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Annem Emiş, babam Ali,
ablam Hatice, ağabeylerim Mehmet Nuri,
Hasan ve Mahmud Güzel’in
aziz ruhlarına…

SÖZ BAŞI
Kaygusuz Abdâl’ın asıl adı Alâeddin Gaybî’dir. O, Alâiye Sancak Beği
Hüsameddin Mahmud Beğ’in oğludur. 1331-1342 yılları arasında Alâiye’de
doğar, Horasan alperenlerinden Abdâl Mûsâ’ya 18 yaşında intisap eder ve
şeyhine kırk yıl hizmette bulunur. Şeyhi tarafından, Gaybî Beğ’e Kaygusuz
adı verilir. O, 1444 yıllarında vefat eder ve Elmalı’da şeyhi Abdâl Mûsâ
Külliyesi’ndeki mezarlıkta yerini alır.
Gaybî Beğ (Kaygusuz), Alâiye Sarayı’nda dinî, tarihî, felsefi, tasavvufi ve
dönemin birçok ilmî disiplinlerinde köklü bir eğitim alır ve bir şehzâde olarak
yetiştirilir.
Gaybî Beğ; idari sosyal ve beşerî faaliyetlerinin yanında bilimsel olarak
da manzum, mensur ve manzum-mensur karışımı üç bölümden oluşan eserler
yazar. Onun bu eserleri, hem nitelik hem nicelik itibarıyla bir hayli yekûn tutar
hem de bu eserler günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Şehzâde Kaygusuz Abdâl’ın hayatı ve eserleri üzerinde doçentlik dezi
çalışmalarıma, 1974’te başladığım günden itibaren, yurt içi ve yurt dışındaki
birçok kütüphanede Kaygusuz’un eserleri üzerinde 250 civarında yazma nüsha
tespit edebildim. Bu araştırmalarımda Kaygusuz Abdâl Külliyatı’nın tamamına
yakınını ise Almanya’nın Marburg Üniversitesi Kütüphanesinde bulabildim.
Bu külliyatta Kaygusuz’un; manzum eserlerinden Dîvân, Gülistân, Mesnevî-i
evvel, Mesnevî-i sâni, Mesnevî-i sâlis, Gevher-nâme, Minber-nâme, Dolabnâme, Salat-nâme; mensur eserlerinden Budala-nâme, Vücûd-nâme, Kitab-ı
Miglâte, Risâle-i Kaygusuz, manzum-mensur karşımı eserlerinden de Saraynâme ve Dil-güşâ’yı tespit edip tamamını kütüphenemde muhafaza altına
aldım.
Gördüğüm kadarıyla bu külliyat, Kaygusuz’un ölümünden takriben 6070 sene sonra, yani 907/1501’lerde yazıya geçirilmiştir. Biz de Marburg
Nüshası’nı, bu Külliyât’ın hazırlanışında asıl nüsha olarak aldık. Diğer
nüshaları da tarayarak buralarda yer alan onun her bir eserini sağlam bir metin
hâline getirmeye çalıştık.
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Çalışmamız; Giriş, İnceleme, Kaynaklar, Metinler, Sözlük ve İndeks’ten
oluşmaktadır.
Giriş’te, Kaygusuz Abdâl’ın yaşadığı dönemde teke ilinin tarihî ve
kültürel yapısını kısaca belirlemeye çalıştık.
Birinci bölümde Kaygusuz’un, menkıbevi, tarihî hayatını ve eserlerini
özet hâlinde verdik.
İkinci bölümde Kaygusuz’un eserlerinin tavsif ve özetlerini verdik. Onun
bizzat elinden çıkmış herhangi bir yazmaya bugüne kadar tesadüf edemedik.
Eldeki yazmaların en eskisi, Gevher-nâme’yi içine alan ve H.895/M.1489
tarihli Topkapı Sarayı’ndaki Mecmûa-i Lâtife’dir. Ama asıl külliyat ise
907/1501 tarihli Marburg Nüshası’dır. Biz burada yazma eserlerin istinsah
tarihlerine göre, XVIII. asrı geçmeyenleri nüsha tavsifini yaptık. XIX. asırdan
itibaren istinsah edilenleri tavsif etmeyip, yalnız yerlerini belirlemeye çalıştık.
Üçüncü bölümde Kaygusuz’un Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı’na ait
nazım türlerini tespite çalıştık. O, zengin bir kültürel birikime sahip ve bugüne
kadar da kimsenin fark edemediği Dinî-Tasavvufi Türk edebiyatına ait 15
nazım türünü ortaya koymuştur.
Dördüncü bölümde Kaygusuz’un eserlerinde, dil-üslûp özellikleri ve
anlatım şekilleri üzerinde durduk.
Beşinci bölümde Kaygusuz’un Türkçesi ve hamse sahibi oluşu üzerinde
durduk. O Türkçenin “anamızın ak sütü kadar helal, berrak, devamlı ve
kalıcı bir bilim dili”olduğunu vecizeleştirip Tanrı’nın dilinde konuşturan
bir şairdir. O, eserlerinde dinî-tasavvufi duygu ve düşüncelerini, Kur’an-ı
Kerim hükümlerine göre Türk dilinin genel kurallarına uygun ve halkın kolay
anlayabileceği sade bir ifade gücüyle işleyen bir Şehzâdedir. Döneminde, “Türk
edebiyatının ilk hamseci şairi” olarak isimlendirebileceğimiz Kaygusuz’un
elimizde, sekiz müstakil mesnevisi mevcuttur ve toplam beyit sayısı da sekiz
binin üzerindedir.
Altıncı bölümde Kaygusuz’un manzum eserlerinden Divân, Gülistân,
Mesnevî-i evvel, Mesnevî-i sâni, Mesnevî-i sâlis, Gevher-nâme, Minber-nâme,
Dolâb-nâme, Salat-nâme’nin metinlerini verdik.
Yedinci bölümde mensur eserlerinden Budala-nâme, Vücûd-nâme,
Kitâb-ı Miglâte, Risâle-i Kaygusuz’un metinlerini verdik.
Sekizinci bölümde manzum-mensur karışımı eserlerinden Saray-nâme,
Dil-güşâ’nın metinlerini verdik.

Abdurrahman GÜZEL

Dokuzuncu bölümde konumuz itibariyle, Abdâl Mûsâ Velâyet-nâmesi ve
Kaygusuz Abdâl Menâkıb-nâmesi metinlerine de yer vermeyi uygun bulduk.
Kaynaklar kısmında, eserleri Yazmalar Eserler ve Basma Eserler olarak
iki başlıkta verdik.
Sözlük kısmında Kaygusuz’un eserlerine dayalı olarak tespit ettiğimiz
kelimelerin anlamlarını verdik.
Bu eserin hazırlanmasında, yayınlanmasında beni ısrarla teşvik eden,
maddi-manevi yardımlarını esirgemeyen, önemli katkılarda bulunan
meslektaşlarım, öğrencilerim ve dostlarıma ve özellikle de her zaman yanımda
olan ve çalışmalarımda da yardımlarını, özverilerini esirgemeyen sevgili
öğrencilerim Sayın Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan ve sayın Prof. Dr. Celâl Demir’e
samimi duygularımla teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
Yine bu beş yüz elli yıl öncesinden gelen eserin basımında tashihinde
kendilerinden yardım gördüğüm sayın Prof. Dr. Gürer Gülsever ve Prof. Dr.
Feyzi Ersoy’a da teşekkürler ederim.
Özellikle de bu eserin hazırlanmasında, yayınlanmasında beni ısrarla
teşvik eden, maddi-manevi yardımlarını esirgemeyen, önemli katkılarda
bulunan meslektaşlarım, öğrencilerim, dostlarıma ve TDK çalışanlarına
samimi duygularımla teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
Külliyat çalışmamızda; gerek bizden gerekse müstensihten kaynaklanan
bazı eksiklikler, hatalar bulunabilir. Asıl amacımız; Kaygusuz’un hayatını,
eserlerini ve Türk-İslam kültürüne olan katkılarını ortaya koymaktır. Bu
bakımdan hatalarımızın ve noksanlarımızın bu iyi niyet çerçevesinde hoş
görüleceğini ümit ediyorum.
Bu görüşler bağlamında eseri, ilim âleminin istifadesine sunmanın hazzını
duyuyoruz.
Tevfik ve inayet yüce Mevla’mızdandır.
Ankara, 25 Mart 2021
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL
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GİRİŞ
KAYGUSUZ ABDÂL’IN YAŞADIĞI DÖNEMDE TEKE İLİ
Teke ilini bu dönemde iki noktada ele almamızda fayda görmekteyiz.
Bunlardan birincisi, kültürel yapıyı hazıralayan sebepler, ikincisi de tarihî yapıdır.
Bilindiği gibi Kaygusuz Abdâl’ın yaşadığı Teke ili civarındaki kültürel
yapıyı hazırlayan tarihî perspektife baktığımız zaman görüyoruz ki o zaman
Anadolu’da XIII. yüzyıldan itibaren Türk’ün ruhuna uygun bir kültürel cereyan yayılıyordu. Bu tasavvuf cereyanıydı. Herkes, memleketin içinde bulunduğu siyasî, iktisadî ve sosyal karışıklıklardan kurtulmak için kendilerini bir
dergâha bağlamak zorunluluğunu duyuyordu. Bu, insanlara manevî bir huzur
veriyordu.
Çünkü Müslüman Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerine tahammül edemeyen Hristiyan Avrupalılar, Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için Haçlı Seferleri düzenliyorlar ve önlerine de din adamlarını alıyorlardı. Buna karşı olarak
Türklerde de din ve tasavvuf öncüleri Erenler, Alp-Erenler ortaya çıktı. Bunlar
“gaza”ya giden savaşçıları maddeten ve manen desteklediler. Daha sonra bir
Ahîlik Teşkilatı kuruldu ki bunun o tarihlerde tasavvufun yayılmasında büyük
rolü olmuştur. Çünkü Türkistan’da Ahmed Yesevî ile başlayan tasavvuf hareketi, Anadolu’ya geldi. Bilhassa Horasan ve başka Türk yurtlarının Moğol
istilası altına girmesinden sonra buradaki Türkler, Anadolu’yu bir sığınak olarak buldular. Manevî bir göç hâlinde Anadolu’ya geldiler. Horasan Erenleri
olarak isim yaptılar. Bu göç akımı uzun zaman devam etti. Hatta Kaygusuz
Abdâl’ın şeyhi Abdâl Mûsâ’nın da Hoy’dan geldiği kendi ikrarıdır.
Bunlar Anadolu’ya yepyeni fikir, ahlak ve iman canlılığı getirdiler. Büyük
şehirlerde dergâhlar kuruldu, kasaba ve köylerde tekkeler açıldı, her tarafta
sufiler halkı irşat etmeğe koyulunca âdeta bir misyon hareketiyle Anadolu’da
tasavvuf hızla yayıldı. Çünkü XIII. ve XIV. yüzyıllarda Anadolu’da siyasî bir
istikrar, sağlam bir devlet otoritesi yoktu. Moğol akınları ile memleket yağmalanıyor, yakılıp yıkılıyordu. Hiçbir yerde can ve mal güvenliği kalmamıştı.
Herkes huzursuzdu. İşte bu şartlar altında insana manevi bir âlemin sesini
duyuran, insanları kardeş gören, yardımcı olmaya davet eden, Allah’ın müm-
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taz bir kulu olmayı öğütleyen tasavvuf cereyanına sımsıkı sarıldılar. Tarikatın
manevi havasında ve şeyhlerin nüfuzu altında huzur bulmaya çalıştılar.
Artık, tasavvuf, böylece saray ve konaklarda, şiir ve edebiyatta bir sanat
unsuru olurken halk arasında da ahlakî öğütler şeklinde yayılıyordu. Bunu
sultanlar da benimsemişti. Bu devirde tasavvufun asıl dayanağı Ahilîk idi. Zira
Ahîlik, dinî-iktisadî bir teşkilattı. O, yalnız dünya değil, hem dünya hem de
ahireti beraber yürütmeye çalışan bir teşkilattı. Bu esnaf ve zanaatçılar birliği
zamanla tasavvufî bir renge büründü. Yesevîlik’ten de Bektâşîlik, Melâmîlik,
Nakşibendîilik, Bayrâmîlik gibi millî tarikatlar doğdu.1
İkinci olarak Kaygusuz Abdâl’ın yaşadığı dönemde Teke ili; Anadolu’nun güneyinde bir kıyı şehri olan Antalya ve Alanya arasındaki sahil şeridi ile Finike, Kaş, Kalkanlı, Millî, Gömbe, Elmalı, İstanoz (Korkud-eli) ve
Karahisar (Serik’in nahiyesi) kazalarının bulunduğu bölgedir. Bu bölge, XIV.
asrın ikinci yarısında Sultânü’s-Sevâhi’l Emîr Mübârizü’d-dîn Mehmed Beg
zamanında Teke-eli olarak tanınmıştır. Teke ismini ilk defa zikreden el-Kalkaşandî’dir. Bu isme ayrıca Şerefü’d-din Ali Yazdî’nin Zafer-nâme’sinde de
tesadüf edilmektedir.2
‘Teke iline; 1300-1361 ile 1373-1392 yılları arasında Antalya, 1361-1373
ile 1402-1423 yılları arasında da Korkud-eli başkentlik yapmıştır. 1361-1373
yılları arasında Antalya, Kıbrıs Krallığı tarafından işgal edildiği için başkent,
Korkud-eli’ne taşınmak zorunda kalmıştır. Bu suretle Teke Oğulları 13001392 ile 1402-1423 yılları arasında toplam 113 yıl iktidarda kalmışlardır.’3
Teke ili, Selçuklular zamanında önemli bir ticaret merkezi olmakla meşhurdur. Selçuklu sultanı I. Alâaddin Keykûbad, Akdeniz’de Antalya, Karadeniz’de de Sinop’tan istifade etmiştir. O devirde Teke ilinin merkezi Antalya
idi.4
Teke Emirliği 699/1299-722/1322 yılları arasında müstakil olmuştur. Selçuklu Devleti’nin çöküşünden sonra Antalya yerlilerden birinin hâkim olması
ve bu zatın memleket içi bir geziye çıktığı sırada, Dündar Bey’e bağlı bazı
Türkmenler tarafından öldürülmesinden sonra Pampyliya, Hâmid iline dâhil

1

Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, C. 1, İst. 1973, s. 147-148.

2

Şahabeddin Tekindağ, “Teke-İli” maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. 12/1, s. 124.

3

İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., Ankara 1982, C. I, s. 49-53; Yılmaz Öztuna,
Büyük Türkiye Tarihi, Ötüken Yay., İstanbul 1977, C. II, s. 36.

4

Ahmet Refik, “Fâtih Zamanında Teke İli”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, No. 79/2, İstanbul 1340 (1921), s. 65
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edilmiştir. Böylece Hâmidoğulları’ndan Dündar Bey, 1321’de Antalya’yı zaptederek kardeşi Yunus Bey’i “emîr” tayin etmiştir.5
Hâmid Bey’in oğlu İlyas Bey’in ölümünden sonra oğullarından Yunus
Bey, Antalya/Teke eyaletinin kurucusu olmuştur.6 Hâmidoğulları; Gölhisar,
Korkuteli ve Antalya’yı aldıktan sonra Teke Oğulları adını almışlardır. Dündar Bey, Anadolu valisi Çobanoğlu Demirtaş tarafından 1324’te Antalya’yı
zabtı sırasında öldürülmüştür.7
Dündar Bey öldürüldükten sonra üç yıl devlet yok edilmiş, sonra Dündar Bey’in oğulları Hızır Bey ve ardından İshâk Bey tahta geçmişlerdir.8
Antalya’nın 1362-1373 yılları arasında Kıbrıs krallarının idaresinde bulunduğuna dair bir kitabeye Antalya Müzesi’nde rastlanmaktadır.9
Hâmidoğulları’ndan Mübâriziddin Mehmed bin Mahmud bin Yunus tarafından tekrar Antalya’nın Kıbrıslılardan geri alındığı hususu, Antalya Yivli
Câmii’nin kapısı üzerindeki 774/1372 tarihli kitabeden anlaşılmaktadır.10
Mehmed Bey’den sonra oğlu Osman Bey hükümdar olmuştur. Osman
Bey, 1392’de Yıldırım Bâyezid tarafından uzaklaştırılmış ve Teke, Osmanlı
birliğine katılmıştır. 804/1402 Zilhicce’sinde vuku bulan Ankara Savaşı’ndan
sonra Antalya yine Osmanlılarda kalmış, Osman Bey, Osmanlılara tâbi olmuş,
Korkuteli’nde saltanat sürmüş ve 1423’te öldürülmüş, bunun üzerine Korkuteli tamamen Osmanlılar’a geçerek Livâ-i Teke olmuştur.11
Fâtih ve II. Bâyezid devirlerinde tanzim edilen Teke Livâsı takrir ve tapu
defterlerindeki kayıtlara göre bu bölgeye XIII. asırdan itibaren ekseriyetle Üç-oklar’ın teşkil ettiği Türkmen zümreler yerleştirilmiştir. Bu Türkmen
zümreler arasında da bazı tarikat erbabının faliyetlerde bulundukları görülür.
Bilhassa Ahîler, Yunus Bey Oğlu Hızır Bey zamanında Antalya’da mükemmel bir teşkilat kurmuşlardır. 1332’de bu şehri ziyaret eden İbni Batuta’yı da
birçok defa zaviyelerine davet etmişlerdir. Hızır Bey’den itibaren Teke-eli’ne

5

Süleyman Fikri Erten, Antalya Vilayeti Tarihi II, İstanbul 1940, s. 82; Refik, Ahmet, agm.,
s. 76.

6

Uzunçarşılı, 1982: I: 52; Öztuna, 1977, II: 35.

7

Erten, 1940, II: 83.

8

Uzunçarşılı, 1982, I: 50; Öztuna, 1977, II: 35; Erten, 1940, II: 83.

9

Erten, 1940, II: 84.

10

Erten, 1940, II: 61, 84.

11

Erten, 1940, II: 84, 90; Öztuna, 1977, II: 35-36; Ahmet Refik, 1921 :71.
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hâkim olan Teke beylerinin bu bölgede kurulmuş olan bazı zaviye ve tekkelere nişan verdikleri, vakıfta bulundukları kayıtlıdır.12
Yine Selçuklular zamanında Antalya’yı idare eden Teke Beyi ilim adamlarını himaye ederdi. Kendisinin Fenârî Oğlu Mevlânâ Şemseddin’e büyük
hürmeti vardı. Fâtih devrine ait Defter-i evkâf-ı vilâyet-i Teke’den anlaşıldığına göre Karye-i Ada, Mevlânâ Şemseddin İbni Muhammed el-Fenârî’ye
verilmiştir.”13
Daha sonra İbni Fenârî olarak Kaygusuz Abdâl’ın şiirinde yer alan bu zat,
II. Murad devrinde ilk Osmanlı şeyhülislâmı olmuştur. O, 1424-1430 yılları
arasında Edirne’de şeyhülislâmlık yapmıştır.14
Teke iline bağlı karyelerin büyük bir kısmında eski Teke beylerinin veya
İsâ Bey’le Mustafa Çelebi’nin ve II. Murad’ın vakıfları vardır. Hatta Kaş
tevâbiinden Şeyh Beg Zâviyesi’ne birkaç ev yaptırıp vakfeden, II. Murad’ın
eniştesi ve Selçuk Hâtun’un beyi merhum Karaca Bey’dir. II. Murad zamanında Teke ilinin evkaf defterini tutanlar Oruç Bey ile Edhem Bey’dir.15
Teke ilindeki Ahi teşkilâtı Fâtih zamanında da mevcuttu. Teke ili birçok
zaviyelerle dolu idi. Hatta Teke Beyi’nin anası Sultân Hâtun, İstanoz tevabiinden Elmalı’da Seydî Hızır Zâviyesi’ne on mudluk yerle beş dönüm bağ
vakfetmiştir. Keza Karahisar tevabiinden Bâlî Zâviyesi’ne de Sultân Alâaddin
Selçûkî Keçeci Karyesini vakfetmiştir.16 O çağlardaki Teke ilindeki başlıca
tekke ve zaviyeler şunlardır:
Antalya’da,
Elmalı’da tevabiinde
Kalkanlı’da
Gömbe’de
İstanoz tevabiinde
Kaş tevabiinde

Kılıçcı Yusuf (Ahi Yusuf) Zaviyesi
Abdâl Mûsâ Tekkesi
Ahî Devlethân Zaviyesi
Şeyh İshâk Zaviyesi
Hacı Balaban ve Seyyid Hızır
Şeyh Beg ve Şeyh Orhan Zaviyesi17

Bütün bu şartlar neticesinde Antalya bölgesi de tasavvuf akımlarının yayıldığı bir yer oldu. Şehir, köy ve kasabalarda açılan dergâhlar, tekkeler hepsi
İslâm Dini’ni Kur’an ve Hz. Muhammed’in ölçüleri doğrultusunda, maddî ve
manevî umut bağlamında bütün insanlara bir kurtuluş kapısı açıyordu.
12

Ahmet Refik, 1921: 70-76.

13

Refik, Ahmet, 1921: 65-66.

14

Bkz.: “Kaygusuz Abdâl’ın Tarihî Hayatı” bölümü.

15

Ahmet Refik, 1921: 68-69, 70-84.

16

Ahmet Refik, 1921: 69.

17 Ahmet Refik, 1921: 70-76.
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Alâiye Beyi’nin oğlu Şehzâde Alâaddin Gaybî Beg de bu manevî kapıdan
içeriye girenlerden biri oldu. Zira onun, babasının sarayını terk edip Elmalı’da
Abdâl Mûsâ’ya mürit olmasıyla Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, yeni coşkun
ve samimi bir ses duyuyordu. Böylece yukarıdan beri kısaca özetlemeye çalıştığımız Antalya ve çevresi; Kaygusuz Abdâl’ın yaşadığı devirde hem siyasî
hem ticari hem iktisadî hem de kültürel bakımdan çok hareketli bir dönemi
oluşturuyordu.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ŞEHZÂDE ALÂADDİN GAYBÎ KAYGUSUZ ABDÂL’IN
MENKIBEVÎ VE TARİHÎ HAYATI
Bilindiği gibi günümüzde tanınmış velilere ait menakıbnamelerin birkaç
çeşidine rastlamak mümkündür. Zira velilerin vefatından sonra hayatları etrafındaki rivayetler ağızdan ağıza dolaşarak menkıbeleşmekte ve bunlar bilahare menâkıb-nâme adı verilen eserlerde toplanmaktadır.
Kaygusuz Abdâl etrafında teşekkül eden menâkıbnâmeleri de bu noktada
ele alabiliriz. Bu cümleden olarak Kaygusuz Abdâl’a ait menâkıbnâmelerin
bir kısmı, özet olarak da olsa Mehmet Fuad Köprülü18, Muhtar Yahya Dağlı19,
Vahit Lûtfi Salcı20, Rıza Nur21, Sadedin Nüzhet, Rudolf Tschudi22 ve Jacob,
Hallauer23 tarafından neşredilmiştir. Söz konusu neşirler ise bir birinden pek
farklı da değildir.
Hususi kütüphanemizdeki Menâkıb-nâme24; Köprülü, Dağlı ve Tschudi’nin verdiği özetlerden farklıdır. Bu özetlerde Kaygusuz, Mısır’a kadar git18

M.Fuad Köprülü, “Abdâl Mûsâ”, Türk Kültürü, Şubat 1973, S. 124, s. 198-207. (Bu makale, daha önce eksik olarak Türk Halk Edebiyatı Antolojisi (İstanbul 1953)nde neşredilmiştir.)

19

Muhtar Yahya Dağlı, Kaygusuz Abdâl, İstanbul 1941, s. 7-13.

20

Muhtar Yahya Dağlı, “Kaygusuz Abdal Hakkında Etüdler”, C. I-V, İstanbul 1949-50; Türk
Folklor Araştırmaları, C. 1, S. 1, s. 14-15, S. 2, s. 31-32, S. 4, s. 52-54, S. 5, s. 74-75, S. 7,
s. 102-103.

21

Rıza Nur, “Kaygusuz Abdâl, Gaybî Bey, Kahire’de Bektâşî Tekkesinde Bir Manüskırı”,
Türk Bilik Revüsü, No: 5, Yıl: 1935, s. 78-90.

22

Rudolf Tschudi, Die Bekehrugn des Kaighusuz. Aus einer türkischen Heiligenvita, In
Schweizerisches Arschiv für Volkshunde, Bd. 47 (1951), s. 203-207.

23

Jakob Hallauer, Die Vita des Ibrahim bin Edhem, Basel 1925, s. 20-21.

24

AG (Abdurrahman Güzel) Nüshası, s. 53; ölç. 23 x 16, 19,5 x 12 cm; st. 17; yz. Nestâlik/
rik’a; kt. Sarı âbâdî; c. ciltsiz. (Yazmanın başından bir, sonundan bir veya iki yaprak noksandır. Bu bakımdan müstensihi ile istinsah tarihini bilemiyoruz. Dil hususiyetleri; elimizdeki nüshanın XVI-XVII. yüzyıla ait bir başka nüshadan kopya edildiği intibaını vermektedir. 46. Sahifede bitmektedir; yazmada bundan sonra Abdâl Mûsâ’ya ait bazı rivayetler,
Kaygusuz’un “Minber-nâme”si ve muhtelif şiirler yer almaktadır.).

26

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI (Hayatı-Eserleri-Metin-Sözlük-Kaynaklar)

mekte ve geri dönmemektedir. Bizdeki nüshada ise Kaygusuz, Hac’dan dönüp Abdâl Mûsâ’ya kavuşur. Menâkıb-nâme özetlerinden anlaşıldığına göre
R. Nur’un ve V. L. Salcı’nın dayandığı nüshalar da bizim elimizdeki nüshadan
farklı değildir. Bu sebeple biz, Kaygusuz’un menkıbevî hayatını ele alırken
esas itibariyle elimizde bulunan AG (Abdurrahman Güzel) nüshasına dayanarak onun menkıbevî hayatını vermeye çalışıyoruz. Yalnız eksik kısımlar için
de diğer nüshalara başvurduk.
A. MENKIBEVÎ HAYATI25
1. Ailesi, Çocukluğu, Tahsili ve Yetişmesi
Menâkıb-nâme’de Kaygusuz’un ailesi, doğumu ve çocukluğu hakkında
kesin bir bilgi yoktur. Ancak, Menâkıb-nâme’deki “... ehl-i tarîk içinde ma’rûf
ve meşhûr Dil-güşâ sâhibi Kaygusuz Baba Sultân K.S.A. Alâiye Sancağı
Beyi’nin oğlu idi. Adına Gaybî” derlerdi26 ibâresinden onun Alâiye Sancağı
Beyi’nin oğlu ve asıl adının “Gaybî” olduğunu anlıyoruz. Çocukluğuna ait
bilgileri, onun on sekiz yaşındaki durumu anlatılırken az çok çıkarabiliyoruz.
Menâkıb-nâme’de bu kısım şöyledir:
“Gaybî Beg, gayet ‘âkil, ‘ârif, ‘âmil, kâmil ve tüvâne idi. On sekiz
yaşında onunla kimse mukâbele durub bahs idemezlerdi. Zîrâ çok
kitâblar okımışdı, ‘ulûmu bi’t-tamâm bilürdi ve hem ziyâde pehlevân
idi, zûr-i bâzûya mâlik, at üzerinde, silâh-şorlukda, ok atmakda ve
kılıç çalmada ve gürz salmakda ve sünü oynatmakda hünermend idi.
Bunun gibi işlerde nazîri yog-idi. Ve her dâim kendi kullarıyla çevre
etrafında olan dağları şikâr iderdi. Bebür ve peleng ve kaplan ve gözi
her ne görse kurtulmazdı.27

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılıyor ki Kaygusuz, çocukluğunda zamanının
bütün ilimlerini tahsil ettiği gibi silahşörlük, pehlivanlık, avcılık vb. maharetleri de en mükemmel şekilde öğrenmiş ve tam bir “bey oğlu” gibi yetişmiştir.

25

Daha fazla bilgi için bakınız: Güzel, A., Kaygusuz Abdâl (Alâaddin Gaybî) Menâkıb-nâmesi, Türk Tarih Kurumu Yay., II. Baskı., Ankara 2020.

26

Rıza Nur, 1935: 78.

27

Rıza Nur, 1935: 78.
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2. Abdâl Mûsâ’ya İntisâbının Yol Haritası
Gaybî Beg, Av Yapmak Üzere Yola Çıkar
Teke ili Alâiye Sancak Beyi’nin oğlu Gaybî Beg, on sekiz yaşına gelince,
günden güne sararıp solmaya başlar. Babası, oğlunun bu durumuna çok üzülür. Arkadaşlarına, “Oğlum Gaybî Beg, neden böyle sararıp soluyor?” diye
sordurur. Arkadaşları Gaybî Beg’e sorarlar:
“—Sana ne oluyor, sevdalı mısın yoksa?” Gaybî, cevap veriyor:
“—Hayır arkadaşlar sevdalı değilim, yalnız benim içimde bir aşk var ki
ne olduğunu ben de bilemedim.”
Bir gün Gaybî, babasından izin alır, atına binip avlanmak üzere yanına
yiyecek ve birkaç kişi de alarak Alanya’dan yola çıkar. Manavgat-Serik-Aksu-Aknik Köprüsü’nden geçerek Antalya’ya; oradan da Kepezbaşı’na28 gelir.
Burada tepebaşında bir ahu görür.
Gaybî:
“—Ha… benim aradığım av budur.” diye hemen attan inip tirkeşinden
bir ok çıkarıp, kirişe kor, nişan alır ve oku atar. Kirişden çıkan ok, ahunun
ön sol koltuğuna saplanır. Tutacak olur, bir yaklaşır, bir uzaklaşır, fakat ahu
yıkılmaz, sıçrayıp kaçar.
Âhu’nun Ardınca At Sürer
Ahudan durmadan kan akar, Gaybî Beg de onun kaçışına bakar. Ciddi bir
şekilde onun üzerine at sürer. Ahu; Yenice-Barutlu-Yazır-Söğütçük-Kurkud-eli-Yokoman Beli-Beyis Ovası-Öküz Gözü-Sabanca-Elmalı Boyları güzergâhından yaralı ahu Tekke Köyü’nde bulunan âsitâne kapısından içeri girer.29
Gaybî de arkasından dergâha girerek dervişlere geyiği sorar.
Meğer o sahradaki bu dergâh, velâyet erenlerinden Seyyid Abdâl Mûsâ
Sultân’a aitmiş. Abdâl Mûsâ, burada büyük bir âsitâne yaptırmış. Onun hizmetinde pek çok kişiler varmış. Yanına gelenler mutlaka mürit ve muhip olup
kalırlarmış. Pek çok dervişi varmış. Hepsi Adbâl Mûsâ’ya layıkı veçhile hizmet ederlermiş. Ona bağlıymışlar.

28

Kepezbaşı; XIII-XIV. asırda ‘Geyik Avlanma Bölgesi’ olduğu gibi, bugün de aynı şekilde
‘Avlanma Bölgesi’ olarak devamlılığını sürdürmektedir.

29

Bu bilgilerin bir bir bölümünü, dönemin Abdâl Mûsâ Tekkesi halifelerinden Halil Zeybek
ve Akçainiş köyü sakinlerinden Hasan Tanal’dan aldım.
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Abdâl Mûsâ Dergâhına İlk Adımı Atar
İşte geyiğin ve Gaybî Beg’in girdikleri dergâh, Abdâl Mûsâ Dergâhı imiş.
Dervişler Gaybî Beg’i görüp karşıladılar ve atının dizginini tutup:
“— Buyurun, ziyârete geldünüz ise aşağı inün.” dediler. Gaybî Beg:
“— Buraya oklanmış bir âhû geldi, o benüm şikârumdur, nice oldı, onu
bana virün.” dedi.
Dervişler de:
“— Buraya böyle bir âhû gelmedi ve biz görmedük.” dediler. Gaybî
Beg:
“— Hîç dervîşler yalan söyler mi, niçün inkâr idersünüz? Ben âhûyu kendü gözümle gördüm, buraya gelüp içerü girdi.” dedi.
Dervişler bu sözler karşısında hayret ettiler:
“—Bizüm haberimüz yok, bilmeyüz.” dediler. Beyzâde, bu durum karşısında hayli melul ve perişan oldu. Bir müddet öyle kaldı.
“— Aceb bu âhû nice oldu, nereye gitdi? Bunlardan gayri kimünle söyleşsek…” diye düşünürken, dervişler, dergâha doğru dönüp
“— Sultânum! Alâiye Sancağı Beyi oglı Gaybî Beg, buraya gelüb bizden
şikâr taleb ider.” dediler.
Bu esnada, zaten durumu içeriden dinleyen Sultân:
“— Onu benüm katuma getürün, gelsün ben ona cevâb vireyüm.” dedi.
Dervişler Gaybî Beg’e:
“— Sizü, erenler gelsün diye buyurdılar. Hem ziyâret kılasunuz, hem de
kifâyetlü cevâb alasunuz.” dediler. Gaybî Beg de, Sultân’ın bu hitabını işitdi
ve hemen atından aşağı inerek;
“— N’ola varalum, o mübârek cemâlüni görelüm, ellerini bûs idüb, hâk-i
pâyüne yüzümüzi sürelüm.” dedi.
İçeri meydana girdi, Sultân’ı gördü, hemen eğilerek selam verdi, ileri yürüyüp elini öptü, alnını yere koyup, hak-i pâyine yüzünü sürdü. Daha sonra
geri çekilip karşısında el kavuşturarak ayakta durdu. Seyyid Abdâl Mûsâ Hazretleri, onun selamını izzetle aldı:
“— Hoş geldünüz oğlum, safâ geldünüz, kadem getürdünüz. Gönlün, dilegün nedür, dile bizden, şöyle işidelüm bilelüm” dedi. Gaybî Beg, keyfiyet-i
hâli beyan etti. Vakıayı olduğu gibi anlattı. Sultân:
“— O âhû, neden senün şikârun oldı?” diye sordu. Gaybî Beg:
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“— Sultânum! Ben onu ok ile vurdum, üzerine at sürüp hayli koşdum.
Çok menzil aldı, yoruldu, güç ile buraya geldi.” cevâbını verdi. Sultân:
“— O okı görünce bilür misin?” diye sordu. Gaybî Beg:
“— Bilürem, Sultânum”30 dedi. Abdâl Mûsâ:
“— Bak imdi, gör okunı.” dedi. Kendi mübarek kolunu yukarı kaldırdı.
Koltuğunun altında saplı bulunan oku gösterdi, Gaybî Beg, bakıp gördü ki
attığı ok, Sultân Abdâl Mûsâ’nın koltuğuna saplanmış duruyor.
Meğer bu ahu suretinde görünen, bu asitanenin şeyhi Abdâl Mûsâ Sultan
imiş. Beyzâde, bu durumu görünce çok pişman oldu, utandı; bir vakit korku
ve heyecanından kendine gelemedi. Kendine gelince hemen Sultan’ın elini
öpüp, ayağına baş koydu, özür diledi, tazarru ve niyaz eyledi. Abdâl Mûsâ da
koltuğunun altındaki oku çıkarıp, Gaybî Beg’in önüne koydu ve şöyle dedi:
“— Dergâhunuzda ‘itizâr ehline lutf u ihsân kapusı her zamân açukdur.
Biz geçtük suçundan, bir dahı böyle etmeyesün, her gördüğün câna ok atmayasun.”
Begzâde pişmanlık duydu. Aklı başına gelince Abdâl Mûsâ’nın hizmetine
alınması için tazarru ve niyazde bulundu:
“— Sultânum! Bendenüzi hizmetünüze lâyık görüp, ogulluga kabûl eyleyün. Allah’un kudretiyle hizmetünüze idelüm.”
Sultan şöyle karşılık verdi:
“— Oğlum! Bu erenler yolına gitmeklige mutlak mücerredlik gerekdür.
Sonunı düşünmeyüp sonra peşîmân olmakdan tek durmak yegdür. Zîrâ kim
bu yol, ince, sarp bir yoldur ve bu yolun derd ü belâsı, mihnet ü cefâsı boldur
ve bu târîka giren kişi kâdir oldugı denlü elden gelen işi men’itmeye. Halkdan
kendüsine her ne cefâ gelürse sabreylemeye ve cânib-i Hakk’dan ne belâ nâzil
olırsa kendüsine ganîmet bilmeye, feryâd kılmaya, incinüb me’lûl ve mahzûn
olmaya. Hakk Te’âlâ Hazreti’nün, her işde bir hikmeti vardur. Meselâ dünyâ
ve âhiret, Cehennem ve Cennet, gice ve gündüz, kış ve yaz, gam ü şâdî, aglamak ve gülmek, tag ve sahrâ, yokuş ve iniş hep birbirinin mukâbilidür. Senün
pederün bir Sancak Begidür. O sana riyâzâtı çekmege rızâ virmez. Var imdi
pederünden icâzet al, ondan sonra bizüm katumuza gel. Gönlüne de danış ki,
sonra peşîmân olmayasun.”

30
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Begzâde:
“—Sultânum! Benüm pederüm sizsünüz. Burada kaldıguma râzı olmazsanuz, ben gayri yire gidemem ve bu âsitâneyi terk idemem. Gelmek var, gitmek ve dönmek yok.” dedi.
Bu müşavereden sonra Abdâl, Mûsâ, bir halifesine buyurdu: “—Gaybî
Beg’ün başını tırâş idün”.
Bu emir üzerine, onu tarikat usulünce tıraş ettiler, tac ve hırka giydirdiler,
beline kemer bağladılar. Daha sonra âsitâne-i saâdetde yer gösterip, bir posta
oturttular. Gaybî Beg de bu post üzerine çıkıp iki diz üzerine, erkân üzre oturdu. Fahr libasını kabul edip, dünyadan el etek çekti, her şeyden, uzak kalıp
Hakk’a tevekkül kıldı.31
Teke Begi ve Kılağalı Îsâ’nın Ölümleri
Menâkıb-nâme’de bundan sonra Gaybî Beg’in babasının Teke Begi’ne
Abdâl Mûsâ’yı şikâyet etmesi; Teke Begi’nin Abdâl Mûsâ’yı cezalandırmak
üzere harekete geçmesi ve ölümü anlatılmaktadır:
Begzâde’nin yanında bulunan refakatçılar, ahunun arkasından yalnız başına giden Gaybî Beg’i kaybetmişlerdi. Dağları, ovaları, sahraları tamamiyle
aradıkları hâlde onu bulamamışlardı. Nihayet hizmetkârlardan biri kan izini
takiben asitane-i sadete geldi. Kapıdan içeri bakdı. Gördü ki, Begzâde buradadır. Hemen diğer yol arkadaşlarına durumu haber verdi:
“—Gaybî Beg’i burada buldum, gelün.” dedi.
Bunun üzerine ne kadar atlı varsa hepsi asitâneye geldiler. Atlarından
inip, asitane kapısından meydana girdiler. Orada Begzâde’yi gördüler. Begzâde, atından ve donundan feragat etmiş, bir post üzerinde oturuyordu. Selam
verip durumu Gaybî Beg’den sordular. Gaybî Beg de, vakıayı olduğu gibi
anlattı. Mâiyetinin tereddüdünü izâle maksadıyla:
“— Bundan sonra benüm babam Abdâl Mûsâ Sultân’dur. Siz bana dahl
idemezsünüz. Hemen at ve tumanumu alup benden fârig olun!” dedi.
Bunun üzerine maiyeti de bu emre uyarak atını ve elbiselerini alıp; babası
katına, Alâiye Sancağı Begi nezdine geldiler. Bevvaplar Gaybî Beg’in atını ve
elbiselerini görüp kendisini göremeyince şaşırdılar.
“— Gaybî Beg avdan geri dönmedi, gâib oldı, hiç görünmez. Nerede ve
ne hâlde oldugını bilmeyüz.” dediler. Zaten merak içinde bulunan Alâ’iye
31
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Sancağı Begi bu konuşmaları içeriden duydu. Aklı başından gitti. Bu esnada
kulları başına geldi. Durumu tafsilatıyla onlardan sordu.
“— Hani, oglum Gaybî nice oldı? Sizünle berâber gitmüş idi, neyledünüz?” dedi. Onlar da Begzâde’nin durumunu gördükleri ve Gaybî’den duydukları şekliyle babasına anlattılar.
Alâiye Sancağı Begi, oğlu Gaybî’nin bir derviş olup Abdâl Mûsâ Tekkesi’nde kaldığını işitince ciğeri yandı, acısı tepesine çıktı. Hemen yerini yurdunu bırakıp oğlunun kurtarılması için ricada bulunmak üzere Teke Begi’nin
huzuruna geldi. Selâm verdi, yüzünü yerlere sürdü, ağladı. Abdâl Mûsâ hazretlerinden şikâyette bulundu:
“— Bir ‘âşık dünyâyı tutdı. Dört-beş yüz abdâlı var. Benüm oglumı dahı
efsûnlar idüb alakoymuş! Bana meded eyle! Tut, onun hakkından gel! Bu yanmış yüregüme bir su serpüp bana dermân eyle, yok dirsen helâk oluram, halk
içünde vakârum, nâmusu u arum kalmadı. Her ne idersen becîd tut.” dedi.
Meğer o esnada Teke Begi’nin yanında meşhur bir kimse vardı. Adı Kılağılı Îsâ idi. Bu, bahadır bir kişiydi. Teke Begi, nerede bir cenk olsa, daima onu
gönderirdi. Zira onun beceremediği iş yoktu. Hiçbir kimsenin bitiremediği işi
bu bitirirdi. Kaf Dağı bile olsa o giderdi. Hiçbir kimse ona karşı durup savaşamazdı. Civânmerd idi. Teke Begi’nin en çok güvendiği itimat ettiği bir kişiydi.
Teke Begi, Abdâl Mûsâ’yı getirmesi için en çok güvendiği Kılağılı Îsâ’yı
katına çağırdı ve şöyle dedi:
“— Var, o Abdâl’ı bana tut getür, nice kişidür göreyüm, andan haber sorayum.” dedi.
Bu emri müteâkip Kılağılı Îsâ, el baş üstüne koyup saray kapısından çıktı, hemen atını eğerleyip üzerine bindi ve süratle at koşturarak Abdâl Mûsâ
Âsitânesi’ne geldi. İçeri girdi. Dervişler onu görünce, hürmetle karşıladılar,
atının başın tutup:
“— Aşagı in de, atunı bagluyalum.” dediler. Bunun üzerine Kılağılı Îsâ:
“— Ben aşagı inmem, bana tiz haber virün, Abdâl Mûsâ Sultân sizün hanginüzdür? Ana söyleyün gelsün, benümle Teke Begi’ne gidelüm” dedi.
Dervişler:
“— Sultân seccâdesinde oturup halîfeleri ile sohbet ider. Sen dahı sözün
var ise içerü meydâna gir, mübârek elüni öp, sonra ne hâcetün var ise huzûrunda arz eyle, dilegüni dile.” dediler.
Kılağılı Îsâ:
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“— Söyleyün gelsün! Bana zahmet virmesün, ben atumdan aşağı inmem.” dedi.
Sultân, bu karşılıklı konuşmaları işitti ve hemen nida kıldı: “— Sana
kim dirler ve adun nedür?”
Kılağılı:
“— Bana Kılagılı Îsâ dirler” diye cevap verdi. Sultân:
“— Hemen edebünle geri dön, geldigin yola git, biz senün didigün âdem
degilüz.” dedi.
Kılağılı Îsâ’ya bu sözler pek hoş gelmedi. Hiddetlendi. Hemen atından
aşağı inip, içeri girerek, Sultân’ı tutup zorla dışarı çıkarmak ve Teke Begi’ne
götürmek istedi. Sağ ayağını üzengiden çıkardı, fakat sol ayağı üzenginin
içinde kaldı. Çıkarmak için uğraşırken, ayağı ile atın karnına tekme vurunca
at ürküp durduğu yerden hızla uzaklaştı. Durdurmak mümkün olmadı.
At, kapıdan dışarı çıkıp, öyle koşuyordu ki, ne atı durdurabiliyor ne de
ayağını kurtarabiliyordu. Çünkü at, yel gibi uçuyordu. Kılağılı Îsâ da atın arkasından sürünüp gidiyordu. Böylece at, Teke iline kadar bu minval üzre vardı, Kılağılı Îsâ ise, taştan taşa, yerden yere çarpıla çarpıla, pâre pâre oldu, baş
kol dağılıp ancak üzengide takılı bir budu kaldı.
Karşıdan gördüler ki, Kılağılı Îsâ’nın atı kaçıp gelir, nihayet at bu hâliyle
menziline geldi. Ama üzerinde kimse yoktu. Bu ne hâldir diye ileri vardılar
ve atı tutup gördüler ki atın sol üzengisine asılmış bir insan budu var, başka
hiç nesne yok. At ise, koşmaktan kan tere batmıştı. Kılağılı Îsâ’nın başı, kolu,
gövdesi gitmiş, yalnız bir budu üzengide asılı kalmıştı. Bu hâli hemen Teke
Begi’ne bildirdiler.
Bunun üzerine Teke Begi melûl ve perişan olup çok hiddetlendi. Zira
Kılağılı Îsâ, Teke Begi’nin hem güvenilir bir maslahatgüzârı hem de kıymetli
bir cengâveriydi. Durumu etrafına sordu. Herkes ayrı ayrı tahmin yürüttü.
Teke Begi, daha fazla gazaplandı ve bütün adamlarını yanına çağırarak şu
emri verdi:
“— Askerler atlaruna binsünler, filân yire âzîm bir âteş yaksunlar, o
münâfıgı âteşde yakayum, temâşâ ideyüm.” dedi.
Alâiye Sancağı Begi ve bütün askerleri arkasına süvâr olup alemler, sancaklar kaldırılıp, davul ve zurna çalınıp, munzam süvârler hâlinde durdular.
Beg buyurdu:
“— Öncüler önde gidecek âteşi yakacaksunuz. Abdâl Mûsâ yanacak; biz
de arkadan geliyoruz.” dedi.
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Bu durum, Abdâl Mûsâ hazretlerine önceden malum oldu. Oturduğu yerden “Yâ Allâh!” diye bir nara vurdu. Bu ses üzerine dört-beş yüz mürîdiyle
beraber Abdâl Mûsâ sema ede ede Teke Begi’ne karşı yürümeye başladı.
Âsitâne’nin batısında yüksek bir dağ vardı Abdâl Mûsâ ve müritlerinin
sema etmesi esnasında bu dağ da hemen onların ardınca yürüdü. Sultân, dağın
yürüdüğünü görünce ona bakıp mübarek eliyle işaret edip
“Dur! Dağum dur!”dedi ve dağ durdu. Daha sonra Abdâl Mûsâ ile taş
ve ağaçlar cûşa gelip Sultân’ın ardınca Teke Begi’ne doğru yürüdüler. Dur
Dağı’nda ne kadar ağaç, taş varsa hepsi halka halka olup Abdâl Mûsâ ile sema
girdiler. Sultân ve müritleri sema ederek ateşin içine doğru yürüdüler ve ateşi
tamamen mahvedip söndürdüler.
Teke Begi, askeri ile gelirken bu durumu görünce Çatal Derbendi’ne doğru yürüdü. Askeri de onun ardınca geldiler. Beri taraftan Abdâl Mûsâ, halifeleri ve dervişleri ile sema ederek ateşi tamamiyle söndürdükten sonra tekkeye
doğru yürüdüler. Yolda gelirken, dağdan bir kara canavarın gelmekte olduğunu gördüler. Yaklaşınca, Sultân onu gördü ve “İşte Teke Begi’nün rûhı” dedi.
Tekkeye odun getiren Baltasıgedik adında bir derviş vardı. Bu derviş baltasıyla o canavarı vurup öldürdü. Bu esnada Teke Begi de at üzerinden düşüp
ölmüş ve askerleri dört bir yana giderek dağılmıştı.32
Babası, Gaybî Beg’i Abdâl Mûsâ’ya Teslim Eder
Menâkıb-nâme’nin bundan sonraki kısmında Gaybî Beg’in babası, oğlunu kendi rızasıyla Abdâl Mûsâ’ya teslim edişi anlatılmaktadır:
Teke Begi’nin ölümü ve askerlerinin dağılmasını bizzat gören Alâiye
Sancağı Begi, bildi ki Sultân Abdâl Mûsâ, velâyet ve kerâmet sâhibidir. Bu
işlere biraz da kendisinin sebep olduğunu düşünen Sancak Begi pişman oldu,
tevbe ve istiğfâr eyliyerek “Varub o er ile buluşalum, mübârek elini öpüp,
ayaklarına yüz sürüp, özür dileyüp kendüsine tâbi’ olalum” diye düşündü.
Bir müddet sonra, Alâiye Sancâğı Begi, üç yüz adamıyla birlikte, Alâiye’den kalkıp, Abdâl Mûsâ Sultan’ın Âsitânesi’ne müteveccih hareket etti.
Öte yandan Abdâl Mûsâ, halifeleriyle sohbet etmekteydi. Başını kaldırıp
şöyle söyledi:
“— Filân mahalde iki punar çıkdı. Biründen bal ve biründen de yag revân
olup akdı. O punarlardan bal-yağ alup mutfakda bir yire doldurun. Bizim Gaybî’nün babası Alâiye Sancağı Begi, kendüsine tâbi üç yüz adamıyla gelüp bi32
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zümle mülâkat olmaga ‘azm kıldı. Erte bir gün gelürler. Onları ziyâfet idüb
konaklık eyliyelüm.”
Dervişler, Sultân’ın dediği yere vardılar. Gördüler ki, iki büyük pınar çıkmış, birinden bal, diğerinden de yağ-ı sâfi akmaktadır. Dervişler bundan üç
gün üç gece taşıyıp mutfağı doldurdular. Bu pınarlardan bu nimetler üç gün üç
gece aktı. Duyan herkes gelip bu pınarlardan bal-yağ aldılar. Kaplarını doldurdular. Dördüncü gün olunca Abdâl Mûsâ Sultân:
“—Şimdüden sonra punarlardan su aksun!”dedi. Halifeler ve dervişler:
“—Sultânum, bu punarları koyun, tâ kıyâmete degin böyle bal yağ aksun,
nice kimseler faydalansunlar, size hayır du’â kılsunlar ve hem sizin yâdigarınuz olsun.” dediler.
Sultân Abdâl Mûsâ:
“—Didigünüz olur, lâkin mîr-i cânibden âdemler gelürler, bizden sonra
üzerlerine nâzır olurlar, çok mücâdele olur, fukarâya virmezler.” dedi.
Sultân’ın dediği gibi, dördüncü gün vardılar gördüler ki o pınarlardan balyağ yerine su akar. Buna binaen bu pınarlara “Bal ve Yağ Çeşmeleri” derler.
Bu taraftan Alâiye Sancağı Begi üç yüz adamıyla Âsitâne kapısına geldiler. Atlarından aşağı indiler. Sultân’dan destur alıp içeri girdiler. Sultân’ın
mübarek cemalini gördüler. Ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. Her biri,
önce Sultân’dan özür dilediler ve
“—Kem bizden, kerem erenlerden; bizüm eksükligümüze kalmıyasınuz”
dediler.
Sultân, onların özürlerini kabul edip
“—Dergâhumuzda i’tizar sahiblerine lutf u ihsân kapuları açukdur. Hoş
geldünüz, safâ geldünüz.” diyerek her birine yer gösterdi.
Alâiye Sancağı Begi, maiyeti ile birlikte, Âsitâne misafirhanesinde üç
gün üç gece konakladı. Ev sahipleri bunlara büyük ziyafetlerde bulundu, dervişler de hizmet ettiler.
Gaybî Beg dahi babasıyla görüştü. Babası onun iki gözlerinden öpüp
nevâziş eyledi ve :
“—Oglum, fahrün mezîd olsun! ‘Akluna fikrüne kurbân olayum. Bu fânî
dünyâda ‘Âkil odur kim bir mürşîd etegine yapışa, Salihler, velîler gürûhuna
karışa, âhiretde dahı onlar ile haşr ola!” dedi.
Alâiye Sancağı Begi, bu sözleri söyledikten sonra oğlu Gaybî’yi hatır u
safa, hüsn ü rıza ile Abdâl Mûsâ Sultân hazretlerine teslim edip, onun terbi-
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yesine bıraktı. Daha sonra Sultân Abdâl Mûsâ’dan destur alıp vedalaştı. Bu
vedalaşma esnasında Gaybî Beg, Abdâl Mûsâ’ya intisabının babası tarafından da hüsn ü rıza ile husul bulduğunu görmekten mütevellid, memnuniyetle
babasının elini öperek son oğulluk vazife ve hürmetini gösterdi. Gaybî Beg,
Âsitâne’de kaldı.33
3. Mahlas Alışı
Gaybî Beg’in “Kaygusuz” mahlasını alışı Menâkıb-nâme’de şöyle anlatılmaktadır:
“Gaybî, bundan sonra begzâdeliği tamamen terk ve maddî hayatın alayişinden feragatla, dervişliği ihtiyar etmiş, zâhir âlemin kayıt ve alâikinden
nefsini tecrit etmiştir.”
Bundan sonra Abdâl Mûsâ Sultân, sünnet nazariyle Gaybî’nin yüzüne
baktı ve
“—Gaybî, kaygudan rehâ buldun, şimden girü adun Kaygusuz olsun.”
dedi.
Gaybî yüzünü yere koyup meskenet gösterdi. Sultân bu sözleriyle Begzâde’nin ismini “Kaygusuz” diye söyledi. Bundan itibaren Gaybî Beg’in adı
Kaygusuz oldu.34
4. Şeyhinden İcâzet-nâme Alışı
Rivâyet bu cihetledir ki Kaygusuz, Abdâl Mûsâ Âsitânesi’nde kırk yıl
hizmet eyledi. Nasibini aldı. Menzil ve meratib sahibi oldu. Hacc’a gitmeye
niyetlendi. Aşağıdaki şiiri okuyarak Abdâl Mûsâ’dan icazet istedi:
Cânûmı (Pîrüm) yolına kurbân iderem ben
Belürsiz olıcak35 cân u cihânı niderem ben
Şey’en li’l-lâh benüm gıybetüme kılıç salan
Hercâyî yüze gülici yârı niderem ben
Hayvân ü âdeme zencîr yular dahı dayanmaz
Ehl-i tarîki bin36 nefesde yederem ben
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Hüsnün cemâlün göreli geldüm imâna
Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben
Hâl diliyle icâzet ister Kaygusuz Abdâl
Şâhum assı kıl37 kuşum uçdı giderem ben”38
Bunun üzerine Abdâl Mûsâ, “Bana divit ve kalemi getürün.” diye emretti. Dervişler istenilenleri getirip hazır eylediler. Sultân, kalemi kâğıdı alıp
Kaygusuz’a bir icâzetnâme yazdı. İcâzet-nâme aynen şöyledir:
“Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm!
Elhamdüli’l-lâhi’l-lezî ca’ale kulûbe’l-’ârifîne ilâ âhirihi.
Her ne kim vardur cevâb içinde mestûr kıldu. Dahı buyurdı kim bizüm ile müşâhede kılmak murâd eyleyen Kaygusuz’a nazar eylesün.
Ve bizden hayr duâ iltimâs eyleyen Kaygusuz’dan alsun. Safâ-nazarın ve himmetin recâ ve niyâz kılsun ve her ne diyâra ki ‘azm idüb
(varsa) gerekdür ki, ol velâyetün erbâb ü a’yân ve ekâbir ve eşrâf ve
agniyâ ve fukarâ, her kim olsa, mezbûr Kaygusuz’un üzerinde bir
vechile nazar-ı inâyet ve merhamet ve şefkat dirig buyurmayalar. Bu
cânibün ri’âyet hâtırıçün ana ‘izzet ve hürmet kılalar. Anun kadem-i
kudûmın kendülere minnet-i ‘azîmile ra’iyyet bileler; dîdârlarıyla
müşerref olup safâ-nazar himmetiyle mugtenim olalar ve ana olan
riâyet ve himâyet mahzâ bu cânibe olmış gibidür, şöyle bileler. Bâkî
ne ola ki ma’lûm-ı sa’âdet olmaya ve’s-selâm.”39

Kaygusuz Abdâl, icâzetnâmeyi aldı, şeref-i dest-i bûs kıldı. Tazarru ve niyaz edip meskenet gösterdi. Makamına geldi, karar eyledi. Şevk ve muhabbetinden ona bir susuzluk arız oldu. Bir keşkül içine bir miktar yoğurt koyduktan
sonra üzerine su katarak ayran yapar ve erenlerin yazıp verdiği icâzetnâmeyi
ufak parçalar hâlinde ekmek lokması gibi ayranın içine doğrayarak içer.
O, bu icâzetnâmeyi en iyi bir şekilde yemek suretiyle kalbinde saklayabileceğini gönlünden geçirmişti. Bu hâli gören dervişler taaccüp edip durumu
hemen Abdâl Mûsâ Sultan’a haber verdiler.
“—Sultân’um, bir divâneye, bunca zahmet çeküb mübârek elünüzle icâzet-nâme yazup verdinüz, o bunun kadr ü kıymetüni bilmeyüb yogurt içine
dograyub yidi.” diye şikâyette bulunurlar.
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Abdâl Mûsâ Sultân bu haberi işitince sadece tebessüm eder ve
“—Bana Kaygusuz’ı çagırun haber sorayum niçün böyle eylemiş?” der.
Kaygusuz’a haber verilir ve hemen Kaygusuz, Abdâl Mûsâ’nın huzuruna
gelir. Abdâl Mûsâ, Kaygusuz Abdâl’a sorar:
“— Niçün böyle eyledün?”
Kaygusuz özr ü niyaz eyliyerek şöyle cevap verir:
“— Sultânum, sizün yâdigârunuzu saklamaga hiç bundan daha ma’kûl bir
yir bulamadım. Kendü kalbümde saklayam.” Bu cevap Sultân’ın çok hoşuna
gider ve şöyle der:
“— Başka kimesneler dışarudan söyler, sen içünden söyleyesün.”
O saat Kaygusuz’un gözü gönlü açıldı ve söylemeye başladı. Bundan
sonra Kaygusuz’un mana denizine dalıp söylediği her sözü bir kitap oldu,
arifler yazdılar ve onun manasını bildiler, cahiller bilmeyip şaşakaldılar.40
5. Mısır’a Gidişi
Bir akşam vakti, halifeler ve dervişlerin hepsi meydana gelip, menzîl-i
merâtib üzre yerlerini alıp, seccadeleri üzerinde oturdular. Abdâl Mûsâ ise
sadr-ı âlâ’da oturmuştu. Çerağlar yakıp gülbanklar söylediler. Bu esnada Kaygusuz Abdâl, oturduğa yerden kalkarak şeyhine doğru yöneldi. Erenler
karşısında meskenet gösterip, yüzünü yere koydu, gitmek üzere izin istedi. Bu
hâl, Sultân’a malum oldu. Etrafına baktı ve “Bizüm Kaygusuz’a kim yoldaş
ola?” diye sordu.
Hemen kırk nefer ayağa kalkarak Kaygusuz’un yanında yerlerini aldılar.
Abdâl Mûsâ da duayı gülbank edip onlara uğurlar diledi.
Sabahleyin bir koyun kurban ettiler. Söyüş edip onu kırmızı büryan kebabı şeklinde pişirdiler. Birkaç ekmek ile büryanı Kaygusuz’a verdiler.
Kaygusuz Abdâl ve dervişleri sabah namazını eda ettikten sonra azıklarını alıp yola çıktılar. Bir menzile vardılar. Konakladıkları yerin etrafında
bağ-bahçe, sebze ve meyveler vardı. Orada ayrıca ulu bir kavak ağacı bitmiş
idi. Yanından da ulu bir su akardı. Bu su, Abdâl Mûsâ’nın dergâhına giderdi.
Kaygusuz, oraya gelince biraz dinlendi. Sofrayı açıp içinde bulunan kebabı kırk nefere taksim ederek dağıttı. Yediler, şükrettiler, ellerini yudular,
daha sonra sohbete başladılar. Burada Kaygusuz, başını kaldırıp kavak ağacına baktı ve:
40
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“—Bu çınar acâib ulu çınar degül midür, ne hoş yirde bitmiş, bâlâ-bülend
olmış.” dedi. Esasında ona sergerdan kavak ağacı derlerdi. Kaygusuz Sultân
da onun gerçekten bir kavak ağacı olduğunu biliyordu, yanındakileri imtihan
maksadıyla böyle söylüyordu.
Dervişler:
“— Sultânum, bu çınar degül, kavak agacıdur.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Kaygusuz
“— Ben onı çınar agacı sandum.” dedi. Hiç konuşmadan hemen Âsitâne’ye geri döndü. Dervişler, Kaygusuz’un geri gelişini gördüler ve:
“— Acaba niçün gitmedi.” dediler.
Durum, Abdâl Mûsâ Sultân’a malum olmuştu. Kaygusuz’un yoldaşları
ona tam olarak tabi olmamışlardı. O gün yine akşam oldu. Yine âdet üzere
çerağlar yakıldı. Kaygusuz, yine kapıya vardı. Yüzünü yere koydu. Âdet üzere
yerine geçti. Abdâl Mûsâ Sultân’ın;
“—Bu def’a evvelki yoldaşlar otursun ve gayrıları kalkup Kaygusuz’un
yanına varub dursunlar” emri ve işareti mucibince kırk nefer kalkıp Kaygusuz’un yanında durdular. Âsitâne’de beş yüz nefer bulunmaktaydı. Geri dönenler hatalarını ancak orada anladılar, pişman oldular ve:
“— Bilmedük, muvâfakat kılmaduk, yek-dil, yek-cihet olmaduk, cümle
bir dilden söylemek gerek idi. Şimdüden sonra ne fayda, peşimânluk fayda
itmez” dediler.
Yine sabah olunca bir koyun kurban edildi. Büryan kebap yapılarak pişirildi. Birkaç ekmek ile sofraya konup Kaygusuz’a verildi. Kaygusuz, Abdâl
Mûsâ’nın elini öpüp, baki halife ve dervişlerle vedalaşıp âsitâne’den ayrıldı.
Yine aynı kavak ağacının dibine gelip konakladılar. Yemekten sonra Kaygusuz Sultân başını kaldırıp:
“— Yârenler ne hoş çınâr bu ulu çınâr” dedi.
Bu hâlin ne olduğunu tevâbileri bildiler. Bülbül kuşu gibi hepsi bir dilden
ötüp:
“— Sultânum belî, güzel çınârdur!” dediler.
O zaman Kaygusuz Sultân dahi bildi ki bu yoldaşları kendisine tabidirler.
Hepsi yek-dil, yek-cihet olup biribirine muvaffakat eylediler. Bu sözler
üzerine Kaygusuz’un gönlü hoş oldu ve:
“— Bu çınârdan bize birinüz meyve getürse, ta’âm üstüne onı tenâvül
eylesek” dedi.
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Kızılelma Mefkuresi
İçlerinden biri hemen kalkıp, eteğini beline sokup kavak ağacının üzerine
çıktı, bir dalı sıkıca tutup silkeleyiverdi. Kudret-i Hüdâ’nın evliyalara bahşettiği velayet zahir oldu ve kavak ağacından kırmızı kırmızı elmalar döküldü.
Kavak ağacından düşen elmaların birçoğu bu suyun içine düşüp yuvarlana
yuvarlana Âsitâne’ye doğru akıp gitti.
Abdâl Mûsâ Sultân, Âsitâne’deki Vahdethâne’sinde oturuyordu. Hemen
halifelerine buyurdu:
“— Bizüm Kaygusuz’un velâyet elmaları su ile akup gelür, tîz tutun, biz
de tenâvül idelüm.”
Halifeler ve dervişler, erenlerin nutkunu işidince her biri süratle dışarı
çıktılar. Akarsuya baktılar. Gördüler ki kırmızı kırmızı elmalar (kızılelma)
su içinde yüzerler. Her biri beşer onar elma tutup Sultân’a getirdiler, tenavül
eylediler. İlkbahar günleri idi. Meyve mevsimi değildi. Bunu görüp işitenler
hayretler içinde kaldılar.
Kaygusuz Abdâl ise elmaları yedikten sonra bütün yoldaşlarıyla beraber
Mısır diyarına doğru yola çıktılar.41
Mısır Sultanına Gösterilen Kerâmet
Mısır’a gelince önce vilayetin durumunu sorup zamanın Mısır padişahının bir gözünün kör olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Kaygusuz bir gözünü
pamuk ile kapattı. Kırk yoldaşı da öyle yaptılar. Dimyad kasabasından gemilere binip Nil nehri üzerindeki Bulak İskelesi’ne geldiler. Gemilerden dışarı
çıktılar.
Kaygusuz Baba Sultân, bir merkebe bindi. Yanındaki kırk nefer de her
biri, “tennûre-puş ‘uryân pa-bürehne dayak omuzlarında olup turna katarı
(gibi) dizildiler.”42
Hepsinin birer gözlerinde pamuk sarılı olduğu hâlde, kal’a yolundan Mısır şehrine geldiler. O esnada bir Hâcib de Mısır’dan çıkıp Bulak İskelesi’ne
gelirken, turna katarı gibi dizilmiş, birer gözleri pamukla kapalı, yalınayak
kırk dervişi gördü. Hepsi Hâcib’in önünden geçtiği hâlde ne yüzüne baktılar
ne de selam verdiler. Her birisi kendi âleminde geçip gittiler. Ancak en sonda
bir merkebe binmiş Kaygusuz Sultân geldi, selam verdi, Hâcip selamı aldı:
41

Mısır’a kadarki yolculuk hakkında, Menâkıb-nâme’de “Bu babda söz çoktur. Eğer Mısır’a
gelinceye kadar vâki olan hâl zikr olunca gayet müfassal olur. Bâki maksûda varalum”
denmektedir. Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 18.
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“— Lutf ihsân eyle, sana bir suâlüm var, müşkilümi hâllet bana cevâb
vir.” dedi.
Baba Kaygusuz:
“— Buyur ogul, müşkilinî suâl eyle. Aklımuz irerse sana cevâb virelüm.”
dedi.
Hâcib:
“— Ne diyârdan gelürsünüz?” diye sordu. Baba Kaygusuz:
“— Teke Vilâyeti’nden, Abdâl Mûsâ Sultân Âsitânesi’nden.” cevabını
verdi.
Hâcib:
“— Pes malûm, kırk nefer fî’l-cümle sana tâbidür. Bu yol kenârında durdum. Bunların cümlesi hep önümden geçdi, hiç biri selâm virmedi. Sebebi
nedür?” diye devâm etti.
Baba Kaygusuz:
“— Bizüm âdetümüz budur ki, biz selâmı nevbetle virirüz. Onların cümlesi nevbetlerini savdılar. Nevbet bugün benümdür. Onun içün sana selâm virmediler biz selâm virdük.” dedi.
Hâcib:
“— Bir müşkilüm dahı kaldı, lutfeyle bana onun da manâsını beyân
eyle!” deyince
Kaygusuz:
“— Nedür müşkilün söyle” dedi. Hâcib:
“— Bu denlü âmâları nereden topladun, hepsinün bir gözinde pamuk var,
sen de bir gözine pamuk koymuşsun, sebebi nedür, bu diyâra niçün geldünüz?” diye sordu.
Baba Kaygusuz şöyle cevâb verdi:
“— Bizüm bu diyâra gelmekden murâdumuz hacc itmek ve Ka’betu’llah tarafına gitmekdür. Bu diyâr-ı Mısır ki Yûsuf Peygamber tahtıdur, ziyâret
idüb, bir mikdâr teferrüc itmek niyyet eyledük. Gözlerümüze anun içün pamuk koyduk ki, zâhir gözümüzi yumup, bâtın gözümüzi açmışızdur. Cümle
dünyânın metâından geçüb ‘ışk u muhabbet şerbetini dost elünden içmişüz.”
Hâcib bunları dinledikten sonra geri dönüp Padişahın huzuruna geldi. Padişah:
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“— Niçün tiz geldün? diye haber sordu. Hâcib:
“— Sultânum, bir kimseye rast geldüm. Yanınca kırk nefer âdemi var.
Cümle hep birer gözlerine pamuk baglamışlar. Sordum, Teke Sancağı’ndan
Abdâl Mûsâ Sultân Dergâhı’ndan gelürüz diye cevab virdiler.” dedi.
Padişah ve vezirler bu haberi işitince taaccüb ettiler. Birbirlerine bakarak:
“— O kişi yâ çok akıllı ve ârif’dür, yâhud gâyetle nâdân ve câhildür. Onı
imtihan itmek gerekdür. Eğer o kişi bir âkil ve dânâ ise müşerref olalum;
câhil ise hakkından gelelüm.” dediler.
Orada hazır bulunanların her biri bir fikir beyan etti. Daha sonra vezir
şöyle dedi:
“—Sultânum, o kimseleri çagırtalum. Selâm ve kelâmdan sonra çeşnigîrler kendülerine yimek getürsünler, kırk tâne kâşuk yondursunlar, her birinün
sapları üçer karıştan ziyâde olsun. Eğer o kaşukların yukarı başından tutup yirler ve şükrüni iderlerse anlaşılur ki her biri ârif, kâmil ve âkildür. Eger
yiyemezler ve şaşırup birbirlerine bakarlarsa cümlesi câhildür; nice bilürsenüz
öyle yaparsınuz.”
Vezirin bu sözü makul görüldü. Mısır Padişahı her şeyi hazırlattıktan sonra, Kaygusuz Sultân’ı davet için adam gönderdi.
Kaygusuz:
“— Davete icâbet lâzımdur. Varalum ol Padişahın mübârek cemâlini görelüm, hâk-i pâyine yüz sürelüm.” dedi.
Padişahın sarayına vardılar, içeri girdiler. Taht üzerinde oturan Sultân’ı
gördüler, eğilip selam verdiler. Padişah bunları görünce selamlarını aldı ve:
“— Hoş geldünüz, safâ geldinüz, kademler getürdünüz” dedi.
Daha sonra yemeğe oturdular. Çeşnigirler yemekleri ve sapı uzun kaşıkları getirdiler. İmtihanı merak eden bütün âlimler, sâlihler, âbidler, zâhidler
ve Mısır begleri de hazır bulunuyorlardı. Bunlar kaşıkları görünce şaşırdılar.
Ellerine aldılar, yukarı başından tutup kaşıkları yemekle doldurdular. Kaldırıp
ağızlarına götürmek istediler, fakat bir türlü ağızlarına götüremiyorlar, ancak
kulaklarına doğru götürebiliyorlardı. Buna bir çare bulamayan âlimler, sâlihler ve emîrler sofradan kalktılar, sıra Kaygusuz ve yoldaşlarına geldi.
Yirmisi sofranın bir tarafına, yirmisi de diğer tarafına karşılıklı oturdular.
Kaşıklarını ellerine aldılar. Başından tutup doldurdular. Kaygusuz Baba, hemen karşısında olan yoldaşına balım dolusu gibi sunuverdi. Diğerleri de aynı
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şeyi yapıp karşısında bulunanlara yemeği yedirdiler. Yemekten sonra şeker
şerbeti içildi ve söze başlandı. Pâdişah Kaygusuz’a:
“— Gözlerünüze niçün pamuk koydunuz?” diye sordu.
Kaygusuz’un Cevabı
“— Sultân’um, bizüm âdetümüze göre hangi beldeye varursak o vilâyetün pâdişâhına uyaruz. Şimdi sizün taht-ı hükûmetünüzde oldugumuza göre
size tâbi oluruz. Sâye-i devletünüzde bir kaç gün bu Yûsuf Peygamber tahtını
ziyâret eylemek murâdmuz idi. Siz bu dünyâya bir gözle bakarken bizüm iki
gözle bakmamuz revâ degüldir. Biz dahı bir gözle bakaruz.”
Mısır Padişahı, Kaygusuz’un bu sözlerini işitince son derece memnun
oldu. Gönlü bu hakikatlı cevabın tesiri ile doldu.
Ve:
“— Ey Şeyh, takdir-i Hüdâ böyle yazmış. Her ne ki Hakk’dan geldi, hoş
geldi. Gözlerinüzden pamugı kaldırun. Bu Yûsuf Peygamber tahtını iki göz ile
ziyâret idün.” dedi.
Bundan sonra Sultân Kaygusuz:
“— Bir dua eyleyelüm, siz de ‘âmin’ diyinüz. Ola ki Hakk Sübhanehu
Te’âlâ katında duâmız müstecâb ola. Ellerimüzü yüzlerümüze sürelüm. Gözlerümüzden pamugu kaldıralum, Hakk Te’âlâ Hazretleri’nün kudretini müşâhede kılalum.” dedi.
Daha sonra Kaygusuz Sultân, ellerini semaya kaldırıp dua etti. Padişah ve
vezirleri de duaya el kaldırdılar.
“— Âmin, Yâ mu’în” dediler.
Sultan Kaygusuz, kırk dervişiyle duayı tamamladı. Sûre-i Seb’al-Mesânî43
ve Ümmü’l-Kur’ân44 okuyup “ve lâd-dâllîn amîn” dedikten sonra ellerini
yüzlerine sürdüler; gözlerinden pamuğu kaldırdılar. Yüzleri ve gözleri açıldı.
Padişah dahi ellerini yüzüne sürdü. Ol saat Hakk Te’âlâ’nın kudretiyle ve evliyanın velayetiyle Padişahın ama olan gözü açıldı, dünyayı gördü. Gönlüne
ilhâm-ı Rabbânî varit olup bildi ki bu Kaygusuz Abdâl keramet sahibi, Allah’ın sevgilisidir. Tereddütsüz olarak tahtından aşağı inip Baba Kaygusuz’un
elini öptü ve ayaklarına yüzünü sürdü. Can u gönülden muhibbi oldu ve:
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“— Yâ Şeyh, dile benden ne dilersen!” dedi.
Kaygusuz Sultân, Mısır Padişahı’ndan birçok dileklerde bulundu. Bu dilekleri manzum olarak şöyle ifade etti:
Söz başunda zikr idelüm Allâh’ı niyâz ile
Cân u gönülden direm lâf degüldür söz ile
Yâ ilâhî, kapunda bir kaç dileklerüm var
Hele şimdiki hâlde cengim var bogaz ile
On bin koyun bin deve biş bin su sığırı
Biş bin tavuk bin ördek dahı bunca kaz ile
Mâ-hazar lokmaları dâim nasîb kıl bize
Üç yüz otuz azman yidi bin öküz ile45
Mısır Padişahı başından sonuna kadar şiiri dinledi ve gördü ki Baba Kaygusuz’un muradı dünya malı değildir. O, muhabbetle gülen bir yüz, aşkla dolu
bir gönül ister. Oturduğu yerden tebessüm etti ve Kaygusuz’a:
“— Yâ Şeyh! Senün bu istedigün şeyleri bizler cümle virelüm sana.”
dedi. Baba Kaygusuz şöyle karşılık verdi:
“— Pâdişâhum, dünyâda murâdumuz, Pâdişâhun gönül hoşlıgı ve beden
saglıgıdur. Yoksa cihânda bilinmedük ve görünmedük nesne kalmamışdur.
Hele şimdiki hâlde işbu benüm keşkülümi bal ve yag ile doldurun, başka nesne lâzım degüldür.”
Kaygusuz, belinden keşkülini çıkarıp Padişaha verdi. Pâdişah da keşkülü
kiler emirine verip bal ve yağ ile doldurmasını emretti. Kilerci, kilere gelip
yağ küpünün ağzını açtı. Kepçeyi doldurup keşküle yağ koydukça, yağ keşkülin içinde kayboluyordu. Ne kadar yağ küpü varsa hepsini keşkülin içine
koydu. Bir türlü dolduramadı.
Sonra bal fıçılarının ağzını açtı. Hepsini keşküle boşalttı. Ancak yarısı
doldu. Kiler emiri bu hâle şaşırdı. Keşkülü oraya bırakıp Padişahın yanına
gitti:
“— Pâdişâhım, ne kadar bal, yağ var ise cümlesini koydum, o keşküli
dolduramadım.” dedi.
Bunun üzerine Padişah:
“— Var getür o keşküli erenlerün nazarında koyup özür dile, bundan sonra dahı ne kadar koysan dolduramazsın.” dedi.
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Kiler Emiri keşküli getirdi. Kaygusuz Baba’nın önüne koydu ve özür diledi. Orada hazır olan bütün vezirler, emirler, salihler, âlimler ve fakihler her
kim varsa hepsi görüp taaccüp ettiler.
“— Baba Kaygusuz gerçek er!” dediler.
Hepsi yerlerinden kalkıp ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdüler. Kaygusuz
Baba da yerinden kalkıp Padişahı selamlayarak vedalaştı.46
Kaygusuz ve dervişleri, eski Mısır dedikleri yere, Nil nehri kenarına gelip
oturdular. Burada kırk gün kaldılar. O keşküldeki bal ve yağdan yediler, fakat
bir zerre eksilmedi.
Mısır Padişahı, gönlüne gelen ilhamla Kaygusuz’un Nil nehri kenarında
konakladığını bildi ve adamlarına orada bir kasr-ı âlî bina etmelerini emretti.
Bu emir üzerine büyük bir kasr bina ettiler, adını da Kasr-ı bü’l‘Ayn koydular.47
6. Hacc’a Gidişi
Kaygusuz Sultân, bir müddet bu kasrda oturduktan sonra dervişleriyle beraber Hacc niyetiyle Mısır’dan Beytu’llah’a doğru yola çıktılar. Gündüz gider,
akşam olunca da konaklarlardı. Kaygusuz ve dervişleri her gün akşam olunca
bakarlardı ki önlerinde muazzam bir şehir peyda olurdu. Her biri şehrin bir
yanına gidip, her türlü ihtiyaçlarını görürlerdi. Daha sonra sabaha kadar da
dinlenirlerdi. Sabah olup uyanınca görürlerdi ki yattıkları yer bir sahradır. Ne
şehir var ne pazar. Buna teaccüp ederlerdi. Sabahleyin tekrar yollarına devam
ederlerdi. Akşam olunca yine aynı hâl olup karşılarına yine muazzam bir şehir
gelirdi. Her birisi memnun ve mesrur olup, akşamleyin şehre inerek alış-verişlerini ederlerdi. Gece yatıp, istirahat edip sabah olunca da kalkıp giderlerdi.
Bu minval üzre tam kırk gün yol yürüyüp Beytu’llah’a geldiler. Konakladılar.
Hac vakti erişti. Bütün hacılar geldiler, Kâ’be şehrinde cem oldular.
Kaygusuz ve dervişleri bütün erkânıyla Hac farizasını yerine getirdikten
sonra Medine-i Münevvere’ye geçtiler: Peygamberimizin kabrini ziyaret kıldılar. Burada yedi gün kaldılar.

46

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 19-26.

47

Menâkıb-nâme’nin kâtibi Kâtibü’l-hurûf’ta “Kasrü’l-ayn” denen bu sarayı gördüğünü ifâde eder ve sarayı, ölçülerine varıncaya kadar tavsif edip içindekileri anlatır. Kasrü’l-’Ayn
içinde asılı bulunan Battal Gâzi çizmesi ile Yavuz Sultan Selim’in Mısır fethinden sonra
orada ikamet ettiği köşk ve sarayın kubbesine sapladığı yedi ok bilhassa dikkat çekicidir.
Ayrıca, müellif Kasrü’l-’Ayn’ın kapısı üzerineki tarihi de vermektedir. (Seb’u semâne mae
rebîyülâhir fî yevmi’l-erbea külli yevm ü elf derâhüm musarraf, 857/baş. 12.1.1453).
Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 26-28.
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Burası Kaygusuz’a çok hoş geldiği için Peygamberimizin kabrinin başında Gevher-nâme adlı risalesini söyledi.48
7. Hacc Dönüşü
Bu ziyareti müteakip Anadolu’ya, şeyhine gelmek üzere yola çıktı. Şam’a
geldi. Şehre girmeyip Kutayfa denilen mahalle, oradan Karye-i Nebek’e ve
Kal’a-i Humus’a geldiler. Hâlid b. Velid ve Baba Amr orada yatardı. Ziyaret ettiler. Oradan Kal’a-i Hama’ya geldiler. Âsî suyu üzerine konup oturdular. Burada kal’aya su çıkarır büyük bir Su dolabı vardı. Buna Muhammedî dolâb49 derlerdi. Kaygusuz bu dolaba bir kaside söyledi ki adı Kasîde-i
Dolâb’dır.50
Daha sonra Karye-i Şeyhûn - Ma’arrâ (?) - Serâkıb (?) - Hân-ı Tuman
- Haleb - Akyol - Kilis - ‘Ayıntâb yolu ile Fırat üzerindeki Bincik (Birecik)
İskelesi’ne, oradan da Bağdad’a ulaştılar. Bağdad’da bir müddet dolaştıktan
sonra Hille, Kûfe, Necef, Kerbelâ şehirlerini ve oradaki mukaddes yerleri
ziyâret ettiler. Tekrar Bağdad’a döndüler. Oradan Medâin, Sâmarrâ, Musul,
Nusaybin yolu ile Abdal Mûsâ Âsitânesi’ne geldiler.51
Kaygusuz ve kırk neferi, Abdâl Mûsâ ve dervişleri tarafından karşılandı.
Âsitâne’ye girildikten ve gerekli tarikat ayinleri icra edildikten sonra şükür
namazını eda ettiler. Daha sonra Kaygusuz, Abdâl Mûsâ’yı gördü, yüzünü
yere vurdu, ellerini öpüp ayaklarına yüz sürdü. Abdâl Mûsâ:
“—Safâ geldünüz, kadem getürdünüz.” diyerek onları karşıladı. Kaygusuz ve dervişleri teker teker hediyelerini takdim ettiler. Gezip gördükleri yerleri anlattılar. Kaygusuz, cuşa gelerek şeyhine kavuştuğunu şöyle ifade etti:

48

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 28-31. Ayrıca Menâkıb-nâme’nin 31-35 sayfaları arasında
Gevher-nâme’nin metni verilmektedir.

49

Dolâb-ı Muhammedî, Evliyâ Çelebi Seyâhat-nâmesi’nde de geçmektedir. Evliyâ Çelebi,
Hama’da bu adla anılan bir büyük su dolabını anlatır. Ona göre, orta milinden yukarısına
kadar kırk, aşağısı da kırk arşın olan ve şehrin suyunu temin eden bu dolap, Âsi nehrinin
kıyısındadır. Gece yarısı bu dolap dönerken çıkardığı “Ya Muhammed!” sesi, dört yanından, sekizer saatlik mesafeden duyulur. Bu yüzden de “Dolâb-ı Muhammedî” diye anılır.
(Bkz.: Evliyâ Çelebi, Seyâhat-nâme, C. III, İstanbul İkdam Matbaası 1314, s. 60).

50

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 31-43. Ayrıca 44 sayfada Kaygusuz’un, Abdâl Mûsâ’ya
kavuşması dolayısiyle söylediği sekiz kıt’alık şiir yer almaktadır; Güzel, 1999: 117-128.

51

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s 31-43. Ayrıca, 44 sayfada Kaygusuz’un Abdâl Mûsâ’ya
kavuşması dolayısiyle söylediği sekiz kıt’alık şiir yer almaktadır.
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Beglerimüz çıkdı Avlan üstine52
O(n)lar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya
Urum abdâlları hırka vü postun
Bağlar gelür Sultân Abdâl Musâ’ya
Urum abdâlları gelür dost diyü
Giydükleri nemed ile post diyü
Hastalar da gelür dermân isteyü
Sağlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya
...
Bir niyâzum vardur ganî keremden
Münkir bilmez evliyânun sırrundan
Kul Kaygusuz ayru düşmiş pîrinden
Ağlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya53
şiirini söylemesiyle menâkıbnâme burada sona ermektedir.54

52

Bu dörtlüğün birinci mısraı “Beylerimiz elvan gülün üstüne” ve ikinci mısraı da Ağlar
(avlar) gelir Şahım. Abdâl Mûsâya” şeklinde bugüne kadar yanlış olarak okunmuştur. Bu
mısralardaki “elvan gülü” ve “Ağlar” kelimeleri muhteva ve mekân itibariyle doğru değildir. Metnin bütününe bakıldığı zaman, Menâkıb-nâme de geçtiği şekliyle mısraların doğrusu;
“Beglerimüz çıkdı Avdan üstine
O(n)lar gelür sultan Abdâl
Eskiden olduğu gibi “elvan gülün üstüne” okunması mümkün değildir. Bu kelime yer adı
olarak Avlan Gölü’nün adıdır. Zira Avlan Gölü; dünden bugüne kadar Elmalı Ovası’nda,
yani Abdâl Musâ Dergâhı’nın bulunduğu Tekke köyü civarındaki gölün adıdır. Menâkıb-nâme’ye göre bu manzume, Kaygusuz’un Hacc dönüşü şeyhine kavuşmasını anlatır.
Kaygusuz, Avlan Gölü civarına geldiği zaman bu şiiri söylemiştir. Ayrıca manzumenin
diğer dörtlüklarinde geçen Akpınar ve Yeşil Göl’de, Elmalı civarmdaki yer adlarıdır.
İkinci mısradaki “Ağlar (Avlar)gelir” olması da muhteva ve gramer şekilleri bakımından
mümkün değildir. İnsanoğlu sevgilisine kavuşmak isterken, niçin “ağlayarak” veya “avlayarak” gelsin? Bu bir zühûldür. Bu manzumenin doğru metni Menâkıb-nâmede mevcuttur.
Bunlardan başka kelimeyi “iver” biçiminde de okumak mümkündür.

53

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 4; Güzel, 1999:130-131.

54

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 45-46.

Abdurrahman GÜZEL

B. TARİHÎ HAYATI
1. Doğum Tarihi ve Yaşadığı Devir
Kaygusuz Abdâl’ın doğum tarihi ve yaşadığı devir hakkında başlıca dört
görüş vardır. Bunları kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz.
XIV. Asrın İlk Yarısı ile XV. Asrın Birinci Yarısında Yaşadığını Kabul
Edenler
Rıza Nur, Ahmet Sırrı Baba, Mehmet Fuad Köprülü, Sadeddin Nüzhet Ergun, Agâh Sırrı Levent, Nihad Sâmi Banarlı, Rudolf Tschudi, Barbara Flemming, Annamaria Schimmel ve Walter Björkmann; Kaygusuz Abdâl’ın XIV.
asrın ikinci yarısı ile XV. asrın ilk yarısında yaşadığını kabul etmektedirler.
Rıza Nur; Dil-güşâ’daki “sekiz yüz” kaydını, Kaygusuz Abdâl’ın Mısır’a
geliş tarihi olarak kabul eder. Bu cümleden olarak da Kaygusuz’un doğum
tarihini H 742 olarak hesaplamaktadır. Menâkıb-nâme’deki, Kaygusuz’un on
sekiz yaşında Abdâl Mûsâ’ya intisap ettiği ve kırk yıl hizmetinde kaldıktan
sonra Mısır’a gittiği şeklindeki malumata dayanan Rıza Nur, 800 tarihinden
58’i çıkarmak suretiyle 742 tarihini bulmaktadır.55
Ahmed Sırrı Baba, Er-Risâletü’l-Ahmediyye adlı eserinde, Kaygusuz’un
H 761’de Mısır’a geldiğini, 769’da Hicaz’a gittiğini, 799’da Mısır’a döndüğünü ve 848’de vefat ettiğini kaydeder.56 Herhangi bir kaynağa ve muhakemeye dayanmadan verilen bu bilgiler bu husustaki Bektâşî ananesini aksettirmektedir.
Fuad Köprülü de Kaygusuz’un XIV. asır sonlarında ve XV. asrın ilk nısfında yaşamış olduğunu kabul etmektedir.57
Köprülü’nün delilleri şunlardır:
Kaygusuz’un, Abdâl Mûsâ’ya İntisabı: Kaygusuz’un gerek şiirlerinde,
gerek menâkıb-nâmesinde bu husus açıkça belirtilmiş olduğundan onun Abdâl
Mûsâ’nın müritlerinden olduğu açıktır. Bazı tarihî menbalar Abdâl Mûsâ’nın
Bursa Fethi’ne iştirak ettiğini belirttiklerine göre Abdâl Mûsâ XIV. asırda ya55

Nur, 1935: 89-90.

56

Ahmed Sırrı Baba, Er-Risâletü’l-Ahmediyye fi Târîhi’t-Tarîkati’l-Aliyetti’-Bektaşiyye
bi-Mısri’l-Mahrûse, 2. Baskı, 1939 (1. Baskı: Kahire 1934), s. 25. Ahmed Sırrı Baba’nın
Kaygusuz’un Mısır’a geliş ve ölüm yılı olarak verdiği hicrî tarihlerle miladi tarihler birbirini tutmamaktadır. Kaygusuz’un Mısır’a geliş tarihini M 1388 olarak göstermektedir ki bu
H. 761’e değil, 790-91 tarihlerine tekabül eder. Aynı şekilde Kaygusuz’un ölüm tarihi olarak gösterilen M 1444’de H. 818’e değil, 847-848’e tekabül etmektedir.

57

M. Fuad Köprülü, Mısır’da Bektâşîlik, TM, C. IV, İst. 1939, s. 20.
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şamıştır.58 Şu hâlde onun müridi Kaygusuz’un da XIV. asır sonlarıyla XV.
asrın ilk yarısında yaşamış olması gerekir.
Kaygusuz’un eserlerinden Kitâb-ı Dil-güşâ’nın H 900/M 1493’de istinsah edilmiş bir nüshası mevcut olduğuna; ayrıca H 918/M 1512’de hazırlanan
Câmi’ün-Nezâir’de Kaygusuz’un bir manzumesine rastlandığına göre Kaygusuz, mezkur tarihlerden önce yaşamış olmalıdır.59
Sadeddin Nüzhed Ergun, Bektâşî Şâirleri’nde60 Kaygusuz’un XV. asrın
ilk nısfında yaşadığını kaydediyorsa da Bektâşî Şâirleri ve Nefesleri’nde61
Kaygusuz’un XIV. asrın son yarısında yetişen bir şair olduğunu belirtmiştir.
Agâh Sırrı Levend62 de herhangi bir delil zikretmeden Kaygusuz’un XIV.
asırda yaşadığını kabul etmektedir.
Nihad Sâmi Banarlı63 da Kaygusuz’un XIV. asır sonu ve XV. asır başı
şairlerinden olduğunu ve II. Murad devrinde yaşadığını kaydeder.
Rudolf Tschudi64 ve Barbara Flemming65 de Kaygusuz’un XIV. yüzyılın
sonu ile XV. yüzyılın başı arasında yaşadığını kabul edenler arasındadır.
Annamaria Schimmel66 ile Walter Björkmann67 da Kaygusuz’un ölüm
tarihi olarak 1444’ü belirttiklerine ve onun Abdâl Mûsâ’nın müritlerinden olduğunu zikrettiklerine göre Kaygusuz’un XIV. asır ile XV. asrın ilk yarısında
yaşadığını kabul etmektedirler.

58

Köprülü, 1939: 16-17.

59

Köprülü, 1939: 20.

60

Sadeddin Nüzhet Ergun, Bektâşî Şairleri, İstanbul 1930, s. 196.

61

Ergun, Sadeddin Nüzhet, Bektâşî Şairleri ve Nefesleri, C. 1-2, İstanbul 1955, s. 24.

62

Âgah Sırrı Levend, Edebiyat Tarihi Dersleri, İstanbul 1935, s. 80.

63

Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1971, s. 398.

64

Rudolf Tschudi, Die Bekehrugn des Kaighusuz aus einer türkischen Heiligenvita, In
Schweizersiches Arschiv für Volkskunde, Bd. 47 (1951), s. 203.

65

Barbara Flemming, Landschaftsgechhichte von Pamphylien, Pisidien und Liykien im Spatmittelalter, Wiesbaden 1964, s. 117.

66

Annamaria Schimmel, Drei türkische Mystiker Yunus Emre-Kaygusuz Abdal-Pir Sultan
Abdal, Deutsch-Türkische Gesellschaft E.V. Bonn Oktober 1962, Heft 48.

67

Walter Björkmann, Die altosmanische Literatur, Fundamente II, Wiesbaden 1964, s. 412.
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XV. Asırda Yaşadığını Kabul Edenlerin Görüşleri
Dil-güşâ adlı risalesindeki bir kayda dayanan Muhtar Yahya Dağlı68 Kaygusuz Abdâl’ın, H 800/M 1397-98 tarihinde doğduğunu kabul etmektedir.
Dil-güşâ’daki kayıt aynen şöyledir:
“İmdi bu derviş dahı Muhammed Mustafa’nun sekiz yüz yılında geldi.”69

Muhtar Yahya Dağlı, fikrini Kaygusuz’un bazı şiirlerinde geçen tarihî
şahsiyetler ile de takviye ediyor. Ona göre Kaygusuz’un söz konusu yaşadığı devirler ile Dil-güşâ’daki kayıt birbirleriyle uyuşmaktadır, Muhtar Yahya
Dağlı’ya göre bu şiirlerdeki Murad Han, (2. Murad 1421-1451 ); İbn-i Fenârî,
Mevlânâ Fenârî’nin torunu Alâaddin Ali Fenârî (öl. 1497); İshak Beg, Filibe
Begi ve Sırp hudut kumandanı olan İshak Beg (öl. 1465) dir.70 Dağlı, bu delillere istinaden Kaygusuz’u hicri 9. asır ricalinden yani XV. asırda yaşamış
olarak kabul etmektedir.71
Muhtar Yahya Dağlı’dan önce, Türk Edebiyatı Nümûneleri’nde72 Kaygusuz’un dokuzuncu hicret asrının ikinci nısfında yaşadığı herhangi bir delil
zikredilmeden yer almıştır.
Daha sonra Kaygusuz’dan bahseden İlhan Başgöz de onun XV. yüzyılda yaşadığını belirtiyor.73 Kaygusuz’u XV. yüzyıl şairleri arasında inceleyen
Ahmet Kabaklı da onun II. Murad zamanında yaşamış olduğunu kaydetmektedir.74

68

Muhtar Yahya Dağlı, Kaygusuz Abdâl, İstanbul 1941, s. 25-28.

69

Kitâb-ı Dil-güşâ, Ankara Genel Kitaplığı, No: 645, s. 10; Nûruosmaniye Kütüphanesi,
No:4904; v. 108b. Rıza Nur’un tanıttığı Menâkıb-nâme’nin sonlarında yer alan Kitâb-ı
Dil-güşâ da ise söz konusu kayıt biraz farklı olaak şöyle geçer: “Bu derviş dahı Hazret-i
Muhammedü’l-Mustafa’nun tarih-i hicretinden 800 yılında geldi.” Nur, Rıza, “Kaygusuz
Ab- dâl Gaybî Bey Kahire’de Bektaşî Tekyesinde Bir Manüskiri”, Türk Bilik Revsü, No: 5.
Yıl: 1935, s. 88; Marburg Nüshası, V. 217b’de ise “sekiz yüz” yerinde “dokuz yüz” kaydı
vardır ki bu, müntensihe ait bir zühul olmalıdır.

70

Dağlı, 1941: 16-17, 27.

71

Dağlı, 1941: 28.

72

Hıfzı Tevfik-Hammâmîzâde İhsan-Hasan Âlî, Türk Edebiyâtı Nümûneleri, İstanbul 1927,
s. 160.

73

İlhan Başgöz, İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1968, s. 31.

74

Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, İstanbul, 1973, C. 2, s. 25, s. 215.
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Biz de daha önce yazmış olduğumuz iki makalede Dil-güşâ’daki mezkûr
kayda dayanarak Kaygusuz’un doğum tarihini H 80 (?/M 1397-98) olarak
kabul etmiş idik.75
Abdülbâki Gölpınarlı’nın Görüşü
Abdülbâki Gölpınarlı’nın Kaygusuz’un doğum tarihi ve yaşadığı devir
hakkındaki fikrleri muğlaktır. O, 1953’te yazdığı bir eserinde, Dil-güşâ’daki
ibareyi Kaygusuz’un H. 800’de doğduğu şeklinde anlar ve XV. yüzyılda yaşadığını ifade eder. Buna göre Abdal Mûsâ’ya gençken intisap etmiş olacağını
ve kırk yıl hizmetinin de “muayyen bir geleneğin tesirinden” doğduğunu ileri
sürer.76
1963’te ise “Kaygusuz Abdâl’ın Abdâl Mûsâ dervişi olduğunu bu bakımdan XIV. yüzyılda yaşadığını, nihayet XV. asrın ilk yıllarında öldüğünü” kabul eder.77
1968’de Türk Dili Dergisi’nde yazdığı bir makalede ise bu konuda şunları söyler:
“Kaygusuz, manzum bir risâlesinde, 800 hicride (1391-1398) doğduğunu bildirir; buna göre Abdâl Mûsâ’ya, gençliğinde bağlandığına, onun ölümünden sonra da bir hayli yaşadığına, Abdâl Mûsâ’nın
da Bursa fethine genç yaşta katıldığına hükmetmek gerekir. Kaygusuz’un yaşadığı çağ XIV - XV. yüzyıldır; ölüm yılını kesin olarak söylememize imkân yoktur.”78

Görüldüğü gibi 1963’de Kaygusuz’un XV. asrın ilk yıllarında öldüğünü
kabul eden Gölpınarlı, 1968’de tekrar 1953’teki fikrine dönerek onun 139798’de doğduğunu ifade etmekte, fakat dört satır sonra Kaygusuz’un yaşadığı
çağı XV. asırla birlikte XIV. asır olarak göstermektedir.
Gölpınarlı, 1972’de; “Bu derviş hicretîn sekiz yüzünde geldi” ibâresini
“bu geldi’den maksat, doğum târihiyse, Abdâl Mûsâ’nın uzun ömürlü olduğuna ve Kaygusuz’un ona pek gençken kavuştuğuna hükmetmek gerekir.”
şeklinde açıklayarak 1397-98 tarihini şartlı da olsa Kaygusuz’un doğum ta75

Güzel, Abdurrahman, “Kaygusuz Abdal’ın Çağatayca Bir Gazeli”, Türk Kültürü, S. 194,
Aralık 1978, s. 101; “Kaygusuz Abdâl’ın Vücûd-nâme’si Üzerine”, Türk Kültürü, S. 197,
Mart 1979, s. 276-277.

76

Abdülbâki Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal Hayatı-Kul Himmet, İstanbul 1953, s. 6.

77

Abdülbâki Gölpınarlı, Alevî-Bektâşî Nefesleri, İstanbul 1963.

78

Abdülbâki Gölpınarlı, “Kaygusuz Abdal”, Türk Dili Aylık Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk
Halk Edebiyatı Özel Sayısı, C. XIX, S. 207, 1 Aralık 1968, s. 396.
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rihi olarak tekrar kabul etmekte ve 1431’den önce öldüğünü de imâ ederek
onu ancak 30 sene kadar yaşatmaktadır.79 Fakat Gölpınarlı, bir paragraf sonra
“Kaygusuz, VIII. yüzyılın başında doğmuş, IX. yüzyılda yaşamış (XV. yy)
bir şâirdir.”80 diyerek bu kere Kaygusuz’un doğumunu yüz yıl kadar geriye
götürmekte ve yüz yıldan daha fazla yaşatmaktadır.
Nihayet Türk Ansiklopedisi’ndeki “Kaygusuz Abdâl” maddesinde Gölpınarlı, “Kaygusuz Abdâl, H VIII. yüzyılın 2. yarısıyla IX. yüzyılın ilk yıllarında yaşamıştır.” diyerek ve H 800’de doğduğu meselesini de şüpheyle karşılayarak81 Rıza Nur ve Mehmet Fuad Köprülü’nün fikirlerine iştirak etmiş
görünmektedir.
Vasfi Mâhir Kocatürk’ün İki Kaygusuz Abdal Görüşü
Vasfi Mâhir Kocatürk, biri Alâiyeli, diğeri Rumelili olmak üzere iki Kaygusuz Abdâl kabul etmektedir. Ona göre Alâiyeli Kaygusuz Abdâl, XIV. yüzyılda yaşamış ve Abdâl Mûsâ’ya mürit olmuştur.82
Kocatürk’e göre Rumeli’de yaşayan ve Vize’ye bağlı Saray kasabasından
olduğu için “Sarâyî” mahlasını taşıyan ikinci Kaygusuz Abdâl ise XV. yüzyılda yaşamaktadır. Rumeli’ye ait yer isimleriyle, XV. asra ait tarihî şahsiyetlerin
geçtiği şiirler bu ikinci Kaygusuz’undur.83
Bizim Görüşümüz
Kaygusuz Abdâl’ın doğum tarihi ve yaşadığı devir hakkında başlıca görüşleri yukarıda özet hâlinde vermeye çalıştık. Bize göre kabule şayan olan
görüş, Rıza Nur ve Fuad Köprülü tarafından ayrı ayrı delillere dayanılarak
izah edilen birinci görüştür. Çünkü burada belirtilen belgeler itbariyle;
Daha önce anlattığımız “Menkıbevî hayat” bölümünde Kaygusuz etrafında gelişen bütün menkıbelerin Abdâl Mûsâ ile bağlantılı olduğu açıkça gö-
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Abdülbâki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri Antolojis, İstanbul 1972, s. 175.
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Gölpınarlı,1972: 175.
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“Kaygusuz Abdal”, Türk Ansiklopedisi, C. XXI, Ankara 1974, s. 418-419. Ansiklopedi de
bu maddenin yazarı belirtilmemişse de yazının pek çok yerlerinin Gölpınarlı’nın Türk Dili’ndeki yazısıyla mutabakat göstermesi ve yazının da Gölpınarlı’ya ait olduğunda şüphe
bırakmamaktadır.
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Kocatürk, Vasfi Mâhir, Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara 1968, s. 35; Türk Edebiyatı Tarihi,
Ankara 1970, s. 188.
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Vasfi Mâhir Kocatürk, a.g.e., s. 143-156; Kabaklı, 1973: s. 290.
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rülmektedir. Bizim ilk defa hülasa ettiğimiz Menâkıb-nâme’de olduğu gibi
bugüne kadar tanıtılmış bulunan diğer Kaygusuz menâkıbnâmelerinde de84
Kaygusuz, daima Abdâl Mûsâ’nın müridi olarak gösterilmiştir. Ayrıca
Abdâl Mûsâ Velâyet-nâmesi’nde de Abdâl Mûsâ’nın müritleri arasında Kaygusuz yer almaktadır.85
“Kaygusuz Abdâl gör ne söyledi” mısraı ile biten bir mesnevisinde Kaygusuz da
“Abdâl Mûsâ’ya kul oldı candan
Çekdi elini iki cihandan”86
beyti ile Abdâl Mûsâ’ya intisap ettiği hususunu bizzat teyid etmiş olmaktadır.
Esasen bugüne kadar yapılan bütün araştırmalarda bu husus kabul edilmektedir. Şu hâlde Abdâl Mûsâ’nın yaşadığı devrin, Kaygusuz’un yaşadığı devre de
ışık tutacağı tabiidir.
Abdâl Mûsâ’nın Orhan Gazi zamanında bir gazaya iştirak ettiği, gaza sırasında bir yeniçerinin üsküfünü başına giydiği ve “elfî tâc”ın esasının bu
olduğu Âşıkpaşazâde de kayıtlıdır.87 Ayrıca Taşköprülüzâde88, Hoca Sa’deddin89, Mustafa Âlî90 ve Bursalı Beliğ’de91 Abdâl Mûsâ’nın Bursa fethine iştirak ettiği ifade edilmiştir. Demek ki Abdâl Mûsâ XIV. asırda yaşamış bir
şahsiyettir.92
Bu durumda Kaygusuz’un da Abdâl Mûsâ’ya XIV. asırda intisap etmiş
olması gerekir.
Kaygusuz’un Dil-güşâ’sında geçen
“İmdi bu derviş dahı Muhammed Mustafa’nun sekiz yüz yılında geldi”
ibaresi, şüphesiz ki onun yaşadığı devre ışık tutan bir ibaredir. Ancak bu tarihi,
bazı araştırıcıların kabul ettiği gibi onun doğum yılı olarak kabul etmek pek
84

Bkz.: Kaygusuz Abdal’ın menkıbevî hayatı bölümü.
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s. 33.
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Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-tevârih, C. 2, İstanbul 1279, s. 406.
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Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr, C. 5, İstanbul,1277, s. 64.

91

Bursalı Belîğ, Güldeste-i Riyâz-ı İrfân, Bursa 1302, s. 213.
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sağlıklı olmaz. Çünkü söz konusu ibareden önceki ve sonraki cümleler mana
bakımından bu ibareyle bağlantılı değildir. Şu hâlde bu ibareyi müstakil olarak anlamak zorundayız.
“Sekiz yüz yılında geldi.” ifadesi açıkça “dünyaya gelmeyi”, yani “doğmuş olmayı” belirtmez; daha çok bir yerden gelmiş olmayı da anlatabilir. Metinde “dünya” kelimesinin düşmüş olacağı hatıra gelirse de biz bu ihtimali
de varit görmüyoruz. Çünkü H 800 yılını Kaygusuz’un doğum tarihi olarak
kabul edersek onun Abdâl Mûsâ’ya intisabı keyfiyetini reddetmemiz gerekir.
Bu ise birinci maddede zikrettiğimiz Kaygusuz’un Abdâl Mûsâ ile olan alakasına dair delillerin hepsini reddetmemiz manasına gelir. Şu hâlde bahsi geçen
H 800 tarihini Kaygusuz’un hayatındaki başka bir safha olarak kabul etmek
zarureti vardır.
Bu hususta akla en uygun ihtimal, H 800 tarihini Rıza Nur’un kabul ettiği
gibi, Kaygusuz’un Mısır’a geliş tarihi olmasıdır. Rıza Nur; Kaygusuz’un 18
yaşında Abdâl Mûsâ’ya intisabı ve kırk sene ona hizmet etmesi dolayısıyla 58
yaşında Mısır’a geldiğini kabul etmekte ve 800’den 58’i çıkararak H 742’de
doğduğunu yazmaktadır. Biz bu 58 yaşı azami bir had olarak kabul etmekteyiz. Çünkü Menâkıb-nâme’deki “kırk yıl” meselesini gerçek olarak kabul
etmek şart değildir. Bu ifade her hâlde Yunus Emre’nin Tabduk Emre’ye “kırk
yıl” hizmet etmesi rivayetinde olduğu gibi, Türk töresindeki uygulamanın neticesi olmalıdır. Dolayısıyla Kaygusuz, Mısır’a 58 yaşından önce de gitmiş
olabilir. Şu hâlde Kaygusuz’un doğum tarihini H. 742 olarak kabul etmesek
bile H 742’den geriye gidemiyeceğini rahatça ifade edebiliriz. O, 742 ila bu
tarihten sonraki 15-20 yıl içinde doğmuş olabilir.
Kaygusuz’un bazı şiirlerinde geçen tarihî şahsiyetler de onun yaşadığı
devir hakkında fikir vermektedir. Onun şiirlerinde geçen Murad Han, İshak
Beg ve İbni Fenârî isimleri, bizce bazı araştırıcıları yanıltmıştır. Muhtar Yahya
Dağlı ve Vasfi Mahir Kocatürk daha önce de kaydettiğimiz gibi bu şahısları XV. yüzyıl ricali olarak kabul etmektedirler. Ancak Muhtar Yahya Dağlı
bu noktadan hareketle Kaygusuz’u da XV. yüzyıl ricalinden sayarken, Vasfi
Mahir Kocatürk, XV. asırda yaşamış ikinci bir Kaygusuz olduğunu ileri sürmektedir.
Murad Han, İshak Beg ve İbni Fenârî’nin XV. asır ricalinden olduğu şüphesizdir. Bizce bu şiirlerde geçen Murad Han 1421-1451 tarihleri arasında
Edirne’de hükümdarlık eden II. Murad’dır.
İbni Fenârî olarak Kaygusuz’un şiirinde yer alan zat, ilk Osmanlı Şeyhülislâmı Fenârîoğlu Mevlânâ Muhammed Şemseddin’dir. Fenârîoğlu Muham-
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med Şemseddin, 1424-1430 yılları arasında Edirne’de Şeyhülislâmlık yapmıştır.93
Muhtar Yahya Dağlı, buradaki İbni Fenârî’nin Muhammed Şemseddin
değil, onun torunu olan ve 1497’de ölen Alâaddin Ali İbni Fenârî olduğunu kabul etmeye mütemayildir.94 Bizce bu doğru değildir. Çünkü şiirde “İbni
Fenârî’ye varıp fetvâ bulmak” tan bahsedilmektedir. II. Murad devrinde fetva
makamı ise Fenârîoğlu Muhammed Şemseddin tarafından deruhte edilmektedir (1424-1430). Alâaddin Ali İbni Fenârî ise ancak Fâtih devrinde kazaskerliğe kadar yükselmiştir.95 Burada Muhtar Yahya Dağlı’yı yanıltan her hâlde
“İbni” kelimesidir. Hâlbuki Alâaddin Ali, “İbni Fenârî” olduğu gibi, Mevlânâ
Şemseddin Muhammed de İbni Fenârî’dir.
Ahmet Refik, Mevlânâ Şemseddin’e “Ada karyesi”nin verilmesi hususunu Defteri-i Evkâf-ı Vilâyet-i Teke’den iktibas eder. Fatih devrine ait olan
bu defterde söz konusu zatın adı aynen Fenârîoğlu Mevlânâ Şemseddin olarak geçmektedir.96 Anlaşıldığına göre “Fenârî” lakabı, bu sülale için Mevlânâ
Şemseddin’den de önce kullanılıyordu.
İshak Beg’e gelince bu zat, II. Murad devrinde Üsküp Sancak Begi ve
1465’de ölen Semendire fatihi Gâzi İshak Beg’dir.97
İbni Fenârî’nin adının geçtiği şiir, bize Kaygusuz’un hayatı hakkında
önemli bilgiler vermektedir. Bu şiirden bazı bölümleri örnek olarak verelim:
Edrene şehrinde bu gün
Bir dükkân aldum kiraya
Ol mahalde sataşmışam
Bir akçası çok karıya
…
Sor bana garîb misin
Bu şehri görüp misin
93
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İslam Ansiklopedisi Murad II maddesi, s. 605, 607, 613; İsmâil Hâmi Danişmend, 1971, C.
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Yohsa gelişün şindi mi
Anatolı’dan berüye
Didüm ki bu dem gelmişem
Kirâya dükkân almışam
Eydür yigit gel içerü
Döşek getürsin câriye
…
Eydür ki bu Rûm-ili’dür
Sanma ki Anatolı’dur
Bunda esîr-bendler çok olur
Düşmeyesin bâzârîye
…
Ol karıdan kurtılmaga
Kul oldum âzâd olmaga
Fetvâ bulam mı ki âceb
Varsam İbn-i Fenârî’ye
Murâd Hân’a varımadum
Özümi kurtarımadum
Kaygusuz Abdâl bî-çâre
Ugradı bir haşarıya98
İbni Fenârî, II. Murad’ın padişahlığı devrinde ve 1424 -1430 tarihleri arasında Edirne’de şeyhülislâmlık yaptığına göre bu şiir de bu tarihler arasında
yazılmış olmalıdır. Şiirden anlaşıldığına göre Kaygusuz, yine bu tarihler arasında Anadolu’dan Rumeli’ye gelmiştir.
Vasfı Mahir Kocatürk’ün göremediğini zannettiğimiz bu şiirden Kaygusuz’un Rumeli’ye yabancı olduğu anlaşılmaktadır. O hâlde Rumeli’de doğup
büyüyen ikinci bir Kaygusuz Abdal düşünülemez.
İshak Beg’in adının geçtiği şiirden de bazı parçaları kaydedelim:
Filibe’de yinilen
Bir karı sevdi beni
İgen igen dikdürür
Bana yini kaftânı
……….
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İshak Beg’e söylesem
Hâlûmi ‘arz eylesem
Karıdan kurtarmaga
Ola mı ki dermânı
Bu Kaygusuz Abdâl’un
Dervîş ü miskîn hâlin
Şöyle geçer mi ‘aceb
Ol karıyla devrânı
…
Ne karı var ne koca
Ne irte var ne gice
Bu sözi anlayanun
Kurbânıyam kurbânı99
Bu şiirden de ikinci bir Kaygusuz’un bulunduğuna hükmetmek mümkün
değildir. Çünkü şiir, gerek üslup, gerek konu bakımından daha önce kaydettiğimiz şiirle bir benzerlik arz etmektedir.
Birinci şiirde Kaygusuz’un Anadolu’dan Rumeli’ye geldiği açıkça belirtiliyordu.
İkinci şiirde geçen Filibe ve İshak Beg isimleri de Kaygusuz’un II. Murad
devrinde Rumeli’de bulunduğunu gösteriyor.
Kaygusuz’un Murad Han’dan bahsettiği bir şiiri daha vardır. Orada da
Murad Han’ın adının geçtiği beyitler şöyledir:
Bize bin mut pirinç dise Murad Han
Dahı on bin koyun bile yimege
Murad Han’a halvet anlatsa sözi
Kapu’da, kim bile vezîri söge100
2. Ailesi
Kaygusuz Abdâl’ın Alâiye Sancağı Begi’nin oğlu olduğunda bütün araştırıcılar birleşmektedir.101 Çünkü eldeki Kaygusuz menâkıbnâmelerinde bu
husus “Dil-güşâ sâhibi Kaygusuz Baba Sultân (k.s.) Alâiye, Sancağı Begi’nün
99

Dîvân, Mar., v. 334b-335a.
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Nur, 1935: 91; Mehmed Fuad Köprülü, “Mısır’da Bektâşîlik”, TM., C. IV, s. 14; Dağlı,
1941: 7; Barbara Flemming, 1964: 117; Gölpınarlı, A., “Kaygusuz Abdâl”, Türk Dili , S.
207, Aralık 1968, s. 395.
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oğlu idi.” şeklinde açıkça belirtilmektedir.102103 Menâkıb-nâme’nin müteakip sayfalarında da Kaygusuz’dan “Alâiye Sancagı Begi oglu Gaybî Beg”104,
“Gaybî’nin babası Alâiye Sancağı Begi”105, şeklinde söz edilmektedir. Şu
hâlde Kaygusuz Abdâl’ın ailesi hakkında bilgi edinmek için Alâiye beylerini
araştırmak gerekmektedir.
Çalışmamızın “Doğum Tarihi ve Yaşadığı Devir” bölümünde Kaygusuz
Abdâl’ın H 742/M 1341- 42 - H 762/M 1360 - 61 tarihleri arasında doğmuş
olabileceğini ifade etmiştik. On sekiz yaşında Abdâl Mûsâ’ya intisap ettiğine
göre bu intisabın H 760/M 1358 - 59 - H 780/M 1378 - 79 tarihleri arasında
olması gerekmektedir.
Alâiye Beyleri hakkındaki ilk bilgiyi İbni Batuta’dan edinmekteyiz. H
733/M 1332 - 33’te Alâiye’ye gelen İbni Batuta, “Bu şehrin Karamanoğullarından Yûsuf Beg tarafından idare edildiğini ve şehirden on mil mesafedeki
sarayında oturan bu bey ile görüştüğünü ve ikramına nail olduğunu” söyler.”
Bu kayıttan M 1332 - 33 tarihlerinde Alâiye Beyi’nin Karamanoğulları’ndan
Yûsuf Beg olduğunu öğreniyoruz. Şihâbeddin Ömerî de Mesâlikü’l-Ebsâr
adlı eserinde H 730/M 1329 - 30 - H 737/M 1336 - 37 yılları arasında “Karamanoğullarının buraya hâkim olduğunu ve onlar namına Yusuf adındaki zatın
burasını idare ettiğini” söyler.
Bundan sonra; Alâiye beyleriyle ilgili ilk kayıt 1361 yılına aittir: 1361’de
Kıbrıs Kralı Pierre; Alâiye Begi’ni kendisine tabi olmaya mecbur etmişti.
Aynı Alâiye Begi, 1364’te Antalya’yı Kıbrıs kralından almak için denizden bir
donanma yollamış, onun bu hareketine kızan Pierre ise 1366’da bir donanma
göndererek Alâiye’yi almaya teşebbüs etmiştir. 767/1366 Ramazan’ındaki bu
teşebbüs, Alâiyelilerin mukavemeti ve Karamanoğlu’nun yardımı sayesinde
akamete uğratılmıştır.106
Mükrimin Halil Yinanç, bu Alâiye’nin adının bilinmediğini yazıyorsa da
Kalkaşandî’nin kaydından bu beyin Hüsâmeddin Mahmud bin Alâaddin olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü Kalkaşandî; Hüsâmeddin Mahmud bin Alâaddin’in 767 Şevval’inde, yani 767 Ramazan’ından bir ay sonra Mısır Sultanı’na
bir mektup yazdığını kayıt eder.107 Ayrıca Şarkî Karaağaç’daki H. 766/M.
1364-65 târihli bir mamamın kitâbesinde de Mahmud bin Alâaddin bin Yûsuf
102
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kaydı vardır.108 Demek ki 1361’de Kıbrıs kralının kendisine tabi kıldığı Alâiye
beyi de Hüsâmeddin Mahmud’dur.
Alâiye’nin Oba köyünde harap bir vaziyette bulunan Gülfeşân Câmii’ndeki iki kitabede de bu beyin adına rastlıyoruz. H. 755? (M. 1373-74) tarihlerini taşıyan bu kitabelerde bu zatın adı
“Emîrü’l-mu’azzam Mahmud bin Alâeddin bin Yûsuf bin Karaman” ve
“Emîr Mahmud bin Alâeddin bin Yusuf Ömer” şekillerinde geçmektedir.109
Şu hâlde H. 774/M. 1373 tarihinde Mübârizeddin Mahmud Bey (Teke
Beyi); Alâiye ve Manavgat emirlerinin de yardımıyla Antalya’yı Kıbrıslılardan geri aldığı sırada da Alâiye Beyi Hüsâmeddin Mahmud’dur.
Yukarıya aldığımız bütün bu kayıtlardan çıkan neticeye göre 1333’de
Alâiye Beyi Karamanoğullarından Yusuf; 1340’larda ve 1350’lerde Hüsâmeddin Mahmud’un 1361’den önce hangi tarihte Alâiye Beyi olduğunu ve
1373-74’den sonra hangi tarihte beyliğinin sona erdiğini bilemiyoruz.
Mezkûr tarihî kayıtlar ve kitabelerden Hüsâmeddin Mahmud’un babasının Alâaddin, onun babasının da Yusuf Ömer olduğu anlaşılmaktadır: Yusuf Ömer’in de Karamanoğullarından olduğu hem İbni Batuta ve Şihâbeddin
Ömerî’deki kayıtlardan, hem de Gülfeşân Câmii kitabesinden açıkça belli olmaktadır.
1333(?)-1373(?) seneleri arasında Alâiye beyliğini idare eden Yûsuf
Ömer - Alâaddin - Hüsâmeddin Mahmud ailesinin Karamanoğullarından indiği hususu yanında, bu ailenin bir tarafının Anadolu Selçuklularına dayandığı
rivayetini de kaydetmemiz lazımdır. Yazıcıoğlu Âli’nin, Tevârih-i Âl-i Selçuk’undaki, Alâiye’yi fetheden Selçuklu sultânı Alâaddin Keykubad’ın Alâiye’yi kasdederek
“Kuvvetli yagı Rûm memâlikine hücum edüb bizüm evlâd ve ahfâdımız
mukâvemet edemeyüp hezimet bulacak olursa, bâzı bu kaleye ve bazı Sinob’a
ilticâ kılalar.” şeklindeki sözlerine ve Tevârih-i âl-i Osman’ların bir kısmındaki rivayetlere dayanan Mükrimin Halil Yinanç, “XV. asırda Alâiye beylerinin
Selçuk neslinden indiği hakkında bir an’anenin mevcut olduğunu”110 zikretmektedir. Ayrıca Câmiü’d-Düvel’de de Alâiye Beylerinin “Selçuk sultânının
kızının oğullarından” geldiği kayıtlıdır.111 Mezkûr sülalede Alâaddin ve Kılıç
Arslan ( 1451’de Alâiye’yi Osmanlılar’a terke mecbur kalan son Alâiye beyi
108

Süleyman Fikri Erten, Antalya Tarihi, C. II, İstanbul 1940, s. 86.

109

Erten, 1940: 72.

110

Yinanç, 1965: 188.

111

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1969, s. 92.

Abdurrahman GÜZEL

gibi Selçuklu sultanlarının isimlerini taşıyanların bulunması da bizce bu rivayeteleri desteklemektedir.
Kaygusuz’un babası, 1333(?)-1373(?) tarihleri arasındaki bu üç Alâiye
beyinden hangisidir? Bizce bu husustaki en kuvvetli ihtimal, Hüsâmeddin
Mahmud Bey üzerinde toplanmaktadır. Çünkü 1361-1373 yılları arasındaki
on iki sene zarfında Alâiye Beyi Hüsâmeddin Mahmud ile Antalya Beyi Mübârizeddin Mehmed; Kıbrıs kıralına karşı yapılan çetin savaşlarda daima birlikte hareket etmişlerdir.112 Antalya Beyi Mübârizeddin Mehmed, kendi devrindeki yabancı kaynaklarda “Taca Tacca” adıyla geçmektedir.113
Fâtih devrine ait Defter-i Evkâf-ı Vilâyet-i Teke’de de bu beyden “Teke
Beyi” olarak bahsedilmektedir.114 Muahhar Osmanlı tarihlerinin de Mübârizeddin Mehmed’den “Emîr-i Teke” veya “Teke Begi” olarak bahsettiklerini
kaydeder. Tekindağ’a göre Antalya beylerine “Teke-Oğulları” adını veren de
aynı beydir.115
Kaygusuz Menâkıb-nâmesi’nde de Gaybî Bey’in babası, oğlunu Abdâl
Mûsâ’nın elinden almak üzere Teke-Beyi’ne müracaat eder ve Teke Beyi
ile birlikte Abdâl Mûsâ üzerine ordu yürütürler.116 Menâkıb-nâme’de Abdâl
Mûsâ’ya karşı Teke Beyi ile birlikte hareket eden Kaygusuz’un babasının tarihî kaynaklarda Kıbrıs kralına karşı Teke Beyi’yle müşterek hareket eden
Alâiye Beyi Hüsâmeddin Mahmud olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca Kaygusuz’un Minber-nâmesi’nde geçen:
Âşık olsam adum tenbel Alâyi
Eğer sofi isem dirler mürâyi
mısralarından117 Kaygusuz’un asıl adının “Alâaddin” olduğunu kuvvetle tahmin edebiliriz. Alâaddin adını taşıyan bir şahsın babasının da Alâaddin adını
taşıması pek uzak bir ihtimal değildir. Bilâkis, çocuklara dedelerinin adının
konulması pek yaygın bir gelenektir. Bu yaygın geleneğe dayanarak Alâaddin Gaybî’nin (Kaygusuz Abdâl), babasının Hüsâmeddin Mahmud, dedesinin
Alâeddin bin Yusuf olduğunu tahmin edebiliriz.

112

Şahabeddin Tekindağ, “Teke Oğulları” maddesi, İA., C. 12/1, s. 128-132; “Teke Eli ve Teke
Oğulları”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, İstanbul 1977, s. 65-67.

113

Tekindağ, 1977: 129-131.

114

Tekindağ, 1977:131; Reface,1340: 72.

115

Tekindağ, 1977:131; Felemming, 1964: 86, 89, 94-120, 105-108 118, 127-131, 134.

116

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 6-10.

117

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 50.
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3. Adı ve Mahlası
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Kaygusuz Abdâl’ın asıl adının
“Gaybî” olduğu üzerinde mutabık kalınmıştır.118 Çünkü Menâkıb-nâme’de
Gaybî adı açıkça zikredilmektedir. Ancak Kaygusuz’un asıl adının sadece
Gaybî olduğu düşünülemez. Gaybî, daha çok ikinci bir ad veya mahlas intibaını uyandırmaktadır. Çünkü Türk halkı arasında Gaybî kelimesinin isim
olarak kullanıldığı pek görülmez. O hâlde Kaygusuz’un asıl adının bir başka
isim olması icap eder. Bu husus üzerinde şimdiye kadar sadece Muhtar Yahya
Dağlı, Gaybî nin Kaygusuz’un göbek adı olması gerektiğini, asıl adının “Ahmed Gaybî”, “Mehmet Gaybî” ve “Emsâli” gibi bir şekli olması icap ettiğini
belirtmiştir.119
Kaygusuz’un, Minber-nâme’sindeki bir beyit bizce bu noktaya açıklık
getirmektedir. Beyit şöyledir:
Âşık olsam adum tenbel Alâyi
Eğer sofi isem dirler mürâyî.120
Görüldüğü gibi birinci mısrada Kaygusuz, adının “Alâyî” (Alâi) olduğunu açıkça ifade etmektedir. Kaygusuz’un Dolâb-nâme’sindeki bir mısrada da
onun adı geçmektedir. Sadeddin Nüzhet’in “Alâi Gaybî bunda tekke kılmaz”
şeklinde okuduğu121 mısra bazı nüshalarda yoktur.
Bizdeki Menâkıb-nâme nüshasının 39. sayfasında bu mısra;
“Olublar Gaybî bunda tekye kılan”
Pertev Paşa, nu: 619/29’daki yazmanın 199b varağında
“Bilün Kaygulu bunda tekye dutmaz” şeklindedir. Rıza Nur’un tanıttığı
yazmada ise aynı mısra;
“Eleyli (Alaylı) Gaybî bunda tekye kılmaz” şeklinde verilmiştir.122 Rıza
Nur’a göre kelime, “Alâiye”nin “Alaylı” şeklinde bozulmasından ibarettir ve
Kaygusuz’un memleketine delalet eder.

118

Türk Ansiklopedisi “Kaygusuz Abdâl” maddesinde “Gaybî” nin bazı nüshalarda “Kaygı”olduğu şeklindeki kayıt, bir yanlış okumadan ibarettir.
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Dağlı, 1941. 36-37.

120

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 50; Millet Kütüphanesi Ali Emîri Bölümü (Manzum Eserler), No: 797, v. 33b; Ergun, 1955, I: 28.
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Ergun, 1955, I: 26.

122

Nur, 1935
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Sadeddin Nüzhed Ergun’un hangi nüshaya dayandığını bilmediğimiz
“Alâî Gaybî” şekli bizce en eski ve doğru şekil olup Kaygusuz Abdâl’ın hakiki adına delalet eder.
Bizim kanatimize göre, Alâî/Alâyi? kelimesi Alâaddin’in kısaltılmış şeklidir.
“Seyfeddin”, “Şemseddin”, “Bedreddin” gibi isimlerin “Seyfî”,”Şemsî”,
“Bedrî” olarak kısaltılması gibi “Alâaddin” de “Alâî (Alâyî?)” olarak kısaltılmıştır. Ayrıca kafiye ve veznin de bu kısaltmada amil olduğu âşikârdır.
Alâiye beyleri arasında da Alaâddin isimli bir şahsın bulunması123 ve ayrıca bu beylerin Selçuklu Sultanlarından (dolayısiyle Alâeddin Keykûbad’dan)
indiği hak kındaki rivâyet, âile içinde Alaâddin adının kullanıldığını gösteriyor. Aynı ad, Kaygusuz Abdal’a da verilmiş olabilir.
Yukarıdaki delillere istinaden Kaygusuz Abdâl’ın asıl adı bizce, “Alâaddin Gaybî”dir.
Gaybî Beg, şiirlerinin büyük bir çoğunluğunda “Kaygusuz Abdâl”, “Kaygusuz” mahlasını kullanmaktadır. Buna bir örnek olarak şu beyti gösterebiliriz:
Kaygusuz Abdâl’dur adum vardur benüm bir nemedüm124
Onı dahı od’a salam dahı benüm nem alalar125
Alâaddin Gaybî’nin bu mahlası alışı Menâkıb-nâme’de şöyle anlatılmaktadır.
“... Gaybî Beg, Sultân Abdâl Mûsâ Hazretleri’nün âsitânesinde kaldı. Cân ü dîlden erenlere hizmet kıldı. Sultân Abdâl Mûsâ Hazretleri
sünnet nazarıyla Gaybî’nün yüzine bakup eyitdi:
“Kaygudan rehâ buldun, şimden sonra Kaygusuz oldun” didi. Gaybî
yüz yire koyup meskenet gösterdi. Sultân bu nutkıyla zâdenün ismini
“Kaygusuz” diyü söylerdi. Andan sonra adı (Kaygusuz) oldı.126

Şu halde, Gaybî Beg’e “Kaygusuz” mahlasını şeyhi Abdâl Mûsâ vermiştir. Bu husus tarikat ananesine de uygundur. Menâkıb-nâme’de bu mahlasın
verilişinin sebebi olarak gösterilen “kaygudan rehâ bulması” yani Teke Be123

Alaiye Beylerinden Hüsameddin Mahmud’un babsının adı alaâddin bin Yusuf’tur. Tahminimize göre bu zat Kaygusuz’un dedesidir.
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Keçe.

125

Dîvân, Mar., v. 340b.

126

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 12.
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yi’nin ordusunun mağlup olması ve Gaybî’nin babasının artık kendi rızasıyla onu Abdâl Mûsâ’ya bırakması keyfiyetini bir rivayet olarak kabul etmek
lazımdır. Herhâlde “Kaygusuz” kelimesinin “dünya kaygısından uzak olma”
gibi tasavvufî bir mana ile Gaybî Beg’e mahlas olarak verildiğini kabul etmek
akla daha yakındır.
Kaygusuz’un diğer bir mahlası “Sarâyî” dir. Bizim tesbitlerimize göre
yedi şiirinde Sarâyî mahlasını kullanmaktadır.127
Vasfi Mahir Kocatürk, Sarâyî mahlaslı Kaygusuz Abdâl’ın XV. asırda yaşamış bir başka şair olduğunu ileri sürmekteydi. V. M. Kocatürk’ün tahminine
göre Alâiyeli Gaybî’den ayrı bir şair ikinci Kaygusuz Abdâl, Vize’ye bağlı
Saray kasabasından olduğu için “Sarâyî” mahlasını kullanmaktadır.128
Çalışmamızın “Doğum Târihi ve Yaşadığı Devir” bölümünde iki ayrı
Kaygusuz Abdâl olamıyacağını belirtmiştik. Şu hâlde bu mahlasın da Rumeli’de Saray kasabası ile bir ilgisi olamaz. Bizce Kaygusuz’un “Sarâyî” mahlasını kullanmasının sebebi kendisinin bir “Şehzâde ve Sancak Begi oğlu”
olmasıdır. Nitekim 1333’de Alâiye’yi ziyaret eden İbni Batuta, Alâiye beylerinin şehirden on mil mesafede bir sarayları olduğunu zikretmektedir.129
Kaygusuz birkaç şiirinde kendisini “Miskin Kaygusuz”130, “Miskin
Sarâyî”131 ve “Kul Kaygusuz” olarak da belirtmektedir. Yunus’ta da görülen
bu “miskin” sıfatı yine tasavvufî bir mana taşır.
Bektâşî ananesinde, eserlerinin isminde ve Menâkıb-nâme’de Kaygusuz’dan çoğunlukla “Kaygusuz Baba”, “Baba Kaygusuz”, “Kaygusuz Sultân”
ve “Kaygusuz Sultân Abdâl” diye söz edilmektedir.
Bektâşîler arasında “Kaygusuz” isminin, esrar132 ve pilav133 manasında
kullanıldığı bazı araştırıcılar tarafından ifade edilmektedir.
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Mar., v. 26a-b, 296a, 300b-301a, 310a-b, 312a, 314a-b.
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Kocatürk, 1970: 143.
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Yinanç, 1965, I: 288.
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Miğlâta-nâme, s. 266.
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Mar., v. 296a.
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Gölpınarlı, Abdülbâki, Yunus Emre ve Tasavvuf, 1961, s. 121; Tasavvuf’tan Dilimize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, 1077, s. 191.
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F. William Hasluck (Tercüme: R. Hulûsi), Bektâşîlik Tetkikleri, İstanbul 1928, s. 18.
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4. Seyahatleri
Mısır ve Hacc Ziyareti
Menâkıb-nâme’ye göre Kaygusuz, Mısır’a gitmiş, Hicaz’da hac farizasını ifa etmiş ve Bağdat yoluyla tekrar Abdâl Mûsâ Tekkesi’ne dönmüştür.
Mısır’a gitmek için Anadolu’nun neresinden hareket ettiği Menâkıb-nâme’de
kayıtlı değildir. Rıza Nur, Menâkıb-nâme’nin Kahire nüshasını, tanıtırken
Kaygusuz’un Alâiye’den gemi ile hareket ettiğini134 kaydediyorsa da metni
vermediğinden bu hususun metinde yer alıp almadığını anlayamıyoruz. Bizim elimizdeki Menâkıb-nâme nüshasında ve diğer neşirlerde Kaygusuz’un
Alâiye’den hareket ettiğine dair bir kayıt bulunmadığına göre, Rıza Nur’un
ifadesi, metne dayanmaktan çok bir tahmin olsa gerektir.
Biz de Rıza Nur’un bu tahminine iştirak ediyoruz ve Kaygusuz Abdâl’ın
müridleriyle beraber Alâiye’den gemi ile Dimyat’a çıktığını kabul edebiliriz.
Çünkü en doğru olanı da Kaygusuz, ailesi ile de helalleşmiş olması bakımından bu bilginin doğru olabileceğini düşünüyoruz. Nitekim 1333’te Alâiye’yi
ziyaret eden İbni Batuta; Alâiye’de Mısır, İskenderiye ve Şam tüccarlarının
ticaretle meşgul olduğunu, ayrıca Alâiye’den İskenderiye, Dimyat vesaire beldelere kereste ihraç edildiğini ifade etmektedir.135 Şu hâlde o devirde
Alâiye ile Mısır arasında ticarî bir köprü mevcuttur. Kendisi de Alâiye’li olan
Kaygusuz’un bu uzun seyahattan önce ata yurdu olan Alâiye’ye geldiğini ve
oradan gemi ile Mısır’a hareket ettiğini kuvvetli bir ihtimalle doğru olabilir.
Dil-güşâ’daki:
“İmdi bu dervîş dahı Muhammed Mustafa’nun sekizyüz yılında geldi.” kaydına nazaran136 Kaygusuz’un Mısır’a H 800/M 1397-98’de
geldiği anlaşılıyor. Dimyat’tan gemilere binip Nil yoluyla Bulak İskelesi’ne varırlar. Mısır’da (Mısır-ı Kadîm’de, Kahire’de) ne kadar
kaldığını bilmiyorsak da burada Kaygusuz’un veya başka birinin
inşa ettirdiği Kasrü’l-’ayn adlı tekkenin kapısında 807 tarihinin yazılı bulunduğu kaydı137, Menâkıb-nâme’ye göre, Kaygusuz’un en az
bu tarihe kadar orada ikamet ettiğini gösterir.138
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Nur, 1935: 92.

135

Yinanç, 1965: 288; Erten, 1940, II: 85.
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Bkz.: “Doğum Tarihi ve Yaşadığı Devir” bölümü.
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Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 27; Nur, 1935: 85, 89.
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Mehmed Fuad Köprülü, Kaygusuz ile Kasrü’l-’ayn arasındaki münasebetin, sadece Mısır
Bektâşîleri arasındaki bir ananeden ibaret olduğunu, bunu teyid edecek hiçbir vesika bulunmadığını kaydediyor. Bkz.: Köprülü, 1939: 25.
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Menâkıb-nâme’ye göre Kaygusuz, bir müddet Kasrü’l-’ayn’da oturduktan sonra müritleriyle beraber hac niyetiyle Hicaz’a hareket ederler. Elimizdeki Menâkıb-nâme nüshasına göre Mekke’den şu güzergâhı takip ederek
Anadolu’ya gelirler: Medine - Şam - Hama - Humus - Halep - Kilis - BirecikBağdat - Hille - Kûfe - Necef Kerbelâ - Bağdat - Musul - Nusaybin - Abdâl
Mûsâ Âsitânesi.
Kaygusuz’un Mısır, Hicaz, Suriye ve Irak’taki seyahatlerini sadece
Menâkıb-nâme’den öğrenmekteyiz. Köprülü’nün de kaydettiği gibi139 bu hususu teyit eden herhangi bir başka tarihî vesika yoktur: Fakat şimdilik tarihî
vesikanın bulunmaması demek, Kaygusuz’un buralara gitmediğine delalet
etmez. Bizce Menâkıb-nâme’deki Kaygusuz’un dolaştığı yerlerle ilgili malumatı doğru olarak kabul etmekte bir mahzur yoktur. Kaygusuz’un şiirlerinde
de buralarda dolaştığına dair bir kayda rastlamıyoruz.
Batı Anadolu ve Rumeli Seyahatleri
Şiirlerinde Rumeli’deki pek çok yerden bahseden Kaygusuz’un buralardan ve Anadolu’dan hiç söz etmemesi düşündürücüdür. Onun Menâkıb-nâme’de geçen yerler dışında hiç olmasa Güney ve Batı Anadolu’da dolaşmış
olması icap eder. Nitekim onun Rumeli’den bahseden şiirlerinin birinde Anadolu’dan geldiği ifade edilmektedir:
Edrene şehrinde bugün Bir dükkân aldum kirâya Ol mahalde sataşmışam
Bir akçası çok karıya
Sordı bana garîb misün Hîç bu şehri görüp misün Yohsa gelişün şindi mi
Anatolı’dan berüye
Didüm ki bu dem gelmişem
Kiraya dükkân almışam
Eydür yigit gel içerü
(Döşek getürsin câriye)
…
Eydür ki bu Rûm-ili’dür
Sanma ki Anatolı’dur
Bunda esîr-bendler çok olur
Düşmeyesin bâzârîye140
Yukarıdaki şiirden de anlaşıldığına göre, Kaygusuz, Edirne’ye Anadolu’dan yeni gelmiştir. Rumeli’de “garip”tir ve henüz Rumeli hakkında bilgisi
olmadığından “Sanma ki (burası) Anadolu’”dur şeklinde ikaz edilmektedir.
139

Köprülü, 1929: 20.

140

Dîvân, Mar., v. 333a.
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Şiirin devamında geçen
“Fetvâ bulam mı ki ’aceb
Varsam İbni Fenârî’ye
beytinden Kaygusuz’un Anadolu’dan Edirne’ye geliş tarihinin İbni Fenârî’nin
şeyhülislamlığı zamanında, yani 1424-1430 târihleri arasında olduğunu anlıyoruz.141 Demek ki 1424-1430 yılları arasında Rumeli’ye geçen Kaygusuz’un
buradaki ilk durağı Edirne’dir. Kaygusuz Abdâl’ın Rumeli’deki yerlerle ilgili
diğer şiirleri şunlardır:
Evlâdı tutdı beni
Yanbolı’da bir karı
Velîkin akçası çok
Karabaşı kulları
…
Yanbolı’ya varıcak
Mahallesin sorıcak
Tunca kıranundadur142
Yini Hamâm’dan beri143
...
Filibe’de yinilen
Bir karı sevdi beni
İgen igen dikdürür
Bana yini kaftânı
Karıdan kaçsam direm
Sofya’ya göçsem direm144
...
Manastır’da bir başacuk
Gönülcügüm aldı benüm
Kaşın çatar gözin süzer
Sevdücegüm bildi benüm145

141

Bkz.: “Doğum Tarihi ve Yaşadığı Devir” bölümü.
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Kenarda.
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Dîvân, Mar., v 333a-b.
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Dîvân, Mar., v. 334b-335a.
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Erten, 1940: 72.
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Yukarıdaki şiirlerden de anlaşıldığına göre Kaygusuz Abdâl; Edirne’den
başka Yanbolu, Filibe ve Manastır’da da bulunmuştur. Edirne, Yanbolu ve Filibe’ye âit şiirlerin konu bakımından birbirlerine çok benzemesi, hatta bazı
ibarelerin aynı olması bu şiirlerin bir tek şiirin varyantları olabileceğini de
düşündürmektedir. Çünkü her şiirde aynı vakanın tekerrürü tabii değildir. Bu
hususta bir diğer izah tarzı, bu şiirlerde geçen vak’anın mecazî bir mana taşımasıdır. Nitekim Filibe ile ilgili şiirin sonunda
Ne karı var ne koca
Ne irte var ne gice
Bu sözi anlayanun
Kurbânıyam kurbânı146
denilerek şiirdeki konunun aslında hayalî olduğu ifade edilmektedir. Fakat
burada bizim için şiirlerin konusundan çok, buralarda geçen yer adları önemlidir. Kaygusuz’un bu şiirlerde geçen şehirlerde bulunduğunu tahmin etmek
herhâlde yanlış olmaz.
Konu bakımından diğerlerinden farklı olan Manastır’la ilgili şiiri takviye
eden bir başka husus da Manastır’da Kaygusuz’a izafe edilen yer adlarıdır.
Bugün Makedonya sınırları içinde bulunan bu şehirde bir Kaygusuz Mahallesi
ve bir Kaygusuz Çeşmesi vardır.147
Rumeli’de uzun seneler kalan Kaygusuz, bizim tahminimize göre Anadolu’ya veya Mısır’a dönmüş olmalıdır.
5. Vefatı ve Mezarı Hakkındaki Görüşler
Vefatı hakkındaki Görüşler
Kaygusuz Abdâl’ın ölüm tarihi hakkında herhangi bir tarihî vesika mevcut değildir. Sadece, Mısır’daki son Bektâşî şeyhlerinden Ahmed Sırrı Baba,
hiçbir kaynak belirtmeden Kaygusuz Abdâl’ın M. 1444’de vefat ettiğini yazar.148 Ahmed Sırrı Baba’nın verdiği bu ölüm tarihini R. Nur149, Annemaria
Schimmel150, Walter Björkmann151 ve Rudolf Tschudi152 de aynen kabullenmektedirler. Bazı araştırıcılar da kesin bir ölüm tarihi vermemekle beraber
146

Dîvân, Mar., v. 335a.
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Dağlı, 1941: 19; Evliyâ Çelebi, 1315, V: 572.
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Ahmed Sırrı Baba, 1939: 25.
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Nur, 1935: 98.
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Schimmel, 1962.
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Björkmann, 1964.
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Tschudi, 1951: 203.
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Kaygusuz’un XIV. asrın sonlarında ve XV. asrın ilk yarısında yaşadığını kaydederek onun XV. yüzyılın birinci yarısında ölmüş olabileceğini kabul ederler.
Bize göre de Kaygusuz’un XV. asrın ilk yarısında öldüğü muhakkaktır.
Ahmed Sırrı Baba’nın verdiği 1444 tarihini ihtiyatla kabul etmek mümkündür. Bizce kesin olan husus, onun 1424 tarihinden önce hayatta olduğudur.
Zira daha önce de bahsettiğimiz Edirne ile ilgili şiirinde geçen;
“Fetvâ bulam mı ki ‘aceb
Varsam İbni Fenârî’ye”
beyti, Kaygusuz’un ibni Fenârî’nin şeyhülislamlığı devrinde hayatta olduğunu göstermektedir. İbni Fenârî 1424 tarihinde şeyhülislam olduğuna göre
Kaygusuz’un ölüm tarihi 1424’ten eskiye gidemez.
Mezarı hakkındaki Görüşler
Kaygusuz Abdal’ın ölüm tarihi ve mezarı hakkındaki görüşleri şöyle
özetleyebiliriz:
Kaygusuz, Mısır’da ölmüştür ve mezarı buradaki Mukattam Tepesi’ndeki bir mağaradadır.

Mukaddem Tepesindeki Abdullah el-Magaviri Mağarası/Kahire
(Abdurrahman GÜZEL)

67

68

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI (Hayatı-Eserleri-Metin-Sözlük-Kaynaklar)

Hasluck’un kaydettiğine göre “XVII. asrın ilk nısfında bu Mukattam tepsini kemâl-i dikkatle tetkik etmiş olan Pococoke ve Pery burada tekkeler değil,
mağaralar” görmüşlerdir.153
Evliya Çelebi, aynı asrın ikinci yarısında, Mukattam tepesinde Şeyh Cûşî
tekkesinden bahsetmektedir.154 Ahmed Sırrı Baba’ya göre buraya evvelce
Celâliler Tekkesi adı verilmekte imiş.155 Fuad Köprülü, Mukattam dağındaki
tekkenin, “XVII. Asrın ikinci nısfı başlarında… yapılmış ve sonradan Bektaşilerin eline geçmiş” olması gerektiği kanâatindedir.156
H. de Vanjany, 1883’teki “Le Caire et sese environs” adlı eserine göre,
eskiden kerpiç ile yapılmış olan ve 1772’de tâmir edilen tekkenin bulunduğu
Mukattam dağının; “taşlarına oyulmuş mağaranın dibinde Kaygusuz yatmaktadır.” ve Araplar ona Şeyhü’l-Mağarevî demektedirler.157
Londra’da basılmış, 1981 tarihli Egypt adlı eserde kaydedildiğine göre
Mukattam dağında orjinal adı Kaygusuz olan Abdullah el-Mağarevî’nin mezarı vardır.158
Rıza Nur; Mısır’da bulunduğu sırada, Mukattam dağındaki Kaygusuz’un
mezarını birkaç defa ziyaret ettiğini kaydederek, mezarı tavsif etmekte ve
Ka’hire’de halkın Kaygusuz’a Abdallah el-Mağarevî adını verdiğini zikretmektedir. Ona göre Araplar “Abdal kelimesini Abdallah” yapmışlardır. Ve
“Mağarevî mağaraya mensup demektir.”159 R. Nur, bir yandan bu mezarın
Kaygusuz’a âit olduğunu şüpheyle karşılarken, öte yandan, “an’aneye ve eskiden beri gelen rivâyete göre bunu Kaygusuz’un mezarı kabul etmek zarûridir.” diyor. 160
Mukaddem tepesinde yaptığımız araştırmada ise, mağara içinde bir mezar bulamadık. Ancak sonradan Kahire’de bizzat tespit ettiğimiz (Aldullah
el-Magaveri) Kaygusuz Sultan’a âit olduğu kabul edilen ‘Anıt Mezarın’;
ön-arka yüzlerindeki yazılar, Kehf Suresi’nin 9-14.âyetleridir. Bu âyetlerin
‘metni ve Türkçe tercümelerini’ aşağıda veriyoruz.
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Abdullah el-Magâvirî -Kaygusuz Abdal‘ عبد الله المغاوري قايغوسز آبدال

Kaygusuz Abdal’ın Mezarına ait olduğu Söylenen Kitâbe
(Abdullah el-Mağaviri Yatırı, Zaviyesi, Tekkesi)
ْف َوال َّرقِ ِيم كَانُوا ِم ْن آيَاتِنَا َع َجبًا
َ أَ ْم َح ِسبْتَ أَ َّن أَصْ َح
ِ اب ْال َكه
Yoksa sen, yoksa (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı ‘i mi bizim verici delillerimizden
sandın? (Kehf Suresi, 9)
ك َرحْ َمةً َوهَيِّئْ لَنَا ِم ْن أَ ْم ِرنَا َر َشدًا
َ ْف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّدُن
ِ إِ ْذ أَ َوى ْالفِ ْتيَةُ إِلَى ْال َكه
‘Hani o gençler, mağaraya sığınmışlardı da;
‘Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda
bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır’ demişlerdi. (Kehf Suresi, 10)
ْف ِسنِينَ َع َددًا
َ َف
ِ ض َر ْبنَا َعلَى آ َذانِ ِه ْم فِي ْال َكه
Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını (dış dünyaya) kapattık (onları
uyuttuk). (Kehf Suresi, 11)
صى لِ َما لَبِثُوا أَ َمدًا
َ ْثُ َّم بَ َع ْثنَاهُ ْم لِنَ ْعلَ َم أَيُّ ْال ِح ْزبَي ِْن أَح
Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin hangisinin bekledikleri süreyi
daha iyi hesap ettiğini bilelim. (Kehf Suresi, 12)
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ِّ ك نَبَأَهُم بِ ْال َح
ق إِنَّهُ ْم فِ ْتيَةٌ آ َمنُوا بِ َربِّ ِه ْم َو ِز ْدنَاهُ ْم هُدًى
َ نَحْ نُ نَقُصُّ َعلَ ْي
Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Şüphesiz onlar
Rablerine iman etmiş birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.
(Kehf Suresi, 13)
ْ ََو َرب
ض لَن نَّ ْد ُع َو ِمن دُونِ ِه إِلَهًا لَقَ ْد قُ ْلنَا إِ ًذا َشطَطًا
ِ طنَا َعلَى قُلُوبِ ِه ْم إِ ْذ قَا ُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ ال َّس َما َوا
ِ ْت َو ْالَر
Onların kalpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) Kıyam
ettiklerinde demişlerdi ki:

“Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir; O’ndan başkasına asla İlah demeyiz.
Yoksa andolsun ki, saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, O’ndan
başka Tanrı’lar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim
Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Dediklerinde onların kalplerine
kuvvet vermiştik.
(Kehf Suresi, 14-15)

Yine Kahire’de yaptığımız araştırmamızda karşımıza başka bir rivayet
dahi çıktı. Şöyle ki;
Abdullah el-Mağarevi Kahire’de yer alan Mukaddam Dağı’ndaki Sudan
Mağarası’nda yer almaktadır. Sudan Mağarası; ‘Abdullah el-Mağaviri Yatırı,
el-Mağaviri Zaviyesi, el-Mağaviri Tekkesi’ gibi farklı isimlerle anılmaktadır.
Tarihçi el-Kurayzi, adı geçen mağaranın Fatimi Halifesi Zahir İ’zaz Dini’l-lah zamanında Sudanlı bir cemaat tarafından yapılmış olduğunu söyler.
Buradaki Mezarın da resmini çektik ve Kitaberi de okuduk. Kitâbelerdeki yazılar, Kur’an-ı Kerim, Yunus Suresi: 62-63 ve 64. Âyetleri verilmekte, başkaca bir bilgiye şimdilik rastlamadık.
Sandukanın 1. tarafındaki ayetleri ve tercümelerini de aşağıya aynen alıyoruz:

Kaygusuz’un Mezarı olduğu Söylenen Sandukanın 1. Yüzü

Abdurrahman GÜZEL

Kaygusuz’un Mezarı olduğu Söylenen Sandukanın diğer yüzü
(Abdullah el-Mağaviri Yatırı, Zaviyesi, Tekkesi)
SANDUKANIN 1. Tarafı (yazıları iri ve seyrek olan taraf)
(Yunus Suresi, 62)
َّ أَ ال
ٌ ْإن أوليا َء الل ِه الَ َخو
ف علي ِه ْم وال هُم يَحْ َزنُون
‘Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”
Not: Bu ayetin yukarıda altı çizili kısmı sandukanın diğer tarafında yer almakatadır.
SANDUKANIN diğer tarafında (sık yazılı olan taraf) iki ayet vardır:
(Yunus Suresi, 63)
الَّذينَ آ َمنُوا رث كانوا يَتَّقُون
“Onlar iman etmiş ve Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlardır”.
(Yunus Suresi, 64)
اآلخ َرة
ِ لَهُ ُم البُ ْش َرى في الحيا ِة ال ُّد ْنيا َو في
‘Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır………’

Mukaddam Dağı’nın eteklerinde yer alan tekkenin içinde bazı tarihi
eserler de bulunmaktadır. Kuzey batı kısmından Mehmet Ali Paşa Kalesi’ne
(H. 1225/ M. 1810 -Tarihi eser no: 556) bir de tünel kazılmış bulunmaktadır.
Güney batı kısmında ise Salahaddin Eyyübi Kalesi (H. 579/ M. 1183 – Tarihi
eser no: 556) yer alır. Mağaranın sınırlarını Cuyuşi Camii, Mehmet Ali Paşa
Kalesi, İnci Sahnesi, Mihmandar Yakub Şah Kubbesi ve Salah Salim Caddesi
oluşturmaktadır.
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Bu Mağara’da yaşayanların en meşhuru Şeyh ‘Kaygusuz’ olarak adlandırılmış olan ‘Seyyidi Abdullah El Mağavirî’dir. El Mağavirî, Mısır’a Melik
El-Salih zamanında H. 800/ M. 1397 yılında gelmiş, Kahire’de beş yıl kalmış
ve bu süre içerisinde etrafına çok sayıda mürid toplanmıştır. Kahire’de yaşadığı beş yılın ardından Hicaz’a giden ve Medine-i Münevvere’yi ziyaret eden
El Mağavirî, Irak’a geçerek Necef ve Kerbela’yı da ziyaret etti. Tekrar Mısır’a
dönen Şeyh El Mağavirî, H. 848 / M. 1444 yılında Mısır’da vefat etti. El
Mağavirî Sudan Mağarası’na defnedildi. Mezarının bulunduğu Türbe önemli
minari bir eser olarak kabul edilmektedir.

Abdullah el-Mağavirî-Kaygusuz’a ait olduğu Söylenen Yatır,
Zaviye ve Tekke’de Görülen Kuyu

Hidivli İslamil Paşa zamanında El Mağavirî’nin dervişleri Mevleviye’den Sudan Mağarası’na taşındı. Tekke’den bedevileri çıkarılarak türbe temizlendi, boyandı, türbeye fenerler taktılar. H. 1321-1345’e kadar Sultan Hüseyin’in oğlu Emir Kemaleddin ve Tekkenin şeyhlerinden birisi olan Emir
Lütfi, Kaygusuz Abdal Abdullah El Mağavirî Tekkesi’nin bakımını gerçekleştirmişlerdir.
Ancak, yukarıda ifade edilen bu bilgilerin sağlamlığı şüphelidir. Çünkü
XIV. asırdan günümüze değin orada birçok değişim olmuştur. Zira yukarıda
verdiğimiz Kitabeler’de, hiçbir surette Kaygusuz’a âit tek bir ibârenin dahi
yer almamış olması, bu mekânın olsa olsa ‘Makam’ olabileceğini düşündürmektedir. Bu bakımdan Kaygusuz’un, Elmalı’da şeyhi’nin yanında yer aldığına inanıyoruz.

Abdurrahman GÜZEL

Abdullah el-Mağaviri-Kaygusuz Sultan’a ait olduğu Söylenen Tekke’deki Yatır’da Görülen Kitâbeler

İkincisi: Kaygusuz Abdal, Elmalı’ya bağlı Tekke Köyü’nde bulunan
Abdal Mûsâ Türbesi’nde gömülüdür. İlhan Akçay, Elmalı’nın Tekke Köyündeki Abdal Mûsâ türbesinin iç kısmında Kaygusuz Abdal’ın da yattığını
zikreder.161 1976 Temmuz’unda Teke-eli’nde bir araştırma gezisi yapan Şahabeddin Tekindağ, Elmalı’nın Tekke Köyündeki Abdal Mûsâ türbesinde Kaygusuz’un da mezarının bulunduğunun kayıtlı olduğunu yazıyor. Tekindağ’ın
bu husustaki kaydı şöyledir:
“Abdal Mûsâ Türbesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan bir kitâbe,
tekke içinde yatanların adlarını zikretmektedir. Sonradan konulduğu
anlaşılan bu kitâbede, Abdâl Mûsâ’nın babası: Hasan Gâzî, annesi:
Ümmü Gülsüm, kız kardeşi: Zeyneb, mürîdi: Kaygusuz Abdal ve üç
dervişin adları kayıtlıdır.”162

Ş. Tekindağ, sonradan konulduğunu zikrettiği kitâbe hakkında başka bir
bilgi vermemektedir. Her halde bu kitâbe oldukça muahhardır.
Biz de buradaki Abdal Mûsâ Türbesi’ne yıllardır yaptığımız önemli ziyaretlerde, türbenin iç kısmındaki kitâbesiz mezarlardan birinin Kaygusuz
161

İlhan Akçay, Abdal Mûsâ Tekkesi, VII. Türk Târih Kongresi Ankara, s. 365.
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Tekindağ, Şahabeddin, Teke-eli ve Teke-Oğulları, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı: 7-8, İstanbul 1977, s. 73.
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Abdal’a âit olduğunu o günlerde türbenin halifesi olan Halil Zeybek’ten
bilgi almıştık. Buradaki türbenin Abdal Mûsâ’ya âidiyeti hususu ise Evliyâ
Çelebi’ye kadar uzanır. Seyâhatnâme’de Evliyâ Çelebi, Abdal Mûsâ evkâfı
olduğunu ifâde ettiği bu âsitâneyi etraflıca anlatmaktadır.163 Ancak Evliya Çelebi’de mezarlardan birinin Kaygusuz’a âit olduğuna dâir bir kayıt yoktur.
Yukarıdaki her iki rivâyetin de değişik Bektâşi an’anelerine dayandığı
ortadadır.

Sonuç ve Değerlendirme
Asıl adı Alâyî Gaybî (Alâeddin Gaybî) olan Kaygusuz Abdal, XIV. asrın ortalarında Alâiye’de doğmuştur. Doğum târihi H. 742/M. 1341-42’den
eskiye gidemez. Babası, bizim tahminimize göre Alâiye Beyi Hüsâmeddin
Mahmud; dedesi Alâeddin bin Yusuf’tur. Alâiye Beyleri âilesi Karamanoğullarından inmektedir. Bir rivâyete göre aynı âilenin bir tarafı da Anadolu
Selçukluları’na dayanmaktadır. Bu devirde Alâiye, zengin bir ticâret merkezi
ve önemli bir limandır. Mısır ve Suriye tüccarları Alâiye’de ticâretle meşgul
olmakta ve Alâiye’den mezkûr memleketlere büyük mikyasta kereste ihraç
edilmektedir. Ayrıca Alâiye Beyliği; Antalya, Karaman ve Memlûkler’le sıkı
siyâsî ve askerî münâsebetler içindedir.
1361-1373 yılları arasında, Teke ve Alâiye Beyleri Kıbrıs Krallığı ile çetin mücâdeleler vermişler; Teke Beyi Mübârizeddin Mehmed, Alâiye Beyi
Hüsâmeddin Mahmud ve Karamanoğlu Alâaddin Ali müştereken Kıbrıs
krallığına karşı şiddetli savaşlar yapmışlardır. Bu çetin savaşlarda Antalya on
yıl kadar Kıbrıslıların elinde kalmış, bir ara Alâiye dahi Kıbrıs donanması
tarafından işgal edilmiştir.

163

Tekindağ, Şahabeddin, a.g.m., s. 76-78; E. Çelebi, Seyahatnâmesi, C. IX- s. 273-276.
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Alâiye beylerinin şehre on mil mesâfede bir sarayları vardır. Alâaddin
Gaybî işte böyle bir âile ve mühît içinde çocukluk ve gençlik yıllarını geçirmiştir. Şüphesiz ki zamanının bütün ilimlerini tahsil etmiş, pehlivanlık, avcılık, okçuluk gibi hünerleri de saraya mensup bir bey oğlu olarak en mükemmel bir şekilde öğrenmiştir. Genç yaşında Elmalı’daki Abdal Mûsâ’ya intisap
ederek Kaygusuz adını almış ve uzun müddet Abdal Mûsâ’nın hizmetinde
bulunmuştur. Tahminen H. 800/M. 1397-98 yıllarında Mısır’a gelerek orada
bir tekke açmış, Mısır’da tarîkatını yerleştirdikten sonra Hacca gitmiş; Hicaz,
Suriye ve Irak’ı dolaşarak Anadolu’ya dönmüştür. Anadolu’da, hiç olmazsa
Güney ve Batı Anadolu’da bir süre dolaşmış olmalıdır. 1424 1430 târihleri
arasında Rumeli’ye geçmiş; Edirne, Yanbolu, Filibe ve Manastır’da bulunmuştur. Bundan sonra muhtemelen tekrar Anadolu’ya şeyhinin yanına dönen
Kaygusuz, tahminen 1444 yılında vefat etmiştir. Mezarı da Abdal Mûsâ’nın
hemen yanında yer almaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM
KAYGUSUZ ABDÂL’IN ESERLERİNİN NÜSHA TAVSİFİ
VE ÖZETLERİ164
Kaygusuz Abdâl’ın çok sayıda manzum ve mensur eseri bilinmektedir.
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda onun önemli mecmualarda bulunan bir
kaç şiiri ile Gevher-nâme, Minber-nâme gibi küçük mesnevileri neşredilmiştir.165
164

Daha fazla bilgi için bkz.: Kaygususuz Abdâl Bibliyografyası, Kültür ve Turimz. Bak. Yay.,
Ankara 1986.
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Bugüne kadar yapılan şiir ve nesir neşirleri, tarih sırasına göre şöyledir:
Hammer, J., GDO, Bd. 3, Betsch 1837, s. 357-359; Atalay, B., Bektâşî Edebiyatı, İstanbul
1340/1921. s. 109-110; Kadriye Hüseyin, “Kaygusuz Sultân’da Bir Nevrûz Sabahı”, Mihrâb, İstanbul 1340/1921, S. 15-16, s. 472-479; H Tevfik-H. İhsan-H. Âlî, Türk Edebiyatı
Nümûneleri, İstanbu1 1926, s. 161-67; Fındıkoğlu, Z. F., Harsımıza Âit Vesikalar (Sergüzeşt-i Kaygusuz Abdâl), Hayat, S. 17, İstanbul 1927, s. 7-8; Onay, A. T., Türk Halk Şiirinin, Şekil ve Nevileri, İstanbul 1928, s. 158-59; Ergun, S. N., Bektâşî Şairleri, İstanbul
1930, s. 196-203: Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1931, s. 96, 120; Nur, Rıza, “Kaygusuz
Abdâ1 Gaybî Bey Kahire’de Bektâşî Tekkesinde Bir Manüskırı”, Türk Bilik Revüsi, No: 5,
Yıl: 1935, s. 86-87; Dağlı, M. Y., Bektâşî Tomarı, İstanbul 1935, s. 16-24; Levend, A. S.,
Edebayat Tarihi Dersleri, İstanbul 1935, s. 80-81; Ergun, S. N., Halk Edebiyatı Antolojisi,
İstanbul 1938, s. 172-74; A. S. Baba, er-risâletü’1-Ahmediyye, Mısır 1939, s. 58-62; Uraz,
M., Türk Edip ve Şâirleri, II, İstanbul 1939-40, s. 59; Dağ1ı, M. Y., Kaygusıız Abdal, İstanbu1 1941, s. 41-80; Boratav, P. N., Fıratli, H. V., İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Ankara 1943,
s. 43-51; Salcı, V.L., Kaygusuz Abdâl Hakkında Etüdler, II, İstanbul 1949, TFA, C. 1, Sayı:
2, s. 31-32; Gölpınarlı, A., Kaygusuz Abdâl, Hatayi, Kul Himmet, İstanbul 1953, s. 25-58;
Kocatürk, V. M., Tekke Şiiri Antolojisi, İstanbul 1955 b,35-38 143-146; Ergun, S. N., Bektâşî Şairleri ve Nefesleri, C. 1-2, İstanbul 1955, s. 24-28; Boratav, P. N., Zaman Zaman
İçinde, İstanbul 1958, s. 36-40; Oytan, M. T., Bektâşîliğin İç Yüzü, C. 2, İstanbul 1960, s.
105-106, 83-85; Gölpınarı, A., Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, s. 120-1; Schimmel, A., Drei türk. Mystiker, Yunus Emre-Kaygusuz-Pir Sultan Abdâl, Türk.-Deutsche Gesellschaf E. V. Bonn Mitteilungen, Het 48. Bonn, Oktober 1962; Cunbur, M., Gülşehrî ile
Kaygusuz Abdâl’ın Şiirlerini Kapsayan XV. yy.’dan Kalan Bir Mecmûa, X. TDK Ankara
19863, s. 25-28; Gölpınarlı, A., Alevî-Bektâşî Nefesleri, İstanbul 1963, s. 107-8, 175-6,
213-5, 245-254; İz, F., Eski Türk Edebiyatında Nesir I, İstanbul 1964, s. 100-118; Gölpınarlı, A., Kaygusuz Abdâl, TD Özel Sayı, XIX, 207, Ankara 1968, s. 398-405; Başgöz, İ.,
Türk Halk Tasavuf Şiiri Antolojisi, İstanbul 1972, s. 177-195; Pekolcay, N.-Eraydın, S.,
İslâmi Türk Edebiyatı, İstanbul 1975, s. 258-9; Güzel, Abdurrahman, Kaygusuz Abdâl’ın
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Hâlbuki Kaygusuz’un eserleri hacim bakımından bu neşirlerle mukayese
edilmeyecek kadar fazladır.
1974’TEN İTİBAREN TESBİT EDEBİLDİĞİMİZ
KAYGUSUZ ABDÂL’A AİT ESERLER
11. Dîvân
22. Gülistân
33. Mesnevî-i evvel
44. Mesnevî -i sâni
55. Mesnevî -i sâlis
1. MANZUM ESERLERİ
76. Gevher-nâme166
87. Minber-nâme167
98. Dolâb-nâme
19. Salât-nâme
11. Budala-nâme
22. Miğlâta-nâme (Kitâb-ı Miğlâte)
2.MENSUR ESERLERİ168
33. Vücûd-nâme
4. Risâle-i Kaygusuz Abdâl169
S1. Sarây-nâme170
3. MANZUM-MENSUR
(Karışık) ESERLERİ
22. Dil-güşâ171

Çağatayca Bir Gazeli TK., S. 194, Aralık, 1978, s. 102-103; Kaygusuz Abdâl’ın Vücûd-nâmesi Üzerine, TK. Sayı: 197, Mart 1979, s. 276-282; Akalın, M., Kaygusuz Abdâl’ın Gevhernâme’si, A.Ü. Ed. Fakt. Ankara, 1979, s. 189-197; Güzel, Abdurrahman, Kaygusuz
Abdâl’ın Eserlerinde Bazı Tasavvufî Terimler, Millî Kültür, C. 2, Sayı: 9, Şubat 1981, s.
31-33.
166

Güzel, 1999: 118-123.

167

Güzel, 1999: 136-140.

168

Bkz.: Abdurrrahman Güzel, Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri, Kültür ve Tur. Bak., 1000
Temel Eser, Ankara, 1983, s.224.

169

Risâle-i Kaygusuz Abdâl,    İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman Ergin Bölümü, No:
1102’de kayıtlı tercüme bir eserdir. Eser, muhtevası ve şekli itibariyle Kaygusuz’un diğer
eserlerin, Sarây-nâme ve Dil-güşâ’daki konuları itibariyle ayniyyet içindedir. Bu sebeple
biz de bu eseri, Kaygusuz’un Mensur Eserleri bölümünde değerlendirmenin daha doğru
olacağını kabulleniyoruz. (Kaygusuz Abdâl’ın Mensur Eserleri, Ankara, 1983, 153-169).

170

Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdâl, Sarây-nâme, Kültür Bakanlığı, 100 Temel Eser,
Ankara, 1989.

171

Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdâl, Dil-güşâ, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara,1987.
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A. ESERLERİN GENEL OLARAK NÜSHA TAVSİFİ
Kaygusuz Abdâl’ın bizzat elinden çıkmış her hangi bir yazmaya bugüne
kadar tesadüf edilememiştir. Eldeki yazmaların en eskisi, Gevher-nâme’yi içine alan ve H 895/M 1489 tarihli Topkapı Sarayı’ndaki Mecmûâ-i Lâtife’dir.
Biz, Kaygusuz’un eserlerini ihtiva eden yazmalardan istinsah tarihleri
XVIII. asrı geçmeyenleri tavsif ediyoruz.172 XIX. asırda istinsah edilmiş olanlar ile istinsah tarihi belli olmayanlar tavsif edilmemiş, ancak bu bölümün
sonunda liste hâlinde verilmiştir.
a. Müstensihi ve İstinsah Tarihi Belli Olan Nüshalar
Bu bölümde, tespit edebildiğimiz nüshaları, kronolojik olarak yazılış tarih sırasına göre vereceğiz:
-I1. MECMÛA-İ LÂTÎFE
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi, Koğuşlar Bölümü, nu: 950.
Müstensih:
Ali b. Ahmed b. Emir Ali.
İstinsah târihi:
895/baş. 25.11.1489.
Var.
90; ölç. 27x18, 13x8 em; st. 10; yz. harekeli nesih; kt.
âbâdî;
c. mıklebli, şemseli kahverengi meşin, Memlûk tarzı.
Baş:
İy sıfâtun kulhuva’l-lahu ahad
Her dem içinde kâdirsün her sâ’ad
Son:
ve ‘anhüm minhü eş-şefââte ve hiye leke (Arapça).
Var:
: 1b-7b: Gevher-nâme173

-II-

Müstensih
İstinsah târihi
Varak:

2. RİSÂLE-İ KAYGUSUZ,
M. E. B. Ankara Genel Kitaplığı, Nu: 645
Derviş Nazif
900/2.10.1494 (Kastamonu’da İsfendiyar Beg zamanında)
(sh): 263; ölç. 25.5x15, 19.5x11 cm; st. 24; yz. yer yer
harekeli nesih; kt. nohut rengi; c. siyah meşin.

172

Mevlâna Müzesi Kütüphanesi, No: 2467/IX’da bulunan ve 1080/1669’da istinsah edilmiş
bulunan Budala-nâme’yi Muharrem Ergin, “Câmiü’l-Meânî’deki Türkçe Şiirler”, Türk
Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. III., S. 3-4, İstanbul 1949, s. 539-569.

173

Bu mecmanın tavsifi ve tanıtılması hakkında bakınız: Cunbur, 1963: 23-28.
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Baş:

Son:
Var-sh: 1 - 43
Var. sh: 43 -108
Var. sh: 109-188
Var. sh: 188 -231
Var. sh: 231-247
Var. sh: 247-263

2. RİSÂLE-İ KAYGUSUZ,
M. E. B. Ankara Genel Kitaplığı, Nu: 645
Gel iy kendü hâline yol bulanlar
Ma’nîde kendü mikdârun bilenler
Abdâl Mûsâ’ya kul oldı cândan
Çekdi elüni iki cihândan
Kitâb-ı Dil-güşâ
Kitâb-ı Gülistân-ı Baba Kaygusuz
Saray-nâme-i Kaygusuz Baba
Mesnevî-i Baba Kaygusuz (mesnevî-i evvel)
Mesnevî-i Sânî
Mesnevî-i Sâlis.
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-III-

Müstensih:
İstinsah târihi:
Varak:
Baş:
Son:
Varak: lb - 69b:
Varak:70a - 70b
Varak: 70b - 71a
Varak; 71b -105a
Varak:105a - 107a
Varak:107a - 12’0a
Varak: 120a - 121b
Varak: 122a - 134a
Varak: 134a - l37b
Varak: 137b - 139b
Varak: 140a - 210b
Varak: 211a - 211b
Varak: 211b - 260a
Varak: 261a - 262a
Varak: 262a - 262b
Varak: 263a - 288b
Varak: 288b - 340b
Varak: 340b - 341b
Varak: 342a
Varak: 342b - 343b
Varak: 343b - 344a
Varak: 344b
Varak: 345a
174

3. MARBURG NÜSHASI
Staatsbibliothek, Ms. or. oct. 4044
Derviş Ali Horasânî
907/baş. 17.7.1501.
345; ölç. 19x12.5, 14x9 cm; st. 15; yz. Nesih: kt. ceneviz,
sarı, kahverengi, beyaz; c. meşin.174
İlâhi Hüdâvend-i kerîm pâdişâh-ı ‘âlem, Sultânü’l-kadîm
er-Rahîm
Bu sohbet ile bu Kaygusuz Abdal tâ subha degin Sultân
olubdı.
Saray-nâme-i Baba Kaygusuz
İki Gazel
Nat-ı ‘Aliyyü’l-Mürtezâ (seyyit Emîri’ye âit)
Mesnevî-i evvel (Mesnevi- Baba Kaygusuz)
Gevher-nâme
Küçük Mesnevî (Mesnevî-i Sâni)
Beş gazel
Mesnevî-i Sâlis
Tercî-i Bend
Terkîb-i Bend
Gülistân
İki gazel
Kitâb-ı Dil-güşâ (222b-228b, 263a-242b, 253b-258b
araları Farsça’dır)
İki müstezâd
Üç gazel
Kitâb-ı Miğlâte min kelâm-ı Kaygusuz Abdâl
Divan
Üç gazel
Duâü’l-Kunût
Halk tabâbetiyle ilgili dört reçete örneği
Hadis
Ebced
Bir gazel

Bu mecmuanın tavsifi hakkında bakınız: Flemming., Türkische Handschiften, Teil I, Wiesbaden 1968, s. 326-331.
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-IV-

Müstensih:
İstinsah târihi:
Var.

CÂMİÜ’L-MEÂNÎ NÜSHASI
(Nûr-ı Osmâniye Kitaplığı, nu: 4904).
?
940/baş. 23:7:1533.)
Var. 315; ölç. 24.3x14.5, 22x11 cm. (üç sütun, içteki düz,
kenarındakiler yan); st. 19 (iç sütun); yz. ta’lik; kt. âbâdî;
c. kırmızı, meşin.175
Var: 106b -120a.: Dil-güşâ (110a-l l 1b, 1 l4b-115b,
118b-120a arasında Farsça metinler vardır)
215a - 223b: Kaygusuz’un iki tercî-i bendi, iki terkîb-i
bendi., iki müstezâd ve kırk dört önemli şiiri).

V. VELÂYET-NÂME-İ SULTÂN ABDÂL MÛSÂ NÜSHASI,
(Bedri Noyan’ın özel kütüphânesinden aldığımız bir fotokopi). Müstensih: Veli Baba Sultan b. Hüseyin
İstinsah tarihi: 1040/baş. 10.8.1630.
Sh. 61; ölç. 16.5x11, 13.2x7.5 cm; st. 11; yz. nesih; kt, sarı nohut rengi;
c.karton.
Baş: Velâyet-nâme-i Sultân Abdâl Mûsâ kaddese’allâhü sırrahü’l-’azîz.
Son: Fenâdan bakâya iresün ehl-i Cennet olursın vesselâm.
s. 1 - 39 Velâyet-nâme-i Sultan Abdal Mûsâ
39 - 59 Pend-nâme-i Kaygusuz (Budala-nâme) 047/1637’de vefat eden
Veli Baba’nın soy zinciri.
VI. DELÎL-İ BUDALÂ
(İstanbul Üniv. Ktp. nu: 4105.) Müstensih. Şeyh Mehmed Efendi. İstinsah Târihi: 1170/baş. 26.9.1756.
Var. 14; ölç. 21x13.5, 16.5x1’0.5 cm; st. 17; yz. yer yer harekeli nesih; kt.
beyaz Avrupa kağıdı; c. deri ciltli.
Baş: Bu kitâba Delil-i Budalâ defter-i ‘âşık ve seyr-i sâdık diler.
Son: Evvel âhir menem zâhir bâtın menem Mansûr nâsır menem genc ü
nihân bendedür.
175

Bu mecmuanın tavsif ve tanıtılması hakkında bakınız: Muharrem Ergin, “Câ-miü’lMeânî’deki Türkçe Şiirler”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. III, S. 3 - 4, İstanbul 1949,
s. 539-569.
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VII. DELÎL-İ BUDALÂ
(DTCF, İsmâil Sâib 1, nu: 5413).
İstinsah târihi: 1200/baş. 4.11.1785.
Var. 50; ölç. 21.8x14.7, 15.7x8.7 cm; yz. nesihimsi rik’a; kt. üç hilâlli,
filigramlı mühreli; c. kahverengi, meşin sırtlı, ebrû kaplı, mıklepli mukavva.
Baş: Hâzâ kitâb-ı hutbe-i dûvezde-i İmâm hazretleridür. Besmele, hamdele ve salvele.
Son: Kaygusuz Abdâl benem cümlelere cân benem Evvel ü âhir benem
genc-i nihân bendedür.
Var: 14a - 49b Delîl-i Budala.
VIII. DİVÂN-I KEBÎR SULTAN KAYGUSUZ ABDÂL
(Süleymâniye Genel Ktb, Düğümlü Baba Kısmı, nu: 411/1-2.) İstinsah
tarihi: 1208/baş. 9.8.1793.
Var. 131; ölç. 21x14.5, 15x8.2 cm; st. 19; yz. nesih; kt, beyaz; c. meşin
ciltli.
Baş: İlâhî ‘âlem-i sırr-ı hafiyyât
Senün sırrında ‘akıllar olur mât
Son: Bu söz ne dimek olur, ârifler ma’niyi söyler Vallâh’u a’lem bissavâb. Var: lb - 32a. Mesnevî
32a - 80b. Sarây-nâme
80b - 82b. Beş gazel
82b -107b: Dil-güşâ
108b -130b: Miğlâte-nâme.
IX. RİSÂLÂT-I KAYGUSUZ SULTÂN ‘IŞK-NÂME,
(Millet Kütüphânesi, Ali Emîrî (Şer’iyye) Bölümü, nu: 909.) İstinsah târihi: 1212/baş. 26.6.1797.
Var. 62; ölç. 19.5x14, 15.5x8.5 cm; st. 15; yz. rik’a; kt. kahverengi, beyaz;
c. karton ciltli.
Baş: Hamdele ve salvele. Bu kitâba Delîl-i Budalâ dirler. Son: Bu nazm-ı
beyânâtun her beyti bir beyt-i mu’azzamdur. Var: lb -38a Delîl-i Budalâ
38a-3bb Vücûd-nâme
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47a-61a Kitâb-ı Dil-güşâ.
b. XIX. Asırda İstinsah Edilen Nüshalar
1. Vücûd-nâme ve Delîl-i Budala, istinsah târihi: 1237/28.9.1821.
(İstanbul Belediye Kütüphânesi, Osman Ergin Bölümü, nu: 1321)
2. Vücûd-nâme, istinsah târihi: 1259/baş. 1.2.1843.
(Tübingen, Depot der Staatsbibliothek, Ms. or. quart 1494;)
3. Delîl-i Budala, istinsah târihi: 12b2/baş. 30.12.1845.
(DTCF, Üniversite, A 385).
4. Delîl-i Budala, Miğlâte-nâme, istinsah târihi: 1268/baş. 27.10.1851.
	(Süleymâniye Genel Kitaplığı, Hacı Mahmud Efendi Kısmı, nu:
3040)
5. Delil-i Budala. İstinsah târihi: 1294/ baş. 16.1.1877.
(İstanbul Belediye Kütüphânesi, Osman Ergin Bölümü, nu: 1889;)
6. Dilgüşa, Gülistân, Saray-nâme, Mesnevî-i evvel, Mesnevî-i sânî,
	Mesnevî-i sâlis, İstinsah târihi: 1296/baş. 26.12.1878, (Ankara Genel
Kitaplığı, nu: 167).
7.	Delîl-i Budala, istinsah tarihi: 1304/baş. 30.9.1886.( DTCF. Üniv., A
14)
8. Mesnevî-i evvel, istinsah târihi: 1311/ baş. 15.7.1893.
(İstanbul Belediye Kütüphânesi, Osman Ergin Bölümü, nu: 1407)
c. Müstensihi ve İstinsah Tarihi Belli Olmayan Nüshalar
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Genel Kitaplığı
1. nu: 52/2 (Kaygusuz’a ait 31 önemli şiir)
2. nu: 109/7
3. nu: 117 (Dil-güşâ)
4. nu: 121 (Dil-güşâ)
5. nu: 579 (Dil-güşâ)
6. nu: 621 ( Vücûd-nâme)
7. nu: 644 (Delîl-i Budala)
8. nu: 647/3 (Delîl-i Budala)
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9. nu: 667 (Vücûd-nâme)
10. nu: 698/2 (Dil-güşâ, Delîl-i Budala)
11. nu: 805/1 (Mesnevî-i Evvel)
12. nu: 824/1-2 (Gülistân, Kitâb-ı Miğlâte)
13. nu: 1219 (Dil-güşâ)
14. nu: 1245 (Delîl-i Budala)
15. nu: 1246 (Delîl-i Budala)
16. nu: 1397 (Delîl-i Budala)
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphânesi
1. DTCF, İsmâil Sâib I, nu: 1079 (Delîl-i Budala)
2. DTCF, Üniversite A, nu: 281 (Dil-güşâ)
3. DTCF, Üniversite A, nu: 375 (şiirler)
4. DTCF, Üniversite A, nu: 186
Ankara Etnografya Müzesi Kütüphânesi
Nu: 17824 (Divan, Dil-güşâ, Gevher-nâme, Minber-nâme)
İstanbul Süleymâniye Umûmî Kütüphânesi
1. Hâşim Paşa, nu: 19 (Dil-güşâ, Gevhernâme, Mesnevî 1, 2, 3)
2. Hâşim Paşa, nu: 41 / 1 (Delîl-i Budala)
3. Hâşim Paşa, nu: 74
4. Hâşim Paşa, nu: 82
5. H. Hayri Abdullah Efendi, nu: 55/4 (Delîl-i Budala)
6. Hacı Hayrullah Efendi, nu: 67 (Delîl-i Budala)
7. Pertev Paşa, nu: 619/29 (Dolab-nâme)
8. Hasan Hüsnü Paşa, nu: 777/9 (Delîl-i Budala)
9. İzmir, nu: 802/3 (Delîl-i Budala)
10. Hacı Mahmud Efendi, nu: 2367/4 (Delîl-i Budala)
11. Hacı Mahmud Efendi, nu; 2736/2 (Delîl-i Budala)
12. Hacı Mahmud Efendi, nu: 2846/2 (Delîl-i Budala)
13. Hacı Mahmud Efendi, nu v 3908/5 (Delîl-i Budala)
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14. Hacı Mahmud Efendi, nu: 3251 (Delîl-i Budala)
15. İzmirli İsmâil Hakkı, nu: 3692/6 (Dil-güşâ)
16. ‘Uşşâkî Dergâhı, nu: 115 -116.
17. Uşşâkî Dergâhı, nu: 330 (Menâkıb-ı Kaygusuz)
İstanbul Millet Kütüphânesi Ali Emiri Bölümü
1. Ali Emîrî (Şer’iyye) Bölümü, nu: 909 (Delîl-i Budala)
2. Ali Emîrî (Şer’iyye) Bölümü, nu: 910 (Delili Budala)
3. Ali Emîri (Manzum Eserler) Böl., nu: 535, (Şiirler)
4.	Ali Emîri (Manzum Eserler) Böl., nu: 797, (Külliyât-ı Kaygusuz Sultan).
İstanbul Belediye Kütüphânesi
l. Muallim Cevdet, K. nu: 216 (Dil-güşâ)
2. Osman Ergin Bölümü, nu: 398 (Dil-güşâ)
3. Osman Ergin Bölümü, nu: 663 (Kitâb-ı Miğlâte)
4. Osman Ergin Bölümü, nu: 1803 (Dil-güşâ)
5. Osman Ergin Bölümü, nu: 1890 (Delîl-i Buda1a)
6. Osman Ergin Bölümü nu: 1407
7. Osman Ergin Bölümü nu: 1321 (Dil-güşâ ve Vücüdnâme)
8. Osman Ergin Bölümü nu: 1421 (Mesnevî-i Baba Kaygusuz)
9. Osman Ergin Bölümü nu: 1889 (Budalaname)
10. Osman Ergin Bölümü nu: 1283
11. Osman Ergin Bölümü nu: 1296
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi
Nu: 1961, M. R. 543 (Dost, 16a.)
İstanbul Üniversite Kütüphânesi
Nu: 6817 (Vücûd-nâme)
Konya Mevlâna Müzesi Kütüphânesi
1. nu: 2467/XX (Tercî-i Bend)
2. nu: 2467/XXI (Mesnevî)
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3. nu: 2467/XXII (Dolâb-nâme)
4. nu: 2468/VII (Dil-güşâ)
Kütahya İl Halk Kütüphânesi
Vahid Paşa, nu: 1346 (Delîl-i Budala)
Yabancı Ülkelerdeki Nüshalar
1. Viyana, Flügel III, 489, nu: 1993; I (Delîl-i Budala)
2. Ms. or. oct. 2620, Staatsbibliothek, Marburg
3. Ms. or. oct. 2736/4, Staatsbibliothek, Marburg, (Delîl-i Budala).
4. Ms. or. oct. 2746, Staatsbiblothek, Marburg.
5. Ms. or. oct. 3054, Staatsbibliathek, Marburg.
6. Ms. or. oct. 51, Staattbibliothek, Marburg (Dil-güşâ).
7. Pertsch, 68, nu: 35,3 (Delîl-i Budala)
8. Pertsch, 159 (Delîl-i Budala)
9. Pertsch, 661 (Delîl-i Budala)
10. Pertsch, Gotha, nu: 78 (Delîl-i Budala)
11. Uppsala 661 (Delîl-i Budala)
12. Berlin, nu: 144 (Ms. Orient 8.

51 )

13. Vatican Turco, nu: 185/II-III (Miğlâte, Budala-nâme)
d. Varlığını Öğrendiğimiz, Fakat Göremediğimiz Nüshalar
Araştırmamız sırasında, varlığını öğrendiğimiz ancak çeşitli sebeplerle
görme imkanı buulamadığımız bazı şunlardır:
1. Vasfi Mâhir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi’nde, Kaygusuz’un da şiirlerinin bulunduğu M. 1461 tarihli bir mecmaadan bahsetmekte ve bunun
hususi kütüphanesinde olduğunu kaydetmektedir.176
2. Rıza Nur’un tanıttığı Menâkıb-nâme yazmasında, Kaygusuz’un Gevher-nâme, Minber-nâme, Dil-güşâ, Mesnevî adlı eserleriyle bazı şiirleri yer
almaktadır.177
3. Vâhit Lütfi Salcı, hususi kütüphanesinde bulunduğunu ifade ettiği Zağra-i Atîk’li Derviş Ali Efendi tarafından istinsah edilmiş 1045/1635 tarihli bir
176

Kocatürk, 1970: 144.

177

Nur, 1935: 86-88.
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yazmadan bahsetmektedir. Bu yazma içinde Kaygusuz’un Menâkıb-nâmesi
ile birlikte Dil-güşâ, Mesnevî, Kitâb-ı Hikâyât ve Tercî-i bendleri vardır.178
4. Prof. Dr. Şükrü Elçin’in fişleri arasında geçen ve Râif Yelkenci’de gördüğü 1024/ 1615 tarihli bir yazmada Kaygusuz’un şiirleri bulunduğunu ifade
etmiştir.
5. KKTC’de Harid Fedâi’nin özel kütüphanesindeki yazmalar arasında da
Kaygusuz’a ait şiirler yer almaktadır ve bu şiirler tarafımdan da görülmüştür.
6. Doç. Dr. Orhan Kemal Tavukçu’nun da yazmaları arasında Kaygusuz
Abdâl’a ait şiirler bulunmaktadır.
Bunların dışında, şahsi kütüphanemizde yer alan (Abdurrahman Güzel
(AG) Nüshası) bir nüsha da bulunmaktadır.181
Kütüphanemizdeki tarihsiz Kaygusuz Menâkıb-nâme’sinde ‘Fer- mâyed
Kaygusuz Baba Sultân, Gevher-nâme-i Baba Kaygusuz Sultân, Kâside-i Tolâb
min-Kelâm-ı Kaygusuz Baba Sultân, Necef’e Medhiye, Min Kelâm-ı Baba
Kaygusuz Sultân-Nutuk, min-Kelâm-ı Kaygusuz Baba Sultân,- Şiir, Minber-nâme-i Kaygusuz Sultân, Salât-nâme..vb’179. adlı eserler yer almaktadır.

