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NESÎMÎ MAHLASLI BİLİNMEYEN BİR HZ. ALİ 
VELÂYET-NÂMESİ VE BAZI YENİ ŞİİRLER

Mustafa ERDOĞAN*

Öz
Bu çalışmada Nesîmî mahlaslı, kaynaklarda geçmeyen ve daha önce 

yayınlanmamış “Velâyet-nâme-i Şâh-ı Velâyet” başlıklı, kaside nazım 
şekline uygun, 36 beyitlik bir manzume ile ikisi murabba, üçü gazel for-
mundaki beş manzume değerlendirilmiş ve metinleri yayımlanmıştır. 

Kısaca din ve tarikat ileri gelenlerinin hayatlarını ve menkıbelerini 
anlatan kitap olarak tarif edilen velâyet-nâmeler, dinî-tasavvufi Türk ede-
biyatının yaygın türlerindendir. Ahmed Yesevî, Mevlânâ, Hâcı Bektaş-ı 
Velî, Seyyid Battal Gâzî, Sarı Saltık, Ahi Evran, Kaygusuz Abdal, Abdal 
Musa vb. birçok din ve tarikat ulusu hakkında bu tarzda eserler yazıl-
mış olmakla birlikte, Hz. Ali hakkında yazılmış bir velâyet-nâmeye ilk 
defa rastlanmaktadır. Yazıda öncelikle bu konu kısaca değerlendirilmiş, 
daha sonra tartışılan ve karıştırılan Nesîmîler meselesine değinilmiştir. 
Türk edebiyatının en ünlü şairlerinden biri olan Seyyid Nesîmî, hayatı 
ve şiirleriyle Türk insanını derinden etkilemiştir. Onun ölümünden sonra 
da kimi zaman aynı mahlasta takipçileri ortaya çıkmıştır. Bunların için-
de en çok tanınanı Kul Nesîmî’dir. Hem mahlas birliği hem de inanç ve 
söyleyiş benzerliği olunca ister istemez bu farklı şairlerin şiirleri karış-
tırılmış, çoğu zaman Nesîmî mahlaslı bütün şiirler Seyyid Nesîmî’ye 
mal edilmiştir. Bunların ayrılması da oldukça güçtür. Bu anlamda ma-
kalede söz konusu Hz. Ali Velâyet-nâmesi’nin ve diğer şiirlerin de hangi 
Nesîmî’ye ait olduğu konusu tartışılmıştır. Ardından Velâyet-nâme’nin ve 
diğer manzumelerin bulunduğu iki yazma nüsha hakkında bilgi verilmiş-
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tir. Ardından Velâyet-nâme’nin ve tespit edilen diğer manzumelerin şekil 
ve muhtevaları üzerinde durulmuştur. Velâyet-nâme’de Hz. Ali’nin bü-
yüklüğü ve kahramanlığı klasik İslami/sünni çizgiden farklı, biraz daha 
mübalağalı ve mitolojik bir tarzda anlatılmaktadır. Ayrıca eserin kurgu ve 
kısmen muhteva itibarıyla Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sindeki bir kıssa ile 
benzerliği dikkati çekmektedir. Bu bakımdan Yemînî’nin Fazîlet-nâme’si 
ile Nesîmî’nin Velâyet-nâme’si arasında bir karşılaştırma da yapılmıştır. 
Diğer manzumelerde ise daha çok Hz. Ali ve Hz. Hüseyin sevgisi dile 
getirilmiştir. Yazının sonunda bahsedilen manzumelerin çeviri yazılı me-
tinleri sunulmuştur. 

Yazının hem Nesîmî mahlasını taşıyan bilinmeyen bir eseri ve yeni 
manzumeleri, hem Hz. Ali hakkında yazılmış, kısmen mitolojik bilinme-
yen bir Velâyet-nâme’yi ortaya koyması, ayrıca Nesîmî tartışmalarına 
dikkati çekmesi bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Hz. Ali, Seyyid Nesîmî, Kul Nesîmî, Velâ-
yet-nâme, divan.

An Unknown “Ali Velayet-Name” with Nesimi Penname and 
Some New Poems

Abstract
In this study, the poem titled as Velayet-name-i Şah-ı Velayet, which 

is not mentioned in the sources and has not been published before, and 
five poems in the form of murabba and gazel are assessed and their texts 
are published. 

Velayat-names, which are briefly described as books describing the 
lives and legends of religious leaders, are one of the common genres in 
religious-mystical Turkish literature. Although such works have been 
written about many religious leaders like Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Seyyid Battal Gazi, Sarı Saltık, Ahi Evran, Kaygusuz 
Abdal, Abdal Musa etc., it is the first velayet-name written about Hazrat 
Ali. In this study the issue is briefly evaluated firstly, and then the issue of 
Nesimis, which has been discussed and confused, is also mentioned in the 
article. Seyyid Nesimi, one of the most famous poets of Turkish literature, 
deeply influenced Turkish people with his life and poems. After his death, 
his followers sometimes appeared in the same penname. The best known 
of these is Kul Nesimi. When both the penname unity and the similarity 
of belief and saying come together, the poems of these different poets are 
inevitably confused, and all the poems with Nesimi penname have been 
attributed to Seyyid Nesimi. These are also very difficult to separate. In 
this sense, the subject that binds Nesimi to Hazrat Ali Velayet-name and 
other poems are discussed in the article. Then, information is given about 
the two manuscripts containing Velayet-name and other verses. Finally, 
the form and content of velayet-name and other identified poems are 
discussed. Hazrat Ali’s greatness and heroism are described in a slightly 
exaggerated and mythological style, different from the classical Islamic 
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/ Sunni line in Velayet-name. The love of Hazrat Ali and Huseyin was 
expressed more in other poems. The transliterated texts of the mentioned 
poems are presented at the end of the article. 

It is thought that the article will be beneficial in terms of revealing 
both an unknown work and new poems bearing Nesimi penname, and a 
partially mythologically unknown Velayet-name written about Hazrat Ali 
and also drawing attention to the discussions on Nesimi.

Keywords: Hazrat Ali, Seyyid Nesimi, Kul Nesimi, Velayet-name, 
divan.

Giriş
Seyyid İmadüddin Nesîmî’nin Türk dünyasının ve edebiyatının en ta-

nınan isimlerinden birisi olduğu malumdur. Onun şiirleri, yüzyılların süz-
gecinden geçerek Türkler’in yaşadığı, Türkçenin konuşulduğu pek çok 
diyara yayılmış ve zevkle okunmuştur. Nitekim bu özelliği sebebiyle 2019 
yılı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Nesîmî 
Yılı olarak ilan edilmiş ve konuyla ilgili çeşitli faaliyet ve yayınlar ya-
pılmıştır. Bununla birlikte; Nesîmî’nin doğum yeri ve yılı, hayatı, trajik 
ölümü, kabri, inanç ve görüşleri ve benzeri hususlar bilinmezlikler ve efsa-
nelerle çevrili olduğu gibi, bazı şiirlerin ona aidiyeti konusunda da pek çok 
sıkıntının olduğu bilinmektedir. Kimi zaman başka şairlerin sözleri ona 
mal edilmiş, kimi zaman da onun şiirleri başkalarına ait gibi gösterilmiştir. 
Onun şiirlerini içeren hiçbir yayının tam olmadığı, konu ile ilgili yeni ya-
yınların ortaya çıktığı da malumdur1. Diğer taraftan, yapılan araştırmalar 
sonucu Türk edebiyatında aynı mahlası kullanan bir başka şairin daha, Kul 
Nesîmî’nin var olduğu ortaya çıkarılmıştır. Konuyla ilgili zamanla daha 
pek çok tartışma ve araştırmanın olacağı anlaşılmaktadır. Biz de bu ko-
nudaki çalışmalara bir katkı olmak üzere, araştırmalarımız sırasında rast-
ladığımız Nesîmî mahlaslı manzum bir Hz. Ali Velâyet-nâmesi’ni ve beş 
manzumeyi bilim dünyasına arz etmek istiyoruz.

Velâyet-nâmelere Dair
İleride ayrıntılı olarak incelenecek ve metni sunulacak olan Velâyet-nâ-

me’nin adı metnin 3. beytinde şair tarafından şu şekilde belirtilmektedir:
Can ḳulaġuŋ ṭut ki Şāh’uŋ sırrını şerḥ eyleyem
Bu Velāyet-nāme-i Şāh-ı Velāyet’de saŋa

1 Türkiye’de ilk olarak Hüseyin Ayan tarafından hazırlanıp yayımlanan Nesimi Divanı’ndan (Ankara, 1990, 
2002, 2014) sonra Nesîmî’nin şiirlerine ek olmak üzere, Ayan neşrinde bulunmayan pek çok manzume tespit 
ve neşredilmiştir. M. Fatih Köksal (2000, 2009), Ömer Zülfe (2005), Filiz Kalyon (2015), Beyhan Kesik-Emre 
Şengül (2017), Mesut Karakaş (2019), Âlim Yıldız (2019), İbrahim Halil Tuğluk (2019), Ahmet Tanyıldız 
(2019), Mehmet Özdemir (2020) bu konuda yayın yapmışlardır. Ayrıca Azerbaycan ve İran’da da konuyla ilgili 
önemli yayınlar yapılmıştır.
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Bu beyte göre ilgili manzumenin tam adı Velāyet-nāme-i Şāh-ı Velā-
yet’tir2. Şâh-ı velâyet yani Hz. Ali Velâyet-nâmesi. Bu bakımdan öncelikle 
velâyet-nâmelerle ilgili biraz bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Sözlükte “yakın olmak, yakınlık” anlamındaki vely (ولى) kökünden 
türeyen velâyet “sevmek; yönelmek, yardım etmek; bir işin sorumluluğu 
kendi üstünde olmak” gibi manalara gelmektedir. Bilindiği üzere velâyet 
hakkına sahip olan kişiye de velî denilmektedir (Kardaş, 2018: 11). Arapça 
velâyet ile Farsça nâme kelimesinin birleşmesinden oluşan ve kısaca veli-
lik kitabı denilebilecek velâyet-nâme, Türk Dil Kurumu tarafından (vela-
yetname yazılışıyla), “tarikat ileri gelenlerinin hayatlarını ve menkıbeleri-
ni anlatan kitap” olarak tarif edilmektedir3. Aynı zamanda edebî bir türe ad 
olan velayet-name/vilayet-name, tanınmış kişilerin, tarikat büyüklerinin 
ya da velî kabul edilen kişilerin yaşamlarını, üstün özelliklerini, hikmetli 
sözlerini ve kerametlerini anlatmak amacıyla yazılmış eserlere denilmek-
tedir. Doğaüstü, akıl ötesi ve hayret uyandıran olayları anlatmasından do-
layı her zaman insanların ilgisini ve dikkatini çeken velayet-nameler, sözlü 
gelenek içerisinde ortaya çıkmış, oluşumunu tamamladıktan sonra yazılı 
eserler haline gelmiştir. Türk Edebiyatında önemli bir edebî tür olan vela-
yet-nameler manzum, mensur veya mensur-manzum karışık olarak tertip 
edilebilirler (Kardaş, 2018: 11). 

11. yüzyıldan başlayarak önce Arapça daha sonra da Farsça ve Türkçe 
menkıbelerin toplandığı eserlerle zengin bir menkıbe edebiyatı gelişmiştir 
(Duran, 2007: 13). Bu türün Türk edebiyatındaki ilk örneği, Karahanlı hü-
kümdarı Satuk Buğra Han’ın hayatı ve Müslümanlığı kabul etmesini konu 
alan Tezkire-i Satuk Buğra Han’dır (Ocak, 1997: 43). Daha sonra Türk 
edebiyatında Seyyid Hârûn-ı Velî, Sadreddin-i Konevî, Seyyid Mahmud 
Hayrânî, Ahmed Yesevî, Lokmân Perende, Hâcı Bektaş-ı Velî, Seyyid Bat-
tal Gâzî, Hacım Sultan, Sarı Saltık, Mevlânâ, Ahi Evran, Kaygusuz Abdal, 
Abdal Musa, Otman Baba, Sultan Şücauddîn Baba, Demir Baba Sultan, 
Akşemseddin gibi isimler etrafında pek çok velâyet-nâme/menâkıb-nâme 
oluşmuştur (Kurtoğlu, 2016: 484).

