              

Ma‘nîde nâruň ‘aẕâbuň görürem 
 

Cenneti başıma ‘aşḳı dar ider                                   
İşimi leyl ü nehâr uş zâr ider 
 

Ger iremezsem viṣâlina anuň 
Öriserem terkini cânu tenüň 
 

Didi Cebrâʼil Buraḳ'a ey Buraḳ     

İrdüňuş maḳṣȗdına  ḳılmâ firâḳ 
 

Kimde kim ‘aşḳıň nişânı vardurur                          
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‘Âḳıbet ma‘şuḳa anı ir görür 
 

Gel seni ma‘şȗḳına ir göreyim                              

Yüregiň zaḥmına merhem olayım 
 
 

Aldı Cebrâʼil Buraḳ'ı ol zaman      

Tâ cânânı Aḥmed'e geldi hemân 
[44a] 

Ḥaḳ selâm itdi saňa yâ Muṣṭafâ                                

Kim mübârek ḥâṭırıň bulsun ṣafâ 
 

Didikim gelsün ḳonuḳlarım anı                            
‘Arşımı seyr eylesün görsün beni 
 

Dâʼim ister ḥażretümden her melek 
‘Arşı kürsü ey kevn hem nüh felek 
 
Cümlesi anuň yüzin görmek diler                      
Ayaġına yüzlerin sürmek diler 
 

Gel gidelim ḥażrete yâ Muṣṭafâ  

Muntaẓırdır anda aṣḥâb-ı ṣafâ 
 
Bu gice bir gece durur ey emîn                                  

Olıser ‘ayne’l-yaḳîn ḥaḳḳa’l-yaḳîn 
 

Bu gice ẓâhir olur esrâr-ı dost       
Gösteriserdür saňa dîdar-ı dost 
 

Sana cennetden getürdüm bir Buraḳ                          

Da‘vet-i Yezdân durur eyle yarâḳ 
 

Ṭurdı yeründen hemandem Muṣṭafâ                           

Ḳodı tâcı başına ol pür ṣafâ 
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Geydi ḥulle daḫi ḳuşandı kemer                                 

Ḥaḳ oňa ‘âşıḳ olanları sever 
 
 

Çekdi ol demde buraḳı Cebrâʼil                                    
Öňüne düşdi oňa oldı delil 
 

Ṭarfetü’l-‘ayn içre ol şâh-ı ḥarem  

Geldi ḳudse irdi ve baṣdı ḳadem  
 

Enbiyâ ervâḥı ḫâẓîr geldiler                                        

Muṣṭafâ'ya ‘izz ü ikrâm ḳıldılar 
 

Pes geçüp miḥrâba ol ḫayru’l-enâm                            

Enbiyâ ervâḥına oldı imâm 
 

İki rek‘at ḳıldı aḳṣâda nemâz                                       
Öyle emretmişdi Yezdânî niyâz 
 
Gördiler nurdan örilmiş nerdübân       
Nerdübândan göge oldılar revân 
 
Ol gice gökleri seyrân eyledi                                        

Şöyle kim eflâki ḫayrân eyledi 
[44b] 

Her birinde dürlü ḥikmet gördi ol  
Tâ ki vardı sidreye irişdi yol 
 

Cebrâil ṭuraġı durur ol maḳâm                                     

Nüḥ felek tâ kim ṭutalıdan nizâm 
 

Ḳaldı Cebrâʼil maḳâmında hemîn   

Didi oňa ol raḥmeten liʼl ‘âlemîn 
 



234 

 

Bilmezem bu yolları ben nʼideyim                                

Kim ġarîbem bunda ḳanda gideyim 
 
 

Cebrâʼil ider Rasȗl'e ey Ḥabîb                                          

Ṣanmaġıl sen seni bu yolda ġarîb 
 

Bunda ḥatm oldı benüm seyranlarum                         

Mâverâsundan daḫi yoḳ benüm âgâhım  
 

Baňa böyle emr idüpdür züʼl-celâl                              
Kim açmayam bundan içre berr ü bâl 
 
Ger geçersem zerre deňlü illerü                                    
Yanarum başdan ayaġa ey ulu 
 

Didi Cebrâʼil'e ol şâh-ı cihân                                            

Pes maḳâmunda ṭur imdi sen hemân 
 

Râh-ı ‘aşḳdan sen ṣaḳundır cânını                             

Sen ḳaçan görsen gerek cânânunı 
 

Çün ezelden baňa ‘aşḳ oldı delil    

Yanarsam yanayım ben ey ḫalîl                            
 
Ger dilersen bulasın oddan necât                             

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ-ṣalât 
 

Eṣ-ṣalâtü veʼs-selâmü ‘aleyke yâ Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ rabbe’l-‘âlemîn 
 

Söyleşürken Cebrâʼil ile kelâm                                         

Geldi refref Aḥmed'e virdi selâm 
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Aldı ol şâhı cihan hem ol zamân                                   
Sidreden getürdi ve gitdi hemân 
 

[45a] Nuṭḳ667  

 
667 Mecmuada nutk olarak verilmiştir. Fakat Cahit Öztelli, aşağıda künyesi 
verilen eserde bu şiiri aruz ölçüsüyle yazılan nefesler bölümünde 
vermektedir. Bu yüzden şiirin nutk özellikleri de taşımaması yönüyle 
burada nefes olarak değerlendirilmiştir.  Bu şiir için şu kaynağa bakılabilir: 
Cahit Öztelli (Haz.), On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi, Kul Nesimi, 
Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1969, ss. 
60-61.  
Özmen, Cilt: 3, s. 31'de Kul Nesimi hakkında şu bilgilere yer 
vermektedir: "Edebiyatımızda iki Nesimi vardır. Birincisi Hurufi inançlı, 
Bağdat'lı, Halep'te derisi yüzülen, İmamededdin Nesimi'dir. Birinci 
Nesimi 14. yüzyılda yaşamıştır. İkinci Nesimi şiirlerini daha çok hece 
ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerindeki dil daha yalındır. Ondan ilk kez Cahil 
Öztelli söz etmiştir.(...) Bu Nesimi (H. 807 / M. 1404) yılında derisi 
yüzülen meşhur "Enel Hak= Hak benim" şairi, Seyyid Nesimi Sultan 
değildir. Bu bir halk ozanıdır. On yedinci yüzyılda yaşamıştır. Saz elde, 
keçe külah başta, köy köy dolaşmış bir derviştir. Asıl adı Ali'dir. Seyyid 
Nesimi Sultan'ın asıl adı ise Ömer veya imadeddin'dir.(...) 17. yüzyılın 
ünlü Bektaşi ve Hurufi şairidir. Soyu, 14. yüzyılın ünlü şairlerinden ve 
Yunus Emre izleyicilerinden Hacım Sultan'a bağlı Sait Emre'ye dayanır. 
İran Safavi şahlarınca Anadolu üzerinde egemenliği sağlamak yolunda 
sürdürülen siyasal çabalara katılmış, bu yüzden kovuşturmalara 
uğramıştır. Sonunun nasıl bittiğini gösterecek belge niteliğinde nefesleri 
yoktur. Nerede yattığı da bilinmiyor. Yakın zamanlara dek yaşantısı 
bilinmediğinden Bağdat'lı Nesimi sanılmıştır. Uzun yıllar çalışarak, onu 
aydınlığa çıkaran rahmetli Cahit Öztelli'dir. Kul Nesimi, Bektaşi ve 
hurufıdir. Bu yönü şiirlerinde açıkça görülmektedir. lyi öğrenim görmüş, 
kültürlü bir sanatçıdır. Tasavvuf ve tarikat kurallarını çok iyi bilmekte 
ayetleri şiirlerinde ustalıkla uygulamaktadır. Aruz ve hece ölçülerini iyi 
kullanmıştır. Aşk üzerine din dışı konulan içeren güzel şiirleri de vardır. 
Bestelenmiş nefesleri vardır. Bunlardan günümüze dek gelen « kime ne » 
redifli olanı pek tanınmıştır. Yine de kitaba aldığımız « güldür gül » redifli 
nefes, bu gün de yurdun pek çok yerinde dini törenlerde ve ninni olarak 
okunmaktadır." 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Es-selâm ey şâh-ı merdân es-selâm 
Es-selâm ey sırr-ı pinhân es-selâm 
 
Es-selâm ey kâşif-i sırr-ı668 ezel          
Es-slâm ey cümle bürhân es-selâm 
 
Es-selâm ey dürr-i deryâ-yı elest 

Es-selâm ey nȗr-ı îmân669 es-selâm    
 

Es-selâm ey sâḳî-i kevser îmâm 

Es-selâm ey ḳıble-i cân es-selâm 
 

Es-selâm ey zât-ı pâk-i Muṣṭafâ 

Es-selâm ey nȗr-ı Yezdân670 es-selâm     
 
 

Es-selâm ey Ḥaydâr Düldül süvâr 

Es-selâm ey ḫalḳ-ı raḥmân es-selâm 
 

Es-selâm ey ṣâḥib-i Ẕüʼl-feḳâr671 

Es-selâm ey Şîr-i Ḫudâ es-selâm 
 

Es-selâm ey ẓâhir ü bâṭın imâm672       
Es-selâm ey genc-i pinhân es-selâm 
 

Es-selâm ey ṣâḥib-i luṭf u kerem 

Es-selâm ey kân-i iḥsân es-selâm 
 

 
668 Öztelli, 1969, s. 60'ta "... ʻilm-i" şeklindedir. 
669 Öztelli, 1969, s. 60'ta "... gevher-i kân ..." şeklindedir. 
670 Öztelli, 1969, s. 60'ta "... iman ..." şeklindedir. 
671 Bu beyit Öztelli'nin eserindeki Kul Nesimi'nin şiirinde yoktur. 
672 Öztelli, 1969, s. 60'ta "... ʻayân" şeklindedir. 
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Es-selâm ey pîşvâ-yı el-evliyâ673          
Es-selâm ey âl-i ‘imrân es-selâm 
[45b] 
Es-selâm ey şâh-ı cümle674 kâinât        
Es-selâm ey cismiyle cân es-selâm 
 
Ey Nesîmî şâha virdin675 yüz biň selâm                 
Es-selâm ey mâlikü’l-mülki merdân es-selâm676 
 
 
[Mevlid] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Gördigüň ehl-i ‘ibâdetde ḳamu677 

Her biri bir dürlü ṭâ‘atde ḳamu 
 

Kimi taḳdîs ü kimi temcîd ider 

Kimi tevḥîd ü kimi tehlîl ider 

Kimi ḳıyâm içre kimi ḳılmış rukȗ‘ 

Kimi Ḥaḳḳ'a secde ḳılmış bâ-ḫuşȗ‘ 
 

Kimesne ‘aşḳ-ı Ḥaḳḳ'a olmuşdurur 

Vâlih-i ḫayrân mest ḳalmışdurur 
 

Hep gök ehli cümle ḳarşu geldiler 

Muṣṭafâ'ya izzet ikram ḳıldılar 
 

 
673 Öztelli, 1969, s. 61'de "... evliyâ" şeklindedir. 
674 Öztelli, 1969, s. 61'de "... cümle şâh-ı ..." şeklindedir. 
675 Öztelli, 1969, s. 61'de "... der ..." şeklindedir. 
676 Öztelli, 1969, s. 61'de " E’s-selâm ey şâh-ı merdân e’s-selâm" 
şeklindedir. 
677 Bu bölüm Kurnaz ve diğerleri, Mevlid, 1999; Timurtaş, 1990'da 
bulunmamaktadır. 
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Merḥabâ faḥr-i ‘âlem yâ Muḥammed didiler  

Ey şefâ‘atgân-ı Aḥmed didiler 
 

Her biri ḳutluladı mi‘râcını 
Didiler geydüň sa‘âdet tâcını 
 
Yürü kim meydân senüňdür bu gice 

Ṭop ile çevgân senüňdür bu gice 
 
İrmedi evvel gelen bu devlete 

Kimse lâyıḳ olmadı bu rif‘ate 
 

Her ne ḥâcet dileseň maḳbȗldurur 

Cümle maḳṣȗduň senüň maḥṣuldurur 
 

Çünki ḳamusın görüp geçdi öte 

Vardı irişdi ol ulu ḥażrete 
 

Bî-ḫurȗf-ı lafẓ ü ṣavt ol pâdişâh 

Muṣṭafâ'ya söyledi bî-iştibâh 
 

Didigim maḥbȗb-ı maṭlȗben benem 

Sevdügüň cân ile ma‘bȗdun benem 
 
 
Ger dilersen bulasın oddan necât 

‘Aşḳ ile derdile eydiň eṣ-ṣalât 
[46a] 
Gece gündüz durmayup istedigüň 
Bula kim görsem cemâlüň didigüň 
 

Gel ḥabîbüm saňa ‘âşıḳ olmışam 

Cümle ḫalḳı saňa bende ḳılmışam 
 

Ne murâduň var ise ḳıldum devâ 
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Eyleyim bir derde biň dürlü devâ 
 

(Eṣ-ṣalâtü ve’s-selâmü ‘aleyke yâ Rasȗlaʼllâh) 
 

Muṣṭafâ didi eyâ Rabbi’r-raḥîm 

Vây ḥaṭâbȗse ‘aṭâsı çoḳ kerîm 
 

Ol ża‘îf ümmetlerin ḥâli nola 

Ḥażretine nice anlar yol bula 
 

Gice gündüz işleri ‘iṣyân ḳamu 

Ḳorḳarım ki yerleri ola ṭamu 
 

Yâ ilâhî ḥażretüňden ḥâcetüm 

Budurur kim ola maḳbȗl ümmetüm 
 

Ḥaḳ Te‘âlâ'dan irişdi bir nidâ 

Yâ Muḥammed ben saňa ḳıldum ‘aṭâ 
 

Ümmetüňi saňa virdüm ey Ḥabîb 

Cennetümi anlara ḳıldum naṣîb 
 

Ey Ḥabîbüm nedür ol kim diledün 

Bir avuç ṭopraġa minnet mi eyledüň   

Ben saňa ‘âşıḳ olıcak ey laṭîf 
Senüň olmaz mı dȗ ‘âlem ey şerîf 
 

Ẕâtıma mirʼât idündüm ẓâtıňı                                   
Böyle yazdum adım ile aduňı 
 

Sen ki mi‘râc eyledin ḳıldın niyâz                                   

Ümmetin mi‘râcını ḳıldım namâz 
 

Her ḳaçankim bu niyâzı ḳılalar                                        
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Cümle gök ehli sevâbun bulalar 
 

Hem didi kim Yâ Muḥammed ben seni                           

Bilürem görmege ṭoymazsın beni 
 

Lîk varup da‘vet it ḳullarımı                                            
Tâ gelüben göreler dîdârımı 
 

Ḥaḳḳıň emri birle ol şâh-ı güzîn                                      
Ümmihânı evine geldi hemîn 
[46b] 

Her ne vâḳı‘ oldu ise ser-te-ser 

Cümlesin aṣḥâbına virdi ḫaber 
 

Didiler ey ḳıble-i erbâb-ı dîn 

Ḳutlu olsun saňa mi‘râc yerin 
 

Biz ḳamu kim ḳulların sen şâhısın 

Göňlümüz gözünde rȗşen mâhısın 
 
Ümmetün oldıġımuz devlet yeter 

Ḥizmetün ḳıldıġımuz ‘izzet yeter 
 
Dua bölümü678 

Yâ ilâhî ol Muḥammed ḥaḳḳıçün 

Ol şefa‘atgân-ı Aḥmed ḥaḳḳiçün 
 

Sidre vü ‘arş hem mu‘allâ ḥaḳḳiçün 

Ol sülȗki sırr-ı a‘lâ ḥaḳḳıçün 
 

Sırr-ı Ḳur’ân nȗr-ı a‘ẓam ḥaḳḳıçün 

Ḳudsi Ka‘be Merve zemzem ḥaḳḳıçün 

 
678 Mevlid'in devamıdır. 
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Gözi yaşı ḥaḳḳıçün ‘âşıḳların 

Baġrı başı ḥaḳḳıçün ṣâdıḳların 
 

‘Aşḳ odına cigeri büryân içün 

Derdiyle ḳan aġlayan giryen içün 
 

Ṣıdḳ ile iḳrâruna ḳâim ḳul içün    

Ḥażretine ṭoġrı varan yol içün 
 

Saňa lâyıḳ ḳullarıyla hemdem it 

Ehl-i îmân miḥnetine merhem it 
 

Şol zamankim müddet-i ‘ömri ḥayât 

Âḫir ola ide ḥankâm-ı memât 
 

‘Afv idüp ‘iṣyânımız ḳıl raḥmeti 

Ol Ḥabîb'in yüzi ṣȗ-yı ḥürmeti 
 
Bize anuñ ‘izzetine ‘izzet it 

Fażlıň ile cümlemüze raḥmet it 
 
 

Dâʼimâ ḳullar işi ‘iṣyân olur 

Pâdişâhdan ‘afv ile iḥsân olur 
 

Raḥmetüňden ger bize iḥsân ola 

Pâdişâhlıġına noḳṣân olmaya 
 

Bize ey şâh eyle tevfîḳuň refîḳ 

Tâki varup bulavuz nâcî ṭoġrı ṭarîḳ    
[47a] 

Nefsimiz elinde ḳalmışız esîr 

Bu esirlikden bizi ḳurtar yâ emîr     
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Nefse uyup eyledik bî-ḥad günâh 

Bilmeziz kim ne ḳılavız ey pâdişâh    
 

Bir bölük bî-çâre miskîn ‘âṣıyuz 

Ḳulluġuna ḳâṣır ü hem ḳâṣıyuz 
 

Ḳulun işi sehviyle ‘iṣyân olur 
Şâhın işi ‘afv ile ġufrân olur 
 

Cümlemüz ‘iṣyânımüzi bilmişüz 

Şâhımuzdan679 raḥmet uma gelmişüz 
 

Gerçi kim ‘iṣyânımuz pek çoḳdurur680 

Varacaḳ ayruḳ yîrimüz yoḳdurur 
 

Eşigünden yüzimüz ḳaldurmazız 

Bin pâre ḳılarlarsa gitmeziz 
 
 
 

Ol bize yaraşur kim ḳılduň anı 

Sen pâdişâh yaraşırın ḳıl yâ ġanî    
 

Bize ḳılduň çünki in‘âm-ı ‘âm 

Raḥmetüňle olur ol in‘âm tamâm 
 

Ḥaḳḳa ḥamdiyle senâlar bî-ḥisâb 

Oldı ḥaḳ ‘avniyle ḳamil bu kitâb 
 

Hem Süleymânî faḳîre raḥmet it 

 
679 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 123'te "Hazretüne ..." şeklindedir. 
680 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 123'te "... key çok durur" şeklindedir. 
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Yoldaşuň îmân yerini cennet it 
 
Taňrıdan yüz biň derd ile selâm 

Muṣṭafâ'nuň rȗḥuna ṣubḥ u şâm 
 

Olsun eline daḫi aṣḥâbına 

Tâbi‘în enṣâr ve hem aḥbâbına 
 

Ḳamu ḥâcâtımuzi eyle ḳabȗl 

Ol sa‘âdet şâh-ı ḥafî kim buldı Rasȗl681  
 

Yâ ilâhî ḳılma bizi żâllîn 
Bu du‘âya cümleňüz diyin âmin 
 
Ümmetinden râżı olsun ol mu‘în 

Raḥmetuʼllâhi ‘aleyhim ecma‘în 
 
 

[47b] Nuṭḳ682     

 
681 Kurnaz ve diğerleri, 1999, s. 124'te "Ol saadet hakkı kim buldı rasûl" 
şeklindedir. 
682 Bu şiir ve şair için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: Bünyamin Yuvacı, 
Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva (II. Cilt s. 735-999), Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2014. Tuhfe-i Naili'nin 
"mim" harfini de içeren bu çalışmada "Muhammed" isminde bir şaire 
rastlanmamıştır. Özmen, Cilt: 4, s. 399. Özmen'in bu şiir antolojisinin 
belirtilen sayfasında bir Muhammed'den  (Mehmed) bahsedilmektedir. 
Burada sözü edilen Ozan Muhammed  ile mecmuada şiiri geçen 
Muhammed'in tema ve üslup itibariyle birbiriyle örtüştüğü 
görülmektedir. Her ne kadar Özmen'in verdiği bilgiler arasında 
Muhammed'in ölüm yılı 1895 olsa da, mecmuanın istinsah tarihi 1826-
28'dir,  şiiri geçen Muhammed'in yine de Özmeni'in bahsettiği 
Muhammed olma olasılığı bulunmaktadır. Şairlerin genellikle doğum ve 
ölüm yıllarında hatalar, hatta bazen ciddi hatalar olduğu hesaba katılırsa 
bu ihtimal daha da kuvvetlenecektir. Özmen'in Ozan Muhammed 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḳanda bir dîvâne görsem kimdir ol ‘abdâlıdır 
Âteş-i şem‘ çıraġı kim yanâr ‘abdâlıdır 
 

Şâhımız oldı Muḥammed pîrimizdir şâh ‘Alî 

Şâh Hasen nȗr-ı ilâhî ḳulların ‘abdâlıdır 
 
Şâh Hüseyn-i Kerbelâ başımızın tâcıdır 

On iki ervâḥ velâyet nȗr Yezdân ‘abdâlıdır 
 

Mi‘râca vardıḳda Muḥammed gördi şîr bir esed 

Ḥâtemîn virdi Muḥammed indiren şîr-i Ḫudâ ‘abdâlıdır 
 

Bir ḳurı üzüm getürdi feyżden ol emr-i Ḥaḳ 

Didi nidem bir on mudur farḳ-ı vücȗd ‘abdâlıdır 
 

Cebrâʼil indi Ḫudâ'dan ol Rasȗl'üň ḳatına 

Şerbet ezgil yâ Muḥammed çeşmeler ‘abdâlıdır 
 

Şerbeti ezdi Muḥammed öz mübârek destiyle 
Ol mübârek eliyle şerbet ezen ‘abdâlıdır 
 

Çün Muḥammed cur‘a girdi düşdi niḳâbı anuň 

Niḳâbın ḳaldırup yırtan şâh-ı velî ‘abdâlıdır 

 
hakkında veridiği kısa malumat şudur: "Gerçek kimliği hakkında elimizde 
yeterli bilgi ve belge mevcut olmayan Mehmed, 19. yüzyıl Bektaşi 
ozanlarındandır. Asıl adı Mehmet Beybaba'dır. Çanakkaleli'dir. Sadeddin 
Nüzhet Ergım'un verdiği bilgiye göre, İstanbul'da Deniz Abdal 
mahallesinde bir ev almış, orada babalık etmiş, 1895 yıllarında ölmüştür. 
Dili yalın, söyleyişi açık ve duru olan Muhammed'in yüreği Hacı Bektaş 
Veli sevgisiyle dolu olup bu güzelliği şiirlerine yansıtma başarısı 
göstermiştir." Bu nedenle bu tez çalışmasında bu şiir kesin olmamakla 
birlikte Muhammed üzerine kaydedilmiştir. Ayrıca şiir gazel nazım şekli 
özellikleri gösterse de içerik bakımından nutuk özelikleri taşıdığından 
nutuk olarak kaydedilmiştir. 
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Gördi Muḥammed sırr-ı zâtın ḳudretin 

Şerbetin viren Veysel Ḳarân ‘abdâlıdır 
 

Oldı muṣâḥib Muḥammed velâyet ḥaḳḳıyla 

Laḥmüke laḥmı olup sır olan ‘abdâlıdır 
 
 

[48a] Nuṭḳ683 
7+7=14’lü hece vezni 

Ṭaşdı raḥmet deryâsı ġarḳ oldı cümle ‘âsî 

Dört kitâbın ma‘nâsı ḥasbi rabbi cellaʼllâh 

Mâ fî ḳalbi ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

Ereňlerin ḳılıcı ‘arşa çıḳar bir ucı 

Ne güzeldir kesici ḥasbi rabbi celleʼllâh 

 
683 Bu ilahi için şu kaynak eserlere bakılmış fakat hiçbirinde bu esere 
ulaşılamamıştır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13-
15.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998; Mustafa Tatçı, Yunus 
Emre Divanı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 1990; Faruk K. Timurtaş, Yunus Emre Divanı, 2. 
basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1980; N. Ziya Bakırcıoğlu, 
Yunus Emre Divanı, 4. basım, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010; 
Mustafa Tatçı, Aşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991; Azmi Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve 
Sanatı, 1. basım, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2013; M. Fatih Köksal, Ya 
Kebikeç Mecmualar Arasında, 1. basım, Kesit Yayınları, İstanbul,  
2016, ss. 87-103. 
Akademik kaynaklarda bu ilahiye rastlanmamış olunsa da bazı internet 
kaynaklarında bu ilahi Yunus Emre'ye atfedilmiştir. Mecmuadaki sözlerle 
internette verilen sözler arasında farklılıklar vardır. 
[http://www.yedinota.com/beste/tasti-rahmet-deryasi-gark-oldu-
cumle-asi-16260(21.01.2019)], [http://www.nazmuzik.com.tr/tasti-
rahmet-deryasi.html (21.01.2019)]. İleride yapılacak araştırmalarda 
toplumun her kesimine mâl olmuş bu değerli şahsiyetin daha nice 
bilinmeyen eserlerinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemel görünmektedir. 
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Mâ fî ḳalbi ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

Ereňlerin ṭuraġı yaḳın ider ıraġı 

‘Arşın kürsin direġi ḥasbi rabbi celleʼllâh 

Mâ fî ḳalbi  ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 
 
 

Cennetden çıḳdı Âdem dünyâya baṣdı ḳadem 

Bunu dir idi her dem ḥasbi rabbi celleʼllâh 

Mâ fî ḳalbi  ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

Cümle esmânın ḥâssi söyler ḳalbinden yası 

İsm-i a‘ẓam du‘âsı ḥasbi rabbi cellaʼllâh 

Mâ fî ḳalbi  ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

Yȗnus bunu dir idi yanar yürekde ‘aşḳ odu 

Allâh'ın güzel adı ḥasbi rabbi cellaʼllâh 

Mâ fî ḳalbi  ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

Nȗr-ı ḳalbim ẕikruʼllah şâhım durur ḥükmuʼllâh 

Mürşid ḳıblem beytuʼllâh ḥasbi Rabbi cellaʼllâh 

Mâ fî ḳalbi ġayruʼllâh nȗr Muḥammed ṣallaʼllâh   
 

[48b] Nuṭḳ684 

 
684 Bu şiir için şu kaynak eserlere bakılmış fakat hiçbirinde bu şiire 
rastlanmamıştır: Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (İnceleme-
Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990; Faruk 
K. Timurtaş, Yunus Emre Divanı, 2. basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1980; N. Ziya Bakırcıoğlu, Yunus Emre Divanı, 4. basım, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (13-15.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 1, Ankara, 1998; 
Azmi Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve Sanatı, Bilge Kültür Sanat, 
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14’lü hece vezni685 

İlḥâm ile dün gice seyr itdim Muḥammed'i686 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i687 

Seyr itdim Muḥammed'i 
 

Âyine-i ḳalbimde seyr itdim Muḥammed'i688 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i 

Seyr itdim Muḥammed'i 

‘İmâmesi başında yeşil ḥulle eyninde 

Dört yârıyla yanında seyr itdim Muḥammed'i 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmedi seyr itdim Muḥammed'i689 
 

Melekler ṣaf oldılar yeşil ḥayme ḳurdılar 

Yâ Muḥammed didiler seyr itdim Muḥammed'i 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i seyr itdim Muḥammed'i 
 
Pervâneyim şem‘ine dedim reh-berim bile690 

Cümle ‘âşıḳlar ile seyr itdim Muḥammed'i 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i seyr itdim Muḥammed'i691 

 
İstanbul, 2013; M. Fatih Köksal, Ya Kebikeç Mecmualar Arasında, 1. 
basım, Kesit Yayınları, İstanbul,  2016, ss. 87-103. 
Muhtemelen bu şiir ya Yunus'un bilinmeyen bir şiiri ya da başka bir 
Yunus'a ait olan bir şiirdir. 
685Tatçı, 1991, s. 198'de bu şiir 7'li hece vezniyle verilmiştir. 
686Mustafa Tatçı, Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, ss. 198-199. 
687Tatçı, 1991, s. 198'de bu mısra "Âyine-i ḳalbimde" şeklindedir. 
688Tatçı, 1991, s. 198'de bu bent bulunmamaktadır. 
689Tatçı, 1991, ss. 198-199'daki şiirde bu nakarat mısraları 
bulunmamaktadır. 
690 Tatçı, 1991, ss. 198'de "Pervâneyim şemʻine pîrüm azîzüm bile" 
şeklindedir. 
691 Tatçı, 1991, ss. 198'de ayrıca bu bentten sonra şu dörtlük 
bulunmaktadır: "Katreyüm ummân buldum/ Derdime dermân buldum/  
Dün gice kadre irdüm/ Seyretdüm Muhammed'i" . 
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Cur‘a ṣundı Muḥammed mest itdi bizi692 ġâyet 

Ḥaḳdan indi ‘inâyet seyr itdim Muḥammed'i 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i seyr itdim Muḥammed'i 
 

Yȗnus murâda irdi zevḳıyla ṣafâ ṣürdi 

‘Âşıḳ ma‘şuḳuň buldı seyr itdim Muḥammed'i 

Emân faḫr-i ‘âlem Aḥmed'i seyr itdim Muḥammed'i 
 
 
[49a] Nefes693 
6+5=11’li hece vezni 
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden         

Ḳırḳlar yeter idi ḳısmet yönünden     

Ḥaḳ Ḥabîbuʼllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydaʼllâh eyledi Süleymân hȗ diyü    
 
 
Bir üzüm dânesi getürdi Süleymân    

Ḳırḳlar ol demde hep oldılar ‘irfân    

Muḥammed şerbetiň içdiler her cân    

Sâḳî ḳadeḥ ṣunar peymân hȗ diyü 
 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı     
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı   

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı        

Semâ‘a girdiler ‘uryân hȗ diyü 
 

 
692 Tatçı, 1991, ss. 198'de  "... beni ..." şeklindedir. 
693Mecmuanın müstensihi İsmail Baba bu nefesi farklı bir şiir gibi 
mecmuanın farklı yerlerinde ve nefes başlığı altında vermiştir. Fakat 
aslında bu şiir 38b'de "Zâhid hû dimeyi inkar eyleme" ile başlayan nefesin 
devamıdır. Bu nefesin hangi kaynaklarda yer aldığı ve kime ait olduğu 
hakkındaki bilgiler 38b'deki aynı şiirin dipnotunda verilmiştir. 
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Ḳırḳların birine neşter uruldı 

Cümleden aḳdı ḳân isbât olındı          

Ḥaḳ Muḥammed anda mevcȗd bulundı 

Hȗ iline çaġırdı ‘irfân hȗ diyü         
 

Hȗ dimenin aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

Ṭaṣdîḳ îmân ile şehâdet eyle            

Gel sen de bu erkâna boyan hȗ diyü   
[49b] 

Şah Ḥaṭâî mey içüp serḥoş olalı       
Tecelliye can gözi düş olalı             

Muḥammed ‘Alî'niň ‘aşḳına yoldaş olalı 

Ḥayâli göňlümüň mihmân hȗ diyü        
 
 
Ġazel694 

 
694Bu şiir, neşredilmiş Hatayi Divanları içerisinde sadece şu kaynakta 
bulunmaktadır:  Muhsin Macit, Hatâyî Divânı, 1. basım, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 312. Ayrıca şiir 
şu eserde de bulunmaktadır: İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail Hatâyî ve 
Anadolu Hatâyîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, ss. 295-296. 
Yukarıda zikredilen her iki kaynakta da şiir aynıdır. Bu yüzden 
karşılaştırma Hatayi Divanı'na göre yapılmıştır. 
Özmen, Cilt: 2, s. 117-118'de  Hatâyî'nin hayatı hakkında çok uzun 
malumat bulunmaktadır. Fakat burada kısaca şairlik yönünü yansıtan 
kısmı verilmiştir: "Şah İsmail, Hatayi mahlasıyla şiirler yazdı. Sanatçı 
kişiliği çok zor koşullar altında geçen çocukluğu sırasında oluştu. Aruz ve 
heceyle yazdığı şiirler Azerbaycan edebiyatının Nesimi ve Fuzuli 
arasındaki döneminin en güçlü temsilcisi olduğunu kanıtlar. Özellikle 
heceyle yazdığı şiirler Anadolu'da gelişen tekke edebiyatını büyük ölçüde 
etkiler. Alevi - Bektaşi edebiyatının en güzel örneklerini sunar. Sadettin 
Nüzhet, şiirlerini dörde ayırıyor: a) Tasavvufi düşüncelerini içerenler, b) 
Aleviliği dile getirenler, c) Hurufiliğin ilkelerini yansıtanlar, d) Aşıkane 
olanlar. Aruzla yazdığı şiirlerinin ise daha çok tasavvufi olduğu görülür. 
Bu şiirlerinde kullandığı dil klasik şiirin dilidir. Hece ölçüsüyle koşma ve 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Dîn Muḥammed dînidir ṣallȗ ‘alâ naz ki nigâr695 

Kevserîn ṣuyun viren şâhım ‘Alî'dir şehsüvâr 
 

Hem sâḳîdir hem ṣaḥîdir696 kâʼinâtıň ‘aynıdır  

Sırrın iẓhâr itmekiçün oldı hem vâr697             
 

Didiler kim bu cihânıň nȗrı kimdir kim ola 

Biri Ḥasan biri Ḥüseyn ‘Alî ḳodı yâdgâr698 
 

Cism bedel ṣaḳlasun ol ḫâliḳ seni nigârınsın699  

Şol cevâhir ḫurmetinden sen ḳaluben yâdgâr 
 

Ṭaş yarıldı çıḳdı düldül Ẕülfeḳâr ile bile700 

Ey ḫavâric yola gel kim eyleme şahdan kenâr701 
 

Ey Ḥaṭâî  ḳanda varsın söyle kim702 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 

 
semai biçiminde yazdığı nefesler ise Yunus'un izlerini taşır. Ama 
Hatayi'nin kendine özgü şiir yolu oluşturduğu da belirtilmelidir..." Ayrıca 
bkz: Adile Yılmaz Anıl, "Şah İsmail", DİA, Cilt: 38,  2010, s. 256. 
695 Macit, s. 312'de "... ʻalâ ṣâḥib-vaḳâr" şeklindedir. 
696 Macit, s. 312'de "Hem saḫîdür hem seḫâdur ..." şeklindedir. 
697 Macit, s. 312'de "Kimse ne bilür anuñ sırrın bilür Perverdigâr" 
şeklindedir. 
698 Macit, s. 312'de "Mîr Ḥasandur şâh Ḥüseynüñ âli oldu yâdigâr" 
şeklindedir. 
699 Bu beyit, bu kaynak eserde bulunmamaktadır. 
700 Macit, s. 312'de "... Düldül eyer ü yügen ile" şeklindedir. 
701 Macit, s. 312'de "Ey münâfıḳ yola gelgil eyleme şâhdan kenâr" 
şeklindedir. 
702 Macit, s. 312'de "Ḫanda varsañ ey Ḫatâyî sen bu lafẓı söylegil" 
şeklindedir. 
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[50a] Nuṭḳ703 

 
703 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmıştır fakat hiçbirinde bu şiire 
rastlanmamıştır: Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (İnceleme-
Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990; 
Mustafa Tatçı, Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (13-15.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1, Ankara, 1998; 
Azmi Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve Sanatı, Bilge Kültür Sanat, 
İstanbul, 2013.  
Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, Buluş Kitabevi, Ankara, 
1955, ss. 192-193'te bu şiir Merkez Efendi'ye ait gösterilmiştir. Ayrıca, 
Murat Çekin (Ed.), Merkez Efendi, (Haz.: Efsun Sertoğlu), Merkez 
Efendi Gelenekesel Tıp Derneği Yayını, İstanbul, 2007, s. 22'de bu şiir 
bulunmaktadır. Bu eserde Merkez Efendi'nin hayatı hakkında ss. 2-4, 
13-14'te şu bilgiler yer almaktadır: "Merkez efendi" ve "Merkez halife" 
diye şöhret bulan Musa bin Mustafa bin Kılıç bey bin Haydar'ın künyesi 
"Ebu's-saka", lakabı "Muslihiddin"dir. 865-70/1460-65 yıllarında 
doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri, Gerniyan ili Denizli 
sancağına bağlı Sanmahmutlu köyüdür. Musa efendinin 959/1552 tarihli 
vakfiyesinde babasının devrin din alimlerinden olduğuna işaret eden 
lakapların geçmesi, ilk eğitimini memleketinde, babasından almış olma 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir.  Tahsilini, İstanbul veya Bursa'da Hızır 
Beyzade Ahmed Paşa veya Veliyyüddin oğlu Ahmed Paşa yanında 
sürdürdüğüne dair rivayetler içinde en kuvvetlisi, İstanbul'a giderek Hızır 
Beyzade Ahmed Paşa'dan tahsil gördüğüdür. Kuvvetli bir hafızaya sahip 
olan Musa efendi, Kuran-ı Kerim'i ve Kadı Beyzavi tefsirinin büyük 
kısmnı kısa sürede ezberler; hadis ve fıkıh ilimleri okur.(...) Şahsiyeti, 
sufiyane yaşayışı, dini ve tasavvufi ilimlerdeki vukufu ile devrin meşhur 
mutasavvıflarından biri olan ve ömrünü ibadet, zikir, irşad, hasenatla 
geçiren Merkez Musa Muslihiddin Efendi, Kocamustafapaşa dergahında 
23 yıl şeyhlik yaptıktan sonra, 959/1552 yılında, 92-97 yaşlarında, kendi 
tabiriyle "dehr elinde şerbet-i mevt-i muş ile mest-i medhuş"olur. Cenaze 
namazı Fatih camiinde, devrin şeyhülislam Ebussuud Efendi tarafından 
kıldırılır.  Merkez Efendi'ye derin bir sevgi ve hürmet besleyen Ebussuud 
efendi, namazda, "dünyada riyasız biri varsa o da Merkez Muslihiddin 
efendidir." diyerek şahsiyetinin yüceliğine dikkat çeker.  Merkez 
Efendi'nin naaşı, kendisi tarafından yaptırılan tekkesinin bulunduğu yere 
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4+4+3=11'li hece vezni 

Ḳanı bizden evvel gelen velîler hȗ704    
Bunu böyle buyurmuşdur ulular705         

Âb-ı Kevser ırma‘ından ṭolular706 hȗ       
İçer candan bir kez Allah diyenler707    
 

Ḫȗriler gelüp yapışur eline  hȗ708 

Alurlar giderler cüft yolına hȗ 

Âb-ı Kevser ırmaġınıň göline hȗ 

Ṭalar candan bir kez Allah diyenler 
 
 
 
 

Ḥaḳḳ'ı seven Ḥaḳ yolına çalışur hȗ709    

Medîne'de Muḥammed'e ḳavuşur hȗ710   

Gökyüzünde711 meleklere ḳarışur hȗ    

Uçar candan bir kez yâ hȗ diyenler712    
 

Ezelden gelen gelürler hȗ713 

Arayup ḥaḳkı bulurlar hȗ 

Mürşid dârına ṭururlar hȗ 

 
defnedilir." Ayrıca bkz. Reşat Öngören, "Merkez Efendi", DİA, Cilt: 
29, 2004, ss. 200-202. 
704 Kocatürk, s.192'deki  bu şiirde, mecmuada her mısranın sonunda 
söylenen "hû" ifadesi bulunmamaktadır. 
705 Kocatürk, s.192'de "... veliler" şeklindedir. 
706 Kocatürk, s.192'de "... diriler" şeklindedir. 
707 Kocatürk, s.192'de "İçer can u dilden tevhid idenler" şeklindedir. 
708 Kocatürk, s.192'de bu dörtlük bulunmamaktadır. 
709 Kocatürk, s.192'de "... yollara çalışır" şeklindedir. 
710 Kocatürk, s.192'de "Dâim Allah dostlarıyla görüşür" şeklindedir. 
711 Kocatürk, s.192'de "Çıkar gökde ... " şeklindedir. 
712 Kocatürk, s.192'de "Uçar cân u dilden tevhîd idenler" şeklindedir. 
713 Kocatürk, s.192'de bu dörtlük bulunmamaktadır. 
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Ḳanar candan bir kez yâ Ḥaḳ diyenler 
 

Yȗnus eydür gelür geçdi niceler hȗ714     

Gir meydâne715 ele girmez bu demler hȗ   

Sekiz cennet ḳapusın mü’minler hȗ716    
Açar cândan bir kez şâhım diyenler717   
 
 

[50b] Babdır  medḥ-ı Ḥażret-i Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥâtemü’l-Pîrân 

Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş-ı Veliyyuʼllâh ḳuddûse sırrahu’l-‘azîz 
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Baş çeküp burc-ı felekden yine rȗz-ı ezelî718 

Ṭoġdı ḫurşîd-i kemâl-i ezel-i lem yezelî 

Menzil idindi meger ḫâne-i burc-ı ḥamelî 

Şem‘-i baḫtın uyarup eyledi rȗşen ricelî719    

Gün gibi şu‘le ṣalup ‘âleme ‘ilm-i ‘amelî       

‘İlmi720 altına aldı ḳamu nȗr-ı ẓılelî 

 
714 Kocatürk, s.193'te "Gel ey Merkez geçen geçdi ol cânlar" şeklindedir. 
715 Kocatürk, s.193'te "Sür tevhîdi ..." şeklindedir. 
716 Kocatürk, s.193'te "Sekiz cennet kapusın feth eyler" şeklindedir. 
717 Kocatürk, s.193'te "Açar cân u dilden tevhîd idenler" şeklindedir. 
718 Şiir terci-i bent nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu şeklide 
değerlendirilmiştir. Bu şiir ve şair için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail 
Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, ss. 541-546; Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz. A. Asude Soysal Doğan), 1. basım, 
Çolpan Kitap, Ankara, 2017, ss. 276-281; Yılmaz Öztürk, 17. Yüzyıl 
Şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin Divanının Tenkitli Metni, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, 
ss. 40-42. Bosnalı Vahdeti Baba hakkında gerekli açıklamalar s. 33a'daki 
şaire ait şiirin dipnotunda verilmiştir. 
719 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 40'ta "... 
rûşen Zuhali" şeklindedir. 
720 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 40'ta "Âlemi 
..." şeklindedir. 
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Biň güneş ṭoġsa bulunmaz anuň aṣlı bedelî721    

Bir naẓarda idüp âsȗde nice görselî722              

Döşeyüp ḫˇân-ı velâyetle kerâmât-ı velî723        

Ḥaḳ çerâġıň uyarup eyledi iẓhâr-ı celȋ724           

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
Digeri  

Noḳṭa-i nȗn-ı nebî nüsḫa-i Ḳur’ân oldur 

Bâ-ʼi bʼismillah ile sȗre-i Raḥmân oldur 
Ehl-i inkâr olanıň küfrine îmân oldur 

Şeb-i ẓulmetde güneş tek mâh-i tâbân oldur 

Fuḳarâ ‘askerine server-i sulṭân725 oldur    

Ḥüccet-i ḳaṭı‘ ile âyet-i burhân oldur 

Rȗz-ı maḥşerde dilâ mihr-i dıraḥşân oldur 

Ḫaste dil çeşmine726 can derdine dermân oldur      

Ḳâil-i727 ḳavl-i maḳâlât-ı ‘azîzân oldur          

Sırr-ı728 pîrân-ı ‘Acem şâh-ı Ḫarȗsân oldur             

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
[51a] Digeri 

 
721 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 40'ta "... aslâ 
bedeli" şeklindedir. 
722 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278'de "... kur u şeli"; Y. Öztürk, 
s. 40'ta "... kör şelli" şeklindedir. 
723 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278'de "... eli"; Y. Öztürk, s. 

40'ta "Devşirüp ... kerâmât-ı ʻAli" şeklindedir. 
724 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Y. Öztürk, s. 40'ta "Hak çırağın uyarub eyledi 
izhar veli" şeklindedir. 
725 Öztürk, s. 40'ta "... merdân oldur" şeklindedir. 
726 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 40'ta "Haste 
dil cânına ..." şeklindedir. 
727 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278'de "Fâil-i ..."; Y. Öztürk, s. 
40'ta "Kâbil-i ..." şeklindedir. 
728 Özmen, Cilt: 2, s. 542; Ergun, 2017, s. 278; Y. Öztürk, s. 40'ta "Ser-i 
..." şeklindedir. 
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Câr żarbıyla anıňdır elif-i tîġ u tıraş729      

Ser rişiyle bürut oldı dilâ hem daḫi ḳâş730     

Ḳutlu başdır ki çeke sikkesini ‘aşḳıyla ḳâş731     

Oňa ḳurbân olanıň yolına biň cânıyla bâş 

Gün yüzin nice görür şa‘şa‘alardan ḥuffâş 

Nȗr-ı ḥaḳḳı göremezmiş732 nitekim ‘aḳl-ı ma‘âş    

Münkirin ḳalbine yazılmadı mühr-i bektâş  

Sikke şâhâ lâyıḳ mı olur her ḳara ṭâş         

Ġâfil olma733 gözüň aç eyleme ġaflet ḳardaş        

Fâş gȗyem ki berev(?) ġâfil-i gümrâh mebâş734        

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî  

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
Digeri 
Evliyânıň birisi bir gün olup şîre süvâr 

Yılanı ḳamçı idüp eyledi ‘azm-i dîzâr 

Lâzım oldu ki aňa ḳarşu çıḳa pes Ḥünkâr 

Bindi bir ṭaş ḳayaya ol şâh-ı ‘Alî miḳdâr 
Emr idüp yürü didi yürüdi ol demde divâr         
Didi canluyı yürütmek azdır ey yâr735           

Hüňer oldur kim yürüye bir cansız kȗḥṣâr736         

Kâfir-i muṭlaḳ olur her kim iderse anı inkâr      

 
729 Öztürk, s. 41'de bu mısra yoktur. 
730 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "Ser ü rîşiyle ..."; Y. 
Öztürk, s. 41'de bu mısra yoktur. 
731 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "... fâş" şeklindedir. 
732 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "... görebilmez ..." 
şeklindedir. 
733 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279; Y. Öztürk, s. 41'de 
"Münkir olma ..." şeklindedir. 
734 Öztürk, s. 41'de bu mısra yoktur. 
735 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "... yürütmek iken azdır 
..."; Y. Öztürk, s. 41'de "... yürütmek iñen ..." şeklindedir. 
736 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Y. Öztürk, s. 41'de "Hüner oldur yürüye cansız 
iken bu kühsār" şeklindedir. 
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Bunuň emsâli nice ḳıldı velâyet iẓhâr737             

Biňde birin dimege bende738 yoḳdur miḳdâr        

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
[51b] 

Ẕübde-i nesl-i Muḥammed güheri şîr-i Ḫudâ 

Ḥasen ile Ḥüseyn sırrını ḳıldı peydâ 

‘Âbidîn ü Bâḳır u Ṣâdıḳ olupdur reh-nümâ739    

Ceddi ḫod740 Kâẓım idi ibn ‘Alî Mȗsâ er-Rıżâ   

Şâh-ı Taḳî ve bi’n-Naḳî ‘Askerî rȗz-ı du‘â741       

Mehdi-i nuṭḳ-ı beyân fażl-ı Ḫudâ nȗr-ı Ḫudâ 

Ehl-i beytiň ocaġın eyledi ey dil-i iḥyâ742     

Şem‘ ḥaḳdır ki virir ḥaşre degin nûr u ziyâ 

Nȗr-ı çeşm-i büdalâ pertev-i mihri a‘lâ 

Ḳayṣer-ı rȗm ki anıň oldı eşiginde gedâ             

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
Digeri 

Yüz biň iḫlâṣıyla On İki İmam'ıň ḳuluyuz      

Vech-i ḫâtemde olan nuṭḳ-ı kelâmıň ḳuluyuz 

 
737 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "... velâyet nice kıldı 
izhâr"; Y. Öztürk, s. 41'de "bunun emsâli nice kıldı kerâmet izhâr" 
şeklindedir. 
738 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279'da "... dimege zerrece 
yokdur ..." şeklindedir. 
739 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 279; Y. Öztürk, s. 40'da "ʻÂbid 
ü Bâkır u Sâdık'tan olup rehnümâ" şeklindedir. 
740 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 280'de "Cedd-i çün ..." 
şeklindedir. 
741 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 280'de "Şeh Taki ile Naki 

Askeri'dir ruz -i vega"; Y. Öztürk, s. 41'de "Şah Taki ile Nakî ʻaskerî-i 
rûz-ı bakâ" şeklindedir. 
742 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 280'de "Ehi - i Beyt'in çırağın 
uyarub etti ihya" şeklindedir. 
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Âdeme secde iden rükn ü  ḳıyâmın ḳuluyuz 

Ehl-i beyt ile olan sırr-ı selâmıň ḳuluyuz 

Tâc-ı bektaş çeküp ṣanma ‘avâmıň ḳuluyuz 

Fuḳarâ içre denen ḳavl-i beyânıň743 ḳuluyuz    

Rȗm ṣadıḳları abdal maḳâmıň ḳuluyuz 

Şey'e-liʼllah mevâlî-i ‘iẓâmıň ḳuluyuz 

Kemteriň kemteriyüz ya‘ni ġulâmıň ḳuluyuz 

Yüz görüp744 dergâhına şâh imâmıň ḳuluyuz    

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 Digeri 

‘Âşıḳâne nefesiň Vaḥdetî meydâna ilet 

‘Aşḳ meydânını gözle şâh-ı merdâna ilet 
Yüzini yire sürüp cânib-i dîvâna ilet 

Bâde-i ‘aşḳıyla lâ ya‘ḳıl u mestâne ilet 
İsmi Sersem ‘Ali'dir mürşid-i erkâna ilet 

Fuḳarâ ehline745 ser‘asker-i sulṭâna ilet               
[52a] 

Şâh-ı dergâh-ı felek746 ḳadr-i melek şâna ilet      

Ḳuş dili fehm idici zât-ı Süleymân'a ilet 

Nice mürşid naẓırı ekmel-i insâna ilet 

Ya‘ni Sulṭan Balım'ıň naḳdi olan câna ilet747   

Maẓhar-ı nȗr-ı nebî maḥzen-i esrâr-ı ‘Alî 

Pîr-i erkân-ı ṭarîḳat Hâcî Bektaş-ı Velî 
 
 

 
743 Y. Öztürk, s. 41'de "... peymânun ..." şeklindedir. 
744 Özmen, Cilt: 2, s. 543; Ergun, 2017, s. 280; Y. Öztürk, s. 41'de 
"Hasretiz ..." şeklindedir. 
745 Özmen, Cilt: 2, s. 544; Ergun, 2017, s. 280; Y. Öztürk, s. 42'de "Fukara 
hayline ..." şeklindedir. 
746 Özmen, Cilt: 2, s. 544; Ergun, 2017, s. 280; Y. Öztürk, s. 42'de 
"Dergeh-i şâh-ı felek ..." şeklindedir. 
747 Özmen, Cilt: 2, s. 544'te bu mısra yoktur. 
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Güfte-i Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥâtemü’l-Pîrân Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş-ı 

Veliyyuʼllâh ḳuddȗse sırrâhu’l-‘azîz748 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Baş açıḳ yalın ayaḳ ‘uryâne gelmişlerdenüz749 

Ḫâke-pâ-yi abdal-ı 750vîrâne gelmişlerdenüz     
 

Lâ teḳabbel ‘indenâ ey ḥˇâce "e’l-mâl ve’l-benȗn"751 

 
748 Bu şiir Şîrî Bektaş Çelebi'ye aittir ve şu kaynaklara bakılabilir: İsmail 
Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, s. 190-192; Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz. A. Âsude Soysal Doğan), 1. basım, 
Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 321-323; Cemalettin Yavuz, Alevi-
Bektaşi Geleneğindeki Düvazimamlar Üzerine Bir Araştırma, 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir, 2013, ss. 378-
380.  
Özmen, Cilt: 3, s. 183'te Şîrî Bektaş Çelebi hakkında şu bilgileri 
vermektedir: "Tevriyesi ile ün bulan ve çok sevilen bu ulu zat, Bektaşi 
edebiyatında, Şiri veya Hacı Bektaş mahlaslı şiirleri yazan, Feyzullah 
Çelebi'nin oğlu Bektaş Çelebi'dir. Ona Hacı Bektaş Efendi de derler. 
Ünlü şiiri, Şiri takma adı ile şiir yazmış olan Tireli Ali Beye veya Silistreli 
Hersekzade Ali Beye atfetmek bir yakıştırmadan öteye geçemez. Tireli 
Ali Bey Rifai, Silistreli Ali Bey ise, Gülşeni tarikatındandır. Bu iki şair hiç 
bir zaman Hacı Bektaş takma adıyla şiir söylememiştir. Şiri 1710 - 1761 
yılları arasında yaşamıştır. III. Mustafa tarafından verilen bir fermanda 
Hacı Bektaş Veli Dergahına postnişin olarak atanmış, iki yıl bu görevde 
kalmıştır. Feyzullah Çelebi'nin oğlu Bektaş Çelebi, H.1175/M.1761 
yılında ölmüş ve Hacı Bektaş Veli dergahının karşı tarafında, Balım Sultan 
türbesi yanında mimari bir türbede gömülüdür. Bektaş Çelebi'nin 
ölümünden sonra kardeşi Abdüllatif Çelebi, burayı Çelebiliğin bir 
zaviyesi durumuna getirmiştir. Böylece Hacı Bektaş Veli'nin kurduğu 
nazenin tarikatın, Çelebilik yolunu kurmuştur." 
749 Nazım şekli itibariyle kaside özellikleri göstermektedir. 
750 Özmen, Cilt: 3, s. 190; Ergun, 2017, s. 321; Yavuz, s. 378'de "Hâk-i 
pây abdal olup ..." şeklindedir. 
751 Ayetin aslı şöyledir:     َيَْوَم ََل يَنْفَُع مَ اٌل َوََل بَنُون  " İnsanların diriltileceği gün 
ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda 
vermeyeceği gün beni mahcup etme!" Şuara: 26/88. 
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Pes bu ‘âlem içre biz seyrâne gelmişlerdenüz 
 

‘Âşık-ı dîdâr olup nȗr-ı tecellî gözleriz 

Ṣanma zâhidler gibi bî-gâne gelmişlerdenüz 
 

Biz mevâliyüz fıḳıh ṣȗfîleyin bekrî değil752      
Şâh ile dîdârımız  merdâne gelmişlerdenüz 
 

Pâdişâh-ı dehr olup hem "küllü nefsin ẕâiḳa"753 
Bir iki gün dünyâya mihmâne gelmişlerdenüz 
 

Ey Müselmân ol şâhıň nȗr-ı cemâl mihrine   
Yek cihet olup bugün îmâna gelmişlerdenüz 
 

İmdi ey ‘ârif bu söziň üç yüzi vardır yaḳîn754    

Men ‘arafdan ṭanıyup ‘irfâna gelmişlerdenüz 
 

Mü’minin mirʼâtı mü’mindir didi şâh-ı cihân 

Küfr-i ḳavî755 pâk idüp bürhâna gelmişlerdenüz  
 

Yüri ey zerrâḳ-ı sâlȗs zâhid-i ḫodbîn ki biz 
Baş can terk eyleyüp meydâne gelmişlerdenüz  
 

Ol mu‘aṭṭar maẓharı756 hem ṣȗrete ḳılup naẓar  

 
752 Özmen, Cilt: 3, s. 190; Ergun, 2017, s. 321; Yavuz, s. 378'de "Biz 
Mevâlîyiz fâkih ü sofî ü bekrî degil" şeklindedir. 
753 "Her nefis tadacaktır." Ankebut: 29/57.    :   ك ل  ن ف س  ذ ا ئق ة                                                      
754 Özmen, Cilt: 3, s. 190; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 379'da "İmdi ârif 
nûrunun iç yüzü vardürür yakîn" şeklindedir. 
755 Özmen, Cilt: 3, s. 190; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 379'da "Küfr ü 
kevnî ..." şeklndedir. 
756 Özmen, Cilt: 3, s. 190; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 379'da "Ol 
muattar mazharıyız ..." şeklindedir. 
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Ḳatreyüz kim güyâ757 ‘ummâna gelmişlerdenüz  
 
Pâdişâh-ı lem-yezâl dânâyı bî-misl-i bedel    
Ya‘ni kim ol ġâfiri ġufrâna gelmişlerdenüz  
[52b] 

Aḥsen-i taḳvîmi bildim hâdi-i raḥmândır yaḳîn     

Ey ṣıfâtı ḳul hüvallâh şâne gelmişlerdenüz 
 
 

İḳtidârım var imiş kim tâ ezel sulṭân ile758                

Ṣad hezârân şükr kim dermâna gelmişlerdenüz 
 

Yâ Muḥammed yâ ‘Alî virdim durur leyl nehâr    

Yâ Muḥammed yâ ‘Alî iḥsâna gelmişlerdenüz 
 

Enbiyâ ve evliyânıň ḥürmetiçün cürmine            

Ḥamdüliʼllâh kim bugün derbâna gelmişlerdenüz 
 

Ey eseduʼllâh-ı ġâlib ṣâḥib-i düldül süvâr 
Lâ fetâ vird eyleyüp şîrâne gelmişlerdenüz 
 

Ey yed-i Murtażâ ḳamersin759 ṣun‘-ı ṣâni‘ şevḳına  

Nâr-ı ‘aşḳıň şem‘ine pervâne gelmişlerdenüz 
 

Şâh Ḥasen Ḫulḳı’r-Rıżâ'nıň ‘id-i vaṣl-ı ḥaḳḳına      

Çün Ḥüseyn-i Kerbelâ ḳurbâna760 gelmişlerdenüz  

 
757 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 379'da "Katreyiz 
kim gûyiyâ ..." şeklindedir. 
758 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 379'da "... tâ ezel 
sultanıma" şeklindedir. 
759 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 322; Yavuz, s. 380'da "Ey kamer 
yed Mürtezâ sen ..." şeklindedir. 
760 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 323; Yavuz, s. 380'de "... 
meydâne ..." şeklindedir. 
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Şâh Zeyne’l-‘Âbidîn'dir Bâḳır u Ca‘fer  imâm761  

Mȗsâ Kâẓım Rıżâ'ya çün yâna gelmişlerdenüz762  
 

Ol Taḳî ve bi’n-Naḳî763 ṣâḥib livâ-i ‘Askerî          

Mehdi-i ṣâḥib zamân sulṭâna gelmişlerdenüz 
 

Biz muḥibb-i ḥânedân ile "seḳâhüm rabbühüm"764 

Lâ-yezâl-i ḥayy içün765 mestâne gelmişlerdenüz  
 

Ḫânedân-ı Aḥmed-i Muḫtâr'a ḳasd idenlerin    
Cânına la‘net idüp giryâne gelmişlerdenüz 
 

Ol benem kim Hâcî Bektaş'ım bugün ey müttâḳî 

Şöyle yek-tâ vü cünȗn ḫayrâne gelmişlerdenüz 
 

Gerçikim eksikliyüz n’ola ol şâh ḥaḳḳıçün       
Biz gedâyüz ki bugün şâhâne gelmişlerdenüz 
 
 

Der-medḥ-i diger berâ-yı Ḥazret-i Ḳutbü'l-ʻÂrifîn Ḥâtemü'l-Pîrân 

Hâcî Bektaş-ı Velî ḳuddȗse sırrâhu’l-‘azîz 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

 
761 Bu mısra Özmen, Cilt: 3, s. 191'de yoktur. Ergun, 2017, s. 323; Yavuz, 

s. 380'de " Şah Zeynel'ābidin'dir Bākır ü hem Cāferȋ" şeklindedir. 
762 Bu mısra Özmen, Cilt: 3, s. 191'de yoktur. Ergun, 2017, s. 323; Yavuz, 

s. 380'de "Musȋ-i Kāzım Rızā çün yāne gelmişlerdeniz" şeklindedir. 
763 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 323; Yavuz, s. 380'de "Ol Takî 
hem Nâkî-i ..." şeklindedir. 
764 "Rableri onlara içirecektir." İnsan: 76/21.       ب ه م  س ق اه م  ر 
765 Özmen, Cilt: 3, s. 191; Ergun, 2017, s. 323; Yavuz, s. 380'de "Lâ-yezâlî 
hamr içüp ..." şeklindedir. 
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Ey şeh-i mülk-i velâyet ey Ḥaḳḳ'ıň ḳudret eli766          
Âsitânın ka‘besine yüz sürüp didik belî 
Ravża mıdır eşigin yâ bâġ-ı Rıżvân-ı767 güli              

Medḫiň oḳur cân u dilden her seḥer can bülbüli 

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali768             

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
[53a] 

 
766 Ayrıca şiir, müseddes-i mütekerrir nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı 
için bu şeklide değerlendirilmiştir. Bu şiir Kanberi'ye aittir ve şu 
kaynaklarda bulunmaktadır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, ss. 
501-502; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz.: 
A. Asûde Soysal Doğan), Çolpan Kitap, Ankara, 2017, 103-104. Kanberi 
üzerinde herhangi bir tez çalısması bulunmamaktadır. Kanberi hakkında 
Özmen, Cilt:2, s. 501'de şu kısa malumat bulunmaktadır: "Gerçek 
kimliği, asıl adı, doğum - ölüm tarihleri ve yerleri, eserleri hakkında 
elimizde yeterli bilgi ve belge olmayan Kanberi, on altıncı yüzyılda 
yaşamış bir Bektaşi ozanıdır. Birçok yapıtında 'Vahdet-i vücud' yani 
varlığın birliği felsefesini dile getirmiştir. Bununla birlikte kimi 
deyişlerinde, Hurufi ve Alevi inanci ilkeleri açıkça görülür. Aruz ölçüsünü 
ustalıkla kullanmıştır. Çoğu Bektaşi dergilerinde ve cönk defterlerinde 
birçok deyişi vardır. Yaşamı hakkında bütün bilinen bundan ibarettir." 
Ergun, 2017, s. 101'de verdiği bilgiler Özmen'in verdiği bilgilerden biraz 
farklıdır: "XVI. asır Bektaşilerinden biri de Kanberi'dir. Kanber veya 
Kanberî mahlasıyla birtakım şiirler kaleme almıştır. Fakat XV. asırda 
yetişen mutasavvıf Kanber'le bu zatın şiirlerini birbirine karıştırmamak 
lazımdır. Bir asır önce yaşayan Kanber 'vahdet-i vücud' telakkilerini 
terennüm eden bir sofidir. XVI. asır Bektaşilerinden Kanberî ise 
Bâtıniliği benimsemiştir. Hz. Muhammed'in Miraç'ta Ali'yi gördüğünü, 
Allah'ın yeryüzünü gelerek Ali şeklinde tecelli ettiğini anlatmıştır. Hz. 
İsâ'nın İncil'inde 'İlya' ismiyle Ali'ye işaret olduğunu da bildirmektedir. 
Bütün bu kanaatleri terennüm eden Kanberî'nin Bektaşi mecmualarında 
epeyce şiirine tesadüf edilir." 
767 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... Rıdvânın ..." 
şeklindedir. 
768 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
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Nȗr-ı Ḥaḳ'dır muṭlaḳâ abâ vü ecdâduň senüň 

Ol sebebden râh-ı Ḥaḳ'dır dâʼim irşâduň senüň 

On sekiz biň ‘âleme769 ẕikriňdurur yâduň senüň     

Hem nidâ geldi Ḫudâ'dan yâd idüp aduň senüň 

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali770          

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

İḳtidâ ḳılsun771 saňa ‘âlemde reh-ber isteyen                     

Eşigünde ḫizmet itsün Âb-ı Kevser isteyen 

Himmetüň baḥrine ṭalsun dürr ü gevher isteyen        

Biň772 ṭavâf itsün ḳapunı ḥacc-ı ekber isteyen     

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali773             

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
 
 

Pâye-i na‘linüňe774 bâlâ-yı ‘arş oldı maḳarr775                    

Emriňile esb-i tâzî tek revân oldı ḥacer 

Ḳudretiňle çün şitâda meyve yetürdi şecer                 

Tâbi-‘i ḥükmüň olubdur cümle ‘âlem ser-te-ser776      

 
769 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... ʻâlemin ..." 
şeklindedir. 
770 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
771 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "İktidâ etsin ..." 
şeklindedir. 
772 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "Bir ..." şeklindedir. 
773 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
774 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "Pâye-i naʻleynine ..." 
şeklindedir. 
775 Ergun, 2017, s. 103'te "... mekar" şeklindedir. 
776 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... ser-be-ser" 
şeklindedir. 
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Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali777               

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
 
Âsitân-ı ‘izzetiňde evliyâlar778 mu‘tekif                                         

Anlarıň nuṭḳı durur ma‘ni-i779 sırr-ı lev keşif           

Mu‘ciziňle dîne geldi nice cins-i muḫtelif               
Ferd-i yek-tâsın velâyet içre hem tâc-ı elif 

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali780               

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
[53b] 

Muṣṭafâ'nıň sırrısın hem şâh-ı merdân oġlısın 

Şebber ü Şübber ʻibâd-ı nȗr-ı Yezdân oġlısın        

Bâḳır ve Ca‘fer ki Ḥaḳḳ'ıñ ḫâṣ sulṭân oġlısın   

Mȗsâ781 Kâẓım daḫi şâh-ı Ḫarȗsân oġlısın                  

Es-selâm ey hâdi-i râh-ı Ḫudâ'sın yâ ‘Ali782                      

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

Ol Taḳî ve bi’n-Naḳî yede’r-ricânuň ḥaḳḳıçün783  

‘Askerî ve Mehdi-i ṣâḥib zamânıň ḥaḳḳıçün 

Sȗre-i Ṭâhâ ve Yâsîn hel atânuň ḥaḳḳıçün               

Raḥmet eyle Ḳanberiye ḥânedânıň ḥaḳḳıçün 

 
777 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
778 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... evliyâdır ..." 
şeklindedir. 
779 Özmen, Cilt: 2, s. 501; Ergun, 2017, s. 103'te "... fehvâ-yı ..." 
şeklindedir. 
780 Özmen, Cilt: 2, s. 502; Ergun, 2017, s. 104'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
781 Özmen, Cilt: 2, s. 502; Ergun, 2017, s. 104'te "Ḥazret-i ..." şeklindedir. 
782 Özmen, Cilt: 2, s. 502; Ergun, 2017, s. 104'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
783 Özmen, Cilt: 2, s. 502; Ergun, 2017, s. 104'te "Şeh Takî vü bâ Nakî 

nûr-ı Ḫudâ'nın ḥakkiçün" şeklindedir. 
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Es-selâm ey hâdi-i râh-ı ḫudâsın yâ ‘Ali784               

Es-selâm ey ḳuṭb-ı ‘âlem Hâcî Bektaş-ı Velî 
 
 

Düvazdeh-i İmâm der-medḥ-i Ḥażret-i Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr 

Ḥâcî Bektaş-ı Velî Mey-‘i Mî‘âdȋ785  ḳuddȗse sırrâhu’l-‘azîz 
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 
Vâris-i ‘ilm-i nübüvvet kâşif-i sırr-ı celî786                   

Vâḳıf-ı naḳş-ı ṭılısmât-ı ḥurȗf-ı ezelî              

Mâye-i fażl ü kerem mefḫâr-i aḳṭâb-ı velî787               

Reh-ber-i râh-ı necât ya‘ni Ḥaḳḳ'ıň kudret eli 

Ḫâzin-i genc-i ‘ulȗm nâib-i esrâr-ı ‘Alî 

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı788 ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî        
[54a] 

 
784 Özmen, Cilt: 2, s. 502; Ergun, 2017, s. 104'te "... râh-ı Ḫudâ nesl-i 

ʻAli" şeklindedir. 
785 Şiir mütekerrir müsebba özellikleri taşımaktadır. Bu yüzden 
mütekerrir müsebba olarak değerlendirilmiştir. Bu şiir şu kaynakta 
bulunmaktadır: Turgut Koca, Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. 
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar), İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Basımevi, 
İstanbul, 1990, s. 886. Tuba Özkan Miadi hakkında yazmış olduğu 
maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=7031(07.02.2019)] şu bilgilere yer vermektedir: "Hayatı 
hakkında yeterli bilgi bulunmayan Mîâdî'nin (d./?-ö./? tekke şairi) 
varlığı Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri ve Sadettin Nüzhet 
Ergun’un On dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şair ve 
Nefesleri adlı eserlerindeki Mîâdî mahlaslı şiirinden tespit 
edilebilmektedir. Bu şiirler ışığında şairin tekke şairi olduğu 
anlaşılmaktadır. Şairin yaşamı ve diğer şiirleri cönk ve mecmualar üzerine 
yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilir. 
786 Koca, 1990, s. 886'da "... Nebi hem kâşif-i sırr-ı Ali" şeklindedir. 
787 Koca, 1990, s. 886'da "... aktâb u velî" şeklindedir. 
788 Koca, 1990, s. 886'da "Server-i Rûm u ..." şeklindedir. 
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Evliyâ içre odur menba-‘ı ser-çeşme-i Rȗm              

Emrine oldı muṭî‘ şems ü ḳamer devr-i nücȗm 

Sırr-ı ḳudretle virilmişdi aňa cümle ‘ulȗm            

Ḳamu Rȗm erleri ḳıldı aňa teşrif-i ḳudȗm    

Bildiler bezm-i velâyetde nedir ṭarz-ı rüsum 

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı789 ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî    

velehȗ 

Geldi çün Rȗm'a kerâmetlerin itdi790 iẓhâr                     

Söyledi sırr-ı Ḫudâ'dan nice dürlü sırr-ı791 esrâr    

Emrine oldı ḳamu râm cemâd ü eşcâr                   

Ṣâcdı aḥbâbı ḳulȗbına çü necm-i envâr 

Ḥamdüliʼllâh dil ü candan aňa ḳıldıḳ iḳrâr 

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî 

velehȗ 

Mesned-i ḥükm-i velâyette kerem âna düşer              

Derdmendâne ḳamu feyz-i792 himem aňa düşer    

Ṣofra-i nân ü ‘aṭâ bezl-i ni‘am âna düşer                       

Seyf ü seccâde çerâġ-ı ṭȗl ü ‘ilm aňa düşer793    

Ḥüccet-i silsile-i zât-ı nesîm aňa düşer794          

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî    
 

 
789 Koca, 1990, s. 886'da "Server-i Rûm u ..." şeklindedir. 
790 Koca, 1990, s. 886'da "... eyledi ..." şeklindedir. 
791 Bu kelime Koca'nın verdiği şiirde bulunmamaktadır. 
792 Koca, 1990, s. 886'da "... feyz ü ..." şeklindedir. 
793 Koca, 1990, s. 886'da "Sohbet-i silsile-i zât-ı şiyem âña düşer" 
şeklindedir. 
794 Koca, 1990, s. 886'da "Arsayı aşk içre daim her kelam Ana düşer" 
şeklindedir. 
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Ceyş [ü] ‘ġazzâta viren seyf-i ġazâyı oldur795    
Dem-i gülbangı çeken merd ü vegâyi oldur   

Reh-i Ḥaḳ mürşididir Pîr-i Te‘âlâ796 oldur                         

Ġam-ı ‘aşḳ ḥastasına ṭıbb-ı şifâyı oldur 

Şeb-i ẓulmetde yaḳan şems-i żiyâ evvel oldur797  

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

[54b]velehȗ  

Ḳurb-ı ‘izzetde798 olup vâris-i ‘ilm-i nebevî                 

Odur evlâd-ı Muḥammed güher-i Muṣṭafâvî 

Cephesinden görünür âyet-i nȗr-ı ‘alevî   

Ḥaseneyn ġâyretine ṭolmuş idi göňli evi  

Cümlesinden ṭolu gördi anı şâh Aḥmed Yesevî799      

Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî 
 

velehȗ 

Şeref-i Zeyne’l-‘Abâ Bâḳır u Ca‘fer  ḥaḳḳı 

Kâẓım Mȗsâ Rıżâ nesl-i peyġamber ḥaḳḳı 

Şâh Taḳî şâh Naḳî hem şah ‘Asker ḥaḳḳı    

Maẓhar-ı fażl-ı Ḫudâ Mehdî-i server şâh ḥaḳḳı800   

Ḳul-ı Mî‘âdî'ye itdügi keremler ḥaḳḳı 

Ḫâzin-i genc-i ‘ulȗm nâib-i esrâr-ı ‘Alî801     

 
795 Koca, 1990, s. 886'da "Nur-ı hikmetle parıldar kutb-ı velâyı oldur" 
şeklindedir. 
796 Koca, 1990, s. 886'da "... bakâyî ..." şeklindedir. 
797 Koca, 1990, s. 886'da "Şeb-i zulmette yanan şems-i ziyâyî oldur" 
şeklindedir. 
798 Koca, 1990, s. 886'da "Kurb-ı izzetle ..." şeklindedir. 
799 Koca, 1990, s. 886'da "Cümlesinden ulu gördü anı Ahmed Yesevi" 
şeklindedir. 
800 Koca, 1990, s. 886'da "... Mehdî-i server hakkı" şeklindedir. 
801 Bu mısra, Koca'nın verdiği şiirde bulunmamaktadır. 
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Nâẓır-ı levḥ ü ḳalemdir Hâcî Bektaş-ı Velî 

Server-i Rȗm-ı ‘Acem'dir Hâcî Bektaş-ı Velî 

velehȗ 
 
 

Der-medḥ-i diger berâ-yı Ḥażret-i Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr Ḥâcî 

Bektaş-ı Velî  ḳuddȗse sırrâhu’l-‘azîz802 
4+4+3=11’li hece vezni 

Şükür olsun ol Ḫudâ'nıň803 demine                     

Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 

Medḥ-i evṣâfın eyledim kimesne804                          

Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 
[55a] 

 
802 Şiir, Dîdârî'ye aittir ve şu kaynak eserlerde bulunmaktadır: Özmen, 
Cilt 4, s. 629; Ergun, Cilt 3, 1960(?), s. 1179-80; Nami Coşkun, Ali Rıza 
Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. Sayfalar) - 
İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2017, ss. 10-11, 154. Özmen, Cilt: 4, s. 629'da  Dîdârî hakkında şu 
bilgiler verilmektedir: "Gerçek adı ve kimliği ile yaşam öyküsü hakkında 
yeterli bilgiler bulunmayan Didari, on dokuzuncu yüzyılda yaşamış bir 
Bektaşi saz ozanıdır. Bektaşilerce düzenlenmiş yazma nefes dergilerinde 
Didari'nin nefesleri çokça görülür. Şiirlerinde aruz ve hece ölçülerini 
kullanmıştır. Kayserilidir. Seksen yaşlarmda 1870 yılında öldüğü 
sanılmaktadır. 
Şiirleri döneminin aşıklarınca sürekli söylenmiştir. Yine Türkçenin canlı 
ve çarpıcı güzelliklerine sarılarak ürettiği Ali ile Veli sevgisi dolu olan bu 
şiirler karşısında saygıyla eğilerek canlar tarafından ezgi haline getirilmiş 
şiirleri cemlerde, evlerde, toplantılarda zevkle okunmuştur." Tuna 
Yıldız'ın yazmış olduğu "Didarî" maddesinde de hemen hemen aynı 
bilgiler mevcuttur. 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=7449(11.02.2019)] 
803 Coşkun, s. 154'te "... ḫânedânın ..." şeklindedir. 
804 Özmen, s. 629; Ergun, s. 1179; Coşkun, s. 154'te "Medhi vaṣfın 
eyledigim kimesne" şeklindedir. 
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Ḫˇâce Aḥmed805 Yesevî anıň pîridir     

Velâyeti ṭaġlar ṭaşlar yüridür 

Ḥażret-i Ḥaḳḳ'ıň bir gizlü sırrıdır806      

Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 
 

Bir güneşdir ṭoġdı dünyâ yüzine 
Cümle ereňler807 niyâz itdi özine     

Baḳan ‘âşıḳ nȗr göründi gözine 

Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 
 

Ḥasan Efendi808 postunda oṭuran 

Rȗm abdallara ḫizmetin yetüren 
 
 
Zemherîde dost elmasın getüren 

Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 
 
Dedim ider mübî‘at iden ol erden809      

Muḥabbet ḳoḳusu gelürdi serden810       
Dîdârından irmede yâ şâh-ı merdân811    

 
805 Özmen, s. 629; Ergun, s. 1179; Coşkun, s. 154'te "Ḫâce-i Yesevî ..." 
şeklindedir. 
806 Özmen, s. 629; Ergun, s. 1179'da "Ḥazret-i Ḥaḳḳ'ın güzide sırrıdır"; 

Coşkun, s. 154'te "Ḥazret-i Ḥaḳḳ'ın gizli sırrıdır" şeklindedir. 
807 Özmen, s. 629; Ergun, s. 1179; Coşkun, s. 154'te "... erler ..." 
şeklindedir. 
808 Özmen, s. 629; Ergun, s. 1179; Coşkun, s. 154'te "Ḥasan Dede'dir ..." 
şeklindedir. 
809 Özmen, s. 629'da  "Dedim biat alınız ol uludan"; Ergun, s. 1180'de 

"Didim biat ediniz ol uludan"; Coşkun, s. 154'te "Dedem biʼat idiniz ol 
uludan" şeklindedir. 
810 Özmen, s. 629'da "... gelir yolundan"; Ergun, s. 1180'de ve Coşkun, s. 
154'te "... gelir seherden" şeklindedir. 
811 Özmen, s. 629'da "Didâri'yi ayırma Şahımeradan"; Ergun, s. 1180'de 
ve Coşkun, s. 154'te "Dîdârî'den ayırma Şâh-ı Merdan" şeklindedir. 
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Hâcî Bektaş Velî Sulṭan Balım var 
 
 

Nefes Ḳazâz Aḥmed Baba812 

 
812 Bu şiir Kazak Abdal'a aittir ve şu kaynaklarda bulunmaktadır: İsmail 
Özmen, Alevi-Bektaşi Şairleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, Cilt: 3, 1998, s. 46; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi 
Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. Asûde Soysal Doğan), Çolpan Kitap, 
Ankara, 2017, s. 307-308; Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir 
Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)- İnceleme ve Metin, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, s. 398-
399.  
Özmen, Cilt:3, ss. 45-46'da Kazak Abdal hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Romanya Türklerindendir. On yedinci yüzyılda yaşadığı 
sanılan bir ozandır. Şiirlerinin bir kısmı hiciv örnekleriyle doludur. Dili 
yalın ve sadedir. Rahat okunur. Şiirleri güncelliğini halen korumaktadır. 
Kazak Abdal'ın, Bektaşi gelenekleri içinde yaşam öyküsü ilgi çekicidir. Bu 
öykü Turgut Koca'nın Bektaşi Şairleri ve Nefesleri kitabında şöyle 
anlatılmaktadır: "Rus Çarı'nın kızı bir çocuk doğurur. Fakat bu çocuk, 
annesinden süt emmez. Bu duruma ne hekimler ne de papazlar çare 
bulabilirler. Sonunda Deliorman dergahından, Rusya'dan tuz parası 
almak üzere gelen Demir Baba'ya: "Sen keramet ehli bir azizsin. Bu 
çocuğu tutulduğu hastalıktan kurtar." diye yalvarırlar. Demir Baba da: 
"Bu çocuğun süt emmesini sağlar isem, tekkeme nezreder misiniz?" der. 
Kabul ederler. Demir Baba çocuğa: "Em!" der. Çocuk, anasının 
memesini emer. Delikanlılık çağına erince, Demir Baba dergahına 
gönderirler. Böylece Demir Baba, çocuğu evlat edinir. Adını Ahmed 
koyar. Bu çocuk daha sonraları Balım Sultan'a giderek, el alır ve adı da 
"Kazak Abdal" olur". Söylence böyle bitiyor. Kazak Abdal'ın ucu 
tenteneli ve taşlanmış bir mendilinin, Demir Baba dergahında 
bulunduğunu, Deliorman'dan gelen göçmenler söylemektedirler. Kazak 
Abdal, Denizli'deki dergahında yatmaktadır. Elimizde bir kaç şiiri olan 
Kazak Abdal'ın, kim olduğu, ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. 
Sadettin Nüzhet, XVII. yüzyılda yaşamış Bektaşi şairlerinden olduğunu, 
şiirlerine rastlanan yazma dergilerin bu yüzyıl sonlannda yazılmış 
olmasına bağlıyor. Balım Sultan'a (ö. 1516) övgü olan şiir onunsa daha 
önce yaşadığı da ileri sürülebilir..." 
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4+4+3=11’li hece vezni 
Benim pîrim Hâcî Bektaş Velî'dir            
Pîrimin de pîri merdân ‘Alî'dir813     