178

Salcı, V.L., a.g.m., c.1, Sayı: 1, s. 14.

179

Güzel, Menâkıb-nâme.
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B. ESERLERİN NÜSHALARI VE ÖZETLERİ
a. Manzum Eserler
1. Dîvân
Eserin Nüshaları
Kaygusuz Dîvânı ile ilgili Marburg Nüshası180, eserin bulunduğu kütüphane ve şiir sayıları hakkındaki tespitlerimiz şöyledir:
NÜSHALARIN
ESERİN KAYIT NUMARASI
BULUNDUĞU
KÜTÜPHANELER
Marburg Staatsbibliothek, Ms. or. oct. 4044. v. 140a-210b.
Nüshası
ve 288a-340b
Etnoğrafya Müzesi
Nu: 17824
Kütüphanesi
Nûruosmaniye,
Nu: 4904’de
Ankara Genel Kitaplığı,
Nu: 52’de
Süleymaniye Ktp.,
Düğümlü Baba, Nu: 411 / 1’de
Millet Kütüphanesi,
Ali Emîrî Bölümü, nu: 909’da
Millet Kütüphanesi,
Ali Emîrî Bölümü, Nu: 979’de
Belediye Kütüphanesi,
Osman Ergin Bölümü, Nu: 663’de:
Menâkıb-nâme,
AG Nüshasında
Dolâb-nâme Marburg
Mar., Ms. or. oct. 4044, v.330-331;
Staatsbibliothek, Nüshâsı: Menakıb-nâme, s.124-127.
İki Tercî-i Bend12

Mar., Ms. or. oct. 4044v. 134a-137b
Menâkıb-nâme, AG nüshası, s. 37-40;
Süleymâniye, Partev Paşa, nu: 619/29,
v. 199a-b;
Mevlânâ Müzesi Ktp., nu: 2467/IX, v.
81b-83b.;
Millet KTp., Manzum Eserler Blm. Nu:
797; v. 25a-26a.
Kiyâb-ı Miglâte, Belediye, O. Ergin
Böl. Nu: 663, v. 217a-219b.

ŞİİR
SAYISI
353 şiir

44 şiir
31 şiir
4 şiir
4. şiir
64 şiir
9. şiir
7. şiir
39. beyitlik
Kasîde
3.adet

180

Barbara Flemming, Türkische Handschriften in Deutschland, Teil II, Wiesbaden
1968,s.326-331; Flemming, 1968, I: 330-331; Güzel, 1999: 124-127.

181

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 37-40; Süleymaniye, Partev Paşa, No: 619-29, v. 199a-;
Mevlânâ Müzesi Ktp., No: 2467/IX, v. 81b-83b.; Millet Kütüphanesi, Manzum Eserler
Bölümü No: 8797; v. 25a-26a.
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İki Terkîb-i Bend182

İki Müstezâd183

Salât-nâme184

Mar., Ms. or. oct. 4044v. 134a-139b;
2 adet
Nûruosmaniye, v. 212a-213b,
214b-215a;
Kiyâb-I Miglâte, Belediye, O. Ergin
Böl. Nu: 663, v. 217a-219b.
Mar., Ms. or. oct. 4044v. 261a-262b;
2 adet
Câmiü’l-meânî, Nûruosmâniye, v.
214a-215a;
Süleymaniye, Hâşim Paşa, nu: 19, v.
23a-24b.
Mar., v. 314a-b; Nûruosmaniye, v. 215ab; Menâkıbnâmesi, s.141-142.

182

Mar., v. 134a-137b; Nûruosmaniye, v. 212a-213b, 214b-215a; Kiyâb-ı Miglâte, Belediye,
O. Ergin Böl. No: 663, s. 218-222.

183

Mar., v. 137a-139b; Nûruosmâniye, v. 214a-215a; Süleymaniye, Hâşim Paşa, No: 19,
v.23a-24b.

184

Mar., v. 314a-b; Nûruosmaniye, v. 215a-b; Güzel, 1999: 141-142.(Salat-name adlı şiirini
de, adlı şiirini de Dîvânı içinde kabullendik.)

185

Bu mecmuanın tavsifi hakkında bakınız: Flemming, 1968, I: 326-331.
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Müstensih :
İstinsah târihi
Var. 345;
Baş:
Son:
Var: lb - 69b
70a - 70b
70b - 71a
71b -105a
105a - 107a
107a - 12’0a
120a - 121b
122a - 134a
134a - l37b
137b - 139b
140a - 210b
211a - 211b
211b - 260a
261 a - 262a
262a - 262b
264a - 288b
288b - 340b
340b - 341b
342a
342b - 343b
343’b - 344a
344b
345a

Kaygusuz Dîvân ve diğer eserlerini de içine alan,
istinsah tarihi belli olan Marburg Nüshası
(Marburg, Staatsbibliothek, Ms. or. oct. 4044.)
Derviş Ali Horasânî
907/baş. 17.7.1501.
ölç. 19x12.5, 14x9 cm; st. 15; yz. nesih; kt. ceneviz, sarı,
kahverengi, beyaz; c. meşin.185
İlâhi Hüdâvend-i kerîm pâdişâh-ı ‘âlem, Sultânü’l-kadîm erRahîm
Bu sohbet ile bu Kaygusuz Abdâl tâ subha degin Sultân olupdı.
: Saray-nâme-i Baba Kaygusuz
: iki gazel
: Nat-ı ‘Aliyyü’l-Mürtezâ (seyyit Emîri’ye âit)
: Mesnevî-i Baba Kaygusuz
: Gevher-nâme
: Küçük Mesnevî
: Beş gazel
: Mesnevî-i Sâlis
: Tercî-i Bend
: Terkîb-i Bend
: Gülistân
: İki gazel
: Kitâb-ı Dil-güşâ (222b - 228b, 263a-242b, 253b-258b
araları farsçadır)
: İki müstezat
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kitâb-ı Miğlâte min kelâm-ı Kaygusuz Abdâl
Dîvân
Üç gazel
Duâü’l-Kunût
Halk tababetiyle ilgili dört reçete örneği
Hadis
Ebced
Bir gazel

93

94

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI (Hayatı-Eserleri-Metin-Sözlük-Kaynaklar)

Eserin Özeti
Kaygusuz Abdal’ın bizzat einden çıkmış mürettep bir divanı bugüne kadar elde edilememiştir. Ancak, onun bütün eserlerindeki muhtelif şiirleri tarafımızdan tek tek taranarak derlenip mümkün olduğunca, “mürettep bir dîvân”
hâline getirmeye çalıştık.
Kaygusuz Dîvânı’nın en sağlam nüshası; Almanya, Staatsbibliothek, Ms.
or. oct. 4044, v.1b-350a arasında yer almaktadır. Nüshanın müstensihi Derviş
Ali Horasânî ve istinsah tarihi de 907/17.7.1501’dir. Bu nüsha, bir noktada
“Kaygusuz Abdâl Külliyâtı” niteliğindedir. Çünkü bu yazmada yalnız Dîvân’a
ait olan şiirler değil, Kaygusuz’un bütün eserlerinin takriben % 98’i yer almaktadır. Divan, Kaygusuz’un ölümünden (1444) takriben 55-60 yıl sonra,
907/1501’lerde yazıya geçirilmiştir.. Bu sebeple çalışmamızın asıl ana nüshası da bu yazma olmuştur.
Barbara, Flemming, hazırladığı ‘Die Türkische Handschriften in Deutschland’ adlı Katalogunun 288a-340b varakları arasında Kaygusuz’un toplu
hâlde bulunan önemli şiirlerini “D î v â n” adı altında vermekte ve bunların
130’un üstünde olduğunu ifâde etmektedir. Biz de bu nüshâyı, bizzat yeni
harflere aktarıp, yayımladığımız zaman gördük ki bu nüshanın muhtelif yerlerine serpiştirilmiş pek çok şiiri ve yine aynı nüshada yer alan Gülistân’da da
180 civarında gazel bulunmaktasır.
Marburg nüshâsından başka Nûruosmaniye, nu: 4904’de 44; Ankara Genel Kitaplığı, nu: 52’de 31; Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba, nu: 411 / 1’de
4; Millet Kütüphânesi, Ali Emîrî Bölümü, nu: 909’da 4; nu: 979’de 64; Belediye Kütüphânesi, Osman Ergin Bölümü, nu: 663’de: 9; Menâkıb-nâme, AG
nüshâsında 7 şiir bulunmaktadır.
Kaygusuz Abdâl’ın Dîvân’ı genel anlamda; Allah, insân-ı kâmil, aşk, gönül, zikr, vahdet, edeb,-hayâ, dünya… vb gibi tasavvuf konularından bahseder. Bazı şiirlerinde önemli yiyecek adları, hayvan, bitki, maden, kozmik âlem
ve eşya isimleri de yer almaktadır.

Abdurrahman GÜZEL

Kaygusuz Abdâl’ın Dolâb-nâme186 adlı 39 beyitlik kasidesi ile iki Tercî-i
Bend187, iki Terkîb-i bend188, iki Müstezâd189 ve Salât-nâme190 adlı şiirlerini de
Dîvân’ı içinde kabullendik.
Dolâb-nâme’de Kaygusuz, bir su dolabına;
“Niçin yüzünü dâima suya sürdüğünü, bağrının niçin delik ve gözlerinin
niçin yaşla dolu olduğunu, bu kadar zahmeti niçin çektiğini” sorar.
Dolap şöyle cevap verir:
“Ben yüce bir dağda ulu bir ağaç idim. Dallarım göklere ulaşırdı. Kuşlar,
kumrular budaklarımda yuva yapardı. Bir gün bir şahıs gelip nacağı saldı.
Bağrıma kemend taktılar, sokak sokak dolaştırdılar. Sonra vücuduma demir
mıhlar çakıp beni dolap yaptılar. O zamandan beri ben ‘dost’ diye inilerim. Felek bal tattırdığı herkese sonunda zehir sunmamış mıdır? Süleymân, İskender,
Kayser, Kisrâ, Sam sonunda yok olmadılar mı?”
Kaygusuz, neticede insanın ancak Allah’ın fazlına dayanması gerektiğini
söyleyerek şiiri bitirir.
Tercî-i Bend, Terkîb-i Bend ve Müstezâd’larda Kaygusuz, diğer şiirlerinde olduğu gibi tasavvufa ait önemli konuları ele alır.
Salât-nâme’de kendisine namazın ne olduğunu soran kadılara (emîrlere)
hiddetli bir eda ile; “Şimdi size cevap vereyim.” diyerek günlük beş vakit namazın teker teker kaç rekat olduğunu, hangilerinin farz, hangilerinin vacib ve
sünnet olduğunu ve bunların bir yıllık sayılarının ne kadar olduğunu toplam
halinde vermektedir.

186

Barbara Flemming, Türkische Handschriften in Deutschland, Teil II, Wiesbaden
1968,s.326-331.

187

Menâkıb-nâme, AG Nüshası, s. 37-40; Süleymaniye, Partev Paşa, No: 619-29, v. 199a-;
Mevlânâ Müzesi Ktp., No: 2467/IX, v. 81b-83b.; Millet KTp., Manzum Eserler Blm. Nu:
8797; v. 25a-26a.

188

Mar., v. 134a-137b; Nûruosmaniye, v. 212a-213b, 214b-215a; Kiyâb-ı Miglâte, Belediye,
O. Ergin Böl. No: 663, s. 218-222; Güzel, 1983.

189

Mar., v. 137a-139b; Nûruosmâniye, v. 214a-215a; Süleymaniye, Hâşim Paşa, No: 19,
v.23a-24b.

190

Mar., v. 314a-b; Nûruosmaniye, v. 215a-b; AG Nüshası, Kaygusuz Menakıb-nâmesi, a.141
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2. GÜLİSTÂN
Eserin Nüshaları
Nüshanın Bulunduğu Yer

Eserin Kayıt Numarası

Sayfa veya varak

Staatsbibliothek, Marburg Nüshası
Ankara Genel Kitaplığı,
Ankara Genel Kitaplığı,
Ankara Genel Kitaplığı,

Ms. or. oct. 4044.

v.140a-210b. (3700
beyit)
s. 43-108.( 1560 beyit)
s. 54-142
v. 2a-75a (2204 beyit)

nu: 645,
nu: 167
824/1-2’de

Eserin Özeti
Kaygusuz, Gülistân’da hülasa olarak şunları söyler: “Şimdi, vahdetin üstündeki perdeyi açıp size vahdeti anlatayım. Cevherin kıymetini nasıl sarraf
bilirse, can içinde gizli olan hazineyi de ancak ehl-i dil olanlar bilir. Benim
sözümü de ancak akıllılar anlar. Hak bana söyletirse ben de size bu haberi vasf
ederim. Önce lâ-mekân ne demektir, onu anlatayım.
Öyle bir zaman idi ki, kâinat yoktu. Her sıfat zât içinde gizliydi. İnsan
vücudu yoktu. Âlem ve insan hepsi birdi. İkilik yoktu; her şey, yer ve gök
hazine içinde bir sırdı. Ay, Güneş, yıldızlar, zaman, Cennet, Cehennem, Huri,
Gılman, Dünya, Ahiret yoktu.
Bütün bunların sebebi, Mustafa oldu. Allah, ilk önce Mustafa’yı yarattı.
Onun canı, canların ilkidir. Cihan, Mustafa’nın canında sır idi. Allah bu cevhere (Mustafa’nın canında) bakınca, cevher dirildi ve bütün cihan meydana
geldi. Önce su oldu, aktı; denizler ve karalar meydana geldi. Denizin buğusundan felekler ve feleklerin içinde melekler yaratıldı. Cihan istikamet tuttu
ve her mekân yerli yerinde düzeldi. Bundan sonra Allah tekrar Mustafa’nın
canına nazar eyledi, bütün canlar ondan yaratıldı. Her can kendi cismine girdi,
böylece varlıklar canlanmış oldu.
Dünya önce denizle doluydu. Bu hâl elli bin yıl devam etti. Sonra yerine
bir türlü kul geldi. Bunlar da elli bin yıl devam ettiler, fakat asla Allah’ı tanımadılar. Sonra kamış yaratıldı. Ayağı sığıra, kulağı eşeğe, gövdesi ve tüyü
koyuna, huyu at’a benzeyen mahluklar kamışı yeyip çoğaldılar. Bunlardan
sonra yetmiş bin şehir yaratıldı, içleri hardal tanesiyle dolduruldu. Allah bir
kuş yaratıp, ona “t âneyi ye!” dedi. Bu da elli bin yıl sürdükten sonra, Allah
atı, elli bin yıl sonra da Âdem’i yarattı.
Âdem’e kadar olanlar Allah’ı tanımamışlardı. Âdem, yerlerin ve göklerin
esrarını anlayıp Allah’ı tanıdı ve bütün mahlukatın halifesi oldu.”
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Bundan sonra İblis’in Âdem’e secde etmemesi, Âdem’in Cennet’e konulması, Havvâ’nın yaradılışı, şeytanın onları kandırıp yasak buğdayı yedirmesi,
Âdem ile Havvâ’nın Cennet’ten kovulması anlatılır.
“Âdem, Şâm’a vardı. Bir dereye erişti: Cennet’te yediği bütün tohumları
oraya döktü. Sel gelip bunları dünyaya yaydı. Yeryüzündeki bütün yemişler
bundan çıktı. Bundan sonra Âdem bir Tavus ile birlikte Hindistan’a gitti. On
iki yıl Havvâ’yı arzulayıp aradı. Havvâ, Mekke eline düşmüştü. O da Âdem’i
arzulayıp aradı. Üç yüz yıl ayrılıktan sonra Arafât dağında buluştular. Fakat
Âdem sakallı ve ayağı aksak olduğu için Havvâ onu tanıyamayıp kaçtı. Otuz
üç yıl Âdem, Havvâ’nın peşinden gitti. Nihâyet Allah’ın Cebrâil’i göndermesi
ve Âdem’in Allah’tan af dilemesi üzerine Âdem, eski hâline döndü. Böylece
Havvâ onu tanıdı ve boynuna sarıldı.
Âdem’in Cennet’ten kopardığı İncir yaprağının sütünden pamuk yaratıldı. Âdem’le Havvâ, pamuktan elbiseler giydiler. Cebrâil, Âdem’e öküz beslemeyi ve buğday yetiştirmeyi öğretti. Âdem ile Havvâ’dan insanlar çoğaldılar.
Âdem’in yaptığı her şey insanlar için âdet oldu.
Âdem, âlemin aynasıdır. Her mekân ayna içinde görünür. Allah, Âdem’de
ayna oldu. Adem’i yüzüne perde eyledi. Perdenin aslı su, toprak, ateş ve
yel’dir, fakat perde içindekinin kim olduğunu bilmek lazımdır.”
Daha sonra Şît peygambere geçilir. İnsanların bir kısmı Şît’e, bir kısmı
Sâm’a tabi olur. Âdemoğlu üçe ayrılır: Beyler, raiyyetler ve peygamberler.
Daha sonra Nûh Tûfânı, Hz. İbrâhim’in Nemrûd’la mücadelesi, Mûsâ
peygamber ve Firavun, Hz. Dâvûd ve Hz. Îsâ’dan kısaca bahsedilir ve Hz.
Muhammed’e gelinir. “Hz. Muhammed’in nuruyla kainâtın dolduğu, puta tapanların mat olduğu anlatıldıktan sonra onunla, birlikte peygamberler devrinin bittiği” ifade edilir.
“Nübüvvet devrinden sonra velayet devri başlar. Peygamberden sonra zuhur eden şeyhler, mana sırlarını keşfedip halka Hak yolunu gösterdiler. Sabrı ve kanaati âdet edindiler. Acı sözlerle tahammül edip dünya için endişe
çekmediler. Onlar da gidince onların “erkânı” kaldı. İşte dervişler bunlardan
nişandır.”
Buraya kadar olan kısım, Gülistân’ın giriş kısmı gibidir. Eserin bundan
sonraki büyük kısmında belirli bir konu, hikâye edilmez. Kaygusuz Abdâl;
konuyu dervişlere ve tasavvufa getirmek için yukarıda hülasa ettiğimiz girişi
yapmış gibidir. Bundan sonra tasavvufla ve dervişlikle ilgili önemli hususlar
ve tabirler uzun uzun anlatılır. Çoğunlukla nasihat üslubuyla ve sade ifadelerle
tasavvufun çeşitli konuları hakkında bilgi verilir.
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3. MESNEVÎLER
Kaygusuz’un eserlerinin bulunduğu yazmalarda, “mesnevî” başlığı altında üç şiiri kaydedilmiştir. Bunlar “Mesnevî-i Baba Kaygusuz” adı altında
verilmiş, ikinci ve üçüncü mesnevîler, “Mesnevî-i sâni” ve “Mesnevî-i sâlis”
adıyla adlandırılmıştır. İkinci Mesnevî için Marburg Nüshâsı “Küçük Mesnevî” adını da kullanır.
Eserin Nüshaları

Mesnevî-i
evvel

Mesnevî-i
sâni

Mesnevî-i
sâlis

MESNEVÎ-I BABA KAYGUSUZ
Mesnevî-i evvel Mesnevî -i sâni Mesnevî -i sâlis
1. Staatsbibliothek, Marburg Nüshası, Ms. or. oct.4044. v. 71b-105a.
2. Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 249 - 351.
3. Ankara Genel Ktp., nu : 645, s. 188 - 231.
4. Ankara Genel Ktp., nu : 805/1, nu : lb - 25a.
5. İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 1407, s. 1 - 33.
6. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v.
65a - 92a.
7. Süleymaniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu: 411/1, v. lb - 25a.
8. Süleymaniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. lb - 20b.
1. Staatsbibliothek, Marburg Nüshası, Ms. or. oct.4044. 107a-120a.
2. Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 306 - 328. a a
3. Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 231- 247.
4. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm, nu: 797, v.
102b - 112a.
5. Süleymaniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 63a - 71b.
1. Staatsbibliothek, Marburg Nüshası, Ms. or. oct.4044. v. 122a-134a.
2. Ankara Genel Ktp., nu: 167, s. 329 - 351.
3. Ankara Genel Ktp., nu: 645, s. 247 - 263. : İstanbul Millet
Ktp., Ali Emlri (Manzum Eserler) Blm., nu : 797, v. 93b - 102a.
4. Süleymaniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu: 19, v. 35a - 42a.
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Eserin Özetleri
a. Birinci Mesnevî
Birinci Mesnevînin; Mar., Ank. Gnl. Ktp., nu: 167; 645; 805; Süleymaniye, Düğümlü Baba Bölümü, nu: 411/1; Süleymaniye, Haşim Paşa, nu: 19
ve Belediye Kütüphanesi (İstanbul), Osman Ergin Bölümü, nu: 1407’de birer
nüshâsı mevcuttur. 1017 beyittir.
Eser, münâcât ile başlar. Bu kısımda “vahdet-i vücûd” görüşü,
‘Gâhi Âdem gâhî Şit ü gâh Eyyûb
Gâhî Mûsâ olursın gâh Şuayyûb’
beytinde görüldüğü gibi Allah’ın peygamberlerde tecelli etmesi şeklinde ifade
edilir. Bu yolla peygamberlerin adları sayılır: İnsanlara bazı öğütler verildikten sonra, Allah’ın nerede olduğu ve mahiyeti meselesi üzerinde durulur. Yedi
kat yerde mi, yoksa gökte mi bulunduğu; vücut mu, can mı, erkek mi, dişi mi
olduğu sorulur. Daha sonra;
Kamu âlem içindeki cân oldur
Bu kıssa vü hikâyet ü destân oldur
O’dur vahdet gülistânında bülbül
O’dur vuslat çimenünde biten gül
denilerek yukarıdaki suallere “vahdet-i vücûd” görüşüne göre cevap verilir.
Bunu ancak âşıklar anlar. Âşıkların ahvalinden bahsedildikten sonra Attâr’ın
Mantıku’t-tayr adlı eseri ele alınır. Bu eserde, Simurg adlı kuşun Kafdağı’nda
mekân tuttuğu ve cümle kuşların sultanı olduğu ifade edilmiştir. Otuz bin kuş
Sîmurg’u arayıp giderler. Sadece biri ona ulaşır ve aynada cemalini görür.
Fakat gördüğü kendi nakşıdır.
Daha sonra Kaygusuz, misafir bir derviş olarak dünyayı gezerken bir
şehre vardığını söyler. Kal’a’ dan biri çıkıp ona nerden geldiğini, ne sattığını
sorar. Derviş, şehre girmek için destur ister. Destur verilince içeri girer, bakar
ki bir muazzam şehir. Ne Mısır ne de Şam onunla kıyaslanabilir.
Yedi yüz yetmiş yedi mahallesi, üç yüz altmış altı çarşısı, on iki burcu ve
dört yüz kırk dört sipahisi, on iki kapısı vardır. Derviş bütün şehri dolaşarak
müşkülünün hallolduğunu ve özünü bildiğini söyler.
“Bilmediğin sözü söyleme, ulaşamayacağın şeye elini uzatma, kırılacak
dala konma, fakirlerin elinden tut, tuz ekmek hakkını unutma, kendi işini başkasına bırakma…” gibi nasihatlardan sonra ;
Oldur ahî Ahmed’ün alnunda nûr
Oldur ahî Eyyûb’a şükr ü sabûr
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diyerek yine vahdet-i vücûd anlatılır.
Bundan sonra bir “pîr”e bağlanmanın lüzumuna işaret edilir. “Şeriât”,
“tarîkat”, “ma’rifet” ve “hakikat”a (merâtib-i erbâ) ancak pîr’in yol göstermesiyle ulaşılır. Pîr ve mürit, talib ve matlup hepsi bir noktadan olmuştur. Kâinat,
önce bir noktadan ibaretti. Nokta çekilip “elif” oldu. Elif’ten üç harf meydana
geldi. Daha sonra “söz”ün ehemmiyeti üzerinde durulur.
Nutfeden âdemin ana rahminde teşekkülü ve dünyaya gelişi anlatılır. İnsan
dört safhadan (oğlanlık - yiğitlik - kemal/kırgılluk - pîrlik) geçtikten sonra ölür.
İşte insan bu hayatını boşuna geçirmemeli ve bir “yol eri” ne bağlanmalıdır.
Çünkü sağı, solu, hayrı, şeri yol eri bilir. Yol eri (Evliyâ) “keşşâfü’l-kulûb”dur.
Özünü tahkik suretiyle bilir. Özünü bilen de Rabbini bilir.
Bundan sonra “men ‘arefe nefsehû...” hadisi açıklanır. “Mana”nın ehemmiyeti üzerinde durulduktan sonra tekrar önemli örneklerle “vahdet-i vücûd”
anlatılır.
Nûr u zulmet birligi yitdi tamâm
Birlik içinde bir oldı hâs u ‘âm
Dahı hîç cihânda gayrı kalmadı
İkilik bir oldı ayrı kalmadı
Ten ü cân birlikde eyledi karâr
Birligi kıldı kamusı ihtiyâr
Birlik oldı el emîndür töre düz
Birlige yitdi kamu yahşı yavuz
Aslı fer’i bir şey oldı kâyinât
Küllisi bir oldı ‘Arab Türk ü Tat
beyitleriyle “birlik” üzerinde durulur. Daha sonra “nefs”e geçilir. İnsanın nefsine uymaması tavsiye edilir. Çünkü bir gönüle iki sevgi sığmaz. O hâlde nefsi
bırakmalı, ona uymamalıdır:
Bir gönülde iki sevgi sıgmaya
İki dilliden safâluk dogmaya
diyen Kaygusuz Abdâl yine “vahdet-i vücûd”a geçer. Birtakım nasihatlerden
sonra
Her kişi kim hakkı bâtıldan seçer
Ana dimişler bu yolda gerçek er
diyerek gerçek erin nasıl olması gerektiğini anlatır. Onun katında her diken
gül olur. Cümle kâinat ona Cennet olur. Vahdet mülkünün sultanı olur. Cev-
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herden cevheri o fark eder. İçini dışını aşk ile yandırır. Sözü pişirir, sonra
söyler. Dünya mülkünü tamamen terk edip dinini iman ile mamur eder. O,
Ahmed huylu, İsâ nefesli, Eyyüb sabırlıdır. Gözleri Ya’kub gibi yaşla dolar.
Gönlü mâden-i esrar sırrı, canı vahdet âleminin defteridir. Bir nefeste bin ibadet eyler, sözlerini mizana tartıp söyler. Her şeye hikmetle bakar. Zahir içinde
bâtını nurdur; cismi viran, kendisi mamurdur:
Bu nişânı kimde görsen bil yakîn
Oldur er dutgıl etegin öp elin
diyerek yukarıdaki vasıfları taşıyan kimsenin “gerçek er” olduğunu ve ona
bağlanmak gerektiğini ifade eder.
Dünyada herkes er olamaz; herkes de erin kim olduğunu bilemez. Evliyanın kim olduğunu er bilir. “Evliyânın delîl olduğu insan, iki cihanda zelîl
olmaz.” Bundan sonra tekrar, evliyanın vasıflarını sayar. İnsanın hayvan olmadığını, dolayısıyla dünya lezzetine gafil olmaması gerektiğini belirterek bu
dünyanın geçici olduğu, akıllı olanın dünyayı terk etmesi lazım geldiği hakkında öğütler verir. Dünya bir gör-geç evidir. Kimse dünyada baki kalmamıştır. Nice sultanlar da göçüp gitmişlerdir. Dünyaya gelmekten murat, mal sahibi
olmak değil, “Hakk’ı bilmek”tir. Etraftaki her şeyde Allah tecelli etmiştir.
Tekrar öğüt verici beyitlerden sonra “merâtib-i erba” zikredilir. Daha
sonra yine Allah’ın her yerde tecelli ettiği anlatılır. Ferhad’a Şirin görünen,
Leylâ’nın yüzündeki güzellik odur. Halil’i Nemrûd’un odundan saklayan,
Yûnus’u balık içinde bekleyen, Yahya’yı her dem ağlatan, Eyyüb’ün dertli
bağrını dağlatan odur.
Daha sonra herkesin kendine uygun olan işi yaptığını ifade eder. Sofi,
“zikr ü tesbih” etmeli; zahit “öz huzûru”nu beklemeli; âşık “feryâd ü âh” etmeli; derviş öz yolunu gözetmeli; bülbüle “gülistân”, tavusa “seyrân-ı bostan”
gerektir. Tûtînin layığı şeker, karganın maksudu murdardır. İnsan konuşur,
hayvan otlar; Türkmen yaylaya göçmeli, Harama, kervan gözlemeli, emin kişi
kendi yolunu izlemelidir. Bundan sonra yemeklerden bahseder:
Dograma darı çöregin ayrana
Ayrandan yegdür bal-ıla kaygana
Türkmen’e vir yahni-y-ile burmayı
‘Arabun önüne dökgil hurmayı
Sonra tekrar, her şeyin yerli yerinde olması gerektiği hususunda birçok
örnekler verir. “Leyleğin yeri gülistân değildir. Bülbülün yeri gülşen, Baykuşun vîrânedir. Saksağan bülbül gibi ötemez; her çiçek güle benzemez. Ab-ı
hayat değme su gibi değildir. Her sedeften inci çıkmaz. İğne, kılıcın yaptığı
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işi yapamaz. Kelebek uçmakla kuş olmaz. Atla eşek bir değildir. Her işin aslını anlamak için, kendini bilen insana sormak lazımdır. Hâlik, mahlûk, ırak,
yakın, sedef, inci, haşr, sırât, aşk, âşık, mâşuk, katre-i ummân, bağ, bağban,
hayır, şer, dünya, âhiret, sen, ben, şâkird, üstat, vahdet, kesret’in ne olduğunu hep kendini bilenden sormalı. Her işin aslını o bilir. Seni vuslata o iletir,
imanını aşk ile kaim eyler. Gönlünde türlü hikmet bitirir; gözünden perdeyi
kaldırır; küfrünü kesip iman aşılar.”
İster-isen buncılayın bir nasîb
Hakk seven kişi -y- ile ol hâbîb
diyerek bu konuyu bitirdikten sonra tekrar “birlik” ve “ “vahdet-i vücûd” konusuna döner.
Birligi söyler birikdi cümle dil
Her gönülde bitdi birlikden hâsıl
Ol kişi kim bu haberi söylemiş
Bir ‘aceb vasfı hikâyet eylemiş
Kaygusuz Abdâl dimişler bir fakîr
Kulak ol bir dem sözini dinle bir
beyitleriyle birinci mesnevi sona erer.
b. İkinci Mesnevî
Marburg nüshası’nda “küçük mesnevî” başlığıyla geçen bu mesnevinin,
Ank. Gn. Kt., nu: 645 ve 167 ile Süleymaniye, Hâşim Paşa Bölümü, nu. 19’da
birer nüshası vardır. 388 beyittir.
Bu ‘Işk mevci yine başumdan aşdı
Sırrumı fâş eyledi râzumı açdı
diyerek mesnevîye başlayan Kaygusuz, insanoğlunun “nüsha-i âlem” olduğunu ifâde eder ve insanın kıymetini anlatır: “Melekler, Âdem’e secde etmişlerdi. Âlem sedef, Âdem cevherdir; âlemde olan her şey âdemde vardır. Âdem;
Hüdhüd’dür, Simurg’dur, Kaf’dır. Allah da âdemde aşikâr olmuştur: Cümle
eşyadan maksut, âdemdir. Âdemi bilen köle iken sultan olur.
İnsanın gözünü açması; ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini düşünmesi lazımdır. Çünkü yıldızlar onun için parlar; ay onun için batıp çıkar.
Su, ateş, toprak ve havanın tılsımı odur. Huri, tuba, havuz, kevser onun içindir; bu dünya çarkı onun için döner. Cihan onun için gülşen olmuştur.
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“İnsan hayvan hasiyetini bırakıp eğer kendisini bilmezse bilene sormalıdır.” diyen Kaygusuz, evliyanın insanlara “delil” olduğunu, delile uymayanın
zillete düşeceğini ifade eder:
Delîlsiz bu yola kimesne gitmez
Giden yolda kalur menzile yitmez.
Tarikat yolu emindir. Onda ne azık ne su; ne harami ne yoldaş vardır.
Menzile yeten, kesretin tamamen gittiğini, her şeyin “vahdet” olduğunu görür ve geri gelip bize “o hâlden” haber verir. Orada yaz, kış, gitmek, gelmek,
doğmak, ölmek, uyumak, uyanmak yoktur. Bu gibi nesneler orada “kesret”tir.
Orada “sıfat” yok, “zat” vardır.
Kaygusuz, daha sonra dünyayı anlatır: Bu dünya acayip “gülistan”dır. Kiminin elini tutup sultan eder, kiminin yerini külhan eder. Kimi aç, kimi toktur.
Kiminin vakti hoş, kiminin kesesi boştur.
İşte dünyanın hâli budur. “Er” olan kimse dünyayı bir pula almaz diyerek
burada da “er”i anlatır. O, İsa nefeslidir. Özü, güneş gibi menşurdur. Bu dünya halkı ona “deli” der; kimisi inkâr eder, kimisi “veli” der. Kimisi bunların
niçin sakalını kırktığını sorar. Kimisi bunlara bakmanın hata olduğunu söyler.
Kimisi ise bütün sırları bildiğini ifade eder.
İnsanlara bazı nasihatlerde bulunan Kaygusuz onlara kibirlenmemelerini,
gözlerini açıp özlerini bilmelerini tavsiye ettikten sonra şunları söyler:
‘Acâyibsin ‘acebsin bü’l-’acebsin
Özün matlûbsun özgeye tâlibsin
Cihân başdan başa külli nûr oldı
Her eşyâda hakîkat menşûr oldı
Dahı herbir sadâ kıldı ene’l-Hak
Rûşen oldı bu ma’nî sırr-ı muglak
Dag u taş kûh u sahra müşkîn oldı
Kokusı her çiçegün gül-gûn oldı
Nikâbın açdı yüzinden bu dilber
Bu ne sözdür ne Mansûr’dur ne ber-dâr
‘Âşıka her mekân Mekke olubdur
Mekke bilmeyene sevdâ olubdur
Sırâta’l müstakîm düpdüz yol oldı
Özini anlayan küllî ol oldı
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Yukarıdaki tasvire devam eden Kaygusuz Abdâl, vahdet âleminin güzelliklerini sayar. Bazı nasihatlerden sonra tekrar insanın kıymetine döner. Bütün
dünyanın insan için yaratıldığını tekrarlar.
Cihanı tutan, Tanrılık davası kılanlardan eser kalmamıştır. Nemrud, Şeddad, Firavun nerede? Cemşîd, Karun, Afrâsiyâb nerede? Kisrâ, Kayser, Azîz-i
Mısır nerede? Hepsi göçüp gitmiştir.
Bundan sonra Kaygusuz; düşünde bir şehir, şehir içinde bir padişah gördüğünü, şahane bir meclis kurulduğunu; padişaha bu esrar sırrını sorduğunu
ve “Kendini bil, sen hayvan değilsin” cevabını aldığını anlatır. Sonra uyanmış,
gözünden perde açılmış, Sultân’ı Allah’la görmüş ve “aşk” a müptela olmuştur:
Bu ‘ışk ile cihân oldı münevver
Bu ‘ışk ile döner künbed-i devvâr
Bu ‘ışk ile denizler cûşa geldi
Bu ‘ışk ile felek cünbişe geldi
diyerek önce “aşk” hakkında, daha sonra “gönül” hakkında yazar. “Aşk, gönülde mesken tutmuştur. Aşk ile gönül ezelden beraber gelmişlerdir. Aşk gönül içinde delîldir. Bütün sırlar gönülde gizlidir. Padişâhı bulan gönülde bulmuştur. Benim her şeyim Allah’tır. Şâhım, mahbûbum, dildârım, sermâyem,
dükkânım odur. Onsuz bana can, cihan, Cennet gerekmez” der.
Yine gönlüm denizi taşdı çaglar
Yine ‘ışk oldı bagrumı daglar
diye devam eden Kaygusuz, bundan sonra “erenler”i anlatır. Cümle katrenin ummanı “er”dir. Erenlerin himmeti Arştan yücedir. Her haberi erenlerden sorarlar. Erenler halk içinde güneş gibidir. Kimi Leylâ, kimi Mecnun’dur.
Kimi Nâmık, kimi Azrâ’dır.
Nice kim söylesek söz âhir olmaz
Deveyinen ev içinde seyr olmaz
Sünü çuvalda gizlenmez dimişler
Kargaya karga, bâza bâz dimişler
Her şeyin yerli yerinde olabileceği hakkındaki daha başka atasözlerinden
sonra “vahdet-i vücûd”a göre, dünyada görünen herşeyin “o” olduğunu anlatır: “Bülbül o, gülistan o’dur. Anlatılan destan o, cümle cisme can o’dur.
Hüsn-i lâtif, zülf-i perişân o’dur. Geyikteki misk, kamıştaki şeker o’dur.
Türkmen’e “çığ”, Kürd için “cacığ” o’dur. Yara da o, merhem vuran da o’dur.”
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Kaygusuz, “Sözü çok uzatma, helvayı gör başka şeye bakma.” diyerek
Mesnevî’yi burada bitirir.
c. Üçüncü Mesnevî
Mar.; Ank. Gn. Kt., nu: 167 ve 645 ile Süleymaniye, Hâşim Paşa Bölümü,
nu: 19’da birer nüshası vardır. 367 beyittir.
Kaygusuz, mesnevî’ye “birlik”i (vahdeti) anlatmakla başlar. “Kâf ile nûn,
çeng ile ney, hüdhüd ile simurg, ırak ile yakın, gece ile gündüz, her şey bir
olduğunu belirtir. Sonra her sırrın âdemde mevcut olduğunu anlatır. Kevn ile
mekân âdeme müştaktır. Çünkü mabud, âdem sıfatında görünmüştür. İnsanın
kendisini başkasına sormasına lüzum yoktur. “İlm-i hikmetin tılsımı âdemdedir. Bî-nişana nişan, her surete can âdemdir. İnsan gözünü açıp özünü görmelidir. Kendisini görebilen insan, birlik’e erer” diyen Kaygusuz, tekrar “birlik”i
anlatır.
Birlik haberi yayıldı şehirde
Birlik bâzârı oldı her bâzârda
Her su kim akar gül-âba döndi
Kat’ oldı günâh sevâba döndi
Kurt koyun-ıla bile karışdı
Ugrı beg-ile yol varışdı
“Birlik âleminde her şey güzeldir, her şey birbiriyle dosttur. Orada düşman ve ağyâr yoktur. Her şeyde Allah vardır. Onu görene ne mutlu! Onu görene bütün kapılar açılmıştır. Cihanda ne varsa ona keşf olunmuştur. O, bir
çerağ, yahut yemişli bir bağ misalidir.”
Tekrar “âdem” in değerini anlatan, onun sedef içinde cevher olduğunu belirten Kaygusuz, “el-hayâ mine’l îmân” hadisini zikrederek “edeb” konusunu
işler. “İmanın aslı edeb iledir. Bî-edeb olan, hor ve hakirdir.”der.
Bundan sonra “aşk” konusu ele alınır. “Âlem aşk ile döner. Cihan aşk ile
parlar. Cümle defter aşk ile yazılmıştır. Âlem aşk ile zuhura gelmiştir. Mûsâ,
Tur’a aşk ile gelmiştir. Âdem’i eşinden ayıran aşktır. Aşk, gözü görene meşale, yol sorana delildir.
Nefis, insanı yoldan çıkarır. Bu insan sağını solunu bilmez, kanadı kesilmiş kuşa döner. Dini, imanı dünyadır. Sureti, âdem; özü, hayvandır. Bir akçayı
atasından aziz tutar. Bir akça için bin yalan söyler; başından vazgeçer, ölüyü
mezarından çıkarıp soyar. Hâlbuki dünya kimseye baki kalmamıştır. Dünya
yalandır, fitnesi çoktur. İnsan, gafil olup dünyaya aldanmamalıdır. Eğer insan,
bu gafletten kurtulursa bütün sırları keşfeder. Mansûr’un niçin asıldığını, Yu-
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suf’un niçin satıldığını, İbrahim’in niçin ateşe atıldığım, Muhammed’in Mirâcı’nı, Müslüman’ın haccını öğrenir. Cennet, Cehennem, yedi kat yer, kürsü,
kalem, yedi kat gök nedir, hepsini anlar. İlm-i ledüne ulaşır, sırr-ı lâ-yezâle
vasıl olur.”
Kaygusuz, daha sonra tekrar “âdem”i ve “aşk”ı anlatır. “Tenin insan için
bir tuzak olduğunu, zaten beş günlük ömrü olduğunu söyledikten sonra tekrar
insanın ömrünü boşuna geçirmemesini bir delile (evliya) tutunmasını” tavsiye
eder. Bazı yiyeceklerden bahsettikten sonra “bu kuş dilini ancak Süleyman’ın
anlayacağını, bu sıfatların dünya âdeti olduğunu” söyleyerek Mesnevî’yi bitirir.
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4. Gevher-Nâme191
Eserin Nüshaları
Nüshanın Bulunduğu Yer

Eserin Kayıt Numarası

Şiir Sayısı

Staatsbibliothek, Marburg
Nüshası
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi
Süleymaniye,

Ms. or. oct. 4044. v.105a-107a

72 beyit
71 beyit

Etnoğrafya Müzesi

Koğuşlar Bölümü; nu: 950; v.
1b-7b.
Hâşimpaşa Bölümü, nu: 19, v.
21a-22b.
Abdurrahman Güzel Nüshası
Ali Emiri Böl, Nu. 797, v.
22b-24a..
Nu: 17824

Menâkıb-nâme

A.G. Nüshası, s. 31-35

72 beyit

Menâkıb-nâme
İstanbul Millet Kütüphanesi

71 beyit
72 beyit

Eser, mesnevi nazım şekliyle söylenmiş ve 72 beyitten oluşmaktadır.
Eserin Özeti
Gevher; “Cenâb-ı Hakk, kendi kudretini göstermek isteyince vahdet
deryası dalgalanır. Bu dalgalanmanın bir katresi olarak âdem, dünyayı şereflendirir. Buradaki gevherin aslı, o “bir”dendir. Gevherin bir adı da Mahmûd’
dur.”192
Kaygusuz’un Gevher-nâme adlı eserinin baş kısmında, Allah’ın birliği,
yüceliği, yaratıcılığı “vahdet teorisi” içinde kısaca anlatılmıştır. Mütekaiben
de, Hz. Muhammed’in ahlakî güzellikleri, dünyaya Allah tarafından insanlar
için rahmet olarak gönderilişi, güzellikleri ve daha nice vasıfları verilmiştir.
“Allah ve Peygambe” hakkında yazılan bu tür eserlere nazım türü olarak “gevher-nâme” adını verebiliriz. Bu konuda da şimdilik en güzel örnek: Kaygusuz
Abdâl tarafından yazılan Gevher-nâme’yi örnek olarak verebiliriz.
Eser; tevhîd bölümü ile başlar ve sonra şair, kendi hâlini hikâye ettiğini
söyleyerek konuya girer ve şöyle der:
191

Marburg Nüshası “Min Kelâm-ı Gevher-nâme-i Baba Kaygusuz Sultân” başlığıyla yazılan
bu mesnevi; daha önce Mehmet Akalın tarafından Topkapı Sarayı Kütüphanesi K.950 de
kayıtlı Mecmûa-i Latîfe adlı yazmadan yeni harflere aktarılarak tamamı 62 beyit hâlinde
yayınlanmıştı. (Bkz.: Mehmet Akalın, “Kaygusuz Abdâl’ın Gevher-nâmesi”; Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, A. Caferoğlu Özel Sayısı, Fasikül:1. S. 10; Ank. 1979) Bizim
burada yaptığımız kritiğe göre mesnevi 72 beyitten ibaret ve bir hayli farklılıklar vardır.
(AG Nüshası, s.28-31).

192

Ö. Uluçay, Kaygusuz Abdâl Sultân, İstanbul. 1994, s. 29.
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“Bu tenim yoktu, ben sadece candım. Katre değil, ummandım. Orada ay
ve güneş doğup batmazdı. Daima birlikti. Ayrılık, ölmek, dirilmek olmazdı.
O zaman ne insan, ne melek, ne de gökler vardı. Cümle varlık ancak “o” idi.
Cenâb-ı Hakk, kendi kudretini aşikâr kılmak diledi. Vahdet deryası dalgalandı. Beni kenara saldı. Menzilim derya iken katre oldu. Gevher deryadan harice
düştü. Hikmetin aslı, o bir gevherdendir. Gevher’in aslı da o, “bir”dendir.
Gevherin bir adı da Mahmûd idi. Hakk âdem’i gevhere sedef eyledi. Yani
bu mülkü şereflendirdi. Maksat sedefteki inci’dir. Su dilersen bardağa değil,
ondaki suya bak. Bütün suların aslı “bir”dir. O gevher, Hz. Muhammed’in
canıydı. Onun için cümle âlem gülistan oldu. Hurinin, Cennetin, aklın, canın,
her şeyin aslı o gevherdendir.”
Kaygusuz, hac mevsimi yaklaşınca şeyhi Abdâl Mûsâ’dan icazet alarak
Mekke’ye hareket eder. Mekke’de; Arafat, Müzdelife vb yerlerde haccın rükünlerini yerine getirir ve Medine’ye döner. Burada yedi gün yedi gece kalır.
Bu zaman içinde Hz. Muhammed’in kabri başında onun bütün vasıflarını da
ortaya koyan bu Gevher-nâme-i Baba Kaygusuz Sultân193 adlı eseri söyler.
Daha sonra Hz. Peygamberin nazarı lütfuyla bu eseri nazmettiğini söyleyen
Kaygusuz, tevazu tavsiye ederek eserini tamamlar.

193

Bak: Mehmet Akalın, “Kaygusuz Abdâl’ın Gevher-Nâ- mesi” a.g.m. Fasikül: 1. S. 10.
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5. Dolâb-nâme
Eserin Nüshaları
Dolâb-nâme

1. Menâkıb-nâme, s. 37 - 39 (Husûsi Ktp.)
2. Mevlânâ Müzesi Ktp., nu: 2467/XXII, v. 81b-83b.
3. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm., nu: 797,
v. 25s - 26a.

Eserin Özeti
Dolap, kelime manası itibariyle; “içine eşya konulan raflı veya rafsız göz;
hile, dek, dubâra; kuyudan su çıkarmaya yarayan ağaçtan veya demirden yapılmış çark; devreden, dönen; bedestenin içindeki küçük dükkânlar”dır.
Dolap, ıstılahî manada ise; “Allah aşkı, Allah’a teslimiyet, Hakk’tan aldığını halka vermek, Mevlâ’nın insana verdiği acı-tatlı her nimete şükretmesi”
dir.
Dolâb-nâme; Allah aşkının terennümünü ifade eden, sorulu-cevaplı yazılan manzum eserlerdir.
Dinî-tasavvufî Türk Edebiyatı’nda dolâb-nâme’nin birçok örneğine rastlanmıştır. Ancak biz burada, Kaygusuz Abdâl’ın Dolâb-nâme’sini bu türe örnek olarak vermeye çalışacağız.
Kaygusuz Abdâl’a ait Dolâb-nâme’nin yazılışı onun Menâkıb-nâme’sinde şöyle anlatılır:
“Kaygusuz Abdâl, hac farizasını ifâ ettikten sonra Anadolu’ya gelmek
üzere Medine’den hareket eder. Şam’a gelirler. Karye-i nik ve Kal’a-ı humûs’a
gelirler. Orada da gerekli ziyaretleri yaptıktan sonra Kal’a-ı hama’ya gelirler.
Asi suyu kenarında otururlar. Görürler ki orada bir dolâp su çeker, bunun iniltisi bir günlük yoldan duyulmaktadır. Bu dolâp’ın iniltisi karşısında Kaygusuz
Abdâl cûşa gelip bu kasîde’yi söyler ve bu zamandan sonra dolâb’ın adı daha
sonra “Muhammedî dolâb” olarak literature geçer.”
Kaygusuz Abdâl, Dolâb-nâme’de özetle şunları ifade etmektedir:
Bir su dolabına “niçin yüzünü daima suya sürdüğünü, bağrının niçin delik
ve gözlerinin niçin yaşla dolu olduğunu, bu kadar zahmeti niçin çektiğini”
sorar.
Dolap şöyle cevap verir:
“Ben yüce bir doğada ulu bir ağaç idim. Dallarım göklere ulaşırdı. Kuşlar
dallarımda yuva yapardı. Bir gün bir şahıs gelip nacağı saldı. Bağrıma kement
taktılar, sokak sokak dolaştırdılar. Sonra vücuduma demir mıhlar çakıp beni
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dolâp yaptılar. O zamandan beri ben dost diye inlerim. Felek bal tattırdığı
herkese sonunda zehir sunmamış mıdır? Süleyman, İskender, Kayser, Kisra,
Sam… sonunda yok olmadılar mı?”
Kaygusuz neticede “insanın ancak Allah’ın fazlına dayanması gerektiğini” söyleyerek şiiri bitirir.194
Dolâb-nâme, sorulu-cevablı iki bölümden oluşur. Kaside nazım şekliyle
yazılmış ve 70 beyit’ten ibarettir. Her iki bölüme ait birkaç beyit ile örnek
vermeye çalışalım:
Kasîde-i Dolâb-nâme-i Kaygusuz Abdâl195
Mefâîlün mefâ’îlün fe’ûlün
Su’âl itdüm bugün ben bir tolâba196
Didüm niçün sürersin yüz bu âba
Neden bagrun delükdür gözlerün yaş
Sebeb nedür sataşdun bu ‘itâba
Dolabın cevabı:197
Tolâb eydür eyâ çeşmüm çerâgı
İşidmege cevâbum aç kulagı
Benüm budur sorarsan ser-güzeştüm
Ki ben yaylarıdum bir yüce tagı

194

Güzel, 1981: 104-105.

195

Bak: A. Güzel, Kaygusuz Abdal, 3. Baskı, Ankara 2018, s.437-448; “Kaygusuz Abdâl’ın
Eserlerinde Su Motifi”, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, C. II, Ankara,
1982; Kaygusuz Abdâl Menakıb-nâmesi, 1999, s.124-127.

196

MA "tolaba"

197

Bu başlık sadece Abdurrahman Güzel Nüshası (AG Nüshası)nda mevcuttur.
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6. Salât-Nâme
Eserin Nüshaları
Maenâkıb-nâme (AG Nüshası)
Ankara Genel Ktp. Nu: 687:
Ahmed Sırrı Baba, e-Risâletü’l ahmediyye, fi tarihi’ttarikatü’l-aliyyetü’l-Bektaşiyye be mısri’l- Mahrûse,
Kahire 1919

s. 51-52 (Neşir:141-142)
v. 75a-76a
Kahire 1939, s. 59-61

Eserin Özeti
Salât, kelime manası itibariyle, “namaz” anlamındadır. Salât-nâme de,
namaz hakkında yazılan eserlere verilen isimdir. Bu hususta pek çok manzum
ve mensur eser yazılmıştır fakat bunların içinde, daha doğrusu edebiyatımızda
Salât-nâme türünde yazılan en güzel eser, Kaygusuz Abdâl’ın hece vezniyle
yazdığı manzum bir şathiye’sidir. Kaygusuz Abdâl bu şiirinde; kendisinin namaz kılıp kılmadığı hakkında, başkaları tarafından yapılan dedikoduları, yarı
öfkeli, yarı alaylı bir dille Emir Efendi’ye hitaben verdiği cevapta görüyoruz.
O, Emir Efendi’nin namaz hakkındaki sorularına; beş vakit günlük namazı,
vitir, cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını; bunların günlük ve yıllık
olmak üzere rekat, selam, tahiyyat, sünnet, farz, vacip sayılarını toplamlarıyla
birlikte
“Farzı sünneti kıluram
Bir yıllık namazı bilürem”
beytiyle cevap vermektedir. Onun bu manzumedeki şathiye tarzında verdiği matematiksel bilgiler ve neticelerini, bugün dahi birçok ilgili kişiler tarafından hesap edilerek çıkarılamamıştır.198 Bu manzumenin muhteviyatı günümüzde bazı bakımlardan da önemlidir.
Dinî-tasavvufî Türk Edebiyatı’nda bir Salât-nâme türü olarak kabul ettiğimiz Kaygusuz Abdâl’a ait bu Salât-nâmeyi konunun ehemmiyeti bakımında
ileriki sayfalarda tam metin olarak vermeye çalışacağız.
Ey Emir Efendi bana
Dahı namaz sorar mısın?
Tur haber vireyüm sana
Dahı namaz sorar mısın?
....................
198

Salât-nâme, Ahmed Sırrı Baba ve Muhtar Y. Dağlı tarafından 12 dörtlük hâlinde neşredilmiştir. Hâlbuki elimizdeki yazmalara göre bu eser, 15 dörtlükten ibarettir. Aslında Salât-nâme, Minber-nâmenin devamı gibidir. (A. Güzel, Menâkıb-nâme, 1999, s.141-142).
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Zatumdan hayran oluram
Farz ü sünneti kıluram
Bir yıllık namazı bilürem
Dahı namaz sorar mısın?
...........................

Pirimizden olsun himmet
Yaradan Allah’a minnet
Yedi bin iki yüz yigirmi sünnet
Dahı namaz sorar mısın?
Tamam oldı çünki namaz
Kimini okı kimin yaz
Altı bin yüz yigirmi farz
Dahı namaz sorar mısın?
...........................

Bir namaz vardır cenaze
O da gelür bir gün bize
Kaygusuz gibi akılsuza
Dahı namaz sorar mısın?199

199

Bkz.: A. Güzel, Kaygusuz Abdâl Menakıb-nâmesi, Ankara II. Baskı, 2020, s. 268-274;
Kaygusuz Abdâl, Ankara 1981, s. 242-243; Menâkıb-nâme’nin AG Nüshası, s.51-52; Ankara Genel ktp. No.687, v, 75a- 76a; Ahmed Sırrı Baba, er-Risaletü’l Ahmediyye Fi Tarihi’t
Tarikatü’l Aliyyeti’l Bektaşiyye be Mısri’l Mahrûse, Kahire 1939, s. 59-61; Dağlı, M.Y.,
Bektâşî Tomarı ve Nefesleri, İstanbul 1935, s.20-21.
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7. Minber-Nâme
Eserin Nüshaları
Minber-nâme200

1. Ankara Etnografya Müzesi Ktp., nu : 17824.
2. Menâkıb-nâme, s. 49 - 50 (Husûsi Ktp.)
3. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm.,
nu : 797, v. 33a –b.

Minber-nâme türünün ilk örneği de Kaygusuz Abdâl’ın Minber-nâme adlı
manzum eseridir. Bu eser; Kaygusuz’un bir cuma namazı esnasında, namazdan sonra hatibin kendisine bakarak söylediği sözler karşısında, onun, hatibe
verdiği cevaptır. Eser, mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
Bu olay, Kaygusuz Abdâl Menâkıb-nâmesi’nde şöyle anlatılır:
“Kaygusuz, günlerden bir gün bir şehre gelir. Meger o gün mübarek cuma
günüdür. Müezzinler sela verirler. Halk da abdest alıp camiye koşar.
Baba Kaygusuz da abdest alıp camiye gelir, minberin karşısında iki rekât
tahiyyat namazını kılar, selam verir, dua ve sena kılar, sakin olur. Daha sonra
ezan okunur. Cuma sünneti kılınır ve akabinde hatip minbere çıkar ve hutbeyi
okur. Arkasından kamet okunur, cuma namazı kılınır, dua ve sena olur, namaz
biter. Bundan sonra hatip, bir kürsü üzerine çıkıp halka “va’z u nasihat” etmeye başlar.
Meger bu kürsü minbere yakın idi. Cemaat dağılmayıp oturdılar. Onun
va’z u nasihatını dinlemeye başladılar. Kaygusuz da oturduğu yerden kalkmayıp cemaatle beraber manen göz-kulak olup hatibi dinledi. O hatip (vaiz),
oturduğu yerden bakıp karşısında Baba Kaygusuz’u gördü. Karşısında bir sakalı kırkık, üryan ve büryan ve giryan bir derviş oturur. Vaiz Efendi başladı
cehennemin kapısını açmağa; ‘sakalını kırkan, üryan olanlar giremez uçmaga’
deyip bazı sözler söyledi; halka va’z u nasihat eyledi. ‘Namaz kılmayanların
hâli şöyle olur ve namaz kılanlar böyle olur...’ Velhasıl çok türlü temsiller
getirdi, hikâyetler eyledi.
Baba Kaygusuz anun sözini işitti. Fi’l-hâl oturdugu yerden ayak üzerine
durugelip gönlü cuşa geldi ve şöyle söyledi: ‘Akıl ile hâli bildim. Hakk’ı buldum, diyerek minberi tepenler ve halkı irşat etmeye kalkan kişiler; özünden
geçmeden Rabbini bilemez, Allah’ı bilmek için benlik’i bırakmak lazımdır.
Mahrem-i esrâr olmak için dünya kavgasına uymamalıdır. Nefs atına binenler birbirlerinin ayıbını gözetirler, gönüllerinde türlü fitneler üretirler, birinin
200

Neşri için bakınız: Salcı, V. L., agm., C. 1, S. 2, s. 31-32; M. Cunbur, agm., s. 25-28; M.
Akalın, “Kaygusuz Abdâl’ın Gevher-nâmesi” A. Ü. Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi,
S. 10, Ankara 1979, s. 1922-196; Güzel, A., Kaygusuz Abdâl Menakıb-nâmesi, Ankara,
1999, s. 136-140.
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ondugunu diğeri istemez. Dünyada malı olanın dostu çok olur. Kendi hâlinde
olan âşıklara ise ‘iş sevmez eşek’ derler. Arifler, Hakk’tan başka bir şey bilmez. Diğerleri ise bir sözü bin söz ederler ve dogru yolu bırakıp egri yola
giderler. Söz ile Hakk’ı bulmak mümkün olsaydı bütün fakihler arşa çıkardı.”
diyordu.
Daha sonra Kaygusuz; dünyada şeytanın fitnesiyle kavganın çoğaldığından; âlim, sofi, derviş… herkesin şöhret sahibi olduğundan şikayet ederek de
‘Ko sözi fârig ol Kaygusuz Abdâl
Ki sözden açılur cümle kîl u kâl’
beyitle konuyu bitiriyordu.”
Dinî-tasavvufî Türk Edebiyatı’nda bir tür olan Kaygusuz Abdâl’ın mesnevi nazım şekliyle yazılmış Minber-nâme’si, bugüne kadar Sadettin Nüzhet
tarafından 1930 yılında 29 beyit olarak nesredilmiştir. Hâlbuki bizim elimizdeki yazma nüsha 58 beyitten oluşmaktadır. Dinî-tasavvufî Türk edebiyatı’nda Kaygusuz Abdâl’a ait olan bu Minber-nâme-i Kaygusuz Baba201 adlı eseri,
ilerdeki sayfalarda vermeye çalışacağız.
Vezni: mefâ’ilün mefâ’ilün fe’ûlün
Eyâ ’akl ile ’irfânem diyenler
Eyâ mülke Süleymânem diyenler
Eyâ bildüm diyenler cümle hâli
Eyâ vardum diyenler togrı yolı
Hakk’ı bildüm diyü irşâd idersün
Yetersün202 minbere feryâd idersün
……
Âşık olsam adum tenbel Alâyî203
Eger sofu isem dirler mürâyî
………

201

Kaygusuz Abdâl’a ait bu mesnevinin neşri için bkz.: A. Güzel, “Minber-nâme ve Salat-nâme”,

202

MA ‘tepersün minberi’

203

MA “ Alâ’î”
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Eger âlim eger sofî vü derviş
Hemân şöhret olupdur cümleye ceyş204
Tanrı Settâru’l-’uyûb’dur hem Kerîm
Hem Rahîmdür hem’alimdür hem Halim205
Sözi ko fârig ol Kaygusuz Abdâl
Bu sözden açılur bunca kîl ü kâl
Gönül Hakk’un evidür bî-gümân bil
Dudag anun kilididür dili dil

204

MA “ cümle cünbiş”

205

MA “hem halimdür, hem âlim”
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B. MENSUR ESERLERİN ÖZETLERİ
1. BUDALA-NÂME206
Eserin Nüshaları
Budala-nâme’nin yazma nüshaları pek çoktur. En eski nüshaları Mevlânâ
Müzesi Ktb., nu: 2467/IX; İstanbul Üni. Ktb., nu: 4105; DTCF, İsmâil Sâib
I, nu: 5413’de yer almaktadır.207 Bu eserin ayrıca Risâle-i Kaygusuz adıyla,
tarihsiz, birkaç taş basması da mevcuttur. Taş basması nüshalar, 50-60 sayfa
arasındadır.
Eserin adı, başlıklarda çoğu defa Risâle-i Kaygusuz, bazen de Budala-nâme olarak geçer Bazen de yanlış olarak Dil-güşâ başlığı altında verildiği görülmüştür. Eserin ilk satırlarında;
“Bu kitâba delîl-i budalâ ve defter-i ‘âşık ve seyr-i sâdık dirler ve hayâl-i
nâdân dahı dirler.” kaydı vardır.
Eserin Özeti
“İnsan aklı, anadan doğma kör ve topaldır.” diyerek esere başlayan Kaygusuz, akl-ı maâş ile Hakk’ın bilinemiyeceğini söyleyerek şöyle devam eder:
“Akl-ı maâş ile güneşin nurunu bulmaya çalışanlar bilmezler ki bu yerden ve bu gökden başka bir yer ve bir gök daha var. Bunun arasında da iki
direkli bir şehir (insan) var: Bu şehre girmeyen Allah’ın sırrından hiçbir şey
anlayamaz. Akl-ı maâş, âriflerin gecesinin Kadir; gündüzünün bayram olduğunu bilmez. Bu akıl ne kadar çalışırsa çalışsın ârifler menziline yol bulamaz,
şaşkın olarak kalır.
Bu ilmi akl-ı ma’âd bilir. Buna ‘mantıku’t-tayr’ derler. Bunu bilmek herkese müyesser olmaz. Ancak Süleyman ve Attâr bilir. Bir de gönlü ve gözü
açık arifler bilir. Arifler sohbetine girmeyen hiçbir şey bilmez; murad ve maksuduna eremez. Bu defa gönülleri buğz ile dolar ve ariflerin sözlerinin küfür olduğunu; onları az iken kırmak lazım geldiğini söylerler. Bu sapıklar ve
kısırlar (edal ve ebter) bilmezler ki Hakk leşkeri kırmakla tükenmez. Eğer
206

Güzel, 1983: 42-74.

207

Diğer yazma nüshaların bulunduğu yerler için bakınız: “Nüsha Tavsifleri” bölümü.
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onlardan biri emmin oğlu’ndan sual ederlerse, gönülleri buğz ve melal ile dolmasın diye ‘Molla Sevündük oglu Toparan Aga (Acı Doyuran)’nın ulu babası Hızır’dan böyle işittim.’ derim. Kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse emmin
ogulları kabul ederler.”
Bundan sonra Kaygusuz, “Göz ile görüp, gönlüm ile inandığım şeyden
haber verürüm; görmediğüm bilmediğüm yirden haber virmem. Beni anlayandan îcâbında ben de sorarım.” diyerek tasavvuf konularına girer.
“Birinci konu, kendini bilmektir. İnsan, sûret midir, can mıdır; kul mudur,
sultan mıdır, bunu bilmeli. Kendini bilenler şehzade iken geda olur; mekânları
gülşen iken külhan olur. Kendini bilene atasının kanı helal, kendini bilmeyene
anasının südü haramdır. İnsanları vatan-ı aslî den bu dünyaya gönderdiler.
Arkasından nameler ve haberciler de gönderip yahşı amel kılmasını arzu ettiler. Fakat onlar cihanın nakşına aldanıp gafil oldular. Sen kendi bildiğini bir
kenara bırak, bir mürşîd-i kâmile bağlan, arifler ve ehl-i diller meclisine gir ki
ahiret marazlarından emin olasın. Yarın mahşerde insanların kimi eşek, kimi
sığır, kimi maymun suretinde olur. Eğer dünyada bir mürşid-î kâmile bağlanırsan kıyamette yüzün ak olur.
İkinci konu, gönüldür. Gönülde gizli mana yazılıdır, dile gelmez. Bu
mana ancak gönüle yol bulana feth olur. Gönül bahrine yol bulan, ne inci isterse dalıp çıkarır. Gönlü bırakıp surete bakanlar gaflet ipini boyunlarına takmış
olurlar. Hakk, gönlü kendisi için yaratmış ve kim beni isterse, kırık gönüllerde
bulsun, demiştir. Gönüle girmeyen istediğini bulamaz, şekeri kamıştan ayıramaz. Gönüle giren ise herşeyi sorup çıkarır; muhannetleri er, erleri şîr-i merd;
şîr-i merdleri, ferd eder.
Vücud bir dükkândır, insana kiraya verilmiştir. İnsanın bu dükkân içindeki hazineyi arayıp bulması lazımdır. Örfiyyeye erenler arif olur, ariflerin gecesi Kadir, gündüzü Bayramdır. Onlara eren mukallit iken arif olur, ‘arif iken
âşık olur, âşık iken maşuk olur. Bundan ileri makamı olmaz ve bu makama
makâm-ı Mahmûd derler ki bunı arifler bilir”.
Üçüncü konu, Hakk’ı dünyada iken bulmak ve kendini bilerek hakikatı
bilmektir. İnsan, Hakk’ı dünyada iken bilmelidir. Çünkü burada bir katre olan
amel, öbür dünyada umman olacaktır. Ahirette Hakk Taâlâ bir dolunay gibi
görünecektir. Orada temaşa bakidir. Asıl mesele bu dünyada iken Hakk’ı bilmektir. Bu dünyada iken insanın uzun kısa fikirleri bırakıp makam ve hâl ehli
olması lazımdır. Fırsat elde iken kaya kuşu gibi ömrü lak lak ile geçirmemeli,
körler gibi deve tepmesini somun sanmamalıdır.
Muvahhit olan kendini bilir. Mülhit, öz eliyle kendini toprağa gömmüş
olur. Ancak muvahhitlik, kâl ile olmaz. Mecazî söz hâl olmaz, bal dimekle
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ağız bal olmaz, dervişlik şemle ve şal ile olmaz, ehl-i külhan taç vurunmaz,
her ahunun göbeğinde misk olmaz, her kamışın içinde şeker olmaz.
Harabat ehli; ölmeden ölenler, içi maşuk, dışı âşık olanlardır. Onlar
bî-hodluk şarabını içip daha ölmeden soru ve hesabı verirler. Onlar havf ve
recâdan kurtulup hayır ve şerden geçmişlerdir. Onlar suret kapısını kapayıp
adem-i tekayyüd (kayıtlardan uzak olma) etmişlerdir. Müritlikten ve şeyhlikten, ikrârdan ve inkârdan, küfür ve imandan geçmişlerdir. Varlık yokluk
lezzetinden fariğ olmuşlardır. Ne öğünmek ne dava ne keramet ile uğraşırlar,
ne tesbih ne seccade ne ibrik düşünürler. Daim tenha olup bu halka karışmaz
olurlar. Felekler sağ ellerinde, melekler sol ellerindedir.”
Dördüncü konu, Kaygusuz’un kendi vasf-ı hâli’dir. Gökler, yerler, yıldızlar, hiçbir şey mevcut değilken Allah, kendi gizli hazinesinin bilinmesini
istedi, kendi kendisini temaşa ederek ‘kâf”ı ‘Nûn’a (kün fe-yekûn) vurup bu
kârhâneyi yarattı ve hemen kendisi sır oldu. Kaygusuz; “Biz de bu kârhâneyi
seyritmek istedik, padişâh-ı âlem dilegümüzi kabul idüb, bize insan donunı
giydirüp bizi bu dünyâya gönderdi.” diyerek devam eder.
“Hâlik’in emri beni kûzeger balçığı gibi devrânun çarhı üzerine koyup
dolap gibi döndürdi. Gâh beni kûze düzdi, gâh boza düzdi, gâh kâse düzdi,
gâh sarâylarda kerpiç eyledi, gâh ayahlar altında hîç eyledi. Gâh gül eyledi
başa çıkdum, gâh kil eyledi hâke düşdüm. Gâh halk içinde ‘azîz eyledi, gâh
zelîl eyledi. Gâh insân, gâh hayvân eyledi. Gâh gezende yatdum, gâh hazîneye batdum. Gâh kul olup satıldum, dellâl olup satdum. Gâh oynayup utdum,
gâh bilmeyüp utıldum. Gâh beni hakîm, gâh hâkim eyledi. Gâh kazzâz, gâh
bezzâz, gâh attar, gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh berber, gâh zerger eyledi. Gâh aşçı, gâh başçı, gâh demürci, gâh kürekçi eyledi. Gâh beni şarka ve
gâh garba iletdi. Gâh deryâda mâhî, gâh daglarda âhû eyledi. Gâh avcı oldum
avladum, gâh beni av eyleyüp avlatdı. Gâh okudum âlim oldum, gâh ümmî
eyledi okudım.
El-kıssa dünyâda bir sıfat kalmadı bana itdürdi. Gâh şâkird itdi ögrendüm, gâh üstâd itdi ögretdüm, gâh beni ataya ogul eyledi, gâh atayı bana ogul
eyledi, gâh anaya beni kız eyledi gâh anayı bana kız eyledi gâh beni tıfl idüb
anlara besletdi. Gâh anları tıfl idüp bana besletdi. Ve’lhâsıl ne başunuz agrıdayum nice kerre ata belünden ana rahmine, ana rahmünden cihâna geldüm.
Nice kerre bulıt gibi havâya agdum, nice kerre yagmur gibi yire yagdum, nice
bin kerre çerende gâh perende oldum. Nice bin kerre küfr ü îmâna karışdum
nice bin kerre gâh zulumât, gâh aydunlıga düşdüm. Nice bin kerre dürlü dürlü
cinlere karuşdum. Nice bin dürlü hil’atler giydüm. Nice bin kerre dürlü yakalardan baş gösterdüm. Nice bin yıllar âşinâlar gözetdüm, nice bin isimler
ve lakablar urundum. Nice bin suretlerden göründüm. Ve’l-hâsıl-ı kelâm bu
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nefis askeri beni güçden güce saldı. Ve kabdan kaba boşatdı. Şehr-be-şehr,
karye-be-karye gezdürdi. Dil ile ayân ve kalem ile beyân olmaz...”
Bundan sonra Kaygusuz, ansızın anadan doğup tıfl, bâliğ, yiğit, pîr olduğunu, bir gün ruh aşinalarının hâlinden haber sorduğunu söyleyerek onlara kısaca yirmi beş bin âşiyan gezdim ve seyrân ettim diye cevap verdiğini anlatır
ve şöyle devam eder:
“Bana âferin derviş, iyi hikâye eyledin, ama bunlar düş müdür, hayal midir, yoksa sen sayıklıyor musun?” diye sordular. Ben de;
“Görmediğini, bilmediğini söyleyen nâmerttir. Âlim değilim ki ilim bileyim, velî değilim ki kerâmetim olsun. Karpuz gibi yogun yumrı sözden top
yonup erenler meydanına kodum.” diye cevap verdim.
“Akl-ı ma’âd’a mukarîn ol, dünyâya takılma, sonun düşün kimseyle düşmanlık itme, helâli harâmı ayur, haksız işlerden sakın, câhile karşu yumuşak,
ârifler katında sessiz ol, sorulmadıkça konuşma.” gibi öğütlerden sonra Kaygusuz yine bir mürşid-i kâmile bağlanmayı tâvsiye ederek bu konuyu bitirir.
“Beşinci konu, İnsanın dünyaya gelmekten maksadının kendini ve Hakk’ı
bilmek olduğudur. Bugüne kadar halk birbirine bu kârhâneyi kim bünyâd etti
diye sormuştur. Yerdekiler onu gökte, göktekiler yerde aramışlardır. ‘Yüz yirmi dört bin peygamberin her biri bir söz söyledi, hiçbiri bunu temyiz edemedi.
Ancak Hz. Muhammed ‘Bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne
içinde bildirdi.’ buyurmuştur.”
Bundan sonra Kaygusuz, insan vücudunu anlatır.
Daha sonra nefsi anlatan ve vücutta Hakk’tan gayrı bütün düşüncelere
nefs denildiğini bildiren Kaygusuz, bütün yaratılmışlarda Allah’tan bir şem’a
olduğunu söyler.
“Allah herşeyi muhittir.” ayeti ve “komşu hakkı, Tanrı hakkı” sözü bunu
anlatır.
Kaygusuz şöyle devam ediyor:
“Yiğitlik menziline kadem bastığım zaman yolum bir çöle düştü. Yetmiş
iki millet orada şaşkın. Ben de aralarına karıştım. Bin türlü beladan sonra kendimi bir kenara çıkardım. Karşımda bir şehir görüp o yana gitmek istedim ama
gidemedim. Bir oğlan zuhur edip beni o şehre götürdü. Ben de avcı zağarı
gibi yanına düştüm. Şehre girince oğlan kayboldu. Yalnız başıma şehrin her
köşesini dolaştım. Orada sonsuz cevherler vardı. Ne istesem o anda mevcut
olurdu.
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Şehir insandır. Hakk’ı isteyen orada bulur. Çünkü cümle yaradılmışta
Hakk mevcuttur. Kendini bilen, cümle eşyanın aslını ve fer’ini bilir. Ne istersen kendinden iste. Çünkü her şey âdemin vücudunda mevcuttur.
İnsan bir mürşîd-i kâmil’e bağlanmalıdır. Çünkü mürşit, hâzık bir hekimdir; hastanın marazını bilir. Ancak herkes mürşit olamaz. Mürşîd-i kâmil
odur ki özünü bilmiş ve kendi vücudunun şehrinde Hakk’ı bulmuştur. Hakk
ile birleşmiş ve Süleyman gibi hatem sahibi olup yedi iklime hâkim olmuştur. Âlemde mürşit de mürit de bir olur. Buna mukabil insan sıfatlı mürşitler
çoktur. Bunlar kibriyanın müşrikleridir. Hakk’ı isteyenleri azdırıp nefis yoluna salarlar. Kendilerini Hızır’a benzetip şeyh-i vaktız derler. Ancak bunlar
sırru’l-lahı bilmezler. ‘Kel ilaç eylese önce kendi başına çalardı.’ Dünyalık
işin kendilerini halka sevdirip yalan sözler ve mühmel remizler ile avamı ve
cahili kandırırlar. İşte Peygamber’imizin buyurduğu,“Din yolunun dikenleri
ve halkın çirkin kokuları” bunlardır.
“Müritlerinin kimi lûtî, kimi pûtî, kimi dehrî, kimi sûkî, kimi bekrî, kimi
oğlan, kimi uşaktır. Kendilerini de Şiblî, Hasan-ı Basrî, Bâyezid-i Bistâmî
yerine koyup keramet iddiasında bulunurlar. ‘Halka dâm ü tezvîr içün başların
kabartup bol cübbeler giyüp musahebet iderken hasta gibi âheste âheste söylerler, benzin saradup dudağın kemerlendürürler, muttasıl oruçdur disünler,
bunlar her dem başın aşağa salarlar, gâh sâdık ve gâh âh iderler, ve’l-hâsıl
yalan remiz ve mühmel işâretler eydürler ki yâ’nî pîrinden ana ziyâda nazar
olmışdur disünler…”
Daha sonra Kaygusuz, tekrar mürşîd-i kâmil tavsiye eder. Fırsat eldeyken
insanın nâdânlığı bırakmasını öğütler.
“Hz. Ali, halvet buldukça Hz. Muhammed’e ‘Ne amel eyliyeyim ki ömrümü ziyan etmemiş olayım? diye sorarmış. Hz. Peygâmber de ‘Hakk’ı istersen kendüni bil, ârifler sohbetine gir.’ diye cevap verir.”
Kaygusuz, şöyle devam ediyor:
“Birgün bir sohbete uğradım. Hz. Muhammed, Hz. İsâ, Hz. Mûsâ, Hz.
İbrahim ve Hz. Âdem oradaydılar.
Bana ‘Kuş dili bilirsen söyle, bilmezsen kalk git.’ dediler. Ben de ya
söylerim ya giderim deyip söze başladım: Bu cihan bir kubbe misalidir. Ay
ve güneş kandile benzerler. Yedi kat yerler vücudum, sular damarım, gökler çadırım, arş seyranım, çarh devranım, yıldızlar meşalem, bu nakş-ı pergal
seyranımdır. Yedi kat yer bir avuç, dokuz felek bir tekne, yerden göğe bir
kulaç, yerin eni boyu bir karıştır. Su yukarıdan aşağıya akar, güneş aşağıdan
yukarı çıkar. Gökler, dolap gibi döner, yerler daim durur. Bunların cümlesi
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bir vücuttur. Bu bütün kâinata ben hâlikim, beylik, hâkimlik, kulluk benim
karinemdir.”
Bundan sonra bir dervişin gördüğü rüyayı anlatır:
“Derviş sonsuz bir çölün ortasındadır. Çölün ortasında bir büyük yol var.
Derviş bir müddet yolda gider, fakat yolun sonu yoktur. Orada kendinden başka kimse de yoktur. Bari çağırayım, belki biri cevap verir, diye düşünür. Fakat
çağırmalarına hiçbir cevap alamayınca:
‘Âlem-i kül vücûd-ı cân ben oldum
Cihâna cân cihâna cân ben oldum
Süretümi gören dir ki beşerdür
Sûretle sıfât-ı Rahman ben oldum,
şiirini okur. Tekrar mütehayyir kalır. Birilerini arar, fakat yine bulamaz.
Bu düş mü, hayal mi, diye düşünür. Bakar ki düş değil, özü özüne görünür.
Başı taçtan dışarı çıkmış. Hemen başını özüne çeker. Bakar ki ne sahra var ne
yol. Kendinden başka kimse yoktur. Bunun üzerine ‘bendedür’ redifli şiirini
okur.”
Kitap burada sona erer.
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2. KİTÂB-I MİĞLÂTE (Miglâta-nâme)208
Eserin Nüshaları
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, Kitâb-ı Miğlâte’nin Mar, nu: 4044;
Süleymaniye, Düğümlü Bâba Bölümü, nu: 411/1-2; Ankara Genel Kitaplığı,
nu: 824/2; Ali Emîri (Manzum Eserler) Blm. nu. 797; Vatican, Turco, nu: 185
- II; Süleymaniye, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nu: 3040; ve İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman Ergin Bölümü, nu: 663’te birer nüshası vardır. Mar.
nüshası yirmi beş varaktır. Basma Budala-nâme nüshalarında, yeni bir esere
bağlandığı belirtilmeden Kitâb-ı Miğlâte’deki hikâyelere geçilir ve böylece
Kitâb-ı Miglâte’nin baş tarafı Budala-nâme’lerde yer almış olur.209

Kitâb-ı Miglâte veya
MMiglâta-nâme

1. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek, Marburg, v.264a288b.
2. Ankara Genel Ktp., nu : 824/2, v. 75b - 104b.
3. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzıun Eserler) Blm.,
nu 797, v. 143b - 168b
4. İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 663 s. 139-203
5. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu: 411/2, v.
108b - 130b.
6. Süleymâniye Ktp., H. Mahmud Efendi Böl., nu: 3040, v.
29b - 46b.
7. Vatican, Turco, nu: 185:II.

Eserin Özeti
Eserin adı; mevcut yazmaların en eskisi olan 907/1501 tarihli Mar. nüshasında Kitâb-ı Miğlâte şeklindedir. Muahhar olan diğer nüshalarda eserin adı
Kitâb-ı Mağlata olarak kaydedilmiş ve bazı araştırıcılar da bu şekli kullanmışlardır. Ancak biz, eski nüshadaki şekli tercih ettik. Esasen “birini şaşırtmak,
yanıltmak için söylenen zihin karıştırıcı, saçma sapan söz” manasına gelen”210
“mağlata” kelimesi, böyle bir esere isim olarak uygun düşmemektedir.
“Miglât” ise “yayın gerilmesi suretiyle uzağa atılan, isâbet kaydeden
ok” mânâsına gelmektedir.211 Bu sebeple eserin adını Miglâta-nâme olarak
kabullendik.
208

Kitâb-ı Miglate’nin neşri için bak: Güzel, A., Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri, s.75130.

209

Neşri için bakınız: Ergun S. N., Bektâşî Şairleri ve Nefesleri, C. 1-2, İstanbul 1955, s. 2728.

210

Diğer yazma nüshaların bulunduğu yerler için bakınız: “Nüsha Tavsifleri” bölümü.

211

Mes’ûd, Er-Râid, 2. Baskı, Beyrut 1927, s. 1408.
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Eser, Budala-nâme’nin sonundaki rüya ile başlar. Rüyasında çölün ortasına düşmüş derviş şiirler okuyup birisini ararken aksakallı bir şeyhe rastlar.
Elinde asa, boynunda tesbih vardır. Ona kim olduğunu ve bu çölün adını sorar.
Şeyh, buraya “Heyhât Sahrâsı” derler diye cevap verir ve kendi macerasını
anlatır. “Vaktiyle meleklere yakın ve adının Azâzil olduğunu, şimdi ise Şeytân
lakabını taşıdığını” söyler.
Derviş, gördüğü şeyhin şeytan olduğunu öğrenince kaçar. Bir yerde oturup dinlenirken yine bir rüya görür: Yine bir sahra ve ortasında ulu bir ağaç
görür. Ağacın dibinde büyük bir yığınak (meclis) vardır. Bütün peygamberler
orada toplanmışlar. Ortada Hz. Muhammed vardır.
Burada bulunan diğer peygamberler, Hz. Muhammed’e “devenin büyü
ğüne deve derler. Türkçede küçüğüne köçek derler. Köçek de deve değil midir?” diye sorarlar. Peygamber de “O da devedir, ama küçük olduğu için ona
köçek derler.” diye cevap verir. Bu sırada derviş Hz. Muhammed’e doğru yürür ve ona bu sahranın adını sorar. Peygamber “Buraya Kâbe Kavseyn derler
ve ağacın adı Şecere-i İslâm’dır. Gördüğün beş budak da İslâm’ın beş erkânıdır.” diye cevap verir. Derviş ağacın iki budağına güneş vurduğunu, diğer
üçüne vurmadığını gördüğü sırada uyanır. Kendisini tek ve tenha görür. Bakar
ki yer, gök ve bunların içindeki bütün eşyanın sesi kendi vücudundan gelir. O
zaman anlar ki bu âlemden murat, kendisidir.
Daha sonra derviş akıl pazarına girer, bakar ki buranın sultanı Hz. Muhammed Mustafa’dır. Aşk pazarına girer, görür ki buranın sultanı Aliyyülmürtezâ’dır. Bu defa derviş sahrayı Hz. Ali’ye sorar. Hz. Ali “Yukarı bak.” der.
Derviş bakınca herşeyin Allah’ın birliğine tanıklık verdiğini görür.
Derviş:
“—Peki, bu sayvanın sahibi nerededir?” diye sorar. Hz. Ali:
“— Sayvanın sahibi yine sayvanın içindedir.” diye cevap verir. Derviş:
“— Ben onu göremiyorum, nasıl görebilirim?” diye sorar. Hz. Ali:
“— Bu suretlerin içünde cümbüş kılan ve şubede gösteren sayvanın sahibidir.” der. Derviş bu cevapla şâd olup
Hakk’a minnet bugün Sultânı gördüm
Bî-hicâb cism içünde cânı gördüm
Zerre-y-idüm nâgâh güneşe irdüm
Katrem mahveyledi ummânı gördüm
şiirini okur. Hz. Ali’nin elini ayağını öpüp “Ben erkân töre bilmem.” deyip bir
müddet Hz. Ali’nin kulluğunda bulunur, ona mürit olur.
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Bir müddet sonra derviş, Süleyman Peygamberi görür, fakat Hz. Süleyman’ın kirpiği altından bakan Hz. Ali’dir. Derviş yine bir gün Hz. Ali’ye sorar:
“— Yusuf peygamberin kuyuya düştüğü doğru mudur?” der. Hz. Ali:
“— Kuyu dedikleri bu cisimdir, kuyudan ki çıktım, Mısır’a sultan oldum.” diye cevap verir. Daha sonra derviş yüz yirmi dört bin peygamberin ve
cümle evliyânın Hz. Ali’ye tahsin ettiğini görür.
Daha sonra Hz. Muhammed’in bütün peygamberlerin önünde yürüdüğü
nü, Allah’tan bütün mahlukat için şefaat dilediğini ve Allah’ın da,
“Sen sana değeni iste!” dediğini gören derviş, Allah’a,
“İlâhî, ben miskine dahi nazar eyle!” dediği sırada uyandığını söyler.
Derviş bu defa şu rüyayı görür: “Yûnus Peygamberin katında bütün peygamberler toplanmışlar. O sırada şeytan gelir. Şeytanla derviş çetin bir mücadeleye girişirler. Derviş galip gelir. Bütün peygamberler kendisine “Aferin!”
derler. Hz. Muhammed’in emriyle kendisine “taam” getirildiği sırada uyanır.
Derviş bir rüya daha görür. Bu rüyada da Hz. Ali’nin önünde şeytanla
mücadele edip kazanır.
Bir başka rüyada, Hz. Îsâ’yı ve Firavun’u görür. Firavun’un piri olan şeytanla yine mücadele eder. Şeytan kaçar. Firavun’un askeri, dervişi kovalar.
Derviş onları da sapan taşıyla mağlup eder. Îsâ Peygamber de onu takdir eder.
Derviş, şeytanın torbasını ve dağarcığını ele geçirmiştir. Onları dökünce içlerinden bir sürü garip ‘ nesneler çıktı. Meğer şeytanın ne kadar fitnelikleri
varsa bu torba içinde imiş. Şeytan geri dönüp yalvararak torbasını geri ister.
Derviş şeytanı ayağından asıp “Bu fitnelikleri ne zamana kadar işleyeceksin?” diye sorar. Şeytan yalvarır. Derviş, Hz. Îsâ’nın şefatı üzerine torbasını vererek şeytanı bırakır. Sonra derviş uyanır.
Bir diğer rüyasında derviş cümle eşyayı toplanmış görür. Hepsi de bu
sayvanın sahibini aramaktadırlar. Derviş de onlara erişir.
Derviş’den,
“Senin de bu bisâta geldiğin var mı?” diye sorarlar. Derviş onlara Hz.
Âdem’i anlatırken Âdem çıkagelir. Âdem, dervişe kim olduğunu sorar.
Derviş:
“Ben senin vücudunda beraberdim.” diye cevap vererek Âdem’in başından geçenleri ona anlatır. Âdem Peygamber dervişe;
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“Nemrud, İbrahim’i ateşe atmak istermiş, gel beraber gidelim.” der ve
yola çıkarlar. Bir kalabalık görürler. Başlarında Nemrud,
“Odun toplayın, ateş yakın, İbrahim’i içine atın.” diye emir veriyor.
Derviş gördü ki,
“Şeytan Nemrud’un varlığı olmuş. Ne kim şeytan der, Nemrud onu tutar.”
Derviş Hz. Âdem’e “Nemrud’un yanındaki aksakallıyı tanıdın mı?” diye
sorar. Âdem tanımadığını söyleyince onun şeytan olduğunu söyler. Bu sırada Nemrud ve şeytan da onları görmüştür. Nemrud adam gönderip Âdem’le
dervişi çağırtır. Onlar da giderler ve otururlar. Mancınık kurulur, İbrahim getirtilir.
Şeytan İbrahim’e
“Tanrı var dersin, gel bu küfür sözleri terkeyle, seni bırakalum” der.
Derviş dayanamayıp
“Bu ne küfür söyledi.” diye sorar. Şeytan da İbrahim’in Nemrud’u tanrılığa beğenmediğini, başka tanrı var dediğini anlatır. Bunun üzerine derviş,
“Nemrud tanrı mıdır, ben bunun doğduğunu bilirim. Horasan mülkünde Beykozlu Peçenek (Beykozlu Bîcanger, Beykozlu Peçan) oğludur. Ne zaman tanrı
olmuş?” der. Nemrûd, İbrahim’i ateşe atacağı sırada derviş Allah’a, “Seni hak
bilene inâyet eyle!” diye yalvarıp kepeneğini çıkarınca şeytan dervişi tanır.
Yine mücadele ederler. Derviş şeytanı yakalayıp bağlar. Nemrud’un askerleri
dağılır. Şeytanın müritleri olan Dokyanus, Firavun, Şeddad ve Nemrud gelip
“Bu şeyhi (şeytanı) bize sat, sana bir kepenek yapalım ve bir palan verelim.”
diye yalvarırlar. Derviş de onlara “Bunun babası bu mu?” diye sorar.
Nemrûd “Bizi hâlimize bırak, kulluğuna durmuşuz.” deyince dervişe bir
zevk hasıl olur, diğerleri de dağılıp giderler. Derviş burada uyanır.
Derviş yine rüyaya dalar. Seyahat âleminde gezerken yolu Bağdat’a ulaşır. Bağdat’ın ortasında Dicle ırmağı derler bir ulu su akar. Üzerinde köprüler
kurulmuş. Şehirde arifler, âlimler, âkiller dolup taşar. Derviş şehre girip rüyasının tabirini soracak kimse ararken karşısına Behlûl Dânâ çıkagelir. Behlûl de
onu görür; kucaklaşırlar. Derviş, rüyasını Behlûl’e anlatır. Derviş, Behlûl’ün
Kuş dilinden anladığını görünce cuşa gelip şiir okur. Behlûl’ün çok hoşuna
gider, dervişi kucaklar ve yakasından içeri girip kaybolur. Derviş uyanır.
Gördüğü rüyaları düşünen derviş tekrar uykuya dalar. Düşünde cümle
âlemin Hakk Teâlâ’nın birliğini söylediklerini görür. Bir yerde kalabalık bir
divan var. Orada Tanrı Teâlâ bir nurdur. Nur parlayınca cümle eşya uyanır,
Hakk’ın birliğine şükreder.
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Derviş anlar ki Hesap günü’dür: Muhammed Mustafa, cümle eşyanın ortasında ay güneş gibi o nura karşı durmuştur. Allah kimsenin aybını yüzüne
getirmemiş, herbirinin maksudu ne ise onu vermiş. Her eşya kendi cinsiyle
zevk u safaya düşmüş, soru hesap bitmiş, maksut yerini bulmuş, cümlesinin
suçları bağışlanmış.
Tanrı’nın hasları bir yere gelmişler, Tûbâ ağacının dibinde sohbet etmektedirler. Derviş de onların yanına gelir. Şeytan kılık değiştirmiş onlara hizmet etmektedir. Derviş derhal onu tanır. Bu esnada, “Gel kurban al, yeri göğü
kaldıran öküzün balığın işi bitmiş, dervişlere Hakk Tebâreke ve Teâlâ öküzü
balığı kurban vermiş.” derler. Mûsâ peygamber, “Derviş, kurbanı al, buraya
gel, burada sohbet edelim.” der.
Şeytan, “Bunlardan ne umarsın?” der, Derviş aldırış etmez, ileri yürür,
görür ki balığı öküze yükletmişler, yürürler.
Gelenler Derviş’e, “Burada bir sohbet yeri gördün mü?” diye sorarlar.
Derviş de onları sohbet yerine getirir.
Bundan sonra derviş meclistekilere şunları anlatır: “Zamân-ı evvelde bu
cihan yok iken Allah bu cihanı halk etmek istedi. Önce Muhammed Mustafâ’nın nurunu yarattı ve ruhunu halk eyledi. Onun nurundan ve ruhundan
Hz. Ali’nin nurunu ve ruhunu yarattı. İkisinin nurunu bir kandile koydu. Bunlar bir zaman arşta muallak durdular. Sonra bu nur yandı ve bütün âlemler
vücuda geldi.”
Derviş âlemin teşekkülünü, insanın meydana gelişini anlatırken tam
Âdem peygamber mevzuuna geldiği sırada şeytan onu tanır. Yine mücadele
ederler. Derviş şeytanı tutup bağlar; meclistekilere şeytanın dünyada yaptıklarını bir bir anlatır. Şeytanın elini çözer, o da dünyada yaptıklarını kendi ağzından anlatır; o sırada derviş uyanır.
Bir başka rüyasında Hz. Süleyman’ı görür. Süleyman’la sohbet ederken
birçok insanlar gelir. Kim olduklarını sorarlar. Hz. Süleyman hükümdar olduğunu, kurda kuşa hükmettiğini anlatır. Derviş de “önce âdem donunda, sonra
çeşitli kılıklarda cihana geldiğini” anlatır.
Başka bir rüyada taht üzerinde oturmuş olarak Hz. Ali’yi görür. Bütün
şeyhler, zahitler, âbidler, sofiler gelip Hz. Ali’ye selam verirler. Hz. Ali onlara,
“Gözlerinizi açıp bakın” der. Derviş dâhil hepsi gözlerini açınca yerden göğe,
gökten Arş-ı Âlâ’ya, Arş-ı âlâ’dan Sidretü’l-Müntehâ’ya, oradan Makâm-ı
Kâbe-i Kavseyn’e, Cennetü’l Me’vâ’ya ve Firdevs-i Âlâ’ya kadar her şeyi
görürler. Derviş bu manzara karşısında coşup bir şiir okuyunca, orada bulunan
şeytan onu tanır ve üzerine yürür. Derviş, şeytanı yine mağlup eder. Hz. Ali
dervişe tahsin eylediği sırada derviş uyanır.
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Daha sonra önemli rüyalarda bütün âlemi kendi içinde gören derviş muazzam bir şehir görür. “Üç katlı, on iki burçlu, on iki kapılı. Yedi yüz yetmiş
yedi mahallesi, dört yüz kırk dört çarşısı, üç yüz altmışaltı arkı var. İki direk
üstüne bünyad olunmuş. Derviş şehre girince orada iki sultan görür. Birinin
adı Kabûl-i Rahman, diğerinin adı Makbûl-i Şeytan. Bunlar devamlı birbirleriyle savaşırlar. Bu şehir aynı zamanda bir aynaya benzemektedir. Bütün kâinat bu aynaya akseder.” Daha sonraki bir rüyada “bu şehrin kendi öz vücudu
olduğun ve kendisinin bu şehre sultan olduğunu” görür.
Bundan sonraki rüyalardan birinde Hz. Muhammed’i, birinde Hz. Süleyman’ı, diğerinde Mısır sultanını görür. Hz. Muhammed ona Şam’ı sorar. Derviş Rûm’dan geldiğini söyleyerek Şam’dakilerin yoldan çıktıklarını anlatır.
Hz. Muhammed, Allah’ın hepsini bağışladığını, ancak rüşvet yiyen Nablus
kadısının işinin kendilerine çok müşkül geldiğini söyler.
Hz. Süleyman bir geyik peşinde avdadır. Geyik kaçarken dağda duran
dervişin gölgesinde kaybolur. Geyik dervişin içine girmiştir.
Cümle âlem Mısır Sultanının divanında cem olmuşlardır. Oraya gelen
derviş, Mısır sultanıyla karşılıklı şiir söyleşir.
Daha sonra uyuyan derviş, “bütün âlemin kendisine karşı secde ettiğini”
görür. Cihandaki herşey onun vücudunda mevcuttur. Bu manzara karşısında
hayran kalan derviş şu şiiri okur!
Cânum bu cümleye nüsha mıyım ben
Kamuda şûr-ı aşk-ı kavga mıyım ben
Kamu gönüllerün fikr ü hayâli
Kamu başlardagı sevdâ mıyım ben.
Bunu, söyleyen derviş; “cihandaki her şeyin, cihan suretli bütün hayallerin kendi vücudunun gölgesi olduğunu” görünce tekrar cuşa gelip şu şiiri
okur:
Benem cümle vücûd içindeki cân
Benem küllî sıfat her dürlü erkân
Benem Leylî benem Mecnûn ki dirler
Benem ol ki özüm özüme hayran.
Böyle rüyalar görüp uyanan derviş kendisini Şamakı şehrinde bir külhan
bucağında görür. Yer gök, her şey yerli yerindedir. Eline kâğıt kalem alıp gördüklerini bu kitaba yazar.
“Ben bir düş gördüm, sayıkladım, şu kitabı yazdım, ariflere sorun bu düşün tabirini, bu söz ne demek olur, arifler manasın söyleyeler.” diyerek kitabı
bitirir.
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3. VÜCÛD-NÂME212
Vücut, kelime manası itibariyle; “bulunma var olma, varlık; insan veya
hayvan gövdesi, ten” dir.
Vücût, ıstılahî manada ise; “insanın Allah tarafından yaratılışı, Tanrı’nın
bütün güzelliklerini kendinde toplaması” dır.
Vücûd-nâme213, “insanın yaratılışı ile ilgili olarak yazılan manzum ve
mensur eserler”dir.
Eserin Nüshaları
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatında Vücûd-nâme ile ilgili yazılmış manzum ve mensur eserler vardır. Bu eserler;

Vücûd-nâme

1. Ms. or quart. Tübinger Depot der Staatsbibliothek, nu: 1494, Teil
2, v. 29b - 35b.
2. İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu: 1321, s. 178 -197.
3. İstanbul Üniversite Ktp., nu: 6817, v. 3'b - 16a.
4. Millet Ktp., Ali Emîri Böl., nu: 909, v. 38b - 47a.
5. Ankara Genel Ktp., (Hacı Bektaş Ktp.), nu: 621.
6. Ankara Genel Ktp., (Hacı Bektaş Ktp.), nu: 667.

Eserin Özeti
Kaygusuz Abdâl, Vücûd-nâme adlı eserinde, insanoğlunun yaradılışını,
Kur’an ve hadislerin ışığı altında tıbbi veriler doğrultusunda ifade etmektedir. Hatta öyle ki bu yaratılışı; levh-i mahfuzdan başlayarak; yıldızlar, ay ve
güneş, anasır-ı erbaa ve insanın ana rahmine düşüşünü, insanın doğuncaya kadar geçirdiği merhaleleri, hem tıbbi yöntemlerle hem de tasavvufî sembollerle
açıklamaktadırlar.
Dinî-tasavvufî Türk Edebiyatında Vücûd-nâme türünde mensur olarak
Kaygusuz Abdâl’ın Vücûd-nâme’si bunun en güzel örneğidir. Ayrıca Süleyman Çelebi ve Azerî sahasında yazılmış olan manzum Vücûd-nâmeler de bu
türün diğer örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Kaygusuz Abdâl, Vücûd-nâme adlı eserinde bu türü, bizzat ortaya koyarken doğrudan doğruya Mü’minûn Suresi’nin 12-14. ayetlerini dayanak noktası olarak alır.
Bu bakımdan eser, Mü’minûn Suresi’nin 12-14. ayetlerindeki;
“Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhda nutfe haline getirdik. Sonra
212

Güzel, 1983: 131-152.

213

Elmire, Fikretqızı, Vücûd-nâmelerde Metinlerarası Elaqe, Bakı 2018.
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nutfeyi alak (aşılanmış yumurta) yaptık. Peşinden alâkı bir parçacık
et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu
kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaradılışla insan haline
getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.”

genel teori ilahi hükmü gereği insanın ana rahmine düşen nutfeyi yedi seyyarenin terbiyesi ile vücud bulup yaradılışına dayandırmaktadır.
Yukarıda görüldüğü gibi Kaygusuz Abdâl, yaratılışın temelini ilahî olarak
ele alır ve doğrudan doğruya konuya girer. Yani burada “insanın ana rahmine düşmesini; nutfenin gelişmeye başlamasını, bunun yedi seyyare tarafından
terbiye edilerek insan vücudu hâline gelmesini” ayetlerin muhtevaları doğrultusunda anlatır.
Bu “yedi seyyarenin” tesirleri şu şekilde ifade edilir:
tir:

“İşte bu yedi seyyarenin tesiri ve görevi de aşağıdaki şekilde belirlenmiş-

İNSANIN YARADILIŞINDA YEDİ SEYYARENİN ETKİLERİ:
Birinci olarak
Zuhal terbiye eder kan olur.
İkinci olarak
Merih terbiye eder et olur.
Üçüncü olarak
Zühre terbiye eder kemik olur.
Dördüncü olarak
Şems terbiye eder ruh olur.
Beşinci olarak
Utarit terbiye eder hareket hasıl olur.
Altıncı olarak
Kamer terbiye eder vücuda gelir.
Yedinci olarak
Müşteri terbiye eder cihana gelir.
ÂDEMOĞLUNUN DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE DEK
(Gençlik-Yiğitlik-Olgunluk ve Pirlik dönemleri)
MEVSİMLERE GÖRE ŞU DÖRT VECİHE BENZER:
Birincisi
Oğlanlık’dur ki
Üç ay bahar’a müşâbihdir.
İkincisi
Yiğitlük’dür ki
Üç ay yaz’a müşhabihdir.
Üçüncüsü
Kırgıllık’dur ki(olgunluk)
Üç ay güz’e müşâbihdir.
Dördüncüsü
Pîrlük’dür ki
Üç ay karakış’a müşâbihdir.
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ON İKİ BURCUN HER BİRİ ŞU İNSAN UZUVLARINA MÜŞÂBİHDİR:
Baş
Alın
Kollar
Eller
Gögüs
Baldırlar

Hamel
Seratan
Sevr
Cevzâ
Esed
Devl

Göbek
But
Kasuk
Zeker
Dizler
Taban

Mizan
Kavs
Sünbüle
Akrep
Cedy
Hût’dur.

Sonra âdemoğlunun dışındaki burun, ağız, kulak gibi ve batınındaki hayal, akıl, fikir gibi hususiyetlerden bahsedilir:
Ayrıca dört Melek’in de insan vücudundaki aşağıdaki uzuvlara benzetilmektedir.

Kulak
Burun

DÖRT MELEK
İNSANDA BULUNAN ŞU UZUVLARA MÜŞÂBİHDİR:
Mikail’e
Göz
Azrail’e,
İsrafil’e
Ağız
Cebrail’e müşâbihdir

Âlemdeki merâtib-i erbaadan; kara kış, şeriat gibidir; yaz, tarikat gibidir;
güz, marifet gibidir; bahar. hakikat gibidir:

Kara kış
Yaz

ÂLEMDEKİ MERÂTİB-İ ERBAA
DÖRT MEVSİME MÜŞABİHDİR:
Şeriat gibidir.
Güz
Tarikat gibidir.
Bahar

Marifet gibidir.
Hakikat gibidir.

Bunlar insanda dahı şöyle gelir geçer.
MERÂTİB-İ ERBAA’NIN
İNSANIN YARADILIŞINDAKİ KARŞILIĞI:
Ana rahmi
Şeriat gibidir.
Cihana gelmek
Tarikat gibidir.
Cihanda durmak
Marifet gibidir.
Cihandan gitmek
Hakikat gibidir

“Âdemoğlu yerde ve gökte var olan cümle eşyanın en güzidesidir. Âdem,
bir şehr-i muazzam’dır ki, nice bin âlemler anda mahvolur ve bu şehrin on
iki kapısı vardır ki bu âlemin on iki burcuna mukabildir. Bu kapıların kimisi açılır, kimisi kapanır; bunlarda hikmet çoktur. Her akıl bunu kavramaktan
bilmekten acizdir. Bilmek ve kavramak isteyenler varsa onlar da ehline yani
insân-ı kâmil’e müracaat etmeli, onun eteğinden tutmalı, izinden gitmelidir.”
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ÂDEMOĞLUNUN ON İKİ UZVU ŞUNLARA MÜŞÂBİHDİR:
Baş
Tâc-ı Devlet
Alın
Nûr-ı Hidâyet
Kaş
Âlem-i Kudret
Göz
Nûr-ı Vahdet
Kulak
Pâk-ı Nübüvvet
Burun
Yol-ı Cennet,
Ağız
Kelime-i şehâdet
Gönül
Mihr-i Muhabbet
Göğüs
Kur’ân-ı Hikmet,
El
Kudret-i Allah
Ayak
Kuvvet-i Allah ve Cemâl-i
Hikmetullah’dur
İNSANOĞLUNUN VÜCUDUNDA BULUNAN KEMİK, DAMAR VE SİNİR
SAYILARI:
Üç yüz altmış altı çarşudur bâzâr
Üç yüz altmışaltı Kemik
Her ne ki vardur cihanda anda var214
Dört yüz kırk dört Damar
Yediyüz yetmiş yedidür mahallesi
Yedi yüz yetmiş Sinir
Âleme tolmuş ol şehrün kavgâsı

Bundan sonra Kaygusuz, “talibe rehber gerek olduğunu, kendi bildiğiyle
doğru yolu bulamayacağını, doğruyu bulması için talim lazım geldiğini” ifade
eder. Daha sonra bütün eşyanın fani olduğunu, yalnız Allah’ın ezelî ve ebedî
olduğunu, “Bu âlem yaratılmadan evvel on sekiz bin âlem içinde Hakk Celle
ve Âlâ, kamış içinde şeker ve gülâb gibi vâki olmuştur.” şeklinde belirtilir.
“Kün! emriyle bütün mevcudatın yaratıldığını, yerin ve göğün sonsuzluğu karşısında hepsinin hayran kaldığını, bütün peygamberlerin Hakk’ı bulmak için hezâr be hezâr cehd eylediğini, nihayet son peygamber Hz. Muhammed’in, bu kârhânenin aslını ve fer’ini beyan eylediğini” anlatır.
Daha sonra Kaygusuz, “gizli kârhâneyi düzen kendini içinde gizledi!”
sözünü şöyle açıklar: “Çünkü nişan dahi eşya içinde bulundu. İmdi her kim
her şeyi görür, Hakk’tan ayru nice görür? Bunlar Hakk’tan ayrı değildir. Çünkü Hakk Teâlâ Hazretleri eşyaya muhit etmiş, yabanda aramanın aslı yokdur.
Eşyada aramanın aslı budur ki delili âdemdir. Yani İnsân-ı Kâmil’dir.”der.
Yine Kaygusuz, yukarıdaki sözlerine Nisâ sûresi 12. ayetini; “Göklerde
olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. Allah her şeyi kuşatır”ı delil gösterir.
Bütün mekânların, sıfatların, gönüllerin, âlemlerin, varlıkların ve şekillerin Allah’a ait olduğunu söyledikten sonra şu beyti getirir:

214

Kaygusuz Abdâl, Mesnevî, Mar., v. 79b-80a, Kaygusuz Abdâl, s. 420.
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Bir bâzâr kurdı ezelden her metâı koydı
Ol kendi aldı kendi satı-bâzâr eyledi
Bundan sonra insân-ı kâmil üzerinde durulur. Kaygusuz’a göre, “Her
mürşidim diyen mürşit olamaz. Bunun için Tanrı’nın el vermesi gerekir. İnsanoğlu kâinatın defteridir. Yerde ve gökteki her şey onda mevcuttur. Dolayısıyla
insanın hakikatı bilmesi için kendini bilmesi lâzımdır. Bunun için de insanın
suretini bırakıp manasını aramalıdır. İnsanın maksudu ne ise ma- budu da
odur. Herkes özünü bir mürşide bağlamalıdır. İnsan kendisine bakmalı, kul
mu sultan mı anlamalı. Çünkü, ‘Bilenle bilmeyen bir olmaz.’ İnsanın kendisini
bilmesi, mücerret Hakk’ı bilmesi gibidir. Çünki Hz. Muhammed (s.a.v.); ‘Men
arafe nefsehû, fekad arefe rebbehû” buyurmuştur. Kaygusuz da, bu sözü şöyle
açıklıyor:
“İnsan deryada gavvas, yani dalgıç olursa her cihetten azat olup devleti
bulur. Kendine bakınca gör ki özü bahr-i muhittir. On sekiz bin âlem insana
mütealliktir ve on sekiz bin sıfattır. Altı bini nebatata, altı bini hayvanata, altı
bini insana mütealliktir. Bunlar da birbirlerinden ayrı değildir, ihtilat hâlindedir. Tanrı ise hepsini kuşatmıştır. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır.
Onun için mahlûkları dilimiz ve elimiz ile rencide etmemeliyiz. Çünki onlar
rencide olursa Tanrı da rencide olur.”
Daha sonra Kaygusuz, padişahlar âlemini ikiyi ayırır:
“Zahirî kutuplar ve batıni kutuplar… Zahirî olanlar; Kutbü’l-aktâb, üçler,
yediler, kırklar, üç yüzler ve binbirlerdir. Cümlesi bin üç yüz elli neferdir.
Bunlar gece gündüz dünyanın dört köşesini dolaşırlar.
Kutb-ı âlemin sağ yanında mürit, sol yanında halife vardır. Bunların da eli
altında veliler vardır. Hepsi birden âlemi nizam üzre tutarlar. Bâtın erenlerinin
hâlleri böyledir. Hakikat hâllerini Allah’tan başkası bilmez.”
Bundan sonra, “Ey Dâvûd, seni şüphesiz yeryüzüne hükümran kıldık.’
ayeti açıklanır. Bu açıklamaya göre hüküm ve hükümet insanın elindedir. Çünkü insan eşref-i mahlûkat, makbûl-ı vücûddur. Yeryüzünde ondan daha şirin
nesne yoktur. O, Allah’ın zatının mazhardır ki başka eşyada bu kabiliyet yoktur. Bundan dolayı cümleye hükmeyler. Ancak insanların hepsi böyle değildir.
Birçokları sûretâ insan, fakat sîret olarak hayvandan daha aşağıdadırlar.”215

215

Abdurrahman Güzel, “Kaygusuz Abdâl’ın Vücûd-nâme’si Üzerine”, Türk Kültürü, S. 197,
Mart 1979, s. 276-282; Vücûd-nâme’nin neşri için bakınız: Güzel, A., Kaygusuz Abdâl’ın
Mensur Eserleri, s.131-152.
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4. RİSÂLE-İ KAYGUSUZ ABDÂL’IN MUHTEVÂSI
Eserin Nüshaları
Çalışmalarımız esnasında onun bilinen eserlerinin yanında, daha başka
eserlerinin de olduğunu tespit etmeye çalıştık. Risâle-i Kaygusuz Abdâl da
bunlardan biridir. Fakat te’lif değil, tercümedir. Çünkü yazmanın ilk sahifesindeki “Türkiye terceme olundı..” ibaresinden bunun tercüme bir eser olduğu anlaşılmakta ise de henüz eserin aslını bugüne kadar bulamadık. Ayrıca
bu konuda elimizde daha başka herhangi bir ipucu da yoktur. Dolayısıyla bu
tercümenin ne derece tam bir tercüme olup olmadığı veya müellifimizin bazı
ilavelerini ihtiva edip etmediği hususunda da şimdilik herhangi bir şey söyleyemiyoruz.
Eserin bildiğimiz tek nüshası İstanbul Belediye Kütüphanesi’ndedir. Bugüne kadar başka bir nüshasına tesadüf edilmemiştir.
Bu eserin, XV. asra ait bir yazmadan, istinsah edildiği kanaatindeyiz. Dil
ve imla hususiyetlerinin Kaygusuz’un diğer eserleri ile mutabakat arzetmesi,
“dükeli” gibi bazı kelimeler bu kanaatimizi teyit etmektedir.
Hâzihi er-Risâletü KAYGUSUZ ABDÂL Kaddesa’llahü sırruhu’l-aziz
Eserin Özeti
Hâzihi er-Risâletü
KAYGUSUZ ABDÂL
Kaddesa’llahü sırruhu’l-aziz

İstanbul Belediye Kütüphanesi, Osman
Ergin Bölümü, nu: 1102

Eser mensurdur. Yer yer lirik parçalar ihtiva etmekle beraber, umumiyetle
didaktiktir. Muhteva ve şekil itibarıyle de Kaygusuz Abdâl’ın diğer eserleriyle
örtüşmektedir.
Budala-nâme’deki “akl-ı maaş, akl-ı maad, nefsi bilmek. Hakk’ı dünyada
iken tanımak, hakikati bilmek, insanın dünyaya gelmekten maksadının kendini ve Hakkı bilmek, gönül, mürşid, mürşid-i kâmil’e bağlanmak...” gibi tasavvufî temler, bu eserde de aynen işlenmektedir. Ayrıca Kitâb-i Miğlâte’deki
rüya motifine burada da rastlamaktayız. Saray-nâme’deki “cihân-saray” teşbihi de Risâle-i Kaygusuz’da yer almaktadır. Kaygusuz’un Gülistânı, Mesnevî’ler ve Dil-güşâ’daki tasavvufî unsurların pek çoğu da yine bu risalede
mevcuttur.
Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Risâle-i Kaygusuz adıyla tespit ettiğimiz bu eser, Kaygusuz’un diğer eserlerinden muhteva ve şekil itibariyle farksız görüldüğü için onun mensur eserleri arasında yer almasını uygun bulduk.
Yazma, Âsitâne-i Yeni Bağçe şeyhlerinden Bende-i Kazlı Çeşme es-Seyyid İsmail Hakkı tarafından H 1280 / M 1864 tarihinde istinsah edilmiştir.

C.	MANZUM-MENSUR (KARIŞIK) ESERLERİN NÜSHA
VE ÖZETLERİ
1. DİL-GÜŞÂ216
Eserin Nüshaları
Dil-güşâ’nın yazma nüshaları aşağıdaki kütüphanelerde bulunmaktadır.
Ayrıca, Marburg, Nuruosmaniye ve Süleymaniye Ktp. Hâşim Paşa nüshalarında, aralarda 17 varak civarında Farsça kısımlar yer almaktadır.

Dil-güşâ

1. Ms. or. oct. Staatsbibliothek Marburg, nu : 51, v. 40b - 72a.
2. Ms. or. oct. 4044. Staatsbibliothek Marburg, v. 211b - 260b.
3. Ankara Genel Ktp., nu : 167, s. 1 - 54.
4. Ankara Genel Ktp., nu : 645, s. 3 - 43.
5. Ankara Genel Ktp., nu : 698/2
6. DTCF. Üniversite., nu : A - 281
7. Etnografya Müzesi Ktp., nu : 17824
8. İstanbul Belediye Ktp., O. Ergin Böl., nu : 398
9. İstanbul Belediye Ktp., M. Cevdet Böl., K. 216, v. 44b - 84b.
10. İstanbul Millet Ktp., Ali Emîri (Manzum Eserler; Blm., nu: 797,
v. 35a - 64b.
11. Mevlânâ Müzesi Ktp., nu : 2468/VII, v. 363b-394b.
12. Nûruosmaniye Ktp., nu : 4904, v. 160a -220b.
13. Süleymâniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1 -2, v. 80b 107b.
14. Süleymâniye Ktp., Hâşim Paşa Böl., nu : 19, nu : 25a - 62b
15. Süleymaniye, İzmirli İsmâil Hakkı Bölümü, nu: 3692/6, v.
32a-33b.
16. Bursa Genel. Ktph. Nu. 709/9, v. 134a-141b..

Eserin Özeti
Eser, mesnevi tarzında kafiyelenmiş uzun bir şiirle başlar. Burada vahdet-i vücûd anlatılır. İnsanlara “dünya malına kapılmaması, kendilerini tanımaları” tavsiye edilir.
Bundan sonraki mensûr kısımda Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin, “Bu kâr-hâneyi istemek bâbında temyîz.” kılmadıklarını, ancak “Al216

Abdurrahman Güzel, Dil-güşâ, Kültür Bak.Yay., Ankara 1987.
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lah her şeyi kuşatmıştır” ayeti mucibince Hz. Muhammed’in bu hâlin aslını ve
fer’ini beyan ettiğini ifade eder.
Daha sonra, “Nefsini bilen Rabb’ını bilir.” hadisindeki “nefs” kelimesini kendi zamanına kadar hiç kimsenin açıklayamadığını söyleyen Kaygusuz,
“nefs” üzerinde durur:
İnsan vücudu bir şehirdir “nefs” acaba bu şehrin kendisi midir, yoksa
bu şehir içinde bir nesne midir? “Nefs” iki nesneden ibarettir. Biri vücudun
bütünü, diğeri vücud içindeki Hakk’dan gayrı hayaller, düşüncelerdir. Bundan
sonra âdemin cümle şeyin özüne malik olduğunu anlatan Kaygusuz, özünü
bilenin mücerred Hakk’ı bileceğini söyleyerek tekrar uzun bir şiire geçer:
Özin bilen hakîkat Hakk’ı bildi.
Fenâ oldı özini bâkî bildi
Güneş gibi ‘âlemde meşhûr oldı
Hemân ser-tâ- kadem küllî nûr oldı
Cân oldı küllî kalmadı vücûdı
Kamu âlem ana kılur sücûdı
Götürdi ten hicâbın cânı gördi
Cân içinde nâ-gâh Sultânı gördi
Anı gördi kamu veche yüz olmış
Kamu gönülde sır dilde söz olmış
Âdem anun ile bulmuş şerefi
Odur gevher âdem anun sadefi
Âdemi don idinüp giyen oldur
Dilinde âdemün söyleyen oldur
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, bu uzun şiirde de Allah’ın cümle
eşyada mevcut olduğunu anlatan Kaygusuz, altı varaklık Farsça bir bölümden
sonra bir dervişin “Bu kitabı yazan dervişe ki mî-dânî dersin durursun, sen
hiç Türkîce bilmez misin?” diye sorduğunu ve bir hikâye istediğini kaydeder.
Derviş, “Başımdan geçen hikâye mi söyleyeyim, yoksa işitilmiş hikâye
mi söyleyeyim?” diye sorar ve başından geçen hikâyeyi anlatır:
“İnsan kisvetini giymeden can idik ve Sultânın vücudunda bir idik. Aniden gördüm ki yer, gök, yıldızlar, seyyareler tamam oldu. Her eşya yerli yerini
aldı ve pâdişah-ı âlem (Allah) bunların içinde sır oldu. Âlem cümbüşe geldi,
her şekil ve suret bir ayrıksı şubede göründü. Pâdişah, âdem donunu (insan
kılığını) bize hil’at olarak verdi. Donu giyip bu mülkü seyrana geldik. Yoldaş-
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larımızın herbiri bir şeyle meşgul oldular. Sonunu düşünenler evliya enbiya
oldular. Sonunu düşünmeyenler, hâlâ dolaşıp durmaktadırlar. Allah bunların
fiiline göre bir ev düzdü, içini sekiz tabaka gülistan eyledi. Onun aksince bir
yer daha düzdü, içinde zindan suretli kişiler koydu. Bu teferrücün içinde ben
(derviş) bir meclise eriştim. Muhammed Mustafa, Îsâ, İbrâhim gibi peygamberler oturmuşlar, sohbet ederler. Bana da yer gösterip bir hikâye bilirsen
söyle dediler. Derviş, vahdet-i vücûdu anlatan bir şiir okuyunca meclistekiler
onun Kuş dilini bildiğini görüp onu övdüler, bir hikâye daha söylemesini istediler. O da şunları söyledi: Yer vücudum, sular damarım, gök çadırım, arş
sayvanım, çarh devranım, yıldızlar meşalem, nakş ü hayaller teferrücüm, yedi
kat yer bir avucum, dokuz felek bir değirmen, gece velayet, gündüz nübüvvet,
kış koz, yaz geven (gönü?), doğmak bahar, ölmek güz, sağlık gülistan sayrılık zindan, yalan söylemek zağallık, doğrusunu demek erlik, uyku münâcât,
uyanmak aşikâre bazar, Cennet halk, Cehennem kahr, yerden göğe bir kulaç,
yerin eni uzunu bir arşın, evliyalar vezir, peygamberler elçi, kitaplar vasf-ı
hâlim, külli kâinat hilkatim, beylik hâkimliğim, kulluk mertebemdir. Derviş
bunları sayıklayınca meclis içindekilerden biri ‘düş mi söylersin?’ diye sordu.
O da, ‘Söylediğim başımdan geçen hikâyedir.’ diye cevap verdi ve meclisin
muhalif olduğunu görünce bir şiir okudu.”
Daha sonra aşk erini anlatır:
“‘Işk eri oldur ki, aklı mîzân ide, ‘ışkı delil ide, nefsi zelîl ide kim tama’lık
eylemeye, özini bile, ârif ola, Hakk’ı kendi vücudûnda bula, hulkı Mustafa’ya
benzeye, huyı Ali’ye benzeye, deniz gibi derin ola, yir gibi sâkin ola, od gibi
çiği pişirici ola, su gibi dâimâ bir yola vara, yil gibi her yiri seyrân ide!”
Daha sonra “Lâ ilâhe illa’l-lah” redifli bir şiirden sonra “ibadetin icabet
için olduğu, taatın kul ile Tanrı arasında sebep olduğu, temizliğin ise Hakk’ın
gayrısından perhiz eylemek manasına geldiği ifade edilir. Aşk muhabbetten
doğar, akıl fikirden biter, inancın aslı ikrar, marifetin aslı tevhid, tevhidin aslı
herşeyde Allah’ı hazır görmektir.”
Bundan sonra insanların çeşitli sıfatlarını sayar. “İnsan suretli pek çok
kimsenin dev siretli olduğunu” söyler. Cahilliğin, tekebbürün, âkilliğin, devletin, hayvanlığın vb. alametlerini sayar.
Mesnevi kafiyeli uzunca bir şiirden sonra “dünyaya gelmekten maksadın
Tanrı’ya kulluk etmek olduğu, kullanıp paylaştığımız bu dünyadaki nesnelerin bir sahibi bulunduğu” anlatılır. İnsanın kıymeti; yer, gök, bulutlar vb.’nin
insan için yaratıldığı ifade edilir. İyi bir Müslümanın sıfatları sayılır: “Tanrı’yı
hazır görmek, peygamberden utanmak, edepsiz olmamak, âdetsiz iş işlememek, büyüklere küstahlık, küçüklere tekebbür olmamak; sözünde dürüst olmak; hasud olmamak, cimrilik etmemek, yalan söylememek”.
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Altı varaklık Farsça bir kısımdan sonra “dünya ve ahiretin birer mertebe
olduğu, mertebelerin âlâsı ve ednası bulunduğu, ariflerin her menzili geçişte
bir mertebeye eriştiği, Muhammed Mustafa’nın da kırk yılda kâmil olduğu”
anlatılır. Daha sonra hayır ve şerre geçilir.
Bilahare,“Kim ki Tanrı’yla ise Tanrı dahi onun iledir.’ sözü zikredilerek
insanın kendi özündeki mertebeyi bilmesi” istenir. Tanrı’dan korkmak, erenlere ikrar eylemek, hasut olmamak gibi öğütlerden sonra şöyle der: Bir avuç
toprak kendi miktarını bilse, böylece kulluğa bel bağlasa Allah ganidir. Rum
salikleri bunun ne demek olduğunu bilirler. Biz dillerden Türk dilini biliriz,
gün doğduğu zaman ‘Sabah oldu.’ deriz, dolandığı zaman ‘Gece oldu.’ deriz,
suyun geldiği tarafa yukarı, gittiği tarafa aşağı deriz. Türkî dilince bu kadar
biliriz.”
Daha sonra vücudun bir kisve olduğu, insanın özünü bilmesi gerektiği
anlatılır.
Bir şiirden sonra tekrar vahdet-i vücût şöyle anlatılır:
“Hakk nurdur, cümle âlem tecellisidir. Aslı Hakk’tır, cümle sıfat onun
şubesidir. Daha sonra can ile vücut, murakka bir hırkanın astarı ile yüzüne
benzetilir. Bilahare dört mertebeden hakikat ile marifet anlatılır. “Hakikat,
Kerîm-i zü’l-celâl’dir. Marifet ise dünya hesabını etmemek, ahirete aldanmamak, her zaman Hakk ile olmak’tır. Hakk’ı bilmek için dört nesne lazımdır:
“Mürşîd-i kâmil, İkrâr-ı sâf, kabiliyyet-i lâtif, inâyet-i Hak.
Mürşîd-i kâmil, menzile erişene derler. İkrâr-ı sâf, mürşîde inanmaktır.
Kâbiliyyet-i lâtif, mürebbinin irşad ettiği her şeyi havsalanın alması ve
istikamet tutmaktır.
İnâyet-i Hak ise nebiler işaretidir, gayb âlemini söyler, bizim aklımız
buna erişmez.”
Kısa bir şiirden sonra “Allah’ın zerreden güneşe, katreden ummana kadar
her yerde dopdolu olduğunu; burada var, burada yok dememek gerektiğini
söyler. Hakk ile kul arasındaki hicap, kulun kendisidir. Kul giderse Hakk kalır.
İnsan vücudunun hareket ve cümbüşü Hakk’tır. Onsuz hiç bir eşya deprenemez.”
Daha sonra Allah’ın her yerde mevcut olduğunu ifade ederek şöyle der:
“Herkesin gönlü bir nesneye emin olur; kimi aya güneşe, kimi kendi eliyle
yaptığı şeye, kimi Allah’a tapar; bunların cümlesi pergâl’den dışarı değildir,
hepsi Allah’ın yed-i kudreti’ndedir. Bir insanın elinde bir haşhaş tanesi ne
kadarsa bütün yaratılmış eşya da o kadardır. Hakk’ı aramak, ayrılığa tanıklık
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vermek demek olur. Çünkü Allah, bütün yaratılmış eşyada mevcuttur. Vacip
olan, Allah’ı bulmak için herkesin kendine yönelmesidir.”
Vahdet-i vücûd’u anlatan uzun bir şiirden sonra,
“Hakk’ı istemek âdet ile kaideden dışarı değildir.” denilerek bu kaidenin
aslı ve fer’i anlatılır.
“Aslı üç nesnedir. Onlar da; Tanrı’yı her yerde hazır görmek, özünden
tamamen fena olmak, taati temiz kılmak.
Fer’i de üç nesnedir: Mürşid-i kâmil, mülâzemet, kabiliyet. Bu altı nesne
bir arada olursa Allah’tan hidayet erişir. Bir sanata kulluk etmek ile Allah’a
kulluk etmek farklı değildir. Nasıl zahmet çektikten sonra üstad olunursa
Hakk’ın kulluğunda da zahmet çekmek lazımdır.”
Bazı öğütler verdikten ve insanın önemli hâllerinden bahseden bir şiirden
sonra beş varaklık bir Farsça kısım daha vardır.
Farsça kısımdan sonra insanın hikmet ile hâline bakması; “Hakk’ın kendisinden ayrı mı, beraber mi olduğunu” düşünmesi istenir. “Bütün ibadetlerin
aslı Hakk’ı hazır görmektir. Hakk’ı hazır görenler, Hakk’tan gayrı iş işlemezler.” Devamında “İnsanın türlü türlü olduğu; kimisinin fitnesinden şeytanın
dahi yenildiği, kimisinin işlerinin rahmani olduğu; kimisinin öz nefsinden
aciz, kimisinin can gibi aziz olduğu” ifade edildikten sonra “insana bunlardan
hangi güruha girdiğini düşünmesi” tavsiye edilir.
Kaygusuz Abdâl’a sorsan haberi
Budur cânunda gönlünde bâzârı
diyerek bitirdiği bir şiirden sonra Kaygusuz şu ifadelerle kitabı bitirir:
“Men arafe nefsehû babında birkaç söz söyledim. Aklımın erdiği kadar
remiz eyledim. Âlim değilim, ibadet bilmem. Veli değilim, keramet bilmem.
Sözü karpuz gibi yamru yumru söyledim. Sözden top yontup aşk meydanına koydum. Eriştiğim menzillere nişan verdim. Gördüğüm nişanları remiz ile
söyledim. Deliyi zincirle bağladım, akıllıya nasihat eyledim. İşte armağanım
budur. Daha ne vereyim. Nereye baktımsa vücudumdan başka nesne göremedim.”
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2. SARAY-NÂME217
Eserin Nüshaları
Sarây-nâme

1. Ms. or. oct. 4044 Staatsbibliothek, Marburg, v. 1b - 69b.
2. Ankara Genel Ktp., nu : 167, s. 142 - 248.
3. Ankara Genel Ktp., nu : 645, s. 109 - 188.
4. Süleymaniye Ktp., Düğümlü Baba Böl., nu : 411/1, v. 32a - 82b.

Eserin Özeti
Mensur ve manzum olarak kısaca Allah’a yalvardıktan sonra Kaygusuz,
bu cihanın bir saray olduğunu, içindeki insanların her birinin bir işe daldığını
ve cihanın sahibini düşünmediklerini, kendilerine peygamberler gönderildiğini, fakat yine onların nakşa bağlanıp nakkâş’ı fikreylemediklerini anlatan
mesnevi kafiyeli bir şiir söyler.
Fasıl başlığı altında cihan anlatılır: “Bu cihan bir saray’a benzer. Altı
kapısı vardır. Yukarısı yedi tabaka köşk, aşağısı yedi tabaka zîr ü zemin’dir.
Her tabakanın içi halkla doludur. Bu münakkaş sarayda yüz binlerce nakış ve
hayal görünür. Halkın her biri sevdiği nesneyi tutup onunla munis oldu. Ay,
güneş, yıldızlar, gece, gündüz, yaz, kış bu sarayın revnakıdır. Bu saray padişahın kendi mülküdür.”
Bundan sonra uzun bir şiir vardır. Şiirde yine “bu cihanın bir saray olduğu ve padişahı (Allah’ı) uzakta değil, bu saray içinde aramak lazım geldiği,
saraydan maksadın da insan olduğu ve Allah’ın kendini insanda gizlediği”
anlatılır.
Kısa mensur kısımda cihan yaratıldıktan sonra “her şeyin yerli yerine iliştiği herkesin bir şeye bağlandığı ve bağlandığı şeyin kendisine perde olduğu,
sonra Allah’ın insanlara peygamberler gönderdiği” anlatılır.
Daha sonraki uzun şiirde “Allah’ın insana aklı yâr eylediği, insanın akıl
ile sarayın sahibinin Allah olduğunu bildiği, Allah’ın insanoğlunu âlemdeki
her şeye şah eylediği, insanların kimisinin Allah’ı bulduğu, kimisinin ise kâmil insandan kaçıp ömrünü boşa geçirdiği” anlatılır.
Mensur kısımda âdemin “halife o1duğu” söylenir. Halife, olduğunun nişanı şunlardır: “Allah’tan korkmak, peygamberden utanmak, evliyaya ikrar
eylemek, Hakk’tan gayrı işlere perhiz eylemek; ibretle bakmak, hikmetle konuşmak, baktığı her yerde Allah’ı görmek, yâre yoldaş, komşuya emin olmak,
ulu’1-emre uymak, Hakk’tan ümidini kesmemek, menzile yol ile, yola erkân
ile varmak, cahillere ilimle söylemek, ârifler katında sakin olmak...”
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Şiir kısmında “bu sarayın, yıldızların, güneşin, ayın ne olduğu sorulur.
Bu sarayın, Sultanın mülkü olduğu, insanın işinin kulluk olduğu” ifade edilir.
Kısa mensur parçada da yine “insanın kulluk için dünyaya geldiği” anlatılır.
Kaygusuz, bu konuları çeşitli ifade kalıplarıyla manzum ve mensur olarak anlatmaya devam eder. Bunları kısaca şöyle hülasa edebiliriz:
“Bu sarayda âdem padişahtır. Her haberi ondan almak lazımdır. Bu saraya
insanlar ibadet için gelmişlerdir. Bu sarayda nakş ü hayal çoktur. İnsan olan
Hakk’ın hikmetini görüp ibadetle meşgul olur, hayvan olan otlamakla vakit
geçirir.”
İnsan bir mürebbi bulup kendi hâlini sormalı. Kendisini bilmeyen insaniyet hâline yol bulamaz. İnsanı bu saraya bir getiren var. İnsan bunu anlamalı
ve bu saraya şerik olmamalı.
Bazı insanların inkârı yol vermediği için bu sarayın sırrına akılları ermemiştir. Mal, altın, katır, at peşindedirler. Nefislerine uyup güzeller muhabbeti
ile ömürlerini geçirirler. Mürşide boyun vermeyip işret ve şarapla oyalanırlar.
Bu sarayın bir sahibi olduğunu insanlara ilk önce Muhammed Mustafa
haber vermiştir. Onun için Mustafa’dan başka mürşit tutmamak lazımdır. Allah bu kâinatı yarattığından beri Muhammed Mustafa gibi bir insân-ı kâmil
gelmemiştir. Muhammed bu sarayı görünce hemen bel bağlayıp kulluğa durmuş ve bu derecelere ibadet ile erişmiştir. İnsan da Mustafa ilmi ile yolunu
bulur.
“Bu sarayda insan, Allah ile bilişir. Bu sarayda Hakk’ın kudreti ve hikmeti malum olur. Sultanı bilen, hazineye yol bulan bu sarayda yol bulmuştur.
Hayır ve şer bu sarayda hâsıl olur. Peygamber, Mirac’a bu sarayda varmış,
her hünere bu sarayda erişmiştir. Ali’ye Zülfikâr, Eyyüb’e sabır, Mûsâ’ya Tûr
bu sarayda verilmiştir. Hakk Teâlâ, bu sarayı kullarına ibadet edecek yer eylemiştir.”
Bu sarayda İbrahim Nemrûd’un boynunu vurmuş; Allah, Mûsâ için Firavun’u suya gark etmiştir. Tanrı hasları bu sarayda taat kılmış, insan marifet
ilmini bu sarayda can kılmıştır.
Allah, bu kâinattaki her zerreye yüz bin türlü ibret koymuştur. Bu ibreti anlamak isteyen Allah’ın yarattığı halka emin olmalı, nasibine şükretmeli,
kimsenin hakkına tamah kılmamalı, tuz-ekmek yediği yere ihanet etmemeli,
komşuları, dostları kendisinden emin olmalı, ariflerle hem-nişîn olup kendini
bilmeyenden uzak durmalı.
“Bu âlem bir kervansaraydır, konan göçer. Bu âlem Allah’ın nazargâhı,
insanın teferrüc yeridir. Nereye bakılsa, Nûr-ı tecellî görünür.”
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“Saray, işte bu cihandır. Bu saray bir ulu sultanındır. İçindeki halk onun
kullarıdır. Kullar arasında âm ü hâs ve hâssü’l-hâs vardır. Bu mertebe kişiye
dirliğinden erişir. Bu mertebedeki insan cümle yaratılmışları kendi nefsinden
kem görmez; hangi nakşa baksa nakkaşı görür. Nefsi kırık, gönlü alçaktır.”
“Bu sarayda başka nesne kalmamış, gam ve sevinç birliğe birikmiştir.
Kahır, lütuf, küfür, iman, küll-i hâl birlik olmuş hayal aradan gitmiştir. Artık
mutrib çalıp söylesin: şarap gelsin meclis bezensin; taslar dolsun, herkes sarhoş olsun, sâki kazı kebap eylesin; aşçılar kuzuyu büryana assınlar; hastalar
kalsın, sağlara haber verin, bağlara varalım; ney figan eylesin, çengi kızları
oynasın, elâ gözleri süzülsün; kaftanlar bohça ile gelsin, mutribin gönlü akça
ile hoş olsun; il ve şâr’ı kullara tımar verelim; içelim, ay ve güneş doğsun
dolansın; çünkü bu saray bizim içindir. Hak, bu sarayı bize mesken vermiştir.”
“Âbid toprak üzredir; Hakk’tan gelen her nesneye sakin olur. Zâhid yel
üzredir; Hakk’tan gelen nesneler karşısında şad olacağına şad, melul olacağına melul olur. Âşık od üzredir; gözünü baktığı yerden ayırmaz, elini işinden
gidermez. Muhib su üzredir; marifetle nereye kılavuzlansa o yana gider.
Bağ, bahçe, bostan, altın, gümüş; paşa, efendi, hoca, sultan gibi ad ve
sanlar insanı şaşırtıp aklını mat eder.”
Kaygusuz, Saray-nâme’yi şu beyitlerle bitirir:
Çün gönül Hakk’un evidür ey safâ
Beyt-i Hakk didi gönle Mustafâ
Cümle ilmün hem kabı olmuş gönül
Nutk-ı Hakk gönle eyler hem nüzûl
Ol ki nutkın âdeme cân eyledi
Kendüyi gönülde pinhân eyledi
Bu gönülün sırrını sen ey yiğit
Gel beri Kaygusuz Abdâl’dan işit.

D. ABDAL MÛSÂ VELÂYET-NÂME’Sİ VE KAYGUSUZ ABDAL
1. ABDÂL MÛSÂ VELÂYET-NÂMESİ
Bugün elimizde Abdâl Mûsâ’ya ait bir orijinal, iki de latin harfleri ile
yazılmış “ Abdâl Mûsâ Velâyet-nâmesi” bulunmaktadır.
Eserin Nüshaları218
Abdâl Mûsâ, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın önde gelen simalarından
biridir. Onun tarihî şahsiyeti de objektif veriler ışığında yeniden değerlendirilmelidir.
Velâyet-nâme’de anlatılan olayların geçtiği yerler: Teke ili, Elmalı,
Eğirdir, Tahtalı Dağ, Lotanya (?), Rodos, ...vb. yerler, Güney Anadolu (Teke
İli)’dadır
Eserde adları geçen şahsiyetlerin de hepsi tarihte yaşamış kişilerdir. Ayrıca Velâyet-nâme’de geçen keramet motifleri de, Kaygusuz Abdâl
Menâkıb-nâmesi’nde geçen motiflerle benzerlik arz etmekte ve birbirlerini tamamlamaktadır.
Abdâl Mûsâ’ya, ait Velâyet-nâme günümüze kadar birkaç değişik varyant hâlinde bize kadar ulaşmıştır. Bu varyantlar muhteva itibariyle birbirinin
tekrarı gibidir. Elimizdeki orijinal nüsha ise 1040/1630’da Veli Baba tarafından istinsah edilen “Haza Kitâb-ı Abdâl Mûsâ, Velâyet-nâme-i Sultân Abdâl
Mûsâ”219dır.
Abdurrahman Güzel (AG)
Nüshası:
Sadeddin Nüzhed Ergun
Nüshası
Süleyman Fikri Erten
Nüshası

Velâyet-nâme-i Sultân Abdâl Mûsâ
(Orijinal Nüsha Hususi Kütüphanemizdedir)
Velâyet-nâme-i Sultan Abdâl Mûsâ
(Neşirdir, Orijinalini bulamadık)
Velâyet-nâme-i Sultan Abdâl Mûsâ
(Neşirdir, Orijinalini bulamadık)
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Bak. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Abdal Mûsâ Velâyet-nâmesi, TTK Yay., Ankara 1999.
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Hususi Kütüphanemizdeki Abdal Mûsâ Velâyet-nâmesi.
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Eserin Özeti
Velâyet-nâme’de Abdâl Mûsâ ‘nın “bir şeyh ve velâyet ehli oluşu, pek
çok kerametler gösterişi” şeklinde ifadesini bulan hususların eserin konusunu
teşkil ettiğini söyleyebiliriz.
Bu Velâyet-nâme’de Abdâl Mûsâ’nın;
“Hacı Bektaş Veli’nin vefatından sonra zuhura geleceği, münkirlerin
Abdâl Mûsâ ‘yı sevmedikleri için başlarına pek çok felâketler geldiği, fakat
sonradan münkirlerin Abdâl Mûsâ’nın bir sâhib-i velâyet olduğunu anlamaları üzerine ondan af dilemeleri, daha sonra onun kâfirlere çeşitli kerametler
göstermesi, dağların taşların yürümesi, durması, Rodos’a Rodos çomağı’nı
atması, kısa ağaçların uzatılması, tarihî şahsiyetlerle münasebetleri... vb kerametlerini ihtiva eden konuları” ele almaktadır.
Velâyet-nâme’de; insanların dürüst olmaları, Allah’a samimi bir imanla
bağlanmaları, birbirlerini sevmeleri, kötülükten uzak kalmaları şeklinde nasihatler de bulunmaktadır.
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2. KAYGUSUZ ABDÂL MENÂKIB-NÂMESİ
Menâkıb-nâme’nin Nüshaları
Kaygusuz Abdal Menâkıb-nâmesi için elimizde AG ve MA nüshaları ile, bunlardan fazla farkı olmayan Köprülü, Dağlı, Tschudi, Rıza Nur ve
Vahid Lütfı Salcı hülâsâları bulunmaktadır. Kanaatimizce en sağlamı “AG
nüshası”dır. Bu nüshayı aynen veya bazı kelime farklılıkları ile MA nüshası
takip etmektedir. Nüsha, elimizde metin halinde bulunmaktadır. Ancak Köprülü, Dağlı ve Tschudi’nin verdiği hülâsâlar ise AG ve MA nüshalarından
biraz farklıdır. Zira bu hülâsâlarda Kaygusuz, Mısır’a kadar gitmekte ve geri
dönmemektedir. Halbuki AG nüshasında Kaygusuz, Hacc’dan döner, Şeyhi
Abdal Mûsâ’ya kavuşur. Ayrıca hülâsalarından anlaşıldığına göre Rıza Nur
ve Vahid L. Salcı’nın dayandığı nüshalar ise, AG nüshası ile büyük benzerlik
göstermektedir. Bunlar birbirlerinden istinsah edilmemişse de, aynı nüshaya
dayandıkları muhakkaktır. Noksanlıklarına rağmen her iki nüshada da yeterli bilgiyi bulmaktayız. AG’deki bazı noksan ifadeleri MA ile tamamlamaya
çalıştık. Bu bakımdan, biz eserimiz için AG nüshasını esas aldık. Ancak MA
nüshasındaki doğru kelime, cümle ve farklı bilgileri metnin dip notunda verdik.
Sayfa numaraları, yine AG nüshası esas alınmak üzere her sayfanın başlangıcında gösterilmiş, ayrıca sayfa numaraları köşeli parantez [ ] işaretiyle
belirtilmiştir. İnceleme ve indeks kısımlarında metne âit verilen rakamlar ise
AG nüshasının sayfa numaralarını göstermektedir.
Menâkıb-nâme’nin başlangıcı, ‘Hamdele ve Salvele’, AG nüshasında
bulunmadığı için, MA nüshasındaki bölümle tamamlanmıştır. Bu durum dip
notta da belirtilmiştir. AG nüshasında yırtılmış bulunan bazı sayfalar, MA nüshası ile tamamlanmaya çalışılmıştır.
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AG: Abdurrahman Güzel
Nüshası.
Bu nüsha, hususî
kütüphanemizdedir.

İstanbul Millet
Kütüphanesi.,
Ali Emiri (Manzum Eserler)
Bölümü,
Nu: 797, v. 3b-32a.

Menâkıb-ı Kaygusuz Sultan,
Müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.
Ancak, dil ve üslup özellikleri itibariyle XVI.
Yüzyılda yazıldığı kanaatindeyiz.
Sayfa: 53; Ölç.23x15, 19.5x12 cm.
Satır: 17. Yazı: harekesiz, nestalik/rik’a,
Kağıt: sarı âbâIı c. Ciltsiz.
Külliyât-ı Kaygusuz Sultan,
MENÂKIB-NÂME, v.3b-32a
Müstensihi:?
İstinsah Tarihi: 1229/1813
Varak. 169, Ölç. 27x18, 13x9, st.17. Yz: Harekesiz, nesih. Kt. Âbâdî c. Milkepli, şemseli, kahverengi, meşin,
Not. Bu Mecmua’da, Kaygusuz’a âit aşağıdaki
eser ve şiirleri de yer almaktadır:
v.3b-32a.

MENÂKIB-NÂME,

v.22b-24a

Gevher-nâme,

v.25a-26a

Dil-güşâ

v.65a -92a

Mesnevî-i evvel,

v.93b- 102a Menevi-i sâlis
v.112a-119a Tercî-i bend
v.142a-143a Tercî-i bend
v. 117a-119a Terkîb-i bend,
v. 137a-139a Terkîb-i bend
v. 119a-137a Divân-ı Kaygusuz Sultan
v. 141a

Nutk-ı Kaygusuz Abdal

v. 143a-168a Miglâta-i Kaygusuz Sultan
v. 34a-34b, 64b, 102a, 139a, 141b, 143a
Muhtelif şiirler

Eserin Özeti
Eser, Kaygusuz Abdâl’ın bir bey oğlu oluşunu, onun Abdâl Mûsâ’ya intisabını ve daha sonra bir derviş olarak yaşayışını konu alan bir menâkıbnâmedir. Bu Menâkıbnâme dört bölüm halinde özetleyebiliriz:
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Birinci bölümde; “Gaybî Beg’in Alâiye Sancak Beyi’nin oğlu oluşu, av
esnasında yaraladığı geyik’in ardından koşan Gaybî Bey’in kovaladığı av’ın
geyik olmayıp, Abdâl Mûsâ oluşu ve Gaybî Bey’in Elmalı/Tekke Köyü’nde
Abdâl Mûsâ Dergâhı’nda, şeyhine intisabı” anlatılmaktadır.
Bu “intisâb”a razı olmayan Alâiye Sancak Beyi’nin Abdâl Mûsâ’ya karşı,
Teke Beyi’nden de yardım alarak harp ilan edişi fakat Abdâl Mûsâ karşısında
muzaffer olamayışı onun daima şeyhin kerametleri ile karşılaşması ve neticede oğlunu bizzat Abdâl Mûsâ’ya teslim edişi, Teke Beyi’nin ruhunun Kara
Canavar suretinde alnılışı, Teke Beyi’nin cengaveri Kılağılı İsa’nın atının
üzengisine takılarak ölüşü yazılıdır.
İkinci bölümde; Gaybî Beg’in, tekkede Abdâl Mûsâ’ya kırk yıl hizmet
edişi, Kaygusuz adını alışı, şeyhi tarafından verilen icâzet-nâme’yi ayran tasında içişi, şeyhinin izni ile Hacc’a gidişi, yolculuğun iyi olduğunu bildirmek
için Kaygusuz’un şeyhine Kızıl Elma gönderişi kayıtlıdır.
Üçüncü bölümde; Kaygusuz’un Mısır’a gidişi, Mısır padişahı ile karşılaşması, sofrada bazı kerametlerin zuhuru, özellikle Mısır padişahının âmâ
gözünün açılması, Hacc ziyareti, Medine-i Münevvere’de yedi gün, yedi
gece kalışı ve orada Gevher-nâme’yi yazışı ve daha sonra şeyhine dönüşü
kayıtlıdır.
Dördüncü bölümde; Irak, Suriye üzerinden Anadolu’ya dönüşü esnasında
Suriye’de Âsi nehri başında Kâsîde-i Dolâb’ı yazışı, Anadolu’ya geçişi, Mardin, Urfa, Antep üzerinden Elmalı’ya gelişi ve Avlan Gölü yanında şeyhi Abdâl Mûsâ’ya ‘Beglerimiz çıktı Avlan üstüne selamlaması’nı söyleyişi, şeyhine
kavuşması, hediyelerini verişi ve müritlik görevine devamı anlatılmaktadır.
Bu Menâkıb-nâme’de; “daima doğru ve dürüst olmanın yanında Türk-İslâm Birliği’nde bulunmanın faziletleri anlatılmış, dine ve devlete bağlılık ve
bunların mensuplarına da nasihatin gerekli olduğu” vurgulanmıştır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAYGUSUZ ABDÂL’IN ESERLERİNDE DİNÎ-TASAVVUFÎ
TÜRK EDEBİYATINA AİT NAZIM TÜRLERİ220
Bilindiği gibi Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, türler221 konusunda zengin
bir malzemeye sahiptir. Eğer bizler bu malzemeleri hakkıyla değerlendirebilirsek önemli neticelere ulaşabiliriz. Bu cümleden olarak kafiye şemaları bakımından koşma türüne giren, Kaygusuz’un hece ile yazılmış şiirlerini konuları
ve edaları bakımından İlâhî, Şathiye, Salat-nâme, Nutuk ve aruzla yazılmış
Na’t, Gevher-nâme, Dolâb-nâme, Esmâ-i Nebî, Minber-nâme, Nevrûz-nâme…vb’leri olarak da ele almak mümkündür. Şimdi Kaygusuz Abdâl’ın eserlerinde geçen “Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı”na ait bu türlerden örnekler
vermeye çalışalım:

220

Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı, 8. Baskı, Ankara 2018.

221

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’ndaki türlerin ihtiva ettikleri konuları itibariyle ana başlıklar altında bir tasnife tâbi tutabiliriz:
1. İtikat: Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret günü, hayır ve şer, kaza ve kader,
2. İbadet: Kelime-i şehâdet, Namaz, Oruç, Zekât ve Hacc,
3. Ahlâk
4. Dinî inanç ve tasavvufî düşünceler,
5. Din ve tasavvuf yolunun büyükleri,
6. Dinî ve tarihî şahsiyetler etrafında teşekkül eden normlar,
7. Millî-manevi şahsiyetler etrafında teşekkül eden normlar,
8. Türk-İslam kültürü etrafında teşekkül eden normlar,
9. Tasavvufî remiz ve rumuzlar,
10. Dinî-ahlakî eserler ve şerhleri,
11. Dinî-tasavvufî-folklorik eserler,
12. Tabiat bilimleri vb. leridir.
Demek oluyor ki Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı alanında binlerce eserlerdeki türler, genel
anlamda konularına göre değerlendirilecektir. Ancak bu eserler; dinî-tasavvufî-millî normları, millî-manevi-birlik ve beraberlik ülküsünün asli temalarında belirtildiği konular çerçevesinde işleneceklerdir.
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1. Tevhîd
Tevhîd, sözlük anlamıyla “birlemek”tir. Divân Edebiyatında ve Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda “Allah’ın varlığına ve birliğine” dair yazılan manzum ve mensur eserlere verilen isimdir. Eski şairler, âlimler, yazarlar, eserlerine tevhîd veya münâcât ile başlarlardı.
Manzum olarak yazılan “tevhîdler”; kaside, gazel ve mesnevî nazım şekli
ile yazılmaktadır. Tevhîdlerde yer alan husus, âyet ve hadislere dayalıdır. Yani
âyet ve hadisler, ya aynen ya mealen veya telmihen alınarak manzum hâle
getirilirler.
Tevhîdlerde; dinî konular tasavvufî temler içinde işlenir, şer’î olarak
Allah’ın varlığı ve birliği, yüceliği ve sıfatları; tasavvufî olarak da, kenz-i
mahfî ve vahdet-i vücût temleri içinde ve mensur olarak da, Esmâ-i hüsnâ
Vücud-nâme, Devriye, Nasihat-nâme..vb’leri ile ele alınır.222
Ali Nihat Tarlan; “divan edebiyatında tevhîdler” konusunda yaptığı araştırmada, tevhîd türünü herhangi bir edebî sınıflandırmaya göre değil, tevhîdin
bizzat şer’î veya tasavvufî oluşuna göre değerlendirmiştir. Aslında mutasavvıf
bir Divân şairi ile Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı şairi arasında inanç, zihniyet
ve yaşayış bakımından herhangi bir fark yoktur. Böyle olunca, ortaya konulan
eserde de fazla bir farkın olamayacağı da aşikârdır.
Klasik şairlerimiz; tevhîd türünü, mürettep divanlarda, ilk sıralarda vermektedirler. Bu metodoloji, mutasavvıf şairlerimizin divanlarında da uygulanmıştır denilebilir. Ancak, tasavvufî tevhîdlerin genel karakteri, şer’î tevhitlere
göre biraz değişiktir. Yani bu manzumelerde; tefekkür, ferâset ve tevîl daha
fazla kendini gösterir. Bu özelliklere göre tevhîd; “Allah’ın varlığı, birliği,
isimleri, fiilleri, sıfatı, zâtı, makamları, kesret-vahdet münasebeti, yaratılış ve
kâinatın aslî unsurlarını ortaya koyan, yorumlayan’223 manzum veya mensur
eserlere verilen isimdir” şeklinde ifade edebiliriz.
Kaygusuz’da tevhîd türü, müstakil olarak fazla bulumamakla beraber, o
bu konuyu vahdet-i vücûd içinde zaman zaman işlemektedir.
Kaygusuz’dan bir tevhîd örneği:
Es-selâm iy heşt cennet-i na’im224
Es-selâm iy bağ-ı erzân-ı nihâl

222

Pekolcay-Eraydın, 1975: 126 vd.

223

Tarlan, Ali Nihad, Dîvân Edebiyatında Tevhîdler, F. IV, İstanbul 1938: 4.
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İy sıfâtun kulhü va’llâhu ahâd
Her dem içinde kâdirsin her sâ’ât
…………….
Âşık isen Kaygusuz Abdâl gibi
Sana bir hırka hemân bir şâl gibi
2. İlahî
İlahî225; “mutasavvıf şairler tarafından söylenen dinî ve ilahî fikirleri içeren manzumeler”dir. Daha çok Allah’ın birliğini, azamet ve kudretini anlatan
veya telkin eden eserlerdir. Bunlar aruz ve hece ile yazılırlar.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın en önemli nazım şekillerinden biri
olan ilahî226, hemen hemen bütün şairler tarafından işlenmiştir. ilahîlerde işlenen en önemli unsur, Allah’ın birliği meselesidir ve ekseriyetle hece ile yazılır.
Kaygusuz Abdâl, bir ilâhîsinde;
“Herkes neyi arzu ederse onu bulur. Yalnız bunların hepsi Allah’ın birliğinde kendini gösterir. Yani, bülbül de, tûtî de, sarraf da hepsi kendi arzuladıklarını elde ederler. Ama bütün bu varlık-yokluk sırlarını yalnız Allah bilir…
vb” demektedir.
Kaygusuz, başka bir ilâhîsinde227 bir yandan “Yunus’un gül koklarken
onda Allah’ı buluşu228, diğer yandan da Hacı Bayram Velî’nin229 kalp-gönül-akıl üçleminde Allah’ın birliği’ni duyuşu..vb gibi özelliklerini” müştereken
taşımaktadırlar. Demek oluyor ki bu üç mutasvvıfın görüş-duyuş-inanç üçle-

225

İlâhîler hakkında daha fazla bilgi için bakınız: Güzel, 2006: 618-625.

226

İlâhîler, tarikatlarda şu isimlerle anılırlar: a. Âyin: Mevlevî tekkelerinde okunur. b. Tapuğ:
Gülşenî tekkelerinde okunur. c. Nefesler: ekseriyetle Alevî-Bektâşî tekkelerinde okunur.
Melamî’lerde “vahdet-i vücûd.” telkinleri hep “nefes”lerle yapılır. Bu tarz manzumelerde
rindane, kalenderane, istihzalî bir eda bulunur. Nefesler; gazel, koşma tarzında hece vezniyle yazıldığı gibi, sonradan aruz vezni ile de yazıldığı olmuştur. Bu nefesler, daha çok
“ayin-i cem” lerde saz eşliğinde makamla okunur. d. Duraklar: ekseriyetle Halvetî tekkelerinde ve zikrin iki faslı arasında bir veya iki zâkir tarafından okunur. e. Cumhurlar: Mevlevî ve Bektâşî dergahından başka tekkelerde herkes tarafından okunur.

227

		
		

Bu dünyanun misâli
Muazam şehre benzer

		
		

Velî bizüm ömrimüz
Bir tiz bâzâra benzer

228

Güzel, 2004: 590-591.

229

Güzel, 2004: 592-594.
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mi’ndeki müştereklikler hemen göze çarpmaktadır.230 Burada Kaygusuz’dan
bir örnek verelim:
Bülbül’e gülzâr gerek
Tûti’ye şeker gerek
Sarraf’a gevher gerek
Lâ-ilâhe illallah
…………..
Sâfi ol altun gibi
Tecelli kıl gün gibi
Leylâ di mecnûn gibi
Lâ-ilâhe illallah
Tesbih ü zikr eylegil
Allah’a şükr eylegil
Bu sözi fikr eylegil
Lâ-ilâhe illallah231
3. Esmâ-i Hüsnâ
Kaygusuz Abdâl’ın eserlerinde de Esmâ-i hüsnâ veya Esmâ-i şerîfe’de
Allah’ın en güzel, en şerefli isimleri çok sayıda geçmektedir. Bunlar da şunlardır:
“adl, afüvv, âhir, aliyy, alîm, azim, aziz, bâis, bâkî, bârî, bâsır, bâsit,
bâtın, bedi’, câmi’, cebbâr, celîl, darr, ehâd, evvel, fettâh, gaffâr, gafûr, ganî,
ha- bîr, hâdi, hâfid, hâfiz, hakem, hakîm, hakk, hâlik, halîm, hamîd, hasib,
hayy, kâbiz, kâdir, kahhâr, kavî, kayyum, kebîr, kerîm, kuddüs, latîf, mâcid,
mâli- kü’l-mülk, mâni, mecîd, melîk, metîn, muahhir, mucîb, mugnî, muksî,
muhyî, muîd, muizz, mukaddim, mukîd muksîd, muktedir, musavvir, mübdî’,
mü- heymin, mü’mîn, mümîd, müteâlî, müntekim, mütekebbir, muzill, nâfî,
nûr, râfi, rahîm, rakîb, ra’ûf, reşîd, rezzâk, sabîr, samed, selâm, semî’, şehîd,
şekûr, tevvâb, vâcib, vehhâb, vâhid, vâli, vâris, vâsi’, vedûd, vekîl, velî, zahîr,
zü’l- celâl-i ve’l-ikrâm’dir.
Kaygusuz, bu isim ve sıfatları eserlerinin hemen hemen hepsinde işlemiştir. Çünkü bu türde; Türklerin Müslüman oluşundan günümüze kadar esmâ-i
hüsnâ’ya dair pek çok manzum ve mensur eserler yazılmıştır.

230

Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram-ı Velî, Yaşamı, Soyu, Vakfı, TTK Yay., An-kara, 1989,
II:217.

231

Güzel, 1981: 175-176.
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4. Na’t
Na’t, “bir şeyi methederek anlatma, vasıflandırma”dır. Bu daha çok edebiyatımızda Hz. Muhammed’i methetmek maksadıyla yazılan manzum ve
mensur eserlerdir. Divân Edebiyatı’nda ve Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda, Hz. Muhammed için yazılmış pek çok na’t vardır. Ayrıca diğer peygamberler, veliler, din büyükleri, mürşitler, halifeler hakkında da na’tlar yazılmıştır. Na’tlar; divanlarda, tevhîd ve münacatlardan sonra yer almakla beraber,
sadece na’tla başlayan divanlar da vardır.
Kaygusuz, eserlerinde Hz. Muhammed’e övgü olarak pek çok motifleri
bir arada ifade etmektedir. Bu konuda iki örnek verelim:
				
		
		

Mustafa’nun cânı oldı ibtidâ
Evvelinde anı yaratdı Hüdâ

		

..................

		
		

Mustafa cânında sır idi cihân
Yirde gökde her ne kim var cism ü cân

		
		

Mustafa’nun cânı bu gevher idi
Ol güherde bunca hikmet var idi

		
		

Hak nazar itdi o gevher dirildi
Andan oldı bu cihânun bünyâdı232

				

232

-1-

-2-

		
		

Yüzün nûr-ı iman el-hamdü’li’l-lah
Kâşun mihrâb-ı cân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Dolaşdı boynuma bend-i âh
Zülfün gubâr-feşân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Cemâlün şem’inün tecellisinden
Nûr oldı her mekân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Senün ışkun benüm gönlüm içinde
Ayân oldı ayân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Bu genc-i saâdetün varlıgından
Pür oldı her virân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Suretün nakşına hayrân olupdur
Zemîn ü âsumân el-hamdü’li’l-lah

Gülistân, Ank. Gnl. Ktp., No: 645, s. 4.
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İki cihânda bu Kaygusuz Abdâl
Seni bilür hemân el-hamdü’li’l-lah 233

5. Gevher-nâme234
Gevher; kelime manası itibariyle, “elmas, cevher, inci, değerli taş, bir
şeyin aslı, esası. vb.” manalarında kullanılır.
Gevher; ıstılâhî manada ise; “Cenâb-ı Hakk, kendi kudretini göstermek isteyince vahdet deryası dalgalanır. Bu dalgalanmanın bir katresi olarak
“âdem”, dünyayı şereflendirir. Buradaki gevherin aslı, o Bir’dendir. Gevherin
bir adı da Mahmûd” dur.235
Kaygusuz’un Gevher-nâme adlı eserinin baş kısmında, Allah’ın birliği,
yüceliği, yaratıcılığını vahdet teorisi içinde verir. Mütekaiben de, Hz. Muhammed’in ahlakî güzellikleri, dünyaya Allah tarafından insanlar için rahmet olarak gönderilişi, güzellikleri ve daha nice vasıfları anlatılır. İşte bu Allah-Muhammed ikilemi içinde yazılan bu tür eserlere nazım türü olarak gevher-nâme
adını verebiliriz. Bu konuda da şimdilik en güzel örnek: Kaygusuz Abdâl tarafından yazılan Gevher-nâme’yi örnek olarak verebiliriz.
Eser; bir tevhîd bölümü ile başlar ve sonra şair, kendi hâlini hikâye ettiğini söyleyerek konuya girer ve şöyle der:
“Bu tenim yoktu, ben sadece candım. Katre değil, ummandım. Orada ay
ve güneş doğup batmazdı. Daima birlikti. Ayrılık, ölmek, dirilmek olmazdı.
O zaman ne insan ne melek ne de gökler vardı. Cümle varlık ancak “o” idi.
Cenâb-ı Hakk, kendi kudretini aşikâr kılmak diledi. Vahdet deryası dalgalandı. Beni kenara saldı. Menzilim derya iken katre oldu. Gevher deryadan harice düştü. Hikmetin aslı, o bir gevherdendir. Gevherin aslı da o, bir’dendir.
Gevherin bir adı da Mahmûd idi. Hakk âdem’i gevhere sedef eyledi. Yani
bu mülkü şereflendirdi. Maksat sedefteki incidir. Su dilersen bardağa değil,
ondaki suya bak. Bütün suların aslı bir’dir. O gevher, Hz. Muhammed’in canıydı. Onun için cümle âlem gülistan oldu. Hurinin, Cennetin, aklın, canın,
her şeyin aslı o gevherdendir.”
Daha sonra Hz. Peygamber’in nazarı lütfuyla bu eseri nazmettiğini söyleyen Kaygusuz, tevâzu tavsiye ederek eseri bitirir.

234

235. Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal Bibliyografyası, Ankara 1986, s.7.
Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal Menakıb-nâmesi, II. Baskı, Ankara 2020, s.233241; Mehmet Akalın, a.g.m., Fasikül 1, Sayı: 10.

235

Uluçay, Ö., Kaygusuz Abdal Sultan, İstanbul 1994, s. 29.
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Kaygusuz, bu eserini Hac ziyaretini yaptıktan sonra Medine’ye gelir. Medine’de yedi gün yedi gece kalır. Bu zaman içinde Hz. Muhammed’in kabri
başında onun bütün vasıflarını da ortaya koyarak bu “Gevher-nâme”yi söyler.
Daha sonra Hz. Peygamberin nazarı lütfuyla bu eseri nazmettiğini söyleyen
Kaygusuz, tevâzu tavsiye ederek eseri bitirir. Eser, mesnevî nazım şekliyle
söylenmiş ve 72 beyitten oluşmaktadır. Onda der ki:
Gevher-Nâme-i Baba Kaygusuz Sultan236
Fâilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1.

Es- selâm iy dürr-i deryâ-yı cemâl
Es- selâm iy âfitâb-ı bî-zevâl

2.

Es- selâm iy heşt-i cennet-i na’im237
Es-selâm iy bağ-ı erzân-ı nihâl

3.

İy şıfatun kulhü va’llâhu ahad
Her dem içinde kâdirsün her sâ’at

4.

Cümle sırrı sen bilürsin ey kadîr
Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr

5.

Cümle sensin mu’teber ü ihtisâr
Ol ki sensüzdür fişâr-ender-fişâr

6.

Cümle sensün âşikâre vü nihân
Yirde gökde cümle sensin cisme can

7.

Senden özge cümlenün hiç cânı yok
Pür- kemâlsin kudretün noksanı yok

8.

Mâlikü’l- mülksin kadîm- i lem- yezâl
Mahlukun hâliki sensin zü’l-celâl

9.

Degme bir zerrede bin dürlü ‘acab
Sen bilürsin sen kılursun iy çalab

10.

Kim ‘akıllar mât u ser- gerdân durur
Bü’l- ‘aceb kim kudretün andan durur

...

236

Kaygusuz abdal, Mar., v. 105a-107a

237

Güzel, A., Kaygusuz Abdal, III.Baskı, Ankara 2018, s.187.

157

158

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI (Hayatı-Eserleri-Metin-Sözlük-Kaynaklar)

6. Dolâb-nâme
Dolab, kelime manası itibariyle; “içine eşya konulan raflı veya rafsız
göz; hile, dek, dubâra; kuyudan su çıkarmaya yarayan ağaçtan veya demirden
yapılmış çark; devreden, dönen; bedestenin içindeki küçük dükkanlar’dır.
Dolab, ıstılahî manada ise; “Allah aşkı, Allah’a teslimiyet, Hakk’tan aldığını halka vermek, Mevlâ’nın insana verdiği acı-tatlı her nimete şükretmesi”
dir.
Dolâb-nâme; Allah aşkının terennümünü ifade eden, sorulu-cevaplı yazılan manzum eserlerdir.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda, Dolâb-nâme’nin birçok örneklerine
rastlanılmıştır. Ancak Kaygusuz’un Dolâb-nâme’si, bu türe en güzel örnektir.
Kaygusuz, Dolâb-nâme’de özetle şunları ifade ediyordu:
“Bir su dolabına niçin yüzünü daima suya sürdüğünü, bağrının niçin delik ve gözlerinin niçin yaşla dolu olduğunu, bu kadar zahmeti niçin çektiğini
sorar.
Dolap şöyle cevap verir:
Ben yüce bir doğada ulu bir ağaç idim. Dallarım göklere ulaşırdı. Kuşlar
dallarımda yuva yapardı. Bir gün bir şahıs gelip nacağı saldı. Bağrıma kement
taktılar, sokak sokak dolaştırdılar. Sonra vücuduma demir mıhlar çakıp beni
dolap yaptılar. O zamandan beri ben dost diye inilerim. Felek bal tattırdığı
herkese sonunda zehir sunmamış mıdır? Süleyman, İskender, Kayser, Kisra,
Sam sonunda yok olmadılar mı?”
Kaygusuz, neticede insanın ancak Allah’ın fazlına dayanması gerektiğini
söyleyerek şiiri bitirir. Dolâb-nâme sorulu-cevablı iki bölümden oluşur. Kaside nazım şekliyle yazılmış ve 70 beyit’ten ibarettir. Her iki bölüme ait birer
beyit ile örnek vermeye çalışalım:
Kasîde-i Dolâb-nâme-i Kaygusuz Abdâl238
Mefâîlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
1.

Su’âl itdüm bugün ben bir tolâba239
Didüm niçün sürersin yüz bu âba

238

Kaygusuz’un bu kasidesi hakkında bakınız: A. Güzel, Kaygusuz Abdâl, Ank. 1981 s. 55170; (Metnin tamamı için bakınız: A. Güzel, “Kaygusuz Abdâl’ın Eserlerinde Su Motifi”,
II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, II. C. Ank. 1982; Kaygusuz Abdâl Menakıb-nâmesi, s.124-127).

239

MA "tolaba"

Abdurrahman GÜZEL

Dolabın cevabı240
12.

Tolâb eydür eyâ çeşmüm çerâgı
İşidmege cevâbum aç kulagı

7. Esmâ-i Nebî:
Esmâ-i Nebî; kelime manası itibariyle, “Hz. Muhammed’in güzel isimleri” dir. Istılahî manada ise: Hz. Muhammed’in isimleriyle ilgili hususiyetleri,
Hz.Muhammed’in isimlerinin (m) harfi ile ifadesi ve bu ifadenin Onun son
peygamber oluşuna delaletidir.
Kaygusuz, eserlerinde Hz. Muhammed’i değişik isimlerle anar. Ona her
türlü saygıyı göstermekten geri kalmaz. Bunun en güzel örneğini de Gevher-nâme adlı eserinde görürüz.
Hz. Muhammed, madde ve mana âleminin sultanı, âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir. Dünyevi adı Ahmed’dir. Ahmed’den eğer
(m) harfini çıkarırsanız geriye ahad (bir/tek) kalır. Kaygusuz, Hz. Muhammed’i Ahmed, Mahmud, Mustafa, Kâsım, Hayrü’l-beşer…vb. adlar ile de şu
beyitlerle daha güzel bir şekilde anmaktadır.
Gökde Ahmed yirde Muhammed adı
Cennet ehli adına Kâsım didi
Taht-ı Serâ’da adı Mahmûd anun
Kıblesidür ol bu cümle insânun
Ol Habîbu’llâh adı hayrü’l-beşer
Aslı oldur dü cihânda ne ki var
Sen bu sırrı ol kişiye sor kim ol
Mustafa sırrına ‘âkil buldı yol241
8. Devriye
Kelime manası itibariyle devir, “dolanmak, dairevî bir hareketle dönmek”tir.
Istılâhî manada ise; ‘Bir şeyin kısa veya uzun bir hareketten sonra, ilk
vaziyetine dönerek, tekrar aynı hareketine geçmesidir” ki günümüzde bazı
bilim dalları devriyeyi bir meslekî terim olarak da kullanmaktadırlar.242 Bu
240

Bu başlık sadece AG Nüshasında mevcuttur.

241

Gülistân., Mar., v. 183a - b.

242

İslâm Ansiklopedisi, “Devir” maddesi, C.3, s. 558; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,
“Devir” maddesi, C. 2, s.280; Pakalın, M.Z., Osmanlı Tarih Deyimleri ve Tererimleri Sözlüğü, “Devir” maddesi, C.1, s.435.
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cümleden olarak devriye243; anatomi, astronomi, astroloji, felsefe, mantık, tıp,
tarih, edebiyat ve tasavvuf gibi disiplinlerle takvim hesaplarında, “belli bir
zaman”ı ifade anlamında da kullanılan bir türdür.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı bilim dalında devriye; “sudûr ve tecellî’nin, yani yaratılışın başlangıcı ve sonu, varlığın nereden gelip nereye
gidişi ve bu ikileme arasındaki safahatın edebî mahsullere yansıması, bunun
tasavvufî motiflerle ele alınışı”dır. Türk edebiyatında bu özelliklere dayalı
olarak yazılan edebî türe devriye adı verilir. Devriye türü eserler; klasik Arap
ve Acem mutasavvıflarında da görülmekle beraber, Türk edebiyatında fevkalade bir seviyeye ulaşmıştır.
Devriyelerin, bugüne kadar yalnız manzum yazıldığı sanılmıştır. Hâlbuki
devriyelere ait fikirlerin önce mensur eserlerle anlatıldığı, daha sonra da manzum olarak belli başlı nazım şekilleriyle yazıldığı görülmüştür.
Devriye türüne ait örnekleri, Yusuf Has Hacib, Ahmed Yesevi, Yunus
Emre, Kaygusuz Abdâl, Niyazi-i Mısrî vb’lerinin manzum ve mensur eserlerinde244 görmekteyiz. Özellikle de, tarafımızdan ilk defa neşredilen Niyâzî-i
Mısrî’nin müstakil bir Risâle-i Devriye245 adlı eseri de bulunmaktadır.
Kaygusuz Abdâl’ın, Budala-nâme’sinde mensur, Gülistân ve Mesnevîlerinde manzum olarak devriye nazım türü yer almaktadır.246
Kaygusuz’un Budala-nâme’sinden mensur bir Devriye örneği:
“Biz de bu kârhâneyi seyritmek istedük, pâdişâh-ı ‘âlem dilegümüzi kabûl idüp, bize insân donunı giydürüp bizi bu dünyâya gönderdi” diyerek söz
başlar ve devam eder:

243

244

Abdullah Uçman, “Devriyeler Üzerine Rıza Tevfik’in Yayımlanmamış Bir makalesi”, Türklük Araştırmaları Dergisi, S.7, İstabul 1991/1992, 537-564; “Hâşim Baba ve Devriyeleri”,
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 5, Güz 2001, s. 137-156.
Bak: Nusret Gedik, Türk Edebiyatında Manzum Devriyye, İstanbul 2018, 124-126, 133135.
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Güzel, Abdurrahman, “Niyâzi-i Mısrî’nin Gözden kaçan Bir Eseri, Risâle-i Devriye”, Türk
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“Hâlik’un emri beni kûzeger balçıgı gibi devrânun çarhı üzerine koyup
dolap gibi döndürdi. Gâh beni kûze düzdi, gâh boza düzdi, gâh kâse düzdi,
gâh sarâylarda kerpiç eyledi, gâh ayahlar altında hîç eyledi. Gâh gül eyledi
başa çıkdum, gâh kil eyledi hâke düşdüm. Gâh halk içinde ‘azîz eyledi, gâh
zelîl eyledi. Gâh insân, gâh hayvân eyledi. Gâh gezende yatdum, gâh hazîneye batdum. Gâh kul olup satıldum, dellâl olup satdum. Gâh oynayup utdum,
gâh bilmeyüp ütildüm. Gâh beni hakîm, gâh hâkim eyledi. Gâh kazzâz, gâh
bezzâz, gâh ‘attar, gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh berber, gâh zerger eyledi. Gâh aşçı, gâh başcı, gâh demürci, gâh kürekci eyledi. Gâh beni şarka ve
gâh garba iletdi. Gâh deryâda mâhî, gâh daglarda âhu eyledi. Gâh avcı oldum
avladum, gâh beni av eyleyüp avlatdı. Gâh okudum ‘âlim oldum, gâh ümmî
eyledi okudum.
El-kıssa dünyâda bir sıfat kalmadı bana itdürdi. Gâh şâkird itdi ögrendüm, gâh üstâd itdi, ögretdüm, gâh beni ataya ogul eyledi, gâh atayı bana ogul
eyledi gâh ana’ya beni kız eyledi gâh ana’yı bana kız eyledi, gâh beni tıfl idüb
anlara besletdi. Gâh anları tıfl idüb bana besletdi. Ve’lhâsıl ne başunuz agrıdayum nice kerre ata belünden ana rahmine, ana rahmünden cihana geldüm.
Nice kerre bulıt gibi havâya agdum, nice kerre yagmur gibi yire yagdum, nice
bin kerre çerende, gâh perende oldum. Nice bin kerre küfr ü îmâna karışdum
nice bin kerre gâh zulumât, gâh aydunlıga düşdüm. Nice bin kerre dürlü dürlü
cinlere karışdum nice bin hil’atler giydüm. Nice bin kerre dürlü yakalardan
baş gösterdüm. Nice bin yıllar âşinâlar gözetdüm, nice bin isimler ve lakablar
urundum. Nice bin sûretlerden göründüm.
Ve’l-hâsıl-ı kelâm bu nefis ‘askeri beni güçden güce saldı. Ve kabdan
kaba boşatdı. Şehr-be-şehr karye-be-karye gezdürdi. Dil ile ‘ayân ve kalem
ile beyân olmaz...”247
9. Vücûd-nâme
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda vücûd-nâme ile ilgili yazılmış birçok
manzum ve mensur eser bilinmektedir. Bu cümleden olarak Kaygusuz, insanoğlunun yaradılışını, Kur’an ve hadislerin ışığı altında tıbbî veriler doğrultusunda ifade etmektedir. Hatta öyle ki bu yaratılışı levh-i mahfuz’dan başlayarak yıldızlar, ay ve güneş, anâsır-ı erba’a ve insanın ana rahmine düşüşünü,
insanın doğuncaya kadar geçirdiği merhaleleri, hem tıbbi yöntemlerle hem de
tasavvufî sembollerle açıklamaktadırlar.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda vücûd-nâme türünde mensur olarak
Kaygusuz Abdâl’ın vücûd-nâmesi bunun en güzel örneğidir. Ayrıca Süleyman
247

Güzel, 1983: 135-152.
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Çelebi ve Azerî sahasında da yazılmış manzum vücûd-nâmeler de bu türün
örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Kaygusuz, Vücûd-nâme adlı eserinde bu türü, bizzat ortaya koyarken
doğrudan doğruya Mü’minûn Suresi’nin 12-14. ayetlerine (“Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir
karargâhta nutfe hâline getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumurta- et
parçası ) yaptık. Peşinden alakayı, bir parçacık et hâline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu
başka bir yaradılışla insan haline getirdik. Yapıp-yaratanların en güzeli olan
Allah pek yücedir.”) dayandırmaktadır.
Yukarıda görüldüğü gibi Kaygusuz, yaratılışın temelini ilâhî olarak ele
alır ve doğrudan doğruya konuya girer. Yani burada “insanın ana rahmine
düşmesini, nutfenin gelişmeye başlamasını, bunun yedi seyyare tarafından
terbiye edilerek insan vücudu hâline gelmesini” ayetlerin muhtevaları doğrultusunda anlatır.
Bu yedi seyyarenin tesirleri şu şekilde ifade edilir:
“Birinci olarak Zuhal terbiye eder kan olur, ikinci olarak Merih terbiye
eder et olur, üçüncü olarak Zühre terbiye eder kemik olur, dördüncü olarak
Şems terbiye eder ruh olur, beşinci olarak Utarit terbiye eder hareket hâsıl
olur, altıncı olarak Kamer terbiye eder vücuda gelir, yedinci olarak Müşteri
terbiye eder cihana gelir.”
On iki burç’un her biri şu insan uzuvlarına karşılık gösterilmiştir:
baş hamel, alın seratan, kollar sevr, eller cevza, gögüs esed, göbek mizan,
but kavs, kasık sünbüle, zeker akrep, dizler cedy, baldırlar devl, taban hut’tur.
Sonra âdemoğlunun dışındaki; burun, ağız, kulak gibi ve batınındaki; hayal, akıl, fikir gibi hususiyetlerden bahsedilir.
Âdemin doğumundan ölümüne dek şu dört vecih vardır:
“Birincisi

: Oglanlık’dur ki üç ay bahara müşâbihdir,

İkincisi

: Yigitlük’dür ki üç ay yaza müşhâbihdir,

Üçüncüsü

: Kırgıllık’dur ki (olgunluk) üç ay güze müşâbihdir,

Dördüncüsü : Pîrlük’dür ki üç ay kara kışa müşâbihdir.”
“Dört melek insanda şu uzuvlara müşâbihdir: kulak Mikâil’e, göz Azrâil’e, burun İsrafil’e, ağız Cebrail’e müşâbihdir.”
“Âlemdeki merâtib-i erbaadan;“kara kış şeriat gibidir, yaz tarikat gibidir,
güz marifet gibidir, bahar hakikat gibidir. Bunlar insanda Dahı şöyle gelir ge-
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çer: ana rahmi, şeriat gibidir. Cihana gelmek, tarikat gibidir. Cihanda durmak,
hakikat gibidir. Cihandan gitmek marifet gibidir.”
Âdemoğlu, yerde ve gökte var olan cümle eşyanın en güzidesidir: “Âdemin vücudunda üç yüz altmışaltı kemik ve dört yüz kırk dört damar, yedi yüz
yetmiş yedi sinir vardır.”
Bundan sonra Kaygusuz, “tâlibe rehber gerek olduğunu, kendi bildiğiyle
doğru yolu bulamayacağını, doğruyu bulması için de ilim gerektiğini” ifade
eder. Daha sonra “bütün eşyanın fenâ olduğunu, yalnız Allah’ın ezelî ve ebedî
olduğunu ‘Bu âlem olmazdan evvel on sekiz bin âlem içinde Hakk Celle ve
Teâlâ, kalmış içinde şeker ve güllab gibi vâki olmuştur.” şeklinde belirtir.
‘Kün!’ emriyle bütün mevcudatın yaratıldığını, yerin ve göğün sonsuzluğu karşısında hepsinin hayran kaldığını, bütün peygamberlerin Hakk’ı bulmak için hezâr be hezâr cehd eylediğini, nihayet son peygamber Hz. Muhammed’in bu kârhânenin aslını ve fer’ini beyan eylediğini” anlatır.
Daha sonra Kaygusuz, “Gizli kârhâneyi düzen kendini içinde gizledi.”
sözünü şöyle açıklar:
“Çünkü nişân dahı eşyâ içinde bulundı. İmdi her kim her şeyi görür,
Hakk’dan ayru nice görür? Bunlar Hakk’dan ayru degildür. Çünki Hakk teâla
hazretleri eşyaya mühît etmiş, yabanda aramanın aslı yokdur. Eşyada aramanın aslı budur ki delîli, âdemdir. Yâni insan-ı kâmil’dir.”
Kaygusuz Abdâl; “Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah’ındır. Allah
her şeyi kuşatır” mealindeki Nisa Suresinin 12. ayetini yukarıdaki sözlerine
delil olarak gösterir. “Bütün mekânların, sıfatların, gönüllerin, âlemlerin, varlıkların ve şekillerin Allah’a ait olduğunu” söyledikten sonra şu beyiti getirir:
Bir bâzâr kurdı ezelden her metâ’ı koydu
Ol kendü aldı kendi satdı bâzâr eyledi
10. Nasihât-nâme
Yazılış amacı, insanlara öğüt vermek ve doğru yolu göstermek olan nasihât-nâmeler, manzum veya mensur olarak kaleme alınmıştır. Bu eserler, kişilerin günlük hayatlarında kendi durumlarına daha güzel bir zemin hazırlamalarını temin ve bilgi vermek gayesiyle, mesnevi, kaside nazım şeklilleri ve
mensur olarak da yazılmaktadır. Daha çok kaside nazım şekliyle yazılan nasihât-nâmeler, mesnevî veya musammat nazım şeklinde de yazılabilmektedir.
Aynı zamanda pendnâme olarak da anılan nasihâtnâmelerde; dinî, sosyal
ve ahlakî birtakım öğütler verilerek çağın gereğine göre yaşamın bütün evre-
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leri için hazırlamak ve yetiştirmek esastır. Bundan dolayı pendnâmeler “nazma çekilmiş” ayet, hadis, hikmet, kelâm-ı kibar ve atasözleriyle doludur.248
Nasihât-nâmelerde insana yaşam sürecinde en doğruyu bulmak ve uygulamak yolunda hizmet önemli olduğu için dinimizin ve yüzlerce yıllık millî
kültürümüzün değerleri bir bütünlük içinde verilir. Ayet ve hadisleri hemen
atasözleri takip eder. Aynı zamanda yazıldıkları çevrenin sosyal ve tarihî durumu hakkında bilgi veren kaynaklar durumundadır. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda; siyaset-nâme olarak da vasıflandırılan bu eserlerin ilk yazılanları
hükümdarlara ve devlet büyüklerine nasihatleri ihtiva etmektedir.249
Türk edebiyatına, İran ve Arap edebiyatlarından geçen nasihât-nâme türü,
genelde ahlakîdir. Bunların içinde yalnız dinî nitelikte olanları, Kuran-ı Kerim
ve hadislerden birtakım örnek sözler alınarak yazılanları da vardır.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda ünlü nasihât-nâme, İran şairi Feridüddin Attar’ın Pend-nâme adlı eseridir. Türk edebiyatında birçok nasihatnâme
kaleme alınmış ve zengin bir nasihatnâme edebiyatı oluşmuştur.
Nasihât-nâme’lere tarihî seyir içerisinde bir sıralama yapacak olursak ilk
örnek Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’i ile Edib Ahmet Yüknekî’nin Atabetü’l- Hakâyık’ını göstermek gerekir.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın ilk mahsulü olan Kutadgu Bilig, iki
cihan saadetinin dünyada çalışarak ve ibadet ederek sağlanacağını belirtmektedir. Atabetü’l-Hakayık’ta da aynı esasların yer aldığını görüyoruz. Zaman
içerisinde son devrelere yaklaşıldıkça, nasihat kitaplarının daha çok babadan
oğula nasihatlar ihtiva eden şekillerde geliştiğini görmekteyiz ki Nâbî’nin
Hayriyye adlı eseri bunlardan biridir. Ayrıca Kutadgu Bilig’den sonra siyaset-nâme örneğini Kenzü’l-Kübarâ250 takip etmektedir.
Yunus Emre, Abdâl Mûsâ, Kaygusuz. Abdâl, Eşrefoğlu Rûmî ve Şah İsmail Hatayî’nin birer nasihâtnâmelerinin olduğunu da burada ifade etmek isteriz. Kaygusuz’dan bu nasihâtnâme ile ilgili bir örnek verelim:
Gel iy tâlib olan hayâli terk it
Hâmûş ol bu kamu makâli terk it
Sakın bî-hûde sözlerden dilüni
İrişdügün yire sungıl elüni
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Bu cihân sahrasında yol bekleme
Hakk’ı sen kendüzünden ayru görme251
……………
Uyuma gönül aç gözüni dört yanuna bak
Devşür ögüni kendüzüne kem ‘âkil olma252
Toprak ol ‘acîb tekebbür eyleme
Haddünden artuk keleci söyleme
……………
Kanda bir miskîn görürsen dut elin
Böyle varmışlar bu yolın evvelin
Gül olgıl bu yolda diken olmagıl
Yol varan miskîne düşmân olmagıl253
Gel i tâlib müstemî ol aç gözün
Neredesin çağlayıver kendüzün
Çün âdemsin hikmete zulm eyleme
Bir söz ki akla ziyândur söyleme
‘Ârif isen yile virme fursatı
Bilmek istersen bu ‘ilm ü hikmeti254
11. Salât-nâme
Salât, kelime manası itibariyle, “namaz” anlamındadır. Salât-nâme de,
“namaz hakkında yazılan eserlere” verilen isimdir. Bu hususta pek çok manzum ve mensur eser yazılmıştır, fakat bunların içinde, daha doğrusu edebiyatımızda salâtnâme türünde yazılan en güzel eser, Kaygusuz Abdâl’ın hece
vezniyle yazdığı manzum bir şathiyesidir. Kaygusuz Abdâl bu şiirinde; kendisinin namaz kılıp kılmadığı hakkında, başkaları tarafından yapılan dedikoduları, yarı öfkeli, yarı alaylı bir dille Emir Efendi’ye hitaben verdiği cevapta
görüyoruz. O, Emir Efendi’nin namaz hakkındaki sorularını cevaplar ve “Beş
vakit günlük namazı; vitir, cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını; bunların günlük ve yıllık olmak üzere rekât, selam, tahiyyat, sünnet, farz, vacip
sayılarını” toplamlarıyla birlikte verir.
251

Dil-güşâ, Mar., v. 212a; Güzel, A., Dil-güşâ, Ankara 1987.
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Onun bu manzumedeki şathiye tarzında verdiği matematiksel bilgiler ve
neticeleri, bugün dahi birçok ilgili kişiler tarafından hesap edilerek çıkarılamamıştır.255 Bu manzumenin muhteviyatı günümüzde bazı bakımlardan da
önemlidir.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda bir salâtnâme türü olarak kabul ettiğimiz Kaygusuz Abdâl’a ait bu Salât-nâme’den beş dörtlüğü örnek olarak
verelim:
1.

Ey Emir Efendi bana
Dahı namaz sorar mısın?
Tur haber vireyüm sana
Dahı namaz sorar mısın?

9.

Zatumdan hayran oluram
Farz ü sünneti kıluram
Bir yıllık namazı bilürem
Dahı namaz sorar mısın?

12.

Pirimizden olsun himmet
Yaradan Allah’a minnet
Yedi bin iki yüz yigirmi sünnet
Dahı namaz sorar mısın?