Bu yazıda üzerinde durulan Velâyet-nâme-i Şâh-ı Velâyet de yukarıda 
anlatılan niteliklere uygun bir eserdir. Manzûme, Türk edebiyatının ünlü 
isimlerinden Nesîmî tarafından İslam dünyasının tanınmış isimlerinden 
Hz. Peygamber’in damadı ve dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin üstün ni-
teliklerini anlatmak ve akabinde onun neslinden gelen on iki imamı övmek 
maksadıyla kaleme alınmıştır. Diğer velâyet-nâmeler gibi bu eserde de do-
ğaüstü, akıl ötesi unsurlara rastlanmaktadır. Sedat Kardaş tarafından yazı-

2  Eserin Hz. Ali’nin faziletlerini anlatan Fazîlet-name ile benzerliği konusu üzerinde ileride ayrıca durulacaktır.
3  https://sozluk.gov.tr/  (erişim tarihi: 25.10.2020)
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lan velâyet-nâmelerle ilgili kitapta, hakkında velâyet-nâme yazılan isimler 
tek tek anlatılırken Hz. Ali’nin adına bu listede rastlanmamıştır (Kardaş, 
2018: 17-45). Hz. Ali, Türklerin çok sevdiği, örnek aldığı, Türk edebi-
yatında da çok etkili olmuş bir insan olmakla birlikte bu esere bakılırsa 
hakkında bu yazıda üzerinde durulan eser dışında başka bir velâyet-nâme 
yazılmamıştır. Bu bakımdan adı geçen eser hem Nesîmî imzasını taşıması 
hem de Hz. Ali hakkında yazılmış bilinen tek velâyet-nâme olması bakı-
mından önemlidir.

Nesîmî ya da Nesîmîler
Türk edebiyatında Nesîmî denilince hemen akla “Ene’l-Hak” dediği 

için derisi yüzülerek öldürüldüğü rivayet edilen Seyyid İmadüddin Nesîmî 
gelmektedir. Asıl adı konusunda bile tartışmalar olan şair, şiirlerinde baş-
ta Nesîmî olmak üzere Hâşimî, Seyyid, Hüseynî, Alî, İmâd gibi mahlas-
ları kullanmıştır. Doğum yeri ve tarihi de net olarak belli değildir. Onun 
doğum yerine dair çok farklı rivayetler varsa da Tebriz, Şiraz yahut Şir-
vanlı olduğuna dair rivayetler ağır basmakta ve bu konudaki tartışmalar 
sürmektedir. İyi bir tahsil gören Nesîmî’nin hayatı ve görüşleri Hurûfîliği 
benimsedikten sonra değişmiştir. Hurûfîliğin kurucusu Fazlullah’ın halife-
si olan Nesîmî, Hurûfîliği yaymak için Bağdat, Şirvan, Bakü gibi şehirleri 
dolaştıktan sonra ilk olarak Sultan Murâd devrinde Anadolu’ya gelmiştir. 
Şairin seyahatlerindeki son durağının Halep olduğu ve burada öldürüldüğü 
söylenmektedir. Nesîmî’nin Halep’te halk tarafından büyük bir kabul gör-
düğü, görüşlerinin yayıldığı söylenmektedir. Bunun da o zamanki iktidarı 
ve onlara yakın ulemayı rahatsız ettiği ve bu yüzden idamına karar veril-
diği anlaşılmaktadır. Ölüm tarihi konusunda da farklı rivayetler olmakla 
birlikte, talebesi Refî’î’nin verdiği bilgilerden onun 1408/1409’dan önce 
öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Türkçe Divanı, Farsça Divanı ve Mukaddi-
metü’l-Hakayık adlı Hurûfîlikle ilgili bir eseri olan Nesîmî, her ne kadar 
Azerî sahasında yetişmiş olsa da Anadolu başta olmak üzere bütün Türk 
dünyasında kabul görmüş büyük bir şairdir. Şiirlerinin dil ve teknik açı-
sından sağlam oluşu, dînî ve tasavvufî bilgi ve görüşlerini çok samimî bir 
şekilde şiirlerine yansıtması ve nihayet efsanevi hayatı onun şiirlerini unu-
tulmaz kılmıştır (Usluer, 2013).

Türk edebiyatı tarihinde Nesîmî diye meşhur olan ikinci şair Kul 
Nesîmî’dir. Halk arasında sık sık Seyyid Nesîmî ile karıştırılan, “Ben 
melâmet hırkasını kendim geydim egnime” şiiriyle meşhur olan bu şai-
rin hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu şairle ilgili bilinenler, 
sadece onun şiirlerinden çıkarılanlar ve bu şiirlerin yorumlarından iba-
rettir. Asıl adı Ali olan şair, yukarıda hayatı anlatılan Seyyid İmadüddin 
Nesîmî’yi çok sevdiği ve onun tesirinde kaldığı için onunla aynı mahlası 
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almış ve şiirlerinde “Nesîmî, Seyyid Nesîmî, Kul Nesîmî, Seyyid” mah-
laslarını kullanmıştır. Ünlü mutasavvıf Said Emre’nin torunlarından olan 
Kul Nesîmî’nin iyi bir eğitim aldığı, Arapçayı öğrendiği, aile geleneğine 
uyarak Bektâşîlik yoluna girdiği, ayrıca tıpkı diğer Nesîmî gibi Hurûfîlik 
görüşlerini benimsediği anlaşılmaktadır. Bu Nesîmî’nin öncekinden farklı 
bir şair olduğuna ilk dikkati çeken ve altı şiirini yayımlayan Sadettin Nüz-
het Ergun ise de (1955: 2/15-19), Kul Nesîmî konusundaki en önemli çalış-
mayı yapan ve şiirlerini yayımlayan Cahit Öztelli (1969) olmuştur. Öztelli, 
diğerinden ayırmak için bu şaire “Kul Nesîmî” adını vermiş, delilleriy-
le onun 17. asırda yaşamış olduğunu ortaya koymuştur. Öztelli’ye göre 
iki şairin ayrıldıkları noktalar ise şunlardır: Seyyid Nesîmî’nin dili Eski 
Anadolu ve Azerbaycan Türkçesi iken, Kul Nesîmî’de dil 17. asır halk ve 
divan şiirinin dilidir. Kul Nesîmî’nin şiirleri umumiyetle 17. asır cönkle-
rinde olduğu gibi, onun şiirlerine yine çoğunlukla 17. asır şairleri nazire 
söylemişlerdir. Diğer taraftan Kul Nesîmî’nin şiirinde Seyyid Nesîmî’nin 
ölümüne ve ilgili şiirin yazıldığı tarihe işaret olduğu gibi, 17. asırda ya-
şanan bazı tarihî olayların ve siyasi hayatın yansıması da bulunmaktadır. 
Örneğin şairin bu yüzyıldaki Osmanlı-İran çekişmesinden bahsedip taraf 
olduğu, Celâlî isyanlarına katıldığı ve tutuklanıp sorguya çekildiği anlaşıl-
maktadır. Öztelli, Kul Nesîmî’nin 107 manzumesini yayımlamıştır. Hem 
hece vezniyle, çok sorunlu olmakla birlikte hem de aruz vezniyle şiir söy-
leyen Kul Nesîmî’nin şiirlerinde; din, tasavvuf, aşk, Hurûfîlik, Bektaşîlik, 
On İki İmam ve özellikle Hz. Ali sevgisinin çokça işlendiği görülmektedir 
(Öztelli, 1969).

Öte yandan mevcut kaynaklara göre bu Nesîmî’ler biliniyorsa da, bel-
ki varlığı ve kimliği konusunda bilginin olmadığı, meçhul Nesîmîlerin de 
olması mümkündür4.

Velâyet-nâme-i Şâh-ı Velâyet Hangi Nesîmî’nin?
Müellif hattı eserlerin az olduğu, şiirlerin umumiyetle sonradan ve 

farklı kişiler tarafından kaydedildiği, üzerinden yüzyıllar geçmiş eski devir 
eserleri için yazarın ya da sahibinin kim olduğu sorunu çok rastlanan bir 
problemdir. Nitekim divan şiirinde de mahlas müşterekliği çeşitli sorunla-
ra, karışıklıklara, hatta kavgalara sebep olmuştur5. Aynı sıkıntı burada da 

4 Nitekim Abdülbaki Gölpınarlı, “İmadeddin Nesîmî’nin ölümünden en aşağı elli yıl sonra hurûfî inançlarını şiirler 
ile tespit edip yayan bir başka Nesîmî var. Bu şair mahlasını her halde Nesîmî’nin şöhreti yüzünden almıştır. Bizce 
hurûfîliği Anadolu’da yayan, Aliyy al-A’la değil Nesîmî ve Nesîmî’nin halifeleridir. Her hâlde bu ikinci Nesîmî’nin 
de bu hususta rolü olmuştur.” demek suretiyle bir başka Nesîmî’den bahsetmektedir. Gölpınarlı, 1973; 131. Yine 
Âmil Çelebioğlu da kekeme diliyle söylenmiş Nesîmî mahlaslı bir şiiri yayımladıktan sonra, “Bu şiirin başka bir 
Nesîmî’ye (mesela Hasta Nesîmî?) ait olması da ihtimal dâhilindedir.” demektedir. Çelebioğlu, 1998; 499.

5 Örneğin, ünlü tarihçi ve biyografi yazarı Gelibolulu Mustafa Âlî, Makâlî mahlaslı aynı devirde yaşayan 
hemşehri iki şairden bahsetmekte ve “... Bu hakîr meclisinde ikisi bile bir yire geldi. Her kangısı bir beyt okudı 
ise ol birisi benümdür da’vâsın itdi...” diyerek mahlas müşterekliğinin karışıklığa ve tartışmaya sebep olduğunu 
söylemektedir. Gelibolulu Mustafa Âlî, 2017: 274. Mahlas müşterekliği konusunda bk. Erdoğan, 2009.
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karşımıza çıkmakta, hatta iş daha da karışmaktadır. Çünkü aynı mahlası 
kullanan, aynı inançlara sahip, benzer hatta kimi zaman aynı konuları işle-
yen şairlerin şiirlerinin karıştırılması kaçınılmaz bir sonuçtur. Üstelik bu-
rada işin sözlü geleneğe dayanan, mevsûk olmayan bir halk edebiyatı tarafı 
da bulunmaktadır. Nitekim uzun yıllar Kul Nesîmî’nin Seyyid Nesîmî’den 
ayrı bir şair olduğu fark edilmemiş, bu iki şair birbiriyle karıştırılmıştır. 
Şiirlerinin de birbirinden ayrılması oldukça zordur.6 Bu yüzden Velâyet-nâ-
me’nin aslında kime ait olduğu konusunda da çok kesin bir hüküm verme-
nin mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü bu konuyu aydınlata-
cak kesin bir bilgi ya da belge olmadığı gibi şiirin başlığında ya da içinde 
doğrudan şairin hangisi olduğuna dair çok ayırıcı, hususi bir işaret ve iz 
de bulunmamaktadır. Nitekim bu manzume ne Seyyid Nesîmî’nin Türk-
çe Divan’ında, ne de Öztelli tarafından yayınlanan Kul Nesîmî’nin şiirle-
ri arasında geçmektedir. İkisinde de görülememiştir (Ayan, 2002; Öztelli, 
1969). Söz konusu manzume, bir yazma nüshada “Nefes-i Seyyid Nesi-
mi”, diğerinde “Fażilet-i Ḥażret-i Şāh-ı Merdān ʿ Aleyhi’s-selām Terceme-i 
Sırr-ı ʿAli Naẓm-ı Seyyid Nesimi” başlığını taşımaktadır. Başlıktaki “Sey-
yid Nesîmî” ifadesi hem İmadüddin Nesîmî hem de Kul Nesîmî için kul-
lanılabilmektedir. Manzumenin sonlarına doğru 33. beyitte ise “Nesîmî” 
mahlası geçmektedir:

Cān u dilden ey Nesimi söyle medḥin bunlaruŋ
Çün saŋa Ḥaḳ’dan ḫiṭāb oldı delil-i innemā

Nüshanın birinin başlığında “Nefes” ifadesi geçmektedir. Bilindiği 
üzere nefes daha ziyade dînî-tasavvufi edebiyatta kullanılan bir terimdir. 
Tahirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügati’nde nefesi şöyle tarif etmektedir: “Bek-
taşî tekkelerinde okunan manzum söz. Nefesler esasen hece vezniyle tan-
zîm olunur ve ayin esnasında saz ile okunurdu. Sonraları aruz ile de nefes 
yazılmıştı.” (Olgun, 1936: 95). Bu noktada manzumenin Kul Nesîmî’ye 
ait olma ihtimali biraz daha ağırlık kazanmaktadır. Çünkü Kul Nesîmî bir 
Alevî, Bektaşî şairidir. Nefes terimi onun şiirleri için daha uygun düşmek-
tedir. Her ne kadar Seyyid Nesîmî bir divan şairi olsa ve şiirleri için nefes 
tabiri çok kullanılmasa da bazı tarikat mensuplarının onun şiirleri için de 
nefes başlığını koyabileceğini göz ardı etmemek lazımdır.  

Aynı nüshada Nesîmî’nin diğer şiirleri için kullanılan başlıklar şu şe-
6 Nitekim M. Fatih Köksal tarafından yazılan “Seyyid Nesîmî’nin Yayımlanmamış Şiirleri” başlıklı bir makalede 

(2009) Seyyid Nesîmî’ye ait olarak gösterilip “Basılı Nesîmî Divanlarının Hiçbirinde Bulunmayan Şiirler”, 
“Türkiye’de Basılı Nesîmî Divanlarında Bulunmayan Şiirler” gibi iddialı başlıklarla yayımlanan 45 şiirden 
11 tanesinin Cahit Öztelli tarafından Köksal’dan 40 yıl önce, 1969 yılında Kul Nesîmî adına yayımlandığı 
görülmektedir. Takip açısından Köksal (K) yayınında bulunan mükerrer şiirler ile Öztelli (Ö) yayınındaki şiir 
numaralarını sırasıyla yazıyoruz: K (İlk bölüm) 4, Ö 81; K 7, Ö 90; K 8, Ö 89; K 9, Ö 91; K 15, Ö 72; K 
(İkinci bölüm, gazeller) 1, Ö 76; K 4, Ö 79; K 10, Ö 98; K 14, Ö 100; K 24, Ö 34; K 25, Ö 41. Buna karşılık 
aynı konuda yayın yapan Ahmet Tanyıldız makalesinde oldukça ihtiyatlı bir dil ve üslup kullanmış, hatta kimi 
şiirlerin şairinin Seyyid Nesîmî mi Kul Nesîmî mi çok net anlaşılamadığını ifade etmiştir. Bk. Tanyıldız, 2019.
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kildedir: Destûr (1b, 77b, 88a, 102a, 122b, 190b, 193b, 195b, 201b, 203a, 
204b, 205a, 207b, 209b, 211b, 212a, ), Gazel-i Nesimî Sultan (23a), Ka-
lenderi (74b, 279b), Gazel (221a, 272a), Gazel-i Nesîmî Baba (221b). Bu 
durum da başlıklarda bir düzenin ve bilincin olmadığını göstermektedir.

Diğer taraftan manzumenin muhtevasına bakıldığında, Hz. Ali’ye yö-
nelik çok büyük bir sevgi ve bağlılık ile 28-32. beyitler arasında, kısaca 
düvaz yahut düvazdeh denilen On İki İmam övgüsü bulunduğu görülmek-
tedir. Bu muhtevanın da daha ziyade Kul Nesîmî’nin şiirleri ile paralellik 
arz ettiği söylenebilir. 

Tarafımızdan bilinen iki yazma nüsha üzerinden kurulan metinde ve-
zin, dil ve ifade kusurlarının pek fazla olmadığı söylenebilir. Bu noktada 
bilindiği kadarıyla Seyyid Nesîmî’nin şiirlerinde vezin sorunları varsa da 
bunlar çok fazla değildir. Hâlbuki Kul Nesîmî’nin Öztelli tarafından yayın-
lanan şiirleri aruz hataları ile doludur. 

Manzumenin diline bakıldığında, eserin ilk bakışta ve genel itibarıyla 
daha çok Klasik Osmanlı Türkçesi özellikleri taşıdığı söylenebilir. Bunun-
la birlikte dikkatli okunduğunda manzumede “açıluban, yirinden turmak, 
ţınmaduŋ, olısar, kalkuban, kaçan, taŋa kalmak” gibi daha çok Eski Anado-
lu Türkçesi’ne ait unsurların bulunduğu da dikkati çekmektedir. Bunlardan 
“tınmamak”, “tana kalmak” gibi fiillerin özellikle 17. asır söz varlığın-
da bulunmayıp daha eski unsurlar olduğu anlaşılmaktadır (Tulum, 2011). 
Diğer taraftan teklik birinci şahıs zamiri elimizdeki iki yazma nüshadan 
birinde (B) “ben”, diğerinde (OE) “men” olarak kayıtlıdır. Sonuç itibarıyla 
manzumenin dilinde de bir ikilemin olduğu, hem Eski Anadolu hem Klasik 
Osmanlı Türkçesi izlerinin bulunduğu görülmektedir. Zaman zaman kar-
şılaşılan eski unsurlar şiirin Seyyid Nesîmî’ye ait olma ihtimalini güçlen-
dirse de Kul Nesimi’nin Seyyid Nesîmî’yi taklit ettiği ve bu yüzden bazı 
eski kelimeleri de kullanmış olabileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.

Yine başka bir husus da bilindiği üzere Seyyid Nesîmî’nin şiirlerinin 
çok önemli bir özelliği Kur’an’dan pek çok izler taşımasıdır. Şairin, her-
hangi bir ayetten iz taşımayan, iktibas ya da telmihte bulunmadığı şiiri yok 
gibidir. Hatta bu yüzden bazı araştırmacılar Seyyid İmadüddin Nesîmî için 
“Kur’an şairi” tabirini kullanmaktadır (Usluer, 2013). Elimizde bulunan 
Velâyet-nâme’de ise bu özelliği pek göremiyoruz. Sadece yukarıda yazılan 
mahlas beytinde kısmi bir iktibas yapılmıştır. Bu durum da manzumenin 
Seyyid Nesîmî’ye ait olma ihtimalini azaltmaktadır. 

Velâyet-nâme’nin içinde bulunduğu yazmalar incelendiği zaman, bun-
larda umûmiyetle Alevî, Bektâşî anlayışına uygun eserlerin bulunduğu 
görülmektedir. Aşağıda bu yazmalarla ilgili geniş bilgi verilecektir. Yaz-
maların tertip edildiği tarih ve derleyicisi belli değildir. Bununla birlikte 
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yazmalarda çoğunlukla XVI. yüzyıl ve sonrasında yaşayan şairlerin eser-
lerinin bulunduğu görülmektedir. 

Özetleyecek olursak şiirin bir nüshada nefes başlığıyla yazılması, me-
tinde Hz. Ali’nin olağanüstü bir şekilde anlatılıp övülmesi, şiirlerin geçtiği 
yazmalardaki diğer eserlerin daha çok Alevi-Bektaşi şairlere ve XVI. asır 
ve sonrasına ait olması gibi hususlar Kul Nesîmî’yi işaret etmektedir. Man-
zumenin dilinden hareketle de kesin bir hükme varmak zordur. 

Velâyet-nâme’nin Yazma Nüshaları
Nesîmî’nin Velâyet-nâme’sinin şimdilik iki yazma nüshasını tespit 

edebildik. Bu yazmaların her ikisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tak-
sim Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı, Nu: Bel_
Yz_K_0388, vr. 58a-60a (Kısaltması: B).

Bir şiir mecmuası olan bu yazmanın özellikleri şu şekildedir: Siyah 
renkli, mukavva üzerine bez cilt, 235x145-150x80 mm. ölçülerinde, top-
lam 332 yaprak (Velâyet-nâme 58a-60a arasında), âharlı sarı renkli kâğıt, 
15 satır, rik’a yazı. Mecmuanın derleyicisi ve derlenme tarihi/müstensi-
hi ve istinsah tarihi kayıtlı değildir. Bununla birlikte yazmanın sonunda 
(329b-331b) bulunan, aynı kalem ve yazıyla, muhtemelen aynı kişi tara-
fından yazılmış mensur Mahabbet-nâme’nin altında 10 Ramazan 1300 (M. 
15 Temmuz 1883) tarihi yer almaktadır. Bu bakımdan mecmuanın da aynı 
yılda derlenmiş/yazılmış olması mümkün ve muhtemeldir. 

Baş (1b)  :Yüzüŋ levḥinde ey dilber açıldı cümle bābu’llah
 Müderrisler oḳur anı beyānı geşt-i kenzu’llah

Son (332b)  : Sırr-ı ekberdir ezelden bilmiş ol kim evliyā
 ʿAḳl irişmez ḳudretine söyledir ol mermeri

Son iki şiir hariç tek kalemden çıkmış ve okunaklı bir yazıyla yazıl-
mış olan eserde, istisnaları olmakla birlikte umumiyetle Alevilik ve Bek-
taşilikle ilgili şiirler bulunmaktadır. Toplam 452 adet manzumenin kayıtlı 
olduğu mecmuadaki şiirlerden 8 tanesinin kime ait olduğu belli değildir. 
Geriye kalan 443 manzume 99 farklı şaire aittir. Bu şairler içinde en fazla 
Sıdkî (92 Şiir), Vehbî (35), Virânî/Vîrân Abdal (34), Nesîmî (30), Kâmil 
(19), Hatâyî (13), Pir Sultan Abdal’ın (12) şiirleri bulunmaktadır. Oldukça 
hacimli ve düzenli olan, içinde ilginç manzumelerin bulunduğu bu mec-
muanın burada ayrıntılı tanıtılıp incelenmesi mümkün değildir. Ayrı çalış-
malara konu olacak hacimde ve önemde bir eserdir.

2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı, Nu: OE_
Yz_1749/9, vr. 8a-9a (Kısaltması: OE).
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Bu yazmanın özellikleri şu şekildedir: Ciltsiz, 220x150-170x110 mm. 
ölçülerinde, toplam 20 varak (Velāyet-nāme 8a-9a arasında), âharlı sarı 
renkli kâğıt, 19 satır, rik’a yazı. Yazmanın derleyicisi ve derlenme tarihi/
müstensihi ve istinsah tarihi kayıtlı değildir. 

Baş (1b) : Fażīlet-nāme Ḥażret-i Şāh-ı Velāyetiŋ Himmetiyle Ḫˇāceniŋ Şekli ve Ṣūreti 
 Kelbe Nesḫ Olduġı Beyānındadır.