Sırr-ı ‘Alî sırr-ı sulṭan gülidir814                  

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 

Gel erenler815 loḳmasından yer iseň     
On İki İmâm nesli kimdir der isen816    
Saňa direm aňlayasın er isen817                                  

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 
Arslan gibi apul apul yürüyen                                  
Kepenegin yerde yanı sürüyen818  

Kendi özin Ḥaḳ yolına819 bürüyen                                    

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 
Mesken iden820 han baġında bucaġın                            

Buluṭlara aṭup821 ṭutan sancaġın        

 
813 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "Pirimin 
piri Şâh-ı merdan Ali'dir" şeklindedir. 
814 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "Seyit Ali 
Sultan'ın kendisidir" şeklindedir. 
815 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de 
"Erenlerin lokmasından ..." şeklindedir. 
816 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "Gerçek 
imamların aslı der isen" şeklindedir. 
817 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "Dinle 
pendi sana derim er isen" şeklindedir. 
818 Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "Kepenegin yanı sıra sürüyen"; 
Özmen, Cilt: 3, s. 46 "Kepeneğin yanı sıra yürüyen" şeklindedir. 
819 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 307; Coşkun, s. 398'de "... sırrına 
..." şeklindedir. 
820 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "Mekan 
tutmuş ..." şeklindedir. 
821 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "Bulutlara 
ağıp ..." şeklindedir. 
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Hem uyaran pîrimizin çıraġın822       

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 [55b] 

Mü’min olan loḳmasın yer idi823     
Gümansız bil anı gerçek er idi824    
Her sözi remz ile der idi825                                         

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 
 

Ḳızıl Delî Sulṭân'ımdan826 uyanan                                    
Pîriminde827 eşigine dayanan           

Baştan başa yeşil nȗra828 boyanan                                    

Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 

Ḳazaḳ Aḥmed829 der rivâyet eyledim                          
Üç yüz altmış er ziyâret eyledim 

Başı budur kim830 ḥikâyet eyledim                                     

 
822 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308'de "Uyandırdı pirimizin 
ocağın"; Coşkun, s. 398'de "Uyarırdı ..." şeklindedir. 
823 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "Mümin 
olan komasını yedirir" şeklindedir. 
824 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "... gerçek 
velîdir" şeklindedir. 
825 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "Her 
sözleri rumuz ile bildirir" şeklindedir. 
826 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308'de "Kızıl deli Ocağı'ndan ..." 
Coşkun, s. 398'de "Seyyid Ali Sultan'dan uyanan" şeklindedir. 
827 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "Varıp 
pîrin ..." şeklindedir. 
828 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308; Coşkun, s. 398'de "... 
yeşillere ..." şeklindedir. 
829 Özmen, Cilt: 3, s. 46; Ergun, 2017, s. 308'de "Kazak Abdal ..."; 
Coşkun, s. 398'de "Kazak Abdal'ım bunda rast söyledi" şeklindedir. 
830 Özmen, Cilt: 3, s. 46'da "Bu da söz başı ..."; Ergun, 2017, s. 308'de 
"Bu da söz başı bir ..."; Coşkun, s. 398'de "Başı budur hem hikâyet eyledi" 
şeklindedir. 
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Mürsel Baba oğlu Sulṭan Balım'dır 
 
 

Güfte-i Ḥażret-i Pîr Ḳuṭbü’l-‘Ârifîn Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş-ı 

Velîyyuʼllâh ḳuddȗse sırrâhu’l-‘azîz 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün831 

Urdı nevbet ṣubḥ dem Keyḫusrev ü ḫâver zemîn832   

Ḥayme-i zerrîn sütȗnıň ḳurdı çarḫ-ı çârumîn 

Müntaẓır fîrȗzeden bir ḫalḳa ṭâḳdı  la‘l-nigîn 

Esin ü cân çün Süleymân ‘arż ḳıldı ḫâtemîn 

Deyre gitdi seyl açıldı çeşm-i ḫurdebîn    

Ḫâk-i pâk odına lâyıḳdır hevâ-yı ateşîn 

Çıḳdı Nîl-i Ḥaḳḳ'dan bir gevher-i ‘âlî nigîn 

Ṭoġdı mihr ‘âlem edâ nȗrıyla ṭoldı zemîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn  

 
831 Şiirde vezin hataları bulunmaktadır. 
832 Şiir, muaşşer nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Bu şiir, 18.yy. şairi Şîrî Bektaş Çelebi'ye aittir. Fakat 
yapılan araştırmalarda Şîrî Bektaş Çelebi'ye ait olan mecmuadaki bu şiire 
hiçbir kaynakta rastlanmamıştır. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (17-18.yy.), Kültür bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, 
s. 183-196. Bu kaynak eserde Şîrî Bektaş Çelebi'yle ilgili ayrıntılı bilgi 
bulunmaktadır. Ayrıca, Sadeddin Nüzhet Ergun,  Bektaşi Şairleri ve 
Nefesleri (Haz. A. Âsude Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, 
Ankara, 2017, s. 317-326. Bu eserde de yeterli bilgi ve şiir örneği 
bulunmaktadır. Bahsi geçen kaynak eserlerdeki şiir örnelerine 
bakıldığında halk şiiri nazım türlerinin yanında divan şiiri musammat 
nazım şekilleri de göze çarpmaktadır. Mecmuadaki şiirin de bir 
musammat nazım şekli olduğu göz önüne alındığında bu şiirin Şîrî Bektaş 
Çelebi'ye ait olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca mezkür kaynaklardaki 
şiirlerin üslup özellikleri ile mecmuada geçen bu şiirin üslubu arasında bir 
paralellik olduğu görülmektedir. Bu da mecmuadaki bu şiirin Bektaş 
Çelebi'ye ait olabileceğini gösteren diğer önemli bir husustur. 
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Seyr-i mâh oldı per açup maḳsuda kevn-i mekân    

Himmetim raḫşını sürdüm tâ-be evc-i âsmân 

‘Âlem-i nâ-süt den ṭaşra görindi bir mekân        

Sâkinân-ı bî-sükȗnı fâilân-ı bî-zebân 

Maḥfeline ḥalḳ olunmuş zümre-i girȗ beyân 

Bir zümürrüd minberi ‘âlî ḳurulmışdır beyân 

Bir mesîḥ âdem ḥaṭîb aġzında bu ḥuṭbe revân          

E’ṣ-ṣalâtü ve’s-selâm ey Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn 
[56a] 

Sellimȗ yâ ḳavmenâ ṣallȗ‘alâ ḫayru’l-verâ   

Elleẕî yehdi’l-mużallîn yâ nȗru’l-hedâyâ 

Gülbünü bâġ-ı risâlet bülbül-i ḳul innemâ 

Ḫâkim-i ḥükm-i ilâhî ma‘ni-i müşkül-küşâ 

Ḳâżi-i zülf-i mu‘teber hem kelâm-ı hel etâ 

‘Ârif-i sırr-ı rumȗzı "ḳâbe ḳavseyn ev ednâ"833    

Ma‘ni-i gîsȗları ve’l-leyle veche ve’ż-żuḥâ 

E’ṣ-ṣalâtü ve’s-selâm ey Ḥażret-i Sulṭân-ı dîn 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn 
 

Ṭȗṭî-i sükker kelâm lî-me‘allâh ḫoş naẓar 

Küntü kenzen maṭbaḥından çekdi ḫˇân-ı mâ ḥażar 

Nergis-i mekḥȗl çeşm-i nȗr mâ zâġa’l-baṣar 

Ṣadr-i pâkine elem neşraḥ şürȗḥ-ı muḥtaṣar 

Ġonce-i zînetleri hem mu‘ciz-i şaḳḳa’l-ḳamer 

Redd-i iḥṣâr-ı ṣadef aġzında mânend-i güher 

Ḳâbe  ḳavseyn oḳuna atdıġı verdi ḳâşın ḫaber    
Gösterir müjgân-ı tîr fem-fânid-i zât-ı mekîn 

 
833 "İki yay kadar hatta daha yakın." Necm: 53/9.    : س ي ن  أو  أد ني         ق اب  ق و 
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Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn 
 

Ḥażret-i ṣıddîḳ-ı ekberdir emîr-i yâdġâr 

Oldı iḳdâm ‘Ömer ile dîn-i Aḥmed âşikâr 

Câmi‘u’l-Ḳur’ândır ‘Osmân ḳaldı andan yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 

[56b] Sa‘ideyn-i ‘arşdır sıbteyn-i ma‘ṣȗm süvâr 

Ḥamza vü ‘Abbâs ‘ammeyn-i Rasȗl-i Kirdgâr 

Âline aṣḥâbına ey Şîr yâ leyl ve’n-nehâr 

Virdin olsun rıżvânuʼllâhi ‘aleyhim ecma‘în 

Musṭafâ'dır ṣadr-i ‘âlem raḥmeten liʼl-‘âlemîn 

Allah Ḥaḳ dost yâ ‘Alî yâ Rabbe’l-‘âlemîn 
 
Nefes834 

 
834 Şiir Sersem Ali Baba'ya aittir ve şu kaynaklara bakılabilir: İsmail 
Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, s. 84; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi 
Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. Âsûde Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan 
Kitap, Ankara, 2017, s. 275. 
Özmen, Cilt: 2, s. 83'te Sersem Ali Baba'nın hayatı hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Gerçek kimliği hakkında çeşitli söylentiler bulunan 
Sersem Ali Baba'nın 1551 dolaylarında Hacı Bektaş tekkesinde posta 
oturduğu; Balım Sultan'dan 36 yıl sonra Hacı Bektaş'a geldiği biliniyor. 
On altıncı yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı. Hacı Bektaş Veli dergahına 
Balım Sultan'dan sonra postnişin olur. Böylece onunla Hacı Bektaş 
postuna oturan bu kişiler, artık "Dede - Baba" adı ile anılmaya başlanır. 
İlk Dede - Baba, Sersem Ali Baba'dır. Önceleri paşalık ve vezirlik de 
yapmıştır. Turgut Koca'ya göre ilk kez 927 (M. 1520) yılında posta 
oturmuştur. İ. Zeki Eyüboğlu bunun 1551 yılı olduğunu bildirir. Kanuni 
Sultan Süleyman, ilk eşi Mahidevran Sultanı, Hürrem Sultan'ın 
entrikalarıyla, eski saraya sürer. Sersem Ali Baba, Mahidevran'ın ağabeyi 
olması dolayısıyle  Hacı Bektaş Veli dergahından uzaklaştırılır. Bunun 
üzerine Sersem Ali Baba, Kalkandelen'e gider. Harabati dergahında 
oturur. Bu sıralarda Anadolu'da Celali isyanları ve özellikle Kalender 
Çelebi isyanı patlak vermiştir. Kanuni, Anadolu'da bozulan düzeni 
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4+4+3=11’li hece vezni 

Yedi iḳlîm çâr gȗşe835 dolandım836                   

Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü837   
İndim eşigine niyâz eyledim                           

Aṣıl imâm nesli ‘Alî hȗ diyü838  
 
Meydânına girdim merdânın yivdi839    

Ḥaḳ Muḥammed ‘Ali bil ḫâẓır oldı840   

Her seḥer vaḳtinde mü’minler virdi841            

Pîrim Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü842   
 

 
doğrultmak üzere, İbrahim Paşa'yı görevlendirir. Aynı zamanda işleri 
yatıştırmak için, Sersem Ali Baba'nın Hacı Bektaş'a dönmesini ferman 
eder. Sersem Ali Baba, önce hacca gider. Medine ve Kerbela yoluyla Pir 
evine gelir. Posta oturur. (H.958 - M.1551) l 9 yıl meşihat eder. H.977 / 
M.1569' da göçer. Kabri, Hacı Bektaş'taki Kırklar Meydanı girişinde sol 
taraftadır." Bu nefesin aynısı ve aynı şaire ait olmak üzere s. 105a'da da 
bulunmaktadır. 
835 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Yedi iklim dört köşeyi 
..." şeklindedir. 
836 Kaynaklar arasında dörtlüklerin yerlerinde farklılıklar vardır fakat bu 
dikkate alınmamıştır. 
837 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
838 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
839 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Meydanda oturan 
merdlerin merdi" şeklindedir. 
840 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Her sabah okunur erenler 
virdi" şeklindedir. 
841 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Hak Muhammed Ali 
pirimin ceddi" şeklindedir. 
842 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
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Türbesine girdim ṣandıġı nurdan843            

Destini destime ṣun diye sırdan844     
Bir himmet almışım gül yüzli pirden845          

Şâhım Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü846   
 

Balım Sulṭân seyrân847 ḳurmuş oturur  

Feriştahlar ḥizmetini bitirir848              

Yedi iḳlîm çâr gȗşeden849 getürür                 

Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü850    
 

Sersem ‘Alim der ḫod ammâ dayandı851  

Delîlimiz852 ḳırḳ budaḳdan uyandı              
Mevâlî olan bu renge boyandı853                                  

 
843 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Vardum kapusuna 
sandığı nurdan" şeklindedir. 
844 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Eşiğine yüzüm sürdüm 
hâkinden" şeklindedir. 
845 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Destur aldım ben gül 
yüzlü Pîrimden" şeklindedir. 
846 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
847 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Balım Sultan sayvan ..." 
şeklindedir. 
848 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Feriştehler her hizmetin 
yetirür" şeklindedir. 
849 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... dört köşeden ..." 
şeklindedir. 
850 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
851 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Sersem Ali vardı Pîre 
dayandı" şeklindedir. 
852 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Çerağımız ..." şeklindedir. 
853 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "Mürşit olan her bir renge 
boyandı" şeklindedir. 
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Pîrim Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü854           
 
 

[57a] Nefes Ders-i Muḥammed855 
6+5=11’li hece vezni 
Dün gice seyrimde bir dolu içdim 

Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî856 sen imdâd eyle      

Çoḳ niyâz eyledim857 yalvara düşdüm            

Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî858 sen imdâd eyle      
 
Murâdlar verici bir ulu cânsın 

Lâ naẓîr dünyâda859 gevher-i kânsın   
Seni bilmeyenler odlara yansın 

 
854 Özmen, Cilt: 2, s. 84; Ergun, 2017, s. 275'te "... Bektaş Pîrim Hu deyü" 
şeklindedir. 
855 Bu nefes şu kaynaklarda bulunmaktadır: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 4, 
Ankara, 1998, s. 399; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 3. basım, Özgür 
Yayınları, İstanbul, 1997, s. 218. 
Özmen, Cilt: 4, s. 399'da  şair Muhammed hakkında şu bilgiler  
verilmektedir: "Gerçek kimliği hakkında elimizde yeterli bilgi ve belge 
mevcut olmayan Mehmed, 19. yüzyıl Bektaşi ozanlarındandır. Asıl adı 
Mehmet Beybaba'dır. Çanakkaleli'dir. Sadeddin Nüzhet Ergun'un verdiği 
bilgiye göre, İstanbul'da Deniz Abdal mahallesinde bir ev almış, orada 
babalık etmiş, 1895 yıllarında ölmüştür. Dili yalın, söyleyişi açık ve duru 
olan Muhammed'in yüreği Hacı Bektaş Veli sevgisiyle dolu olup bu 
güzelliği şiirlerine yansıtma başarısı göstermiştir." 
856 Özmen, Cilt: 4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'deki şiir örneklerinde "veli" 
kelimesi yoktur. 
857 Özmen, Cilt: 4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "... eyleyip ..." 
şeklindedir. 
858 "Veli" kelimesi Özmen ve Öztelli'nin şiir örneklerinde 
bulunmamaktadır. 
859 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "... dünyaya ..." 
şeklindedir. 
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Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî sen imdâd eyle860   
 

Umaram ṣȗretde uġratma yolum861   
Aġzımın içinde la‘l itme dilim 

Ḫaṣ baġçe içinde ṣoldurma gülüm 

Meded Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî sen imdâd eyle862   
 

Muḥammed günahkârım ‘isyânım çoḳdur863   

Ḥażret'ine lâyıḳ hediyem864 yoḳdur                 

Mürşidler mürşidi buyruġuň çoḳdur865         

Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî sen imdâd eyle866    
 

[57b] Nefes Şâh Ḥaṭâî867 

 
860 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "Hunkar Hacı Bektaş 
sen imdat eyle" şeklindedir. 
861 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "Hunkarım sûrette 
eğriltme yolum" şeklindedir. 
862 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "Hunkar Hacı Bektaş 
sen imdat eyle" şeklindedir. 
863 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "Muhammed, isyanım, 
günahım çoktur" şeklindedir. 
864 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "... hizmetim ..." 
şeklindedir. 
865 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "... buyruğu haktır" 
şeklindedir. 
866 Özmen, Cilt:4, s. 399; Öztelli, 1997, s. 218'de "Hunkar Hacı Bektaş 
sen imdat eyle" şeklindedir. 
867Bu nefes kaynaklarda hem Pir Sultan Abdal'a hem de Hatâyî'ye ait 
gösterilmiştir. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, s. 222; Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevî Edebi Hayatı ve Nefesleri, 
2. basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1956, ss. 71-72; İbrahim 
Aslanoğlu, Şah İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, 
İstanbul, 1992, s. 486. 
Bu nefes şu kaynak eserlerde bulunmamaktadır: Babek Cavanşir ve 

Ekber N. Necef (Haz.), Şah İsmail Hatâʼî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs 
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4+4+3=11’li hece vezni 
Ereňlerin erkânına yoluna 

Tâ ezelden ṭâlib868 oldum ereňler              
Cânıyla göňülden durdum düşdüm869 
Bugün mürşîdimi buldum ereňler 
 
Cânıyla göňülden gezdim aradım 

Ḥaḳḳ'ıň dîdârını görmek murâdım 

Dîdâr ile muḥabbetdir ṭalebim 
Ya bugün ya yarın öldüm ereňler870        
 

Geçmişim sırrımdan871 ḳorḳmam ölümden   

Münkir bilmez evliyânıň ḥâlinden872         

Yezid oġlı bir ḫâricî elinden 

Çoḳ demden873 dîdârdan ḳaldım ereňler        
 

 
Yayınları, İstanbul, 2006. Bu şiir Muhsin Macit'in [Muhsin Macit (Haz.), 
Hatayi Divanı, 1. basım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 
Yayınları, İstanbul, 2017.] hazırladığı kaynak eserde de bulunmamaktadır. 
Çünkü Macit, Hatayi Divanlarında İstanbul dışındaki yazmalarda şairin 
hece vezniyle yazmış olduğu sadece bir şiirinin olduğunu söyler (Macit, 
s. 136.). Hece ölçüsüyle yazılmış, cönk ve yazmalarda bulunan Hatayi 
mahlaslı şiirlerin diğer araştırmacıların da ortak kanaati ile Şah İsmail'e ait 
olamayacağı görüşünü bildirmektedir. Çünkü mevcut Hatayi 
yazmalarında hece ölçüsüyle yazılmış Hatayi  mahlaslı şiirlerin olmadığı 
söylenmektedir (Macit, ss. 138-139). İbrahim Aslanoğlu da bu şiiri, 
kitabının Anadolu Hatayîleri kısmında vermektedir. 
868 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "... aşık ..." şeklindedir. 
869 Özmen, Cilt:2, s. 222;  Ergun, 1956, s. 71 ve Aslanoğlu, s. 486'da  "... 
düşündüm" şeklindedir. 
870 Özmen, Cilt:2, s. 222'de " Bugün yarın diye öldüm erenler" 
şeklindedir. 
871 Ergun, 1956, s. 71 ve Aslanoğlu, s. 486'da "... serimden ..." şeklindedir. 
872 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "... sırrımdan" şeklindedir. 
873 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "Çok zaman ..."; Ergun, 1956, s. 72 ve 
Aslanoğlu, s. 486'da "Çok demdir ..." şeklindedir. 
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Sen Ḥaḳḳ'ı yabanda arama ṣaḳın 

Uydu iseň ḳalbiňe874 Ḥaḳ saňa yaḳın   
 

Âdeme ḫor baḳma kendini875 ṣaḳın     
Cümlesin âdemde buldum ereňler 
 

Şâh Ḥaṭâi'm ‘arż ide ḥâlimi876      

Ḫarc ideyim elde olan vârımı877    

Süreyin pîre ṣuradım yüzimi878   

Mürüvvet ḳabȗl eyle879 geldim ereňler 
 
 

[58a] Nefes ‘Abdal Mȗsâ880 
4+4+3=11’li hece vezni 

Kim ne bilür bizi nice881 ṣoydaňız 

 
874 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "Kalbini pâk eyle ..." şeklindedir. 
875 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "... gözünü ..." şeklindedir. 
876 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "Pir Sultan'ım arzedeyim halimi"; Ergun, 
1956, s. 72 ve Aslanoğlu, s. 486'da  "Şah Hatâyî'm arz edeyim halimi" 
şeklindedir. 
877 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "Sarf ideyim elde olan malımı" şeklindedir. 
878 Özmen, Cilt:2, s. 222'de " Sürünüp yerlere sürem yüzümü"; Ergun, 
1956, s. 72 ve Aslanoğlu, s. 486'da "Süre süre Şâh’a gidem yüzümü" 
şeklindedir. 
879 Özmen, Cilt:2, s. 222'de "... kapına ..." şeklindedir. 
880 Bu şiir şu kaynaklarda bulunmaktadır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi, (13.yy.dan 16.yy.a kadar), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Cilt: 1, Ankara, 1998, s. 205; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, 
Cilt:1, Yayınevi(?), Yer(?), 1960(?), s. 169; Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. Âsûde Soysal Doğan), 1. basım, 
Çolpan Kitap, Ankara, 2017, ss. 43-44; Muhtar Yahya Dağlı, Bektaşi 
Tomarı ve Nefesleri, Yeni Şark Kitabevi, İstanbul, 1935, s. 8-9; Murat 
Demir, Ali Rıza Öge'nin Bektaşi Şairleri Antolojisini Tetkik (52-
216. Sayfalar, İnceleme ve Metin), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal 
bilimler Enstitüsü, Sivas, 2016, s. 62.  
881 Ergun, 1960, s. 169'da "... biz ne soydanuz" şeklindedir. 
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Ne bir zerre oddan ne ḫod ṣudaňuz882 
 

Bize meftȗn olan883 ma‘rifet söyler 

Biz Ḫarȗsan iḳliminde884 baydâňuz     
 
Yedi deryâ885 bizüm keşkülümüzde 

Ḥâcım ‘ummân ise biz o886 göldeňiz 
 

Yedi ṭâmȗ bize nev-bahâr oldı 

Sekiz uçmaḳ içindeki köydeňüz 
 

Ḥıżır İlyâs bizim yoldaşımızdır887    

Aṣlımız888 ṣorarsaňız Ḫoy'dâňuz   
 

Mȗsâ gibi "len terânî"889 söyleriz890               

Ne bir zerre günden yâḫud aydaňuz891     

 
882 Özmen, Cilt:1, s.205'te "Ne zerrece oddan ne de sudanız"; Ergun, 
2017, s. 43'te "Ne zerrece oddan ne hod sudanız"; Dağlı, s. 8'de "Ne zerre 
oddan ne hod sudanız" şeklindedir. 
883 Dağlı, s. 8'de "Bizim meftûnumuz ..." şeklindedir. 
884 Özmen, Cilt:1, s. 205; Ergun, 1960, s. 169; Dağlı, s. 8'de "... mülkindeki 
..." şeklindedir. Ergun, 2017, s. 44'te "... elleründe ..." şeklindedir. 
885 Ergun, 1960, s. 169; Dağlı, s. 8'de "Yedi deniz ..." şeklindedir. 
886 Özmen, Cilt:1, s. 205; Dağlı, s. 8'de "... biz de göldenüz" şeklindedir. 
Ergun, 1960, s. 169'da "Hacım umman oldu biz o göldenüz" şeklindedir. 
887 Özmen, Cilt 1, s. 205; Ergun, 2017, s. 44'te "... haldaşumuzdur" ve 
Ergun, 1960, s. 169; Dağlı, s. 8'de "... yoldaşımızdır" şeklindedir. 
888 Ergun, 1960, s. 169'da "Neslimüz sorarsan asıl Hoy'danuz"; Dağlı, s. 
8'de "Neslimizi ..." şeklindedir. 
889 "Sen beni asla göremezsin." Araf: 7/143.      :ان ي   ل ن  ت ر 
890 Özmen, Cilt:1, s. 205; Ergun, 2017, s. 44'te "... denürüz" şeklindedir. 
Ergun, 1960, s. 169; Dağlı, s. 8'de "Mûsâ Tûr'da durup münâcât eyler" 
şeklindedir. 
891Özmen, Cilt:1, s. 205; Ergun, 1960, s. 169; Ergun, 2017, s. 44; Dağlı, 
s. 8'de "Aslumuz sorar isen Hoy'danuz" mısrası vardır. 
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Bizim zaḫmımıza melhem bulunmaz 

Biz ḳudret ṭapu892 gizli yaydaňuz          
 
‘Ali oldum adım oldum bu âne893 

Gögercin ṭonunda ḳondum894 bu ḥâne895    
 

Şimdi Abdal Mȗsâ geldim cihâna896 

Biz ḳudret ṭapu gizli bâydâňuz897 
 
 

Nefes Pîr Sulṭan898 

 
892 Özmen, Cilt 1, s. 205; Ergun, 1960, s. 169; Ergun, 2017, s. 44; Dağlı, 
s. 8'de "... okunda" şeklindedir. 
893 Özmen, Cilt 1, s. 205; Ergun, 1960, s. 169'da "Ali oldum adım oldu 
bahane"; Dağlı, s. 8'de "Ali geldim adım bahane" şeklindedir. Ergun, 
2017, s. 44'te bu beyit bulunmamaktadır. 
894 Özmen, Cilt 1. s. 205; ergun, 1960, s. 169'da "... geldim ..." şeklindedir. 
895 Özmen, Cilt 1, s.205; Dağlı, s. 8'de "... cihâne" şeklindedir. 
896 Özmen, Cilt 1, s. 205; Ergun, 1960, s. 169; Ergun, 2017, s.44'te "Abdal 
Mûsâ oldum geldim cihâne" şeklindedir. Dağlı; s. 8'de "... zemâne" 
şeklindedir. 
897 Özmen, Cilt 1. s. 205'te "Arifler anlar bizi ne boydanuz"; Ergun, 1960, 
s. 169'da "Arif anlar bizi nice sırdanuz" şeklindedir. 
898 Bu şiir ve şair için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: İsmail Özmen, 
Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Cilt: 2, Ankara, 1998, s. 279; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 3. basım, 
Özgür Yayınları, İstanbul, 1997, s. 212; Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev 
Naili Boratav, Pir Sultan Abdal, Derin Yayınları, İstanbul, 2010, s. 81; 
İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar, Can Yayınları, 3. basım, 
İstanbul, 2000, s. 379. 
Özmen, Cilt: 2, s. 195'te Pir Sultan Abdal hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Ününün yaygınlığına etkisinin genişliğine karşın yaşamı 
üzerine elde kesin bilgiler ve belgeler yok. Mevcut bilgiler de açık seçik 
değil. Şiirlerinden öğrenildiğine göre, Sivas'ın Yıldızeli'ne bağlı Banaz 
köyündendir ve asıl adı Haydar'dır. Yine şiirlerinden öğrendiğimize göre, 
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4+4=8’li hece vezni 
Uyur idik uyardılar                                  

Diriye ṣaydılar bizi 

Ḳoyun olup899 ses anladık     

Sürüye ṣaydılar bizi 
[58b] 

Ṣürüldük900 ḳaṣṣaba gitdik   

Ḳanarayı mekan ṭuttuk901  

 
bir kez yanına gidip geldiği söylenen Safevi Devleti hükümdarı olan Şah 
Haydar'ın torunu ve Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmasb zamanında (1502-
1576) yaşamıştır. Bir Alevi ayaklanmasına öncülük etmiş, yetmiş üç kişiyle 
başlattığı isyan, Hızır Paşa tarafından bastırılmış, Pir Sultan yakalanarak 
zindana atılmış, inancından dönmemesi üzerine de asılmıştır. Yaşamı 
bütünüyle söylenceye dayanır. Pir Sultan'ın anısı, halk arasında bugün de 
şiirlerinin yanısıra yaşamaktadır. Alevilerce yedi ulular olarak anılan 
Fuzuli - Hatayi - Nesimi - Virani - Yemini - Kul Himmet arasında yer 
alır. Büyük bir ozandır. Alevi - Bektaşi edebiyatının en büyük ozanı Pir 
Sultan 'dır. Halk dili ve halk edebiyatıyla beslenen kusursuz söyleyişi, belli 
bir inancın insani yanını vurgulayan dünya görüşü ve coşkulu lirizmiyle 
günümüzde de varlığını, diriliğini sürdüren bir halk ozanıdır. Divan 
edebiyatının hemen hiç etkisinde kalmamış, sözlü edebiyatın 
birikimlerinden yararlanmış, duru bir dil kullanarak kendine özgü bir şiir 
yaratmıştır. Şiiri, yaşanan hayatı kucaklar, insan sevgisiyle doludur ve 
insan duyarlığının, insanın iç dünyasının ortak yanlarını dupduru olarak 
yansıtır. Onda bir tarikata bağlı şairin öğreticiliğini, bir saz şairinin 
uçarılığını ve doğa sevgisini, dervişlik neşesini, kısacası kusursuz şiirsel 
bir bileşimi bulabiliriz." 
899 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 
81; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da "Koyun olduk ..." şeklindedir. 
900 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 
81; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da "Sürülüp ..." şeklindedir. 
901 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212'de "Kanarayı mesken 
ettik"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 81; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da "Kanarada 
mekan tuttuk" şeklindedir. 
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Özümizi Ḥaḳḳ'a yetdik902  

Şükür ḫoş gördiler bizi903   
 

Ḥâlimizi ḥal eyledik 
Yolumuzı yol eyledik 
 
Her çiçekden bal eyledik 

Arıya ṣaydılar bizi 
 

Ḥaḳ904 defterine yazıldıḳ   
Pîr905 dîvânına dizildik    
Bal olup906 şerbet ezildik   

Doluya ṣaydılar bizi 
 

Pîr Sulṭân'ım ne var şunda907   

Çoḳ kerâmet var insanda  
Ol cihanda şol cihanda     

‘Aliye ṣaydılar bizi 
 
 

 
902 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212'de "Canı Hakk'a teslim 
ettik"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 81'de "Dîdar defterine yettik"; Aslanoğlu, 
2000, s. 379'da "Seri Hakka teslim ettik" şeklindedir. 
903 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 
81; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da "Ölüye saydılar bizi" şeklindedir. 
904 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212'de "Pir ..."; Gölpınarlı ve 
diğerleri, s. 81'de "Aşk ..." şeklindedir. 
905 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212'de "Hak ..." şeklindedir. 
906 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 
81; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da "Bal olduk ..." şeklindedir. 
907 Özmen, Cilt: 2, s. 279; Öztelli, 1997, s. 212'de "Pir Sultan Abdal'ım 
eder şunda"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 81'de " Pir Sultan Abdal'ım Haydar 
şunda"; Aslanoğlu, 2000, s. 379'da " Pir Sultan Abdal'ım şunda" 
şeklindedir. 
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Nefes Pîr Sulṭan908 
6+5=11’li hece vezni 

Elifdir ṭoḳsan biň kelâmın başı 

Var Ḥaḳḳ'a şükr eyle be'yi neylersin 

Vücȗdun şehrini pâk itmeyince909  

Yüzini yumaġa ṣuyı neylersin   
 

Vücȗdun şehrini virme araya910    

Ḥaṭır yıḳup911 göç eylemesen912 bu sayruya913   

Var bir ‘amel ḳazan Ḥaḳḳ'a yaraya  

Ḥaḳḳ'a yaramayan huyı neylersin 
 
[59a] 
İblis benlik itdi dergâhdan azdı914   

 
908 Bu şiir ve şair için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, 
Ankara, 1998, s. 224; Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir 
Sultan Abdal, Derin Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 96-97; İbrahim 
Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar, Can Yayınları, 3. basım, İstanbul, 2000, 
ss. 145-146; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2007, s. 210. 
909 Özmen, Cilt: 2, s. 224; "... eyleyince"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97; 
Aslanoğlu, 2000, s. 145-146'da "... arıtmayınca"; Deligöz, s. 210'da 
"Arıdırsan kalbin evini arıt" şeklindedir. 
910 Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146'da "... 
gayrıya"; Deligöz, s. 210'da "Yalan söyleyip de geçme sıraya" şeklindedir. 
911 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Hatır kırıp ..." şeklindedir. 
912 Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97'de "Hatır yıkıp göç eyleme bu sayruya" 
şeklindedir. 
913 Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Evliyâ nefesin verme 
araya" şeklindedir. 
914 Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97'de "İblis benlik ile Dergâhtan ırdı"; 
Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Şeytan benlik ile 
yolundan azdı" şeklindedir. 
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‘Âşıḳı ma‘şuḳdan ayırdı geçdi915  

Muḥammed ḳırḳlara bir dolu ezdi916   

Faḫr ile faḫr olmayan be'yi neylersin917  
 

Pir Sulṭan ‘Abdal ṣordılar ḳandadır918  
Bildiler ki la‘l-i güher andadır919       

‘İlme’l-yaḳîn ‘ayne’l-yâḳîn demdedir920  
Cem‘iyyet olmayan şehri neylersin921    
 

Pir Sulṭan ‘Abdal'ım oḳur yazarım922  

 
915 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Aşık maşukını arayıp gezdi"; Gölpınarlı ve 
diğerleri, s. 96-97'de "Aşık olan makunu aradı"; Aslanoğlu, 2000, s. 145-
146; Deligöz, s. 210'da "Aşık maşukunu aradı gezdi" şeklindedir. 
916 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "İki cihan fahri bir üzüm ezdi"; Gölpınarlı ve 
diğerleri, s. 96-97'de "İki cşhan fahrı bir engür verdi"; Aslanoğlu, 2000, s. 
145-146; Deligöz, s. 210'da "İki cihan fahrı bir engür ezdi" şeklindedir. 
917 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Humârı çok olan meyi neylersin"; Gölpınarlı 
ve diğerleri, s. 96-97'de "Fakr ile fahr olmaz şeyi neylersin"; Aslanoğlu, 

2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Faḳr ile faḫr olmaz bāyı nʼeylersin" 
şeklindedir. 
918 Özmen, Cilt: 2, s. 224; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97'de  "Sordular 
kim bagdat şehri nerdedir"; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 
210'da "Varın görün irakipler kandededir" şeklindedir. 
919 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Dediler ki laʻl ü güher andadır"; Aslanoğlu, 

2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Ḥaḳ ehli ḳardaşlar yolda demdedir" 
şeklindedir. 
920 Özmen, Cilt: 2, s. 224; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97'de "Gördüler 

kim ʻayneʼl-yakîn cemdedir"; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 

210'da "Bilin ʻayneʼl- yaḳîn ʻAli cemdedir" şeklindedir. 
921 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Hakikat olmayan köyü neylersin"; Gölpınarlı 
ve diğerleri, s. 96-97'de "Hakiki olmayan köyü neylersin"; Aslanoğlu, 
2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Cemiyet olmayan köyü neylersin" 
şeklindedir. 
922 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Pir Sultan'ım deyü okur yazarım"; Gölpınarlı 
ve diğerleri, s. 96-97; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da "Pir 
Sultan'ım okuyuben yazarım" şeklindedir. 
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Türâb olup ayaḳlarda tozarım923   
Bir erden doluyı içdim esrüp gezerim924 
Erden içilmeyen doluyı neylersin925  
 
 

Nefes Ḳul Şükür926 
6+5=11’li hece vezni 

Bâṭın ‘âleminde seyrân iderken 

Şâh ‘Abdal Mȗsâ'yı gördüm eyvallah 

 
923 Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, 
s. 210'da "Türap oldum ayaklarda tozarım" şeklindedir. 
924 Özmen, Cilt: 2, s. 224'te "Dest-i Pirden içtim sermest gezerim"; 
Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 
210'da "Yar elinden içtim sermest gezerim" şeklindedir.  
925 Özmen, Cilt: 2, s. 224; Aslanoğlu, 2000, s. 145-146; Deligöz, s. 210'da  
"Erden içilmeyen meyi neylersin"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 96-97'de 
"Yardan içilmeyen meyi neylersin" şeklindedir. 
926 Bu şiir şu kaynaklarda yer almaktadır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 
1998, s. 309; Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası 
Üzerinde Tetkik (217-380.sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Sivas, 2017, s. 134.  
Özmen, Cilt: 3, s. 307'de Kul Şükrü hakkında şu bilgiler verilmektedir: 
"On sekizinci yüzyılın sonlarından l9. yüzyılın ortalarına değin yaşamış 
bir Bektaşi şairidir. Kul Şükri, Şükriya veya Deli Şükri takma adıyla 
nefesler söylemiştir. Yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi yok. Ancak Abdal 
Musa dergahında bir süre hizmet ettiği sanılıyor. On iki imama bağlılık 
gösteren geleneği sürdüren konuları işlemiştir. "Batın aleminde seyran 
ederken" dizesiyle başlayan şiiri ilginçtir. Mehmet Ali Paşanın Mısır 
Hidivi olduğu sırada Kaygusuz dergahında postnişinlik etmiştir. Ayrıca, 
Deli Şükrü adlarında Külahyalı ve Selanikli iki halk ozanı daha yaşamıştır. 
Üçünün şiirlerini birbirinden ayırmak olanağı yoktur. Tasavvuf anlayışına 
göre, "Güzellik Tanrı'nın görünüşüdür" inancını benimseyen Kul Şükrü, 
bu düşüncesinin Ali'den geldiğini söyler. Zaten İslam dinin de "Güzele 
bakmak sevaptır" anlamına gelen sözler vardır. Tarikatta arınmanın 
önemini vurgulayan dizeleri bu tür güzelliğe kavuşmayı amaçladığının 
göstergesidir." 
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Biň bir eri bir ḳatrede yederken927    

Zât-ı Ḥaḳ'dır928 anı bildim eyvallah  
 

Muḥammed ‘Ali'ye929 doġrıdır yolı    
Ötmez oldı baġçesiniň bülbülü930  
 

Ḥażret'e yetişmiş mübârek eli931    

Kâfir olur bu ne diyen mâzaʼllah932  
 

Ḥażret-i Allâh'ıň budur sırdaşı933    

Güruh-ı nâcidir ḳırḳların başı 

Hâcî Bektâş kendi ḥıżır yoldaşı934   

Ḥacım Sulṭan geldi didi illaʼllah935    
[59b] 

Ḳayġusuz Ḳanber'dir eylemen gümân936  

 
927 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Bin bir eri bir katara yederken"; Coşkun, s. 
134'te "Bin bir eri bir katarda yediren" şeklindedir. 
928 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Zât-ı Hak'dan ..." şeklindedir. 
929 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "... Ali'nin ..."; Coşkun, s. 134'te "Muhammed 
Ali'nin budur sırdaşı" şeklindedir. 
930 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Kara donlu sultan erenlerin eri"; Coşkun, s. 
134'te "Gürûh-ı nâcidir kırkların başı" şeklindedir. 
931 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Hızr'a ermiş anın mübarek eli"; Coşkun, s. 
134'te "Hacı Bektaş kendi Hızır yoldaşı" şeklindedir. 
932 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Kafir olur ana değen mazaʼllah"; Coşkun, 
s. 134'te "Hacım Sultan geldi didi eyvallah" şeklindedir. 
933 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Hazret-i Allah'ın dur sırdaşı"; Coşkun, s. 
134'te "Muhammed Ali'nin budur sırdaşı" şeklindedir. 
934 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Hacı Bektaş Veli kendi yoldaşı"; Coşkun, s. 
134'te "Hacı Bektaş kendi Hızır yoldaşı" şeklindedir. 
935 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Balım Sultan geldi didi illallah"; Coşkun, s. 
134'te "... eyvallah" şeklindedir.  
936 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Kaygusuz kamerdir eylemem güman"; 
Coşkun, s. 134'te "Kaygusuz Abdal'dır ..." şeklindedir. 
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Yerden göge direk imiş bu sulṭan937    

Ġaẓaba gelürse ol Şîr-i Yezdân    

Ẓâhirde938 bâṭında çalar seyfuʼllâh   
 
Diňleyin Pîr Abdal neler eyledi 

‘Alî Rȗm'a ḳalḳdı939 sırrın söyledi    

Budala Sulṭân'ı gözci eyledi 

Ḳalmadı zerrece anda ḫavfuʼllâh 
 
Seyyid ‘Alî bu esrârı anladı 

Taḥtadan ḳılıcı ṭaşa daġladı 
İndi eşigine niyâz eyledi    

Rȗm iline ol dem itdi ‘azmuʼllâh940   
 
 

Ḳul Şükrü'yem der ki941 geçmişim candan  

Ḳorḳmazam dünyada ölümden942 ḳandan  

Seyyid Ḥasan oġlı istegim senden 

Kerbelâ çölüne idem ‘azmuʼllâh943   
 
 

Nefes Pîr Sulṭân944 

 
937 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Yerden göğe direk dikti o sultan" 
şeklindedir. 
938 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Zâhir ü ..." şeklindedir. 
939 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "... geldi ..." şeklindedir. 
940 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "O dem Rûmʼeline indi arşullah"; Coşkun, 
s. 134'te "Rûmîli 'ne urum itdi azmullah" şeklindedir. 
941 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Kul Şükri'yem ben de ..."; Coşkun, s. 134'te 
"Kul Şükrî eydür ki ..." şeklindedir. 
942 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "... ölümle ..." şeklindedir. 
943 Özmen, Cilt: 3, s. 309'da "Kerbelâ çölünü idem seyrullah" şeklindedir. 
944 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Cilt: 2, s. 209; Haydar Deligöz, Pir 
Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi 
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6+5=11’li hece vezni 

Gidi Yezid bize Ḳızılbaş dimiş945    
Meger şâhı sevdi dise yolıdır946      
Yetmiş iki millet sevmedi947 şâhı   
Biz severiz şâh-ı merdân ‘Ali'dir 
[60a] 

Muḥammed dînidir bizim dîňimiz 

Ṭarîḳat altında geçer yolumuz    

Cebrâʼil emindir hem reh-berimiz   
Biz mü’miňiz mürşidimiz ‘Ali'dir 
 

Gidi Yezid biz de948 ḥaram yemedik   

Bâṭında gördügümüzi949 dimedik    

İḳrâr birdir didiḳ geri dönmedik 

Yediler ḳırḳlar yardımcımız ‘Ali'dir950   

Pîr Sultan der ki Ḥaḳḳ'a yolumuz951   

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 225-226; Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. Asude Soysal Doğan), 1. 
basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 204; İbrahim Aslanoğlu, Pir 
Sultan Abdallar, 3. basım, Can Yayınları, İstanbul, 2000, s. 161. 
945 Özmen, Cilt: 2, s. 209'da "... dedi" şeklindedir. 
946 Deligöz, s. 225'te "Meger şahı sevmiş dise yoludur"; Aslanoğlu, 2000, 
s. 161'de "... yeridir" şeklindedir. 
947 Özmen, Cilt: 2, s. 209'da "... sevmese ..."; Deligöz, s. 225'te "... 
sevmezler ..." şeklindedir. 
948 Özmen, Cilt: 2, s. 209'da "Gidi Yezid biz hiç ..."; Deligöz, s. 226'da ve 
Aslanoğlu, 2000, s. 161'de "Gidi Yezid bizler ..." şeklindedir. 
949 Özmen, Cilt: 2, s. 209; "Batında gördüğümüzü asla ..."; Deligöz, s. 
226'da "Batındaki  gördüğümüz ..."; Aslanoğlu, 2000, s. 161'de "Batın 
ettik gördüğümüz ..." şeklindedir. 
950 Özmen, Cilt: 2, s. 209; Deligöz, s. 226; Ergun, 2017, s. 204; Aslanoğlu, 
2000, s. 161'de "Yedileriz birincimiz Ali'dir" şeklindedir. 
951 Özmen, Cilt: 2, s. 209'da "Pir Sultan'ım ..."; Deligöz, s. 226;  Aslanoğlu, 
2000, s. 161'de "Pir Sultan'ım Nesimi'dir pîrimiz"; Ergun, 2017, s. 204'te 
"Pir Sultan der ki Hakk'adır yolumuz" şeklindedir.  
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Evvel ḳurban virdik952 şâha serimiz   
Biz şehîd953 On İki İmâm meydânında dârımız  
Biz şehidiz serdârımız ‘Ali'dir 
 
 

Âhȗ'nuň İḳrarnâmesi Nuṭḳ Budur954 

 
952 Deligöz, s. 226;  Aslanoğlu, 2000, s. 161'de "... ittik ..." şeklindedir. 
953 Özmen, Cilt: 2, s. 209; Deligöz, s. 226;  Aslanoğlu, 2000, s. 161; Ergun, 
2017, s. 204'te "Biz şehidiz" ifadesi yoktur. 
954 Bu devriye; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Cilt: 2, s. 152'de; Sadeddin 
Nüzhet Ergun, Hatayî Divânı Şah İsmail Safevi Edebi Hayatı ve 
Nefesleri, Maarif Kitaphanesi, 2. basım, İstanbul, 1946, ss. 58-60'ta; 

Babek Cavanşir ve Ekber N. Necef (Haz.), Şah İsmail Hatâʼî Külliyatı, 
Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006, ss. 458-460'ta çok az farklılıklarla 
Hatayi'nin şiiri olarak geçmektedir. Fakat aynı zamanda Özmen, Cilt 3, 
ss. 61-62'de; Özlem Takır, Ali Rıza Öge'nin Kaydettiği Şiir 
Mecmuası Üzerine Tetkik (541-700. Sayfalar, İnceleme ve Metin), 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2018, ss. 62-
64'te; Bülent Akın, IV.Murat ve IV.Mehmet Hanendeleri Arasında 
Diyarbakırlı Bir Alevi-Bektaşi Aşık: Âhû Baba (Karaoğlu), Türk Kültürü 
ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı: 59,  2011, ss. 284-286'da 
Hatâyî'ye atfedilen şiirden az farklılıklar taşımakla birlikte Âhû Baba'ya 
ait gösterilmiştir. Şiirin tenkidi Âhû Baba'ya ait gösterilen kaynaklar esas 
alınarak yapılmıştır.  
Özmen, Cilt: 3, s. 61'de Âhû hakkında şu bilgiler verilmektedir:"Yaşam 
öyküsü bilinmeyen, yalnızca dergilerdeki şiirlerden on yedinci yüzyılda 
yaşadığı öğrenilen bir Bektaşi ozanı. Mahlası Ahu, asıl adı Ali'dir. 
Diyarbakırlıdır. Yeniçeri iken dervişliğe ve Bektaşiliğe meyletmiştir. V. 
Mahir Kocatürk'e göre güzel türkü söyler, saz çalar, beste yaparmış. Bu 
nedenle IV. Murad'ın dikkatini çeker. Onun hanendeleri arasına girer. 
Dördüncü Murad ve Dördüncü Mehmed döneminde yaşadığını tarihçi 
Hammer de bildirmektedir. Şuara - yı Amid tezkiresinde Ali Emiri; Ahu 
Baba'nın güzel bir sesi olduğunu ve saz çaldığını anlatıyor. Aynı zamanda 
bestekardır. Yazma dergilerde şiirlerine rastlanmaktadır. Ahu şiirinde 
Alevi - bektaşi töresi gereği, Ali, On iki imam, tarikat, vb. sorunlara yer 
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4+4+3=11’li hece vezni 

İḳrâr virdim dönmem elest bezminden955 

Virdigim iḳrârı îmândan aldım              

Başḳa seyrân gördüm çeşm-i bezminden956 

Ben bu muḥabbeti ol seyrândan aldım957 
 

Nâr bâd  âb  ḫâk olup geldim958 

Kendimi959 ana raḥminde buldum      
Müddet960 temâm oldu dünyâya geldim 
Bu ġayreti adı cihandan aldım961 
[60b] 
Bu bir gizli sırdır herkes962 duyamaz963 

Ehl-i964 ‘aşḳıň ḳaṭarına uyamaz 

Degme gevher fürȗş965 bahâ ḳoyamaz 

 
vermiştir. Dili akıcı, söyleyişi kolaydır. Dört ilke öğretisine inanmış, 
insanın topmk, su, yel ve od'dan oluştuğu kanısına varmıştır..." 
955Takır, s. 62'de "... bezm-i elestden" şeklindedir. 
956 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "... çeşmim neminde"; Akın, s. 284'te "... çeşm-
i zârımda"; Takır, s. 62'de "... kendi özümden" şeklindedir. 
957 Özmen, Cilt 3, s. 61'de ve Takır, s. 62'de "Muhabbeti ben ol seyrandan 
aldım"; Akın, s. 284'te "Bu muhabbeti ol seyrandan aldım" şeklindedir. 
958 Özmen, cCilt 3, s. 61'de "Nâr u bad ü âb ü hâkden halkoldum"; Akın, 
s. 285'te "Bir katre meniden halk olup geldim"; Takır, s. 62'de "Ab u bad 
u nar u hâkden halk oldum" şeklindedir. 
959 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "Kendi kendim ana ..."; Akın, s. 285'te ve 
Takır, s. 62'de "Kendimi ben ana ..." şeklindedir. 
960 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "Devir ..." şeklindedir. 
961 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "Bu ibret nâmesin cihandan aldım"; Akın, s. 
285'te "Bu ar o gayreti cihandan aldım"; Takır, s. 63'te "Bu bu ibret-
nümayı cihandan aldım" şeklindedir. 
962 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "... kimse ..." şeklindedir. 
963 Takır, s. 63'te "... tutamaz" şeklindedir. 
964 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "Sofi ..." şeklindedir. 
965 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "... zergederler ..."; Takır, s. 64'te "... gevher-i 
firdevs ..." şeklindedir. 
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Bir dürr-i yek-tâdır966 ‘ummandan aldım 
 

Muḥabbet görünmez967 bilmem nerdedir  
Gerçeksin bu ‘ayân968 bize969 perdedir     

Esrâr-ı muḥabbet970 gizli yerdedir       

Ḥaḳîḳat evvel şâh merdândan aldım971  
 
‘Âlem başdan başa 972seyrângâhdır973 
Gir göňül şehrine gör ne dergâhdır 

Bu bir gizli sırdır Ḳudretuʼllahdır   
Yazılmış974 defteri dîvândan975 aldım   
 
Dünyâdan el çekdim erkândır işim976 

Çeşm-i pür-ḥȗnumuň977 aḳıtdım yaşım 
Size hedâyedir elimde başım978 
Ol yeşil bayraġı Selman'dan aldım 
 

 
966 Özmen, Cilt 3, s. 61'de; Takır, s. 64'te;  Akın, s. 285'te "Bu dürr-i 
yaktâyı ..." şeklindedir. 
967 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Acep görünmezler ..." şeklindedir. 
968 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 285'te "Gerçeklere ayan ..." 
şeklindedir. 
969 Takır, s. 63'te "... nasa ..." şeklindedir. 
970 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Esrar-ı hakikat ..." şeklindedir. 
971 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Takır, s. 63'te;  Akın, s. 285'te "Hakikatı şah-ı 
merdandan aldım" şeklindedir. 
972 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 285'te "... bir seyrangahdır" 
şeklindedir. 
973 Bu dörtlük Özlem Takır'ın tez çalışmasında bulunmamaktadır. 
974 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Yazılı ..." şeklindedir. 
975 Akın, s. 285'te "... rahmandan aldım" şeklindedir. 
976 Bu dörtlük Akın'ın makalesinde ve Takır'ın tez çalışmasında 
bulunmamaktadır. 
977 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Çeşme-i pürhunumdan ..." şeklindedir. 
978 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Pirlere hediye eyledim başım" şeklindedir. 
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Ḥaḳîḳat sözüme ḥîle ḳatmazam979  
Bu sırrı kimseye ‘ayân etmezem980   

Bilinmeyen yerde daḫi981 ṣatmazam  

Ben bu naṣiḥati bir candan aldım      
 

Çalış bu zindânıň çıḳ depesine982  

Neye baḳar eyleseň anda görisene983   

[61a] Merhem ṣarılur ‘aşḳ yarasına984   

Bu ‘ilm-i hikmeti Loḳman'dan aldım 
 

Ṭarîḳat985 sancaġı geldi dikildi        
Ma‘rifet yoluna nurlar986 döküldü      

Ḫayır himmet olup gülbank çekildi987   

Ṭarîḳat kemendin988 erkândan aldım   
 

 
979 Takır, s. 64'te "Gerçek sözüme bencileyin katmazam" şeklindedir. 
980 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Her kişiye sırrı beyan etmezem"; Akın, s. 
285'te "Herkese bu sırrı beyan etmezem"; Takır, s. 64'te "Bu sırrı kimseye 
beyan etmezem" şeklindedir. 
981 Özmen, Cilt 3, s. 62'de ve Takır, s. 64'te "Bilinmeyen yerde cevher ..."; 
Akın, s. 285'te "... anı ..." şeklindedir. 
982 Özmen, Cilt 3, s. 62'de ve Akın, s. 286'da "Çlış bu girdabın çık 
karasına"; Takır, s. 64'te "Çalış bu girdaptan çıkmak çaresine" şeklindedir. 
983 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Dermanı bulasın dil beresine"; Akın, s. 286'da 
"Derman da gizlidir dert arasına"; Takır, s. 64'te "derman gizlenüpdür 
dert arasına" şeklindedir. 
984 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Merhem em olur mu aşk yarasına"; Akın, s. 
286'da "Merhemin sarıver aşk yarasına"; Takır, s. 64'te "Merhemin kâr 
ider mi âşk yarasına" şeklindedir. 
985 Özmen, Cilt 3, s. 62'de, Akın, s. 286'da ve Takır, s. 64'te "Şeriat ..." 
şeklindedir. 
986 Akın, s. 286'da ve Takır, s. 64'te " ... terler ..." şeklindedir. 
987 Takır, s. 64'te "Niyazlar oldu gülbenk çekildi" şeklindedir. 
988 Akın, s. 286'da "Tarikata rahını ..." şeklindedir. 
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Ḥaḳîḳat yolunda baḳ989 ṣavaşımı 

Gözümden aḳıtdım ḳanlı yaşımı 

Pîrler meydânına990 ḳoydum başımı  
İcâzet virdiler meydandan aldım  
 

Mȗsâ'ya tecellî göründi Ṭȗr'da          

Mest olup aḳlını şaşırdı anda991           

Ene’l-ḥak sırrını bulup992 Manṣur'da  

Ḥaḳîḳat kemendim erkândan993 aldım   
 

Gel düşünme ‘aḳla gelmez994 bu ‘ilim 
Bir ulu dergâha995 uġradı yolum   

Ḳudret ḥazînesi miftâḥın buldum996   

Bilmeyenler ṣanur pazardan997 aldım  
 

Gerçi ḫaṭâ ile ‘iṣyânım çoḳdur998           

 
989 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Marifet yolunda gör ..."; Takır, s. 63'te 
"Erenler yolunda gör ..." şeklindedir. 
990 Takır, s. 63'te "Pirler eşigine ..." şeklindedir. 
991 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Mest edip aklını şaşırdı nurda"; Akın, s. 286'da 
"Mest olup aklını yitirdi nurda"; Takır, s. 63'te "Mest olup aklını şaşırdı 
nurdan" şeklindedir. 
992 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "... görüp ..."; Akın, s. 286'da "... erip ..."; Takır, 
s. 63'te "... aldım ..." şeklindedir. 
993 Özmen, Cilt 3, s. 62'de ve Akın, s. 286'da "... gerdandan ..."; Takır, s. 
63'te "Hakikat sırrını gerdandan aldım" şeklindedir. 
994 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 286'da;Takır, s. 64'te "... sığmaz ..." 
şeklindedir. 
995 Akın, s. 286'da "Dergah-ı Ḫudâ'ya ..." şeklindedir. 
996 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 286'da;Takır, s. 64'te "Kudret 
hazşnesinin miftahı dilim" şeklindedir. 
997 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 286'da;Takır, s. 64'te "... dükkandan 
..." şeklindedir. 
998 Takır, s. 63'te "Bu fani dünyada isyanım çoktur" şeklindedir. 
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Ḳalbimde benlik esrârı yoḳdur999      

İncîl Zebȗr Tevrât dört kitâb Ḥaḳ'dır 

Lezzet-i âyeti1000 Ḳur’ân'dan aldım     
 
Mü’minîn elinde budur berâtı1001    
Mü’min olan bunda1002 bulur necâtı1003 
 

[61b]Mi‘rac'dan indirdi ṣavmı ṣalâtı 

Ḥaḳ budur Ḥażret-i Sulṭan'dan1004 aldım  
 
Bildigim unutdum eylerim feryâd 
Dert budur dil dönmez isterim imdâd1005  
Yeňi ta‘lîm itdi baňa bir üstâd1006          
Dersimi mekteb-i ‘irfandan aldım 
 

Can gözüm ġafletden ‘açıla ṭoġdı1007    
İkilik birligi gücüyle geçdi1008    

 
999 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 286'da "Kalbimde benligin eseri 
yoktur"; Takır, s. 63'te "Kalbimde hiç benlik eseri yoktur" şeklindedir. 
1000 Özmen, Cilt 3, s. 62'de; Akın, s. 286'da "Ledünni âyeti ..."; Takır, s. 

63'te "Ben evvel lezzeti Kurʼan'dan aldım" şeklindedir. 
1001 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Müminlerin elinde olur beratı"; Takır, s. 64'te 
"Budur müminlerin elinde berat" şeklindedir. 
1002 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "... anda bulur ..." şeklindedir. 
1003 Akın, s. 286'da "Mümin olan bulur bunda necatı"; Takır, s. 64'te 
"Mümin olanlara olur tahiyyat" şeklindedir. 
1004 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "... Kurʼan'dan ..."; Takır, s. 64'te "Hak sırrın 
Resul-i zişandan aldım" şeklindedir. 
1005 Takır, s. 64'te "Dert bu derd-i derûnum istiyor abâd" şeklindedir. 
1006 Özmen, Cilt 3, s. 61'de ve Akın, s. 285'te  "Tekrar ile talim etti bi 

üstat; Takır, s. 64'te "Tekrar taʻlim etdi bana üstad" şeklindedir. 
1007 Özmen, Cilt 3, s. 61'de ve Takır, s. 64'te "Can gözü gafletden açıla 
düştü"; Akın, s. 285'te  "Bu gönlüm gafletten açıla düştü" şeklindedir. 
1008 Akın, s. 285'te "İkilik birlige geldi yetişti"; Takır, s. 64'te "İkilik perdesi 
seçile düşti" şeklindedir.  
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Ḥazîne-i Ḥaḳḳ'a elim erişdi1009   
Bu la‘l güheri kân mercandan aldım1010  
 

Âhȗ der1011 utandım kendi sözümden  
Mest olup türâbe düşdüm özümden 

Aḳıtdım ḳanlı yaş iki gözümden1012       

Bu dürr-i meknȗnı yek-tâdan aldım1013  
 
 

Ġazel Nesîmî Ḥażretleriniň1014 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Meşrebidir herkese yârân olur Bektâşiler 
Kimse bilmez sırların seyrân olur Bektâş[i]ler 

Ṣofrasında nân-ı ni‘met ṭopṭolu şâm seḥer1015  

Vârını ṣarf itmede merdân olur Bektâş[i]ler 
 

Öldiler ölmezden evvel buldılar Ḥaḳḳ'ı ‘ayân  
Zümre-i ‘irfân içinde cân olur Bektâş[i]ler 

 
1009 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "... ulaştı"; Takır, s. 64'te "Kudret hazinesi 
açıla düşti" şeklindedir. 
1010 Özmen, Cilt 3, s. 61'de "Lâl ü gevheri mercandan aldım"; Akın, s. 
285'te "Lal ü gevher kan-ı mercandan aldım"; Takır, s. 64'te "Lâl ü 
güherkânı mercandan aldım" şeklindedir. 
1011 Özmen, Cilt 3, s. 62'de ve Takır, s. 64'te "Âhû'yam utandım ..." 
şeklindedir. 
1012 Özmen, Cilt 3, s. 62'de "Knalı yaşlar akar oldu gözümden"; Akın, s. 
286'te "Kanlı yaşlar döker oldum gözümden"; Takır, s. 64'te "Kanlı yaşlar 
akıtdım iki gözümden" şeklindedir. 
1013 Özmen, Cilt 3, s. 62; Akın, s. 286'te; Takır, s. 64'te "Macerayı çeşm-i 
giryandan aldım" şeklindedir. 
1014 Bu gazel şu kaynakta yer almaktadır: Cahit Öztelli, On Yedinci 
Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, Folklor ve Turizm 
Derneği Yayını:3, Ankara, 1969,  s. 78-79. Kul Nesimi'nin hayatına dair 
bilgiler s. 45a'daki Kul Nesimi'nin şiirinin dipnotunda verilmiştir. 
1015 Öztelli, 1969, s. 78'de "... şâm u seher" şeklindedir. 



299 

 

[62a] 

Dest-i pîrden bir ḳadeḥ nȗş itdiler bezm-i elest 

Dâʼimâ esrük gezüp mestân olur Bektâşiler 
 
Hâcî Bektaş-ı Velî'niň bende-i efkendesi  

Tekke-i ‘aşḳda bugün mihmân olur Bektâşiler  
 
Tâc u palheng tîġ-bend mürşide teslim olur1016 
Ey Nesîmî sînesi ‘uryân olur Bektâşiler 
 
 

Ġazel-i Ṭabîbî1017 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Bülbül-i ‘aşḳı ehl-i fiġân eylemek olmaz1018 

Esrâr-ı sözin ḫalḳa ‘ayân1019 eylemek olmaz 

 
1016 Öztelli, 1969, s. 78'de "Tac u pelh, tig, teber murşide teslim oldular" 
şeklindedir. 
1017 Şiirin başında "gazel-i tabibi" ifadesi varsa da şiir ne gazeldir ne de 
Tabibi diye bir şaire aittir. Mütekerrir murabba nazım şekliyle yazılmış 
olan bu şiir, 16.yy. Kanuni Devri şairlerinden Ahmed Sârbân'a aittir. 
Kendisi mutasavvıf, sufi bir şair olup Bayrâmî Melâmiyye tarikatının 
şeyhlerindendir. Pîr Ali Aksarâyî’nin oğlu İsmâil Ma‘şûkî’nin idamının 
ardından Bayramî Melâmîleri’nin kutbiyyet makamına Sârbân Ahmed 
geçmiş, Bayramî Melâmî silsilesi ondan sonra müridlerinden 
Hüsâmeddin Ankaravî tarafından sürdürülmüştür. (Nihat Azamat, 
"Ahmed Sârbân" DİA, Cilt: 36, 2009, ss. 132-133.) 
Bu şiir ve şair için şu kaynaktan yararlanılmıştır: Ayfer Kayabaşı, Sârbân 
Ahmed Dîvânı (İnceleme-Metin), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Malatya, 1995, ss. 354-356. Bu tezde şairin Ahmed Sârbân'ın 
kısa hayatı şöyledir: "Kanuni'nin Irak seferinde başdevecidir. Şair 
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde doğmuştur. H. 952'de vefat etmiştir. 
Namına yapılan tekkenin türbesinde medfundur." (Kayabaşı, ss. 3-5.) 
1018 Kayabaşı, s. 354'te "Bülbül gibi ʻaşḳ ehli figân eylemek olmaz" 
şeklindedir. 
1019 Kayabaşı, s. 354'te "Esrâr-ı sözin ḫalḳa beyân ..." şeklindedir. 
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Gencîne-i ‘uşşâḳı1020 ziyân eylemek olmaz 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
 
 

Hicrân ateşine cânımı cânân yaḳar olsa1021        

Bâzâr-ı ġama şem‘ gibi altun aṣar olsa1022 

Miḳrâż-ı ḳażâ bâşımı cânân keser olsa1023 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
 

Cânân içün1024 ḫançer-i berrâna düşersem 

Dürdâne gibi ḳoca ‘ummâna1025 düşersem     

Pervâne gibi âteş-i sȗzâne düşersem 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
[62b] 
Bülbül gibi evvel ġonce beni zâr ider olsa1026 

Eyyȗb gibi derd ile bîmâr ider olsa1027 

Manṣûr gibi zülfüne ber-dâr ider olsa 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz 
 

Ḳassâm-ı ezel derd-i belâ itdi naṣîbim1028 

Dil derdine ölür yine ‘âlemde Ṭabîbim1029 

 
1020 Kayabaşı, s. 354'te "Gencîne-i ʻuşşâḳa ..." şeklindedir. 
1021 Kayabaşı, s. 354'te "Ḥicr ateşine cânumı cânâna yaḳarsa" şeklindedir. 
1022 Kayabaşı, s. 354'te "Bâzâr-ı ġama şemʻ gibi iletüp aṣarsa" şeklindedir. 
1023 Kayabaşı, s. 354'te "Miḳrâżı belâyile başum daḫi keserse" şeklindedir. 
1024 Kayabaşı, s. 354'te "Cânâne içün ..." şeklindedir. 
1025 Kayabaşı, s. 354'te "Dürdâne gibi lücce-i ʻummâna ..." şeklindedir. 
1026 Kayabaşı, s. 354'te "Bülbül gibi ol ġonca seni zâr ider olsa" 
şeklindedir. 
1027 Kayabaşı, s. 354'te "Eyüp gibi derdle bahâr ider olsa" şeklindedir. 
1028 Kayabaşı, s. 354'te "Kassâm-ı ezel derd ü belâ ḳıldı nasîbüm" 
şeklindedir. 
1029 Kayabaşı, s. 354'te "Dil derdine oldur yine ʻâlemde tabîbüm" 
şeklindedir. 



301 

 

Her pâremi eylerse ḳulaġımca ḥabîbim 
Ser virmek olur sırrı ‘ayân eylemek olmaz1030 
 
 

Nefes Ḥaṭâî Ḥażretleriniň1031 
6+5=11’li hece vezni 
Âdem olup geldim âdem içine 

Naṣîb olmamızdır1032 cândan içerü           

Ẕembȗr olup kândan kâna gezerken1033   
Bir kâna uġradım kândan içerü 
 

Gel ḳardaş erkâna o1034 erkân degil        

Oynatma ‘aṭını o1035 meydan degil          
Süleymân'dan esen Süleymân degil 

 
1030 Ayfer Kayabaşı'nın tez çalışmasında Ahmed Sârbân'ın murabbasında  
bu bentten sonra daha 9 bent vardır. Müstensih İsmail Baba, nedeni 
anlaşılamasa da, bir tasarrufta bulunup murabbanın geri kalanını 
mecmuaya dahil etmemiştir. 
1031Bu nefes şu kaynaklarda bulunmaktadır: Babek Cavanşir ve Ekber N. 

Necef (Haz.), Şah İsmail Hataʻî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 472-473; Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divanı Şah 
İsmail Safevi Edebi Hayatı ve Nefesleri, 2. basım, İstanbul Maarif 
Kitaphanesi, İstanbul, 1956, s. 83; İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail 
Hatayî ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, s. 372. 
Fakat Aslanoğlu bu şiiri, eserinin Anadolu Hatayileri kısmında vermiştir. 
Dolayısıyla bu şiir Muhsin Macit ve diğer Hatayi araştırmacıları 
tarafından şüpheyle karşılanan şiirler arasındadır. 57b'deki Hatayi'nin 
şiirine ait dipnotta Muhsin Macit'in açıklamalarına bakılabilir. 
1032 Babek ve diğerleri, s. 472; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de 
"Nasip olmaz dürlü ..." şeklindedir. 
1033 Babek ve diğerleri, s. 472; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de  "... 
geçerken" şeklindedir. 
1034 Babek ve diğerleri, s. 472; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de  
"Gel kardaş erkana bu erkân değil" şeklindedir. 
1035 Babek ve diğerleri, s. 472; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de  "... 
bu ..." şeklindedir. 
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Süleymân var Süleymân'dan içerü 
‘İrfân meclisinden ‘irfân almışam 

La‘l-i Bedaḥşân'dan mercân almışam 
Bir can virüp1036 bir can almışım           

Ṣaḳlarım o canı1037 candan içerü            
[63a] 

Ḥaṭâî gedânıň nuṭḳunu ḥaḳla                 

Her ne dilegin var ise kendüde1038 yoḳla    

Mürşidin virdigin bir1039 iyice ṣaḳla  

İlikden kemikden1040 ḳandan içerü   

Nefes Şâh Ḥaṭâî Ḥażretleriniň1041 
6+5=11’li hece vezni 

Muḥammed ‘Alî'niň aldım elini 

 
1036 Babek ve diğerleri, s. 473; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de 
"Bir canı verüben ..." şeklindedir. 
1037 Babek ve diğerleri, s. 473; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de 
"Ol cânı saklaram ..." şeklindedir. 
1038 Babek ve diğerleri, s. 473'te "Ne dileğin varsa özünde yoḫla" 
;Aslanoğlu, s. 372'de "Ne dileğin var ise kendünde yokla" şeklindedir. 
1039 Babek ve diğerleri, s. 473'te; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de 
"Mürşidin pendini eyice sakla" şeklindedir. 
1040 Babek ve diğerleri, s. 473'te; Ergun, 1956, s. 83; Aslanoğlu, s. 372'de 
"Damardan ilikden ..." şeklindedir. 
1041 Bu nefes şu kaynaklarda bulunmaktadır: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, 
Ankara, 1998, s. 134; Babek Cavanşir ve Ekber N. Necef (Haz.), Şah 

İsmail Hataʻî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
468; Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevi Edebi 
Hayatı ve Nefesleri, 2. basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 
1956, s. 57. İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail Hatayî ve Anadolu 
Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, s. 474. Fakat Aslanoğlu bu 
şiiri, eserinin Anadolu Hatayileri kısmında vermiştir. Dolayısıyla bu şiir 
Muhsin Macit ve diğer Hatayi araştırmacıları tarafından şüpheyle 
karşılanan şiirler arasındadır. 57b'deki Hatayi'nin şiirine ait dipnotta 
Muhsin Macit'in açıklamalarına bakılabilir. 
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Ḥaḳ diyüp aldıġım1042 elden ayrılmam           
On İki İmâm'ıň girdim yoluna1043                

Ḥaḳ diyü girdiġüm1044 yoldan ayrılmam       
 

Mürşidin nefesi ḥaḳ nefesidir 

Mürşid sözün ṭutmayanlar ‘âṣîdir 

Mürşidiň rıżâsı Ḥaḳ rızâsıdır 

Ḥaḳ diyü girdiġüm1045 yoldan ayrılmam     
 
Dedim git didigi yolı yol mudır1046               

Gitme didigine giden ẓâlimdir1047                

Ẓâhirde bâṭında Muḥammed ‘Ali'mdir1048    

Ḥaḳ diyü ṭutduġum yoldan ayrılmam 
 
 
 
Hep1049 ereňler bir araya derilse                   

 
1042 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te  "... tuttuğum ..." şeklindedir. 
1043 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Aslanoğlu, s. 474'te  
"... tutdum yolunu" şeklindedir. 
1044 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te "... tutduğum ..." şeklindedir. 
1045 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te "... tutduğum ..." şeklindedir. 
1046 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te   "Mürşidin gittiği veli yoludur" şeklindedir. 
1047 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te   "Gitme dedigine gitmemelidür" şeklindedir. 
1048 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te   "... Ali'dir" şeklindedir. 
1049 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te "Hak ..." şeklindedir. 
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Cümle ‘âşıḳlara ḳısmet1050 virilse            

Âşikâre Ḥaḳ göziyle görülse 

Ḥaḳ diyü ṭutduġum elden1051 ayrılmam     
 

Şâh Ḥaṭâî Ḥaḳ bil ṭutduġun eli                

Ẓâhirde bâṭında ol seni görür1052            

Gerçek ereňlerden aldım ḫaberi 

Ḥaḳ diyü ṭutduġum yoldan ayrılmam 
 

[63b] Nefes Ḳalender ‘Abdal1053 

 
1050 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Aslanoğlu, s. 474'te  
"... nasip ..." şeklindedir. 
1051 Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te "... yoldan ..." şeklindedir. 
1052Özmen, Cilt: 2, s. 134; Babek ve diğerleri, s. 468; Ergun, 1956, s. 57; 
Aslanoğlu, s. 474'te   "Zâhirde bâtında Hak gördi seni" şeklindedir. 
1053 Bu şiir için şu kaynaklardan faydalanılmıştır: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, 
Ankara, 1998, s. 26; Turgut Koca, Bektaşi Alevi Şairleri ve Nefesleri 
(13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar), Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1990, s. 
110; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz.: A. 
Asûde Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, ss. 147-148; 
Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik 
(217-380. Sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, ss. 390-391.  
Özmen, Cilt: 2, s. 23-24'te Kalender Abdal'ın hayatı hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Kalender Çelebi (Civan) (1476-1528) Hacı Bektaş Veli 
soyundan, Mürsel Bali'nin oğlu ve Balım Sultan'ın küçük kardeşidir. 
Kalender Çelebi gençlik yıllarını okumak ve şiir yazmakla geçirmiştir. 
Sakin yaratılışı ve şair tabiatı ile çevresine kendini sevdiren bir kişiliği 
vardır. Balım Sultan'ın öldüğü tarihte 40 yaşında olan Kalender Çelebi, 
on bir yıl Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda postnişin olarak görev yapmıştır. 
Osmanlı kaynakları Balım Sultan evlatlarından gösterir. Buna göre 
Kalender Çelebi Balım Sultanın torunudur. O yıllarda Süleyman I 
(Kanuni) para darlığı nedeniyle yeni ve çok ağır bir toprak vergisi 
çıkarmış, vergiye karşı çıkanları ağır biçimde cezalandırmıştır. Bu yüzden 
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6+5=11’li hece vezni 

Dün gice seyrimde bâṭın yüzünde 

Pîrim1054 Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî'yi gördüm  

Elif tâc başında niḳâb yüzünde 

Aṣlı şâh merdân ‘Alî'yi gördüm hȗ1055  
 

Döşetdi seccâdeyi oṭurdı kendi1056   

Cemâl-i nȗrundan çıraḳlar yandı1057   

İşâret eyledi Ḳara ‘Abdal ṣundı1058     

 
Bozok, Sivas, Maraş, Adana, Tarsus Türkmenleri ayaklanmış, bunlara bir 
o kadar da sipahi ve köylü katılmıştır. Bu ayaklanmanın başında Kalender 
Çelebi vardır. İlk etapta üstünlük sağlayan kıyamcılar tımarlı sipahilerin 
Sadrazam İbrahim Paşa ile anlaşmaları sonucu bozguna uğramışlar ve bu 
yenilginin sonunda Kalender Çelebi Nurhak dağlarında sadık bendesi 
Dulkadir beylerinden Veli Dündar ile birlikte idam edilmiştir (22 Haziran 
1527)... Şiirlerinde, Kalender Abdal, Şah Kalender, Civan, Civan 
Kalender, Genç Kalender adlarını kullanmıştır. Şiirlerinde Alevi - Bektaşi 
anlayışının bütün sorunlarına değinir. Özellikle on iki imam üzerinde 
durur, geleneği sürdürür. "dün gece seyrimde batin yüzünde/ Hünkar 
Hacı Bektaş Veliyi gördüm" dizeleriyle başlayan şiiri uzun yıllar 
tekkelerde, kırsal kesimdeki kahvelerde çalgı eşliğinde ezgi olarak 
söylenmiştir." Ayrıca bakınız: Mücteba İlgürel, "Kalender Şah", DİA, 
Cilt: 24, 2001, s. 249. 
1054 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 
390'da "Pirim ..." kelimesi bulunmamaktadır. 
1055 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 

390'da "Aslı imam nesli ʻAli'yi gördüm" şeklindedir. 
1056  Özmen, Cilt: 2, s. 26'da "Geçti seccadeye oturdu kendi oturdu"; 
Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 390'da "Geçti seccadeye 
oturdu kendi" şeklindedir. 
1057 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 
391'de "... çırağ uyandı" şeklindedir. 
1058 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110'da  "İşaret eyledi sâkiler sundu" 
şeklindedir. 
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Bize Ḥaḳ'dan gelen doluyı gördüm hȗ1059    
 

İçdim o doludan ‘aḳlım yitirdim    

Çıḳardım kisvetim iḳrâr getürdim 

Menzil gösterdiler geçdim oṭurdım 

Bize Ḥaḳ'dan gelen doluyı1060 gördüm  
 

Mürşid etegini ṭutmuşum destim  

Bu idi murâdım irişti ḳaṣdım 

Bilmem serḫoş mıyım içmişim1061 mestim  

Ereňler vâridânı virdigin gördüm hȗ1062  
 

Ḳalender ‘Abdal'ım ḳoymışım serim1063   

Ḳurbanlar kesildi1064 gördüm dîdârı  
Ereňler serveri gerçekler pîriyim1065   

Ḥünkâr1066 Hâcî Bektaş Velî'yi gördüm  

 
1059 "hu" kelimesi bakılan kaynakların hiçbirindeki şiir örneklerinde 
yoktur. 
1060 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Ergun, 2017, s. 148'de "Kemend ile bağlı belimi 
..."; Coşkun, 391'de "Tîğ-i bend ile bağlı belimi ..."; Koca, s. 110'da 
"Kemerbest bağlanmış belimi ..." şeklindedir.  
1061 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 148'de "Bilmem 
serhoş muyum neyim, ben ..." şeklindedir. 
1062 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Coşkun, 391'de "Erenler verdiği doluyu 
gördüm"; Ergun, 2017, s. 148; Koca, s. 110'da "Erenler verdiği dilimi 
gördüm" şeklindedir. 
1063 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 
391'de "... seri" şeklindedir. 
1064 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Ergun, 2017, s. 147; Coşkun, 391'de "Şükür 
kurban kestim ..."; Koca, s. 110'da "Canım kurban ettim gördüm didarı" 
şeklindedir. 
1065 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Koca, s. 110; Ergun, 2017, s. 148'de "Erenler 
serveri, gerçekler eri"; Coşkun, 391'de "Erenler serveri, gerçekler demi" 
şeklindedir. 
1066 Özmen, Cilt: 2, s. 26; Ergun, 2017, s. 148'de "Sultan ..." şeklindedir. 
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[64a] Nefes1067   
6+5=11’li hece vezni 

Var hey iḳrârına durmaz ḳalbi1068yalancı   

Yolunı ḳoyup mala ṭalancı1069                  

Çalar seni erenleriň ḳılıcı 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 
Uġrun uġrun yanımızdan geçersin 

Ḥaḳḳ'ın selâmını niçün kesersin 

Virdiġıň iḳrârı niçün baṣarsın 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 

Beri ṭut ḳulaġın diňle bu sesi 
Yardan ayrılmışdır bugündür yası 

Cânına1070 ḳarîm olsun iḳrârın ‘âsi          

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 

Şâh Ḥaṭâi'm eydür ṣöyledi yamân 
‘Azrâil duyarsa hiç virmez emân 
Yardımcıň olmazsa On İki İmâm 

 
1067 Bu nefes şu kaynak eserlerde bulunmaktadır: Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevi Edebi Hayatı ve Nefesleri, 
2. basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1956, ss. 60-61. Fakat şu 
kaynaklarda bulunmamaktadır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, ss. 