13.

Tamam oldı çünki namaz
Kimini okı kimin yaz
Altı bin yüz yigirmi farz
Dahı namaz sorar mısın?

15.

Bir namaz vardır cenaze
O da gelür bir gün bize
Kaygusuz gibi akılsuza
Dahı namaz sorar mısın?256

12. Minber-nâme
Bilindiği gibi minber; camilerde hatiplerin cuma ve bayram günleri çıkıp
hutbe okuduğu, cemaata göre mihrabın sağında bulunan 3-11 basamaklı, merdivenli kürsüdür.

255

Salât-nâme, Aahmed Sırrı Baba ve M. Y. Dağlı tarafından 12 dörtlük hâlinde neşredilmiştir. Hâlbuki elimizdeki yazmalara göre bu eser, 15 dörtlükten ibarettir. Aslında Salât-nâme,
Minber-nâmenin devamı gibidir. Bakınız: Güzel, A., Menâkıb-nâme, s.141-142.
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Minber-nâme’de; bu kürsü veya kürsülerde bulunan hatipler hakkında
veya hatipler tarafından söylenen ve yazılan eserlerdir. Bu hususda yazılmış
edebî eser pek fazla değildir.
Minber-nâme türünün ilk örneği de Kaygusuz Abdâl’ın Minber-nâme adlı
manzum eseridir. Bu eser; Kaygusuz’un bir cuma namazı esnasında, hatibin
kendisine bakarak söylediği sözler karşısında, hatibe verdiği cevaptır. Eser,
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
Bu olay, Kaygusuz Abdâl Menâkıb-nâmesi’nde şöyle anlatılır: “Kaygusuz, günlerden bir gün bir şehre gelir. Meğer kim o gün mübarek cuma günüdür. Müezzinler sela verirler. Halk da abdest alıp camiye koşar.
Baba Kaygusuz da abdest alıp camiye gelir, minberin karşısında iki rekât
tahiyyat namazını kılar, selam verir, dua ve sena kılar, sakin olur. Daha sonra
ezan okunur. Cuma sünneti kılınır ve akabinde hatip minbere çıkar ve hutbeyi
okur. Arkasından kamet okunur, cuma namazı kılınır, dua ve sena olur, namaz
biter. Bundan sonra hatip, bir kürsü üzerine çıkıp, halka vaaz ve nasihat etmeye başlar. Meğer bu kürsü minbere yakın idi. Cemaat dağılmayıp oturdular.
Onun vaaz ve nasihatını dinlemeye başladılar.
Kaygusuz da, oturduğu yerden kalkmayıp cemaatle beraber manen
göz-kulak olup hatibi dinledi. Ol hatip (vaiz), oturdugu yerden bakıp karşısında Baba Kaygusuz’u gördü. Bir sakalı kırkık, üryan ve büryan ve giryan
bir derviş oturur. Vaiz efendi başladı Cehennem’in kapısını açmaga; ‘Sakalını
kırkan, üryan olanlar giremez Uçmağa’ deyip bazı sözler söyledi. Halka vaaz
ve nasihat eyledi. ‘Namaz kılmayanların hâli şöyle olur ve namaz kılanlar
böyle olur’. Velhasıl çok türlü temsiller getirdi, hikâyetler eyledi.
Baba Kaygusuz, anun sözini işitti. Fi’l-hâl oturdugı yirden ayak üzerine
turı-gelüb gönli cûşa geldi ve ‘Akıl ile hâli bildüm. Hakk’ı buldum.” diyerek
minberi tepenler ve halkı irşad etmeye kalkanlar; özünden geçmeden Rabbını bilemez. Allah’ı bilmek için benliği bırakmak gerekdür. Mahrem-i esrâr
olmak için dünya kavgasına uymamalıdur. Nefs atına binenler birbirlerinin
ayıbunı gözetirler; gönüllerinde türlü fitneler üretirler; birinin ondugunu diğeri istemez. Dünyada malı olanın dostu çok olur. Kendi hâlinde olan âşıklara
ise (iş sevmez eşek) dirler. Arifler Hakk’dan başka bir şey bilmez. Digerleri
ise bir sözi bin söz ederler ve dogru yolu bırakub egri yola giderler. Söz ile
Hakk’ı bulmak mümkün olsaydı bütün fakihler arşa çıkardı.” dedi.
Daha sonra Kaygusuz; dünyada Şeytanın fitnesiyle kavganın çoğaldığından; âlim, sofi, derviş … herkesin şöhret sahibi olduğundan şikâyet ederek de
“Ko sözi fârig ol Kaygusuz Abdâl
Ki sözden açılur cümle kîl u kâl”
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beyitle konuyu bitiriyordu.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda, Kaygusuz Abdâl’ın, Minber-nâme-i
Kaygusuz257 adlı eseri bu nazım türünün en güzel örneğidir:
Vezni: mefâ’ilün mefâ’ilün fe’ûlün
Eyâ ’akl ile ’irfânem diyenler
Eyâ mülke Süleymânem diyenler
Eyâ bildüm diyenler cümle hâli
Eyâ vardum diyenler togrı yolı
Hakk’ı bildüm diyü irşâd idersün
Yetersün258 minbere feryâd idersün
………………
Âşık olsam adum tenbel Alâyî259
Eger sofu isem dirler mürâyî
………………….
Eger âlim eger sofî vü derviş
Hemân şöhret olupdur cümleye ceyş260
Tanrı Settâru’l-’uyûb’dur hem Kerîm
Hem Rahîmdür hem’Alîmdür hem Halîm261
Sözi ko fârig ol Kaygusuz Abdâl
Bu sözden açılur bunca kîl ü kâl
Gönül Hakk’un evidür bî-gümân bil
Dudag anun kilididür dili dil
13. Nevrûz-nâme
Nevruz, kelime manası itibariyle, “yeni gün, güneşin koç burcuna girdiği
gün olup Rûmî 9 Mart’a rastlar, ilkbaharın başlangıcı ve celâli takvimine göre
yılbaşıdır.”
257

Kaygusuz Abdâl’a ait bu mesnevi, daha önce; Güzel, A., “Minber-nâme ve Salat-nâme”
başlığı altında, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, Ankara 1984,
s.29-37’de neşredildi.

258

MA “tepersün minberi”

259

MA “Alâ’î”

260

MA “cümle cünbiş”

261

MA “hem halîmdür, hem alîm”
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Türk-İslâm klasiklerinden biri ve Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın ilk
eseri olarak kabul ettiğimiz Yusuf Has Hacîb’in Kutadgu Bilig adlı eserinde
de oldukça canlı tabiat tasvirleri yapılarak baharın gelişi, ağaçların yeşiller
giymesi, tabiatın al ve kızıl renklerle süslenmesi262 en güzel şekilde anlatılmaktadır.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın meşhur şairlerinden Kaygusuz Abdâl,
nevruzu şu şekilde tasvir etmektedir:
“Bahar mevsimi gelmiş ve bütün cihan yeşillere bürünmüştür. Kâinat
âdeta Cennete dönüşmüştür. Çiçekler bin renk ile boyanmışçasına rengârenk
olmuştur. Kimi kızıl, kimi ak, kimi de âşıkların benzi gibi sapsarıdır. Menekşe
nazara gelerek baharı muştulamıştır. Reyhan çadırını açmış, goncasının yanakları kızarmış, lâle gelin gibi eline kına yakmış, zambak da gül bahçesinde
nazla salınmaktadır. Bülbül seher vakti ötmekte; ördek, kaz, üveyik, bıldırcın,
su kenarlarına konmaktadır”:
Erişti bâd-ı nevruz gülsitâna
Gülistân vakti yetti kim uyana
Tamamet yeryüzü cünbişe geldi
Behişte benzedi devr-i zemâne
Gülistân goncesin açtı donandı
Divâne oldu bülbüller divâne
Yine sîmurg’e haber verdi hüdhüd
Otağın başına konmuş şahâne
Güvercin çifti ile ötegeldi
Dudak dudağa verdi canı câne
Kışın hâmuş olan kuşlar aceb kim
Firâk u derd ile geldi lisâne263
Yine bülbül gülistan arzu kıldı
Tûtî’ye şekker ü baykuş virâne
Zihî fasl-ı bahar ü revnak-ı gül
Zihî zevk u sefa nam ü nişâne
Bezendi dağ u sahra nûr-ı rahmet
Nihâni neslihan geldi iyâne
262

M. Abdulhalûk Çay, Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1988, s. 71-73.

263

Abdurrahman Güzel, XIV-XV. Yüzyıl Edebiyatımızda Nevrûz ve Nevrûziyeler, AKM Yayını, Ankara 1995, s. 95.
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Eğer bildinse hoş Kaygusuz Abdâl
Yüzün hâk eylegil pîr ü cüvâne
14. Nutuk
Nutuk, kelime manası itibariyle; “söz, lakırdı, konuşma, nutuk, söylev,
bir kalabalığa karşı söylenen söz söyleyiş, ikna edici, inandırıcı mahiyette söz
söyleme, kuvvet ve hassas durumları ifade eden manzum ve mensur ifadeler”dir.
Nutuk; ıstılahî manası itibariyle de; “tarikate yeni girecek olan müritlere,
onun rehberi olan mürşitler tarafından tarikatın âdab ve erkânını, derecelerini
öğreterek irşat etmek maksadıyla söylenen manzum eserler”dir.
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda, dün var olan, manzum ve mensur nutuk nazım türü bugün de varlığını sürdürmektedir.
Bu cümleden olarak Kaygusuz Abdâl’ın bu türde yazdığı birçok nutuk
örnekleri elimizdedir.
O, bu eserlerinde, ‘Allah’a hakiki manada kulluk edecek veya insân-ı kâmil olacak kişinin, insan olarak doğup, insan olarak yaşaması için mutlaka
edeb öğrenmesi’ gerektiğini telkin eder. Kaygusuz’a ait iki dörlük ile bir nutuk
örneği verelim:
İy özin insân bilen
Var edeb öğren edeb
(İy) edeb erkân bilen
Var edeb öğren edeb
……………
Kaygusuzt Abdâl uyan
Işkı bil ışka boyan
Şöyle dimişdür diyen
Var edeb öğren edeb264
15. Şathiye
Türk edebiyatında oluşan şathiyât türü, sonradan bazı şairler tarafından
dinî ve tasavvufî ölçütlerden uzaklaştırılmış ve bu sebeple de bazı kesimlerde
bu tür küfriyattan sayılmıştır. Halbuki şathiyeler; edebiyatımızda, özellikle
Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatında bazı tasavvufî remiz ve rumuzlar ile Hakk’a
ulaşmanın yolları, dinî ve tassavufî konularının daha kolay anlaşılması ve top264

Güzel, 1983: 178-180.
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lumun belli başlı kesimlerine mesajlar verilmesi hedeflenmiştir. Bu cümleden
olarak biz de burada edebiyatımızda bir tür olarak gelişen şathiyenin kelime
ve ıstılahî manaları üzerinde kısaca durmaya çalışacağız.
Bilindiği gibi şathiye, kelime manası itibariyle “dudaklarda bir tebessüm
uyandırmak maksadıyla söylenen manzumeler” dir.
Istılahî manada ise şathiyyat; “ilâhî kitap ve sözlerde, Kur’ân-ı Kerim ve
Hadisler’e dayalı geçen veya sûfîlerce belli makamların sırlarını izah eden,
rumuzlarla örtülü kalbî ve hissî ifadelerdir. Sûfîlerin; Tanrı’ya yaklaşmaları
ve Tanrı’yı bütün benliklerinde bulmalarındaki hâllerdir. Tıpkı Hallac-ı Mansur’un;
“Ene’l-Hakk!” veya başkalarının,
“Ben Hakk’ın bekâsı ile bâki, O’nun varlığı ile varım.” demesi gibi duyuş
ve ifadelendirilişlerdir.265
Şathiyatın kökü; “şath” kelimesinden gelmektedir.
Ali Şir Nevâyî’nin, Nesâyimü’l-Mahabbe adlı eserinde, Şeyh Râzbihân’ın
şathiyât şerhinden bahsederken, “işaret dili ile sözleri var” diyerek şathiyatın
kısaca tarifini de vermektedirler.266
Yunus Emre’nin “Çıktım erik dalına / Anda yedim üzümü “ şerhini yapan
Niyâzî-i Mısrî ise; “Gerçi görünüşte alay ve istihzaya ve çocuk eğlencelerine
benzer, ama bâtinen Allah’ın sevgilileri olan gelinleri, ilâhî sırlar ve hakikatlar
manası bağlamında bakirelerin yüzlerini nâmahremlerden örtmek için çekilmiş duvak ve nikap gibidir. Ta ki, nâmahrem gözü görmeye ve eli ermeye”,
demekle Yunus Emre’nin bu beyitte ifade etmek istediği mananın; “her bir
âşık bu yolda pek çok nişanlar vermiş, fakat bu nişanların en mükemmelini ve
en güzelini Yunus’tan başkası verememiş” demektedir.267
Mehmet Fuad Köprülü, Yunus Emre hakkında; “Yunus Emre’nin ahlâkî
ve felsefî manzumeleri yanında pek az şathiyyât-ı sofîyâne şeklinde şiirlerine de rastlanır”268 diyerek, meselenin ilk habercisi olmuştur. Çünkü Köprülü, yine aynı eserinde Mevlânâ’nın bir Farsça şathiye gazelini iktibas ederek,
açıklamalarda bulunmaktadır.269
265

Daha geniş bilgi için bak: Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı,
8. Baskı, Ankara 2018, s.932-939.

266

Ali Şîr Nevâyî, Nesâyimü’l Mahabbe, Haz.: Erarslan, Kemal, İstanbul 1979, s.37.

267

Ahmet Kabaklı, Yunus Emre, Toker Yay. , İstanbul, 1978, s. 144.

268

Köprülü, 1976: 297.

269

Köprülü, 1976: 298.
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Kaygusuz Abdâl’ın da birçok şathiyatı bulunmaktadır. Bu cümleden olarak onun; “Yücelerden yüce gördüm, erbabsun sen koca Tanrı”270, “Bir kaz
aldım ben karıdan”271, “Kaplu kaplu bağalar”272, “Yamru yumru söylerim”273,
“Benk ile seyretmeğe”274, “Bugün bana bir paşacuk”275, “Filibe’de bir koca karı”276, “Edrene şehrinde bugün”277, “Yanbolu’da bir karı”278 matla mısralarıyla
başlayan şiirlerini örnek verebiliriz.
Ayrıca Kaygusuz’un; bilinen bu dokuz şathiyesinin yanında, ilk defa tarafımızdan neşredilen “Dinle imdi şu ben beni ögeyim” matla mısraıyla başlayan şathiyesi de son derece dikkat çekici bir eserdir.279
Kaygusuz Abdâl, şathiyelerini, hem hece vezni, hem de aruz vezni ile
söylemiştir. Şimdi Kaygusuz’dan iki şathiye örneği verelim:
			

-I-

Bu âdem didükleri, el ayakla baş degül
Âdem ma’nâya dirler, surat ile kaş degül
Gerçi et ve deridür, cümlenin serveridür
Hakk’un kudret sırrıdur, gayra bakmak hoş degül
Âdem ma’nâ-yı mutlak, âdemdedür nutk-ı Hakk
Âdemden gafil olma, o hayâl ya düş degül
Âdem gerek su gibi, arı olsa arınsa
Âdem oldur iy hoca, nefsi de serkeş degül
Âdemdedür külli hâl ilm ü hikmet güft ü kâl
Âdem katında âdem, dâne-i haşhaş degül
Âdem odur iy hoca, gıdası ma’nâ ola
Maksud âdemden ahı, çubiya tutmaş degül

270

Köprülü, 1976: 340.

271

Boratav-Fıratlı, 1943: 50-51; Kocatürk, 1970: 149-151; Gölpınarlı, 1953: 52-54.

272

Boratav-Fıratlı, 1943: 45-46; Kocatürk, 1970: 144-146; Gölpınarlı, 1953: 44-46.

273

Boratav-Fıratlı, 1943: 47-48; Kocatürk, 1970: 147.

274

Boratav-Fıratlı, 1943: 44-45.

275

Kocatürk, 1970: 147-148.

276

Kaygusuz Abdâl, Dîvân, Mar.V.334a-b; Kocatürk, 1970: 151-153.

277

Kaygusuz Abdâl, Dîvân, Mar.V.333a-b.

278

Kaygusuz Abdâl, Dîvân, Mar.V.333-334a.

279

Güzel, 1983: 176.
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Kendü özini bilen, masadın bulan kişi
Hakkı bilen doğrudur, yalancı kallâş degül
Bu Kaygusuz Abdâl’a, ‘âşık dimem dünyâda
Nakş u sūret gözedür, maksûdı nakkâş degül
			

-II-

Kaplu kaplu bağalar, kanatlanmış uçmağa
Kertenkele dirilmiş, diler Kırım geçmeğe
Kelebek ok yay almış, ava şikâra çıkmış
Donuzları korkutur, ayuları kaçmağa
Ergene’nün köprisi, susuzlıkdan bunalmış
Edrene Minâresi, eğilmiş su içmeğe
Kazana balta koydum, çervişin deremezem
Çuval çayırda gezer, segürdüben kaçmağa
Allâh’umun dağında, üçbin baluk kışlamış
Susuzlıkdan bunalmış, kağnı ister göçmeğe
Leklek Koduk doğurmuş, ovada zurna çalar
Balık kavaka çıkmış, söğüt dalın biçmege
Kelebek buğday ekmiş, Mânisa ovasına
Sivrisinek dirilmiş, ırgat olup biçmege
Bir Sinek bir deve’nün, çekmiş budın koparmış
Salunuban seyirdür, bir yâr ister kaçmağa
Bir aksacuk karunca, kırk batman tuz yüklenmiş
Gâh yorgalar gâh seyirdür, şehre gider satmağa
Donuz düğün eylemiş, ayuya kızın virmiş
Maymun sındı getürmiş, kaftan gönlek biçmeğe
Deve hamama girmiş, dana dellâklık ider
Susığırı nâtır olmuş, nöbet ister çıkmağa
Kaygusuz’un sözleri, Hindistan’un kozları
Bunca yalan söyledün, girer misin Uçmağ’a?
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYGUSUZ ABDAL’IN ESERLERİNİNİN
DİL-ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE ANLATIM ŞEKİLLERİ
A. GRAMER ŞEKİLLERİ VE SÖZ VARLIĞI
1. Gramer Şekilleri
Kaygusuz Abdal; XIV. asır sonlarıyla XV. asrın ilk yarısında yaşamış bir
sanatkâr olarak, gramer şekilleri bakımından tabiîdir ki ‘Eski Anadolu Türkçesi’nin bütün husûsiyetlerini taşımaktadır. Kaygusuz’un eserleri sadece dil
bakımından olmayıp, kültürel boyutuyla da incelenmemiz icap eder. Biz,
onun yaşadığı devri aksettirdiğini göstermek için eski gramer şekillerinden
bazılarını veriyoruz.
danlacuk, datlucuk (Mar., v. 101.b);
bular “bunlar” (Gülistân, Mar., v.
163a
dogupdur (Budalâname, s. 2)
çekebilmez (İkinci Mesnevi, Mar., v.
110b)
insandıgun “insan olduğunu” (Mar.,
v. llb);
vuruban (Mar., v. 291a)
göricek (Gülistân, Ank. Gnl. Ktp.,
Nu: 645, s. 48);
bilicegez (Mar., v. 311a);
olaldan “olalıdan beri” (Mar., v.
317a);
gönülden yana “gönüle doğru”
(Budal-anâme, s. 7)

sencileyin (Birinci Mesnevî, Mar., v. 82a);
dimezem (Budalanâme, taş basması, s. 5)
işitgil (Mar., v. 73b.);
elün dutdığı (Mar., v. 73b);
idüben (Mar., v. 319b);
gelübeni (Mar:, v. 307b.);
olıcagaz (Mar., v. 297a)
uçmadın (uçmadan” (Mar., v. 315a)
varınca “varıncaya kadar” (Vücûd-nâme, İ.
Ü. Ktp., nu: 6817, v. 7b);
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2. Söz Varlığı
Kaygusuz’un kelime hazinesi son derece zengindir. Onun eserlerinde
hayâtın her safhasına âit kelimelere rastlamâk mümkündür.
-Allah, Tanrı, Çalap, Hak, Hüdâ, Mevlâ, ezel, ebed, tevhid, vahdet, birlik,
ikilik, Uçmak, hûri; gılman, Tamu, Cennet, Cehennem, kürsü, kalem, levh,
sırat, sıfat, zat; hikmet, sır, ilm-i ledün, pinhan, mânâ, ışk, gönül, öz, kendüz,
nefs, âlem, âsuman, gün, ay, yıldız, yir, derya, umman, deniz, bahr; mevc,
katre, zerre, vücûd, ten, cisim, imân, küfür, Müslüman, tersâ, zünnar, güman,
insan, şehir, bazar, çarşu, mahalle, kûşe, velî, evliya, derviş, pîr, ışk eri, yol
eri, delil, abdal, mürîd, tâlib, âbid, zâhid, âkıl, sâdık, ,akl-ı maâş, akl-ı maâd,
söz, keleci, külhan, virâne, gene, harâbât, meyhâne, sâki, tevâzu, kibir, tekebbür, hasud, sâlûs, fodulluk, ibâdet, namaz gibi dînî ve tasavvufî terimler ve
kelimeler;
- Şeker, gülbeşeker, helva, bal, pâlüze, güllâb, ballı kaygana, kaymak,
yağ, tuz, ekmek, yufka, kalın yufka, çörek, arpa çöreği, darı çöreği, pilâv, pirinç, bulgur, tarhana, keşkek, erişte, kebap, büryan, kavurma, yahnı, et, burma,
kalye, samsa, zeytin, soğan, havuç, hurma, şeftâli, zerdâli, üzüm, elma, armut,
erik, kiraz, karpuz, düglek, koz, fındık, fıstık, leblebi, kuru üzüm, bâdem, cacık, ayran, su şerbet, gibi yiyecek, içecek, tatlı ve yemek adları;
- At, katır, eşek, har, marsuvan, sığır, öküz, dana, deve, buğra, koyun, koç,
köpek, it, sek, çetük, kurt, arslan, şîr, fil, dilkü, nenenk, âhû, geyik, gazal, mâr,
yılan, karınca, mâr; balık, bülbül, andelîb, hezaran, baykuş, şahbaz, şâhin,
fâhte, karga, kerkes, kuzgun, zağ, akbaba, tûtî, kumru, tâvûs, yarasa, leğlek,
serçe, saksağan, kaz, kelebek, gibi hayvan isimleri;
- Gül, diken, hâr, gonca, nesrin, nesteren, benefşe, nergis, pamuk, penbe,
buğday, arpa, pelût, çınar, servi, kavak, incir, gibi bitki isimleri;
- Altın, zer, gümüş, sîm, demür, polad, bakır; tûtiyâ, incü, yâkut; lâl, lü’lü,
mercan, sedef, gibi maden isimleri;
- Kepenek, börk, don, tennûre, ayna, mir’at, gözgü, sındı, iğne, kılıç, yay,
ok, çevgen, çeren, top, satranç gibi eşya isimleri;
- Ney, kanun, çeng, def, saz, rebâb, tabl gibi mûsikî âletleri isimleri Kaygusuz’un zengin kelime hazinesini gösteren örneklerdir.
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B. BUGÜNE GÖRE ARKAİK KELİMELER
Bugün kullanmadığımız pek çok kelime, Kaygusuz’un eserlerinde sık sık
kullanılmaktadır.
Aşağıda liste hâlinde verilen kelîmeler; Kaygusuz’un eserlerinde geçen
bütün kelimeler olmayıp, bugün kullanılmayan veya herkesçe iyice bilinmeyen kelimelerdir. Bu listede sâdece birkaç örnek olmak üzere bâzı kelimelerin
metinde geçen mânâları ile hangi eserde geçtiği verilmiş, öbür mânâları üzerinde durulmamıştır.
alda- “aldatmak” (Dîvan, Mar. v. 332a); kırgılluk “olgunluk çağı”
(Vücûdnâme, v. 5a);
anaru “ileriye doğru” (Mar., v. 234a);
kiçi “küçük” (Mar., v. 236a);
argaç “dokumacılıkta bezin enine atılan kimiş “bırakmak”
iplik”
(Ank. Gnl. Ktp., nu: 645, s. 47) ;
(Kitâb-ı Miğlâte, İstanbul Bel. Ktp., O.
Ergun, Bl:, nu: 663, s. 225);
arış (Kitâb-ı Miğlâte, s. 225) ;
kuç- “kuçaklamak” (Mar., v. 334b);
assı (Menâkıb-nâme, 13). ;
mundak “bunun gibi, böyle”
(Mar., v. 305b);
bay “zengin”
mûş “fâre” (Mar., v. 128a); ög “akıl”
(Ank. Genl. Ktp.; nu: 645, s. 56) ;
(Mar., v. 133a) ;
Benille- “korku ile uykudan sıçramak”, öküş “çok” (Mar., v. 79a) ;
(Miğâb-ı Miğlâte, s. 150);
öndün “önceden” (Mar.; v. 191a)
bezek “(Mar., v. 129’b, 130b);
özge (Mar., 111b, Miğlate, s. 163);
bigi “gibi”
(Mar., v. 97a, 110b; 111a, 299b)
börk (Mar., 77b, 113b);
nöker “maiyet memuru, hizmetçi”
(Mar., v. 132a);
alab, (Mar., v. 32b);
sağış “sayı, adet, mikdar, hesap”,
(Mar., v.)
çemren- “paçayı sıvamak” (Mar., v.
san- “düşünmek” (Mar., v. 229a);
119a) ;
çetük “kedi” (Mar., v. 111b);
sarlan- “sarılmak” (Mar., v. 333b);
çevgân (Mar., 107b);
sayru “hasta” (Mar., v. 167b) ;
çögündür “pançar” (Mar., v. 128b);
nesene “nesne” (Mar., v. 153a) ;
dak dut- “tariz etmek, kusur bulmak”,
sın- “kırılmak” (Mar., v. 81a)
(Mar., v. 315a);
daş “dış” (Mar., v. 331a);
sındı “makas” (Kitâb-ı Miğlâte, s. 223);
değme “her hangibir” (Mar., v. 101.b)
soyla- (Mar., v. 211b);
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don “elbise” (Mar., v. 300b);
döhül (Gülistân, Mar., v. 185b);
dükeli “çok bütün”
(Kitâb-ı Miğlâte, s. 173, 205) ;
düriş “çalışmak çabalamak”
(Dîvan, Mar., v. 333b);
eğin “sırt, omuz”
(Budala-nâme Taş basması,s. 7);
em- “ilâç derman”
(Dil-güşâ, Mar., v. 233b)
esriklük “sarhoşluk”
(Budalânâme, s. 12);
eyit- “söylemek” Birinci Mesnevi, Mar.,
v. 79a)

sünük “kemik” (Mar., v. 333b)
Tamu- “Cehennem” (Mar., v. 178a)
tapşur- “emanet etmek” (Mar., v. 178a);

galaba “kalabalık”
(Kitâb-ı -Miğlâte, s. 162) ;

ulaşık “muttâsıl” (Mar., v. 167b);

teki “gibi” (Mar., v. 111a);
tınma-“ses çıkarmamak”
(Kitâb-ı Miğlate, s. 155)
tor- “ağ” (Mar., v. 114a);
töre (Mar., v. 90a);
Uçmag: Cennet (Mar., v. 76b, 125a)
ugrı “hırsız” (Mar., v. 81b, 124b) ;

gözgü : ayna
uşda- “ufalamak” (Mar., v. 83b, 308,
(Ank. Genl. Ktp., nu: 824/1-2, v. 8b);
334b);
ır – “ayrılmak”
uşda “işte” (Mar., v. 214a);
(Vücûdnâme, İ. Ü. Ktp., nu: 6817, v.lb);
ıssı “sahibi”, (Mar., v. 7a)
harcı “has olmayan”
(Ank. Gnl. Ktp., nu: 645, s. 44)

üstün “çatıyı tutan direk” (Mar., v. 233a)
üzil-“kopmak” (Mar., v. 233a);

kakı- “öfkelenmek”
(Kitâb-ı Miğlâte, s. 150);
kancarı “nereye” (Mar., v. 58a)
kanı “hani, nerede” (Mar., v. 98a) ;
karabaş “câriye” (Mar., v. 333b)
keçel “kel”
(Kitâb-ı Miğlâte, s. 185; Mar., v. 185a)
keleci “söz” (Mar., 82a, 104b);

viribi–“göndermek” (Saray-nâme, Mar.,
v. 7a)
yancuk “kese, cüzdan” (Mar., v. 110a);
yarag “hazırlık” (Mar., v. 92a)
yarakla – “hazırlamak” (Mar., v. 305b)
yarı “yardım” (Gülistân, Ank. Gnl.,
Ktp., nu: 645, M s.44)
Yavı “yakın” (Mar., v.107a)
yay, yaz,( Marb. V. 84b).

kendüz- (Gülistân, Ank. Gnl, ktp., nu:
824/1-2, v. 15a; Mar., v. 107a);
kıran “kenar” (Mar., v. 334a);

yenil- “yeni, henüz, yeniden” (Mar.,.v.
334a);
yören- ‘yaklaşmak, dolaşmak’ (Mar., v.
284b)
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C. ANLATIM ŞEKİLLERİ
Kaygusuz’un ifâde tarzı sâde ve açıktır. O, tasavvuf konularını; halkın
anladığı basit kelimelerle, benzetmelerle ve sâde bir şekilde verir.
Kaygusuz’un eserlerinde, tahkiye’den delil ve ispat yoluna kadar bütün
anlatım şekillerine rastlamak mümkündür. Onun kullandığı anlatım şekillerini, birkaç örnekle göstermeye çalışalım:
1. Nasihat ve Hitap Yoluyla Anlatma
Bilhassa mesnevîlerde ve mensur eserlerde Kaygusuz’un tasavvuf umdelerini anlatırken “nasihat verme” usûlüne başvurduğunu görüyoruz:
Gel iy tâlib olan hayâli terk it
Hamûş ol bu kamu makâli terk it
Sakın bî-hûde sözlerden dilüni
İrişdügin yire sungıl elüni
Bu cihân sahrasında yol bekleme
Hakk’ı sen kendüzünden ayru görme280
Var var i gönül dîn yolına sen gâfil olma
Dînüni hâsıl eyle gönül bî-hâsıl olma
Uyuma gönül aç gözüni dört yanuna bak
Devşür ögüni kendüzüne kem ‘âkil olma281
Toprak ol ‘acîb tekebbür eyleme
Haddünden artuk keleci söyleme
Kanda bir miskîn görürsen dut elin
Böyle varmışlar bu yolın evvelin
Gül olgıl bu yolda diken olmagıl
Yol varan miskîne düşmân olmagıl282
“İmdi iy şükr ü zikr eyleyen sâdıklar, iy Allâh’a ibâdet kılan âşıklar!
Hak Tebâreke ve Teâlâ bu sarâyı kullarına ibâdet idecek yir eyledi. Ya’nî gele
Hakk’un kulları bu sarâyı göre, tâ’ata meşgûl ola, bu saray nakşına gönûl
bağlamaya...”283
280

Dilgüşâ, Mar., v. 212a.

281

Gülistân, Ank. Gnl., Ktp., nu: 824/1, v. 12a.

282

Birinci Mesnevî, Mar., v. 82a.

283

Saraynâme, Mar., v. 25a.

181

182

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI (Hayatı-Eserleri-Metin-Sözlük-Kaynaklar)

“Müslüman olmagun ‘bir şartı budur ki Tanrı’yı hâzır göre, peygamberden utana, edebsüz olmaya, ‘âdetsüz iş işlemeye, özinden uluya küstah olma,
özinden kiçiye tekebbür olma, kavlünde dürüst ol, hasûd olma, bahillik eyleme, yalan söyleme...”284
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi Kaygusuz, iyi bir Müslüman’ın
yapması ve yapmaması gereken şeyleri (emir ve nehiyleri) gayet açık ve sâde
bir dille anlatmaktadır. Bu tür anlatım tarzında onun “emir kipi” ni kullandığı görülmektedir. Nasihat tarzında, dikkati çeken hususlardan biri de Kaygusuz’un öğüt vermeye başlamadan önce, “gel iy tâlib, iy gönül, iy can, iy insan,
iy Hakk’ı isteyen, iy’akl-ı kâmil, iy gâfil” gibi hitaplarla söze başlamasıdır.
Bilhassa Dil-güşâ’da bu “hitap kısmı” bâzen çok uzun sürmektedir:
2. Doğrudan Doğruya Anlatma
Kaygusuz’un başvurduğu ve çok kullandığı anlatım şekillerinden biri
de “doğrudan doğruya anlatma”, târif ve izah etme usûlüdür. Gerek tasavvuf
umdeleri, gerek dînî meseleler, bilhassa mensur eserlerinde bu üslûp içinde
anlatılır:
“Pes imdi ol nutfe ‘ki ananun rahmine düşer, evvelâ zühal terbiye ider,
kan olur; sâniyen Mirrîh terbiye ider, et olur; sâlisen zühre terbiye ider, ‘kemik olur; râbi’an şems terbiye ider, rûh olur...285Âdem evvelden âhirine dek
dört vech üzre gelür geçer, anı beyân ve ayân idelüm: evvelki oglanlıkdur ki
üç ay bahâra müşâbihdür; ikinci yigitlikdür ki üç ay yaza müşâbihdür; üçünci
kırgıllukdur ki üç ay güze müşâbihdür; dördünci pîrlikdür ki üç ay kara kışa
müşâbihdür286
Bu âdem hod cümle yaradılmışun âyînesidür. Ademün vücûdı bir şehirdür, dört dürlü cevâhirden bünyâd olmışdur: Od, su, toprak, yil ve tokuz dürlü
cevâhirden yapılmışdur. Kemik, sinir, tamar, deri bu dört ata cânibüdür. İlik,
et, kan, yağ, kıl, bu beşi ana cânibindendür.287
Âbid toprak üzredür, her nesne ki Hak’dan gelse sâkin olur. Ammâ zâhid
yil üzredür, her nesne ki Hak’dan gelse şâd olacağına şâd olur, melûl olacağına melûl olur. Âşık od üzredür, cünûndur, gözini bakdugı yirden ırmaz, elin
işinden gidermez. Muhib su üzredür, ma’rifet ile her ‘kancarı kılaguzlasan ol
yana varur. Cümle bu hikmet, bu kudret dost tecellîsidür ...288
284

Dilgüşâ, Mar., v. 236a.

285

Vücûdnâme, İst. Ün. Ktp., nu: 6817, v. 2a.

286

Vücûdnâme, İst. Ün. Ktp., nu: 6817, v. 3b - 4a.

287

Budalanâme, taş basması, s. 25.

288

Saraynâme, Mar., v. 58a.
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Tokuz felek bizüm sayvânumuzdur
Yidi yir yüzi hem seyrânumuzdur
Zîrâ insân sûretidür donumuz
Kamu âlem bizüm hayrânumuzdur289
3. Mükâleme ve Sual Yoluyla Anlatma
Kaygusuz’un eserlerinde zaman zaman karşılıklı konuşmalara da yer verilmekte ve meseleler soru-cevap şeklinde anlatılmaktadır. Bu üslûbun en tipik örneğini Dolab-nâme’de görüyoruz:
Su’âl itdüm bugün ben bir dolâba
Didüm niçün sürersin yüz bu âba
Neden bagrun delükdür gözlerün yaş
Sebeb nedür sataşdun bu itâba
Karârun yok gice gündüz dönersin
Dökersin dertli gözlerden hunâbe
Elif kaddün bükilmiş çenge dönmiş
İnildini düzeltmişsin rebâba
...
Dolâb eydür eyâ çeşmüm çerâgı
İşitmeye cevâbum aç kulagı
Benüm budur sorarsın sergüzeştüm
Ki ben yaylar idüm bir yüce tagı
İrişmezdi boyuma altmış arşun
Bilüme dahı on âdem kucagı290
Bana sordı ki ne yirden gelürsin
Nedür nakdun ne satarsın alursın
Didüm ki gelişüm dünyâ evinden
Kaçuban gelmişem dünya dîvinden291
......’İsâ Peygamber dervişe eyitdi, sen hîç tınma, ben anunla söyleşem
didi. Dervîş eyitdi, neme gerek, sen nice dilersen eyle didi. Hele bunlar
Fir’avnun katma irişdiler. Şeytan bakdı, ‘İsâ peygamberi bildi, ammâ dervişi
289

Dîvan, Mar., v. 300b.

290

Menâkıbnâme, AG nüshası, s. 37 - 38.

291

Birinci Mesnevî, Mar., v. 79a - b.
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bilmedi: Dervîş şeytânı bildi, ammâ hîç tınmadı. Şeytân eydür, İsâ peygamber içün Fir’avna söyle ki bu kişi Tanrı vardur dir, eyü halvet bulduk, bunun
cezâsın virelüm, bir dahı öyle söz söylemesün.... Fir’avn haber sorup “sen
mi didün Tanrı vardur diyü”. ‘İsâ peygamber eyitdi “belî ben didüm, Tanrı
vardur diyü”, Fir’avn eydür “sen kendü gözünle gördün mi yohsa kıyâs ile mi
söylersin…”292
4. Delil ve İsbat Yoluyla Anlatma
Kaygusuz’un sık sık başvurduğu yollardan biri de fikrini âyet, hadîs ve
kelâm-ı kibarlarla takviye etmektir. Bilhassa tasavvufun çıkış noktası olan
“men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe rabbehu” hadîsini çok sık kullanır. Budala-nâme’den aldığımız şu örnekler, Kaygusuz’un bu anlatım tarzına tipik misal teşkil ederler:
“Ve bu vücûd ol zât ile mevcûddur. Anda dahı Hak nûrından bir şem’a
vardur. Yaradılmışda bir nesne yok ki anda Hak nûrından bir şem’a olmaya. Kavluhû Te’âlâ: Vallâhu bi-külli şey’in muhît293 âyet-i kerîme değül mi?
Anunçün konşı hakkı Tanrı hakkı dimişlerdür.”294
Küllü men ‘aleyhâ fan295 didi Kur’anda Hakîm
Bu hükümde cümle eşyâ ser-be-ser yeksân geçer296
Başda anasın anda vatanun
Aslına yitişe kavuşa cânun
Hubbu’l-vatan mine’l-imândur297
Dut nebî sözini câna cândur
Mustafâ sözini dut ki hakdur
Geldün yine gitmege yarakdur298

292

Kitâb-ı Miğlâte, Belediye Ktp. O. Ergin, Böl., nu: 863, s. 155 - 156.

293

“Allah her şeyi kuşatıcıdır”, Fussilet sûresi, 54. âyet.

294

Budalanâme, Taş basması, s. 26.

295

“Her şey fânîdir” Rahman sûresi, 26. âyet.

296

Dîvan, Mar., v. 332b.

297

“Vatan sevgisi imandandır”, İsmail b. Muhammed b. el-Aclûnî, Keşfu'1-hafâ, C. 1, Halep
(?), s. 415.

298

Üçüncü Mesnevî, Mar., v. 132a.
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5. Tasvir Yoluyla Anlatım
Kaygusuz Abdal zaman zaman tasvir yoluna da başvurur. Bilhassa dünyayı ve insan vücudunu anlatırken onun tasvir üslûbunu kullandığını görürüz:
Bu sarayda gice gündüz ay u gün
Mîzân ile düzilmişdür bu düzgün
Altı kapulu bir evdür bu cihân
Külli tertîb yirlü yirince hemân
Cümle pergâli ârâste pür-kemâl
Kışı-yazı gice-gündüz mâh ü sâl
Şöyle kim üstâd münakkaş eylemiş
Yirlü yirince tamâm hôş eylemiş
Yidi tabaka aşaga zîr zemîn
Eksügi yok düzmiş üstâd-ı emîn
Yidi tabaka yukaru manzarı
Cümlesi ârâste dürr ü dîvârı
İçini tâze gülistân eylemiş
Zihî sultân gör ne ihsân eylemiş299
Çü destûr virdiler içerü girdüm
Özüme bürünüp ‘aklumı dirdüm
Görürem bir ulu şehr-i mu’azzam
Ana nisbet degül ne Mısr u ne Şâm
Yidi yüz yitmiş yididür mahlesi
‘Âleme dolmış o şehrün kavgası
Üç yüz altmışaltı çarşudur bâzâr
Her ne ki vardur cihânda anda vâr
On iki burcı bedeni var tamâm
Dört yüz kırk dört sipâhî saklar müdâm300
Bu cihân içinde bir derviş seyâhât ‘âleminde gezerken kendüzin bir sahrâda görmiş ki hiç nihâyeti yok. Ol sahrânun ortasında bir yol var. Ammâ
kendüden gayrı kimesne yok.301

299

Saraynâme, Mar., v, 2a - b.

300

Birinci Mesnevî, Mar., v. 79b.

301

Kitâb-ı Miğlâte, Belediye Ktp. O. Ergin Bl., nu: 663, s. 139.
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6. Tahkiye Yoluyla Anlatım
Bilhassa dünyanın yaradılışı ve peygamberlere âit kıssaların anlatılışında
Kaygusuz, tahkiye üslûbuna başvurur:
Ol zamân ki yog idi bu kâ’inât
Zât içinde nihân idi her sıfât
Zât içinde bu sıfât mestûr idi
Bu vücûd yok idi hemân nûr idi
Ne nebî var idi ol dem ne velî
Dahı söylenmedi idi lâ-beli
Yir ü gök hazîne içinde sır idi
İkilik yog idi hemân bir idi302
...
Âdem eydür bu kez bagışla suçum
Bugdayı ayruk yimeyün iy hakîm
Cebra’il dir hâkim oldur kim anun
Noksânı yokdur ol Ganî sultânun
Söz gerekmez dir Âdem dur git didi
Tanrı’nun buyrugu budur dut didi
Niçe ki söyledi hergiz gitmedi
Cebrâ’ilün sözini işitmedi
Türk dilin Tanrı buyurdı Cebrâ’îl
Türk dilince söylegil dur git digil
Türk dilince Cebrâ’il “hey dur”didi
Durugel Uçmagın terkin ur didi
Dutdı kolından ilerü yüridi
Kapuya yakîn varınca süridi
Bu kez Âdem çok tevâzû eyledi
Bir lahza amân diyüben söyledi
Çünki amân didi kodı Cebrâ’îl
Âdeme teferrüc eyler ol âkil
Bu kez Âdem yapraga sunar elin
Ya’nî yapragıla örter her hâlin303
302

Gülistân, Ank., Gnl., Ktp., nu: 645, s. 45.

303

Gülistân, Ank. Gnl. Ktp., nu: 845, s. 49.
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‘Âşık Paşa Hoca ‘Attâr ü Sâ’dî
Bular ki bulmış-ıdı her murâdı
Her biri bir haber virdi bu yoldan
Ne kim bilmiş idi bildügi hâlden
Veli ‘aceb haber söylemiş ‘Attâr
O kim sırrın günül içinde esrâr
O ‘Attâr kim bu Mantık’ı o düzmiş
Karada istemiş deryâyı süzmiş
Dimiş ki Kâf tagında bir ulu kuş
Anı gören özin kıldı ferâmûş
O Sîmurgun mekânı kûh-ı Kâf’da
İşidildi bu haber her tarafda
Bu cümle kuşlarun sultân oldur
Kamu ansuz sûretdür cân oldur
Otuz bin kuş anı isdeyi gitdi
Kalanı yolda kaldı biri yitdi304
Sana dahı rûşenter haber söyleyem hâlümün ancak binde biri ola. Ol vakt
kim ‘âlem-i sabâvetden hâlet-i bülûga irişdüm bir zerre gam ü gussa yog-idi;
‘âlemün pâdişâhı idüm. Günden güne yigitlik menziline kadem basdum. Bu
kez yolum bir çöl beyâbâna irişdi. Bakdum ki bu yitmiş ilci milletün halkı
gürûh olmış bu sahrâda sergerdân gezerler. Ben dahı bu gürûhun birine karışdum....305
Bir dervişin gördüğü rüyalar şeklinde tertip edilen Kitâb-ı Miğlâte’deki
rüyalar da tahkiye üslûbuyla anlatılmaktadır:
“Derviş uykudan benilledi, uyanı geldi. Gözin açup bakdı gördi düşidür.
Subhâna’llâh didi, yine yatdı, uyudı. Bu def’a gördi ki Yûnus Peygamber
haylden çıkmış, peygamberler cümle anun katına gelmişler. ‘Azîm cem’iyyet
olmışlar. Derviş anları görüp kasd kıldı ki parsa ura. Nâgâh ol demde şeytân
çıkageldi. Derviş anı görüp eyitdi, yâ şeyhu’n-nuhûs yine mi geldün bunda
dir. Şeytân, kakıdı, tîz ‘asâsın çeküp dervişün üstine yüridi.306

304

Birinci Mesnevi, Mar., v. 78b.

305

Budala-nâme, Taş basması, s. 26 - 27.

306

Kitâb-ı Miglâte, Belediye Ktp., OE Böl., nu: 663, s. 150; Mar., v. 267b.
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D. DİĞER ÜSLÛP HUSÛSİYETLERİ
Kaygusuz’un kullandığı söz varlığı ve başvurduğu anlatım şekilleri yanında tekrîr, secî’, mecâz, atasözleri ve deyimler gibi dikkati çeken daha başka
üslûp özellikleri de vardır: Bunları da sırayla ele alalım.
1. Tekrîr
Tekrîr Kaygusuz’un en çok başvurduğu unsurlardan biridir. Manzum
eserlerde, bilhassa mısra başlarında kullanılan tekrarlar onun şiirlerine yüksek
bir heyecan katarlar:
Gâhî katrenun içinde deryâyı mahv eyler ol
Gâhî güneşi hikmetle zerrede pinhân kılur
Gâh cümle cism içinde bî-nişândur cân bigi
Gâh virân gönülleri ol özine vatan kılur
Bir kula bak kim tâ’atın özine pût eylemiş
Bir kulına rahmet eyler küfrini îmân kılur
Kimisi Ahmed yolında kesbini kılmış kemâl
Kimisi hayvân veli kim sûretin insân kılur307
Zîrâ bu hâzine genc-i kadîmdür
Bu gencün sâhibi Hayy’ül-‘Alîmdür
Hezârân hikmet ü tılsım u perde
Bu gencün sâhibi Hayyü’l-‘Alimdür
Bu sırrı fâş iden gitdi başından
Elin öz kanıyla yudı yaşından
Zihî hazîne zihî bâb ü miftâh
Zihî perde zihî halvet zihî şâh
Zihî deryâ zihî mevc-i dür-efşân
Zihî ‘ilm ü zihî delil ü bürhân
Zihî hümâ ki gölgesi sa’âdet
Zihî mülk ü imâret zihî üstât308
...

307

Dîvan, Mar., v. 308a.

308

Birinci Mesnevî, Mar., v. 76a.
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Kimisi mest olup börkin yitirmiş
Kimisi destârın kavala virmiş
Kimi nâmus şişesin daşa çalmış
Kimisi kilimini suya salmış
Kimi sarhoş olup eyler hây u hûy
Ya’nî dir ki bu ne hâldür haber duy
Kimi meyhânede serdih olupdur
Kiminin işi dün gün âh olupdur
Kimisi bir hiçe satmış cihânı
Terk eylemiş kamu sûdı ziyânı309
Bu ‘ışk-ıla cihân oldı münevver
Bu ‘ışk-ıla döner künbed-i devvâr
Bu ‘ışk-ıla denizler cûşa geldi
Bu ‘ışk-ıla felek cünbişe geldi
Bu ‘ışk-ıla ‘âlem pür-nûr olupdur
Bu ‘ışk-ıla gönül ma’mûr olupdur
Bu ‘ışk-ıla cihân kavgaya düşmiş
Bu ‘ışk nûrı güneşe aya düşmiş,
Bu’ ışkdur derde dermân zahme merhem
Bu ‘ışkdur cümle başdagı serencâm
Bu ‘ışk genc-i sa’âdetdür sa’âdet
Bu ‘ışk katında ‘âkiller olur mât
Bu ‘ışk didükleri derd ü belâdur
Bu ‘ışk elinde cânlar mübtelâdur310
Dahı bir burca irişdi menzilüm
Dahı bu dürlü beyân söyler dilüm
Dahı bir özge hikâyet kîl ü kâl
Dahı bir özge tâli’dür özge hâl
Dahı bir menzile yitdi seyrânum
Dahı bir dürlü haber duydı cânum
309

Birinci Mesnevî, Mar., 77b - 78a.
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Dahı bir dürlü nişâne görmişem
Dahı bir özge mekâna irmişem311
“Bu meydândur ki meleklerden denk ü hayrândur; bu meydândur ki felekler mest ü şeydâdur; bu meydândur ki zemîn ü âsümân cüst ü cûdadur; bu
meydândur ki hûr u gılmân setâretdedür; bu meydândur ki yaradılmışın biri
içdi ‘âkil oldı, birisi içdi ‘âşık oldı, birisi dâhı içdi sâdık oldı”312
2. Secî
Mensur eserlerinde veya karışık eserlerinin mensur kısımlarında kullanılan secîler Kaygusuz’un üslûbunda önemli bir yer tutar;
“Oglanlık yil gibi, yigitlik sel gibi; pîrlik üstünleri eskimiş dama benzer,
ma’nîsüz davâ eylemek kirişi üzilmiş yaya benzer.313
“Pes imdi iy Hakk’a tâlip olan ‘âşıklar, iy, Mustafâ kulına tâbi olan sâdıklar, iy evliyâ yolına muhîb olan müştâklar.”314
“Harîf-i men, şerîf-i men, zarîf-i men, gönli sanâ çevir; gönül göziyle
bak, gönül kulagıyla dinle; söyleyeni ko, söyledene bak; olma sakın kelle göz,
dinle kabûl eyle söz.”315
3. Mecâz
Tasavvuf, bir mecazlar hazinesidir. Çok defa kelimelerin mânâları bilinen ağır tasavvufî konuları anlatmaya yetmez. Bunun için mutasavvıf şairler
dâima mecaza başvurmuşlardır. Onların bu mecazlı kullanışları çok defa yazdıklarının anlaşılmamasına veya yanlış anlaşılmasına yol açar. Bu hususta en
ileri giden mutasavvıf şâir diyebiliriz ki Kaygusuz Abdal’dır: Onun bilhassa
şathiyeleri, mecazlarla doludur. Mecazları anlamadan şathiyelere nüfûz etmek
mümkün değildir. Bu husûsu dahâ açık anlatmak üzere Kaygusuz’un tipik
şiirlerinden birini ele alalım:
Edrene şehrinde bugün
Bir dükkân aldum kirâya
Ol mahalde sataşmışam
Bir akçası çok karıya
311

Gülistân, Ank. Gnl. Ktp., Nu: 645, s. 59.

312

Budalanâme, Taş basması, s. 14 –15.
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Dilgüşâ, Mar., v. 233a.
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Saraynâme, Mar., v. 64a.
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Budalanâme, Taş basması, s. 10.
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Sordı bâna garîb misin
Hîç bu şehri görüp misin
Yohsa gelişün şindi mi
Anatolı’dan beriye
Didüm ki bu dem gelmişem
Kirâya dükkân almışam
Eydür yigit gel içerü
(Döşek getürsin câriye)
İy kurbân oldugum yigit
Gör ne direm sözüm işit
Bu Edrene şehrinde sen
Gezmeyesin serseriye
Eydür ki bu Rûm-ili’dür
Sanma ki Anatolı’dur
Bunda esîr-bendler çok olur
Düşmeyesin bâzâriye
Harçlıg-içün kayırma dir
Tek benüm terkim urma dir
Sen gel yi iç otur hemân
Varma akma çeriye
Çagırdı Nergis Gülbahâr
Büryân getür bâzâra var
İçerü evi sil süpür
Odun vurun buhâriye
Aldı beni girdi içerü
Yapdı kapusını girü
Getürdi şol nimetleri
Kim bakar aka sarıya
Karı beni aldatdı çün
Hükmine eyledi zebûn
Anca dürişdüm dün ü gün
Sarlanı kaldum deriye
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Şol hadde irişdi belüm
Küllî unıtdum bildügüm
Başladı şindi iligüm
Sünük içinde eriye
Gönlegi kaftan eyledi
Hükmine fermân eyledi
Hamâma da varur-ısa
Beni yanınca süriye
Dişi kırık yüzi sovuk
Fitnesi çok kendü çâbük
Ben bî-çâre haberüm yok
Ugramışam zemherîye
Ol karıdan kurtulmaga
Kul oldum âzâd olmaga
Fetvâ bulam mı ki ‘aceb
Varsam İbn-i Fenâri’ye
Murâd Hân’a varımadum
Özümi kurtarımadum
Kaygusuz Abdâl bi-çâre
Ugradı bir haşarıya316
Yukarıdaki şiire çok benzeyen iki şiir daha vardır. Bunlardan biri “Evlâdı
tutdı beni-Yanbolu’da bir karı”, diğeri “Filibe’de yenile - bir karı sevdi beni”diye başlamaktadır. Konuyu tamamlamak için bu şiirlerden de bazı dörtlükleri
verelim:
Kanda bir yigit görse
Akçala avlar anı
Utanmaz oglan sever
Başı ak döşi şarı
Bir gice fursat-ıla
Koynına girdüm nâgâh
Göbegünün sovugı
Unutdurdu mermeri317
316

Dîvan., Mar., v. 333a - b.
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Ben seni donadayın
Sırmanı üsküf ideyin
Harçlıg-içün gam yime
Sen hemân tip kuç beni
Uşda mâl altun kumaş
Sermâye kul karabaş
Tek kan dime bana
Şâd eyleme düşmânı
Dir girelüm yorgana
Varalum câm câna
Sen beni kuç ben sana
Ögredeyin erkânı
Yanunı halvet bula
Yatmaga yarak kıla
Karnın oda kızdurur
Zîrâ sovukdur teni
Beş vakit namâz kılur
Halk anı sâlih bilür
Böyle çâbük oldugın
Kim bilür ol fettânı
Bir dem beni görmese
Dudagumı sormasa
Yigirmi kez dolanur
Şol yeni bezesteni318
Yukarıdaki şiirler; ilk bakışta bir delikanlıya âşık olan yaşlı ve kötü yola
düşmüş bir kadını anlatmaktadır. Üstelik Kaygusuz, yaşlı kadınla genç arasındaki aşk sahnelerini bugün bile açık sayılacak bir üslûpla anlatmaktadır. Ancak şiirlerden birinin sonundaki şu dörtlük bizi başka türlü düşünmeye sevk
etmektedir:
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Dîvan, Mar., v. 334b.
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Ne karı var ne koca
Ne irte var ne gice
Bu sözi anlayanun
Kurbânıyam kurbânı319
Bu dörtlüğe göre Kaygusuz’un, yukarıdaki şiirlerde geçen bazı kelimeleri bilinen mânâda kullanmadığı anlaşılıyor. O halde Kaygusuz bu kelimeleri
hangi mânâda kullanmıştır. Bâzı anahtar kelimeler, bu hususta bize yardımcı
olabilir. Onun Budala-nâme adlı eserinde biz bu anahtar kelimelerden birinin
hangi mânâda kullanıldığını buluyoruz. Budalanâme’deki ibâre aynen şöyledir:
“Bu vücudun bir dükkândur, sana kiraya virilmişdür”.320 Bu izahtan açıkça anlaşılmaktadır ki Kaygusuz, şiirlerdeki “dükkân” kelimesiyle “vücûd”u
kastetmektedir. Esasen tasavvufa göre ebedî olan “ruh”tur. “Vücûd”ise geçicidir. İşte bu şiirlerde vücûdun geçiciliği, kiraya verilmiş dükkân benzetmesiyle
ele alınmaktadır. Anahtar kelimelerden bir diğeri “karı”dır. Gerçi “dükkân”ın
“vücûd”olduğu anlaşıldıktan sonra “karı”nın da “dünya”olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Kaygusuz, bir şiirinde bu hususunda açıkça belirtir:
Bu dünyânun misâli
Mu’azzam şehre benzer
Velî bizüm ‘ömrümüz
Bir tîz bâzâra benzer
Bu şehrün hâyalleri
Dürlü dürlü halleri
Aldamış gâfilleri
Câzû ‘ayyâra benzer321
Şiirinden anlaşılıyor ki şehre benzeyen “dünya”,“câzû ayyâr”dır: Kaygusuz’un yukarıya aldığımız şiirlerindeki “karı” ile buradaki “câzû ‘ayyâr” aynıdır. Esâsen bu şiirde de “vücûd”un “dükkân”olması, “ömr”ün “bazar”olması
benzetmesiyle verilmektedir.
“Dükkân” ve “karı”anahtar kelimelerinin böylece anlaşılmasıyla, şiirde
geçen diğer hususlarda çözülmektedir. Karının gence verdiği çeşitli “nimet”ler de “dünya nimetleri”dir. Nitekim Kaygusuz, şiirlerde “karıdan yani “dünyanın aldatıcı câzibesi”nden kurtulmanın çârelerini aramaktadır.
319

Dîvan, Mar., v. 335a.
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Budalanâme, Taş basması, s. 9.
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Dîvan, Mar., v. 332a.
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Yukarıda açıkladığımız mecaz anlaşıldıktan sonra bugüne kadar yapılmış
yanlış tefsirler, kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Söz gelişi V. M. Kocatürk,
bu şiirleri “dil ve ruh bakımından, eski Kaygusuz’un eserlerinden tamamiyle
ayrı ve çok daha ileri evsafta”ve “lâubâlî” bulduğu için ikinci bir Kaygusuz
Abdal olduğunu düşünmüş ve “Sarâyî” mahlâslı bu ikinci Kaygusuz’un “şiirlerinde Rumeli’de yaşadığını ve akıncı eri olduğunu gösteren kayıtlar”322bulmuştur. Halbuki Kaygusuz’un Budalanâme’sindeki açıklayıcı cümleden sonra
bu şiirlerin ikinci bir Kaygusuz’a ait olduğunu düşünmek mümkün değildir.
Ayrıca:
Harçlıg-çün ( sen ) kayırma dir
Tek benüm terkim urma dir
Sen gel yi iç otur heman
Varma akma çeriye
dörtlüğündeki “akın, çeri” kelimelerini de hakiki anlamda düşünüp onun akıncılık yaptığı sonucuna varmak doğru değildir. Dörtlükte görüldüğü gibi “karı”
yâni “dünya” konuşmakta ve “beni terk etme; akına çeriye gitme”demektedir.
O halde burada “akına çeriye gitmek”, dünya nimetlerini terketmek ve tasavvuf yoluna girmek demektir.
Kaygusuz’un daha pek çok şiiri böyle mecazlarla doludur. Meselâ o, “vatan” kelimesiyle “elest meclisi”ni, “saray” kelimesiyle “kâinât”ı, “şehir” kelimesiyle “insan vücûdu”nu kasteder. Bu mecazlarla ilgili mukayeseli bir örnek
daha verelim:
Görürem bir ulu şehr-i mu’azzam
Ona nisbet degül ne Mısr u ne Şam
Yidi yüz yitmiş yididür mahlesi
Âleme dolmış ol şehrün kavgası
Üç yüz altmışaltı çârşûdur bâzâr
Her ne ki vardur cihânda anda var
On iki burc u bedeni var tamâm
Dört yüz kırk dört sipâhî saklar müdâm323
Bu beyitlerde geçen şehir, yedi yüz yetmiş yedi mahalle, üç yüz altmışaltı çarşı, on iki burç ve dört yüz kırk dört sipâhi acaba hakiki mânâsıyla
mı kullanılmıştır? Kaygusuz’un Vücûdnâme ve Dil-güşâ’sını incelediğimiz
zaman yukarıdaki kelimelerin de mecazî anlamda kullanıldığını anlarız. Dilgüşâ’da şöyle diyor: “Âdemün vücûdı bir şehrdür, her ne kim cümle ‘âlemde
322

Kocatürk, Vasfi Mâhir,, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 290.
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var ise ol şehrde vardur. Ol şehrün on iki kapusı vardur. ... âdemün vücûdı üç
yüz altmışaltı damardur yidi yüz yitmiş yidi sinirdür dört yüz kırk dört pâre
sünükdür.”324
4. Atasözleri ve Deyimler
Kaygusuz’un eserlerinde üslûp ‘bakımından göze çarpan husûsiyetlerden
biri de atasözleri ve deyimlerin bol bol kullanılmasıdır. Böylece Kaygusuz,
halk diliyle konuşmakta, eserlerini halkın rahatça anlayabileceği bir şekilde
söylemiş olmaktadır. Bilhassa nasihat yoluyla anlatma sırasında Kaygusuz’un
atasözlerine sık sık başvurduğu görülmektedir:
Ana kim yitmedün elün sunmagıl
Sınacak budaga zinhar konmagıl
Bitmeyecek yere tohum ekmegil
Boynunı sun yola başun çekmegil325
Yorganun kadar uzatgıl ayagun
Söz işit sagır degülse kulagun
Yoluna bak ayagun daşdan sakın
Sırrunı sevdügün kardaşdan sakın326
Su görmeden etegün çemrenürsin
Meger sen bülbüli leglek sanursın327
Bu ne dimekdür ne bilsün her nâşi
Aslını bilene sorun her işi
Evde giçen sırrı ne bilsün çoban
Sultânun yirin tutamaz pâs-bân
Ata arpa sıgıra saman gerek
Hayvanun budur âdeme nân gerek
Eşegün boynına dakma incüyi
İnsanun insan gerekdür her huyı
Keçe dikmek atlasa usûl degül
Balı neft kabına koymak yol degül

324

Dilgüşâ, Mar., v. 217b.
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Birinci mesnevî., Mar., v. 81a.
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Birinci mesnevî, Mar., v. 92a
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Âşinâ olmaya koyun kurd ile
Nitekim Türkman barışmaz Kürd ile
Devenün nesine gerekdür hamam
Her işün özge hâli var iy âdem
‘Âkilün işin ne bilsün dîvâne
Sirkeyi sirke-fürûşdan sor yine
Ferâgatdur gülbe-şekerden eşek
Bala katran tût (i) yâya sıgmaz nemek
Taş atana çömlegi dutma siper
Anlaya hâlin ki anun ‘aklı var.328
Atasözleri yanında deyimler de Kaygusuz’un üslûbunun önemli unsurlarından biridir:
İy gâfil uyan ki sen uyursın
Kanı sen yine kan ile yursın329
...
Ne baluk var ne su var tor salarsın
Balı tutmadın barmagun yalarsın330
...
Şöyle meşguldür bular kim işine
Elleri degmez ki başun kaşına331
...
Tuz ekmek hakkını sakla iy safâ
Tâ ki hoşnud ola senden Mustafâ332
...
Kişi var ki teni dahı oldı can
Kişi var ki derdi ser çeker heman333
328

Gülistân, Mar ., v. 184-185b; Ank. Gnl. Ktp., nu:645, s. 89-90; Dağlı, Muhtar Yahya, , a. g.
e., s.63-64.
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Âdem oldur bu haberi anlaya
Tevhîdi can kulagıyla dinleye334
“Kaya kuşı gibi ‘ömrüni laklak ile geçürme, a’mâ gibi deve tepmesin somun sanma... boş tulumdan her ne agzuna gelürse fır fır söylersin.”335
5. Halk Söyleyişleri
Kaygusuz, eserlerinde çoğunlukla halk gibi konuşmakta; sokakta, çarşıda, pazarda yaşayan insan gibi hitap etmektedir. Bunun için atasözlerini ve
deyimleri bol bol kullandığı gibi zaman zaman ünleme ve seslenme edatlarına
başvurmakta, zaman zaman küçültme eklerini kullanmakta, bâzan halk arasında kullanılan şahıs isimlerini saymaktadır. Onun üslûbundaki samimiyeti
yaratan en önemli unsurlardan biri olan bu söyleyiş tarzına âit bâzı örnekler
veriyoruz:
‘Âşık oldum zangadak
Irlayuban fingedek
Yârum ögütler beni
Yanramagıl bangadak
Yârun severse seni
Sen dahı sevgil anı
Lutf-ıla söyle yâre
Söylemegil vangadak
Yâr-ıla otururken
Agyar gelse katuna
Kendüzüni agır dut
Durugelme (gil) dangadak
Gördüm yârum oturur
Çîn ü Hıtay elinde
Yârum anda ben bunda
Tapu kıldum zengedek
Yârum Urum elinde
Benem Şîraz şehrinde
Arkıncacık söylerem
Şîve-y-ile cingedek
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Saraynâme, Mar., v. 7b.
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Budala-nâme, Taş Basması, s. 12-13.
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Yâre işâret eyledüm
Remiz-ile söyledüm
Bir taşçagız atmışam
Sapan-ıla fingedek
‘Işkun-ıla fâş oldum
Yolunda tırâş oldum
Melâmet dümbecegin
Kakıvirdüm dümbedek
Lutf u ihsan eylegil
Yâre eyi söylegil
‘Işkunun denizine
Ben de düşdüm cumbadak
Ben yârun mahallesin
Yöreneydüm dembedem
Agyar görüp ürmese
Köpek gibi fengedek
Kaygusuz Abdal’ı gör
‘Işk-ıla oldugiçün
‘Aklı deryâdur anun
Kendüzi nihekkidek336
...
Çagırdı Nergis Gülbahar
Büryan getür bazara var
İçerü evi sil süpür
Odun vurun buhârıya337
Manastır’da bir başacuk
Gönülcügüm aldı benüm
Kaşın çatar gözin süzer
Sevdücegüm bildi benüm
...
Didüm gülüm sevdüm seni
‘Âşıkam esirge beni
Dahı beter nâz eyledi
Vay hakkumdan geldi benüm
336

Dîvan, Mar., v. 296b; İst. Belediye Ktp. O. Ergin, Bl. nu: 663, s. 225.
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...
Kaygusuz Abdal’um didüm
Bir lutf eyle gülüm didüm
Tapuna kul olam didüm
Bu sözime güldi benüm338
“...Mahlûk ne çâre idebilür. Eger anlarun biri ‘emmün oglından su’âl
iderse ben dahı özümden dimezem ki gönli bugz u melâl ile dola. Direm ki
Molla Sevündük oglı Acı Doyuran Aganun ulu babası Hızır’dan böyle işitmişidi. Kabûl iderse hoş, etmezse ‘emmün oğulları hod kabul ider didi.”339
“...Eger bu kıssadan sen dahı su’âl idersen ‘emmün oglı eydür ki bilen
bilür ne söyleyem. Bilmeyen bilmez, hod yine ne söyleyem. Bilen bilür bilüri
- bilmeyen ne bilür bilüri - Sen seni bilmez isen - Bulagör bir bilüri.”340

338

Dîvan, Mar., v. 335a.
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Budalanâme, Taş basması, s. 4 - 5,
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Burada Nasrettin Hoca’nın meşhur “Camide vâz vermesi” fıkrasına telmih vardır ki çok
dikkat çekicidir. Budalanâme, s.24; Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmekdür, İlim kendün
bimekdür, Sen kendini bilzsen , bu nasıl ilim bilmekdür”ün de buna uygun olduğunu söyleyebiliriz.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
KAYGUSUZ ABDÂL’IN
TÜRKÇEYE BAKIŞI VE HAMSECİLİĞİ
A. KAYGUSUZ ABDÂL’IN TÜRKÇEYE BAKIŞI
Kaygusuz Abdâl, Türkçe’yi din dili olarak kabul eden şahsiyetlerin ba
şında gelmektedir. Aynı tezi, 18. yüzyıl sûfîlerinden İsmail Hakkı Bursevî’nin
(öl.1725) de benimsediğini görüyoruz.341 Ayrıca 19. yüzyılda Ferâizcizâde
Mehmed Şâkir Efendi, 1310/1892-3 yılında telif ettiği Persenk Açıklaması
adlı eseriyle kaynak dilinin Türkçe olduğu tezinin ilk kaynağının da Kaygusuz
olduğu görülmektedir.342 Ahmed Hamdi Tanpınar da “Türkçe bilmeyen Cennet’e giremez” konusu üzerinde, Yaşadığım Gibi343 adlı eserinde iki Rum’dan
bir anekdotu anlatır.
Demek oluyor ki Türk kültür tarihi, Türk edebiyatı ve özellikle Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı sahalarında çalışan veya gönül veren devlet adamları344 ve sanatkârların eserlerinde; Türkçe gramer hâkimiyeti ve muhteva özel341

İsmail Hakkı Bursevî, Hadis-i Erbâin Tercümesi, İstanbul 1317, s. 26.
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Ferâizcizâde Mehmed Şâkir, Persenk ve Persenk Açıklaması, Hazırlayan ve İnceleyen
Mustafa Koç, Kale Yay., İstanbul, 2007.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay., 2015, s. 272.
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Türkçeyi Koruyan Devlet Adamlarından Birkaç Örnek: Bilindiği gibi Türkçe; Göktürk
Kitabeleri’nden günümüze değin, bütün devlet yetkilileri tarafından “resmî dil-bilim dili”
kabul edilmiştir. Bu sebeple Türkçenin “bir bilim dili olmasını”; bilim adamları, sanatçılar,
şairler, ozanlar, mutasavvıflar vb. eserleri ile yaşatmışlardır. Bu cümleden olarak da tarihin
akışı içinde pek çok devlet yetkililerinin Türkçeyi bizzat korudukları, Türkçe eserler yazdıkları, kendilerine Türkçe eserler ithaf edildikleri, Türkçe eserler yazmaları için pek çok
bilim adamı ve şairleri ödüllendirdikleri ve yabancı dillerden Türkçeye tercüme ler yaptırdıkları da bilinmektedir.
Türkçenin ilk yazılı metinleri; Yenisey kitabeleri ve Orhun Abideleri’dir. Bu Türkçe metinler; bir yandan hakan ve vezirler adına taşlara işlenerek yazılırken, diğer yandan bu metinlerin kağan ve başka devlet ileri gelenleri tarafından yazılmış olması veya yine bu tür
eserlerin devlet yetkililerine ithaf edilmesi, Türkçenin gramer, dil, üslup, anlatım özellikeleri… bakımından çok güçlü bir bilim dili oluşunu, hem de tarihen bir devlet dili olarak
asırladır yaşadığını ortaya koymaktadır. Bu cümleden olarak Göktürkler’den Türkiye
Cumhuriyeti’ne yani günümüze kadar geçen dönem içindeki Türkçeye böylesine hizmet
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likleri ile “Türkçecilik şuuru”, insan vücudundaki etle kemik gibi bir bütün’ü
meydana getirmektedir. Bunları birbirinden ayrı düşünmek nasıl mümkün değilse, bir şahsiyetle üslubunu da birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.
Çünkü sanatçının üslubunu besleyen alt yapı unsurları, kullandığı dil’in sistematiğine ve sanatçının dehasına göre biçimlenip belli tarzda ifadesini bulur.
Bu sebeple bir şahsiyeti doğru değerlendirebilmek için önce onun dilini iyi
incelemek ve ayrıntıları görüp anlamak gerekir.
Bilindiği gibi, Türkçe ile her konunun rahatlıkla yazılışı, anlatılışı itibariyle onun “dünya dilleri arasındaki belirgin yeri” bir kere daha ortaya çıkıyordu. Biz burada Türkçe dil şuuruna sahip binlerce mutasavvıfdan sadece
Kaygusuz’un bu konudaki sözlerini örnekelemeye çalışacağız.
Mutasavvıf şairlerimizden Kaygusuz, Türkçeyi sehl-i mümteni şeklinde halkın kolayca analayabileceği bir şekilde kullanmıştır. Bu mutasavvıf
şair eserlerinde; “birlik ve beraberliği, ahlak felsefesini, iki günü birbirine
eşit olmayacak şekilde çalışmayı, üretkenliği, sevgiyi, sevecen olmayı, Allah-vatan-bayrak sevgisini, hoşgörüyü vb temaları” Türkçe işlemiştir. Yine bu
mutasavvıf şair, Gülistân ve Dil-güşâ’sında, en zor ve yaklaşılması bile düşünülemeyen konulardan biri olan; Tanrı’nın, Cebrâil’in ve Hz. Âdem’in Türkçe
konuşması temasını işlemiştir
Kaygusuz; Türkçeyi, “anamızın ak sütü kadar helal, berrak, devamlı ve
kalıcı bir bilim dili olduğunu” vecizeleştirip Tanrı’nın dilinde “Cennet dili”
eden o kadar çok devlet adamlarımız vardır ki, burada onlardan birkaçının isimlerini vermeye çalışalım:
İstemi Kağan, Bumin Kağan, Kutluğ Kağan, Aprınçor Tigin, Kül Tarkan, Karamanoğlu
Şemseddin Mehmed Bey, Germiyan Beylerinden Süleyman Şah, onun oğlu II. Yakub Bey,
Ladikli (Denizli) beylerinden İnanç Bey, oğlu Murad Arslan, Menteşe Beylerinden İlyas
Bey, Aydınoğlu Mehmed (Mübarizeddin Bey), Bahauddin Umur Bey, Fahruddin İsâ Bey,
Candaroğlu Beyliğinden Kemâleddin İsmail Bey, Mısır hükümdarı Sultân Bakuk, Orhan
Bey, Germiyan Beylerinden Yakub Bey, Kadı Burhaneddin, Fatih Sultân Mehmed, II. Bâyezid, Kanuni Sultân Süleyman, Sultân II. Murad Han, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal
Atatürk, Süleyman Demirel vb. Türkçe konusundaki hassasiyetleri-birliktelikleri, Türkçenin önemini bugün de bir kat daha artırmaktadır.
Sonuç olarak ifade edebiliriz ki başlangıçdan bu yana Türk devlet yetkililerinin tamamı;
ister Türkçe eserler vererek, ister Türkçeeye tercümeler yaptırarak, ister Türkçeyi resmî
bilim dili hâline getirip onu zenginleştirmişlerdir, Böylece Türk devlet adamları, Türkçeyi
karmaşalıklardan kurtarıp, onu anlaşılır bir dil hâline getirmeyi başarmışlardır. Görülüyor
ki dünden bu güne Türkçeyi yaşatan bu âbide şahsiyetler Türkçe düşünmüşler, Türkçe
konuşmuşlardır. Şüphe yok ki Türkçe her zaman ve her yerde ebediyete kadar böyle devam
edecektir. Çünkü aradan on dört asırlık bir zaman diliminin geçmesine rağmen, Göktürk’lerden, Karamanoğlu Mehmet Bey’lerden, Sultân II. Murad Han’lardan, Mustafa Kemal Atatürk’e kadar herkesin Türkçe konusundaki hassasiyetleri, birliktelikleri, Türkçenin
önemini bugün de bir kat daha artırmışlardır.
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olarak konuşturan bir şair olmuştur. O; eserlerinde dinî-tasavvufî duygu ve
düşüncelerini Kur’an-ı Kerim hükümlerine göre Türk dilinin de fonetik, morfolojik vb. bütün kurallarına uygun olarak mükemmel bir şekilde işleyen büyük bir şairdir. Hatta o her eserinde Türkçenin üstünlüğünü çeşitli vesilelerle
dile getirir.
“... ben Türkiceden başka dil bilmezem...” derken, Türk dilinin de sonradan ortaya çıkmış bir dil olmadığını ve başlangının Hz. Âdem’e dayandığını
vurgular.
Kaygusuz’a göre Türkçe; Hz Âdem’den bu güne kadar varlığını sürdürmekte ve Gülistân adlı eserinde Türkçenin kaynağını Hz Âdem’e kadar götürmekte ve Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın Cennet’teki hayatlarını kısaca ele
almaktadır. Burada, bilinen suç sebebiyle Hz. Âdem’in Cennet’ten çıkması
emredilmekte ise de Hz. Âdem’in “Belki affedilirim.” ümidiyle bir müddet
daha Cennet’te kalmayı düşünmesi karşısında Cenab-ı Hakk, Cebrail’e;
“Ya Cibril, git! Âdem’e söyle. Cennet’ten hemen çıksın!” emrini Cibril,
harfiyen yerine getirir. Fakat Hz. Âdem Cennet’te kalma arzusunda ve suçunun affı konusunda ısrarlı gibi görünür. O zaman Cenâb-ı Hakk Cebrail’e
üçüncüsünde tekrar buyurur:
“Ya Cibril! git, Âdem’e TÜRKİ DİLİNCE SÖYLE, durmasın, Cennet’i
en kısa zamanda hemen terk etsin.” buyurmaktadır.
İşte Kaygusuz, Gülistân adlı eserinde bu durum TÜRKÇE olarak şöyle
ifade ediyor:
Hakk buyurdı Cebrâil’e var didi
Âdem’i Cennet içinden sür didi
Geldi Cebrâil, Âdem’e söyledi
Hakk buyrugun âyân eyledi
Cebrâil didi: ‘çıkgil Uçmag’dan Âdem
Tanrı’nın buyrugı budur iş bu dem
Nice ki söyledi Âdem gitmedi
Cebrâil’ün sözini işitmedi
Türk Dilin Tanrı buyurdı Cebrâil
Türk Dilince söylegil dur-git digil
Türk Dili’nce Cebrâil “hey dur!” didi
“Duru-gel Uçmag’un terkin ur didi”345
345

Güzel, 1983: 220-221.
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şeklinde ‘Tanrı Dili, Gönül Dili, Cennet Dili’ olarak anlatılmaktadır.
İşte bu buyruktan sonra Hz. Âdem Cennet’ten çıkar. Kaygusuz, bu eseriyle “Hz. Âdem’in de Türkçe bildiğini ve Türkçe ile anlaştıklarını” özellikle
ifade etmek ister. Yani Kaygusuz Abdâl, “İlk insan Hz. Âdem’in de Türkçe’yi
bildiğini, kendisine Cennet’te bu dille hitap edildiğini, bu dili anladığını ve bu
sebeple de Cennet’ten çıktığını” vurgulamaktadır.
Ayrıca Kaygusuz Abdâl, Dil-güşâ adlı eserinde de Türkçe şuurunu eserlerinde ve gönlünde yaşattığını ifade etmektedir:
Ey derviş, mîdanî mîdânî dir durursın
Sen hiç Türkîce bilmez misin?
beytiyle ifade etmektedir. Yine aynı şairimiz bu eserinin devamında:
Biz dillerden Türk dilin bilürüz:
Gün dogıcak irte oldı dirüz,
Tolınıcak gice oldı dirüz.
Suyun geldüginden yana yukaru dirüz,
Gitdüginden yana aşaga dirüz.
Türk dilince hemân bu kadar bilürüz.
demekle dillerden yalnız Türkçeyi bildiklerini açıkça ifade ediyorlar. Bu dönemde, “Türkçenin mutasavvıf Türk şairleri tarafından bu kadar ustaca kullanılmasının” yanında dünyada başka milletlerin şairlerinde kendi dilleri için bu
derece duyarlılık görülmemiştir.
Hatta, Kaygusuz Abdâl:
“... biz yalnız Türkîce’yi bilirüz ... bu dil dünya durdukça duracaktır
ve bu dili herkes de öğrenecektir.”

şeklindeki son ifadesiyle Türkçenin her zaman ve her yerde sürecek olan önemini, devamlılığını ve bilim dili oluşunu vurgulamaktadır.
Demek oluyor ki Türkçenin bu ve buna benzer pek çok özellikleri dünyanın hiçbir kültüründe, edebiyatında ve şairinde bu kadar samimi bir şekilde
ele alınamamıştır. Zira şair, Yaradanı ile böylesine iç içe “Türkçe” konuşabilmektedir. Ayrıca Kaygusuz; Allah’ın “alîm” sıfatı ile bütün dilleri bildiğini,
insanoğlunun Allah’a her zaman
“şah damarından daha da yakın olduğunu” bu vesileyle de olsa anlatırken
“Türklerin; İslam dini ve tek Tanrı inancının sonradan değil, ta ezelden beri
ilk insan Hz. Âdem’in yaratılışından bu yana kabul etmiş olduğunu” da açıkca
bilen ve vurgulayan bir şairdir.
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Kaygusuz Abdâl, atasözlerinin yanında deyimleri de mükemmel bir şekilde eserlerinde Türkçe olarak kullanmaktadır:
İy gâfil ki sen uyursun
Kanı sen yine kan ile yursın
Ne baluk var ne su var tor salarsun
Balı tutmadın barbagun yalarsun
Tuz- etmek hakkını sakla iy safâ
Ta ki hoşnud ola senden Mustafa
Şöyle meşguldur bular kim işine
Elleri değmez ki başun kaşına
“Kaya kuşu gibi ömrüni lak-lak ile geçirme, â’mâ gibi deve tepmesin
somun sanma... boş tulumdan her ne agzuna gelirse fır-fır söylersin...346 gibi
söyleyişler buna örnek verilebilir.
Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Kaygusuz’a göre Türkçe; Tanrı Dili,
Türkçe Cennet dili, Türkçe Gönül dilidir. O, bu konuyu hem Gülistân’ında,
hem de Dil-güşâ’sında açık bir şekilde ifade eder. Hatta öyle ki o, Tanrı’yı,
Cebrâil’i, Hz. Âdem’i Türkçe konuşturur ve Türkçenin kökenini, Hz Âdem’e
kadar götürür. Bu husus, XIV. asırdan itibaren pek çok yazar ve şaire de
“Türkçe bilmeyen Cennet’e giremez” şeklinde ifadesini bulur.
Yine bu hususta müstakil eserler de yazıldı. Ancak biz konumuz itibariyle
burada yalnız Kaygusuz’un Türkçe hakkındaki görüşlerini kendi cümlelerin
den vermeye çalıştık.

346
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B. KAYGUSUZ ABDÂL’IN HAMSECİLİĞİ
Bilindiği gibi Hamse teriminin bize ilk ve standart örnekleri İran edebiyatından geçmiştir. İran edebiyatında hamse geleneğini başlatan XII. yüzyılda
yaşamış büyük mesnevi şairi Genceli Nizâmî’dir. Nizâmî347, hamsesini Penc
Genc (Beş Hazine) adıyla adlandırmıştır. Bu adlandırma, Sanskrit dilinde
yazılmış ve beş kitapta toplanmış Hint masallarının aldığı ad olan Pantscha
Tantra isminin ilhamına veya etkisine bağlanır. Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla iyi bir Müslüman olduğundan şüphe edilmeyen Nizâmî’nin, İslam’da ve
kültür hayatımızda müstesna bir yeri olan ve kutsal sayılan (İslâm’ın beş şartı,
beş vakit namaz, pençe-i âl-i abâ’nın, yani beş parmağı açık elin kötü nazarlardan koruyacağına inanılması) vb. beş sayısından ilham alarak da eserine
Penc-Genc adını vermiş olabileceği düşünülebilir. Penc-Genc tabirinin ilham
kaynağı ister Hind’e, ister İslam’a ister hurafelere dayansın, kültür hayatımızda “beş” sayısının yadsınamaz bir yeri olduğu muhakkaktır. Binaenaleyh
Nizâmî’nin mecmuasına Beş Hazine adını vermesi bunlardan birini nazar-ı
itibara almasından kaynaklanabileceği gibi, tesadüfi de olabilir.348
İlk hamseyi yazdığı üzerinde fikir birliği olan, fakat beş mesnevisine
Hamse adını bizzat kendisinin koyup koymadığı konusunda tartışmalar bulunan Nizâmî’nin ilk büyük hamse üstadı olarak benimsenip daha sonra gelen
İran ve Türk şairlerince örnek alındığı açıkça görülmektedir. İlk hamse üstadı olarak kabul edilen Nizâmî’ye, ayrıca diğer İran şairlerinin mesnevilerine
Türk şairleri bu geleneğe uyarak cevap vermişler, nazire yazmışlar veya bu
eserleri tercüme etmişlerdir.
Bize gelince ise hamse yazma sanatı ve geleneği, Sultân Yıldırım Bayezid devrinden yani XIV. asırdan itibaren İranlılardan Türklere intikal etti. Her
sanat dalında olduğu gibi hamsecilikte de edebiyatımız bir “tercüme ve taklit
devri” geçirmiştir. Fakat zamanla Türk hamseciliği kendi benliğini bulmuş ve
İran tarzından çok uzaklaşarak bambaşka bir tarzda gelişmiştir. Türk hamseciliğinin hususiyeti “küçük hikâyecilik ve nesir unsurlarını” da bu edebî sanatta kullanmasıdır. Bu şekilde Türk hamseciliği İran tesirinden tamamen kur347

Nizâmî’nin Hamse’sindeki mesnevilere yazılan nazire, cevap ya da tercümeler konusunda
bak: Nazir Akalın, “Nizâmî-yi Gencevî’nin Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri”, Bilig
Dergisi, Güz 1998, S. 7, s. 79-87; Saime İnal Savi, “Fars Edebiyatında Hamseler”, s. 3745; Gülgün Erişen, “Bursalı Rahmî’nin Gül-i Sad-berg’i”, AÜ, DTCF Türkoloji Dergisi,
1992, c. X, s. 292-305; İ. Hakkı Aksoyak, “Mahzenü’l-Esrâr Geleneğine Bağlı Mesnevilerde Ortak Hikâyeler”, Bilig Dergisi, Güz 1996, S. 3, s. 82-89; Asgar Dilperîpûr, “Türk
Edebiyatında Nizâmî’nin Takipçileri ve Hamse’sine Nazire Yazanlar”, Çev. M. Fatih Köksal, Türklük Bilimi Araştırmaları, 1999, sy. 8, s. 199-238; Agâh Sırrı Levend, Ali Şir Nevâî,
C. III, Hamse, Ankara, 1966; Tunca Kortantamer, Nev‘î-zâde Atâyî ve Hamse’si, İzmir,
1997.
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tulmuş bulunmaktadır. Nergisî Mehmed Efendi mensur tarzıyla, Nev‘î-zâde
Atâyî ve Kaygusuz Abdâl ise küçük-büyük hikâyeleri hamse çerçevesi içinde
işlemesi ile bunun en güzel örneklerini göstermişlerdir.349
Hamse kavramı, istisnai örnekleri de gözönünde bulundurularak, “bir
müellifin beş kitabını içine alan eserler topluluğudur” şeklinde de tarif edilebilir. Hamse yazarlarına “Hamse-nüvîs” veya “Sâhib-i hamse” denilmektedir.
Hamse yazan bazı şairler beş mesnevi ile yetinmemişlerdir. Bizim edebiyatımızda buna en güzel örnek Lâmiî Çelebi’dir. Lâmiî’nin mesnevilerinin sayısı
ondan fazladır. Yazdığı mesnevi sayısı beşten fazla olan müelliflere de Sâhib-i
sitte, Sâhib-i seb‘a gibi adlar verilmektedir. Lakin edebî an’ane, hamse sahibi
veya sahib-i hamse demeyi uygun görmüştür. Beş mesneviden fazla yazanların başında Nizâmî gelir. Beşten fazla mesnevi yazma konusunda Nizâmî’yi
İran edebiyatında Hâcû-yı Kirmânî, Nizâmüddin Mahmud Dâ‘î-i Şîrâzi ve
Abdurrahman Câmî takip ederler.350
Anadolu sahasında Kaygusuz Abdâl’ın, özellikle de Dinî-Tasavvufî Türk
Edebiyatı alanında ilk hamseci şair olduğunu belirlememiz gerekir. Bu cümleden olarak bu güne kadar bilinmeyen veya üzerinde durulmayan bu bilim dalının önde gelen şairlerinden Kaygusuz da hem manzum hem de manzum-mensur karışımı küçükten büyüğe “sekiz müstakil mesnevi yazmak suretiyle”
edebiyatımızda ayrı bir yere oturmuştur. Fakat bu güne kadar onu tanıyamamışızdır. Şimdi geç de olsa onun hakkını verebilmemiz için eserlerini aşağıya
bir liste hâlinde vermeye çalışalım. Şöyle ki:
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nın
İLK HAMSECİ ŞAİRİ KAYGSUZ ABDÂL
Gülistân
3700 beyit
Birinci mesnevî
1042 beyit
İkinci mesnevî
395 beyit
Üçüncü mesnevî
365 beyit
Saray-nâme
1690 beyit
Dil-güşâ
520 beyit
Gevher-nâme
72 beyit
Minber-nâme
29 beyit
Toplam
7293 beyit

349

Nail Tuman,İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Kataloğu, s. I, III.; Güzel Abdurrahman, Kaygusuz Abdâl Dîvânı, Ankara 2010, s. 113-114.
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Bu durumda Kaygusuz’a hamse sahibi şair demek yanlış olmaz. Hatta
Türk Edebiyatı tarihinde Ali Şir Nevâî’den de önce olması sebebiyle ‘Kaygusuz’u Türk Edebiyatında ilk Hamseci Şâir olarak tanımlamamız da ona geciken bir hakkı vermiş olmamızı sağlamış olur.
Şimdi de Nizâmî, Kaygusuz ve Ali Şir Nevâî’nin dönemlerini ve hamselerini bir tablo hâlinde karşılaştırmalı olarak vermeye çalışalım:
Adı

Yaşadığı Dönem

NİZÂMÎ-İ
GENCEVÎ

1141-1209)
yılları arasında
Azerbaycan’da
yaşamıştır.

KAYGUSUZ
ABDÂL

(1341-1444)yılları
arasında Andolu
sahasında ‘DinîTasavvufî Türk
Edebiyatı alanında,
İlk Hamseci Şair
olmuştur.

NİZAMÜDDİN
ALİ ŞİR
NEVÂÎ

(9 Şubat 144103 Ocak 1501)
Herat’da doğdu ve
Mezarı da Herat’da
bulunmaktadır.

Eserleri
Azerbaycan’ın Gence şehrinda yaşamış
ve Divan edebiyatının ilk hamsesini
yazan şair olmuştur.
Hamse’leri; Mahzenü’l-esrâr, Hüsrev ü
Şîrîn , Leylâ vü Mecnûn, Heft Peyker,
İskender-nâme’dir.
Alâiye Sancak Beyi, Hüsameddin
Mahmud Bey’in oğludur. O, XIV.
yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın ilk
yarısında yaşamıştır.
Hamseleri; ‘Gülistân, Birinci Mesnevi,
İkinci Mesnevi, Üçüncü Mesnevi,
Gevher-nâme, Minber- nâme, Saraynâme, Dil-güşâ’dan oluşmaktadır.
Kaygusuz, sekiz adet müstakil
mesnevisi bulunan mutasavvıf bir
şâirdir. Bunların toplam beyit sayısı da
sekiz binin üzerindedir
Ali Şir Nevai, Türk Edebiyatı’nda ilk
hamseci şâir olarak bilinir ve günümüz de
dâhil olmak üzere bütün Türk edebiyatı
kitaplarımızda ve araştırmalarında
böyle kabullenilmektedir.
Hamseleri’ni Çağatay Türkçesi ile
yazmıştır. Hamse’leri ise:
1.Hayretü’l-ebrâr, 2. Ferhat ü Şirin,
3. Leyla vü Mecnûn, 4. Sab’a-i Seyyar,
5. Sedd-i İskenderî’dir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ilk hamseci şair XII. asırda yaşayan
Nizâmî’dir ve eserlerini Farsça yazmıştır. Biz de ise hamse geleneği XVI asırda başlamıştır. Bu da önceleri İran edebiyatından yapılan tercümeler neticesinde önce taklit seviyesinde, sonra da XVI. asırda kendimize has bir hamse
geleneği başlamış ve devam etmiştir.
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Kaygusuz Abdâl ise, XIV. asrın sonu ile XV. asrın ilk yarısında yaşamış,
eserlerini Türkçe yazmıştır. O, eserlerini küçük-büyük hikâyeleri ile toplumun
geleneksel, bilimsel ve kültürel değerlerini didaktik ve lirik bir şekilde hamse
çerçevesi içinde; dinî, tasavvufî, tarihî, sosyal, sağlık, metafizik, alegorik konular hâlinde işlemiştir.
Ali Şîr Nevâî ise, XV. asrın ikinci yarısında yaşamış, döneminin hem büyük şâiri, hem de büyük bir devlet adamı Hüseyin Baykara’nın yardımcısı
olarak görev yapmıştır. Eserleri ve tesirleri günümüze kadar gelmiş ve de devam edecektir.
Yukarıda üç örnekte gördüğümüz gibi, Anadolu yakasında özellikle
Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı sahasında ilk hamseci şair Kaygusuz Abdâl
görülmektedir. Çünkü onun; altısı müstakil mesnevi, ikisi manzum-mensur
karışık mesnevi, toplam sekiz bin beyit civarındadır. Bunlara Divân içinde yer
alan; Dolâb-nâme, Tercî-i bend, Terkîb-i bend, Müstezâd, Salât-nâme, Kitâb-ı
Miglâte ve diğer münferit şiirleri dâhil edilmemiştir.
Kaygusuz Abdâl ve Ali Şîr Nevâî’yi yaşadıkları zaman dilimi açısından
karşılaştırdığımız zaman görürüz ki Nevâî, Kaygusuz’un ölümünden birkaç
yıl evvel doğmuştur. Zaman itibariyle de Kaygusuz’un önce yaşadığı görülmektedir. Bu sebeple onun ilk hamseci şair olduğunu söyleyebiliriz. Böylece
bir noktada ona olan borcumuzu ödemiş olabiliriz.
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Genel Sonuç ve Değerlendirme
Alâye Sancak Beği Hüsamneddin Mahmud Beğ’in oğlu Alaaddin Gaybi (Kaygusuz Abdal), XIV. yüzyılın birinci yarısında doğmuş, XV. yüzyılın
birinci yarısında da vefat etmiştir. Alaaddin Gaybî (Kaygusuz Abdal) Menâkıb-nâme’sinde;
‘... ehl-i tarîk içinde mârûf ve meşhûr Dil-güşâ sâhibi Kaygusuz Baba
Sultân, Alâiye Sancağı Beği’nin oğlu ve adına da Gaybî derlerdi’ ifadesi yer
almakta ve Dil-güşâ’sında da;
‘gayet ‘âkil, ‘ârif, ‘âmil, kâmil ve tüvâne idi. On sekiz yaşında onun ile
kimse mukâbele durub bahs idemezdi. Zîrâ o, çok kitâblar okımışdı, ‘ulûmu
bi’t-tamâm bilürdi ve hem ziyâde pehlevân idi, zôr-i bâzûya mâlik, at üzerinde, silâh-şorlukda, ok atmakda, kılıç çalmada, gürz salmakda ve sünü oynatmakda hünermend idi. Bunun gibi işlerde nazîri yog-idi. Ve her dâim kendi
kullarıyla çevre etrafında olan dağları şikâr iderdi. Bebür ve peleng ve kaplan
ve gözi her ne görse kurtulmazdı’ vasıflarıyla tanıtılmaktadır.
Kaygusuz; çocukluğunda Alâiye Sancağı Sarayı’nda zamanın bütün
maddi-manevi ilimlerini tahsil ettiği gibi, silâhşörlük, pehlivanlık, avcılık vb.
mahâretleri de öğrenmiş ve tam bir Beğ oğlu, Şehzâde gibi yetişmiştir.
Kaygusuz, 18 yaşında bir av esnasında attığı ok ile yaralanan avının arkasından at sürerek Abdal Mûsâ dergâhına ulaşır. O’nun bu ulaşım esnasında
Abdal Mûsâ’ya intisabı bu karşılaşma ile başlar ve burada da aldığı manevi
eğitim ile Anadolu sahasının en güçlü mutasavvıf şâiri ve nâsiri olur.
Kaygusuz, bu dönemden sonra, hem irşad görevini yapar, hem de eserler vermeye başlar. Bu sahada 20 civarında, manzum, mensur ve manzum+mensur karışık eser telif eder. O’nun bu eserleri, Kur’an-ı Kerim, hadisler
çizgisinde millî ve manevî Türk-İslam ülküsünü yansıtır. O’nun her bir eseri
‘insan merkezli’ olarak, hem dünyada, hem de uhrevi hayatta mutlu ve bahtiyar olmalarını sağlamaya hizmet vermeyi hedefler. O, ayrıca kendi devleti ve
milletinin, bilim, sanat ve teknoloji alanında daima üstün olmasını kendisine
şiar edinir. O, milletinin hep ileriye, daima ileriye ve üstün olmalarını ideal
haline getirmek ister.
Bilindiği gibi, böylesine mükemmeliyet sahibi olan Kaygusuz hakkında
550 yıldan beri fazla bir bilgiye sahip olmayışımız cidden bizler için düşündürücüdür. Bu cümleden olarak 46 seneden bu yana Kaygusuz Abdal üzerinde
yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde yaptığım araştırmalarımda gördüm ki,
O’nun eserleri, günümüze göre, kesafet ve cesamet itibariyle ileri seviyede
yazılmış bilimsel çalışmalardır. Biz de bu doğrultuda, O’nun eserlerinden
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oluşan XV-XIX. Yüzyıllar arasındaki yazmalardan elde ettiğimiz metinleri,
‘Kaygusuz Abdal Külliyâtı’ adı altında; dokuz bölüm, kaynaklar, eserlerinin
tam metni, menâkıb-nâme ile şeyhi Abdal Mûsâ velâyet-nâme metinleri ve
sözlük hâlinde bütünleştirip neşretmeyi hedefledik.
Birinci bölümde “Kaygusuz Abdâl’ın menkıbevi ve tarihî hayatı” ele
alınmıştır. Menâkıb-nâme’ye göre Kaygusuz’un; Alâiye Sancak Beği Hüsameddin Beğin şehzade oğlu ve asıl adının Gaybî Beğ olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır. O, sarayda iyi bir tahsil görmüş, zamanının maddi ve manevi
ilimlerini öğrenmiştir. Bir av sırasında, kendisine geyik suretinde görünen Abdâl Mûsâ’nın peşine at sürmüş ve sonunda Abdâl Mûsâ Dergâhı’na ulaşarak
O’na mürit olmuştur.
Gaybî Beğ, babası Hüsameddin Beğ tarafından belirli bir zaman sonra
Abdâl Mûsâ’ya teslim edilir. Şeyhi de ona “Kaygusuz” adını verir. Kaygusuz
burada şeyhine kırk yıl hizmetten sonra icazet alır ve kırk dervişi ile birlikte
Mısır üzerinden Hacc’a gider. Mısır’da bulunduğu sıralarda, Mısır sultanının
huzuruna kabul olunur, ona bazı kerametler gösterir ve Mısır sultanı da O’nun
için Nil kenarında bir Kasr inşa ettirir. Bu Kasrü’l ‘ayn adlı dergâhta bir müddet ikâmet eden Kaygusuz, oradan Hacc’a gider Mekke ve Medîne’deki mübarek yerleri ziyaretinden sonra Suriye ve Irak üzerinden Nusaybin yoluyla
Anadolu’ya şeyhi Abdâl Mûsâ’ya ulaşır.
Tarihî hayatı da Menâkıb-nâme’deki bu hayat çizgisine paralel olarak uyduğu, ancak bazı menkıbevi unsurlarla süslendiği görülür. Kendi eserlerinden
de çıkardığımız bazı ipuçları neticesinde Kaygusuz’un asıl adının Alaaddin
Gaybî, doğum tarihinin de milâdi 1341-42’den geriye gidemeyeceğini ortaya
koymaya çalıştık. O, Alâiye beylerinden Hüsâmeddin Mahmud Beğ’in oğludur. Bu beylerin Karamanoğulları’ndan inmesi hatta bir taraftan da Anadolu
Selçukluları’na dayandığı rivayeti, Kaygusuz Abdâl’ın çok asil bir sülaleye
mensup olduğunu göstermektedir.
Menâkıb-nâme’de, Kaygusuz’un yetişmesiyle ilgili olarak verilen bilgiler, onun eserleriyle teyit edilmektedir. Elimizden geçen 250 civarındaki yazma eserin yüzlerce varakları arasında;
“Kaygusuz; zamanının bütün ilimlerine, anatomi, astronomi, sağlık, fen,
genel kültür, tarih, edebiyat, din ve tasavvuf bilgi ve terminolojilerine vâkıf
olduğu, Arapça, Farsça, Çağatayca vb. dilleri bildiğini” görmekteyiz.
Menkıbevi unsurları bir yana bırakacak olursak O’nun Abdâl Mûsâ’ya
intisabının kesin olduğu muhakkaktır. Çünkü Kaygusuz’un Abdâl Mûsâ’ya
intisabı; hem Menâkıb-nâme’de, hem Abdal Mûsâ Velâyet-nâme’sinde hem de
Kaygusuz’un kendi eserlerindeki kayıtlarda yer almaktadır. Kaygusuz’un uzun
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yıllar Abdâl Mûsâ Dergâhı’nda yetiştiğini kabul edebiliriz. Buradaki kırk yıl
hizmeti, bir geleneğin neticesidir. Sonra Mısır’a gidiş tarihi, miladi 1397-98
yıllarında olsa gerekir.
Kaygusuz’un Anadolu’ya döndükten sonraki hayatını ancak bazı şiir
lerindeki kayıtlarından anlıyoruz. Onun şiirlerinde geçen Rumeli’ye ait yer
adları ve Murad Han, İbni Fenârî, İshak Bey, Molla Fenârî’nin isimleri tarihi
bilgileri vermektedir. Bâzı şiirler her ne kadar mecâzi manalar ifade ediyorsa
da Kaygusuz’un Rumeli’de bulunmuş olduğunu gösterdiği muhakkaktır.
Kaygusu’un 1444 yılında vefat ettiği ve mezarının da Elmalı/Antalya
Tekke Köyü’nde şeyhi Abdâl Mûsâ’nın yanında olduğunu belirlemeğe çalıştık.
İkinci bölümde Kaygusuz’un Eserlerinin Tavsifi ve Özetleridir. O’nun
manzum eserlerinden; Dîvân, Gülistân, Birinci Mesnevî, İkinci Mesnevî ve
Üçüncü Mesnevî, Gevher-nâme, Minber-nâme ve Dolab-nâme; mensur eserlerinden Budala-nâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûd-nâme, Risâle-i Kaygusuz Abdal ve manzum+mensur birleşimi Sarây-nâme ve Dil-güşâ’nın nüsha tavsifleri ve her bir eserin özetini verdik.
Üçüncü bölümde Kaygusuz Abdâl’ın eserlerinde Dinî-Tasavvufi Türk
Edebiyatı’na ait nazım türlerinden Tevhîd, İlâhî, Esmâ-i hüsnâ, Dolâb-nâme,
Gevher-nâme, Vücûd-nâme, Nasihât-nâme, Salât-nâme, Minber-nâme, Nevrûz-nâme, Nutuk, Devriye ve Şathiye’yi örneklemelerle verdik.
Dördüncü bölümde, ‘Dil-Üslûp Özellikleri ve Anlatım Şekilleridir.
O’nun bu eserlerindeki; gramer şekilleri, söz varlığı, bugüne göre arkaik kelimeler, anlatım şekilleri ve diğer üslûp özelliklerini ortaya koymaya çalıştık.
Gördük ki, Kaygusuz’un üslûbu çok hareketli ve çeşitlidir. O, doğrudan
doğruya anlatımdan, delil ve ispat yoluyla anlatıma kadar bütün anlatım türlerini kullanır. Tahkiye, tasvir, mükâleme, öğüt verme gibi anlatım tarzlarının
hepsi, eserlerinde iç-içe girmiş olarak yer alır. Atasözleri ve deyimler, halk
söyleyişleri; onun san’atını samîmileştiren ve halka yaklaştıran unsurlardır.
Tekrir ve secîler, bilhassa lirik söyleyişler sırasında kullanılır.
Mecaz, Kaygusuz’un üslûbunda apayrı bir yer alır. Ayrıca O’nun eserlerinde dinî ve tasavvufi unsurları da örneklemelerle inceledik. Kelimenin tam
manâsıyla O, bir “vecd şâiri” ve bir “dini-tasavvufi-Türk edebiyatı şâiri”dir.
Tasavvufî vecd ve heyecan bakımından son derece başarılı şiirler vermiştir.
Yunus’un da ilk muakkiplerinden olan Kaygusuz, san’atı bakımından ondan
geri kalmadığı gibi, eserlerinin kesafet ve cesameti itibarîyle onun üstündedir
diyebiliriz. Çünkü yirmi bin beyte yaklaşan şiiriyle ve yirmiye yakın eseriyle
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ondan bize büyük bir miras kalmıştır. Ancak Kaygusuz, eserlerinin bu cesâmeti içinde kaybolmaz. Ufak tefek bâzı kısımlar hâriç onun manzum ve mensur eserleri her zaman üstün bir seviye gösterir.
Beşinci bölümde; “Kaygusuz’un Türkçeye bakışı ve Hamse sahibi oluşu”
üzerinde durduk. O’nun, bugüne kadar hiç bilinmeyen bir yönü olan Türkçe ve
Hamseciliği üzerinde durduk. Çünkü O;
‘Türkçeyi, anamızın ak sütü kadar helâl, berrak, devamlı ve kalıcı bir bilim dili’ olduğunu vecizeleştirip, Tanrı’nın dilinde konuşturan bir şâir olması
ayrı bir özelliğidir. Kaygusuz, Türk-İslam tarihinde ilk defa; Cenâb-ı Hakk’ı,
Cebrâil’i ve Hz. Âdem’i Türkçe konuşturan büyük bir mutasavvıftır.
O’nun ‘sekiz müstakil mesnevî’nin olması, Türk Edebiyatında, ilk Hamse şâiri olduğunu da ortaya koymaktadır. Demek oluyor ki O; döneminin ilk
Hamseci şairi unvanına sahiptir. Ancak bu geciken bir haktır. İnşaalah her
zemin ve zamanda hak yerini bulur ve bulacaktır.
Altıncı bölümde; ‘Şehzâde Alaaddin Gaybî Kaygusuz Abdal Külliyatı
Metinleri’nden ilk önce; aruz ve hece vezniyle yazılmış metinler verildi.
Dîvân’daki şiirleri beş yüzün üzerindedir. Bunların yüzde sekseni gazeldir. 70 civarında da heceyle yazılmış şiirleri vardır. Dolâb-nâme adlı kasidesi
ile üç tercî-i bend, iki terkîb-i bend ve üç müstezâtını da Dîvânı içinde verdik.
Dîvân’daki şiirlerin hemen hemen hepsi ilahi bir vecd içinde yazılmış gibidir.
Hece ile yazılanlar arasında şathiye karakterindeolanlar da vardır. Kaygusuz,
burada daha çok dünyanın geçici zevklerine kapılan insanı alaycı bir üslupla
anlatmaktadır. Bazı şiirleri ise ilahi ve nutuk havasındadır.
Gülistân; lâ-mekânı, ezeldeki vahdet-i vücûdu anlatmakla başlar. Kâinatın ve Hz. Âdem’in yaratılışını uzun uzun hikâye eder. Kısas-ı enbiyâ kısa olarak anlatıldıktan sonra belirli bir konu üzerinde durulmaz. Tasavvufun çeşitli
konuları, yer yer son derece heyecanlı bir üslupla dile getirilir.
Yazmalarda mesnevî başlığı altında Kaygusuz’un üç mesnevisi vardır.
Bunlardan ikincisi, Küçük Mesnevî başlığı altında geçer ve öbürlerine nispetle
kısadır. Her üç mesnevide de belli bir konu olmayıp tasavvufi vecd ve heyecan
etrafında dönerler. Mesnevilerde Kaygusuz, lirizmin zirvesine ulaşır. Diyebiliriz ki bütün şiirleri içinde en yüksek heyecan mesnevilerde, bilhassa Birinci
Mesnevîde bulunur.
Gevher-nâme, 72 beyitlik kısa bir mesnevidir. Başlangıçta, vahdet-i vücûd görüşünü, “deryadan kenara atılan gevher” teşbihiyle dile getirir. Gevherin canı Hz. Muhammed’dir ve eser onu methetmek için kaleme alınmıştır.
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Minber-nâme adlı 62 beyitlik küçük mesnevi nefsi bilmenin esas olduğu
üzerine kurulmuştur.
Yedinci bölümde Kaygusuz’un mensur eserleridir. Bu eserler, yer yer
lirik bölümler ihtiva etmekle beraber genellikle didaktiktir.
Budala-nâme’de akl-ı maâş, akl-ı maâd, nefsi bilmek, gönül, mürşit gibi
tasavvufi meseleler ele alınır.
Kitâb-ı Miglâte, kompozisyon bakımından oldukça değişiktir. Burada bir
derviş devamlı olarak uykuya dalmakta ve rüyasında, bazân geçmişte, bazan
gelecekte “teferrüc” etmektedir. Her defasında karşılaştığı şeytanla mücadeleye girip onu mağlup etmektedir. Bu ilgi çekici eserde, geçmişe ve geleceğe
ait çizgiler tablolar “science fiction”ların zaman makinası’nı andırmaktadır.
Eserde dervişin zaman zaman söylediği şiirler, coşkun bir lirizmin ifadesidir.
Vücûd-nâme, insan vücudunun çeşitli uzuvlarıyla, bazı dinî, tasavvufi ve
kozmik kavramlar arasında teşbihler yapan, münasebetler kuran bir eserdir.
Mesela kara kış şeriata, yaz tarikata benzetilir. Baş, devlet tacına; alın, hidayet nuruna teşbih edilir. Daha sonra mürşidin lüzumu anlatılır.
Sekizinci bölüm; Kaygusuz Abdal’ın Manzum+mensur karışık eserlerinden Dil-güşâ ve Sarây-nâme’üzerinde duruldu.
Dil-güşâ, vahdet-i vücûdu anlatan uzun bir mesnevi ile başlar. Eserde
uzun Farsça bölümler yer alır. Bir dervişin tasavvuf umdelerini anlatması ile
devam eden Dil-güşâ tamamen tasavvufa hasredilmiştir.
Saray-nâme’de cihan-saray teşbihiyle yola çıkılarak, dünyaya gelmekten
maksadın ‘insan merkezli’, ‘hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmak ve Rabbını tanımak’ Kaygusuz’un şeriat unsurlarına en çok yer verdiği eseri Saray-nâme’dir. Bu bakımdan diğer manzum
eserlerine nispetle daha “kuru”dur. Ancak yer yer lirik söyleyişler de taşır.
Dokuzuncu bölümde; Abdâl Mûsâ Velâyet-nâme’si ve Kaygusuz Abdâl
menâkıb-nâme metinleridir.
Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Kaygusuz; kendisinden sonra gelenlere de âdeta hocalık yapmış, birçok şâir ve nâsirdir. Çünkü O’nun eserleri
vefatından sonra, defâlarca, istinsah edilmiş veya mükerreren basılmıştır. Bu
da O’nun ne denli etkili bir mutasavvıf şâir olduğunu ortaya koymaktadır.
O’nun kendisinden sonra görülen bu alaka, tesirlerinin en açık delilidir. Çünkü O’nun tesirlerini gösteren bir başka husus, kendisinden sonra bâzı şâirlerin
onun adını ve mahlasını kullanmasıdır.
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Kaygusuz, Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı disiplini içinde; Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Dedem Korkud, Ahmed Yesevi’den sonra Yunus Emre,
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Ede Balı’nın da muakkibidir. Bu cümleden olarak, Külliyât’ın neşriyle Kaygusuz’un; bilim tarihi,
Türk edebiyatı tarihi, dini-tasavvufi Türk düşünce tarihi, tıp tarihi, astronomi
bilimi…vb konularında bize yol haritası çizmekte olduğunu da 550 sene öncesinden görmekteyiz. Kanaatimce ‘Kaygusuz Abdâl Külliyâtı adı altında onun
bütün eserlerinin neşri ile Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı hakkında da belgelere dayalı derli toplu bilgiler verilmiş olacaktır. Çünkü Kaygusuz’un eserlerinde, değişik branşlar için de birçok bilimsel veriler yer almaktadır. Çünkü Kaygusuz, bu edebiyatın Anadolu sahasında en önemli simâlarından biri,
hatta eserlerinin kesafet ve cesameti bakımından birincisidir. İşte biz, onun
bu denli ehemmiyetini eserlerinin bütünü üzerinde yaptığımız bu çalışma ile
ortaya koymaya çalıştık.
Görüldüğü gibi, günümüze kadar bilinegelen Kaygusuz Abdâl’ın dünkü
şahsiyetinden farklı olarak, nispeten hakiki şahsiyetini Edebiyat Tarihi içindeki yerine koyduğumuzu sanıyoruz. Bu vesile ile benzerlerinin de bu şekilde
ele alındığı takdirde farklı neticelere varılabileceğini söyleyebiliriz.
Kaygusuz Abdal Külliyâtı çalışmamızda; gerek bizden, gerekse müstensihten kaynaklanan bazı eksiklikler, noksanlar, hatalar bulunabilir. Asıl amacımız; “Kaygusuz’un hayatını, eserlerini ve onun Türk-İslam kültürüne olan
katkılarını” ortaya koymaktır. Bu bakımdan hatalarımızın ve noksanlarımızın
bu iyi niyet çerçevesinde hoş görüleceğini ümit ediyorum. Bu eser ile bilim
hayatımıza katkıda bulunabilmiş isek kendimizi mutlu sayarız.
Bu vesile ile Kaygusuz Abdal Külliyâtı’nın basımını sağlayan TDK Başkanı sayın Prof. Dr. Gürer Gülsever’e bu bilimsel hassasiyetindeki ileri görüşlülüğü sebebiyle bir kere daha teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca bu
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ALTINCI BÖLÜM
ŞEHZÂDE ALÂADDİN GAYBÎ
KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

METİNLER

MANZUM ESERLER

I. ARUZ VEZNİYLE YAZILANLAR

DÎVÂN
1. Tevhîd
		

-1-

Fâilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Es- selâm iy dürr-i deryâ-yı cemâl
Es- selâm iy âfitâb-ı bî-zevâl
Es-selâm iy heşt cennet-i na’îm
Es-selâm iy bâğ-ı erzân-ı nihâl
İy sıfâtun “Kul hüv’allahu ahad”
Her dem içinde kâdirsin her sâ’ad
Cümle sırru sen bilürsün iy Kadir
Bî-şeriksin bî-misâlsin bî-nazîr
Cümle sensin mu’teber ü muhtasar
Ol ki sensüzdur feşâr ender-feşâr
Küllî sensin âşikâre vü nihân
Yirde gökde yine sensin cism ü cân
Senden ayru nesnenün cânı yok
Ber-kemâlsin kudretün noksânı yok
Mâlikü’l-mülksin Kâdim ü lem-yezel
Mahlukun Hâlıkı sensin Zü’l-celâl
´Âşık isen Kaygusuz Abdâl gibi
Sana bir hırka hemân bir şâl gibi
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2. NA’T
		

-1-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yüzün nûr-ı îmân Elhamdüli’llah
Kaşun mihrâb-ı cân Elhamdüli’llah
Dolaşdı boynuma pendüvân oldı
Zülfün gubâr-feşân Elhamdüli’llah
Cemâlün şem’inün tecellîsinden
Nûr oldı her mekân Elhamdüli’llah
Senün ‘ışkun benüm gönlüm içinde
‘Ayân oldı ‘ayân Elhamdüli’llah
Bu genc-i sa’âdetün varlıgından
Pür oldı her vîrân Elhamdüli’llah
Sūretün nakşına hayrân olupdur
Zemîn ü âsuman Elhamdüli’llah
İki cihânda bu Kaygusuz Abdâl
Seni bilür hemân Elhamdüli’llah
		

-2-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Hüsnüne benzer cihânda hûr u gılmân gelmedi
Sana benzer hüsn-i latîf bir latîf cân gelmedi
İy senün hüsnüne benzer dogmadı felekde ay
Bu ne hüsn-i ber-kemâldür bana noksân gelmedi
Tâ-Hâ Yâsin sûresi hem hüsnüni tefsîr ider
Sūretün nakşını söyler hem-çü Furkân gelmedi
Levh-i mahfûz kim dimişler ol yüzündür ol yüzün
Kâb-ı kavseynün menendi kıble-i cân gelmedi
Sûfî-yi zerrâkı gör kim hüsnüni inkâr ider
Zîrâ kim bu yüzi görmek ana Hakdan gelmedi
Yazılu sun’unda gördüm dir Bedr-i hayrü’l-beşer
Sana benzer bir dil-ârâm cân-ı cânân gelmedi
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3. DOLÂB-NÂME
(Kasîde-i Tolâb min-kelâm-ı Kaygusuz Baba Sultân kaddesa’llâh)
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Su’âl itdüm bugün ben bir tolâba
Didüm niçün sürersin yüz bu âba
Neden bagrun delükdür gözlerün yaş
Sebeb nedür sataşdun bu ‘itâba
Karârun yok gice gündüz dönersin
Dökersin dertlü gözlerden hûn-âba
Elif- kaddün bükilmiş çenge dönmiş
İnildüni düzeltmişsin rebâba
Gözün yaşı revân oldı sehergâh
Giceler varmadın bir lahza hâba
Niçün feryâd ile zârı kılursın
Meger derdün senün gelmez hisâba
İnildünden delindi derdlü bagrum
Figânundan ciger döndi kebâba
Nice haber virdi sana bu devrân
Ki derdün defteri sıgmaz kitâba
Ne cevr itdi sana bu çarh-ı gaddâr
Ki devr içre düşüp sen bu ‘itâba
Duhânundan boyandı göge gökler
Firâkundan kara yirler türâba
Su’âl itdüm tolâbun döndüginden
Dönüben çün tolâb geldi cevâba
Cevâb-dâden-i Tolâb Baba Kaygusuz Sultân
Tolâb eydür eyâ çeşmüm çerâgı
İşidmege cevâbum aç kulagı
Benüm budur sorarsan ser-güzeştüm
Ki ben yaylarıdum bir yüce tagı
İrişmezdi boyuma altmış arşun
Belüme dahı on âdem kucagı
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Geçürmişdüm serâdan göklerümi
Süreyyâ’ya yetürmişdüm budâgı
Tokuz ay dirneşüp bin dürlü kuşlar
Budagumda tutarlardı otagı
Öterdi tûtî (vü) kumrî vü dürrâc
Geçürdüm bir zemân bu niçe çagı
Hevâ murg-kebûter bâgun gezerken
Örilmiş ‘ömr kuşunun tuzagı
Kazâ irdi meger dest-i kaderden
Ki bir şahs irişüp çaldı bıçagı
Yıkılup yatdum ol dem yüzüm üzre
Kırıldı kalmadı budum budâgı
Delüp boynuma takdılar kemendi
Sürüdiler tolandum her sokagı
Nice müddet sokaklarda yüzüme
Gelüp geçen basarlardı ayagı
Yidi Eyyûbveş bagrumı kurtlar
Ciger kanın döker çeşmüm kapagı
Zekeriyyâ gibi biçüp belümden
Tolâb içün düzeltdiler yaragı
Temür mıhlar dokunup yüregüme
Kazâ desti-y-ile çarhun çomagı
Tolâb oldum gice gündüz dönerem
Su üstinde tutar oldum otagı
İnilderem dün (ü) gün dost diyüben
Gözüm yaşı sular bustânı bâgı
Kime dost oldı devrân bu cihânda
Ki sonra olmadı anunla bâgı
Felek kime tadurdı bir kaşık bal
Ki sonucı sunar tas ile agı
Süleymân’un sürerdi tahtına yil
Kara topraga koymışdur yatagı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Sikender ki cihânı kâf-ber-kâf
Tutup hükmine sürerdi yasagı
Girüp zulmetde ister âb-ı hayvân
Tolu zehr ile sundılar bayagı
Cihânda varlıgı başdan başa hep
Fenâ yurdı durur mihnet ocağı
Kanı Rüstem kanı Hüsrev kanı Sâm
Belürmez birinün ucı bucağı
Bekâ yurdı degüldür ki bakasın
Fenâ ehli tutar bunda otagı
Bu dünyâ bir büyûtü’l- ‘ankebut’dur
Pes olmışdur mekeslerün tuzagı
Oluplar Gaybî bunda tekye kılan
Hak’un fazlı durur ancak tayagı
Sabır seccadesin altına salmış
Tükeliden kuşanmışdur kuşağı
Sözüni Kaygusuz ‘ârife söyle
Ne bilsün şekkeri tana buzağı
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4. TERCÎ-İ BEND’LER
		
-1Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
İy tâlib-i Hakk berây-ı vahdet
‘Işk’ı hakikat sıdk-ı himmet
Sıfâtun içinde zâtunı anla
Sözünde buluna bahr-i hikmet
Hırâmân nâmûsını yile virgil
Bûstânun pendârun hîçe sat
Üstâd olana şâkirdlik eyle
Üstâd olasın sen dahı üstâd
Küllî cihânı yegâne gözle
‘Akluna bu fikri eyle irşâd
Turra da cân ile hizmet eyle
Tâ sen olasın ‘ayyâr-ı Bağdâd
Bîgânelere bîgâne olmagıl
Âşinâ olana olmagıl yad
Sen âb-ı hayât-ı câvidânsın
Vuslat sıfâtunı kılma fürkât
Gör ahî bir beni bil ki neyem ben
Her bir kelecim oldı kand-ı nebât
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy ârzû-yı dil maksad-ı cânân
İy ma’den-i dürr-i deryâ-yı ma’den
Sen zât içinde âfitâbsın
Sen katre içinde bahr-i ‘ummân
Cümle vücûdun cânısın sen
Cism ü sūretün misl-i bürhân
Sen sırr-ile bahr-i melekûtsın
Zâhîrde velî sūretün insân
Nefs-i zulmet bu vücûda dirler
Sen zulmet içinde nûr-ı îmân
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Sen vücûdda cân câna cânânsın
Sen cism-i vîrânda genc-i pinhân
Her bir nazarun İsâ’ya cândur
Her bir nefesündür âb-ı hâyvân
İnsân-ı şerîf senün adundur
Sensin kamuya delîl ü bürhân
Bir anlayu bak kim hâk-i pâyem
Gönlümün içinde mâh-ı tâbân
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy ‘akl-ı kâmil rind ü kallâş
Sırrunı key sakın eyleme fâş
Kûh-ı Bûrîyâ müşg’e döndi
Dürr ü güher oldı her kara taş
Beşâret âvâzın işidi gör
Âşkâre güneş görmedi huffâş
Evvel ü âhîr bi-küllî eşyâ
Cümle bir vücûddur kamu bir baş
Sensin bahâne nikâbun oldı
Bu hâk u bâd u âb u âteş
Sen ebed-i ‘ömr-i câvidânsın
Sen kendözüne özün hâzır baş
Bi-küllî cîhan birlik oldı
Sâdıklar irişti gitdi komlaş
Özündür o kim özün sorarsın
Hâtırun bana kalmasun i kardaş
Ben dahı senem beni unutma
Çöp düşmesün gözün dutmasun yaş
Benem kamu ‘âlemde maksūd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy tâlib olan yâr-i mahrem
Hakk senünle biledür her dem
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Mâbûd vücûdunda bile mevcûd
Zâhir ü bâtınunda biledür hem
Bir anlayu bak ki gayrı yokdur
Oldur vücûdunda nefes ü dem
Ol mûrsın ki var idün ezelde
Dü heft ü mâhda olmaya kem
Matlûb iken yine tâlibsen
Devşür hâtırunı eylegil cem
Cânunda bile çü kurs u güneş
Gönlün içinde çerâg u sem
Evvel ü âhir bi-küllî sensin
Senden ‘ibâretdür subh u ahşam
Bu dört anâsır u altı cihet
Bu sâl ü mâh u devr-i eyyâm
Beni sen özünden ayrı görme
Ben dahı senem hemân iy sersem
Benem bu kamu ‘âlem maksūd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy zât-ı sıfât-ı ganiyy-i kemâl
Zâtundan ‘âlem dolu mâl-â-mâl
Bi-küllî lisân hep seni söyler
Bu hadîs ü ahbâr u kîl u kâl
Sen sensin eger özüni bilsen
Cümle hayâlât cümle eşkâl
Sensin hakîkat-i cümle eşyâ
Bi-küllî sıfât u hâl ü ahvâl
Her bir kelecin zebâne gelse
Tuzunda mât olur şeker ü bâl
Anla ki benem tâlib ü matlūb
Tabl u melâmet ‘ışk ile çal hâl
Vücûdun içinde şâhı anla
Sen kendözüni yabâna sal
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Ben dahı senün nûrun didükde
Bir yören özüne deryâna dal
Benem bu kamu ‘âlemde maksūd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy cân-ı latîf câna dem-sâz
İy Kâf-ı ‘Ankâ murg-ı şâh-bâz
‘Ârifler ile harîf olıcak
Ehl-i niyâz ol etmiye nâz
Giç ko(y) berü gel hayâl-i hâmdan
Tevhîd sıfâtunı cânuna yaz
Sen tûtîsin murdârı gözetme
Kerkes şikâruna konmaya bâz
Kendözüni bil emîn olasın
Ta kılmayasın kıssayı dırâz
Özüne yören ırak gözetme
Sen kalma ana ki sana kalmaz
Sen sana bâkî kalanı gözle
Sen kendözüni anla az az
Sen zann-ı hayâl ü ben ne gencem
Nûr-ı kân hod-râ ân-kû per-vâz
Ben dahı sığınam senün hükmüne
Sen kendözünden gelürsen vâz
Benem bu kamu ‘âlemde maksūd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy tâlib olan berây-ı matlūb
Cümle hikâyet latîfe-i hûb
Cân göziyle bak hayâli terk it
Ta ki göresin cümleyi mahbûb
Birlikde kamu yegâne oldı
Cümleye temâm değdi nasîb
Ya’kûb Yûsuf’ı özinde buldı
Gitdi belâsı hoş oldı Eyyûb
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Ol cân-ı edeb lâ-yezâl’dür
Cümleye hemân degen merâtib
Sen kendözüne yoran i ahî
Virdügi nişân budur ol Habîb
Unutma özini küllî Hakkdur
Cehl ile tersine işlemegil ‘ayıb
Fikrün hayâlün hemân benem ben
Ben her ne itsem nazîr ü gâib
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy tâlib olan berây-ı mâbûd
Mâbûd vücûdunda bile mevcûd
İnsân vücûdun adına dirler
Sensin kamuya hâcet-i maksûd
Sen kendözüni bil ki hemândur
İy tâlib olan Kâbe ve büt
Sen kendözüne kılma inkâr
Nasîhat iste ki bulasın sûd
Zâhir ü bâtın u yine Hakk’dur
Terk it hayâli olma merdûd
Mustafâ-sıfât ‘ârif olgıl
Tâ ki bulasın Makâm-ı Mahmûd
İnsândur adun halifesin sen
Gök ehli sana kıldı sücûd
Hakk didi kamuya sen Hakk’ı söyle
Sen kendözüni ahî külli unud
Nühüfte mâhum cânun içinde
Sen de kendözüne olma bulut
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
İy tâlib-i ‘ışk olma münkir
Bu cehâletün defterini dür
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Gönlüni arıt hâr-ı cenkden
Hakk’ı ko gayrıyı taşra sür
Hakk’ı bilene hâk it yüzüni
Muhâlefet itme olma bed-bûr351
Bi-küllî ‘âlem içinde sensin
Müsellem ola berât-ı menşûr
Sırr-ı ezelî vü ebed ne kim var
Vücûdun içinde ‘âşıkâne gör
‘Işk ile özüni vâsıl idersin
Bi-küllî vücûdun ola pür-nûr
Bir anla dilünde söyleyen kim
Hakk’dur ki cânunda oldı mestûr
Benem kamunun başında sevdâ
Ben idüm ahî hayâl-i menşûr
Bu söyleyen vücûdun içinde
Kimdür bu Kaygusuz Abdâl’a sor
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
		

-2-

Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
İnsân ile geldüm insân oldum
İnsân libâsunda pinhân oldum
İnsân libâsun geyeli günden
Bu mülke Halife-i Sultân oldum
Gel gel berü iy tâlib-i ‘âşık
İnsân vücûdumdur ben cân oldum
Sıdk âyinesini safâ kılaldan
‘Âşikâre delil ü bürhân oldum
Gönüller içinde anlayu bak
Gör kim nice bahr-i ‘ummân oldum
351

bed-bûr: Dünya ve ahirete yararsız kötü kimse. Tükenme, hiç olma. Hiç bir işe yaramayan
kötü insan.
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Vahdet çemeninde cân bâgında
Gevher-i kân u mâ’den oldum
İkilik evin harâb idelden
Birlikde yir ile yeksân oldum
Gayrı hayâli koyalı gönülden
Evvel ne idüm hemân ne oldum
‘Işk idi başum zîrâ ezelden
Gülistan-ı gül-i handân oldum
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Cân-ı cânânum bu ten içinde
Sırr-ı nihânum nihân içinde
Bağdat’da diyen ene’l-Hakk
Ben idüm âhir zemân içinde
Bu cism-i vîrân içinde sagam
Genc-i nihânem vîrân içinde
Hayvân ne bile beni neyem ben
Güneş gibiyem insân içinde
Gönüller içinde gör beni kim
Gevher-i kânem mekân içinde
Ma’rifet-i keşf-i ‘ilm-i esrâr
Söyleyen benem uş lisân içinde
İnsân yüzine gözin aç bak
Benem bî-nişân nişân içinde
Bir anlayu bak kim benden artuk
Kim var dahı bu cihân içinde
İnsân ile bu vücûda geldüm
Armaganum uş armagan içinde
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Benem ahî ol câzu ‘ayyâr
Her türlü hikâyet‘ilm-i esrâr
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Vuslatda hemân yegâne oldum
Vahdet çemeninde gül-i gülzâr
Evvel ü âhir hemân benem ben
Gönülde nihân sırr-ı esrâr
Her cism-i sûretde hüsn-i zîbâ
Her sadef içinde dürr-i gevher
Hâl ehlisin hayâle düşme
Hemân benem uş her ne ki var
Benem bu kamu dükkân içinde
Raht-ı gümân-ı dükkân-ı ‘attâr
Tâlib olanun benem murâdı
Kâbe vü îmân küfr ü zünnâr
Lütfum sâyesinde sıgınupdur
Küll-i kâ’inât cümle ahter
Benem kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Evvel ü âhir hemân benem ben
Münkir degülsen olma küstâk
Benem ahî ol muhît-i zevrak
Uş gönlüm içinde biledür Hakk
Ol sırr-ı ezel ebed ne kim var
Hemân benem uş gözüni aç bak
Her cânun içinde mihribânem
Her gönül içinde setr-i muglâk
Cihânda henüz yog-ıdı “Mansûr”
Tesbîhüm idi ki hem “ene’l-Hâkk”
Her eşyâ içinde bile mevcûd
Doğrusı budur benem ene’l Hakk
Şâhid-i guyûb ki var gönülde
Benem ki ‘âlem cân ile müştâk
Zerrece sırumı ‘ayân idersem
Pür ola kamu dîvân ü evrâk

249

250

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

Bu kuş dilini ki söylerem ben
‘Âkıllara sorun ne bilür ahmak
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Bahr-i muhîtem ki yine taşdum
Sırrum ‘ayân oldı perdem açdum
Takdîr donum ‘âlem olalıdan
Gör ki ne ‘aceb hâle sataşdum.
Ma’den-i kâna erişdi yolum
Dürr ü cevâhiri taşra saçdum
Yoldaş olalı Âdem ile ben
Elif gibi Lâm’a ki dolaşdum
‘Işk bahriyem i ki bî-nihâyet
Mevci gelüben başdan aşdum
İnsân vücûdında ‘ışk ile ben
Evvel ü ebed bile ulaşdum
‘Akl-ı külem ‘ışka yoldaş oldum
Nefs ile nice nice savaşdum
Ol cân-ı yegâne dilberem ben
İnsân yüzine perde bişdüm
Ezel ne isem yine oyum ben
Sanma ki gâfil yolumı şaşdum
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Bir beni ögütle ya müfessir
‘Aklun irişürse kılma tefsîr
Âdem donı bana perde oldı
Hâlüme benüm ne ola tedbîr
Ben cân-ı ebed lâ-yemûtem
Perdem âdem oldı bâr-ı takdîr
Her başda hayâl-ı sevdâyem
Her gönül içinde gizlenen sır
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Cümle maksûd benem beni söyler
Bu keşf-i beyân ‘ilm-i tefsîr
Pîrlikde görün ki ne civânem
Civânlık içinde olmışam pîr
Vahdetde kaçan ola bu sözler
Pâşâ vü hâce gulâm u emîr
Vahdet gözinün nikâbın aç bak
Şems-i bî-zevâlem bu mâh-ı bedir
Ol ki her vücûdda mevcûd olmış
Ben idüm ahî evvel ü âhir
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Ben ol nûr-ı Abdâl bâkîyem
Hakkum Hakk’ı bilenüm Hakkîyem
Vuslat çemeninde bülbülem ben
Vahdet denizinün zevrakıyem
‘Âriflere gâh harîf oluram
Gâh mey-i piyâle gâh sâkîyem
Nâdânlara renc-i derd ü belâ
Hak-şinâs olanun ‘ uşşâkıyam
‘Işk-ı hakîkate delîlem ben
Fürkat agusınun torpakıyam
İnsân ile bile gizlü geldüm
İnsân-ı kâmilün revnakıyam
Budur kasdum başuma saglıgum
Hakkı bilenün Hakk ittifâkıyam
Ol genc-i ebede nüshayam ben
Manî berâtınun evrâkıyam
Bâkî-i ebed olur kim içse
Çeşme-i hayâtun bardakıyam
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
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Benem ne kim var ‘âlemde yeksân
Dürr ü cevâhir kân-ı ma’den
Her zerre içinde âfitâbum
Her katre içinde bahr-i ‘ummân
Benem dahı kim ola cihânda
Ehl-i hüner ü sâhib-i meydân
Ben ol hümâyam sâyem hemîşe
Küllî kâ’inât lutf-ı ihsân
Bu mülke halife sultânem ben
İnsân vücûdında sırr-ı pinhân
Ezel ü ebed benem hemîşe
Cân iklîmine delîl ü bürhân
Gayrı dahı yok benem hakîkat
Keşf-i kerâmet ‘ayn-ı insân
Çîn’den yine armagan getürdüm
Her bir nefesüm gül ü reyhân
Güneşde benem nûr-ı tecellî
Katrenün içinde bahr-i ‘ummân
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Her göze benem hayâl ü perde
Her başda safâ vü cûş-ı sevdâ
Bahâne sebeb benem her işde
Savm u salât u kim büt-i tersâ
Benem hakîkat gümâne düşme
Ol kân-ı ezelde dürr-i yektâ
Vücûdun içinde dogrı bak bir
Kimdür dahı de kim gayr-i Mevlâ
Birlikde hemân yegâneyem ben
Kim ola bana şerîk ü hem-tâ
Ben ol güneşem ki zevâl irmez
Küllî kâ’inât katumda zerre
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Gerdişe gelüben beni ister
Sitâre vü Mâh u burc-ı Cevzâ
Fikrümde piyâde cümle Hüdhüd
Sırrumda nihândur Kâf u ‘Ankâ
Hemân benem uş gayrı ki yokdur
Evvel ü âhir-i sırr-ı peydâ
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Hem ‘âlem içinde bile mevcûd
Sırr-ı âşikâre benem eknûn
Tek dur iy fakîh okıma efsûn
Efsâneyi ko hayâle düşme
Senün istedüğün bendedür çün
Gönlümde bulındı Mısr-ı Câmî
Musâ ‘ayân oldı gitti Fir’avn
‘Âlemler içinde destân oldı
‘Işkun hayâli Leylâ vü Mecnûn
Lutfun ümîdi o şâd-ı kevnden
Oynar döner i bu çarh-ı gerdûn
Her hâl arasında bileyim ben
Her işün içinde resm-i kânûn
Benüm ile zeyn-i şerîf olmış
Zâhir ü bâtın bu cümle düzgün
Varlıgı benem benümle oldur
Küllî kâ’inât ki Kâf ile Nûn
Bu ten oddur Kaygusuz Abdâl
Bilgilü karındaş olma dil-hûn
Benem bu kamu ‘âlemde maksûd
Her ‘âlem içinde bile mevcûd
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-3-

Tercî-i Bend
Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
Gelün Hakk ile bâzâr idenler
Yoklık sıfâtın ki var idenler
İşini Hak’a yarar idenler
Hakk ile özini yâr idenler
Kavline durup karâr idenler
Bu saydı görüp şikâr idenler
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Gelün Hak ile vâsıl olanlar
Bî-hâsıl iken hâsıl olanlar
Hakk’a irişüp dâhil olanlar
Fi’li koyuban fâil olanlar
İnsâniyeti kâmil olanlar
Bu Hakk yoluna delîl olanlar
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Gelün cevâhir-i kân bulanlar
Ol bî-nişâne nişân bulanlar
Emîn oluban amân bulanlar
Menzile yitüp mekân bulanlar
Sırr-ı nihânı ‘ayân bulanlar
Vücûdı içinde cân bulanlar
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Gelün i Hak ile bir olanlar
Gönüller içinde sırr olanlar
Vahdet deminde kâdir olanlar
Sâliklere dil-pezîr olanlar
Kula kul iken emîr olanlar
Özini bilüp habîr olanlar
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Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Gelün Hak ile biliş olanlar
Özini bilüp hâmûş olanlar
‘Âriflere hem gerdiş olanlar
Özini bilüp hâmûş olanlar
Yol ile varan ki pîş olanlar
Bu hazîneye ki dûş olanlar
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Gel iy özini bilen harîfler
Menzile yitüp gelen harîfler
Âyînesini silen harîfler
Vücûdunı cân kılan harîfler
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi
Bir uyan ahî Kaygusuz Abdâl
Nedür hikâyet ne-y-miş işbu hâl
Tabl-ı melâmet ahî yeter hâl
Bu sırrı sakın ki nasihât al
Özüne yören ki deryâya dal
Gör dalgıcı sen tut gel ahî sal
Kamu dağ u cân bu cân degül mi
Bu cân o câna nişân degül mi

255

256

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

5. TERKîB-İ BEND
		
-1Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
Der-beyân-ı hikâyet şikâyet
Dünyâ fânî vü bî-vefâ gâyet
İy mekr-iledür cihân-ı gaddâr
İy bî-vefâ kalb-i câdû-yı ‘ayyâr
Lutfun şirin ile hüfte dostsın
Yüze gülicisin sihr-i mekkâr
Kimine cihân-ı cenân düzdi
Kimisine put kimine zünnâr
Mâlıyla neye erişdi Kârûn
Hükm-ile yarına kaldı Kayser
Cîfe didi bu cihâna Ahmed
Gel Mustafâ’ya kılursan ikrâr
Her kişiyi bir hayâle saldı
Kimine diken kimine gülzâr
Dünyâ hakına didügi sözi
İşitdüm ahî Seyyîd-i Muhtâr
Evvel ü âhir-i bi-küllî dünyâ
Perde-i hayâldür şöyle kim var
Gel mü’min isen cihâna bakma
Setr it ‘ayıbunı örte Settâr
İy dünya kovan hayâle düşme
Aldanma cihâna âle düşme
İy köhne ribât sarây-ı emlâk
Halk-ı cihânı sen eyledün hâk
‘Ömr-i hâsılın firâset itdün
Kimünle yidün ise tuz-etmek
Geçer bu cihân sebâtı kalmaz
Döner dâ’ima bu çarh-ı eflâk
Bekâ yolına bak ahî doğrı
Fenâ di cihâna tutmagıl şek
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Dünyâ hâlini Kârûn’dan anla
Süleymân’a bir karınca örnek
Hak’la biliş ol cânun içinde
Cehlile başuna sokma misvâk
Özünde Hak’ı mu’ayyen eyle
Beyhûde yire çekmegil emek
Sıdkunı sâfî-i musaffâ eyle
Tevhîd tohumını gönlüne ek
Hakk gerek ise hâyâl-i hâmdan
Küllî zamîrüni eylegil pâk
Bir di Hakk’ı sözini bir eyle
Terk it bu kâli makâle düşme
İy dünyâ-yı dûn köhne-i vîrân
İy mihneti çok iy çâh-ı zindân
Her kim ki cihâne virdi gönlin
Yâr ağyâr oldı ki dûst düşmân
Cihâna gelen mukayyed oldı
Dimez ki niye getürdi Sultân
Cîfe didi çün cihâna Muhtâr
Nebî sözidür bu anla iy cân
Evveli latîf âhiri hîçdür
Lezzeti şîrîn sonı peşîmân
Cihâna sebâtı bâkî değüldür
Geçer bu zemân döner bu devrân
Meselâ cihân kervân-sarâydur
Gelen bir sa’ât oldı mihmân
Yatma durugel ki sûr çalındı
Uyuma uyan ki göşdi kervân
Ben ne didügüm bu söz içinde
Hayvân ne bilür ne anlar insân
Hemân yüzüne bağlar bu dünyâ
Sen bu dünyâ içün melâle düşme
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İy mihneti çok çarh-ı gerdûn
İşün hemîşe bu sihr ü efsûn
Seni sevenün safâsı gitdi
Sana inananlar oldı magbûn
Bin hasret-ile gitdi bu Şeddâd
Nemrûd yüregini eyledün hûn
Âhir işde peşîmân ki oldı
Her kim bu cihânda düzdi düzgün
Gör Dakyanus’a ne kıldı dünyâ
Mâr oldı Dahhak’a mâl u altun
Cîfe didügi nedür Muhammed
Behlûl ne sebepden oldı mecnûn
İy kendözüni ‘âkıl bilenler
Elün erişdügi nesneye sun
Koma cihâna kim yinemezsin
Yolunı yine geldügün yola dön
Fâ’ide nedür bu ‘imâretden
Âhiri ki vîrân olısar çün
Terk it bu cihân hayâlini ko
Zulmetde kalup dalâle düşme
İy dünyâ-yı hîç câdû-yı kallâş
Kim sevdi seni kim olmadı fâş
Toprağa düşdün ki Keykûbâd’a
Fir’avn yastugın eyledün taş
Mülkine bâkî kalmadı Süleymân
Ne fâ’idedür Nûh’a uzun yaş
Senden murâd almadı Nûşirevân
Cehdile Cemşîd’e olmadun aş
Cihânda kamu zeyreklerün sen
Kıldun ‘ömr-i hâsılânı târâc
Her kim ki seni penâh idindi
Cevr-ile bagrını eyledün yaş
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Dünyâ kamunun yüzine güldi
Sen bu cihâna kalma karındaş
İy dünyâda lezzete kananlar
Ko bu hayâli ‘ışka kim ulaş
Îmân bâğını ‘imâret eyle
Bu dîn ki yolında olma kallâş
Terk it cihânı Hakk’ı iste
Sevâbı koyup vebâle düşme
İy dünyâda ‘izz ü nâz idenler
Dünyâ hevesin iy sâz idenler
Dünyâ cehdini kim arturanlar
Ukbâ hevesini az idenler
Nefsün dilegini Hakk bilenler
Bu perdede ser-âgâz idenler
Kıssasını dünyânın cihânda
Cehâletile dırâz idenler
Arturmag-içün bu mâl ü altun
‘Azm-i seferde Hicâz idenler
Dünyâ sebâtunı sanma devlet
İy gönül gözüni vâz idenler
Unutdı cihânı Hakkı andı
Telakkini şâl pelâs idenler
Bi-küllî cihân hayâl-i hâmdur
Kendözüni ser-firâz idenler
Dolaşmadı bu cîfeye hergiz
‘Işk ile özini bâz idenler
Geçer bu cihân bâkî değüldür
Sen bu cevâb u su’âle düşme
İy dünyâ hâline aldananlar
Dünyâyı bâkî kalur sananlar
Yitürdi yolın işin yıkıldı
Dünyâ sebâtuna dayananlar
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Çünki cîfedür didi Muhammed
Baş koşmadı Hakk’dan utananlar
Kim fâ’ide eyledi cihânda
İy bu cihân odına yananlar
Mihnet odına düşdi ki yandı
Bu aguya barmagın bananlar
İbrahim Edhem gibi hâs oldı
Dünyâ safâsından usananlar
Fir’avn gibi yastuğı taş oldı
Dünyâ hâlin Nemrûd’a tananlar
Dünyâ hâline kim aldananlar
Bu cevr ü cefâya boyananlar
Kurtıldı hemân Kaygusuz Abdâl
‘Akl ile özine bürünenler
Sen dahı işit nasihatümden
Nazükligi ko muhâle düşme

		

-2-

Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
Berü gel ahî iy hûrî-manzar
İy boyı Tûbâ yanagı gülzâr
İy agzı sadef dişleri gevher
İy lebleri bal sözi ney-şeker
İy kirpügi tîr kaşı hançer
İy hûblar içinde şâh-ı perver
Gel ki ciğerüm tutuşdı yandı
Hasretüne döymeyen efendi
Berü gel eyâ yüzi gülistân
İy kirpügi fitne gözi fettân
İy hûblar içinde şâh-ı Sultân
Hüsnünde mât oldı mâh-ı tâbân

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Cânum komışam yolunda kurbân
İy lutf issi kıymetlü insân
Sor yiridür hâtırın al ele
Bu şikeste-hâtıru müstemendi
Gel gel ki bana müdde’î geldi
Benzüm zîrâ kim sarardı soldı
Âşkâre bu halk sırrumı bildi
‘Işkun hevesi cânuma doldı
Bu hasret odı uş beni aldı
Küllî ciğerüm oda yakıldı
Gel ahî beni melâmet itme
Bu haste gönül sana uzandı
Gel ki cemâlün güle tutarduk
Cemâlüne gül cânuna müştâk
Sıdk-ı Sâni’ün sun’ına sadak
Hüsnüni kemâl yaratmış ol Hakk
Haste ‘âşıkun hâline bir bak
İy aslı ulu gönüli alçak
Bir gül ‘inâyet nazarın ile
Hoş gör bu haste vü derdümendi
Berü gel ahî iy serv-i âzâd
‘Işkun beni küllî eyledi mât
Bana cemâlün delîli ilet
Vaslun nasîb olısar zî-kısmet
‘Işkı cânuma o kıldı irşâd
‘Âşinâ kulunı eyleme yad
Zülfün girihi câna düşeli
Bagladı beni saçun kemendi
Berü gel ahî iy gülişi usûl
Gül ki cemâlünde açıla gül
İy turresi fitne saçı sünbül
‘Işkun cefâsı cânuma kâbil
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Berü gel hâtrumı kılma melûl
‘Işkun beni kim küll eyledi küll
Gamzen ki sihri câna dokundı
Fettâne gözi kılalı fendi
Berü gel ser-âgâz eyle Sarâyî
Sevdiyse cânun şol yüzi ayı
Tahlîl eyle güzel meh-likâyı
Şol hûrî-sıfât melek-sîmâyı
Getürsen ele o dil-güşâyı
Görmiş olasın nûr-ı Hudâyı
Lutf ideyüdün ‘âşıka bir gün
Sarâyî kulun sana inandı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

6. MÜSTEZÂD
		
-1Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Mef’ûlü Fe’ûlün
Şem’a düşüben yandugını pervâne bilmez
Yanmakda murâd ne
‘Âşıklara sor meydân içinde başın oynar
Bu hâlde garâz ne
Ol şâh-ı kadîm cümle vucûdda bile mevcûd
Fark olsa olmaz
Pes bunca haber‘ilm ü kitâb insân içinde
Bunca işâret ne
Küllî kâ’inât garkoldı bu ‘ ışk denizinde
Eseri belürmez
Nûh Nebî’nün maksûdı nedür bu sıfâtda
Tûfan-ı necât ne
Zâhir ü bâtın cümle ‘âlem Hakkla vuslatda
Tevhîd ü sıfâtda
Mûsâ neyimiş kıldugı tâ’at ne dimekdür
Tûr u münâcât ne
Fi’l-cümle ‘âlem ma’nîde bir harf-i elifdür
Zîr ü zeberi yok
Bes bunca haber kâl ü makâl remz ü kirişme
Tefsîr-i âyât ne
Evvel ü âhir her ne ki var pergâl içinde
Bir noktadur ancak
Bes havf u recâ zühd ü tâ’at kitâb u peygâm
Takrîr-i berât ne
Bu sun’a bakup sâni’i bilmek bu sûretde
İnsâna vâcibdür
Dinle vâ’izi mihrâb u minberde ne söyler
Virdügi sıfât ne
Bi-küllî anun söyledügi ahbâr-ı tevhîd
Mustafâ hâlidür
Çünki hakîkat mürşid-i kâmil hemân oldur
Bes gayrıya sebât ne
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Öz okıdugın tutana er didi erenler
Anla iy Sarâyî
Ne fâ’ide çün okıdugın sen tutamazsın
Gayrıya hâcet ne
-2Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Mef’ûlü Fe’ûlün
İy ma’nâ bilen kendözüne vücûd içinde
Bir gözüni aç bak
Gayrı diyicek ne var ola cümle cihânda
Cümlesi hemân Hak
Tevhîd san’atın her kişiye sorma ki bilmez
Tevhîd ne dimekdür
Ol kimesneye sor ki diye her dem ü her söz
Amennâ ve saddak
Zâhir ü bâtın cümle ‘âlem hakîkatidür
Gayrı dimek olmaz
Hakk’ı bilene muhâlefet eyleme zinhâr
Ne sözdür ene’l-Hak
Hak bil kamusın kimseye ikrâh ile bakma
Tâ sende göresin
Cümle ‘âlem iy toptolu sen kim gâfil olma
Bu esrâr-ı muğlak
Evvel ü âhir cümle şeyün varlığı Hak’dan
Hak’dan gâfil olma
Tâ Hakkı bilen kişi sana cân ü gönülden
Müştâk ola müştâk
Sen ‘âşıkisen tevhîdi küstâh göre söz
Küstâhı görenler
Tevhîd dimegün aslı nedür ne dimekdür
Anlamaya güstâk
Küllî kâ’inât anlayu bak pertev-i Hakdur
Hak nûr-ı tecellî

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Terk it hayâli koy ahî gel sıdkile söyle
Cümle Hak-ı mutlak
Fi’l cümle ‘âlem gör ahî vücûdunda mevcûd
Nihân vucûdunda
Sen sende olan nesneyi özgeye ki sorma
Olmayasın ahmak
Şehsüvârısın ‘ışk ile sen Kaygusuz Abdâl
Şahbâzları gözle
Şâh menziline her nice ki cehdile sürse
İremedi baydak
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7. GAZEL
-T		

-1-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
‘Işk ile gönlüm içinde bitdi bu esrâr mest
Mest-i ‘ışk olanlarun olur kamu güftâr mest
Mest-i lâ-ya’kıl oluban ‘ışka virdüm gönlümi
‘Işkıla bakdum cihânda ne ki var devvâr mest
Bu cihetden mest olupdur cümle eşyâ ser-be-ser
Tûtî mest ü kumri mest ü bülbül-i gülzâr mest
Mest olupdur her biri merdâne söyler sözini
Her biri işinde mestdür yâr mest agyâr mest
Her şeye bakdum cihânda mest olupdur şöyle kim
Ka’be mestdür öz hâlinde deyr mest zünnâr mest
Bu cihân ki sen görürsin cümle varun varlıgı
Orta yirde var mestdür yirde tâ envâr mest
Bu neyi gör kim ne söyler sana neyi anladur
‘Işk elinden mest olupdur ney-şekker pür-bâr mest
Bâde-i câmı ezelden mest olupdur şöyle kim
Cümle varlık mest olupdur nûr mest ü nâr mest
Sâkî mest piyâle mest mestâne sundı cümleye
Mest olupdur vahş ü tayr u mûr mest ü mâr mest
Bir sâkîdendür bu cümle mest sarhoş oldugı
Ev ısı mest evi mest ü hem der ü dîvâr mest
Her ne ki meclise geldi ol kaçan hüşyâr ola
Sâdıkun ikrârı mestdür münkirün inkârı mest
Mestlerün sözüni dinle mestâne gel meclise
Meyi mest ü sâkî mest ü virdügi ahbâr mest
Çerh-i gerdûn mest olupdur dün ü gün durmaz döner
Mestâne bak kim göresin cümle kâr u bâr mest
Kaygusuz Abdâl’ı gör kim mest olupdur ‘ışk ile
Zîrâ kim gönülde buldı devlet-i bî-dâr mest
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‘Işk elinden içeli bu bâde huşyâr ola mı
Şâh mestdür şâh ile ol kıldugı bâzâr mest
		

-2-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Şol yüzün tecellîsinden rûşen oldı kâ’inat
Hem senün hüsnüne indi âyetile beyyinât
Bu ne zîbâ hadd ü haldür bu ne hüsn-i ber-kemâl
Göreli tahsîn iderler müslimîn el-mü’minât
Sunalı şîrîn lebinden mey-i rengîn ol nigâr
İçeli lâ-ya’kıl oldum gezerem Mecnûn-sıfât
		

-3-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
İ benüm erkânum yolum harâbât
Sûsenüm sünbülüm gülüm harâbât
Harâbât-hânede kullık idelden
Hâl oldı küllî müşkilüm harâbât
Çü sende gördüm ol nûr-ı Hudâyı
Benem iy Hudâ’dan ‘ulûm harâbât
Harâbât-hânede ‘ilm-i ledünnî
Açıldı söylerem dilüm harâbât
Bunda eylenmişidüm zühd sâlûsı
Benüm bu nefs-i fodûlum harâbât
Ferâgat olmışam zühd ü riyâdan
Sen oldun fikr ü meşgūlüm harâbât
Harâbât-hânede tambûr çalaram
Gel ahî dinle usûlüm harâbât
Benüm ayıtdugum fikrüm hayâlüm
Benüm cânumda makbûlüm harâbât
Zâhidün zikri tesbîhi bana ne
Benüm ömrümde hâsılum harâbât
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Sana kullık içün bu ‘ışk yolında
Kâ’im baglamışam bilüm harâbât
Kaygusuz Abdâl’um senün kapunda
Dut ahî düşmişem elüm harâbât
		

-4-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
İ cihânda benüm yirüm harâbât
Cânum içindeki sırrum harâbât
Gözümde hayâlüm gönlümde fikrüm
Dilümde nutk u güftârum harâbât
Bu zühd ü sâlûsı terk eyleyelden
Müsellem oldı menşûrum harâbât
Harâbât-hâneyi mesken idindüm
Kodum bu rızkı tezvîrüm harâbât
Harâbâtdan münâcâtdan farîgam
Çü bildüm kendü mikdârum harâbât
Senün çeng ü çegânundan uyandı
Benüm devlet-i bî-dârum harâbât
Harâbâtîlere hem-dem olaldan
Kamu işüm büt ü zünnâr harâbât
Harâbâtîlerün mürîdi oldum
Zîrâ terk itmişem ‘ârı harâbât
Dükânum sermâyem nakdum kazancum
Cânum içinde bâzârum harâbât
Harâbâtda münâcâtda hâzır Hak
Budur yakînüm ıragum harâbât
Kaygusuz Abdâl’am harâbâtîyem
‘Âlem toldı humârumdan harâbât
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-5-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
İ benüm aslî vatanum harâbât
Bi-küllî varlıgum cânum harâbât
Eger ta’ne taşın atsa zâhidler
N’ola benüm gülistânum harâbât
Hakîkat bâkî menzile irişdüm
Geçerse sende devrânum harâbât
Benem Hakk virdügi kısmetüm oldur
Benem sermâye dükkânum harâbât
Bana ‘nahnü kasemnâ’352didügin ol
İ benüm genc-i pinhânum harâbât
Cânumda nakşolan gönlümde torlak
Benüm defter ü dîvânum harâbât
Bana bu sa’âdet senden irişdi
Benüm derdüme dermânum harâbât
Münâcât ehli n’ola ta’n iderse
Utanmam yolum erkânum harâbât
Harâbât da münâcât da küllî Hakk
Sende görindi Sultânum harâbât
Harâbât-hânede Hakk’ı görelden
Dürüstdür dîn ü îmânum harâbât
Harâbâtî isen Kaygusuz Abdâl
De ki gülşen ü bûstânum harâbât
		

-6-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışkı koma işüni terk it
Bu ‘ışk yolına cânunı ko başunı terk it
352

Zuhruf Suresi, 32.Ayet: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında
onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini
ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha
hayırlıdır.”
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Çün ‘ışkı gönül pîr idinüp kullıga turdun
Geç ko ahî bu efsâne cünbişüni terk it
Bir yirde gönül fikr iderem hîç mekânum yok
Bile hâsıl bu beyhûde düşüni terk it
Didügüm içün ‘ışk od’ına vallah yanarsın
Benüm ile sen yargu vü savaşunı terk it
Agyâr sözi çün fikr iderem zulmete düşme
İlk yaz güni ol sen i gönül kışunı terk it
		

-7-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül bu nâm u nişâneyi terk it
Baykuş bigi gel kalma bu vîrâneyi terk it
Zühd ü sâlûsa kalma ki ir bâb-ı ‘ameldür
Sıdkun safâ kıl hayâl ü efsâneyi terk it
Bir lahza zâhid bir dem ‘âşık sad-pâre olma
Koy ahî gönül bârî bu bahâneyi terk it
‘Işk gerek ise kibri başundan aşaga ko
Bu zeyn ü sūret zînet ü zemâneyi terk it
Her bir bî-gâne geldi bana ‘ışk belâsından
Âşinâyısan ‘ışk ile bî-gâneyi ki terk it
		

-8-

Müstef’ilün Mefâ’îlün Müstef’ilün Fe’ûlün
İy hoca yatma turıgel yokdur bu ‘ömre berât
Ne hoş ferâgat idersen olmasun yoksa ‘arât
Hoca mısın bana di kim ya hocanun kulısın
Kelime tesbîhün ahî işüni kılmaz âlât
Sana hoca didilerse ulalmasun bu gönlün
Kılsun hocanı unıtma ki ‘ömrüne berekât
Seni neye viribidi ki müsebbibü’l-elbâb
Bu cihâna neye geldün ne idi bunda merrât
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Bu dünyâ lezzeti senün ugrılamış ‘aklunı
Bu ne zer ü sîm ü esbâb u ne şöhret-i âfât
Niçe bu ‘izz ü nâz ile besleyesin tenüni
Niçe bu asel u revgân u niçe bu kand u nebât
Nice özün bana senün ki iblis gibi hoca
Nice bu hayâl-gülşen nice bu kıssa-ı guzât
Hoca ögüne düşer mi hîç âhirün ki fikri
Bilür misin ne dimekdür bu delîl ü bu âyât
Turı gel ahî gözün aç i hoca güneş togdı
Güneş tecellî tutdı kim pür oldı cümle bulut
İnandugun ‘aceb bilür misin i hoca ki sen
Yohsa hemân bezemişsin şöyle bu nakş u sūret
Âdemsin i hoca sana melekler sücûd itdi
Senün-içün vücûd oldı dört erkân altı hayât
Bu dünyâda her ne ki var insân-içün hep oldı
İnsân-içün bezemişdür behişti hep ol üstâd
Her ne kim var yaradılmış halifesi ki sensin
Sana yaraşur iy hoca bu sa’âdet ü devlet
Ana ki cümle tâlibdür gönlün içindekin bul
Özüne yören iy ki dilüne Tebrîz ü Bağdât
Kaygusuz Abdâl ögüdün öz nefsüne vir gel
Sözüni muhtasâr eyle metâ’un alana sat
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D (dal)
		

-9-

Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün
Gel gel i gönül sıdkile sen ‘ışk etegin tut
Tâ ki işüni hâsıl ide ‘ışk ile ma’bûd
‘Işkdur ‘âşıkı ma’şûk ile vuslata ilten
‘Işkı didiler bâri gönül makâm-ı Mahmûd
‘Işk kullıgına sıdk ile tur ahdi çın eyle
‘Işka kul olan kimse gönül olmaya merdûd
Özini arıt ‘ışk ile gaflet gubârından
Tâ kim bulasın sen i gönül tâli‘-i mes’ûd
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı hemân dü cihânda
‘Işk ile kâ’im oldı gönül Ka‘be eger pût
		

-10-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk idi hemân sana maksûd
Bu ‘ışkı nasîb virdi ezelde sana ma’bûd
‘Işk göziyile bak da göresin lâ-mekânı
İrmek dilesen menzile ‘ışk etegini tut
Gel gel i gönül geç dü cihânda koma ‘ışkı
‘Işk ile sana hâsıl ola makâm-ı Mahmûd
Nâzük diyeler kimse gönül ‘ışkı ne bilsün
Cevr ü cefâ kıl kend’özüne fevt-i melâ-bûd
‘Işk ile bakan gözde gönül yirde hicâb yok
Perde mi olur ‘ışk güneşi yüzine bulut
		

-11-

Mefâ’î lün Mefâ’î lün Mefâ’î lün Fe’ûlün
İlâhî bu ‘âlem-i sırr-ı hafiyyât-ı ma’bûd
Senün nûrun şu’lesi ile gördi cümle vücûd

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bu şeş cihet ü çâr ‘unsûr senün ile kâ’imdür
Bu savm u salât u erkân bu kıyâm u bu ku’ûd
Bu yir ü gök ne kim var yirde vü gökde
Bu cümle ehl-i ‘ibâdet sana kılur ki sücûd
Her neye kim bakar isen fe-semme vechu’l-lâh
Bu cümle şöyle kim olup durur iy ahî mevcûd
Senün kamerüne hergiz irişimedi noksân
Senün güneşün öninde ne hicâb ola bulud
Vâhid ü Samed ü Ahad ki pâdişâh-ı yektâ
Kâdir ü Kâ’im ü Rahmân Kerîm ü Ferd ü Vedûd
Senün nûrunla görindi bu cümle ‘ayn-ı nazar
Senün sıfâtunı söyler bu kamu güft ü şuhûd
Cümleye hayât u kısmet cümleye bahş u ‘atâ
Kamuya nasîb-i devlet kamuya sensin umud
Emrüne mûti’ oluban bu yir sücûda indi
Senün işâretün ile döner bu çarh-ı kebûd
Senün ile kâ’im olmış bu zâhir ü bu bâtın
Senün hânundan irişdi cümleye nasîb ü kûd353
Süleymân’a ‘atâ’ kıldun hâtem ü mülk ü diyâr
Senün ile kâ’im oldı ki halife-i Dâvûd
Senün nazarun irişdi Hızr’a âb-ı hayât
Ki Ahmed senün ile buldı âkıbeti…..
Her şeyde bakabilene bî-hicâb oldı dîdâr
Pes arada sebeb içün ne hicâb ne Ka’be pûd
Niteligündeki zeynün ki nihâyeti yokdur
Kaygusuz Abdâl’un ‘aklı irişmez oldı sükûd354
Gördi ki cümle hemân sen orada yok ki gayrı
Bu şevkile cünûn oldı ona ne issi ögüd

353

“kût” kelimesi kafiyeden dolayı metinde “kûd” şeklinde yazılmıştır.