 Be-nām-ı Ḳādir ü Ḥayy-ı Ḳadim ü Ferd ü Bi-Hemtā
 SemiǾ [ü] ṢāniǾ ü Mevcūd-ı ǾĀlem Ḫālıḳ-ı Yektā
Son (20a, der-kenār): Goft Mervān Ey Ebū SaǾid-i Ḫudri Ḳad Terike Mā TaǾlem
 Goftem V’elleźi Nefsī Bi-Yedihi Lā-Teǿtūne Bi-Ḫayrin Mimmā aǾlem

Bir mecmua olan bu yazmada çeşitli risaleler ve manzumeler bir araya 
getirilmiştir. Yazmadaki eserler şunlardır: 1. Fażilet-nāme, 1b-3a. 2. Şey-
hoġlı, Beyān-ı Menkabe-i Penc-Keşti (Kerāmāt-ı Şāh-ı Velāyet), 3a-5b. 3. 
Beyān-ı Hilāfet-i Ebūbekir Raḍıya’llāhu ǾAnh, 6a-6b. 4. Mühr-i Ḥacer-i 
Ḥażret-i İmām ǾAlī Kerrema’llāhu Vechehu, 6b. 5. Beyān-ı Mühr-i Ḥaż-
ret-i İmām Ḥasan Raďıya’llāhu ǾAnh, 7a. 6. Beyān-ı Mühr-i Ḥażret-i İmām 
Ḥüseyin Raďıya’llāhu ǾAnh, 7a. 7. Beyān-ı Mühr-i Ḥażret-i İmām Zeynelā-
bidīn Raďıya’llāhu ǾAnh, 7a-7b. 8. Beyān-ı Mühr-i Ḥażret-i İmām Muḥam-
med Bāḳır Raḍıya’llāhu ǾAnh, 7b-8a. 9. Fażilet-i Ḥażret-i Şāh-ı Merdān 
ǾAleyhi’s-selām Terceme-i Sırr-ı ǾAlī Naẓm-ı Seyyid Nesimi Ḳaddesa’llāhu 
Sırrahu, 8a-9a. 10. Guft-i Naẓm-ı Seḥer Abdal, Ḳaṣide-i Ḥelvā vü Nān, 
9a-12b. 11. Fażīlet-nāme-i Şāh-ı Velāyet Ṭabib-i Ḥāẕıḳ-ı Baṣra’dan Ḥaż-
ret-i İmāma..., 13a-13b. 12. Rivāyet ve Naḳiller, 14a. 13. Maṭlab fī-Ḥikā-
yeti’l-İmām Ḥasan, 14b-15b. 14. Muḫtelif Manẓūmeler, 16a. 15. Risāle-i 
Mıṣri Hāẕā Beyānı aḥvāl-i Ḥaşr ve Emr-i MaǾād, 16b-17b. 16. Hāẕā Risā-
le-i Redd-i Ḥulūl ve İttiḥād-ı Bi-Ḥāl, 18a-19a. 17. Ez-Bām-ı Ḳaŝr Fütā-
den-i Yezid-i Pelid ve Cān Ber-Cehennem Süpürden, 19b-20a. 18. Ez-Naḳl 
Min Kitāb-ı Maḳṭel-i Ḥüseyin Li’l-LāmiǾi, 20a7. 

Bu nüshada zaman zaman kırmızı mürekkeple çıkmalar, açıklama ve 
düzeltmeler bulunmaktadır. Bu da nüshanın sonradan birisi tarafından 
kontrol ve tashih edildiğini göstermektedir. Bu nüshanın vezin ve bağlam 
gibi hususlar dikkate alındığında, diğerine nispetle bir derece daha düzgün 
olduğu söylenebilir. 

Belirtilen iki yazma nüsha arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte, 
bunlar eserin genel anlamda yapı ve anlamını etkileyecek çapta değildir. 
Nüshalar arasındaki beyit sayısı ve sırası aynıdır. Çalışmanın metin kıs-
mında nüshalar arasındaki farklar da gösterilmiştir. Ancak farklardan vez-

7 Yazmada bulunan eserlerden “Beyān-ı Menḳabe-i Penc Keşti” ve “Ḳaṣide-i Ḥelvā vü Nān” Fatma Sabiha Kutlar 
tarafından yayınlanmıştır. Bk. Kutlar, 2010; Kutlar, 2011.
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ne ve anlama hiç uygun olmayanlar dipnotta gösterilmemiştir. 

Velâyet-nâme’nin Şekil ve Muhtevasına Dair
Söz konusu Velâyet-nâme, kaside nazım şekline uygun olarak söylen-

miştir. Kafiye örgüsü aa-xa-xa-... biçimindedir. Tamamı 36 beyitten oluşan 
manzumenin planı genel itibarıyla şu şekildedir:

Giriş 1-3. beyitler
Olay/Hikâye 4-26. beyitler
On İki İmam Methiyesi 27-33. beyitler
Dua 34-36. beyitler

Tabii ki bu manzume divan şiirindeki klasik kasidelerden biraz farklı-
dır. Maksud bölümünde, divan edebiyatında daha çok mesnevi ile işlenen 
bir olayın akışı görülmektedir. Fakat netice itibarıyla kafiye yapısı ve bir-
den fazla bölümden meydana gelmesi göz önünde tutulursa nazım şekline 
kaside demekten başka yol görünmemektedir. Diğer taraftan manzumeyi 
bir tasavvuf edebiyatı mahsulü sayıp nazım şeklini nefes kabul etmek de 
mümkündür. 

Eser aruzun remel bahrinin fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün kalıbına 
uygun olarak yazılmıştır. Bununla birlikte müellifin vezni çok önemseme-
diği, zaman zaman vezinde hata ve kusurların olduğu görülmektedir. Bun-
lar metin üzerinde gösterilmiş, küçük müdahalelerle düzeltilebilenler dü-
zeltilmiştir. Manzumede, yalnız elif harfiyle kafiye yapılmıştır. Buna divan 
şiirinde mücerred kafiye, günümüzde ise yarım/tam kafiye denilmektedir. 
Hudâ-ibtidâ-bana-pîşvâ-sana... gibi. 

Muhtevasına bakıldığında, manzumenin asıl konusunun Hz. Ali övgü-
sü olduğu görülmektedir.  Ancak bu övgünün klasik İslami çizgiden biraz 
farklı olduğu, Alevî-Bektaşi bakış açısını taşıdığı söylenebilir. Hz. Ali’nin 
büyüklüğü ve önemi, hayali bir şekilde, Cebrail’in ağzından ve mübala-
ğa edilerek anlatılmaktadır. Yine metinde, Cebrail’in kanadının çocuk Hz. 
Ali’nin öfkeli bir bakışıyla yanması ve Cebrail’in altı bin yıl hasta ve yaralı 
olarak denizde kalması, sonra yine çocuk Hz. Ali’nin merhametli bir bakı-
şıyla iyileşip kanadının çıkması gibi masalımsı, fantastik öğeler de bulun-
maktadır. Ayrıca klasik İslami sünni inanışına göre diğer varlıklardan evvel 
nur-ı Muhammedî’nin yaratıldığı inancı bu eserde diğer varlıklardan önce 
Hz. Ali’nin yaratıldığı şekline getirilmiştir.

Manzumeye, başarılı olmak için her işe besmeleyle başlamak gerekti-
ğini söyleyerek giren şair, ardından sözüne Allah’a hamt ve sırlar kaynağı, 
delil ve öncü dediği Hz. Muhammed ile Hz. Ali’yi överek devam eder. 
Sonrasında okuyucu/dinleyiciye, can kulağını tut ki bu velâyet-nâmede 
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sana Şah’ın sırrını açıklayayım diyerek konuya giriş yapar. Metinde 4. be-
yitten itibaren olay akışı başlamaktadır. Hikâyenin özeti şudur: Bir gün Hz. 
Peygamber ashabıyla mescitte oturmaktadır. Cibril-i Emîn yani Cebrail de 
orada hazır olmuştur. Ansızın kapının açılarak omuzunda Hz. Ali olduğu 
hâlde Selman’ın içeriye girdiğini görürler. Cebrail bunları görünce hemen 
yerinden kalkar ve “ey Allah’ın arslanı hoş geldin” der. Onun kalktığı-
nı gören Hz. Muhammed ve arkadaşları da ayağa kalkarlar. Hz. Ali’yle 
Selman geçip bir yere oturduktan sonra Cebrail de yerine oturur. Bunun 
üzerine arkadaşları Hz. Peygamber’e, bunca yaran u sahabe geldi hiç aldı-
rış etmedin, bunlara saygı göstermenin sebebi nedir, diye sorarlar. Cebra-
il, sözümü dinlerseniz bunun sebebini beyan edeyim diyerek söze başlar. 
Devamında şunları anlatır: İnsan, âlem, gece, gündüz hiç bir şey yokken 
o zamanda Allah beni yarattı. O Celîl olan Allah, bir deniz yaratarak ey 
Cebrail, bu deryada seyret dedi. Bu denizde seyrederken bir oğlan gördüm. 
Ona, Hak Teâlâ (henüz) âlemde hiçbir şeyi yaratmadı, ey oğlan sen nasıl/
ne zaman vücuda geldin, dedim.  O ise bana ansızın öfkeyle öyle bir bakış 
attı ki birdenbire ateş düşüp kanadım yanmağa başladı.  Ey Resul, kanadım 
yandığından o deryada altı bin yıl hasta ve yaralı olarak kaldım. Ansızın 
Cenab-ı Hak’tan bir ses geldi. Ey Cebrail, o oğlanın katına varasın, senin 
bu derdine deva sonunda yine o oğlandan olacaktır, dedi. O zaman vardım 
selam verdim, yalvardım. O da bana merhametle bir baktı ben şifa bul-
dum. Kanadım yeniden çıkıp vücudum yeşerdiğinden hemen o vakit hava 
yüzüne kalkıp safa buldum. İşte o zaman derya yüzünde bana cefa eden, 
Selman’ın omuzundaki bu oğlandır. Ey Allah’ın elçisi, eğer şimdi ona hür-
met etmezsem bana öfkelenmesinden ve bu yeryüzünde tutulup kalmaktan 
korkarım. Cebrail’den bu sözü işitenler, doğru söyledi, müminlerin emiri, 
Allah’ın arslanıdır dediler.  

Metindeki olay örgüsü burada son bulmaktadır. Şair sonrasında eğer 
(Hz. Muhammed) Mustafa’nın şehrine yol bulmak istiyorsan can u gö-
nülden onun evlatlarına doğrulukla uy diyerek okuyucuya nasihat etmekte 
ve ardından on iki imamın övgüsüne geçmektedir. Metinde sırasıyla; Hz. 
Hasan, Hüseyin, Zeynelâbidîn, Muhammed Bâkır, Cafer-i Sâdık, Musa 
Kâzım, Ali Musa’r-Rıza, Taki ve Naki, Askerî ve Mehdî’den bahsedil-
mekte ve bu zatlar övülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere sondan 
dördüncü beyitte mahlasını söyleyen şair, son üç beyitte de günahlarının 
çokluğundan yakınıp dua etmektedir. 

Velâyet-nâme’nin Fazîlet-nâme’yle Alakası
Hem konusunun benzer oluşu hem de bir nüshadaki başlıktan dolayı 

bu eser Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sini hatıra getirmektedir. Bu bakımdan 
adıgeçen eserle Nesîmî’nin eserini karşılaştırmak da faydalı olacaktır. Ön-
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celikle Nesîmî tarafından yazılan eserin gerçek adının Fazîlet ya da Fazî-
let-nâme olmayıp Velāyet-nāme-i Şāh-ı Velāyet olduğu muhakkaktır. Çün-
kü Velâyet-nâme’nin adı metnin daha 3. beytinde şair tarafından şu şekilde 
belirtilmektedir:

Can ḳulaġuŋ ṭut ki Şāh’uŋ sırrını şerḥ eyleyem
Bu Velāyet-nāme-i Şāh-ı Velāyet’de saŋa

Bu beyte göre ilgili manzumenin tam adı Şâh-ı velâyet yani Hz. Ali 
Velâyet-nâmesi’dir. Her ne kadar eserin iki yazma nüshasından biri “Fażi-
let-i Ḥażret-i Şāh-ı Merdān ǾAleyhi’s-Selām Terceme-i Sırr-ı ǾAli Naẓm-ı 
Seyyid Nesimi Ḳaddesa’llāhu Sırrahu” başlığını taşımakta ise de şiir baş-
lıklarının eski Türk edebiyatı metinlerinde çok güvenilir bölümler olma-
dığı, bu başlıkların sonradan müstensih yahut okuyucular tarafından da 
konulmuş olabileceği unutulmamalıdır. Çünkü ortada şairin koyduğu mu-
hakkak olan isimlendirme bulunmaktadır. 