117-190; Babek Cavanşir ve Ekber N. Necef (Haz.), Şah İsmail Hataʻî 
Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006.  
Bu şiir şu kaynakta bulunmamaktadır: İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail 
Hatayi ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992. 57b'deki 
Hatayi mahlaslı şiirin dipnotunda Muhsin Macit'in, Hatayi'nin hece 
ölçüsüyle verilen şiirleri hakkındaki açıklamasına bakılabilir. 
1068 Ergun, 1956, s. 60'ta bu kelime yoktur. Mecmuadaki bu mısra şu 
haliyle vezni de bozmaktadır. 
1069 Ergun, 1956, s. 60'ta "Yolunu ḳoyub da mâle salancı" şeklindedir. 
1070 Ergun, 1956, s. 61'de "Câna ..." şeklindedir. 



308 

 

Ben seni virdiġıň iḳrâra ṣaldım 
 

Ġazel Ġayġusuz Sulṭan1071  
Feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Banâ aġyâr olana Ḥaḳ yâr ola1072        

 
1071 Kaygusuz Abdal hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız: Nihat Azamat, 
"Kaygusuz Abdal", DİA, Cilt 25, 2002, ss. 74-76. Ayrıca Özmen, Cilt 
1, s. 215-247.; Ergun, 2017, ss. 47-51.; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 
Özgür Yayınları, 3. basım, İstanbul, 1997,  ss. 360-361.; Nami Coşkun, 
Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. 
Sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2017, ss. 222-232'de  şair ve şiirleri hakkında bilgi 
bulunmaktadır. Fakat Mecmua-i Bektaşiye'de geçen yukarıdaki şiir, 
zikredilen kaynakların hiçbirinde geçmemektedir. Bu şiire sadace,  Nami 
Coşkun'un adı geçen yüksek lisans tezinde s. 230'da rastlanmıştır. 
Özmen, Cilt:1, s. 215'te Kaygusuz Abdal hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Alevi- Bektaşi- Kalenderi edebiyatının en güzel ve renkli 
ozanlarından biri olan Kaygusuz Abdal'ın yaşamı söylencelere karışmıştır. 
Adına düzenlenmiş "Velayetname-yi Kaygusuz Abdal" hayat öyküsünün 
bir bölümünü anlatır. Bilinenler, onun adına yazılmış bir Vilayetname'ye 
ve kendi şiirlerine dayanır. Söylenceye göre asıl adı Gaybi olup, Alaiye 
(Alanya) beyinin oğludur. Yine söylenceye göre bir gün ava çıkmış ve bir 
geyiğe rastlamış. Attığı ok geyiğin koltuğuna saplanınca geyik kaçmış, o 
kovalamış, Abdal Musa'nın tekkesine varmışlar, geyik içeri dalmış, Gaybi 
de peşinden. Giriş o giriş. Abdal Musa'nın dervişi olmuş ve kırk yıl ona 
hizmet etmiş. Sonra da şeyhinin buyruğuyla Mısır'a giderek oradaki 
tekkeyi kurmuş. Şiirlerinde de Abdal Musa'ya bağlı olduğunu, şeyhinin 
tekkesinin Elmalı'da bulunduğunu söylemektedir. Yine kendisi H. 800'de 
(1397/98) doğduğunu belirtiyor. Ama öldüğü yıl bilinmiyor. Kahire'deki 
tekkesinin yanında bulunan bir mağaraya gömülmüş. Tekkesi, 
bektaşilerce, Hacı Bektaş, Necef ve Kerbela tekkelerinden sonra 
dördüncü makam sayılmaktadır. Bektaşi meydanındaki on iki posttan biri 
de Kaygusuz'a aittir. (Hicri 800 tarihinin doğum tarihi değil, Mısır'a gidiş 
tarihi olduğu, dolayısıyla 1341- 1342'de doğmuş olabileceği, 1444'lerde de 
öldüğü öne sürülmüştür)." 
1072 Coşkun, s. 230'da "Bize aġyâr olana ḥaḳ yâr olsun" şeklindedir. 
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Dilerim dünyâda ber-ḫudâr ola1073     
 

Önümüzce ḳuyu ḳazanıň1074         
Yardımcısı Perverdgâr ola1075     
[64b] 

Ardımızca ṭaşlar atanıň1076                 

Ḳollarına ḳuvvet elleri var ola1077      
 
Bizi dünyâda ölsün diyeniň1078 

Dünyâlar durduḳca ‘ömri var ola 
 
 

Bizi nâr-ı cehenneme lâyıḳ görenin1079    

Sekiz cennet maḳâmı gülzâr ola1080         
 
Ey Ġayġusuz her kim bektâşileri zem iderse1081       

Anıň naṣibi Ḥâḳ'dan dîdâr ola1082                                
 

Nefes Ḥaṭâî1083 

 
1073 Coşkun, s. 230'da "İlâhî ol kişi ber-ḫudâr olsun" şeklindedir. Ayrıca 
bu beyitten sonra Mecmua-i Bektaşiye'de olmayan şu mısralar yer 

almaktadır: " Bizi uyur diyen gaflet içinde/ Uyansın baḫtı anıñ bî-dār 

olsun/ Bî-ṭaʻat diyenin ṭâʻatin Allah/ Ḳabul itsün yāri kir-dār olsun" 
1074 Coşkun, s. 230'da "Bizim yolumuza kuyu kazanın" şeklindedir. 
1075 Coşkun, s. 230'da "Şefaʻatçisi anıñ peygamber olsun" şeklindedir. 
1076 Coşkun, s. 230'da "Bize taşın uran cihān içinde" şeklindedir. 
1077 Coşkun, s. 230'da "Kūllarına ḳuvvet eli var olsun" şeklindedir. 
1078 Coşkun, s. 230'daki şiirde bu beyit bulunmamaktadır. 
1079 Coşkun, s. 230'da "Bizi cehenneme lāyıḳ görenin" şeklindedir. 
1080 Coşkun, s. 230'da "Yeri cennet gülü ile gülzār olsun" şeklindedir. 
1081 Coşkun, s. 230'da "Her kim bu Gaygususa söğerse" şeklindedir. 
1082 Coşkun, s. 230'da "Nasibi anıñ ḥaḳdan dîdār olsun" şeklindedir. 
1083 Bu nefes şu kaynaklarda bulunmaktadır: Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevi Edebi Hayatı ve Nefesleri, 2. 
basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1956, ss. 44-45; İsmail 
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6+5=11’li hece vezni 

İnüp yire göge1084 binâ ḳuraňlar    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
Gökde meleklere1085 secde duranlar    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
 

Şeyṭânı sürdiler fâş1086 eylediler   

Yezid'in baġrını1087 ṭaş eylediler 

Ḳırḳlar bir üzümi nȗş eylediler1088    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
 

Muḥammed ‘Alî'dir ḳurdu bu yolu1089   

Mü’mine saçıldı ṭariḳat gülü1090 

 
Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, ss. 145-146; Babek Cavanşir ve Ekber N. 

Necef (Haz.), Şah İsmail Hataʻî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, 
İstanbul, 2006, ss. 464-465; İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail Hatayî ve 
Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, ss. 456-457. 
57b'deki Hatayi mahlaslı şiirin dipnotunda Muhsin Macit'in, Hatayi'nin 
hece ölçüsüyle verilen şiirleri hakkındaki açıklamasına bakılabilir. 
1084 Özmen, Cilt:2, s. 145; Ergun, 1956, s. 44; Cavanşir ve diğerleri, s. 
464'te "İnüp yerden göğe ..."; Aslanoğlu, s. 456'da "Evvel yere göğe bina 
kuranlar" şekindedir. 
1085 Özmen, Cilt:2, s. 145; Ergun, 1956, s. 44; Cavanşir ve diğerleri, s. 464; 
Aslanoğlu, s. 456'da  "Melekler misali ..." şeklindedir. 
1086 Özmen, Cilt:2, s. 145; Ergun, 1956, s. 44; Cavanşir ve diğerleri, s. 
465'te "... düş ..." şeklindedir. 
1087 Aslanoğlu, s. 457'de "Yezid'in kalbini ..." şeklindedir. 
1088 Özmen, Cilt:2, s. 145; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 
465'te "Kırklar velâyeti fâş eylediler" şeklindedir. 
1089 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 465; 
Aslanoğlu, s. 457'de  
"... kuran bu yolu" şeklindedr. 
1090 Aslanoğlu, s. 457'de "Cennete açılır müminin gülü" şeklindedir. 
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Pîrim Ḥünkâr Hâcî Bektaş Velî1091   

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
[65a] 

Muḥammed ‘Alî'niň cem‘ine geldi1092   

Ḳırḳlarda silkinüp ayaġa durdı 

Ṭoḳsan biň ereňler semâḥıň döndi1093    

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
 

Ḥaṭâi'm der ḥatmeyledim kelâmı1094   

Evvel Cebrâʼil getürdi selâmı1095      

Bir içim ṣu virin maḥrum ḳalâmı1096  

‘Alî ile Muḥammed'in ‘aşḳına 
 

 

Nefes Pîr Sulṭan1097 

 
1091 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 
465'te  "Bir ulu dergahdır sürün bu demi"; Aslanoğlu, s. 457'de "... bu 
yolu" şeklindedir. 
1092 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 465; 
Aslanoğlu, s. 457'de  
"... vardı" şeklindedir. 
1093 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 465; 
Aslanoğlu, s. 457'de  
"... girdi" şeklindedir. 
1094 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 
465'te "Şah Hatâyi'm hatmeyledim kelamı" şeklindedir. 
1095 Özmen, Cilt:2, s. 146; Ergun, 1956, s. 45; Cavanşir ve diğerleri, s. 
465'te "Evvelâ Cibril'e verdi selâmı" şeklindedir. 
1096 Özmen, Cilt:2, s. 146; Cavanşir ve diğerleri, s. 465'te "Mahrum olmaz 
seven Şâhı, İmamı" şeklindedir. 
1097 Bu nefes için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, s. 211; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2007, s. 231; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri 
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6+5=11’li hece vezni  

Gözün açıḳ ise gel gir ḳatara1098 
Bu yol göreniňdir1099 körün degildir    
 
Ne yitirdin ne ararsın bu yerde1100      

Bu gül bülbülündür ḥârın1101 değildir   
 

Benim mürşidim Ḥaḳ1102 Muhammed ‘Alî'dir1103  

Mürşidin dîdârı Ḥaḳ dîdârıdır 
Girebilir iseň göňül evidir 
Giremez isen sakın1104 yerin degildir1105  
 

Ḳapuya varmayınca1106 dibe geçilmez      
Mürşid olmayınca müşkil seçilmez  
Çarşuya varmayınca1107 dükkân açılmaz      

 
(Haz.: A. Asude Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 
204-205. 
1098 Deligöz, s. 231'de "Eğer gözlü isen dizil katara" şeklindedir. 
1099 Deligöz, s. 231'de "Bu yol gözlünündür ..." şeklindedir. 
1100 Deligöz, s. 231'de "Aşık mısın ne ararsın bu bağda" şeklindedir. 
1101 Ergun, 2017, s. 204'te "... bârın ..." şeklindedir. 
1102 Özmen, Cilt: 2, s. 211; Ergun, 2017, s. 204'te "hak" kelimesi yoktur. 
1103 Deligöz, s. 231'de "Benim mürşüdimin gönlü ganidir" şeklindedir. 
1104 Deligöz, s. 231'de "Giremezsen senin ..." şeklindedir. 
1105 Deligöz, s. 231'de bu dörtlükten sonra diğer kaynaklarda ve 
mecmuada olmayan şu dörtlük bulunmaktadır:  
İkilik tutanın hem yüzü kara 
Cihanda kendine bir mürşit ara 
Eger Aşık isen gel gir katara 
Āşık degil isen yerin degildir 
1106 Özmen, Cilt: 2, s. 211; Deligöz, s. 231; Ergun, 2017, s. 204'te "Kapuya 
varmadan ..." şeklindedir. 
1107 Özmen, Cilt: 2, s. 211; Deligöz, s. 231; Ergun, 2017, s. 204'te 
"Çarşuya varmadan ..." şeklindedir. 
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Bedesten ararsın yerin1108 değildir             
 

Baḳ şu ereňlerden gelen da‘vâya1109         

Çaḳal kâr eylemez şâhin1110 avına1111    

Pîr Sulṭan'ım ider çaġır pîrime1112              
Erüp yetişmezse pîrim degildir1113       
 

 

[65b] Bʼism-i Şâh Nefes1114 
4+4+3=11’li hece vezni 

‘Abdallıḳın binâsını ṣorarsan 

 
1108 Özmen, Cilt: 2, s. 211; Deligöz, s. 231; Ergun, 2017, s. 204'te "... şârın 
..." şeklindedir. 
1109 Deligöz, s. 231'de "... doluya" şeklindedir. 
1110 Özmen, Cilt: 2, s. 211'de "... şâhın ...";  
1111 Deligöz, s. 231'de "Çakal kâr eylemez şahin avına" şeklindedir. 
1112 Deligöz, s. 231'de "... çağırırsın pîrine" şeklindedir. 
1113 Deligöz, s. 231'de "Gelip yetişmezse pîrin değildir" şeklindedir. 
1114 Bu şiir şu kaynak eserde bulunmamaktadır: Hamdi Birgören, Aşık 
Dertli Divanı, 2. basım, T.C. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Yayınları,  Bolu, 2016. Şiirin tenkidi; Özmen, Cilt 3, s. 365'e göre 
yapılmıştır. Özmen, Cilt: 3, s. 357'de Dertli hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Asıl adı İbrahim olan Dertli Bolu'nun Gerede ilçesine 
bağlı Şahneler (Yeniçağa) köyünde 1772'de doğdu. Babasının ölümüyle 
topraklarına el konulması üzerine civarda bir köy ağası yanında 
hizmetkarlık, Konya'da kahveci çıraklığı yaptı, seyahatle İstanbul'a ve 
Mısır'a gitti, Ankara'da  bulundu, çileli bir yaşam sürdü. Divanı eski 
harflerle ve yeni harflerle yayımlanmıştır. Döneminin en güçlü saz 
şairlerindendir. Önceleri Halveti tarikatına girdi. Sonuçta Bektaşi oldu. 
Hem tarikatı ilgilendiren, hem de aşık edebiyatını ilgilendiren şiirleri 
bulunmaktadır. Ilıman bir Ehl-i Beyt dostudur. Halk edebiyatının 
inceliklerini bilir ve onu ustalıkla kullanır. Dertli, Kara Hüseyin 
oğullarından, Bayraktar Ali ağanın oğludur. Çok gezgincilik yapmıştır. 
Haymana aşireti beyi Alişan Bey'in uzun süre konuğu olmuştur. Bolu 
beyinden de yardım görmüştür. Lirik, içten, duygulu ve hüzünlü bir 
söyleyişi vardır. Dili ustalıkla kullanır. Divan edebiyatından da 
etkilenmiştir." 
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Allah Ḥaḳ Muhammed ‘Alî ‘abdâlıdır hȗ1115  

Ḥaḳîḳat ‘ilminiň aṣlın ararsan 

Cümle ululardan ulu ‘abdâldır hȗ1116       
 

Men bu ‘abdallıḳdan girüye ḳalmam 

Ṭutdum ‘abdallıġı girüye dönmem hȗ1117  

Hem Ḥadîce hem Fâtıma hem Selmân 

Kemerbestlerin beli ‘abdâldır  hȗ  
 

Muḥammed ḳırḳlarda bir ḥayâl gördi 

Ol hayâl ne imiş aṣlına irdi    
Firdevs-i a‘lâdan içerü girdi 

Öter bülbüller güli ‘abdâldır hȗ1118   
 

Muḥammed ḳırḳlara belî bes didi 
‘Alî'yi görince Allah dost didi 

Dost1119 Muḥammed ‘abdal olmaḳ istedi   

Üçler beşler ḳırḳlar yolı ‘abdâldır hȗ1120  
 

Dertli Kemter anladın mı Ṭaḥâ'yı1121               

Seyyid Baṭṭalġâzî ‘Abdü’lvehhâb'ı 

Üç yüz altmış altı biň ḥalîfeniň ṣaḥâbı1122     

Hünkâr Hâcî Bektaş Velî ‘abdâldır hȗ     
 
 

 
1115 Özmen Cilt 3, s. 365'te "Allah bir Muhammed Ali abdaldır" 
şeklindedir. 
1116 Özmen, s. 365'te "... hu" ifadesi şiirin hiçbir yerinde geçmemektedir. 
1117 Özmen, s. 365'te "Tuttum abdallığın elden bırakmam" şeklindedir. 
1118 Özmen, s. 365'te "Öten bülbüllerin dili abdaldır" şeklindedir. 
1119 Özmen, s. 365'te "Hak ..." şeklindedir. 
1120 Özmen, s. 365'te "Muhammed Ali'nin yolu abdaldır" şeklindedir. 
1121 Özmen, s. 365'te "... hisabı" şeklindedir. 
1122 Özmen, s. 365'te "Hem doksan bin halifenin sahabı" şeklindedir. 
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Nefes Ḳul1123 
4+4+3=11’li hece vezni 
Berü gel berü bu meydân bilirsin1124  

Yedi kerre ḳonup göçen ‘Alî'dir       

 
1123 Bu nefes şu kaynaklarda bulunmaktadır: İbrahim Aslanoğlu, Kul 
Himmet, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.124; Selay Özcan, Kul 
Himmet'in Şiir Dünyası, Şiirlerinde Gelenek, Etkileşim ve Eğitim, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2011, s. 251. 
Özmen, Cilt: 2, s. 289'da Kul Himmet hakkında şu bilgilere yer 
verilmektedir: "(16.yy.) Alevi - Bektaşi yazınında en ünlü, en yaygın ve 
çok saygın bir yere sahip birkaç ozandan biri olan Kul Himmet'in yaşamı 
üzerine elimizde yeterli bilgi ve belge yoktur. Şiirlerinden Şah Tahmasb 
(ö. 1576) ve Şah Abbas (ö.1628) dönemlerinde yaşadığı öğreniliyor. 
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Varsıl (bugünkü adı Görümlü) 
köyündendir, ölünce de oraya gömülmüştür. Şiirlerine "Menakıbü'l - 
Esrar Behçetü'l - Abrar" adlı 1608 tarihinde yazılmış ve "Buyruk" adıyla 
da tanınan yapıtta rastlanması yaşadığı çağı aydınlatan başka bir ipucudur. 
Pir Sultan Abdal'ın müridi ya da çok yakını olduğu sanılıyor. Alevi - 
Bektaşi edebiyatının Pir Sultan'la birlikte en iyi örneklerini verdiği görülen 
Kul Himmet, geleneği izleyerek heceyle şiirler yazmış, kendine özgü bir 
söyleyişle günümüze dek gelebilmiş soluklu ve diri bir ozandır. 16. yüzyıl 
sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında yaşadığı kesin. Pir Sultan 1590(?) yılında 
asılınca Kul Himmet ve arkadaşları kaçıp saklanmıştır. Kul Himmet'in 
şiirleriyle beraber onu usta bellediği için aynı mahlası kullanan Kul 
Himmet Üstadım'ın (1779 - 1844) şiirleri birbirine karıştırılmış, ikisinin 
ayrı kişiler olduğu İbrahim Arslanoğlu'nun araştırmaları sonucu kesinlik 
kazanmıştır. Sivas'ın Divriği ilçesine bağh Karageban köyünde doğup 
orada ölen Kul Himmet Üstadım'ın şiirleri de geleneği izleyerek usta 
bellediği Kul Himmet'le birlikte verilmiştir. İyi bir tekke ve tarikat eğitimi 
gören Kul Himmet'in Pir Sultan Abdal'a bağlı olduğu onun çevresinde 
yetiştiği, müridi olup onu izlediği anlaşılmaktadır. Bektaşi inanç ve 
felsefesini güder. Kul Hüseyin ile Kul İbrahim ve Kul Mazlum müridleri 
ve yakın arkadaşlarıdır. Yedi Ulu ozandan biridir. Adı Pir Sultan ve Şah 
Hatayi ile birlikte anılır." 
1124 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de " Gel beri gel beri gelebilirsen" 
şeklindedir. 
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Eger Ḥaḳ'dan ḫaber alayım dir seň1125                  

Hem1126 Ḥaḳḳ'ı bâṭıldan seçen ‘Alî'dir   
[66a] 

Er-Ḥaḳ didi gülbeniň getürdi1127           

Kerâmet istedi ṣofra getürdi1128         
 
 

Muḥammed'in döşeginde oturdi1129   

‘Âşıḳlara1130 ḥulle biçen ‘Alî'dir     
 

Kim uyandırdı seksen1131 yıllıḳ ölüyü     

Kim doḳutdu1132 biň çiçekli ḥaluyı        
‘Ahd itmezden evvel1133 biň bir doluyı   

Şîrîn nȗş eyleyüp1134 içen ‘Alî'dir          
 

Ḥaydâr Ẕüʼl-feḳâr'ın ḳâna ḳatınca1135      

 
1125 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Eger şu meydanda ḫaber alırsan" 
şeklindedir. 
1126 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Ol ..." şeklindedir. 
1127 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Hu deyip de şu gülleyi götüren" 
şeklindedir. 
1128 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Kerâmet üstüne sofra getüren" 
şeklindedir. 
1129 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Peygamberin döşeginde oturan" 
şeklindedir. 
1130 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Müʼminlere ..." şeklindedir. 
1131 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Kim uyardı yetmiş yıllık ..." 
şeklindedir. 
1132 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Hem dokurdu ..." şeklindedir. 
1133 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "İntikamdan öte ..." şeklindedir. 
1134 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Nûş edip doluyu ..." şeklindedir. 
1135 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Haydar Zülfikâr'ı kına takınca" 
şeklindedir. 
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Ol sâ‘atde menziline yitince1136           
Şâhım kendin mancılıkdan atınca1137   
Andan pervâz urup uçan ‘Alî'dir1138     
 

Ḳul Himmet'im menziline varınca1139      

Ḳabaḥatıň anup1140 dâra durunca           

Farḳ olunmaz ẓılluʼllâh irince1141            

Küllî ḳabaḥatden1142 geçen ‘Alî'dir            
 
 

Nuṭḳ1143 

 
1136 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Ha deyip de ir menzile yetince" 
şeklindedir. 
1137 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Kendi kendin mancınıktan 
atınca" şeklindedir. 
1138 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Kalkıp gökte pevaz dönen 
Ali'dir" şeklindedir. 
1139 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Kul Himmet'im sırrullâha erince" 
şeklindedir. 
1140 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Eyvallah deyip de ..." şeklindedir. 
1141 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Cümle günahımız ele alınca" 
şeklindedir. 
1142 Aslanoğlu, s. 124; Özcan, s. 251'de "Cümle günahlardan ..." 
şeklindedir. 
1143 Bu şiir için şu kaynak eserlere bakılmış fakat bu şiire rastlanmamıştır: 
Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divanı (İnceleme-Metin), Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990; Faruk K. Timurtaş, 
Yunus Emre Divanı, 2. basım, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1980; N. Ziya Bakırcıoğlu, Yunus Emre Divanı, 4. basım, Ötüken 
Neşriyat, İstanbul, 2010; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (13.yy.dan 16.yy.a kadar), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 1, 
Ankara, 1998; Azmi Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve Sanatı, Bilge 
Kültür Sanat, İstanbul, 2013; M. Fatih Köksal, Ya Kebikeç Mecmualar 
Arasında, 1. basım, Kesit Yayınları, İstanbul,  2016, ss. 87-103. 
Bu nutuk şu kaynak eserde bulunmaktadır: Mustafa Tatçı, Âşık Yunus 
ve Diğer Yunusların Şiirleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, 
s. 80. 
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5+5=10’lu hece vezni 

Uyan hey ġâfil uyan hey ġâfil ‘âşıḳ1144    

Var bir mürşide ṣor niye geldün 

‘Aḳlın virüp1145 fikrini virmezsin     

Var bir mürşide1146 ṣor niye geldüň 
 

Aḫşâm olunca yataḳ gözetme 

Ṣabaḥ olunca otlâḳ gözetme 

Gel bu nefsine fırṣant gözetme1147 

Var bir mürşide1148 ṣor niye geldüň 
[66b] 

Bu bir yaylaḳdur ḳonanlar göçer 
Ansızın ecel şerbetin içer 

Bıraġur1149 fenâyı beḳâya göçer  

Var bir mürşide ṣor niye geldüň 
 

Hiç ḳulaġuzsız ḳuşlar mı uçar 

Mürşid kişiye ṭoġrı yol açar 

Mürşidsiz kişi ḳalurmış nâ-çâr 

Var bir mürşide ṣor niye geldüň 
 
Ey1150 Yunus Emre'm sen bu ögüdi 
Kendü nefsine virsen yeg idi 
Gel imdi sen bilürem dime idi1151   

Var bir mürşide ṣor niye geldüň 
 

 
1144 Tatçı, 1991, s.80'de "... ʻâşıḳ" kelimesi bulunmamaktadır. 
1145 Tatçı, 1991, s.80'de "... dirüp ..." şeklindedir. 
1146 Tatçı, 1991, s.80'de "... kâmile ..." şeklindedir. 
1147 Tatçı, 1991, s.80'de "Sen bu nefsine rahat gözetme" şeklindedir. 
1148 Tatçı, 1991, s.80'de "... ârife ..." şeklindedir. 
1149 Tatçı, 1991, s.80'de "Koyup ..." şeklindedir. 
1150 Tatçı, 1991, s.80'de "Behey ..." şeklindedir. 
1151 Tatçı, 1991, s.80'de "Bilürem dime sen de gel imdi" şeklindedir. 
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Sâḳînâme Ṭâḥir Baba'nıň1152 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâḳiyâ mey ṣun bize Âdem atânıň ‘aşkına 

Sâḳi-i Kevser ‘Aliyyü’l-Murtażâ'nıň ‘aşḳına 

Menzil-i levlâke levlâk Musṭafâ'nıň ‘aşḳına 

Mey sefîdî ver Ḥasen Ḫulḳı’r-Rızâ'nıň ‘aşḳına  

Ṣun şarâb-ı la‘li şâh-ı Kerbelâ'nıň ‘aşḳına 
 

Ol şarâb-ı lâ-yezâlî nȗş iden mestâne hȗ 

‘Ayş ü ‘işret itmege cem‘ oldılar dîvâne hȗ 

Na‘ra-i hȗ çekerler1153 ‘aşḳ oduna pervâne hȗ   

Ḫalḳa-i cem‘-i muḥabbet ḳurdılar meydâne hȗ 

 
1152 Tahir Baba ve  bu müzdeviç muhammesi için şu kaynaklara 
bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, s. 315-321; Özlem 
Takır, Ali Rıza Öge'nin Kaydettiği Şiir Mecmuası Üzerine Tetkik 
(541-700. sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2018, ss. 467-468.  
Özmen, Cilt: 3, s. 315'te Tahir Baba hakkında şu bilgilere yer vermiştir: 
"Gerçek kimliği aydınlığa çıkarılamamıştır. Şiirlerini kendisi derlemiştir. 
Bilinen on sekizinci yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanı olduğudur. 
Liımuharrihi Tahir zade adındaki bir dergide, aruz ölçüsüyle yazmış 
olduğu şiirleri var.  Yaşamı hakkında, ayrıntılı bilgi yok. Bir ara Mısır'daki 
Kaygusuz Abdal dergahinda, hizmet ettiği şiirlerinden anlaşılıyor. 
Oldukça başarılı şiirler yazmıştır. Osmanlıca "terkip" lerle, "mazmun" 
larla ve 
sözcüklerle dolu olan şiirlerde Tahir'in başarılı dili ağdalı ve ağırdır. Bütün 
şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Şiirlerinde divan geleneğini sürdürür. 
Yeni ve özgün buluşları yoktur. Kırsal kesimde adı bilinmez. Tahir 
çağının ünlü şairlerindendir. Kentlilerin ozanıdır. Hep On iki imama 
duyduğu sevgiyi, saygıyı sergiler. Geleneğe uymakla yetinir. Şeriatın 
koyduğu yasalarla savaşmaya çalışır." 
1153 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "Naʻra-i hû çekdiler ..." 
şeklindedir. 
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Doldur1154 ey sâḳî ‘Ali Zeyne’l-‘Abâ'nıň ‘aşḳına   
[67a] 

Menba‘-ı ‘ilm-i ḥaḳîḳî gevher-i kân bizdedir1155   

Kenz-i maḥfîniň rumȗzı sırr-ı Ḳur’ân bizdedir 
Ol şarâb-ı câvidân âmâde el’ân bizdedir1156     

Ḳaṭreyüz ammâ velâkin baḥr-i ‘ummân bizdedir 

Nȗş idelim Bâḳır-ı cȗ seḫânın ‘aşḳına1157      
 

Ol biziz kim şeş cihetden ḥaḳ görürüz bî-ḳuṣȗr 

Sâcidiz dâʼim cemâle olmazız teb‘îd dȗr1158      

Kâmil-i insanı iz eyledikde Ḥaḳ'dan ẓuhȗr1159       

İçelim îmânımızdır bâde-i câm-ı ṭahȗr1160              

Ca‘fer-i Ṣâdıḳ imâm-ı muḳtedânın ‘aşḳına 
 

Câr-ı ‘unṣur-ı ḥaḳîḳîdir dilâ meddâḥımız 

Pȗte-i ‘aşḳ içre ḳâl oldı1161 bizim ervâḥımız          

Şöyle bil iksîr-i a‘ẓamdır şehâ iflâḥımız 

Vir içelim bâde-i ḥamrâ bugün ıṣlâḥımız 

 
1154 Özmen, Cilt: 3, s. 319'da "Döndür ..."; Takır, s. 467'de "Döndiler ..." 
şeklindedir. 
1155 Özmen, Cilt: 3, s. 319'da  "Menba' - ı ilm - i hakiki gevher - i aşk 

bizdedir"; Takır, s. 467'de "Menba-ʻı ʻâlem hakîkî güher-i aşk bizdedir" 
şeklindedir. 
1156 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "ol şarâb-ı câvidân ammâ ki 

elʼân bizdedir" şeklindedir. 
1157 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "Nûş idelim Bâḳır-ı cûd-i 

seḫânın aşkına" şeklindedir. 
1158 Özmen, Cilt: 3, s. 319'da "Sâcidiz her dem cemâle olmazız tebʻîd ü 
dur" şeklindedir. 
1159 Özmen, Cilt: 3, s. 319'da "Kâmil-i insan-ı Hakk'ız eyledik Hak'dan 
zuhur" şeklindedir. 
1160 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "İçelim sâki getir ol bâde-i 
câm-ı tahûr" şeklindedir. 
1161 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "Pûte-i ʻaşk içre hal oldu ..." 
şeklindedir. 
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Şâh-ı Kâẓım Hâdi-i râh-ı Ḫudâ'nıň ‘aşḳına 
 

Biz muḥibb-i ḫânedâňız ‘ârif-i ‘irfân biziz 

Âyet-i seb‘a’l-mesânî ḳâf-ı ve’l-Ḳur’ân biziz 
Olmuşuz renc-i ‘anâ hem dertlere dermân biziz 

Bî-teḳayyüd zehr nȗş eyler velî merdân biziz  

Getür ey sâḳî ‘Alî Mȗsâ Rıżâ'nıň ‘aşḳına1162 
 

Ol yüz elli ḫarfimizdir aṣl-ı Ḳur’âni’l-Ḥakîm1163     

Bizdedir esmâ-i küllî bizdedir ism-i ‘aẓîm 
Dest ü pâ vü hem cemâl-i âdem-i veche’l-kerîm 

İçelüm sâḳî getür ol bâde-i ‘aşḳ-ı ḳavîm1164 

Şâh-ı Taḳî server-i Âl-i ‘Abâ'nıň ‘aşḳına1165 
 
 
 
[67b] 

Kimse yoḳ nȗş itmedik bezm-i ezel peymânını 

Bir daḫi nȗş idelim1166 ‘âşıḳ o mey ‘irfânını             

Perdeler sedd1167 itdi Ḥaḳ böyle ḳurup devrânını     

Sâḳıyâ ver içelim ehl-i dilin îmânını                    

Şâh Naḳî sırr-ı hel atânın ‘aşḳına1168   

 
1162 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "... Mûsa er-Rızâ'nın aşkına" 
şeklindedir. 
1163 Özmen, Cilt: 3, s. 319; Takır, s. 467'de "Ol yüz elli altı harfiz ..." 
şeklindedir. 
1164 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 467'de "Sâkiyâ doldur içelim bâde-i 
aşk-ı kavîm" şeklindedir. 
1165 Takır, s. 467'de "Şah-ı Nakî ..." şeklindedir. 
1166 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Bir dahi nuş eyledi ..." 
şeklindedir. 
1167 Özmen, Cilt: 3, s. 320'de Perdeler sırr itdi ..."; Takır, s. 468'de 
"Perdeler setr itdi ..." şeklindedir. 
1168 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Şah Naki sırr-ı Aliyy-i hel 
atanın aşkına" şeklindedir. 
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Biz ḳadîmî ‘âşıḳız hem dilâ emvâcıyuz1169    

Ḥamdüʼlilâh biz muḥabbet-i ḥânedân-ı nâciyüz1170     

Rȗḥ şinâsız Ka‘be bünyâd olmadan hem hâcıyuz 

Sâḳıyâ mey ṣun bize1171 ‘âşıḳların ser-tâcıyuz      

Şâh Ḥasene’l-‘Askerî ḳadr-i  ‘ulânıň ‘aşḳına 
 

Sâlik-i râh-ı Ḫudâ'yız eylesün münkir cidal1172           

Çün didi esmâ-i küllî aňladıḳ ol bî-bedel 
Âdeme keşf eyledi her rumuzın lem-yezel1173           

Sâḳıyâ doldur içelim bâde-i câm-ı ezel1174         

Ol Muḥammed Mehdî Ṣâḥib-i Zamân'ıň ‘aşḳına 
 

Biz fenâfiʼllâh ile alduḳ bu diller kâmını 

Birbirin yâd eyledin aṣl-ı cihânıň nâmını              

Geçmişüz murġ-ı hümâyuz kȗhi ḳâfıň dâmını 

Sâḳıyâ âmâde ḳıl nȗş idelim ‘aşḳ câmını 

Cârde-i Ma‘ṣȗm Pâk-i nevresânıň ‘aşḳına 
 
Varlıġına1175 âl-i evlâdın cihan buldı sebât    

Zinde oldı mürde diller cisme erişdi ḥayât 
Anların sırrıyla şâhım küşad oldı nikât 

 
1169 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Biz Kadîm-i ʻaşıkız ʻaşkın 
dilâ emvâcıyuz" şeklindedir. 
1170 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Hamdülillah kim muhibb-i 
hanedan-i naciyiz" şeklindedir. 
1171 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Sâkiyâ sun bâdeyi ʻâşıkların 
ser-tâcıyız" şeklindedir. 
1172 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "... ḫazel" şeklindedir. 
1173 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Âdeme keşf eyledi esrâr-ı 
remzin lem-yezel" şeklindeddir. 
1174 Özmen, Cilt: 3, s. 320'de "İçelim îmânımızdır bâde-i câm-ı ezel" 
şeklindedir. 
1175 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Varlığıyla ..." şeklindedir. 
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Olmaḳ isterse sitâdır himmet-i şâh-ı velât1176  

Ṭâhirâ cânıň fedâ ḳıl ḥanedânıň ‘aşḳına 
 
 
 

[68a] Nefes Pîr Sulṭan1177 
6+5=11’li hece vezni  
Güzel âdem1178 saňa bir sualim var  

Muḥammed ‘Alî'niň1179 gülü nerd’olur       

Ẓâhirde bâṭında bir gerçek ersin1180             
Taňrı'nın ‘arslanı ‘Alî nerd’olur1181                
 

Serim ḳoydum ereňleriň yoluna 
Göňül1182 de ‘arż ider cennet baġına          

Muḥabbetiň ırmaġınıň seline 
Uġrayan melegin yolu nerd’olur 
 

 
1176 Özmen, Cilt: 3, s. 320; Takır, s. 468'de "Olmak isterse sana dil-i 
himmet şâh-ı velât" şeklindedir. 
1177 Bu nefes için şu kaynaklara bakılabilir:  İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, s. 280; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2007, s. 234-235; Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir 
Sultan Abdal, Derin Yayınları, İstanbul, 2010, s. 275. 
1178 Özmen, Cilt: 2, s. 280; Deligöz, s. 234; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 
275'te "Güzel aşık ..." şeklindedir. 
1179 Deligöz, s. 234; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Kudret bağçasının 
..." şeklindedir. 
1180 Deligöz, s. 234; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "... kamil cansın" 
şeklindedir. 
1181 Deligöz, s. 234; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Tanrı'nın arslanı 
şâhım nerd'olur" şeklindedir. 
1182 Deligöz, s. 234'te "Gönüller ..." şeklindedir. 
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Yalancı dünyânıň vârın getüren1183     
Gögercin donuna girüp oturan 
Zemherîde ġonca güller bitüren1184             
Pîrim Hâcî Bektaşı Velî nerd’olur1185        
 
 
 
Yedisi sırda ‘ayandır beşi1186   

Cümlesini bozar1187 taḳdîriň işi                 
Üç yüz altmış altı deryanıň başı 

Aḳan ırmaġıň seli nerd’olur1188             
 

Pir Sulṭân'ım eydür üçler yediler 

Ereňler ḳılıcın yola ḳodılar              

Cevab virin müderrisler ḳażılar1189          

Ḳudret baharının güli nerd’olur1190       
 
 
 

 
1183 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Bu dünyanın varın 
yogun bitiren" şeklindedir. 
1184 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "... yetiren" 
şeklindedir. 
1185 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Kudretten açan gül 
dalı nerd'olur" şeklindedir. 
1186 Özmen, Cilt: 2, s. 280'de "Yedisi sırdadır ayanda beşi"; Deligöz, s. 
235'te "... ıyandır beşi"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Yedisi sırdadır 
..." şeklindedir. 
1187 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Tedbirle bozulmaz 
..." şeklindedir. 
1188 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Çağlayıp akan su 
başı nerd'olur" şeklindedir. 
1189 Deligöz, s. 235'te "Haber virsin müderrisler müftîler" şeklindedir. 
1190 Deligöz, s. 235; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 275'te "Hah Tanrı'nın arslan 
kulu nerd'olur" şeklindedir. 
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Nefes Pîr Sulṭan1191 
6+5=11’li hece vezni 

Tâ "ḳâlȗ belâ"dan sevdiň sevişdiň1192       

Ezelden bizimle yârdır muḥabbet1193       

Pîrler naẓarında iḳrâr ḳomuşduḳ1194      

Mü’mine ḳadîm iḳrârdır muḥabbet   
 
 
[68b] 

 
1191 Bu nefes, bazı farklılıklar olsa da; Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun,  2017, 
ss. 224-26; Nami Coşkun, 2017, s. 430-31; Selay Özcan, 2011, s. 267-68;  
İbrahim Aslanoğlu, Kul Himmet, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 1997, 
s.136'da Kul Himmet'e ait görünmektedir.  
Bununla birlikte;  Abdülbaki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir 
Sultan Abdal, Derin Yayınları, İstanbul, 2010; Haydar Deligöz, Pir 
Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007. Bu eser ve çalışmalarda 
bulunmamaktadır.  
Aynı zamanda bu nefesin bir benzeri; Babek Cavanşir ve Ekber N. 
Necef, Şah İsmail Hatâî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, 
İstanbul, 2006, ss. 463-464'te bulunmaktadır. Pir Sultan Abdal (d.? - ö.?), 
Hatâî (d.1487 - ö.1524) hemen hemen aynı yıllarda yaşamışlardır. Kul 
Himmet'in (d.? - ö.?) ise her ikisinden sonra 16.yy.ın sonları ve 17.yy.ın 
başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu yüzden bu nefesin bu üç şair 
-aynı zamanda bu üç şair yedi ulu ozan arasında sayılmaktadır- arasında 
birbirlerine nazire olarak yazılma ihtimali de vardır. Tüm bunlara 
istinaden nefesin Kul Himmet'e atfedildiği kaynakların fazlalığından 
dolayı bu çalışmada nefes, Kul Himmet adına kaydedilmiştir. 
1192 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430; Özcan, s. 
267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "... sevdik seviştik" şeklindedir. 
1193 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430'da 
"Bizimle ezelî ..." şeklindedir. 
1194 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430'da "Üstad 
mezarında ikrar konuştuk"; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da 
"Ustaz nazarında ikrara düştük" şeklindedir. 
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Muḥabbet eyleyen1195 naṣîbiň alur        

Muḥabbet ehli olan ḳısmetiň bulur1196    

Ser-çeşme Muḥammed ‘Alî'den gelür   

Ṭalġası tükenmez göldür muḥabbet    
 

Muḥabbetdir yerin gögüň diregi   
Yanar muhabbet ehliniň çıraġı1197         

‘Aşıḳ Beytuʼllah'dır ma‘şȗḳ duraġı1198     

Ḥaḳ naẓar iddügi yerdir muḥabbet  
 

Ḥaḳ Muḥammed ‘Alîʼniň ortasında1199 

Firdevs baġçesinde ‘aşḳ ḥaznesinde1200 

Ḳudreti ḳanat bileniň içi zehresinde1201     

Cebrâʼil'iň gördügi nurdur muḥabbet 
 

 
1195 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431'de 
"Muhabbet idenler ..."; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da 
"Muhabbet edenler muradın alır" şeklindedir. 
1196 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431'de 
"Muhabbet ederse derd ehlin bulur"; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 
136'da "Muhabbet ehli de birbirin bulur" şeklindedir. 
1197 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431'de 
"Muhabbet edenin yanar çırağı"; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 
136'da "Muhabbet ehlinin yanar çırağı" şeklindedir. 
1198 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431'de "Aşıka 
beytullah maşuk durağı"; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da 
"Aşıkın Beytullah olur durağı" şeklindedir. 
1199 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430'da "Allah 
Muhammed Ali ortasında"; Özcan, s. 267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da 
"Allah bir Muhammed  Âl'ortasında" şeklindedir. 
1200 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430; Özcan, s. 
267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da  "Beytüllah içinde Hak haznesinde" 
şeklindedir. 
1201 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 224; Coşkun, s. 430; Özcan, s. 
267; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "Kudret kandilinde aşk sahrasında" 
şeklindedir. 
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Yaz bahardur illerimiz ḳış olmaz        
Öter bülbülleriniň1202 dilleri durmaz        

Ḳoḫusı ṭokunmaz gülleri ṣolmaz1203       

Şöyle bir bahar deli yazdır muḥabbet1204   
 
 

Pir Sulṭân'ım bu maḳam özge maḳamdır1205   

Ḳudret mührü1206 On İki İmam'dır          

Güzel şâhıň naẓarında tamamdır1207     

Cemâliň vaṣl-ı dîdardır muḥabbet1208     
 
 

 
1202 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431; Özcan, s. 
268; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "Öter bülbülleri ..." şeklindedir. 
1203 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431; Özcan, s. 
268; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "Kohusı tükenmez hem rengi solmaz" 
şeklindedir. 
1204 Özmen, Cilt: 2, s. 301'de "Acem bağı var gülzardır muhabbet"; 
Ergun, 2017, s. 225; Coşkun, s. 431'de "Acep bağı var gülzardır 
muhabbet"; Özcan, s. 268; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "Bir acaip bağ-ı 
gülzardır muhabbet" şeklindedir. 
1205 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 226; Coşkun, s. 431'de "Kul 
Himmet'im makam ..."; Özcan, s. 268; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da "Kul 
Himmet'im bu makam ..." şeklindedir. 
1206 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 226; Coşkun, s. 431'de 
"Muhabbet mühri ..."; Özcan, s. 268; Aslanoğlu, 1997, s. 136'da 
"Muhabbetin pîri ..." şeklindedir. 
1207 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 226; Coşkun, s. 431'de "Güzel 
şâhın huzurunda ..." şeklindedir. 
1208 Özmen, Cilt: 2, s. 301; Ergun, 2017, s. 226; Coşkun, s. 431'de " 
Hakikat vasıl - ı yardır mahabbet"; Özcan, s. 268; Aslanoğlu, 1997, s. 
136'da "Hahikate vasıl eder muhabbet" şeklindedir. 
Ayrıca mecmuadaki bu şiirde olmayıp diğer kaynak eserlerde bulunan 6 
dörtlük daha vardır. Yukarıda adı geçen kaynak eserlere bakılabilir. 
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Nefes Cesârî1209 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Biz ki Rȗm abdâlıyuz her yerde var dergâhımız 

Ḥânıḳâh-ı ‘aşḳ olur her dem ziyâretgâhımız 

Ḥâcî Bektaş-ı Velî'niň erleri dirler bize 

Bende-i muḳbilleriz sırr-ı ‘Alî'dir şâhımız 
 

Terk-i tecrîd-i fenâ oldugumuzdur1210 luṭf-ı Ḥaḳ    

Görmişiz biz1211 kendimiz pes menziline müstaḥaḳ    

Men ‘araf sırr-ı rumȗzundan yüri al bir sebaḳ  

Oḳıyup ‘ilm-i ledünnî olagör agâhımız 
 
[69a] 

 
1209 Şiirin başlığında nefes ismi geçse de şiir aslında müzdeviç murabba 
nazım şeklinin özelliklerini taşımaktadır. Bu yüzden müzdeviç murabba 
olarak değerlendirilmiştir. Özmen, Cilt 4, s. 299'da; Nami Coşkun, Ali 
Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası ÜzerindeTetkik (217-380. Sayfalar)-
İnceleme-Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2017, s. 131'de; Müslih Sezer, Cesârî Dîvânı, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, s. 370'te; Yasemin 
Akkuş, Benderli Cesârî'nin (Ölüm:1829) Dîvânı ve Dîvançesi 
(İnceleme-Tenkitli Metin), İstanbul, 2010, s. 1234-1235'te yukarıdaki 
şiir bulunmaktadır. Özmen, Cilt: 4, s. 299'da Cesari hakkında şu kısa bilgi 
verilmiştir: "Gerçek kimliği üzerine çok az bilgi olan Cesari'nin, on 
dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında yaşadığı söylenir. Kendisi hem Mevlevi, 
hem de Bektaşi olarak tanınır. Benderli'dir. Asıl adı Hasan'dır. Genç 
yaşında Kur'an'ı ezberlemiş. Bir ara müezzinlik yapmış, sonra Yeniçeri 
katipliğinde bulunmuş. Benderli Halil Vehbi'ye hizmet etmiş, onun 
şiirlerine nazireler yazmıştır. 1829'da öldüğü sanılıyor." 
Mehmet Orhan, Benderli Cesârî Dîvânı, Hayatı, Dîvânındaki 
Mazmunlar, Dînî-Tasavvufî Kavramlar ve İnsan, Gaziosmanpaşa 
Üniversitsi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat, 2012. Bu yüksek lisans tez 
çalışmasında yukarıdaki şiire rastlanmamıştır. 
1210 Özmen, s. 299'da ve Coşkun, s. 131'de "... bulduğumuzdur ..." 
şeklindedir. 
1211 Özmen, s. 299'da "... ki ..." şeklindedir. 
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On sekiz biň ‘âlemiň biz1212 kâinâtıň ‘aynıyuz1213 

Nüsḫa-i kübrâ ve ṣuġrâ mümkinâtıň ‘aynıyuz 

Ḫalḳ olunmuş ne ki var eşyâ-yı zâtıň ‘aynıyuz1214   

Nȗr ile pertev ṣalar dünyâya mihr ü mâhımız 
 

Zâhidâ bu ‘aşḳa sâlik ‘âşıḳ-ı ṣâdıḳlârız1215 

Nuṭḳ-ı Ḥaḳḳ güftâra  mâlik ‘âşıḳ-ı ṣâdıḳlârız 

Sür‘at ile hâkezâlik ‘âşıḳ-ı ṣâdıḳlârız 

İr görür maḳṣȗd-ı menzilgâha ‘âlî râhımız 
 
Ey Cesârî mübtelâlardır serîrî çeker1216      
Çille-i merdân Rüstem yayıdur ister çeker1217 

Gâh olur iňler derȗnum gâh olur ġamlar çeker 
Artar eksilmez gider bu nâle-i zâr âhımız1218     
 

Ġazel-i Naẓîfî1219 

 
1212 Özmen, s. 299'da ve Coşkun, s. 131'de "... bu ..." şeklindedir. 
1213 Sezer, s. 370'te "On sekiz biñ ʻâlemeşyâ-yı ẕâtıñ ʻuyunuyuz"; Akkuş, 

s. 1234'te "On sekiz biñ ʻâlem-i eşyâ vü ẕâtuñ ʻaynıyuz" şeklindedir. 
1214 Sezer, s. 370'te ve Akkuş, s. 1234'te "Bu zemîn ü âsumân ol kâʼinâtın 

ʻaynıyuz" şeklindedir. 
1215 Bu bendin ilk iki mısrası Sezer, s. 370'te şu şekildedir: "ʻAşḳa sâlik 

ʻâşıḳ-ı ṣâdıḳlarız/ Mâlik-i ʻâşıḳ ü ṣâdıḳları nuṭḳ-ı Ḥaḳ güftâra". 
1216 Özmen, s. 299'da "Ey Cesârî müptelâdır seriri daim yerler çeker"; 
Coşkun, s. 131'de " Ey Cesârî müptelâlardır seriri daimâ yerler çeker"; 
Akkuş, 1235'te " Ey Cesârî müptelâlar derd-i ser bir bir çeker" 
şeklindedir. 
1217 Özmen, s. 299'da "Çille-i merdânı Rüstem, ya bodur ester çeker"; 
Çille-i merdânı restim ya budur ester çeker" şeklindedir. 
1218 Özmen, s. 299'da ve Coşkun, s. 131'de  "... cangahımız"; Akkuş, 
1235'te "Artar eksilmez keder bu nâle zâr [u] âhumuz" şeklindedir. 
1219 Bu şiire şu kaynakta rastlanmıştır: Nami Coşkun, Ali Rıza öge'nin 
Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)-İnceleme ve 
Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, 
s. 523-524.  Nami Coşkun'un tez çalışmasının 30. sayfasında Nazifî ile 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün1220 

‘Aşḳıyla1221 sâḳî demine bâde-i aḥmer çekeriz 
Sükker-i şerbet femine mâh-ı münevver çekeriz1222 
 
Biz güzeliň hengine biz emre tîriz rengineyiz1223 
Düşmanımız cengine biz tîġ-ı mücevher çekeriz1224 
 

Biz güzellik ‘âşıḳıyuz vuṣlatınıň lâyıġıyuz1225 

Ehl-i diliň ṣâdıġıyuz uġrına cân ser çekeriz 
 

 
ilgili şu kısa bilgi verilmiştir: "19. Asır Bektaşi şairlerindendir. Hayatı 
hakkında bilgi sahibi değiliz. Çalışmamızda bu şairin bir şiiri yer 
almaktadır. Bu şiir hece ölçüsüyle söylenmiş nefestir." Gözde Tekin'in 
yazmış olduğu Nazifi maddesinde (d.?/? - ö.?/?) 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5958 (07.02.2019)] şu bilgilere yer verilmektedir: "Hayatı 
hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Nazifî'nin varlığı Saadettin Nüzhet 
Ergun'un Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı eserinde yer alan 
Nazif mahlaslı bir nefesten anlaşılmaktadır. Ayrıca Şahin 
Köktürk'ün Amasya Cöngü adlı eserinde de bir şiiri yer almaktadır. 
Nazifî'nin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için 
de geçerlidir. Cönk ve mecmualar üzerine yapılacak çalışmalar ile şairin 
hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir." Gerek 
Nami Coşkun'un tez çalışmasında gerekse Gözde Tekin'in yazmış olduğu 
maddede bahsedilen kişi aynıdır. Mecmuadaki bu şiir de Nazifi'nin daha 
önceden bilinmeyen bir şiiri olması kuvvetle muhtemeldir. 
1220 Coşkun'un tez çalısmasında geçen bu şiir dörtlük nazım birimi ve 
5+3=8'li hece vezniyle verilmiştir. 
1221 Coşkun, s. 523'te "Şevḳle ..." şeklindedir. 
1222 Coşkun, s. 523'te "Lebleri sükker-femine/ Ol meh-i enver çekeriz" 
şeklindedir. 
1223 Coşkun, s. 523'te "Çün gül ahnegine biz/ İrmedeyiz, rengine biz" 
şeklindedir. 
1224 Coşkun, s. 523'te "Düşmanların cengine biz/ Tîğ ile hençer çekeriz" 
şeklindedir. 
1225 Coşkun, s. 524'te "Biz ezelî mest ü harâb/ Göz yaşımız sîne-bir bâb, 

İçdiğimiz sanma şarâb/Curʻa-i Kevser çekeriz" şeklindedir. 
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Dile ḥarâm itmekiçün ḫubları râm itmekiçün1226 

Ḫalḳa niẓâm itmekiçün virdimiz ezber çekeriz 
 

‘Âşıḳ-ı bî-fend olanıň Yȗsuf-ı mânend olanıň1227 

Merd hünermend olanıň altına ‘aşḳar çekeriz 
 
 

Bir gülin bendesiyüz ‘âşıḳ-ı efgendesiyüz1228 
Bende-i ser-mendesiyüz uġrına hem ser çekeriz 
[69b] 

Âb-ı ḥayâtı ezelî verdi Ḫudâ lem-yezelî1229 

Beslemege her güzeli sofra-i Ḳanber çekeriz 
 

Biz ḥarâbâtız ezelî dilde muḥabbet sezelî1230 
Odamıza her güzeli kendüsi ister çekeriz 
 
Dest kemer bestemiyân oldı ereňlere ‘ayân1231 

Sırrımıza ḳondı hemân sikke-i Ḥaydâr çekeriz 
 

Baḳmâ Naẓîfî sîneme ṣabr ide gör her eleme1232 

Çâre budur ref-‘i ġama bir ṭolu ṣaġar çekeriz 

 
1226 Coşkun, s. 523'te "Dostumuzun dostluğuna/ Düşmanımızın 
hodluğuna, Münkirlerin yokluğuna/ Virdimiz ezber çekeriz" şeklindedir. 
1227 Coşkun, s. 524'te "ʻÂşkına pür-fer olanın/ Yûsuf-ı mânend olanın, 
Merd-i hüner-mend olanın/ Altına aşkar çekeriz" şeklindedir. 
1228 Coşkun, s. 523'te" Bir güzelin bendesiyiz/ Bende-i şermindesiyiz, 

ʻÂşkının efgendesiyiz/ Uğrına cân ü ser çekeriz" şeklindedir. 
1229 Coşkun, s. 524'te "Âlem-i hûn-ı ezelî/ Vird-i Ḫudâ lem-yezelî, 
Beslemekle her güzeli/ Sofrra-i Kanber çekeriz" şeklindedir. 
1230 Coşkun, s. 523'te "Mest ü müdâmız ezelî/ Dilde muhabbet sezeli, 
Bezmimize ol güzeli/ Kendisin ister çekeriz" şeklindedir. 
1231 Coşkun, s. 523'te "Virdi bize pîr-i mugân/ Dest-i elest bestemiyân, 
Serimize kondı hemân/ Sikke-i Hayder çekeriz" şeklindedir. 
1232 Coşkun, s. 524'te "Bakma Nazîfî siteme/ Sabr  idegör bu eleme, Çâre 

budur ref-ʻi gama/ Bir dolu sagar çekeriz" şeklindedir. 
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Ġazel1233 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Ṣanman bizikim beste dil-i nefse ḳavîyüz 

Biz ḫâke ḳadem Âl-i‘abâ-yı Muṣṭafâvîyüz   

Ne ḫavf-ı emîrân bilüriz ne bedevîyüz 

Râżî şüde-i ḥükm-i ḳażâ Murtażâvîyüz 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

 
1233 Şiirde başlık olarak gazel ifadesi varsa da aslında şiir mütekerrir 
müseddes nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Özmen, Cilt 4, s. 297'de Esad Baba hakkında, 
"Gerçek kimliği açık olarak bilinmeyen Esat Baba, on dokuzuncu 
yüzyılda yaşamış bir Bektaşi ozanıdır. İstanbulludur. Aksaray'da, Horhor 
çeşmesinin arkasında bulunan Şekerci Sokağı'nda oturur ve evinde kutsal 
tarikat törenleri düzenlermiş. 1826 yılında yeniçerilerin ortadan 
kaldınldığı zaman evinde öldürülmüş. Aksaray'daki bu semt şimdi 
yıkılmış. Yeni bir düzenlemeye uğramıştır." denmektedir. Aynı zamanda 
hece vezniyle yazılmış bir şiir örneği de mevcuttur. Aynı bilgiler Ergun, 
2017, s. 349'da da verilmiştir. Aynı şiir örneği Ergun'un eserinde de 
vardır. Murat Demir, Ali Rıza Öge'nin Bektaşi Şairleri Antolojisini 
Tetkik (52-216. sayfalar) - İnceleme ve Metin, Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2016, s. 24, 171. Bu tez 
çalışmasında Esad Baba hakkında  Ergun'un verdiği bilgiler ve aynı  şiir 
örneği vardır.  Ayrıca, Ergun, Cilt 3, 1960(?), s. 1316'da Esad Baba 
hakkında yukarıda zikredilen bilgilerin aynısı ve aynı şiir örneği burada da 
bulunmaktadır. Hatta Ergun, 1316. sayfanın devamında daha birçok 
Esad mahlaslı şairden söz etmiştir. Fakat bunların çoğu mevlevidir.  
Ayrıca; Hava Kocaaslan, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 1. Cilt S. 1-
233, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2009, ss. 
100-107. Bu tez çalışmasında belirtilen sayfalarda Esad isminde veya 
mahlasında 21 kişiden söz edilmektedir. Bunların hepsi şair değildir. 
İçlerinde vakanüvis, nâzır, mevlevi, müderris, katip olanlar da vardır. Şiir 
örneği verilen şairlere bakıldığında hiçbirinde Alevi-Bektaşi meşrep bir 
ipucu bulunmamaktadır. İlaveten Özmen ve Ergun'un verdiği ölüm yılı, 
Tuhfe-i Naili'de geçen Esad mahlaslı şairlerin hiçbirinin ölüm yıllarıyla 
örtüşmemektedir. Mecmua-i Bektaşiye'de geçen ve kuvvetle muhtemel 
Esad Baba'ya (ö.1826) ait olan yukarıdaki şiir ise mevcut kaynakların 
hiçbirinde bulunmamaktadır. 
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Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 
 

A‘vân-ı Yezid'in hele ḫâṣmânıyuz el-ḥaḳ 

La‘net kişi îmân u dil ü cânıyuz el-ḥaḳ 

Bu ma‘rekeniň Sâm ve Nerîmân'ıyuz el-ḥaḳ 

Evlâd-ı Ḥüseyniň ḳul-ı ḳurbânıyuz el-ḥaḳ 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 
 

Yoḳdur bizi tekdîre ḫavâricde liyâḳat 
Ednâmız ider ‘âlemi bir dem ile dehşet 

Eyâ nidelim böyle imiş ḥükm-i müsebbit 
Cân bâş fedâ eyleyen Es‘ad'a sa‘âdet 

İḳrârımıza ser viririz ‘ahd-i ḳavîyüz 

Biz şâh-ı velâyet ḳulıyuz hem ‘alevîyüz 
 
 
[70a] Vehhâb Ümmîniň1234 

 
1234 Mustafa Tatçı, Elmalı'nın Canları, MEB Yayınları: 3769, İstanbul, 
2003, s.57; Mustafa Tatçı ve Ahmet Ögke, Elmalılı Vâhib Ümmî 
Halvetî Dîvân-ı İlâhiyât, 2. basım, H Yayınları:33, İstanbul, 2016, ss. 
312-313.  
Hilal Erdoğan'ın yazmış olduğu Vahip Ümmi maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5368] şair hakkında şu bilgilere yer vermiştir: "Vahip Ümmi, 
Abdülvahap tekke şairi (d.?/? - ö.1595) Asıl adı Şeyh Abdülvahhab olup, 
Vâhib Ümmî ismiyle bilinmektedir. Antalya'nın Elmalı kasabasında 
doğmuştur.  Ali Torun, Osmanlı Müellifleri'nde adı geçen bu şahsın 
hayatına dair bir bilgi bulamadığını söyler.  
S. Nüzhet Ergun ve Abdurrahman Güzel, şairin asıl adını Abdulvahhab-
ı Elmalı olarak kaydedip, şairin doğum tarihi kesin olarak bilinmediğini 
söylemektedirler. Şeyh Abdulvahhab, Halveti tarikatının Yiğitbaşı (orta 
kol) şubesini kuran Yiğitbaşı Ahmet Şemseddin Marmaravî'nin 
halifesidir.  Şeyhinden bir şiirinde "Pirim Ahmed delîlim Hû ne gam 
zikrim hidâyettir" mısralarıyla bahsetmektedir. "Vâhib Ümmî, Vâhibi, 
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 8+8=16'lı hece vezni1235 

Evliyâdan sır ṣorarsan ṭoḳuz dürlü nişan gerek1236     

Evvel ḳabu şerî‘atdir güneş gibi ‘ayan gerek 
 

Âyet ile ḥadîs ile aňlayana virdim cevâb1237      
Andan öte içerüye1238 levvâmeye seyrân gerek  
 

Şerî‘atden ṭarîḳatden içerüsi sır iledir1239              

‘Âḳıl oňa ‘ârif olmaz mülhemeye1240 vicdân gerek    
 

Dördüncüsü muṭmainne manṣȗr bilür bu menzili 

 
Vehhâb, Vâhâb, Vehâbî ve Vehâb" olmak üzere çeşitli mahlaslar 
kullanmıştır. Bunların yanında "miskin, dermend, bî-çâre, âciz, derviş" 
gibi sıfatları da kullandığı görülmektedir... Hayatı hakkında yeterince bilgi 
bulunmayan Vâhib Ümmî'nin ölüm tarihi de kesin olarak 
bilinmemektedir. Abdülbaki Gölpınarlı ve Vasfi Mahir Kocatürk'ün 
şairin 16. yüzyılda yaşamış olabileceğine dair görüşlerini aktaran Torun, 
şairin şiirlerinde mürşidi Yiğitbaşı Ahmet Marmaravî ve Fuzulî'den 
bahsettiğini belirtmektedir. Yiğitbaşı Ahmet Marmaravî'nin 1514'te 
Fuzulî'nin ise 1556'da vefat ettikleri göz önüne alınırsa, şairin bu 
tarihlerden sonra öldüğü sonucuna varılmaktadır. Torun, yeni bir belge 
bulunana kadar Vâhib Ümmî'nin ölüm tarihinin 1595 olarak kabul 
edilebileceğini söylemektedir. Elmalı'da Pınarbaşı ismindeki yerde 
Asitânesi mevcut olup, burada medfundur. Ancak türbe 1926 yılında 
"Tekke ve Türbelerin İlgası" sırasında yıktırılmıştır." 
1235 Mustafa Tatçı ve Ahmet Ögke bu şiirin veznini 8+8=16'lı  hece 
olarak verse de şiir nazım şekli olarak gazel özellikleri göstermektedir.  
1236 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de  "Erenlerden sır 
sorana ..." şeklindedir. 
1237 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de  " ... verdim ḫaber 
anlayana" şeklindedir. 
1238 Tatçı, 2003, s.57'de "... içeride ..." şeklinde geçmektedir. 
1239 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de "... sır ilidir" 
şeklindedir. 
1240 Tatçı, 2003, s.57'de "... mülhim aña ..." şeklindedir. 
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Pîr yüzüne ulaşmaġa1241 iḳrâr ider bir can gerek         

İḥtiyârım elde degil lâzım geldi söylemesi 
Beşincisi kerâmetdir ‘ayân degil nihân gerek  
 

Yol eriniň tevḥîdini ‘ârif gerek aňlamaġa 
Altıncısı marżıyyedir bunda bize bürhan gerek1242     
 

Yedincisi ṣâfiyyedir ḫalḳa ‘ayân itmek olmaz 

Andan1243  geçüp ulaşmaġa can ḥażrete ḳurban gerek   
 

Budur sekizincisi ki1244 ‘ayne’l-yaḳîn ḥaḳḳa’l-yaḳîn    

Gerçek ‘âşıḳ bu meydanda ġayruʼllahdan ‘uryân gerek 
 

Ṭoḳuz ṣıfatdan içerü bir sır diyem aňlar iseň1245 

İnsan adın bunda ḳoyup maḥv-ı ġarḳdan pinhân gerek  
[70b] 

Vehhâb Ümmî'niň tevḥîdi ḫâṭırına güç gelmesün    

Bu ma‘nâyı fehm itmeġe ṣâfî nurdan insan gerek1246 

 
1241 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de "Er yüzünden 
erişmege ..." şeklindedir. 
1242 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de "Altıncısı marżıyyedir 

bunda bürhân Ḳurʼân gerek" şeklindedir. 
1243 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de "Bundan ..." 
şeklindedir. 
1244 Tatçı, 2003, s.57'de;  Tatçı ve diğerleri, s.312'de "Sekizinci makam 
budur ..." şeklindedir. 
1245 Tatçı ve diğerleri, s.313'te "... bir sır dahi sizde gerek" şeklindedir. 
1246 Ayrıca Tatçı ve diğerleri, s.313'te şiirin devamında şu beyitler de 
bulunmaktadır: 
Vâhib Ümmî başı cânı terk eyledi dîzâr içün 

Bu kelâmı ẕikr eyleyen maʻnî evinde sulṭân gerek 

Ḥitâb eyler gelip söyler içeriden bu ṭaşraya 

Saḳlamaġa genc-ḫâneyi maʻmûr deġil vîrân gerek 

Benim ḥâlim ṣorar isen ne yerdeyim ne gökdeyim 

Maʻnâ sırrın söyleşmeġe mbunda gelmiş yârân gerek 
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Ġazel-i Gedâî1247 

 
Âriflerin remz etdiġi nedir saña dinledi-gör 

Bu tevḥîde inanmayan ḳardaşlara yalan gerek 

Vâhib Ümmî dinler isen söz maʻnâsın añlar isen 

Ẕikrin ile fikr etdiġin ṣâfî senin Sübḥân gerek 
1247Gedayi adında veya mahlaslı farklı yüzyıllarda yaşamış şairler 
bulunmaktadır.Filiz Meltem Erdem Uçar'ın yazdığı "Gedâyî" maddesine 
göre 15.yy. çağatay sahası şairlerinden olan Gedayi'nin 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=1143 (01.02.2019)] mecmuadaki Gedayi olması hem üslup hem 
de mecmuadaki Gedayi'ye ait şiirlerin muhtevası bakımından mümkün 
görünmemektedir. M. Fatih Köksal'ın yazdığı "Antakyalı Gedayi" 
maddesi 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=372 (01.02.2019)] ise Mevlevi olduğu için yine mecmuadaki 
Gedayi ile örtüşmemektedir. Nagehan U. Eke'nin yazdığı17.yy. şairi 
Bosnalı Gedayi 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=2186 (01.02.2019)] ise hakkında hemen hemen hiçbir bilgi 
bulunmamaktadır. Doğan Kaya'nın yazdığı 19.yy. şairi maddede 
Hüseyin Şükrü Gedayi 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5273 (01.02.2019)] ise doğum ve ölüm tarihi bakımından 
mecmuanın istinsah tarihinin dışında kalmaktadır. Erhan Çapraz'ın 
yazmış olduğu maddedeki Gedayi ise o da 19.yy. Kayserili Gedayi 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=414(01.02.2019)] olarak bilinen halk şairidir. Koşma tarzında ve 
halk diliyle şiirler yazdığı için bu şair de mecmuadaki Gedayi ile 
örtüşmemektedir. Mecmudaki Gedayi'nin muhtemelen Tokatlı Gedayi 
olarak bilinen 19.yy. şairi olması gerekmektedir. Bu kişinin Alevi-Bektaşi 
geleneğinden gelmesi bu şiirlerin ona ait olması ihtimalini doğurmaktadır. 
Fakat bu şairin d. 1826 olması da mecmuada ismi geçen Gedayi olma 
ihtimalini güçleştirmektedir. Çünkü Mecmua-i Bektaşiye'nin istinsah 
tarihi 1828'dir.  İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt:4,  Ankara, 1998, s. 413-416'da ayrıntılı 
bilgi bulunmaktadır. Fakat Özmen'in eserinde de mecmuadaki şiirlerin 
hiçbirine rastlanmamıştır.  Ayrıca; Muhtar Yahya Dağlı, Bektaşi 
Edebiyatında Tokatlı Gedayi Hayatı ve Eserleri, İstanbul Maarif 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ṭâlibe sırr-ı ezel o şâd-ı kâmil ögredir 

Oldı çün bezm-i elest ḫâllâḳa vâṣıl ögredir 
 

Bilmeyen ‘ilm-i ledünnî göremez Ḥaḳ vechini 
Şemsi zerrede gören mâhına nâil ögredir 
 

On sekiz biň ‘âlemiň çeşmiňde kimdir rȗḥiyâ 

Sırrı gör kim ‘aḳile ‘âḳıl-i sâil ögredir 
 

Çünkü Âdem aṣlısın hȗ ender rȗḥu’l-mevcȗd    

Bilmesen Ḥaḳ ḫaffını Ḥâbil'e Ḳâbil ögredir 
 

Bul vücȗdun içre cânâ kâinâtıň ‘aynını 

Dersi ‘âşıḳ ṣanma kim ol kime mâil ögredir 

Bu nice bâḳî erenler Ḥaḳ!dan almış dersini   

Ṣanma kim ḥaḳ menzili câhile câhil ögredir 
 

Ṭâlib-i dîdârı Ḥaḳ oldı Gedâyi buldı çün 

Özüni ṭabşırdı şehâ buldı kâmil ögredir 
 
 
 

[71a] Amân destȗr yâ Ḥażret-i Pîr Dest-gîr ve hüve ‘alâ külli şey’in 

ḳadîr 

 
Kitaphanesi, İstanbul, 1943'te şairin hayatı ve şiirleri bulunmaktadır. 
Fakat Dağlı'nın eserinde de mecmuadaki Gedayi'nin hiçbir şiirine 
rastlanmamıştır. Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 
(II. Cilt s. 735-999), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2014,  s. 172. Bu tez çalışmasında iki tane Gedayi vardır. İlki 
müderris ve 16.yy. da yaşamıştır. Diğeri ise Antakyalı Mevlevi Dede'sidir. 
İkisinin de mecmuada bahsi geçen Gedayi olması oldukça zayıf bir 
ihtimaldir. Bu durumda iki ihtimal vardır: Ya mecmuadaki Gedayi başka 
biri veya bu şiirler Gedayi'nin daha önce ortaya çıkmamış şiirleridir.  
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Men dilâ nȗr-i ḳadîmim cân içinde bülbülüm1248 
Ol elest bezmindeki mestân içinde bülbülüm 

Âşiyân-ı tende ḫod cânân içinde bülbülüm1249          
Dertmend dertlüyem1250 devrân içinde bülbülüm    

Hem güruh-ı nâci-i ẕî-şân içinde bülbülüm 
 
Men ‘araf esrârını gerçi nihân itmez miyim 

Ḳâl ile ḥâl ehli1251 ammâ imtiḥân itmez miyim        

Kellimü’n-nâs muḳteżâsınca zebân itmez miyim 

İḥtiyâr-ı kenz-i maḥfîyim1252 ‘ayân itmez miyim     

Ḳuş dilin fehm eyleyen ‘irfân içinde bülbülüm 
 

Faḫr-i1253 Ḳur’ân bâ-i bʼismillâh imiş gȗş eyledim    

Ḳufl-ı bâb-ı ma‘ni-i miftâḥını hoş eyledim 

Seyr idüp seb‘a’l-mesânî bezmini gȗş eyledim 

 
1248 Şiir müzdeviç muhammes nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için bu 
şekilde değerlendirilmiştir. Bu şiir ve Şîrî Bektaş Çelebi için şu 
kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 
(17-18.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, s. 189; 
Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz. A. Âsude 
Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 323-324; Nami 
Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. 
sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2017, s. 760-761. Ayrıca Şîrî Bektaş Çelebi hakkında 
gerekli açıklama şairin 52a'daki şiirinin dipnotunda yapılmıştır. 
1249 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 323; Coşkun, s. 760'ta "Âşiyân-
ı tende canım, can içinde bülbülüm" şeklindedir. 
1250 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 323; Coşkun, s. 760'ta 
"Dertmendim dertliyim ..." şeklindedir. 
1251 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 323; Coşkun, s. 760'ta "Kâl ile 
hâl ehlin ..." şeklindedir. 
1252 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 323; Coşkun, s. 760'ta "İhtiyâr-
ı kenz-i mahfîyi ..." şeklindedir. 
1253 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 323; Coşkun, s. 760'ta "Maġz-
ı ..." şeklindedir. 
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Bâde-i ‘aşḳım naṣîb oldı şükür nȗş eyledim        

‘Alleme’l-esmâ benim Ḳur’ân içinde bülbülüm 
 

Kuḥl-ı ‘ibret ile açdım ‘ayn-ı dil binâ-yı men 

Baṣmışım innâ hedeynâhu’s-sebîle pâ-yı men 

Sümme vechüʼllâh görüp fevt itmedim1254 sevdâ-yı men   
Seyyidim ta‘lîm idüp1255 fehm eyledüm esmâ-yı men       
Murtażâ'nıň sırrıyım pîrân içinde bülbülüm               
[71b] 

Cümle ṭâ‘atden cihanda el yumaḳ evvel yudum1256     

Tevbe urdum hem derûnum pasına ṣayḳal yudum 

Bâḫuṣȗṣ mîzân-ı çeşmimden1257 yüzüm evvel yudum   

Şükrüliʼllâh kim ḥayâtım çeşmesinden al yudum 

Ṭayyib ü ṭâhir olan rindân içinde bülbülüm 
 

Çünkü şîr-i râh-ı Ḥaḳḳ'a eyledi ‘avn-i ‘aẓîm 

Ḥaḳḳ'a tefvîż eyleyüp ḫod1258 şerri şeyṭâniʼr-râcîm       

Fâtiḥâ içre oḳıyup kenz-i raḥmâniʼr-raḥîm 

Bulmuşum ḫod menzilin1259 hâẕâ ṣırâṭı müstaḳîm    

Zâhidâ inkârı ḳo vildân içinde bülbülüm          
 
 
 

 
1254 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 324'te " Sümme vechüʼllâh 
girip kut eyledim" şeklindedir. 
1255 Özmen, Cilt: 3, s. 189'da "Seyyidil talim edip ..." şeklindedir. 
1256 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 324; Coşkun, s. 761'de "Cümle 

ṭâ‘atden cihanda ben elim ezel yudum" şeklindedir. 
1257 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 324; Coşkun, s. 761'de 
"Bâhusus seyrân-ı çeşmimden ..." şeklindedir. 
1258 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 324; Coşkun, s. 761'de "Hakk'a 
tefvîz eyleyip min ..." şeklindedir. 
1259 Özmen, Cilt: 3, s. 189; Ergun, 2017, s. 324; Coşkun, s. 761'de "Cennet 
içre menzilin ..." şeklindedir. 
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Ġazel-i Ḳâimî1260 

 
1260 Şiirin başlığında gazel ifadesi varsa da şiir müzdeviç muhammes 
nazım şeklinin özelliklerini taşıdığı için müzdeviç muhammes olarak 
değerlendirilmiştir. Bu şiir için şu kaynaklara bakılmış fakat bu şiire 

rastlanmamıştır: Jasna Samiç, Dîvan de Ḳâʼımî Vie et œuvre dʼun poète 

bosniaque du XVII ͤ siècle, Instıtut Françaıs Dʼètudes Anatoliennes, 
Paris, 1986; Mehmet Uğur Aydın, Kaimi Divanı Transkripsiyonlu 
Metni ve Tahlili, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 
2007.  Kaimi hakkında hazırlanmış bu doktora ve yüksek lisans 
tezlerindeki şiirlere bakıldığında mecmuadaki şiirle üslup ve tema 
bakımından paralellik görülmektedir. Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Naili 
Metin ve Muhteva (II. Cilt s. 735-999), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2014, s. 139'da sadece bir tane Kaimi 
bulunmaktadır. O da yukarıda bahsi geçen Kâimîlerle aynıdır. Bu da 
mecmuadaki Kaimi mahlaslı bu şiirin yapılan tezlerdeki Kaimi'ye ait 
olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mecmuadaki bu şiirin yapılan 
tez çalışmalarında yer almayışı Kaimi'nin divanlarda yer almayan fakat şiir 
mecmualarında ortaya çıkması muhtemel şiirlerinden biri olsa gerektir. 
Şair hakkında Jasna Samiç şu bilgileri vermektedir: " Asıl adı Hasan olup 
Kâimî Baba diye de bilinir. Kâimî mahlasını kırk gün boyunca ayakta 
halvet halinde kaldığı için almıştır. Hayatıyla ilgili bazı menkıbelerde 
mahlasının Slavca “ka’i mi” (bizim gibi) sözünden geldiği de 
belirtilmektedir. Avusturya ordusunun 1697’de Saraybosna’ya yaptığı 
saldırı sırasında çıkan yangında tarihî belgeler yok olduğundan hayatı 
hakkında fazla bilgi edinilemeyen şairin 1625-1635 yılları arasında 
Saraybosna’da doğduğu kabul edilmektedir. İlk öğreniminden sonra 
Sofya’ya giden Kâimî, Uziceli Şeyh Muslihuddin’den icâzet aldı; ardından 
İstanbul ve Konya’ya gitti. Daha sonra Saraybosna’ya dönerek Sinan Ağa 
Tekkesi’ne şeyh oldu. Kāimî bu Kādirî tekkesinin adı bilinen ilk şeyhidir. 
Aynı zamanda kendi evinde 1078’de (1667-68) kurduğu bir Halvetî 
tekkesinin de şeyhliğini yürüttü. Birçok mahallî yazar ve menkıbe, Hasan 
Kâimî’den sevilen bir hatip ve 1093’te (1682) Saraybosna’da vuku bulan 
halk ayaklanmasının önderi olarak bahseder. Ancak onun bu isyana 
katıldığını doğrulayan bir belge yoktur. Kâimî, muhtemelen şehrin 
ulemâsı ile anlaşmazlığa düştüğünden İzvornik’e (Zvornik) sürgüne 
gönderildi ve orada vefat etti. Şeyhî ve Safâî’ye göre ölüm tarihi 1090’dır 
(1679). Fakat şiirlerinde tasvir ettiği tarihî olaylara göre vefat tarihinin 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Tâ ezel bürde-i cȗd içre pinhân olmışım 