354

“sükût” kelimesi kafiyeden dolayı metinde ‘sükûd’ şeklinde yazılmıştır.
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-12-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül iki cihân ‘ışk ile hoşdur
Sermâye dükân râhat-ı cân ‘ışk ile hoşdur
Maksûd buyısa dünyâda nişân koyasın sen
‘Âşıklara bu nâm ü nişân ‘ışk ile hoşdur
Var var i gönül ‘ışkı koma geç bu hayâlden
Bir anlayu bak cümle mekân ‘ışk ile hoşdur
‘Âr u nâmûsı ko berü gel yâr işigine
Yâr dahı gönül yine hemân ‘ışk ile hoşdur
Tersâda dahı’ışk olıcak küfri belürmez
Müslümâna da dîn ü îmân ‘ışk ile hoşdur
		

-13-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül neye gerek ‘ucb u tekebbür
Kibri ko gönül tâ olasın ‘ışk ile pür-nûr
Ger diler isen sen i gönül sultân olasın
‘Işkı özüne sultân idüp kullıgına dur
‘Işk etegini tut i gönül koma elünden
Tâ kim olasın sen i gönül ‘ışk ile ma’mûr
‘Işkun i gönül cân ile cân müştâkı olgıl
Gaflet kirini ‘ışk ile gönül sâfî kılur yur
Zinhar i gönül ‘ışk ile ol uyma bu nefse
‘Işk eli ile nefs-i zâlimün kulagın bur
		

-14-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül bagrum içinde koma taglar
Âh eylerisem senün elünden yana taglar

Şehzâde Alaâddin Gaybî

‘Işkun çerisi cân ilini yagmâya virdi
Senün hayâlün ‘ışk ipini boynuma baglar
Ben seni gönül bilimedüm fettânı sensin
Bir dahı gönül seni gören özini çaglar
Gel gel i gönül ‘ışk ile haste-dil uş oldum
Sevâb olur ahî sîr ü sûda gele saglar
Ben seni gönül ‘ışk ile cândan ki severem
Senün didügün gözleri ala yüzi aglar
		

-15-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül iste bulasın sana bir yâr
Sakla sırunı velî gönül duymasun agyâr
Özüne yören sen i gönül sahrâya düşme
Sen de biledür i gönül ol dilber-i agyâr
Pend ü nasîhatı tut sen i gönül dîvâne olma
Râzunı sakın sen i gönül zinhâr zinhâr
Benden aluban sırrumı sen taşra bırakma
Yâr ol bana tek yüregümi yarar isen yâr
Bunca ki melâmet görüben ‘ışkı komazsın
Sakın ki seni ‘ışk i gönül kılmaya berdâr
		

-16-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül sana benüm ne ziyânum var
‘Işkı başuna kakmaga benüm ne cânum var
‘Işk ile gönül çün beni sen ele getürdün
Cân dahı senün oldı gönül ne yalanum var
‘Işk ile göreli beni gönül ayaga saldun
Öldürme beni zulm ile boynunda kanum var
Ben âşinâyam beni gönül bî-gâne sanma
Benzüm sarıdur uş gönül ‘ışkdan nişânum var
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‘Işk ile gönül cân ilini yagmâya virdi
Yandurdı gönül dahı benüm ne dükânum var
		

-17-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışkı koma kim delîlündür
Bu ‘ışk i gönül ‘ibâdetünden hâsılundur
Bir kanda yile batdı gönül çün kim ezelde
Vuslat olagör ‘ışka gönül çün asılundur
Ne kim dilesen hâsıl olur ‘ışk ile maksûd
‘Işk olmayıcak gayrı gönül ne usûlündür
Bu ‘ışk nûrıyla sen i gönül dilberi gördün
Bu ‘ışk i gönül senün yolunda halîlündür
Kaçan ki gönül ‘ışk ile sen birlige yitsen
‘Âkıl dahı bu ‘ışk ile senün nazarundur
		

-18-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk belâsı râhat-ı cândur
Gerçek ‘âşıka ‘ışk i gönül dîn ü îmândur
Ben hâtıriçün gönlümi ‘ışka mürîd oldum
Bir sor ki dahı gönlüme niçün perişândur
Bu ‘ışk nûr ile sırr-ı ebed eşkere oldı
Bile i gönül söyle ki bu ‘ışk ne ziyândur
Bu ‘ışk geregin her bî-haber görmeye hergiz
Bu ‘ışk i gönül gör ne ki gün bigi ‘ıyândur
‘Işka düşeli gönlümi gör ‘ışk belâsından
Her gün göresin ‘aklum ile yargu dîvândur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-19-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk od’ı cânumda cûş eyler
‘Aklumı ki gör ‘ışk od’ı nice hâmuş eyler
Zâhid kişiyem ben kanda bu ‘ışk odı kanda
Dâ’imâ gönül bu belâyı bana duş eyler
Sana yiridür ‘ışk ile bu melâmet olmak
‘Işk ne ki kılur sana gönül külli hoşeyler
Berkidi gönül ‘ışk ile gel teferrüc eyle
‘Aklumı komaz her dem savaş eyler
Yandurdı beni başdan ayaga yanaram ben
Bu ‘ışk i gönül bagrumı toptolu baş eyler
		

-20-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk sana ulu beşâretdür
Fi’l-cümle cihân varlıgı ‘ışkdan işâretdür
İki cihânun bünyâdı ‘ışk ile virildi
‘Işk ile ‘âlem gör nice kâ’im imâretdür
Her bir kelecüm ‘ışk ile câna eser eyler
‘Işk olmayıcak ne hâsıl külli fişâretdür
‘Işk ile gönül sındun ise ‘ışk ile yitgil
Bu ‘ışkdan olan derde gönül ‘ışk kefâretdür
‘Işk beni gönül bir ‘acâ’ib oda bırakdı
Bu ‘ışk odıla tolu yüregüm harâretdür
		

-21-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk sana ulu beşâretdür
Bu ‘ilm-i ledün didügün ‘ışkdan ibâretdür
Cümle ‘âlemün anlayu bak revnakıdur ‘ışk
‘Işk ile cihânı gör ki ne kâim ‘imâretdür
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Bu cümle cihân olmagına ‘ışk sebeb oldı
Her eşyâ ki var ‘ışk ile cünbiş hareketdür
Her ne kelecün var ise bu ‘ışk ile söyle
‘Işksuz haberi söyleme külli fişâretdür
Bu ‘ışkdan olan derdi gönül tabîbe sorma
‘Işk derdlüsine yine hemân ‘ışk kefâretdür
			

-22-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk beni kendüye kul eyler
Her ne ki gönül ‘ışk ide külli usûl eyler
Bahtum çıragı yandı sa’âdet bûyı kaldı
Şükür ki bu ‘ışk kullıga beni kabûl eyler
Bu ‘ışk i gönül dâ’imâ sıdkile ki sarar
Ayruya diler dirligi ‘ışk kara pul eyler
Alçak gönülün ‘ışk ile meskeneti artar
Fodûl kişi ‘ışkı dahı biter fodûl eyler
Ahmak kişinün ‘ışk ile ahmaklıgı artar
Kâmil kişinün ‘aklını dahı kâmil eyler
		

-23-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile hoşvar ki nasîbdür
Nâşî gibi sen yerme bu ‘ışkı ki ‘ayıbdur
Gice uyuman gündüzin işden âvâreyem
Vallah i gönül ışık ile işüm ‘acâyibdür
Müdde’î sözi nükdesi cânum oda yakdı
Hoş gör i gönül ‘ışkunı derde dayanupdur
Ger cümle ‘âlem agyâr ola gönlümi gör kim
Terk eyleyimez ‘ışkı bu ‘ışk ile habîbdür
Var var i gönül ‘ışk eteğin koma elünden
Yirde halâyık gökde melek ‘ışka tapupdur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-24-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül cümle ‘âşıklar seni gözler
Niçe niçe bu fikr-i fesâd efsâne sözler
Hak ‘ışkı beni melâmet-i bed-nâm idüpdür
Sen dahı gönül yarama ekme bâri tuzlar
Bu ‘ışk safâdur dirligi ırlayı dileme
‘Ârif kişiler altuna bakar nice yüzler
‘Işkun mekânı sıdkile bir arı gönüldür
Bu ‘ışkı gönül görmeye her biri temizler
Daglar tutuşa oda yana ‘ışk belâsından
‘Âşık kişi bu ‘ışkı gönül nicesi gizler
		 -25Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk etegin tut ki hemândur
‘Işksuz kişinün anla ki işi ne çünândur
‘Işk ile bakan gözde gönül perde hicâb yok
Sırr-ı dü cihân bir nazar içinde ‘ıyândur
Külli bu cihân sevdâsını kodı elinden
Gönlüme bakın fikr ü hayâli lâ-mekândur
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı nâşî bigi bakma
‘Işk olsa sana hemdem ü hemrâh ne ziyândur
Dürr ü cevâhir oldı kelecüm lisânumda
Gönlümde bu ‘ışk fikri zirâ ma’den ü kândur
		

-26-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile hîç müdârâ yokdur
Bu ‘ışkdan olan derde gönül hîç çâre yokdur
‘Âr u nâmûsı koyuban ‘ışka yesîr olmış
Dünyâda gönül sencileyin âvâre yokdur
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Bu ‘ışk denizi ‘âlemi garkeyledi yeksân
Hiç bâb ile bu denize bir kenâre yokdur
Geç ko kamudan ‘ışk etegin tut ki hemândur
Hîç dahı gönül arada çûn ü çirâ yokdur
Revnak-ı cihân hüsn ile ‘âşıklara ‘ışkdur
Hemân dahı bu arada ak u kara yokdur
		

-27-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül şöyle ki ‘âkıl neye dirler
İssi ne imiş sermâye-i asl neye dirler
Gel su’âle sen ki i gönül bir cevâb eyle
Câhil kim olur insân-ı kâmil neye dirler
Fark ider isen sen i gönül Hakk’ı bâtıldan
Ne dimek olur hak didügüm bâtıl neye dirler
Yol ne ki imiş menziline gel bana söyle
Bu yolda gönül bürhân ü delîl neye dirler
Bu ne kîl u kâl kıssa vü destân ü hikâyet
Rivâyetin it şöyle ki te’vîl neye dirler
		 -28Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül hoş görelüm dem bu demdür
Her kim bu demi anlamaya idrâki kemdür
‘Işkun nişânı ‘ışka düşen melâmet oldı
‘Işk göreli gönlümi ne dü-‘âlemdür
‘Işk kime gönül irdi ise perdesin açdı
‘Işk çeh-i cây-ı tâk u revâk hayl ü haşemdür
‘Işkun dahı nişânun gören me’lûl olmaz
Her kim bilişe ‘ışka gönül şâd u kâmdur
Her başa ki bu ‘ışk odına şu’lesi irmez
Bişmedi gönül henüz anun sevdâsı hâmdur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -29Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül deryâ-yı hikmet seni dirler
Hakk’ı tanıyan Hakk ile vuslat seni dirler
Her kim ki nişân virdi gönül ol bî-nişândan
Birlikde bugün gülşen-i vahdet seni dirler
Ben ne bileyim seni gönül ehl-i hünersin
Bu ‘ışkı bilen sayyâd-i üstâd seni dirler
Hakkunda nihân oldı gönül meskeni sensin
Kıymetde bugün sâhib-i devlet seni dirler
Her dürlü hâlün dünyâda ki bir işi vardur
Bu ‘ışka gönül maksûda maksad seni dirler
		

-30-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül sevdâ-yı hâm neye gerekdür
‘Işk olmayıcak bile âdem neye gerekdür
Bu iki cihân ‘ışk ile münevver olupdur
‘Işk olmayıcak gussa vü gam neye gerekdür
Gerek ki ‘âşık ma’şûkı hâzır göre her dem
Bu tâk u revâk hayl u haşem neye gerekdür
Çünki bu cihân bâkî degül kimseye kalmaz
Bu dâr-ı ‘Arab milk-i ‘Acem neye gerekdür
Gerek ki ‘âşık‘ışk ile esîrin ola her dem
Bu bir dem içün bâde-i câm neye gerekdür
		 -31Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk yolına er ne kumâşdur
‘Işk olıcak az incü vü gevher ne kumâşdur
‘Âşık olanun başı bu meydânda top oldı
Sen bir kıyâs it ki cîb ü destâr ne kumâşdur
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Esrirdi ‘âşık‘ışk ile çün câm-ı elestden
‘Işk esrügine bâde-i ahmer ne kumâşdur
Terk eyle gönül ‘ışk yolına geç dü cihândan
Murdâr didi çün Mustafâ murdâr ne kumâşdur
Cân varakına ‘ışk dîvânı çünki yazıldı
Gönül dahı bu evrâk-ı ebter ne kumâşdur
		 -32Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile bu yargumuzı yar
Fâş eyleyüben sırrumı ‘ışk zinhâr u zinhâr
Suçum yog iken ‘ışkı görün ki ne cefâdur
Kasd itdi gönül beni nâ-gâh eyleye berdâr
Bu ‘ışk melâmet itdi beni perdemi açdı
Fâş oldı gönül cânumun içindeki esrâr
Bu ‘ışk ile ben gerçi gönül melâmet oldum
Keşf oldı bana dile ki bu ma’nî bu esrâr
‘Işk kadehini çünki gönül elüme sundı
Gitdi ferâce kullana ne cübbe vü destâr
		 -33Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk odı cânumda yir eyler
Bu ‘ışk i gönül hoş bana safâ-nazar eyler
Gönlümi görün iki cihândan ki fârigdür
Bu delü gönül ‘ışk ile her dem bâzâr eyler
Yüzüm suyını ‘ışk ile gönül yire dökdi
Hâlümi dahı Mecnûn hâlinden beter eyler
Ben bir fakîrem beni yolumdan cüdâ kılma
‘Işk ile senün cevr ü cefân câna kâr eyler
Direm ki gönül yakamı ko bile elünden
Kime diyesin zühd-i tâ’atüm fişâr eyler

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -34Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışka ki tövb’oldugı yokdur
Bu fikri dahı hergiz ‘âşık kıldugı yokdur
Bile i gönül ‘ışk ile turdun haberün vir
Bî-derd kişiler sohbetde anladugı yokdur
Her kim i gönül ‘ışk şarâbın içdi ezelden
Esîrün olur dâ’imâ eyledügi yokdur
Bu ‘ışk i gönül sâfî musaffâ-yi vücûddur
Kalp nesne gönül sâfîye katıldugı yokdur
‘Işk ile gelen yola gönül menzile yitdi
Menzile yiten yolını yanıldugı yokdur
		 -35Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül seni dîvâne delü dirler
Bilmez işüni ‘aklı yok usdan ölü dirler
Bir lahza zâhid zühd ü tâ’at zikrine meşgūl
Bir lahza sâlûs seni ‘aceb sevdâlu dirler
‘Işkı göreli gönlümi ‘akla ki hîç uymaz
Gönülü bilen şöyle yamanca hâllü dirler
Her kim ki nişân virdi gönülden nişânı bu
‘Işk hazînesi dürr ü cevâhir tolu dirler
İşitdün ahî ‘ışk ile Mansûr hikâyetin
Gönül delüdür virmeye kim bu yolı dirler
		 -36Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk sana kıble-i îmândur
‘Işka düşeli gönlümi gör ne şâdumândur
‘Işk ile gönül hoş ferâgât kendü hâlinde
Her gice işüm subha degin âh ü figândur
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Gönül dilegi ‘ışk-idi çün elüme girdi
Gönlümi sorun dahı ki niçün perişândur
‘Işk ile olan cân u gönül ölmeye hergiz
‘Işk ile bâkî vü ebedî câvidânîdur
‘Âşık olanun Hakk i gönül çıragıdur ‘ışk
‘Işksuz kulınun zühd ü tâ’ati külli yalandur
		 -37Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk işi iryâyî degüldür
Bu ‘ışkı bilen kimsene hercâyî degüldür
Sorma i gönül her ne şey’e ‘ışkı ne bilsün
Her kişi ‘âşık‘ışk ile sevdâyî degüldür
Her kimse ki bu ‘ışkı gönül inkâr iderse
Yokdur nasîbi devlet-i hümâyî degüldür
Her kimsene ki ‘ışka gönül sıdkile bakmaz
Ezelde anun nasîbi ‘atâyî degüldür
‘Işkı bilenün teni dahı külli cân oldı
Bu ‘ışk i gönül her şeye kâlâyî degüldür
		 -38Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ışık ile bagrum delinüpdür
Andan berü ki bu gönül ‘ışka ilinüpdür
Fâş oldı gözüm ile sırun külli bilindi
Aduma zîrâ tabl-ı melâmet çalınupdur
Egerçi bu ‘ışk râzımı fâş eyledi serde
Velî ki bu cân âynesi gör ne silinüpdür
Cevr ü cefâ çün hâşâ ki yüzüm döne ‘ışkdan
Meger ki benüm devletüm ayı tolınupdur
Her bir nâşînün söz ile kaçan koram ‘ışkı
Bu ‘ışk yolına saç u sakalum yolınupdur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -39Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül dünyâ âhiret ne dimekdür
Bu ‘ışk didügün ya’ni ki murâd ne dimekdür
Çünki başuna geldi nâ-gâh sevdâsı ‘ışkun
Belle i gönül âr ü nâmûs ad ne dimekdür
Çün ‘ışk ile sen âşinâsın sabr ile depren
Sırrun fâş idüp feryâd-ı Ferhâd ne dimekdür
Bir lahza zâhid zühd ü tâ’at bir dem ‘âşıksın
Yigrek olıgör uş bu hareket ne dimekdür
Sabr ü tahamül kılmak içün cevrine ‘ışkun
Katunda gönül âhen ü pûlâd ne dimekdür
		

-40-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk didügün derd ü belâdur
Her kim ki çeker bu belâyı ‘ışka salâdur
Gönlümi görün ‘âr u nâmûs yire bırakdı
Bu ‘ışk ile uş tabl-ı melâmeti çaladur
Düşdüm ayaga ‘ışk ile gönül belâsından
Zârâ ki benüm cânuma bu ‘ışk havâledür
Gönlüme bakın tesbîh ü seccâdeyi koydı
Şimdi hevesi meyhâne vü câm u piyâledür
‘Işkdan yakamı cehd ile kim kurtarıbilsin
Ezelde bu ‘ışk bana yazılmış kabalâdur
		 -41Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk dahı sana nigerândur
‘Işkdur ki murâdum zîrâ ki cânuma cândur
Genc-i sa’âdet ‘ışkdur ‘âşıka dü cihânda
Dahı ne dükân sermâye ne sûd u ziyândur
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Dünyâ âhiret ‘ışk içün hergiz hisâb olmaz
‘Âşıklara ‘ışk yolına cân virmek âsândur
‘Işk ile cânum gussa vü gâmdan âzâd oldı
Gönlümde bu ‘ışk meş’âlesi nûr-ı îmândur
Her bir kişiye dünyâda bir mertebe degdi
‘Işk senün ile olsa gönül sana hemândur
		 -42Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yine fasl-ı hazân irdi sâkî tur
Ganimet gör de mey kadehi toldur
Turıgel bir agacda yapraga bak
Benizleri sararmış kalb-i rencûr
Açıl sabr u lânden355 haste olmak
Bu çerh elinden olmışlar tegayyür
Rumûz ile bize söyler hazânlar
‘Ömür sizden dahı bir gün elin yur
Berü gel beş güni hoş gör ki n’itdi
Bâkî kalmaz bize bu dört anâsır
‘Ârif ol sohbeti zâyi’ geçürme
Yapışdur etmegi çün kızdı tandur
İçelüm subh u şâm sohbet idelüm
Giceler mest olalum tanla mahmûr
Düzilsün def çeşte ney çalınsun
Ma’nî sende ki çengin kulagın bur
‘Ârifler sohbeti Kaygusuz Abdâl
Kime nâr-ı cihândur kimine nûr

355

lân: vefâsızlık ve hakikatsizlik
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-43-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Fe’ilün
Gevher-şinâsem kân-ı güherden haberüm var
Ehl-i hünerem cümle hünerden haberüm var
Bülbül-i şâhum bu gül-i gülşen’e geldüm ben
Yani Tûtî’yem kand ü şekerden haberüm var
Yok eyleyeli yoklığı varlık bâzârında
Var oldum ahî vardan bi-küllî haberüm var
Tûtî’yi görendür kim bu sūret-i beşerdür
Beşer degülem illâ beşerden haberüm var
Ben padişâham Bağdâd’a Bağdâd vücûdumdur
‘Ayyâr benem ya’nî ki ‘ayyârdan haberüm var
Yevmü’l-hisâbun defteri ki levh-i mahfûzem
Evvel ü âhir küllî şümârdan haberüm var
Nice ola bu her sözi söylesem ene’l-Hakk
Kabul eylerem ya’nî ki vardan haberüm var
Öz şehrüme men hâkimem ki Kaygusuz Abdâl
Derdlüye di ki derd ü tîmârdan haberüm var
		 -44Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün
Bana bir rind-i harâbât didiler
Harâbâtîlere üstâd didiler
Harâbât-hâneyi mesken idinmiş
Ne tesbîh bilür ne tâ’at didiler
Dâ’im mest-i harâb meyhânelerde
Bu müselmân degül feryâd didiler
Şarâb içüp nâdân esrâr yiyicek
Maksûdı yimekdür ni’met didiler
Ne bellü tersâ vü ne hod Müslümân ki
Ne bellü Türk imiş ne Tât didiler
Belini baglamış cândan kılupdur
Pîr-i harâbâta hizmet didiler
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Ne seni bilür kaçan ne harfini
Ne delîl bilür ne âyet didiler
Dâ’im esrâr yiyüp kırkar sakalın
Görün şol dehr-i bid’ati didiler
Müsülmânlık yolına varmaz yatur
Yola gelince bu heyhât didiler
Hezâr sencileyin Kaygusuz Abdâl
Bu ‘ışkun yolına kurbân didiler
		 -45Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bu ne pinhân ki bu resme ‘ayândur
‘Ayândur âşikâre cism-i cândur
Bu ne cism-i cândur ki ‘akla gelmez
Bu ne ‘akıl durur ki câvidândur
‘Aceb bahr-i muhît ki yok kenârı
‘Acep keştî ‘acâ’ib keştibândur
Bu ne hüsn-i cemâldür kim görindi
Bu ne gülşen ne gül ne gülsitândur
Bu ne lâ’l-i Bedahşândur ne ‘anber
Bu ne nâfe ki bu ne müşg-feşândur
Bu ne hazînedür ki cân içinde
Bu ne gevher bu ne genc-i nihândur
Bu ne şâh u bu ne halvet ne perde
Bu ne sultân bu ne bark u dîvândur
Zihî hâyy u tüvânâ ki kadîmdür
Kadîm ü ber-kemâl ü câna cândur
‘Âlem nâ-dân eger dânâ olursa
Anun içün ne sûd u ne ziyândur
Bu cümle hayr u şerden ol münezzeh
Çü cây-ı în ü ân şerh-i beyândur
Bilenler Allâh’ı ‘akl ile bildi
Hem ol bî-nişâna kim ‘âşk nişândur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

‘Âşıklar cân içinde buldı Hakk’ı
Gümânda kalanun işi gümândur
‘Âşıklar sūret-i âyînedür kim
Bakan gördi bu ki hemân hemândur356
Yakîn ehline bu Kaygusuz Abdâl
Özi genc-i revân cismi vîrândur
		 -46Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bu kimdür kim bize mihmân olupdur
Vücûduma ser-â-ser cân olupdur
Nitekim fikr idem ‘aklum irişmez
Cânumda şöyle kim pinhân olupdur
Bu nişândan nişân virmek içinde
‘Akıllar mât u ser-gerdân olupdur
Alan satan odur bu şehr içinde
Vücûdum ana bu dükkân olupdur
Görenler gönlüm içinde bu hâli
Cânum bu ‘ışk ile hayrân olupdur
Kanâ’at gencini her kim ki buldı
Sa’âdet mülkine sultân olupdur
Bu ma’nâ genci kadîmdür ezelden
Velîkin sūretâ insân olupdur
İnsândur mektûbı bu gizlü gencin
Bunı inkâr iden şeytân olupdur
Kamu ehl-i cihân insâna muhtâr
Cihân insân içün gülşen olupdur
Özi insân idügin kim ki bilmez
Bî-menzil ol dahı hayvân olupdur
Hezâr sencileyin Kaygusuz Abdâl
Bu ‘ışkun yolına kurbân olupdur
356

Bu mısra vezne uymamaktadır.
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		 -47Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Aceb bu künbed-i devvâr ki nedür
Felekler dâ’imî seyyâr ki nedür
Sebeb nedür bular şöyle ki turmış
Dâ’im turmaz döner ihtâr ki nedür
‘Aceb nakş-ı hayâlidür bu kim hâl
Bu sır içindeki esrâr ki nedür
Kimi nûra tapar kim nârı gözler
Nûrun aslı ne imiş nâr nedendür
Kimi cehle giriftârdur cihânda
Kimi seyyid-i muhtârdur nedendür
Kiminün cevrile bagrında başlar
Kimisi od olur gülzâr nedendür
Kimi bel baglamış rahmânı gözler
Kiminün kuşâgı zünnâr nedendür
Kimi söylerse agzına ururlar
Kimisi şekker-i güftâr nedendür
Kiminün ‘aklı hoş idrâki mevzûn
Kimi hûş ile bî-haber nedendür
Kimisi âşikâr gökçek müselmân
İçinde toptolu put var nedendür
Kiminün sūreti insâna benzer
Velîkin her işi hordur nedendür
Kimi dir her işi işleyen Hakk’dur
Dir iken eşkere inkâr nedendür
Bilürsin söyle gel Kaygusuz Abdâl
Sana bu ‘acâ’ib haber nedendür
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		 -48Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Hudâ’ya çok günah itdüm ‘adetsüz çok günâhum var
Günâhum çogına gam yok senün gibi İlâh’um var
Namâzum yok niyâzum yok dahı izz ile nâzum yok
Eğer kılmaz isem tâ’at hele derd ile âhum var
Benüm gözümi gaflet sardı bu dem ‘aklumı aldı
Ne hâlüm bilürem n’oldı ne olmadan âgâhum var
Ne yüzile varam ya Râb ben ol dükkâne aglaya
Ben ol ‘âsî günâhkâram benüm rûy-ı siyâhum var
Yarun hazrete yâ Rahmân günâhı yokdurur bunun
Ne inkâr eyleyem yâ Râb benem benden günâhum var
Niçün nevmîd olam yâ Rab bilürem rahmetün çokdur
Ümîdüm kesmezem hergiz zira bu yolda âhum var
Şefî’ü’l-müznibîn oldur şefâ’at eyleye yarın
Bihamdüli’llah ki havfüm yok Muhammed gibi şâhum var
Bu dervîşün temennâsı ümîdi münkâtı’ olmaz
Resûlullah bigi anda şefâ’atçi penâhum var
		 -49Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
İniler i bu dûlâb feryâd u zâr ider
Gâfil olana ‘ışk haberinden haber ider
İnledügi gözümün yaşı dökildügi
‘Âşık olanun derûnı dahı beter ider
Zârî kıluban derdile dâ’ima döndügi
Nice ‘âşıkı gaflet içinden bî-dâr ider
Dûlâbı görüp ben kendü hâlümi anladum
Bildüm ki kâdir kudreti birle neler ider
‘İlmi özüni bilmez ise özüni bildürür
Taşdan su akıdur kudretinden şeker ider
Ol bir taşı gör yüz bini bir habbe getürmez
Bu bir taşı gör kıymetünüzi güher ider
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Ol bir kulını hasretidür dile Ya’kûbdur
Bu bir kulınun derûnına her dem timâr ider
Hakk’ı ne bilür kişi vücûd özini bilmez
Da’vâsı bâtıl insân sözini nişân ider
İşüni Hak’a yarar ide Kaygusuz Abdâl
Devletlü kişi işini Hakk’a yarar ider
		

-50-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
‘Aceb ben ne müselmânem Hak’a bir şükürüm yokdur
Bu Hakk yolın görebilmen benüm gör hîç nûrum yokdur
Fesâd endîşeden geçmen helâlden harâmı seçmen
Dâ’im bu dünyâya taleb kıluram huzûrum yokdur
Garazdur halka haberüm budur gönlümdeki varum
Günâh yazıldı defterüm dahı hîç defterüm yokdur
‘Ayıbın gözlerem halkun tâ ki halka haber virem
Sözüm yalan özüm kalbüm bu işde taksîrüm yokdur
Zâhir gökçek müselmânam içümde putı saklaram
Zâhidem takvâ bilmezem zâkirem zikirüm yokdur
Bu gafletden uyanmazam hîç âhireti sanmazam
Bu az mâlı begenmezem direm çok filorüm yokdur
Eger bir lutf bana Hak’dan irişse şâd olur gönlüm
Eger bir mihnet irişse döyemen sabırum yokdur
Şeyâtin yolına maʻlum dâ’im harc eylerem ammâ
Kapuma sâ’il irişse direm ki hâzırum yokdur
Câhilem özümi bilmen bî-tarîkem yola gelmen
Ululardan ögüt alman ki bundan haberüm yokdur
Hemîşe Hakk’ı inkâram müfsidem şöyle ki varam
Bu şer işden haberdâram velî hîç haberüm yokdur
Kaygusuz Abdâl’am hoca sözüm dinle hâlüm anla
‘Âlem ocaga tutışsa yanacak hâsırum yokdur
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-51-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Zihî nûram zihî nûram zihî nûr
Zihî defter zihî ber’ât-ı menşûr
Zihî delîl zihî rehber ü mürşid
Zihî âyât zihî hadîs-i mezkûr
Bu nâra irmedi Musâ’nun ‘aklı
Bu sırr-ı eşkâli bilmedi Mansûr
Sâdıklar Ahmed’i anlamadı hîç
Hak’ı bilen Hak’a olmaya münkir
Hak’ un buyrugına dimedi sadak
Şeyâtîn oldı kim bir baht-ı makhûr
Makâm-ı hoş-nevâyı bilmeyendür
Kaçan şehd ü şeker eyleye zenbûr
Sen özüne yören ‘ışk bâzârında
Gönül kibrini bu tevhîd suyı yur
Gözün aç hâzır ol ‘ışk meydânında
Bu tevhîd okın at ‘ışk yâyını kur
Balı görsen dahı soganı anma
Pilava benzemez tarhana bulgur
Ma’nîden hân bişür Kaygusuz Abdâl
Bilüni baglagıl tur ahî bir tur
		 -52Müstef’ilün Fâ’ilün Müstef’ilün Fâ’ilün
Yiter ahî i hoca başunı sevdâya vir
Hocanı ister isen dükkânı yagmâya vir
Her bir işün aslını bilmek dilersen hoca
Takvâyı sen kabul it zünnârı tersâya vir
Ko bu cihân sevdâsın özüni bil ki nesin
Sırrun dükedür belâ korugı halvâya vir
Bu cihânun sevdâsı renc ü belâdur belâ
Bu derde düşme hoca rencüni şagaya vir
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Puta tapanlar gibi dünyânı put eyleme
Putunı sındur hoca gönlüni Mevlâ’ya vir
Mü’mîn isen gel berü Mustafâ kavlini tut
Bu nasîhatı hoca ‘akluna sermâye vir
Mührini Mustafâ’nun cânun içinde kogıl
Gönlün evi iy hoca Kâdir-i Yektâ’ya vir
İnsân isen iy hoca sıfât-ı hayvânı ko
Menzil-i esfelîni makâm-ı a’lâya vir
Sen ‘ârif-i cânsın hoca anla ki ne söylerem
Odunı taşra virirsin mâlı kahbeye vir
Bu mâl u altun sana od olmak istersen
Dervîşlere sun pulı ne resm ü ne pâye vir
Gel iy hoca sıdkile Allâh’ı ister isen
Kaygusuz Abdâl gibi kabâyı ‘abâya vir
		 -53Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Hakk Ta’âlâ kehlelerin kıldı bize havâleler
Hem yir etüm içer kanum hem götürür nevâleler
Yagırumdur bit bâzârı boynum durur yaylaları
Yayılup iner bögrüme dilerler ki döl alalar
Kepenegüm serdüm güne ben oynaram döne döne
Hem kıraram kehleleri hem iderem terâneler
Dırnagumun kanın gören akçe virür kasâb sanur
Tolaşurlar dört yanuma dilerler ki et alalar
Şen’î kavim bilmez olur dervîşlerün ahvâlini
Ben çağırayın anlar ider in-i vîni357 dellâleler
Kaygusuz Abdâl’dur adum vardur benüm bir nemedüm
Anı dahı oda salam dahı benüm nem alalar

357

Bağırıp çağırmayı, ulumayı, inlemeyi; kaba bir şekilde çağırmaktır.
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-54-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Şol beni mest eyleyen kendir agacı pürüdür
Gözlerüm humâr idüp kirpüklerümi büridür
Yâr ile zevk ider iken bir kadeh geçdi ayar
Ben eyitdüm bang-i eşek ol eyitdi kürüdür
Esrârum cür’adânum dilegüm sundum iy yâre
Korkdum andan kaçdum andan o da bana kurıdur
Bu bengiligi yiyene dürlü dürlü mevc gelür
Boga dikenini gördüm ol da bana korıdur
Kaygusuz Abdâl top atdı kâr-hâne bucagına
Bu dere ol deredür kim neyi atsan arıdur
		 -55Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Tur bunda gel tur bunda gel uşda o sultân bundadur
Cism ü sūret ile mevcûd ol atlâs-ı cân bundadur
Çeşme-i hayvân çeşmini sen çeşm içinde gör ‘ayân
Zulmâta düşme cehlile çeşme-i hayvân bundadur
Çün ol gümâna düşmegil der beyâbâna düşmegil
Her bir vîrâna düşmegil ol genc-i pinhân bundadur
Uzak sefer eylemegil la’l-i Bedehşan gözlemegil
Ol dürr ü cevher kıymeti gevher ü ma’den bundadur
Nakkâş ü nakşâl ü hayâl eyyâm u devrân mâh u sâl
‘İlm ü hikâyet kîl ü kâl bi-küllî nişân bundadur
İnsân isen insâna gel bülbül isen gülşene gel
Dertlü isen dermâna gel ‘ilâc u dermân bundadur
Kaygusuz Abdâl her sözi öz mikdârınca söylegil
Edebden aşma haddi bil tarîk ü erkân bundadur
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		 -56Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Ecel sayyâdını gör kim bizi nice şikâr eyler
Ayurur yâri yârinden bu cevri câna kâr eyler
Yigid oglanları alur anası agulu kalur
Firâk u derdi atası başına derd-i ser eyler
Yigitler ü güzel kızlar gül yanaklar ala gözler
Çürüdi toprak içinde topragında(topugında) gubâr eyler
Eğer bir kimseye beş gün virürse fırsat-ı devlet
Âhirin yine mekr ile dağıdur târ u mâr eyler
Bu ecel köprisinden halk geçer geçmek için geldi
Bâkî kim kaldı cihânda ya bunda kim karâr eyler
Cihânda ne kim işlene hemân hükm-i İlâhidür
Câhili gör ki niçündür sözin her dem nisâr eyler
Kaygusuz Abdâl’ı gör kim bu heybetden bu hikmetden
Özini küllî unıtdı sözinde muhtasar eyler .
		 -57Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Yâr şîve ile gözlerini süzdügi hoşdur
Hüsn-i cemâlin revnak ile düzdügi hoşdur
Şol lutuf ısı ‘âşıkun gönlin ele alup
Müdde’îlerün cigerini üzdügi hoşdur
Şol hüsn-i zîbâ lutuf issi dilber-i meh-rû
Bilmezse dahı sevdügümi sezdügi hoşdur
Haste cigerüm hasret ile yandı tutuşdı
Bu teşne lebün gül şekeri ezdüği hoşdur
Halvet olıcak yâr ile yâr gülşen içinde
Tâvûs gibi yâr cevlân idüp gezdügi hoşdur
Yâr degdi bana ezelî çün “nahnü kasem”den358
Ne yazdıyise Hak kısmetümi yazdugı hoşdur
358

Zuhruf Suresi, 32.Ayet: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında
onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini
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Yâre hakîkat ‘âşıkisen Kaygusuz Abdâl
Agyâr yoluna dâ’im kuyu kazdugı hoşdur
		 -58Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Dilber hayâli cigerümi yakdugı hoşdur
Benzüm sarusı gizlü râzum çakdugı hoşdur
Yâr yâr diyüben âh idicek ‘ışk ile her dem
Bagrum kanı bu göz yaş ile akdugı hoşdur
Anlayamayup müdde’înün nüktelerinden
‘Âşık yârinün cefâsını çekdügi hoşdur
Şîve kıluban nâz ile şol dilber-i zîbâ
Boynuma saçı zencîrini dakdugı hoşdur
Gamzen ok ile cigerüme yâra vurıcak
Şol fitne gözün yaremetuz ekdügi hoşdur
Şu şunı sever diyübeni dile bırakma
Her müdde’î ‘ışkı başuma kakdugı hoşdur
Lutf eyleyicek ‘âşıka yâr Kaygusuz Abdâl
Dil-i nökerün cigerini sökdügi hoşdur
		 -59Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Yâr güle güle bize dahı geldügi hoşdur
Lutf ile bizüm gönlümüzi aldugı hoşdur
Kaşlar yay ile kirpük okı sihr ile her dem
‘Âşık kişinün cigerini deldügi hoşdur
Benzüm sarusı derdile feryâd u âhumdan
Ben sevdügümi yâr öz ile bildügi hoşdur
Müdde’îlerün karşusına nâz ile her dem
Ma’şûk ‘âşıka cevr ü cefâ kıldugı hoşdur
ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha
hayırlıdır.”
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Boynuma kolın tolayasın lutf ile her dem
Yâr ‘âşıkumun gözi yaşın sildügi hoşdur
Yârun nâz ile müdde’înün nüktelerinden
‘Âşık kişinün benzi dâ’im soldugı hoşdur
Hakka bakıcak aslı budur Kaygusuz Abdâl
Yârdan yâra bir lutf u vefâ oldugı hoşdur
		

-60-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Gâfil olma öz hâlünden eyyâm u devrân geçer
Kat’-ı ‘ömr olur hisâbı aş dükenür nân geçer
Bu vîrân kârbânsarâyda cây u mesken tutma kim
Kimseye bekâsı yokdur kul olur sultân geçer
“Küllü men ‘aleyhâ fânin”* didi Kur’ân’da Hakîm
Bu hükümde cümle eşyâ ser-be-ser yeksân geçer
Bu cihân gelgeç evidür bâkî kalmaz kimseye
Cemşîd’ün ‘aklı dükenür hükm-i Süleymân geçer
Mûsâ’nun suʻbânı kalmaz İsmâil’ün rifʻatı
Gemi sınur garkolur Nûh-ı necât Tûfân geçer
İy cihân lezzetine gönül virenler dinle gel
Kat’ olur zînet-i dünyâ yâkût u mercân geçer
İy cihânda cây-ı şöhret ‘izz ü ni’met gözleyen
Kimse kalmaz bu mekânda insân u hayvân geçer
Ne hüküm kalur bu mülkde ne hor ne cevr mübtelâ
Bokrat’un ‘ilâcı kalmaz Eflâtûn Lokmân geçer
Kim gelür bir etmek içün bin belâdür çekdügi
Kimisi giryân cihânda kimisi handân geçer
Kiminün ‘aklı kâmildür kendözine yol bulur
Kimisi özini bilmez şöyle ser-gerdân geçer
Kiminün ‘ömri geçüpdür kendözinden bî-haber
Kimisi özüni bildi velî kim pinhân geçer
İy cihân mülkinde her dem köşk ü sarâylar yapan
Çarh döner ‘ömür dükenür der gider derbân geçer

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Cihânun kalmaz sebâtı iy Hak’ı hâzır gören
Servi kalmaz gülsitânda tâvûs u bûstân geçer
Kaygusuz Abdâl ögüdün sen sana vir dünyâda
Çünki cümle geçiserdür kâmil ü noksân geçer
Öz hâlünden haberün var ise yolın gözlegil
Kim güler kim seni tanlar it ürür kârbân geçer
		 -61Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Her keleci kim bu lisândan gelür
Cânda biter lisâna andan gelür
Er nefesini hakîkat Hak bilen
Aslı anun cândur ol cândan gelür
‘İlm-i dekâyık kelâm-ı ma’rifet
Kaynayuban cândagı kandan gelür
Hakîkatin söyler isem her nefes
Anlayı bak câna cânândan gelür
Gel i sâlik fikrine bak gönlümün
Seyredüben kevn ü mekândan gelür
‘Işk hemîşe her libâsa seyr ider
Şindi bu genc uş bu vîrândan gelür
Sorma bu ‘ışkı ne bilür her nâşî
Aslı nedür kangı vatandan gelür
Kim ki bu ‘ışkı sa’âdet bilmedi
Vahşidür ol kişi yabandan gelür
Kaygusuz Abdâl ne bilür kuş dilin
Dîvânedür sözi dîvândan gelür
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		 -62Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Fe’ilün
İ hoca uyuma uyan çalındı bu nefîr
Beşâret işâretidür çü dogdı şems-i münîr
Şâdîlık âvâzesi yire göge toldı eyâ
Meger sen işidmezisen bu üni iy sagır
Bu âfitâb cemâlinden nikâbını açdı
Nûrından eşkere oldı cümle sagîr ü kebîr
Bi-küllî yirlü yirince hîç eksügi yokdur
Her biri kendü hâlinde nasîbine şâkir
Cümlenün oluşı ki bunda oluşup geldi
Her kula kendü nasîbin virdi ezelde Kâdir
Bu hâli sana hergiz ayruksıdı bilmez i
Her ne ki olacagıdı olupdurur takdîr
Bu hikmetün aslı nedür bilmedi ki kimse
Âdemçün ortaya geldi eşkere oldı bu sır
		 -63Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Cihân küllî sadef gevher ‘Alî’dür
Hakîkat ‘ilmine defter ‘Alî’dür
‘Alî’dür ‘ışk u ‘akl u fikr ü tedbîr
Gönülde pinhân u esrâr ‘Alî’dür
‘Alî’dür maksûdı cümle tâlibün
‘Alî’dür sâdıka ikrâr ‘Alî’dür’dür
Budur Ahmed ü Muhtârun haberi
Ben ‘ilmün şehriyem der359 ‘Alî’dür
‘Alî sındurdı bu dîn put-perestin
‘Alî’dür Hayder-i Hayber ‘Alî’dür
‘Alî gösterdi nûr-ı Mustafâ’yı
Zîrâ ki yâr-ı peygâmber ‘Alî’dür
359

kapısı
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‘Alî ’dür ehl-i şedd360 sâhib-i şemşîr
‘Alî’dür cân-ı Zülfikâr ‘Alî’dür
‘Alî’dür ârzûsı ehl-i cihânun
‘Alî’dür sâkî-yi Kevser ‘Alî’dür
Kamu ‘âşıklarun derdine dermân
‘Alî’dür tabîb-i ‘attâr ‘Alî’dür
Hemân bir nûr idi ‘Alî Muhammed
Ma’nîde seyyid-i Muhtâr ‘Alî’dür
‘Alî’dür dest-gîr yolda kalana
Gönüller yapıcı mi’mâr ‘Alî’dür
Yakîn bil iy sâlik iki cihânda
Kamu serverlere server ‘Alî’dür
Yakîn budur sana Kaygusuz Abdâl
Eger ‘âşık isen dîdâr ‘Alî’dür
Cânun sakınmagıl ‘Alî yolında
Zîrâ ki sana her dem yâr ‘Alî’dür
		 -64Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Gönlüm yine şol dilberün hüsn-i cemâlin ârzûlar
Gözlerinün elasını yüzinün alın ârzûlar
Bu dîvâne gönlüm cünûn artdı bu efgân gün-be-gün
Gönlüm yine şol dilberün lutf u kemâlin ârzûlar
Gör kim yine delü gönül bî-hûde sevdâlu gönül
Gözinde sihr ü fitnesin yüzinde hâlin ârzûlar
‘Âşık-ı dîdâr olmışam bu ‘ışk ile zâr olmışam
Haste gönül leblerinün âb-ı zülâlin ârzûlar

		

360

şedd, kuşanma, Âhilikte ayağa bağlanır.
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-65-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Sen bu sun’a bak Sâni’i gör ne hüner eyler
Kurı kamışun içini kand u şeker eyler
Mevsim-i bahâr irdi yine sûy-ı cânândan
Cennet kokusın bunda getürdi nisâr eyler
Boynun egüben benefşeler sünbüle karşu
Gül goncesini gördi yine lâle-zâr eyler
Pür oldı yine dürlü çiçek ile çemenler
Her bir çiçegün kokusı çün misk bâr eyler
Sebz oldı yine ili yaşıl sahrâ tonandı
Ma’şûk sayyâd oldı gönüller şikâr eyler
Görgil sûseni hançer alup meydâna geldi
Nergis gözini bûstân içinde humâr eyler
Bin dürlü libâs geydi yine bâgda şecerler
Budakda kiraz kendözüni kendü dâr eyler
Karlar eridi âb-ı revân çaylara düşdi
Yüz tutdı yine deryâya karşu sefer eyler
Kânlarda güher bitdi yine güller açıldı
Bülbül hâlini geldi güle âşikâr eyler
Deryâlara dürdânelerle toldı sadefler
Geyikleri gör nâfe-i müşki nisâr eyler
Gör Kaygusuz Abdâl oluban şeydâ vü Mecnûn
Şâh eşiginün hâk-i pâyında karâr eyler
		 -66Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Zihî sâni’-i üstâd kim bu resme hatt ü hâl eyler
Alur bu gönlümi benden yüzinün alın al eyler
‘Âşıklar hûbları sevmek kânûndur kalmış ezelden
Sofiye sor ki dâyima nedendür kîl ü kâl eyler
Hak’un sun’ı cemâlinden güneşden âşikâr oldı
‘Âşıklar maksûdı oldur sûfî yanlış hayâl eyler

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Berü gel iy sûfî azma bu cümle işi andan bil
Hilâli bedr ider her dem yine bedri hilâl eyler
Yapar bir katre menîden bunun tek sūret-i zîbâ
Cemâlün mushafında hoş elifi mim ü dâl eyler
Görürse hüsnüni zâhid unıtdı zühd ü takvâyı
Alursa ‘ışkun elinden sana kanın helâl eyler
Görün şol turre-yi müşkîn ne resme çîn-be-çîn olmuş
Hezârân sûfîyi bende bıragur pâymâl eyler
Gözlerüne yagmâ kılur ‘âşıklarun gönlini dâ’im
Görün ol fitne kaşları nice ceng ü cidâl eyler
Bu zîbâ hüsni görelden güneş ay ile utandı
Zihî nakkâş-ı sūret ki cemâli ber-kemâl eyler
Görün ol terk-i sitemkâr atar kirpük okın her dem
Deler bagrumı içümde görün ki nice hâl eyler
Şîve vü nâz-ı kirişme kılur şol dilber-i meh-rû
Kaygusuz Abdâl’ı gör kim yine mecnûn-misâl eyler
		 -67Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bir dürri getür kim yine ol kâne lâyıkdur
Bir sözi di kim sohbet-i merdâna lâyıkdur
‘Işkun çerisi irişeli yagmâ yopurdı
Apardı cânum her ne ki var hâna lâyıkdur
Er sohbetine irdün ise aşma mîzândan
Nihân kıla gör anı ki nihâna lâyıkdur
Zâhid-i sâlûs mağrûr olup dünyâ kurarsın
Koy koy ki anı cîfeyi zindâna lâyıkdur
Sûfî degülem zerk-ile ben zühdümi satmam
Küfri ‘âşıkun valla ki îmâna lâyıkdur
Her bir göle sen gavvâs olup dürr mi sorarsın
Her kân-ı güher deryâ vü ‘ummâna lâyıkdur
Mücmer od’ına yandı cânum küllî dutışdı
Lutf eyle şâhum erünüz ihsâna lâyıkdur
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Her cinsi gör ki cinsi ile hem-dem olupdur
Sultân dîvânı hem yine sultâna lâyıkdur
Mustafâyı gör ‘ışk ile Kaygusuz olupdur
Eydür bana bu meclis-i meyhâne lâyıkdur
		 -68Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bu Hak nefesi anlamayan dil ki çakaldur
Sohbetde koman dütün ider dûdı zağaldur
Âşina hâlün bî-gâneye dime ki bilmez
Kâbiliyeti yok hücet ider kesret-i kâldür
Mürşide özün virmeyüben hod-rû olanlar
Öz ‘aklı ile gâh şâd olur gâhi melâldür
Togrı bakana ma’şûk özi dest-gîr oldı
Kec nazar olan mübtediye imdi zevâldür
Özin begenen hod-bîn olur yoldan işitmez
Yol haberüni söyler isen ceng ü cidâldür
Öz bildügini terk idüben ‘ışkı tutanlar
‘Işkdan nişânın söyler ise ona helâldür
Yolın gözeden yol eridür menzile yitdi
Yolsuz yürüyen yol erine irse muhâldür
Hakk senün ile bile durur gönlün içinde
Yirde turuban göge bakar bu ne hayâldür
Hakk’ı hakîkat bildün ise Kaygusuz Abdâl
Kem nazar ile bakma sakın ‘ayn-ı kemâldür
		 -69Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
‘Işkla nefesi söyleyicek câna haberdür
Hüner ıssı ki sâhib-i meydâna haberdür
‘Âlim-durur ol sırr-ı gönülden haberi var
Bende olanun her hâli sultâna haberdür
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Âdem olanun her nefesi ma’ni yüzinde
Âdemîligün bilmeyen insâna haberdür
‘Işk nefesinün lezzetini ‘âşıka sorgıl
Levlâk âyeti işâret-insâna haberdür
‘Işk nefesine ‘âşık olan serseri bakmaz
Cân hazînesi gevher ü dürdâne haberdür
Gâfil olanı ‘ışk eli-y-ile vaktine koyma
Gafletde olan başda kim umana haberdür
‘Işkun sıfâtın söyler isen ‘âşıka söyle
Cânından olan bil âhı cânâna haberdür
Her kim özüni bildi-y-ise ol Hak’ı bildi
Bu Hak nefesi özini bilene haberdür
Sözün var ise özini bil Kaygusuz Abdâl
Her kim ki gelür ‘ışk ile meydâna haberdür
		

-70-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Benem hakîkat bu derdüm dermândan âzâddur
Ben küllî cânem bu vücûdum cândan âzâddur
Her bir haberün aslını bilmege mekân var
Bildüm özümi hayâlüm insândan âzâddur
Fi’l-cümle ‘âlem ma’nîde bir harf-i elifdür
Bildüm hakîkat yakînüm gümândan âzâddur
Gerçi ki zâhir sūretile vücûda geldüm
Benüm sıfâtum bu nâm u nişândan âzâddur
Başdan ayaga geydi beni pîrehen oldum
Bu şahbâzı gör geydügi pîrhenden âzâddur
Bu genc-i kadîm bulındı gönlüm vîrânında
Zihî sa’âdet-i genc ki bu vîrândan âzâddur
Gerçi ki bu şâh cân u cihânda bile mevcûd
Hikmetile gör bu cânı cihândan âzâddur
Zâhir ü bâtın insân eger ‘ışk bâzârında
Sultânlıgını bildi-y-se sultândan âzâddur
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Tevhîd yolında bu ‘ışka inkâr iden kişi
Gümândadur ol şu’le-i îmândan âzâddur
Bu ‘ilm ü kitâb Nûh Tûfânı insân içündür
Özini bilen Nûh dahı tûfândan âzâddur
Sâhib-nazar ol aç gözüni anla Sarâyî
İnsân hakîkat sıfât-ı hayvândan âzâddur.
		 -71Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Hâlümüzden bizüm kimdür haberdâr
Ki bize yâr ola olmaya agyâr
Çâpük-süvârlaruz meydân içinde
Yükümüz yok sebük-bâruz sebük-bâr
Kanı ol hattı zât bilen hûnında
Bizi görse ne nüshâyuz ne defter
Neye irişmiş ‘aklumuz bu yolda
Ne sözdür dilümüz virdügi ahbâr
Bizüm cânumuz içinde bulındı
Gör iy sarrâf ne ma’dendür ne gevher
Dilümüzden zuhûr olan kelâmun
Utandı lezzetinden gülbeşekker
Tasarruf kılmaduk şerîk degülüz
Teferrücdür bize bu küllî ahbâr
Kamu ‘âlem bize hayrân olupdur
Bizüm içün döner kevkeb ü seyyâr
‘Ârifler dilidür söyledügümüz
Ne bilsün her câhil nâdân u ebter
‘Ârifündür bu mertebe bu menzil
Kim ol gafletde olmadı giriftâr
Ser-âgâz ilerü eyler Sarâyî
Zîrâ bağlanmadı biline zünnâr.
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-72-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Her kime kim ‘ışk irişse derdine dermân kılur
Müflis ise mün’im eyler kul ise sultân kılur
Gevhere sâdef içinde kadr u kıymet eyler ol
Her gönülde sad-hezârân deryâ-yı ‘ummân kılur
Zihî sultân kullarınun sad-hezârân ‘aybını
Yüzine vurmaz kerimdür lutf ider ihsân kılur
Gâhî katrenün içinde deryâyı mahv eyler ol
Gâh güneşi hikmetiyle zerrede pinhân kılur
Gâh cümle cism içinde bî-nişândur cân bigi
Gâh vîrân gökleri ol özine vatan kılur
Bir kula bak kim tâ’atin özine put eylemiş
Bir kulına rahmet eyler küfrini îmân kılur
Kimisi Ahmed yolında kesbini kılmış kemâl
Kimisi hayvân velî kim sūretin insân kılur
Cercis’e zecr-i belâyı yoldaş itdi ol ‘âlim
İbrâhim’e Nemrûd od’ın gül ider reyhân kılur
Câhili gör küfre mülhak Mahmûd’ı inkar ider
Ahmed’e bak ‘âlem içre göklere seyrân kılur
Her ki bu hikmeti bildi kendü hâlin anladı
Dâ’imâ sözin gözedür sözini mîzân kılur
Kaygusuz Abdâl’ı gör kim ‘ışk yolında dem-be-dem
Başını eline almış niyyet-i merdân kılur
		 -73Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Sen eger hayvân degülsen gel berü insânı gör
Nice bir ten ten diyesin tene bakma cânı gör
Hâsıl-ı ‘ ömrün sakın hîç yire kılmagıl telef
Kulısan kullıgun eyle gel berü sultânı gör
Her bir işi anlagıl kim aslı nedür fer’i ne
Ne kılur meydân içinde sâhib-i meydânı gör
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Kendözünden bî-haber olma tagılma her yana
Haddüni bil hâlün anla katresin ‘ummânı gör
Râhatı terk eyleyüben neşi düşdün zahmete
Kalma bu diken içinde gel berü gülşeni gör
Nice bir har mühreye361gevher diyesin dünyâda
Sarrâfa kullık idüben gevher ile kânı gör
Sâni’ün sun’ını anla nice hikmetler kılur
Gel berü bu hikmete bak gerdiş-i devrânı gör
Kendözüni mürşide vir tâ bilesün Hak nedür
Nice bir susuz gezersin gel berü hayvânı gör
Su katında oturuban susuz olman yol degül
Öz evünden gâfil olma evdeki mihmânı gör
Yirde gökde her ne ki var cümle sensin cümle sen
Bir nazarda gördi Ahmed seyre bak seyrânı gör
Ay u güneş cümle yılduz Mustafâ’dan aldı nûr
İki cihân rûşen oldı şu’le-i îmânı gör
Dünyâyı bir hîçe satmış âhiret ‘arz eylemez
Hakîkat gencin bulmışam kuvvet-i merdânı gör
Sen kimün evin sorarsın ne yitürdün söylegil
Nişânundan bî-nişân ol gel berü nişânı gör
Şol vîrân gönülleri gör toptoludur gencile
Gel bu kibri ko başundan gence bak vîrânı gör
Sana bu ma’nâ hânından sundı şükür evliyâ
Gel berü Kaygusuz Abdâl gör de bak ayranı gör
		

-74-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Safâsuzdan hazer itmek safâdur
Safâsuz kişinün sözi hatâdur
Safâsuzdan safâlık togmaya hîç
Zîrâ kim yüregi seng-i hârâdur
361

eşek, katır boncuğu, mavi büyük boncuk, nazarlık için eşek veya katırlara takılan mavi
nazarlık
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‘Âşıklara safâlık ‘ışk yolında
Hidâyet bâbıdur Hakk’dan ‘atâdur
Hatar-ı musaffâ olmayan câhiller
‘Ârifler sohbetinde bir belâdur
Bu ‘ışk elçisi vahdet meşrebinde
Gönüllere gelür Hakk’dan nidâdur
Gönüllerde nihân genc ü hazîne
Cân içinde bu ‘ışk nûr-ı ziyâdur
O câhil kim bu ‘ışka inkâr eyler
Sūreti insân özi har-ı Hudâ’dur
Zîrâ ‘âşıklarun mürşididür ‘ışk
Velî câhil katında ‘arbededür
Mahabbet şevkıle ‘ışk-ı hakîkat
İrişür cân kulagına sadâdur
Gönül mât oldı ‘ışkun fitnesinden
Dâ’im cânum içinde gulguledür
Sarâyî’nün safâ sıdkıyla her dem
Gönül bu ‘ışka halveti edâdur
		 -75Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Dokuz felek bizüm sayvânumuzdur
Yidi kat yiryüzü seyrânumuzdur
Zîrâ insân sūretidür tonumuz
Kamu ‘âlem bizüm hayrânumuzdur
Hakîkat ol kadîm sultân ki dirler
Biz ona vücûduz ol cânumuzdur
Dâ’im bu sūrete gelmeyi varmak
Yolumuzdur bizüm erkânumuzdur
Bizüm cânumuz gönlümüz içinde
Pâdişâh dâ’imâ mihmânumuzdur
Gözün aç bak bu vücûd sadefinde
Kıymetlü gevherüz Hakk kânumuzdur

309

310

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

Senün hayâle düşdügün i münkir
Bizüm bu sūret-i insânumuzdur
Bize bu sa’âdet Hakk’dan irişdi
Zîrâ biz kuluz ol sultânumuzdur
‘Âşıklaruz baş oynaruz bu yolda
Hak’ı inkâr iden düşmânumuzdur
Var iy münkir nice anlarsan anla
Severüz ‘ışkı biz îmânumuzdur
Ser-âgâz eyle çağır iy Sarâyî
Di ki bu ‘ışk bizüm îmânumuzdur.
		 -76Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Ne yüküm var ne hod bâr eksügümdür
Ne Mansûram ne hod dâr eksügümdür
İçüm gibi taşum dahı velî pâk
Ne murdârem ne murdâr eksügümdür
Bu dünyâ mülki şahsı sökel eyler
Ne hastayam ne timâr eksügümdür
Yiyidür mâlunı yarın olur mâr
Ne mâlum var ne hod mâr eksügümdür
Kaygusuzam ne gussam var cihânda
Ki bir yüz suyı dîdâr eksügümdür.
		 -77Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Zihî ‘ışk ki beni hayrân idüpdür
Vücûdumu bi-küllî cân idüpdür
Nâ-gâh beni bu gafletten uyardı
Gör ahî bana ne ihsân idüpdür
Zihî ‘ışk u zihî şevku zihî hâl
Vücûdum cân ile yeksân idüpdür
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Cânum içinde bu ‘ışk-ı hakîkat
Bu vahdet gevherine kân idübdür
Nice cân virmeyem bu ‘ışk yolına
Kul iken ‘ışk beni sultân idüpdür
Hemân ‘ışk özidür bende ne kim var
Beni geydi özin pinhân idüpdür
Bu ‘ışkun lutfına hadd u pâyân yok
Nice hayvânları insân idüpdür
Özin sıdkile ‘ışka virmeyenler
Olardur kim Hak’a gümân idüpdür
Bâkî bu âyet-i lâ-yemût oldı
O kim ‘ışka özin kurbân idüpdür
‘Işk ile buldı hak yolı bulanlar
Bu ‘ışkdan bâri kim ziyân idüpdür
Bu ‘ışk şevki ile Kaygusuz Abdâl
Vücûdı katresin ‘ummân idüpdür
		

-78-

Müstefilün Mef’ûlün Müstefilün Mef’ûlün
Bu âdem didükleri nişân-ı bî-nişândur
Âdemden olma gâfil maksûd-ı kün fekândur
Âdem gözü kaş degül ‘ömrile çü yaş degül
Bu vücûd sadefinde âdem dürr-i girândur
Ka’be vü put oldugı şükr ü sücûd oldugı
Cümle ‘âlemün hemân maksûdı bu insândur
Âdemde Hakk varlıgın hikmetile gizledi
Şeytân sücûd kılmasa âdeme ne ziyândur
Gayrı nihân kılmaga Hakk’ı ‘ayân kılmaga
Bu âdem söyledügi lisân-ı tercemândur
Cümle ‘âlem Hakk diyü ma’nîle isbât ider
Dinle Âdemün sözin gör ki ne armagandur
İy dünyâda sıdkile Allâh’ı bilsem diyen
Eger ‘aklun var ise âdemi bil hemândur
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Âdemi bilsem diyü taleb idersin hoca
Âdemün hakîkati cümle ‘âleme cândur
Âdemi gayrı diyen halkı Hak’dan ayıran
Nakd ile bâzâr itmez gör nicesi hayvândur
Gök ehli sücûd itdi yir ehli muti’ oldı
Secde kılmak ‘âşıka buyurılmış erkândur
Bu Kaygusuz Abdâl’a pîr diyü ta’ne kılan
Kendözi pîr oldıysa ‘ışkı henüz cüvândur.
		 -79Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Dün ü gün fikrüm budur ki bu ‘aceb erkân nedür
Ten nedür aslı nedendür ten içinde cân nedür
Dört tabî’atun adı âdem nedendür söylegil
Şeş cihetden taşra ne var ortada pinhân nedür
Yirleri görgil ki niçün secdeye urmış yüzin
Pes bu göklerden dün ü gün gerdîş ü gerdân nedür
Ol nedür kim zahmına merhem bulınmaz dünyâda
Ger bilürsen bana söyle derd nedür dermân nedür
‘Işk nedür ‘âşık nedür ma’şûka dimek ne bulur
Tâlib ü matlūb ne söz nedür sen sen ü ben nedür
Hak zâtın çünki âdem tonında pinhân eyledi
Deyr ü Ka’be ne dimekdür küfri ne îmân nedür
On sekiz bin ‘âlemün çünkim âdemdür maksûdı
Sūret-i Rahmân içündür sıfât-ı şeytân nedür
‘Akl u cân u cismi pür-kemâl şem’-i cem’ küllî-hal
Bir yire birlik nedendür lakâb-ı insân nedür
Ol nedür kim âdeme benzer sūretâ fi’li dîv
Sūretâ insân velî kim cümbüş-i hayvân nedür
Bir güneşden zerreler gör sad-hezâr ender-hezâr
Pes bu bir katre içinde bahr-i bî-pâyân nedür
Bir çerâgdur nûrı bir Kaygusuz Abdâl bildi ki
Çünki sen ehl-i kemâlsin söyle ki noksân nedür

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-80-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
‘Işka ‘âşık olan kişi râhat-ı cân ne nesnedür
Bî-nişânı bulmagiçün nâm u nişân ne nesnedür
Kıble vü dîn küfr ü îmân bunları sen zâhide sor
Hakkı ‘ayân görenlere küfr îmân ne nesnedür
Kâl u makâl ü küllî hâl ko bunları gel ‘ışka dal
‘Âşık isen sıdkıle gel zann u gümân ne nesnedür
Var iy gönül efsâneyi zerkile zühd satana sor
Maksûd-ı dîdâr olana hûr-ı cinân ne nesnedür
Cevherîler cevher içün cihânı bir cevve satar
Zîrâ ki kadrin ol bilür gevher ü kân ne nesnedür
‘Işka ‘âşıkolan kişi ‘ışk ile başın oynasın
Şahbâz olan ‘âşıklara assı ziyân ne nesnedür
Gel iy Hak ile vuslata irmegi taleb eyleyen
Bülbüle gülistân içün zahm-ı diken ne nesnedür
Cism-i vîrân içinde gör genc-i ebedî âşikâr
Tâlib isen bu gence bak yohsa vîrân ne nesnedür
Her ne ki var mürîd ü pîr cümlesi bu ‘ışka esîr
Genc ü hazîne mülk ü mâl ü bende hân ne nesnedür
‘Işk işine sabûr gerek görmege gözde nûr gerek
‘Işk yolına varur gerek pîr ü cüvân ne nesnedür
Kaygusuz Abdâl ‘ışk ile birlige birikdün ise
Dahı fodullık eyleme bu sen ü ben ne nesnedür.
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-Z		 -81Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül tesbîh ü seccâde gerekmez
Sâlûslıg u zerk ü riyâ arada gerekmez
Mest-i lâ-ya’kıl itdi beni ‘ışk-ı hakîkat
Bu ‘ışk ile mest olana hîç bâde gerekmez
‘Âşıklara halk ta’ne urur ‘ışk sebebinden
Sabret i gönül arada ‘arbede gerekmez
‘Âşıklara bak ‘ışk ile meydânda süvârdur
Atlan i gönül ‘ışk eri piyâde gerekmez
		 -82Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül her dikene düşme gül olmaz
Her bir usûle sırrunı açma usûl olmaz
Gel gel i gönül tedbîri ko takdîri gözle
Tedbîr idesin her ne ki takdîri ol olmaz
İhlâs ile gel sen i gönül inkârı terk it
Riyâ ‘ibâdet Tanrı’ya hergiz kabul olmaz
Bugün ki demi hoş görelüm tanla gâ’ibdür
Bugün ki demi tanlaya koyan ‘âkıl olmaz
Her bir hasîse uyma gönül râzunı sakla
Her nesne ki noksân ola ol kâmil olmaz
		 -83Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül cihâna kalma sana kalmaz
Ehl-i niyâz ol sen i gönül neye gerek nâz
Mu’teber isen gel bu sözi muhtasar eyle
Nice kılasın sen i gönül kıssayı dırâz

Şehzâde Alaâddin Gaybî

İnsân-ı kâmil sözüni sen hayvâna sorma
Bu ki kaçan oldur gönül kerkes ola dırâz
Hayf ki bu gönül ‘ömr-i azîz hîç yire geçdi
Gel gel bu sözi ‘ışk ile cân varakına yaz
‘Aklun var ise sermâyeni mânîye harc it
Bu nasîhatı yaz ki gönül pür ola kırtâz
		 -84Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk güneşinde hicâb olmaz
‘Işka tolaşan melâmet olsa ‘aceb olmaz
Cümle cihânun bünyâdı çün ‘ışk ile oldı
‘Işk ile olan imâret hergiz harâb olmaz
‘Işka tolaşan kişi dâ’im ma’şûkı gözler
Agyâr cefâsı erde ki hergiz hisâb olmaz
Gel gel i gönül anlayı bak iki cihânda
Bu ‘ışk od ile yanana hergiz ‘azâb olmaz
‘Âşık mıdur ol kişi gönül ‘ışk belâsından
Bu ‘ışk od-ına cigerüm her dem kebâb olmaz
		 -85Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül bir kâmil insân ele girmez
Hoş var hele bu derd ile dermân ele girmez
Bu ‘ışk didügün sa’âdet-i genc-i ebeddür
Cân vir i gönül ‘ışka ki insân ele girmez
‘Işkı bilenün sen gönül baş ko ayagında
Her bir hüneri anla ki râygân ele girmez
Her kim dilese ma’şûk ile vuslata irmek
‘Işkdur delîli dahı hiç bürhân ele girmez
Hoş gör i gönül bu demi ki demi bu demdür
Geçer bu ‘ömür dahı bu devrân ele girmez
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		 -86Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Vücûda tâbi’ olan câne düşmesiz
Başın terk itmeyen meydâne düşmesiz
Özin bilen bilür kendü hâlüni ki
Gavvâslık bilmeyen ‘ummâna düşmesiz
Cânı ki Mustafâ zindân dimüş durur
Haka ‘âşık olan zindâne düşmesiz
İnsânun her huyı insân gerek durur
Bu hayvân-sıfât insâne ki düşmesiz
Bu cevheri bilen cevherîden sor
Kâna erişmeyen ma’dene düşmesiz
Eyâ ‘ışk odına yanan ol ‘âşıklar
Bu derdi isteyen dermâne düşmesiz
Hak’a vuslat olan gayrı degül durur
Ana gayrı dimek erkâne düşmesiz
Sa’âdet genc-i ma’nîdür ki bu yolda
Bu gence irişen vîrâne düşmesiz
Berü var her kuşun ki Kaygusuz Abdâl
Karga bülbül gibi gülşene düşmesiz
		 -87Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bana bu derd yiter dermân gerekmez
N’iderem cübbeyi kaftân gerekmez
Hak’ı bildüm diyen ‘ışk meydânında
Hemân teslîm ola lisân gerekmez
Nasîhat virme bana tutabilmen
Bana assı gerek ziyân gerekmez
Dilerem terk idem zühd ü sâlûsı
Bana bu efsâne dükkân gerekmez
Bu dürr-i vâhidi gönlümde buldum
Cevâhir istemezem kân gerekmez

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bî-nişân olmışam nişân içinde
Hemân budur dahı nişân gerekmez
‘Ârifler meclisinde söz bilenler
Bu sözden artuk armagan gerekmez
Bugün ben maksûdum buldum cihânda
Emîn oldum hûr u gılmân gerekmez
Vâ’iz dek dur bana efsâne satma
Hikâyet kıssa vü destân gerekmez
Yakîn bildüm Hak’ı gönlüm içinde
Yakîn ehline hîç gümân gerekmez
Hak’ı bildüm diyen Kaygusuz Abdâl
Niçün bu şevkıle handân gerekmez
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-Ş- (ŞIN)
		 -88Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Niçe bu ‘illet ü gaflet i kardaş
Bu gafletden uyan ahî getür baş
Turıgel gözün aç kim göçdi kârbân
Bî-câyî yolda kaldun gitdi yoldaş
Yören kendözüne gör kim hâlün ne
Ecel ‘aybun açup eylemedin fâş
Çü bilmedün özüni geçdi ‘ömrün
Ne faydâdur yaşadugun uzun yaş
Nice bir diyesin dünyâ benümdür
Yalan söylemegil bârî i kallâş
Henüz bu uykudan uyanmadun sen
Ecel ‘ömrün hâsılın çaldı tirâş
Turı gel ihsân eyle hak yolında
Dâyim bu nefs içün eyleme savaş
Sana gerek olasınsan bu yolda
Bu miskîne bir etmek bir çanak aş
Ma’rifet meydânında er yolında
Yumışak toprak ol olma katı daş
Dâyim nefsüne hoş kullık idersin
Velî bu dîn yolında olma kallâş
Bu gün dünyâda hoş dirlig dirilig
Âhiretde yirün eyleme âtaş
Haberün yok dinüni ki dünyâ ‘âkıl
Ugurladı sana kalmadı genneş
Dâyim bu hak yola ihsândan artuk
Nene gerek dahı bu mâl bu kumâş
Ecel bir gün keser ‘ömrün kemendin
Sana şöyle görinür şindi yavaş
Nice bu yat hayâl Kaygusuz Abdâl
Ko bundan ne hâsıl gelür ‘ışka ulaş

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -89Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Dilberün hüsn-i hayâli beni benden aldı uş
Başumun her katresinde bahr-ı ‘ummân oldı uş
Nâ-gehân dilber hayâli gönlüme düşdi benüm
Cânumun zahmına merhem ya’nî ol yâr kıldı uş
Her sa’ât kaşı yay ile gerdûn okı zahmını
Vardı yüregüm başında cigerümi deldi uş
Ben direm her lahza şâhum ben sana fermân benem
Ben bu hüsnün ‘âşıkıyam yahşı yaman buldı uş
Sabr idebilmen bu çevre var esirgemez beni
Feryâd itdüm halk içinde bana nâşî geldi uş
Ben garîbem hem ‘âşıkam hem esîrem hüsnüne
‘Ar şîşesin taşa çaldum nâm-ı ‘ışkun saldı uş
Bu cihân mülkine teslîm Kaygusuz’ı ihtiyâr
Kıldı gönlinün içinde maksûdını buldı uş
		

-90-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Vîrân ki koyup gülsitâna gelmeye baykuş
Bülbül gibi hoş-nevâ degül ya’nî ki her kuş
Mahallini bil her kişinün mertebesi var
Karga yabalak şahbâz ile olmaya denk uş
Mîr-i peleng harfi ola mı ya’nî karınca
Pençe duta mı iy ‘âkıl arslan ile bu mûş
Dirler ki bana sırrunı sakla dile gelse
Bir cân ki ‘ışk odı ola olmaya hâmûş
Hakîkat özin bilmegi taleb iden kişi
Koya başını mürşid öninde kala loş
Ma’nî erinün deminde hizmetine irsen
Devletdür kapun ma’nîle kılmayasın boş
Gel iy tâlib ‘ışk erinün sözini dinle
Ma’nî denizi cânun içinde çü kılur cûş
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Ma’nâ dilini anlamayan hayvâna benzer
‘Âşıkdur ol ‘ışk kadehini eylemeye boş
Bakma her işe ‘âşık isen Kaygusuz Abdâl
Sırrını dilegil ‘‘ışk ile bir ol ahî medhûş
		 -91Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Nice bu dîvân u yargu nice bu ceng ü savaş
Ecel irişdi i hoca sırunı eyledi fâş
Nice nice diyesin sen cihân benüm olsun
Nice bu zulm-i hisâbsuz nice bu ehl-i tirâş
Sâni’i bil ki bilesin bilicegin aslun
Nice bu sun’-i cemâl u nice bu göz ü kaş
Bu nakş u sūret âşinâ âyineye benzer
Bu nakş içinde bakasın görünüpdür nakkâş
Cihâna geldün özüni bilimedün gitdün
Çıkardı seni yolından bu nakş u ‘akl-ı ma’âş
Nice bu yalan u gerçek benizetmece sözler
Nice bu kût-ı lâ-yemût nice bu etmeg ü aş
Nice bu fikr-i bî-hûde esbâb-ı mülk ü diyâr
Nice bu zînet-i dünyâ nice bu mâl ü kumâş
Gelen gider bu cihânun kâidesi şoldur
Nice bu sağlık esenlik nice bu ‘ömr ü bu yaş
Kanı bu cihâna gelen bu sahrâda yitdi
Nöbet bu kez bize geldi ögüni dir kardaş
Belinleme ‘ömürün ipini çeker bir gün
Bu çerh-i gerd dahı sen şöyle sanma ki yavaş
Bu nakş-ı sūret ü cümbiş kılmadı ki vardur
Hak’ı bilen insân oldı kalanı küllî heş
Dirîgâ hayf dirîgâ bilmedün özün
Bu kibr ü ‘acb ü tekebbür bagrını eyledi daş
Fitende çüst ü çâlâksin ‘ibâdetde agsak
Gökçek uzun sakalun var sabâş hoca sabâş

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Her ne ki gele yolına Hak’a şükür kıla
Hak’ı hâzır görene ‘âşık niçün ola serkeş
Cihânda teferrücün var tasarrufun yokdur
Fârig ol Kaygusuz Abdâl hod u hoşbaş
		 -92Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
‘Âşıkun bu ‘ışk yolında bagrı büryân olsa hoş
Âh u feryâd ile her dem çeşmi giryân olsa hoş
İnsân isen hayvân-ile bile hem dem olmagıl
İnsânun hem-nişîni hem yine insân olsa hoş
‘Işk elinden ölenün fenâsı ‘ayn-ı bâkîdür
‘Âşıkun ma’şûk yolında cânı kurbân olsa hoş
Baykuşa vîrân gerekdür tâ ki hatrı hoş ola
Bülbülün yiri hemîşe gül-i gülşen olsa hoş
Bu ‘âdetdür her kuşa kendü mekânı hoş gelür
Bahr-ı ‘ummân kuşlarınun yiri ‘ummân olsa hoş
Ferrâşa sorma ki bilmez sultânun esrârını
Sultânun sırrına mahrem yine sultân olsa hoş
Âşinâlar sohbetinde vahşî karâr eylemez
Zîrâ kim dîvün makâmı der-beyâbân olsa hoş
Hakk’ı bilen ‘âşıkun vücûdı vîrân oldugı
Genc-i pinhân itmek içün zîrâ vîrân olsa hoş
‘Işk elinden ölenün hâkim ne bilsin derdini
‘Âşıkun derdine yârun vaslı dermân olsa hoş
Dünyânun hakkına zindân didi çün kim Mustafâ
Her ki Hakk’ı istemezse yiri zindân olsa hoş
Bengîye esrâr yiyicek sogan ekmekden ise
Kaygusuz Abdâl’a sorsan helvâ büryân olsa hoş.
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-F		 -93Mef’ûlü Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Işkı ne bilür bakışını eylemeyen sâf
Özini bilen sözini söylemeyen güzâf
Özini bilen bu hâli bildi hamûş oldı
Var sen i câhil hayâli ko eylemegil lâf
Nemrûd eger ok atdıysa göge mi irişdi
Âyîne gussa yirdeki it eylese ‘af âf
Karınca kaçan avlaya denizde ki nehengi
Arslan çetüki göricegez eylemeye havf
Taşun bezeyip cehlile içün vîrân itme
Müselmân olan Hakk yolına eyleye insâf
Tutam dir isen cihânı küllî tutamazsın
Özüne yören gel berü iy sâhib-i insâf
Her kişi ki var nasîbin aldı tuta geldi
Elest deminde tokınıcagaz ‘nûn’ ile ‘kâf’
Bu ‘ışk haberi cümle gönüllerde mâ-lâ-mâl
Bu ‘ışk ile toptolu-durur kâf ile ber-kâf
Çün yol erisin yolunı gözle ol sebük-bâr
Yol ile var iy kişi Allâh’a kıla mu’âf
Halife odur Hakk’a hilaf itmeye hergiz
İşini hilâf işleyen kaçanola halef
Sen ‘ârif isen ‘ışkı tanı Kaygusuz Abdâl
‘Işkı tanıyan kişidedür menzil-i a’râf.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

-K- (Kaf)
		 -94Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk erine leyl ü nehâr yok
Yırtdı melâmet cübbesini nâmûs u ‘âr yok
Bu ‘ışk sırını sakla gönül her bî-haberden
Dünyâda dahı’ışk erine dahı tücâr yok
Gönlüme bakun tesbîh ü seccâdeyi koydı
‘Işk oldı dâ’im fikr ü hemân özge bâzâr yok
‘Işkdur ‘âlemün varlıgı maksûd dü cihânda
‘Işkdur keleci söyler isen dahı haber yok
Her kimse ki bu ‘ışk ile bagrı kebâb olmaz
Ol bir agaca benzer i ki bâr u semer yok
		 -95Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ehline nâmûs ü ‘âr yok
Her gönüle ki ‘ışk tola hîç sabr u karâr yok
Gark eyledi bu ‘ışk denizi ‘âlemi yeksân
Her kim düşe bu bahra gönül dahı kenâr yok
Çün gitdi hicâb arada vuslat taleb eyle
‘Işk ile gönül âyînesinde çü gubâr yok
Eger dilesen ma’şûk ile vuslata irmek
‘Işkdur sebebi dahı ona feth-i zafer yok
Fâş oldı nâ-gâh sırr-ı gönül ‘ışk bâzârında
Gönlümde benüm gayrı dahı sevdâya yir yok
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		 -96Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül neye gerek zerk ü sâlûslık
‘Işka ‘ibâdet eyle gönül ki zevâli yok
Geç ko i gönül bu feşâret ‘akl-ı mecâzdan
‘Işk yâyı ile at nişâna togru vara ok
Sen ‘ışkı gözet çün nasîbün ‘ışkdur ezelden
‘Ömrün hâsılın hîç yire harc eylemegil çok
Vallah i gönül senün ile ‘ışk belâsından
Nâmûsı kodı diyü güler şârdaki mahluk
Bu ‘ışk yolına kurbân olursan sa’âdetdür
Çünki buyımış takdîrde ezeldeki buyruk
		 -97Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül‘ışk belâsından hâlüme bak
Bu ‘ışk od’ına yandı cigerüm dir ene’l-Hakk
‘Âr u nâmûsı yıkdı ki halk ta’ne ururlar
Sen dahı gönül nâşî bigi tutmaya bardak
Vuslat şarâbın ‘ışk elüme sunalı günden
‘Işk ile gönül tesbîh ü zikrümüz ene’l-Hakk
‘Işk sıfâtını dünyâda her bir kişi bilmez
‘Âşıklara sor ‘ışkı gönül ne bile ahmak
Güstâh kişi bu ‘ışkı gönül başa iletmez
Müştâk olana ‘ışk dahı hem cân bile şikâk
		 -98Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile hîç âsâyişüm yok
‘Işk aldı başum dahı gönül hergiz işüm yok
‘Işk beni gönül yakdugını halk kamu bildi
Bana ‘inâyet it i gönül dahı başum yok

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Elüm tut ahî ‘ışk ile uş ayaga düşdüm
Seni tanıram dahı gönül özge kişüm yok
Kulına kal’a bildi meger beni gönül ‘ışk
Erkânlıg ile sana direm hîç savaşum yok
Bu ‘ışk i gönül senün oldısa belâsın çek
Ham sevdâları ko gönül çekmege başum yok
		 -99Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül bir arada çün mekânun yok
Nâmun görinürdi tolu hergiz nişânun yok
‘Işk etegini dut i gönül koma elünden
Bu ‘ışkla bir olur isen hergiz ziyânun yok
Baş vir i gönül cânun kurtarasın bu yolda
Sâbit kadem ol yoluna çün kim yalanun yok
‘Işk ile kadem bas bu yola menzili gözle
Tapşurdun ise ‘ışka dahı hîç lisânun yok
Bu ‘ışkı gönül kendü özüne dîn îmân bil
Bu ‘ışka inan sen i gönül çün gümânun yok
		

-100-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül benüm ile meyl ü vefân yok
Terk eyle bârî ‘ışkı gönül çünki safân yok
Her kime gönül yâr idise agyâr olan ol
N’içün i gönül dünyâda kim hîç âşinân yok
Baş vir i gönül yüzüni döndürme bu yoldan
Terk eylemege ‘ışkı gönül çünki çâren yok
Terk eyle gönül kibri başundan aşaga ko
Yolını gözet kimseyile çûn u çerân yok
İy bu dü cihân zerrece gözüne görinmez
‘Işk etegini tutmaya bârî medârun yok
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-101-

Mefûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile söylegil ene’l-Hak
Sen Hakk’ı koma söyle Hak’ı yâr ki kıla Hak
Yüz bin sözi bir eyle hemân bir söz söyleme
Bir sözi di ki sana gönül tutmayalar dak
Sen kendü özün koyubanı çevre gözetme
Fi’l-cümle ‘âlem sana gönül cân ile müştâk
Çün Hakk evidür Seyyid ü Muhtâr söz ile dil
Hakk’ı tanıyan Hakk’a gönül olmaya kostak
Sensin i gönül ‘ışka mekân Hakk’a nazargâh
Gönül sırunı her bî-hoda söyleme sır dak
		

-102-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile sabr u ârâmun yok
‘Işk oldı başun dünyâda hîç dahı gamun yok
Her kişiye bir iş ucı degdi bu cihânda
Sen ‘ışkı koma dahı hîç özge makâmun yok
Gerçi bu gönül ‘ışka ki tevbe kılayın dir
Bî-vefâlıgun var gönül senün in’âmun yok
Sen ‘ışk ile bir olalı ben ayaga düşdüm
Cevr ile beni yakma çü lutfun keremün yok
Bu tesbîh ile seccâdeyi bir yana koydun
‘Işk oldı sözün dahı hîç özge kelâmun yok
		

-103-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk olana gussa vü gam yok
‘Işk olmadugı kişide hîç dem ü kadem yok
Her bir kişinün başına bu ‘ışk yili esdi
Bir anlayı bak dünyâda hîç şersüz âdem yok

Şehzâde Alaâddin Gaybî

‘Işk oldı sebep Mansûrını halk od’a yandı
Her ne dir ise dünyâda bu ‘ışka kalem yok
‘Âr u nâmûsı kodı gönül melâmet oldı
Dîvâne gibi ‘ışk ile hîç sabr u ârâm yok
Maksûdı budur gönlümün ‘ışka vâsıl olsa
Budur dilegi gönlümün hîç nesnede kem yok
		

-104-

Mefûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk gözine perde hicâb yok
Zîrâ ki bu ‘ışk Hak nûrıdur ‘ışka ‘aceb yok
Cândur satılan dâ’imâ bu ‘ışk bâzârında
Bir anla ki bak sen i gönül ‘akla hisâb yok
‘Işk gerek ise yine hemân ‘ışk etegin dut
‘Işkdur sebebi ‘ışk yolına dahı sebeb yok
‘Işk kimde ise nişânı bu melâmet eyler
‘Işk gelene nişân arada meşreb edeb yok
‘Işk gerek ise yüzüni ‘ışka türâb eyle
Nâzikligi ko sen i gönül nâza ‘itâb yok
		

-105-

Müstef’ilün Fe’ilâtün Müstef’ilün Fe’ilün
Bahârun mevsimi geldi gözün aç ahî bak
Nicesi nazar idüpdür cihâna ol Hallâk
Âreste kıldı bu sâkî o Kâdir ü Kayyûm
Bu kulların hikmeti gördi dimekçün sadak
Yeşil harîr ki geyindi bezendi cümle cihân
Cennete döndi kâyinât zihî ‘inâyet-i Hakk
Hezâr dürlü boyandı çemende çiçegi gör
Ne boyacı âleti var ne çivit bu ne boyak
Nicesi ârâyiş itdi bu nakşı ol Nakkâş
Ne resme bitdi çiçekler kimi kızıl kimi ak
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Kiminün benzi sarıdur ‘âşıklara benzer
Kimi sofi gibi kimi geymiş libâs-ı erzâk
Benefşe geldi bâzâra bahârı muştuladı
Açıldı bâdem ü bân bezendi dal kim budak
Didi ki çün güle benzer benüm dahı rengüm
Sûseni gör kim irişüp hatbe çekdi bıçak
Ki reyhân üstine dutdı çadırunı bak bak
Dahı gül bağladı gonce kızardup al yanak
Eline hınnâ ki yakdı gelin gibi lâle
Salındı bûstân içinde şîve kılur zanbak
Gül destesin yigitler başına sokdı yine
Reyhân budagını düzdi hûblar yanagına bak
Cennet’e nisbet olupdur cihâna gör ki yine
Kuşlar âvâzını dinle bir dem dut ahî kulak
Cihâna nisbet olupdur cihânı gör ki yine
Uyandı yirdeki otlar agaçdaki yaprak
Hezârı gör ki ne söyler evinde subh u seher
Hezâr destânı gör kim kumrudan aldı sebak
Mecnûn oluban gönlün dağlara düşdi yine
Vîrâne baykuş’a düşdi bülbüle gülşen otak
Su kenârına kondı ördek ü kaz u öket
Turâc u bıldırıcun tâvûsa oldı mesâk
Hülhülce kuş kovar oldı atmaca tutdı anı
Şâhin elinde gügercin kalur hezâr-ı firâk
Kırlangıç evlere geldi başladı yed-i bûse
Toy ile turnayı gör kim yabanda tutdı durak
Her katresini gör ki çiçekler üstindeki
Sanasın şem’misâldür şöyle ki yandı çerâk
Bu şâzulıga sevindi yir ü gök ehli kamu
Yoksa cân u gönülden hûr-ı cinân müştâk
Haddünden aşma hâlüni bil iy Kaygusuz Abdâl
‘Âriflerün ayaguna yüzini koy kıl toprak

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-106-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Sıdk u safâyam zerk u sâlûsdan haberüm yok
Âşufte-sıfât ‘ışk ile sabr u karârum yok
Rind-i ‘âşıkam tesbîh ü seccâde bilmezem
Zühd ü savma’a deyr ü nâkûsdan haberüm yok
Başumı kodum pîr-i harâbat işiginde
Terk itdüm ‘âr u nâmı nâmûsdan haberüm yok
Ümmü’l-Kitâbem sūret-i insâna gelmişem
Mantık ne olur ilm ü füsûsdan haberüm yok
Şâhun nûrı çün gönlüme tecellî olaldan
Şemsdür delîlüm şem’ ü fânûsdan haberüm yok
Bu kırk yidi üç sırrı gönülümde sır oldı
Hâlüm bu benüm il ü ulusdan haberüm yok
Şâh diyübeni ‘ışk ile şâhbâzı gözlerem
Aʻlâ dir isen bang-i horosdan haberüm yok
Bu yolda cânum koyalı cânâna benzedüm
Misâli nedür ‘ale’l-husûsdan haberüm yok
Girdüm vücûdum şehrine Kaygusuz Abdâl’am
Gönlümde imiş bu sır-ı bûstândan haberüm yok
		

-107-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Hâkim oldur hikmetinde zerrece noksânı yok
Cümle cismün cânı oldur andan ayru cânı yok
Mâlik oldur mülk anundur lutf anundur fazl anun
Fazlınun haddi belürmez lutfunun pâyânı yok
Kahrı lutf u küfri îmân derdi dermân ol hemân
Andan artuk kimsenün hîç derdi yok dermânı yok
Cümle vechün hüsni oldur cümle hüsnün revnakı
Cümle sun’un andan artuk sâni’i sultânı yok
Çâr unsur şeş cihet kim resm-i perkâldür adı
Yirde gökde sultân oldur gayrınun gayrânı yok
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Ol kadîm ü lem-yezeldür cümle varlıkdan murâd
Andan artuk kimsenün hîç adı yokdur sanı yok
Evliyânun hemân oldur kesbi keşfi vahdeti
Enbiyânun andan artuk delîl-i bürhânı yok
Hemân oldur çarh içinde gerdiş-i devrân kılan
Ol kadîm sultândan artuk devrânun devrânı yok
Yirde gökde cümle şey’ün sermâyesi ol hemân
Andan artuk kimsenün hîç sermâye dükkânı yok
Her kimün ki varlıgı harç oldı gayrı oldı hîç
Hakk ile bâzâr idenün işte peşîmânı yok
Bir cânı vardur yolunda kullıgunda harç ider
Kaygusuz Abdâl’un ayruk cübbesi kaftânı yok
		

-108-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gevher-i pâkem ben kân-ı ma’den neme gerek
Bi-küllî cânam benüm dahı cân neme gerek
Zâhir ü bâtın bir-ile birlige yetmişem.
Nokta vü kelâm deryâ-yı ‘ummân neme gerek
Terk eylemişem zerkile zühdi sâlûslıgı
Tâcir degülem sermâye dükkân neme gerek
Sırât u mîzân dünyâ vü ‘ukbâ hikâyeti
Koy ahî benüm kıssa vü destân neme gerek
Evvel ü âhir cümle cânun menba’ıyam ben
Genc ü hazîne mülk-i Süleymân neme gerek
Elden komışam murdârı şehbâz-ı hazretem
Baykuş degülem ben ahî vîrân neme gerek
Mahv eylemişem varlıga küllî vücûdumı
Çün bî-nişânem bu nâm u nişân neme gerek
Şem’-i meş’ali zulmete düşen kişiye sor
Bi-küllî nûrem hurşîd-i tâbân neme gerek
Sıdk ile gelüp Allâh’un birligini bildüm
Münkir degülem inkâr u gümân neme gerek

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Fi’l-cümle ‘âlem hakîkat Hakk’un tecellîsi
Gerçek direm uş sözümi yalan neme gerek
Hakk disene cümleye çün Kaygusuz Abdâlam
Rahmân var iken vesvese şeytân neme gerek
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-109-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül tabl u melâmet ki yiter çal
‘Işk ile beni eyledün uş dîvâne abdâl
Melâmet ider çünki benüm perdemi açdum
Gönül dahı ko eylemegil bana kîl u kâl
Bu ‘ışkı nice oda yakup eyledi ber-dâr
Sakın ki gönül dahı bana eylemesün âl
Bu ‘ışkı nice mihnet okına nişân eyler
Dek dur i gönül ‘ışk ile sen eyleme kim kâl
Gel gel i gönül ‘ışk ile sen ser-be-ser eyle
Nasîhat idüp bârî gönül ögüdümi al
		

-110-

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün
Delîl ‘akla gelem ben berü gel iy ‘âkıl
‘Âkıl olan kişi ‘aceb niçün olur gâfil
Hakka eyle nazarı bakma bana sultânum
Bu âb u gil sūretümdür cân u dilüm cân u dil
Ki ezelden neyise aslun yine anı iste
Evliyâ eteğini tut eger ki varsa delîl
Niçe bu sen sen ‘aceb ben ben ‘aceb kibr ü menî
Niçe bu fikr-i fesâd u bu tasavvur-ı bâtıl
Nice bu çeng ü çegâne bu işret-i meclis
Nice bu efsâne sözler niçe bu kâl ü kîl
Seni bu şarâb-ı gaflet seni bu hâm itmiş
Kendözin iş gice uyku uyan iy gâfil ayıl
Kanı senün ile bile gelen yine gitdi
Sen dahı bırak eyle degülisen ‘akl-ı kalîl
Bu işün içinde o Sâni’ biledür gel bak
Bu nakış sūretle kalma bâki degül âb u gil

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bu ‘akl-ı ma’âşı terk it bir ‘akıl gel iste
Delîl iste gör i karındaş olmasun zelîl
Gel eksükliğüni dile sözile iş bitmez
Nite kârun bu bîhûde rivâyet ü te’vîl
Özüne bir yören ahî ne hâldesin anla
‘Ömür geçer sana koymaz işüni eyle hâsıl
Nasîhatun ayruga çok sana itmez eser
Bahîl ana dirler ki özine ola bahîl
Dâyimâ arpa satarsın ki buğday gösterdün
Bu sen iy Kaygusuz Abdâl hâlüni sen kim bil
		 -111Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışkıla bu diyâra bakgıl
Aslı ne imiş fer’i nedür her kâra bakgıl
Sen ‘ârif isen nakdünı turrada unutma
Agyârı gözet hâli nedür hem yâra bakgıl
Sen dilerisen keşfola bu ma’nî-yi esrâr
İnkârı ko sıdkıla bu ikrâruna ki bakgıl
Var tâvûs isen seyredegör nişân içinde
Gel bülbül isen dikeni ko gülzâra bakgıl
Cümle ‘âlemün gel i gönül defteri ‘ışkdur
Ne yazmış ezel kalemi bu deftere bakgıl
		 -112Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül derdüni ‘ışk ile dile gel
Söyle dile gel velî ki derd ile dile gel
‘Işkı göricek cân u cihânı unudursın
Nice delüsin sen i gönül bir usûle gel
‘Akl-ı kül ü hakîkat-ı ‘ışk sende bulındı
‘Işk ile gönül cûş ahî barkına dile gel
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‘Işkı göricek cânunı yagmâya virürsin
Koy ahî gönül bu hayâli şimdi yola gel
Cânın sakınan ‘ışkı gönül başa iletmez
‘Işk meydânına tabl-ı selâmeti çala gel
		

-113-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile sen ‘ışka sâdık ol
Ya ele getür ‘ışkı gönül yahu fârig ol
Hîç yire gönül ‘ömrüni yile mi virürsin
Bir işi gönül işle ki ta Hakk’a lâyık ol
Gel gel i gönül ‘ışk ile bak keşf ola esrâr
‘Işk etegini koma gönül ‘ışka ‘âşık ol
Ya nedür vücûdun sen i gönül ‘ışk ocagında
Cândan ‘âşık ol tâ ki ‘âşıklara ma’şûk ol
‘Işka ‘âşık ol sen i gönül bu hizmetündür
Bagla bilüni ‘ışk yolına sahib-tarîk ol
		

-114-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül kendü özün bilmege bilgil
Bilgil özüni âyîneni ‘ışk ile silgil
Sil âyîneni ‘ışk ile bak gör ki ne vardur
Eyilme her aka eyilirsen bu aka eyilgil
Yâr yolına yan yüregüm bagrunı kebâb eyle
Kıyma çeküben cigerümi ‘ışk ile delgil
Tutulma gönül kalma bu gaflet duzagından
Tâ kıssa idüp hikâyetün söyler i her dil
Gel gel i gönül özüni bil her yana gezme
Özin bilen ‘aceb evine asa mı zenbîl

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -115Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül sen ‘ışk ile birlige bitgil
Her ne ki sana ‘ışk dir ise özün işitgil
İki cihânı fikr iderem hîç zararun yok
Maksûd ne ise bârî gönül anı itgil
Gâfil gibi gel sen i gönül gaflete düşme
Ur bildügüni ko i gönül ögüt işitgil
Yolunı koyup delü gibi yabana düşme
Yol eriyisen yolı gözet yoluna gitgil
Her ne ki sana sanur isen yoluma gelsün
Sergerdân olup kalma gönül menzile yitgil
		 -116Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bahâr oldı yine sâkî getür gül
Açıldı gül ü reyhân bitdi sünbül
Yine rahmet yeli esti cihâna
Figân eyler gülistânlarda bülbül
Teferrüc kıl ki ne şebbûylar eyler
Bu gün hûblar bana kanda kızıl gül
Yeşil atlas ile tonandı dünyâ
Kaz u ördek ile zeyn oldı her göl
‘Âşıkile ma’şûk gülşen içinde
Surâhi söyledi ‘Arabca kulkul
Bu rahmetten cihân cünbişe geldi
Göresin cümlesi işinde meşgūl
Hezârân ‘ıyş-ı sohbet gülsitânda
Bahâsı yâd ile olması bir yol
Murâdun yâr ise Kaygusuz Abdâl
Dile Hakk’dan bâşed eyleye kabūl
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		 -117Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Her sūreti nakşı görsen olmagıl hayrân gönül
Cismüni tarh eylegil ki cân olasın cân gönül
Kendözün bil ki bilesin kanda var bir kân nedür
Hîç yire niçün gezersin söyle ser-gerdân gönül
Bütüni sındur gönül ki Hak sana Halîl diye
Âteş-i Nemrûd katında ol ki gülistân gönül
‘Işk âteşin tut gönül ki iresin maksûda sen
‘Işk ola sana bu yolda delîl ü bürhân gönül
Gâh olur medreselerde tahsîl-i ‘ilme varup
Ki ola vire virirsen şöyle ki rismân gönül
Gâh ‘ârifsen bir kılı bin kesdi dersin pârile
Gâh özünden bî-habersin şöyle ki hayvân gönül
Gâh Hak’a vâsıl olursan gayrı sığmaz araya
Gâh olur yoldan çıkarsın şöyle ki şeytân gönül
Gâh olur yirlü yirinde fark idersin her şeyi
Gâh katunda kahr u lutuf bir olur reyhân gönül
Gâh sâdıku’l-kavl olursın fi’l münâsib kavline
Gâh katunda bir yol olmaz hezerân peymân gönül
Gâh nâ-dânsın şöyle ki kendü hâlinden bî-haber
Gâh virürsin bî-nişândan sūret-i insân gönül
Gâh olur dervîş olursın kanâ’at bir itmegi
Gâh olursın lâf içinde mülk-i Süleymân gönül
Gâh olur köşk ü sarâyda ‘işret-i ten mey-i ‘ışk
Gâh olur ki ‘ışk elinden seyr ide külhân gönül
İy gönül ‘ışkun elinden şikâyet kılsam direm
Kaygusuz Abdâl’ı kodun giryân u büryân gönül

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -118Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
İy beni dâ’im derdile giryân iden gönül
Bu ‘ışk odıyla bağrumı büryân iden gönül
Efsâne kılup ‘aklumı âvâre eyleyen
Râz-ı nihânı ‘âleme destân iden gönül
Gâh cânumı cehâletle vücûda benzeden
Gâh vücûdumı hâk ile yeksân iden gönül
Gâh ibâdetümi zerk ile zünnâra degşürüp
Gâh sıdkumı sâf küfrümi îmân iden gönül
Âşkâre beni zühd ile zâhid-misâl kılup
Hırkam içinde zünnârı pinhân iden gönül
Gâh beni ‘ârif kılup ‘aklum bî-gâne’yleyen
Gâh kim kulı sıfât-ı beyâbân iden gönül
Vahdet içinde gâh beni vuslata irgüren
Zerremi güneş katremi ‘ummân iden gönül
Bir lahza beni hâk-ile hâkister eyleyen
Bir demde beni hurrem ü handân iden gönül
Bir dem işi muhâl iken müşkile irgüren
Bir demde küllî müşkilüm âsân iden gönül
Bir dem kul idüp bilümi kullıga bağlayan
Bir lahza beni ‘âleme sultân iden gönül gönül
Bu ‘ışk yolında derdile Kaygusuz Abdâlam
Mihnet okına pûte-i nişân iden gönül
		 -119Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Berü gel iy sâkî câmı getürgil
Yine bu bezm-i eyyâmı getürgil
Bana bu zühd ü takvâ hîç yaraşmaz
Şu sâkî-i gül-endâmı getürgil
Berü getür şarâb-ı lâ-yezâlî
Velî kim yâr-ı mahremi getürgil
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Pâdişâh çün bize mihmân gelüpdür
Bize hem-tâ-ü hem-demi getürgil
Bu mecliste bize Mansûr gerekdür
Bu sırra şâh-ı Edhem’i getürgil
Harâbâtı münâcât ehli bilmez
Bu işte benüm ustamı getürgil
Dâne içün dâma düşen ne bilsün
Bize bizdeki sersâmı getürgil
Harâbâtda sâkin ol Kaygusuz sen
Yiter bu nâmûs u nâmı getürgil

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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-120-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül‘ışk od ile külli kül oldum
Şöyle yanaram sanası şem-i delîl oldum
Gitdüm aradan nâm ü nişân kalmadı hergiz
Dükendi vücûd ‘ışk ile andan hâsıl oldum
‘Aklum var-idi öz işümi yahşı bilürdüm
‘Işk oldı işüm gitdi ‘akıl kem-’âkıl oldum
Hâlüm göreli halk-ı cihân beni esirger
Düşdüm ayaga ‘ışk ile külli sebîl oldum
Ben sultân idüm öz hâlüme kendü işümde
‘Işkı göreli sıdkile ben ‘ışka kul oldum
		 -121Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül gör ahî ben neye sataşdum
‘Işka düşeli derd ile sevdâya sataşdum
Hem zâhid idüm zühd ile takvâm bile
Halk duydı sırrumı gör ki ne gavgâya sataşdum
Var var i gönül sen ferâgat it kendü işünde
Bu ‘ışk ile ben mihnet ü belâya sataşdum
‘Işk göreli berü gönül Ka’beyi buldum
Safâ’yı tavâf eyledüm Merve’ye sataşdum
Gör gör tâli’üm sen i gönül ‘ışka düşelden
‘Işk sâyesiyle devlet-i hümâya sataşdum
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		 -122Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül hasret ile haste-dil oldum
Bu ‘ışk ile ben ayaga düşdüm sebîl oldum
Bu hasret ile tütdi cigerüm oda yandı
‘Işka düşeli vallâ gönül lâ-ya’kil oldum
Yâr yâr diyü uş düşeliden ‘ışk odına ben
Başdan ayaga yandum uşda iy delîl oldum
Ben benligümi terk idüben ‘ışka tutıldum
Dükendi vücûd ‘ışk ile andan vâsıl oldum
Sabr u karârum kalmadı bu ‘ışk belâsından
Dîvâne gibi gör ahî Mecnûn-şekil oldum
		 -123Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül hâlümi sor ‘ışk ile yandum
‘Işka düşeli cevr ü cefâyıla boyandum
Almışdı beni vallâ gönül uyku-yı gaflet
‘Işk kulagumı burdı eyle ki közine yandum
‘Işkı göreli cân u gönül şöyle sevindi
Vallah i gönül külli bu cihândan usandum
Ben kend’özümi dünyâda bir nesne sanurdum
‘Işkı göreli ben dahı özüme yörendüm
Tüketdi kamu fikrümi ‘aklum hacîl oldı
‘Işkı göreli ben i gönül şöyle utandum
		 -124Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk denizinde yüzer oldum
‘Işkı göreli külli cihândan bezer oldum
Bu ‘ışk ile ben bilişeli bahdum uyandı
Sarrâflık idüp incü vü gevher dizer oldum
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Genc ü hazîne oldı gönül ‘ışkı bulaldan
Bu hazîneyi gönlüm içinde sezer oldum
Gevheri tanır oldı gönül ‘ışkı bulaldan
Dürdâne içün bahri-i muhîti süzer oldum
Gel gel berü iy tâlib olan sözümi dinle
Âşıklar içün ‘ışk ile şekker ezer oldum
		 -125Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile gözde hakîr oldum
Her kim ki beni görse begenmez fakîr oldum
Gerçi ki nâşî kişi gözinde fakîrem ben
Velî ki bu ‘ışk nûrıla bedr-i münîr oldum
Halk nükte kılur bana bu gönül belâsından
Hâlümi kime söyleyem ‘ışka esîr oldum
‘Işk ile gönül belâsı bagrum kebâb eyler
Çârem ne gönül her hâle şükür şâkir oldum
Müdde’î sözi beni bu ‘ışkdan cüdâ kılmaz
Bu ‘ışkıla âşnâ-yı evel ü âhir oldum
		 -126Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül çagır ayıt ki şâhı buldum
Ol benüm ile bile gelen hem-râhı buldum
Sende biledür Hakk i gönül söyle utanma
Âyet ki gönül bendeyimiş Allâh’ı buldum
‘Işk beni eger oda yakarsa gelesim yok
Bu ‘ışk nûrıla sırr-ı ezel İlâhı buldum
Gör gör tâli’üm ‘ışk ile gönlüm ferah oldı
Sevindi cânum şâdî kılur ferâhı buldum
Bahtum çıragı yandı yine ‘ışkı meyinde
Gümrâh oluban güzer idüp ıragı buldum

341

342

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		 -127Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk sadefinde güher oldum
Muhtasar iken gör ki nice mu’teber oldum
Uyumış idüm gaflet içinde haberüm yok
‘Işk geldi nâ-gâh gör ki nicesi bî-dâr oldum
‘Işk oldı nasîb sa’âdeti çü yarı kıldı
Bî-hüner idüm gör nice ehl-i hüner oldum
‘Âr u nâmûsı yok idi halk serzeniş eyler
‘Işk geldi başa çünki ne dîn ü ne câr oldum
Kış güni gibi olmış idüm gaflet elinden
‘Işkı göreli sanasın evvel bahâr oldum
		 -128Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül gizlü râzumı açar oldum
‘Işk geldi başa sabr idemezem nâ-çâr oldum
Tabl-ı melâmet çaldugumı halk kamu bildi
‘Işk aldı başum ‘âr u nâmûsdan geçer oldum
Külli beşâret oldı cânum ‘ışk safâsından
Bu ‘ışk nûrıla Hakk’ı bâtıldan seçer oldum
‘Işk ile cânum bilişeli mertebeme bak
Her nefes ile dürr ü cevâhir saçar oldum
‘Işk ile gönül çün bî-hicâb vuslat olaldan
‘Ârife kulam nâşî kişiden kaçar oldum
		 -129Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ol cân-ı yegâneyi buldum
Bahra daluban gevher-i dür-dâneyi buldum
Bahtum çeragı yandı bu ‘ışkun safâsında
Gönlümde nâ-gâh dilber-i cânâneyi buldum
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Gönlümde bu ‘ışk sa’âdeti genc-i ezeldür
Genc ile tolu gör ki ne vîrâneyi buldum
Ol sır ki cânum sevdi anun nişânı ‘ışkdur
Şükür ki gönül bârî bu nişâneyi buldum
Didüm ki gönül ‘ışk ile sen bed-nâm olursın
Uslandı gönül çünki bu bahâneyi buldum
		

-130-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Nakkâşum nakşı tutundum mülki seyrân eyledüm
Her gönülde sad-hezârân genci pinhân eyledüm
Her zerre içinde cânum cân içinde sultânum
Yiri gögi ‘arş u ferşi seyrle gerdân eyledüm
Evliyâ sırrını cânda genc-i hâne eyledim
Ben beni bildüm seni buldum meni terk eyledüm
Bî-nihâyet deryâyum ben yire göge tolmışam
Evliyâ tonın tonandum sırrı ‘ayân eyledüm
Evliyâ kân-ı güherdür sözde maksûd ol degül
Her kimi ger ben dilerem gevher-i kân eyledüm
Bir nefesüm bir nefesden oldı bu cümle ‘âlem
Bu yir üsti gökleri gör niçe seyrân eyledüm
Kimisinün cehl içinde geçdi ‘ömri bir ü bir
Kiminün gönli oyunda bahr-ı ‘ummân eyledüm
Birisinün tâ’atını birine büt eyledim
Birine Nemrûd odını hoş gülistân eyledüm
Zâhidem tâ’at kıluram maksûdum uçmak degül
‘Âşıka yidi Tamuyı bâğ gülistân eyledüm
Kaygusuz Abdâl ögüm der-bende Âl-i ‘abâya
Günde bin kez ‘ışk yolında cânı kurbân eyledüm
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		 -131Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bu ‘ışkıle ben mülk-i ebedden bile geldüm
Fâş oldı sâzım her demi cândan dile geldüm
Sayyâd-ı ezel beni ebed turnaya saldı
‘Işk tuzagına tutulup elden ele geldüm
Geldüm sabâha seyrân idem kime derüm ben
Sanma beni ki altuna yâhûd mâla geldüm
İnsân sūretin geyeli ‘ârif libâsında
Seyr oldum ahî yâ’nî ki hâlden hâle geldüm
Sâfî oluban sıdkıla gevher san’atinden
Tevhîd ile ‘ışk odına seni sala geldüm
Küllî vücûdum birle ki birliğe yitiren
Hoş oldı hâlüm şâdi kıluram göle geldüm
Kârın ki taleb behre tuta ma’nî hânından
‘Işk hazînesi gönlüme düşdüm yola geldüm
Bir dinle ahî hâlümi iy Kaygusuz Abdâl
Bu ‘ışk yolına kendü yaragum ala geldüm
		

-132-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Beni ben bilmedüm hergîz cânem ben yoksa cânânem
Ne cismüm var ne cânum var ne insânem ne hayvânem
Ne ben cân ile cân oldum ne küfr ü ne îmân oldum
Ne kânem ne mekânem ben ne gerdişine devrânem
Ne odum ben ne yel oldum ne cân u ‘akl u dil oldum
Ne âb oldum ne gil oldum ben ol sırram ki pinhânem
Ne agyârem ne yâr oldum ne Mansûrem ne dâr oldum
Ne kânem ne güher oldum ne katreyem ne ‘ummânem
Gehî katre gehî ‘ummân gehî peydâ gehî pinhân
Gehî kulam gehî sultân ne kulam ne de sultânem
Ne âdemem ne insânem ne Yûnus’em ne sûd oldum
Ne zerem ne yâkut oldum ne lü’lüyem ne mercânem
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Ne ben dârü’l-karâr oldum ne bu ‘ankâ’yla yâr oldum
Ne ‘ankaya şikâr oldum ne derdüm ben ne dermânem
Ne ‘aklum ‘akla yâr oldum ne kâlum kâl ü kîl oldum
Ne İshâk İsmâ’il oldum ne Yûsuf’em ne Ken’ân’em
Ne elifem ne cim oldum ne Lokmân’em hekîm oldum
Ne suhf-ı İbrâhîm oldum ne İncîl’em ne Fürkân’em
Ne başum tar oldı ne de şems ü ve’d-duhâ oldum
Ne ‘asâ ejdehâ oldum ne Musâ’yem ne ‘İmrânem
Ne ‘âlemle beyân oldum ne bendeyem nihân oldum
Ne Nûh’am ne tûfân oldum ne mûram ne Süleymân’em
Benüm vasfum beyân olmaz bana nâm ü nişân olmaz
Bana kimesne cân olmaz velî ben cümleye cânem
Sorar bana ki suyam ben ne pinhânem ki buyam ben
Neye ki baksan oyum ben velî ton ile pinhânem
Ne Abdâl Kaygusuz oldum ne altın ü gümüş oldum
Ne ‘âlimem ne kuş oldum ne dânâyem ne nâ-dânem
Benüm elüm tutan şâhdur bu cümle ‘ ilme miftâhdur
Müdâm benümle hem-râhdur gulâm-ı Şâh-ı Merdânem
		

-133-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Ben ol ebed mülkinden iş bu sarâya geldüm
‘Aklum erişmez velî bilmem ki niye geldüm
Cümle varlık hak dedüm hak söze saddak didüm
Ezel dahı bu mülke bu sözi diye geldüm
Hâşâ niçün bilürem cân elinden gelürem
Ayag tozı ile iş bu mülk ü câye geldüm
Bu âdem sūretiyle bu ‘ilm-i hikmet-ile
Bu sayvâna gelicek kervânsarâya geldüm
Cümle ‘âlemi gezdüm cümle denizi süzdüm
Cümle varlıkdan bile yoksula baya geldüm
Ten degülem ben cânem kul degülem sultânem
Velî âdem sūretin tonumdur giye geldüm

345

346

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

Ne direm anla sözüm nedür benüm bu özüm
Ben devlet gölgesiyem semâya sâye geldüm
Benem ol genc-i ebed nihânam gönüllerde
Ben Hakk ile safâyam ahde vefâya geldüm
Ben Kaygusuz Abdâl’em ne ki dir isem olam
‘Âşıklar bâzârında gör ne sevdâya geldüm
		 -134Mefâ’ilün Fe’ilâtün Mefâ’ilün Fe’ilün
Bu cism-i sūret içinde benüm öğünç ‘azîm
İnsâna yoldaş olaldan insân olupdur adum
İnsân içinde bî-nişân olmagıçün n’olasın
Gehî sūret gehî cânem bu durur işüm dâyim
İnsâna keç nazar olma insândır iy maksûd
İnsân libâs içinde sır oldı şâh-ı kadîm
Bu nakş ü sūret işidür ki gönlümden gitmez
Bu ma’nâ sünbüle durup ayrılmasun kâyim
Bu nakş içinde nakkâşı göreli ben gördi
Vücûd sadef-misâldür bu ma’nâ dürr-i yetîm
Bu sırrı ki tâlib olan bana gelsün hekim olsun
Hekîm ki başına gelen benüm bu derde hâkim
Mansûr sözin çagır der bana bu ‘ışk-ı siyehler
Melâmet tablını çalmak olur mı zîr-i kelîm
Her ki bu nişâne yetdi nişânesi ol durur
Kimesne gayrı dimez ol dutar sıfât-ı kerîm
Deryâ-yı vahdete düşdüm nişân meddi bilmem
‘Aklum irüşdügi söz durur söyledügi dilim
Bu deryâ ‘âlemi tutmış kenarı yok hergiz
Cümlede bile dâhildür pâdişah-ı ‘âlem
İ hoca dur berü gel bir sözümi dinle benüm
Dürüpdür ‘ömrün ipin döner bu çarh-ı zâlim
Niçe bu beyhûde sevdâ niçe bu hayâl-i ham
Niçe bu hisâb-ı dünyâ bu zîr ü bâm u bu sîm
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Bu ‘ışka hem-dem olaldan Mansûrlayın oldum
Bu ‘ışk elinde i hoca gör ahî n’oldı hâlüm
Mustafâ cîfe demişdür bu dünyâya i hoca
Her kim bu söze inanmaz nâr-ı şi’r ü cahîm
Kaygusuz Abdâl i hoca kuş dilini bilmez
Dervîşlik hâdîlerdedür işte budur varum
		 -135Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Bülbülün karşusına gül oldugum
Güle karşı şöyle bülbül oldugum
Hûblarun yüzinde hüsn ü hûb-cemâl
Gül yanak üstinde sünbül oldugum
‘Anber-efşânem müselsel çîn-be-çîn
Turre-yi müşginde müşkil oldugum
Cümle nakşun pergâlıyam pergâlı
Her usûl içinde usûl oldugum
Her vîrân içinde genc-i pinhânem
Her câna kabûlü makbûl oldugum
Ne ki var ‘âlem içinde bende var
Her ne ki sen dirsin oldur oldugum
Şarâb-ı ‘ışkam vücûdum peymâne
Surâhi âvâzı kulkul oldugum
İnsânun gönli içinde hikmetem
Âyet-i bürhânı te’vîl oldugum
Kur’ân’un aslı vü fer’i menba’ı
Tevrât u Zebûr u İncîl oldugum
Bu kamu eşyâda bile mevcûdem
Her neye gerekse dâhil oldugum
Gâhî cânem cümle cismün varlıgı
Gâhî sūrete âb u gil oldugum
Gâhî menzilem ‘allâm-ı ‘ulüvde
Gâhî şeytân gibi ma’zûl oldugum
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Her cânun içinde benem maksûdı
Her gönülden gönüle yol oldugum
‘Işk-ı hakîkat benüm silgümdurur
Ol sebebdür bu ‘akl-ı kül oldugum
Ben bî-çâre Kaygusuz Abdâl’ı gör
‘Işk elinden şöyle Behlûl oldugum
		 -136Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Beni gör ki ne sırram ben cânân idüm câna geldüm
Cânum ben uş seyrân idüp sūret-i insâna geldüm
Ben ol gevher-i yektâyem ben ol cân-ı bî-hem-tâyem
Gelürem varuram dâ’im yine bu meydâne geldüm
Hayâle düşme iy gâfil vîrân olan bu vücûddur
Ben ol genc-i lâ-yefnâyem yine bu vîrâna geldüm
Kamu vücûdda mevcûdem kamu gönülde maksûdem
Yalunuz insânı sanma tolu her mekâna geldüm
Bu insân tonudur nişân bu nişânı görür gören
Benüm hîç nişânum yokdur velî bu nişâna geldüm
Beni sanma ki insânem ne insân ki ben ol cânem
Bahâne kıldum insânı bu mülke seyrâna geldüm
Hezarân eyyâm u devrân zemâne görmişem n’ola
‘Ayıblama beni sen uş yine bu zemâne geldüm
Ben ol kenzem ki mahfîyem bana degme ‘akıl irmez
Nihân idüm beni gör kim nihândan ‘ayâna geldüm
Görün beni ki n’eylerem ne söylerem ne boylaram
Sözüm özüme söylerem sırumı lisâna geldüm
Kanı ol ıssı isteyen bugün bu şehre gelsünler
Vücudûm dükkâna benzer metâ’um dükkâna geldüm
Hisâbum şümâra gelmez beni degme ‘akıl bilmez
Bugün Kaygusuz Abdâl’am bu ad u bu sana geldüm
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		 -137Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Tesbîh ü zikrüm hemîşe yâ hû direm yâ hû direm
Her lahza her dem her sâ’at lâ-bilmem ‘illâ-hû!’ direm
Benden yakındur dost bana ben yoğam oldur göz sana
Anla sözüm anlamazsan yogı direm yogı direm
Bülbül-sıfât gülşende gör ünüm işiden şâd olur
Fâhte bigi bûstânda ben gu gu direm gu gu direm
Bilmedüm aslum ne-y-imiş âşinâlar vahşî imiş
Vîrâne tek baykuş gibi gör nicesi ku ku direm
Cümle vücûd-ı cân mıyam cümle ‘âlem yeksân mıyam
Bu mülkde ben yâd bilmezem her kişiye amû direm
Tal’at menem nikâb menem hâne menem ü bâb menem
Varlık menem ü kap menem her hunıb her sebû direm
Her kim özin bildi-y-ise sultân u sultân-zâdedür
Ol kim özini bilmedi lâ lâ direm lü lü direm
‘Işkı bilen bilür Hakk’ı Hak’kı bilen olur sâkî
Ol kim bu ‘ışkı bilmedi çü şu direm çü şu direm
Kaygusuz Abdâl ben isem ‘aklum irişdügi budur
Bir hümâdur gölgesi çün cümle ‘âlemdür sû direm
		 -138Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Dirigâ geldüm giderem kendözümi bilmedüm
Kendözin bilen kişiden bir nasîhat almadum
‘Ömrümün ser-mâyesi harc oldı gitdi hîç yire
Azugum yok yol uzakdur hîç yaragum kılmadum
Geçdi devrân vakt irişdi göçdi ‘ömrün kârbânı
Müşkilüm budur ki kaldum togrı yola gelmedüm
Nasîhatum halka hoşdur bana eser eylemez
Kaldı bu gaflet pasından âyinemi silmedüm
Tesbîhüm delîl-i Hakk’dur velî fi’lüm efsâne
Melûlem kendü işümde geçdi ‘ömrüm gülmedüm
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Nasîhatüm dinleyen hall itdi kendü müşkilin
Ben cihân endîşesinden bir dem âzâd olmadum
Sūretüm eşkere dervîş dirligümde nesne yok
Mahmûrem gaflet meyinden kaldum uş ayılmadum
Kaygusuz Abdâl adumdur ben melûlem kaygudan
Fuzûlem şöyle tekebbür kibri başdan salmadum.
		 -139Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Gönül bu ‘ışka düşelden melâmet-i bî-‘âr oldum
Elümden ihtiyâr gitdi ya’nî bî-ihtiyâr oldum
Bu ‘ışk çünki bana geldi beni bî-ihtiyâr kıldı
‘Ârifler hâlümi bildi câhillerden kenâr oldum
Çün oldı peymân u ‘ahdüm irişdi matlūba cehdüm
Uyandı tâli’ ü bahtum bu ‘ışk ile bî-dâr oldum
Bu ‘ışk ‘ayn-i ‘inâyettür bu ‘ışk genc-i sa’âdetdür
Bu ‘ışka hem-dem olaldan görün ne mu’teber oldum
Benem ikrâr benem inkâr benem ‘âlemde ne ki var
‘Ârifler dilümüz anlar câhile derd-i ser oldum
Ticâretüm bu seferden var oldı varlıgum vardan
Hisâbum geçdi şümârdan bî-hadd ü bî- şümâr oldum
Bu ‘ışk bana nazar itdi vücûdumda câna yitdi
Ezelde ne kadar isem yine hem ol kadar oldum
Sūretden sıfâta geldüm sıfâtumda zâtı buldum
Neyem çün aslumı bildüm emîn-i Kirdigâr oldum
Bilişdi ‘ışk ile cânum kemâle yitdi noksânum
Gel iy sâhib-nazar gör kim nice sâhib-nazar oldum
Bu vahdet bahrına taldum vücûdum küllî cân kıldum
Şâhı bildüm şâhı buldum şâh-ile şeh-süvâr oldum
Ben ol Kaygusuz Abdâl’am muhibb-i Ahmed ü Haydar
Teberrâ kıldum agyârdan yâr ile küllî yâr oldum
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-140-

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün
‘Âlem ü sırr-ı hafiyyât pâdişâh-ı a’zam
Âfitâb-ı bî-zevâlsin kamer ü bedr-i tamâm
Şefkatüne sevindi şâd oldı cümle ‘ukûl
Rahmetün denizinde müstagrak oldı ‘âlem
‘İnâyetün nazarından irişdi cümle kula
Hayât u kısmet ü devlet ‘atâ vü lutf u kerem
Sa’âdetün sâyesinde sâkin olupdur uş
Bu ‘arş u ferş ü yir ü gök ü kürsî levh ü kalem
Bu cinn ü ins ü ne kim var bi-küllî vahş u tuyûr
Seni penâh idinüpdür bu cümle şâh u gulâm
Bi-küllî sensin âdemde kerâmet ü varlık
Bildürmesen ne bilürdi bu sırrı benî âdem
Özin bilene açıldı gülistân-ı vahdet
İnsân çün özini bildi keşf oldı cümle makâm
Her gönülün içindeki sen olasın fikri
Olmasa iki cihânda hayâl-i sevdâ-yı hâm
Her ne ki var yaratılmış sermâyesi sensin
Ana ki sen delîl oldun dahı ne gussa vü gam
Varlıgun ‘âlem içinde güneş gibi menşûr
Birligüne delîl oldı Kur’ân cümle kelâm
Neyün neye geregin bilen hemân sensin
Hakîm ü dânâ vü âdil ü âlim ü ‘allâm
İşâret-i Kâf u Nûndan varlık tamâm oldı
Her biri yirlü yirinde durdı tutdı kıyâm
İlâhî Kerîm ü Rahîm bizi bize sorma
Lutfunla tekye kılupdur bu cümle hâs u âm
Her kim bu ‘ışka ulaşdı nâmûsı yile virdi
‘Acep degül ‘âşık olan olur ise bed-nâm
Sen aşı etmeği gözle iy Kaygusuz Abdâl
Bu sırra kaçan irişür senün gibi sersâm
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		 -141Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Cism sūret içinde beni gör ahî cân degül miyem
Cân-ile bile gelmişem cân u cânan degül miyem
‘Işk-ı hakîkat olmışam sıfât ile zât olmışam
Sözümi dinle iy sâlik gevher ü kân degül miyem
Sūrete insân olmışam vücûdda pinhân olmışam
Nişân içinde eşkere ol bî-nişân degül miyem
İbrâhim’ün ihsânıyam İsmâil’ün kurbânıyam
Zann u gümâna düşmegil ben ol fülân degül miyem
Gör beni ki ne ‘ârifem ‘ârifler ile harîfem
Hüsn-i cemâl-i Yûsuf’am hulk-ı hasen degül miyem
Ol cân-ı lâ-yemût benem güneş benem bulut benem
Bulut içinde gör beni mâh-ı tâbân degül miyem
Zühd ü tâ’at benem ben uş hacc u zekât benem ben uş
Sıdk ile gör bak beni kim nûr-ı îmân degül miyem
Küfür benem îmân benem cümle vücûdda cân benem
İnkâr idene sor yine zann u gümân degül miyem
‘İlm ü kitâb u defterem cennet ü hûrî-manzaram
Yâkut u dürr ü gevherem cümlesi ben degül miyem
Çarh-ı cünûn benem ben uş Kâf ile Nûn benem ben uş
‘İlm-i ledün benem ben uş şerh ü beyân degül miyem
Kaygusuz’am çün Abdâl’am abdâl olana ne kılam
Şöyle beyân eyledüm ki ya’nî cânân degül miyem
		 -142Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bahrî oluban gevher ü dür-dâne getürdüm
Cânân sırını sırr idüben câna getürdüm
Cândan gönüle gönül içinden câna geldüm
‘Işk elçisiyem haberi insâna getürdüm
Cümle ‘âlemün maksûdı insân-ı kâmildür
Ol bî-nişânı gör nice nişâne getürdüm

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bildüm ki benem cümle şey’ün cân u vücûdı
Hâlüm budur uş derdümi lisâna getürdüm
Anla sözümi ‘ışk ile divâne olaldan
Dîvânumı ben meclis-i dîvâna getürdüm
Zarîflere di ‘ârifler ile hem-nîşin olsun
Ben ol sâkîyem uş yine peymâne getürdüm
Ene’l-Hak urup her nefesi ‘ışk bâzârında
Mansûr benem uş nâdânı gümâna getürdüm
İy da’vî kılan ma’nâyı bilen müstemi’ ol
Söz anlar isen gör neyi beyâna getürdüm
Sen ki kân ol ma’nâda iy Kaygusuz Abdâl
Hâce benem uş metâ’ı dükkâna getürdüm
		 -143Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ben senün yüzünden özge kıble-i cân bilmezem
Şol zîbâ hüsni severem gayrı îmân bilmezem
Ben şol ‘ışkun menba’ın senün yüzünde görmişem
Delîlüm hûb sūretündür gayrı bürhân bilmezem
Sūretün levhi-durur kim ehl-i dînün mushafı
Çün cemâlün hatt u hâlün gayrı Kur’ân bilmezem
Ey bu dil kim bana şimdi seni şeytân azdurur
Ben şu zerkî sûfîlerden özge şeytân bilmezem
Sûfî-i sâlûs nedendür ‘ışka münkir oldugı
Ne belâ gelmiş durur kim ana Hak’dan bilmezem
İnsân-ı kâmil ki dirler Mustafâ’dur Murtazâ
Dahı kim var bu cihânda gayrı insân bilmezem
Her kişi bir nesne sevdi ben bu ‘ışkı sevmişem
Bundan özge zemân u mekân u ihvân bilmezem
Gör benüm bu günki işüm va’deye salar vâ’iz
Ne hâsıl efsâne sözden kıssa destân bilmezem
Zâhid eydür ko bu ‘ışkı tâ’at eyle Cennet’e
Ben şu hûb cemâlden artuk hûr-i cinân bilmezem
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Cânum ol hüsnün bâgında ‘ışk ile tutdı makâm
Gönlümün meskeni oldur dahı vatan bilmezem
Ben kim anun ‘ışkına cismümi kılmışam vîrân
Kaygusuz Abdâl’dur adum cübbe kaftan bilmezem.
		 -144Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Cânem hakîkat velî ki cândan münezzehem
Nâm u nişânem nâm u nişândan münezzehem
Fi’lem fâ’ilem mecmû’iyem gayrı nesne yok
Kân u mekânam kân u mekândan münezzehem
Bi-küllî benem ârz u cevâhir ü cevherem
Gevher-i kânem gevher-i kândan münezzehem
Küllî zemân u mekân u ihvân benem velî
Ben bir zâtem ki küllî zemândan münezzehem
Peygâm u kitâb cibril-i küllî benem hemân
‘İlm ü hikâyet şerh ü beyândan münezzehem
Cümle sıfâtem cümle zâtem cümle mesmû’ât
Cân-ı cihânem cân-ı cihândan münezzehem
Hâce vü dükân sermâye benden ‘ibâretdür
Hâce vü dükân sûd u ziyândan münezzehem
Gerçi ki benem cümle ‘âlemün hakîkati
Ben bu hayâl ü zann u gümândan münezzehem
Zâhir ü bâtın fi’l-cümle benüm vücûdumdur
Ben nûr-ı pâkem küfr ü îmândan münezzehem
Genc-i vîrâneyem vîrânda genc-i lâ-yefnâ
Bu turfegîden genc-i vîrândan münezzehem
N’ola zâhire ism-ile Kaygusuz Abdâl’am
Ben bir cânem ki bir ad u sandan münezzehem
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		 -145Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Anla beni kim ben neyem sūret-i insân gelmişem
Çün susamış ‘âşıklara çeşme-i hayvân gelmişem
Eşyâ sūretdür ben cânem kulzüm-i bahr-i ‘ummânem362
Eşkere kim görür beni gönülde pinhân gelmişem
Geh ‘arş u ahter geh felek geh levh u kalem geh melek
Gerdiş içinde her zemân sūret-i elvân gelmişem
Ol bendedür ben de neyem gönül içinde cândayam
Çün öyle sanma sen beni yolunda yeksân gelmişem
Gâh nokta-yı küllî külem geh gülşenem gâhî gülem
Gâh libâs u ton geyüp mülke kim Süleymân gelmişem
Gâh nokta-yı pinhân idüm gâhî sūret gâh cân idüm
Gâh Husrev-i hâkân idüm Rüstem-i destân gelmişem
Küllî cânem ten ne bilür ya’nî ki pinhân ne bulur
Aç gözüni gör sen dahı güneşden ‘ayân gelmişem
Gâh bebr-i yabân gâh pelenk gâh deryâyem gâhî neheng
Gâh gevher-i dürdâneyem lü’lü-yi mercân gelmişem
Gâh encümi gâhî güneş gâhî pinhânem gâhî fâş
Her dem bir ayruksı kabâ geyüben andan gelmişem
Gâh İbrâhîm gâhî Halîl gâhî Ökeşem gâh Hârûn
Gâh hâtır-ı İsmâ’il çün koç ile Kurbân gelmişem
Gâh sitâre geh ay idüm gâh Îsâ gâh Yahyâ-y-idüm
Her lahza ben bu meydâne hem-râh-ı merdân gelmişem
Özüm özümden garkidüm cümle ‘âlemden fark idüm
Bu dem sūrete abdâlam ez-bahr-i cevlân gelmişem
Geh nakşuna nakkâş idüm gâhî nihân geh fâş idüm
Geh hûblara göz kaş idüm zülf-i perîşân gelmişem
Cân iklîminde kân idüm katrelenür ‘ummân idüm
Ben burda yirlü degülem bil ahî kandan gelmişem
Bil ki beni kanda idüm seyrân-ı cevlânda idüm
Bu demde Kaygusuz ile kenâr-ı meydân gelmişem
362
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		 -146Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ben bu ‘ışkı göreli her dem Ene’l- Hak söylerem
Hakk diyenün sözine sıdkile saddâk söylerem
Söylesem oda yakarlar sabr ider-isem ölürem
Ol sebebdendür sözümi şöyle muglak söylerem
‘Âlemün maksûdı bende benem ol mahbûb-ı cân
Hakk’ı çün gönlüm içinde bulmışam Hak söylerem
Ne ki var ‘âlem içinde uşda küllî bendedür
Şâhum ile korkudan özümi baydak söylerem
Görmişem ol ki ‘âlemde cümle cisme cândur ol
Uşda yakındur velî kim kasdî ırak söylerem
Yirde gökde cümle şey’ün maksûdıyam maksûdı
Kasd ile izüm yitürüp çerh-i eflâk söylerem
Sūretüm âdemdür illâ çeşme-i hayvân benem
Bülbülem gülşen içinde sözi mundak söylerem
Sâdıkam bu ‘ışk yolında zerk-i tezvîr bilmezem
Çün denizde bahrîyem ben niş-i zevrak söylerem
Her kim özini bilüpdür bu sözi ol bilür ol
Bilmeyen eyle sanur ki sözi kostak söylerem
Bu sözi söyleme diyü beni ber-dâr itseler
Sözümi ‘ışk ile henüz dahı müştâk söylerem
Doğuban ölmek cihânda gerdişümdür gerdişüm
Hakîkat şehri içinde tutdum otag söylerem
Bu melekût deryâsında delîl ü bürhân benem
Ol ki ser-gerdân olupdur ana turak söylerem
Şol mukallid kim bana dir akı kara söyleme
Ben akı kara dimezem karayı ak söylerem
Sen bana bakma velî kim söyleyeni gör nedür
Birle birliğe tapdum sözi ittifak söylerem
Kaygusuz Abdâl benem uşbu tenümün adıdur
Ben neyem bu ten içinde gel ahî bak söylerem.
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		 -147Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Hasretüm elüm erişmez yâre bilmen n’eyleyem
Diyebilmem hâlümi deyyâra bilmen n’eyleyem
Müdde’î nükteler eyler yâr dahı kılmaz vefâ
Ben bu derde hasretem müdârâ bilmen n’eyleyem
Âh ile benzüm sarardı gizlü arzûm oldı fâş
Çâresüz bî-çâre kaldum çâre bilmen n’eyleyem
Dişi inci, lebi kevser, boyı servi, yüzi gül
Gözi câzu gamzesi ‘ayyâra bilmen n’eyleyem
Bir yana yârün cefâsı bir yana halkun sözi
Kalmışam arada uş âvâre bilmen n’eyleyem
Müdde’î ta’ne taşın atarsa sımaz gönlümi
Yaralı oldı yüregüm yâre bilmen n’eyleyem
Yüregüm yüz pâredür her pârede yüz yara var
Akıdur yüz dürlü kan her yara bilmen n’eyleyem
Kaygusuz Abdâl oldum kendü hâlüm söylerem
Yâr ile yâd degülem ağyâre bilmen n’eyleyem.
		

-148-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Geldüm ki bu meyhânede zühd ü sâlûsı terk idem
Mest-i lâ-ya’kıl oluban nâm u nâmûsı terk idem
Girü koyam taylasânı yagmâya virem dükkânı
Şöyle ki mest ü sarhoş olup ‘aklumı hem terk idem
Sarhoş olam hay-hûy diyem ‘akluma ‘ışkı duy diyem
Talak virem dünyâya ben koyam ‘arûsı terk idem
Hayrân olam cünûn gibi mazlûm olam mü’min gibi
Nefsüm müselmân eyleyem put u nukûşı terk idem
Bekrîlere yoldaş olam yırtam yakamı fâş olam
Edâniyem yavaş olam koyam kapusın terk idem
Dutulmayam efsânede delü olam vîrânede
‘Uzlet kılam meyhânede il ü ulusı terk idem
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Satam ton u destârumı yiyem içem ne varumı
Sarhoş olam meyhânede bu fas u fusı terk idem
Âdemde bulam şâhumı egri koyam külâhumı
Ben kendü sözüm söyleyem şi’r-i Yûnus’ı terk idem
Ben Kaygusuz Abdâl isem egmiyem burc-ı dal isem
Öz bostanum ma’mûr kılam geşt-i pâlûsı terk idem
		 -149Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Geldüm ki bu meyhânede esrâr yiyem şarâb içem
Sarhoş olam bekrî bigi bu zühd ü sâlûsdan geçem
Dartı koyam seccâdemi terk eylemeyem bâdeyi
Başum kaza sarhoş olam dert ehline râzum açam
Zâhid görüp eydür ise bu bid’ate had urunuz
Boyun sunam teslîm olam hâşâ ki yolumdan kaçam
Sâdıklara hem-dem olam ma’nîde ‘İsî-dem olam
Karışmayam zerk ehline özümi anlardan seçem
Bekrîlere ayak dutam kimseye hâşe dak dutam
Satam tonı taylasânı aldugumı dökem saçam
Hatrum safâ işüm vefâ bâ-Hakk-ı nûr-ı Mustafâ
Hasûd degülem kimseye sebeb nedür ki kin biçem
Zerk ü riyâ tarîkine harç itmeyem ‘ömrümi ben
Mey-fürûşa kullık idem koyam bu menzilden geçem
Hem-nişînüm ‘ârif ola her hâlüme vâkıf ola
Bâzum ahî kerkes inem şahbâz ile bile uçam
Mennân u bûd ‘ayyâr menem ol şîveli dilber menem
Gören beni bilsün diyü yüzümden açmışam peçem
Kaygusuz Abdâl menem anla râzum dinle sözüm
Benüm dilümde söyleyen küllîyen şâhid ben hîçem
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-150-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ben bu ‘ışka bilişeli âb-ı hayvân bulmışam
Cânımun terkin uruban cân u cânân bulmışam
Bulmışam anı kim ol cümle cihânun sırrıdur
Bu vücûdum katresinde bahr ü ‘ummân bulmışam
Gavvâsam bu bahr içinde bunca zemândan berü
Sarrâfam söyle ki gelsin gevher ü kân bulmışam
Gerçi bu ‘ışk benüm işüm küfr-i mutlak gösterür
Bu ‘acebdür küfr içinde nûr-ı îmân bulmışam
Bulmışam ol sultânı kim cümle sultân ana kul
Gördüğün var ise gel gör nice sultân bulmışam
‘Işk odına vücûdum küllî yanarsa gam degül
‘Işk odında İbrâhim tek gül ü reyhân bulmışam
Degme bu vîrânelerde künc-i külhânda cânum
Yandurup bu hâle yitdüm sanma insân bulmışam
Bir çerâgumdan uyansa bin çerâg ‘aceb degül
‘Işk çerâgın cân içinde şöyle rûşen bulmışam
Zahmetüm râhata döndi maksûda yitdi gönül
Çünki buldum öyle sanki şöyle âsân bulmışam
Evliyâ sohbetine gel müşkilin âsân ola
Berü gel gör bî-nişândan nice nişân bulmışam
Hurşîd-i tâbân ki dirler evliyâdur evliyâ
Evliyânun sohbetinde derde dermân bulmışam
Baş göziyle bakmagıl sen cân gözin aç göresin
Gel i gâfil münkir olma Hakk’a îmân bulmışam
İnsân-ı kâmile gel kim müşkilün âsân ola
Bana sor kim kanda buldum bunı kaçan bulmışam
Benem ol Kaygusuz Abdâl hâk-i pây-i evliyâ
Çünki buldum evliyâyı kâmil insân bulmışam
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		 -151Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Feryâd u figân itdügüm ‘ışka giriftâr olmışam
Şol bir cân-ı dil-ârâmun zülfünde ber-dâr olmışam
Zülfi çîni tutdı beni gamzesi gözetdi beni
Şol fettâne gözlerinün cefâsına yâr olmışam
Şol fitne gözlü ‘ayyârun şol bir yanagı gülzârun
Lutf u kereminden yârün bir vefâ umar olmışam
Şol gözi câzû fettâne eyledi beni dîvâne
Kirpük okın vurdı câna ‘ışk ile bî-dâr olmışam
Gel i benüm gülsitânum yanagı gül-i handânum
‘Işk odına yandı cânum müştâk-ı dîdâr olmışam
Sorma beni gidemezem cânumı terk idemezem
Zîrâ ki ruhsâr üzre ben zülf-i mu’attar olmışam
Kaygusuz Abdâl’am n’ola öz derdüm getürsem dile
‘Işkında şol dil-dârumun giryânına zâr olmışam
		

-152-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
‘Âşık isem sıdkile ben ‘ışkı sana yâr eyleyem
Gayrı hayâli terk idem bu ‘ışka ikrâr eyleyem
Kulam anam sultânumı derde virem dermânumı
Gaflet içinden cânumı ‘ışk ile bî-dâr eyleyem
Meydâna gelem er gibi ‘ârif olam muhtâr gibi
Şahbâz olam Haydâr gibi nefsümi ber-dâr eyleyem
Çün bendedür kevn ü mekân benem nişân-ı bî nişân
Gafletile ‘aklumı ben niçün giriftâr eyleyem
Terk eyleyem bu vîrânı aslına yitürem cânı
Gönlüm içinde pinhânı ‘ışk ile bâzâr eyleyem
‘Ârif ile dil-dâş olam Mecnûn ile hâl-dâş olam
Yol erine yoldâş olam özüm sebük-bâr eyleyem
Tecellî kılam nûr gibi pinhân olam mestûr gibi
Hâşâ ki ben münkir gibi bu ‘ışka inkâr eyleyem

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Sâlih gibi selîm olam ‘âlim gibi hâlim olam
Öz şehrüme hâkim olam derdüme timâr eyleyem
‘Âkıl olam kâmil gibi her dem açılam gül gibi
Bu ‘ışk ile bülbül gibi yirümi gülzâr eyleyem
‘Işk yolına gözüm açam ma’nî şarâbından içem
Yoklık hayâlinden geçem varlıgumı var eyleyem
Ben Kaygusuz Abdâl isem agu degülsem bal isem
Tevhîd sıfâtın ‘ışk ile cânumda esrâr eyleyem
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-N		 -153Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bize agyâr olana Hak yâr olsun
Göreyim dünyâda berhüdâr olsun
Bizüm önümüze kuyu kazana
Ana yardımcı Perverdgâr olsun
Bizüm ardumuza taşlar atanın
Koluna kuvvet ü eli var olsun
Bize dünyâda kim ölsün diyenler
Dünyâlar durdukca ‘ömrü var olsun
Bizi Cehenneme lâyık görenler
Yiri Cennet makâmı gülzâr olsun
Bizi her kim ki bunda zemm iderse
Şefâ’atçi ana kim Muhtâr olsun
Kaygusuz Abdâl’a her kim sögerse
Anun Rabbinden nasîb dîdâr olsun
		 -154Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Âvâre kiçkinem yârnı tiler men
Ni her bî-hûde agyârnı tiler men
Giriftâr olganam derd ü belâga
Bir ‘ahdi çın363 vefâdârnı tiler men
Visâl deminde gayrun terkin urmak
Ehad bâgıda gülzârnı tiler men
Sarrâfem maksûdum ya‘nî sadefdür
Hakîkat dürr ü gevherni tiler men
Bu bârlık bâr idi yok nesne yokdur
Baram bârlıg ilebarnı tiler men
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Men ibn-i Tâcik’em Türkîce bilmen
Ya‘nî ‘ayyâram ‘ayyârnı tiler men
Tiler men hakîkat vuslat-ı dildâr
Bî-hünerem bî-hünerni tiler men
‘Işkun hakîkatin bilmek içün men
Ya‘nî devlet-i bî-dârnı tiler men
Kaygusuz Abdâl’am könglümde fikrüm
Ya‘nî mende irem erni tiler men
		 -155Cânûmı pîrüm yolına kurbân iderem ben
Pîrsüz olıcak cân u cihânı n’iderem ben
Şey’en li’l-lâh benem gıybetüme keleci salan
Hercâyî yüze gülici yâri n’iderem ben
Hayvâna ki zencîr yular dahı dayanmaz
Ehl-i tarîki bin nefesde yiderem ben
Hüsnün ü cemâlün göreli geldüm îmâna
Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben
Hâl diliyile icâzet ister Kaygusuz Abdâl
Şâhum assı kıl kim kuşum uçdı giderem ben
		 -156Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül yüregümi sen yâda kıldun
Bu ‘ışk okıyıla cigerüm sad-pâre kıldun
Bir hûb sūreti kanda görürsin alınursın
Bu hûyun içün ben za’îfi bî-çâre kıldun
Mecnûn gibi âh eyledüm elüm işe varmaz
‘Işk ile gönül uş beni ki âvâre kıldun
Vallâh i gönül ‘ışk ile hûblar bâzârında
Beni bırakup ‘ışk ile sen kenâre kıldun
Bu ‘ışk ile ben o dem yanunda haberün yok
Dâ’imâ gönül meylüni sen hûblara kıldun
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		 -157Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül derdümi dahı beter itdün
Bu ‘ışk ile sen ‘aklumı da bî-karâr itdün
Bu ‘ışk od’ına düşeli şöyle ki delürdün
Mecnûn kıssasın hele gönül muhtasar itdün
Her dem dir idün derdüne tîmâr ideyüm ben
Yakdun cigerüm valla gönül uş tîmâr itdün
Ben varayum i gözlerüme uyhu harâmdur
Şundan berü ki hûblar ile sen bâzâr itdün
Ben hasret ile zârî kıluram âh iderem
Sen sohbetüni ‘ışk ile leyl ü nehâr itdün
		 -158Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışkı niçün inkâr idersin
‘Işkı koyuban dahı neye ikrâr idersin
‘Işk seni gönül fikr ü hayâlden âzâd eyler
Kaçan ki gönül ‘ışk ile sen bâzâr idersin
Sakla i gönül sırrı-ı Ene’l-Hakk’ı fâş itme
Bu söz ile sen beni nâgâh berdâr idersin
‘Işk ile biliş hîç yire ‘ömrün zâyi’ itme
‘Işk ile gönül her şey’i gevherdâr idersin
Hakk’ı bilenün valla gönül kıblesi ‘ışkdur
Tapmaga gönül meger anı kim ‘âr idersin
		 -159Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül gümrâh olup niçün azarsın
Bitmiş işümi ‘ışk ile sen niye bozarsın
Dembedem çagırup niçe diyesin Ene’l-Hakk
Öz yoluna sen elün ile kuyu kazarsın

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Ana ki elün ire gönül sen anı iste
Yitemedügün koma gönül ko anı varsın
Özün bilene sor i gönül ‘ışkı sorarsan
Ola ki özüni bilmedi andan umarsın
Ol sırr-ı ebed kim didiler sende nihândur
Iragı gözetme i gönül kim tîz azarsın
		

-160-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül derde giriftâr niçün oldun
Billâhi gönül yâr iken agyâr niçün oldun
Zühd ü tâ’atün kanı gönül zâhid idün sen
Hüsnün göreli zülfine berdâr niçün oldun
‘İbâdet idüp öz yoluna togru yürürken
‘Işk ile gönül egilüp çenber niçün oldun
Gel ahî gönül n’oldı hâlün bir bana söyle
Sen ma’mûr iken ‘ışk ile vîrân niçün oldun
Kanı tâ’atün ‘ibâdetüni yile virdün
Terk eyleyüben nâmûsı bî-‘âr niçün oldun
		 -161Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül zâhidem ol sen dîvânesin
Sakın murâdun mûm gibi ‘ışk ile yanarsın
Sûfî kişiyem nasîhatümi kabûl eyle
Tolaşma gönül ‘ışka ki cevre boyanursın
Zâhid kişisin sen i gönül uyma bu ‘ışka
Bile vara bu tâ’atün sonra utanursın
Var var i gönül Mecnûn’ı gör bu ‘ışk elinden
Başda i gönül sen de özüne yörenürsin
Bir lahza gönül hoş zâhidi zikrine meşgūl
Bir lahza dahı çeng ü çegâna taranursın
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		 -162Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül koma anı kim yitemezsin
Ne fâ’ide çün nasîhatüm sen tutamazsın
Bu ‘ışk haberin söyleme gönül sana degmez
Çün ‘ârı koyup ‘ışk ile gönül katamazsın
Bârî i zâhid tesbîh ü zikrüni unutma
‘Işk ile gönül birlige çünki yitemezsin
Bu ‘ışk nefesi sâfî gerek şöyle musaffâ
Kalb katma gönül kimsene almaz satamazsın
Kendü hâlüni bil i gönül ‘ışk ile tolaşma
Nâmûs şîşesin çünki yabâna atamazsın
		 -163Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül bize nişân söyle ezelden
Lâ belâ diyen ol hikâyet ol kîl ü kâlden
Ol dem ki sūret yogıdı sen ol sözi söyle
Bile ki gönül niceyidi bu hâl olaldan
Söyle ol ezel bezmde geçen hikâyeti
Togrusını di sen i gönül korkma ecelden
Dâ’imâ gönül ol pâdişâh sende makâmdur
Zevâl görmegil bize haber vir bî-zevâlden
Lezzet-i cihân seni yolundan çıkarupdur
Meger seni ‘ışk kurtara gönül bu hayâlden
		 -164Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül yüzüni döndürme bu yoldan
Senün nasîbün ‘ışk-imiş gönül çün ezelden
Her kişi ki bir iş ucını tutdı cihânda
Sen ‘ışk etegin tut i gönül komagıl elden

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bu ‘ışk belâsın sorar isen Mecnûn’a sorgıl
‘Âkıl ne bilür ‘ışkı gönül sorma ‘âkılden
‘Âşık olana nâşî kişi gülmek ‘ayıb mı
Sag ol i gönül ne fâ’ide ko ahî soldan
Bir yâr var ise sad-hezârân agyârı vardur
Râzunı sakın sen i gönül degme fuzûldan
		 -165Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile serkeş mi olursın
‘Ahdün cânı ger bî-vefâ kılmış mı olursın
Sakla nâmûsın ‘ışk eline virme gönül sen
Serde melâmet bî-nevâ kallâş mı olursın
Sen bir zâhid-i ra’nâ kişi kendü hâlünde
‘Işka tolaşup eyle şûr ü fâş mı olursın
Gel gel i gönül dâ’imâ bu ‘ışk belâsından
Her bir nâşîye yagmâ-yı tirâş mı olursın
Divşür ögüni ‘ışk ile sen ser-be-ser eyle
Bu mihnete sen dâ’imâ dudaş mı olursın
		 -166Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül dîn ü imândan bezer oldun
‘Işkı göreli râhat-ı cândan bezer oldun
Girü mi kodun mey içe seccâdeyi n’itdün
‘Işk oldı başun nâm ü nişândan bezer oldun
‘Işkı göreli sen i gönül üstine bakdum
Dünyâ âhiret kân u mekândan bezer oldun
Sevdâ-yı cihân kılma gönül külli yalandur
Çîn olur işün çünki yalandan bezer oldun
Bir dükkân idi sana gönül secde vü tesbîh
‘Işkı göreli sen bu dükândan bezer oldun
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül elüni çek cümle cihândan
‘Işk gerek ise ferâgat ol sûd u ziyândan
‘Işka düşeli derd ile bagrum başı artdı
Mahle uyumaz oldı gönül âh ü figândan
Külli bu cihân müdde’îdür yâr ele girmez
Sakın i gönül sırrunı faş itme lisândan
Maksûd sana çün ‘ışk idi maksûd hâsıl oldı
Dahı ne işün var i gönül karadan akdan
‘Işk-ı hakîkat sana gönül gevher-i kândur
Behre tutagör sen i gönül gevher-i kândan
		 -168Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile bed-nâm niçün oldun
Sen ‘âkıl idün dîvâne sersâm niçün oldun
‘Işka tolaş iy kişi gönül geçdi nâmûsdan
‘Ârun var-ıdı ‘ışk ile hem-dem niçün oldun
Her bir müdde’î söz-ile kaçan koram ‘ışkı
Bu ‘ışk ile sen puhte iken hâm niçün oldun
Bu ‘ışkı koma degme bir hayvân belâsından
Pes sen i gönül sūret-i âdem niçün oldun
Henüz dahı sen ‘ışk ile âşinâ degülsin
Ben ‘ışk ile sen rûzgâr eyyâm niçün oldun
		 -169Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül bagrumı kebâb ider ‘ışkun
Suçum ne ki bana katı azâb ider ‘ışkun
Her lahza beni mest ü melâmet ider ‘ışkun
‘Işk ile gelür ‘aklumı harâb ider ‘ışkun
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‘Işk eliyile cigerüme dâg komak ister
Vallah i gönül işümi ‘aceb ider ‘ışkun
Sen meni gönül mihnet okına nişân itdün
Beni melâmet itmege sebeb ider ‘ışkun
‘Işkuna gönül bebri ki cân gözile gördi
Gaflet gözine perde-i hicâb ider ‘ışkun
		

-170-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül senün elünden yanaram ben
Hâlüm n’ola diyü ki sanurlar sanaram ben
Sen hû beni uş melâmet ü bed-nâm idersin
Ya’nî ki gönül işümi uş sana direm ben
Toprak idüp ayağa beni saldun i kim sen
Ya’nî elümi tut diyü sana sunaram ben
‘Işkuna gönül düşeliden teşne-dil oldum
Yandı yüregüm kanına bagrum kanaram ben
Gel gel i gönül ‘ışk ile tersâya ki döndüm
Zünnâr kuşanup Abdür-Rezzâk’a dönerem ben
		 -171Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül elüni çek gel bu cihândan
Görmek diler-isen nişânı sen bî-nişândan
Top eyle başun ‘ışk ile meydâne kadem bas
Vuslat dilerisen âşkâr ol Mecnûn’a cândan
Vuslat şarâbın iç sâkî sen vahdet elinden
Nûh ile biliş keştîye gir korkma Tûfân’dan
‘Ömrün hisâbın nice nice hisâb idersin
Terk it varunı ko ahî geç assı ziyândan
Hasîs sözi ko i gönül ‘akla ki ziyândur
Söz söyler isen ‘ilm-i ledün söyle lisândan
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		 -172Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül çünki benüm terkümi urdun
‘Işkı özüne sultân idüp kullıga turdun
Şikeste kılup bir fakîrün terkin uraldan
‘Işk ile gelüp cân ilini yagma buyurdun
Her dem beni sen ‘ışk okına nişân idersin
At bârî gönül ‘ışk ile çün yâyunı kurdun
‘Işkı bulalı ‘ışk ile sen ‘işret idersin
Şikeste kılur beni gönül yire buyurdun
Bilmem ki gönül senün ile ne kılayın ben
Bu cefâyile beni gönül câna doyurdun
		 -173Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül özüne gel geçdi bu devrân
Mât oldı bugün ‘ışk ile ‘akl u gönül ü cân
Hoş gör bu demi çünki ‘ömür bâkî degüldür
Bu ‘ışk odına sen i gönül yan ahî büryân
Çün bâkî degül dünyâ fânîdür niye kaldun
Beş gün kalasın dünyâda sanki sen i mihmân
‘Işk ile bile ‘akla gönül sen yâr olursın
Özün tanıya bile gönül haddini insân
Kend’özüne gel sende nihân esrârı anla
Ne ise gelür bî-hûde söz kıssa-i destân
		 -174Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül sen beni bir oda bırakdun
Haste cigerüm dahı beter odlara yakdun
Bir zâhid idüm sırrumı sakladum özümde
Sen fâş idüben ‘ışk ile uş yadlara çakdun

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Vallah i gönül‘ışkla oda beni yakarsın
Delürdi diyü yine benüm başuma kakdun
‘Işka düşeli hergiz ‘akıl bana yâr olmaz
Sen dahı gönül lakabum uş dîvâne dakdun
Baştan çıkaran beni gönül ‘ışk ile sensin
Ne gördüm ise sen i gönül ol yana akdun
		 -175Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül sen ‘acâ’ib bahr-i muhîtsin
Vasfunı senün künhiyile ol beyân itsün
Mansûr sözini cûşa gelüp ‘ışk ile söyle
Çagır i gönül cümle cihân halkı işitsün
Agyâr sözile sen yâr ile yarguya düşme
Her bir hasîse uyma gönül koy ahî gitsün
Bin bencileyin olsa gönül ferâgatun var
Pes turma benem iy gönül o kim tîmâr itsün
‘Işk seni gönüldaş idüben perdeni yırtdı
Henüz nâmûsun yok i gönül ‘ışka bî-cedsin
		 -176Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül kend’özüne çıkma yolundan
Yabânî olma kend’özünden öz hayâlünden
Özüne yören sen i gönül gör ki hâlün ne
Taşma i gönül aşmaya sen kendü hâlünden
‘Işk ile biliş yolına düş gel sefer eyle
Irak olasın sen i gönül kîl u kâlünden
‘Ömr-i câvidân ister isen ebedî sen ol
Ögüdüm ala göresin i gönül ecelünden
Didüm ki gönül ‘ışk belâsından hazer eyle
Her ne ki gele yoluna kendü ‘amelünden
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		 -177Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül yarama niçün tuz ekersin
Yüzüm suyunı ‘ışk ile uş yire dökersin
Tabl-ı melâmet cümle gönül ki zâhidem ben
Zühd ü tâ’atüm zerkini oda mı yakarsın
Ben saklar idüm râzumı hîç duymaya kimse
Sen fâş idüben uşta gönül halka çakarsın
Agyâr belâsı cânumı uş odlara yakdı
Bu ‘ışkı gönül sen dahı başuma kakarsın
Bu ‘ışk seni çün ma’şûk ile vuslata iltür
Terk eyle varun dahı gönül neye bakarsın
		 -178
Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile pençe mi tutarsın
Gavvâslıgunun zerkini ‘ışka mı satarsın
Ko bu hayâli gel i gönül sevdâyı terk it
Şâd ol ahî bir ‘ışk ile ne fikre batarsın
‘Işk ile gönül sırrumı sen eylemegil fâş
Ben bir zâhidem nâmûsum yire mi atarsın
Sen ‘âşıkisen ‘ışka gönül eyleme inkâr
Kalp eyleyüben altuna bakır mı katarsın
‘Işk seni gönül ber-dâr idüp oda yakarsa
Şâd ol i gönül sevdügüne kaş mı çatarsın
		 -179Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül derd ile ‘ışka boyanursın
‘Işk odı yiter cânuna andan boyanursın
Bu ‘ışk belâsı Mansûr’a Bagdâd’dan kaldı
Bu ‘ışk belâdur sen ‘ışkı gelmez mi sanursın

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Tanrı’yı hâzır gör i gönül nefsüne hây di
Beyhûde işi kılma ki sonra utanursın
Bagla belüni kalma gönül nakş u sûretde
Şol nesne ki bâkî degül i ne uzanursın
Meydânda meger gözlerün dillere tuş oldı
Ol sebeb içün meydâna her dem yaranursın
		

-180-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül yârüni terk niçün idersin
Disem ne olur sana gönül kim bî-habersin
Melâmet olan ‘ışk ile ‘âşıklara gülme
Ya’nî i gönül kaplana sen daş mı atarsın
‘Işka tanışup her işüni söyle gönül sen
Öz elün ile aşuna agu mı katarsın
Her kûşe-i külhânda ki toprak döşenürdin
Ya’nî i gönül ‘âşıklara sen dak mı tutarsın
Çün bilmedün iy sen ki gönül geçdi bu devrân
Sen kend’özini söyle gönül kime sorarsın
		 -181Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül sen nigâh-ı ‘ışka tolaşdun
Beni melâmet idübeni perdeyi aşdun
Şehr ehli kamu sana gönül ta‘ne ururlar
‘Işkı göreli zühdi unutdun yolı şaşdun
Kanı i gönül ‘ibâdetün tesbîh ü zikrün
Unutdun ahî ‘ışk ile sen neye sataşdun
Melâmet olan ‘ışk ile bu ‘âlem içinde
Suçum ne gönül benüm ile nişe savaşdun
Nâmûsumı ben saklar iken kendü elümde
‘Işk ile gönül kınanuban taşraya düşdün
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		 -182Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül kanı senün tesbîh ü zikrün
Unuddun ahî sen i gönül ne-y-idi fikrün
Geç ko kamudan sen i gönül ‘ışkı taleb kıl
Var mezîd ola dâ’imâ bu ‘ışk ile fakrun
Bu ‘ışkı gönül sen sana gel dîn ü îmân bil
‘Işk kimyâsı-la altun ola varsa bakırun
Sıdkun safâ kıl ‘ışk işi riyâyı götürmez
‘Işka batur i seni gönül ikrâr-ı bikrün
Öz yoluna bak sen i gönül çevre gözetme
‘Işk sende bite ‘ışka gönül var ise şükrün
		 -183Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül hazer it agyâr belâsından
Râzunı sakın her ki nâşî har belâsından
Dünyâ malına Mustafâ murdâr didi hâce
Sakın i gönül cîfe vü murdâr belâsından
Terk it bârî bu ‘ışkı gönül giç ko bu hâlden
Her bir bî-haber bî-gâne inkâr belâsından
Bu ‘ışk yolına giden i kim şeytân-ı mutlak
Hak saklaya bu hased ü pindâr belâsından
‘Işk gerek ise ‘ışk ile kulagı çın eyle
Sakın i gönül beyhûde güftâr belâsından
		 -184Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışka yakın bakma ırakdan
‘Işk yasagına boynunı sun kaçma yasakdan
Var ‘ışk gele başa i gönül ‘ışk ile hoşgör
Senün nasîbün ‘ışk-ise çün ezelî Hakk’dan
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Senün dilegün ‘ışk-idi çün elüne girdi
Dahıne işün var i gönül karadan akdan
Bin riyâ tâ’at olsa ki bir derd ü belâyla
Sâlûslıgı ko gel i gönül geç bu turakdan
‘Işk gerek ise cümle cihândan güzer eyle
Tâ geçmeyesin ne fâ’ide zîk ile zâkdan
		 -185Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül sun bana bu ‘ışk şarâbından
Bâşed ki cânum uyana bu gaflet hâbından
Bu ayruya tâ’at zerk ü sâlûslıg hîçmiş hîç
Haber vir ahî bize gönül ‘ışk kitâbından
Bir ‘ışkı bilür kimse getür bana cihânda
Tûtiyâ çekün gözüme pâyı türâbından
Bu ‘ışk odına yandı vücûdum küle döndi
Her bir bî-haber geldi bana ‘ışk sebebinden
Külli varunı ‘ışk yolına dermiyân eyle
Var var i gönül gel ko bu dünyâ hisâbından
		 -186Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül nice nice âvâresin sen
Ol senün ile gelmeye nice varasın sen
Sen bir iş içün tut ki senün fermânun olsun
Dervîş kişisin ‘ışkı nice başarasın sen
Var var i gönül hîç bâb ile sana in’âm yok
Bir lahza zâhid bir dem ‘âşık sad pâresin sen
Her lahza gelüp ‘ışk ile gönlüm tırâş itmen
Kasdun bu mı yüregümi külli yarasın sen
Öldür bârî bu ‘ışk ile hîç şefâ’at etme
Bâşed ki beni bu belâdan kurtarasın sen
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		 -187Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül söyle bu ‘ışkun nişânından
Sen ‘ışk ile ol geç ko bu kân u mekânından
Gönlüm vîrân-ı ‘ışk ile genc-i kadîm oldı
Ayırma gönül sen ahî genc-i virânından
‘Işk etegini tut ki senün maksûdun ‘ışkdur
Geç ko i gönül dünyânun sûd u ziyânından
‘Işk sırrını sen bir nâşîye eylemegil fâş
Yigrek sakınur ‘âşık olan ‘ışkı cânından
‘Işk küfri gönül yig ola her yüze ki baksan
Her bir zâhidün ra’nâ sâlûsun îmânından
		 -188Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Her kim ki nişân virse sana ol bî-nişândan
Anla sözini mu’tekid ol sıdkile cândan
Ko bu hisâb-ı sîm ü zeri küllî Hak iste
İnsânsın ahî özini bil geç bu vîrândan
Yandur vücûdun ‘ışk odına sıdkile iste
Maksûdun eğer var ise ol cân-ı cihândan
Benden emânet insân-ı kâmile iricek
Zinhâr ana tek söyleme sen bir lisândan
Cümleyle ki bir insân-ı kâmile iresin
Bilişdünise Nûh’ıla hîç korkma Tûfândan
Hakkın emîni bu yola virmişdür özini
Özini bilen kişi ki şaşmaya mîzândan
Bu ‘ışk sözine münkir olup inkâr idenler
‘Işk eşeğe benzer ki o kalmış kârbândan
Geçdi ‘ömürün dünyâdan işün temiz ilte
Niçe şikâyet eyleyesin devr-i zemândan
Sıdkun sımagıl Hak yolına Kaygusuz Abdâl
Zühd ü sâlûsı kavî kıl iy geç bu dükândan

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		 -189Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bu cism ü sūret içüme görinüpdürür ol cân
Arada hicâb yok neye gerek çünki bürhân
Bu ay u gün gice gündüz insâna kullık eyler
İnsân içün döner ahî bu gerdiş-i devrân
İnsâna mevcûd olupdur bu sahibü’l-vücûd
İnsâna sıfâtını söyler küllî bu Kur’ân
Cümle eşyânun insân iki enîsi oldı
İnsâna togru bak eger degülisen hayvân
Bu ‘ilm ü hilim kîl ü kâl bunun gibi esrâr
Görinür insân yüzinde güneş gibi ‘âyân
Bu bir sihir i yir gök dahı ne kim var durur
Bir insânun vücûdında olupdur bu pinhân
İnsân çü düzülüpdür ol cihândagı tertîb
Cennet ü hûr-ı cinânun maksûdıdur insân
İnkâr idenün insanı hîç ikrârı yokdur
İnsân ile zîrâ ‘ayân oldı ki o sultân
İnsân-ı kâmil işidür ‘ibâdet ü takvâ
Bu zühd ü tâ’at savm u salât bu edeb erkân
İnsâna âdem benzer işi çok dîve benzer
Yüz binde biri olsa hemîn ola bu hemân
Yolundan i gönül sen yolun gözle bu yolın
Gördi nice senün gibi dûn köhne bu vîrân
Her kim bu girüye geldi geçmek gerek nâ-çâr
‘Ömr hisâbı dükenür kimseye virimez amân
Dermân bu derde bulımadı Felâtun üstâd
Bu rence ne kefâretdür iy bilmedi Lokmân
Cânundagı derd senün çü bu ‘ışkdan olupdur
Sana bu derd hemîn ola yine gerek dermân
Bu hâli ki anladun ise iy Kaygusuz Abdâl
Bu nasîhati sen işit iy bir özin bulan
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-190-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Dirîgâ bulınmadı benüm derdüme dermân
Sūretüm evüm lîki hûyum da’viye yeksân
Geldüm cihâna bilmezem iy kim niye geldüm
Kaldum bu sūret nefsine bağlandı ‘akıl cân
İnsânem ahî mertebemi bilmedigümden
Agyâr oluram yâr yolına düş ile düşmân
İnsân dimegin maksûdı ‘ilm-i ma’rifetdür
Budur ahî fark olduğı insân ile hayvân
Olmasın ‘ârif biline dahı mutî’ olmış
Hayvân yig ola ma’nîde hürmetde o insân
Fitnede ‘âkıl velî ki tevhîdde câhilem
Atlasa girem sūretâ ma’nîde ki ‘üryân
Kullık hâlini sorma bana hîç hâsılum yok
Özüm gâfilem velî sözüm âyet-i bürhân
Kaldum bu sūret nakşına özüm bilimedüm
Evvel ü âhir hâlümi bilür ahî sultân
Hak’dan ümîdün kesme gönül adı Kerîm’dür
Dâ’im kılur ol cümleye lutfı ile ihsân
Kanı o tâlî’ sana ki bu devlete irmek
Gelse katuna senün ile görile her yan
Helvâ göricek bengî ki gâh Kaygusuz Abdâl
İşün ne dahı olma aşa ‘ışk ile handân
		 -191Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Cigerüm kân olur bu ‘ışk elinden
Bagrum biryân olur bu ‘ışk elinden
Yanaram şem’-veş başdan ayağa
Gözüm giryân olur bu ‘ışk elinden
Ne kıldı ‘ışk bana söyler olursam
Kısam destân olur bu ‘ışk elinden

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Açılur kim nâmûs perdesi her dem
Tenüm ‘üryân olur bu ‘ışk elinden
Bu halkun atdugı ta’ne taşına
Cânum nişân olur bu ‘ışk elinden
‘Âlem halkın teferrüc it ser-â-ser
Bana handân olur bu ‘ışk elinden
Benüm sultânlıgum hergiz anılmaz
Adum insân olur bu ‘ışk elinden
Bu cümle ‘âleme sultân iken ben
Yirüm külhan olur bu ‘ışk elinden
Yirüm gülşen iken taş kûşesinden
Bana vatan olur bu ‘ışk elinden
Kaygusuz Abdâl’a bir anlayu bak
Nice fettân olur bu ‘ışk elinden
		 -192Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün (Fâ’lün)
İy boyı serv-i revân dilber-i şîrîn-zebân
Bir gün ola gelesin bizüm eve mihribân
Berk yapışam bilüne ite ite geyürem
Anda seni sohbete iledem iy cân-ı cân
Sen geçüp oturasın ben turam az az koyam
Bir kadehcik içine câm-ı mey-i erguvân
Andan iy dilber turam dizüm çöküp tutduram
Şol kadehi elüne çün sen içesin revân
Şâd oluram dün ü gün arduna bırakıcak
İki bölük saçunı ‘anberî zülfüni rân
Bir gün ola gelesin Kaygusuz’a viresin
Yâr selâmu ‘aleyke şâh ‘aleykümü’s- selâm
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		 -193Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Gâfil oturma iy kardaş durugel kalma yolundan
Yol uzak menzil ırakdur haberün var mı hâlünden
Ezelî vatanun kanda neye kaldun bu yabânda
Ki şöyle noksan olmışsın haberün yok kemâlünden
Bu cihâna neye geldün nice libâs geye geldün
Âdemsin anla hâlüni belinleme hayâlünden
Ezel bu yirlü degülsin bunda sen nereden geldün
Yüri var müşkilün hall it ko geç kâl ü makâlünden
Sen ol mübârek vücûdsın sana melek sücûd kıldı
Âdemsin merteben anla cevâb işit su’âlünden
Bu ‘ışk yolında kurbân ol ko dîv sıfâtun insân ol
Bilişe ‘ışk ile cânun şâd olasın melâlünden
İşün kimseye inanmasun öz müşkilini hall it
Ganîdür senün ol sultân sevâbundan vebâlünden
‘Aceb sen nice insânsın hâsiyyetün dîve benzer
Uşanur dîv dahı korkar senün mekr ile alünden
Dilersen sultâna yakın olasın cân u gönülden
Çü kulsın kullıgun eyle koy ahî geç muhâlünden
Sen özünden haber-dâr ol ko bu güftârı girdâr ol
Tesellî irişe sana yemînünden şimâlünden
Yüri var Kaygusuz Abdâl yüzün hâk eyle bu yolda
Tâ ki uşanmasun kimse senün ‘nefs-i fuzûlünden
		 -194Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Hazer eyle gönül meh-pârelerden
Nasîhat dinle sen bî-çârelerden
‘Âşıklar hâlini bilmek muhâldür
Teferrüc eyleyen kenârelerden
Yaralar yüregüm gamzen hadengi
Baş oldı bagrum uş bu pârelerden
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Kaçan cân kurtara cehd-ile gönlüm
Şol iki câzû-yı hûn-hârelerden
Hemân başın kosun yâr işiginde
‘Işkı sor sen dil-i âvârelerden
Bu ‘ışka tolaşan melâmet oldı
Bilini bagladum emmârelerden
Bî-çâre Kaygusuz ‘ışka düşelden
Farîg oldı kamu şumârelerden
		 -195Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Feryâd u figân bu çarh-ı gaddârun elinden
Bu fitnesi çok câzû-yı ‘ayyârun elinden
Döner dâ’imâ döndürür hâlden hâle meni
Kime diyeyin hâlümi bu mekkârun elinden
Yandı yüregüm derdile bagrum kebâb oldı
Âhiri diken evveli gülzârun elinden
Harîr düşünen kişinün yasdugı taş oldı
Râhatı belâ derd-i bî-şümârun elinden
Evvel şâd olan âhiri hasret-ile gitdi
Cevr ü cefâsı hadd-i bî-şümârun elinden
Cihânda kamu zîrekler ‘aklını unutdı
Mü’minlere hac tersâya zünnârun elinden
Küllî bu cihân mülkini tutan bîzar oldı
İrmegi hatâ seferi hattârun elinden
Her bir kişi bu dünyâda bir derde sataşdı
Râhat u hiffet fitnesi bî-dârun elinden
Bir sa’de elüm irişe vuslât şükrânesi
Kurbân kılayum cânumı ol yarun elinden364

		
Asıl metinde ‘Cânumı kurbân ḳılaydum ne dimekdür mülk-i mâl/ Kaygusuz Abdâl bu
Zihî tâli’i çün Zihî mâl olmasına rağmen, gazelin son iki beytinde, redif birliği olması bakımından metin tamiri yapılmıştır.
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Bu vasluna hicrân vuslat olur ise nazar
Bu Kaygusuz Abdâl zihî tâli’ün elinden
		 -196Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
İy cân içinde bu ‘ışkı ile her bâzâr iden
Sıdk u safâ ile ‘aklını bu ‘ışka yâr iden
Özini bilen gönülünde Hak ile bilişen
Küllî cihânun bu sevdâsını muhtasar iden
Mustafâ yolın hakîkat cânı ile gözleyen
Kendü hâlini şugul-ı cihândan kenâr iden
Gaflet ile bu gâfilin uykusına düşmedin
Tevhîdün yolında gönli gözini bî-dâr iden
Eyledi terk kış bu sıfâtını irişdi bahâr
Tevhidün suyı ile cân bâgına tîmâr iden
Har-tabî’at huşk zâhid bî-habersin ey ki sen
Bu ki taylasânı kendü başına yular iden
Ahmed’ün yolında menzile irişmeye hergiz
Cîhânun hevesin kendözine kâr u bâr iden
Zulmet içinde kaldı vü o Hakk’ı bilmedi
Cehâlet-ile hisâb-ı dünyâyı şümâr iden
Var oldı kamu ‘âlemde güneş bigi menşûr
Kendü özini gönülinde varlığı var iden
Toprağa koya yüzini ki tekebbür olmaya
İslâmun yolında işini Hakk’a yarar iden
‘Işk etegini ki sıdkile dut Kaygusuz Abdâl
Menzile yeter bu ‘ışk yolında ol sefer iden
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		 -197Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Münezzeh olmışam çün âb u gilden
Nişân sorsan bana sor cân u dilden
‘Ayân oldı güneş zerrem içinde
Delîl oldum delîl oldum delîlden
Yakîn oldı yakînem bir kemâle
Fârig oldum bî-hûde kîl ü kâlden
‘Âkıl olan sırın nâ-dâna virmez
Kaçan kemlik gelür ‘akl-ı kâmilden
Sözüm dinle bana hakîr bakarsan
Nasîhat tutdı Süleymân nemilden
Özün dürr-i vâhide kân kılursan
Bite gönlün içinde her hâsıldan
Çü birlikdür ‘âlem çûn u çirâ yok
Dahı maksûd ne kesîrden kalîlden
Özün bildün ise Kaygusuz Abdâl
Dahı maksûd ne cömertden bahîlden
		 -198Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Neden gönül zâr u giryân degülsin
Meger bu ‘ışk ile hayrân degülsin
Çün ‘ışk yolına cân terk idimezsin
Söyleme bârî sen bî-cân degülsin
Melâmet bed-nâm olmadun bu ‘ışkdan
Henüz gönül dahı insân degülsin
Âşinâ ol bî-gâne olma ‘ışka
Kim insân sūreti hayvân degülsin
Bil ahî sendeki nâdim gönülse
Ser-gerdân olma ser-gerdân degülsin
İsmâ’îl mertebesini dilersen
Niçün ‘ışk yolına kurbân degülsin
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Başın oynamasun bu ‘ışk yolında
Gönül sen sâhib-i meydân degülsin
Kadîm sultân dâ’im sende mukîmdür
Kemâlün bil ahî noksân degülsin
Bu nakdi sultânun sende bulundı
Sana kim der gönül sultân degülsin
Gönül bu genci bulmasan özünde
Sa’âdet burcına mihmân degülsin
Gönüle girmesen Kaygusuz Abdâl
Henüz sen ‘ayyâr u fettân degülsin
		 -199Mefâilün MefâilünFeûlün
Ki rind-i harâbâtem üstâdem ben
Getür bi-küllî şarâbun dadam ben
Ben ol sâkî-i bâkînün elinden
İçerem câm-ı meyi dil-şâdem ben
Harâbat zemzemesinden uyandum
Dâne-i dâm komışam sayyâdem ben
Sana Mekke bana künc-i harâbât
Velî kim her makâmdan âzâdem ben
Yâre yâr oluram agyâra agyâr
Bilişe bilişem yada yadam ben
Gâhî Leylâ gâhî Mecnûn oluram
Gâhî Şîrîn geh olur Ferhâd’em ben
Ne Leylî’dür ne Mecnûn’dur bu vahdet
Bu resme ton biçerem hayyâdem365 ben
Âdem bu ton ile insân olupdur
Kamu sıfâtlar içinde zâtem ben
Kaygusuz Abdâl’am gam yimezem hîç
Muhibb-i hânedân-ı evlâdam ben
365

Metinde ‘hayâtem’ kelimesi vezinden dolayı ‘hayyâdem’ şeklinde yazılmıştır.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-200-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Derdile cânum yandı bu hicrâna düşelden
Bu ‘ışk hayâli sırr-ile bu câna düşelden
Her bir nefesüm gör ahî esrâr-ı Ene’l-Hakk
Dîvâneyem uş ‘ışk ile dîvâne düşelden
Genc-i ezelem sūrete insân ile geldüm
Pinhân geçerem bu cism-i vîrâna düşelden
Ben ol filânam sırr ile seyrâna gelmişem
İnsândur adum sūret-i insâna düşelden
Zerrem güneşe irişdi bi-küllî nûr oldı
Katre vücûdum deryâ-yı ‘ummâna düşelden
Geh bî-nişânem gâhî nişân cümle vücûda
Seyrân kıluram gerdiş-i devrâna düşelden
Âşinâlara sıdkile âşinâ olmışam
Bî-gânelere sıfât-ı bî-gâne düşelden
Bir anlayu bak gör ahî Kaygusuz Abdâl’am
Gamdan fârigam sohbet-i merdâna düşelden
		

-201-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül başumı hacun idesin sen
Bu hasret ile cigerümi hûn idesin sen
Fikrüm budur ‘aklum imâret ideyüm ben
‘Işk ile gönül bir dahı düzgün idesin sen
Var var i gönül ‘ışkun ile kime yitersin
Mecnûn ne ola Leylî’yi Mecnûn idesin sen
Fettâneligün var i gönül menşûr olupdur
Bu fitne ile çokları magbûn idesin sen
‘Işk ile gönül iki bükildüm haberün yok
Elif kâmetüm nice nûn idesin sen
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-202-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül bana dahı derd-i ser itme
Ayaga salup sen beni gerd ü gubâr itme
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı sen ‘ışk etegin tut
Ko ‘âr u nâmûsı ko gönül gel ber-dâr itme
Nice nice bu cevr ü cefâ ‘ışk sebebinden
Sen beni gönül ahî cânumdan bîzâr itme
‘Âşıklara halk ‘ışk içün gülmek ‘ayb olmaz
Efsâneyi ko sen i gönül söz fişâr itme
‘Işk gerek ise ‘aklı dahı’ışkla yâr eyle
‘Aklı uyudup cehlile nefsi bî-dâr itme
		

-203-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışka sen tüccâr gibi bakma
Yâr ol i gönül ‘ışka sen agyâr gibi bakma
Sâdık olanun kıblesi ‘ışkdur dü cihânda
‘Işka var ise ikrârun inkâr gibi bakma
Bu ‘ışk sözini cân ile yaz gönlün içinde
Bu deftere sen evrâk-ı ebter gibi bakma
‘Işk cefâsına her kişi sabr eyleyibilmez
Bu ‘ışk işine gözün aç her kâr gibi bakma
‘Işk-ı hakîkat fark ola bu ‘ışk-ı mecâzdan
Sen topalaga nâfeye ‘anber gibi bakma
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk belâsına sabır eyle
Her ne ki gele yoluna ‘ışkdan şükür eyle
‘Işka tolaşan halk ile başa varıbilmez
Ko halk sözini ‘ışk ile bir dem huzûr eyle
Eger dilesen ma’şûkıla vuslata irmek
‘Işka mürîd ol ‘ışkı sen özüne pîr eyle
Gel gel i gönül ‘âşıkisen cân u gönülden
‘Işka kuvvet ol bu yola nefsi hakîr eyle
‘Işk gelse başa çünki gönül egleyimezsin
Koy ahî gönül bârî bu sözi âhir eyle
		

-205-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk denizi taşdı gönülde
Dürr ü cevâhir oldı bakun mevci bu dilde
Sen ‘âşıkisen öz hâlüni ‘ışk ile hoşgör
Ne maslahatun var i gönül bu kâl ü kîlde
Teslîmligi tut yüzüni ‘ışka türâb eyle
Mekân mı tutar ‘ışk i gönül degme fodulda
‘Işkun nişânı kimde ise sâkî olur ol
Bu ‘ışkı gönül sorma ki olmaz her bahîlde
Her ‘akl-ı nâkıs noksân ola ‘ışkı ne bilsün
‘Işkun mekânın ister isen ‘akl-ı kâmilde
		

-206-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül sırrunı her bed-nâma virme
Sen ‘âkıl isen şâdlıgunı ki gama virme
Râzunı sakın sen i gönül çıkma kânûndan
Bu ‘ışk sırını bilmez olan âdeme virme
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Hâk it yüzüni ‘ârif olanun ayagına
Puhtelere vir sırrunı zinhar hâma virme
Dünyâ âhiret ya’nî ki bunlar ne dimekdür
Çün ‘ışk sana yâr oldı kamu ‘âleme virme
‘Işk ile senün râzunı sen sakla özünde
Her bir özini bilmez olan serseme virme
		

-207-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile vuslat taleb eyle
Geçer bu ‘ömür dünyâda bir ad taleb eyle
Oynat başunı ‘ışk ile bu meydân içinde
Sen bilmez isen yürü bir üstâd taleb eyle
Bu yolda câna kalma ki tâ ‘ışkı bulasın
‘Işkı bulıcak sıdkile himmet taleb eyle
‘Işk hazînedür çünki gönül cânda bulındı
Bu hazîneden gevher-i vahdet taleb eyle
		

-208-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile gönlün safâ eyle
Sâbit-kadem ol bu yola ahd ü vefâ eyle
Yâr yâr diye uş hasret ile haste-dil oldun
Derdüne gönül ‘ışk ile gel bir du’â eyle
Yâr gerek ise sana gönül‘ışk etegin tut
Bu hâm hayâl ü sevdâyı geç ko vedâ’ eyle
Nazüklik ile ‘ışk işini kimse başarmaz
Bu ‘ışk yolına varur isen bir yarag eyle
Hodbînlig ile ‘ışk kişinün eline girmez
Meskeneti tut kend’özün ‘ışka otag eyle
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-209-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Gel berü zâhid-i magrûz nâmûs u ‘âr eyleme
Secde kıl bu hüsne karşu dahı güftâr eyleme
Çün buyurdı Hakk ezelde üscüdû Âdem didi
Söz bilürsen budur ancak sözi seyyâr eyleme
Cümle gönülde melâik Âdem’e secde kılur
Gel sofî sen de secde kıl kendözün hâr eyleme
Küllî şeyde mevcûd oldı çünki Hakkun varlıgı
Gel Hak’ı hâzır görürsen hüsne inkâr eyleme
Bu hûr u gılmân dimegün maksûdı hûblar-durur
Hûblara münkir oluban yirüni nâr eyleme
Nice bir zerk-i sâlûslık fikr-i fesâd yat hayâl
Gel bu hûblar sohbetinde sözi fişâr eyleme
Gel bu hasûdlık kirinden gönlüni yu iy sofî
Taşranı yuyubani içüni murdâr eyleme
Hûblarun hüsni sıfâtın yaz cânun defterine
Dahı bu defterden özin nesne defter eyleme
Zühdüne tekye kıluban da’ne urma ‘âşıka
Gönlüni mûm gibi yumşat katı mermer eyleme
‘Ömrüni hûblar ile sarf ide görgil dünyâda
Hûb-cemâl katından özge yirü karâr eyleme
Kaygusuz Abdâl ögüdün sen sana vir dünyâda
Hûbları sevmekden özge işi ikrâr eyleme
		

-210-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül sen beni bu ‘ışkdan ayırma
Zulm itme bana sen i gönül kanuma girme
‘Ömrüm hâsılı dünyâda bu ‘ışk hâsıl oldı
Dek dur i gönül emegümi hîç yile virme
‘Işk ile benüm arama hîç kimsene girmez
Var sen i gönül özün içün sevdâ bişürme
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Dem-sâfa gönül dünyâda dîdâr ganîmetdür
Hoş gör i gönül ‘ömrüni sen hîç yire sürme
‘Âşık kişinün işi dâ’im ‘ışk ile hoşdur
Tur tur i gönül işüne var gâfil oturma
		 -211Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül başunı ko meydân içinde
Dür-dâne getür daldun ise ‘ummân içinde
Gavvâs didiler seni bu ma’nî denizinde
Ne buldun eyit bârî gönül bu kân içinde
Baş vir i gönül ‘ışkı koma başa varınca
Yazalar adun söyleyeler destân içinde
‘Işk ile özi yesîr olup ‘âşıka gülmek
Sıgmaya gönül bu fâ’ide insân içinde
‘Âşık olanun küfri bu hulk yahşı dimekdür
Bu küfri gönül saklamasun îmân içinde
		 -212Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül derdüni sen dermâna virme
Bu cân sırını sakla gönül bî-câna virme
Bedr oldı gönül ‘ışk ile çün eşkere sende
Sen kâmil isen sırrunı her noksâna virme
Baş ko i gönül ‘ışkı bilenün ayagında
Her bî-habere cânunı sen kurbâna virme
Âb-ı hayâtun kadrini Hızır bilür ancak
Bu şerbeti sen sakla gönül hayvâna virme
Her dem i gönül Mansûr-veş dirsin ene’l-Hakk
Sakın i gönül başunı bu meydâna virme

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

-213-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk bâzârında sücûd eyle
Terk it vücûdun ‘ışkı özüne vücûd eyle
Sen gaflet ile uykudasın geçdi bu devrân
Var vaktiyile kend’özüne bir kuyûdeyle
Sor ahî gönül bu ‘ışk ki Mecnûn’a ne kıldı
Sen kend’özüne Mecnûn oluban ögüt eyle
Aldanma gönül nakş u sūret bâkî degüldür
Bu hâlleri göresin i gönül vârid eyle
Kılma cânuna cihânı ko bâkî degüldür
Bu yolda gönül‘ışkı özüne umud eyle
		 -214Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül yâr sırrını agyâra virme
Sen kend’özüni dünyâda hîç deyyâra virme
‘Ömrün hâsılın çarh-ı felek gâfil olurlar
Nakdüni sakın sen i gönül‘ayyâra virme
Murdâr didi çün dünyâya seyyid hazer eyle
Hakk sevgüsini iy cîfe-i murdâra virme
Tanrı dahı bir ‘ışk dahı bir söz dahı birdür
İkrârı sakın sen i gönül inkâra virme
Bu ‘ışk sırını sen i gönül cân gibi sakla
Her bir özini bilmez olan ebtere virme
		 -215Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül kalma bu gaflet duzagında
Biliş ol i gönül kalma bu yad duzagında
Sen delü gönül ‘âşık olup ‘ışka düşelden
Yandum i gönül cevr ile mihnet duzagında
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Sırrunı fâş idüp yakanı yırtdı Ene’l-Hak
Tutılma gönül kalma bu fürkat duzagında
Vuslat olasın ma’şûk ile gide bu perde
‘Işk yolına düş kalma bu fürkat duzagında
Sakın i gönül ‘ışk ile sen oynama satranç
Tutmaya seni baydak ala mât duzagında
		 -216Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül hasret ile bagrumı yarma
Sulh eyleyelüm gel i gönül fitneye yorma
Ben senün içün nice nice hasret ü gâmgîn
Nâ-hak kanumı öldürüben topraga karma
Dâ’imâ gönül söyledügün sözün Ene’l-Hak
Berdâr ipini biz fakîrün boynına sarma
Hak sende dâ’im senün ile hemdem olupdur
Sen kend’özüni gel i gönül yok yire urma
N’ola fakîrem didüm ise dîvânesin sen
Dâ’imâ gönül benüm ile gavgâ başurma
		 -217Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül her dü cihandan güzâr eyle
‘Işk ile hemân özüni maksûd dîdâr eyle
‘Işkdur sa’âdet cümle başa devlet ü ikbâl
Var sen i gönül cânunı ‘ışka nisâr eyle
Sen dilerisen ma’şûk ile vuslata irmek
Var ‘ışk etegin tut sözi yiter fişâr eyle
Ne ‘akla muhib ‘ışka ne külli yâr olursın
Gör ma’şûka bak da’vîni de ol kadar eyle
Zâhir ü bâtın cümle sıfât Kaygusuz Abdâl
Şâhdur hakîkat özüni yiter şümâreyle
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		 -218Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül yüz yire ko cân nazarında
Hikmet haberin söyle bu Lokmân nazarında
Söyle sözüni şöyle ki cânlar bî-dâr olsun
Efsâne sözi söyleme sultân nazarında
Nâmûs şîşesin ur taşa gel ‘ışk etegin tut
Derdüne çâre iste bu dermân nazarında
Sor müşkilini ‘ışk ile hall ide ‘âşıklar
Yüz yire ko var bir kâmil insân nazarında
‘Işka mürîd ol bagla bilün beligi gözle
Sakla evüni sâhib-i erkân nazarında
		 -219Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışkı gör vahdet çemeninde
Genc oldı bu ‘ışk toptolu gönlüm vîrânında
‘Işk oldı sözi gönlüme bak dahı haber yok
Özge keleci kalmadı hergiz lisânında
‘Işk oldı pîşe gönlümün dahı pîşesi yok
Bu ‘ışk yazılur dâ’ima gönlüm dîvânında
Bu ‘ışkı diler gönlümi gör maksûdı ‘ışkdur
Dahı hâceti kalmadı kân u mekânında
Mecnûn kıssası kanumda efsâneye döndi
Hâlince ‘âşık oldı o dahı zemânında
		

-220-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk okı yüregüme atma
Yad endîşeler bârî gönül derdüme katma
Bir lahza zâhid zühd ü tâ’at bir dem ‘âşıksın
Koy ahî gönül zerk u sâlûslık bana satma
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‘Âşıklara halk ‘ışk içün gülmek ‘ayıb olmaz
Hoş var i gönül ‘ışk ile bu fikire batma
Var var i gönül ‘âşık isen ‘ışk etegin tut
‘Aklı uyudup gaflet ile nefsi uyartma
Senün murâdun ‘ışk ise ‘ışkı koma elden
Kadeh ile gönül efsâne sözleri uzatma
		 -221Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile bir dem niyâz eyle
Efsâne sözi kes ahî yiter dirâzeyle
Her bir müdde’î güldi bana ‘ışk belâsından
Ko ahî gönülsen dahı yiter dınâz eyle
‘Âşıklara bu ‘ışkı çü gülmek ‘ayıb olmaz
Fikri ko gönül gel berü endîşe az eyle
Ene’l-Hak urup Mansûr-vâr meydân içinde
Çagır i gönül ‘ışk ile bir ser-âgâz eyle
‘Işk içine hîç sıgmaya hîç ‘ucb u tekebbür
Kalenderîvâr ‘ışk ile tonun pelâs eyle
		 -222Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül baş ko bu sultân nazarında
Derdün var ise söyle bu dermân bâzârında
‘Işk etegini tut ki bu hemân ola maksûd
Hayvânlıgı ko gel gönül insân nazarında
Sen ‘ışkı koma cümle cihândan elüni çek
Maksûd hemân ‘ışk ola gönül cân nazarında
‘Işk bahr-ı muhît cümle ‘âlem katreye benzer
Katre ne ola deryâ-yı ‘ummân nazarında
Vîrân vücûdum ‘ışk ile genc-i ebed oldı
Gel gel i gönül genci gör vîrân nazarında
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		 -223Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül derd ile yandum tîmâr eyle
Hâlüme benüm bak ahî bir kez nazar eyle
Her bir nâşî bu ‘ışkda nükde taşın atdı
Billâh i gönül bu cefâyı muhtasareyle
‘Işkı göreli uşda dahı müyeser oldı
Nice ki direm sen gönül ‘ışkdan hazereyle
Var var i gönül mesken-i ‘ışk sende bulındı
Sen gaflet ile kalma özüni bîdâreyle
Maksûd hemân ol sırrunı sakın bî-haberden
Var sohbetüni ‘ışk ile leyl ü nehâr eyle
		 -224Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ârif isen bî-usûl olma
Teslîmligi tut ‘âşıkisen sen fuzûl olma
Koma elüni cehd ile dilber eteginden
Çün ‘ışk sana yâr oldı gönül hîç melûl olma
Dünyâ âhiret ‘ışk ile vücûda gelüpdür
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı sen kim ‘âkıl olma
‘Âşıklara halk kâ’idedür ta’ne ururlar
Sen ‘âşıkisen nâşî sözinden hacîl olma
Hâk it yüzüni ‘ışkı bilenün ayagına
‘Işkı tanımaz nâşî katında sebîl olma
		 -225Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk odıla cânumı yakma
Nâmûs şîşesin taşa çalup taşra bırakma
Ezelde gönül çünki sana ‘ışk nasîb oldı
Bu sırrı sakın zinhâr i her nâşîye çakma
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‘Işkla henüz âşinâlık eyleyimezsin
‘Âşıklık adın bârî gönül özüne dakma
Arsuz didi halk ‘ışka çü tâ’ne daşın atdı
Her nâşî gibi sen de gönül başuma kakma
Hercâyîlıgı koy ahî gel ‘ışk ile hor var
Her ne ki bu göz köre gönülsen ana akma
		 -226Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile sen ‘arbede kılma
Dek dur i gönül özüne kavgâ peydâ kılma
Bu ‘ışk hûyı ki ile şara melâmet itdi
Git bârî gönül dahı beni sen şüde kılma
Tolaşma gönül ‘ışka ki başa varımazsın
Öz elün ile kendü başuna kadâ kılma
Bir dem bana yâr bir sâ’at ‘ışka muhib olmak
Bu fitneleri bârî gönül arada kılma
‘Işk ile gönül çünki bârî birlige yitdün
Cefânı bana meyl ü vefânı yada kılma
		 -227Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül derdini sen dermâna virme
Cânun var ise ‘ışk sırını bî-câna virme
‘Işk hâsılı çün bî-vâsıta bitdi gönülde
Sen ‘ârifsin i bitmiş işi ziyâna virme
‘Işk gerekdür ‘ışkı gönül iy cân bigi sakla
Sen kâmilsin iy sırrunı her noksâna virme
İşiddün ahî ‘ışk i gönül Mansûr’a nitdi
Sen sakla dur iy başunı bu meydâna virme
Her bir zâhid-i ra’nâ sâlûs-ı ‘ışk n’eylesün
‘Işk küfrini iy sen ‘ârifsin îmâna virme
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		 -228Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışka ki yüzün türâb eyle
Ko yad hayâli ‘ışk ile işün sevâb eyle
Her bir bî-haber sana gelür ‘ışk belâsından
Utangıl ahî sen i gönül bir edebeyle
Ger dilerisen ma’şûk ile vuslata irmek
Yüregüni yâr ‘ışka cigerün kebâb eyle
‘Işk etegini tut gönül kurtul bu hayâlden
‘Işk ile dâ’im işüni ‘ayş ü tarab eyle
Var var i gönül râhat ile ‘ışk ele girmez
Derd ile biliş ‘ışka sen andan taleb eyle
		 -229Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül yâre sen agyâr gibi bakma
Her kara taşa incü vü gevher gibi bakma
Fark idicek ol her kişi ki yirlü yirince
Her bir câhile Ahmed ü Haydar gibi bakma
Bu ‘ışkı gönül sen sana gel dîn ü îmân bil
‘Işka var ise ikrârun inkâr gibi bakma
Devlet ider ‘ışk gönline burca togar ise
Cân ile gözet ol ay’ı bî-zâr gibi bakma
Cân göz ile bak ‘ışk yüzine var ise ‘aklun
Her bî-habere ‘âkıl-ı ebter gibi bakma
		

-230-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül hayâl ü efsâneye kalma
‘Işk gerek ise zînet-i zemâneye kalma
‘Işk ile biliş tâ ki gönül şâhbâz olasın
Baykuşdaki bu harâb ü vîrâneye kalma
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‘Işka tolaşan ‘âr ü nâmûs perdesin açdı
Sen dahı gönül nâmı ko nişâneye kalma
‘Âşık olana bî-gâneler ta’ne ururlar
Sen ‘ışk ile ol nükte-i bî-gâneye kalma
‘Işk sermâyesi bâkî olur ziyâna varmaz
Sen ‘ışkı gözet gevher-i dür-dâneye kalma
		 -231Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile feryâd ü âh eyle
Ko yâd hayâli ‘ışka özüni penâh eyle
Gel gel i gönül bâr-nişîn gâmgîn olursın
Cân ile bir ol ‘ışk ile özün ferah eyle
Bu halk-ı cihân sana gönül ta’ne ururlar
‘Işk ile bâri işüni bir yana sag eyle
Her bî-hâber’ışk ile hem-dem olubilmez
Bil kend’özüni ‘ışkı sen andan tamâ’eyle
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı gayrı dahı yokdur
Sen dahı gönül kend’özüne ‘ışkı şâh eyle
		 -232Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül her nâşîye râzunı virme
Her bir bî-hâber kalmışa sen özüni virme
Yâr dime gönül her kişiye kim yanılursın
Satamadugun kişiye sen özüni virme
Mîzân iledür ‘ışk nefesi mîzânı sakla
Herbir nâşînün eline terâzûnı virme
Bu ‘ışkı gönül şâhbâz-ı kuds-ı lâ-yezeldür
Evvel lâ diyen kişiye şâhbâzunı virme
‘Işka ‘ibâdet eyler isen bekle bu sırrı
Her bir cünübe sen gönül âbdestüni virme
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		 -233Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül bizüm ile kargaşa kılma
Bu hâm hayâli kend’özüne sen pîşe kılma
‘Işka düşene ta‘ne urur hem kim irişse
Bu sözleri sen kend’özüne endîşe kılma
Beni bıragup ‘ışk odına hasret ü gamgîn
Irakda turup sen i gönül temâşâ kılma
Her lahza beni ‘ışk ile melâmet idersin
Ben bir fakîrem cefâyı hadden aşa kılma
Terk eyle cânı ‘ışk etegin koma elünden
Meylüni gönül her safâsuz kulmaşa kılma
		 -234Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül cân ilini yagmâya virme
Zinhâr i gönül başunı bu sevdâya virme
Divşür ögüni sen i gönül Hakk’ı ki virme
Sakın özüni her bîhûde sevdâya virme
Yol eriyisen gel i gönül çıkma yolundan
İslâm’ını sen sakla gönül tersâya virme
Zinde dillere sırrunı sen söyler olursan
Her biri bî-haber olmış olan mürdeye virme
Sarrâflara çok kullık iden üstâd olupdur
Şâhbâz yirini sen i gönül kargaya virme
		 -235Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül delîl ü bürhân nedür anla
Cân dimenün i maksûdı ne cân nedür anla
Sen Hak evisin Hak’dan iy niçün haberün yok
Bu ev neyimiş evdeki mihmân nedür anla
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Hayf ki gönül kend’özüne sen şöyle gâfilsin
Gör ahî gönül derdüm dermânı nedür anla
Hakk’ı bil ahî iy ki gönül sende nihândur
Bir anlayu bak şu’le-i îmân nedür anla
Özüne yören mertebeni bilmek içün sen
Gör ahî gönül sözümi noksân nedür anla
		 -236Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül hem-nişînün iste cihânda
Bu gaflete sen tutıluban kalma yabânda
Sözi söyler isen gel i gönül ‘ışka söyle
Tâ her nefesün defter olup yazıla cânda
Senün nişânun vallah gönül kimsene virmez
Velî hayâlün toptoludur kevn ü mekânda
Niçün i gönül iki cihânda nazarun yok
Eglenmeyesin sen i gönül bunda vü anda
İki cihâna kalma gönül ‘ışkı taleb kıl
Kalma i gönül tutıluban sûd u ziyânda
		 -237Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül dîn yolına sen gâfil olma
Dînüni hâsıl eyle gönül bî-hâsıl olma
Uyuma gönül aç gözini dört yana bir bak
Divşür ögüni kend’özüne kem ‘akıl olma
Sen diler isen ‘ışk ile âşinâ olasun
Meskeneti tut zinhâr i gönül fuzûl olma
Hulkunı gönül Mustafâ gibi şîrîn eyle
Çirkin hevâyıla altun iken kara pûl olma
Cehd eyle hemân ‘ışk etegine elün irsün
‘Işk sâfî kılur seni gönül hîç melûl olma
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		 -238Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül sen sana bir togru yol iste
‘Aklun var ise usûl içinde usûl iste
Ser-gerdân olup kalma gönül mihnet evinde
Bul varmaga sen sana gönül bir delîl iste
Gayrı Hâlık’la gönül sen mu’âmele kılma
Ne ister isen vâcib odur Hakk’ı bil iste
Hem-nişînüni iste gönül sen bu cihânda
Bilmek diler isen Hak’ı ‘akl-ı kâmil iste
Şeytân gibi sen kend’özüni görme bu yolda
Yol var dir ise ‘ibâdetünden hâsıl iste
		 -239Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile bu haberi söyle
Nâmûsı kodun taşa mı çaldun ‘ârı söyle
Söyle ki gönül her sözi ‘akluna ziyândur
Hakk ile dâ’im eyledügün bâzârı söyle
Fişâr keleci beyhûde söze ne gerekdür
Söyleme dimen sen velîkin arı söyle
Gel gel i gönül bize nişân vir bî-nişândan
Şol peydâ nihân gizlü turan esrârı söyle
Ne söyler isen söyle gönül gel bu keremdür
Şol hüsün issi hulkı latîf hûbları söyle
		

-240-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül teni ko gel cân bâzârında
Cânlar satılur gör ahî cânân bâzârında
Her dem i gönül ‘ışk ile melâmet olursın
Assıyı koyup yürime ziyân bâzârında
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‘Işk meydânında başunı top eyle i gönül
İssi dilesen gel berü sultân bâzârında
Ger yâd dilesen cevrine sabreyle gönül sen
Derd dahı bile satılur dermân bâzârında
Sen sarrâf isen cevherî ol güheri bilgil
Ne assın ola ‘akîk ü mercân bâzârında
		 -241Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül hûblar elinden hazer eyle
Hikmetini hûblar ile kim muhtasar eyle
Dâ’imâ gönül bildügüni pîş idinürsin
‘Akıl katında gel ahî bir dem karâr eyle
‘Işk ile gönül şem’ ü çırak gibi yanarsın
Billâh i gönül bir dahı bana nazar eyle
‘Işk zülfikârın çünki gönül elüne aldun
Nefs-i zâlimün boynına ur bir hüner eyle
Terk it i gönül cism ü cânı cihâna kalma
Zinhâr i gönül ‘ışk ile her dem bazar eyle
		 -242Müstef’ilün Fe’ilâtün Müstef’ilün Fe’ilâtün
İy ‘ışk delüsi olan niçün delü oldun sen sende
Ol seni delü kılan ‘ışk delüsi sendedür sende
Yaragun iy toludur Hak kim söyler çünki bunda
Hîç gözlere o görinmez kim biline bu nişânda
Her kim seni ki gördüm dirse gerek oda yakalar
Ol kim sana bu seg iy gelür ne dînde ne îmânda
Meyhânelere ki vardum yir bulamadım i sensüz
Yine sana ki sataşdum meyhânede bu külhânda
Bir niçesine kaç virür niçesine bu tûtdur
Kaçanla bile kaça tuta söyle bunı tutanda

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Cümle câna cân olmışsın cümlede pinhân olmışsın
Cümle ‘âlemün oldurur bu sermâye vü dükânda
Cümle sıfâtun ol cümledeki gizlü hikmet ol
Cümlesi anı ki söyler oldur sözi bu lisânda
Yâ sen i Kaygusuz Abdâl neden delü ki olmışsın
Ne ‘akl u fikr kılasın bu hikmeti böyle tuyanda
		 -243Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Kime ki Allâh virür anı temiz dirlik ola
Ma’nîde ayru degül ol ki Hak’la birlik ola
İl yavuzlık itmek ol nâmerdlerün ki işidür
Pâzûlıgla erlik eyle erligün erlik ola
Toğrulıgun er yolında ol Hakı görd’eşkere
Her şeye keç nazar olmak yolda münkirlik ola
Cehlile zulmete düşme gözün aç bak iy tâlib
Evliyâ hakkına inkâr Hakka taksîrlik ola
Sıdk ile kendü işini temiz eyleyen kişi
Dirligi kendü hâline gör ne gaddârlık ola
Hakîkat mürşid öninde özini bilen kişi
Yol içün âzârlanursa hâşâ bî-zârlıg ola
Hakka ‘‘âsî ere münkir kendüsi hîç olduğı
‘Işk yolında eyleyüben her kişi darlıg ola
Sıdk ile cân gözin aç ki Hakkı görübilesin
Dosta düşmanlık vire kim ol sehâ dirlik ola
Hak yolında ihlâs ile lutf u kerem isteyen
Yapmaya gönül sınugın işi mi’mârlıg ola
Bu kullıgı kabul iden Kaygusuz Abdâl gibi
Hemîşe gönli içinde toptolu varlık ola
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		 -244Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Ol şâh-ı kadîm senün ile oldugın anla
Gönlüne senün ‘ışkunı toldugını anla
Ol senün ile ezelîden bile gelindi
Her lahza sana lutf u kerem kılduğın anla
Sen kendözüni bilmek içün taleb idersen
Özin bilenün mertebesin n’olduğın anla
Ol lutuf ıssı kân-ı kerem öz kereminden
‘Işk eli-y-ile âyîneni sildügin anla
İnsân isen ahî ‘aklunı dir gözin aç bak
Bu yolda nedür yol erinün bildügin anla
Gavvâslık idüp ‘ışk eri bu bahr-ı muhîte
Maksûd ne-y-imiş bu denize daldugın anla
Yetişmek içün yol erinün mertebesine
Yegânelerin hamd idüben bildügin anla
Pâk eyleyicek gönlini efsâne hayâlden
İlhâm ile ol pâdişâhun geldügin anla
Gönlüni meger gayr-ı Hak’a virdi cihânda
Menzil gözeden yolda niçün kaldugın anla
Hoş gör bu demi ‘ârif isen Kaygusuz Abdâl
‘Ömrün çiçeği tâzeyiken soldugın anla
		 -245Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Vücûdun ne biter cân olmayınca
Yaraşmaz şehre sultân olmayınca
Kulıyla sultânun mertebesine
Varılmaz lutf-ı ihsân olmayınca
Eger bu kimseye kısmet degüldür
Delîl eyyâm-ı devrân olmayınca
Kaçan biter bu gül vahdet bâgında
Meziyyet kâmil insân olmayınca
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Murâdı ma’lûm olmaz bu beyânun
Sıfât-ı dût bu düşmân olmayınca
İy bu vahdet bâgına yol bulanlar
Bir olmaz katre ‘ummân olmayınca
Kaçan gelsün dile bu dürr-i vahdet
Anun gönlinde bu kân olmayınca
Gel iy vahiy bilen bir nazar eyle
Delîl olmaya bürhân olmayınca
Melekût bâgçesindeki tâvûslar
Yaraşmaz ahî cevlân olmayınca
Küfr kaçan kosun yakanı elden
Senün maksûdun îmân olmayınca
Kaçan âşikâr oldı cân vücûdda
Vücûdı küllî vîrân olmayınca
Şehidlik mertebesine irişmez
Bu ‘ışk yolında kurbân olmayınca
Yahyâ menziline kaçan irişsin
Anun gözleri giryân olmayınca
Yâ ne bilsün nedür Mesîh dimeklik
İsâ nefeslü ol cân olmayınca
Ne bilsün ‘ilmini Eflâtun’un ol
Refîkı yolda Lokmân olmayınca
Mürüvvet bâzârında kabul olmaz
Delîli şâh-ı merdân olmayınca
Bal ü yag helvâ derdine düşdi gönül
Hoş olmaz derde dermân olmayınca
Yine nazlandı bu Kaygusuz Abdâl
Yimez helvâyı büryân olmayınca
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-246-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
‘Ârif isen ki her nâşî özüne hem-dem eyleme
Hem-dem olup nâ-dân ile özüni bed-nâm eyleme
Cehlüni ko cân u dil ol bî-haber olma ‘âkıl ol
İşün sakın nâ-dân gibi puhte iken hâm eyleme
Hem-dem ü hem-râh olmaga bir kâmil insânı gözet
Kem-ile hem-nişîn olup kendözüni kem eyleme
‘Işk yolına varur isen ‘ışkı bilen kişiye var
Her câh ile hem-râh olup gönlüni pür-gâm eyleme
‘Işk erinün tut etegin nûr-ı tecelli göresin
Cehlile zulmete düşüp ki subhı ahşâm eyleme
‘Işk iledür iki cihân ‘ışk iledür bu cism ü cân
Bu ‘ışkı inkâr idenün katında ârâm eyleme
Sır u ibdâ’ âdemdedür cümle sıfât âdemdedür
Mertebesin bil âdemün cümleye derhem eyleme
Sendedür ol kân-ı mekân ki kendü hâlüne bürün
Bu dünyâda özün sen âbâd eyle derhem eyleme
Gelgil eğer ‘âkıl isen bu ‘ışk ile Halîl isen
Bahr-ile var ‘ışk yolına hîç hây u hışmı eyleme
Mürşid dilersen eger özin bilen kişiye eri
Özini bilmez adamı özüne imâm eyleme
Kaygusuz Abdâl ‘ışka sen ki cân ile mu’tekidsin
Başunı evine ‘ışk-ile da’vî harâm eyleme
		 -247Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Şem’-i cemâlün nârına pervâneyem yine
Mest ü şûrîde ‘âşık-ı dîvâneyem yine
Sen Leylî sıfât hüsnüne magrûr u mukayyed
Ben Mecnûn ile hem-sâye hem-hâneyem yine
Saçun gibi bu zulmet-i kavgâya düşmişem
Zülfün tegi uş perîşân-ı şâneyem yine
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Âşinâlara sıdkile âşina olmışam
Bî-gânelere gör ki ne bî-gâneyem yine
Genc-i ezelün haznesi gönlümde bulundı
Genc saklamaga gör ki ne vîrâneyem yine
Ezel cân iken vatanum meyhâne küncidür
Bugün dahı kim uş rind-i meyhâneyem yine
Geldi zemâne benümle Kaygusuz Abdâl’am
Bend-i ahbâr-ı peyrev-i zemâneyem yine.
		