Adı geçen bu iki esere şekil açısından bakıldığında öncelikle Velâ-
yet-nâme’nin kaside, Fazîlet-nâme’nin ise mesnevi nazım şekliyle yazıl-
dığı görülmektedir. Ancak Fazîlet-nâme’nin içinde sık sık kasidelere de 
yer verilmiştir. Velâyet-nâme aruzun remel bahrinin fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/
fâ’ilâtün/fâ’ilün kalıbıyla yazılırken, Fazîlet-nâme temelde hezec bahrinin 
mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün kalıbı ile yazılmıştır. İki yazma nüshası bilinen 
Velâyet-nâme 36 beyitlik küçük bir eserken, Fazîlet-nâme 7408 beyitten 
maydana gelen oldukça hacimli, pek çok yazma nüshası olan, çok okunup 
yayılmış bir kitaptır (Tepeli, 1994).  Bu şeklî farklılıkların ötesinde muh-
teva açısından karşılaştırıldığında Velâyet-nâme ile Fazîlet-nâme arasında 
benzerlikler bulunduğu rahatça anlaşılmaktadır. Sonuçta her iki eser de Hz. 
Ali’nin veliliğini, faziletlerini işlemektedir. Fazîlet-nâme; Şeyh Rükneddin 
tarafından yazılmış, Farsça mensur bir eserden yararlanılarak 1519 yılında 
Yemînî tarafından yazılmış bir eserdir. Fazîlet adı verilen 19 bölümden 
meydana gelmiştir. Eserde temel olarak Hz. Ali’nin hayatı ve menkıbeleri 
işlenmekle birlikte, sık sık Hz. Muhammed, Ehl-i Beyt ve On İki İmam 
sevgisinin de dile getirildiği ve okuyucuya öğüt verildiği görülmektedir.  
Şair, eserinde açıkça belirtmese de muhtemelen Bektaşilik tarikatına men-
suptur (Tepeli, 1994: 2-12). Eserde Hz. Ali’yle ilgili çok farklı olaylar an-
latılmaktadır. Bunlardan biri de 4. Fazîlet’te anlatılan “Cebrail’in Ahvali” 
hakkındaki rivayettir. İşte Fazîlet-nâme’nin Velâyet-nâme ile asıl benzeşen 
kısmı burasıdır. Bu bölüm, Velâyet-nâme ile özellikle kurgu açısından ben-
zemektedir. Tıpkı Velâyet-nâme’de olduğu gibi olay Hz. Peygamber, özel-
likle de Hz. Ali ve Cebrail arasında geçmektedir. Eserin ilgili bölümünü 
şöyle özetlemek mümkündür: Hz. Peygamber bir gün Medine’de ashabıyla 
otururken meclise vahiy için Cebrail gelir ve habercilik vazifesini yapar. 
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Bir süre sonra meclise Hz. Ali giriverir. Normalde ashaba arkasını dönen 
Cebrail, Hz. Ali’yi görünce hemen ayağa kalkar ve ona doğru ilerler. Ona 
çok tazim ve hürmet eder. Bu duruma şaşıran Hz. Muhammed, Cebrail’e 
bu davranışının hikmetini sorar. Bunun üzerine “Ali’dür bil bana üstâd-ı 
evvel” diyerek söze başlayan ve kişinin üstadına hürmet etmesi gerektiğini 
ifade eden Cebrail, başından geçen bir olayı şöyle anlatır: Hak beni ya-
rattığında daha diğer varlıklar yaratılmamıştı. Benden önce birkaç melek 
yaratmışsa da Allah onlara “Ben kimim, siz kimsiniz?” diye sorduğunda 
onlar “Ben benim, sen sensin.” dedikleri için Allah onları yok etti. Sonra 
Allah beni yarattı. Bana da vahiy edip ben kimim diye sordu? Ben de o 
anda âciz kaldım, şaşkın ve hayran bir hâlde kalıp cevap veremedim. Bu-
nun üzerine Allah bana uçmamı emretti. Otuz bin yıl uçup bayıldım. Tam 
düşeceğim zaman Hakk’a sığındım, kuvvet istedim. Yine otuz bin yıl daha 
uçtum. Hep hava idi, yerler yok idi, hiçbir varlığa rastlamadım. Gücüm 
iyice tükendi, Alah’a yalvarmaya başladım. Tam bu sırada gökyüzünde 
boşlukta bir kubbe gördüm. Kapısı olmayan bu yuvarlak kubbenin için-
de ne olduğunu merak ettim. Bunun için Allah’a yalvardım. Birden bire 
kubbede bir kapı açıldı, ben de eşiğine konup içeriye baktığımda içeride 
nurdan bir kandil asılı olduğunu gördüm. Bu nurun yarısı yeşil, yarısı ak 
idi. Ben hayretle bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışırken birden kan-
dilden bir ses geldi: Ey Cebrail, niçin hayran olursun, bu yeşil nur ahir 
zaman peygamberi Hz. Muhammed’in nurudur. Ben de onun amcasının 
oğlu Ali’yim, ak nur da benim nurumdur, dedi. Sonra şöyle devam etti: 
Şimdi yürü menziline var, seni yaratanı bil gafil olma. Hak sana yine ben 
kimim sen kimsin diye sorduğunda; sen Râzık, Hallâk ve Kâdir’sin, ben 
zayıf kulum. Sen ulu padişahsın, ben eksikli kulum de. Haydar bana bunu 
öğrettikten sonra hemen uçtum Hakk’ın huzuruna geldim. Allah yine bana 
“Ben kimim sen kimsin?” diye sordu. Ben de “Sen Hâlık’sın ben mahlû-
kum, sen sultansın ben eksikli kulum.” diye cevap verdim. Bunun üzerine 
Allah “Güzel ve doğru söyledin, muhakkak sen bir mürşide erişmişsin.” 
dedi. Beni vahye emin edip bütün peygamberlere elçi yaptı. Onun için be-
nim ezelde mürşidim ve üstadım nur-ı Ali’dir. Bu yüzden ona hürmet ve 
tazim ettim. Cebrail bunu söyledikten sonra uçup gider. Ardından Hz. Pey-
gamber ashabına Cebrail’den dinlediklerini nakledip Hz. Ali’nin önemine 
dair sözler söyler. Fazîlet-nâme’nin ilgili bölümü nübüvvet, velayet, Hz. 
Muhammed ve Hz. Ali’nin övgüsü konularında devam edip gitmektedir. 
(Tepeli, 1994: 220-227).

Sonuç itibarıyla Fazîlet-nâme ile Velâyet-nâme arasında şekli bazı 
farklılıklar olsa da kurgu ve umumi anlamda içerik bakımından benzer-
likler olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi iki hikâye de kurgu 
açısından aynıdır. Yalnız Cebrail’in Hz. Ali’ye tazim sebebi iki hikâyede 
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birbirinden farklı değerlendirilmiş; Fazîlet-nâme’de sevgi, Velâyet-nâ-
me’de korku duygusu kullanılmıştır. Fazîlet-nâme’de diğer varlıklar ya-
ratılmadan önce nûr-ı Muhammedî ve nûr-ı Ali’nin birlikte yaratılmış 
olduğu ifade edilirken, Velâyet-nâme’de nûr-ı Muhammedî’den hiç söz 
edilmemiş, çocuk Hz. Ali diğer varlıklardan daha önce yaratılmış gibi gös-
terilmiştir. Fazîlet-nâme’de olayın daha ayrıntılı, dil ve üslup açısından 
daha düzgün bir şekilde anlatıldığını da belirtmekte fayda vardır. Bir başka 
açıdan Velâyet-nâme, Fazîlet-nâme’nin biraz özeti gibi de görünmektedir. 
Ancak Velâyet-nâme’nin telif tarihi belli olmadığından hangisinin hangi-
sinden etkilendiği konusunda çok net bir şey söylemek mümkün değilse 
de, Fazîlet-nâme’nin 1519’da yazılmış, çok yaygın, çok sevilip okunmuş, 
dil ve üslup itibarıyla çok daha düzgün bir eser olması, Velâyet-nâme’nin 
belki de XVII. asırda Kul Nesîmî tarafından Fazîlet-nâme’den ilhamla, 
onun etkisiyle yazılmış bir eser olabileceğini akla getirmektedir.

Diğer Manzumeler
Yukarıda bahsedilen Velayet-nâme’nin de içinde bulunduğu B nüsha-

sında 99 farklı şaire ait 452 adet manzume bulunmaktadır. Nesimî mec-
muada en fazla şiiri olan şairlerden biridir. Mecmuada Nesimî mahlaslı 30 
manzume bulunmaktadır. Bu 30 manzumeden 23’ü daha önceden Cahit 
Öztelli ve Hüseyin Ayan tarafından neşredilmiştir. Geriye kalan 7 man-
zumeden 2’si de, bazı farklılıklar olsa da yakın zamanlarda Filiz Kalyon 
(2015: 786) ve Ahmet Tanyıldız (2019: 166) tarafından, bir manzume de 
Qahramanov (1973: II/587, III/156) ve Sadîq (2008: 165) tarafından Arap 
harfli olarak neşredilmiştir. Mecmuadaki 4 manzume ise bildiğimiz ka-
darıyla bugüne kadar hiç neşredilmemiştir ve Velâyet-nâme gibi ilk defa 
tarafımızca yayımlanmaktadır. Bu manzumelerin şekil ve muhteva özel-
liklerinden biraz bahsetmekte fayda vardır.

Tarafımızca yayımlanan 5 manzumeden ilk ikisi murabba nazım şekli-
ne uymaktadır. Diğer üç manzume ise gazel şekline uygundur. Murabba-
lardan birincisi 16 bentten oluşmaktadır ve aruzun fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾi-
lün kalıbıyla söylenmiştir. İkinci murabba ise 11 bentten oluşmaktadır ve 
fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün aruz kalıbına uymaktadır. Her iki man-
zumede de vezin sorunları bulunduğu, hatta bazı mısraların vezne hiç uy-
madığı görülmektedir. Gazellerin üçü de yine fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/
fāǾilün kalıbıyla söylenmiştir. Gazeller sırasıyla 6, 5 ve 19 beyitten müte-
şekkildir. 

Murabbalardan ilki mütekerrir olup “Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli” 
dizesi her bent sonunda tekrarlanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere 
bu manzume esas olarak Hz. Ali övgüsü üzerinedir. Bununla birlikte 12. 

58a
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bentten itibaren on iki imamdan Hz. Hasan, Hüseyin, Bakır, Kâzım, Taki, 
Naki, Rıza, Mehdî ve Askerî’nin adları da geçmekte ve övgüleri yapılmak-
tadır. 15. bentte mahlasını söyleyen şair, en son bentte ise Hz. Ali sevgisini 
ifrata varır bir şekilde ifade ederek sözünü bitirmektedir. 

İkinci murabba da mütekerrir olup “Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın 
yā ǾAli” dizesi her bent sonunda tekrarlanmaktadır. Metinde umumiyetle 
Hz. Muhammed’le ilişkilendirilerek Hz. Ali övülmektedir. Nesîmî mahlası 
11. ve son beyitte geçmektedir.