Meyl-i ḥay-yi maẓhar-ı luṭf-ı iḥsân olmışım 

Seyr-i eṭvâr eyleyüp bi’l-fi‘l insân olmışım 

Evvelâ bir ḳaṭre iken baḥr-i ‘ummân olmışım 

Zerre iken ‘aşḳ ile ḫurşîd-i raḥşân olmışım 
 

İşbu bâde mestlere heb yıḳılup sâḳî ḳılup 

Reng-i rȗy-ı gül gidüp baġ içre evrâḳî ḳılup 

Gitdi Kisrâ ḳıl naẓarda pür ṭaḳ ḳılup1261    

Ölmeden evvel ölüp hey ebed-i bâḳî ḳılup 

Cism-i ṭarḥ eyleyüp başdan başa cân olmışım 
[72a] 

Sırrımı bildirmezem aṣlâ ḥayâl ir görmezem 

Nâẓırım dildâra her dem ġayrı hergiz görmezem 
Âsitânı yaradan ġayrı yüzümi sürmezem 

On sekiz biň ‘âlemiň naḳdin virirler virmezem 

‘Aşḳ dirler nâmına bir gevhere kân olmışım 
 

Küll-i nefs ile ḳabȗl ister iseň bulmaḳ ḥayât 
Himmet-i pîrâneden kesb eyle sa‘y-i iltifât 

Ḫizmet-i emrinde Ḳâim ola1262 dününi güne ḳât    

Menba‘ından feyż alanlar ḥıżrveş bulmaz memat 

Ẓulmet ü hicrân-ı ġamda âb u ḥayvân olmışım 
 
 

Nefes Pîr Ṣulṭân1263 

 
1690-1691 yılları olması gerekir ki çağdaş araştırmacılar da bu tarihi 
benimsemektedir..." (Jasna Samiç, "Kâimî", DİA, Cilt: 24, 2001, s. 215.) 
1261 Bu mısrada hece eksikliğinden kaynaklanan vezin hatası 
bulunmaktadır. 
1262 Vezin gereği "ol" şeklinde olması gerekmektedir. 
1263 Bu nefes için şu kaynak eserlere bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2,  
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6+5=11’li hece vezni 

Şecâ‘atiň var ise ḳalbinde ṣaḳla 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 

Bir işiň önünden ṣonunu yoḳla 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 
 
Hünerin var ise yerin devşür   

Bir sözi söylicek ḳalbinde pişür 

Ulunmaḳ1264 bir mevlâya yaraşur    

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın gururdan 
[72b] 

Ḫâṭırıň yıḳarlar ḫâṭır yıḳınca 

Gözyaşı yeňilmez ṭâşup aḳınca 
El elden üstündür ‘arşa varınca1265    

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳıň ġururdan 
 
 
 

Oḳı aṣılanın yayı yaṣılur 

Ġâzîlerin1266 ḳılıcı ‘arşa aṣılur                 

Ġurȗr ile ḳahramanlar baṣılur 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın gururdan 
 

Pir Sulṭân'ım uluların izin izle            

 
Ankara, 1998, ss. 206-207; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin 
Tahlili ve Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 201; Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri 
ve Nefesleri (Haz.: A. Âsude Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, 
Ankara, 2017, ss. 200-201. 
1264 Özmen, Cilt: 2, s. 206'da "Ululanmak ..." şeklindedir. 
1265 Özmen, Cilt: 2, Ergun, 2017, s. 200; Deligöz, s. 201'de "... erince" 
şeklindedir. 
1266 Özmen, Cilt: 2, Ergun, 2017, s. 200; Deligöz, s. 201'de "Gâzîler ..." 
şeklindedir. 
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Kemlügi terk eyleyüp iyilügi gözle1267   

Ḫaṣmıň ḳarınca ise merdâne gözle 

Nâṣiḥatim diňle ṣaḳın ġururdan 
 
 

Nefes Şâh Ḫaṭâî1268 
6+5=11’li hece vezni  
Bir üzüm dânesin ol şâh elinden        

Ḳırḳlar yeterdi ḳısmet yönünden        

Ḥaḳ Ḥabîbuʼllâh'a mi‘râc yolunda 

Şeydaʼllâh eyledi Selmân hȗ diyü       
 
Bir üzüm dânesi getürdi Selmân        

Ḳırḳlar ol demde heb oldılar ‘irfân     

Muḥammed şerbetiň içdiler her cân     

Sâḳî ḳadeḥ ṣunar peymân hȗ diyü     
[73a] 

Ḳırḳlar ol şerbetden içüp mest oldı 
Şâh-ı merdân cümlesinden üst oldı 

Ṣeṭir-post baġladı kemer-best oldı        

Semâ‘a girdiler ‘üryân hȗ diyü 
 
 

Ḳırḳların birine neşter uruldı 

Cümleden aḳdı ḳan isbât olındı              

Ḥaḳ Ḥabîb anda mevcȗd bulundı              

 
1267 Özmen, Cilt: 2, Ergun, 2017, s. 200; Deligöz, s. 201'de "Kemliği terk 
idüp eyliği gizle" şeklindedir. 
1268 Mecmuanın müstensihi İsmail Baba bu nefesi farklı bir şiir gibi 
mecmuanın farklı yerlerinde ve nefes başlığı altında vermiştir. Fakat 
aslında bu şiir 38b'de "Zâhid hû dimeyi inkar eyleme" ile başlayan nefesin 
devamıdır. Bu nefesin hangi kaynaklarda yer aldığı ve kime ait olduğu 
hakkındaki bilgiler 38b'deki aynı şiirin dipnotunda verilmiştir. 
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Hȗ iline çaġırdı ‘irfân ḥȗ diyü              
 

Hȗ dimeniň aṣlı böyledir böyle 
Zâhid nedir sözün gel berü söyle 

Taṣdîḳ-i îmân idüp şehâdet eyle          

Gel sen de bu söze boyan hȗ diyü        
 

Şâh Ḫaṭâî mey içüp serḫoş olalı      

Tecellîye can gözi dȗş olalı             

Ḥabîb'iň ‘aşḳına yoldaş olalı              

Ḥayâli göňlümüň mihmân hȗ diyü     
 
 
Nefes1269 
6+5=11’li hece vezni 
Ereňler yanında1270 bu ne da‘vâdır            
Benden saňa emânet1271 degme gönlüme   

Mü’minleriň göňli Ḥaḳ1272 evidir              
Benden saňa emânet degme göňle        
 

Ḥak ile Ḥaḳ olup oturamazsın 

 
1269 Bu nefes için şu kaynak eserlere bakılabilir: Doğan Kaya, "Pir Sultan 
Abdal ve Sivas Kaynaklı Cönklerde Bazı Şiirleri", Hayat Ağacı, Sivas, 
Sayı: 10, 2008, ss. 70-72; Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal-Yaşamı ve 
Bütün Şiirleri, 6. basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 1985, ss. 243-244; 
İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar, 3.basım, Can Yayınları, 
istanbul, 2000, s. 434. 
Pir Sultan Abdal şiirleri için daha önceki şiirlerde künyeleri verilen kaynak 
eserlerde bu şiir bulunamamıştır. 
1270 Kaya, 2008, s. 70-72'de "Erenler önünde ..." şeklindedir. 
1271 Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "... emanetdir ..." şeklindedir. 
1272 Kaya, 2008, s. 70-72; Aslanoğlu, 2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244'te 
"... hakkın ..." şeklindedir. 
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Bir göňül ele alub getüremezsin1273   
 
 
Göňül bir sırçadır bitüremezsin1274   
Benden saňa emânet degme göňle1275   
[73b] 
Yolca gitmeyüp yoldan azarsın1276    

Ḥaḳḳ'ıň yapdıġını niçün bozarsın 

Kendüň düşmek içün ḳuyu ḳazarsın 
Benden saňa emânet degme göňle1277   
 

Bu dünyanıň ṣonı hiç imiş1278      

Aḫşam ḳonanlara ṣabaḥ göç imiş1279   

Ḥaḳḳ'ıň naẓarında ulu1280 ṣuç imiş       
Benden saňa emânet degme göňle1281   
 

 
1273 Öztelli, 1985, s. 244'te "Gönül ele alıp getiremezsin"; Aslanoğlu, 
2000, s. 434'te "Bir gönülü ele getiremezsin" şeklindedir. 
1274 Aslanoğlu, 2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244'te "Gönül sırça saray 
yetiremezsin" şeklindedir. 
1275 Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "benden emanetdir değme gönle" 
şeklindedir. 
1276 Kaya, 2008, s. 70-72'de "Yolca gitmeyüp de ..."; Öztelli, 1985, s. 
244'te "Bu yolca ..."; Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "Bu yoldan gitmeyip 
yoldan azarsın" şeklindedir.  
1277 Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "benden emanetdir değme gönle" 
şeklindedir. 
1278 Kaya, 2008, s. 70-72'de "Bu dünyanın sonu âh u hiç imiş"; Aslanoğlu, 
2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244'te "Bu dünyanın sonu katı güç imiş" 
şeklindedir. 
1279 Aslanoğlu, 2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244'te "Akşamki konaklara 
sabah göç imiş" şeklindedir. 
1280 Kaya, 2008, s. 70-72'de "... büyük ..." şeklindedir. 
1281 Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "benden emanetdir değme gönle" 
şeklindedir. 
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Ḳulluḳ iden ḳullarınız olur âzâd1282       
Elin irişdigi yire dek1283 uzâd               

Abdal Pir Sulṭân'ıň nefsini gözed1284       
Benden saňa emânet degme göňle1285    
 
 
Nefes1286 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḳalb-i ‘irfanda muḳarrer rȗḥ-ı a‘ẓamdır göňül 

Cümle maḥluḳdan ḥaḳîḳate mükerremdir göňül 
 

 
1282 Aslanoğlu, 2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244; Kaya, 2008, s. 70-72'de 
"Kulluk eden kullar olurlar azad" şeklindedir. 
1283 Aslanoğlu, 2000, s. 434; Öztelli, 1985, s. 244'te "... el ..." şeklindedir. 
1284 Aslanoğlu, 2000, s. 434; Kaya, 2008, s. 70-72'de " Pir Sultan Abdal'ım 
..."; Öztelli, 1985, s. 244'te "Abdal Pir Sultan'ım ..."  şeklindedir. 
1285 Aslanoğlu, 2000, s. 434'te "benden emanetdir değme gönle" 
şeklindedir. 
1286 Mecmua-i Bektaşiye'de 3 tane şiiri olan (73b, 101a, 101b) Nuri için 
şu kaynaklara bakılmış fakat kim olduğu konusunda herhangi bir tespitte 
bulunulamadığı gibi bahsi geçen şiirlerin de hiçbirine bu kaynaklarda 
rastlanmamıştır.  
Osman Zahit Şener, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva II. Cilt s. 1000-
1263, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2013, ss. 
277-298. Bu tez çalışmasında 36 tane Nuri adında şair bulunmaktadır. 
Bunlar şeyh, vaiz, müderris, mevlevi, mutasarrıf, vakanüvis, yeniçeri 
katibi, kadı, avukat, memur ve şairlik gibi birçok meslek ve sanat 
erbabından kişilerdir. Şiirlerinden örnekler de vardır. Fakat mecmuada 
geçen şiirlerden hiçbiri bu çalışmada yoktur. Ayrıca şu kaynaklara da 
bakılmış fakat bu şiirlerin hiçbirine rastlanmamıştır: Ayşe Yılmaz, Nuri 
Hayatı Edebi Kişiliği Divanı ve Divanı'nın İncelenmesi, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2010; Esra 
Egüz, Priştineli Nuri Divanı ve İncelemesi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009; Abdullah Aydın, Hanyalı Nuri 
Osman ve Divanı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
2009; Metin Yıldırım, Priştineli Nuri Divanı, Gazi Üniversitesi Sosyal 
bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.                                                                                                                                                                                      
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Tercümân-ı vâridât sırr-ı Ḥaḳ'dır bî-gümân 

Vâḳıf-ı ‘ilm-i ilâhî biň mülhemdir göňül 
 

Maẓhar-ı feyż-i tecellîdir dil-i mü’min ezel 
Ol vecihden Ka‘be'den a‘lâ vü ekremdir göňül 
 

Men ‘araf sırrına vâḳıf ‘ârif-i remz-i ḥüküm 
Fâżıl-ı ekmel olan dânâdan i‘lamdır göňül 
 

Gülsitân-ı feyż-i ‘aşḳıň bülbüli olsam nola 

Baġ-ı gülzâr-ı ḥulȗṣa çünki şebnemdir  
 
Cevher-i tâbanda feyż-i ilâhîdir ezel 

Nȗriyâ gencîne-i vaḥdete mübhemdir göňül 
 
[74a] Nefes1287 
10’lu hece vezni1288 

Yoldan evvel yol ṣorarsın ṣofum1289  

Yol Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ1290 

 
1287 Bu şiir şu kaynaklarda geçmekte fakat mecmuadaki şiire göre ciddi 
farklılıklar içermektedir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 1998, s. 
143; Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divanı Şah İsmail Safevî Edebi 
Hayatı ve Nefesleri, 2. basım, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 
1956, ss. 117-118. Fakat şu kaynaklarda bu nefes bulunmamaktadır: 

Babek Cavanşir ve Ekber N. Necef (Haz.), Şah İsmail Hataʼî Külliyatı, 
1. basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006; İbrahim Aslanoğlu, Şah 
İsmail Hatayî ve Anadolu Hatayileri, Der Yayınları, İstanbul, 1992.  
57b'deki Hatayi mahlaslı şiirin dipnotunda Muhsin Macit'in, Hatayi'nin 
hece ölçüsüyle verilen şiirleri hakkındaki açıklamasına bakılabilir. 
1288 Yukarıda verilen kaynaklardaki bu şiir aslen 4+4=8'li hece vezinlidir. 
1289 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de "İbtidan yol sorarsan" 
şeklindedir. 
1290 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de şiirin tamamında "hu" 
ifadesi bulunmamaktadır. 
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Yetmiş iki dilden dil ṣorarsın ṣofum1291  

Dîn Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ        
 

Gice olur gündüz olur ṣofum1292             

Cümle ‘âlem dümdüz olur ṣofum     

Gökde ḳaç biň yıldız olur ṣofum      

Ay Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ          
 

Varma Yezid'in yanına ṣofum        

Çirkef bulaşmasın tenine ṣofum1293   

La‘net Yezid'in kendine ṣofum1294      

Cân Muḥammed ‘Alî'nindir ḥȗ       
 

‘Alî evlâd Yezid'den seçilür ṣofum1295        

‘Âleme raḥmet saçılur ṣofum                  
 
 
 

Cennette ḫȗ Allâh biçilür ṣofum1296             

Gül Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ1297              
 

 
1291 Özmen, Cilt: 2, s. 143'te "Yetmiş iki din sorarsan"; Ergun, 1956, s. 
117'de "Yetmiş iki dil sorarsan" şeklindedir. 
1292 Her iki kaynaktaki şiirlerde mısra sonlarında "sofum" kelimesi yoktur. 
Vezin bu şekilde tam oturmaktadır. 
1293 Özmen, Cilt: 2, s. 143'te "Kokusu siner tenine" şeklindedir. 
1294 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de "Lânet Yezid'in canına" 
şeklindedir. 
1295 Bu dörtlük Özmen, Cilt: 2, s. 143'te bulunmamaktadır. Ergun, 1956, 
s. 117'de "Ali Yezid'den seçilür" şeklindedir. 
1296 Ergun, 1956, s. 117'de "Evvel baharda açılur" şeklindedir. 
1297 Bu dörtlükten sonra Özmen'de ve mecmuada olmayan ama Ergun, 
1956, s. 117'de olan şu dörtlük kayıtlıdır: "Gökten rahmetler saçıldı/ 
Mü’min olanlar seçildi/ Âb-ı kevserler içildi/ Dem Muhammed 
Ali’nindir". 
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Varma Yezid ḳapusına ṣofum1298       

Ḳulâḳ ṭutma nüfȗsuna ṣofum1299        

Elin ṣunma loḳmaṣına ṣofum1300        

Seyf Muḥammed ‘Alî'nindir ḥȗ   
 

Şâh Ḫâṭâî ḫaste olmış inler ṣofum1301   

‘Âşıḳların gönlün eyler ṣofum1302          

Nȗr olmış cihânı neyler ṣofum1303         

‘Aşḳ1304 Muḥammed ‘Alî'nindir hȗ       
 
 

[74b] Nuṭḳ1305 
6+5=11’li hece vezni 

Her ṣabaḥ her ṣabaḥ seḥer yelleri1306 

Seḥer yelleriyle esen ‘Ȃlî'dir hȗ1307   

 
1298 Bu dörtlük Özmen, Cilt: 2, s. 143'te bulunmamaktadır. Ergun, 1956, 
s. 117'de "Varma Yezid meclisine" şeklindedir. 
1299 Ergun, 1956, s. 117'de "Kulak verme hiç sesine" şeklindedir. 
1300 Ergun, 1956, s. 117'de "Satır Yezid ensesine" şeklindedir. 
1301 Özmen, Cilt: 2, s. 143'te "Hatayi hasta iniler"; Ergun, 1956, s. 117'de 
"Hatayî oturmuş ağlar" şeklindedir. 
1302 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de "Diline geleni söyler" 
şeklindedir. 
1303 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de "Top olmuş ortada 
döner" şeklindedir. 
1304 Özmen, Cilt: 2, s. 143; Ergun, 1956, s. 117'de "Nur ..." şeklindedir. 
1305 Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, s. 212; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2007, s. 227-228; Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün 
Şiirleri, 6. basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 1985, s. 108-109. 
1306 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Deligöz, s. 227; Öztelli, 1985, s. 108'de "Bir 
gül ile gülistanı seyrettim" şeklindedir. 
1307 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "hu" iafdesi yoktur. 
Deligöz, s. 227'de "Bad-ı sabâ gibi esen Ali'dir" şeklindedir.  
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Muḥammed ḳulaġuz maḥşer yerinde1308  
 

İslâm'ıň sancaġıň çeken ‘Ȃlî'dir hȗ1309  
 

Yâ baḳ gör ḳarındaş göňül içine1310   

Yoḳ mudur ġayretiň1311 aḥret göçüne  

On iki ırmaḳ aḳar cennet içine1312   

Ȃb u Kevser ile aḳan ‘Ȃlî'dir hȗ1313   
 

Nerde ararsan ḫâẓır bulunur1314    

Oḳu dört kitâbı iyi bilünür       
Bayram ayı gibi doġup1315 dolunur   

Ḳar ile yaġmur seren ‘Ȃlî'dir hȗ1316  
 

Münkirin ġıdâsı Ḥaḳ'dan kesildi 

Nesîmî üzüldi1317 manṣȗr aṣıldı     
Dünyâ yedi kerre doldu eksildi 

 
1308 Deligöz, s. 227'de "Vücut iklimini bir devir ittim" şeklindedir. 
1309 Deligöz, s. 227'de "Gördüğüm Hasan'la Hüseyn Ali'dir"; Özmen, 
Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "hu" ifadesi yoktur. 
1310 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "Dayanı gör ..."; 
Deligöz, s. 227'de "Beyan gör ey kardas gönül içine" şeklindedr. 
1311 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "Azığın yok mudur ..."; 
Deligöz, s. 227'de "Yok mudur âzimin ..." şeklindedir. 
1312 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "On iki imam gibi 
cennet içine"; Deligöz, s. 227'de "On iki imam akar ..." şeklindedir. 
1313 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108;  Deligöz, s. 227'de "hu" 
ifadesi yoktur. 
1314 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de bu dörtlük yoktur. 
Deligöz, s. 227'de "Nerede arasam ..." şeklindedir. 
1315 Deligöz, s. 227'de" ... doğar ..." şeklindedir. 
1316 Deligöz, s. 227'de "Seher yelleriyle esen Ali’dir" şeklindedir. 
1317 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108; Deligöz, s. 227'de 
"Nesimi yüzüldü ..." şeklindedir. 
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Dolduran ġanîdir eken ‘Ȃlî'dir hȗ1318   
 
Ġazel-i Gedâî1319 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ey eseduʼllâh-ı ġâlib şâh-ı merdânım menüm 

‘Âlemin zât-ı ṣıfâtı Şîr-i Yezdân'ım menüm 

Senden oldı ẓâhir ey cân u cihânıň serveri 
Küntü kenzin gevheri ey Rabb'im îmânım menüm 
 

On iki şehri mu‘aẓẓamdır dil-i maḥzȗnumuz 
Tâ elest destimde1320 bâk-i ‘ahdi peymânum menüm     
 

On sekiz biň ‘âlemiň rȗḥ-ı te‘âlâ şâne hȗ 
Ol velâyet ma‘denidir sırr-ı bürhânım menüm 
[75a] 
Nice ben cân u cihânım yâdıyım hergiz ana 

Ol ‘Aliyyü’l-Murtażâ'dır sırr-ı sübḥânım menüm 
 

Aḥsen-i taḳvîme baş indirmeyen oldı racîm 

Âdeme secde idendir nȗr-ı raḥmânım menüm 
 
Çün Gedâî derdmendin şâhıdır merdân ‘Alî 

Menba‘-ı feyż-i ḥaḳîḳat derde dermânum menüm 

 
1318 Özmen, Cilt: 2, s. 212; Öztelli, 1985, s. 108'de "Dolduran Muhammed 
eken Ali'dir"; Deligöz, s. 227'de "Dolduran Ali’dir dolan Ali’dir" 
şeklindedir. Ayrıca mecmuada olmayıp Haydar Deligöz'ün çalışmasında 
bu şiir için 3 adet daha dörtlük vardır: Bindiler dogrudan sarka gittiler/ 
Horasan sehrinde güreş tuttular/ Anda imamlara yardım ittiler/ Mervan’ı 
bastılar basan Ali’dir; Hakk’ın emri ile Cebrail indi/ İndi  de Ali’nin 
koluna kondu/ Zülfikar kusandı Düldül’e bindi/ Yezid’in neslini kesen 
Ali’dir; Pir Sultan’ım eydür şadolup güldü/ Kâbe-i Serif’ten bir nida 
geldi/ Hakk’ın emri ile dört kitap indi/ Okuyan Muhammet yazan 
Ali’dir" şeklindedir. 
1319 Gedayi hakkındaki açıklama 70b'deki dipnotta yapılmıştır. 
1320 Anlam gereği "Tâ elest bezminde ..." olması gerekir. 
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Ġazel-i Gedâî-i Ezel1321 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Çün "elestü rabbiküm"1322 îmân ile iḳrâr ‘Alî 

‘Arş-ı ferş görsin diregi nȗr ile envâr ‘Alî 
 

Ol mi‘râca Muḥammed çıḳdı gördi Şîr-i Ḥaḳ 

Ḥâtemiň indirdi Ḥaḳ sırrıyla esrâr-ı ‘Alî 
 

‘Âlemin ġaybı vücȗd-ı âşikâr andan durur 
On sekiz biň ‘âlem içre yâr ‘Alî'dir yâr ‘Alî 
 
 

Levḥatüʼllâh'ın dilini söyleyen kimdir bugün 

Cârṣȗ-yı câr-ı ‘anâṣır dükkân-ı bâzâr ‘Alî 
 

‘İlm-i dȗnla ‘ârif olmaḳ ger dilerseň ṭâlibâ 

Dâra dîn îmân içünde ḫırḳa-i zünnâr ‘Alî 
 

‘Âşıḳ-ı bî-çâreler ḳurbân olursa ġam degil 

Ḫastevî bîmâranıň kim derdine tımâr ‘Alî 
 

Nefsini bildi ve şâhın çün Gedâî ‘âşıḳ 

Rabbisin buldı muḥaḳḳaḳ gülşen-i gülzâr ‘Alî 
 
 
[75b] Ġazel-i Gedâî1323 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

İste ey ‘âşıḳ Ḫudâ'dan ma‘şȗḳa cânânını 

Câna cânânıň dilersen vir Ḫudâ'ya cânını 
 
Çün "elestü rabbiküm" dendi o demden gelîrü 

 
1321 Gedayi hakkındaki açıklama 70b'deki dipnotta yapılmıştır. 
1322 "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Araf: 7/172. 
1323 Gedayi hakkındaki açıklama 70b'deki dipnotta yapılmıştır. 
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Ger dirîġâ zâyi ḳılma ‘ahd ile peymânını 
 

Devlet-i dârâ-yı nʼeyler ‘âşıḳ-ı ṣâdıḳ olan 
Buldı anlar ‘âlemi edâ-yı kenzin kânını 
 

Noḳṭa-i sırr-ı ezel şîr-i Ḫudâ'ya mâlik ol 

Gel göresin ol ṣırâṭe’l-müsteḳîm meydânını 
 

Ḥâtem-i faḫri muḳadder irdiçün Ḥaḳ'dan bize 

Ġam degil aḳıt göňül senden bir avuç ḳanını 
 

Ger dilersen fâżıl olmaḳ iki ‘âlemde bugün 

On İki Şîr-i Ḫudâ'ya eyle ḳurbân cânını 
Şâh-ı merdânım ‘Alî'dir ey Gedâî yâr kim 

Bu ṣadefkârın yoluna lü’lü mercânını 
 
 

Nuṭḳ Pîr Sulṭân Ġayġusuz Baba1324 
8+8=16' lı hece vezni 

Ey Emîr efendi bana daḫa namâz ṣorar mısın  

Dur ḫaber vireyim saňa daḫa  namâz ṣorar mısın 
 
Yanar yüregim oddur bilmeyene müşkil dertdir 

Ṣabâḥ namâzı dörtdür daḫa namâz az ṣorar mısın 
 

Namâz ṣorucısın bildim teftiş itdim ben de buldum 

İkindiyi sekiz ḳıldım daḫa namâz ṣorar mısın          
[76a] 

Aḫşam namâzı beşdir1325 anı ḳılmaḳ bize ḫoşdur     

Yatsu namazı on üçdür daḫa namâz ṣorar mısın 

 
1324 Bu şiir, arada çok ciddi farklılıklar olsa da Öztelli, 1997, s. 271'de yine 
Kaygusuz Abdal'ın şiiri olarak geçmektedir. Ayrıca Özmen, Cilt: 1, s. 
222'de bu şiir 8'li hece vezni ve dörtlük nazım birimiyle verilmiştir. 
1325 Özmen, s. 222'de "Akşam namazı hod beştir" şeklindedir. 
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Adımı1326 ṣorarsan faḳıdır mektebde çocuḳ oḳudur   

Cum‘a hem bayram ikidir daḫa namâz ṣorar mısın 
 

Gâh ağlarım gâh gülerim Taňrı'mdan ḥâcet dilerim 

Öyleyi  hem on ḳılarım daḫi namâz ṣorar mısın    
 

Efendi ṣarıḳın degir mi işit ḳulaġıň ṣaġır mı 

Terâviḥ namazı yigirmi daḫa namâz ṣorar mısın  
 

Zâtımdan ḫayrân oluram farżı sünneti ḳıluram 

Bir yıllıḳ namazı1327 bilürüm daḫa namaz ṣorar mısın  
 
Pîrimizden olsun himmet yaradan şâhım1328 Allâh'a minnet  

Yedi biň iki yüz sünnet daḫa namâz ṣorar mısın 
 

Ġayġusız Abdal ismimdür saňa irişeň noḳṣandır1329     

Vitr-i vacip biň seksendir daḫa namâz ṣorar mısın 
 
Bir namaz vardır cenâze o da gelecektir bize1330  

Bencileyin1331 ‘aḳılsıza daḫa namâz ṣorar mısın1332   

 
1326 Özmen, s. 222'de "Adım ..." şeklindedir. 
1327 Özmen, s. 223'te "... namaz ..." şeklindedir. 
1328 Özmen, s. 223'te "Yaradan Allah'a minnet" şeklindedir. 
1329Özmen, s. 223'te "Kamillerde olur irfan/ Göster hoca bende noksan" 
şeklindedir. 
1330 Özmen, s. 223'te "Bir namaz vardır cenaze o da gelir bir gün bize" 
şeklindedir. 
1331 Özmen, s. 223'te "Gaygusuz gibi ..." şeklindedir. 
1332 Ayrıca Mecmua-i Bektaşiye'de olmayıp Özmen, ss. 222-23'te şu 
dörtlükler de bulunmaktadır: Camilerde olan imam 
Bunu bilmez çoğu tamam 
Dört bin altı yüz seksen selam 
Daha namaz sorar mısın 
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Mıṣrî1333    

 
Kimine vaciptir zekat 
Kimine vacipitir salat 
Yedi bin beş yüz altmış tahhiyat 
Daha namaz sorar mısın 
 
Gündüzle gece kırk rekat 
On yedi farz yirmi sünnet 
Vitir vacip üç rekat 
Daha namaz sorar mısın 
 
Tamam oldu çünkü namaz 
Kimini oku kimini yaz 
Altı bin yüz yirmi farz 
Daha namaz sorar mısın 
1333 Bu şiir ve şair için şu kaynağa bakılabilir: Kenan Erdoğan, Niyâzî-i 
Mısrî Divanı, Akçağ Yayınları, Genişletilmiş 2. baskı, Ankara, 2008, s. 
250. Hasan Kavruk'un yazmış olduğu maddede 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&
detay=3605 (17.03.2019) Niyâzî-i Mısrî'nin hayatı hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "(d.1027/1618-ö.1105/1694) Yaşadığı dönemden bu yana 
tasavvuf ehlinin baş tacı ettiği 17. yüzyıl Türk edebiyatının önde gelen 
mutasavvıf şairlerinden olan Niyâzî-i Mısrî kendi ifadesine göre 
1027/1618 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Safâyî ve Sâlim 
tezkirelerinde ve Ş. Sâmî’nin Kâmûsu’l-A‘lâm’ında Malatya’nın Soğanlı 
köyünde doğduğu belirtilir. Fakat kendi eserlerinde doğum yeri olarak 
Soğanlı’dan bahsedilmemekle birlikte Malatya açık olarak belirtilir... 
Niyâzî-i Mısrî’nin asıl adı Muhammed/ Mehmed’dir. Mahlas olarak 
Niyâzî’yi kullanmıştır. Babası Soğancızade Ali Çelebi adında bir 
Nakşibendi tarikatı müntesibidir. İlk eğitimine kardeşleri ile birlikte 
köyünde başlayan şair Malatyalı bilginlerden hem dinî alanda hem de 
tasavvufî alanda dersler alarak kendini yetiştirir. Babasının, onu kendi 
şeyhine bağlanma arzusunun hilafına yine Malatyalı Halvetî şeyhi 
Hüseyin Efendi’ye talebe olur. Kısa bir müddet sonra şeyhinin 
Malatya’dan ayrılması üzerine Niyâzî 20 yaşları civarında 1048/1638’de 
şehirden ayrılarak önce Diyarbakır’a, oradan Mardin’e geçer. Buralarda 
kaldığı zaman içinde ilmî yönden kendini geliştirmeye devam eder. Daha 
sonra Kerbelâ, Bağdat ve Kahire’ye gider. 1050 /1640’ta 
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5+5=10’lu hece vezni 
Bulana özünü gör ne yüzün1334  

Bir yüzün1335 daḫi görmek dilemez    
 

Vuṣlatda olan ḫayretde ḳalan 

‘Aḳlın diremez kendin bulamaz 
[76b] 

Her şâm seḥer1336 odlara yanar      

Hem beňzi ṣolar aġlar gülemez 
 

‘Âşıḳ olagör ṣâdıḳ olagör 
Cehd eylemeyen menzil alamaz 
 

Meftȗn olalı mecnun olalı 

Bu Mıṣrî daḫi ‘aḳla gelemez 
 

Nuṭḳ1337 

 
İskenderiye’dedir. Mısır’da bulunduğu süre zarfında da Câmiü’l-Ezher’de 
ilmî faaliyetlerini sürdürmüş, tasavvufî gelişimini tamamlama gayreti 
içinde olmuştur. Gördüğü bir rüyanın etkisiyle 1053/1643’te Mısır’dan 
ayrılarak Arabistan ve Anadolu’nun değişik yörelerini gezen şair 
1056/1646’da İstanbul’a gelir. Artık bundan sonra Mısrî lakabıyla Niyazî-
i Mısrî adıyla anılacaktır. İstanbul’da fazla kalmayan şair önce Bursa’ya, 
oradan da Uşak’a geçer. Burada kısa bir süre Ümmî Sinan’ın talebesi Şeyh 
Mehmed’in yanında kalır. Ardından Elmalı’ya gider. Artık şeyhi Elmalılı 
Ümmî Sinân’a kavuşmuştur. (1057/1647). Uzun bir süre burada nefsini 
terbiye ile uğraşır, tasavvufî yönden kendini yetiştirmeye çalışır. Bir ara 
ziyaret için Malatya’ya gelirse de tekrar geri döner. 1066/1655’te 
kendisine şeyhi Ümmî Sinân tarafından hilafet verilir... 1105/1694’te 
Limni’de vefat etmiştir. Cenazesi Limni’de vefat ettiği makamda 
defnedilmiş olup mezarı halen oradadır." 
1334 Erdoğan, 2008, s. 250'de "Bulna özüñi gören yüzüñi" şeklindedir. 
1335 Erdoğan, 2008, s. 250'de "Bir yüzü ..." şeklindedir. 
1336 Erdoğan, 2008, s. 250'de "Her şâm u seher ..." şeklindedir. 
1337 Mevcut kaynaklarda bulunan Arif mahlaslı şairlerin hiçbirinde bu şiire 
rastlanmamıştır. Osmanlı Müellifleri cilt: 2'de geçen ve şairlik özelliği olan 
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bazı Arifler vardır. Bunlar: Arifî Hüseyin Çelebi (ö.1533), Arifî Ahmed 
Paşa (ö.1703), Arif Süleyman Bey (ö.1769), Arif Muhammed 
Efendi'dir(ö.1813). Fakat bu şahsların hiçbirinin mecmuadakine paralel 
olabilecek özellikleri yoktur. Yani Bektaşi meşrep kişiler değildirler. Nuri 
Akbayar, Sicilli Osmanî, cilt: 1, ss. 308-322 arasında onlarca Arif'ten söz 
edilmektedir. Bunlar genellikle meslekî olarak katip, mevlevi şeyhi, asker 
gibi işlerle uğraşan kişilerdir. Bunların bazılarının şairlik özelliği de vardır. 
Fakat hiçbirinde Bektaşilikten bahsedilmemektedir. İsmail Özmen'in 
(Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (1-2-3-4), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
1998, Ankara) Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi'nde ise Arif adında bir 
şaire yer verilmemiştir. Murat Demir'in tez çalışmasında [Murat Demir, 
Ali Rıza Öge Bektaşi Şairleri Antolojisini Tetkik (52-216.sayfalar)-
İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2106, s. 16] Arif adında Bektaşi bir şairden söz edilmektedir. 
Verilen malumat şudur: " 1764-1844 yılları arasında yaşayan şairin gerçek 
ismi Kethudazade Hacı Mehmed olarak da bilinir. Elimizde bulunan tek 
şiirinde aruz vezni kullanılmıştır. Dili kısmen sadelikten uzaktır. Hz. 
Hüseyin’e övgü dolu beyitler söylemiştir." denmektedir. Nami 
Coşkun'un tez çalısmasında ise [Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir 
Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)-İnceleme ve Metin, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, s. 6.] Arif 
adında bir Bektaşi şairden söz edilmiştir. Verilen malumat şudur: "On 
dokuzuncu asırda yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairlerindendir. Hz. 
Ali'ye, ehl-i beyte, ve Ali evlatlarına son derece bağlı bir bektaşi olduğu 
anlaşılmaktadır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Bu şaire air bir şiir 
bulunmaktadır. Bu şiir de aruz ölçüsüyle kaleme alınmıştır. Bu şiirirnde 
ehl-i beyt sevgisini dile getirmiştir." denmektedir. Süleyman Demir'in tez 
çalışmasında da [Süleyman Demir,  Ali Rıza ÖGE’nin Bektaşi Şiirleri 
Üzerinde İnceleme ve Metin Aktarımı (701–926. sayfalar), 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2016.] Arif 
Abdal adında bir kişiden bahsedilmiştir. Fakat hayatı hakkında herhangi 
bir bilgi verilmemiştir. Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, Cilt 1, s. 
57'de Arif Abdal adında bir bektaşi şairden söz etse de bu şairin hangi 
asırda yaşadığı hakkında herhangi bir tahminde bulunamadığını söyler. 
Ayrıca Tuhfe-i Naili hakkında yapılan şu tez çalışmasında da böyle bir 
şaire rastlanmamıştır: Fatma Özdemir, Tuhfe-i Naili Metin ve 
Muhteva II. Cilt s. 468-734, Cumhuriyet Üniversitesi Sosysl Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2011, ss. 351-373 arasında tam 47 tane Arif isim veya 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün  
 

Emânetdir bunı ḫoş dut ḳarışdırma maḳâlât 

Bu beyit ezber it aňla ḥaḳîḳatle işârât 
 

İster  isen ṣâḥib-i ‘aşḳ olasın ey gülnigâr 

Derdiyle derkâne gül eyle ḥaḳîḳî iftiḳâr 
 

Virdin olsun her seḥer bu lâ fetâ illâ ‘Alî 

Münkirânıň baġrına lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

‘Ârif-i nâ-çâreyi dȗr itme dilden dostum 

Bu ġaribiň nuṭḳ-ı nâ-çizem bulunsun ber-güzâr 
 

[77a] Mıṣrî1338 

Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün 
Sevdim seni hep vârım yaġmadır alan alsun 

Ḳoydım yoluna cânı1339 yaġmadır alan alsun      
 
Aldın çü beni benden bu can u tenden1340     

‘Aḳlım daḫi her vârım yaġmadır alan alsun    
 

 
mahlaslı şahıs bulunmaktadır. Fakat bunlardan hiçbiri, verilen kısa 
bilgilere göre, Bektaşi meşrep kişiler değildir. 
Tüm bunlardan hareketle Mecmua-i Bektaşiye'de şiiri bulunan Arif, 
büyük bir ihtimalle Murat Demir ve Nami Coşkun'un tez çalışmalarında 
bahsedilen ve 17-18.yy. şairi olan ve aruz ölçüsüyle şiirler yazan kişidir. 
1338 Bu şiir ve şair için şu kaynağa bakılabilir: Kenan  Erdoğan, Niyâzî-i 
Mısrî Divanı, Akçağ Yayınları, Genişletilmiş 2. baskı, Ankara, 2008, s. 
337. 
1339 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Gördüm seni efkârım ..." şeklindedir. 
1340 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Alduñ çü beni benden geçdüm bu cân u 
tenden" şeklindedir. 
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Ben varlıġı terk itdim dost varlıġına yetdim1341   
Her issî ve bâzârım1342 yaġmadır alan alsun      
 
Geldi dil-i dildârım buldum gül ü gülzârım1343  
Şimdengirü heb vârım yaġmadır alan alsun 
 
Çün buldı göňül yârın1344 terk eyledim aġyârım  

Ȋmân ile zünnârım yaġmadır alan alsun 
 

Sen şâh ġâyet ḫâẓırsın her ḥâlime mürşid-i nâẓırsın1345  

Aḥvâl ile eṭvârım yaġmadır alan alsun 
 

Geçdim ben ad u ṣandan çıḳdım ben o dükkândan 

Hep ‘ırż ile vaḳârım yaġmadır alan alsun 
 

Mıṣrî'ye vücȗb imkân bir oldı ḳamu ‘ayân 

Ṭâ‘at ile eẕkârım yaġmadır alan alsun 
 
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün   

Ey göňül ṣabr it belâya ḳıl taḥammül etme lec1346 

 
1341 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Ben varluġumı atdum dost varlıġına 
yetdüm" şeklindedir. 
1342 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Her aṣṣılı bâzârım ..." şeklindedir. 
1343 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Geldi dile dildârum buldum gül-i gülzârım" 
şeklindedir. 
1344 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Çün buldı gönül yârum ..." şeklindedir. 
1345 Erdoğan, 2008, s. 337'de "Sen ġâib ü hâzırsın her ḥâlüme nâẓırsın" 
şeklindedir. 
1346 Bu beyit Mevlana Celâleddin-i Rûmî'ye (ö. 1273) atfedilmektedir. 
Bunun doğruluğu henüz ispatlanamamış ise de bu bilgiye dayanak 
olabilecek bazı araştırmalar  mevcuttur.  Bunlardan biri Remzi Duran'ın 
yazmış olduğu bir makaledir (Remzi Duran, "Orta Çağ Türk Mimarisinin 
Önemli Bir Eseri: Eski Çine-Ahmed Gazi Câmii", Selçuk Üniversitesi 
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Çün âl Rasȗluʼllâh buyurmış: Eʼṣ-ṣabr miftâh ferec 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün   

Mala mülke maġrȗr olma dime yoḳdur ben gibi1347   

Bir muḫâlif rȗzgâr eser ṣavurur ḥârman gibi 
 
 
[77b] Güfte-i Misâlî Efendi1348  
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ey eseduʼllâh-ı ġâlib şâh-ı merdânım ‘Alî 

Göňlümüň taḥtında sensin mîr ü sulṭânım ‘Alî 
 
Senden oldı âşikâre küntü kenzen cevheri1349 

Ey kelâmuʼllahi nâṭıḳ u raḥmânım ‘Alî1350    

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 10, 2003, s. 495.). Bu 
makalede Aydın ili Çine kazasına bağlı Eski Çine köyünde bulunan 
Ahmed Gazi Camii'nin (Yapımı: XIV.yy.ın ilk yarısı) mimari 
özelliklerinin tanıtımı yapılırken camide bulunan hat yazıları hakkında da 
bilgi verilmektedir. İşte camide bulunan bu hat yazılarından biri de 
mecmuada geçen ve Mevlana'ya atfedilen bu beyittir. Caminin yapılış 
tarihi XIV.yy.ın ilk yarısı, yani 1300'lü yılların başları olduğuna göre ve 
Mevlana'nın ölüm yılının da 1273 olması itibariyle bu beytin Mevlana'ya 
ait olması muhtemel görünmektedir. Makalede geçen beyit ise şu 
şekildedir: "Ey gönül sabret belaya kıl tahammül etme lec  buyurmuşdur 
Nebî 'es-Sabru miftâhu'l Ferec". 
1347 Bu beyit de çeşitli internet sayfalarında Mevlana'nın oğlu Sultan 
Veled'e atfedilmektedir. Bazı internet kaynaklarında ise Mevlana'ya 
atfedilmektedir. Fakat Mevlana'nın "Mesnevi"si  ve "Divan-ı Kebir"inde 
yapılan taramada böyle bir söz veya beyte rastlanmamıştır. 
1348 Şiirin başında "Güfte-i Misâlî Efendi" (16.yy. Bektaşi şairi) yazsa da 
bu şiir Cahit Öztelli'nin eserinde Kul Nesimi'ye ait gösterilmiştir. Şiir şu 
kaynakta yer almaktadır: Cahit Öztelli (Haz.), On Yedinci Yüzyıl Tekke 
Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derneği Yayını, 
Ankara, 1969, ss. 55-56. 
1349 Öztelli, 1969, s. 55'te "... gevheri" şeklindedir. 
1350 Öztelli, 1969, s. 55'te "Kelâmuʼllâh nâtık-ı rahmânım Ali" şeklindedir. 



361 

 

 

Ṭȗr üzre Mȗsaʼya ḳıldıň tecelli nâdiden1351  

Ey beşer ṣûratlu Ḥaḳ u1352 nȗr-ı Ḳur’ân'ım ‘Alî   
 
 

Kâfirim îmâna gelmezsem ṣaçıñ küfrine men      

Ey ḳaşın miḥrâb vechiň dînim îmânım ‘Alî1353  
 

‘Âleme fażlından irdi rȗḥ-ı çeşm-i feyż-i cȗd1354  

Ey ḥayâtım vey ṣıfât-ı1355 zât-ı Yezdân'ım ‘Alî     
 

Ṣȗretiňdir ḳıblegâhım dâim aňadır yüzüm1356 

Ey maʻânî cennetinde âb-ı ḥayvânım ‘Alî   
 
Pârelerlerse Misâlî dönmeye senden şehâ1357  

Tâ ebed ḳâim senüňle ‘ahd ü peymânım ‘Alî 
 

Nuṭḳ1358 

 
1351 Öztelli, 1969, s. 55'te "Eyledin Tûr üzre Mûsâ'ya tecelli özün" 
şeklindedir. 
1352 Öztelli, 1969, s. 55'te "Ey beşer sûretli Rahmanım ..." şeklindedir. 
1353 Öztelli, 1969, s. 55'te "Kaşın mihrabı vechin din ü îmânım Ali" 
şeklindedir. 
1354 Öztelli, 1969, s. 55'te "İlm-u fazlınla edüp rûh u cism" şeklindedir. 
1355 Öztelli, 1969, s. 55'te "Ey hayât, ey sıfât ..." şeklindedir. 
1356 Öztelli, 1969, s. 56'da "Sûretinde kıblegâhım dâima nurun ....." 
şeklindedir. 
1357 Öztelli, 1969, s. 56'da "Pârelerlerse Nesimi gibi ......... senden şeha" 
şeklindedir. 
1358 Abdülkadir Karahan, Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden 
FİGANİ ve DİVANÇESİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 1966, s. 61. Figânî hakkında M.Fatih Köksal yazmış 
olduğu maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5422 (17.03.2019)] şu bilgileri vermektedir: "(d.?/?-ö.938/1531-
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Mefȗlü/ fâilâtü/ mefâîlü/ fâilün 

 
32) Asıl adı Ramazan olan şair Trabzonludur. Hayatının ilk dönemlerine 
dair kaynaklarda bilgi mevcut değildir. Hangi tarihte doğduğu kesin 
değilse de 29 yaşında öldüğü bilindiğine göre 16. yüzyıl başlarında 
doğduğu söylenebilir. İstanbul’a ne zaman geldiği bilinmemektedir. Uzun 
sürmeyen bir medrese tahsili yaptı. Âşık Çelebi, kısa süreli medrese 
tahsilinden sonra mukataa kâtipliğinde çalışırken fıtrî kabiliyetiyle şiir 
yazmaya yöneldiğini kaydeder. Kaynaklarda tahsili sırasında öğrenme ve 
ezberleme yeteneğiyle fark edildiğine dikkat çekilmektedir.(...) Çok genç 
yaşta şiir yazmaya başlayan şair, ilk şiirlerinde Hüseynî mahlasını kullandı 
ise de daha sonra Figânî mahlasını tercih etti. Âşık Çelebi, İstanbullu 
Na‘tî ve Priştineli Nûhî ile Galata meyhanelerde içki içtiğini, 
Atmeydanı’nda dolaşıp güzeller peşinde koştuğunu, fırsat buldukça 
kasideler yazarak bununla geçindiğini kaydeder. Rind tavırlı bir hayatı 
benimsediği anlaşılan Figânî, sürekli değişkenlik gösteren hamiler 
tarafından kendisine yapılan küçük yardımlarla hayatını idame ettirdi. 
Özellikle Defterdar İskender Çelebi ile Kara Balioğlu’nun himayesinde 
bulunan Figânî ayş ve işret müptelası olması, özellikle de fıtrî yapısı 
dolayısıyla bu himayelere rağmen kısa ömrünü sıkıntılarla geçirdi. 
Geçimini bu hamileri başta olmak üzere devlet adamlarına yazdığı 
kasideler sayesinde sağlayan Figânî’nin şöhreti, Kanunî’nin şehzadeleri 
Mustafa, Mehmed ve Selim’in sünnet düğününe yazdığı Sûriyye 
Kasidesi’yle daha da arttı. Bir ara Edirne’ye gittiyse de hayatının büyük 
kısmını İstanbul’da geçirdi. Mohaç galibi İbrahim Paşa’nın Budin’den 
getirttiği heykelleri İstanbul’da diktirmesi üzerine yazmış olduğu Farsça 
“Bu cihana iki İbrahim geldi, biri putları kırdı, biri dikti” anlamındaki 
Farsça beyti sebebiyle H. 938 (1531/32)’de önce dövülmek ve işkence 
edilmek, nihayetinde asılmak suretiyle öldürüldü. Fuat Köprülü, büyük 
istikbal vaat eden kabiliyeti, rind ve lâubali mizacının kendisine birtakım 
düşmanlar kazandırmış olmasının da bu idamda rolü bulunduğunu söyler 
(Köprülü 1997: 639). Bu hususta Abdulkadir Karahan, Köprülü’nün 
tespitini tekrarla “Ancak Figānî, ‘Dünyaya iki İbrâhim geldi, biri put kırdı, 
öteki put dikti’ anlamındaki bu beyti değil, Âşık Çelebi’nin de kaydettiği 
gibi bir mecliste okunduğunda beyitte geçen ‘dâr-ı cihan’ terkibindeki 
‘dâr’ kelimesinin yerine -ikinci mısrada ‘put’ sözü geçtiği için- ‘deyr’ 
kelimesinin daha uygun olacağını söylemiş olmalıdır. Çünkü beytin çok 
daha eski zamanlarda, Gazneli Mahmud devrinde söylenmiş olduğuna 
dair kayıtlar vardır.” (Karahan 1996: 57) demektedir..." 
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Sevdâ-yı  zülf-i yâr ile avâre1359 ḥâṭıruz          
Gâhi ‘Arab'da gâhi ‘Acem'de misâfiruz 
 

Birkaç gedâ-yı sâkin faḳr u ferâġâtüz    

Ma‘zȗr ṭut bizi şehâ ḫizmetde1360 ḳâṣıruz      
 

Abdal-ı ser-bürehne-i Baṭṭal Ġâziyüz 

Sulṭân evinde bir nice yıldır misâfiruz1361    
[78a] 
Dîvâneyüz çü külfet-i teklifden bizi1362       
Sözün ötesi bu ki ne mü’min ne kâfiruz 
 

Meclisde bâde şevḳına aňup Fiġânî çün1363   

Firḳatde geçdi ‘ömri diyü aġlar acıruz       
 
 
Ġazel1364 

 
1359 Karahan, s. 61'de "... âşüfte ..." şeklindedir. 
1360 Karahan, s. 61'de "... şehâ bizi hizmette ..." şeklindedir. 
1361 Karahan, s. 61'de "... mücâvirüz" şeklindedir. 
1362 Karahan, s. 61'de "... beri" şeklindedir. 
1363 Karahan, s. 61'de "... Figânî'yi" şeklindedir. 
1364 Müstensih İsmail Baba mecmuaya aldığı şiirlerin şairlerinin 
mahlaslarının üstünü kırmızı mürekkepli bir kalemle çizmiştir. Bu gazelde 
de aynı durum söz konusudur. Gazelin son mısrasının başında Yusuf 
kelimesinin üstü çizilidir. Dolayısıyla bu gazelin kime ait olduğunu 
gösteren tek emare müstensihin koyduğu bu işarettir. Bu işaretin de 
doğruluğu meçhuldür. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, 
Cilt: 2, s. 111'de bir Kul Yusuf adında bir bektaşi ozandan söz etmektedir. 
Bu kişi, Şam'da yaşayan ve Pir Sultan'ın bir dörtlükte söylediğine göre 
Şam'a gidip kendisini ziyaret ettiği kişidir. Ama bu Kul Yusuf'un Şam'da 
olan mı yoksa başka bir Kul Yusuf mu olduğu konusunda net bilgi 
yoktur. Verilen şiir örnekleri arasında da mecmuada geçen bu gazel 
yoktur. Zaten verilen şiir örnekleri dörtlük nazım birimi ve hece vezniyle, 
sade bir dille söylenmiş şiirlerdir. Mecmuada geçen bu şiir ise gazel 
olduğu için şiir geleneği itibariyle bir zıtlık söz konusudur. Fakat her iki 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḥamdüʼlillâh ol dürr-i yek-tâyı buldum nidügin 
Bir nem içinde yedi deryâyı buldum nidügin 
 
Zülf-i kâfir kişi cânâ bend uraldan boynuma 

Ḳays'ı Mecnun eyleyen Leylâ'yı buldum nidügin 
 

‘Aşḳ cârı ile göňlüm ḥânesin pâk ideli 

Ḥaḳ evimdir didügi me’vâyı buldum nidügin 
 

Kef hâ yâ ‘ayn ṣâduň anladum ma‘nîsini 

 
şiir örneklerinin de Alevi-Bektaşi geleneğinin özelliklerini yansıtması 
bakımından bir tutarlılık göze çarpmaktadır. Şuara tezkirelerine 
bakıldığında ise 16.yy. Kanuni Devri şairi Yusuf-ı Sineçak'tan başka bir 
Yusuf'tan söz edilmemiştir. Sicill-i Osmânî'de ise onlarca Yusuf'tan 
bahsedilmektedir. Bunların çoğunun şairlikle ilgisinin olmadığı 
anlaşılmakla birlikte bu Yusuflardan hangisinin, mecmuada bir gazeli 
bulunan Yusuf'la aynı kişi olduğu ise oldukça meçhuldür. Osmanlı 
Müellifleri Cilt:1, s. 179'da "Yusuf Sinan Efendi"den ; 181'de "Yusuf-ı 
Sineçak"tan; 224'te "Yusuf Hakiki"den; 225'te "Yusuf Mahdum"dan; 
228'de "Yusuf Sinan Efendi" ve "Yusuf Dede"den; 230'da "Yusuf 
Efendi" ve "Yusuf Yanyavi"den; 297-298'de "Devletoğlu Yusuf"tan; 
463'te "Yusuf Bali"den; 464'te "Yusuf Efendi"den; 645'te "Yusuf 
Sinaneddin Amasyavi" ve "Yusuf Efendi"den; 468'de "Yusuf Bahri" ve 
"Yusuf Şükrü Harputi"den; 470'te "Yusuf Sıdki Efendi"den; söz 
edilmektedir. Fakat bu Yusufların hemen hemen hepsi Mevlevi, Nakşi, 
Kadiri veya Sünbüli tarikatına mensup âlim, fâkih, müderris veya kâtip  
kişilerdir. Hiçbirinin Bektaşi meşrep bir özelliği yoktur. Osmanlı 
Müellifleri Cilt: 2-3'te adı geçen Yusufların özellikleri cilt: 1'de geçenlere 
benzemektedir.  Tüm bunlara istinaden mecmuada gazeli bulunan bu 
Yusuf hakkında somut bilgiler elde edilememiştir. Bu yüzden mecmuada 
gazeli bulunan bu şairin Özmen'in bahsettiği Kul Yusuf olma ihtimali 
daha yakın görünmektedir. İleride yapılacak araştırmalarla bu Yusuf'un 
kim olduğu ortaya çıkarılabilir.  
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Ya‘ni remizsiz "mâ evḥâ"yı1365 buldum nidügin 

Vech-i insandan oḳıyup otuz iki âyeti 
Âdem oldum ‘alleme’l-esmâyı buldum nidügin 
 

Çünkü gördüm yerde gökde Ḥaḳ'dan özge nesne yoḳ 

‘Ȃlem imiş anladım ‘anḳâyı buldum nidügin 
 

Cümle iṣdârıň vücȗdı Ḥaḳ bil ey ‘amȗ 

Şek diyesim ḳalmadı eşyâyı buldum nidügin 
 

Çünki bildim lâyı illâ ile bitmez ṣȗfi iş 

Yȗsuf'ı lâ eyledim illâyı buldum nidügin 
 
 
[78b] Ġazel1366 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

İçmişiz ‘aşḳıň şarâbıň nergis-i mestâneden 

Gör nice mest olmışız biz yek ḳara peymâneden 
 

Cânımız o dilde yaḳtuk şu‘le-i dîdâr içün 

Ey göňül ögrenigör ‘âşıḳlıġı pervâneden 
 

 
ى   1365 ح  ا ا و  ه  م  ح ى ا ل ى ع ب د   Necm: 53/10. Anlamı:  "Böylece Allah, kuluna  ف ا و 
vahyini iletti."                       
1366 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmış ve ikisinde de bu şiire 
rastlanmamıştır: Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 1990; Cahit Öztelli (Haz.), On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul 
Nesimi, Türk Etnografya, Folklor ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 
1969. 
Bu gazel, her iki Nesimi için de henüz ortaya çıkmamış bir şiir olabilir. 
Yapılacak araştırmalarla bu ve benzer gazel örneklerinin şairleri tespit 
edilebilir. Fakat Seyyid Nesimi'nin divanı incelendiğinde üslup 
bakımından bu gazelin Seyyid Nesimi'ye daha yakın durduğu rahatlıkla 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle şiir bu çalışmada Seyyid Nesimi adına 
kaydedilmiştir. 
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Özüni ṣarf itmeyenler bulmamışlar gevheri 

Dünyasını terk idenler çıḳdılar vîrâneden 
 

Gerçi mescidden gelür ẕikr-i ṣadâyı yâ ilâh 

Ġâfil olmayaň naẓar yâhȗ gelür meyḥâneden 
 

Ey Nesîmî on sekiz biň ‘âlemiň ma‘budu ḥaḳ 

Kim ki bu sırdan şinâs olmaz ḳavânî ḥâneden 
 

Nuṭḳ-ı Nefes1367 
4+4+3=11’li hece vezni 
Gel gene1368 bugün dost iline varalım     

Ḥallâc-ı Manṣȗr'um dârım Gül Baba'm hȗ1369      
Yardan ayrılmışım1370 feryâd iderim              

Ḳalmadı nâmusım ‘ârım Gül Baba'm ḥȗ1371     
 

 
1367 Bu şiir ve şair için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 2, Ankara, s. 345; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 3. basım, 
Özgür Yayınları, İstanbul, 1997, s. 124; Doğan Kaya, Sivas Halk 
Şairleri-IV, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Sivas, 2009, 
s. 416. 
Özmen, Cilt: 2, s. 345'te Pir Gaib Abdal hakkında şu bilgiler 
verilmektedir: "Yaşamı ve gerçek kimliği hakkında hiç bir bilgi yok. 
Ancak, Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte, Macaristan'ın başkenti Budin 
kuşatmasında bulunup şehit olan Gül Baba'dan manevi yardım isteyen 
nefesinden, Pir Sultan Abdal'ın oğullarından olduğunu sanıyoruz. 16. 
yüzyılda yaşamıştır. Mezarı Dersim'dedir." 
1368 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Gelin 
..." şeklindedir. 
1369 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Arşa 
direk direk zârım, Gül Baba" şeklindedir. 
1370 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da 
"Yârimden ayrıldım ..." şeklindedir. 
1371 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da mısra 
sonlarındaki "hu" nidası yoktur. 
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Ḳan revandır gözümüzde yaşımız    
Şükür geldik bir araya beşimiz1372               

Şimden ṣonra1373 hȗ dimekdir işimiz              

Gel dînim îmânım nȗrum Gül Baba'm hȗ     

‘Arşa direk direk zârım Gül Baba'm hȗ1374        
[79a] 

Gördüm ḳılıcını ṭutar elinde1375     
Keskin erenleri vardır yanında 

Şefa‘atcımız olsun maḫşer yerinde 

Gel dînim îmânım nȗrum Gül Baba'm hȗ 

‘Arşa direk direk zârım Gül Baba'm hȗ 
 
 
 
 

Gel yedi iḳlim dört köşeye yürürsin1376     

İstekliye naṣîbini1377 virirsin                    

Dîn süruru Muḥammed'in nȗrısın         

Gel dînim îmânım nȗrum Gül Baba'm hȗ1378    

 
1372 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Bir 
araya gelmez oldu beşimiz" şeklindedir. 
1373 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da 
"Şimden geri ..." şeklindedir. 
1374 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da bu 
mısra yoktur. 
1375 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da bu 
dörtlük yoktur. 
1376 Özmen, Cilt: 2, 345'te "Bir geleydin dört köşeyi bürürsün"; Öztelli, 
1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Geleydi aklım dört köşe bürürsün" 
şeklindedir. 
1377 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da 
"İstekliye muradını ..." şeklindedir. 
1378 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Gel 
dînim, îmânım, yârim, Gül Baba" şeklindedir. 
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‘Arşa direk direk zârım Gül Baba'm hȗ1379      
 

Yedi iḳlîm dört köşeniň baġçası1380      

Ṭurnâda ḳalmışdır şol ġarîb sesi1381     

Pir Ġâib Abdal'ın ṭutalım yası1382   
Gel dînim, îmânım, nûrum Gül Baba'm hu1383 

‘Arşa direk direk zârım Gül Baba'm hȗ1384  
 
 

Nuṭḳ-ı Nefes1385 
6+5=11’li hece vezni 

Ḥaḳ yaratdı Muḥammed nurundan1386    

İnsan olan gelür nȗra çevrilür1387        

 
1379 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da bu 
mısra yoktur. 
1380 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da "Pir 
Gaip Abdal’ım çekerler yasın" şeklindedir. 
1381 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da 
"Turnada kalmıştır senin gözyaşın" şeklindedir. 
1382 Özmen, Cilt: 2, 345'te "Geleyidin dört köşeyi gezersin"; Öztelli, 1997, 
s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da " Geleydi aklım dört köşeyi gezersin" 
şeklindedir. 
1383 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da  "Gel 
dinim, imanım, nurum Gül Baba" şeklindedir. 
1384 Özmen, Cilt: 2, 345; Öztelli, 1997, s. 124; Kaya, 2009, s. 416'da bu 
mısra yoktur. 
1385 Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi  
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, s. 213; Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün Şiirleri, 
6. basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 1985, s. 165-166; Haydar Deligöz, 
Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve Dayandığı Temeller, Ege 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 231-232. 
1386 Özmen, Cilt: 2, s. 213; "Mevlam çün yarattı Muhammed nurun"; 
Deligöz, s. 231'de "Hûp yaratmış Hak Muhammed nurunu" şeklindedir. 
1387 Deligöz, s. 231'de "Âdem olan ..." şeklindedir. 
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Çarḫı döner ‘aşḳ dolabı neylersin1388     

Manṣȗr olan gelür dâra çevrilür 

Ulu ṣular dâim alçaġa aḳar1389    

Pervâneler kendi özün odlar yaḳar1390   

Müjce1391 ḳanda ise aṣlına çeker  
Bülbül olan gelür güle çevrilür 
[79b] 

Bir sürçme ile aṭın payı kesilmez1392       

Bir ṣuç ilen âdem oġlı aṣılmaz1393 

Ereňler bir yol ḳurmış daḫi baṣılmaz1394   

Yol ehli ḳanda ise daḫi yola1395 çevrilür   
 
Gümaňlı göňülde pîr mi1396 eglenir           

Cennetden ṭaşra ḥȗri mi eğlenir1397    

 
1388 Özmen, Cilt: 2, 213'te "Böyle çarh kurulmuş dolap dönmede"; 
Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 231'de "Çarh kurulmuş dolap daim 
dönmede" şeklindedir. 
1389 Özmen, Cilt: 2, 213'te "Yaşlı sular dağ eteğine akar"; Öztelli, 1985, s. 
165'te "Başlı sula daim alçağa akar" şeklindedir. 
1390 Özmen, Cilt: 2, 213'te "Pervâneler kendin odlara yakar"; Öztelli, 
1985, s. 165'te "Pervane kendini odlara yakar" şeklindedir. 
1391 Özmen, Cilt: 2, 213; Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 232'de "Serçe 
..." şeklindedir. 
1392 Bu dörtlük Özmen'in eserinde bulunmamaktadır. Öztelli, 1985, s. 
165; Deligöz, s. 232'de "Bir sürçmekle at ayağı kesilmez" şeklindedir. 
1393 Öztelli, 1985, s. 165'te "Bir suçlu adem oğlanı asılmaz" şeklindedir. 
1394 Öztelli, 1985, s. 165; Erenler bir yol kurmuştur basılmaz"; Deligöz, s. 
232'de "Bu yolu erenler kurdu basılmaz" şeklindedir. 
1395 Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 232'de "Yol ehli kandeyse yola 
çevrilür" şeklindedir. 
1396 Özmen, Cilt: 2, s. 213; Deligöz, s. 232'de "... nur mu ..." şeklindedir. 
1397 Özmen, Cilt: 2, s. 213; Deligöz, s. 232'de "Cennet haricinde hur mu 
eğlenir"; Öztelli, 1985, s. 165'te "Cennet taşrasında hur mu eğlenir" 
şeklindedir. 
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Balsız ḳafeslerde arı mı eğlenir1398            

Arı ḳanda ise daḫi bala çevrilür1399          
 

Pîr Sulṭân'ım yatar ḫastedir ḫaste1400      
Elinde gülleri destedir deste1401              
İnsanoġlı bir ‘acâib nesnedir nesne1402     

Muḥabbet ile ṭatlı dile daḫi1403 çevrilür   

Nuṭḳ-ı Nefes1404 

 
1398 Özmen, Cilt: 2, s. 213'te "Balsız şişelerde bal mı eğlenir"; Deligöz, s. 
232'de "Balsız sepetlerde bal mı eğlenir"; Öztelli, 1985, s. 165'te "Balsız 
petekte arı mı eğlenir" şeklindedir. 
1399 Özmen, Cilt: 2, s. 213'te "Arı kande ise bala çevrilür"; Deligöz, s. 
232'de "Arı olan gelir bala çevrilür"; Öztelli, 1985, s. 165'te "Arı kande 
ise bala çevrilür" şeklindedir. 
1400 Özmen, Cilt: 2, s. 213'te "Pir Sultan Abdal'ım yatar hastadır"; Deligöz, 
s. 232'de "Pir Sultan dir ki gönül hastadır"; Öztelli, 1985, s. 165'te "Pir 
Sultan 'ım Haydar yatar hastadır" şeklindedir.  
1401 Özmen, Cilt: 2, s. 213; Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 232'de "Elinde 
gülleri deste destedir" şeklindedir. 
1402 Özmen, Cilt: 2, s. 213; Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 232'de 
"Ademoğlu bir acaip nesnedir" şeklindedir. 
1403 Özmen, Cilt: 2, s. 213; Öztelli, 1985, s. 165; Deligöz, s. 232'de "dahi" 
kelimesi yoktur. 
1404Bu nefes Hüsniye Bacı'ya aittir. Ve şu kaynaklarda yer almaktadır: 
İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, ss. 595-596; Doğan Kaya, "İnanç 
Kültürümüzde ve Aşık Edebiyatında 'Aşk Olsun'", Alevilik 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, Yaz 2014, ss. 129-154. 
Özmen'in, Cilt: 2, s. 595'te Hüsniye Bacı hakkında verdiği kısa malumat 
şudur: "Abdal Musa dergahı yatırı çevrelerindekilerin söylentilerine göre; 
Hüsniye Bacı, Abdal Musa'nın kız kardeşidir. Ancak, Abdal Musa 
Velayetnamesinde bu Bacı'dan hiç söz edilmiyor. Yalnız Abdal Musa 
yatınnın sol tarafında duvara yakın bir mezar olduğu, üzerinde hiç bir 
tarih ve yazı bulunmayan bu mezarın Abdal Musa'nın kız kardeşi, Zeyneb 
Hüsniye'ye ait bulunduğu söylenmektedir. Hüsniye Bacı'nın şiirindeki dili 
de, o devrin diline uygunluk göstermez. Yalmz Abdal Musa dergahına 
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4+4+3=11’li hece vezni 
Şükür olsun Yaradan'ın demine     

Siyâh ṭâlib oldı1405 bahar evine                       
On İki İmam şâh ‘Aliyyü’l-Murtażâ yolına1406        

Hȗ diyen canlara pîrim ‘aşḳ olsun 
 
Türbe baġçesinde zeyn olmuş güller 

Ṣabaḥın1407 seḥerinde öter bülbüller              

Muḥabbet muḥabbete1408 ḳatacaḳ canlar      

Muḥabbete ḳatılan1409 câna ‘aşḳ olsun        
 

Türbe baġçesinin eṭrâfı baġlar 

Revân olmuş gelir ṣuları1410 çaġlar               
Üstümüze gelen evvel1411 yedi daġlar      

Daġları yürüden câna ‘aşḳ olsun 
[80a] 

Ṣıra ṭaşları1412 bir ḫoşcana dizildi          

 
bağlı bir kişilige sahip olduğu gerçek. Dili itibariyle on altıncı yüzyıl kadın 
Bektaşi ozanlarından birisidir. Nefesleri içten ve coşkuludur." 
1405 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Siyah talip 
düştü ..." şeklindedir. 
1406 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, 'Aşk Olsun', s. 143'te "On iki İmam 
Ali Şah yoluna" şeklindedir. 
1407 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", 2014, s. 143'te "Sabah 
..." şeklindedir. 
1408 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Gönülü 
gönüle ..." şeklindedir. 
1409 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Muhabbete 
kanan ..." şeklindedir. 
1410 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "... suları akar 
..." şeklindedir. 
1411 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "... ol ..." 
şeklindedir. 
1412 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Sıra dağlar ..." 
şeklindedir. 
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Görmez münkirlerin özi üzüldi 

Pîrim degirmeni ṣolaḳ1413 döndürdi            

Döndüren canlara pîrim ‘aşḳ olsun1414 

‘Abdal Mȗsâ dirler pîrimiň ismi   
Ateşe kül oldı1415 yanmadı cismi                   

Vâfir niyâz ider derdmend Ḥüsni       

‘Ayn cem erenleri size ‘aşḳ olsun1416           
 
 
Ġazel1417 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

 
1413 Özmen, Cilt:2, s. 595'te; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "... sola ..." 
şeklindedir. 
1414 Özmen, Cilt:2, s. 595-596'da ayrıca şu dörtlükler de vardır: "Horasan 
şehrinden duyuldu sesi/ Aşık muhiblere düştü hevesi/ Yedi bab içeri 
pirin türbesi/ Eşiğin bekliyen cana aşk olsun/ Mağribten maşrıka oynar 
kılıcı/ Eşiğin bekliyen olmuştur hacı/ Pirimin başında elif - i tacı/ Eşiğin 
bekliyen cana aşk olsun/ Ol Sultan yürüttü yedi dağları/ Bozuldu 
çürükler kaldı sağları/ Türbe bahçesinde Cennet bağları/ Eşiğin bekliyen 
cana aşk olsun". 
1415 Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Ateşe girince ..." şeklindedir. 
1416Özmen, Cilt:2, s. 596'da "Eşigin bekleyen cana aşk olsun/ Ayn-ı 
cemin erlerine aşk olsun"; Kaya, "Aşk Olsun", s. 143'te "Ayn-i cem 
erenlerine aşk olsun" şeklindedir. 
1417 Bu şiiir şu kaynaklarda bulunmaktadır: Babek Cavanşir ve Ekber N. 