-248-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Gel berü ben yâri gördüm söyleme
Ol şâh-ı ‘ayyârı gördüm söyleme
Cümle nakş u hayâl içinde bile
Sâhib-i her-kârı gördüm söyleme
Deryâ-yı vahdetde vuslat şevkıle
Ol vâhid gevheri gördüm söyleme
Küllî benem tınma kimse tuymasun
Şehrümde tarrârı gördüm söyleme
Vücûdum mülkine toldı ser-be-ser
Ol Şâh-ı sâlârı gördüm söyleme
Put-hâne Ka’be dimegün aslı ne
Neyimiş mikdârı gördüm söyleme
Zulmât içinde bile mevcûd imiş
Ol nûr-ı envârı gördüm söyleme
Gün gibi gönlüm içinde eşkere
Nihânî esrârı gördüm söyleme
Kaygusuz Abdâl didügi bir imiş
Yâr ile agyârı gördüm söyleme.
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-249-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Biz ol cân-ı yegâneyüz yegâne
Ne bilsün bizi her nâşî-bî-gâne
Sâkî bize tolu sundı kadehi
Delürdük ‘ışk ile olduk dîvâne
Dîvâneyüz dîvâneye kalem yok
Dahı bize ne sakal u ne şâne
N’ola sūretümüz vîrân görinse
Biz ol genc-i kadîmüz bu vîrâna
Ki şehbâz lokmasın şehbâza sungıl
Şekeri tûtîye fasîh lisâna
Biz ol bülbüllerüz dost bâgçesinde
Seyrâna gelmişüz bu gülsitâna
Bizüm içün döner bu çarh-ı gerdûn
Bize kullık ider devr ü zemâne
Tâlibün menzili bize dikendür
Nişân bizüz hemân ol bî-nîşâna
Bizi gören bizim mertebemüzden
Hâlini anlaya ‘âkıl u dânâ
Gerçek ‘âşık olan bu ‘ışk yolında
Câna kalmaz ne kalsun hânumâna
Sarâyî’nün sadâsın işidenler
Sa’âdeti yarı kılsa uyana
		

-250-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Ol şâh-ı kadîm senün ile oldugın anla
Gönlüne senün gelübeni toldugın anla
Ol senün ile ezelîden bile gelüpdür
Her lahza sana lutf u kerem kıldugın anla
Bilün çün i sen kendözini taleb idersin
Özin bilenün sırr-ı nefsi n’oldugın anla

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Ol lutuf isi kân-ı kerem öz kereminden
‘Işk eli-y-ile âyîneni sildügin anla
İnsânsın ahî ‘aklunı dir gözüni aç bak
Bu yolda nedür yol erinün buldugın anla
Gavvâslık idüp ‘ışk eri bu bahr-i muhîtde
Maksûd ne imiş bu denize taldugın anla
Yetişmek içün yol erinün mertebesine
Bî-gânelerün cehd idüben bildügin anla
Meger ki özün bildi Hak’ı buldı özinde
Şâdîlik idüp ‘ışk erinün geldügin anla
Pâk eyleyicek gönlüni efsâne hayâlden
İlhâm-ile ol pâdişâhun geldügin anla
Gönlüni meger gayr-ı Hak’a virdi cihânda
Menzil gözeden yolda niçün kaldugın anla
Hoş gör bu demi ‘ârif isen Kaygusuz Abdâl
‘Ömrün çiçegi tâzeyiken soldugın anla
		 -251Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Gel berü zâhid-i magrûr nâmus u ‘âr eyleme
Secde kıl bu hüsne karşu dahı güftâr eyleme
Çün buyurdı Hakk ezelde v’escüdû Âdem didi
Söz bilürsen budur ancak sözi mi’yâr eyleme
Cümle göklerde melâik Âdem’e secde kılur
Gel sofî sen de sücûd kıl kendözün hâr eyleme
Küllî şeyde mevcûd oldı çünki Hakk’un varlıgı
Gel Hak’ı hâzır görürsen hüsne inkâr eyleme
Bu hûr u gılman dimegün maksûdı hûblar-durur
Hûblara münkir oluban yirüni nâr eyleme
Nice bir zerk ü salûslık fikr ü fesâd-ı hayâl
Gel bu hûblar sohbetinde sözi feşâr eyleme
Gel bu hasûdlık kirinden gönlüni yu iy sûfî
Taşranı yuyubanı içüni murdâr eyleme
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Hûbların hüsn ü sıfâtun yaz cânun defterine
Dahı bu defterden özge nesne defter eyleme
Zühdüne tekye kıluban ta’ne urma ‘âşıka
Gönlüni mûm gibi yumşat katı mermer eyleme
‘Ömrüni hûblar ile sarf idegör gül dünyâda
Hûb-cemâl katından özge yirde karâr eyleme
Kaygusuz Abdâl ögüdün sen sana vir dünyâda
Hûbları sevmekden özge işe ikrâr eyleme.
		 -252Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Başladı ki bu ‘ışk beni kendözine kul eyleye
Devlet anun ki ‘ışk anı kullıga kabûl eyleye
‘Işkdur bana mürşid olan yüzümde şer’-âver olan
Hâşâ ki ‘ışk ben fakîrün nefsini fuzûl eyleye
‘Âkıllara kuvvet olur ‘ârife küllî zât olur
Gerek ki ‘ışk gâfillerün hâlini müşkil eyleye
‘Âriflere cândur bu ‘ışk Kâdir’den ihsândur bu ‘ışk
Kâmillerün ‘aklın gerek ‘ışk dahı kâmil eyleye
Münkirlere zulmât ola mahbûblara kuvvet ola
Tâliblerün tâ’atini hazretde makbûl eyleye
‘Işkun dahı bir nişânı her kime irişdi-y-ise
İkrârile kullık idüp gönüllere yol eyleye
‘Işka boyanmayan kişi ‘ışk ile yanmayan kişi
Noksânlıgı kâmillere kâle kâl kulı kul eyleye
‘Işk erinün hüneri bu cânında küllî varı bu
Komaya bu ‘ışk etegin nefsini ma’zûl eyleye
‘Işk yolına düşsem diyen ‘ışk ile bilişsem diyen
Hayrân ola bu ‘ışk ile’aklını Behlûl eyleye
‘Âkıl olan kâmil olan menzili cân u dil olan
Sıdk u safâla varlıgın ‘ışk yolına kül eyleye
Kaygusuz Abdâl yandugı ‘ışk yolına özendügi
Bu ‘ışk ile her dem diller işini ma’kûl eyleye
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		 -253Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Oldur ‘âşık‘ışk yolına cânını kurbân eyleye
Hayvân sıfâtın terk ide özini insân eyleye
Ahmed gibi ‘ârif ola öz hâline vâkıf ola
Sıdk u safâla gönlini tevhîde mekân eyleye
Gönlinde tevhîd bâgını ‘ilm-ile âreste kıla
Yaka bu yâd endîşenün şehrini vîrân eyleye
Bel baglaya merdân gibi musaffâ ola cân bigi
‘Akl-ı kâmil insân bigi küfrini îmân eyleye
‘Aklın dire tagıtmaya Hakk’ı ana unutmaya
‘Işk ile küllî varlıgın özine fermân eyleye
Küllî vücûdın nûr kıla turdugı yiri Tûr kıla
Hakk’ı bile sabır kıla gönlinde pinhân eyleye
‘Ârif dâ’im vahdetile âreste kıla tevhîdi
Câhil kişi kesretile işini noksân eyleye
Bu hikmeti bilen kişi bu varlıgı bulan kişi
Hâşâ ki ol nâ-dân gibi özin perîşân eyleye
Küllî Hak’un varlıgını kendü vücûdında bulan
Şükr ide ol bu şevk-ile hem cismini cân eyleye
Kaygusuz Abdâl özini bildi nedür kendözini
Bes bir nice hasret-ile feryâd u efgân eyleye
		 -254Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Rûşen olan kişi dâ’im ‘ışk ile bâzâr eyleye
Sıdk u safâla gönlüni kendözine yâr eyleye
Özin bilen insân mıdur kâmil midür noksân mıdur
Özin bilen kişi hâşâ bî-hûde güftâr eyleye
Lâf urmaya alçak ola erenlere müştâk ola
Allâh yolında ‘ışk ile varını girdâr eyleye
Cümle sözi Hak’dan gele ma’nîle el-Hak diye
‘Aklun cânın bu ‘ışk ile ma’nîde nessâr eyleye
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‘İbret-ile öz hâlini anlaya kim nedür özi
Hikmet-ile öz derdine ‘ilâc u timâr eyleye
Mutlak Hak’ı bulan kişi kendözini bilen kişi
Gaflet içinden ‘ışk ile’aklını bî-dâr eyleye
Hakk’ı ‘ayân görmek içün gayr-i Hakk’ı terk ide ol
Bu ‘ışk yolın varmag içün özin sebük-bâr eyleye
Bu yolda menzile yite düşmişlerün elin tuta
Yolda kalan miskînlere ma’nîle ihbâr eyleye
Hakk’ı bile fâş itmeye sâkin ola cûş itmeye
‘Ahdi çın ola ‘ışk ile kavlinde karâr eyleye
Fikri dâ’im ma’bûd ola her bir sözi tevhîd ola
Cümle cihânun gün gibi hâline nazar eyleye
Kaygusuz Abdâl ‘ışkı sen baş göz ile gözetmegil
Tâ ki bu ‘ışk şevki senün gönlüni gülzâr eyleye.
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-Y (i)		 -255Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül yarışalum ko ahî cengi
Yohsa i gönül yire salaram nâm u nengi
Sabr idemezem ‘ışka gönül hîç tâkatum yok
Câhile ki sorsan göricek bir şûh u çengî
Vallah i gönül senün ile ‘ışk belâsından
Şehr ehli lakab koydı ki dehr-i bî-direngî
Sabr idemezem ‘ışka gönül hîç tâkatum yok
‘Işk ugrayıcak zebûn ider şîr ü pelengi
Ben bir fakîrem ‘ışka gönül sabr idebilmem
Cûşa getürür ‘ışk i gönül bahr u nehengi
		 -256Mef’ûlüMefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Ben bir ‘inâyet yârdan umdum nâ-gehânî
Ger olmaz ise terk iderem nâm u nişânı
‘Ârun nâmusun terkin urup ‘ışka dolaşdum
Sevdüm ne diyem ben dahı şol leb ü dehânı
Yüzün güneşi âfitâbı zulmeti sürdi
Saçun kokusı virdi yile müşg-i Hıtânı
Tal’atına mâh müşterîdür hüsnine hurşîd
Kim sevmiye şol hüsn-i Yûsuf hulk-ı Hasânı
Gönül tapuna vireliden Kaygusuz Abdâl
Düşdi ayaga kalmadı hîç nâm u nişânı
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		 -257Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül cânumuza cân yine geldi
Şol bedr-i münîr kıble-i îmân yine geldi
Şol ki cân ile cümle ‘âlem ana ‘âşıkdur
Şol hüsn iyesi revnak-ı gülşen yine geldi
Şol nûr-ı ebed ay u güneş andan alur nûr
Şol şem ü çırak delîl ü bürhân yine geldi
Şol ki bu kamu cân u gönül bana ‘âşıkdur
Şol kamu sehâ edeb ü erkân yine geldi
Sen derdlüyisen gel i gönül çevre gözetme
Zahmuna tîmâr derdüne dermân yine geldi
		 -258Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül‘ışk okına cân nişân oldı
Cân gitdi meger bu ‘ışk vücûdumda cân oldı
Sevindi gönül ‘ışkı göreli şâdümândur
‘Akluma bakun ‘ışk ile nice vîrân oldı
Vuslat sebebi ‘âşıkile ma’şûka ‘ışkdur
‘Işka irişen kişi gönül câvidân oldı
Her bir kişiye mertebe sunuldı ezelde
Mertebe gönül sana dahı’ışk hemân oldı
‘Işk sana nazar itdi gönül ‘ışkla bu ne kim
Her bir nefesüm anun içün armagân oldı
		 -259Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül gör ki ne kutlu sâ’at oldı
‘Işkı göreli ‘akluma bak nice mât oldı
Gerçek ‘âşıkun kalbi hakîkat-i ‘ışk turur
Her kim i gönül ‘ışkı yirerse la’net oldı
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‘Işka i gönül ‘âşık olan olmaya münkir
Gerçek ‘âşıkun işi dâ’im heyhât fât oldı
Delürdi gönül delüligi külli belürtdi
‘Işka düşeli gör nice Mecnûn-sıfât oldı
Sen delü gönül beni koyup ‘ışka uyaldan
Zühd ü tâ’atüm gör ki bu niçesi kat oldı
		

-260-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk odı cânumda dâg oldı
Dâg üstine dâg bu hikâyet hûb-yār oldı
Ben zâhid idüm şöyle fârig kendü hâlümde
Gönlümi görün bu ‘ışk odına ocak oldı.
Akar idi gönlüme bu gör ‘ışkı göricek
Kâf dagı gibi büyük iken yavrucak oldı.
İy’ışkı bilen gönlümi gör ‘ışkı görincek
Yok dir iken ‘ışkı göreli ittifâk oldı
Her kim nâ-gehân bencileyin ‘ışka bilişdi
Tutuldı nâ-gâh ‘ışk ipi boynında bag oldı.
		

-261-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül nâşî gibi yirme bu ‘ışkı
Tor dutma gönül başunı vir virme bu ‘ışkı
Özini bilen kişi bilür ‘ışkı ana sor
Her biri bî-haber’âkıle sorma bu ‘ışkı
Bu ‘ışk kadîm ü nûr-ı ebed-i lâ-yezâldür
Her nesne gibi sen i gönül görme bu ‘ışkı
‘Işk fikri gönül ruhânîdür cismine bakma
Yanlış hayâle sen i gönül karma bu ‘ışkı
Cüst ol i gönül ‘ışk ile süsüz niçün itdün
Baş vir i gönül başa ilet turma bu ‘ışkı
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		 -262Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk sana çün kim nasîb oldı
Hoş gör i gönül ‘ışk sana çün kim habîb oldı
Sen zâhid idün tâ’atün niçün anda kim dek
Vallah gönül ‘ışkla işün n’içün ‘acîb oldı
Var var i gönül ‘ışk kademinde sücûd eyle
Bu ‘ışk i gönül derdüne çünki nasîb oldı
Fâş oldı gönül fikr-i hayâl zerk ü sâlûslık
‘Işk ile işün vallahi gönül habîb oldı
Birdür halâyık cümle bu ‘ışk ile diridür
Gönüllerde milk dahı bu ‘ışka tâlib oldı
		 -263Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk belâsı beni eritdi
Pes ola gönül cefâ yine cânuma yitdi
Gönlüm hemîşe ‘ibâdete meşgūl olurdı
‘Işkı göreli tesbîh ü zikrümi unutdı
‘Işkı ko diyü bana gönül nasîhat eyler
Kurtılımazam ‘ışk beni bir duzaga tutdı
‘Işk da’vîyi bana gereklü görenler iver
Yüzüm suyunı dökdi yire topraga katdı
		 -264Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül bana bu ‘ışk havâle oldı
Bilmen ki gönül bana bu ‘ışk ne belâ oldı
Ben bir fakîrem şâkir idüm kendü hâlümde
‘Işk dahı benüm başuma bir meşgâle oldı
‘Âkıl kişinün işi dâ’im ‘ışk-ı mecâzdur
‘Işk-ı hakîkat kimdeyise budalâ oldı
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‘Işkı tanıyan kimse ki insân-ı kâmildür
Bilmez kişi bu ‘ışkı gönül gûsale oldı
Evvel göricek ‘ışkı ‘akıl gitdi başumdan
‘Işk ile gönül şindi işüm bir salâ oldı
		 -265Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ömr-i câvidân ele girdi
Ya’nî gönül ‘ışka nâ-gâh insân ele girdi
Yanmışdı cânum ‘ışk ile gönül belâsından
Şükür ki bârî derdüne dermân ele girdi
Bu ‘ışka gönül cân ile sen ârzû kılurdun
Oyna başunı ‘ışk ile meydân ele girdi
Hicrân belâsı ‘ışk ile çün vuslat olupdur
Şükr it i gönül çünki bu devrân ele girdi
‘Âşıka bu ‘ışk devlet-i genc-i sa’âdetdür
Hoş gör i gönül sermâye dükkân ele girdi
		

-266-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk eli kulagumı burdı
Yakdı cigerüm yüregüm üstinde dâg urdı
Budur hâlüm uş ben ne diyem ‘ışkı görelden
Gönlümi târâc cân ilini yagmâ buyurdı
Bu gönlümi gör hîç bana şefâ’ati yokdur
‘Işkı özine sultân idüp kullıga turdı
Ben hâlümi gönül belâsından ki ayırdum
Cevr okın atar ‘ışk ile mihnet yâyı kurdı
Bana melâmet taşını halk atalı günden
Gör ki ne kalur bu gönül ‘ışk ile kudurdı
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		 -267Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile maksûd hâsıl oldı
Gönül dilegi ‘ışk-idi ‘ışka vâsıl oldı
Gör gör i sâlik ‘ışk ile bu gönlüm içinde
Uyandı bu ‘ışk çırağı şem’ ü delîl oldı
Keşf oldı bana iki cihânda bu ne ki var
Andan biri ki ‘ışk ile gönlüm kâ’il oldı
Bu delü gönül ‘ışk ile vuslata irelden
Gitdi namûsum ‘ışk ile varum sebîl oldı
Didi ki sakın gönlüme bu ‘ışka tolaşma
İşi dâ’imâ benüm ile kâl ü kîl oldı
		 -268Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül nûr-ı îmân sende bulındı
Revnak-ı cihân maksûd-ı cân sende bulındı
Bu ‘ışk-ı mecâz her kişide hâl hâlince
‘Işk-ı hakîkat yine hemân sende bulındı
Ahmed söziyle vâ‘d-i ebed sende nihândur
Ol sırr-ı ezel kân u mekân sende bulındı
Sen kend’özüne gel i gönül her yana gezme
Bu şâhid-i gayb sırr-ı nihân sende bulındı
Bu ‘ışkı sebeb eyleyene sıdkile bakdum
Ol bî-nişâne nâm ü nişân sende bulındı
		 -269Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül başuma bu ‘ışk yine geldi
Bu derd ile uş tutdı cigerüm yana geldi
Bunca nasîbi gönlüme hîç fâ’ide kılmaz
Baş açdı bugün ‘ışk ile bu meydâna geldi
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Kuşanmış idi beline tersâ bigi zünnâr
‘Işka ireli barışı gör imâna geldi
Sarrâflık idüp incü-fürûş olalı ‘aklum
Gönlüm sadefi içine ‘ışk dür-dâne geldi
Geçmişdi gönül külli cihân sevdâlarından
‘Işkı göreli gör ki nice kıvana geldi
		

-270-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışkı bilen külli cân oldı
Her düşvâr işüm ‘ışk ile gör ne âsân oldı
Bu ‘ışk ile ben bilişeli mertebe buldum
Küfrüm dahı bu ‘ışk ile nûr-ı îmân oldı
‘Işk bana delîl olalı ben vuslata irdüm
‘Ömrün hâsılı gör ki nice câvidân oldı
‘Işk oldı varum külli bu vücûdum içinde
Her lahza gelüp dilüme ‘ışk tercemân oldı
‘Işkdur dâ’imâ tolu bu gönlüm sarâyında
Cânumda biter ‘ışk ile gevher-i kân oldı
		 -271Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile cânum âzâd oldı
Terk itdi kamu efsâne sözleri yâd oldı
Fikr ü hayâli gönlümün ‘ışkdur dü cihânda
Geçdi kamudan özi bu ‘ışka mürîd oldı
Agyâr müdde‘i söz içün hergiz melûl olmaz
Bu delü gönül ‘ışk ile gör nice şâd oldı
Sanki melâmet itdi bu halk ‘ışk belâsından
Sabr itdi gönül gör nice derviş-nihâd oldı
Agyâr cefâsı gönlümi ‘ışkdan cüdâ kılmaz
‘Işk ile gönül âşinâ ezel ebed oldı
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		 -272Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile işüm temiz oldı
Perde aradan gitdi bu ‘ışk yüze yüz oldı
Şek tutma ki sen ma’şûk ile vuslat olursın
Bu yolda sana çün gönül ‘ışk kılaguz oldı
Gönlüm hemîşe sûfî-sıfât tesbîh iderdi
‘Işkı göreli ‘ışk ile gör ne kutuz oldı
Cândur bahâsı ‘ışkı sen kadrin bilene sor
Bu ‘ışk i gönül nâşî katında ucuz oldı
Cânumda bu ‘ışk od’ı yanaldan hâlüme bak
Sulandı gözüm yaşıyla agzum susuz oldı
		

-273-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül derd ile dermân yaraşur mı
‘Işk olmayıcak insâna insân yaraşur mı
Sen insân isen hayvân ile hem-nişîn olma
Hem-nişîn içün insâna hayvân yaraşur mı
Gönlümde bu ‘ışk bahr-i muhît mevci bu sözdür
Mevc olmasa bu deryâya ‘ummân yaraşur mı
Gönlüme bakun ‘ışk odı pinhân idinüpdür
Andaki ‘ışk dûdı ola pinhân yaraşur mı
Benüm bu vîrân gönlüme ‘ışk genc-i kadîmdür
Genc olmasa bu vîrâna vîrân yaraşur mı
		 -274Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Gel gel i gönül ‘ışk ile tenüm câna döndi
Katre vücûdum gör ki nice ‘ummâna döndi
Terk itdi kamu efsâne sözlerden âzâddur
Bu ‘ışk nûr ile gönlüme bak sultâna döndi
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Sen ‘ışk ile hoş kendü işünde firak dersin
Derd ile benüm cigerüm külli kana döndi
Her gice işüm subha degin âh u figândur
Gözümden akan yaş i gönül tûfâna döndi
Bu ‘ışk ile sen vallah gönül ‘imâret oldun
Velî ki benüm vücûdum uş vîrâna döndi
		 -275Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül deryâ-yı vahdet cûşa geldi
‘Işkı gör ahî mevci başumdan aşa geldi
Tekin degülem ‘ışka esîr anlayıbak bir
‘Işkdandur ahî cümle ‘âlem cümbişe geldi
Kısmetden alup cümle vücûd kavl-i elestden
Bu güni gönül her birisi bir tuşa geldi
Her bir kişiye nasîbi ezelde sunıldı
Sen ‘ışkı koma çünki gönül ‘ışk başa geldi
Ben n’eydügümi ‘ışk ile ‘âşıklar esirger
Hayvâna işüm gör ki nice temâşâ geldi
		 -276Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül gör ahî bu ‘ışk bana n’itdi
‘Işka düşeli ‘âr u nâmûsum yile gitdi
Ben ne kılayın gönül ile beni ögütlen
‘Işk ile gönül kaynayuban birlige yitdi
‘Işkı göreli ‘ışk ile hoş safâsı vardur
Gönlümi görün ben fakîri külli unıtdı
Sevdâlarını terk idüben kodı elinden
Bu deli gönül ‘ışk etegin ‘‘ışk ile tutdı
Nasîhat idüp nasîhatüm hergiz işitmez
‘Işk ögüdini gönlümi gör ne tîz işitdi
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		 -277Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlü
Var var i gönül‘ışk odı dükkânumı yakdı
‘Işkı göreli gönlümi köz içine yakdı
Gönlümi görün benüm ile yargusı eşdür
‘Işk zencîrini şöyle nâ-gâh boynuma dakdı
Ben kime diyem derdümi bu gönül elinden
‘Işkı gözi nâmûsumı ki yire bırakdı
Bu ‘ışk odına beni yakan külli gönüldür
Hem yine gönül ‘ışkı benüm başuma kakdı
‘Âşık olana bu nasîhat hîç fâ’ide kılmaz
Aslı gönülün ‘ışk idi aslına uyakdı
		 -278Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül‘ışk od’ı cânumda uyandı
Bu ‘ışk odınun cefâsı cânuma boyandı
Gönlümi görün ‘âr u nâmûs kodı elinden
‘Işkı göreli külli bu cihândan usandı
‘Işk zencîrile gönlümi gör bagladur iken
Ussı mı kalur çünki delü bagda boşandı
‘Işk ile gönül bileyimiş milk-i ebedde
Bu ‘ışk i gönül aslıdur aslına özendi
‘Işk ile gönül ‘akluma da dîvâne eyler
İşledi gönül öz işini bana mı tandı
		 -279Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül gör ki bu ‘ışk bana ne kıldı
Gönlüme Yaradan zikir ü tesbîhi kaldı
Unutdum ahî tesbîhümi ‘ışkı görelden
Fikrümdeki bu ‘ışk ile ben kamu tagıldı
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Başını kodı ‘ışk ile bu meydân içinde
Ene’l-Hak urup dilberi zülfinde salındı
Virme ki gönül ‘ışka yanaşma asılursın
Tutmadı sözüm gör ki nice yandı yakıldı
‘Işk ile gönül tabl-ı melâmeti çalaldan
Fâş oldı râzum ile şâra külli bilindi
		

-280-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile bir bâzârum oldı
Barışduk ahî ‘ışk dahı şimdi yârüm oldı
Var var i gönül ‘ışk ile biz âşinâ olduk
‘Işkdur ki hemân gönlüm içinde sırrum oldı
Bu ‘ışk güneşi sa‘âdet ü milk-i ebeddür
Bu ‘ışk i gönül genc-i hazînem varum oldı
Şâd oldı gönül sevindi bu ‘ışkı görelden
Velî ki âkıl gör ki nice nâ-çârum oldı
‘Işkı göreli cân u gönülden ‘âşık oldum
Dünyâda gönül dahı niye nazarum oldı
		 -281Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk beni senden cüdâ kıldı
Cânumda bu ‘ışk gör ki ne kavgâ peydâ kıldı
Zâhid kişiyidüm öz nâmûsum saklar idüm
Bu ‘ışk i gönülgör beni nice şeydâ kıldı
Bu ‘ışka mürîd olalı gönlüm ulalupdur
Velî ki bu ‘ışk ‘aklumı uş âlûde kıldı
‘Işkı göreli ‘akl ile gönül savaşurken
Aldadı beni gör ki nice şûrîde kıldı
Bir bu ki gönül nasîhat eylerem işitmez
Gör bana dahı’ışk ile ne ‘arbede kıldı
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		 -282Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk bana dîn ü îmân oldı
Her lahza bu ‘ışk lisânuma tercümân oldı
Bu ‘ışk i gönül bana safâ nazar idelden
Her bir nefesüm nâfe-i müşk-i Huten oldı
Dürr ü cevâhir dökdi dilüm geldük alana
‘Işkdur ki gönül cânumun içinde kân oldı
Dellâllık ider gönlümi gör incü-fürûşdur
Gönlümi görün ‘ışk güherine dükân oldı
‘Işkı göreli ‘akıl ile gönül barışmaz
Her dem bularun arası yargu dîvân oldı
		 -283Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül çünki câna ‘ışk mürîd oldı
Sevindi gönül işinde dahı becid oldı
Gönlümi görün ‘ışk ile ‘andelîbe döndi
Velî ki ‘akıl ‘ışkı göreli samîd oldı
Yanma i gönül ‘ışk yolına cân dirîg itme
Her kim ki gönül‘ışka girüben şehîd oldı
Safâsına bak gönlümün ‘ışka alışaldan
Her düni Kadr her güni nûr-ı zî-iyd oldı
Gönlümde bu ‘ışk gevheri genc ü hazînedür
Bu hazneyi açmaga dilüm kilîd oldı
		 -284Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile ehl-i hüner oldun
Muhtasar idün gör nice ki mu’teber oldun
Sen bir zâhid-i magrûr idün kendü hâlünde
N’oldun i gönül ‘ışk ile yandun tüter oldun
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‘Âşık neyimiş gevher-i kân bilmez idün sen
‘Işk cevherile gönül tolu sen güher oldun
Seni göreli halk kamu mebsûs u avanak
Halavetile sen gönül i kand u şeker oldun
Evvel gönül hatırumuzı sorar idün sen
Şimdi yarama ‘ışk ile uşduz eker oldun
		 -285Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül bî-vefâlıgun ‘ıyân oldı
Bu cevrün ile bagrum ahî tolu kan oldı
Her gice gönül gözlerüme uyku harâmdur
Tâ subha degin tesbîhüm âh u figân oldı
Kavli buyıdı gönlümün uymaya bu ‘ışka
‘Işkı göricek kavline külli yalan oldı
‘Işkı göreli zühd ü tâ’atin yile virdi
Gönlüme bu ‘ışk kaplayu dîn ü îmân oldı
Uş ben yanaram hasret ile haste vü gâmgîn
Terk itdi beni bu gönül‘ışka vatan oldı
		 -286Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile işüm ‘aceb oldı
Yandı yüregüm derd ile bagrum kebâb oldı
Bu halk-ı cihân bana güler ‘ışk belâsından
Ben kime diyem ‘ışk ile gönül sebeb oldı
Hâlüm budur uş ben ne diyem ‘ışka düşelden
‘Âr u nâmûsı kodı gönül bî-edeb oldı
Tutdı beni bu ‘ışk i gönül kurtulabilmen
Ayaguma bend boynuma zencîr kulâb oldı
Berkidi gönül‘ışk ile ben haste-dil oldum
‘Işk ile gönül arası şöyle hisâb oldı
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		 -287Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül cevr ü cefâ cânuma yitdi
Bu ‘ışk kala ‘âr u nâmusum bile ki gitdi
Yandı cigerüm derd ile elüm işe varmaz
Cânumda bu ‘ışk hayâli çün kaynadı bitdi
‘Işk beni od’a yakdı bu gönül belâsından
İdem dir-idi bana gönül didügin itdi
Ben bir fakîrem ‘ışkı gönül saklayı bilmen
Fâş oldı râzum halk-ı cihân külli işitdi
Diler bu gönül feryâd ide diye Ene’l Hakk
Didüm ki sabûr eyle gönül beni sekitdi
		 -288Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile gönlüm latîf oldı
‘Işka düşeli gör ki nicesi ‘ârif oldı
Tevhîd yazılur dâ’imâ gönlüm varakında
Zîrâ ki bana ‘ışk-ı hakîkat harîf oldı
Kalmadı hicâb perde bu gözüm nazarında
‘Işka düşeli cümle ‘âlemden vâkıf oldı
Hayvân ne bilür ‘ışkı gönül hayvâna sorma
İnsân dahı bu ‘ışk sebebinden şerîf oldı
‘Işk-ı hakîkat kimdeyise nişânı oldur
Terk itdi kamu sevdâyı şöyle elif oldı
		 -289Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül derdüm içümde biter oldı
Bu ‘ışk odıla yandı cigerüm tüter oldı
Agyâr müdde’î geldi bana ‘ışk belâsından
Bu halk-ı cihân seng-i melâmet atar oldı
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Gerçek ki bu ‘ışk sırrumı fâş eyledi halka
Cânumda velî dürr ü cevâhir biter oldı
Anca ki direm gönlüme ‘ışkdan hazer eyle
Nâmûsı kodı ‘ışk ile gönül katar oldı
Gör gör hâlümi ‘ışk ile gönül belâsından
Her müdde’înün nüktesi câna yiter oldı
		

-290-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk ile varlık ‘ıyân oldı
‘Işk-ı hakîkat gönlümün içinde kân oldı
Bir yana bu halk bana güler ‘ışk belâsından
Bir yana bu ‘ışk okına cânum nişân oldı
Genc oldı bu ‘ışk tolu bu cân hazînesinden
Velî ki gönül vücûdum külli vîrân oldı
Ben zâhid idüm zühdümi bu ‘ışk yile virdi
Dilümde bu kez ‘ışk haberi tercemân oldı
‘Arsuz diye bu yahşı yaman ta‘ne ururlar
Uslangıl iy ahî gönül şindi evran oldı
		 -291Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Var var i gönül ‘ışk belâsı beni eritdi
Her nâşînün nüktesi top cânuma yitdi
Fâş oldı râzum ‘ışk ile benzüm sarusından
Feryâd u âhum halk-ı cihân külli işitdi
Gice uyuman gündüzin işden âvâreyem
Halk duydı sırum ‘âr ü nâmûsum yile gitdi
Yardan vefâ yok ‘ışk işine müdârâ bilmen
Bu cefâ benüm külli vücûdumı kurutdı
Pend ü nasîhat virme bana k’ey tutabilmen
Cânumdaki ‘ışk hâsılı çün kaynadı bitdi
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-292-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Âşüfte gönlüm ‘ışkla özini perîşân itdügi
Dildârı ister dildârı feryâd u efgân itdügi
Âşinâ-y-ımış cândan ol biliş imiş sultân-ile
Her dem gönül kendözini hem-dem ki sultân itdügi
Gelün bu ‘ışka kul olup ‘ışk aluban gayrı salup
İçinde dâ’im ‘ışkı bul özüni vîrân itdügi
Sen bu gönül ‘ayârı gör yâr ol gönüle yâri gör
Bu nihân esrârı gör ki ortada pinhân itdügi
Bir dem ‘âkıl bir dem gâfil bir dem ‘âlim bir dem câhil
Bir dem gönül kendözini cânıyla yegân itdügi
Bir dem gönül toprak gibi her yiri mesken eyledi
Bir dem gönül melek gibi gökleri seyrân itdügi
Bir dem gönül rençber olup derde boyanur ser-be-ser
Bir dem gönül hakîm olup derdine dermân itdügi
Bir dem gönül Ahmed gibi vâhidle ki vâsıl olup
Bir dem gönül şeytân gibi işini noksân itdügi
Bir dem işin bütün kılur özin Hakk’a yakın kılur
Bir dem gelür münkir gibi yakîne gümân itdügi
Bir dem ganî bir dem gedâ bir dem yiri köşk ü serâ
Bir dem vîrâne küncini özine vatan itdügi
Bir dem dilegi yârımış maksûdı ol dildârımış
Kaygusuz Abdâl gönlüni ‘ışk ile hayrân itdügi
		 -293Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Benzüm kanı her dem benüm gözlerümi kan eyledi
Benzüm sarardı âh ile derdüm dahı bol eyledi
Bu ‘ışk beni çakdı ile bilmen kime kılam gile366
Arturdı âh u feryâdum hâlümi müşkil eyledi
366

gile:yanıp yaḳılma, şikâyet
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Melâmet oldum ‘ışk ile fâş oldum uş düşdüm dile
‘Işkdan gelen cevri gönül özine melûl eyledi
Ben zâhid-i ra’nâ-y-idüm zehirden her dâne yidüm
‘Işka tolaşdı bu gönül ‘ aklumı melûl eyledi
‘Aklum diler fikr eyleye takvâ kıla zikr eyleye
Bu ‘ışk sözin umar gönül bir soru ma’kûl eyledi
Delü gibi âh eylerem yandı yüregüm derd ile
Gör kim yine beni gönül ne ise meşgūl eyledi
Bu ‘ışk odı yakdı beni fâş eyledi çakdı beni
Gönlüm vîrâne oldı uş ‘aklumı meblûl eyledi
Yandum tutuşdum tutdum uş gör ki ne hâle yitdüm uş
‘Işk odınun harâreti kül beni uş kül eyledi
‘Âşıklara güler idüm ya’nî tâ’at kılar idüm
Bu ‘ışk bana neydise bi-küllî usûl eyledi
‘Işka boyun sundı gönül ‘ışk odına yandı gönül
‘Işk kullıgunı sıdkla besleyende meftûl eyledi
Ben Kaygusuz Abdâlam kâr bilmezem aklan karayı
Dilüm açıldı söylerem ‘ışk beni bülbül eyledi
		

-294-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Bu gaflete tolaşma gel gönül terk it bu sevdâyı
Tâ ki bu ‘ışk bâzârında işün olmayam câyî
Uyan gel berü göz aç bak cânile ‘ışka ol müştâk
Cânun içinde göresin yakın kâdir-i yektâyı
Özüne gel sözin anla nesin sen kendözün anla
Niçe ber-câ sana gönül ki bu beyhûde sevdâyı
İresin bir kâmil insâna belüni bağlamadan
Boyun sun hıdmetin eyle tâ ki göresin ol ayı
Gönül hayâle aldanma ağudur barmağun banma
Sana bâkî kala sanma iy bu mülk ü bu sarâyı
Olursan ‘ışk ile hem-dem özüni bilesin gönül
Bu yolda İbrâhim olam ‘abâya derd-i kabâyî
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Bu dem derdüm haberdâr ol ko bu küffârı girdâr ol
Niçe bir hisâb idersen gönül imrûz u ferdâyı
Bu ‘ışkı sen güzâf görme kavl-i fesâne lâf urma
Başın gönül bu meydâne çekersen budur ‘ışk yâyı
Muhâlif olma nedîm ol sâhib-i lutf u kerem ol
Sâdıklar ile hem-dem ol dile Hak’dan bu ‘atâyı
Özün bil kılma başunı senün istedügün sende
Gönül Kâfında görürsin nâ-gâh Sîmurg u Ankâyı
Bî-çâre Kaygusuz Abdâl ne mülkdür ârzûsı ne mâl
Abdâldür bengî olıcak sever biryân u helvâyı
		 -295Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Dem-be-dem bu ‘ışk elinden gözlerüm yaş oldugı
Görürem derd ile yanup cigerüm baş oldugı
Melâmet oldı açıldı ‘âr u nâmus perdesi
Kandese ‘ışkun belâsı bana dutaş oldugı
Yandugum bu ‘ışk ile derde giriftâr oldugum
Gizlü râzum cân içinde ‘âleme fâş oldugı
‘Işk benüm başuma gelüben o cânı severem
Ol benümle küllî hâlde bana yoldaş oldugı
‘Işk ile bilişeli ‘aklum nasîhat dinlemez
Gönlümün bu şevkile deründa kallâş oldugı
Zâhidün fikrinde Cennet ‘âşıkun meyhâneler
‘Işk ile ‘aklun arası şöyle savaş oldugı
Biri Allâh yolına câna başa kalmadı hîç
Birinün fikr ü hayâli mâl u kumâş oldugı
Mahlûkun tabî’atı biribirine benzemez
Biri teslîm oluban birisi ser-keş oldugı
Birisi ma’nî hânından şöyle müstağnî olup
Birinün gönlinde etmek birinün aş oldugı
Dâ’imâ ‘ışk oldı fikri câna başa kalmadı
Kaygusuz Abdâl bu yolda reng ü libâs oldugı
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		 -296Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Giderdün sen gözündeki bu bağı
Temâşâ eylegil bûstân u bâğı
Anun kim gözinün hîç ‘ibreti yok
Gönül gözi amân nefsi bayagı
Yine yir yüzinün geldi cesâtı
Yine yandı semâvâtun çerâgı
Yine deryâları getürdi mevce
Tonatdı ni’meti sahrâ vü dağı
Agaç agaca baş çatup kuçışdı
Musahhar hulle giydi her budagı
Çiçekler dürlü tona girdiler hep
Kimi ak kimi saru kim somâki
Susen yeşil giyüp salınur ezrâk
Gül önince gelüp dutmış bucağı
O ki rahşân-ı serluşm-i hıfzu’llah
‘Âlem ger getürür Eyyûb İshâk’ı
Her agaç dalına kuşlar oturmış
Celâl’i zikr iderler ittifâkî
Kimi Nevrûz çıgırur kim nevâda
Kimi zeng ile söyler kim ‘Irâkî
Çagırup kumrı eydür bendeyem dost
Sana cân virmege kıldum Burak’ı
Gögercin çagırur Allâh yâ hû
Tokunmaz tutanun dil ü dimâgı
		 -297Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Gözün bâdem yanagun nâr efendi
Yüzünden utanur gülzâr efendi
Cemâlün ser-be-ser nûr-ı tecellî
Sözün şekker lebün Kevser efendi
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Kaşun yagmâcıdur kirpügün ‘ayyâr
Şu câzû gözlerün mekkâr efendi
Yüzün katında iy kıble-i îmân
Ne ola Cennet’e mikdâr efendi
Her kim cemâlüne Cennet dimezse
Yiri Cehennem ü fi’n-nâr efendi
Yüzün nûrından iy nûr-ı ilâhî
Utanur hurşîd-i hâver efendi
Kaygusuz Abdâl’a zihī sa’âdet
Olursa zülfüne ber-dâr efendi
		 -298Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Vücûdum ‘ışk ile küllî cân oldı
Katrem içinde ‘ummân pinhân oldı
Sıfâtum zât ile yeksân olupdur
Bu ‘aceb ki sūretüm insân oldı
Hakîkat gevheri bite cânumda
Cevâhir gönlüm içinde kân oldı
Anun ki cânı vâr cânânı ister
Maksûd hayvânlara işi nân oldı
Cânum ‘ışk yolına kurbân olaldan
Bu ma’nî genc vücûdum vîrân oldı
Hakîkat ‘ışk sebebinde hakîkat
Nefisüm yol içinde bürhân oldı
Sâbit-kadem olan tevhîd yolında
Ana cihân içinde sultân oldı
‘Ömürin hîç yire harc itdüginden
Câhil kendü işine pişmân oldı
Kaygusuz Abdâl’un bu ‘ışk yolında
Huyı hulkı sıfât-ı Rahmân oldı.
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		 -299Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
İy tâlibân-ı Hak-şinâs her dü cihân Sultân ‘Alî
V’iy ‘âşıkân-ı hem-nişîn iy gevher-i ma’den ‘Alî
Vahdet bâgından gülsitân vuslât deminde câvidân
Şems-i münîr mâh-ı tâbân iy delîl ü bürhân ‘Alî
İy maksûd-ı cümle ‘âlem ibn-i tefâsîr bû-kelâm
İy hâce-i beytü’l-Harâm iy kıble-i îmân ‘Alî
İy ‘ahd-i Çîn ü Hıtâ k’iy yâr-ı cân-ı Mustafâ
İy vâlî-i şîr-i Hudâ iy sıfât-ı Rahmân ‘Alî
Cümle sıfâtun zâtısın cümle şey’ün mir’âtısın
“İnne-mâ” nun isbâtısun iy ma’nî-i Kur’ân ‘Alî
İy cümle şey’de ihtiyâr iy cümle sadefde güher
Meydân senün dür ser-be-ser iy sâhib-i meydân ‘Alî
Oldur güher oldur sadef oldur bu cümleye şeref
Oldur bi-küllî bî-hilâf iy peydâ vü pinhân ‘Alî
Dünyâ-yı denîde sūret ol Hakk’a hakîkat isbât
Cennet bâgında ni’met ol ol gülşen ü bûstân ‘Alî
Kaygusuz Abdâl hastadur sözi şikeste-bestedür
Bir nazar itsen lutf ile n’ola şâh-ı merdân ‘Alî
		

-300-

Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün
Gönlüm yine şol hurşîd-i tâbânı gözledi
Cism ü sūreti tarh idüben cânı gözledi
Nâ-dân olanun sıfâtı nâ-dân ile hoşdur
İnsân-ı kâmil bir kâmil insânı gözledi
Har-bende olan mahfelde har-bendeyi gözler
Sultânı bilen dâ’imâ sultânı gözledi
İzleyübilen ‘ışk erin vahdet denizinde
Yolı komadı delîl ü bürhânı gözledi
Râz-ı nihânı sultâna eşkere söylerem
Vakt ü sâ’ati mahal ü mekânı gözledi
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Ahmak kişinün nişânı yüzi sūretidür
‘Âkıl kişiler genc içün vîrânı gözledi
Bî-derd olana sorma ki dermân hâcet degül
Derdlü kişiler velî ki dermânı gözledi
Şahbâzı bilen baş kodı şâh-bâz kademinde
Baykuş vîrân ‘andelib gülistânı gözledi
Bir dinle ahî hâlini Kaygusuz Abdâl’un
Cânı koyuban ya’nî ki cânânı gözledi.
		

-301

Mef’ûlü Mefâ’îlün Mef’ûlü Mefâ’îlün
Hîç kimse çekebilmez berkdür felegün yayı
Bu çarh-ı tolâb döner bir günce degül ayı
Bu çarh-ı tolâb durmaz bir lahza karâr kılmaz
Gâh yohsulı bay ider gâh yohsul ider bayı
Bir ‘ahde vefâsuzdur aldanmagıl alına
Aldar seri pây ider döner ser ider pâyı
Bir fitne-i çâbükdür agladı gülegelür
Bir buncılayın fitne dahı bulunmaz tayı
Bir küpe agu koymuş agzında sehil balı
Dâdına gönül virme bir gün irişür vâyı
Bu hikmetün altında ‘âlemler ‘âciz olmış
Kâf’dan Kâfa hükm iden bilmez bu mu’ammâyı
İy Kaygusuz Abdâl gel bî-derde gönül virme
Bir ulu sa’âdetden al başuna bu sevdâyı.
		

-302-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Ondan berü ki cânâ ‘âşıkdan nazar oldı
Uyandı cânum gaflet içinden bî-dâr oldı
Cânum özini anladı aslını bilelden
Unutdı cihân sevdâsını ‘ışkla yâr oldı
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Bu ‘ışk hayâlü sevdâsı başuma gelelden
Tutdı bu gönül mülkini câna haber oldı
Gönlüme bakun ‘ışk ile hem-nefes olaldan
Vahdet-i küllî sırrını câna satar oldı
Bu ‘ışk odına cân u gönül düşeli günden
Tutuşdı kamu vücûdum bagrum yanar oldı
Cânumda yanan ‘ışk odınun harâretinden
Dilüm damagum kurudı gözüm pınar oldı
Her bir nefesüm ‘ışk ile Mesîh’e benzedi
Her bir kelecim agzum içinde şeker oldı
Halk güldi bana ‘ışk ile feryâd u âhumdan
Ciger kanı uş şindi gözümden tamar oldı
‘Işka vireli gönlini bu Kaygusuz Abdâl
Küllî bu cihân meşgalesinden bezer oldı.
		

-303-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Acep sen ben misin ya ben senem mi
Ya sen benüm cânumsın ben tenem mi
Ya sen misin hemân bendeki varlık
Ya sen ü ben bi-küllî yeksânem mi
Ben eşkere miyem gizlü misin sen
Ya sen eşkeresin ben pinhânem mi
Ya sen misin hemân bu cümle varlık
Ya bende bir pâre nûr sendenem mi
Ya sen ben arada yokdur bu sözler
Ya sen sensin hemân ben de benem mi
Ya ben gevher miyem ma’den misin sen
Ya sen genc-i kadîm ben vîrânem mi
Gâhî topragıla bir yirde kalmış
Gâhî bu çerhile ser-gerdânem mi
Gâhî kürs-i güneş gâhî tecellî
Gâhî cism ü sūret gâhî cânem mi
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Gâhî zerre miyem güneşe karşu
Gâhî katre içinde ‘ummânem mi
Hemân birlik midür sūret ne ma’nî
Ya ma’nî sen sûretde insânem mi
Ya bu cism ü sūret nîşan olupdur
Nişân içinde ben bî–nişânem mi
Bi-küllî sen misin bu cümle tertîb
Ya ben sana hemân bir dükkânem mi
Ya sen misin hemân cümle vech-i cân
Ya ben her ne-y-isem ben bendeyem mi
Güneş dogdı gözün aç bir berü bak
Beni gör kul mıyam ya sultânem mi
Kaygusuz Abdâl’a dün yoldaş oldum
Ezelde ne idüm ben bilmezem mi
		

-304-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Gözün yagmâ kılur Çîn ü Hıtâyı
Yüzün mât eyledi gökdeki ayı
Perîşân zülfüne ‘anber kul oldı
Saçun kıldı hacîl müşg ü nâfeyi
Bu ne yüzdür nûr-ı Allâhuekber
Ki rûşen eyledi her dü sarâyı
Bî-basardur gözinün nûrı yokdur
Yüzünde görmeyen hatt-ı istivâyı
Bu cân maksûd u mahbûbun yüzinde
‘Ayân oldı görün nûr-ı Hudâyı
Lebün çeşme-i hayâtdur yüzün nûr
Sana Allâh virüpdür bu ‘atâyı
Sa’âdetde şâhâ sen şol hümâsın
Ki senden aldı hümâda sâyeyi
Zülfün dâmındagı şol dâne benler
Giriftâr eyledi ben mübtelâyı
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Şehâ çün ‘ışkuna âşinâ oldum
Bî-gâne kılmagıl bu âşinâyı
Saçun Leyletü’l-Kadr’ün menba’ıdur
Hatâ-yı müşg diyen söyler hatâyı
Melâmet daşın atsa yüz bin agyâr
Hâşâ terk eyleyem sen dil-güşâyı
Özi Hûrî vücûdı küllî nûrdur
Neye nisbet idem bu meh-likâyı
Sen eger bana yüz bin cevr idersen
Şehâ ben sana kıluram du’âyı
Başun terk eylegil Ahmed yolında
Muhibbisen seversen Mustafâyı
Ma’şûk bin cevr ider Kaygusuz Abdâl
‘Âşık isen kabûl it bu belâyı
		

-305-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Cânı ister isen terk it cihânı
Cihânı terk idenler buldı cânı
Cihânı cânı küllî yolda kogıl
Dilersen bulasın kevn ü mekânı
Eger tâlib isen gence taleb kıl
Nesin görüp seversin bu vîrânı
Bu ‘âciz dünyâ-yı mekkârı gör kim
Pâymâl eyledi pîr ü cüvânı
Hadîsdür Mustafâ’dan kim işitdün
Âhiret bâkî didi dünyâ fâni
Bu kasr u köşk ü eyvân yahşı dirsin
Oranlarsın özün içün evranı
Nice meclis nice ‘işret nice zevk
Nice bir sevesin leb ü dehânı
Nice sen sen nice ben ben diyesin
Nice bir söyleyesin bu yalanı
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Nice magrûr olup yoldan kalasın
Nice bir anmayasın ol vatanı
Bu yurtdan ‘âkibet göçmek gerekdür
Nice bir saklayasın bu kalanı
Gelen gitmek içün geldi cihâna
Bâkî oldur kim oldur câvidânî
Selâtinler cihân harcına dönmez
Sürer bundan fülân ibni fülânı
Cihân zerre degül ‘âşık katında
Velî bir deryâdur ki yok pâyânı
Bu pend ü nasîhatdür anlayana
Îsâ’ya pendüvan kıldı sûzeni
Yakîn bildi hâli Kaygusuz Abdâl
Anun çün bî-nişân oldı nişânı
		

-306-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
‘Işk beni ‘âlem içinde şöyle bed-nâm eyledi
‘Aklumı dîvâne kıldı beni sersem eyledi
Benem ol sûfî-i sâlûs zühdüm satdum zerkile
‘Işk benüm perdemi yırtdı sevdâmı hâm eyledi
‘Işk ile bilişeli artdı bu gönlüm sevdâsı
‘Aklumı hâmûş kıluban şöyle epsem eyledi
‘Işk degül mi Mecnûn’ı cihânda rüsvây eyleyen
‘Işk ile olan gönüller kaçan ârâm eyledi
‘Âlemün kısmetini ezelde kısmet eyleyen
‘Işk ile benüm nasîbüm bile hem-dem eyledi
‘Işk tâ’atüm hîçe yitdi yile virdi takvâyı
‘Aklumun kâr-hânesin gör nice dirhem eyledi
Her şeyi gör sevdâsı hîç birbirine benzemez
Her birinün kısmetin ezelde in’âm eyledi
Rindi rüsvây eyleyüben yile virdi takvâyı
‘Işkı gör âhir bana nice ser-encâm eyledi
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Gündüzin bu ‘ışk benüm arturdı âh u feryâdum
Giceler gözlerime uykuyı harâm eyledi
‘Işk götürdi cân yüzinden dahı perde kalmadı
Gönlümi bu yâd hayâlden şâd u hurrem eyledi
Gün-be-gün bagrı başın gözi yaşını arturur
Kaygusuz Abdâl’a ‘ışk ya’nî hu epsem eyledi
		

-307-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Cihân sevdâları muhtasar oldı
Cihânı terk iden gerçek er oldı
Bu ne cihân bu ne ‘aceb vîrândur
Buna gönül viren kûr u ker oldı
Ed-dünyâ cîfetün didi Muhammed
Dünyâ murdâr seven de murdâr oldı
Cihân sevdâsına gönül virenler
Tanrı’ya ‘‘âsî ere inkâr oldı
Bu ne dünyâ bu ne derd ü belâdur
Bu gafletde niceler bîmâr oldı
Niceler dünyâyı Cennet sanurdı
Âhir ana Cehennem ü nâr oldı
Niceler dünyâyı put idinüpdür
Nicenün cânı üstinde mâr oldı
Kanı şol köşk ü sarây ev yapanlar
Bu dünyâdur âhiri ebter oldı
Bu kadar nükdeyi anlamayanlar
Âdem sūretlü kendözi har oldı
O kim dünyâyı cândan yig severdi
Âhir yirinde kaldı o nâçar oldı
Hak’ı terk eyleyüp dünyâ sevenler
Odur kim gönli katı mermer oldı
Niceler var bu dünyâ hasretinden
Dînini terk idüben kâfir oldı
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Nice müselmânam diyen cihânda
Malı put kendözi bir nasâr oldı
O zâhid kim cihâna virdi gönlin
Özi har taylasânı efsâr oldı
Mahabbet içün âl-i Resûl’e
Gulâm-ı hanedân-ı Hayder oldı
Hemân oldur bu ‘âlemde ne kim var
Özin bilen cihâna serdâr oldı
Bu dünyâ nicenün Kaygusuz Abdâl
Îmânıdur belinde zünnâr oldı
		

-308-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Hak’a minnet bahâr oldı teferrüc it gülistânı
Yine cümle kula Hakk’un irişdi lutf u ihsânı
Su oldı eridi karlar yagar yagmur göki gürler
Teferrüc eyle havâda çalındı kûs-ı sultânî
Delürdi çay sular taşdı kar ovadan dağa kaçdı
Havânun zulmeti geçdi ekinci dögdi bostânı
Çü geldi geçdi bu kışlar yeşerdi kurı agaçlar
Çığrışuban öter kuşlar tesbîh iderler Sübhân’ı
Bu kışlar zahmeti gitdi kara dikende gül bitdi
Yeşil yapraklar üstinde yazılmış hatt-ı reyhânî
Çiçekler reng reng bitdi kuş içinde yuva tutdı
Çü Hakk’un rahmeti yitdi uyandı cümlenün cânı
Zuhûr oldı kamu otlar çadıra döndi sögütler
Sögüt dibinde yigitler getürdi gül ü reyhânı
Bakun bu gül ü reyhâna bûyı safâ virür câna
Kuzı yaradı büryâna ‘ârif hoşgör bu devrânı
Hemân maksûd budur sözden Hak’a şükür gerek bizden
Dügündür küllî kübrâdan gine zeyn itdi dükkânı
Yaz oldı mevsim-i güldür sâkî dur surâhî doldur
Bile hem-nişîn olmaga gözet bir kâmil insânı
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Gine hûblar bezendiler teferrüce özendiler
Buların nâzı şîvesi mât ider hûr u gılmânı
‘Âşık ma’şûk elin aldı yine gülistâna girdi
Çü vaslun fursatın bildi safâya daldı pinhânı
Yürü var Kaygusuz Abdâl bu haberler senün nendür
Çü karnun açdı bengîsin gözet halvâyı büryânı
		

-309-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Şehâ zülfün boynuma tolaşdugı
Fâş idüben gizlü râzum açdugı
Gördi gözüm vasluna irmek diler
Delü gönül kaynayuban taşdugı
Bagrumı hûn benzümi sâz eyleyen
Şol nigârun nâz idüben kaçdugı
Gözlerüne n’itmiş olam ben karîb
Kirpük okın atuban savaşdugı
Şu gözleri fitneyi gördüm meger
Gönlüm nâ-gâh ‘ışk odına düşdügi
Şol nigârun lutf idüben boynuma
Ak kolların baglayuban kuçdugı
Kaşı câzû gözleri çün fitne yâr
Kaygusuz Abdâl nâ-gâh sataşdugı
		

-310-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Aceb kim her kemâlün var zevâli
Bu bedr-i mâhı gör kim yok hilâli
Kemâl oldur kim anun noksânı yok
Kemâl sıdkı olan gördi kemâli
Bu ‘akl u fehm iderekden müberrâ
Bî-misl ü bî-mânend imiş misâli
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Zihî ‘âlem ki bu her dürlü işde
Melûl olmaz işinden yok melâli
Mâ- hüve gayru bi-küllî hakîkat
Te’al aksa ta’âl hattâ Te’âlî
Gice gündüz bu çâr fasl u çâr erkân
Hemân oldur döner hâlî-be-hâlî
Bu âdemî sūretine bakuban
‘Âşıklar anladılar Zü’l-celâli
Muhakkikler didiler kim hakîkat
Görinen ol anun hüsn ü cemâli
Hakîkat Hakk’ı mutlakdur bu tevhîd
Sakın gümrâh olup kılma hayâli
Sâdık ol sıdkıla kim anlayasın
Erenler kabûl itmedi zugâli
Erenler ma’nîsinden tola görgil
Nice bir gezdürürsin boş çuvâlı
Yine delürdi bu Kaygusuz Abdâl
Yıkar her şöhreti deng ü düvâli
Meger bu ‘ışk ile ‘akıl bir oldı
Kılur nefsi ile ceng ü cidâli
		 -311Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Yine vakt-i hazân oldı durugel yatma iy sâkî
Bu gafletde ne yatursın bu ‘ömr kalmaz bize bâkî
Bu demi hoş görelüm ki bize bu dem ganîmetdür
Nice bir gezdürevüz biz bu deryâda bu zevrakı
Durugel bagçeye gir gel agaçlar sözini dinle
Âh eyler çarhun elinden dökilmiş yire yaprakı
Hoca sen özüni divşür bu dünyâ küllî fânîdür
Kafesden uçmadın kuşun durugel eyle yarakı
Fakîh bize kim eydürsin şarâbı içme harâmdur
Sana harâm u murdârdur fakîh dutma bize dakı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bu sen beş günki ‘ömrüni gâfilin görmege geçer
Bârî armaganın toldur komagıl boş bu bardakı
Sufî dirsin ki harâmdur şarâb-ı şem’-i dilârâm
Başından misbâkin alun sürün gitsün bu küstâkı
Meger yine Çiçek Abdal irişdi vakt-i hazâna
Agaçlarun hâlin görüp oda yandurdı evrâkı
Kaygusuz Abdâl’a irdi ana cân u gönül virdi
Anun ayagı topragı anun câniyle müştâkı
		 -312Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Pür oldı yine ma’nâda cânum sefînesi
Dürr ü cevâhir toldı bu gönlüm hazînesi
Göründi ‘ayân her ne ki var şeş cihetümde
Pâk oldı hemân silindi cânum âyînesi
Ben o erem gör ahî bu der-i bî-yabânda
Gönlümdeyimiş genc-i ezelün defînesi
Bedr oldı bu ay görindi cânum feleginde
Kat’ oldı cihân hisâbı mâhun demînesi
Bir anlayu bak cümle sır oldum sır içinde
Ben oldum ahî cümle şey’ün âb-gînesi
Gönlüme bakun ‘ışk-ı hakîkati bulaldan
Ben oldum ahî cümle ‘âlemün kemînesi
Cân gözile bak bir gör ahî Kaygusuz Abdâl
Özi Musâ ‘dur ma’nâda Tûr oldı sînesi
		 -313Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Şu bana cân olan uş yine geldi
Câna cânân olan uş yine geldi
Şu kim kaşı anun mihrâb-ı cândur
Yüzi îmân olan uş yine geldi
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Şu kim güneş gibi ‘ayân tururken
Nâ-gâh pinhân olan uş yine geldi
Şu kim boyı anun sevr-i gülistân
Yüzi cinân olan uş yine geldi
Yanagı goncası gül hırmeninde
Gül-i handân olan uş yine geldi
Enegi çukurı zülfi kemendi
Bend-i zindân olan uş yine geldi
Şu Kadir gicesi vahdet şebinde
Bize mihmân olan uş yine geldi
Şu kim hüsniyle hûblar meydânında
Kamuya hân olan uş yine geldi
Şu kim hüsniyle firişte sūretlü
Adı insân olan uş yine geldi
Şu kim agzı yarınun367 katresinde
Âb-ı hayvân olan uş yine geldi
Kaygusuz Abdâl’un gönli içinde
Şâh-ı sultân olan uş yine geldi.
		 -314Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Şu sevr-i gülsitânı görmedün mi
Şu cümle cism ü cânı görmedün mi
Şu kim gül yanak üstinde tagılmış
Şu zülf-i perîşânı görmedün mi
O kim şekli anun insâna benzer
Özi hûr-i cinânı görmedün mi
Şu kirpük okını kaşlar yayıyla
Câna her dem atanı görmedün mi
Şu saçın çözicek subh-ı seherde
Müşg ü ‘anber–feşânı görmedün mi
367
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Şu kim hûblar anun hüsnine hayrân
Seher ile sen anı görmedün mi
Şu kim şîrîn kılınc ile nazından
Câna canlar katanı görmedün mi
Şu hüsn ü hayâli cân meclisinde
Gelüp karşu turanı görmedün mi
Şu kim hûblar yüzinde hüsn olupdur
Adiyle şol filânı görmedün mi
Şu kim hüsnin Yûsuf’a benzedürler
Şu bir hulk-ı haseni görmedün mi
Şu yüzi tâze gül Kaygusuz Abdâl
Özi gonca-dehânı görmedün mi
		

-315-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Şol benüm mahbûb-ı dildârum kanı
Hâlüme mūnis olan yârüm kanı
Cevrini hoşeyledüm bin cânile
Sıdkı bütün kâmil ikrârum kanı
Ol benüm kalbüm hakîkat maksûdum
Gönlümün ugrusı ‘ayyârum kanı
Dost direm kumrî gibi her lahza ben
Bülbül oldum bâg u gülzârum kanı
Kahrumı lutf ile kim men’ eyleyüp
Küfrümi îmân harîdârum kanı
Cümle hûblardan anı fark eyledüm
Sarrâfam ol dürr-i şâhvârum kanı
‘Işk eliyle bu cânum gözgüsini
Silmege üstâd-ı mi’mârum kanı
Ol vefâ kânı mürüvvet ma’deni
İsterem kalmadı karârum kanı
Kaygusuz Abdâl’a benüm selemüm
Selemüm gofte vü girdârum kanı
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		 -316Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
İ benüm sevdügüm şâhum efendi
Boyı servi yüzi mâhum efendi
Bu hüsn-i lutf-ile yavuz nazardan
Seni beklesün Allâh’um efendi
N’ola Mecnûn gibi taglara düşsem
‘Işkun benümle hem-râhum efendi
Senün vaslun ile aka boyana
Benüm bu baht-ı siyâhum efendi
Boyandı yirlere feryâd u zârum
İrişdi göklere âhum efendi
Senün hüsnün hayâlidür cânumda
Benüm kıymetlü metâ’um efendi
Kaygusuz Abdâl’a lutf ile söyle
Yüzüme vurma günâhum efendi.
		 -317Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yüzündür kıble-i îmân degül mi
Lebündür çeşme-i hayvân degül mi
Senün hüsnün görüben secde kılan
Odur âhir kâmil insân degül mi
Hak’un sun’ı yüzünde ‘ayân oldı
Tanukdur bu size Furkân degül mi
Hezârân Yûsuf-ı Mısır gibiye
Enegün çukurı zindân degül mi
Kara kaşun gözün fitneye benzer
Şu câzû gözlerün fettân degül mi
Senün yüzün görübeni açıldı
Gülistânda gül-i handân degül mi
Kaşun mihrâbına kıble diyüben
Sücûd eylemeyen şeytân degül mi
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Çiçek abdâl senün yüzün görelden
Ki kalbin nây bigi efgân degül mi
Kaygusuz Abdâl’a ‘âşık olaldan
Hâsıldur her murâd hemân degül mi.
		 -318Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
‘Işkuna gönül yesîr-i derd-mende degül mi
Hüsnüne melek çâker-i yâbende degül mi
Şimşâd anılur servi hacîl kaddüne karşu
Tal’atün iy ki hurşîd-i tâbende degül mi
Saçun kokusı yitse Çîn’e çîndür efendi
Şermesâr iden nâfeyi Hotânda degül mi
O câzû gözün kirpük okın gözledi gözler
Her ok kim atar yelegi nişânda degül mi
Yanagun alı alıyla gönüllere aldur
Harâmî kaşun yarguda dîvânda degül mi
‘Işkun cigerüm kıyma çeker kıyma ‘âşıkmen
Hasretün odı yana-durur cânda degül mi
‘Işk ile taleb eyle yüri Kaygusuz Abdâl
Kim yâr dir ise ya’nî ki çü bende degül mi
		 -319Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yüzün şems ü kamer bile degül mi
Lebün kand u şeker bile degül mi
Yüzüne âyet-i Rahmân diyen cân
Zihî sâhib-medâr bile degül mi
Cemâlün benzeden gonce güline
Fişârândur fişâr bile degül mi
Mu’attar eyledi zülfün cihânı
Saçun müşgi nisâr bile degül mi

447

448

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

Senün hüsnün sıfâtı her gönülde
Dolupdur il ü şâr bile degül mi
‘Ârızun kıbledür cân mushafında
Yanagun güli nâr bile degül mi
Başını oynamak ‘ışkun yolında
Hüner oldur hüner bile degül mi
Cânumda nakşolur hüsnün hayâli
‘Acâyib kâr ü bâr bile degül mi
Ay ü güneş yüzünden aldı pertev
Zihî rûşen güher bile degül mi
Yüzün tek bir güneş doğmaz felekde
Gör iy sâhib-medâr bile degül mi
Güneş utandı yüzünden i dilber
Ay oldı şermsâr bile degül mi
Lebün ‘ayn-ı hayât-ı câvidândur
Ne bilür her bakar bile degül mi
Senün hüsnün gülistânında oldı
Müşerref her diyâr bile degül mi
Yüzüni bilmeyen cennet i dilber
Yiri nâr-ı sakar bile degül mi
Yüzünde görmeyen nûr-ı İlâhî
Olupdur kûr u ker bile degül mi
Senün hüsnün güneşi ârzûsından
Açar zîr ü zeber bile degül mi
Senün ‘ışkun benüm cismüm içinde
Cânumdur ihtiyâr bile degül mi
Gerekmezdür gerekmez ‘ışk içinde
‘Âşık olana ‘âr bile degül mi
Senün zülfün gibi sevdâyî gönlüm
Olupdur bî-karâr bile degül mi
Senün mestâne gözün sevdâsından
Nergîz mest-i humâr bile degül mi

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Cihân hüsnün güneşinden nûr oldı
Görinmez bî-basar bile degül mi
‘Âlemde gün gibi menşûr olupdur
Zihî hayrü’l-beşer bile degül mi
Felek hüsnün hayâlinden i dilber
Olupdur bî-karâr bile degül mi
Cemâlün şem’ine Kaygusuz Abdâl
Yanar leyl ü nehâr bile degül mi
Kıladur ney gibi bin dürlü efgân
İnilder her seher bile degül mi
		

-320-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Sözün âb-ı hayât bile degül mi
Lebün kand-i nebât bile degül mi
Senün hüsnün güneşi pertevinden
Nûr oldı kâinât bile degül mi
Vücûdundan zuhûra geldi eşyâ
Görindi her sıfât bile degül mi
Görelden kâmetün Tûbâ mât oldı
Zihî serv-i âzâd bile degül mi
Senün agzun yarı368 mu’cizâtından
Hızır buldı necât bile degül mi
Şehâ ‘ışkun firâkı gözlerümden
Akar ‘ayn-ı Furât bile degül mi
Senün ‘ışkun odı bagrumı daglar
Yanaram her sâ’at bile degül mi
Utandı gül-şeker lebün katında
Zî şîrîn hikâyet bile degül mi
Çemende boyunı servi görelden
Olupdur iki kat bile degül mi
368
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Er-rahmân ‘alleme’l-Kur’ân okırlar
Yüzündür ol âyet bile degül mi
Senün ‘ışkun ile ma’mûr olupdur
Sıfât-ı küllî zât bile degül mi
Senün hûb cemâlün bir lahza görmek
Zihî kutlu sâ’at bile degül mi
Lebün âb-ı hayâtına kim irse
Bâkî kala ebed bile degül mi
Ayagun topragı Kaygusuz Abdâl
Fakîr-i nâ-murâd bile degül mi
Senün hâk-i pâyunam ya Muhammed
Senün kulun âzâd bile degül mi
		 -321Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Harâb olsun harâbâtun hânesi
Bana n’itdi gör ol od’a yanası
Kanı zühdüm benüm zâhid didüm ben
Beni eyledi uş ‘ışk dîvânesi
Dutıkodum secâdem mey-fürûşa
Bana mey virmedi içüp kanası
Pîr-i harâbâta kullık idelden
‘İmâret oldı gönlüm vîrânesi
Sat ol taylasânumı sen getür mey
Zâhidün hod dükenmez efsânesi
Sofunun misvâkin urun ocaga
Bile yansın şinâdân u şinâsı
Fâş oldum mestüm uş başum açıldı
Âhir oldı bu zerkun zerrâkası
Şarâb içmegün çok mıdur günâhı
Ahı pîr-i harâbâtun dânâsı
İçelüm mey getür ser-hoş olalum
Çü ma’lûm oldı dünyânun fenâsı
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Zâhid ta’ne taşın atarsa atsın
Ko ahî anı bunda yok hatâsı
Dâyim ser-hoş yiri Kaygusuz Abdâl
Hemân budur bu ‘ışkun nişânesi
		 -322Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yiyeli içeli beng ü şarâbı
‘İmâret oldı bu gönlüm harâbı
Nazar kıldı bana pîr-i harâbât
Yüzüm anun ayagınun türâbı
Mücâvirem bugün mey-hânelerde
Size bu sekr ü tesbîhün sevâbı
Getür câmı tolu mey-i mürevvak
Eyidün mutribe kılsun tarabı
Çalun çeng ü kânûn u ney ü dambûr
Bilesün çü getür def ü rübâbı
Bu meclisde bugün ‘âşıklara ben
Cigerüm kılayun nukl ü kebâbı
Bu sâzun sözi cânuma boyandı
Virür sem’üme bin dürlü hitâbı
Bu sâkîden nice ‘âşık-ı sermest
İçüben cân gözin yırtdı hicâbı
Bu ‘ışkun yolına sen muhîb olgıl
Eger görmek dilersen bü’l-‘acebi
Süleymâna tarîk söyler karınca
Nebiyçün ‘ankebût tutar nikâbı
Zâgıla hem-nişîn olmaya bülbül
Tûtîyle bir mi görürsin gurâbı
Hümâ tegi sa’âdetlü ola mı
Sadâsı her kuşun şâhum çelebi
Güneş yüzin göribilmeye a’mâ
Hemân sükût ola ahmak cevâbı
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Kaygusuz Abdâl’a keşf oldı esrâr
Meger buldı yakîn ümmü’l-kitâbı
Bu dünyâyı ahireti unutmuş
Getürmez yâdına yevmü’l-hisâbı
		 -323Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bir kişiye çün ‘ışk ile Hakk’dan nazar oldı
Uyandı cânı gaflet içinden bî-dâr oldı
Her kula ki Hakk lutfı ile bir kez nazar itse
Tâlib olana her sözi gül-be-şeker oldı
Özini bilüp ma’nîde mikdârın anlayan
Kullıgı kabûl dirligi Hakk’a yarar oldı
Çün bir kişinün Hakk’dan irişdi hidâyeti
Muhtasar ise ma’nîde ol mu’teber oldı
Vuslata iren Hakk ile vahdet denizinde
Nefesi güher nazarı derde tımar oldı
Maksûd dilese her kişi Hakk’dan dirîg itmez
Sıdkile ere kullık iden kâmil er oldı
Ârif kişinün her sözi canlara kâbuldür
Câhili görün sohbet içinde nâ-çâr oldı
Mustafâ hâlin kendü vücûdında keşf iden
Gönlinde anun fikri hemân girdigâr oldı
‘Işka vireli gönlini bu Kaygusuz Abdâl
Piyâde iken ‘ışk ile gör ne süvar oldı
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		 -324Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yüzünden iy sanem ‘âlem nûr oldı
Aydan eşkere günde menşûr oldı
Bu ne hüsn-i cemâl-i ber-kemâldür
Ay u güneş nûrundan ma’mûr oldı
Senün hüsnün nûrı tecellîsinden
Belürmez küfr ü zünnâr âhir oldı
Çü toldı gönlüme hüsnün hayâli
Cânum içinde ‘ışkun menşûr oldı
Cemâlün Tûr-ı nûrından i dilber
Bana her kanda ki tursam Tûr oldı
Yüzündedür âyetu’llahun nûrı
Görebilmez şeyâtin makhûr oldı
Bu hicrân vaslına vâsıl olaldan
İşüm dâyim şükür kim şükür oldı
Senün gözün meyi sevdâlarından
Cânum esridi gönlüm mahmûr oldı
Cemâlün ‘ışkı gönlüm defterinden
Yazıldı ‘ışk ile defter pür oldı
Mahabbet suyı sel oldı gönülde
Ne kim var gayrı gönülden pür oldı
Kaygusuz Abdâl’ı zülfün kemendi
Asar eydür bu Mecnûn Mansûr oldı
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8. MUKATTA’ÂT
		 -325Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
Hayâtum dirligüm cânum mâlum mülküm hânumânum
Bâgum bâgçem gülistânum taşum topragum u hânum
Mûnisüm gam-hârum yârem cân u dil ‘akl u dil-dârum
Sermâyem dükkânum vârum yakînüm dînüm îmânum
Habîbüm mahbûbum hûbum sanavber ü şimşâdum tûbâm
Latîfüm küllî mergûbum hazînem genc-i pinhânum
Gümüşüm altunum incüm hisâbum sırâtum sencüm
Şîrîn hulkum nâzum kancam ‘ârifüm kâmil insânum
Behiştüm Cennetüm hûrum meş’alem çerâgum nûrum
Yed-i peygâm Mûsâyem Tûrem emîrem şâh-ı sultânem
Tâ’atüm tesbîhüm zikrüm namâzum niyâzum şükrüm
Cânum gönlümdeki fikrüm gerdîşüm küllî devrânum
Ulusum devletüm bahtum sa’âdetüm tâcum tahtum
Matlûbum istegüm cehdüm delîlüm yolda bürhânum
Nâmûsum gayretüm ‘ârum bakışum sıdkum ikrârum
Yâkûtum dürr-i gevherüm cevherüm kân-ı ma’denüm
Nasîbüm kısmetüm ‘ârum edebüm erkânum yolum
Sûsenüm sünbülüm gülüm benefşem gül-i handânum
Bu hüsrân-ile kalmış men bî-mâr-ı haste dil-rîşem
Sana du’âcı derviş men Kaygusuz Abdâlam hânum
		

-326-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Tûtî’sin sen şeker ferâh tesbih
‘Âşık Bülbül sözi gül iştiyâğı
Kurıldı cümlesi gülen sahâya
Müzeyyen oldı dilberün otağı
Görün ‘ışk odıla ol gül-i sürhi
Kızarmış dost udından yanağı
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Zihî ni’met zihî vuslat u fursat
Gelünüz hoş görelüm işbu çağı
Dilersen irişesin ol makâma
Kuşan merdâneler gibi kuşağı
Dünyâ vü ‘ukbâ ‘âşıka dûzâhdur
Visâl arzûlayan kursun tuzağı
Kimisinün rûhı Cennet’de gezer
Kimi kesb eylemiş bunda durağı
Basiret gözine okun bu nakli
Bi-nâsır Cennet-i Firdevs durağı
Bahâriyyât okur Kaygusuz Abdâl
Şeker helvâ unı söyler tudağı
Nice söylemege dilleri helvâ
Bilür ki dosttan okurlar sebağı
		 -327Mef’ûlü Mefâ’îlün Fe’ûlün
Berü gel ahî iy sırr u âzâd
‘Işkun beni usta itdi şâh mât
Bana cemâlün delîl-i âyât
‘Işkı cânuma o kıldı irşâd
Vaslun ki hasîb olsa zî-kıymet
Âşinâ kulunam eyleme yâd
Zülfün ki kurs-ı câna tolaştı
Bagladı beni saçuna kemend
		 -328Mefâîlün mefâîlün Fe’ûlün
Ne cism u cândurur’akla sığmaz
Ne ‘akl u dildurur kim câvidândur
‘Aceb bahr-i muhît kim yok kenârı
‘Aceb keştî acâyib keştîvândur
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Bu ne hüsn-i cemâldür ki görindi
Bu ne gülşen ne gül ü gülsitândur
Bu ne la’l-i Bedahşândur ne ‘anber
Bu ne nâfe bu ne müşg-i Hotendür
Bu ne hazne durur kim cân içinde
Bu ne gevher bu ne genc-i nihândur
Bu ne şâhdur bu ne halvet ne perde
Bu ne sultân bu ne yargu dîvândur
Zihî hayy ü tüvânâ ki kadîmdür
Kadîr ü ber-kemâl ü câna cândur
‘Âlem nâ-dân eger dânâ olursa
Anun içün ne sûd u ne ziyândur
Bu cümle hayr u şerden ol münezzeh
Hecâsı în ü ân şerh ü beyândur
Bilenler Allâh’ı ‘akl ile bildi
O bî-nişân ise ‘âşık nişândur
‘Âşıklar cân içinde buldı cânı
Gümâna kalanun işi gümândur
‘Âşıklar sūreti aynaya benzer
Bakan gördi hemân ol mihribândur
Yakîn ehline bu Kaygusuz Abdâl
Özi genc-i revân cismi vîrândur
		 -329Mefâîlün Mefâîlün Fe’ûlün
Harâbât-hânede mücâvir olmış
Görün bu bed-kârı bed-nâm dimişler
Harâbâtîlere meclis içinde
Harâbâtî imiş muhkem dimişler
Harâbât-hânenün yolın degişmez
Mescide varmagında kim dimişler
Savma’ada olan halka karışmaz
Meyhâneye varur her dem dimişler
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Harâbâtîlikde menşûr olupdur
Anı bilür kamu ‘âlem dimişler
Dâ’im şîşet çalar def ü kemençe
Katında çeng ü ûd derhem dimişler
Künc-i meyhânede sırdaş olupdur
Dâ’im elinde tolu câm dimişler
Kaygusuz Abdâl’un Hakkına gör kim
Bu resme nükdeler müdâm dimişler
		

-330-

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün
Vahdet yimişi ma’rifet gelse dile ‘aceb degül
İrdüm diyenler vuslata bize bir armagan gerek
Kimdür kim ol da’vâ kılur ayyârı hod ayyâr bilür
Ma’nâ cevâbdur bilene ‘ışk evveli nişân gerek
Küfri kosun gümân ile birliğe yitsün cân ile
Her kim ki anun derdine bir ‘ilâc u dermân gerek
Her kim bu menzili diler irmege nedür çâresi
Cümle ‘âlemi dost bile öz nefsine düşmân gerek
‘Âşıklarun fikri dâ’im sırr-ı Ene’l-Hakk oldugı
Şol İbn-i İbrâhim gibi ‘ışk yolına kurbân gerek
Her bir kişi bu dünyâda bir nesne kabul eyledi
Kaygusuz Abdâl’a dahı helvâ gerek büryân gerek
		

-331-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
Bir gül ahî ey gülüşi usûl
Gül ki cemâlünde açıla gül
İy turrası fitnesaçı sünbül
‘Işkun cefâsı cânuma kabūl
Bir gül hâtırumı kılma melûl
‘Işkun beni kül eyledi kül
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Gamzen sihiri câna tokındı
Fettân gözüni kıl ifnâ-yı küll
		 -332Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilü
Bir sâ’at ölüm irişse vuslatun şükrânesi
Cânumı kurbân kılaydum ne dimekdür mülk ü mâl
Bu vaslun hicrânı vuslat olur ise bir nazar
Kaygusuz Abdâl bu zihî tâli’ ü bu zihî fâl
		 -333Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Gelün iy cihânı zindân görenler
Pâdişâhdur ne ugrı var ne zindân
Cihân sūretdür insân cân dimişler
Kaçan kim kendözini bile insân
Özin bilene sor bu mensûbeyi
Tutarsan uş budur tarîk ü erkân
‘İbret gözüni aç bak kim göresin
Katre içinde gizlü bahr-i ‘ummân
‘Aceb degül güneşden olsa zerre
Bu ‘aceb kim güneş zerrede pinhân
Kimün gönli bu ma’nîle hoş aldı
Kime ayran gerekdür nân u erzân
Gelürsen meydâna ‘ışk ile gelgil
Erenler var tehî degül bu meydân
‘Aceb hâldür bu hâl Kaygusuz Abdâl
Ma’nî birdür sūretler elvân elvân
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		 -334Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Berü gel ser-âgâz it iy Sarâyî
Sevdi-y-ise cânun şol gün ü ayı
Mahall ile ki gözler mehlikâyı
Şol iy hûrî-sıfât melek-sîmâyı
Getürsin ele ol ki dil-güşâyı
Görmiş olasın nûr-ı Hudâyı
Lutuf ide-y-idi ‘âşıka bir gün
Sarâyî kavmin ki sana sevdâyı
		 -335Mefâ’îlün Mefâ’lün Fe’ûlün
Harf-i dâl aldı vücûdı her şeyün
Her ki nefsin tanıdı abdâl-ımış
İrişdi bâd-ı nev-rûz gülsitâna
Gülistân vakti yitdi kim o yana
Tamâmen yiryüzü cümbişe geldi
Behişte benzedi devr-i zemâne
Ağaçlarda çiçekler müşkîn oldı
Kerâmet kılmadı bâğ-ı hazâna
Dehânı goncalarun mim yazıldı
Kohusı benzedi müşk-i cinâna
Gülistân goncasın açdı tonandı
Dîvâne oldı bülbüller dîvâne
Yine Simurga haber virdi hüdhüd
Otagun başına komuş şâhâne
Gögerçin çifti eyle zevke geldi
Dudak dudağa virdi cânı câne
Kışın hâmûş olan kuşları gör kim
Firâk ü derd-ile geldi lisâne
Yine bülbül gülistân ârzû kıldı
Tûtî şekker ü bal baykuş vîrâne
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Zihî fasl-ı bahâr revnak-ı gülşen
Zihî zevk-i safâ nâm ü nişâne
Bezendi tag u sahrâ nûr-ı rahmet
Nihânî nesneler geldi ‘ayâne
Evveli dünyânun hüsn ü zîbâ-dur
Âhir hazân olısar cümle yine
Kime cevr itmedi dünyâ-yı mekkâr
Kime kılmadı bir ‘özr ü bahâne
Hezâr ötdi zevke geldi çemenler
Ki ol sûziş kılur hûr-i cinâne
Dile her maksûdun şâh-ı kadîmden
Uyana devletün bahtı uyana
Eger bildün-ise Kaygusuz Abdâl
Yüzün hak eyle gel pîr ü cüvâne
		 -336Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Yeşil yapraklarun benzi sararmış
Âh eyler çarhun elinden kılur vay
‘Ömür sel gibi dünyâ çaya benzer
‘Âdetdür ki geçe bu sel kala çay
Bu demi hoşgör iy Kaygusuz Abdâl
Çün ezelden sana bu derd iken pay
		

-337-

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Bildüre sana hakîkat hâl nedür
Bu görünen sūret ü eşkâl nedür
Cümle bir noktada olmışdur dâhil
Noktadan hem bir Elif oldı hâsıl
Hem Elifdür bu asıl-ı ‘âlemün
Hem atası vü anası ‘âlemün
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Bu haberler ‘âkıla yiter hemân
Câhilün maksûdı hemân aş u nân
		 -338Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Geldi ‘ışk vücûdumı kıldı helâk
‘Işk ile gönlüm içinden gitdi jenk
Âh itsem dütünümden göynür felek
Çeşmümün çeşmesinde göynür melek
‘Akla dime bu sözi cân söylesin
Sultânun sözüni Sultân söylesin
Hakîkat cümle ‘âleme Hakk dîn
Bu sözi kim kâmil insân söylesin
‘Işk ile tabl-ı melâmet çala gör
Dünyâ murdârdur elünden sala gör
Pûteye düşmek dilersen okunı
Ma’nîyi ma’nâ bilenden ala gör
		 -339Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Kamu şeyde menem ‘ayn-ı hakîkat
Sıfât u zât-ı mutlak bahr-i hikmet
Hemân menem dahı çûn u çirâ yok
Ne Mansûr u ne Bağdâd ne ene’l-Hak
		

-340-

Mef’ûlün Müstef’ilün Müstef’ilün Fâ’ilün
Deryâ vü ‘ummân benem gevher-i kân bendedür
Gözin aç anlayu bak iki cihân bendedür
Cism ü sūret-i cân menem delîl ü bürhân benem
Sûd benem ziyân benem uşda dükân bendedür
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Maksad-ı insân benem gerdiş-i devrân benem
Mekteb-i ‘irfân benem işte nişân bendedür
Bağdâd-ı ΄ayyâr benem cümleye serdâr benem
Bürhân-ı esrâr benem sırr-ı nihân bendedür
Zâhid ü tersâ benem Mescid-i Aksâ benem
Muhyî-i Îsâ benem yahşı yaman bendedür
Muhît-i zevrak benem Hak bendedür Hak benem
Tamu vü uçmak benem cümle mekân bendedür
Evvel ü âhir benem ganiyy ü fakîr benem
Zâhir ü bâtın benem küfr ü îmân bendedür
Cümleye ma’bûd benem Ka‘be benem put benem
Âdeme maksûd benem işte filân bendedür
Zerre benem güneş benem gizlü vü fâş benem
Her ne ki var uş benem cân u cânân bendedür
Kaygusuz Abdâl benem cümleye her hâl benem
O fâş u ricâl benem ol bî-nişân bendedür
Evvel ü âhir benem bâtın u zâhir benem
Mansûr u Nâsır benem genc-i vîrân bendedür
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9. ŞATHİYE
		 -341Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Söz başında zikr idelüm Allâh’ı niyâz ile
Cân u gönülden gerek lâf kim degüldür söz ile
Yâ ilâhî kim tapundan birkaç dilek dilerem
Hele şindüki sözüm cengüm ki var boğaz ile
Hâzırca lokmalarun dâ’im nasîb kıl sen câna
Üç yüz otuz azmanı hem tokuz bin öküz ile
On bin koyun bin deve vü beş bin de su sığırı
Beş bin tavuk bin ördek dahı bu nice kaz ile
Dâne pirinç zerdeler paça tiridi gördiler
Tâze çevirme büryân kebâb halva koz ile
Fınduk fıstuk leblebi sittîn hevenk kuru üzüm
Beş bin yumurta olsa büber eksük tuz ile
On bagçe alma armud on dahı her dürlüden
On dahı şeftâlûden zerdâlü hem kirâz ile
Bin karaoğlan bin karavaşı hizmetkârı
On bin Rûm mahbûbı beş bin Mogol kızıyıla
Hûrî-sıfât nigârlar ilikleri âşikâr
Kirpükleri cân alur sükker ağzında ezile
Tabl surnâ nefîrle hazretünde çalınsun
Dâ’im müdde’î görsün anı ol görgüz ile
On bin yigit yanunca gürzin çeküp yürüsün
Dag u taş yankılansun tablbâz âvâz ile
Bunca sözi divşürdüm hîç bana kalurı yok
Kaygusuz’a nazar eylegil bir güler yüz ile
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		 -342Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Bize helva pâlûze büryân olsa
Sözüm işitse bir muhibb-i cân olsa
Otuz kersek kavurma üç bin etmek
Ben ki yiyem karnum aç bir dermân olsa
Dokuz kazan pilav iki dîvâne
Nâşîlerün gözünde pinhân olsa
İki pişmiş koyun sofrada yahni
İrişse bize ne ki mihmân olsa
Şu kaygana ki pişer bal katarlar
Yarabbi yedi kersek andan olsa
Otuz batman şarâb kırk kuzu büryân
Getürse ortaya bir insân olsa
Bu ni’metler ki dir Kaygusuz Abdâl
Eli irse ana bir devrân olsa
		 -343Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Âşıkam hayrânam yağlu çörege
Hunâb-ı samsuya etlü börege
Bize bin müt birinc virse Murâd Hân
Dahı on bin koyun bile yimege
Otuz batman yag ile üçyüz etmek
Varaydı kim bile anlatsa bege
Bize bin kazan aş bin sini halvâ
Hazır olsa üşenmezdük yimege
Yimege kalye pilav zerde hoşdur
Bulgur u tarhana döymez kötege
Murâd Hân’a halvet anlatsa sözi
Kapuda kim bile veziri söge
Bize ni’met olıcagaz çaka olsa
Yüz batman halvâdan bize ne dege
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Bu ni’metler hemân insân içindür
Köpekler kanâ’at eyler kepege
Âdemündür bu dürlü envâ’ ni’met
Hemân arpa saman gerek eşege
Bu ni’metleri yir Kaygusuz Abdâl
Du’âcıdur Hak’a nânı yimege
		 -344Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün369
Tamâ’umuz ne azadur ne çoka
Kanâ’atuz kâni’ olmışuz Hak’a
Kimsenün Hakkına tama’ kılmazuz
Bizüm dahı hâlümüze Hak baka
Ma’rifet ehline hizmet kılmayan
Ma’nî yancugın yanına boş baka
‘Işk yolında tâ’ati temiz degül
Her kim ol gördügi nesneye aka
Sırrını sakın ki küstâh bilmesün
Cân u dilden müştâk ol kim müştâka
Suvar ‘ışk suyıyla tevhîd bâgını
Ma’rifet bûstânı gelsün revnaka
Dünyâ içün dâma düşmeyen kişi
Nefs ucından hâşâ tutıla faka
Kaygusuz Abdâl hâlün ‘ârif bilür
Velî nâşî ‘ışkı başuna kaka

369

Bu şiir, 4+4+3 hece veznine de uymaktadır.
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		 -345Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
‘Âşık oldum bî-hûde bir yabana
Ne hurşîde ne bir mâh-ı tâbâna
Yogun yumrı sözüm incelmedi hîç
Şekeri katık eylerem sogana
Görürem lekleki bülbül sanuram
Ya’nî gör ki ‘ârifem ben dîvâne
‘Ârifem velî biraz kemdür ‘aklum
Ferâgat olmışam direm terâne
Yüküm gülbe şeker sirke sataram
Ya’nî metâ’ getürmişem dükâna
Süleymân tahtını dîvlere virdüm
Degirmen haberin virün sorana
Dîn îmân nûrını küfrile örtdüm
Giriftâr eylemişem cânı tene
Bilürem ki cihân köhne vîrândur
Öterem baykuş oldum bu vîrâna
Yol eri vardı menzile irişdi
Ben öz fikrümi eylerem bahâne
Yolun anlayıver Kaygusuz Abdâl
Taş atmagıl ki çömlegün uşana
Sana halvet-güşâ halvâ gerekdür
Özün dervîş kelâmun dervîşâne
		 -346Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün
‘Aceb ben ne müselmânem Hak’a bir şükürüm yokdur
Bu Hak yolın görebilmen benüm gör hîç nûrum yokdur
Fesâd endîşeden geçmen helâlden harâmı seçmen
Dâ’im bu dünyeye taleb kıluram huzûrum yokdur
Garazdur halka haberüm budur gönlümdeki varum
Günâh yazıldı defterüm dahı hîç defterüm yokdur
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‘Ayıbın gözlerüm halkun tâ ki halka haber virem
Sözüm yalan özüm kalbüm bu işde taksîrüm yokdur
Zâhir gökçek müselmânem içümde putı saklaram
Zâhidem takvâ bilmezem zâkirem zikirüm yokdur
Bu gafletden uyanmazam hîç âhireti sanmazam
Bu az malı begenmezem direm çok filorüm yokdur
Eger bir lutf bana Hakk’dan irişse şâd olur gönlüm
Eger bir mihnet irişse döyemen sabırum yokdur
Şeyâtin yolına mâlum dâ’im harç eylerem ammâ
Kapuma sâil irişse direm ki hâzırum yokdur
Câhilem özümi bilmen bî-tarîkam yola gelmen
Ululardan ögüt alman tekebbürem yirüm yokdur
Hemîşe Hakk’a inkâram müfsidem şöyle ki varam
Bu şer işde haberdâram velî hîç haberüm yokdur
Kay(g)usuz Abdâl’am hoca sözüm dinle hâlüm anla
‘Âlem ocaga tutışsa yanacak hâsırum yokdur
		 -347Fe’ilâtün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Şindi bizüm önümüzde n’olaydı
Dürlü ni’metlerün erkân olaydı
On altı kaz gire karaca omlet
İki bişmiş kuzı büryân olaydı
Elli gersen kavurma üç yüz etmek
Hayrânam karnum aç dermân olaydı
Bu bâbda dolıcak kızıl şarâblar
Gümüş ayak güzel oglan olaydı
Bir güzelce gelin mihmânumuzda
İllâ yasduk dimi yorgan olaydı
Müdde’î görmese bir yirde tursa
Ayagında demür urgan olaydı
Bu sohbet ile bu Kaygusuz Abdâl
Tâ sabâha degin sultân olaydı
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GÜLİSTAN

GÜLİSTAN

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
1b

		
		

Gel i kendi hâline yol bulanlar
Ma’nâda kendü mikdârın bilenler

		
		

Erişenler bu vahdet menziline
Cân u baş terk idenler ‘ışk yolına

		
		

Ma’nî burcını seyrân idenler
Vücûdı katresin ‘ummân idenler

		
		

Girüben ‘ışk denizin boylayanlar
Ma’ânî özleyüp soy soylayanlar

5

		

Ne dimekdür bilün ‘ilm-i ledünni
Olın sıdk ile bu ‘ışkun cünûnı

		
		

Bu ma’nâ bahrine zevrak düzenler
Bu vahdet kuşlarına fak düzenler

		
		

İrişenler Süleymân menziline
Olanlar ‘andelib vahdet göline

		
		

Ma’anî meydânında bâz olanlar
Hakîkat burcına şâhbâz olanlar

		
		

Bu ma’nâ dürrine ma’den olanlar
Hakîkat kâmil-i insân olanlar

10

		

Kamu eşyâ Hak’a mevcûd degül mi
Hak’ı inkâr iden merdûd degül mi
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Kamu şey Hak ile birlikde yeksân
Kamu vâhîd olupdur derd ü dermân

		
		

Kamu varlık kadîm ü pür-kemâldür
Hayâl yokdur arada cümle hâldür

		
		

Kamu varlık Hak’un bürhânı imiş
Kamu gönül Hak’un mekânı imiş

		
		

Bakan her yana Sultân’ı görür pes
Dahı hîç gayrı yok cânı görür pes
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yine bir dürlü hikâyet vasf-ı hâl
Şerh ideyin dinle iy sâhib-kemâl

		
		

Vahdetün yüzinden açayım nikâb
Getüreyin ‘ârife bin dürlü bâb

		
		

Girüben ma’nâ denizin boylayan
Anla ki ‘akl irür anı söyleyen

		
		

Bî-nişândan ma’nâ ile bir nişân
Getüreyin cân ilünden armağan

		

Sarrâf öninde dökeyin gevherî
Cevheri alan bilür kim cevherî

		
		

Şekker ile bile katayun güli
Koyayun sûsen yanında sünbüli

		
		

‘Anberi karışdurayın müşg ile
Tâ bu sözden müşteri assı bula

		

La’li vü yâkût vireyin altuna
Koyayun kimyâyı altun altına

		
		

Şöyle söyleyeyin anlasun ‘âkıl
Ma’nâ keşf itsün bu sözden ehl-i dil

5

		

Dürr ü cevâhir ü inci saçayın
Sarrâfa gevher dükânın açayın

		
		

Cân içinde gizlü genci açayın
Mahfil-i dürr ü cevâhir saçayın

10
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Müşke berâber kılayın her sözi
İşidenün rûşen olsun cân gözi

		
		

‘Işk-ıla ‘aklı bile yâr eyleyin
‘Işk ipiyle nefsi ber-dâr ideyin

		
		

Her sözümden bin delîl olsun ‘ayân
Her delîlden rûşen olsun dû-cihân

		

Söyleyeyin cân elinden bir haber
İşidenün cânına kılsun eser

		
		

Bu ne dimekdür ‘ârifler anlaya
‘Âkıl anlaya câhiller tanlaya

		
		

Ben sözimi anlayana söylerem
Anlayan bilür bu sözi yine hem

		
		

Bu haberden maksûdum budur yâri
Söyleyeyin Hak kılur ise yâri

		
		

Şefâ’ati olur ise Ahmed’ün
Fahr-ı ‘âlem Mustafâ Muhammed’ün

15

		

Evliyânun himmetiyle söyleyem
Bu haberi vasf-ı takdîr eyleyem

		
		

Her sözümden bir delîl olsun ‘ıyan
Her delîlden rûşen olsun dü-cihân

		
		

Açayın sözün yüzinden perdesin
Bildüreyin size harcından hâsın

		
		

Söz içinden size bir dürlü nişân
Anladayın ne dimekdür lâ-mekân

		
		

Lâ-mekân dimekde maksûd ne imiş
Asl u fer’i neden olup her bir iş

		
		

Lâ-mekân dimek mekânsız yir midür?
Yoksa anun da mekânı var mıdur?

		
		

Bildüreyin ‘inâyet kılsa İlâh
Yâr olup yârı kılursa pâdişâh

		
		

Şöyle kim anlaya sözüm her kişi
Şâd oluban terk ideler teşvîşi

20
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Lâ-mekândan size vireyin nişân
Söyleyüben size bir dürlü beyân

		
		

Ol zamânda ki yog-idi kâ’inât
Zât içinde nihân idi her sıfat

		

Zât içinde bu sıfat mestûr idi
Bu vücûd yok idi hemân nûr idi

		
		

Ne Nebî var-idi ol dem ne velî
Dahı söylenmedi idi lâ-belî

		
		

Yir ü gök hazne içinde sır idi
İkilik yok idi hemân bir idi

		
		

Yir ü gökde cümle tertîb küllî hâl
Âşkâre degüldi henüz mâh u sâl

		
		

Gice gündüz ay u güneş bu hisâb
Dahı henüz olmamışdı bu sebeb

		
		

‘Akl-ı kül henüz bir idi zât-ile
Nefs-i kül’de pinhân idi hem bile

		
		

Bu sıfatlar kim bu demde söylenür
Yok idi birlikde-y-idi küllî nûr

		
		

On iki burç yidi yılduz bu necîm
Çarh-ı sergerdân ki döner iy Hakîm

		
		

Yedi Tamusekiz Uçmag hayr ü şer
Hûr u Gılmân dünyâ âhret sîm ü zer

		
		

Nakş u sûretler ki vardur ortada
Ana irdi ki ‘akıllar dünyâda

30

		

Ol nişânlar ki nebîler söyledi
Bu kitâblar ki anı şerh eyledi

		
		

Zâhir ü bâtın ki dirler her sıfât
Ne hayât olmışdı henüz ne memât

		
		

Bu sıfatlar ki birikdi bir ile
Velî olıcak idi takdîr ile

		
		

Mustafâ oldı sebebi bunlarun
Yirde gökde cümle cism ü cânlarun
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Bu sebebden Mustafâ oldı ezel
Mustafâ’dan zâhir oldı küllî hâl

		
		

Çünki geldi zâhir oldı ol Nebî
Hemân ol oldı bu hâlün sebebi

		
		

Bu bârigâh âşkâre oldı bu kez
‘Ayân oldı gice gündüz kış u yaz

		
		

Tamâm oldı yirlü yirinde bisât
Degme bir nesneye söylendi bu ad

		
		

Mustafâ’nun cânı oldı ibtidâ
Evvelînde anı yaratdı Hüdâ

		
		

Mustafâ cânunda sır idi cihân
Yerde gökde her ne kim var cism ü cân

		

Mustafâ’nun cânı bu gevher idi
Ol güherde bunca hikmet var idi

		
		

Hak nazar itdi o gevher terledi
Andan oldı bu cihânun bünyâdı

		
		

Terledi su oldı akdı ol güher
Andan oldı yer ü gök ü bahr u ber

		
		

Ol su durdı bir yire oldı deniz
Gör nice hikmetler oldı iy ‘azîz

		
		

Ol deniz buğından oldı bu felek
Cümle felekde yaradılmış melek

		
		

Göbeğinden yidi kat yir eyledi
Yir altında denizi seyr eyledi

		
		

İstikâmet dutdı bu kez bu cihân
Yirlü yirince düzeldi her mekân

		
		

Dünyânun sûreti kurıldı tamâm
Âfitâb dogdı belürdi subh u şâm

		
		

Dünyânun şekli düzildi ki bu kez
Yine ne kıldı Kâdir ü bî-niyâz

		
		

Şekle cân gerek ki gele cünbişe
Zîrâ kim Allah Kâdirdür her işe
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Yine Hak Mustafâ cânuna nazar
Eyledi kim tamâm oldı cümle kâr

		

Mustafâ cânından oldı cümle cân
Cism ü cânın ma’deni oldur hemân

		
		

Yaratıldı cümle cânlar hem yine
Her birisi vardı kendü cismine

		
		

Yirlü yirince düzeldi kâ’inât
Zâhir ü bâtın tamâm oldı sûret

		
		

Çünki sûret tamâm oldı iy dede
Dinlegil evvel ne oldı dünyâda

		
		

Deniz ile dopdolu oldı cihân
Elli bin yıl dutdı bu yirde mekân

		
		

Elli bin yıl tamâm oldı gitdi ol
Yerine geldi yine bir dürlü kul

		
		

Elli bin yıl oldı bunda ol dahı
Ol dahı bilmedi hergiz Allah’ı

		
		

Su yirine bitdi dünyâda kamış
Dinle ki âhir nicesi oldı iş

		
		

Hak yaratdı yine bir dürlü sûret
Kamışı yidi çoğaldı havâlet

		
		

Sıgıra benzerdi anun ayagı
Hem eşek kulagı gibi kulagı
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Koyuna benzerdi gögdesi tüyi
Velî At’a benzer-idi her hûyı

		
		

Kamışı yidi dükendi ol tamâm
Zîrâ ki işi ol idi subh u şâm

		
		

‘Ömri anun dahı âhir oldı pes
Yine geydi dünyâ bir dürlü libâs

		
		

Yetimiş bin şehr yaratdı ol Ganî
Hardal dânesiyle doldurdı anı

		
		

Yine bir kuş ki yaratdı pâdişâh
‘Dâneyi yi’ didi ana ol İlâh
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Elli bin yıl ol dahı sürdi ‘ömür
Dânesi dükendi öldi dinle bir

		
		

Bu kez at yaratdı dinle ol Kâdir
Zihî hikmet zihî kudret zihî sır

		
		

Elli bin yıl at dahı oldı tamâm
Ol idi ki cihâna geldi Âdem

		
		

Altı kez doldı boşaldı bu cihân
Birisi bilmedi kimdür müste‘ân

		
		

Bu yidincidür Âdem geldi bu kez
Âşkâre ma’lûm görindi bî-niyâz

		

Bildi Âdem göklerin esrârını
Yidi kat yirinde yirli yirini

		
		

Nakşı gördi Nakkâşı bildi Âdem
Oldı ki tamâm oldı işbu dem

		
		

Âdem oldı cümlesine halîfe
Hak Âdem’de ‘ayân oldı iy safâ

		
		

Anladı Âdem ki nedür bu sûret
Sûret içinde imiş gizlü sûret

		
		

Cümle yirde gökde ne var cümlesin
Bildi Âdem ne imiş sermâyesin

		
		

Cümle gök ehline Hak emr eyledi
Secde kıl Âdem’e diyü söyledi

		
		

Semâvât ehli kamu kıldı sücûd
Ziyân olmadı velâkin oldı sûd

		
		

‘Azâzîl o demde kılmadı sücûd
Tâ’atı kendüye ol dem oldı put

		
		

Âdem’ün cismini toprak gördi ol
Ol sebebden âsî oldı ol füzûl

		
		

Bilmedi ki toprak içinde ne var
Toprağı kim eşdi ol dem Kirdigâr
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‘Azâzîl hergiz bu sırra irmedi
Nice irsün çünki Hak yol virmedi
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Ana ol idi ezelden buyrılan
Bu idi Hak emri iy Hakk’ı bilen

		
		

Ne ki Hak yazdı tagayyür olmaya
Hak ‘ilimidür işini anlaya

		
		

Ol ki secde eyledi hâs oldı ol
Ol ki kılmadı cezâsın buldı ol

		
		

‘Azâzîl ol demde oldı şeyâtîn
Şeyâtîn olmaya hergiz ehl-i dîn

		
		

Çünki aksurdı duru-geldi Âdem
Cennet’e iletdiler anı o dem

		
		

Çünki Âdem geldi gördi Uçmagı
Cânı sevindi göricek ol bâğı

		

Bakdı Rıdvân yüzine esirgedi
Gir yine çık diyübeni söyledi
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Bilmedi kim Âdem’ün düşmânıdur
Bu sâ’at girer Âdem’i azdurur

		
		

Şeytâna döşi dibinde virdi yir
Didi kimse duymasun içerü gir

		
		

Hak gözinden nesne kim gizlü degül
Velî şöyle al ki itdi ol füzûl

		
		

Cennet’e girdi bu kez gör n’eyledi
Havvâ’yı buldı Havâ’ya söyledi

		
		

Havvâ dir ki ol meger siz delüsiz
‘Aklunuz yok yâhûd usdan ölüsiz

			

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül yüregümi sen yâda kıldun
Bu ‘ışk okı-y-ıla ciğerüm sad-pâre kıldun

		
		

Bir hûb sûreti kanda görürsin alınursın
Bu hûyun içün ben za’îfi bî-çâre kıldun

		
		

Mecnûn gibi âh eyledüm elüm işe varmaz
‘Işk ile gönül uş beni ki âvâre kıldun
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Vallah i gönül ‘ışk ile hûblar bâzârında
Beni bırakup ‘ışk-ıla sen kenâra kıldun

		
		

Bu ‘ışk ile ben o dem yanunda haberün yok
Dâ’imâ gönül meylüni sen hûblara kıldun

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

120		

Ne ki Cennet’de var-imiş yidünüz
Bu yemişün lezzetün görmedünüz

		
		

Gezer idi Uçmag içinde Âdem
Dahı ne gussa var-idi ne de gâm

		
		

Hûr u Gılmân idi ol dem yoldaşı
Nice oldı Âdem’ün dinle işi

		
		

Teferrüc iderler-idi Cennet’i
Hoş görürler-idi bile sohbeti
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Nice ki gezerdi Cennet’de [anı]
Cins idinmezdi hûr u münzârâtı

		
		

Kendü cinsin görmedi oldı melûl
Niyâzı Hakk’a [ki] Hak kıldı kabûl

		
		

Didi Âdem iy Kâdir ü pür-kemâl
Sana ma’lûmdur ahı bu küllî hâl

		
		

Bana benüm gibi olsa bir kişi
Çekmez idüm dahı hergiz teşvîşi

		
		

Hak kabûl itdi Âdem’ün niyâzın
Virdi maksûdını [sımadı] sözin

		
		

Havvâ’yı yaratdı ol dem ol Kâdir
Nicesi oldı hikâyet dinle bir

		
		

Âdem’ün çün sol yanından oldı ol
Sol yanından oldugıyçün işi sol

		
		

Uçmagı teferrüç eylesem n’ola
Nâ-gâh ola içimde hasret kala

		
		

Dem-be-dem söyler âh eyler bu sözi
Dolu gibi yaş döker iki gözi
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Buncılayın tatlu yimiş bir dahı
Olmaya Cennet içinde iy ahı

2b		

		

Şöyle ki [ol] Havvâ’ya virdi haber
Ol yimişden Havvâ yimeğe iver

		
		

Bu sözi söyledi gitdi ol la’în
Nice oldı Havvâ’nun dinle işin

		
		

Kem ‘akıldur didi avrete Nebî
Zîrâ kim saklayı bilmez ebedî

		
		

Tûbâ ağacı dibinde ol sâ’at
Uykuya varmışdı Âdem fârigat

		

Bir dâne buğdayı üzdi tiz Havâ
Cümleyi Hak nefs şerrinden sava

		
		

Yarusın yidi yarusın gizledi
Âdem uyandı Âdem’e söyledi

		
		

Didi kim işbu yimişden yimişem
Yarısunı senün içün komışam

		
		

Çün Havâ yidi Âdem dahı yidi
Nefs ucından Allah’un emrin sıdı

5

				
		

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		

Gel gel i gönül hûblar elinden hazer eyle
Hikmetüni hûblar ile kim muhtasar eyle

		
		

Dâ’imâ gönül bildügüni piş idinürsin
‘Akıl katında gel ahı bir dem karâr eyle

		
		

‘Işk ile gönül şem’ ü çerâğ gibi yanarsın
Billah i gönül bir dahı bana nazar eyle

		
		

‘Işk zülfikârın çünki gönül elüne aldun
Nefs-i zâlimün boynına ur bir hüner eyle

		
		

Terk it i gönül cism ü cânı cihâna kalma
Zinhâr i gönül ‘ışk ile her dem pazar eyle
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Çünki yidi bugdayı benî Âdem
Puhte iken işini eyledi hâm

		
		

Nefs ucından Allah’un emri sıdı
Kendü kendü nefsine zulm eyledi

		
		

Âdem’e yol eylemek oldı hâcet
Yir ister dört yana bulmaz oldı mât

		
		

Hak buyurdı Cebrâ’il’e var didi
Âdem’i Cennet içinden sür didi

		
		

Tâc u hulle üstinden kaçdı bu kez
Gör ki ne kıldı Kâdir ü bî-niyâz

		
		

Cebrâ’il’e Hak didi var Âdem’e
Çıkar anı Cennet içinde koma

		
		

Komagıl Cennet içinden sür didi
Sıdı buyrugum cezâsın vir didi

		
		

Geldi Cebrâ’il Âdem’e söyledi
Hak buyurugını ‘ayân eyledi

		

Cebrâ’il di çıkgıl Uçmag’dan Âdem
Tanrı’nun buyrugı budur uş bu dem

		
		

Zârılık eyledi Âdem agladı
Şöyle kim âhı cigerler dagladı

140

				

GAZEL

Mefûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla söylegil ene’l-Hakk
Sen Hakk’ı koma söyle Hak’ı yâr ki kıla Hakk

		
		

Yüz bin sözi bir eyle hemân bir söz söyleme
Bir sözi di ki sana gönül tutmayalar dak

		
		

Sen kendü özün koyubanı çevre gözetme
Fi’l-cümle ‘âlem sana gönül cân-ıla müştâk

		
		

Çün Hakk evidür Seyyid ü Muhtâr söz-ile dil
Hakk’ı tanıyan Hakk’a gönül olmaya kostak
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Sensin i gönül ‘ışka mekân Hakk’a nazargâh
Gönül sırunı her bî-hoda söyleme sırdak

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Âdem eydür bu kez bagışla suçum
Bugdayı ayruk yimeyem iy Hakîm

		
		

Cebrâ’il dir Hakîm oldur kim anun
Noksânı yokdur o ganî Sultân’un

		
		

Söz gerekmezdür Âdem sor git didi
Tanrı’nun buyruğı budur dut didi

		
		

Nice ki söyledi hergiz gitmedi
Cebrâ’il’ün sözini işitmedi

		
		

Türk dilin Tanrı buyurdı Cebrâ’il
Türk dilince söylegil dur git digil

		
		

Türk dilince Cebrâ’il hey dur didi
Duru gel Uçmagun terkin ur didi

		
		

Tutdı kolından ilerü yüridi
Kapuya yakın varınca süridi

		
		

Bu kez Âdem çok tevâzu’ eyledi
Bir lahza aman deyüben söyledi

		
		

Çünki aman didi kodı Cebrâil
Âdem’e teferrüc eyler ol ‘âkil

		
		

Bu kez Âdem yapraga sunar elin
Ya’ni yaprag-ıla örter her hâlin

150

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül bagrumı kebâb ider ‘ışkun
Suçum ne ki bana katı azâb ider ‘ışkun

		
		

Her lahza beni mecnûn u melâmet ider uş
‘Işk-ıla gelür ‘aklumı harâb ider ‘ışkun
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‘Işk eli-y-ile cigerüme dâğ komak ister
Vallah i gönül işümi ‘aceb ider ‘ışkun

		
		

Sen meni gönül mihnet okına nişân itdün
Beni melâmet itmege sebeb ider ‘ışkun

		
		

‘Işkuna gönül bebri ki cân göziyle gördi
Gaflet gözine perde-i hicâb ider ‘ışkun

			

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Agaç da Âdem’e yaprak virmedi
Nice ki sundı eli de irmedi

		
		

Türk dilince didi bu kez yüri git
Yüzi berk olmagıl Âdem söz işit

		
		

Tutdı Âdem incirün budagını
Ya’nî ki ala anun yapragını

		
		

Sundı budag eline geldi bile
Gitdi Âdem yine geldügi yola

		
		

Âdem’i Cennet içinden sürdiler
Bahâneyle bu milke gönderdiler

		

İlk yaz güni-y-idi çıkdugı dem
Bahâr olmış güller açılmış tamâm

		
		

Dımşık’a irdi Âdem’i dinle bir
İki ayagında düzdi iki [sır]

		
		

Bir dere içinde irişdi Âdem
Ne ki Cennet’de yidi dökdi o dem

		
		

Bu yimişler ki vardur dünyâda
Tohum andan çıkupdurur i dede

		
		

İlk yaz güni idi geldi sel
Hikâyet nice oldı imdi bil
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bagrum içinde koma taglar
Âh eylerisem senün elünden yana taglar

		
		

‘Işkun çerisi cân ilini yagmaya virdi
Senün hayâlün ‘ışk ipini boynuma baglar

		
		

Ben seni gönül bilimedüm fettânı sensin
Bir dahı gönülseni gören özini çaglar

		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla haste-dil uş oldum
Sevâb olur ahı sîr ü sûda gele saglar

		
		

Ben seni gönül‘ışk-ıla cândan ki severem
Senün didügün gözleri ala yüri ağlar

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Sel iletdi ol tohumu her yire
Bitdi oldı ol tohumlar eşkere

		
		

Her biri aslını gösterdi tamâm
Uçmagdan çıkardı ol tohmı Âdem

4b

		

Bitdi ol söz Âdem’e geldik yine
Gör ne hâl geldi Âdem’ün üstine

		
		

Ger Âdem Havvâ’yı ister hem bu kez
Nice ki ister âh ider bulımaz

		
		

Tâvûs ile bile Âdem gitdiler
Varuban ol Hind iline yitdiler

		
		

On iki yıl Âdem u Tâvûs bile
Oldılar bir yirde bile silsile

		
		

On iki yıl tamâm oldı ayrulık
Ortaya geldi bu saglık sayrulık

		
		

Sayru oldı düşdi Âdem bî-çâre
Kimse yokdur kim anun hâlin sora

		
		

Tâvûs dahı vardı gitdi işine
Özi içün gezer oldı başına
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Vardı Rıdvân dahı deşte düşdi hem
Sûreti yılana döndi tastamâm

				 GAZEL
Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül teni ko gel cân bâzârında
Cânlar satılur gör ahı cânân bâzârında

		
		

Her dem i gönül ‘ışk-ıla melâmet olursın
Issıyı koyup yürime ziyân bâzârında

		
		

‘Işk meydânında başunı top eyle i gönül
Issı dilesen gel berü sultân bâzârında

		
		

Ger yâd dilesen cevrine sabreyle gönül sen
Derd dahı bile satılur dermân bâzârında

		
		

Sen sarrâf isen cevherî ol güheri bilgil
Ne assın ola ‘akîk ü mercân bâzârında
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Geldi Mekke iline düşdi Havâ
Âh idüp ol dahı gezer bî-nevâ

		
		

Ol dahı Âdem’i ister dün ü gün
Âdem ‘ışkında cünûn olmış cünûn

		

Bunlarun ortasına düşdi firâk
Birbiri içün çekerler iştiyâk

		
		

Hastalıkdan sag olup durdı Âdem
Havvâ’yı ister kılamaz hîç ârâm

		
		

Durdı yine arkun arkun yüridi
Dem-be-dem Allah yâ sabur dir idi

		
		

İki yüz yıl aradan geçdi tamâm
Havvâ’yı isterdi bulmadı Âdem

		
		

İki yüz yıl ki tamâm oldı uca
Yine dinle Âdem’e n’oldı hoca
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Yagmur yagmış idi balçık idi yir
Dayanup düşdi Âdem ki dinle bir

		

Ayagı sındı bu kez gör zahmeti
Bir yana dahı garîblik mihneti

		
		

Bir yana Cennet’den oldı âvâre
Bu işi meger ki Allah onara
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül tabl u melâmet ki yiter çal
‘Işk-ıla beni eyledün uş dîvâne abdâl

		
		

Melâmet ider çünki benem perdemi açdum
Gubâr gönül dahı bana eylemegil kîl u kâl

		
		

Bu ‘ışkı nice oda yakup eyledi ber-dâr
Sakın ki gönül dahı bana eylemesün âl

		
		

Bu ‘ışkı nice mihnet okına nişân eyler
Tek dur i gönül ‘ışk-ıla sen eyleme kim kâl

		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla sen ser-be-ser eyle
Nasîhat idüp bârî gönül öğüdümi al

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Âdem anda dokuz ay yatdı tamâm
Âh idüp inledür idi subh u şâm

		
		

Ki inler-idi hâlini aglar idi
Âh olur kim Hak şükr dir idi

		
		

Tamâm on ay deyecegiz ayagı
Bitdi yine hemân oldı bayagı

		
		

Durdı Âdem yüridi gitdi yine
Meşgûl oldı yine kendü işine

		
		

Ayrugın unıtdı ister Havvâ’yı
Geşt ider her bir mekânı her câyı
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Havvâ’nun da maksûdı hemân Âdem
İstemekde dahı meşgûldür müdâm

		
		

Ayru oldı bunlar üç yüz yıl tamâm
Biribirin görmedi Havvâ Âdem

		
		

Çünki sâ’ati irişdi gör bu kez
N’eyledi Perverdigâr u bî-niyâz

		
		

‘Arafât dagına irişdi Âdem
Çıka geldi Havvâ dahı anda hem

		
		

Havvâ gördi Âdem’i kaçdı bu kez
Nice ki segirdür Âdem yitemez

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül senün elünden ki yandum ben
Hâlüm n’ola diyü ki sanurlar sanaram ben

		
		

Sen hû beni uş melâmet ü bed-nâm idersin
Ya’nî ki gönül işümi sana uş direm ben

		
		

Sen beni toprak idüp ayağa saldun iy kim
Ya’nî elümi tut diyü sana sunaram ben

		
		

‘Işkuna gönül düşeliden teşne-dil oldum
Yandı yüreğüm bağrum kanına kanaram ben

		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla tersâya ki döndüm
Zünnâr kuşanup Abdür-Rezzâk’a dönerem ben
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Âdem eydür Havvâ’ya yârüm benüm
Kaçmagıl benden i dildârum benüm

		
		

Küllî senden artuk oldı bu bana
Benden kaçarsan elüm irmez sana

		
		

Havvâ eydür bilmezem kim sen seni
İşüne var nice kovarsın beni
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Âdem eydür ben Âdem’üm iy Havâ
Hasretem sana ‘âşık u bî-nevâ

		
		

Havvâ eydür ben seni anlamazam
Ayagı aksak degüldi ol Âdem

		

Sakalı dahı yog-idi hîç anun
Sakalun var ayagun aksak senün

		
		

Otuz üç yıl geçdi yine aradan
Havvâ kaçardı Âdem’den hem cenân

		
		

Nice ki kovardı yitmedi Âdem
Gör ne kıldı [yine] ol Rabbü’l-Enâm

		
		

Hak buyurdı Cebrâ’il’e var didi
Âdem’ün hâlün nicedür gör didi

		
		

Cebrâ’il geldi didi kim işbu dem
Tevbe kıl yoluna yürü iy Âdem
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül başumı haçan idesin sen
Bu hasret-ile cigerümi yaş idesin sen

		
		

Fikrüm budur ‘aklum imâret idem ben
‘Işk-ıla gönül bir dahı düzgün idesün sen

		
		

Var var i gönül bu ‘ışk-ıla kime yetersin
Mecnûn ne ola Leyli-yi Mecnûn idesin sen

		
		

Fettâneligün var i gönül menşûr olupdur
Bu fitne ile çokları magbûn idesin sen

		
		

‘Işk-ıla gönül iki bükildüm haberün yok
Elif kâmetüm nice nûn idesin sen

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Tanrı’nun adı Kerîm’dür avf ide
Bu günâhlar bu yola senden gide

		
		

Söyledi Âdem eyitdi Rabbine
Ol suçunı Hak bagışladı yine

		
		

Âdem’ün ol günahına kalmadı
Zîrâ kim Sabûr’dur Allah’un adı

		
		

Allah’un buyrugı ile Cebre’il
Âdem’ün yüzin sıgadı iy ‘âkıl

		
		

Âdem’ün sâf oldı gitdi sakalı
Cennet’deki gibi oldı her hâli

		
		

Hem ayagı aksamaz oldı yine
Düzledi eyledügi bu düzgüne

		
		

Havvâ da ki Âdem’i bildi bu kez
Boynına sarıldı öpdi kıldı nâz

		
		

Havvâ ile çünki bulışdı Âdem
Başladı artdı bu âdem dem-be-dem

		
		

‘Arafât dagında buluşdı bular
Birbirine ki irişdi iki yâr

		
		

Çünki buluşdı bular gör hikmeti
Başladı artdı Âdem zürriyeti
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		
		

Var var i gönül derdümi dahı beter itdün
Bu ‘ışk-ıla sen ‘aklumı da bî-karâr itdün

		
		

Bu ‘ışk od’ına düşeli şöyle ki delürdün
Mecnûn kıssasın hele gönül muhtasar itdün

		
		

Her dem dir idün derdüne timâr ideyüm ben
Yakdun ciğerüm valla gönül uş tîmâr itdün

		
		

Ben varayum i gözlerüme uyhu harâmdur
Şundan berü ki hûblar ile sen bâzâr itdün
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Ben hasret-ile zârî kıluram âh iderem
Sen sohbetüni ‘ışk-ıla leyl ü nehâr itdün

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol zamân Uçmagda idi ol Âdem
Gusl ü cenâbet yok idi anda hem

		
		

Hem ogul kız dünyâya gelmez idi
Havvâ dahı bî-temiz olmaz idi

		
		

Ehl-i Cennet idi bunlar ol zamân
Cennet’e nisbet değüldür bu cihân

		
		

Çünki bunlar bu cihâna geldiler
Dahı bir özge mekâna geldiler

		
		

Bunda gördiler ki yaz u kış olur
Issı sovuk zahmeti teşvîş olur

		

Bular Cennet’de nûra yetmiş idi
Ol zamân nûr sırların örtmiş idi

		
		

Bunlar Uçmag’da iken dinle azîz
Hulle geynürlerdi donları temiz

		
		

Bunda bir ayruksı ‘âlem gördiler
Vasl u hicrân u ser-encâm gördiler

		
		

Aglamak gülmek bilişmek ayrulık
Râhat u zahmet bu saglık sayrulık

		
		

Yüz yire kodı Âdem dir yâ Sabûr
Sen Kerîm’sin hele bu deme şükür
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül elüni çek cümle cihândan
‘Işk gerek ise ferâgat ol sûd u ziyândan

		
		

‘Işka düşeli derd ile bağrum başı artdı
Asla uyumaz oldı gönül âh ü figândan

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Küllî bu cihân müddeîdür yâr ele girmez
Sakın i gönül sırrunı faş itme lisândan

		
		

Maksûd sana çün ‘ışk idi maksûd hâsıl oldı
Dahı ne işün var i gönül karadan akdan

		
		

‘Işk-ı hakîkat sana gönül gevher-i kândur
Behre-mend göresin i gönül gevher-i kândan

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Sen bize her ne ki nasîb eyledün
Hatâsı yok kamusın hûb eyledün

		
		

Bu hâl içinde Âdem söyler-iken
Tanrı ile bir bâzâr eyler-iken

		

Baka Âdem Havvâ’yı tâ ki göre
Sırrı ‘ayân görinür âşikâre

		
		

Havvâ dahı Âdem öyle ki hemân
Nice ki Havvâ Âdem’de hem cenân

		
		

Âdem utandı didi iy bî-niyâz
Kâdir ü Perverdigâr u kâr-sâz

		
		

Bize bir don vir ki hemân örtelüm
Rahmetün çokdur ki lutfun diyelüm

		
		

Hak Ta’alâ niyâzın itdi kabûl
Hakk kerîmdür çünki niyâz itdi kul

		
		

Âdem Uçmag’da ol incir budagın
Sındırup tutmış-idi [ki] yapragın

		
		

Pamugı anun südinden ol Kerîm
Yaradup komışdı ol dem ol Kerîm

		
		

Âdem’e tendûr[e] Havvâ’ya yelek
Cebrâ’il geydürdi Hakk virdi dilek
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül hasret-ile bagrumı yarma
Sulh eyleyelüm gel i gönül fitneye yorma

		
		

Ben senün içün nice nice hasret ü gâmgîn
Nâ-hak kanumı öldürüben toprağa karma

		
		

Dâ’imâ gönül söyledügün sözün Ene’l-Hakk
Ber-dâr ipini biz fakîrün boynına sarma

		
		

Hak sende dâ’im senün ile hem-dem olupdur
Sen kendüzüni gel i gönül yok yire urma

		
		

N’ola fakîrem didüm ise dîvânesin sen
Dâ’imâ gönül benüm ile gavgâ başarma
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Üzüm çupugıyla bagladı bilin
Telkin itdi gösterivirdi yolın

		
		

Âdem’e ‘ayne’l-bagara’ var didi
Tanrı’nun kudretin anda gör didi

		
		

Durdı vardı Âdem ‘ayne’l-bagara’
İki öküz çıkdı sudan eşkere

		
		

Cebrâ’il didi Âdem’e tut anı
Beslemege ol bu gün oldı seni

		
		

Tanrı buyurdı bu işi yâ Âdem
Budur işin işliyesin sen müdâm

		

Otuz iki dürlü tohum Cebrâ’il
Uçmag içinden getürdi iy ‘âkıl

		
		

Bugdayı gösterdi Âdem’e yine
Yine havf düşdi Âdem’ün gönline

		
		

Didi Âdem yine bu nedür ahı
Bu çıkardı beni Cennet’den ahı

		
		

Cebrâ’il eydür yine budur sebeb
Yine Cennet’den açıla sana bâb
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Cebrâil gösterdi yine düzgünin
Âdem’e anlatdı işinün yönin

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla bu haberi söyle
Nâmûsı kodun taşa mı çaldun ‘ârı söyle

		
		

Söyle ki gönül her sözi ‘akluna ziyândur
Hakk ile dâ’im eyledüğün bâzârı söyle

		
		

Fişâr keleci beyhûde sözine gerekdür
Söyleme dimen sen velîkin ‘ârı boylama

		
		

Gel gel i gönül bize nişân vir bî-nişândan
Şol peydâ nihân gizlü duran esrârı söyle

		
		

Ne söyler-isen söyle gönül gel bu keremdür
Şol hüsün issi hulkı latîf hûbları söyle

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Bu kez Âdem meşgûl oldı [işine]
Kendüzine ol işi kıldı pîşe

		
		

Her işi işlerdi Âdem ortada
Resm ü ‘âdet kaldı ol iş dünyâda

		
		

Zürriyet-Âdem yoğ-idi ol zamân
Âdem ü Havvâ var-idi pes hemân

		
		

Ogul kız oldı evlâdı çün Âdem
Âdemoglı tutdı dünyâyı tamâm

		
		

Bir iken âdem çok oldı gör bu kez
Cümlesi kıldı Âdem’den ihtirâz

		
		

Tertîb ile tutdı her işi Âdem
Bu kez Âdem’e muti’ oldı ‘âlem

		
		

Âlemi tutdı Âdem’ün hikmeti
Hikmet ucından yüridi hikmeti
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Âdem’ün hükminde esîr ins ü cin
Hak Âdem gönlinde sır oldı yakîn

		
		

Gözgü oldı ‘âlem içinde Âdem
Gözgü içinde görindi her makâm

		
		

Âdem oldı cümle şeyden pes murâd
Hak âdemde ‘ayân oldı hakîkat

			

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül‘ışk-ıla bu diyâra bakgıl
Aslı ne imiş fer’i nedür her kâra bakgıl

		
		

Sen ‘ârif-isen nakdüni turrada unutma
Agyârı gözet hâli nedür hem yâra bakgıl

		
		

Sen dilerisen keşf ola bu ma’nî-yi esrâr
İnkârı ko sıdk-ıla bu ikrâruna ki bakgıl

		
		

Var Tâvûs isen seyredegör nişân içinde
Gül bülbül isen dikeni ko gülzâra bakgıl

		
		

Cümle ‘âlemün gel i gönül defteri ‘ışkdur
Ne yazmış ezel kalemi bu deftere bakgıl
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Âdem’i yüzine perde eyledi
Perde ardından nâz ile söyledi

		
		

Perdeyi her kim getürdi gördi ol
Perde içinde görindi dogrı yol

		
		

Perde aslı suy u toprak od u yil
Perde içindeki kimdir anı bil

		
		

Anlayana bu bir işâret-durur
Ol kim anlar ana beşâret-durur

		
		

Kuş dilin bilmem ki söyleyem sana
Hem senem ben dahı dogrı bak bana

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

Sen dahı bensin i tâlib aç gözün
Özge buyrugın bil ahı kendüzün

		
		

İkilik yokdur Âdem budur hemân
Bir âdemdür bir ‘âlemdür bir mekân

		
		

Bitdi bu söz bil ki dinle bî-haber
Âdem’ün hikâyetünden muhtasar

		
		

Va’desi yitdi gitdi Âdem işit
Âdem peygamber yirine geldi Şît

		
		

Şît zamânında Âdem oglanları
Dirilüben bir yire geldi varı
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GAZEL

			

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül kendü özün bilmege bilgil
Bilgil özüni âyîneni ‘ışk-ıla silgil

		
		

Sil âyîneni ‘ışk-ıla bak gör ki ne vardur
Eyleme her aka eylerisen bu aka eylegil

		
		

Yâr yolına yan yüregüm bagrunı kebâb eyle
Kıyma çeküben ciğerümi ‘ışk-ıla delgil

		
		

Tutulma gönül kalma bu gaflet duzagından
Tâ kıssa idüp hikâyetün söyler i her dil

		
		

Gel gel i gönül özüni bil her yana gezme
Özin bilen ‘aceb evine asa mı zenbîl

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Çün Âdem öldi danışık itdiler
Her biri kendü başına gitdiler

		
		

Bunlarun birisi Sâm adlı idi
Sâm bulardan güçlü kuvvetli idi

		
		

Savaşacak yigid idi bunları
Bunlarun korkmışdı andan cânları
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Sâm o dem baş çekdi kendü başına
Bunlara uymadı vardı işine

		
		

Bir bölügi bile vardı Sâm ile
Bir bölügi Şit ile kaldı bile

		
		

Kimisi de bunlara hîç uymadı
Bunların serseri hâlin duymadı

		
		

Sâm ile varan Sâm’ı beglediler
Cümle işden ol işi yeglediler

		
		

Begligün ol demde oldı bünyâdı
Sâm’a söylendi ol begligün adı

		
		

Bir bölügi Şît ile kaldı bile
Başladı anları Şît doğru yola

		
		

Şit’e nebî diyü anlar tapdılar
İzzetin dutup elini öpdiler
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		
		

Gel gel i gönül ‘ışkı niçün inkâr idersin
‘Işkı koyuban dahı neye ikrâr idersin

		
		

‘Işk seni gönül fikr ü hayâlden âzâd eyler
Kaçan ki gönül ‘ışk ile sen bâzâr idersin

		
		

Sakla i gönül sırrı Ene’l-Hakk’ı fâş itme
Bu söz-ile sen beni nâ-gâh ber-dâr idersin

		
		

‘Işk-ıla biliş hîç yire ‘ömrün zâyi itme
‘Işk-ıla gönül her şey’i gevher ki idersin

		
		

Hakk’ı bilenün valla gönül kıblesi ‘ışkdur
Tapmağa gönül meğer anı kim ‘âr idersin
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol ki uymadı bulara iy hakîm
Oları Sâm yagma kılurdı dâ’im

		
		

Hükmini bunlara yüritdi tamâm
Kendüzine ra’iyyet eyitdi Sâm

		
		

Nelerin buldıysa aldı güç ile
Hükmini sürdi agacı uc ile

		
		

Üç bölük oldı âdemoglı bu kez
Başladı tertîb düzildi az u az

		
		

Birisi benlik yolına başladı
Birisi raiyyet işin işledi

		

Birisi dâ’imâ Hakkı söyledi
Peygâmber idi nasîhat eyledi

		
		

Tertîbün şöyle düzeldi evveli
Âhirî bu deme yetdi uş hâli

		
		

Şît dahı geçdi Nûh’a geldi nöbet
Nûh dahı kıldı bu halka nasîhat

		
		

Nasîhat eyledi Nûh da bir zamân
Hak yolını ol yine kıldı ‘ayân

		
		

Ol kavim çün Nûh’ı düşmân bildiler
Nûh Tufânında olar gark oldılar
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül sen ‘ışk-ıla birlige bitgil
Her ne ki sana ‘ışk dir ise özün işitgil

		
		

İki cihânı fikr iderem hîç zararun yok
Maksûd ne ise bârî gönül anı itgil

		
		

Gâfil gibi gel sen i gönül gaflete düşme
Ur bildügüni ko i gönül öğüt işitgil

		
		

Yolunı koyup delü gibi yabana düşme
Yol eri-y-isen yolı gözet yoluna gitgil
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Her ne ki sana sanur-ısan yoluma gelsün
Ser-gerdân olup kalma gönül menzile yitgil

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Bu gemi içinde kurtıldı âdem
Kalanı ol demde gark oldı tamâm

		
		

Kurtılandan evlâdı artdı yine
Yine hükm eyledi dünyâ milkine

		
		

Dünyâdur Nûh dahı geçdi kalmadı
Kendü gitdi arada kaldı adı

		
		

Bu âdemler kim var-idi ol zamân
Edeb ü erkân az idi iy civân

		
		

Şimdiki ‘ârif o dem olmaz idi
Hergiz anlar ma’rifet bilmez idi

		
		

Şöyle civân gibi gezerler idi
Ne ki bulsalar anı yirler idi

		
		

Kimisi tanrılık davâ eyledi
Agzına sıgmaz keleci söyledi

		
		

Ol âdemler bu hâl içinde iken
İbrâhim peygamber idi ol zamân

		
		

İbrâhim ki geldi Nemrûd var idi
Tanrıyam diyü davâ iyler idi

		
		

İbrâhim de geldi cihâna bu kez
Gör ne kıldı ki kâdir ü bî-niyâz
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		

Gel gel i gönül neye gerek ‘ucb u tekebbür
Kibri ko gönül tâ olasın ‘ışk-ıla pür-nûr

		
		

Ger diler isen sen i gönül sultân olasın
‘Işkı özüne sultân idüp kullıgına dur
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‘Işk etegini tut i gönül koma elünden
Tâ kim olasın sen i gönül ‘ışk-ıla ma’mûr

		
		

‘Işkun i gönül cân ile cân müştâkı olgıl
Gaflet kirini ‘ışk ile gönül sâfî kılur yur

		
		

Zinhar i gönül ‘ışk-ıla ol uyma bu nefse
‘Işk eli ile nefs-i zâlimün kulagın bur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

‘Âlemi dutmışdı Nemrûd gavgâsı
Tanrıyam dir idi dâ’im ol âsî

		
		

İbrâhim irişdi ol dem meydâna
Meydâna girdi sıgındı Sultâna

		
		

Der-hâl uşatdı putını Nemrûd’un
Bâtıl itdi davâsın ol merdûdun

		
		

Nemrûd’un putın uşatdı ol Nebî
İbrâhim bildürdi şart u edebi

		
		

Bir zamân ol da nasîhat eyledi
Hak yolın anlatdı halka söyledi

		

Ol dahı gitdi yine kaldı cihân
Mûsâ peygamber irişdi nâ-gehân

		
		

Tevrât’ı ol da getürdi ortaya
Nasîhat eyledi yoksula baya

		
		

Ol dahı Fir’avn’ı helâk eyledi
Ne ki Hak buyurdı dogru söyledi

		
		

Ol dahı gitdi cihânda kalmadı
Dünyâdur bir kimse murâd almadı

		
		

Yine cihân kaldı yirinde hemân
Kervân-sarây kaldı göçdi kâvrân
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül sen sana bir doğru yol iste
‘Aklun var-ise usûl içinde usûl iste

		
		

Ser-gerdân olup kalma gönül mihnet evinde
Bul varmaga sen sana gönül bir delîl iste

		
		

Gayrı Hâlık’la gönül sen mu’âmele kılma
Ne ister-isen vâcib odur Hakk’ı bil iste

		
		

Hem-nişînüni iste gönül sen bu cihânda
Bilmek diler isen Hak’ı ‘akl-ı kâmil iste

		
		

Şeytân gibi sen kendüzüni görme bu yolda
Yol var dir ise ‘ibâdetünden hâsıl iste

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Şöyle kalmışdı cihân halkı zelîl
Yine araya irişdi bir delîl

		
		

Dâvûd Peygamber getürdi bir kitâb
Söyledi ki uş budur şart u edeb

		
		

Ol da bir dürlü ‘ibâdet eyledi
Hak yolına halkı davet eyledi

		
		

Ol da mihmân oldı anda bir zamân
Gitdi ol da kalkdı yerinde cihân

		
		

Halk-ı cihân şöyle kalmışlar idi
Hakk’ı bilen bir delîl ister idi

		
		

Bu kez Îsâ geldi dinle iy ‘âkıl
Ol da getürdi araya bir delîl

		
		

Bilesinde İncîl adlu bir kitâb
Söyledi ki uş budur Hak’dan hitâb

		
		

Gün dogusın kıble gösterdi Îsâ
Dünyâdur ol dahı gitdi hâl kısa

		
		

Yine kaldı dünyâ halkı bî-haber
Hikâyeti dinle iy sâhib-nazar
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Her ki peygâmber ki geldi dünyâda
Dürlü erkân ki kodılar ortada

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül hâlümi sor ‘ışk-ıla yandum
‘Işka düşeli cevr ü cefâ-y-ıla boyandum

		
		

Almışdı beni vallâ gönül uyku-yı gaflet
‘Işk kulagumı burdı öyle ki közine yandum

		
		

‘Işkı göreli cân u gönül şöyle sevindi
Vallah i gönül küllî bu cihândan usandum

		
		

Ben kendüzümi dünyâda bir nesne sanurdum
‘Işkı göreli ben dahı özüme bürindüm

		
		

Tüketdi kamu fikrümi ‘aklum hacîl oldı
‘Işkı göreli ben i gönül şöyle utandum
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her birisi bu hâli şerh eyledi
‘Aklı irdügi kadarı söyledi

		
		

Temyîz idebilmediler hâl nedür
Bu ‘aceb hâlün sâhibi kandadur

		
		

Bu hâliyle şöyle kalmışdı cihân
Mustafâ güneşi togdı nâ-gehân

		
		

Mustafâ cânı da gitdi bu vücûd
Anı göricek uşatdı cümle put

		
		

Mustafâ’nun geldügüni bildiler
Put-perestler cümle hacîl oldılar

		

Mustafâ nûrıyla doldı kâ’inât
Puta tapanlar mât oldı küllî mât

		
		

Ser-nigûn oldı uşatdı putları
Putları sındı kesildi zünnârı
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Mu’cizât-ı Mustafâ oldı ‘ayân
Nûr-ıla dopdolu oldı her mekân

		
		

Kur’ân’ı delîl getürdi Mustafâ
Şefi’ oldı cihâna andan safâ

		
		

Mustafâ’da nübüvvet dutdı kemâl
Zühd ü takvâ farz u sünnet küllî hâl

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül dîn yolına sen gâfil olma
Dînüni hâsıl eyle gönül bî-hâsıl olma

		
		

Uyuma gönül aç gözini dört yana bir bak
Divşür öğüni kendüzine kem ‘akıl olma

		
		

Sen diler isen ‘ışk-ıla âşinâ olasun
Meskeneti tut zinhâr i gönül fuzûl olma

		
		

Hulkunı gönül Mustafâ gibi şîrîn eyle
Çirkin hevâ-y-ıla altun iken kara pul olma

		
		

Cehd eyle hemân ‘ışk eteğine elün irsün
‘Işk sâfî kılur seni gönül hîç melûl olma

			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Dîn yolın Mustafâ ayân eyledi
Hak yolını şerh ü beyân eyledi

		
		

Âdem’den Mustafâ’ya dek bu haber
Söylenürdi orta yirde âşikâr

		
		

Biri hergiz bunı temyiz itmedi
Mustafâ’ya gelmeyince bitmedi

		
		

Mustafâ bildürdi nedür hak bâtıl
Bu temyîzi Mustafâ kıldı hâsıl

		
		

Mustafâ nûrıyla görindi bu yol
Yol ‘ayân oldı bilindi sag u sol

420

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Mustafâ eyledi temyîz bu işi
Temiz oldı bildi işin her kişi

		
		

Ol Muhammed Mustafâ’da mu’cizât
Tamâm hâsıl oldı bitdi kim murâd

		
		

Nebîler hatim anun-çün oldı ol
Anda görindi Hak’a bu dogrı yol

		
		

Yolı gösterdi de gitdi ol hemân
Dünyâdur bu kılmadı kimse ârâm

		
		

Mustafâ’ya dahı vefâ kılmadı
Dünyâdur bu kimse murâd almadı

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül hasret-ile haste-dil oldum
Bu ‘ışk-ıla ben ayaga düşdüm sebîl oldum

		
		

Bu hasret-ile tütdi cigerüm oda yandı
‘Işka düşeli vallâ gönül lâ-ya’kil oldum

		
		

Yâr yâr diyü uş düşeliden ‘ışk odına ben
Başdan ayağa yandum uşda iy delîl oldum

		
		

Ben benligümi terk idüben ‘ışka tutıldum
Tükendi vücûd ‘ışk-ıla andan vâsıl oldum

		
		

Sabr u karârum kalmadı bu ‘ışk belâsından
Dîvâne gibi gör ahı Mecnûn-şekil oldum
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Nübüvet haberi bitdi anlagıl
Yine bir dürlü hikâyet dinlegil

		
		

Girü bu cihânda niçe hâl geçer
Ne bilür bu hâli hergiz bî-haber

		
		

Bî-habere aş ile etmek gerek
Doyuban karnını ki yatmak gerek

505

506

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Ma’nâ hânından yemeye her bahîl
Cân u dil gerek bu sırra cân u dil

		
		

Her hasîsden sakla bu esrârı sen
Her nâ-dâna açma bu defteri sen

		

Karga ne bilsün şekerün lezzetin
Arpanun eşege sorun kıymetin

		
		

Bu haberden yine bir dürlü haber
Şerh ideyin dinle ey sâhib-nazar

		
		

Yine geldüm bu nübüvvet sözine
Bir nazar eyle bu sözin yüzine

		
		

Sözi bir işit ki iy ehl-i temîz
Gözün aç ma’nî yolında izle iz

		
		

Nübüvet hatm oldı kaldı velâyet
Velâyetden de işit bir hikâyet
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül çünki benüm terkümi urdun
‘Işkı özüne Sultân idüp kullıga durdun

		
		

Şikeste kılup bir fakîrün terkin uraldan
‘Işk-ıla gelüp cân ilini yağma buyurdun

		
		

Her dem beni sen ‘ışk okına nişân idersin
At bârî gönül ‘ışk-ıla çün yayunı kurdun

		
		

‘Işkı bulalı ‘ışk-ıla sen ‘işret idersin
Şikeste kılur beni gönül yire buyurdun

		
		

Bilmem ki gönül senün ile ne kılayın ben
Bu cefâ-y-ile beni gönül câna doyurdun
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Velâyet dirler yine bir dürlü hâl
Söyleyüben itme bir dem kîl ü kâl

		
		

Cân kulagın tut yine bir dem beri
Tâ ki anlayıbilesün haberi

		
		

Velâyet de ne dimekdür bilesin
Bilesin sözden fâ’ide bulasun

		
		

Bu haberden anlayasun hâl nedür
Bu hikâyet bu ‘aceb pergâl nedür

		
		

Nübüvet sâhibi Nebî’dür hoca
Velî buldı velâyetden derece

		
		

Velâyet sırrın velîler bildiler
Zîrâ kim sıdk âyinesin sildiler

		
		

Keşf ü esrâr velîye oldı ‘ayân
Nite ki velîye nübüvvet i cân

		
		

Mustafâ ümmeti içinde bu sır
‘Ayân oldı bu haberi dinle bir

		
		

Şöyle ki şartdur ibâdet kıldılar
Keşf ü esrâr u ma’ânî buldılar

		
		

Meşâyihler ki bu hâli bildiler
Peygâmberden sonra zuhûr oldılar
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül yarışalum ko âhi cengi
Yohsa i gönül yire salaram nâm u nengi

		
		

Sabr idemezem ‘ışka gönül hiç tâkatum yok
Câhile ki sorsan göricek bir şûh u çengi

		
		

Vallah i gönül senün-ile ‘ışk belâsından
Şehr ehli lakab koydı ki dehr-i bî-direngî

		
		

Sabr idemezem ‘ışka gönül hiç tâkatum yok
‘Işk ugrayıcak zebûn ider şîr ü pelengi
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Ben bir fakîrem ‘ışka gönül sabr idebilmem
Cûşa getürür ‘ışk i gönül bahr u nehengi

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Meşâyihler dahı yine bir zamân
Hak yolını halka kıldılar ‘ayân

		
		

Terk ü tecrîd seccâde tesbîh ile
Halkı davet eylediler bu yola

		
		

Resûl-i Hak Tanrı’yı birlediler
Dün ü gündüz zühd ü takvâ kıldılar

		
		

Kanâatı sabrı kıldılar pîşe
Dünyâ içün çekmediler endîşe

		
		

Acı sözlere tahammül itdiler
Mustafâ didügi yolda gitdiler

		

Şart-ı edebi tamâm sakladılar
Hadd-ıla ki kânûnı peklediler

		
		

Cân u baş terkini [yolda] urdılar
Mustafâ yolında kâ’im durdılar

		
		

Anlara dahı bu keşf ü kerâmet
Anlar dahı peydâ kıldılar berât

		
		

Gitdi anlar erkânı kaldı hemân
Bu dervişlerdir bulardan uş nişân
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül hem-nişînün iste cihânda
Bu gaflete sen tutıluban kalma yabânda

		
		

Sözi söyler isen gel i gönül ‘ışka söyle
Tâ her nefesün defter olup yazıla cânda

		
		

Senün nişânun vallah gönül kimsene virmez
Velî hayâlün dopdoludur kevn ü mekânda
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Niçün i gönül iki cihânda nazarun yok
Eglenmeyesin sen i gönül anda vü bunda

		
		

İki cihâna kalma gönül ‘ışkı taleb kıl
Kalma i gönül tutıluban sûd u ziyânda

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Uşda bu halkdur Nebîler perveri
Dervişler oldı meşâyih peyrevi

		

Anlarun hâlleri budur söyledüm
‘Aklum irdügi kadar şerh eyledüm

		
		

Bitdi bu söz ahzı oldı kim i cân
Yine dinle işbu yolda bir nişân

		
		

Nebîler dirligi oldı i kişi
Halk içinde işlenidurur işi

		
		

Hem meşâyihler ki dirligi yâre
Peyrevinde görse olur eşkere

		
		

Bu hâl ile vardı anlar bu yolı
Dirliginde bilse olur her kulı

		
		

Her kulun dirligi tanuk özine
Dirligin gör ne bakarsın sözine

		
		

‘Âkıl olan anlaya nedür bu hâl
Cevâbı nedür ne imiş bu su’al

		
		

Ma’lûm oldı bu haber anlayana
‘Âkıl olan bu haberden uyana

		
		

Buradan göçdüm yine bir menzile
Bu menâzildür mîzândan sünbüle
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül kalma bu gaflet duzagında
Biliş ol i gönül kalma bu yad duzagında

		

Sen delü gönül ‘âşık olup ‘ışka düşelden
Yandum i gönül cevrile mihnet duzagında

		
		

Sırrunı fâş idüp yakanı yırtdı Ene’l-Hakk
Tutılma gönül kalma bu fürkat duzagında

		
		

Vuslat olasın ma’şûk-ıla gide bu perde
‘Işk yolına düş kalma bu fürkat duzagında

		
		

Sakın i gönül ‘ışk-ıla sen oynama satranç
Tutmaya seni baydak ala mât duzagında
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Dahı bir burca irişdi menzilüm
Dahı bu dürlü beyân söyler dilüm

		
		

Dahı bir özge hikâyet kîl u kâl
Dahı bir özge tâli’dür özge hâl

		
		

Dahı bir menzile yetdi seyrânum
Dahı bir dürlü haber duydı cânum

		
		

Dahı bir dürlü nişâne görmişem
Dahı bir özge mekâne irmişem

		
		

Dahı bir dürlü kevkeb-i âsumân
Dahı bir özge ‘aceb dürlü nişân

		
		

Dahı bir dürlü sûret gördi gözüm
Seyrider bir burca dahı yılduzum

		

Dahı yine geldi ol agyâr görün
Bak bu ‘imârete ol mi’mâr görün

		
		

Dahı görindi nâz ile ol nigâr
Dahı yine geldi gösterdi dîdâr

		
		

Dahı ol harîf ki gördün iy hoca
Bizim ile bile idi dün gice
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül delîl ü bürhân nedür anla
Cân dimenün i maksûdı ne cân nedür anla

		
		

Sen Hakk evisin Hak’dan iy niçün haberün yok
Bu ev ne-y-imiş evdeki mihmân nedür anla

		
		

Hayf ki gönül kendüzüne sen şöyle gâfilsin
Gör ahı gönül derdüm dermânı nedür anla

		
		

Hakk’ı bil âhi iy ki gönül sende nihândur
Bir anlayu bak şu’le-i îmân nedür anla

		
		

Özüne bürün mertebeni bilmek içün sen
Gör âhi gönül sözümi noksân nedür anla
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yine geldi ki beni mest eyleye
Lâ-ya’kıl u mest-i Elest eyleye

		
		

Yine geldi beni benden almaga
Ben gidüp kendü yirümde kalmaga

		

Yine geldi ki beni hayrân ide
‘Işkı efzûn ‘aklı sergerdân ide

		
		

Yine geldi sâhibi bu pergâlün
Yine geldi gelün iy ahı gelün

		
		

Yine geldi eyleyenün Sultânı
Yine geldi cümle eşyânun cânı

		
		

Yine geldi ol gönül yagmalayan
Yine geldi âşkâre oldı o cân

		
		

Yine geldi ol mâh-ı bedr ü kemâl
Yine geldi ol güneş yüzlü cemâl

		
		

Yine geldi görün ahî ol sâki
Ol ki cümle âlem anun müştâkı

		
		

Yine geldi ki beni hayrân kıla
Yine gelmişdür yine ol kim bile
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Yine geldi ol bizim Sultânumuz
Yine geldi Kıble-i imânumuz

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül cânumuza cân yine geldi
Şol bedr-i münîr kıble-i îmân yine geldi

		
		

Şol ki cân ile cümle ‘âlem ana ‘âşıkdur
Şol hüsn iyesi revnak-ı gülşen yine geldi

		

Şol nûr-ı ebed ay u güneş andan alur nûr
Şol şem-i çerâg delîl-i bürhân yine geldi

		
		

Şol ki bu kamu cân u gönül bana ‘âşıkdur
Şol kamu sehâ edeb ü erkân yine geldi

		
		

Sen derdlü-y-isen gel i gönül çevre gözetme
Zahmuna timâr derdüne dermân yine geldi
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Geldi ki derdümi efzûn eyleye
Benzümi sarı bagrum hûn eyleye

		
		

Geldi ki götüre hicâb perdesin
Cânum içinde koya ‘ışk gavgâsın

		
		

Geldi ki beni melâmet eyleye
Beni şeydâ ‘aklumı mât eyleye

		
		

Geldi ki cânumı esîr eyleye
‘Işkı sultân ‘aklı fakîr eyleye

		
		

Geldi ki derdi bana yâr eyleye
‘Işkını cânumda esrâr eyleye

		
		

Geldi ki bana görine ol başa
Kalmaya gönlümde dahı endîşe

		
		

Geldi kim gönlüm içinde sırr ola
‘Işk-ile cân u gönül ma’mûr ola
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Geldi kim cânum içinde gizlene
Gitmiş idi uş yine geldi yine

		
		

Geldi kim gönlümde sultân olmaga
Cân içinde genc-i pinhân olmaga

		
		

Geldi kim âşkâre ola gün gibi
Sâfî kıla işini altun gibi
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül özüne gel geçdi bu devrân
Mât oldı bugün ışk-ıla ‘akl u gönül ü cân

		
		

Hoş gör bu demi çünki ‘ömür bâkî degüldür
Bu ‘ışk odına sen i gönül yan âhi büryân

		
		

Çün bâkî degül dünyâ fânîdür niye kaldun
Beş gün kalasın dünyâda sanki sen i mihmân

		
		

‘Işk-ıla bile ‘akla gönül sen yâr olursın
Özün tanıya bile gönül haddini insân

		
		

Kendüzüne gel sende nihân esrârı anla
Ne ise gelür bî-hûde söz kıssa-i destân

				

MESNEVİ

		
		

Çün saf ola gide gaflet illeti
Cân bagında bite birlik ni’meti

		
		

Âşikâre ola görine bu cihân
Bir nazarda bakıcagız lâ-mekân

		

Bu mekân ola mekân ü küllî hâl
Ömr ü devlet izz ü nimet milk ü mâl

		
		

Cümlesi katumda sergerdân ola
Sayam altında cihân pinhân ola

		
		

Sayvan olan benüm içün nüh felek
Kul yazıla nüh felekdeki melek

		
		

Yidi kat yir idi deryâ bu bisât
Benüm içün kıla küllî ibâdet
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İki cihân sıga koynum içine
Ben za‘ifem iki cihânda yine

		
		

O nevmi işiden uyana şâd ola
Beni gören kaygudan âzâd ola

		
		

Hikmetüm görse mât ola Daniyal
Gark ola hâlüm içinde her hayâl

		
		

Her sözümden gör ne ilm-i ledün
Nasîhatumdan âkil ola cünûn

				

GAZEL

		
		

Gel gel i gönül gör ahî ben neye sataşdum
‘Işka düşeli derd-ile sevdâya sataşdum

		
		

Hem zâhid idüm zühd ile takvâm bile
Halk duydı sırrumı gör ki ne kavgaya sataşdum

		

Var var i gönül sen ferâgat it kendü işünde
Bu ‘ışkile ben mihnet ü belâya sataşdum

		
		

‘Işk göreli berü gönül Ka’beyi buldum
Safa’yı tavaf eyledüm Merve’ye sataşdum

		
		

Gör gör tâli’üm sen i gönül ‘ışka düşelden
‘Işk sayesiyle devlet-i hümâya sataşdum
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her ki benüm sözcegezüm dinleye
Duta marifet yolında bir maya

		
		

Hem yine anlaya nedür söz yüzi
Anlayabilür yine hem bu sözi

		
		

Her ki bu haberi bildi anladı
İnsân-ı kâmil ola anun adı

		
		

Ol bilür bu sözün aslı ne imiş
Asl-ı fer’i neden oldı her bir iş

		
		

Hem bu işün aslını sen sor ana
Neden oldı ol nişân vire sana
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Ma’rifet dilini senden bilesin
Ma’nâ yimişinden lezzet bulasın

		
		

Terk idesin bu cehâlet menzilin
Söyleyesin sen de ma’rifet dilin

		

Manâ balından düzesin helvâlar
Rûşen ola sana her dürlü haber

		
		

Bî-haberlik defterini yırtasın
‘Aklun efzûn ola her dem artasın

		
		

Sâfî ola her nefesün cân gibi
Cân içinde cûş ide ‘ummân gibi
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül sen beni bir oda bırakdun
Haste cigerüm dahı beter odlara yakdun

		
		

Bir zâhid idüm sırrumı sakladum özümde
Sen fâş idüben ‘ışk-ıla uş yadlara çakdun

		
		

Vallah i gönül‘ışkla oda beni yakarsın
Delürdi diyü yine benüm başuma kakdun

		
		

‘Işka düşeli hergiz ‘akıl bana yâr olmaz
Sen dahı gönül lakabum uş dîvâne dakdun

		
		

Baştan çıkaran beni gönül ‘ışk-ıla sensin
Ne gördüm ise sen i gönül ol yana akdun
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bir işâretdür bu sana iy fakîr
Ne dimekdür bu haberi dinle bir

		
		

Nebiler sözini sana söyledüm
Meşâyih hâlini ‘ayân eyledüm
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Yine geldi gönlüme bir hoş haber
Yine kânından getürdüm bir güher

515

516

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Yine cûş eyledi mâ’nî deryâsı
Yine geldi başıma ‘ışk sevdâsı

		
		

Yine kurdum ‘ışk yayın ok atmaga
Gelmişem sarrâfa gevher satmaga

		
		

Hoş teferrüc eylemişem cân ilin
Söyleyeyim ‘ışk bilene ‘ışk dilin

		
		

Yine getürdüm ‘acâ’ib armagan
Yine daşdı gönlüm içinde bu kân

		
		

Her kim ol zarârı ister uş menem
Ol cânumdur câna perde ben tenem

		
		

Benem ol Bagdâd’a feryâd eyleyen
Başın oynayup Ene’l-Hak söyleyen

		
		

Yine gelsün ol bana fetvâ viren
Beni bu halka bedâ’at gösteren
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		
		

Gel gel i gönül gümrâh olup niçün azarsın
Bitmiş işümi ‘ışk-ıla sen niye bozarsın

		
		

Dem-be-dem çağırup niçe diyesin Ene’l-Hakk
Öz yoluna sen elün-ile kuyu kazarsın

		

Ana ki elün ire gönül sen anı iste
Yitemedüğün koma gönül ko anı varsın

		
		

Özün bilene sor i gönül ‘ışkı sorarsan
Ola ki özüni bilmedi andan umarsın

		
		

Ol sırr-ı ebed kim didiler sende nihândur
Iragı gözetme i gönül kim tîz azarsın
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Gelsün ol riyâyla ‘ ibâdet eden
Zerk-ile halka nasîhat söyleyen

		
		

Ol sâlûs kim dervîşe münker olur
Cümle kulun sırrını Allah bilür

		
		

Niçün söyler bu sözi ol serseri
Geldün ahı (ana) bir gelsün beri

		
		

Görelüm kendü nice tâat kılur
Tanrı bendesini bedâat kılur

		
		

Dâ’imâ söyler bu sözi ol nâdân
Meger kim korkmaz utanmaz Tanrı’dan

		
		

Bedâ’atdur diyü söyler Abdâl’a
Söyle ki gelsün berü ol mühmele

		
		

Bana bu haberi ‘ayân eylesün
Bu ne sözdür şerh ü beyân eylesün

		

Tanrı Settârü’l-‘uyub’dur hem Kerîm
Hem ‘Alîm’dür hem Hakîm’dür hem Rahîm

		
		

Tanrı bilür hâlini her bendenün
‘Aybını yüzine urmaz kimsenün

		
		

Ol Kerîm’dür lutf ider ihsân kılur
Dertlülerün derdine dermân kılur
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül sen ‘acâ’ib bahr-i muhîtsin
Vasfunı senün künhi-y-ile ol beyân itsün

		
		

Mansûr sözini cûşa gelüp ‘ışk-ıla söyle
Çağır i gönül cümle cîhân halkı işitsün

		
		

Agyâr sözile sen yâr ile yarguya düşme
Her bir hasîse uyma gönül koy ahı gitsün

		
		

Bin bencileyin olsa gönül ferâgatun var
Pes durma benem iy gönül o kim timâr itsün
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‘Işk seni gönüldaş idüben perdeni yırtdı
Henüz nâmûsun yok i gönül ‘ışka bî-cedsin

			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Ben sadıkum zerk ü tezvîr bilmezem
Ben bu işden gayrı takdîr bilmezem

		
		

Velî ki sâlûsı sevmez yılduzum
Hakk’ı hâzır gör ki nedür bu sözüm

		

Ger fakîhdür ger fakîrdür ger ganî
Gerek ki hâzır göreler Sultânı

		
		

Çün riyâ tâ’at Hak’a kabûl degül
Düzmekile kaçan altun ola pul

		
		

Kim riyâ vü tâ’at ‘âkıller kalmaya
Riyâlu tâ’atde hâsıl olmaya

		
		

Gemisüz kimsene girmez ‘ummâna
Bir nasîhatdur bu haber insâna

		
		

Hayvânun nesine gerek bu hitâb
İnsân-ı kâmil içündür bu cevâb

		
		

Yine dinle bir ‘acâ’ib dürlü hâl
Âhir irer noksânına her kemâl

		
		

Her sabahun sonına ahşâm olur
Her şadılıgun ahırı gâm olur

		
		

Yine bir dem sözüme ol müstemi
Anladayım nedür mısra-ı câmî
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül cihâna kalma sana kalmaz
Ehl-i niyâz ol sen i gönül neye gerek nâz

		
		

Muteber isen gel bu sözi muhtasar eyle
Nice kılasın sen i gönül kıssayı dırâz

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

İnsân-ı kâmil sözüni sen hayvâna sorma
Bu ki kaçan oldur gönül kerkes ola dırâz

		
		

Hayf ki bu gönül ‘ömr-i azîz hîç yire geçdi
Gel gel bu sözi ‘ışk-ıla cân varakına yaz

		
		

‘Aklun varise sermâyeni mâniye harc it
Bu nasîhatı yaz ki gönül pür ola kırtâz
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Evvel ü âhir bu her dürlü haber
Asl u fer ü muteber ü muhtasar

		
		

Her ne ki vardur bu cümle dünyâda
Ol ki görinür kenârda ortada

		
		

Günbed ü gerdûn ki döner dün ü gün
Hem bu yir kim şöyle durmışdur sükûn

		
		

Cümle şey kim deprenür nedür cânı
Kimün içün düzdi Sultân sayvânı

		
		

Ne hâl oldı ki kâf dokundı nûn’a
Kim düzüpdür bak ahı bu düzgüne

		
		

Cümle felekler kime kullık ider
Ay u güneş kimün içün seyr ider

		
		

‘Âkıl ü câhil dimekden ne murâd
Asl u fer’i ne imiş bu hâsiyet

		

Ne idi bu dünyâ olmakdan sebeb
Bu ne ‘ilm ü bu ne edeb bu ne bâb

		
		

Bu ne sırdur kim ‘akıl virmez nişân
Bu ne nûrdur kim dolupdur her mekân

		
		

Nedür ol kim sücûd olmış her şeye
Kim bilür bu hâli gelsün ortaya

620

519

520

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül şöyle ki ‘âkıl neye dirler
Issı ne imiş sermâye-i asl neye dirler

		
		

Gel su’âle sen ki i gönül bir cevâb eyle
Câhil kim olur insân-ı kâmil neye dirler

		
		

Fark ider-isen sen i gönül Hakk’ı bâtıldan
Ne dimek olur hak didügüm bâtıl ne dirler

		
		

Yol ne ki imiş menziline gel bana söyle
Bu yolda gönül bürhân ü delîl neye dirler

		
		

Bu ne kîl u kâl u kıssa destân u hikâyet
Rivâyetin it şöyle ki te’vil neye dirler

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Bu görinen yüz ne yüzdür söylesün
Bu sözi şerh ü mükerrer eylesün

		
		

Şöyle disün ki kabûl ide ‘akıl
Söylesün her söz öninde bir delîl

		

Şöyle disün ben de anlayam sözi
Fehm idebilmem niyedür söz yüzi

		
		

Gizlemesün şöyle söylesün ‘ayân
Ta ki kurbân kılayın ben ana cân

		
		

Bu söz içün kurbân olayım ana
Her ki bu müşkili hâl ider bana

		
		

Da’vâ kılmam ma’nîdür söyledügüm
Dâ’imâ kand ü şekerdür yidügüm

		
		

Sâ’ilem su’âl iderem bilene
Sarrâfam gevher sataram alana

		
		

Cevherîyem ‘acâ’ib kân bulmışâm
Cân içinde genc-i pinhân bulmışâm

		
		

Gelmişem handân yüküm müşk ü ‘anber
Nâfe-i Çin’den getürdüm bî-nazar
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Yine getürdüm yük ile gevheri
Söyle kim gelsün alıcı müşterî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül işte bulasın sana bir yâr
Sakla sırunı velî gönül duymasun agyâr

		
		

Özüne bürün sen i gönül sahrâya düşme
Sen de biledür i gönül ol dilber-i agyâr

		

Pend ü nasîhatı tut sen i gönül dîvâne olma
Râzını sakın sen i gönül zinhârı zinhâr

		
		

Benden aluban sırrumı sen taşra bırakma
Yâr ol bana tek yüregümi yarar isen yâr

		
		

Bunca ki melâmet görüben ‘ışkı komazsın
Sakın ki seni ‘ışk i gönül kılmaya berdâr
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Bu metâdan fâ’ide bulsun tâlib
Bahâsun virmesün alsın iy habîb

		
		

Kimini de şöyle bahşiş ideyin
Ben yine bunun kânına gideyin

		
		

Getüreyin yine dürr ü cevâhir
Issı bulsan hem ganî vü hem fakîr

		
		

Ben bu metâ’ın kânını bulmışam
Asl ile sâhibinden almışam

		
		

Bu metâın aslı gönüldür hoca
Gönle Hak’dan açılur bir derece

		
		

Dem-be-dem Hâlık nazar ide gönle
Gönül içinde gelür bu söz dile

		
		

Çünki dile geldi söz oldı ‘ayân
Perveriş oldı bu sözden ‘akl u cân
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Söz içinde gördi cân gözi cânı
Sen cânı görene sorgıl cânânı

		
		

Her gâfilden sorma bu esrârı sen
Cânânı kaçan göriser degme cân

		
		

Her kişi bu bahre düzmeye gemi
Âdemî bilür bu sırrı âdemî
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül hoş görelüm dem ki bu demdür
Her kim bu demi anlamaya idrâki kemdür

		
		

‘Işkun nişânı ‘ışka düşen melâmet oldı
‘Işk göreli gönlümi ki gün-be-gün ‘âlemdür

		
		

‘Işk kime gönül irdi ise perdesin açdı
‘Işk çeh-i cây-ı tâk u revâk hayl ü haşemdür

		
		

‘Işkun dahı nişânını gören ma’lul olmaz
Her kim bilişe ‘ışka gönül virdi sad-kândur

		
		

Her başa ki bu ‘ışk odına şu’lesi irmez
Pişmedi gönül henüz anun sevdâsı hâmdur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu ne dimekdür ne bilsün her hasîs
Bu sözi ehl-i temîze sor azîz

		
		

Ehl-i temîzün budur esrârı pes
Kaçan ehl-i temîz olur her nâkes

		

‘Ömrü hîç yire geçürdi bî-hâsıl
Âb u gil bilmez ki nedür cân ü dil

		
		

Sûreti âdeme benzer kendü dîv
Hâsiyet de yigdür andan har ü gâv

		
		

Geçdi ‘ömri kendüzini bilmedi
Kendüzi hayvân âdemdür tek adı
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Kendüzini bilmege kılmaz taleb
Gözleri görmez dogupdur âfitâb

		
		

Göresin sen sûretâ insândur ol
Velî hayvândan beter hayvândur ol

		
		

Bir sûreti var âdemden pes nişân
Kendüzi hayvâna benzer hem cenân

		
		

Mertebede hayvânun hâsiyyeti
Andan iy yigiddür her bir sıfatı

		
		

Her kişi kim görmek isterse dîvi
Gösterün kim dîvün oldur pey-revi

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül benüm-ile meyl ü vefân yok
Terk eyle bârî ‘ışkı gönül çünki safân yok

		
		

Her kime gönül yâr idi-se ağyâr olan ol
N’içün i gönül dünyâda kim hîç âşinân yok

		

Baş vir i gönül yüzüni döndürme bu yoldan
Terk eylemege ‘ışkı gönül çünki çâren yok

		
		

Terk eyle gönül kibri başundan aşağa ko
Yolını gözet kimse-y-ile çûn u çirân yok

		
		

İy bu dü cihân zerrece gözüne görinmez
‘Işk eteğini tutmaya bârî medârun yok
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Zîrâ ol bilmez [ki] insândur özi
Anın-içün şöyle hayvândur özi

		
		

Bilmedi insân idügin ol bahîl
‘Ömri hîç yire geçürdi bî-hâsıl

		
		

Geçdi ‘ömrinden fâ’ide bulmadı
Şöyle kim şartdur ‘ibâdet kılmadı
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Sûret-i şekli hemân insân gibi
Hayvâna katsan inan hayvân gibi

		
		

Şekli insân hûyı hayvândan beter
Her hûyı insâna virür derd ü ser

		
		

Şöyle bir sûretdür ancak cânı yok
Bî-haberdür derdi var dermânı yok

		
		

Zîrâ anun maksûdı sultân degül
İnsâna benzer velî insân degül

		

Şekli insân özi hayvân oldugı
Şöyle bu sûretde bî-cân oldugı

		
		

Ol sebebdendür ki bilmez özini
Beyhûde sevdâya açdı gözini

		
		

‘İzz ü devlet dünyâ âhiret hayâl
Pây-mâl itmiş bu ‘aklı pay ü mâl
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül kendüzüne çıkma yolundan
Yabânî olma kendüzünden öz hayâlünden

		
		

Özüne bürün sen i gönül gör ki hâlün ne
Taşma i gönül aşmaya sen kendü hâlünden

		
		

‘Işk-ıla biliş yolına düş gel sefer eyle
Irak olasın sen i gönül kîl u kâlünden

		
		

‘Ömr-i câvidân ister isen ebedî sen ol
Ögüdüm ala göresin i gönl ’ecelünden

		
		

Didüm ki gönül ‘ışk belâsından hazer eyle
Her ne ki gele yoluna kendü ‘amelünden
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her cânun ki menzili cânân ola
Kendü bâkî ‘ömri câvidân ola

		
		

Tende cân gibi ola yâkûtlu
Vahdet iklimünde ola bahtlu

		

Zât-ıla çün vâhid ola kendüzi
Cânânı göre açıla cân gözi

		
		

Hak kala gide aradan gayrı Hak
Gün doga gönül içinde bî-çerâk

		
		

Gölgesinde pinhân ola şeş cihet
Ol ola maksûd-ı cümle kâ’inât

		
		

‘Aybı da hüner gören bu gözlere
Düz ola kendü hakîkat sözlere

		
		

Piyâde ola önünde nüh felek
Kullıguna dura mukarreb melek

		
		

Çarh-ı gerdûn anun-içün raks urur
Fermânunda eşyâ kullıga durur

		
		

Ol kişidür hüsni cümle eşyânun
Matlûb-ı maksûdı oldur her cânun

		
		

Her kim ol kişiyi bildi dünyâda
Ol ola maksûdı hemân ortada
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bir arada çün mekânun yok
Nâmun görinürdi dolu hergiz nişânun yok

		
		

‘Işk eteğini dut i gönül koma elünden
Bu ‘ışkla bir olur-isen hergiz ziyânı yok

		

Baş vir i gönül cânun kurtarasın bu yolda
Sâbit-kadem ol yolına çünkim yalanun yok

		
		

‘Işk-ıla kadem bas bu yola menzili gözle
Tapşurdun ise ‘ışka dahı hîç lisânun yok
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Bu ‘ışkı gönül kendü özüne dîn îmân bil
Bu ‘ışka inan sen i gönül çün gümânun yok

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her kim ol kişiyi bildi dünyâda
Ol ola maksûd hemân bu ortada

		

		

Ol kişidür ol bî-nişândan nişân
Hak anun yüzinde görinür ‘ayân

		
		

Âyine oldur bu cümle gözlere
Nûr viren ol bu kamu yılduzlara

		
		

Gice gündüz andan alupdur şeref
Ol güherden toptoludur her sadef

		

		

Sadâ oldur cümle işde gulgule
Kaynayup gelen gönülden her dile

		
		

Hemen oldur evvel âhir ne ki var
Gönülinde gizlü anun Kirdigâr

		

Ol kişi aydan güneşden eşkere
Bahtulu gözler baka anı göre

		
		

Orta yirden taşra degül ol kişi
Asl u fer’î ana sorun her işi

		
		

Lakabı dervîşdür özi evliyâ
Sebeb oldur bilmek içün Mevlâ’ya

		

		

Ol kişinün nişânı oldur hemân
Bir pula degmez katında dü cihân

		
		

Ol kişidür cümle hüsnün revnakı
Evliyâ enbiyâ anun müştâkı
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Var var i gönül deryâ-yı hikmet seni dirler
Hakk’ı tanıyan Hakk ile vuslat seni dirler

		
		

Her kim ki nişân virdi gönül ol bî-nişândan
Birlikde bugün gülşen-i vahdet seni dirler

		
		

Ben ne bileyim seni gönül ehl-i hünersin
Bu ‘ışkı bilen sayyâd-i üstâd seni dirler

		
		

Hakkında nihân oldı gönül meskeni sensin
Kıymetde bugün sâhib-i devlet seni dirler

		
		

Her dürlü hâlün dünyâda ki bir işi vardur
Bu ‘ışka gönül maksûda maksad seni dirler

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Ol kişidür cümle hüsnün revnakı
Evliyâ enbiyâ anun müştâkı

		
		

Sıfatı dervîşdür anun zâtı Hak
Hak anun gönlünde dutmuştur durak

		
		

Her ki tâlibdür Hak’a gelsün beri
Ol kişidür hakîkat Hak defteri

		

Dâ’imâ ol Hak ile birlikdedür
Birlige bitmek asıl dirlikdedür

		

		

Dirligin temîz derledi ol kişi
Hakîkat-i Hak anun içün işi

		

Her bî-nişân ister-ise bir nişân
Ol kişiyi gösterün oldur hemân

		
		

Ol kişidür ol ki dâ’im halk ile
Karışupdur her bir işinde bile

		
		

Âşikâre dervîş görür halk anı
Bilmezler kim odur halkın cânânı

		
		

Zîrâ kim cânânı halk görmiş degül
Nişânundan dil-nişân virmiş degül
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740

		

Sûrete nisbet degüldür cân dimek
Kul dimege benzemez Sultân dimek
Sûretin hod aslı ne ma’lûmdurur
Bunı di ki sûrete cân kim durur

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül her dikene düşme gül olmaz
Her bir usûle sırrunı açma usûl olmaz

		
		

Gel gel i gönül tedbiri ko takdîri gözle
Tedbîr idesin her ne ki takdîri ol olmaz

		
		

İhlâs-ile gel sen i gönül inkârı terk it
Riyâ ‘ibâdet Tanrı’ya hergiz kabûl olmaz

		
		

Bugün ki demi hoş görelüm tanla gâ’ibdür
Bugün ki demi tanlaya koyan ‘âkıl olmaz

		
		

Her bir hasîse uyma gönül râzunı sakla
Her nesne ki noksân ola ol kâmili olmaz

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Sûretün hod aslına ma’lûmdurur
Bunı di ki[m] sûrete cân kimdurur

		

		

Dört ‘anâsırdan bedi’dür bu hayâl
Dört ‘anâsır kanda buldı güft ü kâl

		
		

Bunlarun hod cânîledür dirligi
Her birinün cüstligi ‘ayyarlıgı

		
		

Dört ‘anâsır suyu toprak od [u] yil
Bu câna nisbet degüldür iy ‘âkıl

		

Cân dimek dahı bir özge hâl durur
Dahı bir ayruksı tâli’ fâl durur

		
		

Cân dimek nûr-ı ebeddür lâ-yezel
Cân dimege dahı sıgmaz kîl u kâl
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Cümle cismün cân iledür dirligi
Cân-ile kâ’im olupdur varlıgı

		

		

Cümle eşyâ cân-ile kâ’imdurur
Bu ki câna cân olupdur kimdurur

		
		

Ma’lûm oldı ne imiş aslı tenün
Cân nedendür ne imiş aslı cânun

		
		

Cân kadîmdür aslı nûrdan kendi nûr
Cânun aslı ol sabûrdur ol sabûr

		
		

Ma’lûm oldı ne imiş ten cân dimek
Bunı söyle kim nedür cânân dimek
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül yarama niçün tuz ekersin
Yüzüm suyunı ‘ışk-ıla uş yire dökersin

		
		

Tabl-ı melâmet cümle gönül ki zâhidem ben
Zühd ü tâ’atüm zerkini oda mı yakarsın

		
		

Ben saklar idüm râzumı hîç duymaya kimse
Sen fâş idüben uşta gönül halka çakarsın

		

Agyâr belâsı cânumı uş odlara yakdı
Bu ‘ışkı gönül sen dahı başuma kakarsın

		
		

Bu ‘ışk seni çün ma’şûk-ıla vuslata iltür
Terk eyle varun dahı gönül neye bakarsın
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Ma’lûm oldı ne-y-imiş ten cân dimek
Bunı söyle kim nedür cânân dimek

		
		

Bir vücûd mıdur o dahı başına
Hîç şerîki var mı anun işine

		
		

Ol bu cümle eşyâdan gayrı mıdur
Eşyâ gayrı ol az u gayrı mıdur
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Aslı ma’lûm oldı cümle eşyânun
Eşkere görindi tenün hem cânun

		
		

Bunı di kim ne-y-imiş cânân dimek
Bu nişân içinde bî-nişân dimek

		
		

Şöyle cümle ‘âlem anun müştâkı
Hemân ol sâkîdür ancak ol sâkî

		
		

Şol ki cümle eşyânun ol cânıdur
Cümle eşyâ kuldur ol Sultân’ıdur

		
		

Anun ile deprenür cümle vücûd
Hemân oldur bu kıyâmı bu ku’ûd

		

Her vücûdda bile mevcûddur o şâh
Bedr olupdur her kevâkibde o mâh

		
		

Değme bir zerrede gün gibi ‘ayân
Anı zikr ü tesbîh eyler her lisân

		
		

Her sûretde hüsn ü ‘ışk u gavgâ ol
Degme bir başda hayâl-i sevdâ ol
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Gel gel i gönül derde giriftâr niçün oldun
Billâhi gönül yâr iken agyâr niçün oldun

		
		

Zühd ü tâ’atün kanı gönül zâhid idün sen
Hüsnin göreli zülfine ber-dâr niçün oldun

		
		

‘İbâdet idüp öz yoluna togru yürürken
‘Işk-ıla gönül egilüp çenber niçün oldun

		
		

Gel ahı gönül n’oldı hâlün bir bana söyle
Sen ma’mûriken ‘ışk-ıla vîrân niçün oldun

		
		

Kanı tâ’atün ‘ibâdetüni yile virdün
Terk eyleyüben nâmûsı bî-‘âr niçün oldun
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her sûretde hüsn-i ‘ışkı gavgâ ol
Degme bir başda hayâl-i sevdâ ol

		

Dahı kim var andan artuk iy sâlik
Hemân oldur hüsn-i ‘ışk u hem âşık

		
		

Her bir şeyde bahâne oldur sebeb
Her lisânda söylenen oldur hitâb

		
		

Her vücûdda görinen hüsn-i cemâl
Her gönülde kaynayup fikr ü hayâl

		
		

Her cânun içinde oldur esrârı
Her sadefün oldur ahı gevheri

		
		

Her kişinün hem-demidür yoldaşı
Sevdâya bırakan oldur her başı

		
		

Her dikende taze gülsitân mıdur
Gül-i handân revnak-ı bûstân mıdur

		
		

Bu ne dilberdür görinür eşkere
Sıfatı sıgmaz dîvâna deftere

		
		

Şâhîd-i gayb âşikâr oldı görün
Sûr çalındı durun ahı bir durun

		
		

Vade tamâm oldı gâfil dur uyan
Birlige birikdi cânân cism ü cân

		
		

Birlik oldı küllî gitdi ayrulık
Birlige birikdi cümle az u çok
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla pençe mi tutarsın
Gavvâslıgınun zerkini ‘ışka mı satarsın

		

Ko bu hayâli gel i gönül sevdâyı terk it
Şâd ol ahı bir ‘ışk-ıla ne fikre batarsın

		
		

‘Işk-ıla gönül sırrumı sen eylemegil fâş
Ben bir zâhidem nâmûsum yire mi atarsın

790
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Sen ‘âşık isen ‘ışka gönül eyleme inkâr
Kalp eyleyüben altuna bakır mı katarsın

		
		

‘Işk seni gönül ber-dâr idüp oda yakarsa
Şâd ol i gönül sevdügüne kaş mı çatarsın

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Birlik oldı gel ki gitdi ayrulık
Birlige birikdi hisâb az u çok

		
		

Mülk bir oldı Sultânı birdür hemân
Birlik oldı cümle varlık câvidân

		
		

İkilik hayâli kat oldı tamâm
Gayri gitdi birlik oldı her makâm

		
		

Zerreler de güneş oldı eşkere
Bir güneş şu’lesi düşdi her yire

		
		

Sevdâsı birikdi cümle başlarun
Birlik oldı aslı cümle işlerün

		
		

Her gönülde bitdi birlikden semer
Birlige hatm oldı geldi cümle kâr

		

Tabl-ı beşâret çalındı iy hoca
Bir oldı kalmadı gayr zerrece

		
		

Hak ‘ayân oldı iy ‘âkıl aç gözün
Sa’âdet burcına yitdi yılduzun

		
		

Kanı şeytân da’vîsi oldı battâl
Vallahi zî-kutlu tâlî‘ kutlu fâl

		
		

Tutdı Rahman cümle mülki ser-be-ser
Rahman’a döndi dirildi her diyâr

		
		

Torbasun dibi delindi bahîlün
Maksûdı Hak oldı hemân her kulun
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül yâr sırrını agyâra virme
Sen kendüzüni dünyâda hîç deyyâra virme

		
		

‘Ömrün hâsılın çarh-ı felek gâfil olurlar
Nakdüni sakın sen i gönül ‘ayyâra virme

		
		

Murdâr didi çün dünyâya seyyid hazer eyle
Hakk sevgüsini iy cîfe-i murdâra virme

		
		

Tanrı dahı bir ‘ışk dahı bir söz dahı birdür
İkrârı sakın sen i gönül inkâra virme

		
		

Bu ‘ışk sırını sen i gönül cân gibi sakla
Her bir özini bilmez olan ebtere virme

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Torbasın dibi delindi bahîlün
Maksûdı Hak oldı hemân her kulun

		
		

Hak bilindi zerk ü tezvîr kalmadı
Sâfî oldı âyine kir kalmadı

		
		

İnkâr ehlinün dürildi defteri
Oda yandı putperestün zünnârı

		
		

Sultân-ile biliş oldı her fakîr
‘Ayân oldı eşkere görindi sır

		
		

Riyâ ehlinün hîç oldı tâ’atı
Râhatından artuk oldı zahmeti

		

Ehl-i vahdet vahdete yitdi tamâm
Vahdet ehli tutdı vuslatda makâm

		
		

Meselâ maksûda yetdi her vücûd
‘Ayân oldı Mustafâ çün düşdi put

		
		

Asl-ı fer-i vâhid oldı her sıfat
Her sıfatda birlige bezendi zât

		
		

Her suratda eşkere gör ol şâhı
Tâ ki göricek bilesin bir dahı
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Şöyle yakın gör ki cândan içerü
Tâ sana yol vire andan içerü
Sen özüni andan ayru görmegil
Her kulı Sultândan ayru görmegil

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül deryâ-yı vahdet cûşa geldi
‘Işkı gör ahı mevci başumdan aşa geldi

		
		

Tekin degülem ‘ışka esîr anlayıbak bir
‘Işkdandur ahı cümle ‘âlem cümbişe geldi

		
		

Kısmetden alup cümle vücûd kavl-i elestden
Bugüni gönül her birisi bir tuşa geldi

		
		

Her bir kişiye nasîbi ezelde sunıldı
Sen ‘ışkı koma çünki gönül ‘ışk başa geldi

		
		

Ben n’eydügümi ‘ışk-ıla ‘âşıklar esirger
Hayvâna işüm gör ki nice temâşâ geldi

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her kulun Sultân iledür dirligi
Sultân’dan ayru degüldür varlıgı

		
		

Sultân ile bir olubdur her vücûd
Her vücûdda bile mevcûddur vürûd

		
		

Her yana baksan görinen ol hemân
Anun-ile diri olmış cism ü cân

		

Sûrete cân cânân ile muttasıl
Silsiledür ayru degül iy ‘âkıl

		
		

Her kafanun hüsni oldur yüzi hem
O güneş nûrıyle bellü subh u şâm

		
		

Gel i tâlib hayâli ko dogrı bak
Tâ ki sana eşkere görine Hak
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Sil gözünden bu hayâlî perdeyi
Tâ ki sen görebilesin ol ayı

		
		

Nice bu gafletde bîmâr olasın
Vaktidür kim şimdi bî-dâr olasın

		
		

Aldadı seni cihânda ‘izz ü nâz
Saksagan kondı kolundan uçdı bâz

		
		

Çünki nefs oldı bu yolda yoldaşun
Anun içün sevdâya düşdi başun

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül derdüni ‘ışk-ıla dile gel
Söyle dile gel velî ki derd-ile dile gel

		
		

‘Işkı göricek cân u cihânı unudursın
Nice delüsin sen i gönül bir usûle gel

		
		

‘Akl-ı kül ü hakîkat-ı ‘ışk sende bulındı
‘Işk-ıla gönül cûş ahı barkına dile gel

		

‘Işkı göricek cânunı yagmâya virürsin
Koy ahı gönül bu hayâli şimdi yola gel

		
		

Cânın sakınan ‘ışkı gönül başa iletmez
‘Işk meydânına tabl-ı selâmeti çala gel
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Çünki nefs oldı bu yolda yoldaşun
Anun içün sevdâya düşdi başun

		
		

Sebük-bâr olmışsın bu nefsün atına
Varabilmezsin pâdişâh katına

		
		

Zenn ü ferzend ü hayâl-i mülk ü mâl
Da’vâ-yı ma’nî hikâyet kîl u kâl

		
		

Nakş u sûret seni şöyle baglamış
Hasreti derdi cigerün daglamış
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Hoş gelür hâtrına iyi söylemek
Halk katunda seni ta’rîf eylemek

		
		

‘İzzet eylemek malı çokdur diyü
Dahı arturur başunda sevdâyı

		
		

Mâlı çokdur diyü halk ‘izzet ider
Oldur ahı sana olan derd-i ser

		
		

Bu belâdur ahı gaflet uykusı
Bu hayâlün bile virür nâmûsı

		

Bu sema’da şûrîde olmış ‘âkıl
Cân u dili pinhân itmiş âb u gil

		
		

Bu dûzakdan ‘âlemi tutmış tamâm
Halk-ı cihân bile virmiş reng ü nâm

		
		

Her birisi bir ipe baglı-durur
Baglu olan menzile niçe varur
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül derd-ile ‘ışka boyanursın
‘Işk odı yiter cânuna andan boyanursın

		
		

Bu ‘ışk belâsı Mansûr’a Bağdâd’dan kaldı
Bu ‘ışk belâdur sen ‘ışkı gelmez mi sanursın

		
		

Tanrı’yı hâzır gör i gönül nefsüne hây di
Beyhûde işi kılma ki sonra utanursın

		
		

Bagla belüni kalma gönül nakş u sûretde
Şol nesne ki bâkî degül i ne uzanursın

		
		