Üçüncü manzume mecmuada “Destûr” başlığıyla yazılmıştır. Gazel 
şeklinde kafiyelenen manzume, toplam 6 beyitten oluşmaktadır. Metin-
de Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yle başlanıp sırasıyla Hz. Hasan, Hüseyin, 
Zeyne’l-âbidîn, Muhammed Bâkır, Ca’fer-i Sâdık, Musa-i Kâzım, Hasa-
nü’l-Askerî ve Mehdî isimleri geçmekte ve çeşitli yönleriyle bu insanlar 
övülmektedir. Şairin mahlası 6. beyitte anılmıştır.

Dördüncü manzume de yine aynı başlıkla yazılmıştır. Gazel şeklindeki 
manzumede ilahî aşk, bu aşkın verdiği sarhoşluk gibi tasavvufi konulardan 
bahsedilmektedir. 5. ve son beyitte Nesîmî mahlası geçmektedir. 

Çalışmamızda yayınlanan beşinci ve son mazume de yine “Destûr” 
başlığıyla yazılmıştır. Gazel şeklindeki manzumede “-sın yā Ḥüseyn İbn-i 
ǾAli” ifadesi redif olarak her beyit sonunda tekrar edilmektedir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere şiirde Hz. Hüseyin çeşitli yönleriyle methedilmektedir. 
10. beyitten itibaren söz Hz. Hüseyin’in Kerbela şehidi olması konusuna 
getirilmekte, 13. beyitten itibaren de on iki imamın isimleri anılıp övgüleri 
yapılmaktadır. Şairin mahlası 19. ve son beyitte geçmektedir.

Sonuç
Türk edebiyatının en ünlü isimlerinden olan Nesîmî’nin hayatı gibi şi-

irleri de kısmen karmaşık ve tartışmalıdır. Çünkü Nesîmî’den sonra yaşa-
yan ve onu taklit ve takip eden bazı şairler, aynı mahlasla ve benzer çizgide 
şiirler söylemişler, bu da şiirlerin ve sahiplerinin karışmasına sebep olmuş-
tur. Bu noktada Seyyid Nesîmî ile en çok karıştırılan şair Kul Nesîmî’dir. 
Kimi araştırmacıların Seyyid Nesîmî’ye ait olduğunu söylediği şiirler, 
bazı araştırmacılar tarafından Kul Nesîmî’ye izafe edilmiştir. Bu şiirleri 
ayırmada yüzde yüz kesin bir ölçütün olduğunu söylemek de zordur. Hâlâ 
Nesîmî mahlaslı bilinmeyen şiirlerin çıkması bu konudaki araştırmaların 
ve tartışmaların devam edeceğini göstermektedir. 

Bu makalede de, bildiğimiz kadarıyla daha önce Latin harfli metni 
yayımlanmamış Nesîmî mahlaslı 36 beyitlik Velâyet-nâme-i Şâh-ı Velâyet 
isimli bir mesnevi ile ikisi murabba, üçü gazel şeklinde beş farklı manzume 
ilgililerin dikkatine sunulmuştur. Hem kısmen Fazîlet-nâme’ye benzeyen 
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Velâyet-nâme, hem de diğer manzumeler genel olarak değerlendirildiğin-
de, bunlarda Hz. Ali sevgisinin ağırlıklı olarak işlendiği ve Alevî-Bektaşi 
şiir geleneğinin ve fikrî anlayışının izlerinin olduğu görülmektedir.

Hem Nesîmî mahlasını taşıyan bilinmeyen bir eser ve şiirler olması 
hem Hz. Ali hakkında yazılmış bilinmeyen bir velâyet-nâme olması bakı-
mından bize göre ilginç ve önemli olan bu manzumeleri ilgililerin dikka-
tine arz ediyoruz. 

[B 58a; OE 8a]

FAŻİLET-İ ḤAŻRET-İ ŞĀH-I MERDĀN ǾALEYHİ’S-SELĀM 
TERCEME-İ SIRR-I ǾALİ NAẒM-I SEYYİD NESİMİ ḲADDESA’ 
LLĀHU SIRRAHU8 

 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
1 Ger dilerseŋ fetḥ [u] nuŝret vire ol Bāri Ḫudā
 Evvel Allah adını her işde eyle ibtidā9 

2 Ḥamd-i Ḥaḳ’dan ṣoŋra nūr-ı Muṣṭafā medḥ-i ǾAli
 MaǾden-i esrārdur bunlar delil ü pişvā

3 Can ḳulaġuŋ ṭut ki Şāh’uŋ sırrını şerḥ eyleyem
 Bu Velāyet-nāme-i Şāh-ı Velāyet’de saŋa

4 Bir gün oturmış-ıdı mescidde ol faḫr-i rüsül10

 [Şehr-i Ǿilm] ü evvel-i sulṭān-ı din bedrü’d-dücā

5 Ol gün anda ḥāżır olmış-ıdı Cibril-i Emin11

 Ḥażret-i Rabbü’l-Ǿalādan daḫı ḳılmışdı edā

6 Açıluban mescidüŋ ḳapusı cümle gördiler
 Nā-gehān Selmān omuzında ǾAliyyü’l-Murtażā

[B 58b]

8 Başlık: NEFES-İ SEYYİD NESĪMĪ B.
9 Allah: - B.
10 Rüsül: resūl B. / “Şehr-i Ǿilm” yerinde B’de “behr-i Ǿilmem”, OE’de “Behrin-i Ǿālem” olmakla birlikte, bu 

ifadeler metne hem vezin hem de anlam itibarıyla uygun değildir. İfadenin müstensihler tarafından yanlış 
yazılmış olması muhtemeldir.

11 Mısra OE’de “Ol anda ḥāżır oturmış-ıdı geldi Cibril-i Emin” şeklindedir.
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7 Cebraǿil bunları gördi ṭurdı yirinden o dem12

 Didi ḫoş geldüŋ eyā şir-i Ḫudā ḫayru’l-verā

8 Anı gördi Muṣṭafā hem ṭurdı yirinden hemān
 Cümle aṣḥāb-ile yārān ṭurdılar başdan başa

9 Şāh’la Selman geçüp bir yirde ḳıldılar ḳarār
 Cebra’il andan oturdı yirine ey bā-ṣafā

[OE 8b]

10 Didiler cümle ṣaḥābe ey Resūl-i pāk-din13

 Göŋlümüzden her ne kim geçdi bize ḳıl rūşenā

11 Bunca yārān u ṣaḥābe geldiler hiç ṭınmaduŋ14

 Bunlara taǾẓim ḳılmaġa sebeb nedür n’ola15

12 Cebraǿil didi ki diŋle sözüm ey şāh-ı cihān16

 Eyleyem taṭrir bu sırruŋ beyānın ben saŋa

13 ǾĀlem ü Ǿādem daḫı yoġ-ıdı bu leyl ü nehār
 Ḥaḳ beni yaratdı ol dem ey Resūl-i kibriyā17

14 Bir deŋiz yaratdı ṣunǾından hemān dem ol Celil18

 Didi kim yā Cebraǿil seyr eyle deryādan yaŋa
[B 59a]

12 o dem: hemān B.
13 Didiler: Didiler ki B; ṣaḥābe: aṣhāb B.
14 OE’de “ṭınmaduŋ” kelimesinin üzerine kırmızı mürekkeple bir işaret konulmuş ve mısra başına da yine kırmızı 

mürekkeple “ḳalḳmadun” kelimesi yazılmıştır.
15 ḳılmaġa sebeb nedür nola: ḳılmaḳdan sebeb neydi buŋa OE.
16 Bu mısradaki “ki” yazmalarda “kim” şeklindedir. Vezinden dolayı “ki” olarak okunmuştur.
17 “beni” OE’de normal mısrada “meni” olarak yazılmış, sonradan kelimenin üzerine kırmızı renkli bir işaret 

konulmuş ve mısradan sonra yine kırmızı mürekkeple “beni” yazılmıştır.
18 dem: - B. / deryādan yaŋa: deryāda baŋa B.
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15 Seyr iderdüm dāǿimā deryāda ey ḫayru’l-verā19

 Gördüm ol deryāda bir oġlan didüm kim ben aŋa

16 Ḥaḳ TeǾālā virmedi Ǿālemde bir şeyǿe vücūd
 Sen ḳaçan geldüŋ vücūda söyle ey oġlan baŋa

17 Nā-gehān bir kez nažar ķıldı baŋa ol ḫışm-ıla
 Ol zamān od ṭutuşup yandı ḳanadum bā-cefā20

18 Çün ḳanadum yandı ol deryā yüzinde yā Resūl
 Altı biŋ yıl ḳaldum ol deryā yüzinde mübtelā21

19 Ḫaste vü mecrūħ olup deryāda ḳaldum nice yıl
 Ḥażret-i Rabbü’l-Ǿalādan nā-gehān geldi nidā

20 Didi ol oġlan ḳatına varasın yā Cebraǿil
 Āḫir andan olısardur işbu derdine devā22

21 Ol zamān vardum niyāz itdüm tażarruǾ eyledüm23

 Merḥametle bir naẓar ḳıldı baŋa buldum şifā
[B 59b]

22 Çün ḳanadum bitdi ol demde vücūdumda hemān24

 Ḳalḳuban ol dem hevā yüzine buldum ben ṣafā

23 Ol bu oġlandur ki binmiş omuzına yā Resūl25

 Ol zamān deryā yüzinde baŋa ḳılmışdı cefā

19 ḫayru’l-verā: kān-ı kerem B
20 yandı ḳanadum bā-cefā: ḳanadum yanmaġa B.
21 deryā yüzinde: deryāda oldum B.
22 derdine: derdime B.
23 niyāz itdüm: selām virdüm B. / İkinci mısra OE’de şu şekildedir: Bir naẓar ḳıldı ol oġlan buldum ol demde şifā.
24 ol demde vücūdumda: sebz oldı vücūdum pes B. / buldum ben ṣafā: oldum bā-rehā OE.
25 binmiş omuzına yā Resūl: Selmān’uŋ omuzundadur B. / ḳılmışdı: ḳılmışdur B.
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24 Yā Resūla’llah eger taǾẓīm ḳılmayam bu dem26

 Bir ġażab ḳıla ḳalam bu yir yüzinde mübtelā

25 Cebraǿil’den çünki bu sözi işitdi bilmeyen27

 Didiler ṣaddaḳ emirü’l-müǿminin şir-i Ḫudā

26 Cümle müǿminler bu muǾcizden hemān dem oldı şād28

 Müşrik ü ehl-i nifāḳ inkār idüp ḳaldı ṭaŋa

27 Ger dilerseŋ Muṣṭafā’nuŋ şehrine yol bulasın
 Cān u dilden Murtażā’nuŋ āline ḳıl iḳtidā29

[OE 9a]

28 Ol Ḥasan sulṭān-ı şübbān ehl-i cennetdür yaḳin30

 Hem imām-ı muḳtedādur Şah Ḥüseyn-i Kerbelā

29 Pişvā-yı ehl-i dindür Şāh Zeyne’l-Ǿābidin
 Hem Muḥammed Bāḳır ol sulṭān-ı din bedrü’d-dücā31

[B 60a]

30 CaǾfer-i Ṣādıḳ’dan iste her ne maḳṣūduŋ ki var
 Mūsi-i Kāẓım daḫı hem Şāh ǾAli Mūsi Rıżā

31 Ol Taḳiyy-i müttaḳi sulṭān-ı din Şāh-ı Naḳi32

 ǾAskeri’dür ol imām u Ǿārif-i ḫayru’l-verā

32 Naḳd-i şāh-ı evliyādur ḫˇāce-i ins ü melek
 Mehdi-i ṣāḥib-zamāndur ol emir ü pişvā33

26 B’de “bu” kelimesinden önce “ben” varsa da vezin ve anlamca gereksizdir; dem: gün OE.
27 çünki bu sözi işitdi: işitdiler bu sözi B. / ṣaddaḳ: ṣıdk-ı B.
28 hemān dem: sevindi B. / ehl-i nifāḳ: Mervān olan OE; ḳaldı ṭaŋa: ḳıldı saŋa B.
29 Murtażā’nuŋ āline ḳıl: āline ṣıdḳ-ıla eyle B.
30 şübbān ehl-i cennetdür: şāh-ı cennetden B. Sadece OE’de olan “şübbān” kelimesi burada da “šebāt” şeklinde 

yazılmıştır. / Hem: o B.
31 din: - OE.
32 Taḳiyy-i: Taḳī vü B. /imām u: imām-ı B.
33 emīr ü: emir-i B.
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33 Cān u dilden ey Nesimi söyle medḥin bunlaruŋ
 Çün saŋa Ḥaḳ’dan ḫiṭāb oldı delil-i innemā34

34 Cürmümüz çoḳdur ḥużūruŋda eyā şāh-ı kerem
 Bendenüŋ işi ḫatādur dāǿimā şāhuŋ Ǿaṭā35

35 Ḳıblegāhıdur cemālüŋ cümle ḥācāt ehlinüŋ
 MaǾden-i luṭf u keremdür menbaǾ-ı cūd u seḫā36

36 Āstān-ı ḥażretüŋden yā emīre’l-müǿminin
 Cümle ḥācāt ehlinüŋ ḥācetlerin eyle revā

[B 60b]
 Temmet. 