Necef (Haz.), Şah İsmail Hatâʼî Külliyatı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, 
İstanbul, 2006, ss. 412-413. Muhsin Macit (Haz.), Hatâyî Dîvânı, 1. 
basım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 
2017, s. 246-247. Ayrıca mecmuada gazel başlığı altında verilmişse de 
kaynak eserlerde kaside olarak verilmiştir. Nazım türü olarak methiye 
özellikleri göstermektedir. Şiir ayrıca; İbrahim Aslanoğlu, Şah İsmail 
Hatayî ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, ss. 62-
63'te de bulunmaktadır. Muhsin Macit ve Aslanoğlu'nun verdikleri bu 
şiirde farklılık olmadığı için Muhsin Macit ve Babek Cavanşir'in eseri 
karşılaştırmada esas alınmıştır. 
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Ey iki ‘âlem penâhı şâh-ı serdâr1418 yâ ‘Alî 

Ṣâḥib-i fażl-ı hidâyet1419 Şîr-i Ḥaydâr yâ ‘Alî           
 

Geldi destiň şânına ism-i yeduʼllâh bî-gümân 

Oldı zât-ı bî-misâliň Ḥaḳḳ'a maẓhar yâ ‘Alî1420 
 

Fażl-ı iḥsân-ı mürüvvet1421 hem seḫâvet kânısın 

Luṭfuň âbıyla kevserdir berâber yâ ‘Alî1422                 
 

Ey şecâ‘at ma‘deni sen ḫışımlan ḥükm eyleseñ        
Kün fe-kân bıraġma dürr destiňde yeksân1423 yâ ‘Alî   
Ol ‘Ali'sin ki seniň1424 şânına geldi Hel Etâ 

Vaṣfuň öger1425 ma‘ni-i Ḳur’ân ser-â-ser yâ ‘Alî        
 

Senden özge gelmedi er ḳılıcıňdan özge tîġ 

Bu söz evṣâfıňdadur Ḥaḳ'dan1426 muḳarrer yâ ‘Alî     
[80b] 

 
1418 Macit, s. 246'da "... şâh u server ..." şeklindedir. 
1419 Cavanşir ve diğerleri, s. 412'de "... kerâmet ..."; Macit, s. 246'da "... 
velâyet ..." şeklindedir. 
1420 Kaynaklarda bu beyitten sonra şu beyit gelmektedir: Cavanşir ve 

diğerleri, s. 412'de ve Macit, s. 246'da "Rūz-ı hecâ ṣa'idün ber-farḳ-ı a'dâ 

besdurur/ Ḳabzına ḥācet degül şemşȋr ü ḫançer yā 'Alȋ". 
1421 Macit, s. 246'da " Fażl u iḥsân u mürüvvet ..." şeklindedir. 
1422 Cavanşir ve diğerleri, s. 413 ve Macit, s. 246'da  "Luṭfuna ḫâk ile 

cevherdür berâber yâʻ Ali" şeklindedir. 
1423 Cavanşir ve diğerleri, s. 412'de "Kün fe-kân bir almadur destüñde 

yek-ser yâ ʻAlî"; Macit, s. 246'da " Kün fe-kân bir almadur destine yek-

ser yâ ʻAlî" şeklindedir. 
1424 Macit, s. 246'da "Ol ʻAlîsin kim senüñ ..." şeklindedir. 
1425 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Vaṣfuñ oldı ..." şeklindedir. 
1426 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te ve Macit, s. 246'da  "Bu söz evṣâfuñda 

ḥaḳdandur ..." şeklindedir. 
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Ol‘Alî'sin kim şehâdet barmaġılan ṭullâb idüp1427        

Ḳuvvetüňle ḳopdı yerden bâb-ı Ḥayber yâ ‘Alî1428      
 

Sensin ol Ḥaydâr kim şehâ mu‘cizânıň1429 görüp     

Ḥükmüne râm oldı Rȗm Şâm u Berber yâ ‘Alî 
 

Ol kerâmet kânısın kim Ḥaḳ Te‘âlâ'dan saňa 

Şarḳ ġarb ‘arş ferş oldı maḥrem yâ ‘Alî1430   
 

Kim ḳalıser rȗz-ı maḥşerde ṣusız yâ Murtażâ1431    

Anda sensin sâḳi-i ebrâr-ı Kevser yâ ‘Alî 
 

Üç yüz yıldan ṣoňra Süleymân1432 itdi senden imtiḥân    
Virdiň aňa destiň ile tâze vü teri yâ ‘Alî1433           
 
 
 

 
1427 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te ve Macit, s. 247'de  "Ol ʻAlîsin kim 

şehâdet barmaġın ḳullâb idüp" şeklindedir. 
1428 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Ḳopdı yerden ḳudretüñlen ..."; Macit, 

s. 247'de "Ḳopdı yirden ḳuvvetüñle bâb-ı Ḥaydar yâ ʻAlî" şeklindedir. 
1429 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Sensen ol Ṣefder ki, dest-i muʻcizâtını 

..."; Macit, s. 246'da "Sensin ol Ḥaydâr ki dest-i muʻcizâtuñı ..." 
şeklindedir. 
1430 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "ʻArş ü kürsî, şarḳ u ġarb oldı 

musaḫḫar yâ ʻAlî"; Macit, s. 247'de "Şarḳ u ġarb u ʻarş u kürs oldu 

musaḫḫar yâ ʻAlî" şeklindedir. 
1431 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Kim ḳalur rûz-ı ḳıyâmet, ḥâl-i 

maḥşerde susız"; Macit, s. 246'da "Kim ḳalur rûz-ı ḳıyâmet hevl-i 

maḥşerde susız"  şeklindedir. 
1432 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "... Selman ..." şeklindedir. 
1433 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Verdüñ aña deste-yi gül, tâze vü ter, 

yâ ʻAlî"; Macit, s. 247'de "Virdüñ anuñ destine gül tâze vü ter yâ ʻAlî" 
şeklindedir. 
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Ḥaydar-ı ṣafdır ve hem dîvân-ı şâh-ı evliyâ1434           

Ḳuṭbü’d-dîn hem ḳıble-i miḥrâb-ı minber yâ ‘Alî1435     
 

Laḥmüke laḥmi rumûzınuň beyânı sendedür 
Hem dem ü hem ser hem yâr-ı1436 peyġamber yâ ‘Alî     
 

Bu Ḥaṭâî ḫasteye hem-râh ḳılġıl himmetiň 

Çün saňa ṣıdḳıyla1437 oldı bende çâker yâ ‘Alî      
 
 

Nuṭḳ1438 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Emânetdir bunı ḫoş ṭut ḳarışdırma maḳâlât 

Bu beyit ezber it aňla ḥaḳîḳatle işârât 
 

İster iseň ṣâḥib-i ‘aşḳ olasın ey gülnigâr 

Derdiyle derkâne gül eyle ḥaḳîḳî iftiḳâr 
[81a] 

Virdin olsun her seḥer bu lâ fetâ illâ ‘Alî 

Münkirânıň baġrına lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
 

‘Ârif-i nâ-çâre-i dȗr itme dilden dostum 

Bu ġarîbiň nuṭḳ-ı nâ-çîzem bulunsun ber-güzâr 
 

 
1434 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Ṣadr-ı dîvân-ı eimme, pişvâ-yı evliyâ"; 

Macit, s. 247'de "Ṣadr-ı dîvân-ı ezelsin pişvâ-yı enbiyâ" şeklindedir. 
1435 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Ḳuṭb-i dîn ü ḳıble vü miḥrâb u minber 

yâ ʻAlî" şeklindedir. 
1436 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Hem-dem ü hem-sırr ü hem râz-ı ..." 
şeklindedir. 
1437 Cavanşir ve diğerleri, s. 413'te "Kim saña ṣıdḳ ilen ..." şeklindedir. 
1438 Müstensih İsmail Baba, bu şiiri, sehven olsa gerek, iki defa yazmıştır. 
İlki 76b'dedir. Gerekli açıklama 76b'deki şiirin dipnotunda verilmiştir. 
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Ġazel1439 
Fâilâltün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

İftiḥâr-ı1440 enbiyâsın şâh-ı merdânım ‘Alî          

Ehl-i ‘aşḳa reh-nümâsın Şîr-i Yezdân'ım ‘Alî 

Dergâhına şâh-ı ‘âlem gelmişem bir-ḫâke rȗ 

Ḳıl meded cȗd-ı seḫâsın dîn ü îmânım ‘Alî 
 

 
1439 Müstensih İsmail Baba, şiiri gazel olarak vermişse de bu şiir müzdeviç 
murabba nazım şeklinin özelliklerini göstermektedir. Bu yüzden 
müzdeviç murabba olarak değerlendirilmiştir. 
Özmen, Cilt: 4, s. 401, 427'de Rıza adında birer şair ve şiir örnekleri varsa 
da şairlerin yaşadığı yıllar itibariyle şiirlerinin bu mecmuada yer alabilmesi 
mümkün değildir. Mihrican Odabaşı, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 
1. Cilt s. 234-467, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2009, ss. 233-243. Bu tez çalışmasının ilgili sayfalarında 23 tane 
Rıza veya Rızayi adında şahıs bulunmaktadır. Bu Rızalar şunlardır: Rıza 
(ö. 1671) kadı, Rıza (ö. 1679) nakşi, Rıza (ö. 1156) nakibü'l-eşraf, Rıza (ö. 
1837) kazasker, Rıza (ö. 1845) vali, Rıza (ö. 1854), Rıza (ö.?) Abdülmecit 
Devri katip, Rızayi (ö.1555) şair, Rızayi (ö. 1577) kadı, Rızayi (ö.1579) 
hattat, Rızayi (ö. 1629)  şair, Rıza (ö. 1631) kadı. Ölüm tarihi itibarıyla 
buraya yazılmayan, Mecmua-i Bektaşiye'nin istinsah tarihi olan 1827 ile 
örtüşmeyen Rızalar da vardır. Fakat bunladan hiçbirinin Bektaşi meşrep 
özelliklerinden söz edilmemiştir. Ayrıca verilen şiir örnekleri de Bektaşi 
meşrep şiirler değildir. Petek Ersoy İnci'nin yazmış olduğu Rıza Dede 
maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=4077 (27.01.2019)] Turgut Koca'ya dayanarak verdiği bilgilere 
göre kuvvetli bir Bektaşi şairi olduğundan bahsetmektedir. Mecmua-i 
Bektaşiye'de geçen Rızayi de bu kişi olabilir. Fakat Petek Ersoy İnci'nin 
verdiği Rıza Dede, 19.yy. şairidir. Mecmua-i Bektaşiye'nin istinsah tarihi 
1826-28 olduğu düşünüldüğünde bir çelişki doğmakla birlikte yine de 
bahsedilen her iki şair de aynı kişi olabilir. Yukarıda kaynakçası verilen 
internet sayfasında daha birçok Rıza veya Rızayi mahlaslı şair 
bulunmaktadır. Fakat bu şairlerin hiçbiri Bektaşi meşrep değildir. Sonuç 
olarak bu şiirin hangi Rıza veya Rızâyî'ye ait olduğu tespit edilememiştir. 
1440 Kelimenin doğru yazımı şöyledir: افتخار Fakat metnin orijinaline sadık 
kalmak amacıyla kelimeye dokunulmamıştır. 
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Ḳaşların miḥrâbım oldı ḳıblegâh-ı enbiyâ 

Laḥmüke laḥmı buyurdı ol Rasȗl-i Kibriyâ 
Şânına nâzil olupdur âyet çün ehl-i atâ 

Reh-ber-i râh-ı Ḫudâ'sın mîr ü sulṭânım ‘Alî 
 

Olmasaydın olmaz idi cümle ‘âlem bir vücȗd 

Hem seniňçün emr olundı âdeme ḳılıň sücȗd 

Lâ fetâ illâ ‘Alîdir didi saňa feyż-ı cȗd 

Teşneye her dem ‘aṭâsın âb-ı ḥayvânım ‘Alî 
 

Kim buyurdı Ḥaḳḳ'ına ol dü-cihânın serveri 

Men ‘ulȗmun şehriyim ki ḳapusıdır Ḥaydâr   
 

Çünkü senden ẓâhir oldı noḳṭa-i bâ-i envâr    

Kâşif-i sırr-ı ḫafâsın nȗr-ı Ḳur’ânım ‘Alî 
 

Ġayra ḳılmaz ilticayı bu Rıżâ-i derdmend 

Ey şehâ gelmiş ḳapuna rȗ-yı siyâhı mestmend 

Vuṣlata efġân ider ol bülbül-i şeydâmend 

Derdmendâne şifâsın feyż-i raḥmânım ‘Alî 
 
 
[81b] Nefes1441 

 
1441 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 151. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (13-16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1, Ankara, 
1998, ss. 249-250.  
Özmen'in, Cilt: 1, s. 249'da Seyyid Nesimi için verdiği bilgiler şöyledir:  
"Nesimî (1369-1417) Genel olarak, yaşamı hakkında bilgi veren 
kaynakların birbirini tutmadığı İmadeddin Nesimi Diyarbakır bölgesine 
yerleşen türkmenlerdendir. Bağdad'ın Nesim kasabasında yetişmiş, 
kuvvetli bir öğrenim görerek Arapça ve Farsça ile tasavvuf bilgilerini çok 
iyi öğrenmiştir. Hurifilik mezhebini kuran Fazlullah'ın müridi, damadı ve 
halifesi olmuştur. Anadolu'ya gelerek Bursa'da bulunmuştur. Kul Nesimi 
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Mefâîlün/ mefâîlün/ faȗlün 

Şehâ çün ṣȗretiň îmânımızdır1442           

 
ile hiç bir bağlantısı yoktur. Türk şiirinin devlerinden biri olan Nesimi 
dipsiz ve sonsuz düşünce okyanuslarının dalgıcıdır. Korkusuzdur. 
İnançlıdır, yılmaz bir savaşçıdır, engindir, derindir. Bağımsız ve 
durmayan sevgi fırtınası onu bir yaprak gibi sürükler, durur. Şeriata aykırı 
ve heterodoks sayılan hurufilik bir çok mürit ve taraftar bulmuş. Maddi 
ve manevi geniş bir etki alanı olmuş. Ancak, çağın siyasetçi din adamları 
ve hükümdarları tarafından hoş görülmemiştir. Fazlullah, Timur 
tarafından öldürtüldüğü gibi Nesimi de izlenmiş, bunun üzerine kaçarak 
Suriye'ye gitmiştir. Fakat coşkun tasavvuf heyecanları, coşkulu 
konuşmaları, aşırı panteist görüşleri nedeniyle orada da barınamamış. 
Özellikle tasavvuf anlamıyla Enel-Hak (Ben Allah'ım) ,bu sözü ilk kez 
Hallac- ı Mansur söylemiştir, demesi, yobaz, dar görüşlü dindarları ve 
medreseci şeriatcıları kızdırmış, kendisi kafir sayılarak derisi yüzülmek 
suretiyle Halep'te öldürülmüştür. Tasavvuf üzerine şiir yazanları çağlar 
boyu etkilemiştir. Gerçek kimliği; Seyyid Nesimi, XIV. yüzyılın son 
yarısıyla XV. yüzyılın ilk birkaç yılı arasında yaşamış büyük bir 
ozanımızdır. Seyyid İmadeddin Nesimi diye anılır, Bağdat'lıdır. Yaşamı, 
kimliği, kişiliği konusunda yeterli bilgi yok, düşüncelerinden dolayı derisi 
yüzülerek öldürülmüştür (1404). Alevi- Bektaşi geleneğine göre "yedi ulu 
ozan"dan biri. Bu ozanlar, Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, 
Yemini, Virani ve Nesimi'dir. Türk divan yazınının en büyük 
ozanlarından biri sayılan Nesimi Hurufilik yoluna bağlıdır, bu kurumun 
kurucusu Fazlullah Hurufi'nin izini sürmüş, görüşlerini benimsemiş, 
varlık birliği inancına bağlanmıştır. Alevi- Bektaşi yazınında Nesimi'nin 
yeri Hurufilik'in, belli bir odakta Ali'ye yakınlık göstermesi nedeniyledir. 
Özellikle varlık birliği görüşünü savunan, kişiyle Tanrı arasında bir nitelik 
yükleyen inanç arasında bağlantı vardır. Tanrının en yetkin (kamil) 
insanda görünür duruma geldiğini, nesnelleştiğini, en üst düzeyde 
görünerek en olgun biçimde Ali'de somutlaştığını ortaya atan düşünce 
Ali'yi "yetkin kişi" eski söyleyişle "en kamil insan" sayar. Onun kişiliğinde 
nesneleşen Tanrıyı bulur. İşte bu inanç Nesimi'yi Alevi-Bektaşi çizgisine 
yaklaştırmış, sevdirmiştir. Alevi- Bektaşi yazınında Hurufılik'le ilgili 
görüşlere de yer verildiği olmuş, birçok ozan bu konuda başarılı koşuklar 
düzenlemiştir. Nesimi onun mahlasıdır, esas adı Ömer'dir..." 
1442 Ayan, s. 151'de "... furḳânımızdır" şeklindedir. 
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Ol on dört ḥaṭ1443 bizim Ḳur’ân'ımızdır     

Ḳaşıňla girpigiň zülfiň sevâdı 
Delîl ü hüccet ü bürhânımızdır 
 

Ṣıfatıňdır1444 mu‘anber küfr-i zülfün     

Beyâżu’l-vech ile Ḳur’ân'ımızdır1445    
 

Nice terk eyleyim ben ‘aşḳını kim1446   

Ezelden çünki ‘aşḳıň şânımızdır1447       
 

Gel ey derviş dolan1448 devr-i ḳamerde   

Sözün devrân ki ḫoş devrânımızdır1449   
 
Bugün çün ‘ıyd-i ekberdir cemâliň 

Nesîmî cânı ḫoş ḳurbânımızdır1450      
 
 
Güfte-i ‘Abdiyâ1451  

 
1443 Kelimenin doğru yazımı şöyledir: خط : ḫaṭṭ. Fakat metnin orijinaline 
sadık kalmak için kelime aynen yazılmıştır. 
1444 Ayan, s. 151'de "Sıfatında ..." şeklindedir. 
1445 Ayan, s. 151'de "Beyaz-ı vech ile îmânımızdır" şeklindedir. Ayrıca 

Nesimi divanında bu beyitten sonra şu beyit yer almaktadır: "Rūḥuñ 

vechindeki ol yeddi ḫāṭṭıñ/ ʻAleʼl-ʻarşiʼstevā raḥmānımızdır" 
şeklindedir. 
1446 Ayan, s. 151'de "Niçin terikini kılsın cân senin kim" şeklindedir. 
1447 Ayan, s. 151'de "Ezelden çünki cânın cânımızdır" şeklindedir. 
1448 Ayan, s. 151'de "Gel ey derviş olan ..." şeklindedir. 
1449 Ayan, s. 151'de "Sürün devrânı hoş devrânımızdır" şeklindedir. 
1450 Ayan, s. 151'de "Nesîmînin cânı kurbânımızdır" şeklindedir. 
1451Bu şiir şu kaynak eserde bulunmaktadır: Sadeddin Nüzhet Ergun, 
Türk Şairleri, Cilt 1, 1960(?),  s. 198-199. Sarı Abdullah veya Abdi diye 
adlandırılan şairimiz hakkında herhangi bir tez çalışması da mevcut 
değildir. Ergun, 1960(?), s. 194'te Abdi hakkında şu bilgileri vermektedir: 
" XVII nci asrın en maruf şahsiyetlerinden olan Sarı Abdullah, bütün 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Evliyâdan ey göňül almaḳ dilerseň renk bu1452   

Yoḳluḳ ile ilerü gel varlıġından ol aru 
 
Varlıġıyla kimse girmez evliyânıň göňlüne 

Yoḳluḳ ile varlıġından ṣu gibi ol sen ṭuru    
 

Sırr-ı Ḥaḳḳ'a iremezsiň zerre benlik var ise 
Varlıġıň perde olupdur işbu yolda key ulu 
 

Şol ki benlik şirkini yoḳluḳ ile gidermedi 

Ehl-i vaḥdet maḥfilinde ana dinmez gel berü 
 

Benliginden zerre deňlü ḳalur ise ey aḫî 

Biň çalışsan assı ḳalmaz gidemezsin ilerü 
 

Varlıġından ṣâf olup yoḳluġa gel yoḳluġa 

Tâ muḥabbet bâdesinden ṣuna mürşîd bir ṭolu   
[82a] 

Şol göňül ki1453 yoḳluḳ ile geldi mürşid yanına 

Anı kendi varlıġıyla mürşîd eyler ṭopṭolu 
 

 
menbaların verdikleri malumata gore, Mağrıb şehzadelerinden birinin 
oğludur. Bizzat Şair, vucude getirdiği Mesnevi şerhinin "Der beyan-ı 
sebeb-i telif" kısmında kendisini "Abdullah bin Esseyyid Mehemmed bin 
Abdullah" diye takdim etmektedir.(...) Sarı Abdullah, (H.992/M.1584) 
yılında doğdu. Ve Halil Paşa'nın himayesinde yetişti.(...) Halil Paşa, derviş 
meşreb bir adamdı. Onu kendi şeyhi olan mutasavvıf şair Aziz Mahmud 
Hüdayi ile tanıştırdı. Ve ona murid olmasına sebeb oldu. Daha sonra 
babalığının delaleti ile Melamiliğe de intisab etti.(...) Sarı Abdullah çeşitli 
memuriyetlerde bulunduktan sonra hiçbir vazife almadı. Ve ömrünü 
ibadetle geçirdi. (1071-1660) ta vefat etti." 
Topkapı’da Maltepe’ye giden yola defnedildi. 
1452 Ergun, 1960, Cilt 1, s. 198'de "... reng u bu" şeklindedir. 
1453 Ergun, 1960, s. 199'da "Şol gönül kim ..." şeklindedir. 



381 

 

Maẓhar olmaḳ ister iseň evliyânıň sırrına 

Ayaġına yüz ṣürüben yalvar u gel yalvaru 
 

Zâhid taḳvâyı ‘ilm ‘irfân bil ḥicâb oldı ‘aẓîm1454  

Saňa ‘irfân assı ḳılmaz ol ḳapudan1455 ey ‘amȗ    
 
Lâf uruben keşf-i esrâr eyleme ey müdde‘î 
Yeg degil mi sırr-ı ‘irfân söyleye1456 hem örtülü   
 

Evliyâ esrârını nâ-maḥreme fâş eyleme 

Keşf-i esrâr eyleyenler hergiz olmaz baḫtlu 
 
 

‘Aşḳ-ı cân1457 ateşiyle şol göňül kim maḥv olur   

Varlıġını yile virdi gelmez andan hây hȗ1458      
 
Ey göňül biň ma‘rifet bil bunda degmez bir pula 

‘Aḳlını vir yoḳluġa gel uṣlu ol olma delü 
 

Cevheriyye boncuġı bostancıya ṭarḥȗn ṣatâr 

Mürşîd kâmil1459 meclisinde aġzın açan zişthȗ     
 

Ḳarġa gibi herkese gördügini ġamz eylese1460       

Ṭȗṭi gibi deng-i lâl ol söyleme ey meh-rȗ 
 

İddi‘â-yı Ḥaḳ idenler pür ġarażdır ekserî 

 
1454 Ergun, 1960, s. 199'da "Zühd ü takvâ ilm ü irfân ..." şeklindedir. 
1455 Ergun, 1960, s. 199'da "... kapuda ... " şeklindedir. 
1456 Ergun, 1960, s. 199'da "... söylene ..." şeklindedir. 
1457 Ergun, 1960, s. 199'da "ʻAşk-ı cânân ... ola" şeklindedir. 
1458 Ergun, 1960, s. 199'da "... hây u hû" şeklindedir. 
1459 Ergun, 1960, s. 199'da "Pîr-i kâmil ..." şeklindedir. 
1460 Ergun, 1960, s. 199'da "... eyleme" şeklindedir. 
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Az bulunur ḥaḳîḳate1461 bî-ġaraż yüzi ṭolu1462    
 

Kimi manṣıb kimi altun kimi dünyâ ṭâlibi 

Kimi ṣadr1463 ile cennet maṭlabı oldı ḳamu    
 

Kimi aġlar mâla1464 irgörmesün aṣlâ żarar     

Himmet ister kimi dâim açıla rızḳdan ḳapu 
[82b] 

Kimi keşf ü kerâmet ṭâlibi ṣâcıyla ṣubḥ u şâm1465  

Pes kerâmet ṣatmaḳ ile ya‘ni ola bir ulu 
 

Kimi mürşid olmaḳ ister işbu ‘âlem ḫalḳına 

Tâ ki kizb ü kerâmet birle ola erḳlu1466                   
 

Ḥaḳḳa ṭâlib bulmadım bunlarda aṣlâ kimseyi 

Her biriniň göňli olmuş bir hevâ ile ṭolu 
 

La‘net olsun buncılayin ṭâlib u maṭlȗba hem 

Ḥaḳḳ'ı ḳoyup bâṭıl ister ṭutmaya Ḥaḳ'dan ḳoḥu 
 

Başu câna ḳalmayan ‘âşıḳ u ṣâdıḳ ḳani1467    

Ol işide ol göre hem ol ide Ḥaḳḳ'a ṭapu1468    
 

Mürşid Ḥaḳ bilmeyince ol ne bilsün Ḥaḳ nedir 

 
1461 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... arasında ..." şeklindedir. 
1462 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... sulu" şeklindedir. 
1463 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... havrâ ..." şeklindedir. 
1464 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... mâline ..." şeklindedir. 
1465 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "Kimisi keşf ü kerâmet tâlibi subh ile şâm" 
şeklindedir. 
1466 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "Tâ ki cezbe yâ kerâmet ..." şeklindedir. 
1467 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... bir âşık-ı sâdık kani" şeklindedir. 
1468 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "Kalb-i sâfî birle dura pîr önünde rû-be-rû" 
şeklindedir. 
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Ne bilür a‘mâ olan ḳızıl nedir yâḫud ṣaru 
 

Böyle bir ṭâlib yoluna baş u cân olsun fedâ 

Ḳul olayın ḳapusında ger olursa ḥatmelü1469        
 

Âsitân-ı pȋrde ṭâlib yüzi yir er1470 gerek                         

Ayaġınıň ṭopraġında ola gözi sürmelü 
 

Kâmkarân ṣoḥbetinden ṣaḳla bizi ey Ḫudâ 

Ḥamlıġıyla sırr-ı Ḥaḳk'ı fâş iderler gün-be-gün1471             
 

Bulmadım yoḳluḳ gibi bir gȗşe-i emn ü emân 

Bulmadım yoḳluḳ gibi bir yâr-ı ġâr u sevgilü            
 

Bulmadım yoḳluḳ gibi ol ḥażrete bir ṭoġru yol 

Bulmadım varlıḳ hevâsında himmet şâha yol ulu1472    
 
 
 
 

Bulmadım yoḳluḳ gibi esrâr-ı ‘ayna hem vuṣȗl1473      

‘Abdiyâ ḳalma yabanda enbiyâ ger evliyâ dâru’l-beḳâya gitmelü1474        
 
 
[83a] Ġazel1475 

 
1469 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... satılu" şeklindedir. 
1470 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... yerde gerek" şeklindedir. 
1471 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... kû-be-kû" şeklindedir. 
1472 Ergun, Cilt 1, s. 199'daki bu şiirde böyle bir mısra bulunmamaktadır. 
1473 Ergun, Cilt 1, s. 199'daki bu şiirde böyle bir mısra bulunmamaktadır. 
1474 Ergun, Cilt 1, s. 199'da "... yabanda ol yola kim gitmelü" şeklindedir. 
1475 Her ne kadar şiirin başında gazel başlığı olsa da şiir nazım şekli olarak 
müzdeviç murabba özellikleri göstermektedir. Bu yüzden bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Bu şiir için şu kaynak eserlere bakılmış fakat bu şiire 
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rastlanmamıştır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 
(19.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 4, Ankara, 1998, s. 121'de Sırri 
adında bir bektaşi şairinden söz edilmiştir fakat böyle bir şiir örneği 
yoktur. Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz.: 
A. Âsude Soysal Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 377'de 
Sırri adında bir şaire ve şiir örneklerine yer verilmiştir. Buradaki bilgilerle 
Özmen'in verdiği bilgi ve şiir örnekleri hemen hemen aynıdır. Şevkiye 
Kazan, Üsküdarlı Sırri Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Divanı 

(Tenkitli Metin-İnceleme) ve Şerhu Medhiʼn-Nebî, Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003, s. 9. Bu tez 
çalışmasındaki Sırri şakacı, nüktedan bir kişiliğe sahip olmakla birlikte 
şiirlerinde nükteye, eleştiriye ve tasavvufa yer vermiştir. Fakat bu 
çalışmanın 9. sayfasında şairin herhangi bir tarikata veya mezhebe bağlı 
olmadığından bahsedilmektedir. Genel olarak şiirlerine bakıldığında 
rindane bir tarzının olduğu anlaşılmakatadır. Dolayısıyla mecmuadaki 
şiirle Üsküdarlı Sırri'nin özelllikleri örtüşmemektedir. Nami Coşkun, Ali 
Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)-
İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2017, s. 717-722'de Sırri'ye ait şiir örnekleri verilmiştir ama 
mecmuadaki bu şiir örneği burada bulunmamaktadır. Şuara tezkirelerine 
de bakıldığında Sırri ile ilgili doyurucu bilgiler yoktur. Beyani 
Tezkiresi'nde (Haz. Aysun Sungurhan, 2017, s. 92-93) Sırri adında iki 
şairden söz edilmektedir. Fakat bu şairlerin Bektaşi meşrep özellikleri 
yoktur. Ahdi Tezkiresi'nde ise (Haz. Süleyman Solmaz, 2018, s. 179, 
189) Sırri adında iki şairden ve şiirlerinden örneklere yer verilmiştir. Fakat 
bu şair ve şiirler Beyani Tezkiresi'nde bahsedilen kişilerdir. Esad mehmed 
Efendi'nin Bağçe-i Safa Enduz adlı tezkiresinde de (Haz. Rıza Oğraş, 
2018) Sırri adında bir şair bulunmamaktadır. Aynı şekilde Ali Emiri'nin 

Tezkire-i Şuʻara-i Âmid'inde  (Haz. İdris Kadıoğlu, 2018) Sırri adında 
bir şairden söz edilmemektedir. 
Sıddık Cansever, Eğribozlu Mehmed Emin Sırri Hayatı, Eserleri, 
Divanının Edisyon Kritik Metni ve Değerlendirmesi, Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2005. Bu tez 
çalışmasında ise söz konusu şair Bektaşi meşrep bir kişidir. Özmen ve 
Ergun'un adı geçen eserlerinde de bu şairden bahsedilmektedir. Teze 
bakıldığında gazel, kaside, mesnevi ve murabba türlerinde nazım şekilleri 
mevcuttur. Mecmuada geçen şiir murabba nazım şekliyle yazılması 
itibarıyla Sırri'nin murabba örneklerine bakılırsa her iki kaynaktaki 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ṣun-‘ı Ḥaḳ'dır vücȗdım ḳudret-i Rabbâni'yim 

Kenz ü eşyâdan ḫaberdâr hikmet-i Loḳmâni'yim 

Şöyle gevher-fürȗşım bî-misli ‘âlemiň           

Bâṭınıň keşf-i ʻulȗmı ẓâhirîn ‘irfânıyım        
 

Bir avuç ḥâkiyle oldı ḳalbimin şânı ‘ayân 
Kenz ü eşyâdan nümâyan oldı işbu cism-i cân 

Gerçi ya bir ḳaṭredendir câr-ı tertibdir hemân 

Fâniyim cȗş eylemekde naẓmımıň ‘ummânıyım 
 

Bendedir remz-i ene’l-ḥaḳ bendedir ‘ilm-i ledȗn 

Bendedir ard1476 u semâvât bendedir ḳâf ile nȗn          

Bendedir cümleten eşyâ bendedir ‘ilm-i fenȗn 

Bâḳîdir zâtım ḥaḳîḳat ṣora tâ kim fânîyim 
 
Gelmişim dâr-ı fenâdan süfliyâ bir cân içün 

Olmışım ‘aşḳa giriftâr zerrece iḥsân içün 

Sırriyâ söyle kelâmın Ḥażret-i Sübḥân içün 
Bî-bedel dâr-ı fenânıň şâ’ir-i devrânıyım 
 
 

 
murabba örnekleri birbiriyle örtüşmektedir. Zaten Sadeddin Nüzhet 
Ergun şairin birçok şiirinin mecmualarda bulunduğu ve şiirlerinin önemli 
bir kısmının aruzla yazıldığını belirtmektedir. Tüm bunlardan hareketle 
mecmuadaki bu müzdeviç murabba nazmın Eğribozlu Mehmed Emin 
Sırri'ye ait olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Mihrican Odabaşı, 
Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467, Cumhuriye 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2009, ss. 342-349. Bu tez 
çalışmasında 16 adet Sırri adında çeşitli mesleklere ve özelliklere sahip 
kişiler mevcuttur. Burada en dikati çeken kişi s. 348'de yukarıda da 
bahsedilen Eğribozlu Sırri'dir. Çünkü bahsedilen şairler içerisinde divanı 
olan tek kişidir. 
 şeklinde yazılmalıdır. Müstensih (arż) ارض şeklinde değil de (ard) ارد 1476
bu kelimenin imlasında hata yapmıştır. 
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Ġazel1477 
5+3=8’li hece vezni 

Ḥażret-i ‘Alî'niň âvâzı1478     

Ṭurna dirler bir ḳuştadır 
Nîl deryâsında ‘âsâsı1479                              

Ḫırḳası bir derviştedir                          
 
 
 
 
Nîl deryâsı ‘ummân oldı1480  

Ṣarardı gül beňiz ṣoldı1481  

Baḳışı arslaňda ḳaldı 

 
1477 Müstensih İsmail Baba, gazel başlığı koymuşsa da bu şiir bir nefestir. 
Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, s. 205; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
2007, ss. 279-280; Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün 
Şiirleri, 6. basım, Özgür yayınları, İstanbul, 1985, s. 104; Abdülbaki 
Gölpınarlı ve Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal, Derin Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 105; İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar, Can 
Yayınları, 3.bsk., İstanbul, 2000, ss. 222-223. 
1478 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 279; Öztelli, 1985, s. 104; 
Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105; Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te "Hazret-i 
şâhın avazı" şeklindedir. 
1479 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 279; Öztelli, 1985, s. 104;  
Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te  "Âsâsı Nil deryasında"; Gölpınarlı ve 
diğerleri, s. 105'te "Âsâsı Nil denizinde" şeklindedir. 
1480 Öztelli, 1985, s. 104'te "Nil deryası iki şak oldu"; Gölpınarlı ve 
diğerleri, s. 105'te "Nil denizi umman oldu" şeklindedir. 
1481 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 279; Öztelli, 1985, s. 104; 
Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105; Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te "Sarardı gül 
benzim soldu" şeklindedir. 
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‘Alî'miň żarbı ḳocdadır1482     
[83b] 
‘Alî'm itmezdi benliği1483             

Göňlünde ṭutmazdı küslügi1484  

Ẕüʼl-feḳâr'ın kesginligi 

Zerrecesi ḳılıçdâdır 
 
Özün küçük ‘Alî'm özün1485  

Var yeňiden bir yâr ḳazan1486   

Ḫayrını şerrini yazan 

Ṣaġ yanında feriştedir 
 

Pîr Sulṭân'ın mürdedir mürde1487  

 
1482 Özmen, Cilt: 2, s. 205'te "Döğüşü dahi koçtadır"; Deligöz, s. 279; 
Öztelli, 1985, s. 104; Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te Darbı dahi bir 
koçtadır" şeklindedir. 
1483 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 279;  Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te  
"Ali'm bilmezdi benliği"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Ali'm 
istemezdi benliği" şeklindedir. 
1484 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 279;  Aslanoğlu, 2000, s. 222-223'te 
"Dilde tutmazdı kinliği"; Öztelli, 1985, s. 104'te "Kalbinde tutmaz 
kinliği"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Yürekte tutmaz kinligi" 
şeklindedir. 
1485 Özmen, Cilt: 2, s. 205'te "Uzan gerçek Ali'm uzan"; Deligöz, s. 279;  
Aslanoğlu, 2000, s. 222-223;  Öztelli, 1985, s. 104'te "Özen güzel Ali'm 
özen"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Özen pirim oğlu özen" 
şeklindedir. 
1486 Özmen, Cilt: 2, s. 205'te "Var kendine bir yer kazan"; Deligöz, s. 279;  
Aslanoğlu, 2000, s. 222-223;  Öztelli, 1985, s. 104'te "Özen güzel Ali'm 
özen"; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Var kendine b,r yer kazan" 
şeklindedir. 
1487 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Deligöz, s. 280;  Aslanoğlu, 2000, s. 222-223; 
Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Nerde Pir Sultan'ım nerde"; Öztelli, 
1985, s. 104'te "Mürde Pir Sultan'ım mürde" şeklindedir. 
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Özümüz aṣılı dardadır darda1488   
Yemenden öte bir yerdedir yerde1489    

Ḥâlâ Düldüli şâhın ṣavaşdadır1490   
Nefes1491 
4+4+3=11’lü hece vezni 
Ġurbet elde1492 neler geldi başıma   

 
1488 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te; "Özümüzün 
aslı darda"; Deligöz, s. 280;  Aslanoğlu, 2000, s. 222-223; Öztelli, 1985, s. 
104'te  "Özümüz asılı darda" şeklindedir.  
1489 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105; Deligöz, s. 280; 
Aslanoğlu, 2000, s. 222-223; Öztelli, 1985, s. 104'te "Yemen'den öte bir 
yerde" şeklindedir. 
1490 Özmen, Cilt: 2, s. 205; Gölpınarlı ve diğerleri, s. 105'te "Hâlâ Düldül 
savaştadır"; Deligöz, s. 280; Aslanoğlu, 2000, s. 222-223;  Öztelli, 1985, 
s. 104'te "Dahi Düldül savaştadır" şeklindedir.  
1491 Bu şiir şu kaynaklarda yer almaktadır: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 
1998, s. 277; Turgut Koca, Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar), İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1990, s. 878-
879. Hilal Erdoğan'ın yazdığı "Kara Hamza" maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=5480 (17.10.2018)] şair hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: 
"Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Kara Hamza'nın varlığı bir şiirinden 
tespit edilebilmektedir. Kara Hamza’nın Cezayirli olduğu, bu şiirinin 
yazılı olduğu ve içinde 18. asır âşık edebiyatı eserleri bulunan bir 
mecmuada Cezayir deyişi olarak kaydedilmesinden anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle Kara Hamza'nın da 18. yüzyılda yaşamış olabileceği 
düşünülmektedir. Kara Hamza'nın elde bulunan tek şiirinin Koca ve 
Ergun'un Bektaşi şiirlerini yayımladıkları eserlerinde yer almasından ve 
onun Bektaşi bir şair olabileceği sonucu çıkarılabilir. Öyle ki şiirinde 
Bektaşi tarikatiyle ilgili ifadeler yer almakta ve tasavvufi konular 
işlenmektedir. Kara Hamza'nın ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki 
bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Cönk ve mecmuaların okunması ile 
âşığın hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir." 
1492 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Gurbet illerde ..." şeklindedir. 
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Cezâyir ereňleri er gel yetiş1493      
Çaġırırım üstâzıma pîrime          
Gerçek ereňler1494 gel yetiş       
 

Ġâibedir1495 ḳırḳların dolusun sunan     
Pervâne1496 gibi otlara yanan              

Ẕüʼl-feḳâr ḳuşanup Düldül'e bineň 
Taňrı'nıň arslanı ‘Alî gel yetiş1497      
 
Otur deli göňül yerinde otur 
Cümle ereňleri diline1498 getür       
Urum'ı Kırım'ı bekleyüp yatır 

Dîvâne behlȗl eman1499 gel yetiş      
 
 
 

Durmaz deli göňül ṣu gibi aḳar 

‘Aşḳın firâḳıyla1500 baġrımı yaḳar      

Ḳırḳ biň Rȗm abdalı gülbank çeker1501    

 
1493 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Cezayir'in erenleri gel yetiş"; Koca, 1990, 
s. 878'de "Cezair erenleri aman gel yetiş" şeklindedir. 
1494 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Er hak gerçek erenlerim ..."; Koca, 1990, 
s. 878'de "Gerçek erenleri aman ..." şeklindedir. 
1495 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Ġanîdir ..."; Koca, 1990, s. 878'de "Canıdır 
..." şeklindedir. 
1496 Özmen, Cilt: 3, s. 277; Koca, 1990, s. 878'de "Pervaneler ..." 
şeklindedir. 
1497 Koca, 1990, s. 878'de "Tanrı'nın aslanı aman gel yetiş" şeklindedir. 
1498 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "... gönlüne ..." şeklindedir. 
1499 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Cezayir'in erenleri gel yetiş"; Koca, 1990, 
s. 878'de "Divane Behlül'üm aman ..." şeklindedir. 
1500 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Aşkın firaklığı ..." şeklindedir. 
1501 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Doksan bin Rum eri gülbangin çeker"; 
Koca, 1990, s. 879'da "Kırk bin Rum erleri gülbangin çeker" şeklindedir. 
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Pîrim Ḥâcî Bektaş Velî emân gel yetiş1502     
[84a] 
Ezelden1503 gelenler çekdiler cefâ    

Ṣoňradan gelenler sürdiler ṣafâ 

Allah birdir Ḥaḳ ‘Alî1504 Muḥammed Muṣṭafâ    
Cümlesinden ulu pîrim1505 gel yetiş        
 

Ḳara Ḥamza eydür dünyâ fâni imiş1506     

Beş yapraḳ viren aġaç ḳuru imiş1507           
Yerler gökler ‘arşlar kürsler yürümiş1508 

Pîrim Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî emân er yetiş1509    
 
Nefes1510 
4+4=8’li hece vezni 

 
1502 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Hunkar Hacı Bektaş Veli gel yetiş"; Koca, 
1990, s. 879'da "Pirim Hacı Bektaş aman gel yetiş" şeklindedir. 
1503 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Evvelden ..." şeklindedir. 
1504 Her iki kaynakta da "Ali" kelimesi yoktur. 
1505 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Alemlerin fahri bize ..."; Koca, 1990, s. 
879'da "Cümlenin ulusu aman ..." şeklindedir.  
1506 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Kara Hamza aydur damla kan imiş" 
şeklindedir. 
1507 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Yeşil yaprak veren ağaç çürümüş"; Koca, 
1990, s. 879'da "Yeşil yaprak ..." şeklindedir. 
1508 Koca, 1990, s. 879'da "... bürümüş" şeklindedir. 
1509 Özmen, Cilt: 3, s. 277'de "Hünkir Hacı Bektaş Veli gel yetiş"; Koca, 
1990, s. 879'da "Pirim Hacı Bektaş aman gel yetiş" şeklindedir. 
1510 Bu şiir için şu kaynaklara bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (16.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 2, Ankara, 
1998, ss. 236-237; Haydar Deligöz, Pir Sultan'ın Şiirlerinin Tahlili ve 
Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, izmir, 
2007, ss. 280-281; Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal Yaşamı ve Bütün 
Şiirleri, 6. basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 104-106; İbrahim Aslanoğlu, 
Pir Sultan Abdallar, 3. basım, Can Yayınları, İstanbul,  2000, ss. 223-
224. 
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Ġâfil olma1511 hey erenler          
Gelen Murtażâ ‘Ali'dir 
 

Yezid'e bâṭın ḳılıcı1512           
Çalan Murtażâ ‘Alî'dir 
 

Ṭoplanır biz hevâya1513              
Çırpınır iner ovaya1514                  
‘Arab dönende biner deveye1515      
Bineň Murtażâ ‘Alî'dir1516               
 

Alçaġa ṭutar1517 yüzüni               

Yüksege ṭutar özüni1518            

Şol Muḥammed'in ḥâtem1519 yüzügüni1520    

 
1511 Öztelli, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 104; Aslanoğlu, 
2000, s. 223'te "Gafil olman ..." şeklindedir. 
1512 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 104; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Yezid'e batın kılıcın" şeklindedir. 
1513 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Turnaya vermiş sesini" şeklindedir. 
1514 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Aşıklar tutsun yasını" şeklindedir. 
1515 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Hem önünce devesini" şeklindedir. 
1516 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Yeden murtaza Ali'dir" şeklindedir. 
1517 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Alçağa tutmuş ..." şeklindedir. 
1518 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Hakk'a bağlamış özünü" şeklindedir. 
1519 Kelimenin doğru yazımı şöyledir:  خاتم : ḫâtem. Metne sadık kalmak 
için kelime aynen yazılmıştır. 
1520 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Kırlar bir üzümü" şeklindedir. 
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Yutan1521 Murtażâ ‘Alî'dir                   
 
Er kişi yeteler yaz beni1522          

Uçmaḳa alır ḫîz beni 

Ḳırḳlar ile bir üzümi 
Ezen Murtażâ ‘Alî'dir 
 
Yârin baġçesinde alma1523               

Gül yüzüni gülden ṣolma1524        

Şâh Ḥaṭâim1525 ġâfil olma            
Gelen Murtażâ şâh1526 ‘Alî'dir      
 
 

 
1521 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Yiyen ..." şeklindedir. 
1522 Bu dörtlük, yukarıda adı geçen kaynaklarda yoktur. 
1523 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 280; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 223'te "Dost bağında kızıl alma" şeklindedir. 
1524 Özmen, Cilt: 2, s. 237; Öztelli, 1985, s. 106'da "Gül rengi güllerden 
solma"; Deligöz, s. 280'de "Gül rengi sararıp solma" şeklindedir. 
1525 Nefeste her ne kadar Hatâyî mahlası olsa da daha önce adları geçen 
Hatâyî divan ve külliyatlarında bu şiire rastlanmamıştır. Fakat Pir Sultan 
Abdal ile ilgili yukarıda bahsedilen kaynaklarda şiirler arasında farklılıklar 
olsa da bu nefes Pir Sultan Abdal'a ait görünmektedir. 
Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 281; Öztelli, 1985, s. 105; Aslanoğlu, 
2000, s. 224'te "Pir Sultan'ım ..." şeklindedir. 
1526 Özmen, Cilt: 2, s. 236; Deligöz, s. 281; Öztelli, 1985, s. 105; 
Aslanoğlu, 2000, s. 224'te "şâh" kelimesi yoktur. Ayrıca mecmuada 
olmayan ama yukarıda adı geçen kaynaklarda bulunan şu dörtlükler de 
vardır: "Derildi çıktı havaya/ İndi döşendi ovaya/ Güvercin donda 

kayaya/ Konan Murtaza Ali'dir; ‘Alidir Allah’ın dostu/ Hȗ dedi Zülfikar 
kesti/ Selman’a sünbüllü desti/ Veren Murtza ‘Alidir; Turnaya vermiş 
sesini/ Aşıklar tutsun yasını/ Hem önünce devesini/ Yeden Murtaza 
Ali'dir; Gülün bağlar deste/ Baġlar da gönderir dosta/ Mihmandar bir 

dolu iste/ Ṣunan Murtażâ ‘Alidir; Gülün bağlar baka baka/ Baġlar da 

gönderir ḥakka/ Ejderhâyı iki şakka/ Bölen Murtaza Alidir" 
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[84b] Nefes1527 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Ey ṣofi bana mescid meyḥâne de birdir1528  

Ṣavt-ı zâhid1529 na‘ra-i mestâne de birdir         
 

Ḥaḳ'dan saňa irmez ise esrâr-ı hidâyet 

Bu ẕikr-i ‘ibâdet1530 ile peymâne de birdir           
 

Gel geç bu riyâdan hele gör taḥt-ı cihânile      

Bu fânide bir gȗşe-i vîrâne de birdir 
 
 
İllâ başı dünyaya göňül virme dirîġâ 

 
1527 Bu şiir Agâhî Dede'ye aittir. Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960(?), 
Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; Turgut Koca, Bektaşi Alevi Şairleri ve 
Nefesleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar), Maarif Kitaphanesi, 
İstanbul, 1990, s. 373-374'te bulunmaktadır. 
Özmen, Cilt: 4, s. 83'te Agahî Dede hakkında şu bilgiler verilmektedir: 
"Şiirlerine 18. yüzyıla değin yer veren bir cönkte rastlanmaktadır. Bunun 
için 18. yüzyılın ortalarında yaşadığını söyleyebiliriz. Bektaşi 
ozanlarındandır. Belgradlıdır ve asıl adı Yaşar'dır. Nefeslerini aruz ölçüsü 
ile yazmıştır. Hacı Bektaş Veli dergahına vakfettiği bir nefes dergisinde 
bulunan mühürün üzerinde (H. 1275/ M. 1869) tarihi bulunmaktadır. 
Ancak Hızrinde anılan Agehi bu Agahi olabilir: Bir de Gülhani'nin Sivas 
şairleri 
arasında saydığı bir başka Agahi daha vardır." Ayrıca üzerinde çalışılan 
bu mecmuanın sonunda da büyük ihtimalle bu kişiye ait olan şu ifade 
bulunmaktadır: " Belgradlı Yaşar Agâhînin yâdigârıdır. Kitaplar evine 

vaḳf." 
1528 Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960, Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; 
Koca, s. 373'te "... mescid ü meyhâne ..." şeklindedir. 
1529 Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960, Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; 
Koca, s. 373'te "Savt-ı zühüd ü ..." şeklindedir. 
1530 Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960, Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; 

Koca, s. 373'te "Bu ẕikr ü ʻibâdet ..." şeklindedir. 
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Ḳaba ṣuffâ göre ‘âḳıl1531 dîvâne de birdir    
 
Agâhî gibi irşâd olagör1532 ey gözi a‘mâ          

Bu ‘aşḳa yaňan şem‘ile pervâne de birdir 
 
 

Der-beyân Nâci-i Zâtî Efendi Ḥażretinin güfte-i dîvânıdır1533 

 
1531 Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960, Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; 

Koca, s. 373'te "Ârif olana ʻâkıl ü dîvâne ..." şeklindedir. 
1532 Özmen, Cilt 4, s. 84; Ergun, 1960, Cilt 1, s. 15; Ergun, 2017, s. 332; 
Koca, s. 373'te "Âgâhî gibi nûr olagör ..." şeklindedir. 
1533 Bu şiir için şu kaynak esere bakılmış fakat bu şiire rastlanmamıştır: 

Mehmet Arslan (Haz.), Zati Süleyman Efendi Divanı Sevânihüʼn-

Nevâdir Fî Maʻarifetiʼl-Anasır, Dilek Matbacılık, Sivas, 1994. Ali 
Nihat Tarlan, Zati Divanı (Gazeller Kısmı), İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1970. Mihrican Odabaşı, Tuhfe-i 
Naili Metin ve Muhteva I. Cilt s. 234-467, Cumhuriyet Üniversitesi, 
Sivas, 2009, ss. 125-126. Odabaşı'nın bu tez çalışmasında yukarıda 
bahsedilen iki Zati dışında başka Zati yoktur. Fakat bu şiirin hangi Zati'ye 
ait olduğu tespit edilemediği gibi bu Zatiler dışında başka Bir Zati'ye ait 
olabileceği de düşük de olsa ihtimal dahilindedir. Fakat Mehmet Arslan'ın 
yazmış olduğu Zati Süleyman Efendi maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=2068 (28.01.2019)] şu bilgilere yer verilmektedir: "Anadolu 
evliyalarının büyüklerinden olduğu kabul edilen Zâtî, büyük alim ve 
şeyhlerden Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin talebelerindendir. Aklî ve 
naklî ilimleri hocasından öğrendikten sonra yine hocası tarafından çile ve 
irşad için Gelibolu'ya gönderildi. Şeyhinin ölümünden sonra Keşan'a 
yerleşerek orada bir Halvetî Zâviyesi kurdu ve dergahın postnişini olarak 
ömrünün sonuna kadar burada kaldı. Keşan'da bulunduğu sırada 
insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatan, onlara dünyada ve 
ahirette kurtuluşa ermeleri için yollar gösteren Zâtî, nasihatlarıyla olduğu 
kadar şiirleriyle de ahiretin sonsuz, bu dünyanın ise geçici ve vefasız 
olduğu telkinlerinde bulundu. Kaynakların çoğunda Zâtî'nin 
1151/1738 senesinde Keşan'da vefat ettiği ve orada defnedildiği 
belirtilmektedir." Buradan hareketle ve mecmuadaki şiiri de göz önüne 



395 

 

Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün1534 

Terk ḳılmaḳ anı ümmet olana vâcib degil1535 
Şöyle farż it kim müekked olmada her sünneti 
 

Mâh-ı rȗze saňa mihmân oldıġıçün dâimâ 

Var ḳażâdan ṣaḳla ḫoş dutmaġa eyle niyyeti 
 

Fırṣat el virmişiken sây dil getür ḥâcet dile 

Degmegiz girmez ele fevt itme sa‘y it fırṣatı 
 
 

Vir devlet içre fırṣant bulmaḳ istersen eger 

Kimseye naḳş itmekiçün ḳurma devrân ṣȗreti 
 

Ḳuṭb olasın kimse hergiz çarḫına doḳunmaya 

Devr içinde ger uṣȗliyle idersin hey’eti 
 
Aġır ol aġır kişidir disen ile yel aġırlasın          

Ḫiffet itme kimseyi incitme götür edâdan sıḳleti   
 

Ȃdemî diyü itmege ḳaṣd itme şeyṭanlıḳ idüp   

Ol melek ḥaṣlet bıraḳma gözden insâniyeti 
[85a] 

Bu ṭarîḳı dut bugün boynuňa ḳoma kimseniň 

Kârbân-ı cân ider ten menzilinden riḫleti 
 

Bilmiş ol ey ṭâlib-i dîdâr-ı Ḥaḳ ‘ilme’l-yaḳîn 
Mâsivâdan ‘uzlet eylerseň bulursın dut beni 
 

‘Aşıḳ olan kişi başın ‘aşḳlara virmek gerek 

 
aldığımızda bu şiirin büyük bir ihtimalle Zati Süleyman Efendi'ye ait 
olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 
1534 Eserde vezin hataları oldukça fazladır. 
1535 Nazım türü olarak nutuk özellikleri göstermektedir. 
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Başa iletmek gerek başlayacak bir ṣan’atı 
 

Dest-i nâdân şâh şevḳ u zevḳ ile virmez żarar 

Servveş bâb-ı ta‘alluḳdan iderseň ‘uzleti 
 

Derdime dermân irmişdir eger bir ṭâlib kişi     

‘İllet etme gel ṭâbîb ol cân ḳabȗl it zaḫmeti 
 

Merḥamet ḳıl ḳanda görseň bir ġarîb üftâde dil 

Ger dilersen irişe sana Ḫudâbin raḥmeti         
 

Hey’et-i heybette olma ḫışm itme âdeme 

Senden artıḳdır ḳıyâmetde cehennem heybeti 
 
 
Hergizi her yerde ġamz eyleyüp bir anlama 

Ansızıň irişir kişiye Ḥaḳḳ'ıň belâ vü şiddeti      
 

‘Aḳlını der başına dîvânelikden ḳıl ḥazer 

Uṣladırlar seni bir gün içirirler şerbeti 
 

Muṣṭâfâ'nıň ravżasına bâl açıb uçmaḳ dile 

Ȃşiyân itmek dilerseň gülsitân-ı cenneti 
 

‘İlimle cânıň cehâletden ḫalâṣ it Ẕâtiyâ 

Âfitâb-ı ‘âlem âdâbıyla ref‘ it ẓulmeti 
 

Diňlemez nidem benim göňlümde hiç inṣâf yoḳ 

Sözümi siz bâri ṭutuň hey Muḥammed ümmeti 
 

Aṣfiyâlar evliyâlar ḫürmetiçün ṣâf ḳıl göňlüm benüm    

Baňa inṣâf vir ki bî-inṣâfdır göňlüm ḳatî 
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Bende-i Nâcî İbrâhim Efendi raḥmete ‘aleyh1536 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün1537   

Aḥsen-i taḳvîm olan ṣȗret-i insân imiş1538 

Söyleyen bu nefesde nefḥa-i raḥmân imiş 
 

Nüsḫa-i kübrâ bugün ma‘ni-i âdemdurur 

Bu nüsḫanıň ‘ârifi maḥzen-i esrâr imiş           
 
 
[85b] 

Bir noḳta bulmuşlar ‘âleme âdem olmuş         

Bu noḳtada devr iden gör ki ne devrân imiş    
 
Her devr bir kâmiliň üstüne devrider imiş 
Kâinât ol kâmiliň emrine fermân imiş 
 

İbrâhim'iň ẓâhirin görüp bahane bulan             

Hergiz tamâma irmez niçün ki noḳṣân imiş    
 
 
 
 
 

 
1536 Nuri Yılmaz, Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi Külliyatı, 
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Erzurum,1998. Şair hakkında bir yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır. Fakat tez erişime kapalıdır. Bu yüzden TÜBESS 
üzerinden de teze erişim olanağı bulunmamaktadır. Mecmuadaki şiirler;  
Hüseyin Rahmi Yananlı, Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh İbrahim 
Efendi Külliyatı, Kitabevi, İstanbul, 2008; İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 4, 
Ankara, 1998 eserlerinden faydalanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır.  
1537 Bu şiirde vezin hataları ve özellikle zihaflar bulunmaktadır. 
1538 Bu gazel yukarıda künyeleri verilen kaynak eserlerde 
bulunmamaktadır. 
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Velehȗ1539 

 
1539 Bu şiir Oğlan Şeyh İbrahim Efendi'ye aittir. Bu zat hakkında 
Mehmet Ünal yazdığı maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=4594(13.02.2019)] şu bilgilere yer vermektedir: "On yedinci 
yüzyıl Bayramî Melâmî tarikatı şeyhlerinden biri olan mutasavvıfın asıl 
adı İbrahim’dir. Eserlerinde İbrahim veya Şeyh İbrahim şeklinde bizzat 
kendi ismini mahlas olarak kullanmıştır. Kaynaklarda Oğlanlar Şeyhi, 
Oğlan Şeyhi, Oğlan Şeyh, Olanlar Şeyhi ve Olan Şeyh gibi lakaplarla 
anılmaktadır. Müstakimzâde Süleyman Sadeddîn’e (ö.1202/1788) göre 
İbrahim Efendi, Aksaray’da seccâde-nişîn olduğu zaman zarfında daha 
çok gençlere yönelik ilmî faaliyetlerde bulunduğu için gençlerin şeyhi 
anlamında “Oğlanlar Şeyhi” diye anılmıştır. İbrahim Efendi’nin “Olan 
Şeyh”, “Olanlar Şeyhi” ve “Aksarayî” diye anılması ilk defa Hüseyin 
Vassâf’ın Sefîne-i Evliyâ adlı eserinde verilmiştir. Vassâf, herhangi bir kişi 
ya da kaynağa atıfta bulunmadan, İbrahim Efendinin bu isimle 
zikredildiğini ve tekkesinin de “Olanlar Tekkesi” olduğunu belirtir. Ona 
“Aksarayî” denmesi ise irşâd faaliyetlerini sürdürdüğü tekkesinin 
bulunduğu yer olan Aksaray’a nispetledir. Kosova vilâyetinin Üsküp 
sancağına bağlı Eğridere’de 1000/1591 yılında dünyaya gelmiştir. Halifesi 
Sun’ullah Gaybî (ö.1087/1676) Sohbetnâme adlı eserinde doğum tarihi ile 
ilgili şu bilgiyi vermektedir. “Ceddim Tabtab Şah Ali Hazretleri 
vilâdetimize bu beyitle işâret eylemişler: Doğduğu bin târihidir Hazret-i 
İbrâhîm’in / İntikâl etti cihândan bil o gün kutb-ı zamân”. Yazılı ve sözlü 
kaynaklarda İbrahim Efendi’nin zengin bir tüccarın oğlu olması dışında 
ailesi, eşi ve çocukları hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Küçük 
yaşlardan itibaren tasavvufî bir muhit içinde bulunmuş, tasavvufla ilgili 
ilk eğitimini ceddim dediği Melâmî şeyhi Tabtab Şah Ali’den almıştır. 
Küçük yaşlarda babasını kaybettikten sonra annesinden izin alarak 
İstanbul’a gitmiştir. Burada bir hemşerisinin yardımıyla Eğrikapı’da irşad 
faaliyetlerinde bulunan Seyyid Seyfullah Efendi’nin halîfesi Hakîkizâde 
Osman Efendi’ye intisab etmiştir. Şeyhinin tekkesinin dışına bir çukur 
kazarak “çille-i merdân” ile sülûkunu tamamlamıştır. Yedi yıl sıkı 
riyâzetlerle tekmil-i tarik ettikten sonra kendisine Aksaray’daki Yakub 
Ağa tarafından yaptırılmış olan Gavsî Tekke’sinde irşad hizmeti ile 
görevlendirilmiştir. Kaynaklarda İbrahim Efendi’nin Hakîkizâde Osman 
Efendi (ö. 1038/1628-29), Hüseyin Lâmekânî (ö. 1034/1624), Tabtab 
Şah Ali, Aziz Mahmud Hüdâî (ö. 1038/1628-29) ve Abdülehad-ı 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün 
Cümle renkler döne döne geldi âdeme boyandı 

Her yüzde seyrândan aṣıl bu deme geldi ṭayandı1540 
 

Bu demde Ḥaḳ varlıġını ṣırâṭ-ı müsteḳîmi bulup 

Mi‘râc ḳılup bu nefisden Ḥaḳ'dan ġayriden uṣandı          
 

Ehl-i Ḥaḳḳ'a bu söz ‘ayân her rengin aṣlı cevherdir         
Cevher âdem rengîn giyüp evvelki renkden utandı         
Cümle şeyde seyrân iden cevher özün kân iden                

Her zerrede Ḥaḳḳ'ı görüp gümânsız Ḥaḳḳ'a inandı             
 
Bir gerçek er İbrâhim'iň heb bildigiň unutdurup             

Yoḳluḳ deňizine ṭalup ṣusuzlıġı biraz ḳandı                   
 

 
Nurî’den (ö. 1061/1651) feyz aldığı belirtilmektedir. Kendisi silsile-i 
mânevî ve silsile-i sûrî olarak tanımladığı iki ayrı tarikata bağlı olduğunu 
söylemektedir. Mânevî silsilesi Bayrâmî-Melâmî, Sûrî silsilesi ise Halvetî 
tarikatına işaret etmektedir. Ayrıca, Melâmî şeyhleri arasında bulunan 
İdris Muhtefî Efendi, Bosnalı Abdullah Efendi, Hacı Kabâî Efendi, 
Sütçü Beşir Ağa ve Sarı Abdullah Efendi’nin sohbetlerine katılıp ilim ve 
irfanını geliştirmiştir. Lakabına izafetle daha sonra Olanlar Tekkesi diye 
zikredilen tekkede kısa zamanda büyük bir şöhret kazandı ve ömrünün 
sonuna kadar kadar tekkenin şeyhlik makamında bulunup ilim ve irşad 
faaliyetlerine devam etmiştir. Şeyhî, İbrahim Efendi’nin tekkesi ile ilgili 
olarak “tekkesine ulemâ ve vüzerâ hâzır olup fukarâ ve duafâ duhûle mecâl 
bulamazdı” diyerek tekkenin ne kadar önemli olduğunundan 
bahsetmektedir. Yine Nazmî de “Yevmü’l-Cum’a mukâbelesinde, ulemâ ve 
vüzerâ dâbbelerinden geçilmez ve tekkeye duhûle herkes yol bulamaz idi” diyerek 
İbrahim Efendi’nin devrinin önemli şeyhlerinden biri olduğunu 
belirtmektedir. 1065/1655 yılında vefat eden İbrahim Efendi tekkesinin 
haziresine defnedilmiştir. Fakat tekkenin 1957 yılında yolun 
genişletilmesi için yıkıldığından dolayı türbesi Murat Paşa camiinin 
avlusuna nakledilmiştir." 
1540 Yananlı, s. 364'te "Her yüzde seyrân eyleyip bu deme geldi dayandı" 
şeklindedir. 
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Velehȗ1541 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Vâḳıf-ı esrâr olup ḫayrân olan aňlar bizi 

Aňlamaz ḥayvân olan insan olan aňlar bizi 
 

Bu fenâ gülzâra hergiz meylimiz yoḳdur bizim 

Her seḥer bülbül gibi nâlân olan aňlar bizi 
 
Zâhid-i leffâf olan rehzenlere açılmazız                 

Açılup güller gibi ḥandân olan aňlar bizi 
 

Baş açıḳ yalın ayaḳ râh-ı fenâ abdâlıyuz 
Ref‘ idüp ten cübbesin ‘uryân olan aňlar bizi 
 

Lî-ma‘allâh vaḳtine1542 maḥremdir İbrâhim bugün    

Ol serây-ı vaḥdete mihmân olan aňlar bizi 
 
 
 

Velehȗ 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Ḫudâ'ya ḥamd ider zâtım irelden zât-ı a‘lâya1543 

Müyesser oldı çün varmaḳ o dergâh-ı mu‘allâya 
[86a] 
 
 

Bu bir baḥr-i ḥaḳîḳatdir ḥudȗd olmaz bu deryâda1544 

Ma‘ânî dürrini bulmaḳ dilerseň dal bu deryâya 
 

 
1541 Bu şiir, Yananlı, s. 348'de bulunmaktadır. 
1542 Yananlı, s. 348'de "sırrına" şeklindedir. 
1543 Yananlı, s. 363'te " ʻulyâya" şeklindedir. 
1544 Yananlı, s. 363'te "deryâya" şeklindedir. 
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Cevâhir bî-nihâyetdir ṭarîḳat gencini fetḥ it 

Gider varlıḳ hicâbını iriş cehd eyle Mevlâ'ya 
 
Saňa sen ben dimekden ger ferâġat itseň ey derviş1545 

Bilürdiň sırr-ı tevḥîdî irerdiň işbu ma‘nâya 
 

Bilür âyât-ı "sübḥânelleẕî esrâ"1546daki sırrı 
Bu sırrı bilmek ile irdi İbrâhim "ev ednâ"1547ya 
 
 

Velehȗ 
Fâilâtün/ fâiâltün/ fâilâtün/ fâilün 

Muṣḥaf-ı ḥüsnüňdür şübhesiz ümmü’l-kitâb            

Ḥamdüliʼllâh muṣḥaf-ı ḥüsnüňden oldı fetḥ-i bâb 
 

Sır dilinden bir nidâ irişdi gȗş-ı hȗşıma 

Cân tefsîr eyledi "ṭȗbâ ile ḥüsn-i meʼâb"1548 
 

‘Âlem-i nâsȗta ‘avdet eyledi Lâhutdan 

Çün tenezzül itmek oldı ol ḫiṭâb-ı müsteṭâb 
 
Men ‘araf sırrı nedir hem min-ledün ‘ilmi nedir 

Keşf olup geldim ṣalâdır cümle gelsün şeyḫ-i bâb1549 
 

 
1545 Yananlı, s. 363'te "Sana ben sen demekten ger feragat eylesen, derviş" 
şeklindedir. 
1546 "Eksikliklerden münezzeh olan Allah götürdü." İsra: 17/1 
1547 "Yahut daha yakın." Necm: 53/9 
1548 Yananlı, s. 359'da "tûbî lehû hüsnü-meâb" (ona dönmek ne güzel 

sığınmadır) şeklindedir. Aslında bu bir ayettir ve şöyledir: "  ن وا آم  ين   ا ل ذ 

آب   م  س ن   ح  و  ل ه م   ات  ط وبي  ال ح  الص  ل وا  ع م   Anlamı: "İman edip dünya ve âhiret و 
için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar içindir." 

Raʻd: 13/29. 
1549 Yananlı, s. 359'da "şeyh ü şâb" şeklindedir. 
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‘İlmini ḳudret dili1550 göňlüme ta‘lîm eyledi 

Ma‘rifet îsâr ider nuṭḳum anunçün bî-ḥisâb 
 

Küntü kenzin sırrını ṣordı baňa ol ḥâlile 

Didiler İbrâhim[e]1551 "ḳul ‘indehû ümmü’l-kitâb"1552 
 
 

Velehȗ1553 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Ne ‘Anḳâ'yım cihan ḫalḳı nişân bilmez nişânımdan 

Ne zâtım kim bilünür sırr-ı veʼl-Ḳur’ân beyânımdan1554 
 

Vücȗdum maẓhar-ı vechindeki âyetle hem-demdir 
Nefes virdikce feyż alurdım en-nihânımdan1555       
 

Tecellîsin ṣalar câna ḥaḳîḳat zât-ı baḫt u ṣırf1556         

Tesellîsin alur her dem göňül rȗḥ-ı revânımdan 
 

Gelür cân Yȗsuf'ı ḥüsün kitâbından beyân eyler 
Cemî‘-i ‘âlemiň ‘ilmin ‘ayân eyler lisânımdan 

 
1550 Yananlı, s. 359'da "deyü" şeklindedir. 
1551 Vezin gereği. 
1552 "Ana kitap (Levh-i mahfuz) O'nun yanındadır." Raʻd: 13/39. 
1553 Derviş İbrahim veya İbrahim Baba diye bilinen şair, takriben 19.yy.ın 
ikinci yarısında yaşamış bir bektaşi ozanıdır. Özmen, Cilt 4, s.451'de bu 
şiiri, İbrahim Baba'ya örnek olarak vermiş ama ona da dipnot düşmüş ve 
bu şiirin Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'ye ait olabileceği bilgisini 
vermiştir. Bu mecmuanın istinsah tarihi milâdî 1828 olduğuna göre bu 
şiirin İbrahim Baba'ya ait olma ihtimali oldukça zor görünmektedir.  
1554 Yananlı, s. 362'de "Ne zâtım kim, bilinir esrâr-ı Kurʼân beyânımdan" 
şeklindedir. 
1555 Yananlı, s. 362'de "Nefes verdikçe feyz alır demim sırr-ı nihânımdan" 
şeklindedir. 
1556 Yananlı, s. 362'de "... zât-ı baht- ı sırf" şeklindedir. 
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Kelâmıň nȗr-ı şem‘-i evliyâdır Dervîş İbrâhim 

Bi-ḥamdiʼllâh güherler ḥâṣıl oldı dilde kânımdan1557 
 
 
 
 

[86b] Velehȗ1558 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Her nefes ḥaḳḳıyla hemdem tendeki cânım benim 

Cânıma can baḫş ider ol yüce sübḥânım benim 
 

Yoḳdurur bu ‘âlem-i cismânî ile ülfetim 
Küntü kenzeň ‘âlemidir ma‘den-i kânım benim 
 

Muṣḥaf âyetini ez-ber ḳılalıdan ṭıfl-ı cân 

Mürde cisme cân baġışlar nuṭḳ-ı ‘irfânım benim 
 
Himmet-i merdân ile cân mülkini seyr eyledim 

Ḥamdüliʼllâh ‘aḳl ü câna düşdi seyrânım benim 
 

Cism ü cânım perde imiş zât-ı Ḥaḳḳ'a aňladım 

Cismimi ṭarḥ eyledim Ḥaḳ oldı mihmânım benim 
 

Evliyâya vâṣıl oldum cismimi cân eyledim 
Evliyânıň vechidir âyet-i bürhânım benim 
 
Evliyânıň sırrıdır İbrâhim'i irşâd iden 

Evliyânıň yoluna cân oldı ḳurbânım benim 
 

 
1557 Yananlı, s. 362'de "Bihamdiʼllâhi güher hâsıl ..." şeklindedir. 
1558 Bu şiir, H.Rahmi Yananlı'nın Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi Külliyatı adlı eserinde bulunmamaktadır. Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi'nin bilinmeyen bir şiiri olması ihtimal dahilindedir. 
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Velehȗ 

 Fȃilȃtün/ fȃilȃtün/ fȃilȃtün/ fa’lün 

‘Âlimim dirsin ammâ ‘âlemden bî-ḫabersin 

Bu andan bu nefesden bu demden bî-ḫabersin 
 
 
 

Süreklici çölmegi eylemişsin ḳalbiňi1559                            

Ḳalbine Ḥaḳ'dan olan hemden bî-ḫabersin1560        
 

Bu esrârı ṭuymaġa gerçekler naẓârında 

‘Âriflerin didügi niʻamdan bî-ḫabersin 
 

Dört kitâbı oḳusaň nesne bilmiş olmazsın 

Benim cânım mâdemki âdemden bî-ḫabersin 
 
İbrâhim'iň söziniň ma‘nâsın aňlamazsın 

Erden Ḥaḳ'dan bileniň kereminden bî-ḫabersin1561 
 
 

Velehȗ1562 

Fȃilȃtün/ Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün1563   

Demîdem ḳudret nefḥası nefs-i Raḥmân'dan gelür 
Gerçek diliňde söz olan söz ol gizlü kândan gelür 

 
1559 Yananlı, s. 345'te "Söze gelince gerçi eylemişsin kıl gibi" şeklindedir. 
1560 Yananlı, s. 345'te "Kalbinde Hak'dan olan hem-demden bi-habersin" 
şeklindedir. 
1561 Yananlı, s. 345'te "Çünkü Hak'dan verilen keremden bi-habersin" 
şeklindedir. 
1562 Bu şiir, H.Rahmi Yananlı'nın Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi Külliyatı adlı eserinde bulunmamaktadır. Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi'nin bilinmeyen bir şiiri olması ihtimal dahilindedir. 
1563 Bu şiirde vezin hataları bulunmaktadır. 



405 

 

 
‘Âlem bir büyük insandır içi bir ünle dolmuşdur 
Âdeme her dem ün olan ol büyük insândan gelür 
[87a] 
Bir ündür ‘âleme uġrar ‘âlemden âdeme söyler 
Bu nefesde mevc eyler yüz biň ün bir andan gelür 
 
Artmaz eksilmez bir ündür şâm görünmez bir gündür 

Maẓharı kâf ile nȗndȗr bu ẓuhȗr insandan gelür 
 
İbrâhim bir köye varmış ol köyde bir gerçek görmüş 
Varın yoġun aňa virmiş şimdi o ‘ummândan gelür 

Velehȗ1564 

Mefȃîlün/ faûlün/ mefȃîlün/ faûlün1565 
Allâh'ıň âyinesi kâmil insan degil mi 

Cemâlüʼllâh'ı gören tende bu cân degil mi 
 
İnanmazsaň her nefes gerçegiň mi‘râcına 

Gerçek nefesi ‘arşa Ḥaḳḳ nerdübân degil mi 
 

Yârın maḫşerde ḫayrıň şerriň ṭartılsa gerek 
Bugün bu nefes aňa özge mîzân degil mi 
 
Âdemiň ma‘nâsında bu sözler yazılıdır 

Ṣȗret-i âdemde bu ma‘nâ ‘ayân degil mi 
 
İbrâhim'e gelmeyüp yabanda ne gezersin 

Mürşidiň göňli evi ‘arş-ı Raḥmân degil mi 
 
 

 
1564 Bu şiir, H.Rahmi Yananlı'nın Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi Külliyatı adlı eserinde bulunmamaktadır. Oğlan Şeyh 
İbrahim Efendi'nin bilinmeyen bir şiiri olması ihtimal dahilindedir. 
1565 Bu şiirde vezin hataları bulunmaktadır. 



406 

 

Velehȗ 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 1566   
Yabân yerde ne gezersin gel âdeme ir bu deme1567       

Ḥayvân gibi ne yelersin gel âdeme ir bu deme1568        
 

Nüsḫa-i vaḥdet âdemdir nefḥa-i ḳudret bu demdir1569 
Âdemden ġayri ademdir gel âdeme ir bu deme          

Âyine-i Ḥaḳ âdemdir görünen gören bu demdir         

Her nefes ism-i a‘ẓamdır gel âdeme ir bu deme        
 

Âdemdir raḥmet-i Raḥmân âdemdir gevher-i her kân    
‘Âlem cisimdir âdem cân gel âdeme ir bu deme             
 

Âdemdir Ḥaḳḳ'a giden yol Ḥaḳḳ'ı ister iseň âdem ol1570 

Âdeme cümle eşyâ ḳul gel âdeme ir bu deme                 
 

İbrâhim'sen âdeme gel ḳamu müşkiliň olsun ḥâl 

 
1566 H.Rahmi Yananlı, şiirin vezni hakkında bilgi vermemiştir. Fakat 
İsmail Özmen ve M.Fuat Köprülü, şiirin hece vezniyle yazıldığını 
belirtmektedirler. Şiir, hece sayısı bakımından aruz vezninin 4 mefâîlün 
kalıbına uymakla birlikte ciddi vezin hataları bulunmaktadır. 
1567 İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Cilt 4, Ankara, 1998, s. 452. Özmen, bu şiirin yazarı 
hakkında farklı bilgiler vermektedir. Buna göre şiirin İbrahim Baba, 
İbrahim Mihrabi Baba veya Oğlan Şeyhi İbrahim Efendi'ye ait 
olabileceğini belirtmektedir. Mehmet Fuat Köprülü, Türk 
Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Alfa Basım Yayım, İstanbul, 2014,  s. 
467'de bu şiirin Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'ye ait olduğunu 
bildirmektedir. H.Rahmi Yananlı da adı geçen eserinin 347. sayfasında bu 
şiire yer vermiştir. 
1568 Özmen, s. 452'deki  şiir örneğinde ikinci mısraların sonu şu şekildedir: 
"... gel âdeme, gel âdeme". 
1569 Yananlı, s. 347'de "... nefha-yı kudret âdemdir" . 
1570 Yananlı, s. 347'de "... Hakk'ı istersen âdem bul" şeklindedir. 
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Âdem-i ma‘nîden1571 âl el gel âdeme ir bu deme         
 
 
[87b] Nesîmî1572 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ṣȗret-i dil ṣafḥasına1573 gör ne yazmış ol ḳadîm  

Oḳudum ol ḥaṭṭ-ı bʼismiʼllâhiʼr-râhmâniʼr-râḥîm 
 

Alnuňa elḥamdüliʼllâh yazdı Rabbel’l-‘Âlemîn       

Dirler ‘aşḳuna kim1574 hâẕâ ṣırâṭı müstaḳîm   
 

Yüzünüň mâhiyyesin1575 tefsîr ider innâ fetaḥ    

Ḥüsnünüň keyfiyyetidir yâsin ‘ale’l-‘arşil’-‘aẓîm1576   
 
 
 
 
Dirler ol mîm fem1577 ‘aynen tüsemmâ selsebîl    
Şimdi kevser oldı küllü cenneti’n-na‘îm1578         
 

 
1571 Özmen, s. 452'de "Ademiyyetten gel el al ..." şeklindedir. 
1572 Bu şiir şu kaynak eserde bulunmaktadır: Hüseyin Ayan, Nesimi 
Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990,  s. 247. 
1573 Ayan, s. 247'de "Ṣûretinin ṣafḥasında ..." şeklindedir. 
1574 Ayan, s. 247'de "Ḳoydu ʻaşḳın yolu çün ..." şeklindedir. 
1575 Ayan, s. 247'de "Ṣûretin mâhiyetin ..." şeklindedir. 
1576 Ayan, s. 247'de "Ḥüsnünüñ keyfiyyetidir bes ʻalâ ḫulḳın ʻaẓîm" 
şeklindedir. Nesimi divanında bu beyitten sonra şu beyit gelmektedir: 

"Ḳaşlarındır ḳābe ḳavseyn ü saçın leylen ṭāvîl/ İsmidir veʼş-şems yüzün 

şol mübārek ḫaṭṭ-ı cîm". 
1577 Ayan, s. 247'de "Ol şol mîm-i femin ..." şeklindedir. 
1578 Ayan, s. 247'de "Şimdi kevser laʻlin oldu gel ki cennetiʼn-naʻîm" 
şeklindedir. Nesimi divanında bu beyitten sonra şu beyit gelmektedir: 

"Zülfüne çün seyr ḳıldı ṣubḥ-dem bād-ı sabā/ Ol sebebden oldu ʻālem 

dāimā ʻanber şemîm". 
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Sen teraḥḥum ḳıl Nesîmî'ye1579 eyâ bedr-i münîr     

Ger ḫaṭâ ḳıldımsa tövbe1580 estaġfürüʼllâhü’l-‘aẓîm   
 
 
Lâmi‘î1581 

 
1579 Ayan, s. 247'de "Raḥm ḳıl ġıl sen Nesîmî'ye ..." şeklindedir. 
1580 Nesimi divanında bu mısrada "tövbe" kelimesi yoktur. 
1581 Bu şiir şu kaynakta yer almaktadır: Hamit Bilen Burmaoğlu, Lamiʻi 
Çelebi Dîvânı (Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ve Dîvânnın 
Tenkitli Metni), Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, Erzurum, 1983, s. 292. Bu kaynaktaki şiirde mısra 
sonlarındaki bazı ifadeler Arap alfabesiyle yazılmıştır. 

Günay Kut Lamiʼi Çelebi hakkında yazmış olduğu maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=6797(14.02.2019)] şairin hayatı hakkında çok uzun bir malumat 

vermiştir. Buraya sadece kısa hayatı alınmıştır: "Lamiʼi Çelebi Mahmud 
b. Osman (d.878/1472-3 - ö.938/1532) Asıl adı Mahmûd, babasının adı 
Osmân’dır. Kaynaklarda adı Mahmûd bin Osmân bin Nakkâş Alî bin 
İlyâs olarak geçer. Bursa’da doğdu. Çok iyi bir medrese eğitimi aldı.(...) 

Lâmiʻî, önemli ve güzel sanatlarda şöhret yapmış bir aileye mensuptur. 
Babası Osmân Çelebi, II. Bâyezîd’in (ö. 918/1512) hazine defterdarıdır. 
Annesinin ismi ise Dilşâd Hatun’dur. Büyükbabası Nakkâş Alî ise 
Timur’un (ö. 807/1405) Anadolu’yu istilâsı sırasında Semerkand’a 
götürülmüş, orada nakkaşlığını ilerleterek Bursa’ya dönmüştür. 
Bursa’daki ünlü Yeşil Cami’nin nakışları Nakkâş Alî’ye aittir. Gibb, onun 
kimi minyatürlü eserlerin tezhiplerini de yapmış olabileceğini 
söylemektedir. Nakkâş Alî, daha sonra Bursa’da Orta Pazar mevkiinde 
bir mescit yaptırmış, muhtemelen bu mescidin çinilerinin süslemelerini 
de kendisi yapmıştır. Fakat bugün Nakkâş Alî’nin mezar taşına bu mescit 

haziresinde rastlanmamaktadır. Bununla birlikte Lâmiʻî’nin gerek kendi 
gerekse babasının mezar taşı, büyükbabasının yaptırdığı mescidin 
haziresindedir. Oğulları Ahmed Çelebi ve Mehmed Çelebi de aynı 

hazireye gömülmüştür. 1969 yılında Lâmiʻî’nin mezarını ziyarete 
gittiğimde harap bir şekilde bulunan mescit, üç dört sene evvel çok güzel 

bir şekilde restore edilmiştir. Lâmiʻî, Fâtih Sultân Mehmed (ö. 886/1481) 
devrinin son zamanlarında doğmuş, altmış yıllık ömründe II. Bâyezîd, I. 
Selîm (ö. 926/1520) ve Kânûnî Sultân Süleymân (ö. 974/1566) 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ey cemâlüň bezm-gâhı ravża-i dâru’s-selâm      

Şerbet-i şîrîn lebiň1582 sübḥâne men-yuḥyi’l-‘iẓâm 

Ḥaymeler çekmiş ḳaşuň eṭrâf-ı bâġ-ı ḥüsnüňe1583    

Gözlerin çün ḳâṣırâtü’ṭ-ṭarfi fî taḥte’l-ḥıyâm1584 
 

Gülşen-i eṭraf kȗyuñ ṣaḥn-ı cennetü’n-na‘îm      

Bülbül temcîd h ͮ ânuñ naġme1585 fîhe’s-selâm 
 

Sâḳıyâ peymâne ṣun vaʼllâhu ẕüʼl-fażli’l-‘aẓîm   

Muṭribâ naġme çalıň1586 yaġfir leküm yevme’l-ḳıyâme 
 

 
devirlerini yaşamıştır. Kaynaklara göre Lâmiʻî İstanbul’a hiç gelmemiş, 
bununla birlikte daha hayattayken yazarlık ve şairlik gücünü kabul 
ettirmiştir. Bursa, 726/1326’da Orhan Bey (ö. 763/1362) tarafından 
fethedildikten sonra Osmanlılar’ın payitahtı olmuş, böylece hem pek çok 
tarikatin ve takipçilerinin toplandığı bir yer haline gelmiş hem de bir 
kültür merkezi olarak işlevini yerine getirmiştir. Gerek Timur’un 
yağmalaması gerekse payitahtın İstanbul’a taşınması, Bursa’nın önemini 

azaltmamıştır. Bursa’nın hâlâ bir kültür şehri olması ve Lâmiʻî’nin Emîr 
Ahmed Buhârî’ye olan bağlılığı, onun Bursa’dan ayrılmamasının nedeni 

olmalıdır. Bunun yanı sıra Lâmiʻî’nin Bursa’yı çok sevmesi söz 

konusudur, bunun en önemli tanığı Bursa Şehr-engîzi’dir.(...) Lâmiʻî, 
eserlerini 37 yaşındayken oldukça geç bir yaşta vermeye başlamış 
olmasına rağmen ondan sonraki yıllarını hiç boş geçirmemiş, arkasında 
otuzun üzerinde eser bırakarak 60 yaşında (938/1532) hayata veda 
etmiştir." 
1582 Burmaoğlu, s. 292'de "Sel-sebîl leblerüñ ..." şeklindedir. 
1583 Burmaoğlu, s. 292'de "Ḥaymeler çekmiş ḳaşuñ etrâf-ı baġ-ı ḥüsn" 
şeklindedir. 
1584 Burmaoğlu'nun çalışmasında bu beyitten sonra bir de şu beyit 

bulunmaktadır: Ġam beyâbânında âḫir teşne-diller cân virür/ Ger 

müdâm irmezse laʻlünden baṣâir min-müdâm". 
1585 Burmaoğlu, s. 292'de "Bülbül temcîd-h ͮ ânüñ naġmesi fîheʼs-selâm" 
şeklindedir. 
1586 Burmaoğlu, s. 292'de "Muṭribâ çal naġmeñi ..." şeklindedir. 
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Lâmi‘î ḥüsn-i kelâmıň gördi çün rȗhu’l-ḳuds1587     

Dirler fevḳa’s-semâdan fîke ḳad sümme’l-kelâm 
 
 
Güfte-i Lâ-Mekânî1588 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Şerî‘at ḥadd-i icrâsında ehl-i ẓâhirem cânâ 

 
1587  Burmaoğlu'nun tez çalışmasında, mecmuadaki  mahlas beytinin 
yerinde bu beyit yer almaktadır. 

 
1588 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: İbrahim Halil Tuğluk, Lâ-
Mekânî Şeyh Hüseyin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın 
Tenkitli Metni, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, s.161. Tuğluk bu 
çalışmasının 13, 15 ve 16. sayfalarında şairin hayatı hakkında şu bilgileri 
vermektedir: "Lâmekânî, 16.yy. sonu ile 17.yy.ın ilk yarısında yaşamıştır. 
Doğum tarihi bilinmemektedir. Bu konuda kaynaklarda bir bilgiye 
rastlamadık. Doğum yeri konusunda da kaynaklar farklı bilgiler verirler. 