Meydânda meger gözlerün dillere tuş oldı
Ol sebeb içün meydâna her dem yaranursın
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her birisi bir ipe bagludurur
Baglu olan menzile nice varur

		

Budur uş halk-ı cihânun dirligi
Tâ’at-ı zühdi bi-küllî varlıgı

		

Dâ’imâ ‘izzet iderler baylara
Fakîre hakîr bakarlar âşkâre

		
		

Ben ne diyem deve kalburdan geçer
Bunlara şöyle ‘azîzdür sîm ü zer

		
		

Her birisi meşgûl olmuş işine
Gözleri görmez giderler düşüne

		
		

Mâlı bilürler bu yolda dest-gîr
Katlarında bir pula degmez fakîr

		
		

Dâ’imâ izzet ü şöhret işleri
Küllî bu sevdâda bişer aşları

		
		

Biribirine çagırur gel gel berü
Yabana düşmiş nâ-gehân yolları

		
		

Gözlü gerek bunlara yol göstere
Şöyle kalmışlar yabanda âvâre

		
		

Gaflet uykusında bunlar uyumış
Şöyle sanurlar hemân iş bu imiş

		
		

Öz işinde ferâgat olmış bular
Şöyle kalmışlar bu yolda hor u zâr
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk bâzârında sücûd eyle
Terk it vücûdun ‘ışkı özüne vücûd eyle

		

Sen gaflet-ile uykudasın geçdi bu devrân
Var vakti-y-ile kendüzüne bir kuyûd eyle

		
		

Sor ahı gönül bu ‘ışk ki Mecnûn’a ne kıldı
Sen kendüzüne Mecnûn oluban ögüt eyle
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Aldanma gönül nakş-ı sûret bâkî degüldür
Bu hâlleri göresin i gönül vârid eyle

		
		

Kılma cânuna cihânı ko bâkî degüldür
Bu yolda gönül ‘ışkı özüne emîn eyle
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Öz işinde ferâgat olmış bular
Şöyle kılmışlar bu yolda hor u zâr

		
		

Dirligi budur bu cihân halkınun
Sen hâlün anla var ise yakınun

		
		

Sana bunlardan meded yok iy refîk
Öz işindedür bular senden fârık

		
		

Sen dahı kendü başına çâre kıl
Bunları ko işüne müdâra kıl

		
		

Bunlarun da girgin olmış hâlleri
Yularını baglamışdur mâlları

		
		

Her biri giriftâr olmış gaflete
Tutulup kalmışlar uş bu mihnete

		

Kimisi tekye kılupdur zühdine
Kimisi de mâla dayanmış yine

		
		

Kimine dünyâ olupdur derd-i ser
Kimi de kendü özinden bî-haber

		
		

Kimi yohsul bir etmegi bulımaz
Kimi mâlınun hesâbın bilemez

		
		

Kimisi hûblara meşgûl rûz u şeb
Kiminün dâ’imâ işi hûrd ü hâb

		
		

Kimine zerrece gelmez bu cihân
Kiminün ârzûsı dâ’im lâ-mekân
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül gör ahı bu ‘ışk bana n’itdi
‘Işka düşeli ‘âr u nâmûsum yile gitdi

		

		

Ben ne kılayın gönül ile beni ögütlen
‘Işk-ile gönül kaynayuban birlige bitdi

		
		

‘Işkı göreli ‘ışk-ıla hoş safâsı vardur
Gönlümi görün ben fakîri küllî unıtdı

		
		

Sevdâlarını terk idüben kodı elinden
Bu deli gönül ‘ışk etegin ‘ışk-ıla tutdı

		
		

Nasîhat idüp nasîhatüm hergiz işitmez
‘Işk ögüdini gönlümi gör ne tîz işitdi

				
		

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Kimine zerrece gelmez bu cihân
Kiminün ârzûsı dâ’im lâ-mekân

		
		

Her biri bir özge makâm seyr ider
Özlerini öz hayâlleri yider

		
		

Bunlarun işi hayâldür hemîşe
İşleri dâim bu hayâl kargaşa

		
		

Uşda bunlar bu hâl-ile dünyâda
Cümlesi kaldı hayâlî sevdâda

		
		

Dünyâ ehlinün budur uş hâlleri
Gör nedür eşkere çün ‘amelleri

		
		

Bitdi bu söz yine dinle bir haber
Yol varan kişi hâlinden muhtasar

		
		

Onları da bir işid ‘ameli ne
Nice varmışlar bu yolı hâli ne

		
		

Anlarun dahı ne-y-imiş maksûdı
Nice bulmışlar olar da ma’bûdı

		
		

Ne kişilerdür ne-y-imiş adları
Neye benzer zâtları sıfatları
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Ne iş işledi olar da dünyâda
Adları kül gibi kalmış ortada
Ara yirde heykel olmış sözleri
Hakk ile birlige bitmiş özleri

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül‘ışk okına cân nişân oldı
Cân gitdi meger bu ‘ışk vücûdumda cân oldı

		
		

Sevindi gönül ‘ışkı göreli şâdümândur
‘Akluma bakun ‘ışk-ıla nice vîrân oldı

		
		

Vuslat sebebi ‘âşık ile ma’şûka ‘ışkdur
‘Işka irişen kişi gönül câvidân oldı

		
		

Her bir kişiye mertebe sunuldı ezelde
Mertebe gönül sana dahı ‘ışk hemân oldı

		
		

‘Işk sana nazar itdi gönül ‘ışkla bu ne kim
Her bir nefesüm anun içün armagan oldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

‘Işk sana nazar itdi gönül ‘ışk-ıla çün kim
Her bir nefesün anun çün armagan oldı

		
		

Ara yirde heykel olmış sözleri
Hakile birlige batmış özleri

		
		

Bî-nişândan ol kişilerdür nişân
Evliyâ enbiyâ dirler ona cân

		
		

Ol kişilerdür olar kim Hakk’ile
Gayrı gitmiş vuslat olmışlar bile

		
		

Anlarundur bu salât u bu kıyâm
Anlarun içün düzildi her makâm
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Çarh-ı felek anlarun içün döner
Eşkere anlardan oldı her hüner
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Ol kişilerdür bu yolın mürşîdi
Ol kişilerden sorun siz ma’bûdı

		
		

Hakk’a baksan hemân anlardur nişân
İllâ perde vardur arada nihân

		
		

Açsa olmaz kimsene bu perdeyi
Başını virdi açanlar bahâyi

		
		

Yol bulındı dime kimse tuymasın
Kaflıya her bir bî-haber uymasun

		
		

Sen bu sırrı her kişiye söyleme
Yüzebilmezsen denizi boylama

		
		

Har-mühre yanında koma gevheri
Serseri degülse işün serseri
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül cân ilini yagmâya virme
Zinhâr i gönül başunı bu sevdâya virme

		

Divşür ögüni sen i gönül Hakk’ı ki virme
Sakın özüni her bîhûde sevdâya virme

		
		

Yol eriyisen gel i gönül çıkma yolundan
İslâm’ını sen sakla gönül tersâya virme

		

Zinde dillere sırrunı sen söyler olursan
Her biri bî-haber olmış olan mürdeye virme

		
		

Sarrâflara çok kullık iden üstad olupdur
Şâhbâz yirini sen i gönül kargaya virme
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Har-mühre yanunda koma gevheri
Serseri degülse işün serseri

		
		

Her bîmâra düzme bu macûnı sen
Fânûsa teşbîh de itme güni sen
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Yolı bilenden sorarlar iy ‘âkıl
Yol bilen olur bu yolda hem delîl

		
		

Nevâle gerek bu yola girmege
Nûr gerek gözde bu nûrı görmege

		
		

Dâ’imâ ustayı bulur her tâcir
Aya da bir gâh Hilâldür gâh bedir

		
		

Güneşün nûruyla görinür güneş
Ayaga ayag didiler başa baş

		
		

Gün nûrıyla görse olur zerreyi
Zâg-ıla bir mi tutarsun hümâyı

		
		

Gülbeşeker sirkeye benzemeye
Âb-ı hayvân kaçan benzer her câya

		

Lâ’l-i cevâhir dimezler her taşa
Sa’âdet gölgesi düşmez her başa

		
		

Müşk-bâr olmaz nâfe-i her gazal
Rahmete lâyık mı olur her ‘amel

		
		

Süleymân’a kullık iyle iy ahı
Tâ ki kuş dilün bilesin sen dahı
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül derdüni sen dermâna virme
Bu cân sırını sakla gönül bî-câna virme

		
		

Bedr oldı gönül ‘ışk ile çün eşkere sende
Sen kâmil-isen sırrunı her noksâna virme

		
		

Baş ko i gönül ‘ışkı bilenün ayagında
Her bî-habere cânunı sen kurbâna virme

		
		

Âb-ı hayâtun kadrini Hızır bilür ancak
Bu şerbeti sen sakla gönül hayvâna virme

		
		

Her dem i gönül Mansûrveş dirsin ene’l-Hakk
Sakın i gönül başunı bu meydâna virme
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Süleymân’a kullık eyle iy ahı
Tâ ki kuş dilin bilesin sen dahı

		
		

Deve ne bilsün düdük çalmak nedür
Mûsikî söylemege öküz kandadur

		

Fâ’ide ne göre işâret eylemek
Sagıra n’eylesün azgun söylemek

		
		

Eşşege şekker yidürmek yol degül
Arpa virmek tûtîye usûl degül

		
		

Köpegün boynına incü dakmagıl
Gözlerün dogrıysa egri bakmagıl

		
		

Her kamış kand ü şeker-bâr olmaya
Her safîrde müşk ü ‘anber olmaya

		
		

Gül dimezler her çiçegün adı var
Ayru ayru her işün üstâdı var

		
		

Her gönül mahrem degüldür esrâra
Aslını bilen gerekdür her kâra

		
		

Güç ile gökçeklik olmaz iy ‘âkıl
Her işün usûli gerekdür asîl

		
		

Söylemiyecek keleci söyleme
Aşma haddünden fodullık eyleme

		

Söyleme bu sırrı kimse bilmesün
Kelecini kulagun yanlamasun
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül yârüni terk niçün idersin
Disem ne olur sana gönül kim bî-habersin

		
		

Melâmet olan ‘ışk-ıla ‘âşıklara gülme
Ya’nî i gönül kaplana sen daş mı atarsın

		

‘Işka danışup her işüni söyle gönül sen
Öz elün-ile aşuna agu mı katarsın
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Her kûşe-i külhânda ki toprak döşenürdin
Ya’nî i gönül ‘âşıklara sen dak mı tutarsın

		
		

Çün bilmedün iy sen ki gönül geçdi bu devrân
Sen kendüzini söyle gönül kime sorarsın
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Söyleme bu sırrı kimse bilmesün
Kelecini kulagun yanlamasun

		
		

Kafile gitdi birdür ahı iy gâfil
Bir uyan kim geçdi gün doldı delîl

		
		

Durugel bir kalma kim kaldun hemân
Yitebilmezsin uzanur kârubân

		
		

Göşdi Emîr-i Hac çünki çalındı nefir
Sen işitmedün meger kim iy sagır

		
		

Kalma yoldaşdan durugel bir uyan
Utanacaksın ahir şindi utan

		

Zî-hayıf kim bir kişi insân ola
Kendü şöyle câniken bî-cân ola

		
		

Kendü insân dîve benzeye işi
Zî-hayıf kim şöyle ola bir kişi

		
		

‘Ömri geçe kendüzini bilmege
Harc ide ‘ömrini fenâ sevdâya

		
		

Gaflet ile şöyle kim bîmâr ola
Şekli insân ola kendü hâr ola

		
		

‘Ömri geçe şöyle kendü bî-haber
Rencûr u hasta garîb ü bî-tımâr

		
		

Hiç müselmân sencileyin olmasun
Yolın azup tesbîhin yanulmasun
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Gel gel i gönül gör ki ne kutlu sâ’at oldı
‘Işkı göreli ‘akluma bak nice mât oldı

		
		

Gerçek ‘âşıkun kalbi hakîkat-i ‘ışkdurur
Her kim i gönül ‘ışkı yirerse la’net oldı

		
		

‘Işka i gönül ‘âşık olan olmaya münkir
Gerçek ‘âşıkun işi dâ’im heyhât fât oldı

		
		

Delürdi gönül delüligi küllî belürtdi
‘Işka düşeli gör nice Mecnûn-sıfât oldı

		
		

Sen delü gönül beni koyup ‘ışka uyaldan
Zühd ü tâ’atüm gör ki bu niçesi kat oldı

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Hiç müselmân sencileyin olmasun
Yolun azup tesbîhin yanulmasun

		

Hasta isen bârî bir söyle hâlün
Di ahı ne ise derd ü zevâlün

		
		

Sebebün ne yoldaşundan kaldugun
Yoldaşun gidüp avara oldugun

		

		

Ne-y-ise derdüni bana söylegil
Sana direm ahı sagır dinlegil

		
		

Zi-hayıf ki âdeme benzer donun
Velî kim hayvâna benzer dizgünün

		
		

İnsân olsan ‘aklun olurdı tamâm
Hayvân olmaz ‘aklı olan i hümâm

		
		

Hoş uyursun sen bu gölgede fârig
Vardı şimdi menzile yitdi refik

		
		

Derdüni söyle hâlün anlat kişi
Kalma ki sonra çekersin teşvîşi

		
		

Yohsa karnun aç mıdur söyle bana
Ey bî-haber sana söylerem sana
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Zî-hayıf kim adun âdem iy kişi
Âdem olmaz imiş ahı her kişi
Yohsa bu gaflet şarâbından meger
Humâr olmışsın başunda derd-i ser

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül sevdâ-yı hâm neye gerekdür
‘Işk olmayıcak bile âdem niye gerekdür

		
		

Bu iki cihân ‘ışk ile münevver olupdur
‘Işk olmayıcak gussa vü gâm neye gerekdür

		
		

Gerek ki ‘âşık ma’şûkı hâzır göre her dem
Bu tâk u revâk hayl u haşem neye gerekdür

		
		

Çünki bu cihân bâkî degül kimseye kalmaz
Bu dâr-ı ‘Arab mülk-i ‘Acem neye gerekdür

		
		

Gerek ki ‘âşık ‘ışk-ıla esîrin ola her dem
Bu bir dem içün bâde-i câm neye gerekdür

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yohsa bu gaflet şarâbından meger
Humâr olmışsın başunda derd-i ser

		
		

Bilmedün hayf dirîgâ iy ahı
Bu sûret yine gelince bir dahı

		

Bilmedün insân idügün geçdi çün
Dün gidene kaçan irişsin bugün

		
		

Sonragı pişmânlık assı kılmaya
Çünki ‘ömri geçdi yine gelmeye

		

Dutasıya güvenüben iy ‘âkıl
Tutdugın salıvirürsin sen gâfil

		
		

Sovuk geçüpdür meger kim başuna
Anun-içün süst urusan işüne
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Yâhû ‘aklun tamâm yirince degül
Gâfil anun-içün oldun iy fuzûl

		
		

Hasta isen sana çok perhîz gerek
Yüregün yansa sana karpuz gerek

		
		

Dertlü isen tabîbe gel iy bîmâr
Kendüzüne bir timâr eyle timâr

		

		

Gaflet ile kalma dur bagla bilün
‘Amelün azmasun kişi ‘amelün

		
		

Bir durıgel dört yana bak iy cüvân
Kalmadı göçdi bi-küllî kârubân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül başunı ko meydân içinde
Dür-dâne getür daldun ise ‘ummân içinde

		
		

Gavvâs didiler seni bu ma’nî denizinde
Ne buldun eyit bârî gönül bu kân içinde

		
		

Baş vir i gönül ‘ışkı koma başa varınca
Yazalar adun söyleyeler destân içinde

		

‘Işk-ıla özi yesîr olup ‘âşıka gülmek
Sığmaya gönül bu fâ’ide insân içinde

		
		

‘Âşık olanun küfri bu hulk yahşı dimekdür
Bu küfri gönül saklamasun îmân içinde

1000

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Bir durugel dört yana bak iy civân
Kalmadı göşdi bi-küllî kârubân

		
		

Mustafâ’dan nasîbün yokdur meger
Ya özünden bî-habersin bî-haber

		
		

Bunca gitdi kâfile uyanmadun
Uyudun kaldun âhirün sanmadun
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Hele bir dur seni sora geldiler
Hasta isen söyle hâtır ne diler

		
		

Kendüzine bahîl olsa bir kişi
Özgeye kaçan degiser hayr işi

		

		

Zî-hayıf kim geçdi ‘ömrün hîç yire
Âvâre geldün i gitdün âvâre

		
		

Bârî bir dur ahı gözün aç gözün
Bî-haber divşür ahı sen kendüzün

		
		

Hîç degülse bârî bir kez örü-dur
Sen uyursın hîç yire geçdi ‘ömür

		

Dahı henûz sen bu uykuda yesîr
Cümlenün elini aldı dest-gîr

		
		

Cümle eşyâ maksûdın buldı hemân
Rahmet deryâsında gark oldı cihân

		
		

Yediler rahmet hânından cümle kul
Halk ayırd itdügin Hak kıldı kabûl

1010

			

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk yolına er ne kumâşdur
‘Işk olıcagaz incü vü gevher ne kumâşdur

		
		

‘Âşık olanun başı bu meydânda top oldı
Sen bir kıyâs it ki cîb ü destâr ne kumâşdur

		
		

Esrirdi ‘âşık ‘ışk-ıla çün câm-ı elestden
‘Işk esrügine bâde-i ahmer ne kumâşdur

		
		

Terk eyle gönül ‘ışk yolına geç dü cihândan
Murdâr didi çün Mustafâ murdâr ne kumâşdur

		
		

Cân varakına ‘ışk dîvânı çünki yazıldı
Gönül dahı bu evrâk-ı ebter ne kumâşdur
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MESNEVİ

			

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Doydılar rahmet hânından cümle kul
Halk ayurd itdügin Hak kıldı kabûl

		
		

Hak gözinden gizlü degül her bir iş
Hak’dan olmışdur bu kamu bahşâyiş
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Hak doludur kendü mülkinde kemâl
Hak’dan ayru dahı var mı gayrı hâl

		

		

Gayrısın terk eyle dahı gayrı yok
Ayrulık inkârdur ancak ayru yok

		
		

Silsiledür cümle eşyâ muttasıl
Cümlesinün ortasunda Hak delîl

		
		

Cümlesi birlikde şöyle yegâne
Ayru sanur kendüzini bî-gâne

		
		

Ayrulık inkârdur ancak iy fâkı
Ayrulık yok bir olupdur mâ-bâkî

		
		

Birlik iklîminde yoktur hîç gümân
Bir olupdur cümle varlık câvidân

		
		

Cümle birlikden dolupdur ulu şâr
Sultânı bir bir olupdur her diyâr

		
		

Sâl u heft ü rûz u şebi bu hisâb
Rahmet ü zahmet belâ-yı hurde hâb

		
		

Ay u gün dogmak dolanmak işbu hâl
Vahdet iklîmünde olmaz bu hayâl

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışkı koma işüni terk it
Bu ‘ışk yolına cânunı ko başunı terk it

		

Çün ‘ışkı gönül pîr idinüp kullıga durdun
Geç ko ahı bu efsâne cünbişüni terk it

		

Bir yirde gönül fikr iderem hîç mekânum yok
Bile hâsıl bu beyhûde düşüni terk it
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Didügüm içün ‘ışk odına vallah yanarsın
Benüm ile sen yarguyı vü savaşı terk it

		
		

Agyâr sözi çün fikr iderem zulmete düşme
İlk yaz güni ol sen i gönül kuşunı terk it

			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Ay u gün dogmak dolınmak işbu hâl
Vahdet iklîminde olmaz bu hayâl

		
		

Cân ilidür anda yokdur bu surat
Nakş u sûret Kürd ‘Arab Türk ü Tat

		
		

Gün dogup dolınmak olmaz anda hem
Gicesüz irte olupdur her ‘âlem

		
		

Her neye baksak görinen bir cemâl
İkilikden yokdur anda hîç hayâl

		
		

Bir güneşden nûr olupdur cümle göz
Bir vücûddur beyân eyler cümle söz

		
		

Aslı fer’i cümlesi birdür hemân
Bir vücûd görinür ancak ten ü cân

		

Vaslı hicrân nâzı niyâz eylemek
Kıyl u kâl kıssa hikâyet söylemek

		
		

Sâl u hefte gice gündüz bu sagış
Birlige batmışdur anda cümle iş

		
		

Bu sûret tertibe sebeb aş u nân
Ne-bâşed ân-ca birâder în ü ân

		
		

Bir denizdür kim dolupdur bahr u ber
‘Âlemi gark eylemişdür ser-be-ser

		
		

Pâdişâhdan artuk anda kimse yok
Ben nice kim fikr iderem az u çok
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül‘ışk odı dükkânumı yakdı
‘Işkı göreli gönlümi göz içün alıkdı

		
		

Gönlümi görün benümile yargusı eşdür
‘Işk zencîrini şöyle nâ-gâh boynuma takdı

		
		

Ben kime diyem derdümi bu gönül elinden
‘Işkı gözi nâmûsumı ki yire bırakdı

		
		

Bu ‘ışk odına beni yakan küllî gönüldür
Hem yine gönül ‘ışkı benüm başuma kakdı

		
		

‘Âşık olana bu nasîhat hîç fâyide kılmaz
Aslı gönülün ‘ışk idi aslına uyakdı

			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Pâdişâhdan artuk anda kimse yok
Ben nice kim fikr iderem az u çok

		
		

Hemân ol bezm-i ezeldür ol sâkî
Dahı kimse yokdur anda Hak hakı

		

		

Gel i tâlib sen hayâle düşmegil
Gözün aç derd ü zevâle düşmegil

		
		

Vakti ile bir yudan kendüzüne
Öz hayâlün perde olmış gözüne

		
		

Kendü gözüne olan perde hemân
Yine sensin ahı dinle iy civân

		
		

Sen hicâbsun kendüzüne sen hicâb
Sen seni terk idebilsen hoş sevâb

		
		

Sen özünden kurtulıbilsen hemân
Cân olurdun gider-idi cism ü cân

		
		

Emîn olurdun âzâd şöyle fârık
Sultân olurdun kul iken iy âşık

		
		

Devletün bahtı olurdı hem bî-dâr
Doğru bakan sende görürdi dîdâr
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Âyîne olurdı yüzin cümleye
Sen özün sultân olurdun her şeye
Kurtulurdun hayâl-i hâmdan hemân
Câvidân olurdı ‘ömrün câvidân

			

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk odı cânumda dâg oldı
Dâg üstine dâg bu hikâyet hûb u yag oldı

		
		

Ben zâhid idüm şöyle fârig kendü hâlümde
Gönlümi görün bu ‘ışk odına ocak oldı

		
		

Akar idi gönlüme bu gör ‘ışkı göricek
Kâf dagı gibi büyük iken yavrucak oldı

		
		

İy ‘ışkı bilen gönlümi gör ‘ışkı görincek
Yok dir-iken ‘ışkı göreli ittifâk oldı

		
		

Her kim nâ-gehân bencileyin ‘ışka bilişdi
Tutuldı nâ-gâh ‘ışk ipi boynında bag oldı

			

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kurtulurdun hayâl ü hâmdan hemân
Câvidân olurdı ‘ömrün câvidân

		
		

Hem bu gaflet uykusından i kişi
Uyanurdun terk iderdün teşvîşi

		
		

Bilürdün sa’âdet bahtını ebed
Sâyen altında kalurdı kâ’inât

		
		

Sa’âdet güninde kalmazdı bulut
Cümle eşyâ sana kılurdı sücûd

		

Cümle şeyün sen olurdun kıblesi
Silebilsen âyînendegi pası

		
		

Ay u güneş bigi şöyle eşkere
Ma’lûm olurdun bu cümle gözlere
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Sûretün nakşında eşkere nakkâş
Görinürdi her ki baksa şöyle fâş

		
		

Sen olurdun her gönül içinde sır
Cümle varlık hem kebîr ü hem sagîr

		
		

Cümle eşyâ sana olurdı muhib
Her birisi senden alurdı nasîb

		
		

Bilinürdi senden ol sırr-ı ebed
Sırr-ı ebed sen olurdun pes âzâd

		
		

Seni gören anı görürdi hemân
Sen olurdun o bî-nişân ü nişân

			

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk odı cânumda uyandı
Bu ‘ışk od’ınun cefâsı cânuma boyandı

		
		

Gönlümi görün ‘âr u nâmûs kodı elinden
‘Işkı göreli küllî bu cihândan usandı

		
		

‘Işk zencîrile gönlümi gör bagladur iken
Ussı mı kalur çünki delü bagdan boşandı

		

‘Işk ile gönül bileyimiş mülk-i ebedde
Bu ‘ışk i gönül aslıdur aslına özendi

		
		

‘Işk-ıla gönül ‘akluma da dîvâne eyler
İşledi gönül öz işini bana mı dandı

1080

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Seni gören anı görürdi hemân
Sen olurdun o bî-nişân ü nişân

		
		

Sen olurdun cümle eşyânun cânı
Her cânun kıblesi dîn ü îmânı

		
		

Sâhib-i vücûd olurdun cân gibi
Cûş iderdün daşıcak ‘ummân gibi

553

554

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Sen ki oldun ay u güneşün nûrı
Hem bu cümle kâ’inâtun menşûrı

		
		

Hakîkat bahrinde biten cevâhir
Cân içinde nihân olan gizli sır

		
		

Ma’den-i aslî bu cümle varlıgun
Hâsılı biten bu temiz dirligün

		
		

Vuslat ehli buldugı dürr-i yetîm
Gayrı kalmazsın alurdun iy hakîm

		
		

Devletün bahtı doludur cümle cân
Kanda baksa seni görürdi gören
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Sen cân olurdun bu cümle eşyâ ten
Nûruna mevcûd olurdı ten ü cân

		

		

Zâhir ü bâtın bu cümle mahlûkât
Evvel ü âhir bu dürlü her sıfât

		
		

Sen olurdun ‘akl u fikr ü cism ü rûh
Gark olan mahlûk denizi geçdi Nûh

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül sana benüm ne ziyânum var
‘Işkı başuna kakmaga benüm ne cânum var

		
		

’Işk-ıla gönül çün beni sen ele getürdün
Cân dahı senün oldı gönülüni Leylî’m var

		
		

‘Işk-ıla göreli beni gönül ayaga saldun
Öldürme beni zulm-ıla boynunda kanum var

		
		

Ben âşinâyam beni gönül bî-gâne sanma
Benzüm sarıdur uş gönül ‘ışkdan nişânum var

		
		

‘Işk-ıla gönül cân ilini yagmaya virdi
Yandurdı gönül dahı benüm ne dükkânum var

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

İster-isen buncılayın mertebe
Bî-edeb olma hâzır ol edebe

1100

		

Nireye baksan hâzır gör Allah’ı
Seni görmez sanmagıl sen ol şâh’ı

		

Edebi olanda olur dîn îmân
Mustafâ’nun hadîsi budur hemân

		

Müslümân isen dînüne hâzır ol
Tâ ki şeytân gönlüne bulmaya yol

		
		

Îmânun sakla ki şeytân almasun
Gönlünde Hak kalsun gayrı kalmasun

		
		

Sâfî ol şöyle güneşden eşkere
Gevher ol hem ma’den ol hem gevhere

		

Kibri terk eyle başundan iy hoca
İy sâlûsı zerki ‘ayyâr ustaca

		
		

‘Ucb-ıla zerk ü sâlûslık satmagıl
Sâfî nesîbine ‘illet katmagıl

		
		

Göricek ta’na urursun dervîşi
Üstâdundan mı dutarsun bu işi

		
		

Akçe çok olsa i gönlün hoş olur
Olmayıcak yançukcagun boş olur

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül gör ki bu ‘ışk bana ne kıldı
Gönlüme Yaradan tesbîh ü zikrini kıldı

		
		

Unutdum ahı tesbîhümi ‘ışkı görelden
Fikrümdeki bu ‘ışk-ıla ben kamudagıldı

		

Başını kodı ‘ışk-ıla bu meydân içinde
Ene’l-Hak urup dilberün zülfinde salındı

		
		

Virmege gönül ‘ışka yanaşma asılursın
Tutmadı sözüm gör ki nice yandı yakıldı
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‘Işk-ıla gönül tabl-ı melâmeti çalaldan
Fâş oldı râzum iyle şerre küllî bilindi

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Akçe çok olsa i gönlün hoş olur
Olmayıcak yancucagun boş olur

		
		

Melûl olursun hâtırun perîşân
Ne perîşân vîrân olursun vîrân

		
		

Zîrâ ki dînün îmânun akçedür
Akçe vü bâgçe vü bâg u boğçadur

		

Hûblarun hû gice gündüz hayâli
Seni almış delü olmışsın deli

		

Sûfî diyü halkun ‘izzet itdügi
Sanarun ahmaklar elin dutdugı

		

Zikr-i tesbîhün put olmış özüne
Tâatün perde olupdur gözüne

		

Bu hayâldür iy seni yoldan koyan
İy bî-usûl seni usûlden koyan

		

		
		
		
		

Hasedsin özüne yokdur hîç cârun
Tâli’ün onmaz düşüpdür sitârun

		
		

İy dirîgâ geçdi ‘ömrün bî-hâsıl
Rencûr u haste vü nâşî kim ‘âkıl
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül nâşî gibi yirme bu ‘ışkı
Tor tutma gönül başunı vir virme bu ‘ışkı

		
		

Özini bilen kişi bilür ‘ışkı ana sor
Her biri bî-haber ‘âkıla sorma bu ‘ışkı

		
		

Bu ‘ışk kadîm ü nûr-ı ebed-i lâ-yezâldür
Her nesne gibi sen i gönül görme bu ‘ışkı
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‘Işk fikri gönül ruhânîdür cismüne bakma
Yanlış hayâle sen i gönül kurma bu ‘ışkı

		
		

Cüst ol i gönül ‘ışk-ıla susuz niçün atdun
Baş vir i gönül başa ilet durma bu ‘ışkı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

İy dirîgâ geçdi ‘ömrün bî-hâsıl
Rencûr u haste vü nâşî kim ‘âkıl

		

		

Sana gerek idi şimdi bir tabîb
Derdüne ilâç kılaydı iy habîb

		
		

Bağlayaydı datlu dürlü şerbeti
Gaflet ile bîmâr olmışsın katı

		

Tertîb ide-y-idi sana gün-be-gün
Tâ ki ‘âkıl ola-y-idün iy cünûn

		
		

Sen bu derdden kurtulıbilsen hemân
Mekânun olurdı senün lâ-mekân

		
		

Üste sen şöyle giriftâr mübtelâ
Boynuna düşmiş nigâhun bu belâ

		
		

Debrenesi dahı çâren kalmadı
Tükendi ilâç medârun kalmadı

		
		

Bî-hâsıl geldün gidersin bî-hâsıl
Zulmete düşdün bilünce yok delîl

		
		

Peygamberün kim dînün nedür ‘aceb
Edebün yok bî-edebsin bî-edeb

		
		

Ehl-i dîn olsan olurdı akranun
‘Aceb eger dînün var ise senün

		

Hîç mürebbî görmedün mi iy kişi
Görişdi virdi sana Hak sağ düşi
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla bu yargumuzı yar
Fâş eyleyüben sırrumı ‘ışk zinhâr u zinhâr

		
		

Suçum yoguken ‘ışkı görün ki ne cefâdur
Kasd itdi gönül beni nâ-gâh eyleye berdâr

		

Bu ‘ışk melâmet itdi beni perdemi açdı
Fâş oldı gönül cânumun içindeki esrâr

		
		

Bu ‘ışk ile ben gerçi gönül melâmet oldum
Keşf oldı bana dile ki bu manî bu esrâr

		
		

‘Işk kadehini çünki gönül elüme sundı
Gitdi fereci kullanana cübbe vü destâr

1140

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Hîç mürebbî görmedün mi iy kişi
Görişdi virdi sana Hak sağ düşi

		
		

Gözün açıla göreydün hâlüni
Anlayı bilür olaydun yolunı

		
		

Divşüreydün önüni kendüzüne
Başda kim çâre kılaydın özüne

		
		

Kalmayadun şöyle sayru bî-çâre
Perîşân hâtırı işinden âvâre

		
		

Her ne-y-ise ma’lûm oldı vay hâlün
Bir yana oldı bu yanlış hayâlün

		
		

Sen bu zahmetden halâs ol tastamâm
Dahı kalmadı cânunda gussa gâm

		
		

Bir duru gel gözüni aç iy kişi
Endîşeden geç ko ahı teşvîşi

		
		

Zî-hayıf kim şöyle kalasın bîmâr
Rencûr u haste garîb-i bî-timâr

		
		

Vardı gitdi bile gelen yoldaşun
Sen henûz kaldırabilmezsin başun

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Hastalıgun renc ü gafletdür hemân
Dahı nesebin yok durugel iy civân

		
		

İnsân isen malûm oldı kim işün
Hayvân isen görinüpdür cümbişün

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk belâsı râhat-ı cândur
Gerçek ‘âşıka ‘ışk i gönül dîn ü îmândur

		
		

Ben hâtır içün gönlümün ‘ışka mürîd oldum
Bir sor ki dahı gönlüme niçün perişândur

		
		

Bu ‘ışk nûr-ıla sırr-ı ebed eşkere oldı
Bile i gönül söyle ki bu ‘ışk ne ziyândur

		
		

Bu ‘ışk geregün her bî-haber görmeye hergiz
Bu ‘ışk i gönül gör ne ki gün bigi ‘ayândur

1150

		

‘Işka düşeli gönlümi gör ‘ışk belâsından
Her gün göresin ‘aklum ile yargu dîvândur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

İnsân isen ma’lûm oldı kim işün
Hayvân isen görinüpdür cümbişün

		
		

Bir gözün aç beşâret çaldı malun
Hayvân isen dur ki yüklendi yükün

		
		

Âdem isen sen bu hayvânlık nedür
Sen neredesin bu âdem kandadur

		
		

Ger dîv isen der-beyâbândur yirün
Âdem isen bilgil ahı mikdârun

		
		

Gözün aç bak kim görindi cân ili
Delîl görindi gözetgil delîli

		
		

Her ne ki vardur görindi eşkere
Güneşün şu‘lesi düşdi her yire
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İrte oldı bir durugel iy refîk
Bahîl olmagıl özüne iy harîk

		
		

Münâdi çagırdı görindi nişân
Menzile irişdi kondı kârubân

		
		

Perde gitdi sultânı gördi tâlib
Ba‘îd iken menzili oldı karîb

		
		

Cân ilidür anda sıgmaz kîl ü kâl
Sen ü ben ü zen ü ferzend mülk ü mâl

1160		
		

Acımag doymag u gülmek aglamak
Küllî Hak’dur sıgmaz anda gayr-ı Hak

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla bir bâzârum oldı
Barışduk ahı ‘ışk dahı şindi yârüm oldı

		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla biz âşinâ olduk
‘Işkdur ki hemân gönlüm içinde sırrum oldı

		
		

Bu ‘ışk güneşi sa‘âdet ü mülk-i ebeddür
Bu ‘ışk i gönül genc-i hazînem varum oldı

		
		

Şâd oldı gönül sevindi bu ‘ışkı görelden
Velî ki âkıl gör ki nice nâ-çârum oldı

		
		

‘Işkı göreli cân u gönülden ‘âşık oldum
Dünyâda gönül dahı niye nazarum oldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Acımag doymag u gülmek aglamak
Küllî Hak’dur anda sıgmaz gayr-ı Hak

		
		

Meclisi cândur sâkîsi pâdişâh
İlâhî sohbetdür hâkim ol İlâh

		
		

Kanda baksan görinen nûrdur hemân
Nûra gark olmış bi-küllî cism ü cân
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Cümle nûrdandur âlât-ı meclisün
Bir olmış cânı nûr ile herkesün

1170		
		

Evliyâ enbiyâ olmışlar harîf
İlâhî sohbet iderler hoş latîf

		
		

Yokdur anda bu cihân mertebeleri
Cümlesi nûra karışmış nûrları

		
		

Nûr ile yeksân olupdur her sıfât
Nûr görinür çâr ‘anâsır şeş cihet

		
		

Zâhir ü bâtın bi-küllî nûr hemân
Nûr görinür dahı görinmez cihân

		
		

Mest-i elest olmış anlar nûr ile
Cümlesi birlige batmış bir ile

		
		

Birlik olmışlar hemân cümle gönül
İkilikden yokdur anda kâl ü kîl

		
		

Ol nûrun tecellîsinden ay ü gün
Dâ’imâ gezer cünûn olmış cünûn

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışkı koma kim delîlündür
Bu ‘ışk i gönül ‘ibâdetünden hâsılundur

		
		

Bir kanda yile batdı gönül çün kim ezelde
Vuslat ola gör ‘ışka gönül çün asılundur

		
		

Ne kim dilesen hâsıl olur ‘ışk-ıla maksûd
‘Işk olmayınca gayrı gönül ne usûlündür

1180		

		

Bu ‘ışk nûrıyla sen i gönül dilberi gördün
Bu ‘ışk i gönül senün yolunda halîlündür

		
		

Kaçan ki gönül ‘ışk-ıla sen birlige yitsen
‘Âkıl dahı bu ‘ışk-ıla senün nazarundur
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Göklere bak kim tulâb olmuş deniz
Yerleri gör niçe durmuş bî-karâr düz

		
		

Bak denizlerün dâ’imâ cûşına
Nazar eyle eşyânun gerdişine

		
		

Çarha bak raksa girüp hâver-i nâr
‘Arşı gör kim nice durmuş intizâr

		
		

Ol nûr ile bu kamu yılduza bak
Her birisi çerâg olmuşlar çerâg

		
		

Ol nûrun tecellîsiyle bu cihân
Rûşen olmışdur görinür her mekân

		
		

Cümle eşyâ ol nûr ile hoş safâ
Aslı ol nûrdandur ahı Mustafâ

		
		

Ol nûr ile cümle varlık iy filân
Câvidan olmışlar ‘ömri câvidân

		
		

Hemân ol nûrdur kim ol nûr bâkîdür
Kamu ‘âlem ol nûrun müştâkıdur

		
		

Bî-zevâldür zevâli yok ol nûrun
Tefsîri oldur bu cümle menşûrun

		
		

Ol nûr ile aydın olmuş bu sarây
Pertevindendür ol nûrun gün ü ay

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bu vazîfe sana mı kaldı
‘Işkdan dâ’imâ cevr ü cefâ bana mı kaldı

		
		

‘Işk beni i gönlüm durumadan fâş idüben
Varmak haberün her sırruna baka mı kaldı

		
		

Beni göreli halk kamu Mecnûn’ı unutdı
Bildi i gönül bu latîfe bana mı kaldı

		
		

‘Işktan i gönül seni çerâg gibi uyardım
Bu yahşı ‘atâ nûr u safâ bana mı kaldı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Senden bana bu ‘ışk-ıla cevr ü cefâ kaldı
Benden sana bu meyl-i vefâ bana mı kaldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol nûr ile aydın olmış bu sarây
Pertevindendür o nûrun gün ü ay

		
		

Ol nûrun tecellîsinden ay u gün
Dâ’imâ gezer cünûn olmuş cünûn

		
		

Hemân ol nûrdur ki kâ’im var-idi
Oldı evvel ol dahı kim var-idi

		
		

Aslı evvel nûrdur cümle eşyânun
Evvel ü âhir bu cümle bendenün

		
		

Cümlesi ol nûrdan olmışlar çerâg
Hemân ol nûrdur ki anun adı Hak

		
		

Cümle ol nûrdan tutarlar perveriş
Ol nûr ile rûşen olmış her bir iş

		
		

Evvel âhir hemân ol nûrdur bâkî
Andan artuk dahı kim vardur dahı

		
		

Ol nûr ile dobdoludur kâ’inât
Ne ki vardur kâ’inâtda her sıfât

1190		
		

Nûrdan ayru degüldür her vücûd
Ol nûr ile rûşen oldı Ka’be put

		
		

Ol sâkînün şîvesinde cümle cân
Mest-i lâ-ya’kıl olupdur hem çü nân

		
		

Cümle ol nûrdan hoş olmış vaktleri
Kendü işinde şâkirddür her biri

		
		

Her birisi sâkîye oldı harîf
Kalmadı kimse arada muhtelif
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GAZEL

		

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		
		

Gel gel i gönül zâhidem ol sen dîvânesin
Sakın murâdun bu mu ki ‘ışk-ıla yanasın

		
		

Sûfî kişiyem nasîhatümi kabûl eyle
Dolaşma gönül ‘ışka ki cevre boyanursın

		
		

Zâhid kişisin sen i gönül uyma bu ‘ışka
Bile vara bu tâ‘atün sonra utanursın

		

		

Var var i gönül Mecnûn’ı gör bu ‘ışk elinden
Başda i gönül sen de özüne bürinürsin

		
		

Bir lahza gönül hoş zâhidi zikrine meşgûl
Bir lahza dahı çek ki çıkana taranursın

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her birisi sâkîye oldı harîf
Kalmadı kimse arada muhtelif

1200		

		

Birlik olmış her diyârı her mezar
Birlige batmış bu cümle kâr u bâr

		

Kanda baksan bir gülistan her çemen
Bir metâ’dur bir hümâdur bir dükân

		
		

Kânı birdür bir güherdür her sadef
Kanda baksan bir görinür her taraf

		
		

Bir vücûddur geydügi hırkası bir
Adı binbirdür velîkin iy emîr

		
		

Her biri kendü dilince ad imiş
‘Aklı kadar her birisi söylemiş

		
		

Birbirinün dillerini mahlûkât
Bilmedügi-çün bi-küllî oldı mât

		
		

Her birisi ayru ayru yol sorar
Çenginün kulagın ayruksı burar

		
		

Her birisi özge makâm saz kılur
Kûtâh olmış kıssayı dırâz kılur
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Her biri sahrâda azmış yolını
Sorasın bilmez eşekten çulını

		
		

Gönüller bagdan boşandı iy kadı
Kervânsarây dar gelince oynadı

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
1210		

		

Var var i gönül ‘ışka ki tövb’oldugı yokdur
Bu fikri dahı hergiz ‘âşık kıldugı yokdur

		
		

Bile i gönül ‘ışk-ıla durdun haberün vir
Bî-derd kişiler sohbetde anladugı yokdur

		

		

Her kim i gönül ‘ışk şarâbın içdi ezelden
Esîrün olur dâ’imâ eyledügi yokdur

		
		

Bu ‘ışk i gönül sâfî musaffâ-yi vücûddur
Kalb nerde gönül sâfiya katıldugı yokdur

		
		

‘Işk-ıla gelen yola gönül menzile yitdi
Menzile yiten yolını yanıldugı yokdur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Gönüller bagdan boşandı iy kadı
Kervânsarây dar gelince oynadı

		
		

Her biri bir yana gitdi otlayı
Kime kimün kayısupdur baş kayı

		
		

Dünyâ lekdür Tanrı Settârü’l-‘uyûb
Her birine virdi bir tûşe nasîb

		
		

Her birisi tuşlu tuşında gider
Ya‘nî kendü nasîbüni cehd ider

		
		

Her birinün bir işi var bir tuşı
Biribirine ulaşmış her kişi

1220		
		

Her birisi cehd-i cehddür bir işe
Baglanupdur her birisi bir tuşa
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Her birisi bir tuşa baglı-durur
Bu ki delîldür arada kim durur

		
		

Biribirine muhâlif işleri
Bir yire bakabilimez başları

		
		

Cümle bunlar bu hâl içinde gâfil
Her birisi kaldı yabanda zelîl

		
		

Halk-ı cihân cümle bu işde gezer
Biribirinün hâlinden bî-haber

		
		

Her biri yitürmiş yolın sahrâda
Her birine ugramışdur bir kadâ

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk sana çünkim nasîb oldı
Hoş gör i gönül ‘ışk sana çün kim habîb oldı

		
		

Sen zâhid idün tâ’atün niçün anda kim dek
Vallah gönül ‘ışkla işün n’içün ‘acîb oldı

		
		

Var var i gönül ‘ışk kademinde sücûd eyle
Bu ‘ışk i gönül derdüne çünki nasîb oldı

		
		

Fâş oldı gönül fikr-i hayâl zerk-i sâlûslık
‘Işk ile işün vallahi gönül şindi hûb oldı

1230		

Birdür halâyık cümle bu ‘ışk-ıla diridür
Gönüllerde milk dahı bu ‘ışka tâlib oldı

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her biri yolın yitürmiş sahrâda
Her birine ugramışdur bir kadâ

		
		

Her biri bir yirde kalmış çâresüz
Azıgı yokdur yalıncak aç susuz

		
		

Birinün fikrine gelmez kim ana
Yahu gözin aça baka dört bir yana
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Zî-hayıf kim insân ola bir kişi
Hayvâna döne ameli gerdişi

		
		

Zî-bahîl kim özine olmış bahîl
Zulmete düşmiş belürmez bir delîl

		
		

Başuna çıkmış bu cihân sevdâsı
Ol sebebden ‘âsî olmışlar ‘âsî

		
		

Esrimişler mey-i gafletden tamâm
Yile virmişler bi-külli neng ü nâm

		
		

Hûşları gelmiş bu gaflet sâzına
Anun içün gâfil olmışlar dîne

		
		

Her biri kendü işinde ferâgat
Sahrâya düşmiş gezer hayvân-sıfat

1240		

		

Geldügi vatanı unıtmış bular
Her birine gerek idi bir yular

		
		

Zîrâ bunlar vahşî olmış sahrâda
Bir kişi gerek ki bunları yide

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk odı cânumda yir eyler
Bu ‘ışk i gönül hoş bana safâ-nazar eyler

		
		

Gönlümi görün iki cihândan ki fârigdür
Bu delü gönül ‘ışk-ıla her dem bâzâr eyler

		
		

Yüzüm suyını ‘ışk-ıla gönül yire dökdi
Hâlümi dahı Mecnûn hâlinden beter eyler

		
		

Ben bir fakîrem beni yolumdan cüdâ kılma
‘Işk-ıla senün cevr ü cefân câna kâr eyler

		
		

Direm ki gönül yakamı ko bile elünden
Kime diyesin zühd-i ta‘atüm fişâr eyler
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

		

Zîrâ bunlar vahşî olmış sahrâda
Kişi gerekdür ki bunları yide

		
		

Zîrâ bunlar mürşide virmez boyun
Başlarına gezmegi ögrendi çün

		
		

Bu hâl-ile kaldılar bunlar yayak
Sen Hak’ı unutma billah Hakk’a bak
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Hak’la tut sen her işi kim dutasın
Tâ ki yolda yitmeyesin yetesin

		
		

İy tâlib bir lahza kulag tut işit
Yine bir dürlü hikâyet iy yigit

		
		

Yine geldi ol gönüller ugrusı
Yine gönlümde pusı virdi pusı

		
		

Şol kişi kim her gice mihmân olur
Şol kişi kim her vücuda cân olur

		
		

Şol kişi kim cümlenün maksûdı ol
Her kişinün ziyânı ol sûdı ol

		
		

Şol kişi kim hüsn-i latîf hûb cemâl
Hûb cemâlde ‘işve kılan zülf-i hâl

		
		

Şol kişi kim her gönülün fikri ol
Şol kişi kim cümle dilün zikri ol

		
		

Şol kişi kim cümlenün aslı durur
Şol kişi kim küllî nûrdur küllî nûr

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk odı cânumda cûş eyler
‘Aklumı ki gör ‘ışk odı nice hâmuş eyler

		
		

Zâhid kişiyem ben kanda bu ‘ışk od’ı kanda
Dâ’imâ gönül bu belâyı bana duş eyler

		
		

Sana yiridür ‘ışk-ıla bu melâmet olmak
‘Işk ne ki kılur sana gönül küllî hoş eyler
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1260		

Berkidi gönül ‘ışk-ıla gel teferrüc eyle
‘Aklumı komaz her dem savaş eyler

		
		

Yandurdı beni başdan ayaga yanaram ben
Bu ‘ışk i gönül bagrumı dopdolu baş eyler

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Şol kişi kim cümlenün aslı durur
Şol kişi kim küllî nûrdur küllî nûr

		
		

Şol kişi kim revnâkıdur bûstânun
Şol kişi kim matlûbıdur her cânun

		
		

Şol kişi kim cümlenün oldur cânı
Her cânun yakîni dîni îmânı

		
		

Şol kişi evveli âhiri hemân
Kendüzi bâkî ve mülki câvidân

		
		

Bir durıgel bak ki Sultân geldi uş
Gözün aç sâhib-i meydân geldi uş

		
		

Durugel kim ol hümânun gölgesi
Cümlenün üstine düşdi i ‘âsî

		
		

Ol kişi geldi ki ezel cân iken
Bile-y-idi haznede pinhân iken

		
		

Durıgel kim fursatı virme yile
Bu da bir demdür kaçan girür ele

		

1270		

Bir durıgel kim görindi pâdişâh
Bedr olupdur bir bak ahı gör o mâh

		
		

Durıgel kim geldi ol hüsn-i zîbâ
Bir durugel merhabâ kıl merhabâ

		
		

Bir durugel nefsi eyle sen kabûl
Nice bu gafletde uyku iy fuzûl
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk beni senden cüdâ kıldı
Cânumda bu ‘ışk gör ki ne kavgâ peydâ kıldı

		
		

Zâhid kişiyidüm öz nâmûsum saklar idüm
Bu ‘ışk i gönül gör beni nice şeydâ kıldı

		
		

Bu ‘ışka mürîd olalı gönlüm ulalupdur
Velî ki bu ‘ışk ‘aklumı uş âlûde kıldı

		
		

‘Işkı göreli ‘akl ile gönül savaşurken
Aldadı beni gör ki nice şûrîde kıldı

		
		

Bir bu ki gönül nasîhat eylerem işitmez
Gör bana dahı ‘ışk-ıla ne ‘arbede kıldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bir dur ahı nefsi eyle sen kabûl
Nice bu gafletde uyku iy fodûl

		
		

Dur ahı dîvânı durdı Sultânun
Var ise eger edebün u erkânun

		
1280		

Durıgel cânun var-ise iy ahı
Kanda bulasın bu demi bir dahı

		
		

Dâ’imâ sultân mı gelür mihmâna
Bu kaçan olur müyesser her câna

		
		

Dur yukaru sultânı gör iy fakîr
Başunı kaldur gözün aç yatma bir

		
		

Nice yatursın durıgel bî-haber
Sana güymez ahı bu devrân geçer

		
		

Çerh-i gerdûn döndi gice ay u gün
Tükedür ‘ömrün hisâbın iy cünûn

		
		

Bu vîrân kervânsarâyda sen ‘aceb
Ne yatursın bunca bu nedür sebeb

		

Dahı yok mıdur işün maslahâtun
Yâhut düşmişdür başundan devletün
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Yâhut ‘aklun yârı kalmaz iy deli
İy bî-haber kim ‘akıl usdan eli

		
		

Nevbeti çalındı sultân geldi uş
Dur ahı uş bize mihmân geldi uş

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla sen ‘ışka sâdık ol
Ya ele getür ‘ışkı gönül yâ-hû fârig ol

1290		

		

Hîç yire gönül ‘ömrüni yile mi virürsin
Bir işe yönel işle ki ta Hakk’a lâyık ol

		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla bak keşf ola esrâr
‘Işk etegini koma gönül ‘ışka ‘âşık ol

		
		

Yâ nedür vücûdun sen i gönül ‘ışk ocagında
Cândan ‘âşık ol tâ ki ‘âşıklara ma’şûk ol

		
		

‘Işka ‘âşık ol sen i gönül bu hizmetündür
Bagla belüni ‘ışk yolına sahib- tarîk ol

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Nevbeti çalındı Sultân geldi uş
Dur ahı uş bize mihmân geldi uş

		
		

İrte oldı zulmeti sürdi sabâh
Sa’âdet burcında dogdı yine mâh

		
		

Gün gibi dogdı irişdi ol başa
Devletün nûrı dokındı her başa

		
		

Her dikende görsene kim bitdi gül
Her usûl kim var usûl-ender-usûl

		
		

Her su kim evvel gülâb olmış gülâb
Müşk-i ‘anber kimyâ oldı her türâb

		
		

Cümle bir cinsden aldı perverîş
Müşkili kalmadı insân aldı iş
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Tamu dahı Uçmaga döndi tamâm
Küllî gülsitân görindi her mekân

		
		

Cümlenün Hak tâ’atin kıldı kabûl
Şâdumân oldı sevindi cümle kul

		
		

Yirde gökde kalmadı gayrı hîç Hak
Hakîkat tevhîd yazıldı her varak

		
		

Cümle sûretler câna döneli câna
Cân birikdi vuslat oldı cânâna

		
		

Lâ-mekân mülkini gördi cümle göz
Yahşı oldı aradan gitdi yavuz

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül ‘ışk bana dîn ü îmân oldı
Her lahza bu ‘ışk lisânuma tercümân oldı

		
		

Bu ‘ışk i gönül bana safâ-nazar idelden
Her bir nefesüm nâfe-i müşk-i Hoten oldı

		
		

Dürr ü cevâhir dökdi dilüm geldük illâ ne
‘Işkdur ki gönül cânumun içinde kân oldı

		
		

Dellâllık ider gönlümi gör incü-fürûşdur
Gönlümi görün ‘ışk güherine dükân oldı

		
		

‘Işkı göreli ‘akıl ile gönül barışmaz
Her dem bularun arası yargu dîvân oldı

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1310		

		

Lâ-mekân mülkini gördi cümle göz
Yahşı oldı aradan gitdi yavuz

		
		

Güneşe benzedi cümle sitâre
Cümlenün derdüne bulındı çâre

		
		

Süleymân-ı vakt olupdur cümle şey
Sultân-ı beşer birlik oldı du sarây
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Cümle eşyâ hem-dem oldı Sultâna
Put-perest kalmadı geldi îmâna

		
		

Kanda baksan görinür oldı cihân
Cism ü sûret gitdi ‘ayân oldı bu cân

		
		

Agu bile şekkere döndi nemek
Kimyâ-yı sa’âdet oldı cümle hâk

		
		

Cümle şey’ün gözi açıldı gördiler
Bî-nişândan cümle nişân virdiler

		
		

Degmedür birlige oldı bu tanuk
Uyku gitdi cümle eşyâ uyanuk

		
		

Dîdâr ile bir olupdur degme yüz
Nûr oldı nûrdan açıldı cümle göz

		
		

Her neden sorsan nişân vire sana
Bir vücûddur kim görinür dört yana

1320		

Bu surat nakşında Nakkâş eşkere
Bî-hicâb görindi cümle gözlere

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk belâsı beni eritdi
Her ne şey’ün nüktesi tâ bu cânuma yitdi

		
		

Fâş oldı râzum ‘ışk-ıla benzüm sarusından
Feryâd u âhum halk-ı cihân küllî işitdi

		
		

Gice uyuman gündüzin işden âvâreyem
Halk duydı sırum ‘âr ü nâmûsum yile gitdi

		
		

Yardan vefâ yok ‘ışk işine müdârâ bilmen
Bu cefâ benüm küllî vücûdumı kurutdı

		
		

Pend ü nasîhat virme bana key tutabilmen
Cânumdaki ‘ışk hâsılı çün kaynadı bitdi
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MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu surat nakşunda Nakkâş âşkâre
Bî-hicâb görindi cümle gözlere

		
		

Şol ezel mülkinde gördügün sâkî
Uş yine dolu getürdi zevrâkı

		
		

Bezm-i meclis kurdı yine pâdişâh
Yine geldi karşuma ol kurs-ı mâh

		
		

Nice kim görmüşdüm ezelde hemân
Yirlü yirünce tamâmdur ol nişân

		
		

Ne yigit oldı ve ne hor-kâr-idi
Hemân oldur kim ezelde var-idi

1330		

		

Ol zamân da kim yoğ-idi kâ’inât
Haznede gizlü dururdı bu sıfat

		
		

Yir ü gök yirde ve gökde ne ki var
Ne ki vardur cümle gizlü âşikâr

		
		

Dahı bunlar yok idi kim ben varem
Sana ol sâkînün nişânun virem

		
		

Ol zamânda sâkîmüz sultân idi
Biz kamumuz ten idük ol cân idi

		
		

Esrimişdük ol sâkînün zevk-ile
Nûra dönmişdi cânumuz şevk-ile

		
		

Sohbetimüz bile olurdı dâ’im
Yâr hemân ol sâkî-durur ol Hakîm

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül çünki câna ‘ışk mürîd oldı
Sevindi gönül işinde dahı becid oldı

		
		

Gönlümi görün ‘ışk ile ‘andelîbe döndi
Velî ki ‘akıl ‘ışkı göreli sumûd oldı

		
		

Yanma i gönül ‘ışk yolına cân dirîg itme
Her kim ki gönül ‘ışka giriben şehîd oldı
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Safâsına bak gönlümün ‘ışka alışaldan
Her düni Kadr her güni nûr-ı zî-ıyd oldı

1340		
		

Gönlümde bu ‘ışk gevheri genc-i hazînedür
Bu hazneyi açmaga dilüm kilidüm oldı

			

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Sohbetimüz bile olurdı dâ’im
Yâr hemân ol sâkî durur ol Hakîm

		
		

Yine bunda gördüm oldur pâdişâh
Göreli gönlüm ferâh oldı ferâh

		
		

Zîrâ kim bilişmemişdük anda biz
Bizi anda görmiş idi ol ‘azîz

		
		

Ol dahı bizi göricek bildi hem
Anun-içün nazar eyler dem be dem

		
		

Biley-idün anda cümle mahlûkât
Yalınuz ben miydüm ancak pes âzâd

		
		

Halk kamu görmişler idi sultânı
Bu mülke kalmazdan öndin seyrânı

		
		

Gördiler bunda bilemez kimsene
Cümlesini ol tanıdı hem yine

		
		

Zîrâ bunlara hicâb oldı teni
Gördiler bilmediler kim ol cânı

		
		

Cümlesini tanıdı Sultân tamâm
Anda gördügi kişi bunda hümâm

1350		

		

Yine bunda her birine bir nasîb
Dirîg eylemedi virdi ol Habîb

		
		

Maksûdı ne ise virdi cümleye
Kendüzi pâdişâh oldı ortaya
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla hîç âsâyişüm yok
‘Işk aldı başum dahı gönül hergiz işüm yok

		
		

‘Işk beni gönül yakdugını halk kamu bildi
Bana ‘inâyet it i gönül dahı başum yok

		

Elüm tut ahı ‘ışk-ıla uş ayaga düşdüm
Seni tanıram dahı gönül özge kişüm yok

		
		

Kulına kal’a bildi meger beni gönül ‘ışk
Erkânlıg-ile sana direm hîç savâşım yok

		
		

Bu ‘ışk i gönül senün oldısa belâsın çek
Ham sevdâları ko gönül çekmege başum yok

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Maksûdı ne ise virdi cümleye
Kendüzi pâdişâh oldı ortaya

		
		

Her birün bir işe meşgûl eyledi
Kimini sultân kimin kul eyledi

		
		

Kimisi kendü hâlinden bî-haber
Kimine dahı bir ayruksı nazar

		
1360		

Kimisi ‘ârifdür i kimi kim ‘âkıl
Kiminün ‘ömri geçübdür bî-hâsıl

		
		

Lebbeyk dirler kimine kim söylese
Kimi fişârdur keleci eylese

		
		

Kimisinün sohbeti cândan ‘azîz
Kiminün ‘ömri geçübdür bî-temiz

		
		

Kimi ma’ni’le görüpdür dilberi
Kimisi uş yine gezer serseri

		
		

Kimisi bir etmek içün bin belâ
Bir ciger eline girmez bir belâ

		
		

Kiminün işi dâ’imâ terâne
Kimisi hoş kullık ider iy ra’nâ
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Her biri bir iş içinde mübtelâ
Her birine duş olupdur bir belâ

		
		

Uşda bunlar her biri bir hâl-ile
Meşgûl oldılar bu dünyâ mülkine

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk ile ehl-i hüner oldun
Muhtasar idün gör nice ki mu’teber oldun

		
		

Sen bir zâhid-i magrûr-idün kendü hâlünde
N’oldun i gönül ‘ışk-ıla yandun tüter oldun

1370		

		

‘Âşık ne-y-imiş gevher-i kân bilmez idün sen
‘Işk cevheriyle gönül dolu güher sen oldun

		
		

Seni göreli halk kamu mebsûs u avanak
Halavetile sen gönül i kand u şeker oldun

		
		

Evvel gönül hatırumuzı sorar idün sen
Şindi yarama ‘ışk-ıla uş duz eker oldun

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Uşda bunlar her biri bir hâl-ile
Meşgûl oldılar bu dünyâ mülkine

		
		

Dünyâdur aldadı dutdı bunları
Her biri gözledi kaldı bir yiri

		
1372		

Her birine uğradı bir dürlü hâl
Dahı kurtulmaga bulmazlar mecâl

		
		

Vardugunca dahı beter oldı iş
Her birini bagladı durdugı düş

		
		

Biri birinün hâtırın sorası
Birinün kalmadı hergiz çâresi

		
		

Çâresüz işte giriftâr oldılar
Biri birün anlayuben kaldılar
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Şöyle meşgûldür bular kim işine
Elleri değmez ki başun kaşıya

		
		

Halk-ı cihân cümle bu hâlde geçer
Cümlenün başunda budur derd-i ser

		
		

Bir kişi anmaz ki Sultân kandadur
Aslı ne geldügi vatan kandadur

		
		

Yâhod bu dünyâya gelmekden sebeb
Birisi bilmez ki nedür işbu bâb

1380		

Bu hâl içinde bu cümle mahlûkât
Viribilmez kimse bu hâlden sıfât

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül koma anı kim yitemezsin
Ne fâ’ide çün nasîhatüm sen tutamazsın

		
		

Bu ‘ışk haberin söyleme gönül sana değmez
Çün ‘âr’ı koyup ‘ışk-ıla gönül katamazsın

		
		

Bârî i zâhid tesbîh ü zikrüni unutma
‘Işk-ıla gönül birlige çünki yitemezsin

		
		

Bu ‘ışk nefesi sâfî gerek şöyle musaffâ
Kalb katma gönül kimsene almaz satamazsın

		
		

Kendü hâlüni bil i gönül ‘ışkla dolaşma
Nâmûs şîşesin çünki yabâna atamazsın

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu hâl içinde bu cümle mahlûkât
Viribilmez kimse bu hâlden sıfât

		
		

Cümlenün ‘aklı burada oldı mât
Kimsene bilmez ki nedür hikâyet

		
		

Bu habere müstemî’ ol iy tâlib
Tâ ki bu ‘ışkdan dege sana nasîb
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Nice bu derd-i bî-dermân ey püser
Nice insâna dirilik şugl-i kâr

1390		
		

Nice bir örtesün ahı güneşi
Nakş ile pinhân kılasun Nakkâşı

		
		

Nice sorarsun özünü özgeye
Özün-ile ahı düşme sahrâya

		
		

Yine sana delüden dogrı haber
Her ne ki vardur cihânda sende var

		
		

Sende mevcûddur bi-küllî kâ’inât
Kâ’inâtdan dahı sensün pes murâd

		
		

Sen ‘aceb genc-i nihânsun iy fakîr
Sen ‘aceb nûrânî cânsun iy fakîr

		
		

Sende göründi nişân-ı bî-nişân
Bî-nişânun nişânı sensin hemân

		
		

Mâlikisin yirde gökde cümlenün
Matlûbı maksûdı sensin her cânun

		
		

Senün içün arayış oldı bisât
Cümle varlukdan hemân sensin murâd

		
		

Sırr-ı ebed sende bulındı yakîn
Sana secde kıldı cümle ins ü cin

		
		

Gülşen-i vahdetde sensin ‘andelîb
Seni ister yirde gökde her tâlib

		
		

Hakîkat bahrinde biten dürdâne
Sûretâ insâna benzer insâna

		
		

Senün adındur dahı insân dimek
Yaraşur insâna küllî cân dimek

		
		

Zîrâ bu insân sûretün giydi Hak
İnsânun gönlünde eyledi durak

		
		

İnsâna teşbîh ki itdi kendözin
İnsân tonın giydi söyledi sözin

		
		

İnsânı âyîne kıldı cümleye
Kendü insân ile geldi ortaya
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Kendözin insân donunda gizledi
Her insân yüzine perde yüzledi

		
		

Perde getür beri gel sen ‘ışk-ıla
Dilegün var-ise ‘ışk-ıla dile

		
		

‘Işk gözin aç maksûdun sultân ise
Tene kalmagıl murâdun cân ise

		
		

Ten cânun yüzinde perdedür hemân
Perde ardında nihân oldı bu cân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bizümle kakaşa ki kalma
Bu hâm hayâli kendüzüne sen pîşe kılma

		
		

‘Işka ki düşen dânâ olur hem kim i bile
Bu sözleri sen kendüzüne endîşe kılma

		
		

Ben bıragup ‘ışk odına hasret gâm eyleme
Irakta turub sen i gönül temâşâ kılma

		
		

Her bu beni ‘ışk-ıla ki melâmet idersin
Ben bir fakîrem cefâyı hadden aşa kılma

		
		

Terk eyle cânı ‘ışk etegin koma elünden
Tanrı Peyâmber sözin terk kılma

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Mâlikisün yirde gökde cümlenün
Matlûbı maksûdı sensün her cânun

		
		

Senün için arayış oldı bisât
Cümle varlıkdan hemân sensin murâd

		
		

Sırr-ı ebed sende bulundı yakîn
Sana sücûd kıldı cümle ins ü cîn

		
		

Gülşen-i vahdetde sensün ‘andelîb
Seni ister yerde gökde her tâlib
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Hakîkat bahrinde biten dürdane
Sûretâ insâna benzer insâna

		
		

Senün adındur dahı insân dimek
Yaraşur insâna küllî cân dimek

		
		

Zîrâ bu insân sûretü giydi Hak
İnsânun gönlünde eyledi durak

		
		

İnsâna teşbîh itdi kendözin
İnsân tonın giydi söyledi sözin

		
		

İnsânı âyîne kıldı cümleye
Kendü ‘aynuyla geldi bu dünyâya

		
		

Kendözin insân tonına gizledi
İnsânun yüzine perde yüzledi

		

‘Âlemün maksûdı küllî sendedür
Sen pâdişâhsun kalanı bendedür

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk sana ulu beşâretdür
Fi’l-cümle cihân varlığı ‘ışkdan işâretdür

		
		

İki cihânun bünyâdı ‘ışk-ıla virildi
‘Işk-ıla ‘âlem gör nice kâ’im imâretdür

		
		

Her bir kelecün ‘ışk-ıla câna eser eyler
‘Işk olmıyacak nâ-hâsıl küllî fişâretdür

1400		
		

‘Işk-ıla gönül sındun-ısa ‘ışk-ıla bitsün
Bu ‘ışkda olan derde günâh-ı ‘ışk kefâretdür

		
		

‘Işk beni gönül bir ‘acâ’ib oda bırakdı
Bu ‘ışk odıla dolu yüregüm harâretdür
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kendözin insân tonunda gizledi
İnsânun yüzine perde yüzledi

		
		

Perde ardında izi oldı nihân
Eşkere bak perde görinür hemân

		
		

Perde bu âdem tonıdır eşkere
Perde gitmeyince anı kim göre

		
		

Cân yüzünde bu sûret perde olur
Cânı görmez kim ki perdede kalur

		
		

Perdeyi getür beri gel ‘ışkıla
Dilegün var-ise ‘ışk-ıla dile

		
		

‘Işkıla bak kim göresin ol yüzi
Anı görmez eyle hemân ‘ışk gözi

		
		

‘Işk gözün aç maksûdun sultân ise
Tene kalma kıl murâdun cân ise

		
		

Ten cânun yüzinde perdedür hemân
Perde ardunda nihân oldı bu cân
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Cân kaçan kim deprene çümbiş ide
Tene de eseri gerek iş ide

		
		

Ten dahı cümbişe gele deprene
Tuta kapa vire illâ söylene

		
		

Cümle bunlar mazharıdur ol cânun
Perdesidür cism ü sûret sultânun

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül her nâşîye râzunı virme
Her bir bî-hâber kalmışa sen özüni virme

		
		

Yâr dime gönül her kişiye kim yanılursın
Satamaduğun kişiye sen özüni virme

		
		

Mîzân iledür ‘ışk nefs-i mîzânı ki sakla
Herbir nâşînün eline terâzûnı virme
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Bu ‘ışk i gönül şâhbâz-ı kuts-ı lâ-yezeldür
Ol lâ diyen kişiye şâhbâzunı virme

		
		

‘Işk’a ‘ibâdet eyler-isen bekle bu sırrı
Her bir cünübe sen gönül âbdestüni virme

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümle bunlar mazharıdur ol cânun
Perdesidür cism ü sûret Sultânun

		
		

Cism ü sûret cân-ile cünbiş kılur
Cândur ahı cismi ârâyiş kılur

		
		

Söz keleci nirede bilmedi ten
Cândur ahı ten içinde söyleyen

		
		

Şöyle ki insân mı ya hayvân mısun
Kul mısun bil ahı ya sultân mısun

		
		

Her sûret nakşında bakup nakkâşı
Görse ölür gözleri olan kişi

		
		

Zâhir ü bâtın ‘ayân oldı ‘ayân
Ten içinde âşkâre görindi cân

		
		

Kanda baksan gülsitân oldı cihân
Kurtulubdur ten duzagından bu cân

		

1420		

Söz keleci nerde buldı cân u ten
Cândur ahı teni giyüp söyleyen

		
		

Sen bu sözden anlagıl kendözüni
Gözün aç ahı bir devşür özüni

		
		

Nakşa bakmagıl gerekse Nakkâşı
İşine Kâdir gerekdür her kişi

		
		

Ne işe geldün cihâna söyle bir
Seni bunda neye getürdi Kâdir

		
		

Söyle ki insân mı ya hayvân mısun
Bil ahı sen kul mı ya sultân mısun

		
		

Kul isen kullıgun eyle yegâne
Şöyle kullık et ki sultan begene
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Sultân isen küllî sensin gayrı yok
Çün tabîb sensin arada gayrı yok

		

		

Yohsa bunlardan taşrasında ahı
Bir kişi misün başuna iy ahı

		
		

Silsiledür cümle ‘âlem muttasıl
Bir pâdişâh bir çerâgdur bir delîl

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül bize nişân söyle ezelden
Lâ-belâ diyen ol hikâyet ol kîl ü kâlden

1430		

		

Ol dem ki sûret yog-ıdı sen ol sözi söyle
Bile ki gönül nice-y-idi bu hâl olaldan

		
		

Söyle ol ezel bezminde geçen hikâyeti
Toğrusını di sen i gönül korkma ecelden

		
		

Dâ’imâ gönül ol pâdişâh sende makâmdur
Zevâl görmegil bize haber vir bî-zevâlden

		
		

Lezzet-i cihân seni yolundan çıkarupdur
Meger seni ‘ışk kurtara gönül bu hayâlden

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Silsiledür cümle ‘âlem muttasıl
Bir pâdişâh bir çerâgdur bir delîl

		
		

Altı cihetdür velâkin cânı bir
Sultânı bir mülki bir seyrânı bir

		
		

Birlige batdı bi-küllî memleket
İrmeni Gürci ‘Arabî Türkî Tat

		
		

Bu sıfatlar küllî kadeh oldı tamâm
Şâdîlık irişdi gitdi şindi gam

		
		

Sî-murg göründi aradan gitti Kâf
Şu’â’-i şemsîyle doldı her taraf
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Kimyâ-yı sa’âdet oldı her gubâr
Zehr-i kâtil tiryâk oldı âşikâr

1440		
		

Her sûret nakşında bakup nakkâşı
Görse olur gözleri olan kişi

		
		

Zâhir ü bâtın ‘ayân oldı ‘ayân
Ten içinde âşkâre görindi cân

		
		

La’l ü cevâhire döndi dag u taş
Gülün hakîkati tutdı her âteş

		
		

Acı denizler şekere benzedi
Her sadef ahı gevhere benzedi

		
		

Kanda baksan gülsitân oldı cihân
Kurtuldı ten dûzagından cümle cân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bî-vefâlığun ‘ayân oldı
Bu cevrün ile bağrum ahı dolu kan oldı

		
		

Her gice gönül gözlerüme uyku harâmdur
Tâ subha degin tesbîhüm âh u figân oldı

		
		

Kavli bu-y-ıdı gönlümün uymaya bu ‘ışka
‘Işkı göricek kavline küllî yalan oldı

		
		

‘Işkı göreli zühd ü tâ’atin yile virdi
Gönlüme bu ‘ışk kaplayu dîn ü îmân oldı

		
		

Uş ben yanaram hasret ile haste vü gâmgîn
Terk itdi beni bu gönül ‘ışka vatan oldı.

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

1450		

Kanda baksan gülsitân oldı cihân
Kurtuldı ten dûzagundan cümle cân

		
		

Gayrı gitdi vechi kaldı Allah’un
Cümle şey gördi dîdârın ol şâhun
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Maksûdı ne-y-ise buldı cümle şey
Sultân ile hem-dem oldı her gedây

		
		

Ten ü cân birlige batdı yegâne
Arada kalmadı şimdi bî-gâne

		
		

Yir ü gök nûr ile doldı mâl-â-mâl
Gönli şâd oldı sevindi her melâl

		
		

Dahı hîç arada tüccâr kalmadı
Küllî yâr oldı vü agyâr kalmadı

		
		

Zerre dahı güneşe döndi tamâm
Küllî subh oldı aradan gitdi şâm

		
		

Küllî fitnesün unutdı şeyâtîn
Mürâyî kalmadı yolda yol emîn

		
		

Cümle yol birikdi yetdi menzile
Tanrı’nun rahmeti oldı her kula

		
		

Yarlıgadı Tanrı cümle bendeyi
Maksûdun buldı gör ahı her şeyi

1460		
		

Yirde gökde şâdîlık oldı tamâm
Cümle dir kim dem bu demdür dem bu dem

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül sen beni bu ‘ışkdan ayırma
Zulm etme bana sen i gönül kanuma girme

		
		

‘Ömrüm hâsılı dünyâda bu ‘ışk hâsıl oldı
Dek dur i gönül emeğümi hîç yile virme

		
		

‘Işk ile benüm arama hîç kimsene girmez
Var sen i gönül özün içün sevdâ bişürme

		
		

Dem-i safâ gönül dünyâda dîdâr ganîmet
Hoş gör i gönül ‘ömrüni sen hîç yire sürme

		
		

‘Âşık kişinün işi dâ’im ‘ışk-ıla hoşdur
Dur dur i gönül işüne var gâfil oturma

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yirde gökde şâdîlık oldı tamâm
Cümle dir kim dem bu demdür dem bu dem

		
		

Ol ki geçdi yine gelmez bir dahı
Gelecek nesine kayup iy ahı

		
		

Âdem oldur sâ’at ü vakti bile
Degme kez fursat kaçan girür ele

		
		

Bu hazîne her ki gönle sığmaya
Her kişi burcunda bugün doğmaya

		

1470		

Her ‘âkıl ta’rîf etmegi ne bilür
‘Âkılun işini Mecnûn ne bilür

		
		

Her güni ıyd her gece Kadr olmaya
Her kişi sultâna vezir olmaya

		
		

Agyâra agyâr didiler yâre yâr
Yâri agyârdan mı seçer her tavar

		
		

Her kişi muhîb degüldür tevhîde
Sırr-ı Ene’l-Hak mı olur her sâde

		
		

Degme göz dogru bakamaz güneşe
Külâh-ı devlet mi konar her başa

		
		

Her kişinün temiz olmaz tâ’ati
Ne bilür her kişi vakt-i sâ’ati

		
		

Her kişinün devleti olmaz bîdâr
Tanrı’ya habîb mi olur her beşer

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül sen nigâh-ı ‘ışka dolaşdun
Beni melâmet idübeni perdeyi aşdun

		
		

Şehr ehli kamu sana gönül ta’ne ururlar
‘Işkı göreli zühdi unutdun yolı şaşdun

		
		

Kanı i gönül ‘ibâdetün tesbîh ü zikrün
Unutdun ahı ‘ışk-ıla sen neye sataşdun
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1480		
		

Melâmet olan ‘ışk-ıla bu ‘âlem içinde
Suçum ne gönül benüm-ile nişi savaşdun

		
		

Nâmûsumı ben saklar iken kendü elümde
‘Işk-ıla gönül kınanuban taşraya düşdün

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her kişinün devleti olmaz bîdâr
Tanrı’ya habîb mi olur her beşer

		
		

Her nâdâna sorma bu tevhîdi sen
Sermâyen kadar gözetgil sûdı sen

		
		

Her niyâz kaçan irişür Hazrete
Her tâ’at lâyık mı olur Rahmete

		
		

Her agacun şîrîn olmaz yemişi
Ne bilür aşun tuzunı her kişi

		
		

Her kişinün kâmil olmaz idrâki
Her kişi olmaz bu ‘ışkun müştâkı

		
		

Her kişi âdem degüldür belli bil
‘Akl-ı küll tâ cân olısar her ‘âkıl

		
		

Her yerden inci mi çıkar deryâda
Her yerde punar mı akar sahrâda

		
		

Astarı yüzi bellidür her donun
Lezzeti yiründe hoşdur her hânun

		

1490		

Her kişi öz çöregine kül eşer
Şöyle düzülmiş ezelden kâr u bâr

		
		

Öz işinde cehd ü gayret hür kişi
Her kişiyi baglamışdur öz işi

		
		

Her hâlün yanunda bile müşkili
Diken arasında iste her güli

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül yüzüni döndürme bu yoldan
Senün nasîbün ‘ışk imiş gönül çün ezelden

		
		

Her kişi ki bir iş ucını tutdı cihânda
Sen ‘ışk etegin tut i gönül komagıl elden

		
		

Bu ‘ışk belâsın sorar-isen Mecnûn’a sorgıl
‘Âkıl ne bilür ‘ışkı gönül sorma ‘âkılden

		
		

‘Âşık olana nâşî kişi gülmek ‘ayıb mı
Sağ ol i gönül ne fâ’ide ko ahı soldan

		
		

Bir yâr var ise sad-hezârân agyârı vardur
Özüni sakın sen i gönül değme fuzûldan

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her hâlün yanunda bile müşkîli
Diken arasında iste sen güli

		
		

Râhatun katunda bile zahmeti
Kâdînun ayagunda iste devleti

1500		

		

Yahşı yıla bile gelmişdür yavuz
Bir yüzün içinde bile iki göz

		
		

Diri olmak biledür ölmeg-ile
Bile geldi ağlamak gülmeg-ile

		
		

Biledür dünyâda sağlık sayrulık
Ağlamak gülmek bilişmek ayrulık

		
		

Her dimegün yine işitmegi var
Gelmegünle bile hem gitmegi var

		
		

Vuslat olan yirde hicrân biledür
Küfre bak yanunda îmân biledür

		
		

Gice gelür irte gider pey-â-pey
Biri birine ulaşık cümle şey

		
		

Silsiledür cümlesine ayruk yok
Hakîkat baksan Hak’dan gayrısı yok
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Kafası bile düzülmüş her yüzün
Karası akı biledür her gözün

		
		

Cümlesinün yirlü yiründe tamâm
Tertîb ile düzülübdür her makâm

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk sana kıble-i îmândur
‘Işka düşeli gönlümi gör ne şâdumândur

1510		

		

‘Işk-ıla gönül hoş fârigat kendü hâlinde
Her gice işüm subha degin âh ü figândur

		
		

Gönül dilini ‘ışk-idi çün elüme girdi
Gönlümi sorun dahı ki niçün perişândur

		
		

‘Işk-ıla olan cân u gönül olmaya hergiz
‘Işk-ıla bâkî vü ebedî câvidânıdur

		
		

‘Âşık olanun Hakk i gönül çerâgıdur ‘ışk
‘Işksuz kulınun zühd ü tâ’ati küllî yalandur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümlesinün yirlü yiründe tamâm
Tertîbiyle düzülübdür her makâm

		
		

Sadef içünde bitübdür her güher
Biri birüne şerîfdür ne ki var

		
		

Sermâye gerek tâcir ola kişi
Aslı bile işlese hoşdur işi

		
		

Sebebsüz nesine yokdur dünyâda
Her işün bir sebebi var ortada

		
		

Kış yaragı yaz ile düzgün gerek
‘Akla ‘âkıl Mecnûn’a mecnûn gerek

		
		

Kendü cinsiyle yaraşur her kişi
Aslını bilen yeg işler her işi

Şehzâde Alaâddin Gaybî
1520		
		

Ne bilür eşek arısı bal nedür
Yolcudan sorgıl ki diye yol nedür

		
		

Yirlü yiri var bu cümle nesnenün
Ayru libâsı donı var her cânun

		
		

Her birinün şeklü dahı ayrudur
Göresün biri biründen gayrıdur

		
		

İki şey biri birüne benzemez
Kışa kış dirler sorana yaza yaz

		
		

Ayrukısı düzeni var her işün
Sevdâsı da ayru olur her başun

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül bana bu ‘ışk havâle oldı
Bilmen ki gönül bana bu ‘ışk ne belâ oldı

		
		

Ben bir fakîrem şâkir idüm kendü hâlümde
‘Işk dahı benüm başuma bir meşgâle oldı

		
		

‘Âkıl kişinün işi dâ’im ‘ışk-ı mecâzdur
‘Işk-ı hakîkat kimde-y-ise budala oldı

		
		

‘Işkı tanıyan kimse ki insân-ı kâmildür
Bilmez kişi bu ‘ışkı gönül gûsâle oldı

		
		

Evvel göricek ‘ışkı ‘akıl gitdi başumdan
‘Işk-ıla gönül şindi işüm bir salâ oldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

1530		

		

Ayrukısı düzgüni var her işün
Sevdâsı da ayru olur her başun

		
		

Her yirün bir sözi vardur iy kişi
Yirlü yirüni tutupdur her biri

		
		

Her biri kendü işinde gönlü hoş
Kendi cinsiyle uçarlar cümle kuş
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Her varakda dahı bir özge satır
Yazılubdur bir gözün aç iy fakîr

		
		

Her satırda dahı bir özge hadîs
Giymiş ayruksı libâsı her hadîs

		
		

Her biri yirlü yirünce pür-kemâl
Hoş döner yirlü yirünce mâh-ı sâl

		
		

Hoş düzülmiş tertîbiyle bu sarây
Ay ü gün doğar dolanur pey-â-pey

		
		

Hoş döner bu gice gündüz yaz u kış
Tertîb ile düzülübdür her bir iş

		

Hoş donanur bahâr olıcak cihân
Şâdîlık eyler sevinür cümle cân

		

Cümle tertîb yirlü yiründe usûl
Hoş bilür kendü işini cümle kul

1540		

Her biri bir birinün âyînesi
Hoş varur kendü yolunda herkesi

		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül seni dîvâne delü dirler
Bilmez işini ‘aklı yok usdan ölü dirler

		
		

Bir lahza zâhid zühd ü tâ’at zikrine meşgûl
Bir lahza sâlûs seni ‘aceb sevdâlu dirler

		
		

‘Işkı göreli gönlümi ‘akla ki hîç uymaz
Gönülü bilen şöyle yamanca hâllü dirler

		
		

Her kim ki nişân virdi gönülden nişânı bu
‘Işk hazînesi dürr ü cevâhir dolu dirler

		
		

İşitdün ahı ‘ışk-ıla Mansûr hikâyetin
Gönül delüdür vermeye kim bu yeli dirler

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her biri bir birinün âyînesi
Hoş varur kendü hâlinde herkesi

		

		

Her neye baksan ârâste pür-kemâl
Zâhir ü bâtın tamâmdur küllî hâl

		
		

Cümle şey vuslat olubdur şâh ile
Her neye baksan arada şâh bile

		
		

Zerre içünde güneş oldı ‘ayân
Nişân içinde görindi bî-nişân

		

1550

Deniz bile katre ile muttasıl
Birikdi bürhâne yetdi her delîl

		
		

Kanda baksan görinür oldı Ahâd
Âşinâlıkdur aradan gitdi yâd

		
		

Cümle eşyâ birlige oldı tanuk
Küllî birlikdür arada gayrı yok

		

Bir vücûddur çâr ‘anâsır şeş cihet
Zâhir ü bâtın bu her dürlü sıfât

		
		

Yirde gökde her ne kim vardur tamâm
Cümle bir cân ile diri ve’s-selâm

		
		

Tesbîhi Ene’l-Hak oldı her sedâ
Gayrı Hak kalmadı herkes ortada

		

Her neye baksan görinen ol Gafûr
Ne münâcât kaldı ne Musâ ne Tûr

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül‘ışk belâsından hâlüme bak
Bu ‘ışk odına yandı cigerüm dir ene’l-Hak

		
		

‘Âr u nâmûsı yıkdı ki halk tâ’ne ururlar
Sen dahı gönül nâşî bigi tutmaya bardak

		
		

Vuslat şarâbın ‘ışk elüme sunalı günden
‘Işk-ıla gönül tesbih ü zikrümüz ene’l-Hak

593

594

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI
1560		
		

‘Işk sıfâtını dünyâda her bir kişi bilmez
‘Âşıklara sor ‘ışkı gönül ne bile ahmak

		
		

Kostak kişi bu ‘ışkı gönül başa iletmez
Müştâk olana ‘ışk dahı hem cân bile şikâk

				
			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her neye baksan görinen ol Gafûr
Ne münâcât kaldı ne Mûsa ne Tûr

		

Birlik oldı cümle varlık ser-be-ser
Birlige batdı birikdi cümle kâr

		
		

Cümle sözde kalmadı kûfr ü hatâ
Ten cân oldı cân irişti vuslata

		
		

Cümle dil kelâm-ı tevhîd söyledi
Nûr irişdi zulmeti mahveyledi

		
		

Cümle şey bir vücûd oldı cânı bir
Bir delîldür âyet-i bürhânı bir

		
		

Dört ‘anâsurdur görinen şeş cihet
Ayn-ı Hakk-ı hakîkat de her sıfât

		

Degme bir zerre içinde Hak ‘ayân
Kanda baksan Hak doludur her mekân

		

Her mekânda bir vücûddur bir cemâl
Dahı ne var birden artuk gayrı hâl

1570		

Her ki bu menzili ister dirligi
Biriyle birlikde gerek birligi

		

Kanda baksa Tanrı’yı hâzır göre
Kendü nefsün cümleden hakîr göre

		

Şöyle kim temiz dirile dirligün
‘Ayne’l-yakîn göre Hakk’un birligün

		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül bir kâmil insân ele girmez
Hoş var hele bu derd ile dermân ele girmez

		
		

Bu ‘ışk didügün sa’âdet-i genc-i ebeddür
Cân vir i gönül ‘ışka ki insân ele girmez

		
		

‘Işkı bilenün sen gönül baş ko ayagında
Her bir hüneri anla ki revhân ele girmez

		
		

Her kim dilese ma’şûk-ıla vuslata irmek
‘Işkdur delîli dahı ki bürhân ele girmez

		
		

Hoş gör i gönül bu demi ki demi bu demdür
Geçer bu ‘ömür dahı bu devrân ele girmez

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Şöyle kim temiz dirile dirligün
‘Ayne’l-yakîn göre Hakk’un varlıgun

		

Dire ‘aklun fikrini cem’ eyleye
‘Işk yolında sıdkını şem’ eyleye

		

Ehl-i ikrâr ola inkâr kılmaya
Zühdini özine zünnâr kılmaya

		
1580
		

Her ne kim Hak’dan gelürse Hak bile
Hak yolına gelse yolıla gele

		

Terk ide yanlış hayâli sâf ola
Gayrı gide Hak ile kendü kala

		

		

Kendü dahı gide bu kez aradan
Bâkî kalur Hak ebedî câvidân

		
		

Vücûdun terk itse Hak olur vücûd
Cümle bu kez ana kılurlar sücûd

		

Cümle varlık anda cem’ olur bu kez
Her ne kim var yakîn ırag çok u az

		

Cümle ‘âlem hükmine fermân olur
Cümleye cism ü sûret ol cân olur
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O ne yaptıysa cân olur her sözi
Gayrı gider vâhid olur kendözi

		
		

Mûti’ olur hükmine fermân olur
Hakîkat Hak bilür anı her âdem

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk beni kendüye kul eyler
Her ne ki gönül ‘ışk ide küllî usûl eyler

		

1590

Bahtum çerâgı yandı sa’âdet bûyı kıldı
Şükür ki bu ‘ışk kullıga beni kabûl eyler

		
		

Bu ‘ışk i gönül dâ’imâ sıdk ile ki sarar
Ayruya dirler dirligi ‘ışk kara pûl eyler

		
		

Alçak gönülün ‘ışk-ıla meskeneti artar
Fodûl kişi ‘ışkı dahı biter fodûl eyler

		
		

Ahmak kişinün ‘ışk-ıla ahmaklıgı artar
Kâmil kişinün ‘aklını dahı kâmil eyler

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Mûti’ olur hükmine cümle ‘âlem
Hakîkat Hak bilür anı her âdem

		
		

Her âdemün maksûdı oldur hemân
Ol kişide kim ola uş bu nişân

		

		

Bu nişânı kimde görse ol kişi
Her ne işlerse anun Hakdur işi

		
		

İşi hakdur dirligi hak kendü hakk
Hakkı hâzır sen anun yüzinde bak

		

Cümle mahlûkâtun oldur devleti
Ol kişi bilür bu cümle hikmeti

		
		

Ol kişidür cân-ı cümle bendenün
Zâhir ü bâtını oldur her cânun

1600		

Kanda baksan ol görinür her göze
Hüsn-i latîf olan oldur her yüze

		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Her iş içinde hemân oldur sebeb
Zâhir ü bâtın ne kim cümleye bâb

		
		

Yirde gökde ser-mâye oldur hemân
Her kişide oldur ahı ol kalan

		
		

Sırr-ı ezel ol kişidür ol kişi
Aslını evvel kişi bilür işi

		
		

Ol kişidür her iş içinde hakîm
Hakk’a baksan hemân oldur ol Kerîm

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla feryâd ü âh eyle
Ko yâd hayâli ‘ışka özini penâh eyle

		
		

Gel gel i gönül bâr-nişîngâm-gîn olursın
Cân-ıla bir ol ‘ışkla özini penâh eyle

		
		

Bu halk-ı cihân sana gönül ta’ne ururlar
‘Işkı mahabet ile her yana penâh eyle

		
		

Her biri haber-i ‘ışkla hem-dem olubilmez
Bil kendüzüni ‘ışkı sen andan tamâh eyle

		
		

‘Işkdan ‘âlemün maksûdı gayrı dahı yokdur
Sen dahı gönül kendüzüne ‘ışkı şâh eyle

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Ol kişidür her iş içinde hakîm
Hakk’a baksan hemân oldur ol Kerîm

		

Ol kişi sûret-i dervîşdür özi
Dervîş libâsunda sırdur kendözi

		

Bir fakîrdür halk gözünde eşkere
Velî kân oldur bu cümle gevhere

		

Ol kişidür ol ki halkun cânıdur
Ehl-i dînün kıblesi îmânıdur
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Ol kişidür cümle tâ’atden murâd
Andan ‘ibâret olupdur her sıfât

		
		

Ol kişidür cân içinde söyleyen
‘İlm-i ma‘rifeti ‘ayân eyleyen

		
		

Kânda gevher dikende gülzâr olan
‘Akla tedbir lisânda güftâr olan

		

Nûr-ı basar oldur ahı her göze
Ol görinür dogru baksan her yüze

		

Ol kişidür cümle mahlûkun cânı
Hemân oldur bu delîlün bürhânı

		

Ol kişidür ol ki halk ider ana
Uşbu mel’ûn bid’atine bak sana

		

Esrâr yimiş gözi görmez bengîdür
Kimseyi bilmez ki hangi hangidür

		
		
		

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül cümle ‘âşıklar seni gözler
Nice nice bu fikr-i fesâd efsâne sözler

		
		

Hak ‘ışkı beni melâmet-i bed-nâm idüpdür
Sen dahı gönül yarama ekme bâri tuzlar

		
		

Bu ‘ışk safâdur dirligi ırlayı derleme
‘Ârif kişiler altuna bakar nice yüzler

		
		

‘Işkun mekânı sıdk ile bir arı gönüldür
Bu ‘ışkı gönül görmeye her biri temizler

		
		

Daglar tutuşa oda yana ‘ışk belâsından
‘Âşık kişi bu ‘ışkı gönül nicesi gizler

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Esrâr imiş gözi görmez bengîdür
Kimseyi bilmez ki hangi hangidür

Şehzâde Alaâddin Gaybî
		

Şöyle bengîdür açamaz gözini
Ayda bir kez dahı yumaz yüzini

		

Bengî olmış cümle cihândan fârig
Bid’atidür dîn ü îmândan fârig

		

Maksûd kâliye pilavdur hoş yiye
Bengî olan ne gerekse söyleye

1630

Hakk’ı sevene budur halkun sözi
Hak görür anı görimez halk gözi

		

Halk katunda şöyle hakîrdür fakîr
Halk bilimez kim fakîrdür gizlü sır

		

Zîrâ halkı aldamışdur bu hayâl
Genc ü esbâb izz u ni’met milk [ü] mâl

		

Bunlarun bu hayâl oldı perdesi
İşine meşgûl olupdur her kişi

		

Halk-ı cihân cümle bu hâlde varı
Kendü hâlünde giriftâr her biri

		

Zîrâ halkun mâlı-y-ladur devleti
Mâlı olmayanun olmaz ‘izzeti

		

Halk-ı cihânun budur fikri hemân
Evliyâ hâlinden işit bir nişân

		
		
		
		
		
		
		

		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla işüm ‘aceb oldı
Yandı yüregüm derd ile bağrum kebâb oldı

		
		

Bu halk-ı cihân bana güler ‘ışk belâsından
Ben kime diyem ‘ışk-ıla gönül sebeb oldı

		
		

Hâlüm budur uş ben ne diyem ‘ışka düşelden
‘Âr u nâmûsı kodı gönül bî-edeb oldı

		

Tutdı beni bu ‘ışk i gönül kurtulabilmen
Ayağuma bend boynuma zencir kullâb oldı

		
		

Birikdi gönül ‘ışk-ıla ben haste-dil oldum
‘Işk-ıla gönül arası şöyle hisâb oldı
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Halk-ı cihânun budur fikri hemân
Evliyâ hâlinden işid bir nişân

		

Evliyâ cümleye dolu Hak bakar
Zîrâ Hak gözinde bu kadar nazar

		

Evliyâda ol kadîm oldı nihân
Evliyâdan sor sorarsan sen nişân

		

Evliyâ bilür ol ebed mülkini
Evliyâdan sor ıragı yakını

		

Sor ki hemân evliyâdur kılaguz
Evliyâ bilür nedür yahşı yavuz

		

Evliyâda cem’ olupdur kâ’inât
Doğru bak kim evliyâdur her sıfat

		

Evliyâdur cümle ‘âlem defteri
Evliyâ bitdi bu kânun gevheri

		

Evliyâdur kim ‘âlem tutdı karâr
Evliyâda cem’ olupdur ne ki var

1650

Sırr-ı ezel ü ebeddür evliyâ
Hakîkat nûr-ı ahâddur evliyâ

		

Evliyâdur maksûdı her bendenün
Vechidür evliyâ cümle insânun

		

Evliyâ yüzinde Hak’ı gör ‘ayân
Sıdk yolında bu kadar ola nişân

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ömr-i câvidân ele girdi
Ya’nî gönül ‘ışka nâ-gâh insân ele girdi

		
		

Yanmışdı cânum ‘ışk ile gönül belâsından
Şükür ki bârî derdüne dermân ele girdi

		
		

Bu ‘ışka gönül cân-ıla sen ârzû kılurdun
Oyna başunı ‘ışk-ıla meydân ele girdi

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Hicrân belâsı ‘ışk-ıla çün vuslat olupdur
Şükr it i gönül çünki bu devrân ele girdi

		
		

‘Âşıka bu ‘ışk devlet-i genc-i sa’âdetdür
Hoş gör i gönül sermâye dükkân ele girdi

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Evliyâ yüzünde Hakk’ı gör ‘ayân
Sıdk yolında bu kadar ola nişân

		

Baş göz ile kimsene görmez Hak’ı
Cân gözün aç kim ‘ayândur ol bâkî

1660

Cân göziyle gör cihânı ser-be-ser
Asl u fer’inden ki oldı her diyâr

		

Her diyâr içinde cümle cism ü cân
Evvel ü âhir mekânı lâ-mekân

		

Vahdet ü kesret ki dirler her sıfât
Cân ü cânân âb u âteş hak ü bâd

		

Hoca dükkân ki bu cümle sermâye
Bir Humâ kuşudur görinen sâye

		

Cümle varlık bir vücûddur bir vücûd
Küllî eşyâ küfr ü îmân Ka‘be vü pud

		

Cânun öninde komagıl perdeyi
Göresün gönlün içinde bu ayı

		

		

Gönlün içinde görine lâ-mekân
Evvel ü âhir ne kim var dü cihân

		

Bir vücûdda cân bir olur iy Habîb
Hâzır ol sözün yüzine iy tâlib

		
		
		
		
		
		
		

		

		

Bunca hâl gönlün içinde gizlene
Vücûdun bu sırra perde yüzlene
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül hayâl ü efsâneye kalma
‘Işk gerekise zînet-i zemâneye kalma

1670

		

‘Işk-ıla biliş tâ ki gönül şâhbâz olasın
Baykuşdaki bu harâb ü vîrâneye kalma

		
		

‘Işka dolaşan ‘âr ü nâmûs perdesin açdı
Sen dahı gönül nâmı ko nişâneye kalma

		
		

‘Âşık olana bî-gâneler ta’ne ururlar
Sen ‘ışk-ıla ol nükte-i bî-gâneye kalma

		
		

‘Işk sermâyesi bâkî olur ziyâna varmaz
Sen ‘ışkı gözet gevheridür lâneye kalma

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Bunca hâl gönlün içinde gizlene
Vücûdun bu sırra perde yüzlene

		

Sen olasun berât-ı menşûr hemân
‘Işk-ı hakîkat hayât-ı câvidân

		

Seni gören ol şâhı görmiş ola
Çün aradan sen gidesün şâh kala

		

Vücûdun içinde şâh ola hâkim
Don idine seni giye o Kerîm

		

Ol sana cân ola sen ona vücûd
Sana secde kıla cümle Kâ’be pud

		

Sen olasun cümleye maksûd hemân
Bâkî kalasun ebedî câvidân

1680

Cümle eşyâ hükmine fermân ola
Sıfatun Hak sûretün insân ola

		

Sûretünde Hak görine eşkere
Hakk’a bakup Hak tanıyan gözlere

		

Bârî külli sen olasın ol Kerîm
Oldun ise kendü şehrüne hakîm

		

		
		

		
		
		
		
		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

		

Kendözüni bildün ise merdâne
Bite gönül sadefinden dür-dâne
‘İlm-i vahdet sana keşf ola ‘ayân
Bulına gönlün içinde bahr [ü] kân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla hoş var ki nasîbdür
Nâşî gibi sen yerme bu ‘ışkı ki ΄ayıbdur

		
		

Gice uyuman gündüzin işden âvâreyem
Vallah i gönül ışık-ıla işüm ‘acâyibdür

		
		

Müdde’î sözi nükdesi cânum oda yakdı
Hoş gör i gönül ‘ışkunı derde dayanupdur

		

Ger cümle ‘âlem agyâr ola gönlümi gör kim
Terk eyleyimez ‘ışkı bu ‘ışk-ıla habîbdür

		
		

Var var i gönül ‘ışk etegin koma elünden
Yirde halâyık gökde melek ‘ışka tapupdur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Kimyâ-yı sa’âdet ola her sözün
Hakk’ı göre nereye baksa gözün

		

Sen vücûdsun Hak sana mevcûd ola
Huyun Ahmed makâmun Mahmûd ola

		

Ol Hak ile birlik ola her işün
Kanda dirsen tutabilmezsin düşün

		

Hak ile vuslat olasın bî-hicâb
Feth ola sana açıla cümle bâb

		

Lâ-mekân mülkine yete menzilün
Hakîkate lâyık ola her hâlün

		

Bî-hicâb vuslat olasın şâh ile
Birlik ola her işün Allah ile
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Cismün içinde görine ol cemâl
Ol cemâldür andan irdi küllî hâl

		

		

Küllî sen olasın ol dilber hemân
Sende bite cümle gevher cümle kân

		

Gönlüne irse hemân devlet bula
Sıfatun içinde sâlik zât bula

		

1700

		

Hak gele gönlün içinde sır ola
Tedbîri korsan işün takdîr ola

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül yâre sen ağyâr gibi bakma
Her kara taşa incü vü gevher gibi bakma

		
		

Fark idicek ol her kişi ki yirlü yirince
Her bir câhile Ahmed ü Haydar gibi bakma

		

Bu ‘ışkı gönül sen sana gel dîn ü îmân bil
‘Işkda var ise ikrârun inkâr gibi bakma

		
		

Devlet ider ‘ışk gönül ne burçda doğar ise
Cân ile gözet ol ayı bîzâr gibi bakma

		
		

Cân göz-ile bak ‘ışk yüzine var ise ‘aklun
Her bir bî-habere ‘akl-ı ebter gibi bakma

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Hak gele gönlün içinde sır ola
Tedbîri korsan işün takdîr ola

		

Seni görür her yüze bakan kişi
Sana irişe kamunun gerdişi

		

Cümle hüner sende hatm ola tamâm
Vücûdunda mevcûd ola her ‘âlem

		

Zîrâ insân sana didi ol Kâdir
İnsân isen bu haberi dinle bir

		
		
		
		

Şehzâde Alaâddin Gaybî
		
1710

Bu sözü dinle ki ne yüzden gelür
Eşkere söz ol nihân sözden gelür

		

Cân içinde bir kişi vardur câne
Söyleyen oldur bu sözi lisâna

		

Fikr idüp bu ma‘rifeti söyleyen
Kân idüp lisânda ‘ayân eyleyen

		

Bu vücûd mülkinün oldur varlıgı
Vücûdun oldur hayâtı dirligi

		

Anunıla revnâka geldi vücûd
Cümle gök ehli ana kıldı sücûd

		

		

Ol kişidür bu vücûdda cân olan
Cân içinde sır ile pinhân olan

		

Ol kişidür bu vücûdun revnâkı
Sâhî hemân ol bâkîdür ol bâkî

		
		

		

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk eli kulagumı burdı
Yakdı cigerüm yüregüm üstinde dâğ urdı

		

Budur hâlüm uş ben ne diyem ‘ışkı görelden
Gönlümi târâc cân elini yagmâ buyurdı

		
		

Bu gönlümi gör hîç bana şefâ’ati yokdur
‘Işkı özine sultân idüp kullıga durdı

		

1720

Ben hâlümi gönül belâsından ki ayırdum
Cevr okın atar ‘ışk-ıla mihnet yayı kurdı

		
		

Bana melâmet taşını halk atalı günden
Gör ki ne kalur bu gönül ‘ışk-ıla kudurdı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol kişidür bu vücûdun revnâkı
Sâhî hemân ol bakîdür ol bâkî
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Anun-içün revnâka geldi cihân
Zâhir ü bâtın bu cümle cism ü cân

		

Yirde gökde cümle ‘âkıl cümle şey
Âhiret mülki bi-küllî bu sarây

		

Hayr u şer’ yakîn ırak hakk u bâtıl
Cümle varlık âb u kil ü cân u dil

		

Zât-ı sıfat ki bu sûret var ‘ayân
Ana ki ‘akl irdi söyledi lisân

		

Ana ki bu ‘akl-ı tedbîr irmedi
Ol gâyib nesine gözler görmedi

		

Cümle bunlar ki âdemdür varlıgı
Âdem’e keşf oldı Hakk’un birliği

		

Hakk âdem donıyla geldi meydâna
İş Hak’undur âdem oldı bahâne

1730

Hak âdemi yüzine dutdı nikâb
İşi Hak işler âdem oldı sebeb

		

Cümle eşyâ kim âdem’den gayrı var
Bu âdemdür cümlesinden ihtiyâr

		

Hak âdem dilince söyler her sözi
Eşyâ çokdur âdem’i giydi özi

		
		
		

		
		
		
		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül ‘ışka sen yüzün türâb eyle
Ko yat hayâli ‘ışk-ıla işün sevâb eyle

		
		

Her bir bî-haber sana gelür ‘ışk belâsından
Utangıl ahı sen i gönül bir edeb eyle

		
		

Ger dilerisen ma’şûk-ıla vuslata irmek
Yüregüni yâr ‘ışka cigerün kebâb eyle

		
		

‘Işk etegini tut gönül kurtul bu hayâlden
‘Işk-ıla dâ’im işüni ‘ayş ü tarâb eyle

		
		

Var var i gönül râhat-ıla ‘ışk ele girmez
Derd-ile biliş ‘ışka sen andan taleb eyle

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				
			

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Hak âdem dilince söyler her sözi
Eşyâ çokdur âdemi giydi özi

		

Cümle şeyden bu âdem oldı murâd
Âdem’i giydi ol ezelde Ahâd

1740

		

Âdem ile bile geldi ol Kâdir
Bu âdem donı içinde oldı sır

		
		

Cümle şeyden bu âdem oldı hâsıl
Âdem içinde biledür ol delîl

		

		

Velî bu âdemde dürlü dürlüdür
Kimi hayvân kimi insân sırlıdur

		
		

Kimisinin sûreti insân bigi
Sıfâtında her işi hayvân bigi

		
		

Kiminün sûreti benzer âdeme
Kendü bir dîvdür bu cümle ‘âleme

		
		

Bir kişi var sanasın ki cân bigi
Her nefesi çeşme-i hayvân bigi

		
		

Kişi var ki hûyını görse âdem
Şâd olur kalmaz cânında gussa gâm

		

Kişi var ki şöyle dirilür neccâr
‘Ömri geçüpdür özinden bî-haber

		
		

		

		

Bir âdem var ki göresin her işi
İletür menzile yolda kalmışı

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla maksûd hâsıl oldı
Gönül dilegi ‘ışk-idi ‘ışka vâsıl oldı

		

1750

Gör gör i sâlik ‘ışk-ıla bu gönlüm içinde
Uyandı bu ‘ışk çerâğı şem’ ü delîl oldı

		
		

Keşf oldı bana iki cihânda bu ne ki var
Andan biri ki ‘ışk-ıla gönlüm kâ’il oldı
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Bu delü gönül ‘ışk-ıla vuslata irelden
Gitdi gussam ‘ışk-ıla varum ki sebîl oldı

		
		

Didi ki sakın gönlüme bu ‘ışka dolaşma
İşi dâ’imâ benüm ile kâl ü kîl oldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bir âdem var ki göresin bir işi
İletür menzile yolda kalmışı

		

Bir kişi var sûretün düzer hemân
Sıfatı boş bâtını küllî vîrân

		

Kişi var kim söyler olsa her sözi
İşidenün rûşen olur cân gözi

		

Bir âdem var söyler olsa bir haber
İnsân-ı kâmile virür derd-i ser

		

Kişi var ki söyler olsa haberi
Put-perest işitse kese zünnârı

		

Kişi var ki rahmânî sözden yayak
Fitnelikde şeytâna virür sebâk

1760

Kişi var ki vücûdı küllî şerîf
Her nefesi âb-ı hayvândan latîf

		

Kişi var ki teni dahı oldı cân
Kişi var ki derd-i ser çeker hemân

		

Bir kişi var kim işin kılmış hâsıl
Kişi var kim ‘ömri geçüpdür zelîl

		

Kişi var meydân içinde merdâne
Kişi vardur ki tüccârdur insâna

		

Bir kişi var kim göresün cümbişi
Gül-i beyâbâna benzer her işi
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

		

Var var i gönül ‘ışk işi riyā degüldür
Bu ‘ışkı bilen kimsene her-câyî degüldür

		
		

Sorma i gönül her ne şey’e ‘ışkı ne bilsün
Her kişi ‘âşık ‘ışk-ıla sevdâyî degüldür

		
		

Her kimse ki bu ‘ışkı gönül inkâr iderse
Yokdur nasîbi devlet-i hümâyî degüldür

		
		

Her kimsene ki ‘ışka gönül sıdk ile bakmaz
Ezelde anun nasîbi ‘atâyî degüldür

		
		

‘Işkı bilenün teni dahı küllî cân oldı
Bu ‘ışk i gönül her ne şeye kolay degüldür

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

1770

Bir kişi var ki göresin cümbişi
Gül-i beyâbâna benzer her işi

		

Âdem içinde âdem var ey habib
Küllî nûr olur yüzin görse tâlib

		

Bir kişi var kim yüzin görse kişi
Bitmiş ise yine bozar her işi

		

Bir kişi var kim yüzün görmek sevâb
Kişi var kim bî-edebdür bî-edeb

		

Bu âdem içinde vardur âdemî
Câna değer sohbetinün her demi

		

Kişi var kim bakırı altun kılur
Tersâya irişse ehl-i dîn kılur

		

Bir kişi var kim anun her nefesi
İşidürse îmâna gelür ‘âsî

		

Kişi vardur kim sözüni iy civân
İşidürse şâd kılur cümle-i cân

		

Bu sıfatlar âdem içinde olur
Bu âdem hâlini hayvân ne bilür
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Âdem içinde çok olur bu sıfât
Vardur âdemde bunun tek hâsiyet

		

Sen bu hâli ana sor ki yol vara
Kendüyi hasret içinden kurtara

		

		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
1780

		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla gönlün safâ eyle
Sâbit-kadem ol bu yola ahd ü vefâ eyle

		
		

Yâr yâr diye uş hasret ile haste-dil oldun
Derdüne gönül ‘ışk-ıla gel bir du’â eyle

		
		

Yâr gerek ise sana gönül ‘ışk etegin tut
Bu hâm hayâl ü sevdâyı geç ko vedâ eyle

		
		

Nazüklik ile ‘ışk işini kimse başarmaz
Bu ‘ışk yolına varur-isen bir yarag eyle

		
		

Hodbînligile ‘ışk kişinün eline girmez
Meskeneti tut kendüzün ‘ışka otak eyle

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Sen bu hâli ana sor kim yol vara
Kendüyi hasret içinden kurtara

		

Çekmiş ola cümle cihândan elün
Yol içinde bilmiş ola öz hâlün

		

Müşkilini mürşide sormış ola
Menziline yol ile varmış ola

		

Yire koya mürşid önünde başın
Mürşide danışa yolda her işin

		

Kendüzünden bî-hûde iş kılmaya
Hak bile mürşidi gayrı bilmeye

1790

Mürşidi Hak Hakk’ı mürşidde göre
Hak yolını sorsa mürşidden sora
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Teslîm ola mürşid önünde özi
Mürşid yüzinde Hak’ı göre gözi

		

Mürşidini yolda Hak bile tamâm
Hakk’ı bilen kılmaya sevdâ-yı hâm

		

Her hayâl gönlünde mekân dutmaya
Her iş kim Hakk’a gerekmez itmeye

		

Mürşide kullık ide bir cân ile
Yola varsa yol ile erkân ile

		

Söyler olsa sözi özi öz kıla
Hak yolında ‘ışkı kılaguz kıla

		

		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk idi hemân sana maksûd
Bu ‘ışkı nasîb virdi ezelde sana ma’bûd

		
		

‘Işk gözi-y-ile bak da göresin lâ-mekânı
İrmek dilerisen menzile ‘ışk etegin tut

		
		

Gel gel i gönül geç dü cihânda koma ‘ışkı
‘Işk ile sana hâsıl ola makâm-ı Mahmûd

		
		

Nâzük diyeler kimse gönül ‘ışkı ne bilsün
Cevr ü cefâ kıl kendüzüne fevt-i melâbûd

1800

‘Işk ile bakan gözde gönül yirde hicâb yok
Perde mi olur ‘ışk güneşi yüzüne bulut

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Söyler olsa sözi özi öz kıla
Hak yolında ‘ışkı kılaguz kıla

		

Zerk-i tezvîr ile yola girmeye
Cehd ide Hakk’ı bâtıla virmeye

		

Kendüzün şöyle ki vire mürşide
Mürşid ola aradan kendi gide
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Kendüzüni mürşide kıble kıla
‘İbâdet kılsa ana karşu kıla

		

Hak yolında mürşidi bile nasîb
Ta ki kendi mürşid ola iy Habîb

		

Per-i perver ola hod-rû olmaya
Şekli âdem kendüzi dîv olmaya

		

Pişürüp söyleye her bir sözini
Hâk ide mürşid yolında yüzini

		

Mürşid ile bile her bir müşkili
Ta bite gönlünde ma’nî hâsılı

		

Gözini bakdugı yirden ırmaya
Gönlüni yanlış hayâle virmeye

1810

Mürşid kullugında er gibi dura
Dem-be-dem müşkilin mürşide sora

		

Mürşid anı perveriş kıla tamâm
Ta ki özi mürşid ola ve’s-selâm

		
		

		

		
		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül neye gerek zerk ü sâlûslık
‘Işka ‘ibâdet eyle gönül ki zevâli yok

		
		

Geç ko i gönül sen ki bu ‘akl u bu mecâzdan
‘Işk yayı ile at nişâna doğru vara ok

		
		

Sen ‘ışkı gözet çün nasîbün ‘ışkdur ezelden
‘Ömrün hâsılın hîç yire harc eylemegil çok

		
		

Vallah i gönül senün ile ‘ışk belâsından
Nâmûsunı kaybetme bârî bu ‘ışka çare yok

		
		

Bu ‘ışk yolına kurbân olursan sa’âdetdür
Çünki buyımış takdîrde ezeldeki buyruk

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Mürşid anı perveriş kıla tamâm
Ta ki özi mürşid ola ve’s-selâm

		

Cehlile varmaya Allah yolını
Mürşide tapşura her bir hâlini

		

Mürşid ana bildüre kendüzini
Âyînesün sile aça gözini

1820

Ma’rifet bildüre ana ilmile
İçüre her dem nefesi hilm ile

		

Anlada aslını her bir haberün
Kıymetün bildüre cümle gevherün

		

Varlıgundan mürşid öninde geçe
Mürşid anun ‘ışkıla gözün aça

		

Çünki mürşid ile vara bu yolı
Hak yolına lâyık ola her hâli

		

Açıla gözi göre kendü hâlin
Bunda kandan gelmiş anlaya yolın

		

Şol kadar kullık ide kim mürşide
Küllî perde gözi önünden gide

		

Bir nazarda göre cümle ‘âlemi
Mürşid ola her nefesi her demi

		

Kalmaya kendü hâlinde müşkili
Bu kez anda söyleye mürşid dili

		

		
		
		
		
		

		
		
		
		

				

GAZEL

Mefûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk gözine perde hicâb yok
Zîrâ ki bu ‘ışk Hakk nûrıdur ‘ışka ‘aceb yok

		
		

Cândur satılan dâ’imâ bu ‘ışk bâzârında
Bir anla ki bak sen i gönül ‘akla hisâb yok

1830

‘Işk gerek-ise yine hemân ‘ışk etegin dut
‘Işkdur sebebi ‘ışk yolına dahı sebeb yok
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‘Işk kimde ise nişânı bu melâmet eyler
‘Işk gelene nişân arada meşreb edeb yok

		
		

‘Işk gerek ise yüzüni ‘ışka türâb eyle
Nâzı ko i sen küllî gönül nâza ‘itâb yok

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kalmaya kendü hâlinde müşkili
Bu kez anda söylene mürşid dili

		

Mürşid anun şehri içinde dola
Kendü gide aradan mürşid kala

		

Küllî mürşid ola hemân kendüzi
Ölüye yetse diri kıla sözi

		

Çünki mürşid kendi ola ol kişi
Menzile yetürür yolda kalmışı

		

Teni de cân cânı külli nûr ola
İçi daşı ‘ışk ile ma’mûr ola

		

Kanda baksa Hakk’ı göre gözleri
Cân ola ulu kişiye sözleri

		

Tûtiyâ ol’ayag tozı gözlere
Şerm ola kendü edeblü yüzlere

1840

Kıymet-i kân gönlü içinde bite
Kendü ma’den ola ilm ü hikmete

		

Bu sıfatlar kim size virdüm nişân
Ol dahı bu âdem içinde hemân

		

Halk içindedür bu halk görmez anı
Şöyle geçer halk içinde pinhânî

		

Bilmezler o karışupdur halk ile
Eri hemân yine meger er bile
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla serkeş mi olursın
‘Ahdün cânı ger bî-vefâ kılmış mı olursın

		

Sakla nâmûsın ‘ışk eline virme gönül sen
Serde melâmet bî-nevâ kallâş mı olursın

		

		

Sen bir zâhid-i ra’nâ kişi kendü hâlünde
‘Işk-ıla dolaşup eyleşür fâş mı olursın

		

Gel gel i gönül dâ’imâ bu ‘ışk belâsından
Her bir nâşîye yağmâ-yı tırâş mı olursın

		

Devşür ögüni ‘ışk-ıla sen ser-be-ser eyle
Bu mihnete sen dâ’imâ tutaş mı olursın

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Bilemezler karışupdur halk ile
Eri hemân yine meger er bile

		

Zîrâ velî halk içinde gizlidür
Halka hakîr velî Hakk’a yüzlidür

		
1850
		

Hakk’ıla vuslat olupdur bî-hicâb
Görmedi ki halk anı budur sebeb

		

Hak anı giyüp gelüpdür ezeli
Ol kişidür Tanrı’nun kudret eli

		

Anun-ıla işlenür Hakk’un işi
Evvel âhir ol kişidür ol kişi

		

Ol kişinün nişânı bu eşkere
Hakîr ü fakîr görinür gözlere

		

Ol kişidür cümle ‘âlemden murâd
Anda mevcûd küllî sıfât cümle zât

		

Hem-dem olmış ol kişi sultân ile
Cümle ‘âlem ana müştâk cân ile

		

Cümle şeyin maksûdı oldur hemân
Ol kişidür hep nişân-ı bî-nişân
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Halk içinde şöyle pinhân ol kişi
Kimse bilmez ki nedür anun işi

		

Halk katında gedây-ı dervîşdür ol
Velîkin cümle ‘âlemde pîşdir ol

		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
1860

		

Var var i gönül sen nigâh-ı ‘ışka dolaşdun
Beni melâmet idübeni perdeyi aşdun

		
		

Şehr ehli kamu sana gönül ta’ne ururlar
‘Işkı göreli zühdi unutdun yolı şaşdun

		
		

Kanı i gönül ‘ibâdetün tesbîh ü zikrün
Unutdun ahı ‘ışk-ıla sen neye sataşdun

		
		

Melâmet olan ‘ışk-ıla bu ‘âlem içinde
Suçum ne gönül benüm-ile nişi savaşdun

		
		

Nâmûsumı ben saklar iken kendü elümde
‘Işk-ıla gönül kınanuban taşraya düşdün

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Halk katında gedây-ı dervîşdür ol
Velî ki cümle ‘âlemde pîşdür ol

		

Zîrâ halkun bu sûretdür maksûdı
Maksûdı ne ise oldur ma’bûdı

		

Hakk’ı seven sûrete kalmaz geçer
Anun adı anun içün oldı er

		

Bu sûret tertîbine yokdur sebât
Bâkî degül âb u âteş hâk ü bâd

		

Ol ki bu sûrete baglar gönlüni
Kimdür anun zâtı sıdkı yakîni

1870

Hem kimün kim ikrârı dürüst ola
Ol Hak’a vara anunla dost ola

		
		
		

		
		

Şehzâde Alaâddin Gaybî
		

Hakk’a vuslat ola hicrân kalmaya
Göz göre nesine pinhân kalmaya

		

Zâhir ü bâtun ana rûşen ola
Sayesinde yer ü gök pinhân ola

		

Hak anun yüzinde şöyle eşkere
Görinür sıdk ile bakan gözlere

		

Velâyeti cümle ‘âlemi duta
Sıdk içünde himmeti ‘arşdan yüce

		

Ten ü cânı küllî yeksân nûr ola
Nûr içinde kendüzi ma’mûr ola

		
		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk odıla küllî kül oldum
Şöyle yanaram sanasın şem-i delîl oldum

		
		

Gitdüm aradan nâm ü nişân kalmadı hergiz
Tükendi vücûd ‘ışk-ıla andan hâsıl oldum

		
		

‘Aklum var idi öz işümi yahşı bilürdüm
‘Işk oldı işüm gitdi ‘akıl kem-’âkıl oldum

		
		

Hâlüm göreli halk-ı cihân beni esirger
Düşdüm ayağa ‘ışk-ıla küllî sebîl oldum

1880		

Ben sultân idüm öz hâlüme kendü işümde
‘Işkı göreli sıdk ile ben ‘ışka kul oldum

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ten ü cân yine küllî yeksân ola
Nûr içünde kendüzi ma’mûr ola

		

Nazarı nûr kıla küllî zulmeti
Saltanat mülkine yete devleti

		

Uyana bahtı çerâgı nûr gibi
Dahı ene’l-Hak ola Mansûr gibi
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Hak’la kendü arasında bir hicâb
Kalmaya vallahu’l-‘âlem bi’s-sevâb

		

Hakk’ı kendü gönli içinde göre
Kendüzi gide yerinde Hak dura

		

Hakîkat bahri cânında cûş kıla
Gözlerün her dem dîdâre dûş kıla

		

Kendü gitse hem yerinde Hak kalur
Bu kez ana cân gönül müştâk olur

		

Görinür anun yüzinde Hak nûrı
Yazılur ana müsellem menşûrı

		

Şöyle kim elif bigi müfred olur
Sûret ü sıfâtı kalmaz zât olur

1890

		

Mir’ât olur cemâli cümle yüze
Kendü nûr-ı basar olur her göze

		

Tûtiyâ yetse ayagı tozına
Nûr virür a’mâ kişinün gözine

		
		

		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül derdüni sen dermâna virme
Bu cân sırını sakla gönül bî-câna virme

		
		

Bedr oldı gönül ‘ışk ile çün eşkere sende
Sen kâmil-isen sırrunı her noksâna virme

		
		

Baş ko i gönül ‘ışkı bilenün ayagında
Her bî-habere cânunı sen kurbâna virme

		
		

Âb-ı hayâtun kadrini Hızır bilür ancak
Bu şerbeti sen sakla gönül hayvâna virme

		
		

Her dem i gönül Mansûr-veş dirsin ki ene’l-Hakk
Sakın i gönül başunı bu meydâna virme
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Tûtiyâ yetse ayagı tozına
Nûr virür a’mâ kişinün gözine

		

Kalmaya hîç gözi önünde hicâb
Görine ana ‘acâ’ibü’l-‘aceb

		

Gözine görine nâ-gâh bir mekân
Ol mekân ki anda biter cümle cân

1900

Ol mekânda göre bir özge cemâl
Dahı bir ayruksı düzgün özge hâl

		

Nâ-gehân bir yüz göre kim gözlere
Söylese küllî ol ola sözlere

		

Şol mekân ki Mustafâ n’itdi ana
‘Aklum erdigin nişân virem sana

		

Ol mekânda bu cihân tertîbleri
Hergiz ol mekânda olmaz eseri

		

Yokdur ol mekânda hergiz bu ‘âlem
Sâl u hefte mâh u hûrşîd subh ü şâm

		

Râhat ü zahmet ırak yakın dimek
Put u Kâ’be hâl-i küfr ü dîn dimek

		

Zikr ü tesbîh bu kıyâm ü bu salât
Hergiz anda yok bunun tek hikâyet

		

Müzdi yazık bu Tamu Uçmag dimek
İslâm u tersâ bâtıl u hak dimek

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül dîn ü imândan bezer oldun
‘Işkı göreli râhat-ı cândan bezer oldun

		
		

Girü mi kodun me-y-içün seccâdeyi n’itdün
‘Işk oldı başun nâm ü nişândan bezer oldun

1910

‘Işkı göreli sen i gönül üsdüne bakdum
Dünyâ âhiret kân u mekândan bezer oldum

		

619

620

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Sevdâ-yı cihân kılma gönül küllî yalandur
Çîn olur işün çünki yalandan bezer oldum

		

Bir dükkândur sana gönül bu secde vü tesbîh
‘Işkı göreli ben bu dükândan bezer oldum

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Müzdi yazık bu Tamu Uçmag dimek
İslâm u tersâ bâtıl u hak dimek

		

Dogmak ölmek sayrulık sagluk bu hâl
Yokdur ol mekânda hergiz bu hayâl

		

Yad ü biliş kavm ü kardaş ne dimek
Bu kût-ı lâ-yemût etmek aş dimek

		

Bu sıfatlar dost ü düşmân yâd biliş
Nûr u zulmet ıssı sovık yaz u kış

		

Şakird ü üstâd mürîd ü pîr dimek
Yahşı yaman tedbîr ü takdîr dimek

		

Ol zamânda hergiz olmaz bu hayâl
Küllî varlık bir vücûddur bir cemâl

		

Bu sûret-i nakş-ı vücûd tertîbi
‘Akl u gönül cân ü sünük et deri

1920

Velî Nebî ‘âkıl ü câhîl dimek
Yol ü menzil zulmet ü delîl dimek

		

Bu haberler bu cihân sözleridür
Lâ-mekân mülki bu sözden beridür

		

Cân içünden gider anun menzili
Anda bitüpdür cân oldur cân ili

		

Ol mekândan zâhir oldı bu ‘âlem
Bu ‘âlemde her ne ki vardur tamâm
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışka yakın bakma ırakdan
‘Işk yasağına boynunı sun kaçma yasakdan

		
		

Var ‘ışk geldi başa i gönül ‘ışk-ıla hoş gör
Senün nasîbün ‘ışk-imiş çün ezelî Hakk’dan

		
		

Senün dilegün ‘ışk-idi çün elüne girdi
Dahı ne işün var i gönül karadan akdan

		
		

Bin riyâ tâ’at olsa ki bir derd ü belâyla
Sâlûslıgı ko gel i gönül geç bu durakdan

		
		

‘Işk gerek-ise cümle cihândan güzâr eyle
Ta geçmeyesin ne fâ’ide cüz’-i konakdan

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Ol mekândan zâhir oldı bu ‘âlem
Bu ‘âlemde her ne ki vardur tamâm

1930

		

Bu mekân ki cism ü sûretdür adı
Lâ-mekân mülkinde olur üstâdı

		
		

Bu hayâlî cism-i sûret bende var
Ol şâh elinde bitüpdür cümle kâr

		
		

Bu sûretler kim görinür eşkere
Cismi ‘ayân cân görinmez gözlere

		
		

Cândur ahı sûrete perde çeken
Özi pinhân perde ardundan bakan

		
		

Her ki ‘ışk göziyle bakdı dîdâra
Cism içinde cânı gördi eşkere

		
		

Cân pâdişâhdur yüzinde ten nikâb
Nikâb içinde ‘ayândur âfitâb

		
		

‘Işk gözinde perde hicâb olmaya
Yakın ırak hayâl-i hâb olmaya

		
		

Her kim ‘ışk göziyle bakdı gördi ol
Ten içinden câna dogru vardı yol
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Nice kim diri tutupdur teni cân
Cânı dahı ol pâdişâh hem-cinân

		
		

Birbiriyle ulaşık bu silsile
Cân u cânân bu ten içinde bile

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
1940

		

Gel gel i gönül nûr-ı îmân sende bulındı
Revnak-ı cihân maksûd-ı cân sende bulındı

		
		

Bu ‘ışk-ı mecâz her kişide hâl ü hâlince
‘Işk-ı hakîkat yine hemân sende bulındı

		

Ahmed söziyle vâ’d-i ebed sende nihândur.
Ol sırr-ı ezel kân u mekân sende bulındı

		
		

Sen kendüzüne gel i gönül her yana gezme
Bu şâhid-i gayb sırr-ı nihân sende bulındı

		
		

Bu ‘ışkı sebeb eyleyen i sıdk ile bakdum
Ol bî-nişâne nâm ü nişân sende bulındı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Biri biriyle ulaşık silsile
Cân u cânân bu ten içinde bile

		
		

Ten ü cân u cânân dirler bu kelâm
Üçi bir vücûddur adı bir âdem

		
		

Ol âdem ki adı Ahmeddür anun
Aslı oldur her vücûdun her cânun

		
		

Yirde gökde cümle ‘ukûl cümle şey
Mustafâ nûrı katında bir gedây

		
		

Yaradılmış her ne kim vardur safâ
Cümle nûr-ı Mustafâ’dur Mustafâ

1950

Mustafâ nûrından aydın ay gün
Çerh-i gerdûn anun ‘ışkından cünûn

		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

İki cihândan hemân oldur murâd
Ol nûr-ıla ‘ayân oldı her sıfât

		
		

Cümlenün ol nûrdur asl-ı menbâ’ı
Küllî oldur gayrı yokdur bir dahı

		
		

Ol nûr ile mevcûd olmış her ‘âlem
Arş ü ferş ü yir ü gök levh ü kalem

		
		

Dört ‘anâsır şeş cihetdür ol vücûd
Cümle anda bile mevcûd Kâ’be put

		
		

Cümle şey’in ma’deni oldur hûmân
Anun-ıla zeyn olupdur dü cihân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül hazer it agyâr belâsından
Râzunı sakın her ki nâşî kabîlesinden

		

Dünyâ malına Mustafâ murdâr didi hoca
Sakın i gönül cîfe vü murdâr belâsından

		
		

Terk it bârî bu ‘ışkı gönül giç ko bu hâlden
Her bir bî-haber bî-gâne inkâr belâsından

		
		

Bu ‘ışk yolına giden i kim şeytân-ı mutlak
Hak saklaya bu hased ü pindâr belâsından

1860

‘Işk gerekise ‘ışk-ıla kullığı çın eyle
Sakın i gönül beyhûde güftâr belâsından
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümle şey’in ma’deni oldur hemân
Anun-ıla zeyn olupdur dü cihân

		
		

Cümle vücûdlar sadefdür ol güher
Cümlesi kın bilgi oldı Zülfikâr

		
		

Yirde gökde nakdi oldur cümlenün
Sûret-i ma’nîsi oldur sultânun
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Sultânun ol hem-demidür hem-râzı
Sultânun anun katında her sözi

		
		

Sultân andan ayru degül bir nefes
Oldur ahı sultân giydügi libâs

		
		

Her kim ister sultân andan kim sora
Sarrâf olan kân-ı ma’denden sora

		
		

Hakikât bahrı sa’âdet cevheri
Cümle bu halk-ı cihânun bihteri

		
		

Ol ebed mülkinde dogan âfitâb
Evvel âhir cümle söylenen hitâb

		
		

Gökde Ahmed yirde Muhammed adı
Cennet ehli adına Kâsım didi

1870

		

Taht-ı serâ’da adı Mahmûd anun
Kıblesidür ol bu cümle insânun

		
		

Ol Habîbu’l-lah adı hayrü’l-beşer
Aslı oldur dü cihânda ne ki var

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül başuma bu ‘ışk yine geldi
Bu derd ile uş tutdı cigerüm yana geldi

		
		

Bunca nasîbi gönlüme hîç fâ’ide kılmaz
Baş aşdı bugün ‘ışk-ıla bu meydâna geldi

		
		

Kuşanmış idi beline tersâ bigi zünnar
‘Işka ireli barışı gör imâna geldi

		
		

Sarrâflık idüp incü-fürûş olalı ‘aklum
Gönlüm sadefi içinde ‘ışk dür-dâne geldi

		
		

Geçmişdi gönül küllî cihân sevdâlarından
‘Işkı göreli gör ki nice kovana geldi
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol Habîbu’l-lah adı hayru’l-beşer
Aslı oldur dü cihânda ne ki var

		
		

Sen bu sırrı ol kişiye sor kim ol
Mustafâ sırrına ‘âkıl buldı yol

		
		

Mustafâ’nun anladı her hâlini
Sıdk içinde gördi herbir yolını

		

1980

Şerî’at şartını hem keşf eyledi
Tarîkat yolına girdi söyledi

		
		

Hakîkat ne dimek olur bildi çün
Ma’rifeti gün-be-gün oldı fünûn

		
		

Şerî’at hâli budur kim bir kişi
Şart-ı kânun ile kıla her işi

		
		

Öz cânına her neyi kılsa kabûl
Cümleye de hem anı isdeye ol

		
		

Günde beş vakt namaza hâzır ola
Hak ne kim virse ona şâkir ola

		
		

Uşda budur şeriât şartı hemân
Tarikatdan dahı işit bir nişân

		
		

Tarikat oldur ki dünyâdan geçe
Hak yolında sıdk ile gözin aça

		

Şerîk olmaya bu Tanrı mülkine
Sînesinde kalmaya kibr ü kîne

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla sen ‘arbede kılma
Dek dur i gönül özüne kavgâ peydâ kılma

		
		

Bu ‘ışk hûyını eyle şere melâmet itdi
Getür bârî gönül dahı beni şeydâ kılma

1990

Dolaşma gönül ‘ışka ki başa varımazsın
Öz elünle kendüni başuna şeydâ kılma
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Bir dem bana yâr bir sâ’at ‘ışka muhib olmak
Bu fitneleri bârî gönül yârbana kılma

		
		

‘Işk-ıla gönül çünki bârî birliğe bitdün
Cefânı bana meyl ü vefânı yada kılma

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Şerîk olmaya bu Tanrı mülkine
Sînesinde kalmaya kibr ü kîne

		
		

‘İbret göre kanda baksa gözleri
Söyleyecek hikmet ola sözleri

		
		

Sag mürebbîye yetüre özini
Sag mürebbî aça anun gözini

		
		

Gözi açıla göre ki ol kişi
Asl u fer’inden kim oldı her işi

		
		

Bu kez ol gözler hakîkat menzilün
Gönül içinde bulur bu cân elün

		
		

Hakîkat Hak bu kez ana keşf olur
Hakk’ı ‘ayân gönli içinde bulur

		
		

Hallolur katında cümle müşkilât
Şer’-i tarîk hakîkat her bir sıfat

		

2000

Bu sıfat kim usda söyledi lisân
Bu kim eşkere görinür cism ü cân

		
		

Bu hâsıllar kendü şehrinde biter
Ol ki yolda sag mürebbîye yeter

		

Zâhir ü bâtın ana rûşen olur
Cismi kalmaz kendü küllî cân olur

		
		

Bu sıfâtlar kim nişân virdüm size
Cân gözi görür görinmez her göze

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül elüni çek cümle cihândan
‘Işk gerek ise ferâgat ol sûd u ziyândan

		
		

‘Işka düşeli derd ile bağrum başı artdı
Asla uyumaz oldı gönül âh ü figândan

		
		

Küllî bu cihân müdde’îdür yâr ele girmez
Sakın i gönül sırrunı faş itme lisândan

		
		

Maksûd sana çün ‘ışk idi maksûd hâsıl oldı
Dahı ne işün var i gönül karadan akdan

		
		

‘Işk-ı hakîkat sana gönül gevher-i kândur
Behre-mend göresin i gönül gevher-i kândan

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu sıfâtlar kim nişân virdüm size
Cân gözi görür görinmez her göze

2010

		

Bu ne dimekdür ne bilsün her nâşî
Aslını bilene sorun her işi

		
		

Evde geçen sırrı ne bilsün çoban
Sultânun yerin tutamaz pâs-bân

		
		

Ata arpa sığıra saman gerek
Hayvânun budur âdeme nân gerek

		
		

Gıdasın bilmek hoş olur her kuşun
Lokması şeker degüldür baykuşun

		
		

Eşegün boynına dakma incüyi
İnsânun insân gerekdür her hûyı

		
		

Kiçe dimek atlasa usûl degül
Balı neft kabına koymak yol degül

		
		

Her kara taş la’l ü mercân olmaya
Gevhere taş dimek erkân olmaya

		
		

Âşinâ olmaya koyun kurd ile
Nitekim Türkman barışmaz Kürd ile

627

628

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Devenün nesine gerekdür hamâm
Her işün özge hâli var iy âdem

		
		

Tanbûra sâzına dana oynamaz
Kerkes ile hem-nişîn olmaya bâz

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
2020

		

Var var i gönül ışık-ıla bagrum delinüpdür
Andan berü ki bu gönül ‘ışka alınupdur

		
		

Fâş oldı gözüm ile serâ küllî bilindi
Aduma zîrâ tabl-ı melâmet çalınupdur

		
		

Egerçi bu ‘ışkı râzı fâş eyledi serde
Velî ki bu cân aynası gör ne silinüpdür

		
		

Cevr ü cefâ çün hâşâ ki yüzüm döne ‘ışkdan
Meger ki benüm devletüm ayı dolınupdur

		
		

Her bir nâşînün sözile kaçan korum ‘ışkı
Bu ‘ışk yolına saç u sakalum yolınupdur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Tambûra sâzına dana oynamaz
Kerkes ile hem-nişîn olmaya bâz

		
		

Âşinâ olmaya ‘ışka her âdem
Ne bilür leklek ki nedür hûb makâm

		
		

‘Âkılun işin ne bilsün dîvâne
Sirkeyi sirke-fürûşdan sor yine

		
		

Fâriktedür gülbeşekerden eşek
Bala katran tûtiyâ sıgmaz nemek

		
		

Ne işü vardur bâzârda dilkünün
Lezzetin bilene sorun her hûnun

2030

Köre tûtiyâ kele satma tarak
‘Ârif isen sen işün üstüne bak

		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Eve geldün ise duhûl çalmagıl
Yola diken helvâya tuz salmagıl

		

Karga bülbül saksagan bâz olmaya
Şâh-bâzun harîfi kerkes olmaya

		
		

Çeng ü kânun çalabilmeye öküz
Gözlüye kör kaçan ola kılaguz

		
		

Taş atana çölmeği tutma siper
Anlaya hâlin ki anun ‘aklı var

		
		

Kimyâ-yı sa’âdet olmaz her türâb
Her işün içinde vardur bir sebep

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk sana ulu beşâretdür
Bu ‘ilm-i ledün didügün ‘ışkdan ibâretdür

		
		

Cümle ‘âlemi ki anlayu bak revnakdur ‘ışk
‘Işkla cihânı gör ki ne kâim imâretdür

		
		

Bu cümle cihân olmagına ‘ışk sebeb oldı
Her eşyâ ki var ‘ışk-ıla cünbiş hareketdür

		
		

Her ne kelecün var ise bu ‘ışk-ıla söyle
‘Işk sözi haber söyleme küllî fişâretdür

2040

Bu ‘ışkdan olan derdi gönül tabîbe sorma
‘Işk derdlüsine yine hemân ‘ışk kefâretdür

		

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Kimyâ-yı sa’âdet olmaz her türâb
Her işün içinde vardur bir sebep

		
		

Aşı pişürmege havuç tuz gerek
Her işün önince kılaguz gerek

		
		

Sag kişiyle menzile yetmez bîmâr
Ne bile ilâhî sırrı her hımâr
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Saga ni’met hastaya turşu gerek
Ol ki ölmişdür ona ne bu gerek

		
		

Zerre içinde nihân olmaz güneş
Ayaga ayak dimişler başa baş

		
		

Gülün aslıdur diken andan biter
Gül diken aslıdur bir kandan biter

		

Nûra bak kim zulmet içinde ‘ayân
Zulmeti gör kim nûr olmış her mekân

		
		

Dert arasında gözetgil dermânı
Küfr içinde bile iste îmânı

		
		

Yahşı-y-ıla bile gelmişdür yaman
Yaman içinde biledür yahşi cân

2050

		

Bir vücûdda biledür ‘ayb ü hüner
Perdedür biri birine ne ki var

		
		

Su biledür suyı göremez balık
Ten cânı görmeg muhâldur iy ‘âşık

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk güneşinde hicâb olmaz
‘Işka dolaşan melâmet olsa ‘aceb olmaz

		
		

Cümle cihânun bünyâdı çün ‘ışk-ıla oldı
‘Işk-ıla olan imâret hergiz harâb olmaz

		
		

‘Işka dolaşan kişi dâ’im ma’şûkı gözler
Agyar cefâsı erde ki hergiz hisâb olmaz

		
		

Gel gel i gönül anlayı bak iki cihânda
Bu ‘ışk odıla yanana hergiz ‘azâb olmaz

		
		

‘Âşık mı olur ol ki gönül ‘ışk belâsından
Bu ‘ışk odına cigerüm her dem kebâb olmaz

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Su biledür suyu göremez balık
Ten cânı görmek muhâldür iy ‘âşık

		
		

Her kafâya bak ki biledür yüzi
Güneşin katında iste yılduzı

		
		

Mevce bak kim yine denizden biter
Biri birine ulaşık huşk u ter

		

2060

Cümle ‘âlem bir vücûddur bir vücûd
Kem ü pîş ü küfr ü îmân Ka’be büd

		
		

Dogrı yol oldı sırâtu’l-müstakîm
Tâbi’ oldı Cennete nâr-ı cahîm

		

Yâr ü agyâr bu hayâller küfr ü dîn
Birlige batdı yakîn oldı yakîn

		
		

Zerre-y-ile birlige batdı güneş
Gevheriyle nice döndi kara taş

		
		

Kemligi kalmadı günden zerrenün
Deryâ gizledi içünden katrenün

		
		

Bahr-i pâyân görindi her bir çâker
Matlûba maksûda yetdi her sefer

		
		

Bir yüz oldı kanda baksan cümle şey
Zâhîr ü bâtın bir oldı mürd ü hayy

		
		

Yine hemân evde bulındı deve
Kanda baksan düpdüz oldı dağ ova

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla vuslat taleb eyle
Geçer bu ‘ömür dünyâda bir ad taleb eyle

		
		

Oynat başunı ‘ışk-ıla bu meydân içinde
Sen bilmez isen yürü bir üstâd taleb eyle

2070

Bu yolda câna kalma ki tâ ‘ışkı bulasın
‘Işkı bulıcak sıdk ile himmet taleb eyle
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‘Işk hazînendür çünki gönül cânda bulındı
Bu hazîneden gevher-i vahdet taleb eyle

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yine hemân evde bulındı deve
Kanda baksan düpdüz oldı dağ ova

		
		

Fitnesün küllî unıtdı şeyâtin
Gayrı kalmadı tüze duzla emîn

		
		

Cümle gözden gitti hicâb perdesi
Hak bilindi îmâna geldi ‘âsî

		
		

Her neye baksan görinen vech-i Hak
Vuslat irişdi visâl döndi firâk

		
		

Zerk ü tezvîrün dürildi defteri
Her dilün Hak oldı sözi haberi

		

Küllî bir cân bir vücûd oldı ‘âlem
Elif oldı lâm-elifden gitti lâm

		
		

Cümle eşyâ mir’ât oldı şöyle sâf
Sî-murg ile bunda geldi kûh-ı Kâf

		

2080

Zerre içinde nihân oldı güneş
Ol ki nihân olmış-idi oldı fâş

		
		

Mülk-i vahdet eşkere oldı tamâm
Hakîkat sırrunı bildi her âdem

		
		

Cümleye çünki Hak oldı dest-gîr
Sa’âdet gencîni buldı her fakîr

		
		

Cümle birlikde gânî oldı ‘ukûl
Birlik içinde ne sag kaldı ne sol

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönülcevr ü cefâ cânuma yetdi
Bu ‘ışk kala ‘âr u nâmusum bile ki gitdi

		
		

Yandı cigerüm derd ile elüm işe varmaz
Cânumda bu ‘ışk hayâli çün kaynadı bitdi

		
		

‘Işk beni oda yakdı bu gönül belâsından
İdem der idi bana gönül didügin itdi

		
		

Ben bir fakîrem ‘ışkı gönül saklayu bilmen
Fâş oldı râzum halk-ı cihân küllî üşüşdi

		
		

Diler bu gönül feryâd ide diye Ene’l Hakk
Didüm ki sabûr eyle gönül sekitti gitti

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümle birlikden gânî oldı ‘ukûl
Birlik içinde ne sag kaldı ne sol

2090

		

Zerre güneş yegâne oldı hemân
Edeb kâim ü muhkem ü câvidân

		
		

Zann u gümânun yel aldı hırmânun
Hakîkat bozdı ikilik bustânun

		
		

Küllî îmân oldı gümân kalmadı
Kâmile irişdi noksân kalmadı

		

İnkâr ehli sıdkını kıldı safâ
Yüz görindi aradan gitdi kafâ

		
		

Evvel ü âhir her ne var dünyâda
Buna delîldür görinür ortada

		
		

Dört ‘anâsır şeş cihet ki var ‘ayân
Cümle varlık bu mekân-ı lâ-mekân

		
		

Bu sûretler zâhir ü bâtın dimek
İkrâr u inkâr-ı dîn bu ne dimek

		
		

Heft ü eyyâm rûz-ı gâri mâh u sâl
Küllî tertib ‘ilm ü’ amel güft ü kâl
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Yedi kat yir yedi kat gök rûz ü sâl
Bîş ü kem ü hâm u puhte had u hâb

		
		

Cümlesin sen bir elif bil iy tâlib
Budur uş virdügi nişân iy habîb

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
2100

		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla bed-nâm niçün oldun
Sen ‘âkıl idün dîvâne sersem niçün oldun

		
		

‘Işka dolaş iy kişi gönül geşdi nâmûsdan
‘Ârun var-ıdı ‘ışk-ıla hem-dem niçün oldun

		
		

Her bir müdde’î söz içün kaçan kuram ‘ışkı
Bu ‘ışk-ıla sen puhte iken hâm niçün oldun

		
		

Bu ‘ışkı koma değme bir hayvân belâsından
Pes sen i gönül sûret-i âdem niçün oldun

		
		

Henüz dahı sen ‘ışk-ıla âşinâ degülsin
Ben ‘ışk-ıla sen rûzgâr-ı eyyâm niçün oldun

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümlesin sen bir elif bil iy tâlib
Budur uş virdügi nişân iy habîb

		
		

Yol erisün uşda budur yol sözi
Yol eri olanlar bilür yol sözi

		
		

Ol ki senden peş irüpdür menzile
Sen bu yolı ana sor andan dile

		

Yolı gözle sahrâya düşme nâ-gâh
Tâ ki yolda dest-gîr ola o şâh

		
		

Gönlüni her bir hayâle baglama
Denizi sen katre bigi çaglama

		

2110

Himmetünce söyle her bir sözüni
Çaglayup vargıl yola kendözüni

		
		

Hünerin var ise gelgil meydâna
Yohsa git derd-i ser olma insânâ

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Gönlüni yanlış hayâlden eyle sâf
Söyleme beyhûde sözi kılma lâf

		
		

Söyler-isen yahşısın söyle sözün
Tâ ki sa’îd ola burcun yılduzun

		
		

Hasûd olma delîlün Ahmed ise
Yohsa dönme gönlün andan yâd ise

		
		

Yürü var kendü hâlünden vâkıf ol
Cümle ‘ilmün aslı budur ‘ârif ol

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk olana gussa vü gam yok
‘Işk olmaduğı kişide hîç dem ü kadem yok

		
		

Her bir kişinün başına bu ‘ışk belâ atdı
Bir anlayı bak dünyâda hîç sûzsuz âdem yok

		
		

‘Işk oldı sebep Mansûr bigi halk oda yandı
Her ne dir ise dünyâda bu ‘ışka kalem yok

		
		

‘Âr u nâmûsı kodı gönül melâmet oldı
Dîvâne gibi ‘ışk-ıla hîç sabr u varum yok

2120

Maksûdı budur gönlümün ‘ışka vâsıl olmaya
Budur dileği gönlümün hîç nesneden kem yok
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yürü var kendü hâlünden vâkıf ol
Cümle ‘ilmün aslı budur ‘ârif ol

		
		

Kendözüni bil budur menzil hemân
Tâ bite gönlün içinde bahr-i kân

		
		

‘Ârif isen derde vir dermânunı
Tâ ki müşerref idesün cânunı

		

Kem ‘akıldan sorma kendü işüni
Başunı bilene tapşur başunı
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Sen bu sırrı ana sor erkân bile
İnsânı cümle âleme cân bile

		
		

Öz hâlüni ol kişiye sor kim ol
Fark ola anun katında sag u sol

		
		

Yolı koyup yaban(a) düşme sakın
Hakk’ı koyup yabana düşme sakın

		
		

‘Ömrüni hîç yire pûç eylemegil
Kendözünden ulu söz söylemegil

		
		

Nerdesün anlayıver sen menzilün
Sana diger sözi söylesün dilün

2130

		

Menzile varmak dilersen yatma dur
Geç bu efsâne hayâlden terkin ur

		
		

Sana henûz öz hâlün oldı hicâb
Bu hâl ile menzile yetmek ‘aceb

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışkı bilen küllî cân oldı
Her işüm ‘ışk-ıla gör ki birden insân oldı

		
		

Bu ‘ışk-ıla ben bilişeli mertebe buldum
Küfrüm dahı bu ‘ışk-ıla nûr-ı îmân oldı

		
		

‘Işk bana delîl olalı ben vuslata irdüm
‘Ömrün hâsılı gör ki nice câvidân oldı

		
		

‘Işk oldı varum küllî bu vücûdum içinde
Her lahza gelüp dilüme ‘ışk tercümân oldı

		
		

‘Işkdur dâ’imâ dolu bu gönlüm sarâyında
Cânumda biter ‘ışk-ıla gevher-i kân oldı

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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Sana henûz öz hâlün oldı hicâb
Bu hâl ile menzile yetmek ‘aceb

		
		

Yatma ki menzile yetdi yoldaşun
Nice uykudur ahı kaldur başun

		

Başunı kaldur gözün aç ürpedür
Gaflet ile hîç yire geçdi ‘ömür

		
		

Zî-hayıf kim bilmedün insânı sen
Ten duzagına bırakdun cânı sen

		
		

Nefs elinde şöyle kalmışsun yesîr
Gözüne zerrece gelmez er ü pîr

		
		

‘Aklunı ugurlamışdur bu hayâl
Ziynet-i dünyâ dilerüm zülf-i hâl

		
		

Bu hevesler gönlüne dalmış tamâm
Yâd hayâl beyhûde söz gussa vü gâm

		
		

Bundan özge nesine sıgmaz dahı
Gönlüne bu sevdâ dalmış iy ahı

		
		

Kanı sen bu ten yog iken cân idün
Kul degüldün ibtidâ sultân idün

		
		

Nûr idi zâhir degüldi bu sûret
Bu sûret ile yapışdı bu kıllet

		
		

Bu teni giyelden oldun bende sen
Düşdügün bu sebeb oldı bende sen

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var igönül gizlü râzumı açar oldum
‘Işk geldi başa sabr idemezem nâ-çâr oldum

		
		

Tabl-ı melâmet çalduğumı halk kamu bildi
‘Işk aldı başum ‘âr u nâmûsdan geçer oldum

2150

Küllî beşâret oldı cânum ‘ışk safâsından
Bu ‘ışk nûrıla Hakk’ı bâtıldan seçer oldum
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‘Işk-ıla cânum bilişeli mertebeme bak
Her nefesile dürr ü cevâhir saçar oldum

		
		

‘Işk-ıla gönül çün bî-hicâb vuslat olaldan
‘Ârife kulum nâşî kişiden kaçar oldum
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu teni giyelden oldun bende sen
Düşdügün bu sebeb oldı bende sen

		

		

Sultân ile bile vuslatda idün
Şöyle tenhâ yektâ vahdetde idün

		
		

Cân idün ol dem yog-idi bu tenün
Lâ-mekân mülkinde idi seyrânun

		
		

Dahı henûz perde degüldi sûret
Yog-idi tenün cân idün pes azat

		
		

Bir ile birlikde idün yegâne
Yog-idi henûz bu sûret bahâne

		
		

Seni don idindi giydi ol gânî
Gelmedün bu mülke kıla seyrânı

		
		

Senün ile bile geldi ol Kâdir
Oldur ahı sana her dem dest-gîr

2160

		

Oldur ahı seni her dem saklayan
Uyur iken uyanıkken bekleyen

		
		

Gice gündüz hem-demün oldur bile
Ol senünle silsiledür silsile

		
		

Sen henüz giymezden öndin bu teni
Perde yog-idi görürdün sultânı

		
		

Küllî sendün varlıgun oldur hemân
Andan ayru diri olmaz ten ü cân

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk denizinde yüzer oldum
‘Işkı göreli küllî cihândan bezer oldum

		
		

Bu ‘ışk-ıla ben bilişeli bahdum uyandı
Sarrâflık idüp incü vü gevher dizer oldum

		
		

Genc ü hazîne oldı gönül ‘ışkı bulaldan
Bu hazîneyi gönlüm içinde sezer oldum

		
		

Gevheri tanır oldı gönül ‘ışkı bulaldan
Dürdâne içün bahri-i muhîti süzer oldum

		
		

Gel gel berü iy tâlib olan sözümi dinle
Âşıklar içün ‘ışk-ıla şekker ezer oldum

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

Küllî senün varlıgun oldur hemân
Andan ayru diri olmaz ten ü cân

2170

		

‘Aklun içinde odur fikr eyleyen
Dile gönlünden bu sözi söyleyen

		
		

Oldur iy kim nûr olmış bu gözüne
Hüsn ü revnâk oldur ahı yüzüne

		
		

Senden ol ayru degüldür bir nefes
Meselâ ol bir tûtîdür sen kafes

		
		

Küllî oldur sen bahânedür ana
Sermâye dükkân olupdur ol sana

		
		

Bârî ol genc-i kadîmdür sen vîrân
Sende ol bî-nişân olmış sen nişân

		
		

O hümâdur gölgesi sensün anun
Sen nikâbısun yüzünde Sultânun

		
		

Seni giydi Sultânun sensün donı
Senin-içün düzdi cümle düzgüni

		
		

Senün ile bile geldi bunda şâh
Ol şâdîlıkdan olursun sen ferâh
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Sende oldur hareket cünbiş kılan
Sen âletsün ana oldur iş kılan

		
		

Küllî endâmunda oldur varlıgun
Anun iledür hayâtun dirligün

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
2180

		

Var var i gönül dünyâ âhiret ne dimekdür
Bu ‘ışk didügün ya’ni ki murâd ne dimekdür

		
		

Çünki başuna geldi nâ-gâh sevdâsı ‘ışkun
Bıllâh iy gönül âr ü nâmûs adı ne dimekdür

		
		

Çün ‘ışk-ıla sen âşinâsın sabr ile depren
Sırrun fâş idüp feryâd u feryâd ne dimekdür

		
		

Bir lahza zâhid-zühdî tâ’at bir dem ‘âşıksın
Yegrek olugör uş bu hareket ne dimekdür

		
		

Sabr ü tahamül kılmak içün cevrine ‘ışkun
Katunda gönül âhını pûlâd ne dimekdür

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cümle hâl içinde hemân ol Gafûr
Cümle anun zerresidür nâr ü nûr

		
		

Ol denizdür cümle gark olmış ana
Dahı kim vardur ki diyem ben sana

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk ehline nâmûs ü ‘âr yok
Her gönüle ki ‘ışk dola hîç sabr u karâr yok

		
		

Gark eyledi bu ‘ışk denizi ‘âlemi yeksân
Her kim düşe bu bahra gönül dahı kenâr yok

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Çün gitdi hicâb aradan vuslat taleb eyle
‘Işk ile gönül âyînesinde çün gubâr yok

		

Eger dilesen ma’şûk-ıla vuslata irmek
‘Işkdur sebebi dahı ona feth-i zafer yok

2200

		

Fâş oldı nâ-gâh sırr-ı gönül ‘ışk bâzârında
Gönlümde benüm gayrı dahı sevdâya yir yok

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ol denizdür cümle gark olmış ana
Dahı kim vardur ki diyem ben sana

		
		

İy tâlib sen müstemî’ ol bu söze
Özüni bil ki su mısın ya göze

		
		

Özüni bil kul mısun sultân mısun
Yohsa hemân söyle ser-gerdân mısun

		
		

‘Aklunı dir kendözüne bir yâren
Ne kişidür gözün içinde gören

		
		

Kulagunda kim ol sözi dinleyen
Her sözi ‘aklun içinde anlayan

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül dünyâ âhiret ne dimekdür
Bu ‘ışk didügün ya’ni ki murâd ne dimekdür

		
		

Çünki başuna geldi nâ-gâh sevdâsı ‘ışkun
Belle gönül âr ü nâmûs adı ne dimekdür

		
		

Çün ‘ışk-ıla sen âşinâsın sabr ile depren
Sırrun fâş idüp feryâd-ı feryâz ne dimekdür

		
		

Bir lahza zâhid-zühdî tâ’at bir dem ‘âşıksın
Yegrek olugör uş bu hareket ne dimekdür

		
		

Sabr ü tahamül kılmak içün cevrine ‘ışkun
Katunda gönül âhını pûlâd ne dimekdür
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		

		

Küllî endâmunda oldur varlıgun
Anun-iledür hayâtun dirligün

		
		

Sen sûretsin sende oldur küllî hâl
Vücûdun dobdolı oldur mâl-â-mâl

		
		

Zâhir ü bâtın bi-küllî ol hemân
Gayrı nesine yok hicâb cism ü cân

		
		

Her cihet kim anı göz görmiş ola
Her hayâl kim ana ‘akl irmiş ola

		
		

Asl-ı fer’i cümle birdür cümle bir
Cümle sûretde görinen ol Kâdir

		

2190

Cümle dükkânlarda oldur sermâye
Cümle başu ol salupdur sevdâya

		
		

Kanda baksan anı görür cümle göz
Hüsn ü revnâk andan olmış cümle yüz

		
		

Cümle gönüllerde oldur fikr iden
Hemân oldur ahı cümle cân ü ten

		
		

Hemân oldur cümle cânlarda hayât
Velî kim cümle ‘âlemden ol azat

		
		

Elüne iş buyuruban işleden
Ayagunda seni yola başladan

		
		

Küllî anda bunda nedür varlıgun
Senün-iledür hayâtun dirligün

		
		

Sen özün bir kimse misin başuna
Yohsa şerîk kimse var mı işüne

		
		

Ne-y-idün gelmezden öndin bu tona
Bu tona gelmekde n’oldı bahâne

		

2210

Bana di kim zerre misün ya güneş
Nakş mısun hâlüni söyle ya Nakkâş

		
		

Küllî hâlde bile ulaşık mısun
Yohsa sensin cümleden fârig misün

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk odıla cânumı yakma
Nâmûs şîşesin taşa çalup taşra bırakma

		
		

Ezelde gönül çünki sana ‘ışk nasîb oldı
Bu sırrı sakın zinhâr i her nâşîye çakma

		

‘Işkla henüz âşinâlık eyleyimez misin
‘Âşıklık adun bârî gönül özgeye bakma

		
		

Arsuz idi halk ‘ışka çü tâ’ne taşın atdı
Her nâşî gibi sende gönül başuma kakma

		
		

Hercâyîlığı koy ahı gel ‘ışk-ıla hûr var
Her ne ki bu göz göre gönül sen ona çakma

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Küllî hâlde bile ulaşık mısun
Yohsa sensin cümleden fârig misün

		
		

Yohsa sen bensin o mıdur küllî hâl
Bu hemân hümâda biten perr ü bâl

		
		

Yohsa hîç senlik arada yok mıdur
Zâhir ü bâtın bi-küllî Hak mıdur

2220

		

Gel beri hâlleyle uş bu müşkili
Bana söyle bilür-isen bu dili

		
		

Bu işâret ne dimekdür iy velî
Bu hâlin nedür âhir ü evvelî

		
		

Cümle varlık dahı henüz olmadın
Bu kamu eşyâ vücûda gelmedin

		
		

Hitâb olmazdan ilerü kâf ü nûn
Gerdişe gelmezden öndin ay ü gün

		
		

Dahı bu ahter kevâkib yok iken
Ârâyiş olmazdan öndin bu dükân

		
		

Cümle varlık noktada pinhân iken
Dahı henûz katreler ‘ummân iken
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Âşikâr olmazdan öndin ol güher
Yog-iken bu cümle tertîb bahr u ber

		
		

Dahı ne evvel var idi ne âhir
Özi kanda durmuş-idi ol Kâdir

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül tesbîh ü seccâde gerekmez
Sâlûslıgı zerk ü riyâ arada gerekmez

		

Mest-i lâ-ya’kıl itdi beni ‘ışk-ı hakîkat
Bu ‘ışk-ıla mest olana hîç bâde gerekmez

		
		

‘Âşıklara halk ta’ne urur ‘ışk sebebinden
Sabret i gönül arada ‘arbede gerekmez

2230

‘Âşıklara bak ‘ışk-ıla meydânda süvârdur
Atlan i gönül ‘ışk eri piyâde gerekmez

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Dahı ne evvel var idi ne âhir
Özi kanda durmuş-idi ol Kâdir

		
		

Nerede olurdı sûret yok iken
Tertîb olmazdan ilerü cân ü ten

		
		

Ne idi tanı özi kanda idi
Mekânı yok pes ne mekânda idi

		
		

Söyle bu hâli bilürsen hâl dilün
Hâl ide görgil olalı müşkilin

		
		

Ol kadîmden bize virgil bir nişân
Perverîş olsun bu sözden ‘akl-ı cân

		
		

Bu cevâbı tutalum senden sevâb
Bu ne ‘ilm ü bu ne hikmet bu ne bâb

		
		

Ol Kadîm Sultân ki vardur bî-zevâl
Kanda olurdı yok iken küllî hâl

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

2240

Şindi anun nerededür meskeni
Haberi çın şöyle dime insânî

		
		

İnsânî dimege insân bendedür
Şindi ol özi mücerred kandadur

		
		

Yohsa özi sûret-i insân mıdur
Yâ hû cümle eşyâda pinhân mıdur

		
		

Yâ hû küllî ol mıdur her ne ki var
Bize müşkili hâll-ide ihtiyâr

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla gönlüm latîf oldı
‘Işka düşeli gör ki nicesi ‘ârif oldı

		
		

Tevhîd yazılur dâ’imâ gönlüm varakında
Zîrâ ki bana ‘ışk-ı hakîkat harîf oldı

		
		

Kalmadı hicâb perde bu gözüm nazarında
‘Işka düşeli cümle ‘âlemden vâkıf oldı

		
		

Hayvân ne bilür ‘ışkı gönül hayvâna sorma
İnsân dahı bu ‘ışk sebebinden şerîf oldı

		
		

‘Işk-ı hakîkat kimde-y-ise nişânı oldur
Terk etdi kamu sevdâyı şöyle elif oldı.