34 Çün: Kim OE; “innemā”nın bir ayetten alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu ayetin hangisi olduğunu kesin 
söylemek biraz zordur. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de bu ayet pek çok kez geçmektedir. Bu ifadeyle başlayan en 
bilinen ayet Yasin suresinde geçen “İnnemâ emruhu izâ erâde şey’en...” diye başlayan ayettir. Kur’ân, 36/82. 
Diğer ayetler için bk. Yılmaz, 2013: 299-302. OE’de bu beytin başına “muǿaḫḫar”, en son beytin yanına da 
“muḳaddem” yazılmak suretiyle beyitlerin yer değiştirmesi gerektiğine işaret edilmişse de metnin bağlamı ve 
planı göz önüne alındığında buna gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

35 ḫaṭādur dāǿimā: günāh itmek-durur OE.
36 luṭf u keremdür: dürr-i kerāmet OE.
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 DİĞER ŞİİRLER37

  138

1 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
 Yā ǾAli yā Şāh Sulṭān-ı Veli
 Dimişüz Ǿışḳuŋ belāsına beli
 Yüz urup dergāha açdıḳ [biz] eli
 Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli*39

2 Yoluna cān virmeyen ādem degül
 ǾIşḳuŋ ile geçmeyen dem dem degül
 Bir nefes sensüz göŋül ḥurrem degül
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*40

3 Cümle cānlar cānınuŋ cānānısın
 Ḥaḳ-ṣıfat serverlerüŋ sultānısın
 Derdmend üftādeler dermānısın
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

4 Luṭfuŋ ile buldı bu Ǿālem ḥayāt
 Ḳahruŋ öŋünde ḳamusı bī-šebāt
 Āsitānuŋdur ḳamu ġamdan necāt
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

5 Nuṭḳ-ı Ǿālem genc-i Ǿālemdür ṭapuŋ
 ǾAlleme’l-esmāda Ǿālemdür ṭapuŋ
 Ne diyem Şāh İsm-i AǾẓam’dur ṭapuŋ
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

37 Bu şiirlerde sık sık vezin sorunlarına rastlanmaktadır. Vezni bozuk, eksik ya da hatalı olan mısralarda tek tek 
dipnot düşmek yerine, vezni bozuk olan mısranın sonuna yıldız (*) işaretinin konulması uygun görülmüşür.

38 B 7b-9b.
39 Mısra şöyle olsa vezin düzelirdi: “Yā ǾAliyy ü yā ǾAliyy ü yā ǾAlī”
40 Bent sonlarında tekrar edilen 4. mısra, ilk bentten sonraki bentlerde yazılmamış, buraya sadece “eyżan” ifadesi 

yazılmıştır.
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6 Ḳuluŋ olmayanda yoḳ imān u din
 Ṭaşa çalsun başını div-i laǾīn
 Maẓhar-ı sulṭān-ı Rabbü’l-Ǿālemīn
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

7 Müşrik-i ḫod-bin Ḫudā-bin olmadı41

 Zāġ-ı murdār oldı şāhin olmadı
 Ḳullaruŋ Ǿālemde ġamgin olmadı 

 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*42

8 Emr Ḥaḳ’dan irdi [bu ki] yā ḳalem
 Eyle bi-smillāh[ı] levḥ üzre raḳam 
 Şaḳḳ olup rāz eydüben didi Ādem43

 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

9 Ḳudretinden çün yaratdı ādemi
 Ādeme ḳıldı musaḫḫar Ǿālemi
 Oḳudı ẕātında İsm-i AǾẓam’ı
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

10 Aḥmed-i muḫtār Faḫrü’l-mürselin
 Sırr-ı Raḥmān raḥmeten li’l-Ǿālemīn
 Ḫāteminde bu idi naḳşın nigīn44

 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

11 Murtażā ol nūr-ı pāk-i Ẕü’l-celāl
 Lem-yezel bi-Ǿayb ẕāt-ı lem-yezāl
 Hem ṭapuŋ miftāḥıdur ebü’l-kemāl
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

41 Mısradaki “Ḫudā-bin” yazmada yanlışlıkla “Ḫudā bilmeyen” olarak yazılmıştır. Ancak hem vezinden, hem 
kafiyeden hem de anlamdan ifadenin “Ḫudā-bin” olması gerektiği anlaşılmaktadır.

42 ķullaruŋ” yazmada “ķulların” olarak yazılmıştır.
43 Mısradaki “didi Ādem” yerinde yazmada “didüm ādem” bulunmaktadır. Bk.  Bu ifadenin “didim o dem” 

şeklinde olması da muhtemelse de hem anlamca hem de Ādem’den dolayı daha zayıftır.
44 “naḳşın” kelimesi yazmada şın harfinin noktaları unutularak “naksin” gibi yazılmıştır.
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12 Ḥaḳḳı didār-ı Ḥasan’lıġı Ḥüseyn (?)
 [Hem] ġaribdür dü belā-yı şāh-ı din
 Sırr-ı Bāḳır ḥaḳḳ feyz-i nūr-ı Ǿayn
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

13 Ǿİlm-i ŝādıḳ ḫatm-ı Kāẓım ḥürmeti
 Şah Taḳi vü yā Naḳi’nüŋ şefkati
 Şah Rıżā’nuŋ ḥaḳḳı Ǿizz ü rifǾati
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

14 Ḥaḳḳ-ı Şāh-ı Mehdi-i ŝāḳib-liḳā
 Ḥaḳḳ-ı Şāh-ı ǾAskeri vü bā-ṣafā
 Bir nefes ḳılma bizi senden cüdā
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

15 Yā ǾAlī bu ḫaste-dil bi-çāre-ten
 Bu Nesimi Seyyid-i Āl-i Ḥasan
 Bi-ḳarār itmiş anı ḥasbe’l-vaṭan
 [Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli]*

16 Ṣādıḳ u maḳṣūd sensin yā ǾAli
 Şāhid [ü] meşhūd sensin yā ǾAli45

 Ḳıble vü maǾbūd sensin yā ǾAlī
 Yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli yā ǾAli*
  ***
  246

1 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
 Ḥaydar-ı Kerrār ṣafiyyü’l-Murtażā’sın yā ǾAlī
 MaǾden-i Ǿilm [ü] velāyet Murtażā’sın yā ǾAlī
 Çün Muħammed Muṣṭafā’ya ibtidāsın yā ǾAlī
 Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli47

45 meşhūd” yazmada “meşhūr” olarak yazılmışsa da kafiye ve anlam gereği meşhūd olması gerektiği âşikârdır.
46 B 18a-19b.
47 “pişvā” kelimesi yazmada b ile, “bişvā” olarak yazılmıştır.
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2 Dürr-i deryā-yı ḥaḳiḳat maǾden-i sırr-ı Ḫudā
 MenbaǾ-ı luṭf-ı kerāmet sensin ey ŝāḥib-livā
 Hem senüŋ şānına nāzil oldı Ḥaḳ’dan Hel atā48

 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

3 Ol zamān kim Muṣṭafā nuṭḳına itdi yā ǾAli
 İkimüz bir nūr idük tā ki ezelden yā veli
 İǾtiḳād itdük bu nuṭḳa biz daḫı didük beli
 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

4 Gene bir yirde Nebiyyu’llāh gösterdi nişān
 Diŋler-iseŋ cān u dilden aŋlasın anı beyān
 Kesdi bir elma didi [ki] nıŝfı sensin nıŝfı ben
 [Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

5 Gene bir yirde ǾAli’ye kim güneş virdi selām
 Didi sensin evvel ü āḫirde ẓāhir ey cüvān
 Kim saŋa maǾlūm olupdur āşikāre vü nihān
 [Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

6 Kim[dür] ol kim [ol] Muḥammed’den ǾAli’yi ayırır
 Herkese ḳaŝıd iderse cānı tenden ayırır49

 Rāfıżi ol kimsedür kim eri erden ayırır
 [Şāh-ı merdān şīr-i Yezdān pişvāsın yā ǾAlī]

7 Hem Nebī şānuŋa laḥmüke laḥmī didi senüŋ50

 Öyle olsa cān cān[uŋ] oldı hem ḳan[ı] ḳanuŋ
 Bu ḥadišledür muḥaḳḳaḳ sözi-le Peyġamber’üŋ
 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

48 Kur’an, 76/1.
49 Yazmada “Herkese” kelimesinden sonra “böyle” varsa da vezin açısından fazladır.
50 Laḥmüke laḥmi: Etin etimdir anlamında Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye hitaben söylediği rivayet edilen söz.
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8 Bu cihānuŋ serveri ol faḫr-ı [ālemdür] nebi
 Ben ki Ǿilmüŋ şehri oldum ḳapusı sensin didi
 Hem senüŋ şānuna Aḥmed bu ḥadiši söyledi
 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

9 Ol zamān kim Ẕü’l-feḳār-ile tevħidi yā ǾAli*
 Yitmiş iki kez çalup anı yine ḳılduŋ diri
 Ẓāhir ü bāṭın çü sensin dü cihānuŋ serveri
 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

10 Yine ol dergāh-ı Ḥaḳḳ’a yüz urup ḳıldı zari
 Hem didi yā Rabb bu dem cem ceme eyle diri
 Ḥaḳ TeǾāli kudretinden cem ceme durdı arı
 [Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli]

11 Yā ǾAli [kim] āsitān-ı ḥażretinden umaram
 Kim senüŋ şānuna gelmişdür mürüvvet hem kerem
 Medḥini ben söylerem dāǿim Nesimi kemterem
 Şāh-ı merdān şir-i Yezdān pişvāsın yā ǾAli
   ***
  351

  DESTŪR

1 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
 Sensin ol ẕāt-ı muṭahhar yā Muḥammed Muṣṭafā
 Sensin ol şāh-ı velāyet yā ǾAliyye’l-Murtażā

2 Ol Ḥasan ḫulḳı Rıżā’dur server-güşā*
 Hem Ḥüseyn-i Kerbelā’dur nūr-ı Ǿayn-ı Muṣṭafā

3 Şāh Zeyne’l-Ǿābidin’dür mazhar-ı sırr-ı ǾAli
 Hem Muḥammed Bāḳır oldı ehl-i faḳra pişvā

51 B 77b-78a.
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4 CaǾfer-i Ṣādıḳ kim oldur pişvā-yı evliyā
 Mūsi-i Kāẓım ḥaḳiḳat yolına cānlar fedā

5 Ol Ḥasanü’l-ǾAskeri’dür ḳıble-i imān [u] din
 Mehdi-i ṣāḥib-zamāndur yā ǾAliyye’l-Murtażā

6 Çün Nesīmī’dür ḥaḥiḳat bende-i [rāh-ı] Ḫudā
 Dest-gir-i şāh-ı merdān ol velā-yı evliyā
  ***
  452

  DESTŪR

1 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
 İçmişüz Ǿışḳuŋ şarābın nergis-i mestāneden53

 Zenciri boynuma ṭaḳdı [farḳ] yoḳ dīvāneden

2 Sāḳıyā ḥüsnüŋ [içün] mestāneler cān virdiler
 Gör nice mest oldı anlar yek ḳadeḥ peymāneden

3 Gerçi mescidden [gelür] ẕikr ü ṣadā vü nāleler
 Ġāfil olma yek nefes yā Hū gelür mey-ḫāneden

4 Özini ṣarf itmeyenler bulmadı devlet kemāl
 NaǾrayı bülbülden alduḳ yanmaġı pervāneden

5 Ey Nesīmī on sekiz biŋ Ǿālemüŋ mevcūdı Ḥaḳ
 Kim bu sırra āşinā olmazsa yozdur (?) ḫāneden54

  ***

52 B 123a. Bu manzume, yazmada başka bir manzumeyle birleştirilerek, tek şiir gibi ve 10 beyit halinde yazılmıştır. 
Ancak araştırmalarımız sonunda manzumenin başındaki ilk 5 beytin aslında Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait olduğu 
tespit edilmiştir. Son beyitteki Hüdâyî mahlası ise yazmada “hediyye” olarak okunacak şekilde yazılmıştır. 