Çağdaşları Eliyâ Çelebi ve Atâʼî Lâmekânî'nin Peşte'li olduğunu 
belirtirler. Katip Çelebi, şairin, Bosnalı olduğunu belirtirken Ayvansarâyî 
ve Nail Tuman Lâmekânî'yi Horpeşteli olarak gösterirler. Evliya Çelebi, 

Seyahatname'de Lâmekânî ile görüştüğünü ifade ettiğine, çağdaşı Atâʼî de 
aynı görüşte olduğuna göre Lâmekânî'nin Peşteli olduğu görüşü ağırlık 
kazanmaktadır. Bosna ve Peşte Osmanlıcada aynı imla ile yazıldığından 
bir müstensihin bu iki kelimeyi karıştırmış olabileceği kuvvetli bir 
ihtimaldir. Hayatı hakkında bilgi veren günümüz kaynakları da aynı 
görüştedir. Divanı üzerine bir çalışma yapan Slobodan İliç de aynı görüşü 
paylaşmaktadır.(...) Lâmekânî'nin ölüm tarihi kaynaklarda H. 1034/ M. 
1624 olarak verilir. Ancak dervişlerinden Hüsâmî ve Hâdî Lâmekânî'nin 
vefatına düşürdükleri tarihlerde şairin H. 1035/ M. 1625 tarihinde 
öldüğünü belirtirler.(...) Kabri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi alanı içinde, Şah 
Sultan Camii haziresindedir. Mezar taşının üzerinde yeni harflerle 
sonradan yazılmış olan; "Hüseyin Lâmekânî ö. 1625 " ibaresi 
bulunmaktadır..." 
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‘Ubȗdiyyetde ṣȗfîyem neye kim  ḳâdirem cânâ 
 

Ḳuşaġım terk ü tâcım faḳr u ‘uzlet câmesin giydüm 

‘Ubȗdiyyet yükün şer‘iyle dutdum tâcirem cânâ 
 

Vücȗdum şehrine girdim dolu nur-ı Ḫudâ gördüm 

Ene’l-Ḥaḳḳ sırrını iẓhâr anuñçün iderem cânâ 
 

Süleymân'a yetiş gel ẓabṭ -ı nefs-i dîve Âṣaf ol 

Bu şânı bulmadın dime veliyy-i ḥâẓıram cânâ 
 

Ḥüseynî varlıġın Ḥaḳḳ'a virelden Lâ-Mekân oldı 

Cemâl-i Ḥaḳḳ'a anuňçün göz irmez nâẓıram cânâ 
 
 

[88a] Muḥyî Bende-i Nâcî sellemehuʼllâhü ‘aleyh1589 

 
1589 Bu şiir için şu kaynaklara başvurulmuş fakat hiçbirinde bu şiire 
rastlanmamıştır: Mustafa Arslan, Muhyi Hayatı, Edebi Kişiliği ve 
Divanı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006; 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmâni (Haz. Nuri Akbayar), Kültür 
Bakanlığı ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfi Yayını, 
İstanbul, 1996, Cilt: 4, s. 1105. 
Mustafa Arslan'ın doktora tezi çalışmasında ve Aşık Çelebi [Aşık Çelebi, 

Meşâʻirüʼş-şuʻarâ (Haz.: Dr. Filiz Kılıç), Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 2018, s. 337-338.], Kınalızade Hasan Çelebi 

[Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüʼş-şuʻarâ (Haz.: Aysun 
Sungurhan), Kültür ve Turizm bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017, s. 762-

764.], Latifi [Latîfi, Tezkiretüʼş-Şuʻarâ ve Tabsıtatüʼn-Nuzamâ 
(Haz.: Rıdvan Canım), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2018, s. 480.], Sehi Bey-Heşt Bihişt [Sehi Bey, Heşt Bihişt (Haz. Haluk 
İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey), 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017, s. 41-42.]  
tezkirelerinde verilen bilgilere göre Muhyi takva ehli, kazaskerlik yapmış, 
şeyhülislamlık görevinde bulunmuş, dinde oldukça hassas bir kişiliğe 

sahip biri olup Sehi Bey'in ifadesinde "... Envâʻ-ı feżâyil ile maʻrûf ve 



412 

 

Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Cümle ‘âlem bir ḥicabdır aňladıňsa sen anı 

Ol ḥicabdan geçdiňise ḳanda baḳsaň andadır 
 

Şeş cihet yoḳ bî-mekandır aňladıňsa sen anı 

Benligi terk idiňise belki taḥḳîḳ sendedir 
 

Zevḳ-ı Ḥaḳḳ'a irdüňise terk idersin benligi 

Zevḳ içinde baḳduňise bî-gümân görendedir 
 
Bî-mekandır bî-mekandır bî-nişandır bî-nişân 
Bî-nişânî isteriseň bî-nişân ol andadır 
 

Benligi terk eyle ey Muḥyî yoḳ olıgör adıň 

Yoḳ içinde var olursun cümle varlıḳ sendedir 
 
 

Suâlât-ı Vaḥdetî sellemehuʼllâhü ‘aleyh1590 
fâilâtün/ mefâilün/feilün 

 
enâf-ı ḥaṣâyil ile mevṣûf aḫlâḳ-ı ḥamîde ve eṭvâr-ı pesendîde edeb ü ḥayâ 

ve ḥilm u vefâ ile müzeyyen ü muḥallâdur." şeklinde tavsif edilmiştir. 
Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ (II. Cilt s. 735-
999), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2014, ss. 
261-263. Bu tez çalışmasında belirtilen sayfa aralıklarında 10 tane 
Muhyî'den söz edilmektedir. Mustafa Arslan'ın hazırlamış olduğu 
doktora tezindeki Muhyi (Fenârî-zâde Muhyiddin Çelebi ö.1547-48)de 
bunlara dahildir. Fakat yukarıdaki şiirin yine de hangi Muhyî'ye ait 
olduğunu tespit etmek oldukça güçtür. Tüm bunlardan hareketle 
mecmuada Muhyi'ye atfedilen şiir, gerek üslup gerekse tema bakımından 
Muhyî'nin kişisel özellikleriyle değerlendirildiğinde bu şiirin Muhyî 
Efendi'ye ait olabileceği düşünülebilir. 
1590 Bu şiire sadece şu kaynakta rastlanmıştır: Yılmaz Öztürk, 17. Yüzyıl 
Şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin Divanının Tenkitli Metni, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 
107. 
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Kimdir esrâr-ı kâinâtı bilen 
Müfredât ve mürekkebâtı1591 bilen    
 

Kend ü zât ü ṣıfâtın aňlamadın 

Ḳanı ey dil ṣıfât u zâtı bilen 
 

Ṣıfat ü dâneden1592 dem ursa nola    

Müteşâbihle muḥkemâtı bilen 
 
‘Allem ve esmâ-i1593 bildi abâdan     

Muṣḥafdır ümmehâtı bilen1594        
 

Sırr-ı mâ fi’ẓ-ẓamîre buldu vuḳȗf 

Ḥaṭṭ-ı levḥ-i mükevvenâtı bilen1595    
 

Yıḳmaz aṣlâ göňül yapar dirler 

Ḥasenâtıyla seyyiâtı bilen 

Hiç virir mi dilâ memâte vücȗd1596    

Menba‘-ı çeşme-i ḥayâtı bilen 
 

Pîrim1597 olsun cihânda Vaḥdetîyâ   
Bu suâlâtı müşkilâtı bilen 
 
 

[88b] Cevâb-ı ‘Azmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1598 

 
1591 Öztürk, s. 107'de "... münekkebâtı ..." şeklindedir. 
1592 Öztürk, s. 107'de "Sıfat u zâtdan ..." şeklindedir. 
1593 Öztürk, s. 107'de "ʻAlim esmayı ..." şeklindedir. 
1594  Öztürk, s. 107'de "Mushaf-ı rûy-ı ..." şeklindedir. 
1595 Öztürk, s. 107'de "... mükerremâtı bilen" şeklindedir. 
1596 Öztürk, s. 107'de "Hiç dilâ virür mi memâte vücûd" şeklindedir. 
1597 Öztürk, s. 107'de "Şeyhum ..." şeklindedir. 
1598 Özmen, Cilt 2, s. 487; Ergun, 2017, s. 242'de Azmi hakkında kısa bir 
malumat  ve örnek olarak da bir adet şiire yer  verilmiştir. Burada verilen 
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Fâilâtün/ mefâilün/ feilün 
Âdem esrâr-ı mümkinâtı bilür 
Zerre zerre bu kâinâtı bilür 
 

Zâtdan görmeyen ṣıfâtı cüdâ 

Her ṣıfâtın içinde zâtı bilür 

 
bilgiye göre Azmi Baba, 16. yy.ın sonları ile 17.yy.ın başlarında yaşamış 
bir bektaşi şairidir. Şair hayatı ve edebi özellikleri hakkında hemen hemen 
hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Elde olan tek şiir örneği de yukarıdaki 
şiirden farklı bir şiirdir. Sadeddin Nüzhet Ergun ise [Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 
242.] Azmi hakkında Özmen'le aynı bilgileri vermektedir. Ergun'a göre, 
"XVI. asrın son yarısında yaşadığı tahmin olunan Bektaşi şairlerindendir. 
Hayatı hakkında hiçbir malumata sahip degiliz. Hatta ismi de 
mecmualarda Fezmî, Kazmî, Azmî gibi mutelif şekillerle kayıtlıdır. Bay 
Ahmed Hamdi'nin hususi kitapları arasında 997'de (M. 1588) yazılmış bir 
mecmuada ise bir manzumesi harekeli olarak Kuzmâ tarzında tespit 
edilmiştir. Bir kısım yazmalarda Azmî ahlasıyla bazı şiirlere de tesadüf 
olunmaktadır. Fakat bütün bu manzumelerin aynı şaire ait olduğu iddia 
olunamaz." denmektedir. Ve meşhur bir nefesini örnek olarak vermiştir. 
Nami Coşkun'un tez çalışmasında [Nami Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir 
Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. sayfalar)-İnceleme ve Metin, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2017, s. 7.] 
19.yy.da yaşamış Azmi adında bir bektaşi ozandan söz etmektedir. Fakat 
verilen nefes örneği, Ergun'un verdiği nefes örneğiyle aynıdır. Bu da bir 
çelişki doğurmaktadır. Fakat Azmî'nin Mecmua-i Bektaşiye'de geçen şiiri 
16.yy. şairi Bosnalı /Dimetokalı Vahdeti Baba'nın (ö.1598) bir şiirine 
cevaptır. Şiirin baş kısmında "Cevab-ı Azmî" yazmaktadır. Buradan 
hareketle bahsi geçen Azmî, Vahdetî'nin çağdaşıdır. Bu yüzden Ergun'un 
tespiti daha doğru görünmektedir. Mecmua-i Bektaşiye'deki  bu şiire 
mevcut kaynaklarda ve diğer başvuru kaynaklarının hiçbirinde 
rastlanmamıştır. Muhtemelen bu şiir, henüz şairin ortaya çıkmamış bir 
şiiridir. Ayrıca şu kaynak eserlerde de bu şiire rastlanmamıştır:  Mehmet 
Duymaz, Diyarbakırlı Azmi ve Divançesi (İnceleme-Metin-İndeks), 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010; Adem 
Ceyhan, On Altıncı Asır Osmanlı Alimlerinden Azmi Pir Mehmed 
Bey ve Divanı, Yayınevi(?), Manisa, 2006. 
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Vâḳıf olan bir yıl sȗre     

Müteşâbihle muḥkemâtı bilür 
 
 

Sebeḳa’l-ân ḫuṭȗṭ-ı vechinden 

Âyet-i ḥüsn-i ümmehâtı bilür 
 

Nükte-i kâf ve nȗna ‘âlim olan 
Remz-i sırr-ı mükevvenâtı bilür 
 

Maẓhar-i luṭf-i ḳahrı aňlamayan 
Ne sevâb ne seyyiâtı bilür 
 

Ḫaşre dek Ḥıẓır gibi zinde olan 

Ser-be-ser çeşme-i ḥayâtı bilür 
 
Mürşid-i kâmil olan ey ‘Azmî 

Ḥall ider cümle müşkilâtı bilür 
 
 

‘Abdî Ḥârimî sellemehuʼllâhü ‘aleyh1599 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Gel ey ṣȗfî cemâl-i dilbere baḳma ḥicâb eyle 

Ḥicâb-ı ṣȗret-i ẓâhire gel bârî niḳâb eyle 
 

Yazılmışdır şu deňlü şerḥ-i ‘aşḳıň ṣafḥa-i dilde 

Diyeyim ben inanmazsaň ḥesâb eyle kitâb eyle 
 

 
1599 Abdi'ye (Sarı Abdullah) ait olan bu şiir, mevcut kaynakların hiçbirinde 
bulunamamıştır. Bunu yanında şiir başka bir Abdi mahlaslı bir şaire ait 
olabileceği gibi Abdi'nin şimdiye kadar ortaya çıkmayan bir şiiri de olması 
ihtimal dahilindedir. Şairin hayatı hakkındaki bilgiler s. 81b'de Abdi'ye ait 
diğer şiirin dipnotunda verilmiştir. 
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Eger dirsen ki fetḥ ola saňa bâb-ı viṣâl-i yâr 

Hezârân seniň âh u zâr eyle vardıḳ nâb eyle 
 

Gözine ḳaṭre-i şitem(?) ḳadar ol ġonceniň gülmez 

Kerkes-i bâġ-ı ḥüsnüň seyl-i eşkiňle ḥarâb eyle 
 
 

Şarâb nâb içmem diyüp ṣȗfî gel riyâ-yı ḳoy 

Ḳumarşîd ṭa‘nını pîr-i muġandan ictinâb eyle 
 

Eger ‘uḳbâda ey ‘Abdî yeriň ma‘mȗr idem dirsen 

Yıḳup dünyâda bünyâd-ı vücȗduň ḥarâb eyle bî-tâb eyle 
 
 

[89a] Şerîfî Naẓarî1600 
 Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün 

Naẓar eyle naẓarıň var ise cânâna naẓar 

Sen de bir âyine bul âyinedir câna naẓar 
 

Naẓar it gül yüzine kâkül-i ebrȗsını gör 

Ki verir ḳalbe cilâ ḳudret-i Yezdân'a naẓar 
 

 
1600 Bu şair ve şiiri için şu kaynaklara bakılmıştır: Fatma Özdemir, Tuhfe-
i Naili Metin ve Muhteva II. Cilt s. 468-734, Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, ss. 120-123. Tuhfe-i Naili üzerindeki bu 
tez çalışmasında ilgili sayfalarda tam 6 adet Şerifî adlı şahıs 
bulunmaktadır. Bunlar; Şerifi Çelebi, Diyarbekirli (ö. 1523) şair, Şerifi 
Mehmed (ö. ?) Sultan III. Murat şairlerinden, Şerifi Seyyid (ö. 1607) 

müderris, Şerifî Eğirdirli (ö. 1630) nakibüʼl-eşraf. Bunlardan Diyarbekirli 
Şerifi Çelebi (ö. 1523) ve Eğirdirli Şerifî'nin (ö. 1630) özellikleri, şiir 
üslupları ve temaları mecmuadaki şiirle örtüşmektedir. Her iki şairin de 
divanı bulunmaktadır. Bunun dışında Şerifî ile ilgili bir bilgiye ve bu şiire 
herhangi bir kaynakta rastlanmamıştır. Dolayısıyle bu Şerifî'nin kim 
olduğu tam olarak tespit edilememiştir. 
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Naẓara gelsün eger var ise ey dil naẓarıň 

Yüri her vechiyle it cânla cânana naẓar 
 

Naẓarın var ise ey dil o gözi bîmâra 

Müdde‘îden ṣaḳınup eyle ḥakîmâne naẓar 
 

Nâẓar eyler ise Şerîfî o gül-i ra‘nâya 

‘Aceb olmaz gözile eylese şâhâne naẓar 
 
 
 
 
 

Hüseynî sellemehuʼllâhü ‘aleyh1601 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâiâtün/ fâilün 

Ey yüzüň nȗr-ı tecellî ma‘ni-i îmân budur 

Her kim iḳrâr eylemez insan dimeň şeyṭân budur1602    
 

Ṣun‘ içün eyledi ẓâhir yüzüň nur âferîn1603            

Yoḳdur aġzı1604 zerre peydâ nükte-i pinhân budur    
 

Ṣormışım la‘l-i lebuňi derdime dermân olur1605 

Görmüşüm ẕîbâ yüzüňi âyet-i Raḥmân budur 
 

 
1601 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Hüseyin Ayan , Nesimi Divanı, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 176.  
1602 Ayan, s. 176'da "Her kim ikrâr eylemez insan değil hayvan budur" 
şeklindedir. 
1603 Ayan, s. 176'da "Ṣunʻ-ı Yezdân eyledi zâhir yüzüñ yüz âferîn" 
şeklindedir. 
1604 Ayan, s. 176'da "Yokdur anda ..." şeklindedir. 
1605 Bu beyit Ayan, s. 176'da şu şekildedir: "Görmüşüm zîbā yüzünü 

ṣūret-i raḥmān durur/  Ṣormuşum laʻl-i lebini derdime dermān budur". 
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Leyletü’l-mi‘râc zülfüň ḳâbe ḳavseyn ḳaşların1606    

Her kişi kim oldı münkir lâyıḳ-ı ḳurbân budur 
 

Ṣȗretiň nefsinde yazmış bende-i kâinât1607     

Âyetuʼllâh yüzüňde1608 ḥüccet-i bürhân budur   
 

Ṣȗretiň emrini bildi buldı ‘ârif rütbesi1609     

Bilmedi şeyṭân1610 bu sırrı câhil-i nâdân budur    
 

Söyledi ẓâhir Ḥüseynî1611 şi‘rini virdim cevâb   

Rȗḥ-ı ḳuds ḳıldı taḥsîn dedi kim sulṭân budur1612    
 
 
 

[89b] Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1613 

 
1606 Ayan, s. 176'da "... ḳâb-ı ḳavseyndir ḳaşıñ" şeklindedir. 
1607 Ayan, s. 176'da "Ṣûretiñ levḥinde yazmış naḳş-ı bend-i ḳâf u nûn" 
şeklindedir. 
1608 Ayan, s. 176'da "Âyet-i Allah nûrun ... şeklindedir. 
1609 Ayan, s. 176'da "Ṣûretiñ vechini buldu bildi ârif sırrını" şeklindedir. 
1610 Ayan, s. 176'da "Bilmedi ġâfil ..." şeklindedir. 
1611 Ayan, s. 176'da "... Nesîmî ..." şeklindedir. 
1612 Ayan, s. 176'da "Rûḥ-ı Ḳudsî ḳıldı taḥsîn dedi kim Selman budur" 
şeklindedir. 
1613 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmış fakat bu şiir bulunamamıştır: 
Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990; Cahit 
Öztelli, On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, 
Folklor ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1969; İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13.yy.dan 19.yy.a kadar), Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1-2-3-4, Ankara, 1998;  M. Fatih Köksal, "Seyyid 
Nesîmî'nin Yayımlanmamış Şiirleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi, Sayı: 50, 2009, ss. 77-135. Gazel, üslubu itibarıyla 
Seyyid Nesimi'ye daha yakın durmaktadır. Mecmuanın müstensihi İsmail 
Baba, Nesimi'nin şiirlerini mecmuada birbirine yakın aralıklarla 
sıralamıştır. Bu yüzden gazelin Nesimi'ye ait olma ihtimali yüksektir. Bu 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâiâtün/ fâilün1614 

Ey ruḫuň şânında menzil-i âyet-i nȗr  

Lebleriň ḥaḳḳında vardır nükte-i mâ-i ṭaḥȗr 
 

Evvel âḫircu sensin ẓâhir ü bâṭıncu sen 

Maḳṣud-ı aḳsâ cemâliňdir gözümden gitme dȗr 
 

Söyleyen her nâṭıḳıň dilinde sensin dem-be-dem 

İşleyen her fâ‘ilin fi‘lini sensin bî-ḳuṣȗr 
 

‘Âşıḳuz her vechilen gördüň çȗ dîdârıň seniň 

Ġayri dîdârın görünmez ‘aynıma cennât-i ḥȗr 
 

Senden özge aradım diyar yoḳdur orada 

Cümle eşyâda kemâhî eyleyen sensin ẓuhȗr 
 

Zâhidâ ma‘bȗd idinme olma zühd-i büt-perest 

Ḥaḳ-perest ol Ḥaḳḳ'ı tanı ḫavf minallâhü’l-ġayȗr 
 

‘Âlem-i ervâḥa ey dil murġ-ı pervâz eyle kim 

Ḳalmadı bu ‘âlem- i manṣurda bir laḥẓa ḥuẓȗr 
 

Ey Nesîmî Ḫudâ-i i‘câz-ı Mesîḥâ'dır sözüň 

İstimâ‘ından nola hayy olsalar men fi’l-ḳubȗr 
 
 

[90a] Güfte Senâî'dir ṣıfat-ı nefs-i emmâre taḥvîl-i nâciye1615 

 
yüzden Seyyid Nesimi adına değerlendirilmiştir. Muhtemelen Seyyid 
Nesîmî'nin henüz ortaya çıkmamış bir şiiridir.  
1614 Şiirde bazı vezin hataları bulunmaktadır. 
1615 Şiir, mütekerrir müsemmen nazım şekline sahiptir. Bu müsemmen 
nazım şekline Senayi hakkında ve divanı üzerinde yapılan şu tez 
çalışmalarında rastlanmamıştır: Emine Öte, Senâî Dîvânı ve Tenkitli 
Metin, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000; 
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Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün 

Bulur çȗ fenâ âḫir ḳaṣr-ı feleğiň bâmı 

Ḳalmaz ḳafes-i tende cân murġ-ı çün ârâmı 

Gel ‘âlem-i bâḳîye ‘azm eyle ḳıl iḳdâmı 
Emmâreye zecr eyle hiç virme aňa kâmı 

Ey ṭâlib olan ‘âşıḳ fehm eyle serencâmı 

Bu beyti müdâm oḳu nȗş-ı mey-i gülfâmı 

Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî1616 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Levvâme 
 

Ey ‘âşıḳ-ı şȗrîde ḳalbiňi mücellâ ḳıl                   

Ṭıfl dil vir ‘aşḳa şȗrîde vü şeydâ ḳıl 

Ẕâkir olup esmâya gel fikr-i müsemmâ ḳıl         

Hep maẓhar-ı esmâdır eşyâyı temâşâ ḳıl 

Nefsiňi melâmest it rȗḥuňu hüveydâ ḳıl              

Ẕikr eyleyüp ‘alaʼllâhı bu maṭla‘ı inşâ ḳıl 

 
Müslüm Kardaş, Senâyî Dîvânı (İnceleme-Metin), İnönü Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1999. Mecmuada geçen bu şiir, gerek 
üslup gerekse tema bakımından 9b'de yer alan Senayi'nin terci-i bendine 
paralellik göstermektedir. Tez çalışmalarında verilen bilgilere göre Senayî, 
Celveti tarikatı şeyhlerindendir. Bu şiirde her ne kadar Celvetîliğe ait 
herhangi bir emare görünmüyorsa da nefis terbiyesinden bahsetmesi, 
kişinin kalbini temizlemesi, ruhunu yüceltmesi, Allah'ı çokça zikretmesi, 
nefsini kötülemesi ve beğenmemesi ve genel olarak tarikattaki "seyr ü 
süluk "kavramından bahsetmesi bu şiirin 9b'de bir terci-i bendi olan 
Senayî'ye ait olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Tüm bunlardan 
hareketle mecmuada Senâyî adına kayıtlı bu müsemmen nazım şeklinin 
henüz şairin ortaya çıkmamış bir şiiri olabileceği tahmininde 
bulunulabilir. Şairin hayatı hakkında bilgi 9b'deki şiirinin dipnotunda 
verilmiştir. 
1616 Bu Farsça beyit Saʻd-i Şirâzî'ye aittir. Anlamı ise: Sûfî sırf mey 
çekmekle saflaşıp olgunlaşamaz. Ham kişinin olgunlaşıp pişmesi için 
çokça sefer etmesi gerekir. 
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Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Mülheme 
 
 

Ervâḥ-ı mücerredden yâhu ḫaber isterseň 

Yâ ‘âlem-i ḳudsîye seyr-i sefer isterseň 

Deryâ-yı muḥabbetden dürr-i güher isterseň 
Mir’ât dil-i pâk âyetü’l-hümâma(?) bir isterseň 
Dilney(?) gibi baġrunı şehd ü şeker isterseň 

Bu maṭla‘ı yâd eyle nefse ẓafer isterseň 

Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Muṭma’inne 
[90b] 

Ol muṭmain ey ‘ârif gel kesb ü kemâl eyle      

Noḳṣânıňı tekmîl it gel fikr-i misȃl eyle 

Ḥaḳ söyle işit Ḥaḳḳ'ı bâṭıl dili lâl eyle              

Gün gibi idüp ḳalbiň ḳaddüňi helâl eyle 

Gel büte-i ‘aşk içre yaḳ ḳalbiňi kâl eyle       
Bu beyti idüp inşâ kendüňe misâl eyle 

Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Râżiye 
 

‘İlmiyle olup ‘âmil özüňi idüp iḥyâ 

Bil ḥayy ü tüvânâ-yı aňla ne durur Mevlâ 
Nefsiňi idüp râżı bul mertebe-i ‘ulyâ 

‘Âlem ol esmâya kendöziňi ḳıl deryâ 

Câhil göremez Ḥaḳḳ'ı ẓulmetde ḳalur a‘mâ 

Her dem oḳı bu beyti unuṭma ṣaḳın aṣlâ 
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Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Marżiyye 
 
 

Fehm eyle nedir ḥikmet aňla nedir Ḳayyȗm 

Bil aṣl-ı vücȗdıňı nefsiňi idüp ma‘lȗm 

Bu ‘ilm-i ledünnîdir ẓan ṣanma yaḫȗd mevhȗm 

Marżiyye idüp nefsiň nerm eyle anı çün mȗm 

Şânıňda budur ḥikmet oldı çün ezel mersȗm 

Bu beyti teẕekkür ḳıl ḳalbiňde idüp merḳȗm 

Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
 

Der-Ṣıfat        Nefs-i Ṣâfiyye 
 

Şâh ol yedi iḳlîme ḥükm it yedi deryâya 

Nefsiňi idüp ṣâfî çün la‘l ger nümâya 

Ḳahr eyleyüp a‘dâya luṭf eyleyüp aḥbâba 

Cân gözini açup baḳ ol nȗr-ı zîbâya 

Var kürsi-i seyr eyle çıḳ ‘arş-ı mu‘allâya 
Bu beyt-i Senâî sen nefsüňe idüp mâye 

Ṣȗfî neşeved ṣâfî tâder-nekeşed câmî 

Bisyâr sefer bâyed nâ-puḫte şeved Ḫâmî 
Tamâm 
 
 
 

[91a] Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1617 

Mefȗlü/ fâilâtün/ mefȗlü/ fâilâtün 

 
1617 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Hüseyin Ayan,  Nesimi Divanı, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 162.  
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Cânıň vücȗdı sensin lâşey gibi ‘ademdir1618   

Senden cüdâ dirilmek müştâḳa key elemdir 
 

Rȗḥu’l-ḳuds deminden ‘Ȋsî ibn-i Meryem oldı 

Ey bî-ḫaber bu demden gel gel ki dem bu demdir 
 
 
Zülfüň karaňusında nur yüzün açıldı1619    

Her ḳanda şâm olursa ardınca ṣubḥ demdir 
 
Yârıň ġamını göňlüm kevn ü mekâna virmez 

Niçün bilür yaḳîn kim yârın ġamı ne ġamdır 
 

Var ey ḳıl ‘azîmet beytü’l-ḥarâma gör kim1620     

Ma‘şȗḳunuň cemâli hem ka‘be hem ḥaramdır 
 

‘Aşḳıň beni belâsın bir laḥẓa ḳomaz elden1621    

‘Aşıḳ olana dâim ‘aşḳıň işi elemdir1622 
 

Zerḳ u riyâdan oldı yoḫsul Nesîmî1623          

Yâriň muḥabbetden1624 gör kim ne muḥteşemdir   
 

 
1618 Ayan, s. 162'de "Cânım vücȗdı sensin lâşey kimi ‘ademdir" 
şeklindedir. 
1619 Ayan, s. 162'de "Zülfüñ karanusundan yüzün nûru göründü" 
şeklindedir. 
1620 Ayan, s. 162'de "Var ey ḳılan ʻazîmet beytüʼl-ḥarâma bil kim" 
şeklindedir. 
1621 Ayan, s. 162'de "ʻAşḳın beni belâsın bir dem ḳomaz elimden" 
şeklindedir. 
1622 Nesimi divanında bu beyitten sonra şu beyit gelmektedir: "Yārın 
gamını gönlüm kevn ü mekāna vermez/ Niçin ki ol bilir yārın gamı ne 
gamdır". Bu beyit mecmuada bulunmamaktadır. 
1623 Ayan, s. 162'de "... eger Nesîmî" şeklindedir. 
1624 Ayan, s. 162'de "Yârin muḥabbetinden ..." şeklindedir. 
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[91b, 92a BOŞ VARAK] 
 
 

[92b] Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1625 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Yüzüň ḥarfinden ey dilber açıldı cümle bâbuʼllah     

Oḳur anı müderrisler beyân-ı1626 küntü kenzuʼllâh 
 
 

Ḳaşıňla girpigiň zülfüň beyânın eyleyen ‘ârif1627 

Bilüpdür ebcedün sırrın anıň adıdır ehluʼllâh 
 

Yüzüň el-ḥamdüliʼllâhdır anıňçün yedi âyetdir 

Yazılmış naḳşıyla gör kim1628‘aceb saṭr-ı kelâmuʼllâh     
 

Tamâmen muṣḥafı gördüm oḳudum ḥarfen bâ-ḥarfen1629   

 
1625 Bu gazel şu kaynaklarda bulunmamaktadır: Hüseyin Ayan,  Nesimi 
Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi 
Şiirleri Antolojisi (13.yy.dan 19.yy.a kadar), Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Cilt: 1-2-3-4, Ankara, 1998. 
Fakat yapılan araştırmalarda bu gazele şu kaynaklarda rastlanmıştır: Cahit 
Öztelli, On Yedinci Yüzyıl Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, Kültür 
ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1969, s. 51; M. Fatih Köksal, "Seyyid 
Nesimi'nin Yayımlanmamış Şiirleri", Türk Kültür ve Hacı Bektaş Veli 
Dergisi, 2009, Sayı: 50, s. 132. Şiir hem Seyyid Nesimi'ye hem de Kul 
Nesimi'ye ait görünmektedir. Fakat müstensihin Seyyid Nesimi'nin 
şiirlerini birbirine yakın bir şekilde sıralaması ve özellikle şiir üslubunun 
Seyyid Nesimi'ye daha yakın olması  bu şiirin Seyyid Nesimi'ye ait 
olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Seyyid Nesimi 
adına değerlendirilmiştir. 
1626 Öztelli, 1969, s. 51'de "... kelâmın ..." şeklindedir. 
1627 Bu beyit Öztelli'nin Kul nesimi'ye ait olarak verdiği gazelde yoktur. 
1628 Köksal, s. 132'de "... gördüm ..." şeklindedir. 
1629 Köksal, s. 132'de "Tamam-ı muṣḥafı gördüm oḫıdum ḥarf bâ-

ḥarfen" şeklindedir. 
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Görünmez gözime biʼllâh baṣîret semme vechuʼllâh1630  
 
Bu bâlâya dil-ârâya temâşâ eylemek ey dil1631     

 ‘Aceb ṣȗret ‘aceb hey’et ‘aceb Ṭȗr-ı kelâmuʼllâh1632    
 

‘Acâyib maẓhar-ı Ḥak'dır hüvaʼllâhu ebed dâim 

Eger Ḥak'dır disem vâcib budur celle celâluʼllâh 
 

Hüvel-evvel hüve’l-âḫir hüve’l-hâdî veyâ mehdî1633 

‘Alî ferzendisin1634 şâhâ ki sensin bâ-yı bʼismiʼllah 
 

Melâʼik Âdem ḥâki seniň nuṭḳuňla gȗyâdır1635   

Nesîmî ḫasteye sensin mesîḥ zât-ı rȗḥuʼllâh1636  
 

Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1637 

 
1630 Köksal, s. 132'de "Görünmez gözüme biʼllâh be-ġayr ez ..." 
şeklindedir. 
1631 Köksal, s. 132'de "Bu bâlâ-yı dil-ârâdan temâşâ eylegil ey dil" 
şeklindedir. 
1632 Öztelli, 1969, s. 51'de "... ʻacep tavr-ı kelîmüʼllâh"; Köksal, s. 133'te 

"ʻAcep ṣûret ʻacep heyʼet budur Ṭûr-ı Kelâmuʼllâh" şeklindedir. 
1633 Öztelli, 1969, s. 51'de "... hüveʼl-mehdî" şeklindedir. 
1634 Öztelli, 1969, s. 51'de "Elâ ferzendisin ..." şeklindedir. 
1635 Köksal, s. 133'te "Melâʼik Âdem u Havvâ anuñ nutkıyla gûyâdur"; 
Öztelli, 1969, s. 51'de "Melâik Âdem ü Havvâ senin nutkunladır güyâ" 
şeklindedir. 
1636 Köksal, s. 133'te "Nesîmî ḫasteye Ḥaḳ'dan demîd ez-nefḥ-i 

Rûhuʼllâh" ; Öztelli, 1969, s. 51'de "Nesîmî hasbeten-lillah Mesîhî zât-ı 

rûhuʼllâh" şeklindedir. 
1637 Bu gazele şu kaynaklarda rastlanmamıştır: Hüseyin Ayan,  Nesimi 
Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990; Cahit Öztelli, On Yedinci 
Yüzyıl Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, Kültür ve Turizm Derneği 
Yayını, Ankara, 1969; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 
(13.yy.dan 19.yy.a kadar), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1-
2-3-4, Ankara, 1998; M. Fatih Köksal, "Seyyid Nesimi'nin 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ehl-i dünyâ bize dâim ṭa‘n iderse ġam degil 

Çün ḥaḳîḳat ‘âleminde ehl-i ‘irfânlar biziz 
 
Üstüvânıň sırrına irdiň bugün ey ehl-i dil 

Ümmet-i evsaṭ biz olduk emre fermânlar biziz 
[93a] 

Aḥsen-i ṣȗretde Ḥaḳḳ'ı görmüşüz ‘ayne’l-yaḳîn 

Câhiliň zaḥmına merhem derde dermânlar biziz 
 

Kesreti terk eyleyüp biz tâ ki bulduḳ vaḥdeti 
Âşikardır gerçi ammâ yine pinhânlar biziz 
 

Bî-riyâ cehd eyleyüp manṣȗr olan dîvânlar 

Dâra çıḳmaḳdan ġam degil cenge merdânlar biziz 
 

Ṭâlib iseň bizden iste ḥikmeti Loḳmân isen 

Fażl-ı Ḥaḳḳ ḫumḫânesinde mest-i ḫayrânlar biziz 
 

Ey Nesîmî cânıňı fażl ile ḳıl fedâ 

Ba‘de ezen şâhıň yolunda tîg ḳurbânlar biziz 
 
 
 
 
 
 

 
Yayımlanmamış Şiirleri", Türk Kültür ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 
Sayı: 50, 2009.  Fakat müstensihin Seyyid Nesimi'nin şiirlerini birbirine 
yakın bir şekilde sıralaması ve özellikle şiir üslubunun Seyyid Nesimi'ye 
daha yakın olması  bu şiirin Seyyid Nesimi'ye ait olabileceğini 
düşündürmektedir. 
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Nesîmî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1638 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Zihî insan ki ser-tâ-pâ kelâm-ı fażl-ı Raḥmândır 

Kelâmuʼllâh Ḥaḳ içün kim inkâr itse şeyṭândır    
 

Ṣacı sevdâsı ey münkir ki ḥaḳdır "‘indenâ zülfâ"1639 

Seniň ḳatıňda küfr ise benim yanımda îmândır 
 

Benimle müdde‘î gerçi ḳarâr itdi ve and içdi 
İnanmam ‘ahdine nîçün vefâsız tâ müselmandır 
 

Oḳudum ‘ilmi taḥḳîḳi bıraḳdım cehl-i taḳlîdi 

Ȋmâmım ṣaffet-i Ḳur‘ân ki nuṭḳum şâh-ı merdândır 
 

Dürr-feşân manṭıḳıň naẓmın ne bilsün ey Nesîmî çün 

Ma‘ânîlü ḥadîsiň kim ḳamu tefsîr-i Ḳur’ân'dır 
 
 
 
 

 
1638 Bu gazel için şu kaynaklar gözden geçirilmiş fakat hiçbirinde 
rastlanmamıştır: Hüseyin Ayan, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 1990;  Cahit Öztelli, On Yedinci Yüzyıl Şairi Kul Nesimi, 
Türk Etnografya, Kültür ve Turizm Derneği Yayını, Ankara, 1969; M. 
Fatih Köksal, Seyyid Nesimi'nin Yayımlanmamış Şiirleri", Türk Kültür 
ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı: 50, 2009; İsmail Özmen, Alevi-
Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13-15..yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, Cilt: 1, 1998, ss. 249-397; Özmen, Cilt: 3, ss. 31-41; Sadeddin 
Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz. A. Asude Soysal 
Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017. Fakat tema ve üslup 
bakımından Seyyid Nesîmî'ye daha yakın görünmektedir. Muhtemelen 
Seyyid Nesimî'nin daha önce ortaya çıkmamış ve basılı divanlarda yer 
almayan bir şiiridir. Bu gazel bu çalışmada Seyyid Nesîmî şiirleri içerisinde 
değerlendirilmiştir. 
1639 "Bizim katımıza daha çok yaklaştıran..." Sebeʼ: 34/37. 
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[93b] Uṣȗlî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1640 

 
1640 Bu gazel için şu kaynağa bakılabilir: Mustafa İsen, Usulî Divanı, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 146. Mustafa İsen Yazmış olduğu 
Usûlî maddesinde de 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=26 (09.02.2019)] şair hakkında şu bilgilere yer vermektdir: " 
Usûlî (d.?/? - ö.945/1538) Divan şairi. Dîvân edebiyatına çok sayıda şair 
yetiştiren Vardar Yenicesi'nde doğdu. Bu şehir, ünlü akıncı ailesi 
Evrenosoğulları'nın başkenti konumundaydı ve aynı zamanda onların 
himayesinde gelişen bir bilim ve sanat merkeziydi. Buraya 1430'lu yıllarda 
önce kalabalık Türkmen grupları iskan edilmiş ve akıncılarla şehir, önemli 
bir askeri merkez haline gelmiştir. Evrenosoğulları ailesi daha sonra şehir 
ve çevresinde pek çok vakıf kurarak burayı aynı zamanda bir kültür 
merkezi haline getirmeye gayret etti. Bu vakıflar aracılığı ile bölgeye yeni 
bir düşünce, hayat anlayışı ve medeniyet gelmiş, camilerin yanında ve 
onlarla iç içe eğitim öğretim merkezleri kurulmuş, daha sonra medreseler 
ve tekkelerle birlikte şehrin kültürel alt yapısı 
oluşturulmuştur. İstanbul'daki sarayı model alan bir yapılanmaya giden 
akıncı beyleri, maiyetlerindeki serdengeçti akıncılar yanında, özellikle 
onları gazaya teşvik edecek, gaziliğin ve şehitliğin faziletlerini nakledecek, 
kısacası onlara moral verecek kişilere ihtiyaç duydu. Medreselerde 
yetişmiş, işin daha çok zahiri tarafıyla ilgili bilginler bu rolü yerine 
getiremezdi. Bu işi, kışın kışlaklarda, baharla birlikte ise akıncılarla birlikte 
coşup taşan yarı meczup ermiş şairler, dahası Anadolu'nun tamamlanan 
fethiyle artık faaliyetlerine Rumeli'de devam etmekte olan Horasan 
erenleri yerine getirebilirdi. İşte Vardar Yenicesi'nde dikkati çeken bu 
nitelikteki isim, vahdet-i vücûd düşüncesini Anadolu'ya getirenlerden biri 
olan Şeyh Abdullah-ı İlâhî'dir (ö.896/1491). Akıncı beyi Evrenoszade 
Ahmed Bey'in, Yenice'ye getirdiği İlâhî, bu şehirde yaşayan aydınları tesiri 
altına alıp hepsine ortak özellikler kazandıran bir merkez şahsiyet 
olmuştur. Alem-i tekliften bile âzâde tavırlar, samimi ve derinliği olan bir 
ruh, hep yükseklerde gezen ve kayıt tanımayan bir aldırmaz tavırla 
yetiştirilen bu şairler, hür bir derviş duyarlılığı içinde bu kez sahip 
oldukları birikimi, gaza heyacanını akıncılara aktarıyor, böylece bu 
tasavvufi hava hepsine kaynaklık ediyordu. Beyin himayesi ve şeyhin 
himmetiyle Yenice, 16. yüzyıl sonuna kadar, çoğu Osmanlı devletinin 
asırlar boyu da oldukça tanınmış şairlerini yetiştiren önemli bir beldesi 
oldu. İşte, Usûlî böyle bir ortama doğdu ve bu havayı teneffüs ederek 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Dest-i ḳudret küntü kenzün genciň iẓhâr eylemiş 

Gün gibi ẕerrâtı kevn-i ġarḳ-ı envâr eylemiş 
 

Faḳrı ref‘ itmiş ġaniyy-i muṭlaḳ olmuş her vücȗd 

Şâh-ı vaḥdet genc-i maḥfîsin çün îsâr eylemiş 
 

Almış ü ṣatmış yine kendüye kendi ṣan‘atın 
Kendi mülkünden yine kendüyi derkâr eylemiş 
 

Nice yüz biň göz gören bir ṣȗret olmuş1641 âşikâr 

Yine kendi ḥüsnüne kendin ṭalepkâr eylemiş 
 

Kimisin kesret ḥayâlâtında ḫayrân eylemiş1642     

Kimisin esrâr-ı vaḥdetden ḫaberdâr eylemiş 
 

Şaşmaġıl endâreden1643 bir ḫaṭdır ancaḳ ġâyeti    

Sır ḳalmış1644 noḳṭasın devrinde perkâr eylemiş   
 

Ey Uṣȗlî cezbesin ṣalmış muḥîṭ-i lem yezel 

 
yetişti. Eğitimi hakkında kaynaklar ayrıntılı bilgi vermemesine rağmen 
bunun bir medrese öğretimi yerine tekke kültüründen beslenme olduğu 
tahmin edilebilir. Bir süre sonra da 16. Yüzyılın çok etkileyici tasavvuf 
önderlerinden biri olan İbrahim Gülşenî’nin cazibesine kapılarak Mısır’a 
onun yanına gitti. Burada da tasavvufi eğitimine devam etti. Şeyhî'nin 
ölümü üzerine memleketine döndü. Burada gülşeniliği geniş kitlelere 
yayma gayreti içinde oldu. Bu tavrı, sözü geçen tarikat, devrinde 
mülhidlik ve zındıklıkla irtibatlandırıldığı için hoş görülmedi. Usûlî geri 
kalan ömrünü Yenice'de akıncı beylerinden Abdî Bey'in yanında ona 
musahiplik yaparak geçirdi ve onun yanında Vardar Yenicesi’nde öldü 
(945/1538)." 
1641 İsen, s. 146'da "... etmiş ..." şeklindedir. 
1642 İsen, s. 146'da "Kimini kesret ḥayâlâtında ḫayrân eyleyip" şeklindedir. 
1643 İsen, s. 146'da "... endâzeden ..." şeklindedir. 
1644 İsen, s. 146'da "Seyr ḳılmış ..." şeklindedir. 
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Ḳaṭre iken cânȗňı deryâ-yı dürr-bâr eylemiş 
 
 

Ḳıṭ‘a1645 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḥaḳ baňa bir ḫırḳa biçdi kendözi 

Gizledi ol ḫırḳa içre kendözi 
 

Ḥaḳḳ'a ben bir âletim Ḥaḳ kendözi 

‘Ayân itdi Ḥaḳḳ'a Ḥaḳ kendözi 
 
 

[94a] Nuṭḳ1646 

 
1645 Kime ait olduğu tespit edilemeyen bir kıtʼa örneğidir. 
1646 Bu şiir şu kaynaklarda bulunmaktadır: Mustafa Tatçı ve Dr. Musa 
Yıldız, Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvân-ı İlâhiyât, 1. basım, Üsküdar 
Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, 2005, s. 273-275; Mustafa Tatçı 
ve Musa Yıldız (Haz.), Azîz Mahmud Hüdâyî Dîvânı , h Yayınları, 
İstanbul, 2017, s.156. Aziz Mahmud Hüdâyî hakkında Hulusi Eren 
yazmış olduğu maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=7217(13.02.2019)] oldukça tafsilatlı bilgi vermektedir. Buraya 
sadece kısa hayatı alınmıştır: "Aziz Mahmud Hüdâyî (d.948/1541-
ö.1038/1628) divan şairi. Asıl adı Mahmûd’dur. Fazlullâh b. Mahmûd’un 
oğludur. 948/1541 yılında Şereflikoçhisar’da doğmuştur. Halvetiyye 
tarikatının bir alt sınıfına dâhil olan Bayramiyye tarikatının devamı 
niteliğindeki Celvetîliğin kurucusu kabul edilir. Doğru yola, Hak yoluna 
girmiş manasına gelen Hüdâyî mahlası, kendisine şeyhi Hz. Üftâde 
tarafından verilmiştir. İsminin başındaki “Aziz” kelimesi ise, halk 
tarafından ona duyulan saygının bir ifadesidir. İlköğrenimini 
Şereflikoçhisar’da alan Hüdâyî, daha sonra İstanbul’a gitmiş ve tahsiline 
Ayasofya Medresesinde devam etmiştir. Bir defa okuduğunu zihninde 
tutabilen çok zeki bir talebe olarak, hocalarından Nâzırzâde Ramazan 
Efendi’nin dikkatini çekmiş ve onun muîdi olmuştur. Talebelik ve 
muîdlik yıllarında bir yandan tefsir, hadîs, fıkıh ve fen bilimleri okuyup 
bir yandan da Halvetiyye tarikatına mensup Küçükayasofya Camii şeyhi 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Derdiyle giryân olayın bir zamân 

‘Aşḳ ile sulṭân1647 olayın bir zamân    
 

Rȗz-ı şeb feryâd idüp gül şevḳına 
Bülbül-i nâlân olayın bir zamân 
 

Nâr-ı ‘aşḳa cân atup pervâneveş 
Yanayın biryân olayın bir zamân 
 

İrişem şâyed baḥr-i Ḳulzȗm'üne1648     

Ḳaṭre-i nîsân olayın bir zamân 
 

Gördügüm Leylâ ṣanup Mecnȗn gibi 

Vâlih ü ḫayrân olayın bir zamân 

 
Nûreddinzâde Muslihuddîn Efendi’nin sohbetlerine devam etmiştir. 
Önce Edirne Selimiye Medresesi’sine müderris, ardından Mısır ve Şam’a 
kadı tayin edilen Nâzırzâde Ramazan Efendi, Hüdâyî’yi de yanından 
ayırmamıştır. Hocasıyla Mısır’da bulundukları sırada Halvetiyye 
tarikatının Demirtaşiyye kolundan Kerîmüddin el-Halvetî’den “usûl-i 
esmâ” terbiyesi görmüştür. Mahmûd Hüdâyî, otuz yaşlarındayken 
(981/1573) hocası Nâzır-zâde ile Bursa’ya dönmüş, Nâzırzâde Efendi 
Bursa kadılığına getirilmiş, kendisi de Bursa Ferhâdiye Medresesi’ne 
müderris ve Câmi-i Atîk Mahkemesi’ne nâib tayin edilmiştir. 
Nâzırzâde’nin vefatı üzerine Bursa kadılığına getirilmiş ancak kısa bir 
süre sonra bu görevden ayrılarak Celvetî tarikatı şeyhi Üftâde’ye intisap 
etmiştir.(...)  Azîz Mahmûd Hüdâyî, halifeleri ve yazdığı eseriyle Anadolu 
ve Balkan coğrafyasının dinî-tasavvufî hayatı üzerinde derin tesirler 
bırakmış, şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır. Tekkesi İstanbul’un en 
önemli tasavvuf ve kültür merkezi olarak hizmet görmüş, bu dergahtan 
pek çok ilim ve fikir adamı, şeyh ve musiki-şinâs yetişmiştir. Gerek 
devrinde gerekse daha sonra yazılan tarih ve bibliyografya kitaplarında 
“kutbu’l-aktâb, sâhib-i zamân, mürşid-i kâmil” gibi unvânlarla anılmıştır." 
1647 Tatçı ve diğerleri, s. 273'te "Aşk ile sûzân ..." şeklindedir. 
1648 Tatçı ve diğerleri, s. 274'te "Erişem şâyed ki baḥr-i Kulzüm'e" 
şeklindedir. 
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Ḳalmayınca tâ vücȗdumdan nişân1649  

Ḥâk ile yeksân olayın bir zamân 
 

Vâṣıl olunca ḥaḳîḳat gencine 

Yıḳılup vîrân olayın bir zamân 
 

Zerreler gibi gahî idüp ẓuhȗr 
Geh yine pinhân olayın bir zamân 
 

Şâyed irişem1650 serây-ı vaḥdete     
Tekyede mihmân olayın bir zamân 
 

Cân u ten ḳaydundan olmaġa ḫalâṣ 
Ṣoyunup ‘uryân olayın bir zamân 
 

Ḥażret-i Yȗsuf ile kân1651 İsmâ‘îl gibi  

Ḳul olup ḳurbân olayın bir zamân 
 
 
[94b] Lâ-Mekânî'niň1652 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Bir suâlim var saňa sen de cevâb virgil baňa1653 

Çün suâlimden ma‘ânî görinür ṣordum saňa 
 

 
1649 Tatçı ve diğerleri, s. 273'te "... eser" şeklindedir. 
1650 Tatçı ve diğerleri, 2005, s. 273'te "Erişem şâyed ..."; Tatçı ve diğerleri, 
2017, s. 156'da "Şâyed erişem ..." şeklindedir. 
1651 Tatçı ve diğerleri, 2005, s. 273 ve Tatçı ve diğerleri, 2017, s. 156'da  
"kân" kelimesi yoktur. 
1652 Tuğluk, ss.158-159; gazelin ilk beyti şudur: "Bir suâlim var saňa 

senden cevâb virgil baňa/ Çün suâlimden ma‘ânî görinür ṣordum saňa". 
1653 Aslında bu beyit müstensih tarafından 95a'nın sonunda ayrı bir 
beyitmiş gibi verilmiştir. Fakat bu beyit Lâ-Mekânî'nin bu gazelinin ilk 
beytidir. Bu nedenle buraya alınmıştır. 
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Di neden olur ‘anâṣır cismi kim yapar yıḳar 
Nedür anı gezdürüp sen ben diyen kişi1654dâimâ        
 
 

Gelmeden bu ‘âleme ḳanda idiň şimdi nesin 

Ḳanda gidersin nʼolursun olıcaḳ tenden cüdâ     
 

Şol ‘ilim kim farż-ı ‘ayındür ere ve hem ẕene 

Bu ‘ilimdür kim buyurmuşdur ḥaḳîḳat Muṣṭafâ 
 

Ne içün ḫalḳ olduġun bilmezse ‘an1655 Zeyd eger 

Sen anı ḥayvân oḳursın olmaya hergiz ḥaṭâ 
 

Ḳâl ile olmaz muḥaḳḳaḳ ḥâl-i keşf1656 olmaḳ gerek 

Cân içinde cân ola sırr-ı Muḥammed pişvâ 
 
Nefsini bilen bilür bu remzi ey can-ı peder 

Ẕîrâ eşyâyı "kemâhî" gördi Ḥaḳ'dan bî-merâ 
 

Kim ki nefsin bilmedi bilmez Ḫudâ'sın şöyle bil 

Nefsini bileniň1657 ḥaḳîḳat Rabb'isin bilmek ola 
 

Nefsini bilen bilür cümle1658 şey’iň aṣlını 

Yerde gökde müşkili ḳalmaz çü nefsinde gör ah1659 
 
Mürşid-i kâmile irmeyen bu sırrı bilmedi 

Ne ḳadar ‘allâme-i ‘aṣr olsa ol ey pür-ṣafâ    

 
1654 Tuğluk, s.158'de "... şeyʼ" olarak geçiyor. 
1655 Tuğluk, s.158'de "... ʻAmr u Zeyd eger" olarak geçiyor. 
1656 Tuğluk, s.159'da "... ḥâl ü keşf ..." olarak geçiyor. 
1657 Tuğluk, s.159'da "... bilmek ..." olarak geçiyor. 
1658 Tuğluk, s.159'da "... bilür bu cümle ..." olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1659 Tuğluk, s.159'da "... çü nefsinde bula" olarak geçiyor. 
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Küntü kenzeň sırrı çün ma‘rifetuʼllâh1660 imiş 

Ḥaḳḳ'ı bilmek içün oldı ins cin arż semâ1661   
 
 
 
[95a] 

Bil muaḫḫar1662 ol durur kim Ḥaḳ'dan özge görmeye 

Öz vücȗdını hemân ne vâr bile ne yoḳ bile 
 
Sırr-ı esrâr-ı hüviyyet buluna ol kişide 

İḳtidâ idenler aňa azmaya doġru vara nâciyâ1663 
 

Ne ẓulumdür Ḥaḳḳ'ı bilmeyüp giderse bir kişi 

Tâ ḳıyâmet devr ola1664 vâ ḥasretâ vâ fürḳatâ 
 
Lâ-Mekân'ın1665 mekânı Lâ-Mekan'dur lâ-cerem 

Pîr-i nâcî ve mürşid-i Ḥaḳ'dır delîl Muṣṭafâ 
 

 

Nuṭḳ-ı Hüdâî1666 
Müstefilün/ müstefilün/ müstefilün/ müstefilün 

 
1660 Tuğluk, s.159'da "... çün kim maʻrifetuʼllah imiş" olarak geçiyor ve 
vezin tamamlanıyor. 
1661 Tuğluk, s.159'da "... ins ü cin arż u semâ" olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1662 Tuğluk, s.159'da " ... muvaḥḥid ..." olarak geçiyor. 
1663 Tuğluk, s.159'da " ... nâciyâ" kelimesi divanda geçmiyor ve bu şekilde 
vezin tamamlanıyor. 
1664 Tuğluk, s.159'da "... diye ol ..." olarak geçiyor. 
1665 Tuğluk, s.159'da "Lâ-Mekânî'nüñ ..." olarak geçmekte ve vezin 
tamamlanmaktadır. 
1666 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Mustafa Tatçı ve Dr. Musa Yıldız, 
Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvân-ı İlâhiyât, 1. basım, Üsküdar 
Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, 2005, s. 19-21.   
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Luṭf eyleyüp bir kez naẓar eylerse ger sulṭânımız 

Kürsî degil ‘arşdan daḫi ‘âlî ola1667 ‘unvânımız       
 

Benlik aradan dȗr ola ẓulmet gidüp pür-nȗr ola    

Maḥzȗn göňül mesrȗr ola ma‘mȗr ola vîrânımız  
 

Vaḥdet şerâbın kim içe fâni ‘alâyıḳdan geçe 

Ger ḥaşr ola nice nice ayılmaya mestânımız 
 

Şevḳıyla bülbüller öte âvâzı âfâḳı ṭuta 

Her laḥẓa tâze gül bite hiç ṣolmaya bostânımız 
 
 

Ola Hüdâî'ye ‘aṭâ cân sem‘ine ire nidâ 

Derdȗn viren ḳâdîr ḫudâ bir gün vire dermânımız 

 م              م              م
 
[95b] Lâ-Mekânî 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Noḳṭa-i vaḥdetden eşyâ açıldı1668 ḥarfe sefer 

Ḥarfden lafẓ-ı kelâma1669 kesrete düşüp gider 
 

Lafẓ-ı terkîb1670 oldı kesret câr ‘anâṣırdır ḫurȗf 

Rȗḫ-ı pâk ol noḳṭa-i vaḥdetden oldı al ḫaber 
 

Kesreti lafẓa ḳoyup ber-‘aks ḳıl ḥarfe sefer 

Ḥarfi ḳo cânıyla eyle noḳṭa-i zâta naẓar 
 

 
1667 Tatçı ve diğerleri, 2005, s. 19'da "... olur ..." şeklindedir. Aynı zamanda 
diğer mısralarda "ola" şeklindeki kelimelerin hepsi Divan-ı İlahiyat'ta 
"olur" şeklindedir. 
1668 Tuğluk, s.171'de "... eyledi ..." olarak geçiyor. 
1669 Tuğluk, s.171'de "... lafz u kelâma ..." olarak geçiyor. 
1670 Tuğluk, s.171'de "Lafz u terkîb ..." olarak geçiyor. 
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İrmedin ol noḳṭaya âdem muvaḥḥid olamaz 

‘Ârif ol1671 noḳṭaya eyle yine ‘azm-i sefer 
 

Ḥaḳḳa ḫalḳdan ḫalḳa ḥaḳdan seyr olur ey nev-civân 

Seyr-i fiʼllâhdan1672 sefer ḥatm olur işbudur naẓar      
 

Her kim eylerse seyr-i fiʼllâhdan bu kesrete sefer   

Mürşid-i Ḥaḳ oldurur aňa iren görmez żarar 
 

Sırr-ı "sübḥâneʼlleẕî esrâ ba‘îd1673" âyetin 

Lâ-Mekânî tefsîr eyler şübhesin ḳalbüň gider     

 م                        م                           م
 
 
 

Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün  

Cem câmını nȗş itdi sürdi nice dem Rüstem1674 

Bu bezm-i girü bâḳî ‘âlem girü bu ‘âlem 

 م                        م                           م
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün    

Ol güle şeydâ düşüp sırr-ı ḥaḳâyıḳ sözini1675 

Nuṭḳ-ı ḥaḳdır dâimâ söyler lisânım özümi 
 

[96a] Aḥmed sellemehuʼllâh1676 

 
1671 Tuğluk, s.171'de "ʻÂrif ol ol noḳṭaya ..." olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1672 Tuğluk, s.171'de "Seyr-i fiʼllâhda ..." olarak geçiyor. 
1673 İsra: 17/1.  "   ه ي ب ع ب د  ي ا س ر  ان  ال ذ   .olması gerekmektedir "س ب ح 
1674 Beyit olarak değerlendirilmiştir. 
1675 Beyit olarak değerlendirilmiştir. 
1676 Şiir, XV.yy. şairi Ahmed-i Dâî'ye aittir. Bu şiir için şu kaynaklardan 

faydalanılmıştır: Rıdvan Canım, Latifi Tezkiretüʼş-Şuʻara ve 

Tabsıratüʼn-Nüzema (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi 
Yayını, Ankara, 2000, s. 166; Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, 
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Yayınevi(?), Cilt: 1, 1960(?), s. 1123. Rıdvan Canım, Ahmed-i Dâʼi'nin 
hayatı ve edebi yönü hakkında 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay

&detay=2005(15.02.2019)] şu bilgileri vermektedir: "Ahmed-i Dâʼi 
(d.?/? - ö.824?/1421?) Şiirlerinde asıl adını mahlâsı olarak kullanan divan 
şairlerinden Ahmed-i Dâ’î aslen Germiyanlıdır. Onun, Sultân I. Murâd, 
Germiyan Beyi II. Ya’kûb, Yıldırım Bâyezîd’in oğlu Emîr Süleymân 
(1402-1410) ve II. Murâd (1421-1451) devirlerini gördüğü bilinmektedir. 
Babasının adı İbrâhim, dedesinin adı Mehmed’dir. Kaynaklarda Dâ’î’nin 
bir süre Germiyan’da kadılık yaptığı, hatta bu görev esnasında 
muhtemelen Germiyan Beyi Süleymân Şâh’ın kızı ile Yıldırım Bâyezîd’in 
779/1377-78 yılında gerçekleşen düğün törenlerine de şahitlik ettiği 
kayıtlıdır. Süleymân Şâh’ın 1387 yılında ölümü üzerine yerine geçen II. 
Ya’kûb (1387-1390), kısa süren saltanat yıllarında şairi himayesi altına 
aldı. Ancak bu beraberlik çok uzun sürmedi. Yıldırım Bâyezîd’in II. 
Ya’kûb’u mağlup ederek Germiyan topraklarını Osmanlı ülkesine 
katmasıyla birlikte Dâ’î de büyük ihtimalle Kütahya’da tanıştığı Emîr 
Süleymân’ın yanına gitti. Emîr Süleymân bu yıllarda Edirne sarayında 
olduğuna göre Dâ’î’nin de onun yanında bulunduğu söylenebilir. 
Cömertliği ile tanınan Emîr Süleymân’ın Edirne sarayındaki 
meclislerinde Ahmed-i Dâ’î, Şeyhî, Ahmedî ve Hamzavî gibi genellikle 
Kütahya’dan Edirne’ye gelen şairlerden müteşekkil bir şiir mahfeli de 
oluştu. İşte bu kültür ve sanat ortamında Dâ’î, meşhur eseri Çeng-nâme’yi 
yazdı (808/1405-06) ve Emîr Süleymân’a takdim etti. Aynı 
şekilde Dîvân’ında da Emîr Süleymân adına kaleme aldığı şiirlerin 
bulunduğu görülmektedir. Emîr Süleymân’ın 812/1409-10’de 
öldürülmesi üzerine Çelebi Mehmed’in himayesine girdiği, Dâ’î’nin 
Çelebi Mehmed’e sunduğu cülûsiyye kasidesinden anlaşılmaktadır. Dâ’î, 
aynı yıllarda yazdığı Farsça şiirlerini bir Dîvân’da toplayarak Veziriazam 
Osmancıklı İmâm-zâde Hâcı Halîl Paşa’ya sundu. Bir ara sarayda Çelebi 
Mehmed’in oğlu Şehzâde Murâd’a hocalık da yapan Dâ’î, Ukûdü’l-
Cevâhir adlı Arapça-Farsça sözlüğünü adı geçen şehzade için bu dönemde 
kaleme aldı. 824/1421 yılında Çelebi Mehmed’in vefatı üzerine Sultân II. 
Murâd’ın himayesine giren şair, Tezkiretü’l-Evliyâ adlı eserini aynı devrede 
yazdı. Bunlar, onun iyi bir öğrenim görerek yetiştiğini göstermekteyse de 
öğrenimini nerede yaptığı ve kimlerden ders aldığı konusunda eldeki 
bilgiler yetersizdir. Ahmed-i Dâ’î’nin, 824/1421’ten sonra vefat ettiği 
sanılmaktadır. Bugün Bursa’da onun adıyla anılan bir cami, bir mahalle 
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Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Eyâ ḫurşîd-i meh-peyker ṭal‘at1677 cemâliň müşterȋ manẓar  

Ne manẓar manẓar-ı ṭâli‘ ne ṭâli‘ ṭâli‘-i enver 
 
 

Sözüňdür maẓhar-ı ḳudret yüzüňdür âyet-i raḥmet1678  

Ne raḥmet raḥmet-i ṣâni‘ ne ṣâni‘ ṣâni‘-i ekber1679    
 

Cemâliňle cihan rȗşen yaňaġıň ġonce-i gülşen1680   
Ne gülşen gülşen-i cennet ne cennet cennet-i kevser 
 

Sikender sîreti sende Süleymân ṣȗreti sende1681  

Ne ṣȗret ṣȗret-i Yȗsuf ne Yȗsuf Yȗsuf-ı server 
 

Orṭavsıň ḳıyâmetsin ṣalınaň serv ü ḳâmetsin1682 

Ne ḳâmet ḳâmet-i ṭȗbâ ne ṭȗbâ ṭȗba-i ‘ar‘ar 
 

Mu‘anber ṣaçlarıň dilkeş münevver ṭal‘atiň mehveş1683   

 
ve bir de hamam bulunmaktadır. Kesin olarak bilinmemekle birlikte cami 
yakınlarında Ahmed-i Dâ’î’ye atfedilen bir de mezar vardır..." 
1677 Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te "talʻat" kelimesi yoktur. 
1678 Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Yüzündür Ayet-i rahmet 
özündür mazhar-ı kudret" şeklindedir. 
1679 Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Ne kudret kudret-i sâniʻ ne 

sânʻ sâniʻ-i ekber" şeklindedir. 
1680 Canım, s. 166'da "Cemâlünden cihan rûşen tudagun gonce-i gülşen"; 
Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Cemâlinden cihan rûşen yanağın gonce-i 
gülşen" şeklindedir. 
1681 Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Süleyman sûreti sende 
Sikender sîreti sende" şeklindedir. 
1682 Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te bu beyit yoktur. 
1683 Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Muanber saçların dilkeş münevver hilkatin 
mehveş" şeklindedir. Bu mısra Canım, s. 166'da yoktur. 
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Ne mehveş mehveş-i câdȗ  ne câdȗ câdu-ı kâfir1684       
 

Egerçi1685 ḳullârın bî-ḥad  velî kemter ḳuluň Aḥmed      

Ne  Aḥmed Aḥmed dâ‘î  ne  dâ‘î  dâ‘i-i çâker 

 م                         م                            م
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün      

Sâl ü ḥâl ü mâl ü ḳâl ü aṣl ü nesl ü taḫt baḫt1686  

Yaratandır şehr-i yârı ber-ḳarâr vir devâm 

 م                           م                               م
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün       

Sâl-i ḥazm ḳâl-i nigȗ ḥâl-i sâlim mâl-i yer1687 

Aṣl-ı sâbit nesl-i bâḳî taḥt-ı ‘âlî baḫt-ı râm   
 
 

[96b] Nuṭḳ-ı Kânî1688 

Mefûlü/ mefâȋlün/ mefûlü/ mefâȋlün 

Can tenimi yoḳdan vâr eyleyeli cebbâr 

Nefsim beni ḳul itdi oldum tene ḫizmetkâr 
 

Envâ‘-ı kebâyirden hem dürlü ṣaġâirden 

Ḳalmadı günâh anı ben işleyim ṣad-bâr 

 
1684 Ergun, 1960(?), s. 1123'te "Ne mehveş mehveş-i câdû ne câdû câdû-
yı dilber" şeklindedir. Bu mısra Canım, s. 166'da yoktur. Bu beyitten 
sonra mecmuada olmayıp Canım, s. 166; Ergun, 1960(?), s. 1123'te olan 
şu beyit vardır: "Felek satrancını ütdün sa’âdet mülkini tutdun/ Ne milket 

milket-i devlet ne devlet devlet-i Ḳayṣer" şeklindedir. 
1685 Canım, s. 166'da "Kapunda ..." şeklindedir. 
1686 Müfred olarak değerlendirilmiştir. 
1687 Müfred olarak değerlendirilmiştir. 
1688 Kânî hakkında ayrıntılı bilgi 9a'daki Kânî'ye ait şiirin dipnotunda 
verilmiştir. 
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Biň ṣubḥ-ı mesâ geçdi ‘ömr âḫire irişdi 
Can gözi bu ġafletden olmadı ebed bî-dâr 
 

Ne meẕheb-i dîn olsun bu mücrim-i ‘âṣîye 
Dünyâ hevesini çün edindi büt ü zünnâr 
 

Ne ma‘rifetuʼllâhdan bir zerre eser buldum 

Ne ‘aşḳ-ı ilâhîden bir zerre ḳadâr envâr 
 
Dünyâ ise bir fitne bu nefs ise bir mâil 

Bu ‘ömr ise bir fânî bu çarḫ ise bir ġaddâr 
 
Bilmem ki sa‘îd itdi yâ itdi şefî ol 

Taḳdîr-i ezel âḫir-i ma‘lȗm degil ey yâr 
 

Gâh ḫavf  hücȗm eyler ki ġâlib olur ümîd 

Ki luṭfuň aňup şâdım ki ḳahrın aňup ġamḥâr 
 
 

Ḳanġı ile ḥaşr olam yâ Rab bu iki ḳavmiň 

Ebrâr ile maḥşerde tefrîḳ olıcaḳ nâ-çâr 
[97a] 

Keyfiyyet-i taḳdîre vâḳıf degilim hergiz 

Ḳânî o mekâşif kim keşf ide baňa esrâr 
 

Bir vâḳıfı ġayb olsa bildirse baňa Kânî 

Ben nice virem âḫir ḥaḳ ḥażretine cânı 
 
 

Nuṭḳ-ı Luṭfî1689 

 
1689 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmıştır: Günay Karaağaç, Lutfî Dîvânı 
Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1997. Fakat bu kaynakta yukarıdaki şiire rastlanmamıştır. Bu kaynaktaki 
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Lutfi, 15. yy. Çağatay sahası şairlerinden olup mecmuadaki Lutfi mahlaslı 
şiirden üslup olarak ciddi bir farklılık arz etmektedir.  Bu yüzden 
mecmuadaki bu şiirin Çağatay sahası şairlerinden olan Lutfi'ye ait olması 
mümkün görünmemektedir. İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, 
s. 341. Özmen bu eserinde Lütfi adındaki bir şairden söz etmekte ve şu 
ifadelere yer vermektedir: "On sekizinci yüzyılda yaşamış bir Bektaşi 
ozanı. Yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi yok. Ancak Topkapı Sarayı'nın 
Revan Köşkü'ndeki kütüphanede 1980 numaralı bir dergide: 'Bektaşi 
erenlerinden ve Yeniçeri çorbacılarından olduğu' yazılıdır. Bilindiği üzere 
Yeniçerilikte çorbacılık aşaması, 'Yeniçeri orta komutanı' demektir. Yani 
Albay karşılığıdır. Bektaşiliği dile getiren nefesleri bulunamamışur." 
Özmen'in verdiği bilgilere bakılırsa mecmuadaki Lutfi mahlaslı şairin bu 
kişi olması muhtemeldir. Çünkü mecmuadaki şiir her ne kadar aruz vezni 
ve divan şiiiri geleneği ile yazılmışsa da şiirde Alevi-Bektaşi unsurlardan 
hiç bahsedilmemesi Özmen'in tespitini güçlendirmektedir. 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Haz.: Nuri Akbayar), Kültür 
Bakanlığı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 
İstanbul, 1996, Cilt: 3, s. 902-903. Bu kaynak eserde de birçok Lutfi'den 
bahsedilmektedir. Bunlardan; Lutfi Abdüllatif Efendi (d? - ö: 1703/04), 
Lutfi Efendi (d? - ö: 1847), Lutfi Halil Efendi (d? - ö: 1845), Lutfi 
Mehmet Efendi (d? - ö: 1834/35), Lutfi Mustafa Ağa (d? - ö: 1718), Lutfi 
Ömer Efendi (d: 1818 - ö: 1861?) şairliği olan kişilerdir. Fakat divan veya 
şiirleri hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 
Esad Mehmed Efendi (Haz.: Dr. Rıza Oğraş), Bağçe-i Safa-Endûz, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2018, ss. 156-157. Bu 
kaynakta da Lutfi (Yanyevi) adında birinden bahsedilmektedir ki 
şairliğinden hiç söz edilmemiştir. Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Naili 
Metin ve Muhteva (II. Cilt. s. 735-999), Cumhuriyet Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2014, ss. 206-214. Bu tez çalışmasında 
ilgili sayfalarda tam 23 tane Lutfi adında müderris, şair, sadrazam, 
mevlevi, kadı, yeniçeri gibi farklı özelliklere sahip kişiler bulunmaktadır. 
Şiir örnekleri de verilmiş olan bu şairlerden hangisinin mecmuada bahsi 
geçen  Lutfi olduğunu tespit etmek oldukça güçtür. 
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Meral Yayınevi, İstanbul, 
1972, ss. 219-220. Bu kaynakta ise Lütfi Salih Efendi'den (d? - ö: 1888) 
bahsedilmektedir. Bu şairin Selanikli, Halvetiye tarikatının Sinaniye 
kolunun şeyhlerinden şair, aşık bir zât olduğu bilgisi verilmektedir. Şairin, 
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Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün 

Ne ḥâliňe ḥandânsın ey gözlerim aġla ḳân 

Ṭaşlarla dögün ey dil ḳıl ṣaffet-i efġân 

Can gözini uyḫudan ne vaḳtin açam yâ Rab 
Bir olmaz ümîd eyle ġafletde geçer her an 
 

Dil naḳdini bu yolda ḳurtılır dimediň ey dil        

Bir nice ḥarâmîdir nefs ü hevâ ve şeyṭân 
 

El-fâẓ-ı ḫaṭâyâdan yâ Rab dilümi ṣaḳla 
Câm-ı sekerâti’l-mevt itdikde beni sekrât 
 

Ne ḳorḳulu demlerdir yâ Rab ki o demlerde 

Tevfîḳ-ı refîḳ eyle yâ Hâdi veyâ Mennân 
 
Mebdeyle me‘âdemden fehm idemedim nesne 

Bu ‘âleme gelmekden maḳṣȗd ne imiş ey cân 
 

Bu ḥicrde cân ‘ilmin hiç idemedim taḥṣîl 
Cehliyle ebed ḳaldım kesb idemem ‘irfân 
[97b] 

Meshele(?) didügin ey dil ḫâk sırrı aňlarsın 

Yâ ravża-i cennetdir yâ ḥufreti min-nîrân    
 

Ey zühd ile ṭâ‘atî takiyye idünen dervîş1690          

Ḥükm-i ezelî sebḳat eyler ne derd-i dermân1691    

 
verilen örnek beyitlerden hareketle,  üslub ve teması, mecmuadaki Lutfi 
mahlaslı şiirin üslub ve temasına paralel olsa da şairin halveti şeyhi olması 
onu, aranan kişi olmaktan uzaklaştırmaktadır. 
Sonuç olarak mecmuada şiiri bulunan Lutfi'nin yapılan araştırmalar 
neticesinde kim olduğu henüz tam olarak tespit edilememiş ve şiire de 
herhangi bir kaynakta rastlanmamıştır. 
1690 Vezin hatalıdır. 
1691 Vezin hatalıdır. 
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Bir vâḳıf ġayb olsa bildirse baňa Luṭfî 
Ben nice virem âḫir ḥaḳ ḥażretine cânı 
 

Vaḥdetî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1692 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Ben ol nuṭḳ-ı mu‘allâyım ki geldim şekl-i insâna       

Ẓuhȗr içün tenezzül eyledim bu ḥaṭṭ-ı imkâna1693      
 

Ḫurȗf-ı lafẓ-ı ṣavt oldum ma‘ânîden ḫaber virdim 

Egerçi ṣıġmazam hergiz beyân-ı fażż-ı tibyâne1694     
 

Kelâm-ı fażl-ı Yezdân'ım ki ‘ayn-ı ḳuvvet-i zâtam 

Baňa inkâr iden inkâr ider el-fâẓ-ı Ḳur’ân'a 
 

Tenim ḳȃfında simurġuň mekânı ẓâhir olmuşdur 

Otuz eczâsı Ḳur’ân'ın gelelden ‘ayn-ı a‘yâna 
 

Ṭılısm-ı genc-i1695 Mevlâ'dır egerçi cümle-i eşyâ      

Żamîrim maẓhar-ı güldür vücȗdum taḥt-ı şâhâne 
 

Ḥuṭȗṭ-ı vechime gel baḳ ki ḥaṭṭ-ı dest-i Mevlâ'dır1696 

Bu ḥaṭṭı oḳıyan’ârif irişdi sırr-ı Yezdân'a 
 

 
1692 Bu şiire sadece şu kaynakta rastlanmıştır: Yılmaz Öztürk, 17. Yüzyıl 
Şairlerinden Dimetokalı Vahdeti'nin Divanının Tenkitli Metni, 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s. 
113-114. Vahdeti Baba hakkında gerekli açıklamalar şairin 33a'daki 
şiirinin dipnotunda verilmiştir. 
1693 Öztürk, s. 113'te "... hod-ı imkâna" şeklindedir. 
1694 Öztürk, s. 113'te "... nass u tibyâne" şeklindedir. 
1695 Öztürk, s. 113'te "Tılısm-ı kenz-i ..." şeklindedir. 
1696 Öztürk, s. 113'te "... bak ki sun-ʻı dest-i Mevlâ'dır" şeklindedir. 
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İn’n-allâh âyetin ḥükmi oḳursa1697 Vaḥdetî her dem  

Anı fehm eylemez zâhid ki gelmez ‘aḳl ü iz‘âna 
 

[98a] Sürȗrî1698 

Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün 

Çün ṣȗreti âdeme gösterdi öẕin Allâh 

Ḳıl secde aňa olma İblis gibi gümrâh 
 

Ey aḥsen-i taḳvîme inkâr ḳılıcı münkir1699    

Saňa1700 nice keşf ola te’vîl-i kelâmüʼllâh    

 
1697 Öztürk, s. 113'te "... tañ mı okursa Vahdeti ..."şeklindedir. 
1698 Şair Süruri hakkında; İsmail Özmen, Alevi Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi, Cilt: 1, s. 409  ve  Cilt: 2, s. 603'te bilgi vermiştir. Fakat 
mecmuada geçen bu şiir örneği bahsedilen kaynak eserde 
bulunmamaktadır. Şair hakkında Atilla Batur bir doktora tezi hazırlamış 
olsa da bu çalışma erişime kapalı olduğu için ulaşmak mümkün 
olmamıştır. Fakat söz konusu şiir şu kaynak eserde mevcuttur: Sadeddin 
Nüzhet Ergun, Bektaşi Şairleri ve Nefesleri (Haz. A. Âsude Soysal 
Doğan), 1. basım, Çolpan Kitap, Ankara, 2017, s. 84; Özmen, Cilt: 1, s. 
409'da Sürûri hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: "Gerçek kimliği 
tam olarak bilinmeyen bu coşkulu bektaşi ozanından  Esrar Dede 
tezkiresinde hiç bir dayanak gösterilmeden Mevlevi diye söz 
edilmektedir. Oysa, yaşamı gezgincilikle geçmiş bir ozan. Yaşamı doğum 
ve ölüm tarihleri ile asıl adı ve eserleri hakkında yeterli bilgi yok. Divan 
şiiri biçimiyle yazdığı şiirleri üstün nitelikli ve büyük başarı göstergesi 
taşır. Latifi Tezkiresinde, Sururi'nin yapıtlarının basıldığı, gazel tarzının 
eşsiz olduğu bildiriliyor. Hasan Çelebi tezkiresinde ise; Yavuz Selim 
zamanında, "Bu dünyanın neş'esi ahretin bilincidir." diye "ahirette 
sevinmek üzere ecele baş koymuştur" denilmektedir. Nefeslerinde 
Hurufilik felsefesi ve inancı ağır basar. On iki imama bir çok övgülerle 
dolu gazeller yazmıştır. Ankara Millet Kütüphanesinde 667 numarada 
kayıtlı bir divançesi bulunmaktadır. Şah İsmail'in yanında öldüğü 
sanılmaktadır." 
1699 Ergun, 2017, s. 84'te "Ey aḥsen-i taḳvime inkar ḳılan gör kim" 
şeklindedir. 
1700 Ergun, 2017, s. 84'te "Anda ..." şeklindedir. 
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Âyine-i ḥüsnüňde Ḥaḳ ṣȗretini gördüm 

Ẕihî ḥüsn ẕihî ṣȗret aḥsenet te‘âleʼllâh    
 

Rȗḥu’l-ḳudüsüň nuṭḳı ya‘ni ki leb-i la‘liň  

‘Âlemde Mesîḥâ tek nefḥ eyledi Rȗḥuʼllâh 
 

Ol kâkül-i mekkîkim Ḳur’ân-ı ḥaḳîḳatde1701  

Ḳâf üstüne ṣalmışdır ‘anḳâ gibi ẓılluʼllâh 
 

Gel nâci ṭarîḳinden döndürme yüzi zâhid1702       

Kim ma‘ni-i ṣȗrette ‘aşḳ nâcî oldı sebîlüʼllâh1703  
 
 
 

Ḳaşıňla gözüň vaṣfın kim ṣorsa Sürȗrî'den 

Fi’l-ḥâl sücȗd idüp1704 eydür ki kelâmüʼllâh         
 
 

[98b] Ḥalîl raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1705 

 
1701 Ergun, 2017, s. 84'te "Ol kâkül-i müşgin kim Kurʼân-ı hakikatdir" 
şeklindedir. 
1702 Ergun, 2017, s. 84'te "Gel ʻaşk tarikinden dödürme yüzün zâhid" 
şeklindedir. 
1703 Ergun, 2017, s. 84'te "Kim maʻnî vü sûrette aşk oldu sebîlüʼllâh" 
şeklindedir. 
1704 Ergun, 2017, s. 84'te "Fiʼl-hâl sücûd eyler ..." şeklindedir. 
1705 Şiirin başında "Ḥalîl Raḥmetüʼllâhi ‘Aleyh" ifadesi  varsa da şiir şu 
şairimize aittir: Cahit Öztelli (Haz.), On Yedinci Yüzyıl Tekke Şairi 
Kul Nesimi, Türk Etnografya Kültür ve Turizm Derneği Yayını:3, 
Ankara, 1969, s. 62. Fakat aynı şiir bazı farklılıklar olsa da Hüseyin Ayan 
, Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1990, s. 252'de de 
geçmektedir. Muhtemelen bu şiir her iki Nesimi için karıştırılan 
şiirlerdendir. Şiirin üslup özellikleri itibariyle Kul Nesimi'ye daha yakın 
olmasından dolayı şiir Kul Nesimi adına kaydedilmiştir. Kul Nesimi'nin 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ben ki dervîşim faḳîrim pâdişâh-ı ‘âlemim 

Rȗḥ-ı bî-rengim egerçi renge geldim1706 âdemim    
 

Şeş cihet câr ‘unṣurdur1707 beni fâş eyleyen   

Yoḫsa bengil1708 gencine-i vaḥdetde nȗr-ı müphemim  
 

‘Âlemü’l-ġaybıň rumȗzı benden oldı âşikâr1709     

Ey baṣîretsiz beni gör kim ne zât-ı a‘żamım      
 

Söyleyen ḥakdır benim dilimde her dem yoḫsa ben1710   

Câr  ‘unṣurdan mürekkeb bî-lisân bir ebkemim1711 
 

Cennet-i firdevs içün bir laḥża ġamgîn olmazam 

Ṭâlib-i dîdâr-ı yârım şâdmânem ḥurremim 
 

 
hayatı hakkındaki bilgiler s. 45a'daki şiirinin dipnotunda verilmiştir. Şiir 
gazel nazım şeklinin özelliklerini gösterse de Cahit Öztelli bu şiiri 
eserinde aruzla yazılan nefesler bölümünde vermektedir. Bu çalışmada da 
bu şekilde değerlendirilmiştir. 
1706 Ayan, s. 252'de "... girdim ..." şeklindedir. 
1707 Öztelli, 1969, s. 62'de "Şeş cihetten çâr ʻanâsırdır ..."; Ayan, s. 252'de 
" Şeş cihāt u çār unsurdur ..." şeklindedir. 
1708 Öztelli, 1969, s. 62'de ve Ayan, s. 252'de "... ben ..." şeklindedir. 
1709 Bu beyit, Öztelli'nin eserinde bulunmamaktadır. Bu beytin yerine şu 

beyit vardır: "Ol mehābetle ne var abāya düşdümse ḫalef/ Ālem-i taḥḳîka 

baḳsan cümlesinden aḳdemem". Ayan, s. 252'de "Ālem-i ġaybın sıfatı 
senden oldu āşikār" şeklindedir.  
1710 Ayan, s. 252'de "... dilimde dâim yoksa ben" şeklindedir. 
1711 Öztelli, 1969, s. 62'de "Çâr ʻanâsırdan mürekkep bî-lisanım 
ebkemem"; Ayan, s. 252'de "... bî-lisân u ebkemim" şeklindedir. Ayrıca 
mecmuadaki bu şiirde olmayıp Nesimi Divanı'nda şu beyit vardır: 

"Ümmehāt ile dokuz abāya olmuşuz ḫalef/ Ālem-i taḥḳîka baksan 

cümlesinden aḳdemim". 