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Yâ hû küllî ol mıdur her ne ki var
Bize müşkili hâll-ide ihtiyâr

2250

		

Söyle di kim ‘akluma sıgsun kelâm
Bana bu sırrı ‘ayân it iy âdem

		
		

Bilmezsen toz eylemegil meydânı
Cümle oldur pûte kılma insânı

		
		

Sen özünden özge hadîs yonmagıl
Yaradılmışı yaradan sanmagıl
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Sen özün bil kim nesin kendözüni
Kendözün bil söyle her bir sözüni

		
		

Sûret-i insânı magrûr olmagıl
Sende şeytân gibi makhûr olmagıl

		
		

Bunca şeylerden ki bir insân ola
Cehd ile katre kaçan ‘ummân ola

		
		

Sırr-ı tevhîdden haberün var ise
Cümle ol derd ü hünerün var ise

		
		

İnsânı arada pûte eyleme
Cümlesine çîn de hata eyleme

		
		

Cümle bir cân bir vücûd bil ne ki var
Uşda budur asl-ı tevhîdden haber

		

Güneşi fark eylemegil zerreden
Şöyle gitmiş tevhîd yolınca giden

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

2260

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla cânum âzâd oldı
Terk itdi kamu efsâne sözleri yâd oldı

		
		

Fikr ü hayâli gönlümün ‘ışkdur dü cihânda
Geçdi kamudan özi bu ‘ışka mürîd oldı

		
		

Agyâr müdde’i sözi’çün hergiz melûl olmaz
Bu delü gönül ‘ışk-ıla gör nice şâd oldı

		
		

Sanki melâmet eytdi bu halk ‘ışk belâsından
Sabr itdi gönül gör nice derviş-nihâd oldı

		
		

Ağyar cefâsı gönlümi ‘ışkdan cüdâ kılmaz
‘Işkla gönül âşinâ ezel ü ebed oldı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

MESNEVİ

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Güneşi fark eylemegil zerreden
Şöyle gitmiş tevhîd yolınca giden

		
		

Dogrı yoldur bakışun sen dogrı bak
Gayrı ne var cümle Hakdur cümle Hak

		
		

Bir denizdür ‘âlemi tutmış tamâm
Gark olupdur ol denizde hâs u ‘âm

		
		

Ol denizün mevcidür cümle sıfât
Evvel ü âhir bu cümle hikâyet

		
		

Mevcün aslıdur deniz andan kopar
Hem denizde mahvolur her ne ki var

		

2270

Mevc-i deryâ deryâdan ayru degül
Ol da hemân deryâdan gayrı degül

		
		

Mevc ü deryâ ikisi birdür hemân
Nitekim birlik görinür ten ü cân

		
		

Güneşin nûrı güneş birlik ola
Ayru dimek yolda düşvârlık ola

		
		

Cümle şey’ biri biriyle silsile
Ol ki mevcûddur arada ol bile

		

Her cihet ki gözlere karşı durur
Her sıfât ki ‘akl anı nişân virür

		
		

Her ne vech ile bakarsan bir hemân
Cümle ol yegâne dilber mihribân

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ârif isen bî-usûl olma
Teslimliği tut ‘âşık-isen sen fuzûl olma

		
		

Koma elüni cehd ile dilber eteginden
Çün ‘ışk sana yâr oldı gönül hîç melûl olma

		
		

Dünyâ âhiret ‘ışk-ile vücûda gelüpdür
‘Işkdur ‘âlemün maksûdı sen kim ‘âkıl olma
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‘Âşıklara halk kâidedür da’nâ ururlar
Sen ‘âşık-isen nâşî sözinden hacîl olma

2280

Hâk it yüzüni ‘ışkı bilenün ayağına
‘Işkı tanımaz nâşî katında sebîl olma

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Her ne vech ile bakarsan bir hemân
Cümle ol yegâne dilber mihribân

		
		

Bu sözi dinle bilürsen kuş dilin
Cismi tarh eyle bilesün cân ilin

		
		

Suya gark olup susuz olmak ‘aceb
Gözün aç bak kim açıkdur cümle bâb

		
		

Her neye baksan hemân ol mihribân
Ol nûra mevcûd olupdur dü cihân

		
		

Cümle ol hümâdur anun sâyesi
Yirde gökde cümlenün sermâyesi

		
		

Yir ü gök ü levh ü kalem bahr ü berr
Orta yirde cümle varlık hem-kenâr

		
		

Dü cihân her ne ki vardur kâf-be-kâf
Bir güher içinde cümle bir sadef

		
		

Cümlesi birlikde şöyle yegâne
Cümle bir kuşdur önünde bir dâne

		

Cümle bir meclis önünde bir çerâg
Gayrı ne vardur arada cümle Hak

2290

		

Cümlesi şöyle sâfîdür cân bigi
Cümle katreler hemân ‘umman bigi

		
		

Arada gayrı diyecek nesne yok
Cümle bir evdür içinde bir konuk

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla işüm temiz oldı
Perde aradan gitdi bu ‘ışk yüze yüz oldı

		
		

Şek tutma ki sen ma’şûk ile vuslat olursın
Bu yolda sana çün gönül ‘ışk kılaguz oldı

		
		

Gönlüm hemîşe sûfî-sıfât tesbîh iderdi
‘Işkı göreli ‘ışk-ıla gör ne kutuz oldı

		
		

Cândur bahâsı ‘ışkı sen kadrin bilene sor
Bu ‘ışk i gönül nâşî katında ucuz oldı

		
		

Cânumda bu ‘ışk odı yanaldan hâlüme bak
Sulandı gözüm yaşiyle ağzum susuz kaldı

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Arada gayrı diyecek nesne yok
Cümle bir evdür içinde bir konuk

		
		

Cümle bir gül bir gülistândur ‘âlem
Birlige mu’tekıd oldı hâs u ‘âm

		
		

Cümle birlikden dem urdı ne ki var
Cümle şey’ bir sadef oldı bir güher

2300

		

Cümle dil bir oldı dirlik söyledi
Cümle birlikden hikâyet eyledi

		
		

Birlik oldı cümle varlık iy hoca
Arada kalmadı gayrı zerrece

		
		

Her hâlün gitdi içinde müşkili
Cümle şey’in birlige söyler dili

		
		

Dahı hiç dolanmaz oldı âfitâb
Eşkere oldı açıldı cümle bâb

		

Uyku gitdi cümle göz oldı bîdâr
Cümle yüz bir dîdâr oldı bir nazâr

		
		

Ara yirden gitdi her dürlü hicâb
Dilberün yüzinden açıldı nikâb
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Kim gerekse görür oldı sultânı
Katre mahv itdi içinde ‘ummânı

		
		

Pinhân oldı zerre içinde güneş
Şâh ile gör ne iç oldı cümle taş

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk didügün derd ü belâdur
Her kim ki çeker bu belâyı ‘ışka salâdur

		
		

Gönlümi görün ‘âr u nâmûs yire bırakdı
Bu ‘ışk-ıla uş tabl-ı melâmeti çaladur

		

2311

Düşdüm ayaga ‘ışk-ıla gönül belâsından
Zârâ ki benüm cânuma bu ‘ışk havâledür

		
		

Gönlüme bakın tesbih ü seccâdeyi koydı
Şindi hevesi meyhâne vü câm u piyâledür

		
		

‘Işkdan yakamı cehd ile kim kurtarıbilsün
Ezelde bu ‘ışk bana yazılmış ki kıbledür

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Pinhân oldı zerrem içinde güneş
Şâh ile gör ne iç oldı cümle taş

		
		

Sırr-ı Ene’l-Hak söyler her sadâda
Mansûr’un tek bir adı var ortada

		
		

Dünyâda görinür oldı âhiret
Cümle bendeler azat oldı azat

		
		

Cümle dikenlerde bitdi tâze gül
Cümle eşyâ birligi kıldı kabûl

		
		

Her kamışda eşkere oldı şeker
Hâsiyyetde nûra döndi cümle nâr

		
		

Cânıla birlige batdı cümle ten
Îmân ile bir vücûd oldı gümân

		

Nûr u zulmet bir şey’ oldı bir vücûd
Ma’nîde birlige batdı Kâ’be büd

Şehzâde Alaâddin Gaybî
2320

		

Nûra gark oldı bi-küllî dağ u taş
Cümle bir cân bir ten oldı gizlü fâş

		
		

Tevhîd oldı her varakda yazılan
Gerçek oldı aradan gitdi yalan

		
		

Cümle hicrân vuslata yetdi tamâm
Şâdîlık erişdi gitdi gussa gâm

		
		

Birlige yetişdi dermân derd ile
Bir hâsiyyet oldı germ ü serd ile

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla gözde hakîr oldum
Her kim ki beni görse begenmez fakîr oldum

		
		

Gerçi ki nâşî kişi gözinde fakîrem ben
Velî ki bu ‘ışk-ı nûrla bedr-i münîr oldum

		
		

Halk nükte kılur bana bu gönül belâsından
Hâlümi kime söyleyem ‘ışka yesîr oldum

		
		

‘Işk-ıla gönül belâsı bagrum kebâb eyler
Çârem ne gönül her hâle şükür şâkir oldum

		
		

Müdde’î sözi beni bu ‘ışkdan cüdâ kılmaz
Bu ‘ışkla âşinâ-yı evvel ü âhir oldum

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Birlige yetişdi dermân derd ile
Bir hâsiyyet oldı germ ü serd ile

2330

		

Cümle ‘âlem eşkere gördi şâhı
Cümle birlik söyledi mâh-temâhı

		
		

Nûr erişdi aradan gitdi zulüm
Cümlesi bir nûra döndi subh u şâm

		
		

Cümle ‘âşıklar beşâret kıldılar
Birlik evini ‘imâret kıldılar

651

652

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Süleymân oldı işinde her nemil
Birlik işâretin itdi her delîl

		

Her vücûda ol padişâhdur hakîm
Küllî oldur gayrı kim var gayrı kim

		
		

‘Aklum irdügi budur kim söylerem
‘Işk denizinde yüzerem boylaram

		
		

‘Aklumı ‘ışk-ıla hem-dem eyledüm
Nefsümi sakındum ebsem eyledüm

		
		

Ol sebebden şîrîn oldı her sözüm
Kand ü şekeri kesâd itdi tuzum

		
		

Gönlüm içinde bulındı cümle kân
Ol hikâyetdür ki söyler bu lisân

		
		

Zerre içinde nihân oldı güneş
Bunda bulındı ne kim var gizlü fâş

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

2340

Var var i gönül derdüm içümde biter oldı
Bu ‘ışk odıyla yandı cigerüm tüter oldı

		
		

Agyâr müdde’î geldi bana ‘ışk belâsından
Bu halk-ı cihân seng-i melâmet atar oldı

		
		

Gerçek ki bu ‘ışk sırrumı fâş eyledi halka
Cânumda velî dürr ü cevâhir biter oldı

		
		

Ancak ki direm gönlüme ‘ışkdan hazer eyle
Nâmûsı kodı ‘ışk-ıla gönül katar oldı

		
		

Gör gör hâlümi ‘ışk-ıla gönül belâsından
Her müdde’înün nüktesi câna yiter oldı
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Zerre içinde nihân oldı güneş
Bunda bulındı ne kim var gizlü fâş

		
		

Gönlüm içinde bulındı ol Kadîm
Ol sebebden oldum ahı ben Hakîm

		
		

Zerre içinde bulındı cümle kân
Ol hikâyetdür ki söyler bu lisân

		
		

Cümle varlıgun ben oldum defteri
Uşda bundadur hakîkat gevheri

		
		

Cümle ‘âlemde ne kim var bendedür
Eyyâm u devrân rûzigâr bendedür

		

Gönlüm içinde bulındı ol Kadîm
Ol sebebden oldum ahı ben hakîm

2350 		

		

Âyînesi benem cümle eşyânun
Varlıgı nakdi içinde her cânun

		
		

Benüm ile ‘ayân oldı küllî hâl
Beni söyler yirde gökde cümle kul

		
		

Bana secde kıldı gökdeki melek
Benüm içün gerdîşe geldi felek

		
		

Benüm içün zeyn olupdur bu sarây
Zâhir ü bâtın ne kim var cümle cây

		
		

‘Akl-ı kül bende bulındı ‘ışk-ıla
Cümle varlık gönlüm içinde bile

		
		

Uşda benem cümle varlıkdan murât
Benüm vücûdumda mevcûd her sıfât

		
		

Beni don idindi giydi ol Hüdâ
Cümle şey’in nakdi benem ortada
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül sırrunı her bed-nâma virme
Sen ‘âkıl isen şâdlığunı ki gama virme

		
		

Râzunı sakın sen i gönül çıkma kânundan
Bu ‘ışk sırrını bilmez olan âdeme virme

		
		

Hâk it yüzüni ‘ârif olanun ayağına
Puhtelere vir sırrunı zinhâr hâma virme

		

2360

Dünyâ ahiret ya’nî ki bunlar ne dimekdür
Çün ‘ışk sana yâr oldı kamu ‘âleme virme

		
		

‘Işk-ıla senün râzunı sen sakla özünde
Her bir özini bilmez olan serseme virme
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Beni don idindi giydi ol Hüdâ
Cümle şey’in nakdi benem ortada

		
		

Cümle ‘âlemde benem maksûd hemân
Uş benem gönlüm içinde ol filân

		
		

Uşda ol yegâne dilber bendedür
Cümle ‘âlemde ne kim var bendedür

		

Benem ol nihânî sırrun defteri
Uşda bendedür o kânun gevheri

		
		

Tâlibe söyle ki gelsün uş benem
Ol benüm tenümde cândur ben tenem

		
		

Bana gelsün bîmâr ki ben tabîbem
Velî hiç kimsenem yokdur garîbem

		
		

Yalınuz bir vücûdum kimsenem yok
Şerîküm hem tamâm atam anam yok

		
		

Dü cihânda hemân benem ne kim var
Dahı hiç var mıdur kimsene deyyâr

2370

Hemân ben tenhâyem cümle ‘âlemde
Bî-nişân ü bî-mekânem her makâmda
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Dâ’im özüm özüme seyr iderem
Kamu yollarca gelürem giderem

		
		

Kamu gönüller içinde nihânem
Vücûdumdur nişân ben bî-nişânem

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül derd ile yandum timâr eyle
Hâlüme benüm iy ahı bir kez nazar eyle

		
		

Her bir nâşî bu ‘ışkdan nükde taşını atdı
Billâh i gönül bu cefâyı muhtasar eyle

		
		

‘Işkı göreli uşda dahı biter oldı bu
Nice ki direm sen gönül ‘ışkdan hazer eyle

		
		

Var var i gönül mesken-i ‘ışk sende bulındı
Sen gaflet-ile kılma özüni bî-dâr eyle

		
		

Maksûd hemân ol sırrunı sakın bî-haberden
Var sohbetüni ‘ışk-ıla leyl ü nehâr eyle
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Kamu gönüller içinde nihânem
Vücûdumdur nişân ben bî-nişânem

		
		

Benem mevcûd kamu vücûd içinde
Sebeb bahâne Ka’be put içinde

2380

		

Ben ol sırrum ki ‘âlemde nihândur
Bana perde olan bu cism ü cândur

		
		

Münezzehem kamu cism ü sûretden
Müberrâyem dahı her bir sıfatdan

		
		

Buna kaçan erişsün fikr ü tedbîr
Yalunuzam dü cihânda birem bir

		
		

Fârigam cümle eşyânun işinden
Süleymânem bilürem kuş dilinden
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Nişânum bî-nişândur kimse virmez
Benem cân cümle cânsuz hîç dem urmaz

		
		

Bu kamu eşyâ içinde benem cân
Ol sebebden olupdur âdem insân

		
		

Adum insân velî ben ol fülânem
Fülânem ya’nî ki ol mihribânem

		
		

Mahabbetüm doludur her gönülde
Ben özüm zikr iderem cümle dilde

		
		

Benüm ‘ışkum hevâsından bu ahbâr
Dâ’im durmaz döner bu leyl ü nehâr

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk erine leyl ü nehâr yok
Yırtdı melâmet cübbesini nâmûs u ‘âr yok

		

2390

Bu ‘ışk sırrını sakla gönül her bî-haberden
Dünyâda dahı ‘ışk erine dahı tüccâr yok

		
		

Gönlüme bakun tesbih ü seccâdeyi koydı
‘Işk oldı dâ’im fikr-hâmlara özge bazâr yok

		
		

‘Işkdur ‘âlemün varlığı maksûd dü cihânda
‘Işkdur keleci söyler isen dahı haber yok

		
		

Her kimse ki bu ‘ışk-ıla bağrı kebâb olmaz
Ol bir ağaca benzer i ki bâr u semer yok
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		
		

Benüm ‘ışkum hevâsından bu ahbâr
Dâ’im durmaz döner bu leyl ü nehâr

		

Ay u güneş benüm sergerdânumdur
Kevâkibler dutulmış sayvânumdur

		
		

Denizler mevc urur cûşa gelüpdür
Bulutlar su daşur saka olupdur
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Yedi kat yir yüzin secdeye urdı
Bu ‘ışkdan ‘arş dahı kıyâma durdı

		
		

Bu hevesden ki gönüller firişde
Bu cümle eşyâ her biri bir işde

		
		

Benem hemân murâdı cümle cânun
İçinde tesbîh iden her lisânun

		

2400

Benem cümle dilün tesbîh ü zikri
Benem her gönlün içindeki fikri

		
		

Kamu gönülde sır gözde nûrem ben
Kamu eşyâ içinde mestûrem ben

		
		

Benem evvel âhir cümleye maksûd
Benem ma’den-i sadef gevher ya’kût

		
		

Kamu eşyâ benüm ile diridür
Velî beni bilen binde biridür

		
		

Kamu ‘âlem içinde mevcûdem ben
Sûret-i toprak su yel ü odam ben

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk dahı sana nigerândur
‘Işkdur ki murâdum zîrâ ki cânuma cândur

		
		

Genc-i sa’âdet ‘ışkdur ‘âşıka dü cihânda
Dahı ne dükân sermâye ne sûd u ziyândur

		
		

Dünyâ âhiret ‘ışk içün hergiz hisâb olmaz
‘Âşıklara ‘ışk biline cân virmek âsândur

		
		

‘Işk-ıla cânum gussa vü gâmdan âzâd oldı
Gönlümde bu ‘ışk meş’âlesi nûr-ı îmândur

		
		

Her bir kişiye dünyâda bir mertebe degül
‘Işk senün-ile olsa gönül sana hemândur
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
2410 		

		

Kamu âlem içinde mevcûdem ben
Sûret-i toprak su yel ü odam ben

		
		

Benem tek bir müfrit dü cihânda
Sa’âdet genciyem her bir vîrânda

		
		

Budur hâlüm kamusın söyledüm fâş
Hemân benem tura guftem tu hoş bâş

		
		

Bu sözümden benüm sen melûl olma
Sâfî altunsın karındaş pûl olma

		
		

Hemân ben dahı sen sen dahı benem
Sen ü ben cümle yeksân ben hemânem

		
		

Beri gel iy tâlib geç ko hayâlden
Tâ ki haberdâr olasun bu hâlden

		
		

Sâfî kıl bakışun inkârı terk it
Hemân sensün özün bil vârı terk it

		
		

Umudun kes kamudan sen özünsin
Dahı kimsene yok sen kendözünsin

		
		

Bir özüne yören terk it hayâli
Göresin kendözünde sen bu hâli

		
		

Gemi n’itsin denize gark olana
Pûlı ‘arz eylemegil genc bulana

2420

Güneş dogsa dahı meş’âl gerekmez
Hâl olıcak arada kâl gerekmez
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül derd ile dermân yaraşur mı
‘Işk olmayıcak insâna insân yaraşur mı

		
		

Sen insân isen hayvân ile hem-nişîn olma
Hem-nişîn içün insâna hayvân yaraşur mı

		
		

Gönlümde bu ‘ışk bahr-i muhît mevci bu sözdür
Mevc olmasa bu deryâya ‘ummân yaraşur mı
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Gönlüme bakun ‘ışk odı nihân idinübdür
Andaki ‘ışk dûdı ola pinhân yaraşur mı

		
		

Benüm bu vîrân gönlüme ‘ışk genc-i kadîmdür
Genc olmasa bu vîrâna vîrân yaraşur mı
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Güneş dogsa dahı meş’âl gerekmez
Hâl olıcak arada kâl gerekmez

		
		

Taşı n’itsin ol ki buldı gevheri
Sogan yanında komaz ol şekkeri

		
		

O kim sultan ile hem-nişîn oldı
Nedür ferâşı çün sultânı buldı

		
		

Ne mevci var gölün deniz katında
Nâdân ne söyler ‘âkıl sohbetinde

		

2430

Bir meclisdeki sâkî ola Sultân
‘Ârifler mest ü sarhoş ola yeksân

		
		

Hâkim oldugı yirde bîmâr olmaz
‘Ârif katında söz derd-i ser olmaz

		
		

O kim pûhte ola işin hâm itmez
Zâg ile bülbüli ol hem-dem itmez

		
		

Belinlemez sagır bil ki duhûlden
Fârigdür bî-usûl her bir usûlden

		
		

Özün bilmek aslı cümle ‘âlemün
Hacâletdür kemâli kan u zulmün

		
		

Anun ki kendözünden var haberi
Sogana virmez ol gülbe-şekeri

659

660

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül baş ko bu sultân nazarında
Derdün var ise söyle bu dermân bâzârında

		
		

‘Işk etegini tut ki bu hemân ola maksûd
Hayvânlığı ko gel gönül insân nazarında

		
		

Sen ‘ışkı koma cümle cihândan elüni çek
Maksûd hemân ‘ışk ola gönül cân nazarında

		
		

‘Işk bahr-ı muhît cümle ‘âlem katreye benzer
Katre ne ola deryâ-yı ‘ummân nazarında

2440

Vîrân vücûdum ‘ışk-ile genc-i ebed oldı
Gel gel i gönül genci gör vîrân nazarında
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Anun ki kendözünden var haberi
Sogana virmez ol gülbe-şekeri

		
		

Haberdâr olmayan kendi hâlinden
Özi melûl olur öz ‘amelünden

		
		

Câhiller sohbetinde pâs alur dil
‘Ârifler hâline sunmaya müşkil

		
		

Sakın vahdetüni her bir fuzûldan
Ana de ki ‘âşıkdur cân u dilden

		
		

Müslümânlık hâlin tersâya sorma
Yüregi yanana duz em buyurma

		
		

Îmân ehli isen baglanma zünnâr
Deniz içinde hîç tutmaya murdâr

		
		

Taş atana başunı karşu tutma
Nasîhatdür işin anı unutma

		
		

Yolı bilen-ile var olma güm-râh
Tâ kim yüz görse de gönlündeki şâh

		
		

Beri gel sahrâda hîç yire gezme
Gözin aç yolı gözle yoldan azma
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Nice bir gezersin düz ü yabanda
Bu genci bulmayasın bu vîrânda

		
		

Duru gel bir gözün aç eyle tedbîr
Öndedür bu genci eyleme taksîr
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk denizi taşdı gönülde
Dürr ü cevâhir oldı bakun mevci bu dilde

		
		

Sen ‘âşık isen öz hâlüni ‘ışk-ıla hoş gör
Ne maslahatun var i gönül bu kâl ü kîlde

		
		

Teslîmliği tut yüzin ‘ışk-ıla türâb eyle
Mekân mı tutar ‘ışk i gönül değme fodulda

		
		

‘Işkun nişânı kimde ise sâki olur ol
Bu ‘ışkı gönül sorma ki olmaz her bahîlde

		
		

Her ‘akl-ı nâkıs noksân ola ‘ışkı ne bilsün
‘Işkun mekânın ister isen ‘akl-ı kâmilde
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Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		

Durı gel bir gözün aç eyle tedbîr
Öndedür bu genci eyleme taksîr

		
		

Bu genci iste sırrun sende nihândur
Bu ne kibr ü medih ne ‘ayn u ândur

		
		

Bu genci iste kurtul bu rencden
Tâ ki behre tutasun bu gencden

2460

		

Zünnârân ki evinde dolu varlık
Derledügi dâ’im neccârî dirlik

		
		

Özin bilmez bilene dahı sormaz
‘Ayândur genc velî ki gözi görmez

		
		

Gözine yâd hayâl perde olupdur
Özi bu perde ardunda kalupdur
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Önde dolu bu genc sen şöyle yohsul
Dur ahı nasîhat eyle gör kabûl

		
		

Sûreti insân özi hayvân olmak
Ma’nâsuz hîç yire sergerdân olmak

		
		

Hâşâ insân-ı kâmilden bu kemlik
Meger hayvân sıfât ola bu hâmlık

		
		

Bu ne dimekdür insân-ı kâmilden
Sorun ki size diye bu delîlden

		
		

Zîrâ insân kâdim ü lâ-yezâldür
Ol insân ki anun ‘aklı kemâldür
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Var var i gönül ‘ışk-ıla bir dem niyâz eyle
Efsâne sözi kes ahı yiter dirâz eyle

		
		

Her bir müdde’î güldi bana ‘ışk belâsından
Ko ahı gönül sen dahı yiter ki bâz eyle

		

2470

‘Âşıklara bu ‘ışk içün gülmek ‘ayıb olmaz
Fikri ko gönül gel berü endîşe az eyle

		

Ene’l-Hak urup Mansûr vâr meydân içinde
Çağır i gönül ‘ışk-ıla bir ser-âgâz eyle

		
		

‘Işk içine hîç sığmaya hîç ‘ucb u tekebbür
Kalenderî var ‘ışk-ıla tonun pelâs eyle
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Zîrâ insân kadîm ü lâ-yezâldür
Ol insân ki anun ‘aklı kemâldür

		
		

Zîrâ insân donında çok sûret var
Hemân hayvândur özinün adı var

		
		

Âdem sûretlü vahşiler öküşdür
Âdem olan özüni bilse hoşdur
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Zîrâ maksûd âdemdür dü cihândan
Âdem oldı nişân ol bî-nişândan

		
		

Âdem dîniyle geldi bunda ol şâh
Âdemde oldur ahı bile hem-râh

		
		

Âdem anun nikâbıdur nikâbı
Âdeme sor ne dimekdür bu bâbı

		
		

Âdem bu don adıdur ya müfessir
Bu donı giyen oldur bârî takdîr

		

2480

Dahı bu söze hîç eyleme inkâr
Hemân oldur bu âdemde ne ki var

		
		

Velî farkı var âdemden âdemün
Âdem’dür aslı fer’i her kelâmun

		
		

Âdem vardur ki hemân bir sûretdür
Sûreti âdem özi hayvân-sıfatdur

		
		

Âdem var ki anun her bir kılıncı
Âhiret varlıgıdur dünyâ genci
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Gel gel i gönül çağır ayıt ki şâhı buldum
Ol benüm ile bile gelen hem-râhı buldum

		
		

Sende biledür Hakk i gönül söyle utanma
Âyet ki gönül bendeyimiş Allah’ı buldum

		

		

‘Işk beni eger oda yakarsa gelesim yok
Bu ‘ışk nûrıyla sırr-ı ezel İlâhı buldum

		
		

Gör gör tâli’üm ‘ışk-ıla gönlüm ferah oldı
Sevindi cânum şâdî kılur ferâhı buldum

		
		

Bahtum çerâğı yandı yine ‘ışkı meyinde
Gümrâh oluban güzer idüp ıragı buldum
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Âdem var ki anun her bir kılıncı
Âhiret varlıgıdur dünyâ genci

2490

		

Âdem var ki yüzün görmek sevâbdur
Âdem var ki hemân dîve hesâbdur

		
		

Âdem vardur ki anun küllî hâli
Hak iledür anun fikr ü hayâli

		
		

Âdem var ki yüzi bir pula degmez
Âdem var ki bahâsı cân ola az

		
		

Âdem var ki hemân nakş-i dîvârdur
Velî müfsid işlere de denîdür

		
		

Âdem var ki işinde müşkili yok
Velî şöyle sanasun ki dili yok

		
		

Âdem var ki bilmedi başın ayagın
Âdem var ki tokuz itdi yaragın

		
		

Âdem var ki Hak’la vuslatda olmış
Âdem var ki yolında bu mât olmış

		
		

Âdem var ki sözi cânda yir eyler
Âdem var ki cânından bîzâr eyler

		
		

Âdem var ki dâ’im menzil içinde
Âdem var ki kaldı gülün içinde

		
		

Âdem var ki Hak’la vuslatı hem-dem
Âdem var kendü işinde henûz hâm
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Var var i gönül ‘ışk okın yire koma atma
Yâd endîşeler bârî gönül derdüme katma

		

Bir lahza zâhid-zühd ü tâ’at bir dem ‘âşıksın
Koy ahı zerrâk u sâlûslıgı bana satma

		
		

‘Âşıklara halk ‘ışk içün gülmek ‘ayıb olmaz
Hoş var i gönül ‘ışk-ıla bu fikre hîç batma

2500
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Var var i gönül ‘âşık-isen ‘ışk eteğin tut
‘Aklı uyudup gaflet-ile nefsi uyartma

		
		

Senün murâdun ‘ışk ise ‘ışkı koma elden
Eyle gönül efsâne ki sözleri uzatma
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Âdem var ki Hak’la vuslatı hem-dem
Âdem var kendü işinde henüz hâm

		
		

Âdem vardur dâ’im sözi yalandur
Âdem var ki nefsi cânlara cândur

		
		

Âdem var ki anun her bir haberi
Yine gaflete bıragur bîdârı

		
		

Âdem var kendü işinde süvârdur
Âdem vardur ki hayvândan beterdür

		
		

Âdem var ki yol içinde yegâne
Âdem var âşinâlardan bî-gâne

2510

		

Âdem var söylese tahsîn iderler
Âdem var söyleyicek dınma dirler

		
		

Âdem var sohbeti cândan ‘azîzdür
Âdem var ki işinde bî-temizdür

		
		

Âdem var her işe sahib-nazardur
Âdem var ki özinden bî-haberdür

		
		

Âdem var göresün ‘ayn-ı kemâldür
Âdem var kendü işinde melâldür

		
		

Âdem var sohbeti râhat-ı cândur
Âdem vardur ki gül-i beyâbândur

		
		

Âdem vardur âdem içinde el-Hak
Kamu ‘âlem ana cân ile müştâk
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

Gel gel i gönül ‘ışk belâsına sabır eyle
Her ne ki gele yoluna ‘ışkdan şükür eyle

		
		

‘Işka dolaşan halk ile başa varubilmez
Ko halk sözini ‘ışk-ıla bir dem huzûr eyle

		
		

Eğer diler-isen ma’şûkla vuslata irmek
‘Işka mürîd ol ‘ışkı sen özüne pîr eyle

		
		

Gel gel i gönül ‘âşık-isen cân ü gönülden
‘Işka kuvvet ol bu yolda nefsün hakîr eyle

2520

‘Işk gelse başa çünki gönül idimezsin
Koy ahı gönül bârî bu sözi âhir eyle

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Âdem vardur âdem içinde el-Hak
Kamu ‘âlem ona cân ile müştâk

		
		

Âdem disen sûretde cümle Âdem
Velî kimisi puhtedur kimi hâm

		
		

Kimi hayvân bigi nefsine kalmış
Kimi dâ’im bu ‘ışk fikrine dalmış

		
		

Budur uş âdem içinde geçen hâl
Bu resme düzülüpdür cümle pergâl

		
		

Kamu âlem ta’accübdür bu hâlde
‘Âkıller mât olupdur bu hayâlde

		
		

Bu sırra irebilmez ‘akl-ı tedbîr
Mât olmışdur eger civân eger pîr

		
		

Kamu eşyâ bu hâlde hayrân olmış
Dâ’im döner felek sergerdân olmış

		
		

‘Âlem bu deryâda gark oldı küllî
Bir nişân virebilmedi bî-küllî

		
		

Kamu ‘âlem âdem katunda mâtdur
Âdem de bilmedi ne hikâyetdür

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

Câna sorarsan ki cân dahı bilmez
İçinde genc-i virân dahı bilmez

		

Ne cân bildi bunu ki ten nedendür
Hemân ten dahı câna hem cânândur

2530

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ol cân-ı yegâneyi buldum
Bahra daluban gevher-i dür-dâneyi buldum

		
		

Bahtum çerağı yandı bu ‘ışkun safâsında
Gönlümde nâ-gâh dilber-i cânâneyi buldum

		
		

Gönlümde bu ‘ışk sa’âdeti genc-i ezeldür
Genc ile dolu gör ki ne vîrâneyi buldum

		
		

Ol sır ki cânum sevdi anun nişânı buldum
Şükür ki gönül bârî bu nişâneyi buldum

		
		

Didüm ki gönül ‘ışk-ıla sen bed-nâm olursın
Uslandı gönül çünki bu bahâneyi buldum

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Ne cân bildi bunı ki ten nedendür
Hemân ten dahı câna hem cânândur

		
		

Bu ‘aceb hikmetün yokdur pâyânı
‘Aklı irmez bî-nişândur nişânı

		
		

Ne kimse bildi nedür ibtidâsın
Ne nişân virdi ‘âkıl intihâsın

2540

		

Ki her kim geldiyse bu milk ü câyı
Hemân şöyle görüpdür bu sarâyı

		
		

Haberdâr olmadı kimse bu hâlden
Ya bu hâlün nedür aslı ezelden

		
		

Âhiri n’olıcakdur kimse bilmez
Gerek çok fikr eylesün ‘âkıl ger az
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Hemân bu ay ü gün dogrı dolanur
Gice irte bu nişândan bilinür

		
		

Bu hisâbı dahı iden âdemdür
Âdemîden özgenün ‘aklı kemdür

		
		

Çü âdem bu hâl içinde nâ-dândur
Pes hayvân ne bile ki bu nedendür

		
		

‘Âlem yeksân olupdur bu hayâlde
Dirimiz kaldı cevâb u su’âlde

		

Bu hâl içinde mahv oldı ne kim var
Bu ne sırdur bunı bilmedi deyyâr

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk sadefinde güher oldum
Muhtasar iken gör ki nice mu’teber oldum

		
		

Uyumış idüm gaflet içinde haberüm yok
‘Işk geldi nâ-gâh gör ki asa bî-dâr oldum

		

2550		

‘Işk oldı nasîb-i sa’âdeti çü yâr kıldı
Bî-hüner idüm gör nice ehl-i hüner oldum

		
		

‘Âr u nâmûsı yok idi halk serzeniş eyler
‘Işk geldi başa çünki ne dîn-i nâ-çâr oldum

		
		

Kış güni gibi ölmiş-idüm gaflet elinden
‘Işkı göreli sanasın evvel bahâr oldum

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu hâl içinde mahv oldı ne kim var
Bu ne sırdur bunı bilmedi deyyâr

		
		

Bu bahrin ne dibi var ne kenârı
Ne hisâbdur ki bilinmez şümârı

		
		

Ne evveldür ‘aceb hîç âhir olmaz
Ne âhirdür ki hergiz gayrı olmaz

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Ne hümâdur ‘âlem dolmış sayesi
Ne haznedür kamunun sermâyesi

		
		

Ne sûretdür bu ki cânı görinmez
Nâmı var velî nişânı görinmez

		
		

Bu ne gündür ki hiç irmez zevâle
Bu ne sultân ne kal’adur bu kal’a

		
		

Bu ne cism ü sûretdür cânı kanda
Bu ne mülkdür bunun sultânı kanda

		

2560

Bu ne kândur ne sadefdür ne gevher
Bu ne varlık ne dîvândur ne defter

		
		

Bu ne sırdur ki güneşden ‘ayândur
Bu ne ‘ayân ki görinmez nihândur

		

Bu ne deryâ ki ‘âlem gark olupdur
Bu ne gark ki ‘âlemde fark olupdur

		
		

Bu ne dildür ki tesbîhün yanılmaz
Bu ne hâldür bunı kimsene bilmez

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül ‘ışk-ıla sabr u ârâmun yok
‘Işk oldı çü dünyâda ki hîç dahı gamun yok

		
		

Her kişiye bir iş ucı degdi bu cihânda
Sen ‘ışkı koma dahı hîç özge makâmun yok

		
		

Gerçi bu gönül ‘ışka ki tevbe kılayın dir
Bî-vefâlığun var gönül senün in’âmun yok

		
		

Sen ‘ışk-ıla bir olalı ben ayağa düşdüm
Cevr ile beni yakma çü lutfun keremün yok

		
		

Bu tesbîh-ile seccâdeyi bir yana koydun
‘Işk oldı sözün dahı hîç özge kelâmun yok
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu ne dildür ki tesbîhün yanılmaz
Bu ne hâldür bunı kimsene bilmez

2570

		

Bu ne vuslat aceb hicrâna benzer
Bu ne hicrân ki vaslı câna benzer

		
		

Bu ne cân u dil-ârâmdur gönülde
Bu ne gulguladur ki cümle dilde

		
		

‘Aceb derd ki buna dermân bulınmaz
‘Aceb dermân ki derdden fark olınmaz

		
		

‘Aceb hikmet ‘aceb sâki ‘aceb mül
‘Aceb bâgdur ‘aceb gülşen ‘aceb gül

		
		

‘Aceb zerre ki güneşden bahtludur
‘Aceb güneş ki zerrede doludur

		
		

‘Aceb sâyvân ki bu bunda tutılmış
‘Aceb deryâ ki yire göke dolmış

		
		

‘Aceb leşker ki hîç yokdur şumârı
‘Aceb şâh ‘akla sıgışmaz haberi

		
		

‘Aceb şâhbâz bu cânı şikâr eyler
‘Aceb nazar ki bu yogı var eyler

		
		

‘Aceb yüz ki görenler hayrân olmış
‘Aceb cân ki ten ile yeksân olmış

		

‘Aceb zerre ki güneşden seçilmez
‘Aceb keştî ki deryâda seçilmez

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

2580

Gel gel i gönül iki cihân ‘ışk-ıla hoşdur
Sermâye-dükân râhat-ı cân ‘ışk-ıla hoşdur

		
		

Maksûd bu-y-ısa dünyâda nişân koyasın sen
‘Âşıklara bu nâm ü nişân ‘ışk-ıla hoşdur

		
		

Var var i gönül ‘ışkı koma geç bu hayâlden
Bir anlayu bak cümle mekân ‘ışk-ıla hoşdur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

‘Âr u nâmûsı ko berü gel yâr işigine
Yâr dahı gönül yine hemân ‘ışk-ıla hoşdur

		
		

Tersâda dahı ‘ışk olıcak küfri belürmez
Müslümânda dîn ü îmân ‘ışk-ıla hoşdur

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

‘Aceb zerre ki güneşden seçilmez
‘Aceb keştî ki deryâda seçilmez

		
		

Neye baksan başına bir kitâbdur
Kamu eşyâ acâ’ibü’l-‘acebdür

		
		

Kamu varlık ulaştı muttasıldur
Kamu şey’ biribirine delîldür

		
		

Kamu varlık bir vücûd bir cân olmış
Kamu birlik içinde yeksân olmış

		
		

Neye baksan kamu yüzdür kafâ yok
Kamusı bâ-vefâdur bî-vefâ yok

		

2590

Kamu sedâ göresin Hakk’ı söyler
Kamu dil sırr-ı Ene’l-Hakk’ı söyler

		
		

Kamusı şâh ile vuslatı hem-dem
Kamu tamâmdur arada ne var kim

		
		

Kamu varlık hayât-ı câvidândur
Kamusı birlik içinde hemândur

		
		

Kamu gözden hicâb perde açıldı
Kamu şâhı evinde gördi bildi

		

Şâh ile vuslat oldı kamu hicrân
Kamu birlige batdı derd ü dermân

		
		

Kamu dikende bitdi gül-i ahmer
Karışdı birlik oldı gül ü şeker
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül söyle bu ‘ışkun nişânundan
Sen ‘ışk-ıla gice ko bu kân u mekânundan

		
		

Gönlüm vîrân-ı ‘ışk-ıla genc-i kadîm oldı
Ayırma gönül sen ahı genc-i virânundan

		
		

‘Işk eteğini tut ki senün maksûdun ‘ışkdur
Geç ko i gönül dünyânun sûd u ziyânundan

		
		

‘Işk sırrını sen bir nâşîye eylemegil fâş
Yigrek sakınur ‘âşık olan ‘ışkı cânundan

2600		

‘Işk küfri gönül yig ola her yüze ki baksan
Her bir zâhidün ra’nâ bakışı îmânundan

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kamu dikende bitdi gül-i ahmer
Karışdı birlik oldı gül ü şeker

		
		

Kamu varlık cân oldı ten görinmez
İkilikden eser nişân görinmez

		
		

Gicesüz irte oldı gitdi agşam
Kamu hâm pûhte oldı kalmadı hâm

		
		

Kamu katre ki var ‘ummâna döndi
Kamu cism ü sûretler câna döndi

		
		

Kamu ‘âlem içinde şâh bir oldı
Kamu vücûd ile hem-râh bir oldı

		
		

Neye baksan hemân ‘ayn-ı kemâldür
Kamu ferhunde tâli’ yahşı fâldür

		
		

Kamu eşyâ irişdi buldı maksûd
Kamuda bile mevcûd oldı ma’bûd

		
		

Hicâb gitdi ‘ayân oldı o dilber
Ne sadef kaldı pinhân ne bu gevher

		

Ser-â-ser cümle dikenler gül oldı
Kamu hâcet kabûl ü makbûl oldı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

2610

Ya’kût u gevher oldı kamu taşlar
Sa’âdet bahtı buldı cümle başlar

		
		

Kamu noksân irişdi pür-kemâle
Görindi Hak bakasun her cemâle

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Gel gel i gönül ‘ışk-ıla tenüm câna döndi
Katre vücûdum gör ki nice ‘ummâna döndi

		
		

Terk itdi kamu efsâne sözlerden âzâddur
Bu ‘ışk nûrı-la gönlüme bak sultâna döndi

		
		

Sen ‘ışk-ıla hoş kendü işünde firâkdasın
Derd ile benüm cigerüm küllî kana döndi

		
		

Her gice işüm subha değin âh u figândur
Gözümden akan yaş i gönül tûfâna döndi

		
		

Bu ‘ışk-ıla sen vallah gönül ‘imâret oldun
Velî ki benüm vücûdum virâneye döndi

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kamu noksân erişdi pür-kemâle
Görindi Hak bakasun bu cemâle

		
		

Kamu eşyâ halâs oldı hayâlden
Kamu haberdâr oldılar bu hâlden

2620

		

‘Ayân oldı bu sır perde açıldı
Güneş görindi bulutdan seçildi

		
		

Kamu hayyü’l-kayyûm oldı ne kim var
Ne Bagdâd kaldı ne Mansûr ne hod-dâr

		
		

Ne dil kaldı ki ol diye Ene’l-Hak
Ne sır kaldı arada dahı muglâk

		
		

Kamu hâl oldı hiç kalmadı müşkil
Çü birlikdür ne yol kaldı ne menzil
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Güneş dogdı aradan gitdi zulmet
Görindi ol ezel nakkâş-ı üstât

		

Zâhir bâtın kamu rûşen görindi
Ne kim var cümlesi yeksân görindi

		
		

Götürdi perdesin ten cân yüzinden
Nikâb gitdi nâ-gâh Sultân görindi

		
		

Emîn oldı ‘âlem çün ü çerâdan
Hâl erişdi bu kâl gitdi aradan

		
		

Cihân başdan başa bir sarây oldı
İçinde baht-ı vîrân bir ay oldı

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		
		

Var var i gönül nice nice âvâresin sen
Ol senün ile gelmeye nice varasın sen

		
		

Sen bir iş içün tut ki senün fermânun olsun
Dervîş kişisin ‘ışkı nice başarasın sen

		

2630

Var var igönül hîç bâb ile sana in’âm yok
Bir lahza zâhid ‘âşık-ı sâdı göresin sen

		
		

Her lahza gelüp ‘ışk-ıla gönlüm tirâş itmek
Kasdun bu mı ki yüregüm küllî yarasın sen

		
		

Öldür bârî bu ‘ışk-ıla hîç şefâ’at etme
Bâşed ki beni bu belâdan kurtarasın sen

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Cihân başdan başa bir sarây oldı
İçinde baht u virân bir ay oldı

		
		

Bu şâdîlık ‘âleme doldı yeksân
Ki bir katre içinde sıgdı ‘ummân

		
		

Beşâret oldı cümle kâ’inâtda
Ki Hak oldı görinen her sıfatda

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Ki bu sırra kamu eşyâ tanukdur
Hakîkat küllî Hak’dan gayrı yokdur

		
		

Sûret açıldı gitdi cân yüzünden
Haber işitdi cân cânân sözünden

		
		

Birikdi cümle yol bir menzil oldı
Kamu şeyde ki haber bir dil oldı

		

Açıldı cümle göz ‘ışk tûtyâsundan
Silindi kamu dil gaflet pasundan

		

2640

Nâ-gâh cân gözgü’sinden gitdi jengâr
Görindi gönül içinde bu dilber

		
		

Cemâlinden bu şâh burka götürdi
Kamu gözler hicâbsuz şâhı gördi

		
		

Kamu gönül ferâh oldı melâlden
Kamu şey’ emîn oldı yâd hayâlden

		
		

Kamu ‘âlem dâhil oldı âdeme
Âdem oldı mir’ât cümle âleme

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Gel gel i gönül ‘ışk-ıla hîç müdârâ yokdur
		
Bu ‘ışkdan olan derde gönül hîç çâre yokdur
		
		

‘Âr u nâmûsı koyuban ‘ışka yesîr olmış
Dünyâda gönül sencileyin âvâre yokdur

		
		

Bu ‘ışk denizi ‘âlemi gark eyledi yeksân
Bir bâb ile bu denize bir kenâr ki yokdur

		
		

Geç kamudan ‘ışk etegini tut ki hemândur
Hîç dahı gönül arada çûn ü çirâ yokdur

		
		

Revnak-ı cihân hüsn ile ‘âşıklara ‘ışkdur
Hemân dahı bu arada ak u kara yokdur
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kamu ‘âlem dâhil oldı âdeme
Âdem oldı mir’ât cümle âleme

2650

		

Âdem donıyla geldi bunda sultân
Âdem eşkere oldı özi pinhân

		
		

Kamu gelüp giden gerdiş anundur
Âdem bahâne oldı iş anundur

		
		

O’dur zâhir bâtın âdem içinde
Âdem câmdur mey oldur câm içinde

		
		

Beri gel iy tâlib geç endîşeden
Tâ ki sen de bilesin bu pîşeden

		

Rûşen sana bu hâller göstere bir yüz
Ne güneş kala pinhânî ne yılduz

		
		

Ne kim vardur kamu ‘âlem içinde
‘Ayân ola sana bir dem içinde

		
		

Bilesin aslını kim ki nedendür
Bu ne ‘akl-ı kifâyet ne cân tendür

		
		

Ne gülşendür biten bu bâg içinde
Ne sudur bu dolu bardak içinde

		
		

Bu ne hândur ne mihmândur bu ne ev
Bu ne kavgâ bu ne avcı bu ne av

		
		

Bu ne deryâ ‘âlem mevcinde yeksân
Güneşden ‘ayân olmış bu ne pinhân

					

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

2660

Var var i gönül ‘ışkı gör vahdet çemeninde
Genc oldı bu ‘ışk dopdolu gönlüm vîrânında

		
		

‘Işk oldı sözi gönlüme bak dahı haber yok
Özge keleci kalmadı hergiz lisânında

		
		

‘Işk oldı pîşe gönlümün dahı pîşesi yok
Bu ‘ışk yazılur dâ’ima gönlüm dîvânında

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Bu ‘ışkı diler gönlümi gör maksûdı ‘ışkdur
Dahı hâceti kalmadı kân u mekânında

		
		

Mecnûn kıssası kanumda efsâneye döndi
Hâlince ‘âşık oldı o dahı zemânında

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu ne deryâ ‘âlem mevcinde yeksân
Güneşden ‘ayân olmış bu ne pinhân

		
		

Bu ne deryâ ki hiç yokdur pâyânı
Bu ne kândur ki belürmez mekânı

		
		

Bu ne yoldur ki bu hergiz belürmez
Bu ne sâ’at gece gündüz belürmez

		
		

Bu ne sultân ki leşkerden fârigdür
Bu ne meydür ki humârdan fârigdür

		
		

Bu ne sahrâ ki gelen didi heyhât
Bu ne hândur bu ne sofra ne ni’met

		

2670

Bu ne cândur ki gerdişden münezzeh
Bu ne güneş bu ne yılduz bu ne mâh

		

Bu ne mülkdür ki hergiz vîrân olmaz
Bu ne vücûd buna kimse cân olmaz

		
		

Bu ne nakş u hayâldür her sıfâtda
Bu ne hüsn-i cemâldür her sûretde

		
		

Bu ne çeşme suyı âb-ı hayâtdur
Bu ne telhdür tadı kand-ı nebâtdur

		
		

Bu ne sözdür bunı söyler kamu dil
Bu ne hâl ki buna sıgmadı müşkil

		
		

Bu ne sedâ ki cümle şey’ işitdi
Bu ne hikmet kamu gönülde bitdi
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GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Gel gel i gönül ‘ışka sen tüccâr gibi bakma
		
Yâr ol i gönül ‘ışka sen agyâr gibi bakma
		
		

Sâdık olanun kıblesi ‘ışkdur dü cihânda
‘Işka var ise ikrârun inkâr gibi bakma

		
		

Bu ‘ışk sözini cân ile yaz gönlün içinde
Bu deftere sen evrâk-ı ebter gibi bakma

		
		

‘Işk cefâsına her kişi sabr eyleyübilmez
Bu ‘ışk işine gözün aç hâr-keş gibi bakma

2680

‘Işk-ı hakîkat fark ola bu ‘ışk-ı mecâzdan
Sen ki toplanma nâfeye ‘anber gibi bakma

		

				

MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Bu ne sedâ ki cümle şey’ işitdi
Bu ne hikmet kamu gönülde bitdi

		
		

Bu ne varlık ki yoklukdan azaddur
‘Aceb hâldür ‘acâ’ib hikâyetdür

		
		

Bu ne satır yazılmış her varakda
Bu ne nûrdur görinür her şafakda

		
		

Bu ne güneş kamu zerreye dolmış
Bu ne zerre güneşden rûşen olmış

		
		

Bu ne yüzdür mât oldı gülsitânlar
‘Aceb genc ki doludur her vîrânlar

		

‘Aceb yel ki kamu şey’de nefesdür
‘Aceb su ki hüccât-ı ‘âm u hâsdur

		
		

‘Aceb toprak ki cevherdür ser-â-ser
‘Aceb od ki mât oldı gül-i gülzâr

		
		

‘Aceb cân ki kamu cânlara cândur
‘Aceb ten ki hayât-ı câvidândur

		
		

‘Aceb hâcet-i kabûl her sücûdda
‘Aceb varlık dolu Ka’bede putda

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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‘Aceb ‘âkıl ki hîç işin yanılmaz
‘Aceb gönül ki sırrın kimse bilmez

		
		

‘Aceb defter ki okur her hânende
‘Aceb bî-nişân olmış her nişânda

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Var var i gönül ‘ışk-ıla varlık ‘ayân oldı
		
‘Işk-ı hakîkat gönlümün içinde kan oldı
		
		

Bir yana bu halk bana güler ‘ışk belâsından
Bir yana bu ‘ışk okına cânum nişân oldı

		
		

Genc oldı bu ‘ışk dolu bu cân hazînesinden
Velî ki gönül vücûdum küllî vîrân oldı

		
		

Ben zâhid idüm zühdümi bu ‘ışk yile virdi
Dilümde bu kez ‘ışk haberi tercümân oldı

		
		

‘Arsuz diye bu yahşı yaman ta’ne ururlar
Uslangıl iy ahı gönül şindi evran oldı

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

‘Aceb defter ki okur her hânende
‘Aceb bî-nişân olmış her nişânda

		
		

‘Aceb ma’den ki bunda cân biter cân
‘Aceb cân ki budur ‘âlemde yeksân

		
		

‘Aceb ‘ışk ki kamu şey’ hayrân olmış
Aceb sır ki ‘âlem sergerdân olmış

2700

		

‘Aceb gevher bahâsın kimse bilmez
‘Aceb üstâd ki hîç işin yanılmaz

		
		

‘Aceb haber bu neye işâretdür
‘Aceb mülkdür ‘acâ’ib imâretdür

		

‘Aceb kârhâne ki üstâd görinmez
‘Aceb âşinâ hîç yâdı görinmez
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‘Aceb gerdiş-i devrân gice gündüz
‘Aceb vücûd ‘aceb kafâ ‘aceb yüz

		
		

‘Aceb hikmet ‘aceb ‘ilm ü ‘aceb bâb
‘Aceb düşdür ‘aceb çeşm ü ‘aceb hâb

		
		

‘Aceb ‘ayân ki hergiz pinhân olmaz
‘Aceb vuslat-ımış ki hicrân olmaz

		
		

‘Aceb gül ki dâ’im solmaz tâzedür
‘Aceb pergâl ‘acâ’ib endâzedür

		
		

‘Aceb haber ‘aceb nefes ‘aceb dem
‘Aceb derddür ‘aceb hakîm ‘aceb dâm

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Gel gel igönül bana dahı derd-i ser itme
		
Ayağa salup sen beni derd-i gubâr itme
		
		

‘Işkdur ‘âlemün maksûdı sen ‘ışk etegin tut
Ko ‘âr u nâmûsı ko gönül gel ber-dâr itme

		

2710

Nice nice bu cevr ü cefâ ‘ışk sebebinden
Sen beni gönül ahı cânumdan bîzâr itme

		
		

‘Âşıklara halk ‘ışk-içün i gülmek ‘ayb olmaz
Efsâneyi ko sen i gönül sözi fişâr itme

		
		

‘Işk gerek ise ‘aklı dahı ‘ışkla yâr eyle
‘Aklı uyudup cehlile nefsi bî-dâr itme

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

‘Aceb haber ‘aceb nefes ‘aceb dem
‘Aceb derddür ‘aceb hakîm ‘aceb dâm

		
		

Bu ‘aceb ki mât oldı ‘akl-ı tedbîr
Nişân kimseye virmedi ‘aceb sır

		
		

Ne kimse bildi kim bu cân ne cândur
Bu ne hâce ne sermâye dükândur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Her kim gördi-y-se didi kim ‘aceb hâl
‘Aceb tâli’ ‘aceb kısmet ‘aceb fâl

		

Görenler dedi ki hemân ‘acebdür
Velî hîç kimse bilmedi ne bâbdur

		
		

Her kim geldi bu kârhâneyi gördi
Hemân anı didi ki ‘aklı irdi

		
		

Ol ki bilmez nedür iy kendü cânun
Bu hikmetün nice virsin nişânun

		

2720

Kamu ‘âlem bu hâl içinde kaldı
Bilmedi nice ki bu fikre daldı

		
		

Bu yirün hû ucuna kimse yetmez
Yirden çagırsa gökdeki işitmez

		
		

Kamu şey’ kendi hâlinde giriftâr
Âdem dahı hemândur şöyle kim var

		
		

Ne hayvânun buna ‘aklı irişdi
Ne âdem bu ‘aceb perdeyi geçdi

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Var var i gönül sun bana ‘ışkun şarâbından
		
Bâşed ki cânum uyana bu gaflet hâbından
		
		

Bu ayruya tâ’at zerk ü sâlûslıg hîçmiş hîç
Haber vir ahı bize gönül ‘ışk kitâbından

		
		

Bir ‘ışkı bilür kimse getür bana cihânda
Tûtiyâ çekün gözüme pâyı türâbından

		
		

Bu ‘ışk odına yandı vücûdum küle döndi
Her bir bî-haber geldi bana ‘ışk sebebinden

		
		

Gel varunı ‘ışk yolına ko dermiyân eyle
Var var i gönül gel ko bu dünyâ hisâbından
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MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

Ne hayvânun buna ‘aklı erişdi
Ne âdem bu ‘aceb perdeyi geçdi

2730

		

‘Âkıllar hayrân oldı bu şumârdan
‘Âlem gark oldı bu sayd u şikârdan

		
		

Dâniş ehli özin kıldı ferâmuş
Sır saldı zîrâ güller oldı hâmuş

		
		

Bu meydânda selâtinler kodı baş
Bilinmez bu ne sırdur ki bu ne fâş

		
		

Bu ne altı cihet dört ‘anâsırdur
Ortasında görinen sır ne sırdur

		
		

Bu ne cândur ki söyler her vücûdda
Hemân maksûd budur Ka’be vü putda

		

Kamu ‘âlem bu cân ile diridür
Budur hümâ ‘âlem bâl ü perîdür

		
		

Evvel âhir cân olan cân bu cândur
Bu gevherdür bu ma’dendür bu kândur

		
		

Bu şâhdur cümle ‘âlemde hemân şâh
Budur her kişiyle hemrâz-ı hem-râh

		
		

Budur her başda sevdâ-yı serencâm
Budur her gönüle ki keşf-i ilhâm

		
		

Budur insâna keşf olan kerâmet
Budur insân gözin kıldugı hâlvet

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
2740

		

Gel gel i gönül ‘ışk etegin tut ki hemândur
‘Işksuz kişinün anla ki işi nice nândur

		
		

‘Işk-ıla bakan gözde gönül perde hicâb yok
Sırr-ı dü cihân bir nazar içinde ‘ayândur

		
		

Küllî bu cihân sevdâsını kodı elinden
Gönlüme bakın fikr ü hayâli lâ-mekândur

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

‘Işkdur ‘âlemün maksûdı nâşî bigi bakma
‘Işk olsa sana hemdem ü hemrâh ne ziyândur

		
		

Dürr ü cevâhir oldı kelecüm lisânumda
Gönlümde bu ‘ışk fikri zirâ ma’den-i kândur

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

Budur insâna keşf olan kerâmet
Budur insân gözin kıldugı hâlvet

		
		

Budur varlık hemân insân içinde
Ne insân cümle cism ü cân içinde

		
		

‘Âlem bu nûra mevcûddur serâ-ser
Bu defterden yazıldı cümle defter

		
		

Bu vahdetden hâsıl oldı bu salât
Bu hikmetden bitüpdür cümle hikmet

		
		

Kamu katre bu deryâdan olupdur
Bu deryâ cümle katreye dolupdur

		

2750

Bunun şemmesidür cümle bu yılduz
Bu hüsn ile yazan budur kamu yüz

		
		

Bu nûrdan oldı bahtı cümle gözler
Bu sırrı beyân itmez cümle sözler

		
		

Bu sultândur kamu ‘âlemde sultân
Bunun katresidür deryâ-yı ‘ummân

		
		

Budur sermâyesi cümle ‘âlemün
Zâhıir ü bâtın cümle hâs ü ‘âm’un

		

Budur hemân ‘âlem içinde ma’bûd
Budur ehl-i niyâz kıldugı maksûd

		
		

Neye baksan hemân nûr-ı ilâhî
Ser-â-ser cümle varlık mâh-kemâli

683

684

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Var var i gönül ‘ışk belâsı beni eritdi
		
Her nâşînün nüktesi tâ bu cânuma yetdi
		
		

Fâş oldı râzum ‘ışk-ıla benzüm sarusından
Feryâd u âhum halk-ı cihân küllî işitdi

		
		

Gice uyuman gündüzin işden âvâreyem
Halk duydı sırum ‘âr ü nâmûsum yile gitdi

		
		

Yardan vefâ yok ‘ışk işine müdârâ bilmen
Bu cefâ benüm küllî vücûdumı kurutdı

2760

Pend ü nasîhat virme bana key tutabilmen
Cânumdaki ‘ışk hâsılı çün kaynadı bitdi

		

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

Neye baksan hemân nûr-ı ilâhî
Ser-â-ser cümle varlık mâh-kemâlî

		
		

‘Âlem bu nûr içinde mahvolupdur
Güneşde zerrede bu nûr dolupdur

		
		

Hakîkat fark olupdur Hak bâtıldan
Cân ü dil emîn oldı âb u gilden

		
		

Tâlib matlûba irişdi bir oldı
Tâlib matlûb ikisi bir sır oldı

		
		

Kafâ yüz oldı yüzden yüz görindi
Bakasun her yüze yüz yüz görindi

		
		

Görindi eşkere bu genc-i esrâr
‘Ayân görindi bu eşyâ mûr ü mâr

		
		

Dahı ne kaldı arada nihânî
‘Ayân görindi bu kez ol fülânî

		
		

Bakasun cümle eşyâ pür-nûr oldı
Kamu varlık Mûsâ’ya bir Tûr oldı

		
		

Görindi şâh aradan gitdi perde
Safâlıkdur tabîb bulındı derde

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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Kamu birlikde bir ile yegâne
Çü birlikdür dahı ne var bî-gâne

		
		

Cihân başdan başa buldı sa’âdet
Biliş oldı arada kalmadı yâd

				

GAZEL

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		

		

Gel gel igönül bu nâm u nişânı ki terk it
Baykuş gibi gel kalma bu vîrânı ki terk it

		
		

Zühd ü sâlûsa kalma ki riyâ-yi ‘ameldür
Sıdkun safâ kıl hayâl ü efsâneyi terk it

		
		

Bir lahza zâhid bir dem ‘âşık-sad-pâre olma
Koy ahı gönül bârî bu bahâneyi terk it

		
		

‘Işk gerek-ise kibri başundan aşağı ko
Yüzüni sûret zînet ü zemânı ki terk it

		
		

Her bir bî-gâne geldi bana ‘ışk belâsından
Âşinâsın ‘ışk-ıla bî-gâneyi ki terk it

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün

		
		

Cihân başdan başa buldı sa’âdet
Biliş oldı arada kalmadı yâd

		

		

Hicâb gitdi hemân ten cânı gördi
Kamu ulu kiçi sultânı gördi

		
		

Beşâret oldı cümle kâ’inâtda
Ki zât eşkere oldı her sıfâtda

2780

		

Görindi Hak hicâb gitdi aradan
Vâhid oldı yaradılmış yaradan

		
		

Dahı zann ü gümân kalmadı gitdi
Zâhir ü bâtın kamu birlige batdı

		
		

Ser-a-ser birlik oldı vasl-ı hicrân
Zâhir ü bâtın birikdi kul sultân
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Gümân ehli dürüst kıldı yakîni
Yakîn ehli Hak’un oldı emîni

		
		

Bakasın kâmil oldı her kemîne
Yakîn ehli dahı geldi yakîne

		
		

Kâmil oldı hakîkat cümle noksân
Açıla her dikende gül-i handân

		
		

Kamu şey söyledi bu kuş dilini
Kamu hall eyledi öz müşkilini

		
		

Kamu ‘âlem hemân bir sûret oldı
Hayyu’l-kayyûm içinde Hak zât oldı

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Var var i gönül yüz yire ko cân nazarında
		
Hikmet haberin söyleye Lokmân nazarında
2790

Söyle sözüni şöyle ki cânlar bî-dâr olsun
Efsâne sözi söyleme sultân nazarında

		
		

Nâmûs şîşesin ur taşa gel ‘ışk etegin tut
Derdüne çâre iste bu dermân nazarında

		
		

Sor müşkilini ‘ışk-ıla hâll ide ‘âşıklar
Yüzün yire ko bir kâmil insân nazarında

		
		

‘Işka mürîd ol bağla bilün bilüni gözle
Sakla evüni sâhib-i erkân nazarında

				

MESNEVİ

		

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Fe’ûlün
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

		
		

Kamu ‘âlem hemân bir sûret oldı
Hayyü’l-kayyûm içinde bir zât oldı

		
		

Ey sâlik kulak ur bir dem sözüme
Anı direm ki görindi gözüme

		
		

Ol haberdür kim didügüm cân bilür
Cümlenün sırrunı bu sultân bilür

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Bulduğum ol hazînedür kim anun
Varlıgı anda dolupdur sultânun

		
		

Ol şâhı direm ki oldur pâdişâh
Küllî anun pertevidür kûh-ı kâh

		
		

Cümle ‘âlem andan oldı perveriş
Zâhir ü bâtın anundur cümle iş

		

2800

Ol kerîmdür cümlenün râzın bilen
Cümle dili anlayup sözin bilen

		
		

Bezeyen cümle cemâli hüsn ile
Reng ü bûyı ol virüpdür her güle

		
		

Cümle şey’de deprenür cümbiş kılan
Cümle burca seyr idüp gerdiş kılan

		
		

Zerrede güneş güneşde nûr olan
İsâ’ya mu’cize Mûsâ’ya Tûr olan

		
		

Yûsuf’un hüsni Yûnus’un ikrârı
Mustafâ’nun nûrı şîrîn güftârı

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün
		Gel gel i gönül sıdk-ıla sen ‘ışk etegin tut
		
Tâ ki ‘ışkı hâsıl ide ‘ışk-ıla ma’bûd
		
		

‘Işkdur ‘âşıkı ma’şûk ile vuslata ilten
‘Işkı didiler bâri gönül makâm-ı Mahmûd

		
		

‘Işk kullıgına sıdk ile dur ahdi çın eyle
‘Işka kul olan kimse gönül olmaya merdûd

		
		

Özini arıt ‘ışk-ıla gaflet gubârından
Tâ kim bulasın sen i gönül tali’î mes’ûd

		
		

‘Işkdur ‘âlemün maksûdı hemân dü cihânda
‘Işk-ıla kâim oldı gönül Ka’be eger pûd
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MESNEVİ

		

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

2810

		

Yûsuf’un hüsni Yûnus’un ikrârı
Mustafâ’nun nûrı şîrîn güftârı

		
		

Yakîn ehlinün safâsı vuslatı
Uzlet ehlinün sabur-ı vahdeti

		

Ehl-i takvânun ümîdi maksûdı
Cümle eşyânun sâni’i ma’bûdı

		
		

Cümle eşyânun odur nakdi hemân
Pâdişâh oldur ebedî câvidân

		
		

Cümlenün hâline vâkıf ol-durur
İnsânun zâtında şeref ol-durur

		
		

Cümle cân içinde oldur bahâne
Anun ile pür olupdur her hâne

		
		

Hemân oldur cümle kafânun yüzi
Cümlenün bahtı tâli’i yılduzı

		
		

Cümlenün zâtı sıfâtı gerdişi
Cümlenün varlıgı cânı cümbişi

		
		

Evvel ü âhir hemân oldur kadîm
Cümle mülkde ol hakîmdür ol hakîm

		
		

Kaygusuz Abdal’un fikr ü hayâli
Zâtı sıfâtı yemîni şimâli

2820

Küllî ol şah-ı kadîmdür pes hemân
Ol sebebden buldı ‘ömr-i câvidân

		

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				

GAZEL

		Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün
		Var var igönül her dü cihândan güzâr eyle
		
‘Işk-ıla hemân özün maksûd-ı dîdâr eyle
		
		

‘Işkdur sa’âdet cümle başa devlet-i ikbâl
Var sen i gönül cânunı ‘ışka nisâr eyle

		

Sen dilerisen ma’şûk ile vuslata irmek
Var ‘ışk etegin tut sözi yeter fişâr eyle

		
		

Ne ‘akla muhib ne ‘ışka küllî yâr olursın
Gör ma’şûka bak ki da’vânda ol karâr eyle

		
		

Zâhir ü bâtın cümle sıfât Kaygusuz Abdâl
Şâhdur hakîkat özüni yetir şümâr eyle

				

KIT’A

		

Fâ’ilâtün Müstef’ilün Müstef’ilün Fâ’ilün

		
		

Zâhir ü bâtın cümleye sıfât-ı Kaygusuz Abdal
Şâhdur hakîkat özüni ki yetir şümâr eyle

2826

V’allâhu’l-‘âlem bi’s-savâb üç bin yedi yüz
Beytdür Gülistân Resûlûn ruhuna yüz
bin salât u selâm veresûn tiz
Şefeatini umalım her-alem biz370
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Bu dörtlüğün müstensih tarafından eklendiği kanaatindeyim.
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MESNEVÎ-İ BABA KAYGUSUZ
(Mesnevî-i Evvel, Mesnevi-i Sânî, Mesnevî-i Sâlis,
Gevher-nâme, Minber-nâme ve Kısa Mesnevîler)

1. MESNEVÎ-İ EVVEL

1. MESNEVÎ-İ EVVEL

71b

İlâhî ‘âlim-i sırr-ı hafiyyât
Senün sırrunda ‘âkıller olur mât
Bu cümle iş içinde sen hâzırsın
Nazîrun yok ‘âlemde bî-nâzîrsin
Bilürsin her kulun nedür murâdı
Dahı her bir hâli vakti sâ’ati
Bu cümle eşyâya mevcûd olansın
Bu mevcûd olana vücûd olansın
Dolusın yirde gökde her mekânda
Bî-nişân sır olursın her nişânda
Şol ay yüzlerdeki çeşm-i siyâhsın
Hâce sensin dahı her bir metâ’sın
Kamu gönüller içinde çıraksın
Yahıne yahın ıraga ıraksın
Kâdirsin her bir işde kudretün var
Kerîmsin ‘âm u hâsa rahmetün var
Münezzeh pâdişâhsın ferd ü yektâ
Bu kullar ortasındadur bu gavgâ
Geh olur ‘âlimü’l-esrâr olursın
Gehî Ahmed gehî Haydâr olursın
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Gehî Adem gehî Şîd ü gâh Eyyûb
Gehî Mûsâ olursın gâh Şu’ayub
Gehî Yahyâ gehî İdrîs olursın
Gehî Ya’kûb gehî Circîs olursın
Geh odı Halîl’e gülşen idersin
Geh özün zerrede pinhân idersin
Gehî Yûnus ile batn-ı semekde
Gehî ‘asel olursın her petekde
Gehî Yûsuf ile Mısır’da sultân
Gehî Firavn ile Mûsâ’ya düşmân
Gehî Hızr u gehî İlyâs olursın
Gehî Mahmûd gehî Ayâs olursın
Gehî Nûh ile keştîde selâmet
Gehî münkir ile bile melâmet
Gehî koç ile İsmâil’e kurbân
Gehî emre mutî kim hükme fermân
Geh olur Hûd ile ‘uzlet idersin
Geh olur ki anı da mât idersin
Gehî Mansûr ile berdâr olursın
Gehî Dânâ ile defter olursın
Gehî geyik gehî nâfe gehî müşg
Gehî âşık gehî ma’şûk gehî ‘ışk
Gehî kamış gehî şekker olursın
Gehî sadef gehî gevher olursın
Geh olursın bu işlerden müberrâ
Gehî güneş olursın gâhî zerre
Gehî Mûsa ile sohbet-i hem-dem
Gehî ‘İsâ gehî Mesîh-i Meryem
Gehî Kayser gehî fagfûr-ı Çînsin
Ki olur yahından da yahınsın
Gehî Dâvûd olursın Gâh Süleymân
Gehî Husrev gehî Sam u Neriman

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Gehî Cimcime geh ‘adl-i Nûşirvân
Gehî Behram gehî Rüstem-i destân
Gehî ganî gehi fakîr olursın
Geh olur sırr içinde sırr olursın
Kamu nişân içinde bî-nişân sen
Dahı kim var hemân sensin hemân sen
Kamu ‘ayyârlarun üstâdı sensin
Bu cümle hikmetün bünyâdı sensin
Yaraddun yidi kat yiri mutabbak
Tokuz eyvan ki döndürür mu’allak
On iki burç yidi yılduz ki vardur
Bu çâr fasl ü gice gündüz ki vardur
Dahı bu dört anâsır ki bedendür
Bu altı cihet oldugı nedendür
Dahı ferşi öküz balıgı deryâ
Ol on sekiz bin ‘âlem tag beriyyâ
Dahı kürsî vü kalem levh-i mahfuz
Akarsular bunarlar yidi deniz
Sıratü’l-müstakim yevmü’l-kıyâmet
Soru hisâb bu cümle bahr-i hikmet
Dahı bu yidi Tamu sekiz Uçmak
Şâh u ferz ü fil ü ferzend-i beydak
Sidretü’l-müntehâ vü arş-i mecîd
Zebur u İncil ü Furkân u Tevrit
Dahı her bir felekde ki melek var
Tamam yirlü yirince ne gerek var
Dahı bu yidi gökdeki sitâre
Bular hükmün ile dün gün avâre
Bu cümle evliyâ enbiyâ mürsel
Dahı bu sa’âdet devlet ü ikbâl
Dahı her şuâra cihâna geldi
‘Âkıl irdügini lisâna geldi
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Dahı her âbid ü zâhid ki vardır
Bu cümle şeyh ü hem mürid ki vardır
Dahı tahte’s-serâ tâ-be Süreyyâ
Yaratulmış bu cümle dürlü eşyâ
Bu hikmetde bi-külli oldılar mât
Didiler ki âhir heyhât heyhât
Sıfâtun söylemekte oldılar lâl
Bilimezler ne hikmetdür ne pergâl
‘Âkıllar irdi cânlar yolda kaldı
Da’vâ kılanlarun fikri azaldı
Bu hikmetde ne küstah ya ne müştâk
Bu denizde ne keştî ya ne zevrâk
Velî Nebî bu yolda hayrân oldı
Kalan mahlûk kıyâs it kanda kaldı
Gök ehlidür ki yirde ola ol şâh
Yir ehlidür ki gökde togar ol mâh
Kamu eşyâ biri birinden ister
Biri bilmez ki kandadur bu ‘ayyâr
Yaratılmış kamu bilmez ne hâldür
Bu hâli ol bilür kim bî-zevâldür
Zira kim haddi yok bahr-i muhitdür
Hezârân ‘aklı bunda nâ-bedîddür
Gelen gördi ki hemân gök ü yirdür
Eger bin yıl olursa bir nazardur
Gice gündüz döner giçer bu gerdiş
Bilinmez ki ne hikmetdür ne cünbiş
Ne vakt düzüldi bu günbed-i gerdûn
Çü bilmezsin bârî dek dur i mecnûn
Dâim turmaz döner bu çarh-ı ezrâk
Tılısmı bü’l-‘aceb kârı mu’allâk
Ol üstad ki bu hengâmeyi kurmış
Hezârân hokkabâzun boynın urmış
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Odur her bir gönülde fikr ü tedbîr
Odur her bir kemândan atılan tîr
Odur her menzîlün de ibtidası
Odur her bir haberün intihâsı
Odur nakş u hayâl her bir sûretde
Odur lezzet olan kand u nebatda
Odur her ‘ayn içinde nûr olupdur
Odur her zerrede mestûr olupdur
Hemân yayına hem özidür üstâd
Odur âteş odur âb u hâk u bâd
Bu dört dîvâr içindeki çırâg ol
Dahı kim var yahın oldur ırag ol
Bu cümle ‘âlemün oldur hayâtı
Kamu andan bulup durur necâtı
Çün âdemsin beri gel hayvân olma
Bir avuç hâk içinde pinhân olma
Sana bir haberüm vardur işitgil
Eger bilürisen bana eyitgil
Elün tutdugı nedür bana söyle
Dilün söyledügin hikâyet eyle
Sebeb ne kim ayagıla yürürsin
Kulakdan işidüp gözden görürsin
Bu hikmet sen misin kimse mi vardur
Bana de kim bu haber ne haberdür
Bu teni geymedin kanda idün sen
Sûret miydün ya cân mı ne idün sen
Bilürsen bunı söyle bana abdâl
Nene gerek dahı bu güft bu kâl
Sana ben diyeyin bahr-i muhitsin
Çün özün ten bilürsin sen vücûdsın
Vücûddan câna dek bunca sefer var
Hezârân perdedir bunca haber var
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Tenün çün aslı bünyâdı türâbdur
Cân olmasa tenün işi harâbdur
Zi-nâdân ki teni bilmedi cândan
Avadanlıgı fark itmez yabândan
Sana dünyâ şîrîn geldi hoşaldun
Tama’ doldı içün ‘ışkdan boşaldun
Bu nefsün dilegin ‘ışk mı sanursın
Yoluna dön ki sonra utanursın
Ulular kılmadugı işi kılma
Sakın Şeytân bigi işün yanılma
Edebi sakla kim hâzırdur Allâh
‘Âlimdür ol habîrdür sümme v’allâh
Bu gafletde sen uyursın habersiz
Uyan ahî gözün aç iy nazarsız
Yören kend’özüne gör kim hâlün ne
Âhirün n’olısardur evvelün ne
Seni nefsün kemendi kıldı berdâr
Tutuldun çün ebed kaldun giriftâr
‘Aceb ki sûretün insâna benzer
‘Amelün dîv ile şeytâna benzer
Yiyüben etmegin tuzın basarsın
Kimesne ki sen anunla yârsın
Nişin konşuluga dogrı degülsen
Yolunca var eger egri degülsen
Dâ’im konşu haremin gözedürsin
Yani Hak sırrıla iş düzedürsin
Halkın ‘iyâline egri bakarsın
Yani ‘ârifligile göz kakarsın
Seversin bir dem ‘avret bir dem oglan
Tanrı’dan kork ahî âdemden utan
Malun fesâd yire harç idersin
Bu nefsün dilegün çok derc idersin
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Dahı erenlere münkir bakarsın
Gözün kördür nûrı yok kör bakarsın
Erenler hod sana senden yakındur
Yakın baksan cânundan dahı çindür
Velî sen baş göziyle taşra bakdun
Erenlerden özün ırak bırakdun
Nâgâh bir dem bir ‘azîz cân olursın
Gâhî hayvân ile hayvân olursın
Hîç yire ‘ömrüni telef idersin
Ma’nâsız da’vâyı güzâf idersin
Gehî kibr u kîn u ‘ucb u tekebbür
Hak’a âsî olursın ere münkîr
Gehî lâf idüben gögsün gerersin
Sakal sıgayuban bıyıg burarsın
Gâh olursın ‘âciz derdmend miskin
Ne hâcet kimseye yâ kibr ü yâ kîn
Gönül birdür karındaş Tanrı birdür
Tagılma her yana kim Hak hâzırdur
Ben söz bilsem sana bu sözi derdim
Gözün görmez seni yolca yedürdüm
Kuş dilin bilmezem ki söyleyeydüm
Süleymân bigi hoş seyr eyleyeydüm
Hakîrem fakîrem pîr-i mübîrem
Remiz ile sana hâlümi direm
Dâim kirpügün altından görenem
Cânun sevdügi karşunda duranam
Yidi kat yir benüm seyrangâhumdur
Tokuz felek dahı mülk ü câhumdur
Ay ü gün benim içün şem’ olupdur
‘Âlem gönlüm içinde cem’ olupdur
Egerçi bu sûretde pinhânem ben
Beni gören bilür ki ne cânem ben
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Kamu ‘âlem benem ben kamu ‘âlem
Bana kulluk ider bu cümle ‘âlem
Henüz yogidi evvel var idüm ben
Sır içimde nihân esrâr idüm ben
Âhîr olsa dahı bana ne noksân
Bana irmez hezâr hikmet-i Lokmân
Gehî taht-ı serâyam geh Süreyyâ
Geh olur ki benem bu cümle eşyâ
Geh oluram kamu ‘âlemde mevcûd
Gehî kamu gönül içinde maksûd
Gehî mescidler içinde hatîbem
Gehî kilisede büt ü salîbem
Gehî cehûdlara ser-i güsâle
Gehî meyhânede câm u piyâle
Bu görünen anâsır sûretümdür
Kamu ‘âlem benüm dolu zâtumdur
Hakîr nazar ile bakma i cüvân
Bu zât kadîm velî kim adum insân
Îmân ehli isen gümâna düşme
Yolı terk eyleyüp yabana düşme
Hele bu bunda kaldı bir beri bak
Eger ‘âkıl isen olmagıl ahmak
Benüm kıssama bir lahza kulak dut
Anun hakkı içün kim adı Ma’bûd
Bana bir hâl ‘aceb geldi cihânda
Bu kimdür söylenüpdür her lisânda
O kimse kim cihânı ma’mûr itdi
‘Aceb özin ne yirde mestûr itdi
Bu yirde mi ki ‘aceb ya felekde
Âdemde sır mı ki yohsa melekde
‘Aceb güneşde midür yoksa ayda
Bize de bu haberden ola fayda
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Yahud ılduz ile bile gezer mi
Vücûd mı cân mı ya ‘avret mi er mi
Yahud arşda mıdur bize haber vir
Kuş’am yokdur kanadum bâl û per vir
Bu yiri didiler ki yidi katdur
Anda nihân mıdur yoksa ezatdur
Ferşde midür öküzde ya balukda
Nered’olaydı yâ ahî salıkda
Bulardan ayru mekânı mı vardur
O da vücûd mıdur cânı mı vardur
Yogısa cümlesinde ol münezzeh
Türkce Tanrı adı ‘Arabca Allah
Yogısa söz midür ki dilde vardur
İlerüden işidilmiş habardur
Evel zamânda ki gelmiş âdemler
Bir ‘aceb dürlü fikir kılmış anlar
Dimişler bir evi yapmasan olmaz
Özi hod kendü kendüden yapılmaz
Âdem işlemese bitmeye her iş
Nice eyleyesin efsâne teşviş
Yiri gögi de bir üstâd düzüpdür
Anunçün şöyle bu ma’mûr durupdur
Benüm istedigüm ol kimsenedür
Odur bâkî kalan külli fenâdur
Bilürsen bunı söyle yâ müfessir
Budur derd ü hâlüm ne ola tedbîr
Anı sen gördün ise bir nişân di
Eger eşkere dimezsen nihân di
Görimeden dime yalan olursın
O kim şeytân didigün sen olursın
Bilimezsen fesâne dime dek dur
Muhammed yolıdur şartı yasakdur
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Öli halvâsı degül ki yiyesin
Kolayınca ne gerekse diyesin
Bu haber ol haberdür cân içinde
Diyen başın kodı meydân içinde
Bu sırrun perdesin her kim ki açdı
Anun dâr ipi boynına dolaşdı
Bu sır idi hemân yine sır oldı
Anun fâş oldugı kendiye kaldı
Zîrâ bu hazîne genc-i kadîmdür
Bu gencün sâhibi Hayy ü ‘Alîmdür
Hezâran hikmet ü tılsım ü perde
Bu gencün kapusında her dîvârda
Bu sırrı fâş iden geçdi başından
Elin öz kanıla yudı yaşından
Zihî hazne zihî bâb ü zi miftâh
Zihî perde zihî halvet zihî şâh
Zihî deryâ zihî mevc-i dür-efşân
Zihî ‘ilm ü zihî delîl ü bürhân
Zihî hümâ ki gölgesi sa’âdet
Zihî milk-i imâret zihî üstâd
Zihî nûr ki ‘âlemler gark olupdur
Özü ferd-i ehâddür fark olupdur
Zihî sultân ki ebed ma’zûl olmaz
Zihî devlet ki hergiz zâ’il olmaz
Zihî tâlib zihî matlûb zihî hâl
Zihî kısmet zihî tâli zihî fâl
Zihî bâtın ki hergiz zâhir olmaz
Zihî zâhir ki ebeden sır olmaz
Zihî cân ki tene muhtâc degüldür
Kût-ı man’âdur ekmek aş degüldür
Beri gel iy tâlib söyle hâlün ne
Ne istersin digil kim ahvâlün ne
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Cihâna gelmegün neyidi maksûd
Ne işe virübidi seni ma’bûd
Sana secde nişin kıldı firişte
Bize de di sebeb nedür bu işde
Sücûd câna mı kıldı ya tene mi
Yohısa cân u ten yaradana mı
Âdem şeytân neyiçün ma’zûl oldı
İşi altun iken nişin pul oldı
Sekiz Uçmag ne sebebden bezendi
Yidi Tamuda od neyişe yandı
Bu ne hikmet bilür isen eyitgil
Eger bilmezsen bilenden işitgil
‘Aceb pergâl ‘aceb tertîb ‘aceb iş
‘Aceb hâldür ‘acâ’ib dürlü gerdiş
Gelen gitdi giden gelmez ne haldür
Bu hâli ol bilür ki bî-zevâldür
Gice gider gelür gündüz pey-â-pey
Döner devrân tolınur gün togar ay
Bu ne hikmet ne hâldür ‘akıl irmez
Nişânından nişân kimesne virmez
Bu hâli her ki bildi hâmûş oldı
Sanasın arslan öninde mûş oldı
Zîrâ bir deryâdur yokdur kenârı
Gavâs olan bulur bunda güheri
Tolu oldur kamu cihân içinde
Odur mûnis gönülde cân içinde
Kamu şekl ü sûretde revnâk oldur
Anı kim sizmeyesin mutlâk oldur
Neye kim bakar isen anda mevcûd
Neden kim ister isen anda maksûd
Odur bir katre sudan insân eyler
Odur hüsni latîf cismi cân eyler
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Kamu ‘âlem tolu oldur mâl-â-mâl
Odur kâle kâl olupdur hâle hâl
Ana her dürlü iş pinhân degüldür
Cân oldur ana kimse cân degüldür
Odur ay u güneşdeki tecellî
Kamu ‘âlem anun ile tesellî
Bu cümle ‘âlemün maksûdı oldur
Bu kamu bendenün ma’bûdı oldur
Odur vahdet gülistânı odur cân
Odur cân-ı cihân ü nakd-i insân
Odur her cem içinde şem olupdur
Odur nûr-ı basar u sem olupdur
Odur kim dil-ârâm u mihribândur
Gönül içinde sır cânda nihândur
Kamu ‘âlem anun ile müzeyyen
Odur gevher odur sadef odur kân
Odur kim cümle şeyde cân olupdur
Odur kim eşkere pinhân olupdur
Gül oldur bülbül oldur gülşen oldur
Top oldur çevgân oldur meydân oldur
Dahı ne var digil ki andan ayru
Kil nesne kim ola sultândan ayru
Kamu ‘âlem içindeki cân oldur
Bu kıssa vü hikâyet destân oldur
Odur vahdet gülistânında bülbül
Odur vuslat çemeninde biten gül
Gümân kılma ki gayrı yok cihânda
Odur genc-i nihân her bir vîrânda
Yidi kat yir anun ile sükûndür
Tokuz felek ana mest ü cünûndür
Anunla tâzedür her bir gülistân
Hüner anun odur sâhib-i meydân
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Odur cümle görinen nakş ü pergâl
Anundur ‘âlemi kâ’im tutan el
El ü ayak bu cümle dürlü endâm
Cân oldur anunıla kim urur dem
‘Âriflerden sorun bu ne dimekdür
Bu neye işâret ne söylemekdür
Yine vahdet gülistânı çîn oldı
Yine gönül âşüfte mecnûn oldı
Yine ol sâkî-i cân u dil-ârâm
‘ Âşıklara sunar tolu demâdem
‘Âşıklar mest oluban “yâ-hû” dirler
Lâ bilmezler hemân “illâ hû” dirler
Bu meclisde kimisi mest ü hayrân
‘Âşık katında ne dünyâ ne de cân
Kimi mest oluban börkin yitürmiş
Kimisi destârın kavvâla virmiş
Kimi nâmûs şîşesin daşa çalmış
Kimisi kilimini suya salmış
Kimi sarhoş olup eyler hây u hûy
Ya’ni dir ki bu ne hâldür haber duy
Kimi meyhânede serdih olupdur
Kiminün işi dün gün âh olupdur
Kimisi bir hîçe satmış cihânı
Kamu terk eylemiş sûdı ziyânı
Kimi ma’şûk ile sohbet-i hemdem
Kimisi kim ‘âkıldur şöyle sersem
Kimisi bî-haber kendü hâlinden
Bî-hod u mest olup kalmış yolından
Kimi yol eridür menzili gözler
Özinden pîşvârun izin izler
Kimi dün gün ta’âte meşgûl olmış
Kimisinün du’âsı makbûl olmış
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Kimi dünyâda bir etmege muhtâc
Kiminün başına devlet kodı tâc
Kimi kuldur kimi sultân olupdur
Kiminün yatagı külhân olupdur
Bu meclisde kamu ‘âlem harîfdür
‘Ârifleri tanur sâkî ‘ârifdür
Nice kim söyleyeyin söz öküşdür
Didiler sözin azı özi hoştur
Benüm hikâyetümi bir işitgil
Benüm n’ola hâlüm bana eyitgil
Cihân hengâmesinde kalmışam ben
Melâmet tablın irden çalmışam ben
Bu nefsüm hevâsında kul olup men
Ne bellü altunam ne pûl olup men
Beni bu hâm hayâl yoldan çıkardı
Yolı varan yol ile togrı vardı
Müsâfir dervîşem gezdüm cihânda
Teferrüc eylemişem her mekânda
Âdem kanda ki var bu bir âdemdür
Resm ü ‘âdetleri ayruk ‘âlemdür
Mâ-tekaddem ki yol varmış erenler
Bî-nişândan bize nişân virenler
Cihân içinde câna kalmayanlar
Cihân sevdâsına baş salmayanlar
Olar kim kend’özini bildi tahkîk
Özin bilene didiler muhakkık
Özin bilen bilür cân neye dirler
Nemiş insân ü hayvân neye dirler
Âşık Paşa Hocâ Attâr u Sa’dî
Bular kim bulmış idi her murâdı
Biri her bir haber virdi bu yoldan
Ne kim bilmiş idi bildügi hâlden
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Velî ‘aceb haber söylemiş Attâr
Kim sırrı gönül içinde esrâr
Attâr kim bu Mantık’ı o düzmiş
Kuruda istemiş deryâyı yüzmiş
Dimiş ki Kâf tagında bir ulu kuş
Anı gören özin kılur ferâmûş
Sîmurgun mekânı kûh-ı Kâfda
İşidildi bu haber her tarafda
Bu cümle kuşlarun sultânı oldur
Kamu ansuz sûretdür cânı oldur
Otuz bin kuş anı isteyi gitdi
Kalanı yolda kaldı biri yitdi
Yiten gördi cemâli âyinedür
Bakan öz sûretin gördi ya nedür
Hemân öz nakşıdur gördügi anda
Ne kim gördi anı söyledi bunda
Budur Mantıku’t-Tayr’un işârâtı
Ne vardur dahı bu sözden murâdı
Bakan gözgide öz nakşını gördi
Nişân sorana nişân anı virdi
Olar kim yol varup menzile yitdi
Bu sözi söyledi bunı işitdi
Giden gitdi gelecek hod gâ’ibdür
Bu demdür dem bize bu dem nasîbdür
Bu dem idi o demde söylenen dem
Nazar eyle ki bu demde ne var kem
Benüm hikâyetümi bir işitgil
Benüm n’ola hâlüm bana eyitgil
Müsâfir dervîşem gezdim cihânda
Teferrüc eylemişem her mekânda
Var idi bir hâcetüm ol sebebden
Gezerdüm bu cihânda dâ’imâ ben
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Nâgehân bir şâra yitdi seferüm
Kulak dut bana bir işid haberüm
‘Acâ’ibler öküş gördüm o şârda
Anı ki görmemişdüm her diyârda
Nâgâh menzil ucı ol şâra yitdüm
Tefekkür eyledüm kendüme gitdüm
Gönül eydür bana bu şâra girgil
Dervîşsin karnun aç bir pârsâ urgıl
Yüz urdum ki girem bu şâr içinde
Teferrüc eyleyem ne var içinde
Nâgâh bu kal’adan bir kimse çıkdı
Nazar kıldı bana üstüme bakdı
Bana sordı ki ne yirden gelürsin
Nedür nakdün ne satarsın alursın
Didüm ki gelişüm dünyâ evinden
Kaçuban gelmişem dünyâ dîvinden
Destûr var mı ki bu şâra girem ben
Teferrüc eyleyem yine varam ben
Didi otur varam sultân katına
Bu hâli ‘arz idem ben hazretine
Destûr olsa gelem sen de göresin
Neyise maksûdun bunda göresin
Didügi yirde bir zamân oturdum
İçeri vardı yine geldi gördüm
Didi ki destûr oldı gel içeri
Teferrüc eyle bu şârı bâzârı
Çü destûr virdiler içeri girdüm
Özüme yörenüp ‘aklumı dirdüm
Görürem bir ulu şârı mu’azzam
Ana nisbet degül ne Mısr u ne Şam
Yidi yüz yitmiş yididür mahlesi
‘Âleme tolmış o şârun gavgâsı
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Üç yüz altmış altı çarsûdur bâzâr
Her ne ki vardur cihânda anda var
On iki burc u bedeni var tamâm
Dört yüz kırk dört sipahî saklar müdâm
Yarusından yukarusı burc u bâr
Yidi kat gökdür dimişler ihtiyâr
Üstine yapmış bir ulu künbedi
‘Arşa nisbet itmiş anı üstâdı
Aşagusı ferşdür öküzdür balık
Deryâdur yildür hemân budur salık
On iki kapudur üç kat bârdur
Vardur ol şârda her dem vardur
İki direk üstinedür bünyâdı
Şöyle bünyâd itmiş anı üstâdı
Çok ‘acâ’ibler o şârda görmişem
Varuban sultâna yüzüm sürmişem
Nâgehân sultâna irişdi yolum
‘Arz kıldum sultâna külli hâlüm
Ne idüm evvel bu demde hem neyem
Diledüm sultân katında söyleyem
Nirede konup nireye göçdigüm
Niye kalup yolda neden geçdigüm
Diledüm sultân katında söyleyem
Şöyle muhtasar hikâyet eyleyem
Sultânı gördüm unutdum kendözüm
Kıyâs it kim nirede kaldı sözüm
Katre ‘ummâna yiticek ne kala
Katre kalmaya hemân ‘ummân ola
Zerreler güneş nûrıyla eşkere
Güneşün nûrıyla olmış âvâre
Kanda güneş olsa zerre andadur
Güneş olmasa görinmez kandadur
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Ancılayın oldı benüm de hâlüm
Zerreyidüm güneşe yitdi yolum
Hasbeten-li’llâh bu sözi dinlegil
Maksûdı nedür bu sözün anlagıl
Teferrüc itdüm tamâmet ol şârı
Kûşe vü mahalle çârşû bâzârı
İçeride taşrada her ne ki var
Hoş teferrüc eylemişem ihtiyâr
Gördüm ol şârda bu cümle ‘âlemi
Ne ki var ‘âlem içinde tamâmı
Ancılayın oldı benüm de hâlüm
Zerre idi güneşe yitdi yolum
Nice gördüm dinlegil kim söyleyem
Sana ol şârı hikâyet eyleyem
Şîşede gözgü düzerler şöyle tûb
Bir latîf yirde asarlar anı hûb
Her ne kim ol gözgüye karşu durur
‘Aksini ol gözgü içinde görür
Ol şârun anun bigidür misâli
Bünyâdı şöyle düzilmiş evvelî
‘Arşı gördüm şöyle durmış ser-nigûn
Çarhı gördüm ki dönerdi dün ü gün
Gökleri gördüm mutabbak bir kal’e
Ay u gün ılduzlar olmış meş’ale
Burçlara bakdum ârâste pergâli
Âyinede ma’lûm oldı eşkâli
Yidi kat yir şöyle deprenmez turur
Deryâlar cûşa gelüpdür mevc urur
Şeş cihet her ne ki var durur tamâm
Gözgü içinde görinür ve’s-selâm
Evvel âhir her ne ki var cümlesi
Görinüpdür gözgüde sermâyesi
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Çünki irişdi seferüm ol şâra
Ne ki var ol şehr de gördüm eşkere
Budur ol şârun sıfâtın söyledüm
Velî yüz binde birin şerh eyledüm
Zîrâ kim ‘aklum irişmez deryâdur
Yir ü gök anun katında zerredür
Müsâfirem şöyle bir şâr görmişem
Anla ki bu yolda neye irmişem
Anı görelden hal oldı müşkilüm
Özümi bildim ü anladım hâlüm
Özümi bildüm ki neyem iy ‘azîz
Özini bilen olur ehl-i temîz
Vücûdum zerresi yitdi güneşe
Nûrı dutdı cihânı başdan başa
Katre ‘ummâna yiticek ne kala
Katre ‘ummân küllisi yeksân ola
Bu ne dimekdür bilürsen söylegil
Bana bu hâlden hikâyet eylegil
Bilmesen dek dur fodulluk eyleme
Bilmedügin sözi zinhâr söyleme
Ana kim yitmedün elün sunmagıl
Sınacak budaga zinhâr konmagıl
Sırrunı söyleme sakla nâşîden
Kim diye sıddîk sözini işiden
Bitmiyecek yere tohum ekmegil
Boynunı sun yola başun çekmegil
Yol ile var kim iresin menzile
Dilegün kadrüni bilenden dile
Yolunı gözle yolundan çıkmagıl
Sil bigi kanda gerekse akmagıl
Yarasa güneşe karşu uçmaya
Yahşılıkdan kimse hergiz kaçmaya
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Saksagan şahbâza karşu durmaya
Dânâ katında nâdân dem urmaya
Bülbülün leglek degüldür harîfi
‘Ârif olan kişi bilür ‘ârifi
Her dikende gül-i nesrîn bitmeye
Nakş olan gönülde hergiz gitmeye
Altuna altun didiler pûla pûl
Saga sag didi ulular sola sol
Her gönül mahrem-i esrâr olmaya
Cehl olan ‘ışkdan haberdâr olmaya
Her sıgırdan istemegil ‘anberi
Yolula gel yola gezme serserî
Zühd ile zerk-i sâlûsluk satmagıl
Kalp olur altuna bakır katmagıl
Ulu katında fodulluk eyleme
Sözüni bişürmeyince söyleme
Serçe bülbül karga şâhbâz olmaya
Her kişi şâh ile hemrâz olmaya
Sevdigüne karşu zinhâr çatma kaş
Ululara serkeş olma çekme baş
‘Âkıl olan câhile baş koşmaya
Bilmezin işine bilen puşmaya
Her gönülde sırr-ı esrâr bitmeye
Dünki dem bugünki deme yitmiye
Ugrıya ısmarlamazlar hazneyi
Beslesen şâhbâz ola mı kargayı
Evliyâ bilür bu yolda menzili
Hâll idüpdür zîra kim her müşkili
Evliyâ hakkına münkir olmagıl
Bî-nasîb bed-baht müdebbir olmagıl
Erenler sakkâla dimez er diyi
Er olan terk ide cümle sevdâyı
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Er olan iki cihâna kalmaya
Zîra er çindür sâlûsdan olmaya
Evliyâdur cümle sırrun defteri
Er olan bilür hemân yine eri
Evliyâya münkir olma iy bahîl
İkrâr eyle imânun ola hâsıl
Sûretün âdem velî kim cünbişün
Deprenicek dîve benzer her işün
Toprak ol ‘ucb u tekebbür eyleme
Hadden artuk keleciyi söyleme
Kanda bir miskîn görürsen dut elin
Böyle varmışlar bu yolı evvelîn
Gel gül ol bu yolda diken olmagıl
Yol varan miskîne düşmân olmagıl
Bülbül isen gülsitâna gel beri
Cânı ko bile cinâna gel beri
‘Işkı bul ki irişesin menzile
Hâll idegör kalma yolda müşkile
Tuz etmek hakkı sakla iy safâ
Tâ ki hoşnûd ola senden Mustafâ
Öz işini kimseye inanmagıl
Her kişinün gönlini bir sanmagıl
Degirmene varan ögütdi unın
Evde oturup nöbet sürmek niçün
Sencileyin kim ‘akıl kanda ola
Kısmeti ezelde degdi her kula
Bir güneşdür ki cihâna nûr virür
Tedbîründe fikrüni takdîr virür
Zîrâ kim takdîre bagludur her iş
Nakş u pergal gice gündüz yay u kış
Ortada sermâye birdür cümlenün
Ol durur zevk ü safâsı her cânun
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Cümle eşyânun gönülde sırrı ol
Başda devleti gözinde nûrı ol
Cümle vücûd cânı oldur iy hâbib
Oldur ehl-i nasîbe degen nasîb
Oldur ahî Ahmed’ün alnunda nûr
Oldur ahî Eyyüb’e şükr ü sabûr
Oldur ahî Yûsuf’a hüsn ü cemâl
Ya’kûb’a oldur firâk u hem visâl
İsâ’nun dilinde du’â ol durur
Ölüyi zinde kıluban kaldurur
Ol idi Mustafâ’daki mu’cizât
Anun ile topdoludur her bilâd
Evvelidi tevbe eyledi Âdem
Müşerref anunladur her makâm
Evvel âhir hemân oldur her hüner
Dahı kim vardur degül iy merd-kâr
Yola gel şeytâna nöker olmagıl
Pîr dutungıl hudâ-perver olmagıl
Pîr gözün açup yolunı göstere
Seni bu yanlış hayâlden kurtara
Pîri olmayan irişmez menzile
Pîr gerek kim âyinen her dem sile
Pîr sana bildüre sana sen nesin
Sen nesin nedür dilegün kandasın
Gözün açıla göresin sultânı
İnsden fark eyliyesin hayvânı
‘İlm-i şerî’atı bildüre sana
Azuban tagılmayasın her yana
Bilesin kim ne dimekdür şerî’at
Neyimiş bu orta yirde baglı sed
Pîr sana erkân-ı salât bildüre
Îmân İslâm farz u sünnet bildüre
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Çünki bildün şerî’at nedür tamâm
Tarîkât yolında koyasın kadem
Pîr sana bildüre nedür tarîkât
Dahı tarîkât içinde her sıfât
Tarîkât dimek ‘Arabca yol durur
Yolula var kim tarîkât ol durur
Zeni ferzendi atayı anayı
Terk ide koya bu cümle kavgayı
Her ne ki pîr dir ise anı duta
Tâ kim irişe bu yolda maksûda
Zişt-i mel’ûn u tekebbür olmaya
Miskîn ola cehle magrûr olmaya
Pîr ne dir ise işide sözini
Hâk ide pîr kademinde yüzini
Pîr yolında yüzini döndürmeye
Anda kim bakmışdı gözin ırmaya
Pîr ana hakîkatını göstere
Tâ’atı yolda yazıla deftere
Her ne kim pîr dise andan çıkmaya
Cehd ide bu yolda gönül yıkmaya
Kanda kim baksa pîrin hâzır göre
Her kime bakarsa anı Pîr göre
Şöyle kim birlige yite pîr ile
Ol pîr ile bir ola birbir ile
İkilük kalmaya çün birlik ola
Birlik içinde temîz dirlik ola
Çünki pîri hoşnûd ola kendüden
Ol kişi bu kez uyana uykudan
Gözi açıla göre kim iş nedür
Âşikâr görmek neyimiş düş nedir
Şerî’at bile tarîkât anlaya
Hakîkat pîri ne dirse dinleye
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Her kime kim ola bu üç hâssiyet
Şerî’at u tarîkât u hakîkat
Ma’rifet anda biter kân ol durur
Ma’rifet cevheri ma’den ol durur
Yol eri oldur bu yolda yol varan
Yol eridür yolsuza yol gösteren
Ma’rifetdür yol erinün hüneri
Ma’rifeti olan er bilür eri
Ma’rifeti olmayan hayvân olur
Fi’li İblîs sûreti insân olur
Ol haber yitdi bu kez geldün pîre
Pîrlik oldur yolsuza yol göstere
Sakalı aga dimezler pîr deyi
Pîrlik oldur terk ide her sevdâyı
Pîr gerek kim kendüyi bilmiş ola
Gönli içinde Hak’ı bulmış ola
Kalmaya bu dört kapuda müşkili
Pîr gerek kim söyleye cümle dili
İlm-i ledün ne dimekdür pîr bile
Pîr gerek tâlibün âynesin sile
Tâlibe göstere matlûb kandadur
Pîr dimek uşbu haberdür pes nedür
Pîr diyü çok yaşa dimezler ahî
Pîrlük oldur bilmiş ola ol şâhı
Pîr ü mürîd tâlib ü matlûb hemân
Cümle bir noktadan oldu iy filân
Evveli bir nokta idi kâ’inât
Nokta içinde açıldı her sıfât
Nokta çünkim çekilüp oldı Elif
Elif üç harf oldı dinle iy harîf
Degme harfün üstine bunca haber
Söylenür cümle cihânda âşikâr
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Bu yolun içinde delîl söz durur
Cümle bu dirlikden asıl söz durur
Söz degül mi âyet-i Kur’ân yire
Tanrı söyledi evel peygambere
Söz ile bildürdi Ahmed bu yolı
Söz ile bitdi her işün evveli
Söz ile ma’lûm olupdur mertebe
Söz bilüp söz anlayana merhaba
Söz ucından ‘azîz olur her kişi
Hem yine sözden harâb olur işi
Bunca hikmet ‘ilm ü kitâb söz durur
Dahı ne var ortada hep söz durur
Söz bilendür kendü hâlin anlayan
Ne bilür sözi duşına banlayan
Sözine bakup bilürler âdemi
Söz durur fark ide puhteden hâmı
Tâlibe matlûb hemân söz bildürür
Söz içinde sırr ile râz bildürür
Söz ile âşikâr oldı gizlü râz
Söz durur ortada hem nâz hem niyâz
Sözi söyleyen özidür dinlegil
Sözine kend’özi nedür anlagıl
Ol durur söz kim bilesin hâl nedür
Bir elifden bunca kîl u kâl nedür
Bir elifdür aslı cümle varlıgun
Her ne ki var yârlıgun agyârlıgun
Elif içinde açıldı her hüner
Ne ki var elifden oldı âşikâr
Elifi bilen bilür ki iş nedür
Togup ölmek hikmet-i gerdiş nedür
Âdemün evvel nedendür bünyâdı
Nicesi bünyâd idüpdür üstâdı
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Evveli bir nutfedendür dinlegil
Nutfenün aslı nedendür anlagıl
Nutfe aslı dürlü ni’metdür hoca
Ni’meti yir bu âdem irte gice
Çünki âdem yidi dürlü ni’meti
Nutfe cem’ oldı bu kez gör hikmeti
Çünki cem’ oldı âdemün biline
Yine bir bakgıl bu nutfe hâline
Anda kalmadı yine kıldı sefer
Ana haznesine düşdi ihtiyâr
Çünki düşdi hazneye nutfe biter
Dinlegil kim ne imiş iş bu haber
Çünki yitdi nutfe baglandı sûret
Nutfe gitdi âdem oldı bu kez ad
Çünki âdem oldı şekli sûreti
Haznede kaldı yitince sâ’atı
Çün sâ’ati yitdi taşra çıkdı ol
Çıkuban dünyâ yüzine bakdı ol
Bakdı gördi dünyâ ‘aceb gülsitân
Reng reng şekle tonadur her zamân
Gitdi kış yaz geldi bu kez oldı yay
Güz gelür döner bu yıl on iki ay
Her fasılda göresin ki kâ’inât
Baglanur bir dürlü ayruksı sûret
Yidi yılduz kullık ider oglana
Ya’ni ki mutî’ olupdur sultâna
Her birisi kullugın eyler tamâm
Bu kez oglan tutar ayruksı makâm
Üç yıl üstine geçer oglan büyür
Hikâyet bu kez nicedür dinle bir
Baba ana dir bu kez söyler olur
Bardagıla su virür kulluk kılur
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Sevgisi düşer atası gönlüne
Atası da mihrin arturur yine
Bir zamân bu resme varur ol kişi
Yine dinle ki nice olur kişi
Geçdi oglanlık yigit oldı tamâm
Tanır oldı hayr u şerr ü hâs u’âm
Bitdi yigitlik bu kez dutdı kemâl
Dünyâ içün eyler oldı kıl u kâl
Bir zaman dahı yigitlik devrânı
Geçdi yakındur göçüser kervânı
Yigitlikde geçdi ‘ömri bir zamân
Vaktine pîrlik irişdi nâ-gehân
Pîrlik irişdi tamâm oldı işi
İşi bitdi gitmek oldı ol kişi
Ol kişi bundan gider olsa yine
Cem’ olanlar yine yiter aslına
Aslına yiter kavuşur cem’ olan
Yine şem’a vâsıl olur şem’ olan
Bin sözi bir söz idüben söylese
Güci yiten şöyle takrîr eylese
Kalmasa kendü yolında nesneye
Virmese başun bu kurı kavgaya
Kend’özini bilmiş olsa ol tamâm
Keşf olurdı ana her dürlü makâm
Yol erinün dirlügi temîz gerek
Cân içinde ‘ışk yolunda iz gerek
‘Işk odına yana cümle varlıgı
Yola dogrula koya ‘ayyârlıgı
Lâf idüben kend’özini satmaya
Hakîkat ‘ışka mecâzı katmaya
İzzete kalmaya koya şöhreti
Vahdete yitüre yolda ‘uzleti
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‘Ömr-i hâsılun telef eylemeye
Bî-hûde söz sakına söylemiye
Söyler olsa tevhîd ola her sözi
Tevhîd ehline kul ola kend’özi
Kaynaya velî ki hergiz daşmaya
Kendü haddinden aşurı aşmaya
Tanrıyı hâzır göre bu ortada
Tevâzu’ eyleye bilişe yada
Cehd ide kimseye gayrı bakmaya
Bekleye hadd ü kanûndan çıkmaya
Yola boyun vire ser-keş olmaya
Vesvâs-i şeytâna yoldaş olmaya
Yol erine sor ki bilür yol nedür
Bu yolun içinde sag u sol nedür
Yol eri bilür ki nedür hayr u şer
Yol içinde neyimiş ‘ayb u hüner
Yol erinün ayagına toprak ol
Yol erine küstâh olma müştâk ol
Yol dimeklik yol erinün dirligi
Yol eri ol ki bilesin erligi
Yol eridür bu yol içinde çırâk
Yol eri yoluyla varur yola bak
Yol eri oldur ki câma kalmaya
Bî-nişân ola nişâna kalmaya
Yol eri tek ide cümle varlıgı
Bu yola lâyık dirile dirligi
Çünki dirlik tamâm oldı oldı er
Mu’teber oldı bu yolda mu’teber
Erlik oldur duta birlikde makâm
Dimeye birlik yolında hâss u ‘âm
Bir göz ile baka cümle varlıga
Katmaya kalpı hakîkat dirlige
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Cümlenün üstine toga gün bigi
Bir yire baka dâ’im Mecnûn bigi
Çünki birlikde tamâm oldı işi
Bil hakîkat evliyâdur ol kişi
Ana sor bu Hak yolını ol bilür
Cümle mahlûkun hâlini ol bilür
Zîrâ Keşşâfü’l-Kulûb’dur evliyâ
Özini tahkîk bilüpdür evliyâ
Özini bilen bilüpdür Tanrıyı
Tanrıyı bilen koyupdur gayrıyı
Ol kişidür ki dimişler yol eri
Ana sor kim ol görüpdür dilberi
Dâ’imâ dilber ile hem-demdür ol
Yol içinde meş’aledür şem’dür ol
Nûrı anundur ki dutmış ‘âlemi
İrte getürmiş gidermiş ahşamı
Yol varana delîl oldur iy dede
Kamunun çırâğı oldur ortada
Yahtusı aya güneşe nûr virür
Gölgesi hümâyı gamdan kurtarur
Bu kamu eşyâdan asıl ol durur
Ol durur insân-ı kâmil ol durur
Anı görsen kademinde kurbân ol
Dîv degül seg hayvân olma insân ol
Zîrâ insândur kamunun maksûdı
İnsânun gönlinde iste ma’bûdı
Yirde durup göge bakma iy gâfil
Özüne yören ki sendedür delîl
Ol ki istersin cihân da sendedür
Ol ki söyler her lisân da sendedür
Sendedür cümlesi ne var dünyâda
Sen sana nişe gâfilsin iy dede
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Sen seni bilsen bilürdün sultânı
Sende bulunurdı gevher ma’deni
Zihî hayf ki bilmeyesin sen seni
Şöyle serserî sürersin devrânı
Özüne yören iy gâfil kandasın
Gördügün var mıdır sultân mahlesin
Kanda gördün anı bana söylegil
Beni bu ma’nâ hvânında toylagıl
Bize ma’nâ şerbetinden sun kadeh
İçelüm bu gönlümüz olsun ferah
Bu deme yitince geçdi sâl u mâh
Niçeye denlü çeküpdür diye âh
Sad-hezâr ortada geçdi ay u yıl
Tâ ki ma’nâ’ âşıka oldı hâsıl
Çün gönülde bitdi ma’nâ bostânı
Cânda çîn oldı açıldı gülşeni
Gayrı gitdi ma’nâ kaldı cânda pes
Cân u gönül ma’nâdan geydi libâs
Cân ilini tutdı ma’nâ leşkeri
Gönüle yazıldı ma’nâ defteri
Ma’nâsuz nesene yokdur dünyâda
Kulluk eyle kim bilesin üstâda
Ma’nâ nedür sana üstâd bildüre
Ma’nâda sohbet-i vahdet bildüre
Ma’nâdan sen de haberdâr olasın
Ma’nâ berâtunda defter olasın
Gönlün içinde bite her dürlü kân
Bî-nişândan sende bulına nişân
Nefesün ölmiş kişiye cân ola
Nazarın dertlüyi derdden kurtara
Böyle olmak ister isen iy kişi
Ma’nâ ile işlegil her bir işi
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Gâfil olma nâ-gehân kervân geçer
Şöyle sen yurtdan kalursın bî-haber
Cân bâgında gülsitân ol gel beri
Cânı ko bile cânân ol gel beri
Kerkes olma yol içinde şâhbâz ol
Şâh kolına kon şâh ile demsâz ol
Dilkü bigi bakma sakın arslana
Tûtî yir şekkeri virme hayvâna
Yapalak şâhbâz şikârın dutmaya
Karkara lokmasın serçe yutmaya
Eşegi gülşen içinde baglama
Gevheri harmühre bigi çaglama
Bir yiri gözetgil olma hercâyî
Ko başundan bu fuşâret sevdâyı
Bu yolı bilmez kişiye sormagıl
Uşanur şîşeyi taşa urmagıl
Kend’özüne gel tagılma aç gözün
Ol ki dirsin sen özün sensin özün
Ol ki dirler ‘ilm-i ledün sendedür
Evvel âhir kâf ile nûn sendedür
Sendedür cümle ‘âlemün varlıgı
Cümlenün sensin yazılan yarlıgı
Kâ’inatda ne ki vardur sende var
Anda ki var dirler ol hem sende var
Senün içün gülsitân oldı cihân
Müşerref senün iledür her mekân
Hûr-ı cennet senün içün intizâr
İhtiyâr sensin cihânda ihtiyâr
Çarh-ı felek senün içün deprenür
Varlıgun cümle cihânda söylenür
Cümle varlık sende cem’ oldı yahın
Bu yol içinde olasın ehl-i dîn
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Sûret ü şeklün âdemdür sen nesin
Bir uyan sil ahî gönlün âynesin
Gözün aç bak gör cihânda hâl nedür
Ortada dönen bu mâh u sâl nedür
Gice gündüz ne içün döner felek
Ya bu yirler ne sebepden durdı dek
Togup ölmek gelüben gitmek nedür
Yolda kalmak menzile yitmek nedür
Nice sözdür ikrâr u inkâr dimek
Yâr dimek ne neyimiş agyâr dimek
Yidi Tamu sekiz uçmag oldugı
Hayr u şer hesâbı sormak oldugı
Büthâne Ka’be dimegün maksûdı
Söyle ki neymiş ziyânı vü sûdı
Bir denizdür sad-hezârân mevci var
Bir geyükdür yüz bin avlar avcı var
Gökde yılduz çok velî birdür güneş
Sad-hezârân nakş u sûret bir nakkâş
Bir çırâkdur sad-hezârân pervâne
Sad-hezârân dürlü kuşdur bir dâne
Bir pâdişâhdur hezârân mülki var
Hezârân dürlü sadefdür bir güher
Sad-hezârân dürlü çiçek bir çemen
Hezârân dürlü metâ’dur bir dükkân
Develer çokdur deveci bir durur
Bir gönülde bunca hikmet sır durur
Cümle nakşun bir kişidür üstâdı
Bir elifdür bu cihânun bünyâdı
Bir elifden âşikâr oldı cihân
Ne ki var elifden oldı cism u cân
Yirde gökde her ne ki var cümlesi
Bir elifdür ortada sermâyesi
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Cümle dilde söylenen bir söz durur
Her sözün içinde yüz bin yüz durur
Her yüze baksan hezârân dürlü hâl
Her hâlün içinde gizli bin hayâl
Her hayâl içinde yüz bin perde var
Degme bir perde hicâbdur sad-hezâr
Sad-hezâr perdeyi yırtar ‘ışk eri
‘Işk erine degdi ma’nâ defteri
‘Işk eri şem’-i delîldür ortada
Şefi’ oldur cümle bilişe yada
Cümle sırrun defteridür ‘ışk eri
Deryâdur ışk eri dutmaz murdârı
‘Işk eri ilm-i ledüne haznedür
‘Işk eri cümle ‘âleme âynedür
‘Işk eri cümle ‘âlemde gülsitân
Gülsitândur ‘ışk erine her mekân
‘Işk eri ol kim bilesin ‘ışk erin
‘Işk eri bilür bu sırrun defterin
‘Işk eridür yol içinde ihtiyâr
‘Işk eri olmaya degme kûr ü ker
‘Işk eri gönlinde sırdur gizlü râz
‘Işk eri iki cihânda ser-firâz
‘Işk eridür bahr-i muhîtde neheng
‘Işk eri katında birdür sulh u ceng
‘Işk eri cân-ı cânândur ‘ışk eri
‘Işk eri cevher-i kândur ‘ışk eri
‘Işk erinün etegin dut ‘ışkıla
Kim ilesin ‘ışk nedür kıldan kıla
‘Işk eri yolında câna kalmaya
Nâmı terk ide nişâna kalmaya
Zîra kim ‘ışkdur kamunun bünyâdı
Evvel ‘ışkı bünyâd itdi üstâdı
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‘Işk ucından uhûr oldı kâ’inat
‘Işkıla olsa hâsıldur her murât
‘Işkı bilen hall idüpdür müşkilin
‘Işk eri söyleyibilür ‘ışk dilin
‘Işk gülistânında diken olmaya
‘Işk eri işine pişmân olmaya
Cümlesi kuldur bu ‘ışk sultân durur
Ma’mûli ‘ışk bâzârında cân durur
‘Işk eriysen cânâ kalma gel beri
Geç ko bu vîrâna kalma gel beri
Gözün aç bak kim göresin hikmeti
Elde iken yile virme fursatı
Çarh-ı felek gör ki dün ü gün döner
Gösterür her dem bir ayruksı hüner
Kimini devlet atına bindürür
Kimini tahtdan aşaga indürür
Kimün elin dutar iltür menzile
Kimünün işini salmış müşkile
Ganî iken kimisin eyler fakir
Kimini civân idüpdür kimi Pîr
Kimini topraga düşse kaldurur
Kimüne tabl-ı melâmet çaldurur
Kimin ‘âkıl iken eyler dîvâne
Kimi bu mihnet okına nişâne
Bu felegün gerdişidür ki döner
Kimi çıkar yukaru kimi iner
Kim gelür beş gün cihânda eglenür
Kimi hocadur kimisi beglenür
Kimi eydür ki benümdür milk u mâl
Kimi bu gaflet içinde pâymâl
Kimisi külli dutam dir dünyâyı
Başarur her dem bu yanlış sevdâyı
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Kimisi bildi ki cihân hîç durur
Kimseye sinmez agulu aş durur
Kimün ‘ömri hîç yire oldı telef
Kimi de bu kibr ü kînden sîne-sâf
Kimisi yinile geldi meydâna
Hoş gelür kendüye çeng u çegâne
Kimine şîrîn gelüpdür bu cihân
Kime dikendür kimine gülsitân
Kimisi terk eylemişdür varlıgı
Bir lokum bir hırka kılmış dirligi
Bu cihân bâkî degüldür pâydâr
Sûret ü nakşı hayâldür serbeser
Sen bu hâlden bir haberdâr olmadun
Uyudun gafletde bîdâr olmadun
Bilmedün ki bu ne hikmetdür ne hâl
Neyimiş ortada dönen mâh u sâl
Bu sitâre gökde niçün seyr ider
Bu güneş kandan gelür kanda gider
Ne içün döner felekler turmadın
Dün ü gün yürür bu sular sürmedin
Deryânun dâ’im nedendür cünbişi
Neyimiş maksûd felegün gerdişi
Evvel âhir ortada varlık nedür
Asl ü fer’ ü yârlık agyârlık nedür
Zâhir ü bâtın dimegün maksûdı
Neyimiş söyle ki ziyânı sûdı
İkilik ne birlige yitmek nedür
Hâmûş olmak dimek işitmek nedür
Nice sözdür ikrâr u inkâr dimek
Pîr dimek ne neyimiş agyâr dimek
Yirde gökde cümle cism ü cân nedür
Âşikâr ne var di kim pinhân nedür
Sâhibi kimdür bu cümle pergâlün
Ya senün nedür âhirün evvelün
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Sen nesin şöyle mücerred söylegil
Nitelügünden bize şerh eylegil
Sen hemân od u yil toprak su mısın
Dahı nesnen var mı hemân bu mısın
Sen nesin kend’özini bil iy gâfil
Gaflet uykusından uyan bir ayıl
Gözün aç bak ki güneş togdı güneş
Sırr-ı ezel ‘ıyân oldı şöyle fâş
Birlik içinde bulındı câna yol
Hakîkat külli nûr oldı sag u sol
Sâye kalmadı güneş toldı cihân
Bir vücûd oldı misâl-i cism ü cân
İkilik kalmadı külli oldı bir
Birlik oldı çi ganî vü çi fakîr
Zerre içinde görindü âfitâb
Âşikâr oldı güneş gitdi hicâb
Külli tevhîd oldı sözi her kulun
Tesbîhi Ene’l-Hak oldı bülbülün
Külli gül oldı vü diken kalmadı
Rûşen oldı nesne pinhân kalmadı
Nakş u sûret gitdi ‘iyân oldı cân
Genc açıldı külli kat’ oldı vîrân
Nûr u zulmet birlige yitdi tamâm
Birlik içinde bir oldı hâs u ‘âm
Dahı hîç cihânda gayru kalmadı
İkilük bir oldı ayru kalmadı
Ten ü cân birlikde eyledi karâr
Birligi kıldı kamusı ihtiyâr
Birlik oldı il emîndür töre tüz
Birlige yitdi kamu yahşı yavuz
Asl u fer’i bir şey oldı kâ’inat
Küllisi bir oldı Arab Türk ü Tat
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Çiçây Arab Türk ü Tât durur
Birlik içinde kamusı mât durur
Çünki meclis tamâm oldı yatma tur
Külli nûr oldı ten ü cân külli nûr
Sâkî sultân oldı yatma iy civân
Kalma bu gaflet içinde bir uyan
Bir nazar eyle bak ahî dört yana
Bu ne gafletdür ki dolaşmış sana
Seni yolundan çıkarur dem-be-dem
Nefsi ulaldur velî kim ‘aklı kem
Kul edinmiş seni dün gün işledür
Bitmedin bir iş birine başladur
Kend’özine seni kul itmiş tamâm
İşledür kendü işini dem-be-dem
Boynuna düşmiş bu gaflet urganı
Seni komaz ki göresin sultânı
Kâfile gitdi tur yolundan kalmagıl
Fikri ko yanlış hayâle talmagıl
Yagmur igen eşek aksak yol uzak
Karnun aç tonun yukadur sen yayak
Külli ‘iyân oldı açıldı busun
Gürd bigi henüz komazsın nâmûsun
Karnun aç ise utanma söylegil
Neyise hâlüni ‘iyân eylegil
Eşegün çamura batmasun sakın
Etmegi yigil sakıngıl duz hakın
Yâra kardaşa hıyânet olmagıl
Eylük idene bî-minnet olmagıl
Görmedügün yire zinhâr atma daş
Ululara serkeş olma çekme baş
Kimsenün yolında kuyu kazmagıl
Yolunı gözle yolundan azmagıl
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Kem tama’luk eylemegil cân isen
Hayvân olma gel beri insân isen
Bir lisândan iki dürlü söyleme
Yâr isen yâra bahîllık eyleme
Kimsenün ‘aybın görürsen kılma fâş
Yolı arıt yola zinhâr dökme daş
Bir gönülde iki sevgü sıgmaya
İki dillüden safâluk togmaya
Hele bir sözdür ki sana söylerem
Anla ki neye işâret eylerem
Türkçe bilürsen beri gel bir çagır
Ol neyidi ki arada oldı sır
Ol ne yüzdür ki gören hayrân olur
Ol ne sözdür ki işiden cân olur
Ol ne denizdür ki dutmuş ‘âlemi
Ol ne sırdur ki geyüpdür âdemi
Ol ne sultândur ki dâ’im bâkîdür
Kimdür ol ortada her dem sâkîdür
Ol ne güneşdür ki zevâl irmedi
Ol ne hâldür kimse nişân virmedi
Bu ne meclisdür kurulmış şâhâne
Tolıdur cümle piyâle peymâne
Bu ne bârgâh u sâyebândur ‘aceb
Bu ne leşkerdür bî-hadd ü bî-hisâb
Bu ne ‘ışkdur ki ‘âlem oldı esîr
Bu ne şâhdur ne civân oldı ne Pîr
Bu ne gülşendür ki hergiz solmadı
Bu ne mâhdur ki gedilüp tolmadı
Bu ne cândur ki hicâb olmaz teni
Bu ne evdür ki sultândur mihmânı
Bu ne meydândur ki başlar oynanur
Bu ne zulmetdür ki ‘ıyân oldı nûr
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Külli başdan başa nûr oldı cihân
Gayrı ne vardur ki digil iy filân
Tag u taş cümle Ene’l-Hak söyledi
Söz dahı ol idi el-hak söyledi
İlm-i ledün toldı gönül haznesi
Canı ‘ıyân kıldı bu cân âynesi
Zâhir u bâtın bi-külli oldı Hak
Çi cây-i în ü înest zîk u zâk
Hakîkat oldı ki sultân bendedür
Ne ki var ‘âlemde yeksân bendedür
Gün bigi rûşen görindi gizlü sır
İkilük gitdi aradan kaldı “Bir”
Birlik oldı il emîndür töre düz
Birlik ehli turdı birlikden temîz
Nûr görindi geçdi zulmetün çagı
Nûr ile ârâste oldı cân bâgı
Ber-ser oldı tâlib u matlûb hemân
Her şeye yitdi hayât-ı câvidân
Câvidân oldı ebeden cümle şey
Çünki mevcûddur kamuda bile Hayy
Ber-ser oldı evvel âhir ne ki vâr
Ne Ene’l-Hak kaldı ne Mansûr ne dâr
Şeytânun kalmadı fendi fitnesi
Oldı bir gitdi ikilük kavgası
Küfr ü îmân vâhid oldı bir yire
Çün bâtıl gitdi Hak oldı eşkere
Yire göge toldı bu birlik nûrı
Bir vücûd oldı misâl-i yaş u kurı
Hâzır u gâ’ib birikdi oldı bir
Birlik içinde ne mürîd ya ne Pîr
Sûrete baksan hezârân dürlü hâl
Ma’nâya gelsen hayâldür öz hayâl
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Reng reng dönen bu sûret şeklidür
Sıfâtı bi-külli nûrdır külli nûr
Gel beri aldanma nakş u hayâle
Kalma bu lezzet-i şekker ü bala
Giç ko bu dünyâ vü ahret kavgasın
Sırr-ı ebed sendedür sen kandasın
Baş göziyle görmek olmaz sultânı
Cân göziyle bak ki göresin anı
Yorganun kadar uzatgıl ayagun
Söz işit sagır degülse kulagun
Kimseye kem nazarıla bakma sen
Gönlüni sâf eyle tutma intihân
Fil yükin karunca çekmek ne muhal
Yirde durup göge bakmak ne hayâl
Gel beri iy kem ‘âkıl u bî-haber
Gözün aç kalma feşâr-ender-feşâr
Azıgun düz yaragun eyle tamâm
Puhte gel bu ‘ışk yolında olma hâm
Yoluna bak ayagun daşdan sakın
Sırrunı sevdügün kardaşdan sakın
Her şem’i görürsen olma pervâne
‘Işkıla gelgil gelürsen meydâne
Her çiçegün kohusı müşgîn degül
Her kişi yolında ehl-i dîn degül
Degme daş lü’lü ü şehvâr olmaya
Akîk ü kehrübâr gevher olmaya
Her kişi şâh ile olmaz hem-nişîn
Düşmâna ısmarlamazlar dost işin
Niçe bu ‘illet u gafletde esîr
Dutulup kaldun yolundan sen ahîr
Ey gâfil ki sen bu cihânda dâ’im
Büt idinüben taparsın zer ü sîm
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Büt-perest hergiz müselmân olmaya
Büte tapan ehl-i îmân olmaya
Nite kim zâhir büte tapan kişi
Sûretâ büt düzmiş altun gümişi
Dün ü gün tapar ana ma’bûd diyü
Kaldugum yirde elümi dut diyü
Göresin altun gümişdür tapdugı
Secde kıluban ayagın öpdügi
Îmân ehli büte hergiz tapmaya
Başını vire yolından çıkmaya
Sen eger Muhammedîsen gel beri
Büt-perest olma kesegör zünnârı
Nemrûd olma İbrahîm ol İbrahîm
Rencûr olmagıl hakîm olgıl hakîm
Yol içinde muhannes olma er ol
Ebu Cehil olma zinhâr Hayder ol
Cümle pergâl senün içün uşdadur
Hikmet ile her biri bir düşdedür
Kamu varlukdan murâd insân durur
Kamusı sûretdür insân cân durur
İnsân idi kim sücûd kıldı melek
Kaçan insân ola degme hâr hâşek
Degme kişi içebilmez peymâne
Degme kişiyi mi korlar gülşene
Degme gönülde bu hikmet bitmedi
Her kişi er menziline yitmedi
Her kişi büt sıyup zünnâr kesmeye
La’l ü cevâhir ola mı her kaya
Degme mukallid ne bilür tevhîdi
Çünki cân degül bu yolda maksûdı
Her gönülde ma’rifet keşf olmaya
Her kişi ‘ömrinde lezzet bulmaya
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Her haristânda tâze gül mi biter
Hüner ehline yaraşur her hüner
Her pâdişâh adl u insâf bilmeye
Her kuşun gölgesi humâ olmaya
Her kişi vezir ola mı sultâna
Her bî-hüner giribilmez meydâna
Her kişiye sorma tevhîdden haber
Anlagıl ‘aklın var ahî ol kadar
Her vîrânda istemegil genci sen
Ma’rifet söyleyibilmez her lisân
Her kişi yolda cânından geçmeye
Her hâsis hakkı bâtıldan seçmeye
Dünyâ bir köhne ribâtdur hîç ü hîç
Hîç olursın hîçe kalma giç ü giç
Sen nesin nedür dilegün bak u bak
Nice bu tabl u nakkâra tak u tak
Nice bu ‘işret tena’um hay u hay
Seyl gider yirinde kalur çay u çay
Nice bu köşk ü serây ü milk ü mâl
Nice bu sensin sen ü ben kîl u kâl
Nice bu nukl-i şarâb u tena’’um
Nice bu hikmet-i şerbet iy hakîm
Nice bu savul yorut u hay u huy
Nice bu dilber-i mahbûb hûb-rûy
Nice bu fikr u fesâd ü hâm hayâl
Nice bu gerdiş-i devrân mâh u sâl
Nice bu mutrib kavvâl u hengâme
Çîst în berâî çi buved în heme
An ki bûd ender serây-ı lâ-mekân
Hemân üst evvel ü âhir câvidân
Ol ne meydür ki humâr olmaz kişi
Ol ne eşyâdur ki yokdur gerdişi
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Ol ne denizdür ki cûşa gelmedi
Ol ne vahdetdür ki kesret olmadı
Ol ne sırdur ki nişânı bî-nişân
Ol ne sözdür anı söyler her lisân
Ol ne şahbâzdur şikâr eyler cânı
Ol ne sultândur gönülde seyrânı
Ol ne evdür dost olupdur mihmânı
Ol ne dostdur ‘âlemün cümle cânı
Ol ne gönüldür ki dâ’im fikri Hak
Hakkıla birlikde dâ’im ittifâk
Ol ne pinhândur ki günden eşkere
Ol ne hikmetdür ki sıgmaz deftere
Ol ne hüsn ü zîbâ gülistân durur
Hur u melek hüsnine hayrân durur
Ol ne ma’dendür ki anda cân biter
Rence şifâ derdlüye dermân biter
Ol ne dilber dil-ârâmdur iy ‘aceb
Cemâlin görmek sevâb-ender-sevâb
Anı gören yokluga saydı varın
Kalemi sındurdı sildi defterin
Çünki birlik güneşi togdı tamâm
Aşkâre rûşen görindi her makâm
Her makâmda ne ki vardur eşkere
‘Iyân oldı perde açıldı zirâ
Sultânı gönül içinde bildiler
Velîkin gönül içinde buldular
Güneşün yüzinde kalmadı bulut
İbrahîm eşkere oldı sındı büt
Cân bagındagı gülistân oldı çîn
Cân u gönül cânâna oldı yahın
Ten götürdi cân yüzinden perdeyi
Cânânun burcında togdı cân ayı
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Ten ü cân cânâna birlik oldılar
Birlik içinde câna yol buldılar
İkilik mülkini ‘ışk kıldı harâb
Cân u ten hâne bir olsa ne ‘aceb
Çünki güneş togdı mat oldı meş’âl
‘Iyân oldı hüsn ü zîbâ hadd ü hâl
Dilberün yüzinden açıldı nikâb
Cân gözinde kalmadı hergiz hicâb
Cân gözi gördi ki cânân kandadur
Bildi bî-nişâne nişân kandadur
Kend’özine geldi fârig oldı cân
Cân bu ten içinde oldı bî-nişân
Âşikâr tendür görinen cân nedür
Ten bir evdür evdeki mihmân nedür
Aç gözüni yırt bu gaflet perdesin
Tâ ki sende bulına İslâm u dîn
Degme yil önince pervâz urmagıl
Özini bilmeze haber sormagıl
Emânetse yâyı satma kimseye
Sermâyen varısa gelgil ortaya
Kimsenün ‘aybını görürsen bakmagıl
Şart-ı edebdür edebden çıkmagıl
Erlik oldur ki düşenün dut elin
Anla her işün ahîrin evvelin
Kendü ‘aybını bilenler oldı er
Ne bilür ehl-i hüneri bî-hüner
Daş dokınmasın sakıngıl kandîle
Her işi işlersen işle ‘ilm ile
Hüner ehlin bul hüner ögren hüner
Tâ kim olasın bu yolda mu’teber
Kend’özinden kimsene yol varmadı
Yol bilene yoldaş olan ırmadı
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Yol bilendür kendü hâlin anlayan
Yol bilene hâl ‘ıyân-ender-‘ıyân
Yol bilen katında söyle yol sözin
Tâ ki sözün sınmaya ola bütün
Yolsuza söylemegil yoldan haber
Bilemez çi seng-i hâra çi güher
Her metâ’ın ıssı bilür kıymetin
Zîra bahâsın virüp aldı satın
Güneş öninde delîl olmaz meş’âl
Arslan öninde çetüke ne mecâl
Zerreyi güneşe nisbet eyleme
Gevhere boncuk bahâsın söyleme
Ululardan nasîhat eyle kabûl
Tâ ki mahfilde olasın pür-usûl
Kil satana kimyâdan sorma haber
Hîç yire niçün çekersin derd-i ser
Karganun şekker degüldür lokması
Her başun kaçan bir ola sevdâsı
Bellût agacında hurma bitmeye
Serçe şâhbâzun şikârın dutmaya
Âdem oldur nûrı zulmetden seçe
Cân ola bu nefs dileginden giçe
Katranı gülbeşekere katmaya
Kimyâyı hurde-furûşa satmaya
Sırrını gönül içinde saklaya
Hadden aşmaya edebin bekleye
Kibri terk ide tekebbür olmaya
Gaflet uyhusında rencûr olmaya
Gel bu nâmûs şîşesini ur daşa
Tâ ki iltesin bu ‘ışkı sen başa
‘Işk ile yırtgıl bu arun perdesin
Bilesin bu ‘ışk neyimiş sen nesin
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Gel berü kalma bu dünyâ nakşına
Tâ ki ırakdan gelesin yakına
Pamık içinde kaçan gizlene od
‘Işk bir oddur pamıga benzer vücûd
Her gönülde ‘ışk kaçan dutdı mekân
Kanda pinhân ide genci her vîrân
Her çiçegün kohusı müşgîn degül
Her kişi ‘ahdinde kavli çin degül
Her makâmun bir ‘aceb menzili var
Her hâlun yanında bir müşkili var
Her kişinün mertebesi bir degül
Her vîrâne gencile ma’mûr degül
Her gönülde Hak kaçan dutdı karâr
Hâssiyetde bir mi ola nûr u nâr
Her cânun menzili cânân olmaya
Her dikende gül-i handân olmaya
Cümle eşyâ bir güneşden aldı nûr
‘Âşıka her kanda tursa oldı Tûr
Her gönülde dürr-i vahdet bitmedi
Hikmet ünin her kulak işitmedi
Her sadefde mi biter dürr-i yetîm
Bakır ile bir mi olur zer ü sîm
Her gönülde sırr-ı vahdet pür degül
Degme bir cân ‘ışkıla ma’mûr degül
İki cihân ‘ışkıla tutdı karâr
‘Işka esîrdür benüm tek sad-hezâr
Cümle maksûd ‘ışkıla oldı hâsıl
‘Işk çırâgından uyandı her delîl
‘Işka esîr oldı cümle ins ü cân
Cânun aslî maksûdı ‘ışkdur hemân
Kendü hâlünden vâkıf olgıl vâkıf
Bu hâl içinde geçersen zî-hayıf
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Sen özüni ten bilürsin ten misin
Ten ü cânsan küllisi yeksân mısın
Bil ahî özüni tensin âynesin
Ten ü cânsan küllisi yeksân nesin
Dâ’imâ gönül hayâl-ender-hayâl
Gözün aç kılma bizümle kîl u kâl
Sen bizi Cennet’e da’vet eyleme
Efsâne kıssa hikâyet eyleme
Ger bilürsen Hak nedür bildür bana
Tâ ki cânum kurbân idem ben sana
Bana söyle ki ne imiş hak bâtıl
Hak nedür bâtılı bilmekdür asıl
Her kişi kim hakkı bâtıldan seçer
Ana dimişler bu yolda gerçek er
Gel beri altuna katmagıl bakır
Gaflet ile cân yüzin eyleme kir
Vaktı bekle fursatı virme yile
Tâ bu zincîrde olasın silsile
Kendü hâlünden gâfil olma gâfil
Tâ ki sana rûşen ola hak bâtıl
Uyana cân zulmet içinden çıka
Rûşen ola âşikâr Hayyu’l-bekâ
Feth ola ana bu devlet kişveri
Kân ola gönlinde ma’nâ defteri
Cem’ ola anda mekân u lâ-mekân
Gül ola anun katında her diken
Cismi kalmaya bi-külli cân ola
Katre iken nâ-gehân ‘ummân ola
Cennet ola ana cümle kâ’inât
Gönli içinde yazıla her sıfât
Mülk-i vahdetde ulı sultân ola
Teni külli cân cânı cânân ola
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Cevherî ola bile her cevheri
Fark idebile ‘akîkden gevheri
Degme bir nâşîye sırrın açmaya
Ne ki Hak fermân kılursa kaçmaya
Oynaya ‘ışk meydânunda başını
Yandura ‘ışka içini taşını
Her sözi bişüre andan söyleye
Nişânın ol bî-nişândan söyleye
Bile kim cânân ne imiş cân nedür
Orta yirde görinen nişân nedür
Terk ide külli bu dünyâ mülkini
Îmân ile ma’mûr eyleye dîni
Katresin ‘ummân içinde gark ide
Özini cümle ‘âlemden fark ide
Cân ola bi-külli teni kalmaya
Bî-nişân ola nişânı kalmaya
Zerresi gün bigi ola yahtulı
İsâ nefesli ola Ahmed hûylı
Gönlü sırr-ı ma’den-i esrâr ola
Cânı vahdet ‘ilmine defter ola
Her bir işe sabr ide Eyyûb bigi
Gözleri yaşlı ola Ya’kûb bigi
Hulkı Muhammed bigi şîrîn ola
Her ne ki söylerse sözi çin ola
Bir nefesde bin ‘ibâdet eyleye
Her sözi mîzâna tartup söyleye
Hikmet ile baka her neye baka
Çırâgın hikmet çırâgından yaka
Zâhir içinde bâtını nûr ola
Cismi vîrân kend’özi ma’mûr ola
Bu nişânı kimde görsen bil yahın
Oldur er dutgıl etegin öp elin
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Başını ko ayagı topragına
Cânunı yandurgıl ‘ışkun dâgına
Ne kim ol söylerse oldur söz hemân
Gâfil olma ana gâfil iy filân
Cümle ‘âlem cism ü sûret cândur ol
Cân içinde gevher-i rûşendür ol
Gün bigi belli cihânda ol kişi
Âşikâr eyler anı her gerdişi
Bu cihân halkı içinde sırdur ol
Sad-hezâr âdem içinde birdir ol
Her kişi ne bile kimdür er kişi
Er kaçan ola cihânda her kişi
Er bilür kimdür cihânda evliyâ
Hümâ gölgesi degüldür her sâya
Evliyâ gönlinde oldı Hak nihân
Evliyâdur tâlibe matlûb hemân
Her kime kim evliyâ oldı delîl
Dünyâda âhretde olmaya zelîl
İmânı nûrı tecellî eyleye
Söylese her sözi hikmet söyleye
Nûr görine çünki zumetden çıka
Şükr ü minnet eyleye her dem Hak’a
Hâlis ola er ya dirlikden geçe
Temyîz ide hakkı bâtıldan seçe
Kalmaya gönlinde hergiz gayr-ı Hak
Bir çırâgından uyana bin çırâg
Sa’âdet mülkine yite devleti
“Lâ havfe aleyhim” ola âyeti
Cânı ‘ışk nûrıyıla ma’mûr ola
Nirde turursa ol ana Tûr ola
Ma’nâ defteri cânında cem’ ola
Uyana bu ‘ışk çırâgı şem’ ola
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Kalmaya gönlinde ayruk yad hayâl
Irmaya anı yolından mülk ü mâl
Hak kala kend’özi gide ortadan
Divşüre gönlüni yanlış sevdâdan
İkilikden birlige yakın ola
Nefsi mazlûm kendi ehl-i dîn ola
Yüzine açıla cümle gülsitân
Gül katında kalmaya hergiz diken
Cümle eşyânın cânı ola cânı
Gün bigi eşkere göre sultânı
Ol ola kamu ‘âlemün maksûdı
Göreler anun yüzinde ma’bûdı
Her nefesi bin İsa’ya cân ola
Bin Mûsâ sırrında ser-gerdân ola
Hikmetinde mat ola bin Eflâtun
Sırrı içinde biline kâf u nûn
Yir ü gök öninde ser-gerdân ola
Degme bir katresi bin ‘ummân ola
Ay u güneş nazarında şem’ ola
Zâhir ü bâtın katında cem’ ola
Ol sıfâtlu insânı görsen habîb
Kurbân ol kim derdüne oldur tabîb
Cânunı andan dirig eylemegil
Anı söyle dahı söz söylemegil
Anı söyle kim hemân oldur murâd
Anunıla ‘ıyân oldı her sıfât
Her sıfât içinde zât oldur hemân
Vir karâr anun iledür cism ü cân
Cânı cihânun dimişler ol durur
Sultân oldur kamu ana kul durur
Kamu sultânlarun oldur sultânı
Ol kişidür ki geyüpdür insânı
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Oldur ahî aslı fer’i insânun
Gulgule kılan içinde her cânun
‘Âlemün maksûdı oldur pes hemân
Oldur ahî ol bî-nişândan nişân
Sa’âdet mülkinde melik ol durur
Hüsn ü ‘ışk ‘âşık u mâ’şuk ol durur
Sen anı görmek dilersen gel beri
Ne içün şöyle gezersin serseri
Hîç yire ‘ömrün telef oldı telef
Şöyle mi sandun cihânı sen güzâf
Gözün aç bir ögüni divşür yâra
Nakdüni aldurmayıgör ‘ayyâra
Ne içün şöyle gâfilsin sen ‘aceb
Niçe bu gaflet içinde hurd u hvâb
Niçe bu çarhıla ser-gerdân gönül
İnsân isen olmagıl hayvân gönül
Nice bu ‘illet-i gaflet ‘izz-i nâz
Kılmadun hergiz cihândan ihtirâz
Dünyâ lezzetinden eylegil hazer
Bir haberdür işidürsen muhtasar
Dünyâ bir hîç nesne durur kalmagıl
Cânunı mihnet odına salmagıl
’Âkıl isen terk idegör dünyâyı
Gel beri çekme bî-hûde sevdâyı
Uyuma gaflet içinde bir uyan
Ne yatursın çünki göçdi kârbân
Bir turugel ‘aklunı divşür yâre
Aldanup kalma yolundan bî-çâre
Dünyâ çok senün bigiler aldadı
Lakabı kulmaş yalancıdur adı
Kanı şol kim dünyâda sultân idi
Hükmi içinde ‘âlem hayrân idi
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Yidi iklim dopdolu idi adı
Dünyâdan almışlar idi murâdı
Dünyâ âhir anlara gör n’eyledi
Gitdi anlar ortada kaldı adı
Dünyâ ribât ehl-i dünyâ kârbân
Her ki kondı göçiserdür iy filân
Dünyâ bir görgeç evidür bir nazar
Dünyâya gelen yine kıldı güzer
Hep bilürler dünyânun hâlin ‘ayyâr
Dünyâda kimsene kılmadı karâr
Bir nazarda her ki gördi anladı
Neyimiş dünyâ dimegün murâdı
Dünyâ dimekden murâd dünyâ mıdur
Yohsa dahı bir ayruk nesne midür
Bir beri gel ‘aklunı dir başuna
Bir nazar eyle içüne taşuna
Dünyâya gelmekde murâd mâl degül
Sen sen ü ben ben ü kîl u kâl degül
Murâd oldur kim bilesin Hak nedür
Her nefesde dem-i Ene’l-Hak nedür
Degme bir eşyâda bir cân oldugı
Her gülün yanında diken oldugı
Her sadef içinde bir dürlü güher
Her güher mevzûn u hûb u mu’teber
Degme bir zerre içinde bir güneş
Nakş içinde eşkere oldı nakkâş
Katrenün içinde deniz oldugı
Degme bir cihetde bir yüz oldugı
Degme bir vücûdda bir dürlü sûret
Her sûret içinde bin dürlü sıfât
Her sıfât içinde yüz bin dürlü hâl
Her hâl içinde ‘akıllar pây-mâl
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Sad-hezârân ‘akl ü pergâl cism ü cân
Bu nişân içinde olmış bî-nişân
Bu deniz mevcinde mahv oldı ‘âlem
‘Arş u kürsî yir ü gök levh ü kalem
Bu nişândan kimse nişân virmedi
Kimsenün ‘aklı bu sırra irmedi
Evliyâ enbiyâ bunda oldı mât
Degme bir sûret içinde bin sıfât
Her sıfâtda dahı bir özge hayâl
Her hayâl içinde yüz bin dürlü hâl
Birisi hergiz birine benzemez
Nice kim fikr eyleyesin çok u az
Çün sûret nakşında budur hâlimüz
Ma’nâya kaçan irüşür elimüz
Çünki bu nakş arada oldı hicâb
Nakkâşı kaçan görevüz biz ‘aceb
Bu hâl içinde kamu eşyâ tamâm
Bilimezler mât olupdur hâs u’âm
Kimse bilmez bu ‘aceb pergâl nedür
Bu ‘aceb sun’un Sâni’i kandadur
Kamu ‘âlem cüst ü cû eyler velî
Bu ne hâldür kimsenün irmez eli
Mât olupdur vahş u tayr u ‘akl u cân
Bu sıfâtı söyleyibilmez lisân
Bir âdemün mikdârı belli ola
Bu pâyânsuz bahr içinde ne bula
Gel beri da’vâ-yı güzâf eyleme
Kadarunca söyle artuk söyleme
Vâcib oldur kim bilesin mikdârun
Mikdârunca söyleyesin haberün
Dükkânunda gör ki sermâye ne var
Sermâyence eyleyesin sen bâzâr
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Ma’nâsuz söz söylemekden ne hâsıl
Ma’nâsuz da’vâyı terk it iy ‘âkıl
Bir sözi söyle ki aslı çin ola
Yol içinde menzili yakın ola
Gel beri işün hâsıl eyle bugün
Sen bugün yarın diyince geçdi gün
Sen uyursın geçdi ‘ömrün kârbânı
Senün ile bile gelenler kanı
Kanı şunlar ki cihânda vâr idi
‘Akl içinde tertîbi tayyâr idi
Cihânı dutmışlar idi ser-be-ser
Bana di kim kançarı vardı bular
Ol pâdişâhlar kanı kim leşkeri
Feth idüp tutmışlar idi kişveri
Anları gör kim ahîrî n’itdiler
Bir nazar dünyâya konup gitdiler
Dünyâda bunlar sana örnek yiter
Dünyâ içün çekmeyesin derd-i ser
Anı iste kim ana yokdur zevâl
Neye gerek zen ü ferzend milk ü mâl
Ol ayun bedrine hilâl iremez
Hîç ana noksân ü melâl iremez
Fânî olmakdan münezzeh ol kadîm
Ol Kerîmdür ol Rahîmdür ol Hakîm
Evvel âhir hemân oldur pâdişâh
Ana ne leşker hâcetdür ne sipâh
Andan artuk kimse var mı dünyâda
Gözüni bir sil yine bak iy dede
Milk içinde topdoludur ol gafûr
Ay u güneş dahı andan aldı nûr
Bu felekler döndügi oldur sebeb
Oldur ahî cümle bâb ‘ilm ü edeb

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Cümle bu yirler anun ile mukîm
Kıymeti andan bulupdur zer ü sîm
Arş u kürsî levh ü kalem bu sıfât
Anun ile kâ’im olmış kâ’inât
Hemân oldur cümle şeyde deprenen
Fikr idüp her bir lisânda söylenen
Her ki kend’özini bildi sor ana
Bu nişândan ol nişân vire sana
Kend’özin bilen bilür kimdür Hak’ı
Bu denizde ol düzüpdür zevrakı
Ol kişidür yol içinde Hak-şinâs
Cân ile ana ‘âşıkdur ‘âmm u hâs
Sûretâ şekl-i âdemdür kend’özi
Hakkı görür açılupdur cân gözi
Şerî’atde külli işi ber-kemâl
Tarîkatda ol kişidür ehl-i hâl
Hakîkatda külli Hak’dur pes hemân
Ma’rifeti kendüye yiter nişân
Ehl-i kıble secdeyi ana kılur
Cümle bu sırrun sıfâtın ol bilür
Ol bilür ki her işün aslı neden
Ne kişidür söylenüben söyleden
Kâf u nûndan ‘âlemi var eyleyen
Gökleri şöyle bî-karâr eyleyen
Yerleri depretmedin kâ’im dutan
Sunmadın eli bu cümleye yiten
İrteyi iltüp geceyi getüren
Sırr içinde nice işler bitüren
Her gönülde kaynayup hikmet olan
Hikmetinde kamu ‘âlem mât olan
Hüsn ile Şîrîn görinen Ferhad’a
Oldur ahî cümle varlık ortada
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Leylî’nün yüzinde hüsn ü hûb-cemâl
Mecnûn’a ‘ışk-ı hikâyet kîl u kâl
Şeytânun tâ’atini hîç eyleyen
Ahmed’e habîb diyüben söyleyen
Halîl’i Nemrûd odından saklayan
Yûnus’ı balık içinde bekleyen
Yahyâ’yı dünyâda her dem agladan
Eyyûb’un derdile bagrın dagladan
Mûsâ’yı şûride Mecnûn eyleyen
Circis’un hâlin diger-gûn eyleyen
Zerreyi gün bigi tâbende kılan
Pinhânî gencini vîrânda kılan
Cümle bu hikmetün aslı ol sabûr
Asl ü fer’ ü nakş u hayâl nâr u nûr
Ol ki görindi bu cümle gözlere
Ana ki ‘akl irdi geldi sözlere
Dört tabî’at altı cihet her ‘âlem
Buna pergâldür arada subh u şâm
Ziynet-i dünyâ kumaş altun u mâl
Et u ni’met aş u etmek yag u bâl
Bu haberler ki orada söylenür
Bu hayâller kim dâ’im fikr eylenür
Kamu bunlar nakş u sûret bir nakkâş
Zerreler içinde hemân bir güneş
Ol güneştür cümleyi rûşen kılan
Bu tılısmun adını insân kılan
İnsân oldur kim bile kend’özini
Hadd ile sala her aşun tuzını
Ulular katında toz eylemeye
Bî-hûde söz sakına söylemeye
Sapmaya dogrı yolını gözleye
Ulular vardugı izi izleye
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Her işi aslın bilüben işleye
Kaderince gele gelse ortaya
Yâr ile yâr ola agyâr olmaya
Sûreti âdem özi hâr olmaya
Her kim ol ister ise Hakk’ı bula
Ne ki gelse yolına Hakk’dan bile
Neye kim baksa Hak’ı anda göre
Gayrı terk ide demin Hak’dan ura
Bilişe Hakk’ıla nâşî olmaya
Âşinâ katında vahşî olmaya
Nefsine uymaya perhîz eyleye
İşini ‘akl ile temîz eyleye
Olmaya herbir nâşiyle hem-nişîn
Hakk’ı dâ’im ortada göre yakîn
Anı ki bulmışdur anı saklaya
Anı ki bulmadı dâ’im isteye
Her ki yavuzlık iderse eylük it
Yol erisin yolı gözle yolca git
Sûfî isen zikr ü tesbîh eylegil
Zâhid isen öz huzûrun beklegil
‘Âşık isen feryâd u âh itsene
Dervîş isen öz yolun gözetsene
Bülbül isen sana gülistân gerek
Tâvus isen seyrân-ı bostân gerek
Şâhbâz isen bu murdâr nendür senün
Kerkes isen üstine kon gövdenün
Tûtiyisen lâyıkun şekker ola
Karga isen maksûdun murdâr ola
‘Ârif isen her işün vaktini bil
Câhil isen nene gerekdür bahîl
‘Âkıl isen bekleyesin tertîbi
Deliyisen yabana sal mektûbı
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İnsân isen keleci birdür hemân
Hayvân isen otun otla iy filân
Kürd isen sovucak ayran içsene
Türkmen isen vakdi bilüp göçsene
Haramiysen yolda kervân gözlegil
Emînisen öz yolunı izlegil
Abdâl isen dünyâyı terk eylegil
Söyleyicek sözi hikmet söylegil
Gözlegil kalye pilavı kandadur
Kanda pilav olsa sen de anda dur
Bal u yag olsa sogandan ne hâsıl
Halvâ bigi nesne mi var iy ‘âkıl
Eti semiz olıcaguz keşkegün
Ne dadı vardur yimege düglegün
Herîse hoşdur yimege tanlacak
Üstine pâlûze yisem datlucak
Sarı pilavun çok olsa samsası
Bugranun kalaba olsa kalyesi
Dogrusu hoşdur boranı yimege
Her kişiye bir ulu gersen dege
Saklagıl her bir nâşîden büryânı
Etün ekmegün cânı vardur cânı
Tograma darı çöregin ayrana
Ayrana yigdür bal ile kaygana
Sogan arpa ekmegini Kürd’e vir
Öyüni oldur ol anı yahşi yir
Türkmen’e vir yahni ile yarmayı
‘Arab’un önine dökgil hurmayı
Aslını bilüben işle her işi
Tâ ki sonra çekmeyesin teşvîşi
Salıvermegil deveyi bostâna
Sıgırı niçün koyarsın harmâna
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Leylegün yiri degüldür gülsitân
Bülbüle gül degdi baykuşa vîrân
Kaçan öte saksagan bülbül bigi
Degme bir çiçek ola mı gül bigi
Her toprak kimyâ degüldür iy ‘âkıl
Bu meseldür ki hata kılmaz asîl
Âb-ı hayvân kaçan ola degme su
Ebleh olup gezmeyesin çû-be-çû
Her sadeften istemegil inciyi
Sermâyen kadar gözetgil assıyı
Degmegin demür pûlâd olmaz pûlâd
Yirlü yiründe yaraşur her ‘âdet
Kılıcunı teşbîh itme igneye
Kılıç işin igne kaçan işleye
Kuş degül n’ola uçarsa kelebek
Atıla kaçan bir olısar eşek
Kerkesün şâhbâza yokdur nisbeti
Cehle ne nisbet ‘âkıller sohbeti
Tavûsun niresi benzer kuzguna
Çetük arslan ile sunmaz bir hûna
Cânı sudur sudan ayrılmaz balık
Diri ola mı kıyâs it iy ‘âşık
Uşadursın çölmegi urma taşa
Sana ne sansan anı san kardaşa
Bir içüm suyun hakın bil Hak budur
Hak ki dirler hakîkat mutlak budur
Âyinen musaffâ eyle iy safâ
Ger umarsan yolda Ahmed’den vefâ
Kendü aslundan bitüpdür her dâne
Bir işâret hemân ola insâna
Hayvânun nesine gerek bu haber
Hayvân yig bin bu sözden bir füşâr
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Hayvânun maksûdı zîra cân degül
Cânı n’itsün çün kâmil insân degül
Ne dimekdür her ki bildi bu sözi
Kend’özini bilmiş ola kend’özi
Ana sor kim ol nişân vire sana
Bakıcak görebilesin her yana
Her bir işün aslını anlayasın
Fark ide cânun hümâdan sâyesin
Ne dimekdir Hâlık u mahlûk dimek
Yakın ırak var yok u az çok dimek
Gül dimegün maksûdı ne söylegil
Bülbülün hâlin hikâyet eylegil
Ne dimekdür sadef ü inci dimek
Yevm-i haşr u sırat-ı sencî dimek
‘Işk dimegün maksûdı nedür ‘aceb
Âşık u ma’şûk dimekden ne sebeb
Nice sözdür katre vü ‘ummân dimek
Bâg dimek ne neyimiş bagbân ne dimek
Hayr u şer dünyâ vü âhret neyimiş
Sen ü ben şâkird ü üstâd neyimiş
Neyimiş maksûd cihânda söylegil
Uş bu sûret cism ü cânda söylegil
Ne dimekdür vahdet ü kesret dimek
Bir vücûda iki dürlü ad dimek
Güneşi bulut içinde gizlemek
Altunun yüzine bakur yüzlemek
Kendü bigi insâna hayvân dimek
Ma’nâsız olmış kişiye cân dimek
‘Ayyâra aldurmak olur nakdini
Iraga iletmek olur yahını
Ol toz itmekdür bu vahdet meydânın
Hîç yire bozmakdur ‘ömri bostânun
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Bu hayâli eylemez insân olan
Dâ’imâ canânı gözler cân olan
Yol eri dâ’im gözedür menzilin
Yol varan kişiye sorar müşkilin
Ol sebebden yol eri olmışdur ol
Yol varuban menzilin almışdur ol
Ol bulupdur cân içinde maksûdın
Kendü nedür kend’özini bildi çün
Anladı bildi ki nedür kend’özi
Anun içün delîl oldı her sözi
Her nefesinden hezârân cân biter
Katresinden deryâ-yı ‘ummân biter
Zerresinden rûşen olur kâ’inât
Kend’özin bilmekdür aslı bu sıfât
Sûretâ cism-i âdemdür eşkere
Ma’nâsı dopdolu olmış her yire
Her yire kim sunsa irişür eli
Evliyâ tonında sırdur ol velî
Eşkere dervîş görinür ol kişi
Velî kim aslıyla işler her işi
Her işün aslını bilür hâl nedür
Nakş u sûret ne imiş pergâl nedür
Ol bilür Nakkâşı dahı sor ana
Bu sıfâtdan ol nişân vire sana
Fehm idersen sana delîldür bu söz
Görsedür ‘akluna yüz bin dürlü yüz
Hakk ile vuslata iltür cânunı
Kâ’im eyler ‘ışk ile îmânunı
Bitürür gönlünde dürlü hikmeti
Giderür komaz bu gayrı ‘illeti
‘Iyân eyler seni şöyle gün bigi
Sâfî eyler işüni altun bigi
Götürür perdesin açar gözüni
Dermân eyler derdlüye her sözüni
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Seni iltür biliş eyler sultâna
Küfrüni kesüben aşlar îmâna
Sûretin âyîne eyler cümleye
Görsedür seni bu cümle eşyâya
Nâ-gehân sultân olursın kul iken
Kızıl altun olur işün pul iken
Cân olursın cümle eşyâya tamâm
Eşkere seni tanurlar hâss u’âm
Nefesünden gevher-i vahdet biter
Nazarundan ma’mûr olur huşk u ter
İster isen buncılayın bir nasîb
Hakk’ı seven kişiyile ol habîb
Tûtyâ kıl ayagı tozın gözüne
Ögüni dir bir yören kend’özüne
Nice bir hayvân gezersin sen ‘aceb
Gözün aç Hak rahmetinden açdı bâb
Cümleye irişdi Hakk’un rahmeti
‘Âlemi gark itdi tevhîd ni’meti
Her şeye tevhîdden irdi fâ’ide
Yidiler ma’nâ hvânından mâ’ide
‘Âlemi dutdı bu günün şu’lesi
Her şeye dopdolu oldı sevdâsı
Her gönül içinde gizlendi bu sır
Her şeye rehber u mürşid dest-gîr
Her kişiyle yoldaş olupdur bile
Kıssa vü destân olupdur her dile
Hayâl ü sevdâ olupdur her başa
Her işe dahı bir özge kargaşa
Sa’âdet genci dolupdur her vîrân
Her vîrân gönül içinde bitdi kân
Ol hümâ bu kez görindi eşkere
Devleti gölgesi düşdi her yire
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Câvidân devlete yitdi her fakîr
Pâdişâh cümleye oldı dest-gîr
Bir güneşden rûşen oldı her diyâr
‘Iyân oldı eşkere her ne ki var
Misl ile bir oldı cümle kâ’inât
Birlik irişdi ikilik oldı mât
Eşkere açıldı birlik perdesi
‘Âleme dopdolı oldı kavgası
Bir yakadan baş çıkardı cümle şey
Aslı fer’i birlik oldı kand ü ney
‘Âlemün yüzi yöneldi bir yana
Birlik oldı cümle varlık baksana
Cümle bu cism ü sûretün cânı bir
Yirde gökde cümlenün sultânı bir
Bir denüzdür ‘âlemi gark eylemiş
Cümle birlikden hikâyet söylemiş
Her agacun fer’i aslından biter
Aslını bilene yokdur derd-i ser
‘Âlemün maksûdı birdür pes hemân
Tevhîd oldı birlik ehline nişân
Reng ü bûyı birlik oldı cümle gül
Nedür ol kim bir ile ol bir degül
Cümle ‘âlem birden oldı perveriş
Hayr u şer birlige yitdi cümle iş
Birden artuk dahı ne var söylegil
İkilik ehli degülsen bir digil
Yirde gökde dahı kim var gayr-ı Hak
Gözlerün egri degülse togru bak
Kanı şol kim birlige inkâr ider
Âsân olmış işini düşvâr ider
Cehlile sarf eylemişdür ‘ömrini
Beri gelsün bir beri gel din anı
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Söyleye kim bu ‘aceb pergâl nedür
Orta yirde bunca kîl u kâl nedür
Ne dimekdür Tanrı dimek söyleyesin
Ahmed’ün hâlin hikâyet eyleyesin
Bize yahod velîden virsün nişân
Ortanundur söz degüldür imtihân
Aslı nedür ne dimekdür bu haber
Bize dahı söylesin ol ihtiyâr
Bu haberi bize beyân eylesin
Neyise sırrını ‘ıyân eylesin
Bilmese geçsün bu sözden ol nâ-dân
Divşüre tasın taragın ortadan
Açmasun ol ayıbı ki örtemez
Ol yüki götürmesün ki dartamaz
Agzına sıgar keleci söylesün
Bildügi kadar hikâyet eylesün
Eylemesün toz ‘âşıklar medânın
Yogısa disün görelüm bürhânın
Cümle eşyânun öninde bir çırâk
Birlik ortasında sıgmaz zîk u zâk
Birlik ehlinde bulındı bu nişân
Birlige birikdi cümle cism ü cân
Bir güneşden aydın olupdur ‘âlem
Birlik oldı kem ü bes ü puhte hâm
Bir çırâk nûrında cümle pervâne
Sala di gelsün bu cümle bir hvâna
Bir pâdişâhdur görinen bir sarây
Gâhi bedr ü gâh hilâldür bu bir ay
Bir vücûd oldı bu cümle kâ’inât
Birlige delîl olupdur her sıfât
Cümle ‘âlem bir sadefdür bir güher
Birlik oldı bir gör iy sâhib-nazâr

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Bir gülistândur hezârân dürlü gül
Bir yire geldi birikdi cümle yol
Birligi söyler birikdi cümle dil
Her gönülde bitdi birlikden hâsıl
Ol kişi kim bu haberi söylemiş
Bir ‘aceb vasfı hikâyet eylemiş
Kaygusuz Abdal dimişler bir fakîr
Kulak ol bir dem sözini dinle bir
Rûm ilinde Bekdâşîdür ol ‘âşık
Abdâl olmış cümle ‘âlemden fârık
Evliyâ oldı delîli bürhânı
İnsân-ı kâmilde gördi sultânı
Maglata dimiş bunı hoş söylemiş
Bir nice sözler beyânın eylemiş
Okuyanlar hayr ile yâd eylesün
Hû diyüben rûhını şâd eylesün
Söz budur kim söyledüm hatm-i kelâm
Vir resûlün rûhına yüz bin selâm
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Mefâ’îlün mefa’îlün fe’ûlün
Bu ‘ışk mevci yine başumdan aşdı
Sırum fâş eyledi râzumı açdı
Görindi ol kim ol ayn-ı bekâdur
Özin fâş eyleyüp özi çıkadur
107b

O güneş togdı ki hergiz tolınmaz
Gehî yavı varup gehî bilinmez
Dokuz eyvân yidi şem’-i münevver
Yidi kat yir yidi deryâ bu cevher
O sır kim nihân olupdur gönülde
O sır kim gulguledür cümle dilde
O deryâ kim ‘âlem mevcinde yeksân
O sûret kim felek nakşında hayrân
O sır kim şeytânı yoldan apardı
O ‘ayyâr kim tâcı başdan kapardı
O nûr kim güneş anun şemmesidür
O hokkabâz bu gönüller tasıdır
O geyik kim göbegi müşg ü ‘anber
O kamış kim içinde dolı şekker
O sadef kim tolı dürr ü güherdür
O deve kim katarda ser neferdür
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O sâkî kim zevâli yok bâkîdür
Müdâm kadeh sunan hem ol sâkidür
Anun kim Mustafâ virdi nişânın
Bu Kur’ân’da didi şerh ü beyânın
O cân kim cümle eşyânun cânıdur
Gedâdur cümle sultân ol ganîdür
Sâhib-i tob ü çevgân ki bu meydân
Odur gerdiş kılan her tonda pinhân
O kim gönülde cânda pinhân oldur
Cihân güneş nûrıyla yeksân oldur
Bu her zerre ki görinen güneşde
Nakkâşı fehm ider misin bu nakşda
Bu nakşa bakuban görgil nakkâşı
‘Akl-ı kül ol ko bu ‘akl-ı ma’âşı
Bu sahrâda neden ser-gerdân oldun
Meger kim âb u gilde pinhân oldun
108a

Sana senden dimege korkaram ben
Evel âhir var iden hem varam ben
Hemân sen de benüm bigi âdemsin
Kem eksük yok mükemmelsin tamâmsın
Velî kim kend’özünden sen gâfilsin
Gâfil niçün olursın çü ‘âkılsın
Halâyık secde kıldugı âdemdür
Bu âdem nüsha-i cümle ‘âlemdür
Sücûd eylemeyen düşdi nazardan
Haberdâr ol haber anla haberden
Cihân sûret âdem sûret-i cândur
Filânîdür âdem ya’ni filândur
Kamu ‘âlem sadef âdem güherdür
Ne kim ‘âlemde var âdemde vardur
Âdem hüdhüd âdem Sîmurg âdem Kâf
Âdemdür her kitâb muhtâr-ı keşşâf
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Âdemde âşikâr oldı o sultân
Âdem olan neyiçün ola hayvân
Bu cümle eşyâdan maksûd âdemdür
Çin içinde tapulan büt âdemdür
Âdemi her ki bildi ol cân oldı
Nâ-gehân bende iken sultân oldı
Sa’âdet mülkine yitdi seferi
Sa’âdet bahş olur anun nazarı
Anun her bir nazarı cân bagışlar
Âşıklara nûr-ı îmân bagışlar
Gözün aç anlayı bak kim göresin
Sorana sen dahı nişân viresin
Ne idün sen neden neye gelüpsin
Ne istersin digil ki ne bulupsın
108b

Olar kim bu denizde düzdi zevrâk
Nişânın bî-nişândan virdi mutlak
Bana di kim bî-nişândan nîşân ne
Anı ki görmedün şerh ü beyân ne
Bu bahr-i bî-pâyândan ne nişândur
Ne sûddur bu bâzârda ne ziyândur
Nedür ol kim senün dilün de söyler
Kamu cismün içinde cünbiş eyler
Dahı gönlün içinde sır olupdur
Anunla vücûdun ma’mûr olupdur
Bi-külli endâmun ‘aklun cânun ne
Bu söze ne delîldür bürhânun ne
Özün nesin ne yitürdün ne buldun
Güneşsin şöyle zerre niçün oldun
Bu gönüller senünçün gerdiş eyler
Dün ü gündüz döner yazı kış eyler
Bu yılduzlar senün içün meş’alde
Kamer gâh bedr olur gâhî hilâlde
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Tılsım-ı âb u âteş hâk ile bâd
Bulut berf ü bârân her dürlü ni’met
Hûr-ı Cennet tûbâ vü havz-ı kevser
Senün içün döner bu çerh ü çenber
Cihân senün içün gülşen olupdur
Kamu eşyâ sana hayrân olupdur
Egerçi eşkere cism ile cânsın
Hezâran sad-hezârân pîş ez-ânsın
Eger sen bilmesen bilene sorgıl
Bu hayvân hâsiyetin terkin urgıl
Gehî insân gehî hayvân olursın
Gâh olur dîv ile yeksân olursın
109a

Ko bu ‘ucb-ı tekebbüri âdem ol
Bu tevhîd yolına sâbit-kadem ol
Gehî tensin gâh olur cân olursın
Gâh olur gûl-ı beyâbân olursın
Hayıf ki sen tegi deryâ-yı ‘ummân
Menim teg bir gözgüde olsa pinhân
Senün gönlün içinde bunca kândur
Ma’rifet gencine gönlün vîrândur
Özün sen özüni uzun unutdun
Özün terk eyledin özgeyi dutdun
Demî hûb sûrete hayrân olursın
Demî melûl demî handân olursın
Geh olursın özün tamâm dutarsın
Geh olur kim işüni hâm dutarsın
Demî begzâd demî ‘ayyâr olursın
Demî bengî demî dehrî olursın
‘Aceb kim bir mekânda yok karârun
Nedür maksûd neyedür intizârun
Nübüvvet ehli şöyle kim yegâne
Ma’ânî kodılar yolda nişâne
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Bunı gelen göre kim yol bulındı
Anı ki cânlar ister ol bulındı
Güneş togdı cihân oldı nûrânî
Özin bilen bilür haddi oranı
Dahı her velî kim geldi bu yolda
Nişânlar kodılar sagda vü solda
Didiler kim bu yola kim gelürse
Saladur kim ki cân terkin kılursa
Bu yolda evliyâ şem’i delîldür
Delîle uymayan hôr u zelîldür
Delîlsiz bu yola kimesne gitmez
Giden yolda kalur menzile yitmez
Bu makâmda ne yol vardur ne sahrâ
Ne güft ü gû ne cüst ü cû ne kavgâ
109b

Dahı harâmî yokdur yol emîndür
Meselâ ne ‘ırakdur ne yahındur
Ne azuk ne su vardur hod ne yoldaş
Ten ü tenhâ özi pinhân özi fâş
Bu menzile yiten külli cân oldı
Özi öz sâyesinde pinhân oldı
Nâ-gehân uykuda idi uyandı
Ögin devşürdi özine yörendi
Nice kim bakdı ‘âlem mahv olupdur
Teg ü tenhâ hemân özi kalupdur
Özi didi hemân özi işitdi
Özi tanbûr çalup özi eyitdi
Bi-külli vahdet oldı gitdi kesret
Özi kıldı özine şükr minnet
Vücûd-ı mutlak oldı ferd ü yektâ
Görinmez oldı ol efsâne sevdâ
Girü geldi haber virdi o hâlden
Bî-misl ü bî-menend ü bî-misâlden
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O makâmdan bize haber getürdi
Ya’ni sarrâf olup gevher getürdi
Didi kim anda bu yaz u kış olmaz
Varup gelmek bu resme gerdiş olmaz
Dogup ölmek uyuyuban uyanmak
Bu sûret tertîbi sevmek usanmak
Bunun tek nesneler kesretdür anda
Sıfât yokdur hemân bir zâtdur anda
110a

Ol anda hoş bu dahı bunda hoşdur
Yahındur ol dahı bu dahı uşdur
Göre nedür gör ahî gülsitânı
Ki gelmez sıfâtı şerh u beyânı
‘Acâ’ib bir gülistândur bu dünyâ
‘Acâ’ib kime vîrândur bu dünyâ
Kimine hoş gelür şîrîn belâdur
Kimi terk eyleyüp elden salâdur
Kimün elin tutar bir sultân eyler
Kimisinün yirini külhan eyler
Kimi mü’min kimi dervîş olupdur
Kime hayâl kimine düş olupdur
Kimi bir etmege muhtâç olupdur
Kiminin karnı tok kim aç olupdur
Kimi dün gün işi ‘işret tenâ’’üm
Kimine içmege su da olur güm
Kimine hoş gelüpdür vakti hoşdur
Kiminün pulı yok yancugı boşdur
Budur dünyâ hâli dahı beterdür
Denîyi terk iden eksüksüz erdür
Er olan kimsene dünyâya kalmaz
Tamâmet dünyâyı bir pula almaz
Anun külli vücûdı nûr olupdur
Yüzinde Hak nûrı ‘ıyân olupdur
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İsâ teg nefesiyle cân olupdur
Özi güneş bigi menşûr olupdur
Olar kim dünyânun terkini kıldı
Olardur kim Hak’ı gönlinde buldı
Bu dünyâ halkı ana deli dirler
Kimi inkâr ider kim velî dirler
110b

Kimi eydür ki bu abdâl olupdur
Tanur bilür bana ne hâl olupdur
Kimi aydur niçün kırkar sakalın
Kimi dir ol bilür kim kendü hâlin
Kimi aydur bu bir merd-i Hudâ’dur
Kimi dir bunlara bakmak hatâdur
Kimi dir ki bedî’atdur delidür
Kimi dir ki bular mutlak velîdür
Kimi eydür ki bu dehir bu bengi
Esrârı yiticek yiye nehengi
Kimi dir cümle sırrı bilür ol Hak
Yolın gözet bulara dutmagıl dâk
Niçün şeytân bigi yoldan çıkarsın
Yörene kuyu kazup yar yıkarsın
Yolun terk eyleyüp gümrâh olursın
Dâ’im şeytân ile hem-râh olursın
Bu cümle sırrı bilir Hak alîmdir
Ne kim gönüldedür ana ma’lûmdur
Er isen kendü ‘aybuna nazar kıl
Bu işden perhîz eyle key hazer kıl
Özün ‘aybın koyup özgeye bakma
Nâ-gehân sel bigi her yana akma
Özün ‘aybın gören özini bilmez
Pâs olupdur âyînesini silmez
Kanatsuz kuş tegi yolda kalupdur
Yol ile kim varursa yol alupdur
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O zâhid olana perhîz gerekdür
‘İbâdet kim kılur temîz gerekdür
Gerek kim halk içinde kıla ’uzlet
Tâ’atın özine eyleye halvet
111a

Giçe ‘ucb-i tekebbürden yalandan
Bu yolı sorsa olur yol alandan
Görinmez yire taş atmak ‘ayıbdur
Hâs altuna bakır katmak ‘ayıbdur
Hasûd eylemeklik şart degüldür
Hakîr bakmak âdeme farz degüldür
Özin begenüben nefsin uşatmak
Cânın uyuduban nefsin uyatmak
Hakk’ı hâzır gören bu işi kılmaz
Menüm teg bî-hûde cünbişi kılmaz
Özin miskin göre cümle ‘âlemden
Budur pend ü nasîhat ol hatemden
Eger ‘âbid eger zâhid ya dervîş
Gerek kim Hakk’a lâyık kıla bir iş
Diler ol kim tâ’atından kıla sûd
Hakk’ı terk eyleyüp olmaya merdûd
Kamu birdür hâkir bakma i kardeş
Çiniler arasına atmagıl daş
Koyunu kurd ile bile koyarsın
Akı dâ’im niçün kara boyarsın
Güneş togdı niçün gâfil giçersün
Yarasa teg dâ’im gice uçarsın
Turugıl bagla bilün yolda kalma
Su katında durup susuz asılma
Güneş teg kamu yıldızlar tecellî
Kıla mı bu söze nedür tesellî
Şikârı şâhbâzun murdâr degüldür
Yiri her bir kuşun gülzâr degüldür
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Çü karga bülbüle olmaya dem-sâz
Tutî tegi şeker yimeye kerges
111b

Çetük arslan ile dutmaya pençe
Deve yükin çekebilmez karınca
Teni söyle bâri sen cân degülsin
Hâlün bilgil ahî hayvân degülsin
Özüne gel niçün kaldun yabanda
Nedür maksûd bilür misin cihânda
Turugel gözün aç kâfile gitdi
Sen uyursın varan menzile yitdi
Senün teg murg u şâhbâz bu kafesde
Hayıf ki dutuluban öle habsde
San ol hırs u hased rehzen olupdur
Dâ’im yolun urur düşmen olupdur
Hümâsın sâyen özgeye düşüpdür
Tecellin güneşe aya düşüpdür
Nehengsin deryâdan yokdur habarun
Arslansın velî bilmezsin şikârun
Hünermendsin velî kim bî-hünersin
Haberdârsın özünden bî-habersin
‘Acâibsin ‘acebsin bu’l-‘acebsin
Özün matlûbsın özgeye tâlibsin
Cihân başdan başa külli nûr oldı
Her eşyâda hakîkat menşûr oldı
Dahı her bir sadâ kıldı Ene’l-Hak
Rûşen oldı bu ma’nâ sırr-ı muglak
Tag u taş kûh sahra müşgîn oldı
Kohusı her çiçegin gülgûn oldı
Nikâbın açdı yüzinden bu dilber
Bu ne sözdür ne Mansûrdur ne berdâr
‘Âşıka her mekân Mekke olupdur
Mekke bilmeyene sevdâ olupdur
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112a

Sıratü’l-müstâkîm düpdüz yol oldı
Özini anlayan külli ol oldı
Zihî sa’d ü zihî demdür zi devrân
Yûsuf çehden çıkuban oldı sultân
Musâ Fir’avn ile birlige yitdi
Kamu yoldan gelen menzile yitdi
Güneş nûrı şafakı kıldı pinhân
İkilik kalmadı bir oldı yeksân
Nâfe cümle geyikde eşker oldı
Kamu kuşun kanadı teper oldı
Acı sular kamu bal u yag oldı
Misâl-i dünyâ külli pür bag oldı
İrişdi bag içinde dürlü ni’met
Çü rahmet geldi şimdi gitdi zahmet
Açıldı gül öter bülbül bahardur
Gice gitdi bu dem subh u seherdür
Kamu körler gözi yine açıldı
Kamuya nûr ile imân saçıldı
Kamu bay oldılar kalmadı yoksul
Bir oldı meselâ sultân ile kul
O iklimde koyuna kurt şikârdur
Kamu sahrada biten daş güherdür
Ne kim yirsen nûr olur aş u etmek
Ne sefer var ne oturmak ne gitmek
Bunun bigi yirü gök anda yokdur
Ne yimek var ne aç olur ne tokdur
İrüp dinlenmek olmaz ol makâmda
Müezzinler çagırmaz subh u şâmda
İkilik yok kamu bir yüz olupdur
İniş yokuş kamu düpdüz olupdur

112b

Sırr-ı belâ sırr-ı şîb olmaz anda
Dolular boşaluban dolmaz anda
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Meclis birdir sâkî birdir bâkî bir
Bir oldı kamu deryâ zevrakı bir
Ki neyzen bir kamu neyler bir oldı
Kamu küplerdeki meyler bir oldı
Bir oldı kamu su bir yana akdı
Birikdi cümlesi birlige çıkdı
Ne yüzdür kim bunun bunca yüzi var
Dahı her bir yüzinde bin sözi var
Hezârân yüz hezârân dürlü eşkâl
Dem-i hâmûş dem-i güft ü dem-i kâl
Kimine meyhânede gösterür yüz
Kimi mescid gözedür dün ü gündüz
Kimine deyr dahı Mekke olupdur
Kimine ‘acâ’ib sevdâ olupdur
Kimine cân kimine ten olupdur
Kimine cân u ten yeksân olupdur
Kimi ‘âkıl kimi mecnûn olupdur
Kimi elif kimisi nûn olupdur
Kimi gönül içinde derd olupdur
Gehi cism ü sûret gâh ferd olupdur
Kime ‘ıyân kimine sır olupdur
Kime tesbih kimine ır olupdur
Velî kim Hak tolıdur cümle şeyde
O bilür o hakîmdür cümle yirde
Beri gel iy gâfil ser-gerdân olma
Çü görmezsin yüzini hayrân olma
Eger görmek dilersen geç özünden
İşâret anla özün öz sözünden
113a

Özün ne sen ne söylersin nedür hâl
Bu ne deyrdür ne mutrıbdur ne kavvâl
Bu ne hengâmedür ki bunda durmış
Bu ne üstâddur kim yây kurmış
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Atar okın yâyını pinhân eyler
Yüzin gören cânını kurbân eyler
Bu ne santrançdur mât oldı leylâç
Bu ne hûndur kanar susuz toyar aç
Bu ne yüzdür gören geçdi özinden
Kıyâs eyledi kendü kend’özinden
Saçın gördi utandı müşg ü ‘anber
Lebin gördi utandı kand u şekker
‘Aceb dilber ‘aceb hüsn-i lâtîfdür
‘Acâib sâkîdür ‘aceb harîfdür
Bahar faslı şîvesinden utandı
Hazân ayagına düşdi uşandı
Bârî ol cân kân-ı ‘ayn-ı hayâtdur
Sıfâtı meselâ bî-beşâretdür
Deveciyem ya’ni üştürvân oldum
Gâhî gılmân gâh oldı sarvân oldum
Gâh olur ki özümden bî-haber men
Gâh olur kim melekûtdan öter men
Gehî deryâ gehî neheng olur men
Gehî sulham gâh olur ceng olur men
Gehî abdâl oluram mest ü hayrân
Gehî ‘âşık olur men zâr u giryân
Bu meclisde sâkîyem hem ‘ârifem
Bilürem her işün yigin harîfem
Düşümdür ki size haber virür men
Mısır’dan gelmişem şekker virür men
113b

Gülistânem dâ’im cânân bâgında
Menim tek külli biter cân bâgında
Kohusından hacildür gül-i nesrîn
Utanur lezzetinden şehr-i şîrîn
Kohu bundan apardı müşg ü ‘anber
Buna teşne olupdur havz-ı kevser
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Kamu eşyâ bunun içün kıyâmda
Her biri tesbîh eyler bir makâmda
Budur ‘ayyâr olan Bagdâd içinde
Bunun kim zât olur murâd içinde
‘Arab olur gehî geh türkî söyler
Gehî başdur geh olur börki söyler
Gehî bülbül gehî gülşen gehî gül
Gehî sâkî gehî şîşe gehî mül
Gehî kafes gehî tûtîye benzer
Gehî göze gehî olur suya benzer
Gehî ‘âkıl olur pergâl içinde
Gehî mevcûd olur her hâl içinde
Gehî toprak bigi yirde sâkindür
Gehî ırak olur gehî yahındur
Munun teg bir dakı câzu vü ‘ayyâr
Dakı var mı olasın söyle iy yâr
Bunun nerdinde ‘âlem mât olupdur
Özi tenhâ dâ’im vahdet olupdur
Budur her bir işün içinde üstâd
Özi çün uçmak özine virür âd
Özini ten sanur bilmez ki cândur
Özi müşgdür teni şehr-i Hutendür
Kûzesi dolı sudur özi teşne
Suyı ırakdan ister ya’ni gine
Azıgı bilesinde karnı açdur
Eger söyler isen cengi savaşdur
Deve evde özi yabanda ister
Bu hayâli görün kim kanda ister
Ne kim yitdiyse evvel evde görgil
Çü evde bulmasan konşuya sorgıl
Şarâb içmedin esrirsin ‘acebdür
Görimezsin cihân bir âfitâbdur
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Ne balık var ne su var tor salarsın
Balı tutımadın barmak yalarsın
Ana ki yitemezsin el uzatma
‘Ayıbdur kimseneye sanı satma
Yola varma ki yolundan kalursın
Budur pend ü nasîhat ger alursın
Döşegün kadar uzatgıl ayagun
Nasîhatdur işidürse kulagun
Özünden ulu ile pençe dutma
Çün edeb şart durur şartı unutma
Eger hayvân isen insân n’içünsin
Eger sen cân isen bî-cân n’içünsin
Seni bu gaflet uyhusı uyutmış
Cânun aslın anun için unutmış
Kamu ‘âlem sûretdür cânı sensin
Bu cümle eşyânın bünyâdı sensin
Senün bigi ‘azîz cân bu cihânda
Hayıf degül mi ki kala yabanda
Senün içün döner bu cümle pergâl
Gâfil olma gözün aç bir beri gel
Gör ahî kend’özüni sen ne cânsın
Nesin sen tenün içinde nihânsın
114b

Sana bu cism ü cânun ola perde
Anun içün giriftârsın bu derde
Eger nesin hemân olsın ki varsın
Anı ki ben direm bin ol kadarsın
Sana kıldı sücûd gökde melekler
Senün içün döner çerh ü felekler
Ne diyem çünki bilmezsin özüni
Gâfilsin gaflete açdun gözüni
Ne cânsın sen özüni ten sanursın
Sen olsın velî sen seni sanursın
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Senün cismün içinde cânun oldur
Gühersin sen velî ma’denün oldur
Melekût bahr-i deryâ-yı ‘azîmsin
Adun âdem velî zât-ı kadîmsin
Velî kim hikmet ile togrı bakgıl
İkilik rahtını taşra bırakgıl
Bir ile birlik eyle bir olasın
Cihânda gün bigi menşûr olasın
İkilikden hazer kıl birlik eyle
Bir ile bir yegâne dirlik eyle
Deve gördün mi görmedüm di kurtul
Dilersen olasın her yirde makbûl
Kösegi yok yalınuz bir devedür
Bâgı bir hezârân dürlü mîvedür
Hezârân dürlü gül bir gülsitânda
Hezârân dürlü çiçek bir çemende
Bir ‘attardur hezârân dürlü şerbet
Şîşeler dürlü dürlü birdür üstâd
Bu cümle cism ü cânun zâtı oldur
Bu cümle nakkâşun üstâdı oldur
Ne kim gerdiş kılur pergâl içinde
Bu cümle dürlü hikmet hâl içinde
O nesne kim adı lisâna geldi
O vahdet kim gönüle câna geldi
Bu cümle nesnenün aslı âdemdür
Âdem didükleri hemân bu demdür
Bu demi anlayan bildi nedür hâl
Bu cân gözgüsine ol urdı saykâl
Fârig oldı bu cümle kîl u kâlden
Bu kamu sevdâdan yanlış hayâlden
Nişânı bî-nişân oldı ten ü cân
Ten ü cân bir hemân bi-külli yeksân
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Unutdı kend’özin külli kül oldı
Bu vahdet gülşeninde bülbül oldı
Bu vahdet meclisine sâkî oldur
Bu ma’nâ bahrinün zevrâkı oldur
Ol oldur kim teni de câna döndi
Ana zindân dahı meydâna döndi
Anı görsen kademinde sücûd kıl
Hamûş ol dahı söyleme sükût kıl
Ana sorgıl haberi oldur insân
Anun zerresi ‘arş katresi ‘ummân
Odur kim toptolıdur cümle evde
Odur gönülde sır başdagı sevdâ
Odur cümle vücûd içinde mevcûd
Odur her dürlü hâl her dürlü maksûd
Odur evvel âhir oldur kâf u nûn
Odur ‘âşık odur Leylî vü Mecnûn
Odur cân ikliminün armaganı
Odur gönülde olmışdur nihânî
Odur külli dahı ne var cihânda
Odur kim söylenipdür her lisânda
Odur bu cümle başdagı ser-encâm
Bi-külli ol durur vallahu a‘lem
Fakîrem nesneden yokdur haberüm
Göricek halvâyı kalmaz karârum
Delüyem bilmezem akdan karayı
Bir hîçe satmışam her dü sarâyı
Yimege kaymagıla bal latîfdür
‘Ömür gaflet ile sürmek hayıfdur
Bu yola varur isen yoldaş iste
Evel havuç götür andan aş iste
Ne yitürdün kimün evin sorarsın
Çekilmiş oka sınuk yay kurarsın
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Seni aldamasun dünyâ gözün aç
Yolun gözle ögün divşür beri kaç
Murâd almadı kimesne cihândan
Ne umarsın bu bir köhne vîrândan
Misâli dünyânun gölgeye benzer
Gehî sel bigidür geh çaya benzer
Kanı anlar ki dutmışdı cihânı
Belürmez oldı hîç nâm u nişânı
Kanı ol Tanrıluk da’vî kılanlar
‘Ömür gaflet ile yavı kılanlar
Kanı Nemrûd kanı Şeddâd ü Fir’avn
Kanı ol Keykûbâd Cemşîd Kârun
Kanı Efrâsiyâb ol şâh-ı Kisrî
Kanı Kayser-i Rûm ‘Azîz-i Mısrî
116a

Gelen geçer cihân köhne ribâtdur
Payânı ham diger kârı benâtdur
Gice gündüz döner her dürlü gerdiş
Bilür misin ne hikmetdür ne cünbiş
Velî Nebî karâr kılmadı geçdi
Bu yurtdur kimi kondı kimi göçdi
Zîrâ bu yol durur menzil-be-menzil
Konan göçdi ‘âdet şöyleyimiş bil
Yarak eyle ki sen dahı varasın
Çü kârbân göçdi sen nice uyursın
Tene bakma beri gel cânı gözle
Eger bülbül isen gülşeni gözle
Tûtîsen ger şekeristân taleb kıl
Eger Tâvûs isen bostân taleb kıl
Eger Şâhbâzısan şikâr senündür
Eger sır saklasan esrâr senündür
Eger karnun aç ise nân gerekdür
Eger sen Kürd isen ayrân gerekdür
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Eger Türkmen isen yaylayı gözle
Yukaru bakmagıl alçagı gözle
Eger sen cân isen ten neye dirler
Güher dimek nedür kân neye dirler
Eger teşne isen söyle utanma
Bu ‘ışk işin ‘âyıbdur ‘akla danma
Bî-cândur bu tenüm bigi haber vir
Bana cân ikliminden bir nişân vir
Özin bilmeze satmazlar güheri
Hünerbendden sorarlar her hüneri
Zihî cân iklimi latîf gülistân
Zihî çevgân zihî top zihî meydân
116b

Zihî ma’den ki hâsılı güherdür
Zihî nazar ki hemân bir nazardur
Zihî güneş ki tutmışdur cihânı
Bu ‘acebdür ki belürmez nişânı
Yine bir dürlü ‘acâib hikâyet
‘Acâibligine yokdur nihâyet
Düşümde görmüşem bir şehr içinde
Oturmış pâdişâhı şehr-i Çîn’de
Kurulmış bezm-i meclisi şâhane
Kılur işret o sultân-ı yegâne
Velî nişânı bî-nişân görindi
Bu ‘aceb şöyle cism ü cân görindi
Görürem cism ü cânı nûr olupdur
Özi gonca sıfât menşûr olupdur
Ana didüm ki bu esrârı söyle
Neyim ben bana bu ahbârı söyle
Bana dir ki benem sen sen degülsin
Özini bil ahî hayvân degülsin
Ol idi kim bu uykudan uyandum
Ben anun rengine külli boyandum
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O kaldı külli ben gitdüm aradan
Ne işümdür dahı akdan karadan
Ben ana tenüm ol bana cân oldı
Katre ‘ummâna yitdi ‘ummân oldı
Ol idi cism içinde cân görindi
Açıldı perde çün sultân görindi
O sultân kim ‘âlem içinde birdür
Bu cümle iş içinde ol kadîrdür
Odur âhir hemân odur ne kim var
Bu sözi didi Mansûr oldı ber-dâr
117a

Odur kim cümle şeyde sır olupdur
Odur güneş tegi menşûr olupdur
Odur sûret odur sıfât odur zât
Odur mısr-ı câmi’ ‘ayyâr-ı Bagdâd
Odur yâr u odur var u ne kim var
Odur bu gulgule her kanda kim var
Odur bu şeş cihet dört dürlü erkân
Odur ‘akl ü odur cism ü odur cân
Odur bu cümle kıssa vü hikâyet
Anun hikmetine yokdur nihâyet
Yine bir dürlü ‘acâ’ib nişâne
Gönülden kopdı çün geldi lisâna
İşit söyleyeyin münkir degülsen
Gözüni aç gör ahî kör degülsen
Neye geldün cihâna maksûdun ne
Bana söyle ziyânun ne sûdun ne
Gözün aç gör hümâ birdür sâye bir
Kamunun ortasında sermâye bir
Bu vahdet gülsitânı çin olupdur
Bu ‘ışkile nefes müşgîn olupdur
Bu ‘ışkile cihân oldı münevver
Bu ‘ışkile döner künbed-i devvâr
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Bu ‘ışkile denizler cûşa geldi
Bu ‘ışkile felek cünbişe geldi
‘Âlem bu ‘ışkile pür-nûr olupdur
Bu ‘ışkile gönül ma’mûr olupdur
Bu ‘ışkile cihân gavgâya düşmiş
Bu ‘ışk nûrı güneşe aya düşmiş
Bu ‘ışkdur derde dermân zahma merhem
Bu ‘ışkdur cümle başdagı ser-encâm
Bu ‘ışk genc-i sa’âdetdür sa’âdet
Bu ‘ışk katında ‘âkıller olur mât
Bu ‘ışk didükleri derd ü belâdur
Bu ‘ışk elinde cânlar mübtelâdur
117b

Nice didüm gönül haddünden aşma
Hâlün bil varuban ‘ışka dolaşma
Gönül hergiz benüm sözüm işitmez
Beni terk eyler ‘ışkun terkin itmez
Gönül bu cism ü sûretdür bu ‘ışk cân
Bu ‘ışk dahı gönülde tutdı mesken
Zirâ gönül bu ‘ışk ile ezelden
Bile imiş bile gelmiş ol elden
Gönül yoldaşlıgun hakkın unutmaz
Cihânda ‘ışkdan artuk nesne dutmaz
Gönül her maksûdı ‘ışkdan bulupdur
Gönül içinde ‘ışk delîl olupdur
Gönülde nice sır pinhân olupdur
Nefis gevher bu gönül kân olupdur
Beni ‘ışk cengine gönül salupdur
Melâmet tablını gönül çalupdur
Gönül içinde gizlenür bu esrâr
Gönül bir lahza yâr bir lahza agyâr
Gönül mum bigidür şem’ u meş’aldur
Gönül gâh şâd olur gâhî melâldür
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Gönülde saklanur sırr-ı İlâhî
Gönülde buldı bulan pâdişâhı
Gönül hükminde sultânlar esîrdür
Gönül bir dem ganî bir dem fakîrdür
Gönüle girenün vakti hoş oldı
Gönül içinde sultâna dûş oldı
Beri gel beri gel yâr yine geldi
Gönül ugrusı ‘ayyâr yine geldi
Yine geldi o sultân-ı yegâne
Gönülden sözi ol söyler lisâna
Anun söyledügi ilm-i ledündür
‘Âkil anun içün mest ü cünûndur
118a

Sözin ‘âkıl işitse mât olur mât
Nefesi müşg ü ‘anber ‘izz ü ni’met
Söz içinde benüm üstâdum oldur
Ben ana bir sıfâtam zâtum oldur
Odur bana her iş içinde üstâd
Gözümde nûr odur gönlümde hikmet
Ben ansuz bir pula degmem cihânda
Hazînem gencüm ol cism-i vîrânda
Ben ansuz olamazam cânum oldur
Benüm sermâyem ol dükkânum oldur
Benüm genc ü hazînem ol varum ol
Şânum ol mahbûbum ol dildârum ol
Bana ansuz cihân u cân gerekmez
N’iderem Cennet ü Rıdvân gerekmez
‘Işk içinde benüm üstâdum oldur
Evvel âhir hemân bünyâdum oldur
Ben ansuz bir vîrânem gencüm oldur
Benüm dünyâda derdüm rencüm oldur
Odur gönlümde biten fikr ü tedbîr
Odur cânum içinde gizlenen sır
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Odur dahı ne vardur andan artuk
Dahı sultân mı var sultândan artuk
Odur pergâl odur hikmet-i gerdiş
Odur üstâd anun ile biter iş
Yine gönlüm denizi daşdı çaglar
Yine bu ‘ışk odı bagrumı daglar
Yine geldi o mahbûb-ı dil-ârâm
Yine geldi o sâkî-i gül-endâm
Bugün sohbet demidür yâr gelüpdür
O cân içindeki esrâr gelüpdür
Sâkî meclis beze sultân irişdi
Bugün sultân bize mihmân irişdi
Gel iy bu cân içinde cân bulanlar
Gönülde ma’şûkı pinhân bulanlar
118b

Yine güller açıldı cân bâgında
Sultân ‘işret ider sultân bâgında
Göge istedügin yirde bulındı
Kamuda var özi erde bulındı
Erün gönli içinde sır olupdur
Ezelden şöyle ki takdîr olupdur
Bî-nişândur erün nişânı erdür
Bu cümle katrenün ‘ummânı erdür
Erenler deryâ bigi cûşa geldi
Erenler şîr bigi hurûşa geldi
Erenler himmeti ‘arşdan yücedür
Er olanlar bilür eri nicedür
Bu gizlü esrârın mahremi erdür
Bu şerbet kim içerler câmı erdür
Erenlerden sorarlar her haberi
Bakırı altun eyler er nazarı
Erenler halk içinde güne benzer
Kimi Leylî kimi Mecnûn’a benzer
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Kimi Vâmık kimi hüsnine garrâ
Kimi Azra sıfât ‘ışk ile şeydâ
Kimi güneş bigi tâbende oldı
Kimi evde kimi yabanda oldı
Kimi hayrân u mest ü deng olupdur
Kimi deryâ bigi neheng olupdur
Kimi külhân kûşesinde sâkindür
Kimi ‘ışkile mest ü (hem) cünûndur
Kimün bu ‘ışk odı bagrını daglar
Kimi hasret ile dün ü gün aglar
Kiminün kend’özinden yok haberi
Kiminün bir sâ’at olmaz karârı
Kimünün ‘ışkile vakti kasardur
Kimünün vakti hoşdur bî-nazardur
Kimi bu ‘ışkile bed-nâm olupdur
Kimisi deng kimi sersâm olupdur
Kimisi söyleyicek tur tur eyler
Kimisi sohbete gelse dür eyler
Kiminün her sözi misl-i şekerdür
Kiminün söyledigi söz fişârdur
119a

Kimi buncılayın ‘aklı kalîldür
Kimi bu ‘ışk çırâgında delîldür
Nice kim söylesen söz âhir olmaz
Deveye binen içinde sır olmaz
Sonucı elde gizlenmez dimişler
Kargaya karga bâza bâz demişler
Kamu kuşlar yine cinsiyle pervâz
Ördek ördek ile hem bâz ile bâz
Sogan satan şeker narhın ne bilsün
Âdemden âdemün farkın ne bilsün
Demürçi ile çulha bir dükkânda
Barışmaz işleri olur ziyânda
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Gözi gören bilür vakti sâ’ati
Kör olan ne bilür işekden atı
İşege uyanı vursa at olmaz
Asılsuzdan temizlük bünyâd olmaz
Delü bigi dâim gölgen kovarsın
Ana ki yitemezsin ha kovarsın
Ne sen ü ne benüm bi-külli oldur
Gönülden gönüle dosdogrı yoldur
Sovukda kepenek yagmurda kürk gey
Dolu yagsa başun aç sonra börk gey
Közi çölmeg-ile söndürmek olmaz
Agır yükle uzak yol varmak olmaz
Ekinci yagmur ister câmeşûy gün
Ezelden düzülüp geldi bu düzgün
‘Ârife yüz-ile yumruk işâret
Hâlin bilmek imiş bu yolda gâret
Su görmeden etegün çemrenürsin
Meger sen bülbüli leglek sanursın
119b

Çuvalunda yükün közdür ola mı
Bu söz sana yararsuzdur ola mı
Nâ-gah minâreyi karpuz mi sandun
Düşün idi senün gündüz mi sandun
Sayıklarsın meger ki düş görürsin
Özün ganî bizi dervîş görürsin
Kamumuz bir gülistân gülleriyüz
Kamu bir bahçenün bülbülleriyüz
Kamumuzda görinen varluk oldur
Yâre yâr kıldugı dildârluk oldur
Ne işün var dahı andan gâfilsün
Teni bildün velî cândan gâfilsün
Bu cân u ten bî-külli yeksân oldur
Top anundur sâhib-i meydân oldur
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Odur bülbül odur gül ü gülistân
Odur bu söylenen kıssa vü destân
Odur kim cümle cisme cân olupdur
Odur öz nakşına hayrân olupdur
Odur hüsni latîf zülfî perîşân
Odur Sübhân odur Hannân ü Mennân
Odur geyikde müşg kamışda şekker
Odur kânde sadef sadefde gevher
Odur bu kal’ada pâsbân olupdur
Odur bu ugruya zindân olupdur
Odur kim Ferhâd’a Şîrîn görindi
Odur kim çin ola çin görindi
Odur Türkmen evinde çig olupdur
Odur kim Kürd içün çacıg olupdur
Yâre oldur yine merhem uran ol
Melâmet’ışk ile bed-nâm olan ol
120a

Odur Leylî yüzinde gördi Mecnûn
Odur tertîb odur her dürlü düzgün
Odur şekl ü sûret her dürlü şeyde
Odur ‘ârif olan buldugı fayda
Ne ol budur bu sözi çok uzatma
Halvâyı gör dahı nesne gözetme
Bengi ol balile yagı karışdur
Kimesne görmesün halvet uruşdur
Nice söyleyesin Kaygusuz Abdâl
Bu ne söz yiridür ne güft ne kâl
Hamûş ol söyleme ki Hak hâzırdur
Dervîşsin karnun aç vaktin fakîrdür
Ma’nâ söyleyimezsin ‘akl şaşdı
Tıfıl oglan bigi dilün dolaşdı
Bu yolda sana bir rehber gerekdür
Yâr içün kurbân ol ki yâr gerekdür
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Gönül fikr itdügini yazdı kalem
Âhir oldı kelâm Vallâhü a’lem

3. MESNEVÎ-İ SÂLİS

3. MESNEVÎ-İ SÂLİS

Bismillahirrahmanirrahim
Mef’ûlü Mefâ’ilün Fe’ûlün
122a

‘Âlem heme kân u ma’den oldı
Cihân ser-â-ser gülistân oldı
Her zerre içinde togdı güneş
Ol sırr-ı ezeli eyledi fâş
Deryâ-yı muhîte düşdi zevrâk
Haber-i hakîkat Hak oldı mutlak
Zevrakda bulundı bahr-i ‘ummân
Nûr oldı zulmet bir oldı yeksân
Şâkird olana bulundı üstâd
Nûr oldı tecellî gitdi zulmet
Her dürlü sadâ “Ene’l-Hak” oldı
‘Âlem cevâhir-i mutlak oldı
Göründi ma’şûk her mekânda
Genc oldı zâhir degme vîrânda
Birlik alâmeti menşûr oldı
Her şey Mûsâ her cây Tûr oldı
Birlik âyînesi oldı sâkîde
Birlik şarâbı oldı çekîde
Birlik âyinesi oldı saykâl
Birlige birikdi mîm ü cîm dâl
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Birlikde yazıldı Kâf ile Nûn
Birlikden âgâz eyledi kânûn
Sazun dahı sözi tevhîd oldı
Her gice kadîr her gün ‘ıyd oldı
Aynı nefes oldı çeng ile ney
Hüdhüd ile Sîmurg oldı bir şey
Irak yakın oldı gice gündüz
Birlik ‘âleminde oldı her söz
122b

Yahın ile gümân bir sır oldı
Birikdi iki iki bir oldı
Birlikden ikilik oldı ayru
Bir oldı hemân kalmadı gayru
Cevheri olana kân bulundı
Ol genc-i nihân ‘iyân bulundı
Agyâr ile yâr oldı hem-râh
Birlikde yegâne bende vü şâh
Her zerre ki var âfitâb oldı
Hicrân ile vasl bî-hîcâb oldı
‘Âşık ma’şûkına buldı fursat
Vahdeti bulanlar oldı halvet
Derdi olana tîmâr irişdi
Şeb kıldı güzer seher irişdi
Kimyâ sıfâtını tutdı toprak
Gül oldı kamu agac u yaprak
Nakkâş ile nakış oldı yektâ
İn çî haberest imrûz ferdâ
Diken kamu verd-i nesrîn oldı
‘Âlem gülsitân-ı gülgûn oldı
Âb-ı hayât oldı kamu deryâ
Müşg-i Huten oldı tag u beriyyâ
Bülbül âvâzı toldı gülistân
Çalındı tabıl bulundı sultân
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‘Âlemde bulundı sırr-ı esrâr
Âdem sûreti yazıldı defter
Menşûr âdem oldı belî menşûr
Âdemi bilenler oldı pür-nûr
Âdemden beri kadîm ü mutlak
Kevn ile mekân âdeme müştâk
123a

Sırr-ı dü-cihân âdemde mevcûd
Âdem sıfâtında göründi ma’bûd
‘Aklun var ise degülsin ahmak
Âyîne âdemdür âyneye bak
Gör âyînede cemâl-i şâhı
Tâ kim bilesin sırr-ı İlâhî
Sen kend’özüni kime sorarsın
Kendü düşüni neye yorarsın
Delü bigi her yana dagılma
Su üstinesin susuz asılma
Âdemde tılsım ‘ilm ü hikmet
Evvel âhiri sıfât ile zât
Bi-külli âdemde cem’ olupdur
Âdemde ‘âlem çü şem’ olupdur
Gel gel beri iy tâlib-i insân
İnsân sıfâtısın olma hayvân
Âdem cevâhir-i lâ-mekândur
Âdem pervâne-i kevn ü mekândur
Ol sırr-ı ebed âdem içinde
Maksûd dahı ne ‘âlem içinde
Ol bî-nişâna nişân âdemdür
Cümle sûret ü cân âdemdür
Âdem bu âb u gile dimezler
Cism ü sûrete dile dimezler
Bil ahî özüni ger dîv degülsin
Âdem velîsin har u gâv degülsin
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Aç bir gözüni yüzüni görgil
Sensin özün özüni görgil
Kaçan özüni sen özün bilesin
Özün özüne sücûd kılasın
123b

Sende bulına sıfât-ı matlûb
Sensin yazılan berât-ı mektûb
Sen her ne isen yahşı yaman sen
Sen istedügin yine hemân sen
Bu sahrâda serserî gezersin
Bî-cân u sûret diri gezersin
Aç bir gözini cihân nûr oldı
Bu sır nûr içinde mestûr oldı
Birlik güneşinden kaçdı zulmet
Birlik ikiligi eyledi mât
Külli yir ü gök gülistân oldı
Cân yitdi cânâna ten cân oldı
Bu cân ten ile birlige yitdi
Birlik sözüni ‘âlem işitdi
Kamu diller bir sözi bir oldı
Şekli sûreti yüzi bir oldı
Ne kaldı dahı ki yir degüldür
Birlik âyinesi kir degüldür
Birlik iklîminde yâdlık olmaz
Birlik kulına âzâdlık olmaz
Birlik sarâyına kondı sultân
Birlik topına bir oldı meydân
Birlige yitene yitdi devlet
Birlik metâ’ın bir olana sat
Birlik sıfâtında safâ olgıl
Birlik sözine sen âşinâ olgıl
Özüne yören ki gayrı yokdur
Senünle biledür ayrı yokdur
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Ol senün ile bile sirişte
Ayru degül o biledür her işde
124a

Ol olmasa sen hamûş olursın
Tuhafça acâ’ib kuş olursın
Bi-külli senün hayâtun oldur
Sıfâtun içinde zâtun oldur
Oldur ki seni ‘azîz kılupdur
Oldur ki cihân içinde iz kılupdur
Oldur ki senün tenüne cândur
Ol olmasa vücûdun vîrândur
Billâh özine niçe gâfilsün
Bilmezsin özüni kem-‘âkilsün
Dünyâ hisâbında key şâtırsın
Bilmezsin özüni bî-nazîrsin
Gör ahî cihân münevver oldı
Uyandı her eşyâ bî-dâr oldı
Dile söze geldi “lî-ma’a’llah”
Kat’ oldı bi-külli “mâ-siva’llâh”
‘Işk âyinesi safâya geldi
Şeytân işine tevbeye geldi
Has oldı bi-külli gitdi vesvâs
Cân âyinesinde kalmadı pâs
Birlik güneşi togdı yayıldı
Gâfil dahı gafletden ayıldı
Murâd hâsıl oldı bitdi hâcât
Âşinâlık oldı kalmadı yâd
Birlik haberine cân sevindi
Şâd oldı kamu cihân sevindi
Birlik beşâretin çaldı sultân
Şükr itdi sevindi birlige cân
Birlik âfitâbı açdı perde
Birlik tabîb didi kamu derde
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Birlik şârâbını sundı sâkî
Evvel ü âhir bir oldı bâkî
124b

Birlik dadı geldi her şarâbdan
Birlik fitnesi uyandı hâbdan
Birlik kılıcını sildi üstâd
Birlik güni togdı gitdi zulmet
Bir oldı ‘âlemde her ne vardır
Birlik bâzârı dahı bâzârdur
Birlik safâsı yazıldı cânda
Birlik genci oldı her vîrânda
Birlik okına nişâne oldum
Birlikde sâhib-i nâne oldum
Bu birlik içün cânum esîrdür
Birlik haberi câna seyirdür
Birlik ile vardı yol varanlar
Birlik ile tutdı işi erenler
Birlik hâsılı gönülde bitdi
Birlik haberi ‘âlemi tutdı
Birlik haberi ‘âleme doldı
Birlik şarâbı her câna doldı
Birlik kaldı gönülde gayrı gitdi
Birlik şarâbı her câma yitdi
Birlik ile ok atıldı yaydan
Birlik suyı akdı kamu çaydan
Birlik sırile bu nûr göründi
Birlik oldı varlık nûr göründi
Birlik haberi yayıldı şehre
Birlik bâzârı oldı bâzârda
Her su kim akar gülâba döndi
Kat’ oldı günâh sevâba döndi
Kurd koyun ile bile karışdı
Ugurı beg ile yol varışdı
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Düşmân ile dost oldılar yâr
Birlige bitişdi gül ile hâr
Karınca Süleymân’a söyledi yol
Sag oldı bi-külli kalmadı sol
Uçmagıla Tamu birlik oldı
Birlige birikmek erlik oldı
Birlik kirişinden ok atıldı
Birlik bâzârından cân satıldı
Görebilür oldı her huffâş
Yâkut u cevâhir oldı her daş
Yirde biten otlar güle döndi
Sular tabî’atı müle döndi
Gülbeşeker oldı daş toprak
Âb-ı hayât oldı akan ırmak
Dost kaldı bi-külli gitdi düşmân
Ahsen-i takvîm oldı şekl-i insân
Ol sırr-ı ezel eşker oldı
Yok kalmadı bi- külli var oldı
Kadr-i berât oldı kamu dünler
Bunda sükûn oldı her cünûnlar
Günler kamu ‘ıyd-i nevrûz oldı
Gice kalmadı gündüz oldı
‘Işk bâzargânı gevher getürdi
Mısır tâciri şeker getürdi
Cân iklîmine irişdi menzil
Cânân haberini söyledi dil
Diken güle döndi gül açıldı
Dostlar yüzine güllâb açıldı
Her tâlib olan murâda yitdi
‘Âşıklara ‘ışk zevâda yitdi
Cân oldı bi-külli kalmadı ten
‘Âşıklara kaldı top meydân
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125b