 Hüdâyî’nin şiirinin metni için bk. Azîz Mahmûd Hüdâyî, 2005: 147, 149.
53 Yazmada “mestaneden” yerinde “muĆtādeden” bulunmaktadır. Ancak bu kelimenin dizeye anlamca ve kafiyece 

uygun olmadığı açıktır.
54 Kelimenin özgün yazımı şu şekildedir: 



Nesîmî Mahlaslı Bilinmeyen Bir Hz. Ali Velâyet-nâmesi ve Bazı Yeni Şiirler

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 52. Sayı   222

  555

  DESTŪR

1 [fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]
 Nūr-ı çeşm-i evliyāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli
 Dürr-i tāc-ı etḳıyāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

2 Maḥzen-i aḫlāḳ-ı luṭf [u] menbaǾ-ı hem muǾcizāt
 MaǾden-i cūd u seḫāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli56

3 Sensin işrāḳ eyleyen ṣubḥ-ı ezelde Ǿālemi
 Nūr-ı şems-i ve’d-Duḥā’sın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

4 Hem şerīǾat hem ṭariḳat hem ḥaḳiḳat maǾrifet
 Sendedür müşkil-güşāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

5 MaǾni-i bāġ-ı nübüvvet gülisin bāġ-ı ḥabib
 Nūr-ı Ǿayn-ı Muṣṭafā’sın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

6 Ṭayyib ü ṭāhir ki ol ḫayru’n-nisānuŋ faḫridür
 Gevher-i ḫayru’n-nisāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

7 Bir ṣadefden siz iki [dürr-i] yet[i]m-i bi-bahā
 Çün Ḥasan aḥsen-liḳāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

8 Çünki dünyā sicn-i müǿmindür didi faḫr-ı cihān57

 ǾĀrife Ǿibret-nümāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

55 B 209b-211a. Daha evvel de belirtildiği üzere bu manzume, Qahramanov (1973: II/587, III/156) ve Sadîq (2008: 
165) tarafından daha evvel Arap harfli olarak yayınlanmıştır. Ancak Latin harfli metni bildiğimiz kadarıyla ilk 
defa yayınlanmaktadır.

56 Beyitteki “cūd” kelimesinin yerinde yazmada “cün” kelimesi kayıtlıdır. Ancak bu kelimenin metne anlamca 
uymadığı görülmektedir. Bir yanlışlık olması kuvvetle muhtemeldir. Kelimenin aslında, nun-dal farkıyla “cūd” 
olduğu tahmin edilebilir.

57 Mısradaki “sicn-i” kelimesi yazmada yanlışlıkla “sıyçün” gibi yazılmıştır. 
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9 Bunca fażl u Ǿilm ü ḥüsn-i nesl-ile ẕī ḥayf Allah58

 Ehl-i ẓulme mübtelāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

10 Sırrısın ol maẓlum [u] hem maǾṣum [u hem de] saǾid
 Kim şehid-i Kerbelā’sın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

11 Saŋa ẓulm iden Yezid Şimr ü ǾÖmer naḫsi içün
 Geydiler laǾnet libāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

12 Dini dünyāya virüp ḳaṣduŋ ḳılan bi-dinlerüŋ
 Göreler yarın cezāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

13 Ol Ḥüseyn İbn-i ǾAli maḳtūl-i Ḥaḳ Zeynü’l-Ǿibād
 Hem aŋa maǾrūf atasın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

14 Bāḳır u Ṣādıḳ u Kāẓım Şa[h] ǾAli Mūsā Rıżā
 Bunlara cedd-i Ǿalāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

15 Hem Taḳī’sin hem Naḳī’sin hem İmām-ı ǾAskeri
 Mehdi-i ṣāḥib-livāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

16 Münkir ü müǿmin ḳapuŋda bulmadı reddi ḳabūl59

 Hem imām-ı pişvāsın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

17 Ẕerre-i mihrüŋ hevāsına düşen Ǿāşıḳları
 Ḥāşa kim maḥrūm ḳoyasın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

18 Cān u dilden dervişüŋ göŋli senüŋ mihrüŋledür
 ŞuǾleden ayırmayasın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

19 Çün Nesimi medḥ idüp cürmi ümid ider bugün
 Yarın anda kurtarasın yā Ḥüseyn İbn-i ǾAli

58 Mısra sonundaki kelime vezni bozduğu gibi, anlamca da metne pek uygun değildir. Yazım yanlışı olması 
kuvvetle muhtemeldir.

59 “ḳapuŋda” yazmada nazal ne ile değil, nunla yazılmıştır. Ayrıca “reddi ḳabūl” ifadesinin “redd ü ḳabūl” olması 
gerektiği düşünülebilirse de yazmada ye harfiyle yazılmıştır: 
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Extended Summary
In this study, an unknown verse of Hazrat Ali Velayet-name with Nesimi 

penname is emphasized and the related poems are examined. In addition, five 
poems with the penname of Nesimi are also assessed and published.

Nesimi is one of the most important poets of Turkish literature. But the 
works and debates on his poems are still not over. Sometimes the words of other 
poets have been attributed to him and sometimes his poems have been shown as 
belonging to others. It is also known that any publication containing his poems 
aren’t complete and new publications have emerged on the subject. On the other 
hand, as a result of the researches, it is revealed that there is another poet, Kul 
Nesimi, who uses the same penname in Turkish literature.

One of the important genres of religious-mystical Turkish literature are 
velayetnames. Velayetnames are written to describe the lives, superior features, 
wise words and miracles of the prominent people, the elders of the sect or the 
people who are considered as Islamic saint. Nesimi’s work called as Velayetname-i 
Sah-ı Velayet is a work composed in accordance with these qualities. Manzume 
was written by Nesimi to describe the superior qualities of Ali, the son-in-law 
and fourth caliph of the prophet, and then to praise the Twelve Imams of his 
generation. There are supernatural and cross-wise elements in this work like other 
velayetnames.

The primary problem here is which Nesimi the penname belongs to: Sayyid 
Nesimi or Kul Nesimi? When thinking “Nesimi” in Turkish literature, the first 
thing that comes to mind is Seyyid İmadüddin Nesimi, who is rumored to have 
been excoriate by saying “Ene’l-Hak”. Nesimi is a great poet who has been 
accepted all over the Turkish world, especially in Anatolia, although he grew up 
in the Azeri area. The soundness of his poems in terms of language and technique, 
reflecting his religious and mystical knowledge and views to his poems in a very 
sincere way and finally his legendary life made his poems unforgettable.

The second poet known as Nesimi in the history of Turkish literature is Kul 
Nesimi. The information about the life of this poet, often confused with Seyyid 
Nesimi is very limited. The poet whose real name was Ali, took the same penname 
because he loved Seyyid Nesimi very much and remained under his influence. It is 
understood that Kul Nesimi, one of the descendants of the famous Sufi Said Emre, 
had a good education, learned Arabic, followed the family tradition and entered 
the path of Bektashism. He also adopted the Hurufi views like the other Nesimi.

It should be noted that it is difficult to make a very definitive judgment as 
to whom Velayetname-i Sah-ı Velayet belongs. Because there is no definite 
information or document to enlighten this issue. As a matter of fact, this verse 
does not take place in Seyyid Nesimi’s Turkish Divan nor among the poems of 
Kul Nesimi. The poem is written in a copy with the title of breath, Hazrat Ali’s 
remarkable praise and the fact that other works in the manuscripts of which poems 
are mentioned, mostly belonging to Alevi-Bektashi poets, point to Kul Nesimi. 
When we look at the language of the verse, it is noteworthy that there are more 
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elements of Old Anatolian Turkish, such as “açuban, touring, shunmaduŋ, olisar, 
kalkuban, kaçan, taŋa kalmak”. The existence of these old words reinforces the 
possibility that the poem belongs to Sayyid Nesimi. However, it should not be 
ignored that Kul Nesimi imitates Sayyid Nesimi and may have used some old 
words. As a result, it is obvious that it is difficult to make a definitive judgment 
on this issue.

Two manuscripts of this verse have been identified. Both of these manuscripts 
are in the Taksim Atatürk Library of Istanbul Metropolitan Municipality. The 
complete tags are as follows: 1. Istanbul Metropolitan Municipality Taksim 
Ataturk Library, Nu: Bel_Yz_K_0388, vr. 58a-60a (Abbreviation: B). 2. Istanbul 
Metropolitan Municipality Taksim Ataturk Library, Nu: OE_Yz_1749 / 9, vr. 8a-
9a (Abbreviation: OE). Although there are some differences between these two 
manuscripts, they are not large enough to affect the overall structure and meaning 
of the work. The number and order of couplets between copies are the same. 
Differences between the copies are also shown in the text of the study. However, 
the differences between the teller and the meaning are not shown in the footnote 
at all.

The work is written in accordance with the fā’ilātün / fā’ilātün / fā’ilātün / 
fā’ilün pattern of aruz meter. In the verse, only rhyme with the letter of elif. This 
is called “mücerred” rhyme in divan poetry. Like “Hudha-ibtidâ-bana-pîşvâ-sana 
...” considering the content, the actual subject of the verse Hazrat Ali seems to be 
praised. However, it can be said that this praise is different from the classical, Sunni 
Islamic line and has an Alevi-Bektashi perspective. Hazrat Ali’s greatness and 
importance are described in an imaginary way through the mouth of angel Gabriel 
and exaggerated. Also in the text there are also fairy-tale, fantastic elements such 
as angel Gabriel’s wing’s burning with an angry look of of the child Hazrat Ali 
and angel Gabriel’s stay in the sea for six thousand years as sick and wounded, 
then again the healing of his wing with a compassionate look and the emergence of 
child Hazrat Ali. Towards the end of the poem, the twelve Imams are praised. This 
work is interesting and important both in terms of being an unknown verse with 
the penname Nesimi and being an unknown velayetname written about Hazrat Ali. 

Five poems that were determined by us, registered in the name of Nesimi and 
not previously published were assessed and analyzed in terms of form and content 
in the article. In addition, transcribed texts of the related poems were presented. 
Two of these poems are in murabba form and three are in the form of gazel. Usually 
love and praise of Ali, Huseyn and Twelvers was expressed.