447 

 

Ey Ḫalîl çün her iş taḳdîr elinden işlenür1712    

Fârigim dünyâdan ü ‘uḳbâ ġamından bî-ġamım1713  
 
 

Ġazel-i Ḫayretî1714 

 
1712 Öztelli, 1969, s. 62'de "Ey Nesimi çünkü iş takdir elinde işlenür"; 
Ayan, s. 252'de  "Ey Nesimi ..." şeklindedir.  
1713 Öztelli, 1969, s. 62'de "Fârigim dünya vü ʻukbânın gamından bî-

gamem"; Ayan, s. 252'de "Fârigim dünyâdan ü ʻukbâda gamdan bî-
gamım" şeklindedir. 
1714Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Mehmet Çavuşoğlu ve M. Ali 
Tanyeri (Haz.), Hayreti Divanı Tenkitli Basım, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1981, s. 255. Hayretî'nin hayatı 
hakkında Tuba Durmuş yazdığı maddede, 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&
detay=2711 (17.03.2019), şu bilgileri vermektedir: "(d.?/?-ö.941/1534-
35)  Tezkirecilerin tabiriyle “şâirler kaynağı” olarak bilinen Vardar 
Yenicesi'nde doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Kaynaklarda Mehmed Şah, 
Mehmed Çelebi ve Baba Hayretî olarak da geçer. Hayatı hakkında 
kaynaklarda verilen bilgiler oldukça sınırlıdır. Tahsil durumuna dair de 
kesin bilgi mevcut değildir. Ünlü Mevlevi şeyhi Yusuf-ı Sîneçâk’ın kardeşi 
olan Hayretî, mutasavvıf bir şair olarak bilinmektedir. Önce Şeyh 
İbrahim Gülşenî’ye intisâb etmiş, daha sonra Rumeli abdalları arasına 
karışarak Bektaşiliği benimsemiştir. Bilindiği gibi Gülşenî dergâhları, 
sanatkârlar için birer cazibe merkezi ve Türk şiir ve musikisinin her daim 
soluklandığı önemli  mekânlar olmuştur. Özellikle 16. yüzyılda başta 
Vardar Yeniceli olmak üzere çok sayıda şair İbrahim Gülşenî'nin 
cazibesinden etkilenerek bu tarikata katılmıştır. Hayretî de bunlardan 
biridir. Sehi Bey ve Aşık Çelebi’ye göre şair, Rumeli akıncı ocaklarında 
bir sipahi olarak ömür sürdü. Bir süre İstanbul'da bulundu. Yazdığı 
âşıkane şiirlerle önce makbul İbrahim Paşa’nın dikkatini çekti. Paşa 
kendisine ihsanda bulunmak istemişse de sadrazama daha yakın olan 
hemşehrisi Hayâlî'nin onu tok gözlü ve kimsenin önünde eğilmeyen biri 
olarak tanıtması üzerine küçük bir timâr ihsanıyla geçiştirildi. Hayreti de 
buna gücenip Rumeli'ne Vardar Yenicesine gitti ve orada serhat beyleri 
olan Mihaloğlu ve Yahyalı beylerinin himayesine girdi. Ömrünün sonuna 
kadar onların desteğiyle geçindi. Bu konumuyla Hayretî, akıncı beyleri 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Pertev-i nȗr-ı Ḫudâ'dır ‘aşḳ-ı pâk 

Ya‘ni sırr-ı Muṣṭafâ'dır ‘aşḳ-ı pâk 
 

Ġarḳ olur bir ḳatresinde kâinât1715       

Baḥr-i ‘ilm-i Murtażâ'dır ‘aşk-ı pâk 
[99a] 

Sâlik-i râh-ı ḥaḳîḳat nâcî1716 olana   

Reh-ber-i1717 reh-nümâdır ‘aşḳ-ı pâk   
 
 

Zâtıňdan1718 mir’at-ı ḳalbi ḳıldı ṣâf    

Merve ḥaḳḳiçün ṣafâdır ‘aşḳ-ı pâk   
 

Ḳulıyuz fermânıyuz1719 ḳurbânıyuz ey Ḫayretî    
Mülk-i dilde pâdişâhdır ‘aşk-ı pâk 
 
 

Güfte-i Ḫayâlî1720 

 
tarafından himaye edilen çok sayıdaki şairin en dikkate değer olanlarından 
biridir. Hayatının son yıllarında gözleri de görmez oldu ve bu halle 
(941/1534-1535) yılında Vardar Yenicesi'nde öldü. Vasiyeti üzerine daha 
önce kendisinin yaptırdığı zaviye bahçesine gömülmüş, mezarı daha 
sonra ziyâretgâh hâline gelmiştir." 
1715 Çavuşoğlu ve diğerleri, s. 255'te "... ḳatresiyel kâyinât" şeklindedir. 
1716 Çavuşoğlu ve diğerleri, s. 255'te "nâcî" kelimesi bulunmamaktadır. 
1717 Çavuşoğlu ve diğerleri, s. 255'te "Rehberdür ..." şeklindedir. 
1718 Çavuşoğlu ve diğerleri, s. 255'te "Jengden ..." şeklindedir. 
1719 Çavuşoğlu ve diğerleri, s. 255'te "... fermânıyuz ..." kelimesi 
bulunmamaktadır. 
1720 Bu şiir için şu kaynak eserlere bakılmış fakat bu şiire rastalanmamıştır: 
Ali Nihat Tarlan, Hayâlî Bey Dîvânı, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul, 1945; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (13-
19.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 1-2-3-4, Ankara, 1998. Ayrıca 
13.yy.dan 19.yy.ın ikinci yarısına kadar Hayali mahlaslı şairlere 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Başladı Ḳur’ân-ı ḥażret bâ-i bʼismiʼllâhiden 

Sîn de ḥatm itdi vü Aḥmed'dir murâduʼllâhiden 
 

Almaḳ istersen bu esmâ-i ḥaḳâyıḳdan ḫaber 

Vech-i âdemdir ġaraż zât-ı ṣıfȃtuʼllȃhiden 
 

Kirpigiň ḳaşıňla zülfüň sırr-ı sübḥânelleẕî 
Aḥmed'e şâb-ı ḳaṭaṭ görindi ‘arşuʼllahiden 
 

Şems-i vaḥdet nȗr-ı muṭlaḳ hem ‘ale’l-‘arşiʼs-tevâ1721 

Oḳınan cânâ cemâliňdir kelâmuʼllahiden 
 

Ṣȗret-i zîbâda ẓâhir oḳınur ümmü’l-kitâb 

Pes neden yüz döndürür zâhid cemâlüʼllahiden 
 
Men ‘araf emriyle nefs-i âdemiň esrârına 

İrmek istersen ḫaberdâr ol bu ‘ilmuʼllâhiden 
 

 
bakıldığında hem mecmuanın ortaya çıkış tarihinden hem bahsi geçen 
şiirlerin geleneğinden hem de Alevi-Bektaşi meşrepten gelen şairler 
açısından bu çerçeveye uygun tek şairin 16.yy. Kanuni Devri şairi Hayali 
Bey olduğu anlaşılmaktadır.  Mihrican Odabaşı, Tuhfe-i Naili Metin ve 
Muhteva 1. Cilt s. 234-467, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2009, ss. 86-91. Bu tez çalışmasında da 8 tane Hayali 
adında şahıs bulunmaktadır. Bunlardan mecmuadaki Hayali ile ilgili 
olabilecek olanları 16.yy. Kanuni Devri şairi Hayali Bey, diğeri ise s. 90'da 
doğum ve ölüm tarihleri verilmeyen sadece "Hayali, Rumelili, Baba 
Mesut Ali dervişlerinden." bilgisi verilmektedir. Bir adet de şiir örneği 
vardır. Üslup olarak Bektaşi meşrebe yakın bir özellik gösterse de 
hakkında hiçbir bilgi yoktur.  Fakat yukarıda da belirtildiği üzere bu 
şiirlerin Hayali Bey'e ait olma olasılı yüksekse de divanında 
rastlanmamıştır. 
1721"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir (kurulmuştur)." Taha: 20/5. 
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Ey Ḥayâlî cân u dil gȗşene mengȗ ile1722 

Vârsa sev zürriyetimi nuṭḳ-ı fażluʼllah[i]den    
 
 

[99b] Ḫayâlî1723 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ȃdem-i ḫâk ṣıfat-ı maḥrem-i esmâsın sen 

Men ‘arafnâ oḳumuş ‘ârif ü dânâsın sen 
 

Sen saňa ‘âlî naẓar ile şehâ ‘ârifveş 
Nola yüzi yerde ise ‘arş-ı mu‘allâsın sen 
 

Oḳunan âyet-i Rabbânî rȗḫ-ı eşyâda 
Vechiň esmâ saydırır ‘ayn-ı müsemmâsın sen 
 

Bu nuḳȗşât-ı ḳamu naḳş-ı cemâlin vaṣfı 
Aňlanan bu ki şehâ menşe-i eşyâsın sen 
 

Ḥȗb dolar ṣıfatında yedi ḳudretle ‘ayân 

Yazılan ḫaṭṭ-ı mübîn fażl-ı te‘âlâsın sen 
 

Mürdeler buldı demiňde ṣanma âb-ı ḥayât 

Ey benim ḥażr-ı zamânım dem-i ‘Îsî'sin sen 
 

Ey Ḥayâlî  ne ‘aceb ehl-i baṣîret sen kim 

Gördüň âdemde Ḥaḳ dîdesi bînâsın sen 
 

 م                   م                     م
 
 
Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün     

 
1722 "var" kelimesi vezin ve mana gereği alt mısraya alınmıştır. 
1723 99a'daki Hayali Bey'e  ait şiirin dipnotuna bakınız. 
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Dilâ yâd olmazıdıň ‘aşḳla ger sende ‘âr olsa1724 

Ḳoşulmazdıň cünun ehline ‘aḳlıň sana yâr olsa 
 
 
[100a] Lâ-Mekânî 

Müstefʼilâtün/ müstefʼilâtün 
Çün cümle sensin bu cihân nedür 
Çünki ben yoġam bu fiġân nedür 
 

Ṭaḥḳîḳâ1725 bildim ki ġayruň yoḳdur 
Bu şekk şübhe1726 bu gümân nedür 
 

Vaḥdet-i vücȗd çün şühȗduňdur1727 
Yâ ġayb seniň bu îmân nedür 
 

Ṣu ṭopraḳ yel1728 od1729 câr-ı ‘unṣur1730 

Bu ḫod ṣȗretdir pes insân nedür 
 

Ẓulumâtdan1731 geç Ḥaḳḳ'ı dilerseň 

Yüz biň cân fedâ ḥânmân nedür 
 

Derd-i ‘aşḳuňla yandum kül oldum 
Ey Lâ-Mekânî di derde dermân nedür 
 

 
1724 Beyit olarak değerlendirilmiştir. 
1725 Tuğluk, s.177'de "Taḥkîkan ..." olarak geçiyor. 
1726 Tuğluk, s.177'de " Bu şekk ü şübhe ..." olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1727 Bu beyit, Tuğluk'un yüksek lisans tezinde bulunmamaktadır. 
1728 Tuğluk, s.177'de " Ṣu ṭopraḳ u yel ..." olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1729 Mecmuada " ...  اور ..." şeklinde yazılmıştır. 
1730 Tuğluk, s.177'de "... ʻanâsır" olarak geçiyor ve vezin tamamlanıyor. 
1731 Tuğluk, s.177'de "Ḫân-ü-mândan ..." olarak geçiyor. 
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Lâ-Mekânî1732 

Mefâȋlün/ mefâȋlün/ feûlün 

Neye baḳsaň görinür evvel Allah 
Gören hem görünen birdür ol âgâh 
 

Tecelliyât-ı Ḥaḳ'da yoḳ tekerrür 

Tenâsüḫ meẕhebinde ḳalma gümrâh 
 

Bu varlıḳda taṣarruf cümle anuň 

O'dur cünbüş iden eşyâda vaʼllâh 
 

Saňa senden yaḳın oldur1733 gözüň aç 
Saňa sensiz odur hem saňa hem-râh 
 

Gören hem görünen deryâ-yı Vaḥdet 
Görinür göze1734 bunca eşbâh 
[100b] 

Ḥaḳḳ'a yol yoḳ ki ansız nesne yoḳdur 
Mürşidsiz bulunmaz aňa hem-râh1735 
 
Yol isterseň dâim1736 ey Lâ-Mekânî 

Ḳulȗb-ı evliyâdır aňa dergâh 
 

 
Beyt 

Mefâȋlün/ mefâȋlün/ fâûlün  

 
1732 Bu gazel; Tuğluk, s. 204'te bulunmaktadır. 
1733 Tuğluk, s.204'te "... yaḳındur ol ..." olarak geçiyor. 
1734 Tuğluk, s.204'te "Görinür gerçi göze ..." olarak geçiyor ve vezin 
tamamlanıyor. 
1735 Tuğluk, s.204'te "Ḳulavızsuz bulınmaz il aña râh" olarak geçiyor ve 
vezin tamamlanıyor. 
1736 Tuğluk, s.204'te "... diyem ..." olarak geçiyor. 
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Tasavvuf mey ile maḥbȗb olupdur1737 
Ki andan ġayrıya dil virmemekdir 
 
Sual 

Bir şaḥıs Ḫudâvendgâr'dan suâl eyledi ki Lâ-mekân nedir 

Ṭâlib-i râh-ı Ḫudâ'da baş cân [u] dilden geçe Lâ-Mekân aňa dirler 
 

 
Lâ-Mekânî 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Kendüňe gel kendüňe gel kendüňe1738 

Dut dilek1739  hem yum gözüň baḳ kendüňe 
 

İsteriseň ma‘nâ vü zevḳ-ı ḥużȗr1740 

Her zamân ḥaḳḳıyla göňlüň bekle dȗr1741 
 

Ẓâhir ü bâṭın ne isterseň ey ‘amȗ     

Sendedir sensin bilürsen bu ḳamȗ1742 
 

‘Arş-ı Ḥaḳ'dur ḳalbüňe sen ḳıl naẓar 

Ġayr-ı Ḥaḳḳ'ı ḳoma anda ḳıl ḫazer 
 

Bu ḥaḳîḳatdür oňat aňla sözüň 
Tâ ki ma‘nâ yüzüni göre gözüň 

 

 
1737 Beyit olarak değerlendirilmiştir. 
1738 Tuğluk, s.217'de bu beyit mesnevinin ikinci beytidir. Ayrıca 

Tuğluk'un tezindeki bu mesnevinin ilk beyti şudur: "Mecmeʻuʼl-baḥreyn 

özüñdür ac gözüñ/ Câm-ı cemsin hîçe ṣatma kendüzüñ" . Fakat bu beyit 
Mecmua-i Bektaşiye'de bulunmamaktadır. 
1739 Tuğluk, s.217'de "Ṭut dilüñ ..." olarak geçmektedir. 
1740 Tuğluk, s.217'de "... zevḳ u ḥuzûr" olarak geçmektedir. 
1741 Tuğluk, s.217'de " ... ṭur" olarak geçmektedir. 
1742 Tuğluk, s.217'de "... bilür isen ḳamu" olarak geçmektedir. 
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Lâ-Mekânî'nüň mekânı Ḥaḳ'dır1743 

İḳrâr nâcî Ḥaḳ'dır sözi muṭlaḳdır1744   
 
 

[101a] Nȗrî1745 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Gelmeden dünyâya ḳahr-ı dehr-i iz‘ân etmişim 

Ṭoġduġum dem anadan anıňçün efġân etmişim 
 
 

Câm destime doluşup meclise ṣaçılmış şerâb 

Mest iken bilmezligiyle sâḳıyâ ḳân etmişim 
 

Görmişim şemşîr-i yâri ḳılmışım sînem şikâf 

Ḥayret almış aḳlımı çâk-ı girîbân etmişim 
 

Zâhid-i peymâneden geçmez diyü ṭa‘n eyleme 
Neyleyim bezm-i ezelde böyle peymân etmişim 
 

Ol ṣacı leylîye Nȗrî dil virildin’aşḳ ile 

Kendüyi Mecnȗn gibi ‘âlemde destân etmişim 
 
 
[Nûrî]1746 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Derd-i hicrân yıḳdı cân mülkini cânân bî-ḫaber 

Ẓulm-i ẓâlim şehri vîrân itdi sulṭân bî-ḫaber 
 

 
1743 Tuğluk, s.217'de "... Ḥaḳ durur" olarak geçmekte ve vezin 
tamamlanmaktadır. 
1744 Tuğluk, s.217'de "Tevḥîd-i Ḥaḳ'dur sözi muṭlaḳ durur" şeklinde 
geçmektedir. 
1745 73b'de Nuri hakkındaki  ilgili dipnotta gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
1746 73b'de Nuri hakkındaki ilgili dipnotta gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
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‘Aşḳ derdi bir ‘aceb mehleke devâsız derd imiş 

Çâresin bilmege Câlinȗs Loḳmân1747 bî-ḫaber 
 
Dil yanar nâr-ı belâda yâr-ı ġâfil neyleyim 

Sȗziş-i pervâneden şem‘i şebistân bî-ḫaber 
[101b] 

Dil ḥaṭṭ-ı hicrin çeker Ferhâd Mecnȗn ḫ ͮ âbda 

Ben ölümlü ḫasteyim derdüne yârân bî-ḫaber 
 

Ehl-i ‘aşḳ-ı ṣȗfî inkâr eyler idi Nȗriyâ 

Şevḳımızdan olmasa her-gâh nâdân bî-ḫaber 
 
 
Süleymânî1748  

 
1747 Eski Greklerin en büyük hekimlerinden biri. Hipokrat ile birlikte 
hekimlikteki mahareti nedeniyle anılır. Calinus (Galenos) Bergama'da 
doğmuş, Roma'da ömür sürmüştür (MÖ 199-129). Hekimlik üzerine 
yazdığı eserler, Arapçaya çevrilmiş ve İslam dünyasını etkilemiştir. (Pala, 
s. 82.) 
1748 Bu gazel için şu kaynağa bakılmış fakat bu şiire rastlanmamıştır: 
Kemal Yavuz ve Orhan Yavuz (Haz.), Muhibbi Divanı Bütün Şiirleri, 
1. basım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 
2016. Ayrıca, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ adresinde 
de Süleymanî isminde bir şair bulunmamaktadır. Mihrican Odabaşı, 
Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467, Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2009, ss.                                     
382-384. Bu tez çalışmasında çeşitli meslek ve özellikleri haiz 11 tane 
Süleyman bulunmaktadır. Bunlardan  şairlik özelliği olanlar şunlardır: 
Süleyman Çelebi (ö. 1421) Mevlid şairi, Süleyman (Muhibbi) (ö.1566) şair 
devlet adamı, Süleyman (ö. 1653) şeyh, Süleyman (ö. 1687) şair, Süleyman 
(ö. 1722) şeyh, Süleyman (ö. 1787) müderris, Süleyman (ö. ?) IV. Mehmet 
Devri şairlerinden. Bu şairlerin özellikleri ile mecmuadaki şiire 
bakıldığında ikisi arasında tema ve üslup bakımından ilişki bulunan şairler 
vardır.  Fakat mecmuada geçen bu şiirin bu veriler ışığında hangisine ait 
olduğunu tespit etmek oldukça güçtür. Hatta bu şiir yukarıda ismi geçen 
Süleymanlardan hiçbirine ait olmayabilir. Özmen, Cilt: 4, s. 357'de 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Cân u dil meyl eyledi zülfine cânân bî-ḫaber 

Kâfire ḳaçdı vilâyet ḫalḳı sulṭan bî-ḫaber 
 

Uġramış ġamḥâneme geçmiş o mehrȗ duymadıḳ 

Bu meseldir kim ‘ömr geçmege insân bî-ḫaber 
 

Kȗy-ı yâre vardım ḥâlî bulup aġyardan 

Dâḫîl oldum cennet-i firdevse şeyṭân bî-ḫaber 
 
Arzumend-i nigeh-i çeşm yâd oldum velî 

Len terânî sırrını ġâfil göňül cân bî-ḫaber 
 

Bu’l-‘aceb mehlek marażdır ḥayli dâʼ-i ‘aşḳ anıň 

Def‘ine ḳâdir degil Loḳmân Süleymân bî-ḫaber 
 

Şimdi şol daʼiredir mertebe-i devletimiz 

Ḥȗn-ı ġamdan çekȗr şâm u seḫer ni‘metimiz 
 
 

Muḥibbî raḥmetuʼllâhi ‘aleyh1749 

 
"Derviş Süleyman" adında bir Bektaşi ozandan söz etmektedir. Fakat 
hem yaşadığı yıllar hem de üslup ve tema bakımından bu kişi mecmuadaki 
Süleyman ile örtüşmemektedir. Dolayısıyle mecmuada bir adet şiiri olan 
bu Süeleymanî'nin kim olduğu tespit edilememiştir. 
1749 Bu şiir şu kaynakta bulunmaktadır: Kemal Yavuz ve Orhan Yavuz 
(Haz.), Muhibbi Divanı, 1. basım, Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016, s. 560. 
Gülay Durmaz, Muhibbi hakkında yazmış olduğu maddede 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=963(15.02.2019)] Muhibbi'nin gerek siyasi gerek askeri gerekse 
edebi yönden birçok özelliğine değinmiştir. Burada Muhibbi'nin sadece 
edebi yönü ve kısa hayatı aktarılmıştır: "Muhibbi (d.900/1494 - 
ö.974/1566) 6 Kasım 1494'de Trabzon'da doğan Kanûnî Sultan 
Süleyman Yavuz Sultan Selim'in oğludur. Annesi Hafsa Sultan'dır. 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Hây hȗdan1750 fâriġ ol ‘âlemde sulṭanlıḳ budur         

 
Kanûnî, Osmanlı kaynaklarında kanun koyuculuğu ile, Batı kaynaklarında 
Magnificent, Magnifique, Grand Turc, Der Prachtige unvanlarıyla 
geçmektedir. Onuncu Osmanlı padişahı olan Kanûnî'ye isimlerin gökten 
indiği hakkındaki inanışa uyularak Kur'an'dan bu hususta faydalanılmış, 
açılan sayfadaki" innehu min Süleyman" ayetinden alınarak kendisine 
Süleyman adı verilmiştir. Trabzon'da ilköğrenimini tamamlamış, on beş 
yaşında Karahisar sancakbeyi, amcası Ahmet'in itirazı üzerine Bolu 
sancakbeyi olmuştur. Sonra Kefe'ye (1509) nakledilmiş, daha sonra bir 
müddet İstanbul'da kaymakam olarak kalmıştır. 1513'de Saruhan 
sancakbeyliğine gönderilen Kanûnî, babasının ölümü üzerine 1520'de 
padişah olmuştur.(...) Kanûnî, bir yandan saltanatını devam ettirirken 
diğer yandan da yazdığı şiirlerle büyük bir şair olduğunu 
kanıtlamıştır. Muhibbi mahlası ile bir Dîvân oluşturmuş olan şair padişah, 
Dîvân şairleri arasında 2799 gazeli ile en çok şiir yazanlar arasında ilk 
sırada yer almaktadır. Hayatı savaşlarla ve devlet işleri ile geçen 
Muhibbi’nin şiire zaman ayırabilmesi, dilden dile asırlarca dolaşacak 
mısralar kaleme alması onun bu alanda da muhteşem olduğunu 
kanıtlamaktadır. Âmil Çelebioğlu, “Kanûnî Padişah olmasaydı bile şair 
olarak edebiyat tarihimiz içinde yer alması gereken isimlerden biri 
olurdu.” diyerek padişahın şairliğini övmektedir... Padişah şairlerin en 
üretkeni sayılan Muhibbî’nin ilk şiirleri dil ve duygu bakımından biraz 
iptidaidir. Bunları daha ziyade büyük babası ve İkinci Bayezid'in etkisinde 
yazdığı söylenebilir. Ayrıca bu şiirlerde bir Osmanlı muhitinden uzaklık 
havası sezilmektedir. Çok defa umumi ıstırap ve kanaat duygularını 
terennüm etmiştir. Bunun dışında kalan güzel ve olgun şiirlerinin, 
padişah olup büyük şairlere yakından temas neticesinde olgunlaştığı ve 
sanatkârlık zevki kazandığı zamanlara ait olduğu söylenebilir. Dîvân 
şiirinde, daha XIV. asırdan başlayarak, klasik bir mahiyet alan gerek şekil 
gerek muhteva, Muhibbî'nin şiirlerinde de aynen geleneğini 
sürdürmüştür. Kullanılan vezin ve nazım şekilleri aynıdır. Konular 
hemen hemen ortaktır. Mefhumlar ve mazmunlar değişik değildir. 
Kıssaların efsanelerin kaynağı hep aynıdır. Kanûnî de bu dönemde edebî 
yönü ile anılmayı başarmış bir şairdir.(...) 1566 yılında on üçüncü ve son 
seferine çıkan Kanûnî Zigetvar'da kalenin alındığını göremeden 7 Eylül 
1566'da vefat etmiştir..." 
1750 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "Hây u hûdan ..." şeklindedir. 
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Pendini gȗş eylegil mühr-i1751 Süleymânlıḳ budur   
[102a] 

Her kime ḳılsaň naẓar sen anı senden yeg bilüp 

Görme gel kendözini1752 ẕîrâ ki şeyṭânlıḳ budur        
 

Her ne kim saňa ṣanursıň san anı ḳardaşıňa 

Fi’l-ḥaḳîḳa sözümü gȗş it müselmânlıḳ budur 
 
 
 
 

‘Ȃḳıl iseň iste yine istedügin sendedir1753              

Ġayrı yerden1754 isteriseň belki nâdânlıḳ budur         
 

Ḥaẓẓ-ı nefse ey Muḥibbî1755 virmegil ḥayvân ṣıfat    

Ẓabṭ-ı nefs it ‘ârif ol ‘âlemde insânlıḳ budur 

     م       م        م
 
 
[Beyit] 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün    

Kimseye ṭa‘anla kelâm itme anı sen ṣanma kim aňa ṭoḳınur1756 

Ḳarşu dîvâra ṭaş revân itseň döner ol ṭaş yine saňa ṭoḳınur 

 م       م       م
 

[Kıtʼa]1757 

 
1751 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "... mûrun ..." şeklindedir. 
1752 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "Görme kendü kendüzüñ ..." şeklindedir. 
1753 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "ʻAḳil iseñ istedügün iste yine sendedür" 
şeklindedir. 
1754 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "Ġayrı yirde ..." şeklindedir. 
1755 Yavuz ve diğerleri, s. 560'ta "Nefs ḥaẓẓın iy Muḥibbî ..." şeklindedir. 
1756 Beyit olarak değerlendirilmiştir. 
1757 Kıtʼa olarak değerlendirilmiştir. 
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Mefâîlün/ mefâîlün/ fâȗlün   

Cihân içre egerçi yâr çoḳdur 

Velî yâr olmaġa yâr er yoḳdur 
 
Olunca az iki olur hemîn yâr 
Üçüncüsü olur elbette aġyâr 

    م      م        م 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün      
Bir suâlim var saňa sen de cevâb virgil baňa1758 

Çün suâlimden ma‘nî görinür ṣordum saňa 

 م       م       م
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün      

Ol güle şeydâ düşüp sırr-ı ḥaḳâyiḳ sözini1759 

Nuṭ-ı Ḥaḳ'dır dâimâ söyler lisânım özümi 

 م       م       م
[102b] Beyit 

Mefȗlü/ mefâîlün/ mefȗlü/ mefâîlün         

Cem câmını nȗş itdi sürdi nice dem Rüstem1760 

Bu bezm-i girü bâḳî ‘âlem girü bu ‘âlem 
 
Beyit          
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün      

 
1758 Aslında bu beyit, La-Mekânî'nin s. 94b'deki gazelinin ilk beytidir. 
Müstensih İsmail Baba, La-Mekânî'nin gazelinden aldığı bu beyti 
müstakil bir beyit gibi buraya  koymuştur. Bu nedenle bu beyit 
değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
1759 Bu beyit s. 95b'nin sonunda da vardır. Mükerrer olduğu için buradaki 
beyit değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
1760 Bu beyit s. 95b'nin sonunda da vardır. Mükerrer olduğu için buradaki 
beyit değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
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Sâl ü ḥâl [ü] mâl [ü] ḳâl [ü]aṣl [ü] nesil [ü] taḥt-ı baḥt1761 

Yarat ender şehr-i yârı ber-ḳarâr vir devâm 
 
Beyit                               
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Sâl-i ḥazm ḳâl-i nigȗ ḥâl-i sâlim mâl-i yer1762 

Aṣl-ı sâbit nesl-i bâḳî taḥt-ı ‘âlî baḫt-ı râm 
 
 
Beyit 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Kimsesiz keskes degildir herkesiň var kimsesi 
Kimsesiz bir kimseyim ey kimsesizler kimsesi 
 
Beyit 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün         

Kimsesiz hiç kimse yoḳ her kimseniň var kimsesi 

Kimsesiz ḳaldım meded ey kimsesizler kimsesi 
Beyit 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ḳadr-i ẕer ẕerker-şinast ḳadr-i gevher gevheri 

Ḳadr-i gül bülbül-şinast ḳadr-i ḳanber dâ ‘Alî 

[103a] Der medḥ-ı gazel Deli Sulṭân ḳudduse sırrahu’l-‘azîz hȗ 
dost1763 

 
1761 Bu beyit s. 96a'nın sonunda da vardır. Mükerrer olduğu için buradaki 
beyit değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ayrıca köşeli parantez içindeki 
harfler 96a'daki beyitte olduğu için buraya da eklenmiştir. 
1762 Bu beyit s. 96a'nın sonunda da vardır. Mükerrer olduğu için buradaki 
beyit değerlendirme dışı bırakılmıştır. 
1763 Bu şiir, her ne kadar, baş kısmında gazel Deli Sultan ifadesi varsa da 
Resmi Ali Baba'ya aittir ve mütekerrir müseddes nazım şekline ait bir 
şiirdir. Bu şiire şu kaynakta rastlanmıştır:  Saime Arslan, Resmi Ali Baba 
Dîvânı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003, ss. 
208-209. Arslan'ın tez çalışmasında şair hakkında verdiği bilgiler şöyledir: 
"Resmi Ali Baba, Resmî-i Giridî Muhammed Ali Baba, Ali Resmî-i 
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Fâilâtün/ fâiâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Râh-ı Ḥaḳḳ'da pîşvâ sulṭânımız seyyid ‘Alî 

Hem diliyle1764 ma‘nî-i Ḳur’ân'ımız seyyid ‘Alî 

Lem‘a-i nȗr-ı hidâyet itmez1765 seyyid ‘Alî       

Rȗz-ı maḥşer hem şefâ‘at kânımız seyyid ‘Alî 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî1766 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
 

Vech-i nȗrundan velîdir1767 cümle ‘âlem müncelî 

Heft kişverde nümâyân oldı iẓhâr ol velî 

Ṭîġ-ı eşcârıyla Ḥâk1768 itdi biň mühmeli 

Pâk idüp fetḥ oldı ol şâhıň elinden Rȗm elî 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
 

Ravża-i bâġ-ı1769 behişt oldı maḳâm-ı dil-güşâ 

Tekke-i bezm ḫâdimi merd meydân-ı Ḫudâ       

Her biri himmet-bülend aḫter delîl-i reh-nümâ 

Ḥâke-pâ-yı her biriniň ‘aynıma nȗr-i żiyâ 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
 

 
Giridî, Resmî-i Giridî Ali Efendi, Resmî Baba Giridî Bektâşî, Giritli 
Resmî isimleriyle anılan Resmî, 18. asırda yaşamış bir Bektaşî şairidir. 
Girit'in Resmo şehrinden olduğunu künyesinden anlıyoruz. Divanında 
Girit'e veya Girit'te yaşadığına dair bir ipucuna rastlanılmamıştır. Resmî 
hakkında tezkirelerde herhangi bir malumat yoktur.(...) Resmî'nin vefat 
tarihi H. 1204/ M. 1789'dur." 
1764 Arslan, s. 208'de "Hem delîl-i ..." şeklindedir. 
1765 Arslan, s. 208'de "... ânımız ..." şeklindedir. 
1766 Arslan, s. 208'de "ʻAhdimiz peymânımız ikrârımız seyyid ʻAli" 
şeklindedir. 
1767 Arslan, s. 208'de "... olupdur ..." şeklindedir. 
1768 Arslan, s. 208'de "... çâk ..." şeklindedir. 
1769 Arslan, s. 208'de "Ravza-i pâki ..." şeklindedir. 
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Ḫˇân-ı Yezdân sofra-i nân ü ‘aṭâ şânıňdadır 

Feyż-i Ḥaḳ baḫş olmaġa meydân erkânındadır 

Nice biň mürde1770 ḥayât virmek suḫandânıňdadır 

‘Aşıḳ üftâde dillerdir devr-i zamânıňdadır1771    

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
[103b] 

Ol şeca‘at ma‘deni mervî1772 Ḫudâ'dır sevdigim 

Nȗr-i Ṭâhâ nesl-i Yâsîn Muṣṭafâ'dır sevdigim 

Sırr-ı Ḥaydâr şâh-ı ‘Aliyyü’l-Murtażâ'dır sevdigim 

Bendesine luṭf-ı bî-ḥadd-i ‘aṭâdır sevdiğim 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
 

Meşrebi ḫulḳ-ı Hasen ceddi Hüseyn-i Kerbelâ 

Şâh-ı Zeyne’l-‘Âbidîn'dir mefḫari Âl-i ‘abâ 

Ḥilm-i Bâḳır ‘ilm-i Ca‘fer meẕhebimdir1773 bî-riyâ 

Naḳd-i Kâẓım nesl-i1774 şâh-ı ‘Alî Musâ er-Rıżâ 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 
 

Şâh1775 Taḳî vü bâ-Naḳî şâh ‘Askeri ‘iṣmet serâ 

Mehdî-i ṣâḥib zamandır nȗr-ı çeşm ü evliyâ 

Her ki ṭapşürdi öẕin irşâdına virdi rıżâ 

Oldı Resmî pâk-i dâmen maẓhar-ı luṭf u Ḫudâ 

‘Ahdimiz iḳrârımız peymânımız seyyid ‘Alî 
Zâtımızda şu‘le-i îmânımız seyyid ‘Alî 

 
1770 Arslan, s. 208'de "... mürdeye ..." şeklindedir. 
1771 Arslan, s. 208'de "ʻÂşıḳ u üftâde-diller devr ü zamânındadır" 
şeklindedir. 
1772 Arslan, s. 209'da " ... merd-i ..." şeklindedir. 
1773 Arslan, s. 209'da "... anda tamdır ..." şeklindedir. 
1774 Arslan, s. 209'da "... mesleği ..." şeklindedir. 
1775 Arslan, s. 209'da "Hem ..." şeklindedir. 
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Der medḥ-i Ḥâydâr-ı Ca‘fer1776 

 
1776 Bu şiir, Gulâmî mahlaslı bir şaire aittir fakat şu kaynak eserde 
rastlanmamıştır: Mehmet Arslan, Sivaslı Gulâmî Divanı, Asitan 
Yayıncılık, Sivas, 2009. Ayrıca İsmail Özmen'in Alevi Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi adlı 4 ciltlik kaynak eserde de Gulâmî adında bir şair ve şiiri 
bulunmamaktadır.  Kaynaklara bakıldığında Gulami adında dört farklı 
şair ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki 16.yy. şairi Gulâmî Çelebi'dir (d? -

ö. 1544). Beyani [Mustafa Carullahzade, Beyani Tezkiresi Tezkiretüʼş-

şuʻara (Haz. Aysun Sungurhan), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2017, s. 142.] ve Kınalızade Hasan Çelebi tezkirelerinde 

[Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüʼş-şuʻara (Haz. Aysun Sungurhan), 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2017, s. 645.] şairin 
Rumeli'nde kadılık yaptığı ve ilim sahibi biri olduğundan 

bahsedilmektedir. Ayrıca Aşık Çelebi,  Meşâʼirüʼş-şuʻarâ'sında [Es-
Seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi, Meşâ’irü’ş-şu’arâ (Haz. Filiz Kılıç), 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2018, s. 705.]  asıl adının 
Mehmed ve babasının adının Abdullah olduğunu söyler. İlim sahibi olup 
Priştine ve Kili'ye kadılık yapmak için gittiği, afyona ve keyfiyete müptela 
olduğu , genellikle baygın gezdiği, güneşe baş eğdirecek kadar güzel yüzlü 
bir delikanlının hürriyet davasında Gulâmî'nin delikanlıdan yana şahitlik 
edip onun hürriyetinin verilmesini istediği, bu yüzden Gulâmî'nin 
delikanlıyla nispeti olduğu söylentisinin ortaya çıkması kayıtlarda 

geçmektedir. Bu yüzden ve Meşaʼirü'ş-şuʻarâ'da geçen gazel 
örneklerinden yola çıkarak mecmuada geçen Gulâmî ile 16.yy.da yaşamış 
olan Gulâmî Çelebi birbirinden farklı şairlerdir. 17.yy.da yaşamış olan 
diğer Gulâmî hakkında sadece bir saz şairi olduğu bilgisi verilmektedir. 
Bunun dışında bu Gulâmî hakkında da bir bilgi yoktur [Gulâmî, Türk 
Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1979, s. 376.]. Son olarak 
19.yy.da yaşamış ve bu yüzyılın ikinci yarısında vefat etmiş musavvıf bir 
şair olan Gulâmî hakkında da çok fazla malumat verilmemiştir [Gulâmî, 
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 1979, s. 376.]. 
Mecmuada şiiri bulunan Gulâmî ise Hz. Ali ve kılıcına övgü olarak 
yazdığı şiiri ise yukarıda kısa bilgileri verilen şairlerden en çok 19.yy. şairi 
olan Sivaslı Gulâmî'ye uygun düşmektedir. Çünkü Sivaslı Gulâmî de 
Bektaşi şairlerdendir. Fakat onun da doğum ve ölüm tarihleri macmuanın 
istinsah tarihine uygun düşmemektedir. Fatma Özdemir'in tez 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Ol zamankim ‘âlem-i imkân geldi âşikâr 
Ne olurdı mâh u sâl anda vü ne leyl ü nehâr 

Yazmışıdı bunı cân levḥine ol Perverdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Evveligün anda kim aḥd ceng iderdi Murtażâ     
İşidirlerdi semâdan cümle ol ehl-i ġazâ 

Bu du‘âyı oḳıyup ḳılurdı Cebrâîl nidâ 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
[104a] 

Ṣordılar ol dem Muḥammed didikim ey sulṭân-ı dîn  

Bu du‘âyı oḳıyan kimdür bize bildir yaḳîn 

Didikim oḳur felekde bunı Cebrâʼil emîn 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 

Çün bunı rȗḥu’l-emîn ol şâhâ nâzil eyledi 

Ḥaḳ murâdın cümleniň ol demde ḥâṣıl eyledi 

Bunı andan berü mü’minler ḥamâʼil eyledi 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 
Ger dilersen bulasın şerrinden a‘dânıň necât 

Dâʼimâ maġlȗb ola tîġıň öňünde müşrikât 

Ḳıl bunı tekrâr tâ âsân ola her müşkilât 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Her ki bilmez lâ fetâ medḥini ol mü’min degil 

 
çalışmasında ise [Fatma Özdemir, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva II. 
Cilt s. 468-734, ss. 622-623.] 3 tane Gulâmî'den bahsedilmektedir. 
Bunlardan ilki Sultan Abdülmecit Devri şairi bilgisi dışında başka bilgi 
yoktur. İkincisi yukarıda da bahsi geçen 16. yy. şairi Priştine kadısı olan 
kişidir. Üçüncüsü ise yine yukarıda bahseilen Sivaslı Gulami olan kişidir. 
Bunun dışında başka bir bilgi verilmemiştir. Bu yüzden bahsi geçen şair 
bilinmeyen bir Gulâmî de olabilir. 
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Belki inkâr eyleyen bu medḥi ehl-i dîn ü îmân degil 
Bunı tekrâr idene irmek belâ mümkin degil 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Olma ġamgîn göňlüni bir dem beri gel şâd ḳıl 

Hem ü ġam dâmeninden anı fâriġ âzâd ḳıl  

Dâʼimâ diliňde bu medḥi ve du‘âyı yâd ḳıl 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Ger dilersen ḥâlet-i tez ‘anda şeyṭâni’r-racîm        

Ḳaṣd-ı îmân itdiginde olasın andan emîn 
Bu du‘âyı sen saňa eyle siper and ü kemîn 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Ey ġulâm-ı ḥanedân aḥmed ü şâh-ı ‘alâ 

Olmamaḳ ‘âlemde isteriseň belâya mübtelâ 

Bu du‘âyı yâd ḳıla tâ def‘ ola küll belâ 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 
Gel eger isterseň olasın cihanda şâdmân 

Hem belâlardan ḳażâlardan bi-küll dâru’l-emân 

Bu du‘âyı dâʼimâ vird it dilinde her zamân 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 

Ger dilerseň kim yaza ol Ḥaḳ divânında sevâb 

‘Afv ola cümle günâhıň müzdin ola bî-ḥisâb 

Bu du‘âyı oḳu yetmiş kerre ider çâre ḫ ͮ âb 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
[104b] 

Ey Ġulâmî Muṣṭafâ vey pîrvey şâh-ı Necef 

Ḳılmadan tîr-i ecel cân ‘azîzüňi hedef 
Bu du‘âyı vird edin tâ bulasın ‘izz ü şeref 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 

Ey ḳılan Şebber ü Şübber'den tevaḳḳu‘ himmeti 
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Dâʼimâ olsun saňa nâzil Ḫudâ'nıň raḥmeti 
Bu du‘â mü’minlerindir belki tâc-ı devleti 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Züʼl-feḳâr 
 
 

Nefes Ḥüsniye Bâcı1777 
6+5=11’li hece vezni 

Ḫarusân ilinden1778 duyuldı sesi        

Mü’min ḳardaşlara1779 düşti hevesi     
Yedi bâbdan şâhıň türbesi1780          

Eşigin bekleyen câna ‘aşḳ olsun 
 

Ḳudretden1781 başında elifî tâcı   

Eşigin bekleyen neylesin1782 ḥâcı    

Maġribden maşrıḳa oynar ḳılıcı 

Eşigin bekleyen câna ‘aşḳ olsun 
 

Sulṭana1783 yürütdi yedi dağları     

Üzüldi1784 çürükleri ḳaldı ṣaġları    
Türbe baġçesinde cennet bağları 

 
1777 Bu nefes şu kaynaklarda yer almaktadır:Turgut Koca, Bektaşi 
Şairleri ve Nefesleri, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, ss. 211-212; 
Doğan Kaya, "İnanç Kültürümüzde ve Aşık Edebiyatında 'Aşk Olsun'", 
Alevilik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, 2014, ss. 129-154. Hüsniye Bacı 
hakkında gerekli bilgi 79b'deki şairin şiirinin dipnotunda verilmiştir. 
1778 Koca, 1990, s. 211; Kaya, 2014, s. 144'te "Horasan şehrinden ..." 
şeklindedir. 
1779 Koca, 1990, s. 211; Kaya, 2014, s. 144'te " Aşık muhiplere ..." 
şeklindedir. 
1780 Koca, 1990, s. 211; Kaya, 2014, s. 144'te "Yedi bab içeri pirin türbesi" 
şeklindedir. 
1781 Koca, 1990, s. 211; Kaya, 2014, s. 144'te "Pirimin ..." şeklindedir. 
1782 Koca, 1990, s. 211; Kaya, 2014, s. 144'te "... olmuştur ..." şeklindedir. 
1783 Koca, 1990, s. 212; Kaya, 2014, s. 144'te "Ol Sultan ..." şeklindedir. 
1784 Koca, 1990, s. 212; Kaya, 2014, s. 144'te "Bozuldu ..." şeklindedir. 
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Güllerini viren1785 câna ‘aşḳ olsun          
 

Sulṭan degirmeniň ṣula döndürdi1786 

Naṣîb virüp erenleri ḳandırdı 

Maġribden maşrıḳa ismiň andırdı 

Eşigin bekleyen câna ‘aşḳ olsun 
 

‘Abdâl Mȗsâ dirler pîrimiň ismi 
Ateşe gül oldı1787 yanmadı cismi          

Sana niyâz ider derdmend Ḥüsni 

Bu demde oturan1788 câna ‘aşḳ olsun  
 
 
[105a] Nefes1789 
6+5=11'li hece vezni 

Yedi iḳlîm çâr gȗşe dolandım                            

Ḥünkâr Ḥâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
İndim eşigine niyâz eyledim                              

Aṣl-ı imâm nesl-i ‘Alî hȗ diyü 
 
Meydânında girdim merdânıň yüri                     

Ḥaḳ Muḥammed ‘Alî bil ḫâẓır oldı 

Her seḫer vaḳtinde mü’minler virdi                  

Pîrim Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 

 
1785 Koca, 1990, s. 212; Kaya, 2014, s. 144'te "Eşigin bekleyen ..." 
şeklindedir. 
1786 Bu dörtlük Turgut Koca ve Doğan Kaya'nın eserlerinde yoktur. 
1787 Koca, 1990, s. 212; Kaya, 2014, s. 144'te "Ateşe girince ..." 
şeklindedir. 
1788 Koca, 1990, s. 212; Kaya, 2014, s. 144'te "Eşigin bekleyen ..." 
şeklindedir. 
1789 Aynı şaire ait bu nefes, 56b'de de vardır. Gerekli açıklamalar orada 
yapılmıştır. 
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Türbesine girdim ṣandıġı nurdan                        

Destini destime ṣun diye sırdan 
Bir himmet almışım gülyüzli pirden                   

Şâhım Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 

Balım Sulṭân seyrân ḳurmuş oturur                     

Feriştahlar ḫizmetini bitirir 

Yedi iḳlîm çârgȗşeden getürür                          

Pîrim Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 

Sersem ‘Alî'm dir ḥod ammâ dayandı                 

Delîlimiz ḳırḳ budaḳdan uyandı 
Mevâlî olan bu renge boyandı                        

Şâhım Hâcî Bektaş Velî hȗ diyü 
 
 

Nuṭḳ1790 
6+5=11’li hece vezni 

Allah bir Muḥammed ‘Alî'dir ‘Alî 
İsmiň şu cihânda doludur dolu        
Kevn başdan başa şîr dolaydı1791         

Gel Muḥammed ‘Alî ḳanṭarına1792 gel    
 

Serseriye sır ḳapusı açılmaz 
Mürşid olmayınca müşkil seçilmez 

Ḳılavuzsuz yedi deryâ geçilmez 

 
1790 Bu nefes için şu kaynaklara bakılabilir: Haydar Deligöz, Pir Sultan 
Abdal Şiirlerinin Tahlili ve Dayandığı Temeller, Ege Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007, s. 182-183; İbrahim Aslanoğlu, 
Pir Sultan Abdallar, 3. basım, Can Yayınları, İstanbul, 2000,  s. 118. 
1791 Deligöz, s. 182; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Gel Muhammet Ali 
katarına gel" şeklindedir. 
1792 Deligöz, s. 182; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "... katarına ..." şeklindedir. 
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Gel Muḥammed ‘Alî ḳanṭarına1793 gel     
 
 
 

Gizlidir gizli ḫayrolunmaz1794                
Mürşid olmayınca müşkil seçilmez1795    

Benlik ile Ḥaḳḳ'a ḳulluḳ olunmaz 

Gel Muḥammed ‘Alî ḳanṭarına1796 gel     
[105b] 

Dökme bir ṣu ile göňül alunmaz 

Ferâşe var ṣor kişi bilinmez1797     

Ḳul olmayınca salṭanat virilmez1798    

Gel Muḥammed ‘Alî ḳanṭarına1799 gel  
 

Pîr Sulṭân'ımız eydür  münkir yola gelir mi1800  

Ḳâblinbâġa uçup menzil alur mı 

Hiç mürşid kişi Ḥaḳḳ'ı bulur mı1801     

Gel Muḥammed ‘Alî ḳanṭarına1802 gel    
 

 
1793 Deligöz, s. 182; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "... katarına ..." şeklindedir. 
1794 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Gizlidir gizliden haber 
alınmaz" şeklindedir. 
1795 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Gönle girmeyince sırlar 
bilinmez" şeklindedir. 
1796 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "... katarına ..." şeklindedir. 
1797 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Faraş ile süpürgesi 
görünmez" şeklindedir. 
1798 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Kul olmayınca sultanlık 
bilinmez" şeklindedir. 
1799 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "... katarına ..." şeklindedir. 
1800 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Pir Sultan'ım münkir yola 
gelir mi" şeklindedir. 
1801 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "Hiç mürşitsiz kişi Hakk’ı 
bilir mi" şeklindedir. 
1802 Deligöz, s. 183; Aslanoğlu, 2000, s. 118'de "... katarına ..." şeklindedir. 
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Nuṭḳ1803 

İslâm'ıň şarṭını sual iderseň 
Cümle cevâb beşdir efendi1804              
Eger murâdın îmân1805 öğrenmek ise   
Anıň da adedi şeşdir1806 efendi 
 

Ṣavm ile ṣalât zekât ile ḥac 

Malıň çoḳ1807 ise Ḥaḳ yoluna ṣâc     
Biri şehâdetdir efendi1808 lisânını aç  

Bu saňa acâʼib işdir efendi 
 

Ḥadesden ile necâseten ṭahâret1809 

İstiḳbâl-i ḳıble vaḳt ile niyyet     
Abdest ile setr-i ‘avret1810      

Bu altı daḫi ġamdır efendi1811 
 

 
1803 Şiirin son dörtlüğünde Seyyid Hüseyin mahlası kullanılmışsa da şiir 
aslen Kaygusuz Abdal'a aittir. Şiir; Özmen, Cilt 1, ss. 241-242'de; Nami 
Coşkun, Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. 
Sayfalar) - İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2017, ss. 226-227'de bulunmaktadır.  
1804 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "İcmâlinde şartı beştir efendi" 
şeklindedir. 
1805 Özmen, s. 241'de "Muradın ger inan ..." şeklindedir. 
1806 Coşkun, s. 226'da "... beştir ..." şeklindedir. 
1807 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "... var ..." şeklindedir. 
1808 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "efendi" kelimesi yoktur. 
1809 Özmen, s. 241'de "Hacesten, necasten eyle taharet"; Coşkun, s. 
227'de "Hadesten, necâsetden eyle tahâret" şeklindedir. 
1810 Özmen, s. 241'de "Art avret yerini etme kerahet"; Coşkun, s. 227'de 
"Ört avret yerini, itme kerâhet" şeklindedir. 
1811 Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de "Bu altı saydıgım dıştır efendi" 
şeklindedir. 
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İftitâh tekbir ḳıyâm ile ḳıraʼat1812       

Rukȗ‘ sücȗda ol ḳıl muḳayyed     

Ḳâ‘ide-i âḫirde miḳdârı taḥiyyât 

Bu altı ṣaydıġım içdir efendi       
 

Dîn Muḥammed dînidir âsân1813  

Ġayrı bilmezem ḳaṭ‘a naṣıl1814    

Maẓmaẓa-i istiňşâḳ1815                

Üç farżdır ġusl ve’l-ḥâṣıl1816    
 

Seyyid Ḥüseyn'iň bildigi böyledir böyle1817   

Noḳṣânı var ise gel berü söyle1818      

Ṣu bulunmadıġı yerde teyemmüm eyle1819   
Dört żarb bir niyyet ‘îyddir efendi1820     

 
1812 Bu dörtlük; Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de şu şekildedir:Tekbir 
al ellerin başına götür/ Kıyam, kıraet, rüku, sücuddur/ Kade-i ahirede bir 
miktar otur/ Kılarsan ne güzel iştir efendi. 
1813 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "Din Muhammed dini, cümleden 
asıl" şeklindedir. 
1814 Özmen, s. 241'de "Gayrı dinleri bilmeyen nasıl"; Coşkun, s. 226'da 
"Gayrı dinleri bilmezem nasıl" şeklindedir. 
1815 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "Mazmaza, istinşâk beden yaştır 
efendi" şeklindedir. 
1816 Özmen, s. 241 ve Coşkun, s. 226'da "Ziyâde degildir üç farzdır gusl" 
şekindedir. 
1817 Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de "Kaygusuz Abdal'ın bildigi 
böyle" şeklindedir. 
1818 Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de "Noksanı var ise dogrusun söyle" 
şeklindedir. 
1819 Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de "Su bulumaz ise teyemmüm eyle" 
şeklindedir. 
1820 Özmen, s. 242 ve Coşkun, s. 227'de "İki darp bir  niyet üçtür efendi" 
şeklindedir. Ayrıca mecmuada olmayıp Özmen ve Coşkun'un 
çalışmalarında olan üç adet dörtlük daha vardır. Bunlar: 
Peygamberleri sev, onlara inan 
İnanmayanlardır, ol nare yanan 
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[106a] Nuṭḳ1821  
4+4=8’li hece vezni 
Bu1822 dünyânıň ötesine               
Vardım diyen yalan söyler 

 
Melek, kitap, ahret olmaz mı ahsen 
Var ise imanın hoştur efendi 
 
Biz dört biliriz abdestin farzın 
Gel öğrenmeğe var ise kastın 
Dirseklerin mail, yumalı destin 
Vech ile ricleyn yaştır efendi 
  
Oniki şartı var bil ki salatın 
Kılıp anı menziline iletin 
Ayne'l-yakin var ise bir illetin 
Anın da adedi şeştir efendi 
1821 Bu şiir, şu kaynaklarda yer almaktadır: Babek Cavanşir ve Ekber N. 

Necef (Haz.), Şah İsmail Hatâʼî Külliyâtı, 1. basım, Kaknüs Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 496; Sadeddin Nüzhet Ergun, Hatâyî Divanı Şah 
İsmail Safevî Edebi Hayatı ve Nefesleri, 2. basım, İstanbul Maarif 
Kitaphanesi, İstanbul, 1956, s. 114; Cahit Öztelli, Bektaşi Gülleri, 3. 
basım, Özgür Yayınları, İstanbul, 1997, s. 338; İbrahim Aslanoğlu, Şah 
İsmail Hatayi ve Anadolu Hatayîleri, Der Yayınları, İstanbul, 1992, s. 
521-522. Ayrıca bu şiir Cavanşir ve diğerleri adlı kaynakta geraylı olarak 
verilmiştir. Geraylı; "Geraylı/Keraylı, Azerbaycan âşık edebiyatının 
koşmadan sonraki en yaygın türlerinden biridir. Hece vezninde yazılır. 
Sekiz heceli dört mısradan ibaret üç ilâ beş veya yedi bendli olur. Kafiye 
sistemi koşmadaki gibidir."(Erdoğan Uygur, "Azerbaycan Âşık 
Edebiyatında Bir Şiir Türüne Adını Veren Geraylı/Keraylı Kelimesinin 
Kökeni Üzerine Bir Araştırma", Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 12, 
Sayı: 1, 2004,  ss. 129-132.) Fakat Aslanoğlu bu şiiri, eserinin Anadolu 
Hatayileri kısmında vermiş, dolayısıyla bu şiirin Şah İsmail'e değil de 
sonraki yüzyıllarda Anadolu'da ortaya çıkan ve heceyle şiir söyleyip 
Hatayi mahlasını kullanan kişilerden birine ait olabileceğini belirtmiştir. 
57b'deki Hatayi mahlaslı şiirin dipnotunda Muhsin Macit'in, Hatayi'nin 
hece ölçüsüyle verilen şiirleri hakkındaki açıklamasına da bakılabilir. 
1822 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Aslanoğlu, s. 521'de "Şu ..." 
şeklindedir. 
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Başdan başa ṣafâsın 
Sürdüm diyen yalan söyler 
 

Arġ ḳazarlar arġın arġın 
Felek çeviriyor çârġın1823             
Bu dünyâda malım mülküm1824   
Vardır diyen yalan söyler          
 
 
 
 
Aġaçlarda olur kendi1825           

Oḳur kendi yazar1826                
Adını bütün kendi güzel1827   
Buldı1828 diyen yalan söyler    
 

Oḳudum aḳdan beyazı1829       

Eylerim Ḥaḳḳ'a niyâzı1830        

 
1823 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 521'de  "Felek çevirmekte çarkın" şeklindedir. 
1824 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 521'de "Bu dünyada mal ü mülküm" şeklindedir. 
1825 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de  "Kuru ağaçta olur gazel" şeklindedir. 
1826 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 

496; Aslanoğlu, s. 522'de  "Kendi oḫur kendi yazar" şeklindedir. 
1827 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Ahdu bütün hüsnü güzel" şeklindedir. 
1828 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Vardır ..." şeklindedir. 
1829 Ergun, 1956, s. 114; Cavanşir ve Diğerleri, s. 496; Aslanoğlu, s. 522'de  
"Avcılar avlarlar bazı"; Öztelli, 1997, s. 338'de "Avcılar avlarlar kazı" 
şeklindedir. 
1830 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Hakk'a eylerler niyazı" şeklindedir. 
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Ḳusursız1831 beş vaḳit nemâzı    

Ḳıldım diyen yalan söyler 
 

Ol Ḥaṭâʼî'me varılmaz1832              
Varılur ammâ gelinmez1833    
Reh-bersiz yol bulunmaz1834     
Buldım diyen yalan söyler 
 
 
Ġazel1835 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 
Tâ ezelden ‘aşk içinde ‘âleme fâş olmuşuz 

İşbu kesret ẓulmetinde Ḥıẓr'a yoldaş olmuşuz 
 

 
1831 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Dâim ..." şeklindedir. 
1832 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Şah Hatayi'm der varılmaz" şeklindedir. 
1833 Cavanşir ve Diğerleri, s. 496'da "Varılırsa da gülin ilmez"; Ergun, 
1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Aslanoğlu, s. 522'de   " Varılırsa da 
gelinmez" şeklindedir. 
1834 Ergun, 1956, s. 114; Öztelli, 1997, s. 338; Cavanşir ve Diğerleri, s. 
496; Aslanoğlu, s. 522'de   "Rehbersiz hiç yol bulunmaz" şeklindedir. 
1835 Şiir Salim adında bir şaire aittir. Bu şair ve şiir için şu kaynaklardan 
faydalanılmıştır: Mihrican Odabaşı, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva 
1. Cilt s. 234-467, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sivas, 2009, ss.                    317-320. Bu tez çalışmasında 10 tane Salim 
adında şahsa rastlanmıştır. Bunlar; Salim (ö. 1743) nasir ve şair, Salim (ö. 
1746) hattat, Salim (ö. 1850) asker, Salim (ö. 1855) başkatip, Salim (ö.?) 
III. Ahmed Devri şairi, Salim (ö.?) Sultan I. Mahmut Devri şairi, Salim 
(ö.?) Sultan III. Mustafa Devri Şairi ve kadı, Salim (ö.?) katip. Bu 
Salimlerden hangisinin mecmuada şiiri bulunan Salim olduğunu tespit 
etmek eldeki bu verilerden mümkün görünmemektedir. Ayrıca şu tez 
çalışmasında da bu şiire rastlanmamıştır: Hüseyin Güfta, Salim (Mirza-
Zade) hayatı Edebi kişiliği Eserleri ve Divanının Karşılaştırmalı 
Metni, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1995.  
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Mekteb-i ‘aşḳa girüp Ḥaḳ'dan aldıḳ dersimiz 

Ṣarfı marfı olmayan derse sırdâş olmuşuz 
 
Devr-i Âdemden dem-â-dem zâtına mir’ât olup 

Ol ṣıfât naḳş içinde gör ki naḳḳâş olmuşuz 
 

Dâʼi mer’i mirʼâtıň birligin fehm eyledin 

‘Âşıḳız ma‘şȗḳa vechiniň aňlına fâş olmuşuz  
 

‘Aybını ‘aynında ‘ayn fehm idüp ‘ayne’l-yaḳîn 

Ṣâlimin cümle vücȗdın farḳına bâş olmuşuz 
 
 
 
Ġazel1836 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Dil naẓargâh-ı Ḫudâ'dır yıḳma göňlüň kimseniň1837      

Ka‘be-i mervî ṣafâdır1838 yıḳma göňlüň kimseniň     

 
1836 Bu gazel için şu kaynaklara bakılabilir: Cahit Öztelli, On Yedinci 
Yüzyıl Şairi Kul Nesimi, Türk Etnografya, Kültür ve Turizm Derneği 
Yayını, Ankara, 1969, s. 72; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi (17-18.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, 
s. 38. Fakat adı geçen kaynaklarda gazelin Kul Nesimî'ye ait olduğu 
görülmektedir. Fakat; M. Fatih Köksal, "Seyyid Nesimi'nin 
Yayımlanmamış Şiirleri", Türk Kültür ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 
2009, Sayı: 50, s. 100'de bu şiir Seyyid Nesimi'ye ait görünmektedir. 
Ayrıca; Hüseyin Ayan,  Nesimi Divanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 
1990'da bu gazel bulunmamaktadır. Gerek üslup özellikleri gerekse 
kaynakların çokluğu bakımından bu gazel bu çalışmada Kul Nesimi adına 
kaydedilmiştir. Fakat yine de şairinin kim olduğu hususunda şüpheler 
barındıran bir gazeldir. 
1837 Öztelli, 1969, s. 72; Köksal, s. 100; Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Dil binâ-
yı kibriyâdur yıkma ..." şeklindedir. 
1838 Öztelli, 1969, s. 72; Köksal, s. 100'de "Genc-i esrâr-ı Ḫudâdur ..."; 
Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Esrâr-ı kenz-i Hüdâdır ..." şeklindedir. 
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Mü’miniň ḳalbi Ḫudâ'nıň beytidir sen bilmedin1839  

İnkisâr itmem ḥaṭâdır1840 yıḳma göňlüň kimseniň  
 
Mü’min iseň almaġa çalış göňlin bir mü’minin1841  

Ẕîrâ mir’ât Muṣṭafâ'dır yıḳma göňlüň kimseniň1842 
 
Ey Nesîmî bir göňül yap kim bilür kimde ne vâr1843 

Ḥaḳḳıyla dil âşinâdır yıḳma göňlüň kimseniň1844 
 
 
 

 
1839 Öztelli, 1969, s. 72; Köksal, s. 100; Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Kalb-i 

müʼmin beyt-i Hak'dır hacc-ı ekber andadur" şeklindedir. 
1840 Öztelli, 1969, s. 72; Köksal, s. 100'de "Secdegâh-ı Mustafâ'dur ..."; 
Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Belki Hak onda bâkîdir ..." şeklindedir. 
1841 Öztelli, 1969, s. 72'de "Müʼminin göblünü al eyle izzet ve hizmet et"; 

Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Müʼminin kalbini eyle izzet ile hürmeti" 
şeklindedir. Bu mısra Köksal'ın makalesinde yoktur. 
1842 Öztelli, 1969, s. 72'de "Zîrâ kim envâr-ı Hak'dır ..."; Özmen, Cilt: 3, 
s. 38'de "Daha enderi Hüdâ'dır ..." şeklindedir. Bu mısra Köksal'ın 
makalesinde yoktur. 
1843 Öztelli, 1969, s. 72'de "Ey Nesîmî bil ki Hakk'ın kendi 

vahdethânesin"; Köksal, s. 100'de "Ey Nesimî nûr-ı Ḥaḳ'dur  andadur 

esrâr-ı Ḥaḳ"; Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Ey Nesimî belki Hakk'ın belki 
vahdetnamedir" şeklindedir.  
1844 Öztelli, 1969, s. 72'de "Cilvegâh-ı enbiyâdır ..."; Köksal, s. 100'de 
"Cilvegâh-ı evliyâdur ..."; Özmen, Cilt: 3, s. 38'de "Secdegâhım 
Mustafa'dır ..." şeklindedir.  
Ayrıca mecmuadaki bu gazelde olmayıp Köksal'ın makalesinde olan şu 
beyitler de vardır: "Dest-i kudretle yazıldı sun-ı Hakk-ı lem-yezel/ Zü'l-
fikār-ı lā fetādur yıkma gönlün kimsenün; Hem hadisinde buyurdı seyyid-
i hayru'l-beşer/ Sidre vü 'arşe'l- 'alādur yıkma gönlün kimsenün; 
Evliyānın mu'cizātı enbiyānun himmeti/ Andadur fi'l-cümle eşyā yıkma 
gönlün kimsenün". 
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[106b] Ḳaṣîde1845 

Mefȗlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ faȗlün 

Ṣâbr eyle güzel iste sen cevri ẕelîlâ1846        

Miftâḥ-ı ferecdir daḫi eṣ-ṣabr cemîlâ      
 
Gel şâd-ı dil inne me‘a’l-‘usri yüsrâ1847       

Miḥnetlere ol râżı kesîran ve ḳalîlâ1848           
 
Bu gün yine berden ve selâmen buyursa1849    

 Ol nâd firâḳıyım ola gülşâne ḫalîlâ1850           
 

Nȗş it ḳadeḥi ‘aşḳla1851 sev tâze cinânı        

Lâ-teḳnaṭû  min-raḥmeti1852 oḳudum ḳalîlâ1853    
 

Dildâr olan itmez mi Nesîmî'ye muḥabbet  

El-ḳalbü mine’l-ḳalbi ile’l-ḳalbi sebîlâ 

 
1845 Bu şiire sadece şu makalede rastlanmıştır, onun dışında diğer mezkür 
kaynaklarda Nesimi'ye ait böyle bir şiir bulunmamaktadır. Mecmuada 
kaside olarak verilmişse de aslında bu bir gazeldir.  
M. Fatih Köksal, "Seyyid Nesimi'nin Yayımlanmamış Şiirleri", Türk 
Kültür ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 2009, Sayı: 50, ss. 88-89.  
1846 Köksal, s. 88'de "Ṣabr eyle göñül cevre seni itse ẕelîlâ" şeklindedir. 
1847 Köksal, s. 88'de "Gel şâd-dil ol "inne maʻal-ʻusri yüsür"den" 
şeklindedir. "Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var." 
İnşirah: 94/6. 
1848 Köksal, s. 88'de "Miḥnetlere ol râżî vü kesren ve ḳalîlâ" şeklindedir. 
1849 Köksal, s. 89'da "Bu gün yine ol "berde selâmâ" buyurursa" 
şeklindedir. "Serin ve esenlik ol". Enbiya: 21/69. 
1850 Köksal, s. 89'da "Meydân-ı muḥabbet ola gülşen-i Ḫalîlâ" şeklindedir. 
1851 Köksal, s. 89'da "... ʻaşḳına ..." şeklindedir. 
1852 "Rahmetinden ümidinizi kesmeyin." Zümer: 39/53. 
1853 Köksal, s. 89'da "... raḥmeti dür aḳvamu ḳîlâ" şeklindedir. Ayetin tam 
meali şöyledir: "Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) 
sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır." 
Müzzemmil: 73/6. 
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Nefes1854  
6+5=11’li hece vezni 
Böyle buyurdılar1855 pîrler erenler                       

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun1856                      
Sırrını virmeyüp serden1857 geçenler  

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 

 
1854 Bu şiir, 19.yy. şairi Şehidi'ye aittirr. Bu nefes için şu kaynaklara 
bakılabilir: İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (19.yy.), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt: 4, Ankara, 1998, s. 301; Nami Coşkun, 
Ali Rıza Öge'nin Şiir Mecmuası Üzerinde Tetkik (217-380. 
sayfalar)-İnceleme ve Metin, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Sivas, 2017, s. 736. 
Özmen, Cilt: 4, s.301'de Şehidi hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: 
"Turgut Koca'nın kitabında verdiği bilgiye göre on dokuzuncu yüzyılda 
yaşamıştır. Bir Bektaşi ozanıdır. Elimizde yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi 
yok. Amerika Michigan Bektaşi tekkesi postunda oturan Recep Ferdi 
Baba'nın kendisine yolladığı "Mıshcızma İslame the Bektashizma" "İslam 
tasavvufu ve Bektaşilik" adındaki Arnavutça kitabın 344. Sayfasında ozan 
Şehidi hakkında:"Şehidi'nin asıl adı, Hacı Emin'dir. Arnavutluğun 
başkenti olan Tiran'lıdır. Tarikata girmeden önce Tiran'ın Büyük 
camisinde imamlık etmiştir. Tarikata, Krayla'lı Hacı Hüseyin Baba'dan el 
alarak girmiştir. Güçlü ve ustalıklı şiirler yazmıştır. Jirokastre tekkesinde, 
Asım Baba tarafından şiirleri toplanarak, divan haline getirilmiştir." 
denilmektedir. Bir şiirinde Bektaşi tanımını, Bektaşilerin özelliklerini 
olgulara dayalı olarak somutlaştırmaya çalışırken, çağına ışık tutmayı 
ihmal etmez. Bektaşilerin on iki imama bağlılıklarını 
vurgular. Ayrıca yine tarikatın inceliklerini, güzelliklerini derinlemesine 
yakalayan Şehidi, şiirlerinde bunları coşkulu bir söyleyişle kalın hatlarla 
çizmiştir. "Yar yaradan yara yardan dertlidir" diyen aşık Mürcimi'yi 
aratmayacak bir söz ustası olduğunu gösterir." 
1855 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "... buyurmuştur ..." 
şeklindedir. 
1856 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da bu mısra bulunmamaktadır. 
1857 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "... candan ... " şeklindedir. 



479 

 

 

Diňle ḳarındaşım iş bu meydanda                     

Ne gördün ise Ḥaḳ'dır ḳalma gümanda 

Sen seni bildinse gel Ḥaḳḳ'a ḳavuş1858                                            

Yoḳsa bu meydandan irâḳ olsan boş1859                    

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
 
Dönene la‘net olsun pîrimiz demiş1860                     

Bir uçan dâḫi girȗ dönemez hiç1861 

Bu ‘arş-ı a‘lâdır uçamaz her ḳuş1862                       

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun1863 
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun                        
Sırrını virmeyüp serden geçenler 

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
[107a] 
Başım yoluna baġlı böyle buyurdı ‘Alî1864             

Bu yol Ẕüʼl-feḳâr'dan keskindir beli 
Bu yolun esrârını ne bilsün deli1865                      

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 

 
1858 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Cemal-i Hakk'ı gör kamil 
insanda" şeklindedir. 
1859 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da böyle bir mısra 
bulunmamaktadır. 
1860 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Sen seni bildinse gel Hakk'a 
kavuş" şeklindedir. 
1861 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Yoksa bu meydandan ırak 
ol savuş" şeklindedir. 
1862 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Kim ʻarş-ı aʻlâya uçamaz 
her kuş" şeklindedir. 
1863 Böyle bir dörtlük her iki kaynak eserde de yoktur. 
1864 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Başım yola bağlı buyurmuş 
Ali" şeklindedir. 
1865 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Arifin esrârın ne biliür deli" 
şeklindedir. 
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Sırrını virmeyüp serden geçenler1866 
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun 
 
Böyle buyurmuşdır bu yol ‘irfânı1867                      
Kellesin gider malı döneniň canı 
Biň gözle gözün bul erkânı                                

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
Sırrını virmeyüp serden geçenler1868   
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun 
 
 

İtmişüz tevellâ ḳılmışuz teberrâ1869                      

Ḥaḳḳ'ıň cemâlini gördük Hüveydâ 
Seri ver Şehîd sırr itme evşâ1870   

Sırrı sır eyleyen câna ‘aşḳ olsun 
Sırrını virmeyüp serden geçenler1871   
Sırrı fâş eyleyen kelbe yuf olsun 
 
 
 
 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Âdem Ḥavvâ deminden naṣb oldı bir vekîl1872 

 
1866 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da bu son iki mısra yoktur. 
1867 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "böyle bir birim 
bulunmamaktadır. 
1868 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da bu son iki mısra yoktur. 
1869 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Etmişiz teberrâ kılmışız 
tevellâ" şeklindedir. 
1870 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da "Seri ver Şehidî sır itme 
efşâ" şeklindedir. 
1871 Özmen, Cilt: 4, s. 301; Coşkun, s. 736'da bu son iki mısra yoktur. 
1872 Şiir mütekerrir müsebba nazım şeklinin özelliklerini taşımaktadır. 
Özmen, Cilt 4, s. 489'da Derun Abdal hakkında ayrıntılı bilgi 
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Sırr-ı Âdem'den ḫilâfet Şit'e geldi nice yıl 

Nȗḥ ṭȗfândan geçerdi ol kerîm ẓüʼl-celâl 

Hem Süleymân ḥâtem ile geldi İbrâhim Ḥâlîl 

Yâ Rasȗlaʼllâh ḫilâfet sende ḥatm oldı temâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır ḥażretinden yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
[107b] 

Emr olındı ins [ü]1873 cinn ḥükmüne kâm oldılar    

Mu‘cizîn iẓhâr görüp emrine râm oldılar 

Ḳıldılar tevḥîd-i ḥaḳḳı şâd ḥürrem oldılar 

Ḫâtemîniň sırrına cümle ḫayrân oldılar 

Çün velâyet ḥatem olındı sende ey ḫayru’l-enâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır ḥażretinden yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
 

Ehl-i beytiň ḫâẓırdır cânımız ol yâdgâr 

Çün Ḥüseyni raḥm-ı mâderden getürdi Kirdgâr 

Mu‘cizât ḥatm olındı hem velâyet âşikâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 

Yâ Rasȗlaʼllâh ḫilâfet sende ḥatm oldı temâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır ḥażretinden yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 

 
verilmektedir. Aynı zamanda Ergun, Cilt 3, 1960, s. 1157 ve devamında 
hem Derun Abdal (Deruni) hem de diğer Derun Abdallar hakkında 
bilgiler verilmektedir. Fakat bu iki kaynakta şairin yaşadığı yüzyıl 
hakkında farklılık bulunmaktadır. Ergun, şairin 17.yy.da  yaşadığını 
belirtmekle birlikte Özmen, şairin 19.yy.da yaşadığını söylemektedir. 
Bünyamin Tan'ın 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=4510(31.12.2018)] yazdığı maddede Derun Abdal hakkında 
verilen bilgiler Ergun'un Türk Şairlerinde verdiği bilgilerle örtüşmektedir. 
Fakat yine de bu şairin kimliği tam olarak tespit edilememiştir. Ayrıca 
tüm bu kaynakların hiçbirinde yukarıdaki şiir örneğine rastlanmamıştır. 
1873 Vezin ve anlam gereği olmalıdır. 
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Kim buyurdı şehri benim ve ‘Alî bâbhâ 

Çünki âyet nâzil oldı Allâhu nȗru’s-semâ 
Gel ararsan kimdir ol evrâd-ı sırr-ı nümâ 

Açma sırrın kimseye virdin olsun dâʼimâ 

Çün velâyet ḥatm olındı sende ey ḫayru’l-enâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır Muṣṭafâ'dan yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
[108a] 
On bir imâmıň imâmı sensiň ey şâh kerem 

Sende ḥatem olmuş velâyet menba‘ı beytü’l-ḥarâm 

Zâtına bel baġladım çün yeduʼllâhdan merâm 

Fetḥini eyle müyesser medḥine ḳıldım devâm 

Hem nübüvvet hem velâyet sende ḥatem olmuş temâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır ḥażretinden yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
 

Ey Derȗnî sen bu medḥi görmeden yâd eyledin 
Hem göňül evinde ġamdan bizi âzâd eyledin 
Bunca demden sırr olunmuş dilî güşâd eyledin 

Medḥini dünyâ vü ‘uḳbâ cândan iẓhâr eyledin 

Hem nübüvvet hem velâyet sende ḥatem olmuş temâm 

Fâṭıma Ḫayru’n-nisâdır Muṣṭafâ'dan yâdgâr 

Lâ fetâ illâ ‘Alî lâ seyfe illâ Ẕüʼl-feḳâr 
 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ey büyük ṭȗbâ lebüň Kevser yüzin bâġ-ı na‘îm1874 

 
1874 Şair Sürurî hakkında, şairin diğer bir şiiri olan ve 98a'da bulunan 
metnin dipnotunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.  Fakat şairin bu şiirine 
mevcut kaynaklarda rastlanmamıştır. Buradaki gazelin üslup ve teması, 
daha önce bahsedilmiş olan ve 98a'da bir şiir örneği bulunan Süruri'nin 
üslup ve temasıyla örtüşmektedir. Zaten Sadeddin Nüzhet Ergun 
(Bektaşi Şairleri ve Nefesleri, 2017, s. 83.) bu şair için çeşitli 
mecmualarda bir divançe teşkil edecek kadar şiiri yazılıdır demektedir. O 
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La‘l-i cân baḫşın ṭılısm-ı gevher-i genc-i ḳadîm 
 

‘Âlimü’l-ġayb itdi çoḳ Ḳur’ân vechinde beyân 

Oldı Âdem bâʼ-i bʼismillâhiʼr-raḥmâniʼr-raḥîm 
 

Ḥüsnünü nola kelâmüʼllâh oḳursam ey güneş 

Kim el-ḳadr ḳâmetiň zülf-i dehânıň lâm mîm 
 

Âteş-i innî eneʼllâh1875 ile ṭoldı kâinât 

Rȗşen oldı nȗr-ı ruḫsârıňda çün nâd-ı kelîm 
[108b] 

‘Anberîn gîsȗlarıň vaṣfında ey cennet-i ḫâlidîn 

Ḥaḳ te‘âlâ didikim hâẕâ ṣırâṭ-ı müsteḳîm1876 
 

Zâhidâ ḫodbîn ḳaşıň miḥrâbına ḳılmaz sücȗd 

Ṣȗreti raḥmânı inkâr eyler ol diyü la‘în 
 

Ey Sürȗri lebleri vaṣfında zâhid bâdeden 

Tevbe ‘arż eyler velî estaġfiruʼllâhi’l-‘aẓîm 
 

Nuṭḳ-ı Ḳul Muṣṭafâ1877 

 
yüzden bu mecmuada 108b'de şiiri bulunan Süruri büyük ihtimalle 
16.yy.da yaşamış olan Bektaşi meşrep Süruri'dir. 
1875 "Şüphesizben, evet ben, alemlerin Rabbi olan Allah'ım." Kasas: 
28/30. 
1876 "Bizi doğru yola ilet." Faitiha: 1/6. 
1877 Bu şiir için şu kaynaklara bakılmıştır fakat bu şiire rastlanmamıştır: 
İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (17-18.yy.), Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Cilt: 3, Ankara, 1998, s. 135'te Kul Mustafa ile ilgili 
geniş bilgi ve şiirlerinden örnekler vardır ama mecmuadaki şiire 
rastlanmamıştır. Özmen'in Kul Mustafa hakkında verdiği bilgiler şu 
şekildedir: "17. yüzyılda yazılmış dergilerde şiirleri bulunan Kul Mustafa 
Dördüncü Murad döneminde yaşamış bir Bektaşi saz ozanı. Bektaşi 
azizlerinden Teslim Abdal'a bağlanmıştır. Şiirlerinde Ali - On iki imam 
sevgisi ağırlık kazanır. Dili akıcıdır. Söyleyişi kolaydır. Nefesleri 
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4+4+3=11’li hece vezni 

Allah Allah diyüp çelik ṣalınur 
Mü’miniň müslim gelür anda alınur 

Münkir münâfıḳ aġlar yerinür 

Saňa söyledigim Abdâl Mȗsâ'dır 
Dillerde gezen şâhım ‘Alî'dir 
 

Şâhım Abdal Mȗsâ çıḳar baḳınur 

Şâhıň ḫışmından dervîş ṣaḳınur 
Allah Allah diyüp gülbeniň çekilür 

Saňa söyledigim Abdâl Mȗsâ'dır 
Dillerde gezen şâhım ‘Alî'dir 
 

 
tekkelerde tutunmuştur. Sadettin Nüzhet iki Kul Mustafa'dan söz eder. 
İkisinin de Dördüncü Murad döneminde yaşadığını yazar. Halk ozanı 
Kul Mustafa'nın tarikatle ilgili şiirleri yoktur der. Kul Mustafa, Sultan IV. 
Murad'ın Bağdat seferine katıldı. Bağdat'ın fethi sırasında şehid olan 
Acemi oğlanlardan Genç Osman'a bir koşma yazdı. O dönemde Yeniçeri 
66'ncı ortada postnişin olan Teslim Sultan da bu savaşa girmişti. Kul 
Mustafa, Teslim Abdal'a da bir övgü şiir yazmış. Emekli olduktan sonra, 
Anadolu'yu köy köy dolaşmış. Halk yazını ve kahramanlık edebiyatı 
biçiminde koşmaları olduğu gibi, bir çok nefesleri de dergilerde görülür. 
Bedreddin'li tarikatına mensup olabilir, bir şiirinde sürüldüklerinden, 
sorgulandıklarından söz eder. Ancak, tarihte böyle bir olayın kaydı yok. 
Ama o dönemlerde böyle küçük çaplı olaylar çok olur, ancak resmi 
kayıtlara girmezdi. Söyleyişi duru ve coşkuludur. Şiirlerinde yer yer 
toplumsal eleştiriler görülür." Pertev Naili Boratav ve Halil Vedat Fıratlı, 
İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih 
Vakfı, İstanbul, 2000; M. Fuat Köprülü, Saz Şairleri (I-V), 3. basım, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 2004; M. Fuat Köprülü, XVII. Asır Saz 
Şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi, Evkaf 
Matbası, İstanbul, 1930. Ayrıca bakınız: Nurettin Albayrak,  "Kayıkçı 
Kul Mustafa", DİA, Cilt: 25, 2002, s. 78. Verilen kaynaklardaki şiir 
örnekleri ve üslupları ile mecmuadaki şiirin üslup özellikleri birbiriyle 
örtüşmektedir. Mecmuadaki bu şiir, muhtemelen Kul Mustafa'nın daha 
önceden bilinmeyen bir şiiridir. 
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‘Abdal Mȗsâ sulṭan bilinmez yaṭır 
Ḳız ḳarındaşı çalar idi ṣâṭır 
Sulṭan Ġayġusuz ṣaġ yanında yaṭır 
Saňa söyledigim Abdâl Mȗsâ'dır 
Dillerde gezen şâhım ‘Alî'dir 
[109a] 

Almalıda yaṭır balṭası gedik 

Behey ḳardaş biz saňa ne didik 

Ḥaḳḳ'ıň dergahına ḳurbân virdigiň 

Saňa söyledigim Abdâl Mȗsâ'dır 
Dillerde gezen şâhım ‘Alî'dir 
 

Nuṭḳ1878  

 
1878 Bu şiir için şu kaynak esere bakılabilir: Mustafa Erdoğan (Haz.), 
Bursalı Rahmi Divanı, Kültür ve turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2017, ss. 140-141.  
Mustafa Erdoğan hazırlamış olduğu bu eserde Rahmi hakkında şu 
bilgilere yer vermektedir: " Kaynaklarda Rahmî, Bursalı Rahmî, Rahmî 
Çelebi gibi farklı şekillerde anılan şairin asıl adı Pîr Muhammed’dir. Bu 
hususu, onu yakından tanıyan, hatta Rahmî ile aralarında hemşehrilikten 
başka çok büyük bir sevgi ve kardeşlik bağı olduğunu söyleyen yakın 
dostu, tezkire yazarı Âşık Çelebi “… Rahmî Çelebinün adı Pîr 
Mehemmeddür.” diyerek açıkça ifade etmektedir. Ayrıca diğer 
tezkirelerde ve tarihî kaynaklarda da bu bilgi teyit edilmektedir.(...) Şairin 
doğum tarihi konusunda kaynaklarda doğrudan bir bilgi 
bulunmamaktadır. Tezkirelerde bulunan dolaylı ifadelerden hareketle 
Rahmî’nin 1514-1519 veya 1510-1519 yılları arasında doğmuş olabileceği 
söylenmiştir... Kaynakların hiçbirinde Rahmî’nin Bursa’da doğduğuna 
dair açık bir ifade yoktur. Buna karşılık bütün kaynaklar Rahmî’nin 
Bursalı olduğu konusunda birleşmekte ve Burusalı, Burusalıdur, 
Burusavîdür, şehr-i Burusadandur gibi ifadelerle bunu açıkça 
belirtmektedirler. Rahmî muhtemelen Bursa’da doğmuş, fakat burada 
fazla kalmamış, küçük yaşlarda o devrin sanat, edebiyat ve cazibe merkezi 
olan İstanbul’a gelmiştir.(...) Hemen hemen bütün kaynaklar İbrahim 
Paşa’nın ölümünden (1536) sonra Rahmî’nin elinden tutan olmadığını ve 
çeşitli sıkıntılar çektiğini belirtirler. Yer yer, şairin Divan’ında da yaşadığı 
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Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Bî-kes ḫor ḥaḳîrem üftâde ḳaldım hey meded1879    

Ẕîr ü pâya düşmüşüm yâ Rab baňa olġıl sebeb1880   

Beni ḳabȗl it beni bu ḫalḳ ḳıldu red1881                

Fażlına bel baġladım yâ vâḥid-i ferd-i eḥad   

Cümleniň ma‘bȗdu sensin dâʼim daḫi eḥad1882       
 

Ṣıdḳ iḫlâṣıyla virdim oldı esmâʼ-i ḳadîm 

Her nefesde ẕikrim oldı ol kerîm ol raḥîm1883    

Bulmasın ḳalbime vesvese şeyṭâniʼr-râcîm1884    

Oḳurum isminde bʼismiʼllâhiʼr-râḥmâniʼr-râḥîm 

Hem ḥaḳḳındadır1885 ṣıfâtıň ḳul huvaʼllâhu eḥad  
 

Emriň ile ins cin1886 vaḫş u  ṭuyȗr u  ġûl u ġût         

 
yalnızlığın ve kimsesizliğin, zilletin izlerini görmek mümkündür. Buna 
rağmen Rahmî hiçbir zaman istiğna ve kanaati terk etmediğini 
söylemektedir... Kaynakların çoğunlukla 975 üzerinde ittifak 
etmelerinden, özellikle de yukarıda yazılan tarih mısralarından Rahmî’nin 
975 (1567-1568)’te vefat ettiği anlaşılmaktadır." Ayrıca mecmuanın 
müstensihi İsmail Baba bu şiiri nutuk olarak verse de şiir,  tahmis nazım 
şekliyle yazılmış olup Rahmi divanında da  tahmis başlığı altında 
kaydedilmiştir. 
1879 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Bî-kes ü hōr u hakîr üftâde kaldum bî-
meded" şeklindedir. 
1880 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Zîr-i pâya düşmişem yâ Rab baña olgıl 
sened" şeklindedir. 
1881 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Sen kabûl eyle beni bu halk u ʻâlem kıldı 
red" şeklindedir. 
1882 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Cümlenüñ maʻbûdı sensin dâimâ Hayyuʼl-
ebed" şeklindedir. 
1883 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Her nefesde zikrüm oldı yâ Kerîm ü yâ 
Halîm" şeklindedir. 
1884 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Yol bulımaz kalbüme vesvâs-ı şeytâniʼr-
racîm" şeklindedir. 
1885 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Hem sıfâtuñdur ..." şeklindedir. 
1886 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Emriñ ile ins ü cin ..." şeklindedir. 
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Pîl peşşe ẕâib1887 bebr ü mȗr u mâr u ‘ankebȗt       

Ẕikrin oldı cümle senden ey Ḫudâ1888 yâ Rab ḳût  

Evvel âḫir1889 hüve’l-ḥayyülleẕîsin lâ-yemȗt        

Ẓâhir ü bâṭın hüve’l-bâḳîsin Allâhu’ṣ-ṣamed 
 

Künh ile zâtıñıň vaṣfında bir dânâ denî 

Yâ ṣıfâtıň medḥini naẓm itmeňle1890 ṭâḳat ḳanı        
Çün kelâmında anupsıň1891 yâ İlâhî sen seni   

Lem-yelid sensin oḳurlar ey ve lem-yȗled seni 

Lem yekün zât-ı ṣıfâtıňdır ve lehȗ küfven eḥad1892    
[109b] 

Raḥmi'niň göňli ġanîdir ‘aşḳıň ile mâla ṭoḳ 

Râżıdır ni‘metlerine ne virirsen az u çoḳ 

Hem dilinde ol faḳîrîn senden özge kimse yoḳ 

Seyyidin göňlünde dâʼim Ḥaḳ'dan özge nesne yoḳ 

Yâ ‘Azîz yâ1893 Ġafȗr yâ Vedȗd yâ Eḥad          
 
 

Nuṭḳ-ı Yȗnus Emre'm ‘Ulemâ Ma‘nâsına ‘Âcizdir1894 
 7+7=14’lü hece vezni 

Çıḳdım erik dalına anda yedim üzümi 

 
1887 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Pİl ü peşşe ziʼb ü ..." şeklindedir. 
1888 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Zinde oldu cümlesi senden umar yâ ..." 
şeklindedir. 
1889 Erdoğan, 2017, s. 140'ta "Evvel ü âhir ..." şeklindedir. 
1890 Erdoğan, 2017, s. 141'de "... itmege ..." şeklindedir. 
1891 Erdoğan, 2017, s. 141'de "... ögüpsin ..." şeklindedir. 
1892 Erdoğan, 2017, s. 141'de "... sıfâtuñdur lehû küfven Ehad" 
şeklindedir. 
1893 Erdoğan, 2017, s. 141'de "Yâ ʻAzîz ü yâ ..." şeklindedir. 
1894 Bu şiir şu kaynaklarda bulunmaktadır: Mustafa Tatçı, Yunus Emre 
Divanı (İnceleme-Metin),  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 1990, s. 875; İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi 
(13-15.yy.), Kültür Bakanlığı Yayınları, Cilt 1, Ankara, 1998, s. 123.  
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Bostân ıssı ḳaḳıyor dir ne yersin ḳozumı1895  
 

Kerpiç ḳoydum ḳazana poyraz ile ḳaynatdım 

Nedir bu diyüp ṣorana yandım virdim üzümi1896   
 

İplik virdim çulḥaya ṣarup yumaḳ itmemiş 

Becid becid ıṣmarlar gelsün alsun bezini 
 

Bir serçeniň ḳanadın ḳırḳ ḳanıya1897yükletdim        

Çifte ṣıġır çekmedi ḳaldı şöyle ḳazılı1898   
 

Bir sinek bir ḳarṭalı ṣallâdı yere urdi1899  
Yalan degil gerçekdir bende gördüm tozuni 
 
Bir kimesne ile söyledim elsiz ayaġım aldı1900   

Anı baṣamadım göyündürdi özümi1901  
 

Ḳaf ṭağıň ardından bir ṭaş atdılar baňa1902  

 
1895 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Bostân ıssı ḳaḳıyub dir 

ne yersin ḳozumı" şeklindedir. 
1896 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Nedir bu diyü ṣorana 
bandım virdim üzünü" şeklindedir. 
1897 Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "... katıra"; Tatçı, 1990, s. 875'te "kañluya" 
şeklindedir. 
1898 Özmen, Cilt: 1, s. 123'te  "Çift dahi çekemedi kazını", Tatçı, 1990, s. 

875'te "Çifti daḫı çekmedi ḳaldı şöyle yazılı" şeklindedir. 
1899 Tatçı, 1990, s. 875'te "Bir siñek bir ḳartalı kaldurup urdı yire", 
Özmen, Cilt: 1, s. 123'te  "... kaldurup vurdu yere" şeklindedir. 
1900 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Bir küt ile güreştim elsiz 
ayaġım aldı" şeklindedir. 
1901 Tatçı, 1990, s. 875'te "Güreşip baṣamadum göyündürdi özümi", 

Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Güreşip baṣamadan göyündürdi özümi" 
şeklindedir. 
1902 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Ḳaf ṭağından bir ṭaşı 
şöyle atdılar baňa" şeklindedir. 
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Öylelik yola1903 düşdi bozayazdı yüzümi   
 

Balıḳ ḳavaġa çıḳmış zift turşusın yemege  

Leylek ġarḳa1904 ṭoġurmış baḳa şunuň sözüne   
 

Yȗnus bir söz söylemiş hiçbir söze beňzemez 
Erenler meclisinde bozar ma‘nâ yüzüni1905   
 

Nuṭḳ1906 

Zihî insan ki ser-tâ-pâ kelâm-ı faẓl-ı Raḥmândır 

Kelâmuʼllâh ḥaḳḳıçün kim inkâr itse şeyṭandır 
[110a] 

Ṣacı sevdâsı ey münkir ki ḥaḳdır "‘indenâ zülfâ"1907 

Seniň ḳatıňda küfr ise benim yanımda îmândır 
 

Benimle müdde‘î gerçi ḳarâr itdi ve and içdi 
İnanmam ‘ahdine nîçün vefâsız tâ müselmandır 
 

Oḳudum ‘ilmi taḥḳîḳi bıraḳdım cehl-i taḳlîdi 

 
1903 Tatçı, 1990, s. 875'te "Öylelik yire düşdi" şeklindedir. 
1904 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Leylek koduk 
doğurmuş" şeklindedir. 
1905 Tatçı, 1990, s. 875; Özmen, Cilt: 1, s. 123'te "Münâfıḳlar elinden örter 

maʻnî yüzüni" şeklindedir. Ayrıca, Mecmua-i Bektaşiye'de olmayıp 
Özmen ve Tatçı'nın eserlerinde olan şu beyitler de vardır: Gözsüze 
fısıldadum sagır sözüm işitmiş/ Dilsüz çagırup söyler dilümdeki sözümi, 
Bir öküz bogazladum kakıldum sere kodum/  Öküz ıssı geldi eydür 
bogazladun kazumı, 
Ugrulık yapdum ana bühtân eyledi bana/ Bir çerçi geldi eydür kanı aldun 
gözgümi, 
Tosbagaya ugradum gözsüzsepek yoldaşı/ Sordum sefer kancaru 
Kayserî'ye ‘azimi. 
1906 Müstensih sehven olsa gerek, bu gazeli iki defa yazmıştır. İlki 
93a'dadır. Gerekli açıklama orada yapılmıştır. 
1907 "Bizim katımıza daha çok yaklaştıran..." Sebeʼ: 34/37. 
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Ȋmâmım ṣaffet-i Ḳur’ân ki nuṭḳum şâh-ı merdândır 
 

Dürr-feşân manṭıḳıň naẓmın ne bilsün ey Nesîmî çün 

Ma‘ânîlü ḥadîsiň kim ḳamu tefsîr-i Ḳur’ân'dır 
 
 

Nuṭḳ-ı Ṣâdıḳ1908 

 
1908 Şiirin başlığında Nutk-ı Sadık ifadesi varsa da aslında nazım şekli 
olarak mütekerrir müseddes özellikleri taşıdığından bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Bu şiir ve şair şu kaynaklardan faydalanılmıştır: 
Özmen, Cilt: 1, s. 401; Özmen, Cilt: 4, s. 267. Mecmuada bir müseddesi 
bulunan Sadık'ın şiirine bakıldığında Bektaşi meşrep özellikler yoktur. Bu 
yüzden bu kişinin başka bir Sadık olma ihtimali de vardır. M. Fatih 
Köksal'ın yazdığı Sadıkî/ Baba Sadıkî maddesinde 
[http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay
&detay=1401 (27.01.2019)] şu bilgilere yer verilmiştir: "Asıl adı 
Mustafa’dır. 'Şeyh Mustafa' olarak da anılan şair, 'Âşık-ı Hakîkî Baba 
Sâdıkî' olarak tanındı. Kayseri Meşhurları’nda Mehmed Remzi 
Efendi’nin yaşadığı yüzyıl kastedilerek “O asrın ârif ve şairlerinden” 
denildiğinden, ayrıca Kayseri müftüsü, şair Belîğ’in babası Ali Nisârî 
Efendi’ye yazdığı mersiyeden de 18. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. 
Ahmed Nazif, Sâdıkî Baba’yı “ilm ile ameli, zâhidlikle takvâyı, tarîkatle 
şeyhliği şahsında toplamış bir zât-ı velî” olarak tarif etmektedir. Sâdıkî 
Baba’nın hayatıyla ilgili başka malumât veya ölüm tarihi bilinmemektedir. 
Ahmed Nazif, şairin ârifâne beyitleri, âşıkâne şiirlerinin saygı duyulan 
kişilerin dillerini süslediğini ve devrinde meşhur bir kimse olduğunu 
kaydetmektedir.(...) Sâdıkî, muhteva olarak çoğunlukla dinî-tasavvufî 
ve ahlaki konuları işlemiştir. Şiirlerin çoğu, dünyanın geçiciliği, iyi amel 
sahibi, ibadet ve takva ehli olmanın önemi, tevhid, naat vb. türdendir. 
Bunun yanında toplumsal meseleleri ele aldığı hatta tütünün zararları vb. 
konularda yazdığı sosyal muhtevalı manzumeler de vardır." Köksal'ın 
vermiş olduğu bilgiler ile mecmuadaki şiir örneği birbiriyle 
örtüşmektedir. Fakat yine de bir kesinlik söz konusu değildir. Fatma 
Özdemir, Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva II. Cilt s. 468-734, 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2011, ss. 210-
220. Bu tez çalışmasında ilgili sayfalarda  20 tane Sadık veya Sadıkî'den 
bahsedilmektedir. Bunlar; Sadık (ö.1529) Mevlevi, Sadık (ö.1594) hattat, 
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Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün 

Ḫudâ'ya etme ḥâlî dâʼimâ dilden şükür ismin 

Gözümden dȗr ḳalma pertev envâr-ı nȗr ismin 

Enîs eyle bu dem bu ḳalb ṣabra ṣabȗr ismin 

Baňa ġayret müyesser eyle virdim ḳıl ‘ġayȗr ismin 

Yâ maḥv it levḥ-ı ‘iṣyandan bu ‘ġayȗr ḳuṣȗr ismin 

Çıḳar yâ Rab yâ esmâʼ-i ḥüsnünden ġafȗr ismin 
 

‘İṣyânıň cürmünü ‘afv itmek iken dâʼimâ kârıň 

‘Ayân iken ẕünȗb ehline remz-i nâm ġaffârıň 
‘Ayubıň setr  iderken kâşânıň ism-i settârıň 

Kerîmâ geçmemek lâyıḳ mı cürmünden bu ġamḫˇârıň 

Yâ maḥv it levḥ-ı ‘iṣyandan bu ‘ġayȗr ḳusȗr ismin 

Çıḳar yâ Rab yâ esmâʼ-i ḥüsnünden ġafȗr ismin 
 
 
 

Ola ḫâşâ ki vaḥdâniyyetiň ḥaḳḳında inkârım 

Rasȗl'ün Muṣṭafâ'ya vardır dil-i cânıyla iḳrârım 

Muṭâbıḳken ḳamu şer‘i şerife ṭavr-ı eṭvârım 

Revâ mı rȗz  içre âh-ı zâr olmaḳ benim kârım 

Yâ maḥv it levḥ-ı ‘iṣyandan bu ‘ġayȗr ḳusȗr ismin 

Çıḳar yâ Rab yâ esmâʼ-i ḥüsnünden ġafȗr ismin 
 
Gelelden ‘âleme cürm şenâ‘atdir baňa heb-kâr 

‘İbâdet itmege ḳalmaz heves bu ḳalb-i nâ-hem-vâr 

 
Sadık (ö. 1657) fetva emini, Sadık (1671) kadı, Sadık (ö. 1709) müderris, 
Sadık (ö. 1719) müderris, Saık (ö. 1781) müderris hattat, Sadık (ö. 1812) 
muhasebeci, Sadık (ö. 1834) mutasarrıf, Sadık (ö.?) Mevlevi, Sadık (ö. 
1588) Sipahi hattat, Sadık (ö. 1853), Sadık (ö. 1529) Mevlevi, Sadık (ö. 
1679) kadı, Sadık (ö. 1680) kadı, Sadık (ö. 16.yy.?) yazıcı- şair, Sadık (ö. 
1688) kadı. Görüldüğü üzere Tuhfe-i Naili'de verilen Sadık adındaki bu 
şairlerden hangisinin mecmuada geçen Sadık olduğunu tespit etmek 
oldukça güç görünmektedir.  
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İderdim bir günâha nâdim olup yüz biň istiġfâr 

Revâmı rȗz-ı maḥşerde benim ḥâlim ola düşvâr 

[110b] Yâ maḥv it levḥ-ı ‘iṣyandan bu ‘ġayȗr ḳusȗr ismin 

Çıḳar yâ Rab yâ esmâʼ-i ḥüsnünden ġafȗr ismin 
 

Du‘âsın müstecâb it Ṣâdiḳîn ṣubḥ u mesâ ḥaḳḳı 

Ḥabîbiň Muṣṭafâ ile cemî‘ enbiyâ ve nâcî ḥaḳḳı  

Refîḳ it aňa tevfîḳıň güruh âl evliyâ ḥaḳḳı 

Teveḳḳufsız ḳabûldır köhne olana du‘â ḥaḳḳı 

Yâ maḥv it levḥ-ı ‘iṣyandan bu ‘ayȗr ḳasȗr ismin 

Çıḳar yâ Rabb yâ esmâʼ-i ḥüsnünden ġafȗr ismin 
 
 

Güfte-i Merġȗb1909 
Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün 

Ger nihân itseň ṭaleb oldur ‘ayân 

Ger ‘ayân itseň ṭaleb oldur nihân 
 

Ger ‘ayân ve hem nihân itseň ṭaleb 

İkisi daḫi degildir bu ‘aceb 
 

Cümle varlıḳ sensin özge var yoḳ 

Senden özge darda deyyâr yoḳ 

Ḫâke Râb vekil vekilsin hem osun 
Her ne dirsem ol degilsin hem osun 
 
[111a] 

 
1909 Şiirde herhangi bir mahlas bulunmamaktadır. Zaten bu şiir de belli 
bir şaire ait olan bir şiir değildir.  Şiirin başlığından da anlaşılacağı üzere 
müstensih İsmail Baba'nın o dönemde "rağbet edilen" anlamındaki bu 
nazma çekilmiş sözleri mecmuaya aldığı anlaşılmaktadır.  
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Çıkdım erik dalına anda yedim üzümi1910               

Bostân ıssı ḳaḳıyor dir ne yersin ḳuzumi 
Bu beyitden murâd oldur ki her ‘amel-i şecereniň bir dürlü şeceresi 

oldur ẓâhirde her meyveniň bir maḥṣȗṣ-ı şecerî oldıġı gibi keẕâlik 

her ‘ameliň bir maḥṣȗṣ âleti vardır, bir anıňla ḥâṣıl olur meselâ: 

‘İlm-i ẓâhiriň ḥuṣȗluna âlet lüġat ve ṣarf ve naḥv ve manṭıḳ ve 

âdâb ve kelâm ve ma‘ânî ve uṣȗl ve ḥadîs ve tefsîr ve ḥikmet ve 

hey’etdir. Ve ‘ilm-i bâṭınıň ḥuṣȗlüne âlet evvelâ ḫulȗṣ-ı dâʼim ve 

mürşid nefesi ile ẕikr-i ber-devâm ve ḳıllet-i ṭa‘âm, ḳıllet-i kelâm, 

ḳıllet-i menâm, ‘uzlet-i ‘ani’l-enâm ve ‘ilm-i ḥaḳîḳatiň ḥuṣȗlüne 

âlet terk-i dünyâ, terk-i ‘uḳbâ, terk-i vücuddur. İmdi ey ‘azîz 

ḳudduse sırrâhȗ erik ve üzüm ve ceviz ile şerî‘at, ṭarîḳat, ḥaḳîḳat 

işâret iderler. Ẕîrâ erigiň ṭaşrası yenür içi yenmez cümle erik gibiler 

‘ameliň ẓâhirine misaldir ve üzüm ‘ameliň bâṭınına misaldir. Ẕîrâ 

üzüm hem yenür ve hem nice dürlü ni‘metler andan ẓuhȗra gelür. 

Ṣucuḳ ve kefter ve bekmez ve ṭurşı ve sirke ve bunların emsâli 

daḫi nice ne‘am-ı kesîre ḥâṣıl olur. Velâkin içinde bir miḳdâr riyâ 

ve sem‘a ve ‘ucb ve tezkiye çekirdegi olmaġla ‘amel bâṭın denilür 

ḥaḳîḳat dilenmez ve ceviz ṣarf ḥaḳîḳate misaldir ki ceviziň içinde 

aṣlâ yabâne atacak bir şeyi yoḳdur. Hem yenür ve nice marażlara 

ve ‘illetlere şifâ ḥâṣıl olur. İmdi bir kimse erik ṭaleb iderse erik 

şecerinden ṭaleb eyler ve üzüm ṭaleb iderse baġdan ṭaleb eyler ve 

ceviz ṭaleb iderse ceviz şecerinden ṭaleb eyler. İmdi her kim üzümi 

erikde ararsa ol aḥmaḳdır, ḳurı yire zaḥmet çeker, emegi hebâdır. 

Ḥâṣılı [111b] ve maḥṣȗli ‘anâdır. Pes imdi ma‘lȗm olduysa bunu 

da bil ki, bir kimse ẓâhir ‘ilminiň ṣalâḥati ve fesâdını isterse anı 

şerî‘atden ṭaleb eyler ve fıḳh kitablarına müraca‘at eyler ve andan 

bilür ve ögrenüp ‘amel eyler ve eger ‘ameliniñ bâṭınınıň ṣalâḥını ve 

fesâdını ve tenezzül ve teraḳḳîsini bilmek isterse anı telḳîn-i 

mürşid ile ve uṣȗl-i esmâ ile göňül kitâbına ve ‘ilm-i ta‘bire 

 
1910 Aşağıdaki mensur metin için şu kaynaktan faydalanılmıştır: Azmi 
Bilgin, Yunus Emre Hayatı ve Sanatı, 1. baskı, Bilge Kültür Sanat, 
İstanbul, 2013,  ss. 193-207. 
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müraca‘at eyler. Her gün (rüʼyâda) ne vâḳı‘ olursa mürşide ‘arż 

eyler. Anlar da aňa aḥvâli ide. Ol müşkilde ḥal olup sülȗk eyler. Ve 

bir kimsede ‘ilm-i ḥaḳîḳat ki ma‘rifet nefesdir ki ‘ayn maʻrifet 

Rab'dır. Bu ‘ilmiň zevḳına ve ḥâline irmek dilerse mürşid-i kâmil 

terbiyesiyle riyâżet-i şâḳa ateşiyle nefisle cemî‘ evṣâfını ve 

beşeriyyet ve enâniyyet aḥlâḳını yaḳup ve göňülden nefy-i mâsivâ 

ile bil-külliye maḥv ve vücȗd-ı ẓıllî ḳıldıḳdanṣoňra ‘aynı vücȗd-ı 

ḥaḳîḳî olup fenâsı ‘ayn bekâ olmaḳ ile öyle olur. İmdi bu üç ‘ilmiň 

başḳa başḳa ṭarîḳı vardır. Yolıyla ṭaleb olursa ümiddir ki az 

zamanda maḳṣȗd ḥâṣıl olur. Nitekim erik ve üzüm ve ceviziň 

başḳa başḳa şecerleri olup her biri kendi şecerinden ṭaleb olındıġı 

gibi imdi bir kimse ẓâhir ‘ilmini işlerken ben ‘ilm-i bâṭını ve ‘ilm-i 

ḥaḳîḳati ẓâhir ‘ilmiyle ele getürdüm dise ve ‘indince bir alay 

zaḥmetler çekse meselâ, kendüliginden esmâya müdâvemet eylese 

ve oruçlar ṭutsa ve ḫalvetler ve ‘uzletler etse kişiniň misâlî erik 

şecerinden üzüm ṭaleb etmege beňzer. "bostan issi" mürşid-i 

kâmildir. Niçün yersiň ḳuzumi diyüp ḳaḳduġı nesneye dir ki niçün 
olmaz yere riyâżet ve te‘ab çekersiň. Seň üç ‘ilmi bir uġurdan bir 

‘amel ile getürür mi ṣanursın? Her biriniň başḳa başḳa ‘ameli ve 

vaḳti ve mu‘allimi ve mürşidi vardır diyü  ehli [112a] olanlar bunlar 

gibi ‘indice sülȗk idenleri gördük de azar idüp niçün böyle idersiň?  
Saňa ibtidâ lâzım budur ki var her meyve ne şecerden bitdügin bil 

andan ṣoňra ‘amele mülâzım ol. Senüň misâliň buňa beňzer ki, bir 

kimse ile baġçesinde uġurleyin erik ve üzüm yemege çıḳsa daḫi 

ceviz ṭaşlasa bostancı anı gördükde niçün yersiň ḳuzumi didügi, 

ẕîrâ ḥaḳîḳat mürşid-i kâmiliň ‘ilmi ve mülkidir ve anıň ‘ilmi ve 

âletini anı bilmege meleke ḥâṣıl itmekdir. Mürşid-i kâmil izniyle ve 

terbiyesiyle riyâżet-i şâḳadır ve aňa kemâl-i teslimdir ve kendü 

renginden çıḳup mürşidiň rengiyle hem-renk olmaḳdır. İmdi 
mürşid görse ki bir kimse kendüliginden esmâya ve riyâżete 

müdâvemet eyler, aňa eydür ki ṣâḥibi izinsiz baġçeye niçün 

uġurluġa girersiň? Pes imdi, ‘ilm-i ṭarîḳat ve ḥaḳîḳat mürşid-i 
kâmiliň baġçesi ve mülkidir.  Müdâvemet-i esmâ ve riyâżet ol 

baġçeniň ḳapusıdır. Her kim ki kendüliginden sülȗk eyler bir ġayrı 
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kimseniň baġına uġurluġa girmiş gibidir. Bunuň ḫâricde bir 
misâlîde aňa beňzer ki, bir kimse bir alay dülger âlâtını pazardan 

alsa ve kendüliginden dülgerlik itmek istese ol ṣan‘atı işlemege 

mübâşeret itdikde her murâd itdügi işde ḳangı âlete yapışacaġıň 

bilmez.  Üstad anı görse bre ṣan‘at uġrusi bizim ṣan‘atımızı 

uġurlamaḳ mı istersiz bu bizim âlâtımızı sen niçün aldıň der. 

Egerçi ol kimse ol âleti bâzardan aḳçasıyle almışdır. İmdi ‘azîz, bu 

beyitden murâdı, mürşidi şerî‘ate ve ṭarîḳate ve ḥaḳîḳate kendü 

bildigimle ‘amel itmekle vâṣıl olurum diyü sa‘y idenlerin aḥvâliň 

temsîl ṭarîḳıyla beyân buyururlar. Ya‘ni meselâ böyle olan 

kimesneniň ḥâli beňzer ki her meyve ḳanġı şecerden birdügin 

bilmeye göňlün  üzüm istedikde erik biter ṣanup erik aġacı diyü 

ceviz aġacına çıḳan kimesne gibi olur. Mürşidsiz  bu yola giden 
dimek olur. İşte meselâ a‘mâ olan [112b] cümle renkleri siyah 

ṣanduġı gibi imdi Yȗnus Emre ḳaddesellâhu sırrahȗ bu ḥali 
kendüye nisbet itdügi câizdir ki kendi bir zaman böyle mürşidsiz 

çalışup bir şeyi ḥâṣıl idemeyüp ṣoňra  mürşide vardı.  Ola ola ve 

bu daḫi câizdir ki kendü yüzünden murâdı ġayrılara ta‘arruż ve 

tenbih ola. Kerpiç ḳodum ḳazana poyraz ile ḳaynatdım/ nedir bu 

deyüp ṣorana bandım virdim özüni. Yȗnus Ḥażretleri ḳuddȗse 
sırrahu’l-‘azîz bu beyitde kendiliğinden riyâżet idenleriň riyâżetiniň 

ḥâṣılını temsîl  ṭarîḳıyla beyân ider. Ya‘ni ol hemân poyrâz ile 

çamur ḳaynadup yemege ve yedirmeğe beňzer. Ẕîrâ bir kimse her 

ne yerse dostuna da andan virir.  Pes imdi poyraz  ṭa‘âmı bişürmek 

degil belki ṭoňdurur. Farż oldıġı taḳdirce çamur yenmeğe 

yaramaduġı gibi bunuň gibi riyâżetden ġıdâ-yı rȗḥ ḥâṣıl olmaz. 

Ġıdâ-yı rȗḥ olmayacaḳ ma‘rifetuʼllah ve ilhâmât-ı Rabbâniye ve 

vâridât-ı ilâhiyye ḥâṣıl olmaz. Ne ġıdâ belki çamur yiyende maraż-

ı cismi ḥâṣıl olduġı gibi ol riyâżetden maraż-ı ḳalb ḥâṣıl olur. Sȗ-i 

ḫulḳ ve daḫi vesvese-i şeyṭâniyye ve efkâr-ı fâside misallerdir. 

Belki bunlar mühlik-i ḳalb ve rȗḥ ve seddir poyraz ile didügi mâye-

i Muḥammediye ve telḳîn-i mürşid olmadıġına işâretdir. Bir 

misâlîde budur ki, ḳış günlerinde bir meyve ẓuhur itmez. Pes imdi 

mürşidin nefs-i ateşinden telḳîň çaḳmaġı ile ṭâlibiň ḳalbi uyana 
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(ḳulagına) bir ḳıġılcım yetişmezse yâḫud kâmiliň naẓarı billûrına 

ṭâlib kendüni teslîm-i tâm ile muḳâbil ḳılmaz ise emegi hebâdır. 

Her ne ḳadar sa‘y iderse żâyi‘dir. Ol âteşi bulup çiglerini ṭabḥ 

idemez. Nitekim bunun ocaġa dönmeyen her ne ḳadar üfürse 

ocaġı yaḳamaz ve ṭa‘âmı bişüremez. Lâzım gelür ki, çamur yiye. 

Pes imdi bu misâli kimseler dâʼim çamur yerler ve ‘âḳıbet ilḥâda 

düşmek bunlarda [113a] ẓuhur ider. Bir ehl-i sülȗk bunlardan 

birisine ṣataşdırsa ḳar gibi ṣoġudup buz ṭondurur. Sülȗk ehline 

bunuň gibi ṣovuḳ nefeslilerden iḥtirâz lâzımdır. ‘Azîziň bu 

beytden murâdı, ṭâlibi ‘indî mücâhededen men‘dır ve bunuň 

emsâli kimesnelerle muḳârenetden tecerrüddür.  
 

İplik virdim çulḥaya ṣarup yumaḳ itmemiş  

Becid becid ıṣmarlar gelsün alsun bezini 

Bu beyit nâḳıṣ mürşidler aḥvâlini beyân ider. İmdi ṭâlib-i Ḥaḳḳ'a 

mürşid lâzım oldıġını bildügünden ṣoňra her mürşide göňül 
virmeyüp bir üstâd-ı ‘âmil ve mürşid-i kâmil bulmaġa sa‘y itmekde 

lâzım oldıġını beyân buyururlar. Ya‘ni ḳalb-i perîşânımı bir 

mürşide teslim itdim. Selâmet-i ḳalb bulmaḳ içün henüz 

dertleriniň birine dermân ve ‘ilâc bulmadan baňa ḥilâfet maḳâmına 

irdigiň işünde tamâm oldı dir. Bildim ki nâḳıṣdır. Ẕirâ ki iplik 

tefrîḳa-i ȗlâya işâretdir. Yumaḳ cem‘iye işâretdir. Bez olmaḳ farḳ-

ı ba‘de’l-cem‘a işaretdir ki, kemâl bundadır. Bu beyit şeyḫa teslîm-

i maḳṣȗdundur. Anı bildir ki, tâ ṭâlib-i âgâh olup maḳṣȗdı ne 

idügini bile mürşide vardıġı zaman kâmil mi degil mi ma‘lȗm ola. 

Ẕîrâ derd bilinmeyince dermân bulunmaz. Ol ṭâlib bilmek gerek ki 

mürşide varmaḳdan maḳṣȗd kendüyi vücȗdunda bi’l-ḳuvve 

ḳonulan kemâlât-ı insâniyye her ne ise fi‘le gelmesine sa‘y itmekdir. 

Meselâ çekirdegiň kendüsini baġbâna teslîm ider. Ḥal diliyle dirler 

ki, ey baġbân luṭfeyle baňa bir hoş terbiye eyle. Benim derȗnumda 

bi’l-ḳuvve ḳonulan kemâlâtım ṭaşra gele. Birim banâ biň dürlü ve 

sen daḫi kemâl ile yâr ola. İmdi baġçevânıň iyüsi terbiyesinden 

bellüdür ammâ ‘azîziň iplik virdim çulḥaya diyü temsîl ġâyet 

laṭifdir. Ẕîrâ egerçi kemâlât-ı insâniyede eṭvâr-ı menâzil çoḳdur. 
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Velâkin uṣȗli [113b] üçdür: Biri farḳ ve biri cem‘ ve biri cem‘u’l-

cem‘ ki aňa meşâyiḫ farḳ-ı ba‘de’l-cem‘ada derler. Pes imdi iplik 

farḳa yumaḳ cem‘a biz cem‘u’l-cem‘a işâretdir. Aṣıl maḳṣȗd ise 

iplik yumaḳ olmaḳ degildir, belki bez olmaḳdır. Ol ise yumaḳ 

itmemiş. İmdi Ḥaḳḳ'a vâṣıl olduḳdan ṣoňra dönüp ḫalḳı bulmaḳ 

güçdür. Ẕîrâ müstaḳil vücȗdı yoḳdur. Kemâl ise dönüp ḫalḳa 

gelüp Ḥaḳḳ'ı ḫalḳla ḥalḳı Ḥaḳḳ'a âyine bulup eḥâdühümâ ile 

âḫardan maḥcȗb olmaḳdır. İmdi benim ḳalbimiň perîşânı 

ṭururken işimden daḫi bir işim bitmeden sen kâmil olduň diyü beni 

lâf-ı güzâf ile ḫalife idüp kendi gibi şöhret esiri ideyim dir. Bu 

ḥaḳîr-i bîçâre mıṣrî becid becid ıṣmarlar diyü ġâib ṣıġasıyla beyân 

eydügi mürşidiň murâdı ile ṭâlibiň maḳṣȗdı beni uzaḳ olup ve 

mürşidiň ḥâli ṭâlibe ma‘lȗm olup ṭâlibiň maḳṣȗdı mürşide ma‘lȗm 

olmadıġına işâretdir. Ẕîrâ ṭâlib yumaḳ olmaduġuň bildi. Mürşid 

ṭâlibiň bildügin bilmedi. Veyâḫud câiz ki vâsıṭa ile teklif itmiş ola, 

göreyim döner mi diyü ḥaḳîr-i bî-çâre-i Mıṣrî, Yȗnus Ḥażretleriniň 

bu ṭokuz beyâtını şerḥ ve beyân itmeğe ba‘żı iḫvân iltimâsıyla 

tesvîd idüp sekiz ay miḳdârı kaġıd arasında perîşân ḳalmış idi, 
sebeb ol idi ki ‘acabâ ‘azîziň murâdı üzere oldı mı, veyâ olmadı mı? 

Bir gice Yȗnus Ḥażretlerini gördüm. Bu faḳîre ‘aẓîm beşâşet ile 

iltifât gösterüp buyurdılar ki: "Benim ol sözlerime yazdıġıň şerḥi 

çıḳar. Fuḳarâ müntefi‘ olsunlar." dir. ve iplik virdim çulḥaya 
tenbiye yazdıġıň sözi yazma. İşde şu ma‘nâyı yaz diyü yüz yalan 

ma‘nâyı beyân buyurdılar. Bu beyte bir âḫir mâ‘nâ yazılmışdı. 
Ferâġat olunur. Bu ma‘nâ yazıldı.  
[114a] 

Bir serçeniň ḳanadıň ḳırḳ ḳaňlıya yükletdim  

Ḳırḳ çift daḫi çekmedi ḳaldı şöyle kazını  

Bu beyit ṭarîḳat ‘ilminiň şerefini ve lüzȗmunı ve sülȗk ehlini 

sülȗka terġîb beyânındadır. Ve daḫi ẓâhiriň taṣḥihinden bâṭın 

ṭarafına ihtimâm ziyâde güç oldıġını bildirir. İmdi ḳaňlı ile 

yürümek ẓâhir ‘ilmine ḳâbildir. İmdi bâṭın ehliniň ‘ilmi ẓâhirîn 

olan ehl-i riyâya ziyâde aġır gelür. Ẕîrâ riyâ-yı ‘amel âsandır. Her ne 

ḳadar güç ise de pahâsı azdır. Ṣaman gibi ḫulȗṣ ile olan ‘amel 
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güçdür, aġırdır. Lâkin her ne ḳadar az olursa da pahâsı ziyâdedir. 
Altun gibi  

فكر ساعة خير من عبادة  سنت1911 وجذبت من جذبات الرحمان توازي عمل  

 الثقلين 1912  

ve daḫi bunlarda terk vardır ʻameli ḳaňlı ile gitmek gibi degildir 

ẕîrâ ṭarîḳat ehliniň evvel dünyâyı terkdir terk-i melekût ‘âlemine 

ṭoġru uçmaġa ḳanatdır. Murâd-ı yaḳîn ile olan ṭâ‘atdir.            

 لهم اجنحت يطير بغير ريش الي ملكوت رب العالمين 1913            

ya‘ni ehluʼllâhıň ḳanatları vardır, tüyü yoḳdur. Ẕîrâ nurdandur. 

Melakȗt ‘âlemine ṭoġru uçarlar. Ol ḳanat bunlarda terkleri 

sebebiyle ve telḳîn-i meşâyiḫ ile ve mâye-i Muḥammediyye ile ve 

uṣȗl-i esmâya müdâvemet ile ve uṣȗl-i esmâya müdâvemet ile ve 

riyâżet-i şeri‘iye ile tîr-i ḥâṣıl-i kelâm dimek olur ki, ṭarîḳat ehliniň 

en ednâsınıň ḥulȗṣını ve ṣıdḳını ve yaḳînini ve ḥüsn-i i‘tiḳâdını 

ḳırḳ ‘âbidin göňli çekemez. Ẕîrâ bunlarda terk vardır. 

 حب الدنيا رائس كل خطيئة وترك الدنيا رائس كل عبادة 1914               

imdi bir kimse dise olur ki, bir noḫud ḳadar cevheri ḳırḳ ḳaňluya 

yükletdim. Ḥikmet-i murâd anıň ḳıymetidir. Ḥadd-i zâtında [114b 

] yüz altun ider. Bir cevhere ḳırḳ elli ḳaňlı yükletmek ḳâbildir. Bu 

temsîl ehl-i ḥâliň en ednâsınıň ḥâlidir. Ẕîrâ serçe ḳuşların żâ‘îfdir. 

 
1911 "Bir saat tefekkür, bir yıl (nafile) ibadetten daha hayırlıdır." Hadis-i 

şeriftir. (Suyuti, Câmiʻs-sagîr, II/127; Acluni, Keşfüʼl-hafa, 1/310). 
Ayrıca şu makalede de bu hadis, sahih olarak verilmiştir: Ahmet Emin 
Seyhan, "Ebu’l-Hasan El-Harakânî’nin Tefekkür Anlayışı", Turkish 
Studies - International Periodical For The Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, p. 2053-2071. 
1912 "Rahman'ın cezbesine bir saat kapılıp düşünmek de insanların ve 
cinlerin ameline denktir." 
1913 "Onlar, alemlerin Rabbi'nin sırlarına tüysüz kanatlarla uçarlar." 
1914 "Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Dünyayı terk etmek ise her 
ibadetin başıdır." İhtilaflı hadislerden biridir. Ayrıca bakınız: Ferhat 
Gökçe, "İbn Hacer El-Askalânî’ye Nispet Edilen “El-Münebbihât” 
İsimli Eser Üzerine, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 
1, 2017,  s. 235-236. 
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Uzaḳ sefer idemez. A‘lâ mertebede olanlar ṭoġanlar, şâhinler 

gibidir. Aňlar biriniň ‘ilmi ve yaḳînî ve zevḳi yüz biň ‘âbidin 

yaḳınlarından ve ‘amellerinden ziyâdedir. Anların ḳanadını ḳaňlı 
degil belki yer ve gök ve ‘arşı ve kürsi çekemez.  
 

Bir sinek bir ḳartalı ṣalladı urdı yere  
Yalan degil gerçekdir ben de gördüm tozını  

Bu beyit ba‘żı riyâset ve câh ṣâḥibleri olan da‘vâ ṣâḥibleri ve ‘ilmde 

kâmil geçinen cîfe-i dünyâ ḳuzġunlarınıň ve ehl-i ṭarîḳat 

münkirleriniň ḥallerini ve gözde ḫor ve ḥaḳîr ve faḳr u miskîn 

gezen ‘urefâ ve ẓürefânıň kemallerini beyân eyler. Ya‘ni bunların 

ẓâhirleriniň faḳr u fenâsı ve tezellül ve meskenetlerini görüp 

istihzâ ṭarîḳıyla anlara ba‘żı suâl idüp anlardan birisi gözine sinek 

ḳadar görünmeyen ‘urefâ ile söze ve ‘irfâna geldiḳde sinek misâl 

olan faḳr, şâhin gibi olan ḳartalı ḳaldırup yere urdıġın beyân eyler. 

Ya‘ni göze ḫor olan dervîş ‘aẓamet ve şöhret issi olan fülân 
efendiye ġâlib olup ilzâm eyledi. Ben de gördüm tozını didügi ‘azîz 

kendülerde ümmî ve faḳîru’l-ḥâl olup nice zâhidler ve ‘âlimler aňa 

ilzâm ṭarîḳıyla ba‘żı suâl şüru‘ etdiklerinde suallerine cevâbında 

anları ‘âciz etdügini beyân ider. Ya‘ni ol ḥâl baňa da vaḳı‘ oldı. 

Anlar gibi ḳartalları ben daḫi [115a] rast geldim dimekdir.  
 من اخالص هللا اربعين صباحا ينابع العلم من قلبه علي لسانه1915

ḥadd-i zâtında bir kimse ḳırḳ gün ḫâliṣan ve muḥliṣan ṣabâha 

dâḫil olursa ya‘ni ḳırḳ gün ḫulȗṣ üzerine olursa ‘ilm bıñarları anıň 

ḳalbinde lisânı üzerine cârî olur. İmdi bunların ba‘żısı ḳırḳ hafta 

ba‘żısı ḳırḳ yıl ḫulȗṣ üzere ṣabâḥa dâḫil olurlar ve olmuşlardır. Ya 

‘ömründe ḳırḳ gün ḫulȗṣ görmeyen göňle ġâlib olsalar ‘aceb 

midir? İmdi ḳartalıň ve ḳuzġunuň arı ile münâsebeti mi vardır? 

Her ne ḳadar gözde büyük ise de yidügi cîfedir ammâ arı her ne 

ḳadar gözde küçük ise de yidügi güzel ḳoḫular ṣaçaňlar kendüden 

 
1915 "Her kim kırk sabah, samimiyetle Allah'a yönelirse ilim pınarları onun 
kalbinden diline yansır, dilinden fışkırır." manasında bir sözdür. 
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çıḳan güzel lezzetli ballardır. İmdi ṭoġan ve şâhini misaller ile 

münâsebeti olmadıġı bi-ṭarîḳi’l-ȗlâdır.  
 
Bir küt ile güreşdüm elsiz ayaġım aldı  

Şunı da baṣamadım göyündürdi özümi  

Bu beyit yuḳarıdaki beyitden bir miḳdar ‘aceb aňlanduġından yine 

ṭâliblere kesr-i nefs yolını ta‘lîm edib buyurdu ki: Bir küt ile 

güreşdügümden murâd nefisdir ki, ḥubb-ı şehevâtı müzeyyen 

gösterüp dâim arzuyı şetehât ider. Elsizden murâd şeyṭandır ki 

nârdan ḫalḳ olmuşdur. İnsanda ġażab ṣıfatı ol ateşiň yalanından 

olur. Naḳş-ı ṭıfl gibidir, ġıdâsıň virmezsen kesülür. Velâkin 

açlıḳdan beġâyet ḥarâreti ve yübȗset ḥâṣıl olur. Bürȗdet ve 

ruṭȗbet ki nefsiň isteği cânibdir. [115b] Ekl ve şürbdür. Yine 

nefsiň murâdıň virmege mużṭarib olup murâdını virdim. Ya‘ni 

murâdım üzere nefsi yeňemedim dimekdir. Bu beyit yuḳarıdaki 

beytiň żıddıdır. Ya‘ni der ki: Ṣȗretâ her ne ḳadar żâ‘îf isem de her 

‘adȗya izn-i Ḥaḳḳ ile ġâlib olup ellerinden ḫalâṣ oldum ammâ 

nefsiyle şeyṭâna ġâlib olamadım, özümi göyündürdi dir. Ve bu 

beytiň tenbihi vardır ki sâlik ve ‘ârif her ne ḳadar nefsi şeyṭâna 

ġâlib olursa da yine kendügi nefsiň maġlȗbıyla maġlȗb degil ise de 

da‘vâ ehli olmaya fenâ ehli ve ẕül ve iftiḳâr ehli ola. Kendüni dâʼim 

‘âciz ve ẕelîl göstere ve nefsini ‘ucbe düşer düşürmekden ṣaḳına. 

Ẕîrâ her kim nefsini begendi ve anıňla dost oldı, cümleye düşmân 

oldı. Ve her düşmana maġlȗb oldı. ‘Azîz ise de ve her kim ki 

nefsiyle ‘adâvet üzere oldı ve dâim nefsine muḫâlefetden ḫâlî 

olmadı, cümleye ve her ‘adȗye ġâlib oldı. Her ne ḳadar ẕelîl ise de 

pes imdi "küt"den murâd, şehvet ṣıfâtıdır ki, râfi‘adır. Ya‘ni ayaġı 

var, eli yoḳ. Murâd şeyṭandır, ya‘ni murâduʼllâha mevâḳȗt ve 

murâdât nefis ve şeyṭana muḫâlefet üzere oldum. Nefse ġâlib 

olmaḳ vaḳtinde şeyṭân-ı nefse yardım idüp ġażab ṣıfatıyla nefsime 

mu‘în olup ikisi bir olup baňa ġâlib olur. Ve daḫi ‘ibâdete râġıb 

olduḳça şeyṭan beni men‘ ve def‘ iderdi, fâriġ olmazdım. Nefs-i 

şeyṭâna yardım idüp [116a] üzerime kesel bıraġup ‘ibâdet terkini 

sevdürürdi ve lezzet virirdi. Dâʼim bu cenk ile gâh aňlara ġâlib gâh 



501 

 

maġlȗb olurdum bil-külliye ellerinden ḫalâṣ olup şerlerinden emîn 

olamadım diyü sülȗk ehlini bu iki şey ile dâʼim muḫâlefet üzere 

olmaġa ḳandurur. Gör imdi derviş-i ‘aceb sinekdür ki devler ve 

periler ile ḳahramân ve Süleymân gibi cenk ider. Nefis ve şeyṭân 
yaramaz düşmanlardır. Bu ikisiniň elinden enbiyâ ve evliyâ aġlayup 

iňlemekden ḥâlî olmamışlardır. Ẕîrâ bu ikisiniň elinde ḫalâṣ 
olmazlar kendiliginden bil-külliye fâni ola ol ḳurtılur. Ancaḳ,  
 

Ḳaf ṭaġından bir ṭaşı şöyle atdılar baňa  
Öylelik yere düşdi bozayazdı yüzümi  

Ḳaf ṭaġından murâd, şer‘i şerifdir ki, cümle ḫalḳı iḥâṭa idüp 

dâʼiresinde almuşdır. ‘Ulemâʼ-i ‘iẓâm:   

 كثرهم هللا وتولهم ورفع شانهم 1916          

ol ṭaġ üzerinde her cânîbden aḥvâl-i ḫalḳa naẓar idüp ṭurdılar ki 

her ne cânîbden bir ḥalâl ẓuhȗr itmeler olursa eṭrafdan aňa ṭaş 

atup ḳatlimi îcâb veyâ ḥaddimi veyâ te’dîb mi ider? Fi’l-ḥâl emri 

icrâ idüp ol ṭarafıň yıḳılan yerini ta‘mîr iderler. Ẕîrâ memâlik 

intiẓâmı anlarıñ vücudları sebebiyle her ne yüzün bu dîn-i İslâm ve 

şer‘i şerîfe muḫâlif bir kimse görseler veyâ işitseler min-‘indaʼllâh 

bunlara bir ġayret-i dîniye düşer. Anı men‘a çalışırlar. Meşâyiḫ-i 

‘aẓâmıň sözleri ise ekser ya muṭlaḳ olmaġla fehmi ġâyet muġlaḳ 

olup ‘ulemâ bunların muṭlaḳ kelamların şer‘a [116b] muḫâlif ẓan 

idüp ekseriyâ ṭa‘n ṭaşını bunların üzerilerine yuvarlarlar. Velâkin ol 

sözlerden meşâyiḫıň murâdı ‘ulemânıň fehmine ṭulȗ‘ iden ma‘nâ 

olmamaġla anların ṭa‘n ṭaşları meşâyiḫe ṭoḳunmaz. Ẕîrâ üzerine 

hücȗm iderlerse ol süren şer‘a muvâfaḳatini beyân idüp ol ta‘ndan 

ḫalâṣ olurlar. Ol ṭa‘n anlara gelüp yetişmiş olur. Yȗnus Ḥażretleri 

buyurur ki: "‘Ulemâ benim kelâmımı fehm itmemekle baňa ṭa‘n 

ṭaşını itdiler. Benim murâdım aňlarıň aňladıḳları gibi olmamaġla 

ṭaş yol ortasında ḳaldı. Öylelik yol dimekden murâd öyle günün 

ortasıdır. ‘İlm-i ẓâhirde nıṣf-ı ‘ilmdir. Ẕîrâ ‘ilmiň ‘aḳâyid ve a‘mâl-i 

 
1916 "Allah onları çoğaltsın, onların velisi olsun, şan ve şereflerini 
yüceltsin." manasında bir sözdür. 
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müte‘alliḳ olanı ‘ilm-i kelâm ve ‘ilm-i fıḳıhdır ki ‘ilm-i ẓâhirdir ve 

aḫlâḳ ve taṣfiye-i bâṭına müte‘alliḳ olanı ‘ilm-i aḫlâḳ ve ‘ilm-i 

ḥaḳîḳatdir. Ki ol ‘ilm-i bâṭındır. İmdi ‘ulemâʼ-i ẓâhirin ziyâde 
idenleriniň ‘ilmini yol ortasına dekdir. Öylelik didügi aňa işâretdir. 

Buza yazdı yüzümi didügi ya‘ni az ḳaldı. Ki murâdımı aňlayalar ve 

sırrı üzerime farż olan ‘ilmi anlara keşf itmiş olam diyü ḳorḳdum. 

Ẕîrâ bu beyit sırrını keşf itmek küfürdür tefsîr-i ḳâżîde,                 يا
 ا  ي ه  ا الر  س  ول   ب  ل   غ   م  ا ا  ن  ز  ل   ا  ل  ي  ك   م  ن   ر  ب  ك  1917
âyetiniň tefsîrinde der ki esrâr-ı ilâhîden ba‘żı sır vardır ki ifşâsı 

ḥaramdır. Ve iḥyâʼ-i ‘ulȗmda Zeyne’l-‘Âbidîn'den naḳl idüp 
buyururlar ki: beyt,  

 يا رب جوهر عالم لوا ابوح به يقولون لي انت من يعبد الوثنا 1918

[117a] ma‘nâsın lâzım degil ehline ma‘lȗmdur.  
 

Balıḳ ḳavaġa çıḳmış zift ṭurşusın yemege  

Leylek ġarḳa ṭoġurmış baḳ a şunuň sözini  

Balıḳ ilhâm ṭarîḳıyla göňle vârid olan ma‘rifetuʼllâh ki deryâ-yı 

tevḥîdde olur. O deryâ daḫi feżâ-yı dil-i ‘ârifde olur gâhî temevvüç 

idüp mâhî ve deryâ arasında ṭaşra gelenler ‘ârif-i sâḥilde olanlara 

bezl ve nîsâr iderler. Cân u dil lezzetinden ġıdâ-yı rȗḥânîler olurlar. 

Ḳavaḳ bir meyvesiz, boylı, güzel şecerdir. Murâdı da‘vâ-yı ma‘rifet 

andan ḥuşkdır ki esrâr-ı riyâsetdir. Ehluʼllâhı ‘aẓâmıň ‘ibâdet ve 

ıṣṭılâḥatinden ba‘żı kelimâtı ez-berleyüp yanına gelen gözleri 

baġlulara ol ma‘ârif kendi ḥâlî olmaḳ üzere ṣatar. Maḳṣȗdı dünyâyı 

ekl ü bel‘ itmekdir. Zift turşusı didigi oldur ki, ne kendi ḥaẓ ider 

ve ne diňleyenler ḥaẓ iderler. Kendi ḥaẓ itmez ẕîrâ bilür ki, ḥâl 

degildir ve dinleyenler daḫi ḥaẓ idemezler ki ẕîrâ candan gelmeyen 

ma‘rifet lezzetsizdir. Bunun gibileri kâmillerden birisi böyle vaṣf u 
beyân itmişdir. Beyt,  

 
1917 "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et." Maide: 5/67. 
1918 "Bazı ilim cevherleri vardır ki ben onları ifşa etsem bana 'Sen puta 
tapanlardansın.' derler."manasında bir sözdür. 
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 اما الحيام كخيامهم  واري نساءالحي غير نسائها 1919
ya‘ni ma‘rifet sözini câhil diline alur. Dünyâyı yemek içün ‘ârif anı 

görür, tecâhül ider. Ma‘ârif sözlerini ḳarşu sözlere aġâz iderken 

tesettür idügin kâmiller bulurlar. Ẕîrâ leylek ḳarġa ṭoġurmış dimek 

gibi olur. Leylekden murâd Allah'dır ve ehluʼllâh-ı ‘aẓâmdır. Ẕîrâ 

leylek ẓâhirde ekl ve şürb ve tenâsîl yüzünden ḥâlini [117b] ḫalḳa 
gösterir. Ammâ bir seferi vardır ki, anı kimse bilmez. Ol sefer 

nereyedir? Keẕâlik ‘ârif-i biʼllâh olan kâmiliňde ẓâhir ḥalî 

ḫalḳladır. Ammâ bâṭın aḥvâlini kimse bilmez ki nedir ve ‘ârifiň 

göňli ne muṭâla‘ada ve ne ḥaldedir? Yedi ḳat gökleri ve ‘arşı kürsîyi 

arasalar ‘ârif-i billah ne arada idügin bilmezler. Leylek ḳarġa 

ṭoġurmış didügi ekser ehluʼllâh-ı ‘aẓâm tesettür ḥâli ile 

muḳayyedlerdir. Bâ-ḥuṣuṣ, balıġıň ḳavaġa çıḳduġın gördükçe 

ziyâde setrede belki ġayb ḳubbeleriniň altında pinhân olurlar. 

Ḥallerini setr içün câhilâne sözler söylerler. Nitekim ḳavaḳ ‘ârifâne 

söyler ki, tımâr ideler. Dâʼim rif‘atde ola. Leglek câhilâne ḥareket 

idüp kendüsini öyle gösterir. Ḫalḳ baňa iltifât etmesünler 

seferimden girü ḳalmayım diyü ḫalḳ ise ḳavaġıň sözine inanup 

leylek sözine ta‘n idüp baḳ a şunuň sözüne diyü, ta‘yîb ider. Ehil 

olanlara ikisinin de sözine i‘timâd itmeyüp baḳ a şunun sözüne 
diyü ta‘yîb iderler.  
 

Yȗnus bir söz söyledi hiçbir söze beňzemez  
Erenler meclisinde bozar ma‘nî yüzini  
 

ḥadd ve zâtında Yȗnus Emre'niň bu sözi gibi bir söz selefde olan 

meşâyiḫden ṣudȗr itmemişdir. Gerçi ṣuretâ hezeliyyât ve siḥriyyât 

ve mel‘abe-i ṣıbyâna beňzer ammâ bâṭınen ̒ arâyisuʼllâh olan esrâr-

ı ilâhî ve ma‘nâ-i ḥaḳḳânî ebkârîniň yüzlerine maḥremdir. Setr içün 

çekilmiş ṭuvâḳ ve niḳâb gibidir. Tâ sen maḥrem gözi görmeye 

[118a] ve eli irmeye. Yȗnus Emre'ye bu beyt-i ṣaḥîḥ oldur ki, her 

 
1919 "Çadırlarına gelince; söz yani çadırlar  kendi çadırlarına benziyor; 
ancak içindeki  kadınların kendi kadınları olmadığını görüyorum." 
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bir ‘âşıḳ ki bu yolda bir dürlü nişân dikmiş, biri nişân virmedi. 

Nişândan ilerü ve bu ḳaṣîdeniň bir misâlîde buňa beňzer ki, 

buzaġunun burnuna kirpi derisinden burun sâlıḳ bağlarlar, tâ ki 

anası depsin südden emzürmeye diyü, imdi nâ-maḥrem olanlar her 

beytiň ma‘nâsı südini virmezdir. Eydür ve bu ḳaṣîde aġrabu’l-

ġarâibden olup misillü gelmediginden ancaḳ Yȗnus Emre'ye 

maḥṣuṣdur.  
 
 
 

قدس سره العزيز رحمة هللا عليه رحمة واسعة وعلى مشايخ العظام قدساهلل  

والظهير غفر هللا ولوالديه امنه نظر وقراء وقال   هيج  واقع الفراغ بيناسرارهم قد 
 ال  لهم اغفر لكاتبة ولوالديه برحمتك و كرمك الفقير ناجي  اكاهي 1920

م     م   م    

Belgradlı Yaşar Agâhî'nin yâdgârıdır. Kitaplar evine vaḳf. 
[118b]  

كيا  و مصريا   وقيل إذ ا ماجاءهم العربي حقا  على عجل سيملك محال  وقيل وتر 

فيختلفان في قيل وقال يظل السيف في المصري   قتاال  إلى أقصى الخفايا با قتتال   
ًّ سيملك   ويلقوا من بني همدان شخصا  كان حسنه نور الهالل فتلك دالئل المهدي   حقا

 البالد بال محال  نقل شمس المعارف في الجزء  الثالث  1921
  

 
1920 "Allah, sırrını aziz, mübarek eylesin. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. 
Ve Allah'ın rahmeti ve şefkati pîrlermizin, şeyhlerimizin üzerine olsun. 
Allah, onların sırlarını mübarek eylesin. (Gönül) görünenle görünmeyen 
arasında boşluğa düştü. Allah, okuyanların ve düşünenlerin anne babasını 
bağışlasın. (Müellif dedi:) Allahı'm! Kitabı yazanın anne babasını, bu fakir 
nâcî Agâhî kulunu da rahmet ve kereminle bağışla!" 
1921 "Denildi ki: Gerçekten bir Arap aceleyle geldiği zaman şüphesiz ki 
hakim olacak. Denildi ki: Türklerle Mısırlılar dedikodular hakkında ihtilaf 
ediyorlar. Mısırlılara karşı kılıçla savaş sonuna kadar devam edecek. 
Hemadanoğulları’ndan güzelliği hilalin nuru gibi olan bir kişiyle 
buluşacaklar. Bütün bunlar Mehdi’nin gerçek delilleridir. O ülkelere 
muhakkak hakim olacak. Şemsu’l-Meârif üçüncü bölümde nakletti." 
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SONUÇ 

Klasik Türk edebiyatında özellikle son yıllarda şiir mecmuaları 
üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar giderek artmaktadır. Bu 
çalışmaların artmasındaki en büyük nedenlerden biri, 
mecmualarda keşfedilmeyi bekleyen onlarca/yüzlerce şair ve şiirin 
bulunmasıdır. Şiir mecmuaları, edebiyata meraklı kişilerin 
dönemin veya kendinin şiir zevkine uygun şiirleri bir araya 
toplamasıyla oluşmuş edebi eserlerdir. Bu eserler, belli bir 
zümrenin şair ve şiirlerini ihtiva edebileceği gibi çeşitli zümre, tür 
ve temaları içeren şairlerin şiirlerinden de oluşabilir. Mecmualar bu 
yönüyle, gerek yazıldıkları dönem gerekse ihtiva ettikleri şair ve 
şiirleri hakkında araştırmacılara ışık tutmaktadır. Çünkü 
mecmuaların edebiyat tarihi ve özellikle divan şiirine sağladıkları 
en önemli katkıların başında; yaşadığı dönemde meşhur olup 
sonradan ismi unutulmuş şairlerin şiirlerinin ortaya çıkarılmasını 
sağlamak ve divanı olup da çeşitli nedenlerle divanında yer 
almayan şiirlerin gün yüzüne kavuşmasına vesile olmaktır.  

 Bu çalışmada, Ankara Milli Kütüphanede 06 Hk 687/1 
arşiv numarasıyla kayıtlı Mecmua-i Bektaşiye adlı eser ele 
alınmıştır. Eser, toplam 129 varaktan oluşmaktadır. Müstensihi 
İsmail Baba ve istinsah tarihi 1828'dir. Eserde çoğunluğu Alevi-
Bektaşi geleneğinden olmak üzere, Bayramî, Melâmî, Halvetî gibi 
farklı ekol ve tasavvufi görüşlere sahip toplam 75 şairin şiiri yer 
almaktadır. Bu şairlerden 25'inin kim olduğu tam olarak tespit 
edilememiştir.1922 Geriye kalan 50 şairin şiirleri basılı divan, tez, 

 
1922 Bahsi geçen bu şairler ve şiirleri şunlardır: 9a ve 96b'de birer şiiri olan 

Kânî mahlaslı "Faḥr-i Muḥammed server-i Aḥmed" ve "Can tenimi 

yoḳdan vâr eyleyeli cebbâr" dizeleriyle; 15b'de mesnevi nazım şekliyle 
yazılmış fakat oldukça kısa ve "Hacı Bektaş Veli'nin irşadnamelerinde 
buyurduğu" ifadesiyle verilmiş "Ezel bezminde var imiş cânıňız" 

dizesiyle; 34b'de Mukîmî mahlaslı "Yâ Rasȗlî faḫr-i ‘âlem gevher-i deryâ-
yı dîn" dizesiyle; 36a'da isim ya da mahlas olarak hiçbir ize rastlanmayan 

"Eyâ ey cân mülkünüň cânı Muḥammed" dizesiyle; 41a'da Birrî mahlaslı 

"Biḥamdiʼllâh ki es-selâm delîlim Muṣṭafâ geldi" dizesiyle; 69b'de Esad 
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makale, antoloji veya şairlerle ilgili yazılmış akademik, kültürel 
kitapların taranmasıyla karşılaştırmalar yapılmak suretiyle aradaki 
farklılıklar tespit edilmiş ve bu farklılıklar dipnotlarda 
gösterilmiştir. Bu taramalar esnasında mecmuada olup basılı divan 
veya diğer kaynak eserlerde olmayan şiirler tespit edilmiştir. Tespit 
edilen bu şairlerin şiirleri şunlardır: Oğlan Şeyh İbrahim Efendi 

(86b'de "Her nefes ḥaḳḳıyla hemdem tendeki cânım benim" ve 

 
mahlaslı "Ṣanman bizikim beste dil-i nefse ḳavîyüz" dizesiyle; 70b'de 

"Ṭâlibe sırr-ı ezel o şâd-ı kâmil ögredir", 74b'de "Ey esedüʼllâh-ı ġâlib 

şâh-ı merdânım menüm", 75a'da "Çün "elestü rabbiküm" îmân ile iḳrâr 

‘Alî", 75b'de "İste ey ‘âşıḳ Ḫudâ'dan ma‘şȗḳa cânânını" dizeleriyle 

başlayan şiirleri olan Gedayî; 71b'de Kâimî mahlaslı "Tâ ezel bürde-i cȗd 

içre pinhân olmışım" dizesiyle; 73b'de "Ḳalb-i ‘irfanda muḳarrer rȗḥ-ı 

a‘ẓamdır göňül", 101a'da "Gelmeden dünyâya ḳahr-ı dehr-i iz‘ân 

etmişim", 101b'de "Derd-i hicrân yıḳdı cân mülkini cânân bî-ḫaber" 
dizeleriyle başlayan şiirleri olan Nuri; 76b'de Ârif mahlaslı "Emânetdir 

bunı ḫoş dut ḳarışdırma maḳâlât" dizesiyle; 78a'da mahlasının veya 

adının Yusuf olduğu bile şüpheli olan "Ḥamdüliʼllâh ol dürr-i yektâyı 

buldum nidügin" dizesiyle; 81a'da Rızâyî mahlaslı "İftiḥâr-ı enbiyâsın 

şâh-ı merdânım ‘Alî" dizesiyle; 83a'da Sırrî mahlaslı "Ṣun-‘ı ḥaḳdır 

vücȗdım ḳudret-i rabbâniyim" dizesiyle; 84b'de Zâtî mahlaslı "Terk 

ḳılmaḳ anı ümmet olana vâcib degil" dizesiyle; 88a'da Muhyî mahlaslı 

"Cümle ‘âlem bir ḥicabdır aňladıňsa sen anı" dizesiyle; 88b'de Azmî 
adında "Âdem esrâr-ı mümkinâtı bilür" dizesiyle; 89a'da Şerifî mahlaslı 

"Naẓar eyle naẓarıň var ise cânâna naẓar" dizesiyle; 97a'da Lutfî mahlaslı 

"Ne ḥâliňe ḥandânsın ey gözlerim aġla ḳân" dizesiyle; 99a'da "Başladı 

Ḳur’ân-ı ḥażret bâʼ-i bʼismiʼllâhiden", 99b'de "Ȃdem-i ḫâk ṣıfat-ı 

maḥrem-i esmâsın sen" dizeleriyle başlayan şiirleri olan Hayalî; 101b'de 

Süleymânî mahlaslı "Cân u dil meyl eyledi zülfine cânân bî-ḫaber" 
dizesiyle; 103b'de Gulâmî mahlaslı "Ol zamankim ‘âlem-i imkân geldi 
âşikâr" dizesiyle; 106a'da Sâlim mahlaslı "Tâ ezelden ‘aşk içinde ‘âleme 

fâş olmuşuz" dizesiyle; 107a'da Derûnî mahlaslı "Âdem Ḥavvâ deminden 

naṣb oldı bir vekîl" dizesiyle; 108b'de Kul Mustafa adlı "Allah Allah diyüb 

çelik ṣalınur" dizesiyle; 110a'da Sâdıki mahlaslı "Ḫudâ'ya etme ḥâlî dâimâ 
dilden şükür ismin" dizesiyle başlayan şiirleri olan şairlerdir. 
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"Demîdem ḳudret nefḥası nefs-i Raḥmân'dan gelür", 87a'da 
"Allâhıň âyinesi kâmil insan degil mi"dizesiyle başlayan şiirler), 

Hayâlî (99a'da "Başladı Ḳur’ân-ı ḥażret bâʼ-i bʼismiʼllâhiden", ve 

99b'de "Ȃdem-i ḫâk ṣıfat-ı maḥrem-i esmâsın sen" dizeleriyle 

başlayan iki şiir), Kâimi (71b'de "Tâ ezel bürde-i cȗd içre pinhân 
olmışım" dizesiyle müzdeviç muhammes); Muhyî (88a'da "Cümle 

‘âlem bir ḥicabdır aňladıňsa sen anı"), Senâyî (90a'da "Bulur çȗ 

fenâ âḫir ḳaṣr-ı feleğiň bâmı" dizesiyle başlayan mütekerrir 

müsemmen); Seyyid Nesîmî (78b'de "İçmişiz ‘aşḳıň şarâbıň nergis-

i mestâneden", 89b'de "Ey ruḫuň şânında menzil-i âyet-i nȗr", 

92b'de " Yüzüň ḥarfinden ey dilber açıldı cümle bâbuʼllah", 93a'da 

"Zihî insan ki ser-tâ-pâ kelâm-ı fażl-ı Raḥmân'dır ve 106b'de "Ṣâbr 

eyle güzel iste sen cevri ẕelîlâ" dizeleriyle başlayan şiirlerdir.) ve 

Yunus Emre'dir (37a'da "Muḥammed dünyaya geldi", 48a'da " 

Ṭaşdı raḥmet deryâsı ġarḳ oldı cümle ‘âsî", 48b'de "İlḥâm ile dün 

gice seyr itdim Muḥammed'i" ve  66a'daki "Uyan hey ġâfil uyan 

hey ġâfil ‘âşıḳ" dizeleriyle başlayan  şiirlerdir). 
 Bunun yanında şairlerin biyografileri de şiirinin 

dipnotunda kısaca verilmiştir. Kıtʻa, müfred ve beyitler bir ya da 
birden fazla şaire ait olabileceğinden dolayı şair sayısının 
belirlenmesinde bu nazım şekilleri dikkate alınmamıştır. Şairlerin 
yaşadıkları yüzyıllara bakıldığında 13. yy.dan 19.yy.a kadar oldukça 
geniş bir zaman dilimine yayıldıkları görülmektedir. Eserde 
toplamda 174 şiir; divan şiirine ait 14 farklı nazım şekli, bunun 
yanında tekke edebiyatına ait 2 farklı nazım türü yer almaktadır. 
Eserde en fazla kullanılan nazım şekli 67 tane ile gazel, en çok 
kullanılan nazım türü ise 35 tane ile nefes olmuştur. Şiirlerin 
vezinlerine bakıldığında 125 şiir aruz, 49 şiir de hece vezni ile 
yazılmıştır. Eserde bazı şiirler gazel, nutuk, kaside, nefes başlığı 
altında verilmişse de bu şiirler yeniden değerlendirmeye tabi 
tutulmuş ve 25 şiirin nazım şekli ve türü olması gerektiği şekilde 
değiştirilmiştir. Fakat bu değişiklikler sadece dipnotlarda ve şiirin 
başında köşeli parantezle belirtilerek gösterilmiş, şiirin aslî başlık 
veya serlevhalarına dokunulmamıştır.  
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Bu çalışmada varılmak istenen nihai hedef, şiir 
mecmualarının irdelenmesiyle divan şiirinin adeta gizli mahzenleri 
niteliğinde olan şiir mecmualarının önemli bir konumda 
olduğunun fark edilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte, bundan 
sonra mecmualar üzerine yapılacak araştırmalara bu çalışmanın 
kaynaklık edebilmesi, bu alandaki çalışmalara bir basamak 
olabilmesi ve bir nebze de olsa katkı sağlayabilmesidir.  
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