Simurg ile Kâf yahın bulundı
Yarın didügin bugün bulundı
Feth oldı anı ki cân diledi
Anı ki kamu cihân diledi
Agyârlıgını kodı agyâr
Safâ hâtır oldı yâr ile yâr
Yiten devenün izi bulundı
Bu zahmetün perhîzi bulundı
Ölüm eceli getürdi rahmet
Birlik yazıldı sıfât ile zât
Deryâ cûşa geldi kıldı heybet
Punarlar ayagın eyledi mât
Şahbâzı göricek karga kaçdı
Hümâya yine hümâ sataşdı
Geyik arslan ile dutdı pençe
Süleymân işinde oldı karınca
Örümcek Muhammed’e dutdı perde
Sırr-ı ebed göründi her çâkerde
Yılduz güneşe berâber oldı
Her zerre hezâr hezâr oldı
Her şey dil olup didi “Ene’l-Hak”
Anı ki didi olaydı el-hak
Gül mevsimidür tâze bahârdur
Şehrinün içinde şehriyârdur
Her dem didârı nûr-ı sâfâdur
Her dem nazarı yahşi atâdur
Anı görene zihî sa’âdet
Hâsıl ana her denlü makâmât
Her dürlü kâinât ana müyesser
Evvel ü âhir ol oldı server

126a

Anı görenün nişânı oldur
Her dem dîvânı yargusı oldur
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Söylemese sözi oldur haberi
Degdürse nûr olur dahı nazarı
Ol kimesne kim anı görüpdür
Oldur cânânı cânı görüpdür
Feth oldı ana açıldı miftâh
Çîndür kim işini eyledi şâh
Devlet kapusı ana açıldı
Eşyâdan oldı bâkî saçıldı
O kaldı Hak ile gayrı gitdi
Hakk ne der ise kim ol işitdi
Çün kıldı anun tâli’-i yâri
Gönlünde bulundı dost dîdarı
Keşf oldı ana ne var cihânda
Pinhân o kılur genci vîrânda
Anun misâli çırâga benzer
Yâhud yemişlü bâga benzer
Ya hazînedür ki gevheri var
Ya ehl-i hünerdür hüneri var
Ya meş’aledür karanu dünde
Ya Hızr-ı nebîdür bu gününde
Ya ölmüş içün âb-ı hayâtdur
Ya her sıfâtun içinde zâtdur
Ya bir güne benzer hîç dulunmaz
Ya su bigidür susuz olunmaz
Ya gül bâgıdur gülâb bâzârı
Ya katmış ola gülbeşekeri
Ya âyinedür ki pası yokdur
Ya külli tamâm hatâsı yokdur
126b

Ya külli oldur ki sen bilürsin
Cândan anı sen yahın bilürsin
Ben ne diyeyin ki kem-‘akılsın
İnsânsın velîkin bî-hâsılsın
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Sensin ki melek sücûda geldi
Senün içün ‘âlem vücûda geldi
Bilmemişsin özüni bî-habersin
İrmedügün yire daş atarsın
Süd dilersen çanagun daşırma
Nâdânlugını hadden aşırma
Anla sadefünde ne gühersin
Nedür murâdun neyi kovarsın
Nebî didügi sözi işitgil
Cihâna neye geldün ayıtgıl
Maksûd ne idi cihâna geldün
Evvel ne söz ü lisâna geldün
Evvel ne idün bu dem nesin sen
Özüne yören ki kandasın sen
Benüm didügün dükkân kimündür
Genc sâhibi kim vîrân kimündür
Bu bâgçe kimindür ki gezersin
Bu söz ne dimekdür ki sezersin
Gerçi bu bâgun mîvesi vardur
Sen bilme misin ki ıssı vardur
Ölümden agır dimişler od’ı
Sen bilme misin ziyânı sûdı
Şöyle bî-haber gâfil niçünsün
Bir dinle ahî fuzûl niçünsün
Türkmânlanma gel ki utanursun
Bâgçeyi meger ıssuz sanursın
127a

Her zerre ki var hisâb iledür
Aslı îmânun edeb iledür
“El-hayâ’u mine’l-imân” degül mi
Nebî sözüdür iy cân degül mi
Sakla edebi ki Hâk hâzırdur
Bî-edeb olan hâr u hakîrdür
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Tanrıyı bilen edeb yanılmaz
Bî-edeb olan kişi anılmaz
Sen öyle ki sen neye tâlibsin
Nedür murâdun neye gâlibsin
Efsânelere niçün dagıldun
Sahrâda meger yolun yanıldun
Ana bu belâ neden ulaşmış
Gaflet ipi boynına dolaşmış
Öyle bî-çâre yabanda kaldun
Sen ne bileyin ki kanda kaldun
Ol bilmez isen bilene sorgıl
‘Işk âyinesin silene sorgıl
‘Işkı bilene sor ki bilür ol
Dost otagına kanda varur yol
‘Işkile ‘âlem müdevver oldı
‘Işkile cihân münevver oldı
‘Işkile döner bu çerh-i çenber
‘Işkile yazıldı cümle defter
‘Işkile ‘âlem zuhûra geldi
‘Işk idi ki Mûsâ Tûr’a geldi
‘Işk ile Muhammed kıldı Mir’âc
‘Işk durur ‘âlemler ana muhtâc
‘Işk okı geçer yidi felekden
‘Işk fark ider âdemi eşekden
127b

‘Işkdur âkibet makâm-ı Mahmûd
Bu ‘ışkı yerenler oldı merdûd
‘Işk meş’aledür gözi görene
‘Işk delîl oldı yol sorana
‘Işk cân bâgınun gülistânıdur
‘Işk kamu ‘âlemün sultânıdur
‘Işk idi ki Yûsuf çâha düşdi
‘Işkile ‘âlem ferâha düşdi
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‘Işk idi ki Eyyûbu derd ü belâ
‘Işk salmış idi anı bu hâle
Her müşkilini sen ‘ışka sorgıl
‘Işk kullıgına ‘ışkına durgıl
‘Işkdur ki ‘âlemde nûr olupdur
‘Işkdur ki berât u menşûr olupdur
‘Işkı iy ‘âkıl gâfil gözetme
Sâlûslugını bu ‘ışka satma
‘Işkdur ki seni diri tutupdur
‘Işkun nehengi ‘âlemi yudupdur
‘Işk oldugı yirde müşkil olmaz
‘Işkdur ki ebed ma’zûl olmaz
‘Işkı yerenün îmânı yokdur
‘Işkun dahı hîç nişânı yokdur
‘Işkdur ki ‘âlemde delîl ü rehber
‘Işkile düzüldi bahrile ber
‘Işkı bilenün îmânıdur ‘ışk
Ol bî-nişânun nişânıdur ‘ışk
‘Işka gâfil olma ‘ışk özidir
‘Işk cân kulagı gönül gözidür
‘Işkla bakana ‘ışk delîl oldı
‘Işk ile diledügin cân hâsıl oldı
‘Işk nûr-ı ebed-i lâ-yezâldür
‘Işkun zevâli yok bî-zevâldür
128a

Zevâl anadur ki ‘ışkı bilmez
‘Işk âyinesin ‘ışkile silmez
Hayvân bigi nefsine kalupdur
Bu nefs-i zâlim anı alupdur
Şöyle kim anı çıkardı yoldan
Fark eyleyimedi sag u soldan
Kanadı kesilmiş kuşa döndi
Dünyâ talebinde mûşa döndi
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Dünyâyı sever îmânı oldur
Cânınun içinde cânı oldur
Sûreti âdemdür özi hayvân
Bir akçeyi ‘aziz tutar atından
Dünyâ hevesine şöyle düşmiş
‘Ömri bî-haber gâfil savuşmış
Dünyâdur anun dîni îmânı
Bir akçe içün söyler bin yalanı
Bir pulı yeg sever kardaşından
Bir akçe içün geçer başından
Bir akçe içün döner dîninden
Ölüyi çıkarur oyar ininden
Dünyâya zîrâ dînin virüpdür
Dünyâya andan eli irüpdür
Dünyâ hevesine şöyle düşmiş
Bî-çâre ömüri ‘aklı şaşmış
Bir işde sanur özin ol ahmak
Bir dâne içün bin kurar fak
Tanrı’yı hâzır görüp utanmaz
Gaflet ile uyuyup uyanmaz
Dünyâya cîfe didi Muhammed
Dünyâya dimezler ahî devlet
Dünyâ Kârûn’a ne vefâ kıldı
Ya Dakyanus’a ne cefâ kıldı
128b

Ya Nemrûd’a n’eyledi bilürsin
Sen dünyâ içün niçe ölürsin
Dünyâ senün ile bâkî kalmaz
Dünyâdan kimesne murâd almaz
Evveli şîrîn hoş safâdur
Âhir bekâsı yok bî-vefâdur
Evvel kişinün güler yüzine
Sonra bıçak çeker bogazına
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Evveli latîf şöyle ma’mur
Âhiri sokar g.tün ç.kündür
Satrancile üter her meliki
Âhir mât ider her bir çâpüki
Her kime sunarsa bir piyâle
Sonunı irgürür bin melâle
Fitnesi öküşdür emîn olmaz
Çün dünyâ yalandur ki çin olmaz
Dünyâya gönül viren yanıldı
Dünyânun adı yalan anıldı
Evvelîde gösterür bir ‘izzet
Sonunda kılur bin cevr ü mihnet
Her dürlü fesâd bu dünyâdandur
Bu kasd u garaz bu dünyâdandur
Olar kim yol azdı gümrâh oldı
Dünyâ sebebinden nedür âh oldı
Dünyâ safâsına aldanursın
Dünyâyı bâkî kalur sanursun
Bir gün kimin ile yâr olursa
Bin cevr ider peygamber olursa
Dünyâdur adı budur pîşesi
Râhatına degmez endîşesi
129a

Dünyânun adına didiler hîç
Hîç degülisen bu dünyâdan giç
Nice bir gâfilsin bu hâlden
Bir gün geçemezsin bu hayâlden
Gaflet duzagı seni dutupdur
‘Ömrün bî-haber gâfil ütüpdür
Var var özüne müdâra eyle
Gaflete dutuldun çâre eyle
Kes bu duzagı ki kurtulasın
Ömrün hâsılı safâ bulasın
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Menzilün irişe lâ-mekâna
Ki kalmaz isen nâm u nişâna
Şâhbâz olasın gide bu gaflet
Maksûd hâsıl ola olasın şat
Bi-külli ol kalasın gidesin
Bu nâm u nişânı terk idesin
Kalmaya dahı hicâb u perde
Bi-külli nûr görinür bir arada
Âyân ola ol ki sır olupdur
Ana kim ‘âlem esir olupdur
Ola ki nihândur ola âyân
Perde açıldı görine sultân
Devlet güneşi doga o demde
Sende görine ne var ‘âlemde
Emîn olasın bu kîl u kâlden
Fark eyleyesin hakkı bâtıldan
Ol dem bilesin bu ne dimekdür
Neye işâret ne söylemekdür
Keşf oldı sana bu cümle esrâr
Mansûr ne sebebden oldı ber-dâr
129b

Sebeb ne idi Yûsuf satıldı
İbrâhîm oda niçün atıldı
Muhammed’ün mi’racın bilesin
Müselmânların hacın bilesin
Ma’lûm kılasın ki ne imiş pût
Ma’bûd ne sebebden oldı mevcûd
Şeytân dimegün nedür murâdı
Evvel ne idi Şeytânun adı
Uçmagıla Tamu ne dimekdür
Delîl rivâyet ne söylemekdür
Yir yidi kat oldugı ne hâldür
Kürsî vü kalem neye misâldür
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Gök yidi tabaka niçün oldı
Gökler bezegide niçün oldı
Ma’lûm ola sana bu cümle hikmet
Tahkîkini bilesin olasın şat
Gönülde nigâh-ı şâhı göresin
Ol bedr-i münîr mâhı göresin
Ol genc-i ebed bulına sende
Dolu sen olasın her mekânda
Gün bigi doga görine dilber
Biline ne imiş yâr ile agyâr
‘Işk ola delîl ana bu hâlde
Müşg ola nefesün her mahalde
İlm-i ledüni yahın göresin
Özüne cânı cânân göresin
Sâyende kala bu cümle pergâl
Sende görine bu cümle eşkâl
Âyîne-i cân ola cemâlün
Bâkî kalasın gide ecelin
Bu kamu ‘âlem bulına sende
Sırr-ı lâ-yezâl biline sende
Cümle gönüle câna dolasın
Ebedü’l-ebed bâkî kalasın
Haber sen olasın cümle dilde
Mevcûd sen olasın her beşerde
Vahdet denizinde dürr olasın
Vuslat çırâgında nûr olasın
Maksûd sen olasın her hünerde
Mevcûd sen olasın her beşerde
Ömr-i câvidân ola hayâtun
‘Lâ-yenâmu lâ-yemût’ ola âyâtun
Her kafa öninde yüz olasın
Her yüzün içinde göz olasın
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Ol dem göresin bu çerh-i çenberi
Bu yidi felek kubbe-i devvârı
Kamu kevâkib bu yidi yılduz
Bu nakş u hayâle gice gündüz
Hem resm ü ‘âdet ki zâhir oldı
Her ne ki evvel âhir oldı
Kamu âdeme kılur sücûdı
Ulu tâ’atı ziyânı sûdı
‘Arş senün içün durur kıyâmda
Gün bigi zâhirsin her mekânda
Kürsî vü kalem sana mukayyedür
Cennet-i na’îm senün ile şâddur
Çarh senün içün döner felekler
Senünçün bezendi her bezekler
Her nakş u hayâl var ki sende
Gülgüle senündür her bilâdda
Her sadef içinde ki gühersin
Muhtasar içinde mu’tebersin
130b

Sen hâlifesin adın âdemdür
Şeytâna adun belâ vü gamdür
Şeytân seni görüp İblîs oldı
Pes sürülüben nice pîs oldı
Bahâne sebeb seni âdemdür
Her harîf elinde dolı câmdur
Her rindün elinde bir piyâle
Her şahsun öninde bir meş’ale
Her kâfile öninde bir kılaguz
‘İşretdür müdâm gice gündüz
Söyle sâkiye ki meyi getürsin
Def ile kânûn neyi getürsin
Büryân kebâb ile nukl u bâdem
Gülbeşeker ile gül dahı hem
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Meclisi bozun ki vakt irişdi
Fursat (u) tâlî’ vü baht irişdi
Her meclis içinde gülgüledür
Her meyhânede ..................
Meyhâneye gel ki şâd olasın
Bu meşgaleden âzâd olasın
İç gel ki bu mey-i lâ-yezâlden
Kurtula cânun bu ham hayâlden
Serhoş olasın açıla perde
Hoş ırlayasın sırrı bâzârda
Her dem diyesin ki yâle ley ley
Çün gönlün içinde bulına mey
Şehr ehli diye ki buna n’olmuş
‘Aceb bu şarâbdan bu ne bulmuş
Kimisi diye sâkî fasıkdur
Bu içkici dünyâdan fârikdür
131a

Kimisi diye ki sen sana bak
Çü cümle kulun sırrın bilür Hak
Dak dutmak âdeme hoş degüldür
Her şeyi ki görürsin boş degüldür
Her gönül içinde Hakk’a yoldur
Hakk’ı bilene ne sag u soldur
Her cism ü sûretde bir sûret var
Her sûret içinde bir sıfât var
Her şem’ün öninde pervâne var
Her damun içinde bir dâne var
Her gül (ki) diken bile bitirmiş
‘Işk sözini cân evvel işitmiş
O mülk-i ebedde ‘ışk ile bile cân
Ol demde bile kılurdı seyrân
Hem bunda dahı bile gelüpdür
İkisi dahı böyle gelüpdür
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Hem bunda dahı yine biledür
Cân âyinesini ‘ışk siledür
‘Işk bilene cânunı kurbân
Kılsan az ola yolunda bin cân
‘Işkdur âşıkın dîni îmânı
‘Işkı bilene sorun nişânı
‘Işkile döner bu yidi seyyâr
‘Işkile durur kubbe-i devvâr
‘Işkdur ki ‘âlemi nûr idüpdür
‘Işkdur ki şeytânı makhûr idüpdür
‘Işkdur ki âdem tevbeye geldi
‘Işk ile bu sırr araya geldi
‘Işkıla düzüldi cümle tertîb
‘Işkdur kamuya degen merâtib
131b

‘Işkı bilmeyenün nasîbi yokdur
Hayvân da disen ayıbı yokdur
Bu ‘ışk didügin neye işâret
Maksûd ne imiş neye beşâret
Bu ‘ışk didügin hemân bir addur
Velî ki sıfât içinde zâtdur
‘Işkile döner bu cümle pergâl
‘Işkla görinür bu cümle eşgâl
Sen yören özüne ki ne kulsun
Nedür dilegin neyi kurarsın
Cihâna niye gelüp durursın
Söyle ki niye kalup durursın
Nedür murâdun cihânda söyle
Derdüni tabîbe ‘iyân eyle
Tabîb sana bir ilâc u dermân
Başuna koya hoş olasın hemân
Bu gaflet ile cânun boyanmış
‘Aklun uyumış nefsün uyanmış
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Hayıf dirîga ki sen âdemsün
Velî ki âdem deminde hamsın
Bu gaflet ile bî-mâr olupsın
Haste vü renc ü zâr olupsın
Evvel neyidün ki ten degüldin
Bi-külli ol idi sen degüldin
Ol dem yogıdı bu cism-i pergâl
Küllisi Hakdı âhir u evvel
Çün ten senünile yoldâş oldı
Bu kargaşaya yolın dûş oldı
Ten toprak ile su od ile yeldür
Yokdur sebâtı gül ki misâldür
132a

Ten beş gün ola senünle yoldaş
Âhir yine aslına çeker baş
Bardak bigidür tenün misâli
Nâ-gâh uşanur yiter eceli
Ten zahmetidür ki sen çekersin
Nâ-çâr zîrâ ki tene nökersin
Ten duzagına dutuldı cânun
Irak ana bilmedün vatanun
Dirîgâ seni uyutdı gaflet
Dahı uyanınca sana heyhât
Gel ben sana bir ögüt vireyin
Bu yol kolayın göstereyin
Varun varise bi-küll yidürgil
Adun sâhib-i cömerd didürgil
Başda anasın anda vatanın
Aslına yetişe karışa cânun
Hubbu’l-vatanu mine’l îmândur
Dut nebî sözini câna cândur
Mustafâ sözini dut ki hakdur
Geldün yine gitmege yarakdur
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Yaragun idine ki göçersin
Geldügin cihâna geçersin
Beş gün olasın bu evde mihmân
Yine var asılun dahı bir san
Andan ne getürdin bile bunda
Nen var iledesin bundan anda
Bu kış yaragını bunca gördün
Bu yol azıgını ne götürdün
132b

Getür görelüm nedür yaragun
Döşegün kadar uzatgıl ayagun
Sultân içün armagan gerekdür
Cân sevgisine nişân gerekdür
Cânun varise cânânı iste
Sen bî-nişân ol nişânı iste
Kılma bu sûret nakşını hayâldür
İstegil anı ki bî-zevâldür
Yatma durugel ki göçdi kervân
Sonra uyanup ya nice pişmân
Senden ulunun sözün işitgil
Şaşma yolunı yolınca gitgil
Ey gâfil uyan ki sen uyursın
Kanı sen yine kan ile yursın
Vardur kulagun velîkin işitmez
Gözün nûrı dahı yârı itmez
Hasis tabî’atsın kem ‘akılsın
Bir nakş u sûretsin âb u gilsin
Hayf ola sana ki dirler insân
Ey şekli âdem fi’ili hayvân
Leglek bigi sahrâda gezersin
Ne bilürsin ki kanda gezersin
Yolunu gözet döşün egetme
Delîl ile var başuna gitme
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Sen mektûbısın bu gizlü gencin
Gâfil nitesin neyidi rencün
Çün fark idemezsin teni cândan
Sen ne bilesin sûdı ziyândan
133a

Toz eyleme var yolına gitgil
Yogurdun içgil tuşuna gitgil
Tuhafça kişi acâib kuşsın
Yükün gülbeşeker sirke-fürûşsın
Gülistâna gel dikene düşme
Yolu koyuban yabana düşme
Yirde duruban göge bakarsın
Bir mıhı ki bin nala çakarsın
Sen bahr-i muhîtsin haberün yok
Kuşsın velî hîç perr ü bâlün yok
Ne kişisin ayıt kimi sorarsın
Iragı gözetme tiz ırarsın
Başın büyük illa boynun azdur
Fikrün kısacık bu yük dırâzdur
Getür metâ’ını ne getürdün
Fikrüni di kim neye yitürdün
Bu ham hayâli ko fikre talma
Dünyâ sana kalmaz sen dahı kalma
Sen cânsın özüni ten bilürsin
Katunda sudur susuz kalursın
Yolunı gözet kuyuya düşme
Köprüyi geçerken suya düşme
Divşür ögüni gözüni aç bak
Külli kâ’inât dolı durur Hak
Bu kamu ‘âlemde görinen oldur
Gönülden gönüle dogrı yoldur
Oldur bu kamu ‘âlemde varlık
Oldur yazılan berât u yarlık
Oldur sadef ü sadefde inci
Oldur hisâb-ı sırât u senci
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Oldur ebedî Hayyu’l-kayyûmdur
Her bir iş içinde ol hakîmdür
Ma’şûka özi ‘âşık da oldur
Azrâ dahı ol Vâmık da oldur
Evvel dahı ol âhir de oldur
Bâtın dahı oldur zâhir de oldur
Câna hazîne gönüle cândur
Ol her mekân u her zamândur
Bu çâr anâsır şeş cihet oldur
Bu kıssa hikâyet dâstân oldur
Oldur ki ‘âlemde gulguledür
Ol olmasa ‘âlem pür-belâdur
Dört rüb’a bir akçe dirler
Eblehi gör ki pul pul hisâblar
Bir akçe diyüben emîn olmaz
Iragı koyuban yahın olmaz
Vay sana bir kattâl esrâr olsa
Halvâ vü bâdem kolay yir olsa
Kalya pilav kalyalu tutmaç
İştahun açuk karnun dahı aç
Büryân kebâb ile turşı aşlar
Yaglu kuliçe tâze lavaşlar
Bal yaga karışsa yımşak ekmek
Gelse önüne durur mıdun dek
Bengi palûze ikisi yârdur
Kaymagile bal da hoş haberdür
Boranı ile kara kavurma
Gözet herîse gözün ayırma
Erişte kadayıf yaglu keşkek
Etmek ile et kalanı lekpek
134 a

Karnı aç olana külli hoşdur
Bengi aç olana telh turuşdur
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Bu kuş dilini Süleymân anlar
‘Ârif sözüni yerinde banlar
Anla ahî ki bu ne dimekdür
Ne bengi vü ne ac ne yimekdür
Dünyâ ‘âdetidür bu sıfâtlar
Bu nakş u hayâl ü hikâyetler
Vahdet güneşinde bulut olmaz
Tertîb bâzârı ziyânsız olmaz
Tene tertîb yok bi-külli cândur
Çi çây sûret nâm ü nişândur
Kaygusuz Abdal gör ne söyledi
Tuhaf acâ’ib hikâyet eyledi
Sayuklar meger kim düş görüpdür
Bir iş içinde iş görüpdür
Varlugı koyuban ere yitdi
Bî-hüner idi hünere yitdi
Abdal Mûsâ’ya kul oldı cândan
Çekdi elini iki cihândan

4. GEVHER-NAME

4. GEVHER-NAME

fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
1

Esselâm iy dürr-i deryâ-yı cemâl
Esselâm iy âfitâb-ı bî-zevâl

2

Esselâm iy heşt Cennâtü’n-na’îm
Esselâm iy bâg-ı erzânî-nihâl

3

İy sıfâtun “Kul hüv’allâhu ehad”
Her dem içinde kâdirsin her sâ’at

4

Cümle sırrı sen bilürsin iy Kâdir
Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr

5

Cümle sensin mu’teber ü muhtasar
Ol ki sensüzdür feşâr-ender-feşâr

6

Külli sensin âşikâre vü nihân
Yirde gökde yine sensin cism ü cân

7

Senden özge nesinenün cânı yok
Pür-kemâlsin kudretün noksânı yok

8

Mâlikü’l-mülksin Kâdim ü lem-yezel
Mahlûkun Hâlıkı sensin Zü’l-celâl

9

Degme bir zerrede bin dürlü ‘aceb
Sen bilürsin sen kılursın iy Çalab

10

Kim ‘âkıllar mât u sergendândurur
Bü’l-acebdür kudretün andandurur

11

Pâdişâhsın bî-sipâh u bî-vezîr
Kalmışa hem yine sensin dest-gîr

		
		

		
		
		

		

		
105b
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12

Söz öküşdür kendü hâlüm söylerem
Derdümi vasf-ı hikâyet eylerem

13

Kim bu tenüm yogidi ben cân idüm
Katre degül ezelî ‘ummân idüm

14

Ol ‘âlemde bu âdem olmaz idi
Ay u güneş gedülüp tolmaz idi

15

Birlik idi olmaz idi ayrulık
Yog idi ölmek dirilmek gayrulık

16

Hem o demde yogidi ins ü melek
Gerdiş-i gerdân degüldi nüh felek

17

Dahı yirler kân-ı ma’dendeyidi
Katre varı külli ‘ummândayıdı

18

Arş u ferş ü gâv ü mâhî yogidi
Cümle varlık hemân ol Allâh’idi

19

Hem o demde biz dahı andayıduk
Ol ‘âlemde bile cevlândayıduk

20

Diledi kim sâni’-i perverdigâr
Kendü kudretin kılaydı âşikâr

21

Mevce gelüben o deryâ kıldı cûş
Mevcile beni kenâra saldı uş

22

Deryâyidüm katre oldı menzilüm
Buyidi bu hâl içinde müşkilüm

23

Mevc içinden taşra düşdi bir güher
Öyle gevher ki misâl-i mu’teber

24

Çünki gevher taşra düşdi deryâdan
Vuslatı fürkat ayırdı ortadan

25

Ol gühere bunca zaman Tanrı’lık
Eyleyüben kend’özi oldı ‘âşık

26

‘Işk ki dahı bünyâdı andan durur
‘Işk-ı varak hem o dîvândan durur

27

Ol güherden bunca hüner eyledi
Bunca hikmet bahr ü hem berr eyledi

28

Asl-ı hikmet bir o gevherden durur
Gevher aslı hemân ol birden durur
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29

Ol güherden oldı bu cümle ‘âlem
Ne ki vardur yir ü gök levh ü kalem

30

Yidi ılduz hem ol gevherden durur
Cümle hüner hem ol hünerden durur

31

Andan oldı evliyâ vü enbiyâ
Birlik olur karışıcak su suya

32

Toprak aslı yine toprakdan durur
Cümle varlık hemân ol Hakk’dan durur

33

Ol güherin aslı ma’denden idi
O hemân bir katre ‘ummândan idi

34

Ol güherin bir adı Mahmûd idi
Baht içinde tâli’i me’sûd idi

35

Ol güher âdem tonunı ihtiyâr
Eyleyüben hem o dem kıldı karâr

36

Âdem’i gevhere sadef eyledi
Ya’ni bu milke müşerref eyledi

37

Sadef içinde murâdum dür durur
Dürr ü sadef Hak katında bir durur

38

Dürr ü sadef yine ma’denden biter
Aslı birdür yine bir kândan biter

39

Su dilersen bardaga kılma nazar
Bardag içinde suyı kıl ihtiyâr

40

Cümle bir çeşme suyıdır iy velî
Tutalım bardag kiçidür ya ulı

41

Külli suyun aslı birdir iy ‘âziz
Su temizdür bardagun kılgıl temîz

42

Ger degül isen bu hikmetten gâfil
Gâfil olma yol içinde iy ‘âkıl

43

Ehl-i tevhîd ol ki cânun şâd ola
Şâkird olan ‘âkibet üstâd ola

44

Ol güher idi Muhammed’ün cânı
Anun içün dutdı cümle sayvânı

45

Anun içün oldı cihân gülsitân
Ûd u sandal serv u tûbâ ergavân
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46

Hûr u Cennet vahş ü tayr u ‘akl u cân
Ol güherdür cümlenin aslı hemân

47

Cümle anun ‘ışkına kıldı karâr
İhtiyâr oldur kamudan ihtiyâr

48

Bu idi vasf u hâlümi söyledüm
Anı ki gördüm hikâyet eyledüm

49

Her ne ‘ilm üstâddan gördüm ise
‘Akl içinde her neye irdüm ise

50

Nazm kıldım bir dâsitân eyledüm
Bu idi şikeste beste söyledüm

51

Tâze gülden desteler çîn eyledüm
Her nefesi bûy-ı müşgîn eyledüm

52

Benefişi nergise kıldum nisâr
Tûtinün öninde komuşam şeker

53

Goncenün yüzinden açdum perdeyi
Güneş ile bile görmüşem ayı

54

Nestereni güle bürka’ eyledüm
Gülşeni bülbüle otag eyledüm

55

Ben fakîrem kuş dilinden anlamam
Tûtîye şekker gerek hâra saman

56

Ne ekersen anı bitrür çekirdek
Tavuk yumurtasundan çıkmaz ördek

57

Şâhbâzun cinsi hemân şâhbâz ola
Hümânun hüma bâzun bâz ola

58

Dervîşem ben Mustafâ kıldı nazar
Hem anun bahşâyişidür bu haber

59

Yohsa ben kendü hâlümi anlaram
Sözümi hemân yiründe banlaram

60

‘Âşık isen Kaygusuz Abdal bigi
Sana bir halka hemân bir şâl bigi

61

Anı ko kim Mustafâ murdâr didi
Anı koyana erenler er didi
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62

Tekebbürlük eyleyen mel’ûn olur
Nitekim şeytân bigi bî-dîn olur

63

Yol içinde alçaga ko menzilün
Tâ ki hallolmak dilersen müşkilün

64

Meskenet topragına her dem yüzün
Süredur kim tâ bilesin kend’özün

65

Toprak olmayınca gevher olmadı
Topraga düşen güher hîç solmadı

66

Toprak ol toprak bigi teslîm vücûd
Cümle ‘âlem topraga kıldı sücûd

67

Evliyâyı bil ki benzün solmaya
Hîç mukallidler müselmân olmaya

68

Evliyâ oldı delîl ü bürhânum
İnsân-ı kâmilde buldum sultânum

69

Yidi gün yidi gice ol nâ-tüvân
Bekledi Peygamberün kabrin hemân

70

Bu nasîbi anda sundılar ana
Hem didiler adına Gevher-nâme

71

Kıymetün bilür anun sarrâf olan
Gıll u gışdan kalbi dâ’im sâf olan

72

Oldı Gevher-nâme burada tamâm
Vir Resûlün rûhına yüz bin selâm
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mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

		Eyâ ’akl ile ’irfânem diyenler
		
Eyâ mülke Süleymânem diyenler
		
		

Eyâ bildüm diyenler cümle hâli
Eyâ vardum diyenler togrı yolı

		
		

Hak’ı bildüm diyü irşâd idersin
Yitersin minbere feryâd idersin

		
		

Ne bildün niye irdün işbu hâlde
‘Akıllar mât olupdur bu hayâlde

		
		

Buna ‘akl ile kimse irmemişdür
Göziyle Hakk’ı kimse görmemişdür

		
		

Bu bir deryâ durur akıllar irmez
Özinden geçmeyen rabbini bilmez

		
		

Dilersen bulasın kevn ü mekânı
Özünden fârig ol rabbini tanı

		
		

Ki sen senlügüni gider aradan
Bilürsin tâ seni kimdür yaradan

		
		

Sen ü ben eylemez ol kim kişidür
Sen ü ben eylemek şeytân işidür

		
		

Özinden gayrı kul görmez arada
Hak’ı zâhir görür ag u karada
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Dilersen olasın mahrem-i esrâr
Bu dünyâ kavgâsına uyma zinhâr

		
		

Ferâgat kıl cihânun kavgâsından
Ki nefsün kurtarasın fitnesinden

		
		

Hemân seyrâncısın seyrânun eyle
Sakın dime şu şöyledür bu böyle

		
		

Özüne gel özüne Tanrı dostı
Sana direm budur sözün dürüsti

		
		

Cihân halkınun iş budur hayâli
Hayâli gice gündüz mülk ü mâlı

		
		

Eger söyler olursan hak sözini
Çevirür yüzini örter gözini

		
		

Azâzil’dür Hak’a eylemez ikrâr
Gerekse söyle ana bunca tekrâr

		
		

Binüpdür nefs atına hâ segirdür
İşitmez kulagı san kim sagırdur

		
		

Hemân birbirinün ‘aybın gözedür
Gönülden dürlü fitneler düzedür

		
		

Nic’idüp n’idecegini bilemez
Birinün ondugın biri dilemez

		
		

Eger mâlun varısa kavm u kardaş
Cihân halkı senünle cümle yoldaş

		
		

Eger kendü hâlinde bir ‘âşıkdur
Ana dirler ki iş sevmez ışıkdur

		
		

‘Âşık olsam adum tenbel Alâ’î
Eger sofu isem dirler mürâyî

		
		

Dânişmende varursam Dabbetü’l-’arz
Câhil diyü halkı bir pûla saymaz

		
		

Ha bir cenkdür biri birin begenmez
‘Ârifler Hak’dan özge nesne bilmez

		
		

Bulurlar bir sözi bin söz iderler
Koyup togrı yolı egri giderler

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Söz ile bulmak olsa idi Hakk’ı
Uçup ‘arş’a çıkaydı cüml’âfâkı

		
		

Cihânda şimdi gavgâ çogalupdur
Cihânı fitne-yi şeytân alupdur

		
		

Eger ‘âlim eger sofî vü dervîş
Hemân şöhret olupdur cümle cünbiş

		
		

Dinle imdi hem yine bir hoş haber
Yine kânından getürdüm bir güher

		
		

Dinle imdi bir acâyib armagan
Yine taşdı gönlüm evinde bu kân

		
		

Yine cûş eyledi ma’nâ deryâsı
Yine geldi başıma’ışk sevdâsı

		
		

Yine kurdum ‘ışk yâyın ok atmaga
Gelmişem sarrâfa gevher satmaga

		
		

Kim ki ister ol tırâzı uş menem
Ol cânumdur câna perdepûş menem

		
		

Menem ol Bagdât’da feryâd eyleyen
Başın oynadup ene’l-Hak söyleyen

		
		

Yine gelsün ol bana fetvâ viren
Beni bu halka bî-tâ’atdur diyen

		
		

Dâimâ söyler bu sözi ol nâdân
Nite kim korkmaz utanmaz Tanrı’dan

		
		

Ol sâlûs kim dervîşe münkir olur
Cümle kulun sırrını Allah bilür

		
		

Bî-tâ’atdur diyü söyler abdâla
Söyleyin gelsün bir ulu meydâna

		
		

Görelüm kendü nice tevhîd kılur
Tanrı bu bendesini bî-baht bilür

		
		

Tanrı Settâru’l-‘Uyûb’dur hem Kerîm
Hem Rahîmdür hem‘Alîmdür hem Halîm

		
		

Tanrı bilür günâhın her bendenün
‘Aybını yüzine urmaz kimsenün
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Ol kadîrdür lutfıla ihsân kılur
Derdlülerün derdüne dermân kılur

		
		

Ben sadıkam zerk-i tezvîr bilmezem
Her bir işde gayrı tedbîr kılmazam

		
		

Velîkin sâlus sevmez yıldızum
Hak’ı zâhir görenedür bu sözüm

		
		

İnsân-ı kâmil içündür bu cevâb
Hayvânun nesüne gerek bu hitâb

		
		

Bir nasîhatdur bu sözüm insâna
Degme kimse giremez bu ‘ummâna

		
		

Cihâna geldi insân gitmek içün
Kemal-i marifet kesbetmek içün

		
		

Dinle imdi bir acâ’ib dürlü hâl
Âhirî noksâna irer her kemâl

		
		

Her sabâhun sonı da ahşam olur
Her şâdîligün âhiri gam olur

		
		

Yukaru gök aşaga yir görinür
Bilinmez biri birine bürinür

		
		

Gice gündüz döner dâ’im yıkılmaz
Gögün yüceligi hîç’akla gelmez

		
		

Gögün nerdübânı yokdur çıkılmaz
Yirün nihâyetini kimse bilmez

		
		

Bu ne kârhânedür üstâd görinmez
Bilişdür cümle eşyâ yâd görinmez

		
		

Neye baksan pâyanı yok denizdür
Bu ne yoldur ne menzildür ne izdür

		
		

Özinden yâd olanlar yâd olupdur
Bilişenler hemân azâd olupdur

		
		

Bilişmeyen bîgânedür özine
Zirâ bilmez vücûdı ne özi ne

		
		

Özin bilen kişi oldı haber-dâr
Hemândem bir vücûd bir can ne kim var

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Sözi ko fârig ol Kaygusuz Abdal
Bu sözden açılur bunca kîl ü kâl

		
		

Gönül Hakk’un evidür bî-gümân bil
Dudag anun kilididür, dili dil

		
		

Eger dilüm hatâ söylerse iy dil
Dilim dilim, dilim, dilim dil iy dil
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-1		
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
		Sen dahı cehd eyle imdi iy hümâm
		
Evliyâlar işigin eyle makâm
		
		

Evliyâlar sohbetine iresin
Anlarun dirlüği nedür göresin

		
		

Evliyâlar gevherün ma’denidür
Cümlemüzün derdinün dermânıdur

		
		

Evliyâ hoş terbiye kıla seni
Kurtulasın yarın olasın ganî

		
		

Tercemânsuz irüşesin Tanrı’ya
Ger kılursan kendözüni bî-riyâ

		
		

Gönlüni Hakk’dan yana berk idesin
Evliyâ gitdügi yola gidesin

		
		

Evliyâlar seni kıla ihtiyâr
Evliyâ sana şefî’ ola iy yâr

		
		

İmdi gel cehd eyle bu yola düriş
Evliyânun dâmenin tut budur iş

		
		

Tevbe kıl özüni oda yakmagıl
Su gibi her gördügüne akmagıl

		
		

Erlik oldur nefs odını söndüre
Yüzini ol toğrı yola döndüre

		
		

Cehd idüp terk eyle nefs-i şehveti
Mihnetine değmez anun lezzeti

		
		

Şehvete uyanlarun iy ser-firâz
Tamudur yiri bunlarun çog u az
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Şehveti terk eyleyenler menzili
Cennet ehlidür bularun mahfili

		
		

Şehveti terk eyleyen bulur sevâb
Söz budur vâ’l-lâhu â’lem bi’s-sevâb

				
		

-2-

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

		Hayâtum dirligüm cânum mâlum mülküm hânumânum
		
Bâgum bagçem gülistânum taşum topragum a hânum
		
		

Mûnisüm gam-hârum yârem cân u dil ‘akl u dil-dârum
Sermâyem dükkânum vârum yakînem dînem îmânum

		
		

Habîbüm mahbûbum hûbum sanavber a şimşâdum tûbâm
Latîfüm küllî mergûbum hazînem genc-i pinhânum

		
		

Gümüşüm altunum incüm hisâbum Sırâtum sincuyüm
Şîrîn-hulkum nâzum goncam ‘ârifüm kâmil insânum

		
		

Behiştüm Cennetüm hûrum meş’alem çerâgum nûrum
Yed-i peygâm Mûsâyem Tûrem emîrem şâh-ı sultânum

		
		

Tâ’atüm tesbîhüm zikrüm namâzum niyâzum şükrüm
Cânum gönlümdeki fikrüm gerdîşüm küllî devrânum

		
		

Ulusum devletüm bahtum sa’âdetüm tâcum tahtum
Matlûbum istegüm cehdüm delîlüm yolda bürhânum

		
		

Nâmûsum gayretüm ‘ârum bakışum sıdkum ikrârum
Yâkûtum dürr-i gevherüm cevherüm kân-ı ma’denüm

		
		

Nesîbüm kısmetüm ‘ârum edebüm erkânum yolum
Sûsenüm sünbülüm gülüm benefşem gül-i handânum

		
		
		

Bu hüsrân-ile kalmış men-i bî-mâr u haste dil-rîş-i men
Sana du’âcı derviş men Kaygusuz Abdâlam hânum

Şehzâde Alaâddin Gaybî

				
		

-3-

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		Sataram cânum yolına kurbân iderem ben
		
Belirsüz olıcak cân u cihânı n’iderem ben
		
		

Şey’en li’llâh benüm gaybetüme kılıç salana
Hercâyî yüze gülüci yâri n’iderem ben

		
		

Hayvân âdama zencir yular dahı tayanmaz
Ehl-i tarîkı bin nefesde yederem ben

		
		

Hüsnün cemâlün göreli geldüm îmâna
Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben

		
		

Hâl diliyle ‘icâzet ister Kaygusuz Abdâl
Şâhum ıssı kal kuşum uçdı giderem ben.
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-4-

SULTÂN KAYGUSUZ BABA MÎ-FERMÂYED Şİ’R

		Söz başında zikr idelüm Allah’ı niyâz ile
		
Cân u gönülden direm lâf degüldür
		
		

Yâ İlâhî kapunda birkaç dileklerüm var
Hele şimdiki halde cengüm var bogaz ile

		
		

Onbin koyun bin deve beş bin de su sıgırı
Beşbin tavuk bin ördek dahı bunca kaz ile

		
		

Mâ-hazar lokmaları dâ‘im nasîb kıl bize
Üçyüz otuz azmânî yidibin öküz ile

		
		

Dâne pirinç zerdeler paça tirid gördiler
Tâze çevirme biryân kaba halvâ koz ile

		
		

On bagçe alma, armudun dahıher dürlüden
On dahı şeftalüden zerdâlü kirâz ile

		
		

Bin karaoglan bin karavaş hizmet-kâr
On bin Rûm mahbûbı biş bin Mogol kız ile

		
		

Hûrî-sıfât nigârlar ilikleri âşîkâr
İbrikleri cân alur sükker agzında ezile

		
		

Tabl (u) zurna neferle hazretünde çalınur
Dâ’im müdde‘î görsün ânı ol kör göz ile

		
		

Bunca sözi söyledük bize bâkî kalur yok
Kaygusuz’a nazar eylegil bir güler yüz ile

				
-5		Müstef ilün Müstef ilün Müstef ilün Müstefilün
		İy tâlibân-ı Hak-şinâs her dü-cihân Sultân ‘Alî
		
Vay âşıkân-ı hem-nişîni gevher-i ma‘den ‘Alî
		
		

Vahdet bâgında gülistan vuslât deminde câvidân
Şems-i münîr mâh-ı tâbân iy delil ü bürhân ‘Alî

		
		

İy maksûd-ı cümle ‘âlem İbn-i tefsîr u Bû-kelâm
İy Hâce-i Beytü’l-Harâm iy kıble-i imân ‘Ali

		
		

İy ‘ahd-i Çîn ü Hıtâ iy yâr-ı cân-ı Mustafâ
İy vâlî-i şir-i Hudâ iy sıfat-ı Rahmân ‘Alî

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Cümle sıfâtun zâtısun cümle şey’ün mir‘âtısun
İnnemânun isbâtısun iy ma’nî-i Kur’ân ‘Ali

		
		

İy cümle şeyde ihtiyâr iy cümle sâdefde gevher
Meydân senündür ser-be-ser ey sâhib-i meydân ‘Alî

		
		

Oldur güher oldur sadef oldur bu cümleye şeref
Oldur bî-küllî bî-hilâf iy peydâ vü pinhân ‘Alî

		
		

Dünyâ-yı denide sūret ol Hakk’a hakîkat isbât ol
Cennet bâgında ni‘met ol ol gülşen (ü) bostân ‘Alî

		
		

Kaygusuz Abdâl hastadur sözi şikeste-bestedür
Bir nazar itsen lutfıla n’ola şâh-ı merdân ‘Alî
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-6-

MİN-KELÂM-I KAYGUSUZ BABA SULTÂN

		Bi-hamdü’l-lâh ki vâsıl olduk / Bugün devletlü Sultân’a
		
Ne hûrîdür ne hȏd benzer / Özi bu cism-i insâna
		
		

Diliyle bir selâm eyler / Cihânı lutfıla toylar
Melekler vasfını söyler / Varur cennetde Rıḍvâna

		
		

Yüzün cennetdeki güldür / Yanagun zülf-i sünbüldür
Niceler kapuna kuldur / Ki benzersün Süleymâna

		
		

Yüzün nûr-ı hidâyetdür / Kime irse sa’âdetdür
Bu Kur’ân‘da bir âyetdür / Bugün cümle Müselmâna

		
		

Ta’âlâ’l-lâh ne kılmışdur / Cihân medhiyle dolmuştur
Delîl (ü) hüccet olmışdur / Yüzün Sûre-i Rahmân’a

		
		

Yüri var Kaygusuz Abdâl / İriş var vaslına dildârûn
Cefâsun çekme agyarun / Cigerün dönmesün kana

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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SELĀM-NĀME-İ ŞĀH-I ABDĀL MŪSĀ

		
		

Ey māh-ı burc-ı şeref-i ṣubḥ u mesâ
Zulmet-i mihr-i münevver gibi ḳılduḳ rūşenā

		
		

Ḳa’be-i ‘ulyāya ḳarṣu her kim itse iḳtidā
Ḳahr-ı ā’dā-i fenādan bulu-ser şeḳsüz necā

		
		

Nāṭıḳun Rūhu’l-Ḳudūsdür vech-i pāḳün Ved-duhā
Didi Mevlā şanına ‘lā-tuḥfe vaḍrıb ‘atā’

		
		

Es’selām ey nūr-ı Ahmed Ḥażreti Abdāl Mūsā
Es’selām ey rükn-i Ḥażreti Abdāl Mūsā

		
		

Muṭṭali’-i sırr-ı İlāhī vāḳıf sensin ezel
Zāt-ı Haḳḳ’un ḳüvvetine kimse…bilmez

		
		

Ma’den-i ‘ilm-i le-dünnī ḥükm-i bāb-ı mā-ḥaṣl
Vāḳıf-ı innī enel-lāh kim bilür- ḥaṣl

		
		

Bāreka’l-lāh genc-i ḳudret mahzen-i sıdḳ-ı ezel
Ezel emredüb nusretün Velehu evzān ṣun’ınā

		
		

Emr idüb Ṣun’ına lā-illā dīn olur isem
Şāh idenler oldı ve’s-vāsi’r-Raḥīm

		Birinüñ ‘Naṣru’n-mina’l-lāh ḳāmetü ḳāf-ı ḳadīm
		
Nuṭḳuñ il-lā yaparlar inşallah Kul Ḳayġusuz’a daim du’ā 371

371
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1. İlâhi
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Dost senin yüzünden özge
Ben kıble-i cân bilmezem
Pîrün hüsnini severem
Bir gayrı îmân bilmezem

		
		
		
		

Bana dirler ki şeyâtin
Senün yolunı azdurur
Ben şu zerrak sofulardan
Gayrı bir şeytân bilmezem

		
		
		
		

Sofî-i sâlûs nedendür
Hüsne münkir geçindügi
Ne ‘aceb belâ gelüpdür
Ben Hakdan gayri bilmezem

		
		
		
		

İnsân-ı kâmil ki dirler
Mustafâ’dur Murtazâ’dur
Dahı kim vardur cihânda
Ben gayrı insân bilmezem

		
		
		
		

O şâh-ı hüsnün ‘ışkına
Özümi vîrân kılmışam
Kaygusuz Abdâl’dur adum
Cübbe vü kaftan bilmezem
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-2-

		
		
		
		

Beglerümüz Avlan gölinün üstin
Avlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya
Urum abdâlları egnine postın
Baglar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Abdâlları semâ’ döner dost diyü
Geydükleri nemed ile post diyü
Hasteler de gelür dermân isteyü
Saglar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Tâlib oldur pîrün nefesin haklar
Pîr oldur tâlibi hatâdan saklar
Çalınur kudümler altun sancaklar
Tuglar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Er oğlınun ikrârıdur yolları
Mu’annidi çeksen gelmez ilerü
Ak Pınar’ın Yeşilgöl’ün suları
Çaglar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Bezirgânlar Hind’den gelür yayılur
Lokması çekilür açlar toyulur
Hakk’a ‘âşıkolan cânlar soyulur
Begler gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

‘Alî Zülfikârın aldı destine
Bâtın saldı kâfirlerün üstine
Tümen tümen olur Gencel’üstine
Taglar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Matem aylarında kanlar dökerler
Çerâglar uyarup gülbenk çekerler
Anlar bir olmış birlige yiterler
Birler gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

		
		
		
		

Benim de niyâzum vardur pîrimden
Münkir bilmez evliyânun sırından
Kul Kaygusuz ayru düşmiş pîrinden
Ağlar gelür Sultân Abdâl Mûsâ’ya

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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Bülbül’e gülzâr gerek
Tûtî’ye şekker gerek
Sarrâf’a gevher gerek
Lâilâhe illallah

		
		
		
		

Cân olanı cân bilür
İnsânı insân bilür
Her sırrı Sultân bilür
Lâilâhe illallah

		
		
		
		

Cümle ‘âlem zât imiş
Deryâ-yı hikmet imiş
Hakk ile vuslat imiş
Lâilâhe illallah

		
		
		
		

Sâfî ol altun gibi
Tecellî kıl gün gibi
Leylâ di Mecnûn gibi
Lâilâhe illallah

		
		
		
		

Tesbîh ü zikr eylegil
Allâh’a şükr eylegil
Bu sözi fikr eylegil
Lâilâhe illallah

			

-4-

		
		
		
		

Bu dünyânun misâli
Mu’azzam şehre benzer
Velî bizüm ‘ömrümüz
Bir tiz bâzâra benzer

		
		
		
		

Her kim bu şehre geldi
Bir lahza karâr kıldı
Girü dönüp gitmeği
Gelmez sefere benzer

		
		
		
		

Bu şehrün hayâlleri
Dürlü dürlü hâlleri
Aldamış gâfilleri
Câzû ‘ayyâra benzer
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Evvel gönül almagı
Hûblara nisbet ider
Âhir yüz döndürmeği
‘Âciz mekkâra benzer

		
		
		
		

Bu şehrün evvel tadı
Şehd ü şekkerden şîrîn
Âhir acısını gör
Bu zehr-i mâra benzer

		
		
		
		

Bu şarda hayâl çokdur
Hadd ü şümârı yokdur
Bu hayâle aldanan
Otlar davara benzer

		
		
		
		

Bu şardan üç yol çıkar
Biri Cennet biri Nâr
Birisinün ârzûsı
Maksûd dîdâra benzer

		
		
		
		

Kendü mikdârın bilen
Kişi bildi kendözin
Anun her bir nefesi
Şehd ü şekkere benzer

		
		
		
		

Her kim kendözin bildi
Bu şehre sultân oldı
Kendözini bilmeyen
Misl-i himâra benzer

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl’ı gör
Derd ile hazân oldı
Velî dem-i ‘ışk ile
Evvel bahâra benzer

			

-5-

		
		
		
		

Bi-hamdi’l-lâh vâsıl olduk
Bugün devletlü Sultân’a
Ne hûrîdür ne hod benzer
Özi bu cism-i insâna

		
		

Diliyle bir selâm eyler
Cihânı lutf ile toylar

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Melekler vasfını söyler
Varur Cennet’de Rıdvân’a

		
		
		
		

Yüzün Cennet’deki güldür
Yanagun zülf-i sünbüldür
Niceler kapuna kuldur
Ki benzersin Süleymân’a

		
		
		
		

Yüzün nûr-ı hidâyetdür
Kime irse sa’âdetdür
Bu Kur’ân’da bir âyetdür
Bugün cümle müselmâna

		
		
		
		

Ta’âla’llâh ne kılmışdur
Cihân medhiyle tolmışdur
Delîl ü hüccet olmışdur
Yüzün Sûre-i Rahmân’a

		
		
		
		

Yüri var Kaygusuz Abdâl
İriş vaslına dil-dârûn
Cefâsın çekme agyârun
Cigerün dönmesün kana
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2. SALÂT-NÂME
			
-61.

Ey Emîr Efendi bana
Dahı namâz sorar mısın
Tur haber vireyüm sana
Dahı namâz sorar mısın

2.

Yanar bu yüregüm oddur
Bilmeyene müşkil dertdür
Sabâh namâzı hod dörtdür
Dahı namâz sorar mısın

3.

Gâh aglaram gâh gülerem
Tanrı’dan hâcet dilerem
Ögleni on kılaram
Dahı namâz sorar mısın

4.

Namâz sorıcısın bildüm
Teftîş itdüm ben de buldum
İkindiyi sekiz kıldum
Dahı namâz sorar mısın

5.

Ahşam namâzı hod beşdür
Anı kılmak bize hoşdur
Yatsı namâzı on üçdür
Dahı namâz sorar mısın

6.

Gündüzle gice kırk rekat
On yedi farz yirmi sünnet
Vitir vâcibdür üç rek’at
Dahı namâz sorar mısın

7.

Adumı sorsan fakıdur
Mektebde çocuk okudur
Cum’a hem bayrâm ikidür
Dahı namâz sorar mısın

8.

Efendi sarıg değirmi
İşit kulagun sagır mı
Terâvih namâzı yirmi
Dahı namâz sorar mısın

9.

Zâtumdan hayrân oluram
Farz ü sünneti kıluram
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Bir yıllık namâzı bilürem
Dahı namâz sorar mısın

10.

Câmilerde olan imâm
Bunı bilmez çoğı tamâm
Dört bin altı yüz seksen selâm
Dahı namâz sorar mısın

11.

Kimine vâcibdür zekât
Kimine vâcibdür salât
Yedi bin beş yüz altmış tahiyyât
Dahı namâz sorar mısın

12.

Pîrümüzden olsun himmet
Yaradan Allâh’a minnet
Yedi bin iki yüz yirmi sünnet
Dahı namâz sorar mısın

13.

Tamâm oldı çünki namâz
Kimini okı kimin yaz
Altı bin yüz yigirmi farz
Dahı namâz sorar mısın

14.

Kâmillerde olur ‘irfan
Göster hoca bende noksan
Vitr-i vâcibdür bin seksen
Dahı namâz sorar mısın

15.

Bir namâz vardur cenâze
O da gelür bir gün bize
Kaygusuz gibi ‘akılsuza
Dahı namâz sorar mısın
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3. NUTUK
			
-7		
		
		
		

İy özin insan bilen
Var edeb örgen edeb
İy edeb erkân bilen
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edebdür asl-ı tâ’at
Küllî sıfât cümle zât
Varlıgun edebe sat
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Gel Hakk’a olma ‘âsî
Tâ gide gönlün pası
Dört kitâbun ma’nîsi
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Gaflet içinden uyan
Edebsüz olma iy cân
Edebdür asl-ı îmân
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edeb gerekdür kula
Tâ işi temiz ola
Edebsüz girme yola
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edebdür Hakk’a yakın
Bilür isen çok yakîn
Edebsüz olma sakın
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Bu edeb ‘atâyîdür
‘Âşıka yüz suyıdur
Evliyâlar hûyıdur
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Gel Hakk’a ikrâr isen
‘Âşıklara yâr isen
Yüz suyın ister isen
Var edeb öğren edeb

		
		

Edeb gerekdür ere
Tâ yolı dogru vara

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Edebsüz olma yire
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edebi bekler tâlib
Edebdür Hak’dan nasîb
Edebsüz olma habîb
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edeblü ol cân isen
Hakk’ı bil insân isen
Müştâk-ı Sultân isen
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Edebdür Hakk’a delîl
Edebden olma gâfil
Olmayasın bî-hâsıl
Var edeb öğren edeb

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl uyan
‘Işkı bil ‘ışka boyan
Şöyle dimişdür diyen
Var edeb öğren edeb

			

-8-

		
		
		
		

Anı ki cânun diler
Sende gözet sendedür
În heme ‘ayb ü hüner
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Yir ü gök uçmak tamu
Her ne ki vardur kamu
Ayru degül iy ‘amû
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

İy sırâtü’l-müstakîm
Cennet ü hûr-i na’îm
Huve’l-‘aliyyü’l-‘azîm
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Şerîf-i insân toyȋ
Çeşme-i hayvân toyȋ
Deryâ vü ‘ummân toyȋ
Sende gözet sendedür
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Zühre vü mâh müşterî
Çarh-ı felek çenberi
Dünyâ’da ne kim varı
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Ma’deni her sebebün
Bînâsı her ‘acebün
Mâ’nîsi dört kitâbun
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Mûsa vü Tûr şumâ
Cennet ü Hûr şumâ
Zulmet ü Nûr şumâ
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Şâhid-i server toyî
Ol şâh-ı enver toyî
Sâhib-i defter toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Âfâk ü enfüs varı
Cümle ‘âlem serveri
Her dü cihân defteri
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Mehdî bî-zemân toyî
Cân-ı mîzân cân toyî
Yûsuf-ı Ken’ân toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Nûr-ı Muhammed toyî
Deryâ-yı hikmet toyî
Gülşen-i vahdet toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Yidi kat yirler temâm
Kûrsî vü levh ü kalem
Rûmûz-ı Beytü’l-Harâm
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Rüstem-i destân toyî
Sâhib-i devrân toyî
Ol şâh-ı merdân toyî
Sende gözet sendedür
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Burak ile Cebrâ’il
‘İlm ü ‘amel kâl ü kîl
Her dürlü olan hâsıl
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Velekâd Kerrem toyî
Her sırra mahrem toyî
Mesîh-i Meryem toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Evvel âhir küllî hâl
‘Ömr ü devlet mülk ü mâl
Devr ü eyyâm mâh ü sâl
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Yidi yılduz dört kitâb
Sâ’at ü yevmü’l-hisâb
Sâha-yı ‘ilm ü edeb
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Gönüllerün sirâcı
Nebî’nün nûrdan tâcı
Mustafâ’nun mi’râcı
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Ente bi-hamdi şâkir
Ente ganiyy ü fakîr
Ente’s-sirâcü’l-münîr
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Ente kaviyy ü tarîk
Ente muhibb ü sâdık
Ente hakîm ü hadîk
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Zülfikâr-ı şâh toyî
‘Işk ile hem-râh toyî
Her bâba miftâh toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Sen deryâ-yı ‘azîmsin
Sen ma’nâ-yı kâdîmsin
Sen Hayy ü Kâf ü Mîm’sin
Sende gözet sendedür
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Sen bahr-i melekûtsın
Sen gevher-i yâkûtsın
Sen mübârek vücûdsın
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Âdem’ün adı sâfî
Sen muhtârun keşşâfı
Simurg-ı kûh-ı Kâf’ı
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Sen Kur’an-ı mecîdsin
Sen nebkî-i farîzsin
Sen İncîl ü Tevrât’sin
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

În toyî ân ki toyî
Püser ü cüvân toyî
Bâ-her zâhidî toyî
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Tâze gülistân var
Akça vü mîrân var
Emîr ü sultân var
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Havvâ vü Âdem sende
Îsâ’daki dem sende
Degül ki ne kim sende
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Sen hatt-ı istivâ’sın
Sen kelâm-ı Hudâ’sın
Sen Nûr-ı Mustafâ’sın
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Sırr-ı ezelî bildün
Âyîneni sâf sildün
Perde degülse cildün
Sende gözet sendedür

		
		
		
		

Beyt heşt sî vü dü
Penc fark deh gîsû
Düvâzdeh imâm yâ hû
Sende gözet sendedir
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Kaygusuz Abdâl kalma
Dünyâ içün baş salma
Söyle sözün oyalanma
Sende gözet sendedür
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Bu uykudan uyan gönül
Kendü hâlünden habîr ol
Yiter ahî kerkes gibi
Nefsün elinden esîr ol

		
		
		
		

Terk eyle bu efsâneyi
Koy ahî bu bahâneyi
Vuslata irmek istersen
Vahdet demine kâdir ol

		
		
		
		

Güneyi kuz eylemegil
Bu sözi yüz eylemegil
Sohbeti tuz eylemegil
‘Âriflere dil-pezîr ol

		
		
		
		

Çekme bu nefsün kavgâsın
Kendözüni bil ki nesin
Kendözüni bilicegiz
Hâlüne şükr ü şâkir ol

		
		
		
		

‘Işka sâbit-kademsin
Özüni bil âdemsin
Kaçan k’özüni bilesin
Sırrun fâş itme sâbir ol

		
		
		
		

İnsânsın olma serserȋ
Kes yabana at zünnârı
Zulmet içinden çık beri
Güneş gibi küllî nûr ol

		
		
		
		

Nefsini zebûn eylemiş
Elif iken nûn eylemiş
Bârî fodullık eyleme
Öz künhüne muğbȋr ol

		
		

Bu yola varmak istesen
Menzile yitmek istesen
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Geç ko bu yad endȋşi
Efsâne fitenden dûr ol

		
		
		
		

Fikr eyle Hakk’un hikmetin
Cümle odur zâhir bâtın
Ko bu ikilik sıfâtın
Cehd eyle bir ile bir ol

		
		
		
		

‘Aceb niçün yabandasın
Hakk sende sen ki kandasın
Irak yire uzanmagıl
Kendözüne gel hâzır ol

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl gel beri
Hîç yire gezme serseri
Güden degülsin bu ‘ışkı bil
Bil bu ‘ışkla bî-nazîr ol
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Bu cihâna gelmeden
Bir ulu sultân idüm
Ten sūret baglanmadan
Cân içinde cân idüm

		
		
		
		

Câna ten oldı sūret
Âdem’e oldı bu ad
Bu ad u san yoğ iken
Deryâ vü ‘umman idüm

		
		
		
		

İçüm daşum nûr idi
Nûr ile ma’mûr idi
Durduğum yir Tûr idi
Musâ’ya hem-râh idüm

		
		
		
		

Cân oldı bana hicâb
Cân yüzinde ten nikâb
Bu hicâbum yoğ iken
Sūret-i Râhman idüm

		
		
		
		

Bu yir ü gök olmadın
Cân bu tene dolmadın
O dem cevâb gelmedin
İsmiyle Sübhân idüm
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Yoldaş oldum Âdem’e
Doldum cümle ‘âleme
Bu âdem sūretinde
Sırr ile pinhân idüm

		
		
		
		

Leyse-fi’d-dâr yoğ idi
Gayrı deyyâr yoğ idi
Nutk u güftâr yoğ idi
Yir ile yeksân idüm

		
		
		
		

Gâh ‘ibret idüm gözde
Gâh hüsn idüm hûb yüzde
Gâh oldı kim hâtt u hâl
Zülf-i perîşân idüm

		
		
		
		

Gâhî Eyyûb olmışam
Derde sabûr kılmışam
Gâh oldı Mustafâ’ya
Delîl ü bürhân idüm

		
		
		
		

Mecnûn oldum bir zemân
Leylî’yi gördüm ‘ayân
Gâh oldı bu meydânda
Rüstem-i destân idüm

		
		
		
		

Kâf Dağı’nda bir zemân
Gurbete düşmiş idüm
Ben bunda ki gelmişem
Ezeli O’nda idüm

		
		
		
		

Gâh Danyal’a Bokrat’um
Sırr içinde hikmetüm
Gâh Câlinus olmışam
Gâhî ben Lokman idüm

		
		
		
		

Sad-hezârân donum var
Kaygusuz Abdâl gibi
Bağdat’da Mansûr ile
Menşûr olan ben idüm
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Bülbül isen gülşene gel
Tâvus isen bustâne gel
Baykuş isen vîrâna var
Mürg-âb isen ‘ummâna gel

		
		
		
		

Terk eyle bu hasetligi
Bilmezlige vir biligi
Varlıgını yoklıga say
Bî-nişân ol nişâna gel

		
		
		
		

Terk eyle nefsi fânîdür
Hayâl cân zindânıdur
Merdânlarun meydânıdur
Bu meydâna merdâne gel

		
		
		
		

İy kendözini cân bilen
Vücûdını bürhân bilen
Delü gibi dîvâne ol
Dîvânı bil dîvâna gel

		
		
		
		

Gel gel eger insân isen
Cümle vücûda cân isen
Var var eger hayvân isen
İl yatıcak harmâna gel

		
		
		
		

İy kendözini cân bilen
Ben ne direm sözüm anla
Dertlü isen dermâna var
Hastayısan Lokmân’a gel

		
		
		
		

İy dâ’ima hayvân gibi
Nefs dilegini gözleyen
Bir kez n’ola yolun yanıl
Işık od’ına mihmâne gel

		
		
		
		

İy kendözin insân sayan
Subh u seher oldı uyan
Hammâl isen var bâzara
Bakkâl isen dükkâna gel

		
		

Kendözüni yüz bin kerre
Sorarsa insân-ı kâmil
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Hayvanlıgunı terk eyle
Var insân katına yine gel

		
		
		
		

Kem olmagıl noksân gibi
Hiç olmagıl hayvân gibi
Mestâneler sohbetine
‘Âşıkısan mestâne gel

		
		
		
		

Dal bu gönül ‘ummânına
Yetiş bu ma’nî kânına
Kaygusuz Abdâl er isen
‘Işk ile bu meydâna gel
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Dinle imdi şu ben beni ögeyin
Usta kerem elüm vardur her işde
Şöyle kesâd düşmiş iken...........
Ya alkışda bulınasız ya kargışda

		
		
		
		

Durup bir şehre ugruluga vardum
Bir ok ile bin bir var yimez urdum
Çarşu çarşu dükkân komadum yardum
Bin tay ipek çıkardum bir kirişde

		
		
		
		

Evvel vardum usta yanında okıdum
Ustam beni dögdi ben de kakıdum
Çulla hem bin bir çile bez dokıdum
Hisâbı var argaç ile arışda

		
		
		
		

Terziyem parmaga yüksük takaram
Yanum sıra yitmiş şâkird nökerüm
Bir dürtişde bin bir kafdan dikerüm
Aslı vardur ignesini sürişde

		
		
		
		

Bir sıçrayışda doksan tepe aşdum
Bir avuçda yüz mut darı saçdum
Marsuvan’da372 at katır komadum geçdüm
Hîç önümde kimse gelmez yarışda

		
		
		
		

Dahı yiltenürem illâ geçmedüm
Çok günâh işledüm illâ açmadum
Anun da muzlimesinden kaçmadum
Üç yüz altmış kelek kuçdum oruçda

		
		
		
		

Kaygusuz dir günâhlarun çok senün
Günâhunı bagışlasun Hak senün
Hîç bu sözde bir kusûrun yok senün
Oranlayup top top idüp sürişde

Eşekte.
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Yücelerden yüce gördüm
Erbâbsın sen koca Tanrı
‘Âlim okur kelâmı ile
Sen okursın hece Tanrı

		
		
		
		

‘Âsî kullar yaratmışsın
Varsun şöyle dursun diyü
Anları koymışsın orda
Sen çıkmışsın uca Tanrı

		
		
		
		

Kıldan köprü yaratmışsın
Gelsün kullar geçsün diyü
Hele biz şöyle duralum
Yigit isen geç a Tanrı

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl yaradan
Gel içegör şu cür’adan
Kaldur perdeyi aradan
Gezelüm bilece Tanrı
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Bir kaz aldım ben karıdan
Boynı da uzun borudan
Kırk Abdâl kanın kurutan
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Sekizümüz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kaza virdük bir çok akça
Eti kemiğinden pekçe
Ne kazan kaldıne kepçe
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kaz değilmiş be bu azmış
Kırk yıl Kaf Dağını gezmiş
Kanadın kuyruğın düzmüş
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz
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Kazı koyduk bir ocağa
Uçdı gitti bir bucağa
Bu ne haldür Hacı Ağa
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kazımun kanadı selki
Dişi koyun emmiş tilki
Nuh Nebi’den kalmış belki
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kazımun kanadı sarı
Kemiği etinden iri
Sağlık ile satma karı
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kazımun kanadı ala
Var yürü git güle güle
Başumuza kalma belâ
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Suyına biz salduk bulgur
Bulgur Allâh diyü kalgur
Be yarenler bu ne haldür
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl n’idelüm
Ahd ile vefa güdelim
Kaldurup postı gidelim
Kırk gün oldı kaynatıram kaynamaz
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Kaplu kaplu bagalar
Kanatlanmış uçmağa
Kertenkele dirilmiş
Diler Kırım geçmeğe

		
		
		
		

Kelebek ok yay almış
Ava şikâra çıkmış
Donuzları korkutur
Ayuları kaçmağa

		
		

Ergene’nün köprisi
Susuzlıkdan bunalmış
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Edrene minâresi
Eğilmiş su içmeğe

		
		
		
		

Kazana balta koydum
Çervişin deremezem
Çuval çayırda gezer
Segürdüben kaçmağa

		
		
		
		

Allâh’umun dagında
Üçbin baluk kışlamış
Susuzlıkdan bunalmış
Kağnı ister göçmeğe

		
		
		
		

Leklek koduk doğurmuş
Ovada zurna çalar
Balık kavaka çıkmış
Söğüt dalın biçmege

		
		
		
		

Kelebek buğday ekmiş
Mânisa ovasına
Sivrisinek dirilmiş
Irgat olup biçmege

		
		
		
		

Bir sinek bir devenün
Çekmiş budın koparmış
Salunuban seyirdür
Bir yâr ister kaçmağa

		
		
		
		

Bir aksacuk karunca
Kırk batman tuz yüklenmiş
Gâh yorgalar gâh seyirdür
Şehre gider satmağa

		
		
		
		

Donuz düğün eylemiş
Ayuya kızın virmiş
Maymun sındı getürmiş
Kaftan gönlek biçmeğe

		
		
		
		

Deve hamama girmiş
Dana dellâklık ider
Su sığırı nâtır olmuş
Nöbet ister çıkmağa

		
		

Kaygusuz’un sözleri
Hindistan’un kozları
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Bunca yalan söyledün
Girer misin Uçmag’a
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Edrene şehrinde bu gün
Bir dükkan aldum kiraya
Ol mahalde sataşmışam
Bir akçesi çok karıya

		
		
		
		

Gördi ki beni garibem
Yoldan irişmiş eribem
Eydür yigit gel geç otur
Döşek getürsin câriye

		
		
		
		

Sor bana garib misin
Hiç bu şehri görüp misin
Yohsa gelişün şindi mi
Anadolu’dan beriye

		
		
		
		

Didüm ki bu dem gelmişem
Kiraya dükkan almışam
Eydür yigit gel içerü
Döşek getürsin câriye

		
		
		
		

İy kurban olduğum yiğit
Gör ne direm sözüm işit
Bu Edrene şehrinde sen
Gezmeyesin serseriye

		
		
		
		

Eydür ki bu Rûm ilidür
Sanma ki Anadolu’dur
Bunda esir bendler olur
Düşmeyesin bazâriye

		
		
		
		

Harçlıg-ıçun kayırma dir
Tek benüm terkim urma dir
Sen gel ye iç otur hemân
Varma akına çeriye

		
		
		
		

Çagırdı Nergis Gülbahâr
Büryân getür bâzâra var
İçerü evi sil süpür
Odun vurun buharıya

Şehzâde Alaâddin Gaybî
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Aldı beni girdi içerü
Yapdı kapusını girü
Getürdi şol ni’metleri
Kim bakar aka sarıya

		
		
		
		

Eydür gülistâna yürü
Var bilmede eyle haber
Teferrüc idelüm bunı
Yog-ıdı defteriyeye

		
		
		
		

Akçesi çok ile karı
Oğlan-iledür bazarı
Gönlek gey Burgaz’dan
Yürü evi yakındur beriye

		
		
		
		

Karı beni aldadı çün
Hükmüne eyledi zebûn
Anca dürişdüm373 dün ü gün
Sarlanı kaldum deriye

		
		
		
		

Şol hadde irişdi belüm
Küllî unutdum bildügüm
Başladı şindi iligüm
Sünük içinde eriye

		
		
		
		

Gönlegi kaftân eyledi
Hükmine fermân eyledi
Hamâma varınca söyledi
Beni yanınca süriye

		
		
		
		

Dişi kırık yüzi sovuk
Fitnesi çok kendü çabuk
Ben bî-çâre haberüm yok
Ugramışam zemheriye

		
		
		
		

Ol karıdan kurtılmaga
Kul oldum âzâd olmaga
Fetvâ bulam mı ki ‘aceb
Varsam İbn-i Fenâri’ye

		
		

Murâd Hân’a varımadum
Özümi kurtarımadum

Gayret ettim
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Kaygusuz Abdâl bî-çâre
Ugradı bir haşarıya
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Beng ile seyretmege
Ah bize bir dağ olsa
Issı soğuk olmasa
Havâsı hûb sağ olsa

		
		
		
		

Pireden incinmesek
Kar u yağmur olmasa
Sinek hey vızlamasa
Ona hem yasag olsa

		
		
		
		

Dobruca ovasından
Büyük yağlu çörekler
Akkerman’ın yağından
Benzümüz hey ağ olsa

		
		
		
		

Cümle cihân koyunın
Semiz yahni etseler
Biz yemeğe başlasak
Engeller ırağ olsa

		
		
		
		

Gâziler halvâsından
Cihân dopdolu olsa
Zülbiye halkasıyla
Simidi hem çoğ olsa

		
		
		
		

Düpdüz bu yaş ovalar
Her biri boş durmasa
Sulu şeftâlûsı çok çok
Bin üzümlü bağ olsa

		
		
		
		

Kanda bir göl var ise
Badem pâlûze olup
Bir yanından diş vursak
Çevresi bal yağ olsa

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl otur
Kimin yi kimin götür
Sofuya koz kalmadı
Abdâla kaymağ olsa
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Bugün bana bir paşacuk
Uzun börklü derviş didi
N’ola bir kez öpsem didüm
Sögdi bana dürt şiş didi

		
		
		
		

Didüm ‘âşık oldum sana
Sen bir yana cân bir yana
Eydür ki şu dervişe bak
Sayuklar görür düş didi

		
		
		
		

‘Âşıkam lebi balınun
Nargın sordum şeftâlûnun
Eydür derviş yolun gözet
Teferrüc eyle geç didi

		
		
		
		

Eydür şol torlagı gör
Sözin bilmez küstahı gör
Didüm ki kulun olayın
Hoş geldün hoş hoş didi

		
		
		
		

Didüm ‘âşıkam yakmagıl
Beni dile bırakmagıl
Eydür ki ben bilmem seni
Gerek yan gerek piş didi

		
		
		
		

Didüm ki bir kez öpeyim
Kıblem yüzündür tapayım
Eydür ki sen dilencisin
İşte etmeg ü aş didi

		
		
		
		

Didüm Kaygusuz Abdâl’am
Eşigünde kemter kulam
Eydür ki derviş yürü git
Buradan sıvış git didi
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Bugün bana bir paşacuk
Zavalluca torlak didi
‘Âşıklarum çokdur benüm
Şu dahı sever bak didi

		
		

Hakk’ı hâzır görsen didüm
Bir şeftâlü virsen didüm
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Eydür bu söz nedür senün
Yüri var iy küstak didi

		
		
		
		

Didüm ala gözlü paşa
Âferin şol göze kaşa
Buyurdı bir karavaşa374
Şunı taşra bırak didi

		
		
		
		

Eydür dostum düşmânum var
Şunda durma kimse duyar
Anla ahî iy bî-haber
Dervîşsin tur ırak didi

		
		
		
		

Döndi yine esirgedi
Sözi lutf ile söyledi
Hakk yolında açmış başın
Yürür yalın ayak didi

		
		
		
		

Şol alnı kamer yüzi gün
Lutf eyledi bana bugün
Eydür n’ola öpdügiçün
Bil ki ona Hakk didi

		
		
		
		

Bu Kaygusuz Abdâl içün
Dervîş-i miskîn-hâl içün
Ben sevdügüm işitmege
Kulagı nice sak didi
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Manastır’da bir paşacuk
Gönülcügüm aldı benüm
Kaşın çatar gözin süzer
Sevdücegüm bildi benüm

		
		
		
		

Fitne gözi câzû kaşı
Gül yanagı incü dişi
Nâz ile şîrîn gülüşi
Cigercügüm deldi benüm

		
		

Bir garîbem hatrum sorun
Delü oldum ögüt virün

Karabaş olarak da söylenir.
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Sofî idüm şindi bilmen
Halcaguzum n’oldı benüm

		
		
		
		

Salınur karşuma gelür
Nâz eyler şîveler kılur
Sevdüm seni Tanrım bilür
Cânum yesir kıldı benüm

		
		
		
		

Didüm gülüm sevdüm seni
‘Âşıkam esirge beni
Dahı beter nâz eyledi
Vay hakkumdan geldi benüm

		
		
		
		

Cefâsını kıldum kabūl
Ol sultândur ben ana kul
Görün yine delü gönül
‘Ârum yire saldı benüm

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl’am didüm
Bir lutf ile gülüm didüm
Tapuna kul olam didüm
Bu sözüme güldi benüm
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Filibe’de yenile
Bir karı sevdi beni
İkiz ikiz dik-durur
Bana yeni kaftânı

		
		
		
		

Bulunuban nazlanur
Nazlanurken kızlanur
Teresine su seper
Tazelenür bostânı

		
		
		
		

Sürmeler gözin süzer
Yürürse müşki tozar
Ağzında bir dişi yok
Kemhâsı gülistânı

		
		
		
		

Eydür iy yigit n’ola
Lutf eyle güle güle
Gönlüm alasın benüm
Eyleyesin ihsânı
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Gündüz agır başludur
Yenincek tutamaz özin
Akşam olıcak gelür
Dükkânuma pinhânı

		
		
		
		

Ben seni donadayın
Sırmalı üsküf ideyin
Harçlıg-ıçun gam yime
Sen heman öp kuç beni

		
		
		
		

Uşta mal altun kumâş
Sermâye kul karabaş
Tek karı dime bana
Şâd eyleme düşmânı

		
		
		
		

Yigitler sohbetinde
Eşün dostun katında
Her ne kim harcun ola
Boynuma cânum cânı

		
		
		
		

Dir girelüm yorgana
Virelüm cânı câna
Sen beni kuç ben sana
Ögredeyin erkânı

		
		
		
		

Yanunı halvet bula
Yatmaga yarak kıla
Karnın oda kızdurur
Zîrâ sovukdur teni

		
		
		
		

Ol karı şöyle ki var
Bülle dimegi sever
Akçala avlar tutar
Yalun yüzlü oglanı

		
		
		
		

Beş vakit namâz kılur
Halk anı sâlih bilür
Böyle çabuk oldugın
Kim bilür ol fettânı

		
		
		
		

Bir dem beni görmese
Dudagumı sormasa
Yigirmi kez dolana
Şol yeni bezistânı

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		
		
		

Karıdan kaçsam direm
Sofya’ya göçsem direm
Kişiyi eve götürem
Eski çürük hem yanı

		
		
		
		

Karı bana n’itdügin
Ne eliyle tutdugın
Kadıya dahı disem
Dinlese bu destânı

		
		
		
		

İshak Beg’e söylesem
Hâlümi arz eylesem
Karıdan kurtarmaga
Ola mı ki dermânı

		
		
		
		

Bu Kaygusuz Abdâl’un
Dervîş ü miskîn-hâlün
Şöyle geçer mi ‘aceb
Ol karıyla devrânı

		
		
		
		

Bu kez kurtulsa idüm
Bir necât bulsa idüm
Dahı karı sevmege
And içeydüm Kur’an’ı

		
		
		
		

Ne karı var ne koca
Ne irte var ne gice
Bu sözi anlayanun
Kurbânıyam kurbânı
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Avladı tutdı beni
Yanbolı’da bir karı
Velî ki akçası çok
Karabaşı kulları

		
		
		
		

Eydür bana iy cüvân
Uşta ev uşta dükkân
Sen gelgil hemen ye iç
Otur ne gezersin serseri

		
		

Gel benümle sen biliş
Ye iç otur işleme iş
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Burusa’dan getürdeyüm
Ben sana gülbe-şekeri

		
		
		
		

Karı dime al beni
Ben donatayım seni
Nene gerekdür senün
Garibsin akın-çeri

		
		
		
		

N’ola eger yigidsen
Seveni sevmek gerek
Oglan âdemsin velî
Anla ahî haberi

		
		
		
		

Gel benim sözüm işit
Benümle birlige yit
Çün seni sevdüm yigit
Müşterîyem müşterî

		
		
		
		

Donadayım ben seni
Kırmızı kemha ile
Yanında ikizi ile
Lökeri yaglıkları

		
		
		
		

Yanbolu’ya varıcak
Mahallesin sorıcak
Tunca kenarındadır
Yeni Hammam’dan berü

		
		
		
		

Beni dahı aldadı
Tuzaga tutdı hemân
İllâ dâ’im karınun
Oglan ile bâzârı

		
		
		
		

Kanda bir yigit görse
Akçala avlar anı
Utanmaz oglan sever
Saçı ak döşi sarı

		
		
		
		

Ben de biraz işledüm
Uş karıyı başladum
Benüm gibi bin olsa
Dolduramaz hemyânı

		
		

Sakalun bitdi yigit
Önümde nâz eyleme
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Nâzuna kurban olam
Gel dahı gir içerü

		
		
		
		

Bir gice fursat ile
Koynına girdüm nâ-gâh
Göbeginün sovugı
Unutturdı mermeri

		
		
		
		

Ol karınun havâsı
O ki demi nefesi
Dinleyi dur turmadı
Zemherîdür zemherî

		
		
		
		

Ben dahı kulağumı
Ana öyle yürüttüm
Bir dem beni görmese
Yüz kez dolana şehri

		
		
		
		

Karıyla hâlini göre
Kaygusuz Abdâl’bile
Eti gitmiş sünüge
Sarlanı kaldı deri
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Allâh Tanrı yaradan
Günde beş kez cüradan
Yâr ile yâr olagör
Agyâr çıksun aradan

		
		
		
		

Gönül bostânın sakın
Su sıgırı girmesün
Bekle uçurmayasın
Kağnıyı minâreden

		
		
		
		

Fil yükin karıncaya
Vurma ki çekebilmez
Lâ’l ü yâkût kıymetin
Umma seng-i hâreden

		
		
		
		

Özüni ‘âkıl sanma
Sözüni delîl bilme
Çünkü kurtarımazsın
Nefsüni emmâreden
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‘Âşıklar bu meydânda
‘Işk ile baş oynadı
Sen dahı‘âşık isen
Bakmagıl kenâreden

		
		
		
		

Dünyâ vahdet dimeklik
Biliş ü yad dimeklik
Uzak hisâba düşme
Geç ko bu şümâreden

		
		
		
		

Ger insânı sorarsan
Hak’dan gayrı degüldür
Sıfâtı nûr-ı mutlak
Hırkası dört pâreden

		
		
		
		

İnsân nûr-ı kadîmdür
Hasta degül hekîmdür
Eger ‘aklun var ise
Anla bu işâreden

		
		
		
		

Dem-be-dem davul gibi
Tamb u tumb eylemegil
Mansûrlayın olursın
Bilmezsin müdâreden

		
		
		
		

Özüni bil ki nesin
Hakk sende sen kandasın
Hakk’ı bilmek dilersen
Geç bu ak u karadan

		
		
		
		

Bu Kaygusuz Abdâl’un
Hüneri ni’met yimek
Ondan artuk hüneri
Umma bu bî-çâreden
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‘Âşık oldum zangadak
Irlayuban fingedek
Yârüm ögütler beni
Yanramagıl yangadak

		
		

Yârün severse seni
Sen dahı sevgil anı
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Lutf ile söyle yâre
Söylemegil vangadak

		
		
		
		

Yâr ile otururken
Agyâr gelse katuna
Kendözini agır tut
Durugelme dangadak

		
		
		
		

Gördüm yârüm oturur
Çîn ü Hıtây ilinde
Yârüm anda ben burda
Tapu kıldum zengedek

		
		
		
		

Yârüm Urum ilinde
Benem Şîrâz şehrinde
Arkıncacuk söylersem
Şîve-y-ile cingedek

		
		
		
		

Yâre işâret eyledüm
Remiz ile söyledüm
Bir taşcağız atmışam
Sapan ile fingedek

		
		
		
		

‘Işk ile hem-dem oldum
Mesîh ü Meryem oldum
Çal ahî eyit begüm
Aklıcagun kangadak

		
		
		
		

‘Işkun ile fâş oldum
Yolunda tırâş oldum
Melâmet dümbecegin
Kakı virdüm dümbedek

		
		
		
		

Lutf u ihsân eylegil
Yâre eyü söylegil
‘Işkınun denizine
Ben de düşdüm combadak

		
		
		
		

Ben yârün mahallesin
Yöreneydüm dem-be-dem
Ağyâr görüp urmasa
Köpek gibi fengedek

		
		

Kaygusuz Abdâl’ı gör
‘Işk ile oldugı-çun
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‘Aklı deryâdur anun
Kendözi nihek gidek
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Bu cihâna gelmedin
Bir ulu sultân idüm
Ten sūret baglanmadın
Cân içinde cân idüm

		
		
		
		

Cân u ten oldı sūret
Âdem oldı bu ad
Bu ad u san yok iken
Deryâ vü ‘ummân idüm

		
		
		
		

İçüm taşum nûr idi
Nûr ile ma’mûr idi
Durdugum yir Tûr idi
Musâ’ya hem-râh idüm

		
		
		
		

Cân oldı bana hicâb
Cân yüzinde ten nikâb
Bu hicâbum yok iken
Sūret-i rahmân idüm

		
		
		
		

Bu yir ü gök olmadın
Cân bu tene dalmadın
O dem cevâb gelmedin
İsmiyle subhân idüm

		
		
		
		

Yoldaş oldum Âdem’e
Daldum cümle ‘âleme
Bu âdem sūretinde
Sırr ile pinhân idüm

		
		
		
		

Leyse fi’d-dâr yog-ıdı
Gayrı diyâr yog-ıdı
Nutk u güftâr yog-ıdı
Bir ile yeksân idüm

		
		
		
		

Gâh ‘ibret idüm gözde
Gâh hüsn idüm hûb yüzde
Gâh oldı kim hadd ü hâl
Zülf-i perîşân idüm
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Gâh Eyyûb olmışam
Derde sabur kılmışam
Gâh oldı Mustafâ’ya
Delîl ü bürhân idüm

		
		
		
		

Mecnûn oldum bir zemân
Leylî’yi gördüm ‘ayân
Gâh oldı bu meydânda
Rüstem-i destân idüm

		
		
		
		

Kâf Dağı’nda bir zemân
Gurbete düşmiş idüm
Ben bunda ki gelmişem
Ezelî anda idüm

		
		
		
		

Tanyalı Bokrat’am
Sır içinde hikmetem
Gâh Celânus olmışam
Gâhî ben Lokmân idüm

		
		
		
		

Sad hezârân tonum var
Kaygusuz Abdâl gibi
Bağdâd’da Mansûr ile
Menşûr olan ben idüm
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‘Âşık oldum inlerem
Hoşça gelür begüme
Derdüm katıdur katı
Kime diyeyin kime

		
		
		
		

Begüm inek sagarken
Danası bakdı bana
Bildüm ki begüm sever
Söylemedüm paşama

		
		
		
		

Bu yıl degül giçen yıl
Yâr bana nâz eyledi
Anun ‘ışkı kızgını
Şimdi koydı arkama

		
		

Semerkand’dan sevmişem
Mısır’da bir paşayı
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‘Aceb ne dermân ola
Başımdagı sevdâma

		
		
		
		

Bugün ikiyi gördüm
Armagan virdüm yâre
‘Âşıkunam bî-çâre
Kalmamışam dünyâma

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl menem
Arkurı sevdüm yâri
‘Aceb yâr baş koşa mı
Benüm gibi serseme

			

375
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‘Aceb ben ne müselmânem
Hakk’a bir şükürüm yokdur
Bu Hakk yolın görebilmen
Gözümde hîç nûrum yokdur

		
		
		
		

Fesâd endîşeden geçmen
Helâlden harâmı seçmen
Dâyim bu dünyâya taleb
Kıluram huzûrum yokdur

		
		
		
		

Garazdur halka haberüm
Budur gönlümdeki varum
Günah yazıldı defterüm
Dahı hîç defterüm yokdur

		
		
		
		

‘Ayıbın gözlerüm halkun
Tâ ki halka habervirem
Sözüm yalan özüm kalbüm
Bu işde taksîrüm yokdur

		
		
		
		

Zâhir gökçek müselmânem
İçümde putı saklaram
Zâhidem takvâ bilmezem
Zâkirem zikirüm yokdur

		
		

Bu gafletden uyanmazam
Hîç âhireti sanmazam375

Düşünmezem.
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Bu az malı begenmezem
Direm çok filorim yokdur

		
		
		
		

Eger bir lutf bana Hakk’dan
İrişse şâd olur gönlüm
Eger bir mihnet irişse
Dayanacak sabrum yokdur

		
		
		
		

Şeytân yolına mâlumı
Dâ’im harç eylerem ammâ
Kapuma sâil irişse direm
Ki hâzırum yokdur direm

		
		
		
		

Câhilem özümi bilmem
Bî-tarîkem yola gelmem
Ululardan ögüt almam
Ki tekebbürem yirüm yokdur

		
		
		
		

Hemîşe Hakk’a inkâram
Müfsidem şöyle ki varam
Bu şer işden haberdâram
Velî hîç haberüm yokdur

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl’am hoca
Sözüm dinle hâlüm anla
‘Âlem ocaga dutuşsa
Yanacak hasırum yokdur
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Bu ‘ışk elindendür benüm
Bed-nâm u bî-‘âr oldugum
Her gice tâ subha degin
Bî-cân u bî-dâr oldugum

		
		
		
		

Cihân sūretdür ben cânam
İnsândur adum insânam
Gönli içinde insânun
Pinhân u esrâr oldugum

		
		
		
		

‘Işk ile olmuşam bî-dâr
Benem bu cümle assı kâr
Her sedef içinde gevher
Lü’lü-i şehvâr oldugum
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Maksûdı benem her işün
Lezzeti benem her aşun
Sevdâsı benem her başun
Her yüzde Haydâr oldugum

		
		
		
		

Benem ahî cümle sıfât
Her sıfâtun içinde zât
Mü’minlere zühd ü tâ’at
Tersâ’ya zünnâr oldugum

		
		
		
		

Hem zerreyem hem güneşem
Bu nakş içinde nakkâşem
Hâk u bâd âb u âteşem
Şöyle ‘aceb-kâr oldugum

		
		
		
		

Kâ’inâtun defteriyem
Cümle vücûdun varıyam
Sâdıklarun ikrârıyam
Münkire inkâr oldugum

		
		
		
		

Mürde benem zinde benem
Irak da ben yakın da ben
Her kamışun içinde ben
Kand ü şekker bân oldugum

		
		
		
		

Hem firâkam hem de visâl
Benem bu cümle kîl ü kâl
Her yüzde hüsn ü hûb-cemâl
Dikende gülzâr oldugum

		
		
		
		

Katre benem deniz benem
Yolcı vü yol u iz benem
‘Aceb midür geyikde ben
Nâfe vü ‘anber oldugum

		
		
		
		

Evvel ü âhir bendedür
Bu mâh-ı bedrî bendedür
‘Aceb degül bu vechile
Cümleye defter oldugum

		
		
		
		

Leylî benem Mecnûn benem
Fermân-ı Kâf u Nûn benem
Cümle var-ı eknûn benem
Her dilde güftâr oldugum
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Câm-ı elestden içmişem
Cümle hicâbdan geçmişem
‘Aceb degül esrük beni
Peymân-ı ‘ışkla humâr oldugum

		
		
		
		

‘Âriflerün müştâkıyam
‘Âşıklarun topragıyam
Hayvânlarun sohbetine
Varmaga bî-zâr oldugum

		
		
		
		

Kaygusuz Abdâl’dur adum
‘Işkdur ezelde bünyâdum
Bu ‘ışk ile ‘aceb midür
Abdâl u ebrâr oldugum
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Öldür sana kanum helâl
Ey geyik gözlüce paşa
Hatrun bana kılma melûl
Ey şîrîn sözlüce paşa

		
		
		
		

Ben kulunam kılma âzâd
Gözlerün süz kaşlarun çat
Kirpügün okın bana at
Gel ahî nazluca paşa

		
		
		
		

Ârâstedür hüsnün bâgı
Hoş yaraşur yüzün agı
Yüzüm ayagun topragı
Ey güler yüzlüce paşa

		
		
		
		

Saçun tara zülfüni çöz
Şol fitnece gözlerün süz
Müdde’înün gücüni üz
Şu sözi dürlüce paşa

		
		
		
		

Gel berü vefâ eylegil
Hatrumı safâ eylegil
Eşkere cefâ eylegil
İy hulkı gizlüce paşa

		
		

Üsküfün gey küpen takın
Sırrunı agyârdan sakın
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Halk katında gelme yakın
İy özi gizlüce paşa

		
		
		
		

Yanagun al gözün ala
Agyâra kıl cevr ü belâ
Kulun Kaygusuz Abdâl’a
Nâz eyle nâzluca paşa
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Yamru yumru söylerem
Her sözüm düglek gibi
Ben âvâre gezerem
Sahrâda leklek gibi

		
		
		
		

İşüm kalp sözüm yalan
Ben ogul adum filan
Bu halk insânsa direm
Sözüme gerçek gibi

		
		
		
		

‘Ömrüm hâsılı gitdi
Ben özümi bilmedüm
Bir gün yol erine
Olmadum müştâk gibi

		
		
		
		

‘Işk kuşları dirilse
‘Işkdan habervirilse
Usûlüm toya benzer
Âvâzum ördek gibi

		
		
		
		

İ’tikâdı saf olan
Ma’nîye müştâk olan
Erenler meclisinde
Olmaya kostak gibi

		
		
		
		

Terk itmedüm benligi
Bilmedün insânlıgı
Sūretüm âdem velî
Her huyum eşşek gibi

		
		
		
		

‘Ârifler sohbetinde
Ma’rifet söyleseler
Ben de hemân dostuma
Ürerem köpek gibi
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Gerçi Hakk’un halkıyam
Ma’rifetsüz ılkıyam
‘Ârifler sohbetinden
Kaçaram ürkek gibi

		
		
		
		

Bu ma’rifet ‘ilminden
Haberüm yok câhilem
Benden ma’nî sorsalar
Sözlerüm sürçek gibi

		
		
		
		

‘Âşıklar cân içinde
Eşkere gördi Hak’ı
İşitmenün ma’nîsi
Olmaya görmek gibi

		
		
		
		

Miskin Sarâyî kaldun
Nefsüne kulun oldun
Senin hırs u hevesün
Dutdı seni fak gibi
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Bu âdem didükleri
El ayakla baş değül
Âdem ma’nâya dirler
Surat ile kaş değül

		
		
		
		

Gerçi et ve deridür
Cümlenin serveridür
Hakk’un kudret sırrıdur
Gayra bakmak hoşdeğül

		
		
		
		

Âdem ma’nâ-yı mutlak
Âdemdedür nutk-ı Hak
Âdemden gafil olma
O hayâl ya düş değül

		
		
		
		

Âdem gerek su gibi
Arı olsa arınsa
Âdem oldur iy hoca
Nefsi de serkeş değül

		
		

Âdemdedür külli hâl
İlm ü hikmet güft ü kâl
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Âdem katında âdem
Dâne-i haşhaş değül

		
		
		
		

Âdem odur iy hoca
Gıdası ma’nâ ola
Maksud âdemden ahı
Çubiya tutmaş degül

		
		
		
		

Kendü özini bilen
Maksadın bulan kişi
Hakkı bilen doğrudur
Yalancı kallâş değül

		
		
		
		

Bu Kaygusuz Abdâl’a
‘Âşık dimem dünyâda
Nakşu sūret gözedür
Maksûdı nakkâş değül

		

YEDİNCİ BÖLÜM
MENSUR ESERLER
(Budala-nâme, Miglâta-nâme, Vücud-nâme,
Risâle-i Kaygusuz Abdal)

1. BUDALA-NÂME

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahim
El-hamdüli’llahi Rabbi’l-âlemîn vessalâmü alâ seyyidinâ Muhammed’ün
ve âlihi ecmâîn.
Amma ba’dahü : Bilün ve âgâh olun ki:
Bu kitaba DELİL-İ BUDALA VE DEFTER-İ ÂŞIK VE SİYER-İ SÂDIK dirler. (ve Hayâl-i Nâdan) dahı dirüz. Zira akla ağmaz haberlerdür. Ve
bu akl-ı maâş merkebi bu yolda lenktür. Ve bu akl-ı ma’âş anadan gözsüz toğmışdur. Akl-ı ma’âş dünyada ve ahiretde a’mâdur. Eger (ana) Kur’an’ı başdan
başa ma’nâsın dahı virsen yine kara renkden gayri renge inanmaz. Zehî nâdan
ki Hakk’ı ister. ‘Akl-ı ma’âş eteğine yapışmışdur. Aklı refîk itmiş, âfitâb nûrun bulam diyü çalışur. Ve bu akl-ı mâ’âş bir nesne ki bulmışdur hemân budur
diyüp turmışdur. Bilmez ki bu yirden ve gökden özge bir yir ve bir gök dahı
var. Kim anda dürlü dürlü sun’-i Settâr var. Ol yir ile gök arasında iki direklü
bir şehir var kim ol şehre girmeyen Sırru’llah’dan bir nesne tuymaz. Eğer bin
yıl dahi çalışursa anun, kim bal yimekden nasibi olmaya, bal dimekle agzı
şîrin olmaz. Akl-ı ma’âş bilmez ki âriflerün gicesi Kadir ve gündüzleri ıyd
olmışdur. Zîra anun ki refîki Hakk ola. Cebrâil’ün güft ü gûsın neyler. Gel
imdi sen de akl-ı ma’âş irmedügi sözlerden haber al ve anun görmedügi yüzlerden nazar al. Ve bu akl her çend ki cidd ü cehd ider. Arifler menziline yol
bulmaz. Zira bu âlemde ser-gerdandur. Bu ilmi akl-ı ma’âd olan bilür ki buna
Mantıku’t-tayr dirler. Degme kimseye müyesser olmaz. Mantıku’t-tayr’ı her
bâr bilmege ya Süleyman gerek yahut Attâr.
Pes imdi bu ilmi gönli ve gözi açuk ârifler bilür ki ne dimekdür. Zira akl-ı
ma’âş ancak zâhir mimarlığını bilür. Bâtın ilminden haberi yokdur. Eğer marifetu’llah’dan bin söz işidürse gönline bir zerre nesne takmaz. Sonra kendüyi
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kâmiller ve ehl-i diller sohbetine lâyık ide. Tâ kim bu ilimden haberdâr olup
bilmedügi ve işitmedügi mertebeyi bile ve anlaya.
Mî-dânî: Pes imdi bir saat dânâ ve ârif sohbetine girüp mest olmak bin yıl
kendü başuna ibadet ve riyâzat kılmakdan yegdür. Kavlehü Taalâ:
“Ve in yevmen inde rabbike ke-elfi senetin mimme teaddüne”376 mümkin
degül. Bir kimesne dânâ ve ârif sohbetine girmeden murâd u maksûdına iremez. Amma çoklar dahı girdiler bir nesne fâide idemediler. Yâ can u gönülden
tâlib (değil) idi, yâhud mukallidligi ziyâde idi. Zira ana ata taklîdî azîm hicabdur. Bu hicabdân merdler geçer, nâ-merdler geçemez ve bu ilmi dânâlar bilür,
nâdânlar bilmez. Zîra akl-ı ma’âd’ı yok ki anlaya. Böyle haberler hod işitdügi
yok. Ser-gerdân kalur. Âriflerden bir üstâdı yok kim anlaya. Bu kez gönli
bugz u melâl ile dolar. Nâçâr kalub eydür ki, bu halkun sözleri küfürdür. Az
iken bunları kırmak gerek diyü çalışur. Amma ol halkun edall ü ebteri bilmez
ki Hak leşkeri kırmak ile tükenür mi, anlara kim Hak mu’în ola. Mahlûk ne
idebilür? Eger anlarun biri Emmin oglundan su’al iderse ben dahı özümden
dimezem ki gönli bugz u melâl ile dola. Direm ki Molla Sevindük oglı Toparan Aga (Acı Doyuran)’nun ulu babası Hızır’dan böyle işitdüm ki direm.
Kabul iderse ne hoş, kabul itmezse “Emminogulları hod kabul iderler” didi.
Mî-dânî: Pes imdi, Allah Hakkı çün da’vam ol yirdendür ki göz ile görüp
gönlüm ile inandum, görmedügüm ve bilmedügüm yirden haber virmezem.
Elüm irmedügi yire el sunmazam. Sözüm geçmedügi yire söz dimezem. Her
kim benüm gördügimi görübdür ve nişan virdügüme irübdür. Tanıkum ol kişidür ve benüm dahı istedügüm oldur bu yolda. Bana yoldaş ola ben söyledügümi ol anlaya, ol söyledügini ben dinleyem. Ben dahı andan soram müşkilüm
hall iderse cânumı şükrâne virem. Bilenden sormak ayıp degüldür. Zira şeker
içen ola kim kamış sormaya. Çün dost bizüm, sözi dahi bizümdür. Her dem
dost yüzine bakalum özümüzle diyelüm işidelüm. Yâranlar hak yola dûş idelüm. Her dem âb-ı hayat nûş idelüm. Sıdk u safâsı ahd ü vefâsı olana yoldaş
olalum. Söyliyen işiden biz olalum didi.
Pes imdi azîz-i men sözün aslı budur ki sen seni bil dimekdür. Gör ki
sûret misin, ya can mısın, ya kul ya sultan mısın niçün sen seni bilmeyesin
ki şâh-zâde iken gedâ gibi bî-nevâ olasın. Mekânun gülşen iken külhana razı
olasın. Hayfdur ki sultân iken kul olasın, ya cân iken ten olasın. Eger sultânsan
emîn ol. Eger cansan pâk-bâz ol. Aslunı gözle. Eger ten isen hod tahte’t-turâb
oldun. Heyhat ki bir dahı can olasın. Ya kul iken sultan olasın.
Pes imdi bu hisâbı sen senünle eyle tâ kim sen seni bilesin. Zira kendü
özin bilene atası kanı helâl, kendüsin bilmeyene anası südi haram ve cümle
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yidügi abes didi. Nittin ki fursat elde iken bu ömr-i nâzenîni hebâya virdün ve
yâr u yoldaşlarundan cüda düşdün yana yana gezersin. Ezel-i âzâlde vatan-ı
aslîden seni gönderdiler ve ardunca nâme geldi. Ve haberciler dahı sana haber virdiler ki yahşi amel eyle, vatan-ı asluna girü gitdükde bile alup gidesin
didiler. Habercilerün sözine amel itmeyüp anlardan yüzün çevirdün. Cihânun
nakşı seni aldayub gaflet agacına muhkem baglayub cümle işün tamam sandun dahı magbûn oldun. Amma sen senün bildügüni ko, bir mürşid-i kâmil’e
iriş ârif ol, dânâ ve ehl-i dil sohbetine gir. Tâ ki gönlünde hikmet ve ma’rifet çeşmeleri zâhir ola, âhiret marazlarından emin olasın. Zira insanda gizlü
marazlar çokdur. Halkun sag sâlim didügine aldanma ’ucb-ı şeytânî sıfatında
kalma. Niçün ki bu halkı ki dünyânun şehveti, şöhreti ve zîneti aldayub ve meger mekr ü hîlesi anları mahrûm idübdür kendü hallerinden haberleri yokdur.
Nâgah va’de irişdükde sihir çubuğu ile çalar kimi eşek ve kimi sığır ve kimi
hınzır ve kimini maymun ider. Her birin bir sûrete tebdil ider. Subh-ı kıyâmetde kabrinden turıcak, göre kim sûretleri tebdîl olmış gam u gussa başına üşmiş
hayrân ve sergerdân kalmış dahı ne ideceğin bilmez olmış çok peşimân olur.
Amma ne fâide heyhât ki ol suretlerden kurtula. Meger bunda iken bir mürşid-i kâmile irmiş ola. Ol kabih sûretleri andan def idüb egnine ârifâne libas
geydürmiş ola. Subh-ı kıyâmetde kabrinden turıcak yüzi ak ve gam u gussası
yok, gözi Hakk’dan gayri nesne görmiye
Mî-dânî: İhvan sana direm ya’ni bilür misin efendi! Sana dahı rûşen haber söyleyem. Eger anlamadunsa bu haberden anlıyasun. Zira bu arada gizlü
ma’nâ vardur ve ol gönülde yazılıdur dile gelmez. Her kim gönülden yana
yol buldı, ol ma’nâ ana feth oldı, Hakikat âdemlerimden oldı. Bu kez anun
hükmi Kâf’dan Kâf’a geçer, her kanda ol olsa Hakk anunla olur. Zira sözün
aslı gönüldür. Her kim gönül bahrine yol buldı, bu kez ne dürri isterse dalub
çıkardı. Anlar ki sûrete bakdı gaflet ipin boynına takdı. Tâ’ât ü hidmetün oda
yakdı, duhânı göklere çıkdı. Zira gönli, Hakk kendü içün yaratdı. Dahı eyitti:
“Her kim beni isterse sınık gönüllerde bulsun” didi. Her kim gönle girmedi istedügin anda bulmadı. Yarın Uçmaga dahı girmedi. Pâdişâh, dîdârın
görmedi. Gâfil me-bâş gönle yol bulan kişiye kul olan ma’bûn degüldür. Eğer
ol seni kulluğa kabul iderse zihî devletdür anun kim gönülden haberi olmaya.
Kamışı şekerden ayırmış ola. Ben ana ne diyem ya ol ne anlaya.
ler.

Zîrâ ögüdi ehline dimek evlâdur. Dürr sadefde, Nâfe âhûda gerek dimiş-

Pes imdi nâdâna ma’rifetu’llah dimek şûre zemine tohum ekmek gibidür. Yâhud merkeb boynına cevâhir asmak gibidür ve sığır önüne şeker dökmek gibidür. Öğüt mü’mine devlet, câhile mihnetdür. Zira sırru’llah, Hakk
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Taâlâ’nun çerileridür. Her kim gönle girdi ne kadar nesne var ise sürüb çıkardı, muhannetleri er ider, erleri şîr-i merd ider. Şîr-i merdleri ferd ider, ferdleri
ehl-i derd ider. Şerbet virüb sâf ider.
“Ve men dahale kâne âminen”377, yâni evliyaullah zümresine dâhil olup
emin olur. Gel imdi sen dahı gönlü elüne al, ilm-i Rabbânî kitabından oku.
Gönlündeki devlet ayını ve saadet güneşini gör. Tâ ki gözünden gaflet hicâbı
gidüb Hakk kitabı rûşen ola. Kara dikenden ak güller açıla. Vücûdun karanulıgından aydınlıklar saçıla.
Gönlün sarayı rûşen ola ve gayrılara andan kisb ile mülkler dola. Zira
bu vücûd bir d ü k k â ndur. Sana kiraya virilmişdür. İçinde oturub rencberlik
idesin ve ol dükkânun içinde gizlü hazîne vardur. İmdi bu dükkân elünde iken
kazub ol hazîneyi bul, yohsa va’de irişdükde seni bu dükkândan çıkarurlar ve
içindeki hazîneyi bulurlar. Sen dahı ardınca bakakâlursun.
Pes imdi bu vücûdun mülki sana ol zaman müsellem olur ki Süleymân
gibi hatemi, Nefsün divinün elinden halâs idüb emîn olasın. Yohsa hatemi
div eline virdükde hudâ-perest iken div-perest olursın. Meselâ bir hâtûn bir
kimseye nikâhlu olsa bir kimse dahı anı gayrıya nikâh idebilmez. Ya’ni gönül
eğer dünyaya tâbi olsa Hakk’un anda tasarruf olmaz.
Eğer gönül Hakk’a tâbi ise anda nefsün tasarruf olmaz. İmdi bu sözden
garaz budur ki tâlib hodbînliği terk idüb vaz gelmeyince hudâbîn olmaz. Ve
gönül velâyetleri ana müsahhar olmaz. Sana direm kardaş! Sana rûşen haber
söyleyem. Bu kez anlayasın. Harîf misin, şerîf misin, zarîf misin Gönli bana
çevür, gönül gözüyle bak, gönül kulağıyla dinle ve söyleyeni ko, söylede bak:
Olma sakın kelle göz
Dinle kabul eyle söz
Senün kelle gözligün sana disem gönlün bir halden bir hâle döner, melûl
ve mahzûn olursın, dimezsem, nidem ki senün senden haberün yok. Nazenin, ömri hevâya virdün ve ruzigârun bu hâl ile geçdi. Subh-ı kıyâmetde seni
uykudan uyarurlar. Ol vakt bundaki cânı ve vechi bulamazsın. Çok peşîman
olursın, vücûdun mülki elünden çıkar. Feleğün çarhı ol hisarı yıkar, imdi sûret
ve ma’nâ ya’ni iki cihan elünde iken niçün can mülkinden haber almayasın.
Mecmâ’u’l-bahreyn sende iken ve câm-ı Cem pâdişâhı iken niçün dilenci olasın. Âlemün canı ve maksûdı sen iken niçün şâkird olasın. Eger saîd isen fena
donun çıkarub nâr donın giydürürler. Dünyadaki ömrüni niye sarf itdün diye
ve kâr u kisbün niye harç eyledün diyü sual iderler: Eger cevap virmedünse
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gel gör ikâbı amma neyleyem hâlünden haberdâr degülsin. Vücûdun sedd-i
İskender olmış nasihat sana kâr itmez.
Mî-dânî : Noldun sen dahı hûş-yâr ol, akl-ı ma’âd’a mukarin ol, derd
hâsıl eyle. Tâ kim dermana iresin. A’mâ ve bî-âr olma. Tapdugun Tanrı degül
putdur. Kâ’be arzusın kılarsun, amma gönlün Lât u Menât ile dolmışdur. Zihî
nâdân ki Hakk’ı ister ve rûhu’l-kuds taleb ider ve Deccâl-i lâîn’den ayrılmaz.
Ol vakt çok peşîman olur, amme fâide itmeye.
Pes imdi Rûhu’l-Kuds’ün mânâsına iren nahv u sarf nakşını neyler? Anlar
ki arefe’ye irdi ârif oldı ve anlarun gicesi Kadir ve gündüzleri ıyd olmışdur ve
anlara iren mukallid iken ârif olur, ârif iken âşık olur, âşık iken mâ’şûk olur.
Bundan ilerü dahı makam yokdur. Buna makâm-ı Mahmûd dirler. Bunı ancak
ârif bilür.
Mî-dânî: Pes imdi bundan garaz budur ki heman Hakk’ı bunda iken bul
ve hakikat sende iken sen seni bil dimekdür. Zira kamû fi’lün ve hâl ü kalün
mahşerde ayân olacakdur. Her bir amelün bunda katre iken anda deryâ olacakdur. Cân u ten gömlegünden üryan oldukda cümle hünerlerün rûşen olacakdur.
Ol vakt kimine nûrdan sûret olur, kimine nârdan kisve olur. Cümle yaradılmış
dile gelür söyleşür, anları sen rûşen görürsün. Ol vakt Hakk Taâlâ’yı dolu
(Dolunay) ay gibi rûşen görürsin. Anda kim Hakk’un likasın görürsün. Ben
ne diyem ki ne esrüklükler (mestânilükler) kılursın dil ile vasf olunmaz. Anda
temâşa baki dîdâr bâki, şarab u ıyş bâki, Râb sâkî,
“sekâhum Rabbuhum”378 bâki, ol şarab-ı Hakk olmışdur. Anı içen ganiyy-i mutlak olur. Dahı ne cennet içün şâd olur ne cehennem içün havf çeker
anda ne akl ne idrak kalur. Mest-i bî-bâk olur. Iyş da budur, lezzet de budur,
şerbet de budur. Dahı Hûr u Gılman bu sohbete sığmaz.
Pes imdi sen dahı ol bâde-nûşun yüzüni gör visali badesini iç. Dahı her
ne olursa kayurma. Yarın bir kıl sana dag gibi görünmeye, bu râzı gönlüni
sandugunda pinhân eyle. Tûl u dirâz fikirleri ko, makam ehli ol ve hâl ehli ol.
Bu râzı ve remzi anla hayf fursatun elde iken kaya kuşı gibi ömrüni lak-lak ile
geçürme. A’mâ gibi deve tepmesini somun sanma. Hemân sen özüni saldun.
Hakk ile oldun. Hak dahi özin sana bildürür seni kendüye mahbûb ider ve rahmet suyına baturur bu kez sevgi yüzünden Hakk’a nâz ider. Tıfl gibi her sözi
Hak katında makbûl olur. Hakîki kul ki dirler, ol olur.
Pes imdi bu sözlerden garaz budur ki her kimse ne yolda oldıgın hod bilür.
Eğer muvahhid isen anladun ve bildün emin oldun. Yohsa mülhiddensin, öz
elünle kendüni toprağa göm. Zîra ki taklidlik hevâsi seni göyündürmişdür. Ve
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dahi muvalıhidlükden haberün yokdur. Hevâ ve hevesi avurduna doldurmışsın. Boş tulumdan agzuna her ne gelürse kır-kır söylersin. Çünki varlık hevesi
seni kaplayupdur. Bilürem ki Hakk’un gümrâhı olmuşsın. Zira muvahhidlik
kâl ile olmaz, mecazî söz hâl olmaz, bal dimek ile ağız bal olmaz. Dervişlük
şemle ve şâl ile olmaz. Ehl-i külhân tâc-ı şâhı urunmaz. Her âhûnun göbeğinde misk olmaz. Her kuyunun suyu Zemzem olmaz. Her kamışın içinde şeker
olmaz ve her sadefin arasında dürr olmaz.
Pes imdi sen zâhidlik idüb kurı yire başun salub dudağun debredürsin.
İçündeki ve dışundaki riyâ amelüni hod Hakk bilür. Niçün mülhidlük amelini
muvahhidlik yerine satarsın ve muvahhid suretinde gösterirsin, Hâr u mühreyi
la’l ü gevher diyü satarsın.
Pes imdi hakikatte anlar dünya cîfesinün kuzgunlarıdur. Ve cümlesi
Hakk’un azgınlarıdur. Cümlesi ibadât iderler nefs ü hevâ hoşlıgına giderler.
Nefsleri dilegün tutup Hakk dilegün ayağa salarlar. Hakikatte anlar Hakk’dan
ve Nebî’den bî-haberlerdür. Ve ma’nâda uşaklardan uşaklardur. Diri degül
ölülerdür. Uslu degül delilerdür. Anlarun gönülleri iki yüzlüdür.
Gice-gündüz havf ü recâ içindedürler. Anlar hamdur, henüz puhte degüllerdür. Zira Hakk’dan recâ ile müyesser olan murâdun zımmında nice murad
hünerlik hâsıl olur. Takdire kail olmamak gibidir.
Pes imdi Z â h i d l e r hakikatde ışk meyhânesinün şem ü şarâbı sırrından
ve harâbat elfâzınun ibâretünden bî-haberdür. Haberleri dahi olmasın. Zira
şeriat ehline kavga düşürürler ve oğul balına arı üşürürler.
Pes imdi Harâbat ehli anlardur ki ölmeden öndin ölenlerdür.
“Mû tû Kable en temûtu ve hâsebû kable tühâsebu”379 sırrına irenlerdür.
İçi mâ’şûk, taşrası âşık olanlardur.
Bî-hodluk şarâbın içüb ölmeden öndin soru ve hisâbın virenlerdür. Anlar
havf ü recâdan kurtulup hayr ü şerden geçüpdürler. Ol içmekde, ne leb var
ne hod câm ne namus var ne hod nâm. Bu meydandur ki felekler deng ü hayrandur. Bu meydandur ki zemin ü felekler mest ü şeydâdur. Bu meydandur
ki zemin ü asûman cüst ü cûdur. Bu meydandur ki hûr u gılmân şetâretdedür.
Bu meydandur ki yaradıImışun biri içdi âkil oldı. Birisi içdi âşık oldı. Birisi
dahi içeli sâdık oldı. Birisi içdi agzun açub himmet denizün yir ü göği berr ü
bahr ü meyhane’yi ve cümle varlığı bir lokma gibi yutdı. Sanki boğazından
nesne geçmedi. Bu kez sûret kapusın kapadı. Rind ü lâübâlî olup yâni adem-i
takayyüd idüp mürîd ve şeyhlikden geçüp ol tuzakları üzüp uçdı. İkrar ve
inkârdan küfr ü îmândan geçdi. Varlık yoklık lezzetünden fâri’ oldı. Ferâgat
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âlemine kadem basdı dahı anun gönlünde, ne ögünmek ne davâ ve nûr-ı kerâmet kaldı. Dahı fikrinde ne teşbih ne seccade ne ibrik kaldı. Cümle varlukdan
geçüb kamûsın bu hamra rehin virdi. Ve bu hükme yedildi. Söz bildüginden
dilin dutdı.
Dâim tek ü tenhâ olub bu halka bir sa’at karışmaz oldı. Anlara zâhidler
gibi bir libâs-ı mahsus degüldür. Anlar nefislerün Müslüman idüb dirler. Felekler sag elinün içinde, melekler sol elini tutubdur. Yirde ve gökde imamet
anundur. Kurıda ve yaşda Hızır gibi Hakk’un kullarına hâzırdur. Hakk emriyle
kaygu ve şâzlık anun hükmindedür. Hakk Taalâ anı cümle yaradılmışa her
cihetden vesile itmişdür. Cümle mahlûkun rızkı anun elinden irişür. Dünya
yüzinde ne kadar kim velîler var- dur, anun eli altundadur ve anun başında
tâc-ı Rahmânî var.
Ve anun sinesi ulûm-ı evveline ve âhirine hazîne olubdur. Görinen anun
öninde zerre gibidür. Cihânun genci ana cîfedür. Hiç nesneye anun ihtiyacı
yokdur. Cümle yaradılmış ana muhtacdur. Kollukcı gibi herbirin bir işe salmışdur. Kendüsi şöyle tek ü tenhâ miskin ve mazlum halk içinde gezer. Bir
gün aç ve bir gün tok. Açlıkdan ziyân ve toklukdan ana fâide olmaz.
Zira anun içi-dışı Hakk nûrı ile münevver olmışdur. Egerçi sûretde ve sıfatda insan gibidür. Lâkin kimse anı sûretinden tanımaz. Anun içün bu halkın
ekserisi ana uymaz. Zira ol daim sûretde ve sıfatda halka benzer. Yemek ve
içmekde, söyleyüb ve işitmekde ve turub oturmakda ve halkla bile gezmekdedür. Kimse anı ziyreklik ile fehm idemez. Hevâ ü hevesi ma’lûbı olanlar anı
bilemez ve bulamaz. Meğer Hakk Tâalâ lutfından bir kula bildüre. Yohsa bir
kimesnenün eli anun ayagınun tozına irmez, gözüne tûtîyâ ide. Amma devr-i
âhir de bir sâhib-i zaman zuhûr ide. Yine peygamberün şeriatı üzerine amma
sûret gizlü olub hakikat âşikâre ola. Hakîkat-ı İslâm ve İmân, hakîkat-ı savm
u salât, hakîkat-ı hacc ü zekât, hakîkat-ı sırat u mîzân, hakîkat-ı Cennet ve
Cehennem âşikâre ola. Ol vakt Hakk Taâla bilâ-vâsıta âşikâre ola.
Mî-dânî: İhvan, iy yâr hevâ-güzeşt diyüp sükût eyledi. Bir nice dervişler
didiler. Mî-dânî Nemî-dânî (Bilir-Bilmezi) bilmeyüz. Kuş dilimi söylersün?
Türkçe söyle kim anlansun dediler. Bu Kaygusuz Abdal eyitdi:
“Efendi sana bir rûşen haber söylerem ki kendü vasf-ı hâlümdür. Siz dahı
hâlünüzi bundan kıyas eyleyesüz” didi. Eyitdi:
İy akıllar, iy kâmiller, iy Hakk’ı kendi vücûdunda bulan ehl-i diller. Murad nedür? Dinlen. Cân u dilden anlayın ve hikâyetüm nedür dinlen ve bu
sözün hakîkatına hûb nazar idün ki, ne beyan ider didi. Ol vakt kim encüm ü
eflâk anâsır-ı tabâyi’ bir nesne vücûda gelmemişdür. Biz dahı âdem kisvetün
görmeyüb ve geymeyüb sultan vücudında bir cân idük. Takdir işin bile iş-
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ler. Ol Kadîm ü lâ-yezâl dilediği genc-i mahfisin aşikâre idüb kendi kendüsin
temâşâ ide, bilünsin diye zâtına tecellî eyledi ve bu esmâ ve sıfatıyla kendü
kendüsine nâz eyledi. Kâf u Nûn’a urdı, bir sâz eyledi. Bu kez Kâf u Nûn
arasından bu kârhâneyi bünyâd eyledi. Cümle yaradılmış bir eksüzsiz yirlü
yirinde karar eyledi. Pâdişâh-ı âlem hemân bu kârhânenün içinde sırr oldı.
Dahı kimse andan nişan virebilmedi. Biz dahı pâdişâh-ı âlemden dilek eyledik ki bu kârhâneyi seyr iderüz. Pâdişâh-ı âlem dilegümizi kabul idüb âdem
donın bize hil’at virdi. Cânumuza emr itdi ki ademden âleme geldük. Çün
bana dahi nevbet irdi. Âdem tonın giyüb bu mülke seyrâna geldüm. Bir nesneden haberüm yok idi. Çün nefs çerîsine dûş oldum. Ayık iken sarhoş oldum.
Hoş hâl iken hem ma’âş oldum. Togrı iken kallaş oldum. Nihân iken âleme
fâş oldum.
El-Kıssa: Hâlik’un emri beni kûzeger balçığı gibi devrânun çarhı üzerine
koyup dolab gibi döndürdi. Gâh beni kûze düzdi, gâh bûze düzdi, gâh kâse
düzdi, gâh saraylarda kerpiç eyledi, gâh ayaklar altında hîç eyledi, gâh gül
eyledi başa çıkdum, gâh kil eyledi hâke düşdüm. Gâh halk içinde azîz eyledi,
gah zelil eyledi. Gâh insan, gâh hayvan eyledi. Gâh nebat, gâh ma’ den eyledi.
Gâh yaprak, gâh toprak eyledi. Gâh pir, gâh cüvân eyledi. Gâh şâh, gâh gedâ
eyledi. Gâh biliş, gâh yâd eyledi. Gâh günde yandum, gâh gezende yatdum,
gâh hazîneye batdum.
Gâh kul olup satıldum, gâh dellâl olup satdum. Gâh oynayup ütdüm, gâh
bilmeyüp ütildüm. Gâh beni hakîm, gâh hâkim eyledi. Gâh kazzâz, gâh ‘attâr,
gâh penbe atar hallâc eyledi. Gâh berber, gâh zerger eyledi. Gâh aşçı, gâh başçı, gâh demürci, gâh körikçi, gâh kürekçi eyledi. Gâh beni deryada mâhî, gâh
dağlarda âhû eyledi. Gâh avcı oldum avladum, gâh beni av eyleyüp avlatdı.
Gâh okudum ‘âlim oldum, gâh ümmî eyledi okudum.
El-Kıssa. dünyâda bir sıfat kalmadı bana itdürdi. Gâh şâkird itdi ögrendüm, gâh üstâd itdi ögretdüm. Gâh beni ataya oğul eyledi, gâh atayı bana
oğul eyledi. Gâh anayı bana kız eyledi, gâh kızı bana ana eyledi. Gâh beni tıfl
idüb anlara besletdi, gâh anları tıfl idüb bana besletdi. Velhâsıl: Ne başunuz
agrıdayum nice bin kerre ata belünden ana rahmüne, ana rahmünden cihâna
geldüm. Nice bin kerre tıfl oldum ve pir oldum yine ecel gelüb beni atam ve
anam ardunca gönderdi.
Nice bin kerre bulıt gibi havâya agdum, nice bin kerre yağmur gibi yire
yagdum. Nice bin kerre gâh çerende, gâh perende oldum. Nice bir kerre küfr ü
imân karışdum. Nice bin kerre gâh zulûmât, gâh aydunlıga düşdüm. Nice bin
kerre dürlü dürlü cinlere karışdum. Nice bin kerre dürlü hil’atlar giydüm. Nice
bir kerre dürlü yakalardan baş gösterdüm. Nice bin yıllar âşinâlar gözetdüm.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Nice bin kerre isimler ve lakâblar urundum. Nice bin kerre dürlü dürlü sûretlerden göründüm. Ve’l-hâsıl-ı kelâm, bu nefs askeri beni gücden güce saldı ve
kapdan kaba boşatdı. Şehir-be-şehir karye-be-karye gezdürdi. Dil ile ‘ayân ve
kalem ile beyân olmaz.
“İn feşhûreş şind in bûd mânend dîde”.
Pes imdi işideni ko, görenden haber al. Elbette bir gün sen de göresün,
geçen hallerime hâ gülesün, hâ gülesün. Hele söz çok, bu nefs askerine dûş
oldum. Nâlân ve giryân olup her-gâh tazarru’ ve zârılık iderdüm. Hiç kimse
bana rahm itmezdi. Nice zamanlar geçdi ve nice devrânlar devr itdi. Neyleyüb
nidecegümi bilmezdüm. Hayrân olup kalmış idüm. Yine bir gün anamı at,
atumı deve itmişdüm. Teman kulaguma bir sadâ geldi ki “yiter, gel imdi kon
sanki yok idüm, vâr oldum”.
El- Kıssa anadan dogub şîr-hâr oldum. Tıfl oldum, bâlig oldum, yigit oldum, pîr oldum. Nâgâh bir gün rûh-âşinalarına düş oldum. Hâlümden haber
sordılar:
“... Derviş egri otur dogrı söyle. Az söyle öz söyle. Çok söz baş ağrıdur”
didiler. Ben eyitdüm:
“... İhvân! Benüm ser-güzeştüm tûl u dîrâz çendân sefer gezdüm. Ya’ni
çok haberler getürdüm. Amma neyleyem rakiblerün korkası vardur. Nihayet
muhtasar budur ki yigirmi beş bin âşiyân gezdüm ve seyrân itdüm, bilürsen
eyüdür. Eyü seyr olmaz ve yukarısın bilürsen a’lâdur, bilmezsün hiç bildügin
olmaz. Her ne görürsün ana bak amma dahl eyleme ve söyleme ve gam dahı
çekme. İyi yâr şikâr giçdi diyüp sükût eyledüm.” Bana didiler:
“... Derviş! Aferin şîrîn hikâyet eyledün. Amma bu sözler düş midür ya
hayâlün midür, ya sayıklar mısun” didiler. Eyitdüm:
“... Nâmerddür ol kişi, kim görmedügini ve bilmedügini söz eyleye. Ben
âlim degilem ilim bilem. Velî degilem kerâmetüm ola... Karpuz gibi yogun
yumrı sözden top yonub erenler meydanına koram. Gördüğüm menzillerden
nişan virdüm. Ârif olan bildi ki ne didüm”.
Nâdân özün hayalda kodı. Anlayana bir kitab sözdür, anlamayana bin söz
dahı disen fâidesi yokdur. Efendi söz çok, her sözi söylemek olmaz. Söz var
halk içinde, söz var hulk içinde.
Pes imdi bu sözlerden ve haberlerden garaz budur ki sen dahı gönlüni
cem eyle, akl-ı ma’âd’a mukârin ol. Dünyaya ilişme. Sonun fikr eyle. Ve edeb
bekle. Zira edeb bekleyen enbiyâ ve evliyâ oldı. Edeb beklemeyen dünyaya
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ilişüb kaldı. Henüz dahı kalmışdur. Gâfil me-bâş bu sarayun âyesi (sahibi)
vardur. İçinde oturan sultandur. Sonra şermende olmayasın.
Pes imdi hâlün bil, yolun gözle kimseye adâvet eyleme. Kimsenün pâyüne el uzatma. Helal ve haramı fark eyle. Zîra kim helâl lokma ve ehl-i diller
sohbeti âdemün hublugıdur, ma’mûrlugıdur. Haram lokma ve câhiller sohbeti
âdemün harablıgıdur. Andan sonra nâ-hâk işlerden sakın, ibret ile bak, hikmet
ile söyle, her yirde edeb birle, debren aşagı yukaru gözleyüp hod-bînlik eyleme. Hakk’ı her yirde hâzır bil. Yâre yoldaşa emîn ol. Câhile hilm ile söyle.
Ârifler katında sâkîn ol. Bir söz ki senden sormıyalar söyleme ve eğer sorsalar
bilürsen de muhtasar söyle ve eğer bilmezsen özünden söz düzüb söyleme ve
kimseye imtihan ile söz sorma. Eğer sorarsan kabul it, inad ve mücâdele itme,
sonra merdûd-i Hakk olursın.
Zira bu sarayun sâbihi vardur ve bu sarayda Allah’un hikmeti çokdur. Ve
bu saray ve bâr-gâh anundur. Eger kul isen edeb bekle, kulluk hâlünce depren.
Eğer Sultan isen milk senündur.
Pes imdi emîn ol, yohsa sen seni bilmezsen ehl-i diller sohbetine gir, bir
mürşid-i kâmile iriş kim seni bilesün. Nâgâh bir gün sultan sarayında hıyânet
idersen sonra çok hacâlet çekersin, şermende olursın. Dahi sultan yüzin görmez olursın.
Pes imdi bil ki saray içinde oturan sultandur. Cümle yaradılmış anun fermân-ber kulıdur. Her nice dilerse ider, hiç ma’nî yokdur didi.
Mî-dânî: Pes imdi bu sözlerden garaz budur ki “âdem dünyaya gelmekden murad hemân kendüyi bilüb Hakk’ı anlamakdur. Tâ ki Hakk’ı bâtıldan
fark idüb ömrüni telef itmemiş ola. Çün sen dahi âdemüm dirsin. İbret ile
vücûdun kubbesine çık, bu sahranun düzine ve enişine bak ve yokuşına nazar
eyle. Korkulu menzilleri öndin yokla. Tâ ki yol vurandan emîn olasın” didi.
Pes imdi anlar ki Hakk’ı batıldan fark itmeyüb dünyayı dolaşdılar henüz dahı dolaşub kalmışlardur. Anun çün her kişi kendü işüne kail düşüb Hak
Taâlâ’nun sırlaruna ve hakîkatına irmeyüb öz bildükleri anlara azîm hicâb olmışdur. Bu sebebdendür ki halk birbirlerine dirler ki:
“... Aceb bu kârhâneyi bünyâd iden üstâd nerede ola?” diyü hayrân ve
sergerdân kalmışlardur. Gökdeki mahlûk yire bakar ki:
“Aşagıda mı ola” diyü. Ve yirdeki mahluk göge bakar ki!
“Yukarıda mı ola” diyü. Şöyle mütehayyir kalmışlardur. Kimsenün kimseden haberi yokdur.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Tâ “Elestü birabbiküm”380 deminden Hazret-i Resul gelince yüz yigirmi
dört bin peygamber geldi ve gitdi. Her biri bir söz söyledi. Hiç biri bunı temyiz
idemediler. Bu kez Hazret-i Resul dünyâya ki teşrif buyırdılar. Hazret-i Resûl,
bu kârhâneyi bünyâd iden üstâdı yine bu kârhâne içünde bilürdi. Ve nişânın bu
eşya içinde bildürdi. Eger bu kıssadan sen dahi suâl idersen Emmin oglı eydür
ki, bilen bilür ne söyleyem bilmeyen bilmez, hod yine de söylemem.
Bilen bilür bilmeyen bilmez bilüri.
Sen seni bilmez isen bula-gör bir bilüri.
Pes imdi ma’lûm oldı ki hiç kimse delilsiz Hakk’ı bilmez imiş. Zira Hazret-i Resûl’den ve âlinden sonra gelen kâmiller dahı;
“men arefe nefsahû fe-kad arefe Rabbahû”381 hakkında didiler.
“Nefsini bilen Rabbını bilür imiş diyü” niçe sözler söylediler. Amma bu
Kaygusuz Abdal eydür ki;
“bu nefs ki dirler âdemün nesidür ve neresindedür? Anı bilen rabbısın
bilmiş ola”. Bu âdem hod cümle yaradılmışun âyinesidür.
Âdemün vücûdı bir şehirdür. Dört dürlü cevahirden bünyâd olmışdur:
1. Od
2. Toprak
3. Su
4. Yel’dür
Dokuz dürlü cevâhirden bünyâd olmışdur :
1. Kemik
2. Sinür
Bu dört ata cânibidür..
3. Damar
4. Deri
1. İlik
2. Et
Bu beşi ana cânibidür
3. Kan
4. Yag
5. Kıl
Bu beşi ana cânibidür. Ve bu şehrün on iki kapusı vardur. Kapu var ki gâh
açılur, gâh örtülür. Kapu var ki dâima âçıkdur. Kapu var ki dâima örtülüdür.
Ve bu şehrün içinde üç yüz altmış ark (ırmak) vardur ki damarlardur. Ve yidiyüz yitmiş yidi bendi vardur ki sinirlerdür. Ve dört yüz kırk pare direği vardur
ki kemüklerdür. Ve ortasında bir pınarı vardur ki bu şehrün cümle yirine su
andan bahş olur ki cigerdür.
380

A’raf Sûresi, âyet 172 «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?»
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İsmail bin Muhammed el-Adûnî, Keşfu’l-Hafâ, Haleb?, C. 2, s. 361,Hadis nu: 2532.
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Ve beşpâs-bânı vardur ki zahirde hayrdan ve şerden her ne zuhûr olursa
vücûdda, rûha haber virirler.
1. Görmek
2. İşitmek
3. Tatmak
4. Koklamak
5. Doymak
gibi. Ve bu şehrün yarusından yukarı yidi kat gökdür ve arşdur. Ve
yarusından aşağı yidi kat yirdür, öküzdür, denizdür, balıkdur.
Mî-dânî: İhvan, bu oturan dervişler eyitdiler :
“İy cânım bu nefse ne dirler? Bu şehir midür yohsa ol dahı başka bir nesne midür? Anı bilen Hakk’ı bilür ola” didi, Bu dervişler eyitdiler:
“Sen söyle görelüm” didiler. Bu Kaygusuz Abdal eyitdi ki:
“Vücûdun cemîsine nefs dirler. Ve dahı vücûdda Hak’dan gayrı fikirlere
vesâir eşgâle endişelere nefs dirler”. Ve bu vücûd dahı ol zât ile mevcûddur.
Anda dahı Hak nûrundan bir şemme vardur. Yaradılmışda bir nesne yok ki
anda Hakk nûrundan bir şemme olmaya. Kavlehu Taâlâ:
“Va’llahü bi-külli şeyin mühît”382 âyet-i kerîme değil midür? Anun çün
“komşı hakkı Tanrı hakkı” dimişlerdür.
Pes imdi tahkik bil kim Hakk Taâlâ’nun evvelü âhiri ve üsti-altı ve sagı-solı ve önü-ardı yokdur. İbtidâ ve intihâsı yokdur. Bir bahr-i bî-kenârdur ki
cümle âlemi kaplayubdur. Yâni cümle mevcûdâtun vücûdında Hak mevcûddur.
Pes imdi anı ikrâh görüb hor bakanlar merdûddur. Hak, Hakkı kabûl idenündür. İkrâh idenün değildür. Zira bir çeragun nûrıdur. Nihayet sırçası ayrudur. Bir güneşin şu’lesidür. Amma pençereleri ayrudur. Ve cümle mahlûkun
ma’bûdı birdür. Amma dilleri ayrudur.
Mî-dânî: Efendi sana rûşen bir haber dahi diyem. Hâlün ancak binde birisidür. Ol vakit kim âlem-i sabâvet’den hâlet-i bülûga geldüm. Bir zerre gam u
gussa yok idi. Alemün pâdişâhı idüm. Günden güne yigitlük menzilüne kadem
ki basdum. Bu kez yolum bir beyâbâna irişdi. Baktım ki bu yitmiş iki milletün
halkı gürûh gürûh olmış bu sahrada sergerdân gezerler.

382

Nisa Sûresi, âyet 126: Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah’ındır. Allah her şeyi
kuşatır.
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Ben dahı bu gürûhun birine karışdum. Gâh yavuz olub bu halk ile savaşdum. Gâh nerm olub yine barışdum. Bu beyâbânda ben dahı bu halk ile mütehayyir kalmışdum. Ve’l-hâsıl bin dürlü belâ ve mihnet ile cidd ü cehd iderek
bu halkdan kendümi bir kenara çıkardum. Hemân gözüme bir şehir göründi.
Bu kez ol şehirden yana gitmege ne kadar ki cehd eyledüm, gidebilmeyüb âciz
kaldum. Bu tahayyürde iken hemân karşumda bir oglan zâhir oldı. Bakdum ki
bu yüzinün şulesi âlemi rû- sen eylemiş. Bana eyitdi:
“Abdal! ’ışk olsun”. Ben dahı didüm ki
“Meşk olsun! Bu sahrada ne gezersün” didüm.
ki:

“Bu şehirden yana gitmek isterem” heman boynuma bir resen takub çekdi

“Gel iy Kaygusuz Abdal, seni ol şehre iletem” didi. Ben dahı avcı zagarı
gibi yanına düşdüm. Ve’l-hâsıl bu şehre girdüm. Heman bu oglan gâib oldı.
Tek ü tenhâ kaldum. Bakdum ki bu şehirde benden gayrı deyyâr yokdur. Bu
kerre kendüm kendüme didüm ki:
Şehr senün helvâ senün
Bin eşege yi helvâyı
Bu kerre şehri gûşe be-gûşe ser-beser temâşa eyledüm. Dürlü dürlü cevâhirler ve metâ’ın nihâyeti yok. Her neye meyl eyledümse hemân ol sa’at mevcûd olurdı. “Men dânem ve men dânem» yâni ol kimesneyim ki yine ben
bilürem” diyüb bir zaman sükût eyledüm.
Mî-dânî: İhvan, pes imdi bu sözlerden garaz budur ki cümle yaradılmışda
Hak mevcûd imiş. Eğer Hakk’ı eşya içinde istersen delili âdemdür. Eğer eşyâdan ayru istersen yolun uzak menzilün pâyânı yok. Cemî ömrüni de zayi itmiş
olup marifetu’llah’dan bir nesne bilmedün, heman cihâna hayvan geldün ve
hayvan gitdün. Kavlehu Taâlâ:
“Senüriyehüm âyâtüne fi’l-âfâkî ve fi enfüsihüm hattâ yetebeyyine lehüm
ennehü’l- Hak”383 her nesne ki vücûda gelmişdür evvel ü âhir âdemün sûreti
anun defteridür.
Pes imdi âdemün vücûdı câmi’ oldı, Câmî’a dâhil olanun salâtı makbul olur. Ammâ söz budur ki âdem sûretünde olanun cümlesine âdem dirler.
Amma âdem var ki hazîne-dârdur. Gence batubdur. Öz gencünden haberi yokdur. Yohsul gibidür. Âdemi var ki özin bildi. Hakk’ı öz şehrinde buldı Ya’ni;
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Fussilet Sûresi, âyet 53: «Onun hak olduğu meydana çıkıncaya kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada ve hem de kendi içlerinde göstereceğiz».
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“Ve mendahale kâne âminen”384 menziline irdi. Emin oldı. Peygamber
S.A.V. ol âdem hakkında buyurdı,
“Halaka’llahû âdeme ’alâ sûretihi ve ’alâ sûreti’r-Râhmân”385 buyurdı.
Âdem dahı var ki sûreti âdem, velî sîreti (hulkı) dive benzer. Ol âdem hakkında buyurmışdur ki “Halaktü’l-himâra ’alâ sûreti âdem”.386
Gel imdi sen sana insâf eyle. Gör ki bu sûretlerün hangisıyla bile sıfatlanursın. Çün bilürsin ki ömrinün bakâsı yoktur. Meselâ oglanlık eser yel gibidür. Yigitlük akar su gibidür. Pîrlük üsti çürimiş dam gibidür. Ma’nâsız da’vâ
eylemek kirişi kırılmış yay gibidür. Elün irmedügi yire el sunmak yorganundan dışarı ayak uzatmak gibidür. Sözün giçmedügi yire söz söylemek “yaysız
ok ataram” dimek gibidür. Bunlarun cümlesi ümmîlerün hâlidür. Heman bir
kimse kendüyi bildi cümle eşyânun aslını ve fer’ini bildi. Bu kerre kâmil vücûd oldı. Her ne taleb iderse kendüden taleb eylesün. Eger Cennet, eger Cehennem, eger Melek, eger Şeytan, eger zulmet, eger nûr taleb idersen cümlesi
âdemün vücûdunda mevcûddur. Âdem mevcûdât agacınun yimişidür. Agacun
yimişi olmasa revnakı olmaz. Ariflerün bildügi agacun tohmıdur. Nâdânlar
kendülerün hayâlde zayi’ iderler, zîrâ bilür ile bilmezin farkı uyur ile uyanık
gibidür. Ana kim Hak bildürmedi nice bilsün. Ana kim buldurmadı nice bulsun. Bî-çâre âdem Hakk’un haberün nice alsun. Her kimden suâl eylese, “Hâk
her yirde hâzırdur” dirler. Yâhud kimi aya, kimi güneşe ve kimi kendü elüyle
düzdigi nesneye «Hak budur» diyü tapar. Tâlib bunlarun kangısına inanub
itikat eylesün. Bu fikirde âkıllar ser-gerdândur.
Pes imdi bu müşkili güşâde kılmaz. İllâ ki bir pîr-i kâmil ola, zîrâ mürşidler hakîm-i hâzıkdur. Hastanun marazun bilürler. O maraza ne lâzımdur
iderler. Mürşid-i gam-hâr çöllerde rehber gibidür.
Pes imdi her ne ki “İşle!” dir İşle, “İşleme!” dir işleme. Gerek dünyevî,
gerek uhrevî, zîrâ hiç kimse öz işini bilmez. Cümle işin temâm sanur dahı
ma’bûn olur. Amma her mürşid renginde olanun cümlesine mürşid dimezler.
Zira her nesnesi mürşid gerek. Tâ ki kümmel olmış ola.
Pes imdi kâmil, mürşid oldur ki özin bilmiş ola. Ve Hakk’ı öz vücûd şehrinde bulmış ola. Ve her şeyi sıfatından kurtulup Hak sıfatına girmiş ola. Ya’ni
Hakk ile birleşmiş ola. Süleyman A. S. gibi hatem sahibi olub heft iklîmün
kabz u bastı ve azl ü nasbı kabza-i tasarrufunda ola. Zira âlemde mürşid bir
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Al-i İmran Sûresi, âyet 97: «Kim oraya girerse, güvenlik içinde olur... »
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İsmail bin Muhammed el-Adûnî; Keşfu’l-Hafâ, Haleb?, C. I., s. 455, Hadis nu: 1215.
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«Eşeği âdem suretinde yaratdım». (Kaynaklarda bulunmadı.)
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olur. Mürîd dahı bir olur. Yohsa insan sıfatlu mürşidler çokdur. “Anlarun şerrinden Allah’a sıgınun” didi.
Mî-dânî: İhvan, pes imdi öyle mürşidler, Kibriyânun müşrikleridür. Zira
serverlik itdi cühhâle düşmişdür. Deccâl-ı lâin zuhûr itmeden şerler zahir olmışdur. Husûsan bu zamanda Hak isteyenleri azdururlar. Hak yolından çıkarub nefis yolına salarlar. Bunların rehzen olduklarına şek yokdur. Zira cihanda
şeyh-i vaktüz diyü kendülerin özin Hazret-i Hızr a teşbîh iderler. Dahı ayagun
Hızır izine basdı sanurlar. Amma böyle mürşidleri Şeyh iden gözsizleri gör.
Bunlara şeyh olan yüzsizleri gör. Ne anlarda hayır ve ne bunlarda devlet var.
Zira biribiründen fark itmeyen ya sırdan ne haberi var. Kel, em (ilâç) eylese
öndin öz kendi başuna eylerdi. Bunlarun canları ölü, nefisleri diridür. Sırr-ı
ilâhî’de câhillerdür. Dünyalık içün halka kendülerün sevdirüb yalan sözler
söyleyüb ve mühmel remizler ile avamı ve câhili inandururlar.
Peygamberimiz’in buyurdugı din yolınun dikenleri ve halkun çirkin kokuları bunlarun hakkındadur. Zira halkı Halik’a da’vet iderüz dirler.
Ve lâkin hakikatte halka zarar iderler. Ve müridlerinün kimi lûtî, kimi
pûtî, kimi dehrî, kimi sûki, kimi bekri, kimi oglan, kimi uşak. Dahı kendülerin
bilmezler. Ve kendilerün Hz. Şeyh Hüseyin Şiblî, Cüneyd-i Bağdadî, Bâyezid-i Bestâmî ve Hasan-ı Basrî yirlerine koyup da’vâyı keramet iderler. Bunlar
koyun başlı kurtlardur. Ve daşları aydın, içleri karanluk. Cemi’a lokma-perest-i goft horlardur. Ve hengâme-gîr-i zerrâk-ı sâluslardur. Peygamberimüz
buyurmuşlardur ki:
“Ahir zamanda kurtlar çoban ola, ana uyanlar ser-gerdân ola”. Zira kendülere bühtan iderler ki “Hak bizi halîfe idübdür” diyüb şişüb ve köpürüb kabarurlar. Hâşa ki sümme hâşa ki cîfe halîfe-i Hak olamaz. Yalancı velî olmaz.
Dilenci ba’yı, olmaz, yâni ganî olmaz. Yirde ve gökde halîfe-i Hak olanun
hayâtı ve memâtı elinde olub kabz u bast azl u nasba hâkim olur. Bi-iznihî
Taâlâ.
Pes imdi öyle olan mürşidlerün mezhebi, avam mezhebidür. Avam ile
hemdem olan ehl-i şekâvetdür. Ehl-i saâdet bunlara karışmaz. Ömr-i nâzeninlerün zayi’ idüb hayvanlara alef irmez. Zira halka dâm-ı tezvîr içün başlarun
kabartub bol cübbeler giyüb yünden şemle sarub ve bellerine zünnâr gibi tiğ u
bend ve kemer baglarlar. Ve musâhabet iderken hasta gibi aheste âheste söylerler. Benüzlerün sarardub dudaklarun kemerlendürürler. “Muttasıl oruçdur”
disünler diyü böyle yaparlar. Bunlar her dem başlarun aşagu salarlar ve gâh
gâh sadık âh iderler. Gâh gâh benüzlerün tebeddüle cehd iderler. Ve’l-hâsıl
yalan remiz ve mühmel işaretler iderler ki, yâ’ni pîrinden anlara ziyâde nazar olmuşdur disünler. Amma riyâ kaftanı anları kat kat kaplayubdur. Hile ve
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tezvîrlik dâmına giriftâr olub dergâh-ı Hak’da şerme-sâr rûy-i siyâh olmuşlardur. Dahi hiç bir nev’ ile bu hicablardan çıkub kurtula. Meger kim öldükten sonra kurtula. Amma dünyada itdügi hîle ve tezvîrligüne bu kerre kendü
giriftâr olub kalur. Dahı heyhât ki ol tuzaklardan kurtula ve halâs ola. Zira
insanun ünsi ve munisi dünyada ne ise âhiretde dahı anlardur. Sâlih, sâlih ile;
fâsık, fâsık ile haşr olur.
Gel imdi sen sana insaf eyle! Nice kerre sana didigüm budur ki fursatun
elde iken âhiret marazlaruna ilâç idesin. Tâ ki ol korkulu menzilde emîn olasın. Yohsa yâr u yoldaşlarun sâz u handân selâmetde olalar. Dahı sen gamu
gussa ile dürlü dürlü belâlara giriftar olub kalursın. Ol vakit çok peşîmân olasın. Amma fâide itmeye.
Pes imdi fursâtun elde iken nâdanlığı bırak. Dânâ ol. Kendüni arifler ve
ehl-i diller sohbetine ve meclisine lâyık eyle. Mürşid-i kâmile iriş. Tâ ki dünyâ ve âhiret marazlarından emin olasın. Bu kerre tâlib pîr-i kâmil’i bulduktan
sonra ‘ışkı delîli de özin bilüb arif olub Hakk’ı vücûdunda bula, hulkı Hazret-i
Muhammed’e, huyı Hazret-i Alî’ye benziye. Deniz gibi derin ola. Yir gibi sâkin ola ve od gibi çig pişüre, su gibi daim bir yola aka. Ve yil gibi her yiri seyrân eyleye. Tedbîri elden salub takdîri bile. Tâ ki ömrün zâyi itmemiş ola. Zirâ
Hazret-i Alî her gâh Peygamber Aleyhisselâm’ı halvet buldukça eydür kim:
“Yâ Resulallah ne amel idem ki ömrümi zâyi itmemiş olam?”. Hazret-i
Resul Sallallahu Aleyhisselâm eydür ki:
“Hakk’ı bulmak istersen kendüni bil, arifler sohbetine gir. Sâdık olub sözi
tasdîk eyle. Bir dilden iki söz söyleme Kimseye mekr ü hîle eyleme. Kendüni
ne sanursan, halka dahı anı san. Bir kimseyi, rencîde idüb hor u hakîr bakma.
Elün ile komadıgun şeyi götürme. Dâima özün özüne devşir. Heman kendüni
bildün ve Hakk’ı buldun. Bu kerre seyrün arşa ferşe irer. Ömrini zâyi’ itmemiş
oldun!” dir.
Pes imdi bil ki Allah’a giden yol gâyet yakındur ve gayet müşkildür didi.
Mi-dânî: Ârif olan anladı. Horos olan banladı nâdânâ ben ne didüm, ol
ne anladı. Anlayanlar lezzet aldı. Anlamayana yavuz geldi. Yâni bu haberler
kimine söz kimine sâz geldi. Anladun ise hâl oldı, eger anlamadun ise kal oldı
didi. Efendi sana dahı şîrîn haber söyleyem. Anladunsa bu kerre anlayasun.
Çün devrân beni sûretden sıfata, sıfatdan surete der-be-der gezdürdi. Âhir-i
kâr bana dahi nevbet irişdi. Heman bir gün içinde bir sohbete ugradum gördüm ki bu oturanlarun kimi Muhammed Resulu’llah ve kimi İsâ Ruhu’llah ve
kimi Mûsâ Kelîmul’llah ve kimi İbrahim Halîlu’llah ve kimi Âdem Safiyyu’llah bana yir gösterdiler. Oturdum eyitdiler!
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“Derviş kuş dili bilürsen söyle, yâhud dur-git” didiler. Ben dahı fikr itdüm. Acemi çaylak gibi sayyâdlar dâmına giriftâr olduk “ya güft ü ya reft”
didüm. Ammâ gafil mebâş galat söylemiyesin, diyüb söze başladum eyitdüm:
Bu cihan kubbe misâlidür. Ay-gün kandile benzer. Gice ve gündüzi bildürür. Yidi kat yirler vücûdumdur. Sular damarumdur. Gökler çadırumdur. Arş
seyrânumdur. Çarh devrânumdur. Yıldızlar meş’alemdür. Bu nakş-ı pergârlar
seyrânumdur. Yidi kat yir bir avuç. Dokuz felek bir tekne. Yirden göge bir
kulaç yerün eni ve uzunı bir kulaç. Gice vilâyet, gündüz Nübüvvet, doğmak
bahar, ölmek güz, sağlık gülistan, sayrulık zindân, yalan dimek zagarlık, dogrı
dimek erlik, uyku münâcât, uyanıklık âriflik, hulk Cennet, kahr Cehennem,
evliyâlar vezir, peygamberler elçi, akıl Cebrail, kitaplar vasf-ı hal, bahiller
zahmet, cömerdler rahmet, münkirler zulmet, ârifler vahdet, âşıklar rahmet,
câhiller melûl, nâdânlar mihnet, âdiller nûr, zâlimler âteş, pîrler bereket, yigitler sıhhat, sabiler selâmet. Su yukarudan aşaga akar (iner). Güneş aşagudan
yukaru çıkar. Gökler dolab gibi döner. Yirler dâima durur. Bunlarun cümlesi
bir vücûddur ki kâimdür. Bu dükeli kâinatta ben Hâlikam. Beglik ve hâkimlik
ve kulluk benüm mertebemdür didüm.
“Mî-dânî” diyüb sükût eyledüm. Bu meclisde oturanlar eyitdiler:
“Derviş! Aferin. Eyü hikâye söyledün. Bu sözler düşün midür veya hayâlin midür veyahut sayıklar mısun” didiler. Derviş eyitdi:
“Ol Allah hakkı çün karındaşınuz oğlanun sözleri hakdur. Öz hâlidür ki
söyledi. Görmedügi ve bilmedügi nesneden haber viren er degildür, nâmerddür. Başumdan giçen hikayetdür ki söyledüm. Yohsa ben âlim degülem ilim
bilmem, velî degülem kerâmetüm ola, derviş dervişâne karpuz gibi yogun
yumrı söyleyüp sözden top düzdüm. Erenler meydânuna koydum. Gördüğüm
menzillerden nişan virdüm. Anlayana bir kitâb söz, anlamayana bin söz dahı
disek fâidesı yokdur. Zîra anlar ki kamışı şekerden ayırmış ola. Hod-bîn ve
nâdân olub özi hayâllerde gark olmışdur. Dahı Sırru’llah ve ma’rifetu’llah
sözi ana kâr kılmaz.
Gel imdi, yiter nâdânlık eyleme. Arif ol. Gözün etmek teknesinden ayırma. Arif isen insana karış. Yohsa nâdân gibi hayvanlara karışma. Nâgâh bir
gün vücûdun şehrinden kafile göçer. Dahı her biri geldiği menzile gider. Bu
kerre sen senünle tenhâ kalursın. Eğer metâ’un dürr ü cevâhir ise şad u hurrem
olub gam u gussa yok. Kangı şehre varsan müşteri tâcirler metâ’ından almak
içün kapuna mülâzemet çekerler. Yohsa metâun hazef ise kangı şehre varsan
metâ’un kesad bulursın. Günden güne müflis ve bî-nevâ olursın. Gam u gussa
başuna üşer. Dahı kimse yüzine bakmaz olur. Hayran ve sergerdân olursın.
Dahı nice idecegün bilmezsun. Bu kerre nice zamanlar giçe. Nice devrânlar
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döne. Deryalar soğula, Mâhîler nâ-bedîd ola. Heyhat ki kâfile başı sana rahm
idüb yüzine baka ve yine seni dürr ü cevahir kafilesine kavuşdura.
Mî-dânî: Efendi haberdâr ol. Başunda olan sarhoşlugı gör, bu meseldür.
Kime tâvus gerek ise Hindistan seferinün meşakkatun çeksün.
Pes imdi eger sen dahı Hakk’ı taleb iderem dirsen “Mûtû kable en
temûtû”387 mazmununa mâ-sadak olub ölmezden öndin öl ki dirilesün. Dünyada harâb ol ki ma’mûr olasun. Cefâya sabr it ki vefâya iresün. Yohsa iş bilmez
gafil gibi öz bildigüni işledün olursun. Cefâ vü mihnet çekmiyesün, mukâbelesünde ivaz ümidinde iken nâgâh bir gün işin ıssı işledügün işe pesend itmeyesün. Eger idersen bu kerre müzdesin ya’ni sevabsız fâil gibi elün boş kala,
hâlün düşvâr ola. Çok peşîman olursun, amma fâide itmez. Zira yokuş dibinde
merkebe alef virmek gibidür. Âkil isen duy ne geçdi diyüp. Derviş bir zaman
sükût eyledi. Bu kerre bir gayri söz dahi başladı. Bir derviş düşünde kendüsüni bir sahrada görmüş ki ol sahranun hadd ü nihayeti yokdur. Ol sahranun
ortasunda bir azîm yol vardur. Derviş ol yolu tutub bir zaman gitdi. Gördü ki
bu yolun nihayeti yokdur. Amma hiç özinden gayri kimse yok. Eyitti:
“Bari çagurayım, göreyim, belki bir kimse buluna, bu yoldan haber vire”
didi. Derviş ne kadar ki çagurdı özinden gayrı deyyâr yok. Eyitdi:
“Men enem ve men dânem”, ya’ni ben dahı beni bilürem diyüb bu beyti
okıdı:
Âlem küllî vücûddur cân ben oldum
Cihâna cân cihâna cân ben oldum
Sûretimi gören dir ki beşerdür
Sûretle sıfât-ı Rahmân ben oldum.
Yine derviş öz hâline mütehayyir oldı. Gördi ki gönli emîn olmaz. Bir
kimse diler ki hâlünden haber sora. Görür ki özinden gayri deyyâr (kimse)
yok. Eyitdi:
“Aceb bu benüm düşüm mi, hayâlüm mi, ya hayâl mi ola?” diyü biraz fikr
eyledi. Gördi ki düşi degül. Bu kerre özi özine görindi. Gördi ki başı tâcdan
taşra çıkmış. Gözi bir sahrâya dûş oldı. Tiz başına özini çekdi. Gördi ki ne
sahra var, ne yol var. Özinden gayrî deyyâr yok. Eyitdi:
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Kamu şeyde menem ’ayn-ı hakîkat
Sıfât u zât-ı mutlak bahr-i hikmet
Heman menem dahı çün ü çerâ yok
Ne Mansûr u ne Bagdâd ne Ene’l-Hak
Derya vü ummân menem gevher-i kân bendedür
Ac gözini anlayu bak hem iki cihan bendedür
Cism ü sûret menem delil ü bürhân menem
Sûd menem ziyân menem işde dükkân bendedür
Maksad-ı insan menem gerdiş-i devrân menem
Mekteb-i ‘irfân menem işde nişan bendedür
Bagdâd-ı ayyâr menem cümleye serdâr menem
Bürhân-ı esrâr menem sırr-ı nihân bendedür.
Zâhid ü tersâ menem Mescid-i Aksa menem
Mürde-i İsâ menem yahşî yaman bendedür
Muhit-i zevrâk menem Hak menemdür Hak menem
Tamu ve Uçmag menem cümle mekân bendedür
Evvel ü âhir menem ganî ve fakîr menem
Zâkir ü mezkûr menem küfr ü îman bendedür.
Cümleye ma’bûd menem Kâ’be menem pût menem
Âdeme maksûd menem işde fulân bendedür
Zerre ve güneş menem gizlü menem fâş menem
Her ne ki var uş menem cân u cânân bendedür
Kaygusuz Abdal menem cümledeki cân menem
Evvel ü âhir menem genc ü nihân bendedür
Temmetü’l-Kîtâb ‘alâ yed-i Derviş Yûsuf Gulâm-ı Sultanü’l-Ârifîn
es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Efendi Halvetîyy-i Sinânî Dimyâtî Kaddesa’llahu sırrahu fî sene 1170/1756.
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Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Râhim
Esrâr-ı Ârifîn MİGLÂTE-İ KAYGUSUZ Sultan Baba
Elhamdüli’llâhi Rabbi’l-âlemîn ve’l-âkibeti li’l-muttakîn velâ udvâni illâ
âle’z-zâlimîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmu- alâ Hayri hulkı Muhammed ve âlihi ve
sahbihi ecmaîn.
Amma ba’de bilgil ve âgah olgıl ki bu cihan içinde bir derviş seyâhat
âleminde gezerken kendözün bir sahrâda görmiş ki hiç nihayeti yokdur. Ol
sahranun ortasında bir yol var. Amma kendüden gayri kimesne yok. Ol derviş
fikr idüb bu hâli kimden sorayım dir. Bu derviş durur, dört yana bakar görür ki
hiç kimesne yok. Yalnız özidür, tek ü tenhâ öz hâliyle danışub eyitti:
“Yabana gitmekden yola gitmek yahşidür” didi. Derviş ol yolı tutdı gitdi.
Bir hayli yol çekdi. Gördi ki hiç nihayeti yokdur. Bu yol gitmek ile tükenmez.
Ne bu sahranun nihayeti var, ne bu yolun pâyânı (hadd ü gâyreti) var. Bu kerre
derviş özinden cûşa geldi. Dir kim :
Âlem küllî vucûddır cân ben oldum
Vücûd cân câna canân ben oldum
Sûretümi gören dir ki âdemdür
Sûretde sıfat-ı Rahmân ben oldum
didi. Şöyle bir zaman durdı eydür:
“Bâri çagurayım, ola ki bir kimesne var ise işide bana gele. Andan bir
haber soram ki bu yol kanda gelür, kanda gider, görem bana bir haber virebile”
didi. Derviş durdıgı yirde bir na’râ urdı. Bu kez eydür, çün kimesne yokdur.
Derviş bir hamle dahı emîn oldı. Derviş bir kimesne ister ki kendi halinden
haber vire, sora. Gördi ki hiç kimesne yok. Düş mi ola dir.
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Yâ Rab bu düş midür yohsa hayâlüm
Bî-misl ü bî-mânend oldı misâlüm
Özüm direm işidürem özüme
Dahı kim var kime diyem bu hâlim
Bâri emîn olayım dir oturdı. Gözün açdı bakdı gördi. Düşi degül âşikâradür. Bu kez nâ-çâr olup cümleden ümidi kesdi kendözine yörindi. Meğer ki
başı bacadan daşra çıkmış. Anunçün özi bu sahrâya düşmiş. Tiz heman başunı
özine çekdi. Gördi ne sahrâ var, ne yol var. “Leyse fi’d-dârı gayrınâ deyyâr”.
Kendüden gayrı kimesne yok. Gönli cûşâ geldi bu beyti eyitti. Eydür :
Kamu şeyde benem ’ayn-ı hakîkat
Sıfât u zât-ı mutlak bahr-i hikmet
Hemân benem dahı çün ü çerâ yok
Ne Ene’l-Hak var ne Mansûr ne Bagdad
didi. Derviş bu hâl içinde söylenürken nâgâh anı gördi. Karşudan bir pir gelür.
Sakalı akdur, tesbih boynunda, asâsı elinde ve seccadesi çigninde, zikr tesbîhi
kavî okur. Anı görüb derviş Hakka şükreyledi. Eydür, hele bu kişi geldi. “Şimdi bundan haber soram” didi. Derviş ilerü yüridi ki ol şeyhe selâm vire.
Şeyh dervişi göricek didi:
“Allâhû Ekber” didi. Derviş eyitdi.
“Yâ Şeyh, sana ne oldı”dir. Şeyh kakıdı. Tîz elindeki asâyı çekdi. Dervişün üstine yüridi. Derviş anı gördi. Didi ki “bu şeytandur ola mı” dir, tiz
kötegin çıkardı. Ana karşu yüridi. Bakdı gördi ki şeyh dahı buna gelür. Derviş
bir kötek çıkarmış kendüye karşı gelür. Anun heybetünden korkub şeyh kaçmaga yüz tutdı. Derviş anun ardunca sürdi yetdi. “Seni koşduguna mı korum.
Benüm elümden kaçmagıla kurtulamazsun” didi. Yakın vardı. Şeyh dervişe
tazarru’ idüb yalvardı. Eydür: “Lütfeyle asâmı al, beni öldürme” dir. Derviş
eyitdi: “Hay sana bir haber sorayım” didi. Şeyh eydür:
“Senden korkdum yerinde dur senün gibi kişi yokdur. Yirün gögün misâfiriyem. Ben dahı şeyhem. Benüm dahı müridlerüm çokdur. Velî hiç senün
gibi kişi gördügüm yokdur. Ödüm sıtdı, anda haberün varsa sor” didi. Derviş
didi ki:
“Sormak ayub degül, sen ne kişisün?” didi. Şeyh didi ki:
“Benüm hikâyetüm çokdur. Sen haberün sor” didi. Derviş didi ki:
“Bu sahraya irişdüm bu yir ne yirdür. Bu sahra ne sahradur?”
Şeyh didi ki:
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“Hey bu sahrayı mı sorarsun” didi. “Buna “Heyhat Sahrası” dirler. Süleyman Peygamber bu sahraya gelmişdür. Divlerle perîlerle irişmişdür”. Derviş
eyitti:
“Sormak ayub degül, sen ne kişisün ve yalnuz bu sahrâda neylersün”.
Şeyh eydür:
“Yirün gögün misâfirüyem. Ben dahı şeyhem. Mürîdlerüm çokdur. Amma
senün gibi kişi gördüğüm yokdur”. Derviş eyitti:
“Ya bu sahrâya neden düşdin?” Şeyh,
“Ya ne sorarsun hikâyetüm çokdur”. Başladı başundan geçen ser-güzeşti
söyledi. Eydür:
“Benüm adum bilür misen? Dergâh-ı âlî’de mukarreb ferişte idüm. Bunca
ta’ât ibâdet itmüş idüm. Bu dünyâda başum dokunmadugı yir kalmadı. Evvel
adum Azâzil idi. Şimdi Şeytân oldı. Bu lâkab bana yapışdı”.
“İmdi derviş anı bildi ki o şeytandur. Allah avniyle kodı gitdi, Hele çok
şükür bu belâdan kurtuldum” didi. Çok zahmet çekmiş idi. Oturdı bir hamle
râhat olub dinlendi. Otururken sag yanı üzere yatdı. Uykuya batdı. Derviş düş
gördi. Ne gördi. Gördi ki sad-hezârân Mûsâ her cihetden Rabbı erinî,388 diyüb
durur. Derviş gözin silüb anılayun bakub gördi ki; sad hezârân İbrahim ve
İsâ. Her biri bir gûşede intizâr durmışlardur. Derviş uykudan belinledi. Gözün
açub bakdı. Gördi ki düşdür. “Sübhana’llah” didi. Yine yatdı. Eğer Rahmânî
düş ise yine göreyim didi. Bu kerre gördi ki, Tûbâ ağacı dibünde azîm bir
yıgınak var. Peygamberler cümle anda gelmişler. Cemiyyet eylemişler. Derviş dahı irüşüb eyitdi. Ne hoş yire geldüm. Bir dem teferrüc ideyüm didi.
Bir gûşede durdı. Ol cemiyyete göz-kulak urdı. Hâzır oldı ki göre. Bunlar ne
söyleşürler dinleye, bir hikmet anlaya. Derviş gördi ki, ihtiyâr sadrında oturan
Muhammed Mustafa’dur. Peygamberler suâl iderler ki:
“Ya Resûla’llah develerün büyügüne deve dirler. Amma Türk uşagına köçek dirler. Ol deve değil midür?”. Resûl dir ki:
“Gerçi devedür. Lâkin uşak oldıgıçün köçek dirler”. Derviş tiz durdı. Gelüb ilerü yüridi. Resûl Hazretlerinün huzûr-ı şerîfine gelüp eyitdi:
“Yâ Resûla’llah! Bir müşkil içinde kaldum. Bir sahrâya düşdüm. Bilmezem ki bu sahrâ ne sahrâdur. Ve bu vâdi ne vâdidür”. Şeyh bakdı gördi bir
dervişdür ki sakalı kırkık, “ya cemîlü’s-setr” didi. Derviş eyitdi:
“Ya Resûla’llah! Beni aceblersin ola mı?” didi. Şeyh eyitdi:
388
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“Yâ Abdallah ne kişisün ve bu makama neden geldün düşdün?” Dervişün
gönli cûşa geldi eydür:
Aceb niçün nihân oldum bu tende
Saâdet genciyem çün bu divânda
Acebdür ki görün beni acebler
Zira bilmezem ki sultanem ya bende
anılayın derviş sorar ki:
“Yâ Resûla’llah bu makam ne makamıdur? Ve bu ne yirdür?” Muhammed Mustafa eyitdi :
“Bu makama Kâ’be Kavseyn dirler, ve bu agac ki görürsün ana Şecere-i
İslâm dirler. Beş budagı var. Beş erkândur. İslâm içinde” didi. Derviş ihtiyât
eyledi. Gördi ki bu agacun iki budagına gün dokınur, üçine dokınmaz. Fil-hâl
belinleyüb uykudan uyanıgeldi. Gözün açub bakdı gördi ki, kendüden gayrı
kimesne yok. Bu beyti didi:
Gönüllerde benem sırr-ı İlâhî
Serâ-ser cümle varlık mihr ü mâhı
Benem hüsni kamû şekl-i sûretün
Kamu başda benem devlet külâhı
Bunı didi. Derviş dört yana bakdı. Kendüden gayrı kimesne görmedi. Tek
ü tenhâ heman özidür. Velî yir-gök gördi. Kendi vücûdınun içinde sırr olmış
cemi’ yirde-gökde her eşya ki var sadâsun işitdi. Öz vücûdundan gelür. Derviş
fikr eyledi. Eydür:
“Bu aceb ne hâldür. Bir zaman var idi ki ben yir ü gök içinde idüm. Şindi
bu yir ü gök benüm içümde görünür. Aceb düş midür, yohsa hayâlüm midür?”
dir. Gözün açdı gördi çîn’dür. Düşi degül gönli cûşa geldi eydür:
Âlem küllî sadef güher ben oldum
Bu cümle varlıga defter ben oldum
Kamu varlık yakîn bende bulundı
Yakîn ırak kem ü bisyâr ben oldum.
Çünki derviş cümle âlemi kendi vücûdunda gördi, haberdâr oldı. Bu
âlemden murâd olan heman kendidür ve özi imiş.
Derviş bu kerre akl bâzârına girdi gördi sultanı Muhammed Mustafa’dur.
Ve ‘Işk bâzârına girdi bakdı sultanı Ali’yyü’l-Murtazâ’dur. İlerü geldü ki hâlin
arz ide. Şâh-ı merdân dervişi gördi. Eydür: “Ne haber derviş, sözün var ise
söyle, hâlün arz eyle, işidelüm bilelüm” dir. Derviş şâh-ı merdanun elin öpdi.
Eydür:
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“Sultânum azugum yok, yolum sahrâya düşdi. Bir yolu tutup giderem
hiç neticesi ve nihâyeti yok. Aceb bunun âkibeti ne ola”. Şâh-ı merdân eyitdi:
“Derviş yukaru bak”. Derviş yukaru bakdı. Gördi her eşyâ yirli yirince tamâm pür-kemâldür. Hiç noksanı yok. Cümle Hakk’ın birligine tanukluk
virürler. Derviş heman secdeye vardı. Şükr eyledi. Başun toprakdan götürdi.
Yine bakdı gördi. Cümle eşyâ “fasîhu’l-kelâm” tevhîd dilün söyler. Bu şevk
ile yine derviş cûşa geldi. Bu beyti didi.
Hakk’a minnet ki Hakk oldı muîni
Hicâb gitdi ayân göründi Sultan
Gör indi âfitâb zerrem içinde
Nihân oldı görin katrada ummân
Derviş ki bunı didi, dahı ilerü yüridi. Suâl idüb eyitdi:
“Yâ Şâh! Bu sâyebân ki bunda ki tutulmuş bunun sâhibi kandadur?” Alî
eyitdi: “Sâyebân sâhibi yine sâyebân’un içindedür” didi. Derviş eyitdi: “Yâ
görünmez bana. Anı ben görmezem. Nice mümkindür. Anı görmek”. Ali eyitdi:
“Bu sûretler ki vardur içinde cünbiş kılan şubede gösterün. Sâyebânun
sâhibidür”. Bu sözi ki derviş işitdi. Sâz oldı. Bildi ki zill u hayâl gibidür Cûşa
geldi bu beyti didi.
Hakk’a minnet bu gün Sultân’ı gördüm
Bî-hicâb cism içinde cânı gördüm
Zerre idüm nâ-gâh şemse irişdüm
Katre mahv oldı ben ummânı gördüm.
Bunı didi. Derviş ilerü yüridi. Şâh-ı Merdân’un elün öbdi, ayagına yüzin
sürdi.
“Yâ Alî ben sana mürîd oluram. Erkan u tavrı bana öğret, öğrenmek içün
bilmedüklerüm bana bildüresin”. Alî eyitdi:
“Hoş ola! Evvelâ kendü irâdetünle gelmen lâzım”. Var git olmaz bu bir
dergâhdur ki ’ışk ile her kim geldi nasîbün aldı. Gelmiyen şöyle mahrûm kaldı. Derviş bir zaman Şâh-ı Merdân’un hizmetünde kaldı. Cân u dilden kulluga
bel bagladı. Bir gün suâl idüb eyitdi:
“Yâ Alî bundan ilerü bu ten yok idi. Ben cân idüm. Ol vakit düşümde
gördüm ki bu cümle âlem benüm gönlüm içindedür. Lûtf eyle bu düşün ta’bîri
nedür bana bildür” didi. Derviş ki bu sözi söyledi, dört yana bakdı. Kimesne
göremedi. Yalnuz tek ü tenhâ özidür.
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Leyse fi’d-dâru gayrruhi deyyâr. Bu şevk ile bu beyti didi.
Ezel görün bana ne takdîr oldı
Kamu âlem vücûdumda sır oldı
Kamu dil söyledi sırr-ı ene’l-Hak
Kamu şeyde hakîkat menşûr oldı.
Bunı derviş didi. Özidür, dile özi hayrân kaldı. Bir müddet geçdi, dîvler,
perîler, cinnîler, ifritler, vuhûş, tuyûr, mûr u mâr her ne ki var, cümlesi ana
muti’ olmışlar. Derviş dahı vardı Süleyman Peygamber’in dîvânına girdi ve
karşusında durdı, Şâh Alî’yi gördi. Süleyman Peygamber’ün kirpigi altundan
bakar. Fi’lhâl bildi. Tazarru’-niyâz eyledi. Eyitdi:
“Yâ Şâh! Ben katı müştâkam. Sana intizar kıldum. Çok zamandur ki isterdüm. Şimdi buldum. Senün katunda murâdum çokdur. Ve senden gayri pîrüm ve mürşidüm yokdur”. Şâh-ı Merdân dervişe diş kısdı.
“Ebsem ol, tek dur, söyleme” dir. Süleyman Peygamber ile bile geldüm.
Beni kendözi sanur tek dur. Tek dur hâtırı kalmasun. Derviş hâli bildi. Sâkin
oldı. Bir zaman hamûş oldı. Fursat gözledi. Bir gün yine Şâh’ı halvet buldı.
Eyitdi:
“Yâ Alî! Yûsuf Peygamber’den sordum ki seni kuyuya düşdi dirler, girçek rast mıdur?” Eyitdi:
“Kuyu didikleri bu cism idi. Bu kuyudan çıkdum. Mısır’a sultân oldum
didi. Dogrı mıdur Yûsuf’un sözi?” Şâh eydür:
“Derviş yukaru bak!” Derviş, yukaru bakdı. Gördi ki yüzyigirmi dörtbin
peygamber cemî-i enbiyâ ve evliyâ dirilmişler, her biri Alî’ye tahsîn iderler.
Derviş Muhammed Mustafa’yı gördi. Yüzi nûrundan yirler ve gökler aydun
olmış ve cümle peygamberlerün önüne düşmiş Hakk dergâhına giderler. Derviş eyitdi:
“Ve ben dahı bununla (bile) gideyim, Vakt ola kim dururlar ola” didi.
Bunlara uyub bile gitdi. Gördi ki Hakk dergâhına geldiler. Muhammed Mustafa ilerü yüridi.
Eydür: “İlâhî Bâr-i Hüdâ bu cümle mahlûkâtını yaratmışsun rahmetünle
yarlıgagıl” dir. Hakk Sübhânehü Taâlâ eydür:
“Ya Muhammed sen, sana degeni iste, zîrâ ki her peygamberün benümle
bir muamelesi vardır”. Bu hâli derviş gördi. Bunlar bu hâlde iken hemân ilerü
gelüb eyitdi:
“İlâhi! Hüdâvendigâr ben miskine dahı bir nazar eyle” didi.
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Bu hâl içinde iken derviş uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açub
bakdı, gördi. Düşidür. “Sübhâne’llah” didi. Yine yatdı uyıdı. Bu defa gördi
ki Yûnus Peygamber hayâlden çıkmış. Peygamberler cümle anun katuna gelmişler. Azîm cem’iyyet olmışlar. Derviş anları görüp kasd kıldı ki parsa ura.
Nâgâh ol dem de şeytan çıkageldi. Derviş anı görüb eyitdi:
«Yâ Şeyh yine mi geldün bunda» dir. Şeytan kakıdı. Tîz asasun çeküb
dervişün üstine yüridi. Anı derviş gördi ki geliyor. Fi’l-hâl kötegün çıkardı.
Ana karşu varub ol ma’reke ki dîvan içinde şeytan ile derviş birimiyle dutışdılar. Peygamberler tuş tuş söyleşirler ki ol miskin derviş zaîf ve nahîfdür.
Koman anı şeytan şimdi öldürür dirler. Bunlar bu sözde iken derviş heman
gayretlendi. Arkasundan kepenegün çıkardı. Şöyle kodı. Heman ilerü yürüyüp
hamle kıldı, el sundı. Şeytanı muhkem tutdı. Ol galebe dîvan içinde şeytanı
basdı. Peygamberler şâd oldılar. Dervişe dîvan kıldılar. Hezârân âferîn didiler.
Şeytan feryâd eyledi. Derviş anı salıvirdi. Kepenegün arkasına giyüb geldi
oturdı. Muhammed Mustafa dervişe eydür:
“Eyü urdın, derviş sen anun hakundan geldün”. Derviş eyitdi:
“Yâ Resûlâ’llah kimesnem yokdur. Garîbem, karnum dahı aç!” Resul
Hazretleri buyurdı. Derviş’e ta’am getürdiler. Yidi, karnun toyırdı. “Şükr”
didi.
Ol demde uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açdı bakdı gördi. Düşidür. Yalnız kendüden gayri kimesne yok. Bu beyti didi:
Cümle âleme sultân ben oldum
Saâdet gevherine kân ben oldum
Ben ol bahr-i muhîtem her gönülde
Velî bu sûret-i insan ben oldum
bu sözi söyledi. Derviş kendüyi tenhâ gördi. Ol sohbet cânına kâr kıldı, hayrân
kaldı. Fikr idüb eydür ki,
“Cânımı ben ne hoş yirde idüm ve hoş sohbetde idüm. Şimdi kanı ol
meclis nice oldı” diyüb kendü kendüye söylenürken dervişe yine uyku havâle
oldı yatdı. Düşinde gördi ki, “hemân ol sohbetdedür evvel görmiş” idi. Yine ol
meclis durmış yirlü yirünce âdet üzerine derviş Şâh Alî’yi gördi. İlerü yüridi.
Elin öpüp eyitdi:
“Yâ Şâh! Ol şeyh benümle katı savaşdı. Kanı ol şimdi kanda gitdi” dir.
Nâgâh ol demde şeytan yine çıkageldi. Derviş gördi ki ol harîfdür. Eyitdi:
“Yâ Alî! Ben bu şeyh ile bu kez bir yana oluram”. Şeyh dahı gördi. Derviş
gelür, eyitdi:
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“Bu ne belâdur ki yine ugradum”dir. Derviş kepenegün çıkardı, şöyle
kodı. Şeytanun üzerine hamle kıldı. Şeytan dahı buna karşu geldi. İkisi tutuşdılar. Birbiriyle cenge durdılar. Cümle peygamberler turub bakarlardı. Anlarun cengini teferrüc iderlerdi. Ol ma’reke içinde âkibet derviş şeytanı basdı.
Peygamberler şâd oldılar. Dervişe âferin kıldılar. Her biri tahsîn eylediler.
Şeyh dervişün elinden kurtulub kaçdı. Bir kenara çıkdı. Dönüb arduna bakdı.
Dervişe eydür:
“Ben seni halvet buluram”. Derviş eyitdi:
“Ben de senün hakundan gelürem” dir kepenegün giyüb yine geldi. Oturdu Ali’ye eyitdi:
“Yâ Şâh benümle bu şeyh ne katı uruşdı”. Şâh-ı Merdân eyitdi:
“Gafil olma. Derviş bundan ki sakın hâzır ol” didi. Derviş bunı didi:
Hakk’a minnet seferüm yâre irdi
Cân u dil vuslat-ı dildâra irdi
İrişdi vuslata kalmadı hicrân
Diken gitdi yolum gülzâra irdi.
Bunı dirken derviş gördi ki sımât çekildi. Ni’metler döşendi. Heman derviş dahı bir kolay yiri avladı, geldi. Oturdı. Bakdı gördi kim âlem aydın olmış.
Cümle eşya rûşen görinür. Şeş cihetde her ne ki var, mu’ayyen görinür. Derviş
bakdı. Tahte’s-serâden tâ Süreyya’ya degin ‘ayân gördi. Derviş Cennet’i gördi. Haber sordı.
“Yâ Alî bu ne yirdür?” Şâh-ı Merdân eyitdi:
“Buna Uçmag dirler”. Anı derviş hoş teferrüc kıldı. Cümle Bihiştî gördi.
Enva dürlü köşkler, saraylar, dürlü ni’metler, hûriler ve gılmânlar, hizmetkârlar. Nâgâh dervişün gözı Tamû’ya tuş olub bildi ki ibret yiridür. Tahte’s-serâ’ya
bakdı, ferşi gördi. Öküzü, balıgı, deryâyı gördi. Cümle teferrüc eyledi. Göklerün tabakalarun teferrüc eyledi. Burçlara bakdı ârâste pergârı gördi. Cümle
eşyânun asl u ferin hoş temâşa kıldı. Gönli ferâh oldı, bu beyti didi:
Hakk’a minnet cânum küllî nûr oldı
İçüm taşum nûr ile ma’mûr oldı
Uyandı devletüm gaflet hâbından
Bir ile külli varlıgum bir oldı .
Bunı didi. Derviş gözin açub bakdı. Gördi ki yirde-gökde her ne mahlûk
ve cemî eşyâ ki var cümle fasîh kelâm ile söyler. Derviş bu kez bunı böyle
söyledi:
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Hakk’a minnet ki Hak cümlede mevcûd
Kamu şeyde görinen nûr-ı Ma’bûd
Ne kim vardur heman nûr-ı tecellî
Ticâretde kamusı buldılar sûd.
Derviş ki sözi işiddi. Kendüye geldi. Fikr kıldı. Gördi ki cümle âlem dîl
olmış “tevhîd” söyler. Âlem-i halk nûra müstagrak olmışlar. Cümlesinün ortasında bir çerag yanar. Derviş cûşa geldi bu beyti didi:
Hak’a minnet tenüm dahı cân oldı
Güneş zerrem içinde pinhân oldı
Bu tevhîdden cânum gönlüm ser-â-ser
Saâdet gevherine mâ’den oldı.
Derviş bu sözi söyledi. Uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözin açdı bakdı,
gördi.
Leyse fi’d-dârı gayrihi deyyâr. Kendidir. Gayri kimesne yok. Hemân tek
ü tenhâ özidür. Ol gördigi ibretleri tefekkür iderken anı nâgâh bakdı. Gördi İsâ
Peygamber geliyor. Anı göricek derviş eyitdi:
“Yâ Râb bu ne hoş kişidür, aceb kim ola” diyü ilerü geldi. İsâ Peygamber’e selâm virdi. İsâ Peygamber “aleyk” aldı. Eyitdi:
“Derviş bunda ne istersün”. Derviş eyitdi: “Sultânem bu ne yirdür ve ne
makamdur?” İsâ Peygamber eydür:
“Bu kârbân sarayını mı sorarsın? Bunda çoklar kondı göçdi gitdi. İşte
bir kâfile dahı geliyor” didi. Derviş bakdı gördü ki Firavn şeytanı özine pîr
edinmiş, gelür. Anı göricek derviş hiç tınmadı. Anlar dahı geldiler kondılar.
Çadırlar, haymeler, sâyebânlar dutub oturdılar. Firavn tahtına çıkub oturdı.
Kulları karşusında dîvân durdı. Nâgâh bakdılar. İsâ Peygamberle dervişi gördiler. Firavn’a haber verdüler.
“İki kişi oturmışlar şunda bilmezüz ne kişilerdür” didiler. Firavn eyitdi:
“Varın söyleyün anlara gelün benüm katuma gelsünler, görem nice kişilerdür, anlardan haber soram” dir. İki kişi geldiler bunlara Firavn’un sözin
söylediler.
“Turun gidelüm” didiler. Bunlar dahı yirlerinden turdılar. İsâ Peygamber
dervişe eyitdi: “Sen hiç tınma. Ben anunla söyleşem” didi. Derviş eyitdi:
“Neme gerek sen nice dilersen eyle” didi. Hele bunlar Firavn’un katına
irişdiler. Şeytan bakdı. İsâ Peygamber’i bildi. Amma dervişi bilmedi. Derviş
şeytanı bildi. Amma hiç tınmadı. Şeytan eydür:
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“İsâ Peygamber içün Firavn’a söyle ki bu kişi Tanrı vardur dir, eyü halvet
bulduk bunun cezâsun virelüm, bir dahı öyle söz söylemesün” diyüb Firavn’la
söyleşürler. Derviş bunları teferrüc eyler. Firavn haber sorub İsâ Peygamber’e
eydür:
“Sen mi didün Tanrı vardur?” diyü. İsâ Peygamber eyitdi: “Belî ben didüm Tanrı vardur” diyü. Firavn eydür: “Sen kendü gözünle gördün mi, yoksa
kıyas ile mi söylersün?” Şeytan dir ki İsâ Peygamber’e:
“Cümleyi azdurdun câzûlukla, şindi geldün bunı dahı azdurmak mı istersün?” Derviş İsâ Peygamber’e eydür: “Bunı sen bildün mi kimdür?” İsâ
Peygamber eydür:
“Ya bilmez miyem şeytandur”. Derviş eydür: “Hele vaktine hâzır ol, bundan gâfil olma!” Firavn şeytana eydür:
“Bu ne kişidür? Bunı dahı gördügin var mı?” Şeytan eydür:
“Câdûdur. Sakın bundan gâfil olma. Seni câdûlamasın”. Derviş ki bu sözi
işiddi. Sabr idebilmedi. Heman yirinden turıgeldi. Bir kerre na’ra urub eyitdi:
“Yâ Şeyh en-nahs dahı fodulluğun komadun mı?” Şeytan bu sözi işidicek
gayrete geldi. Dervişün üzerine yüridi. Hamle kıldı. Derviş dahı heman arkasından kepenegün çıkarub şöyle kodı. Meydâna girüb şeytanun üzerine hamle
kıldı. Gönlünden eyitdi:
İlâhî cümlenün sırrın bilen Hakk
Bana bir nazar eyle hâlüme bak
Câzûdur halkı azdurdı yolundan
İsâ Peygamber içündür bu kustak.
Derviş bunı didi. Heman şeytanı tutdı. Şeytan dahı bunı tutdı. Ol meydanda ikisi tutışdılar. Derviş şeytanı derhâl yine basdı. Bir fitne dagarcugı ve
bir asâsı ve bir torbası var idi. Şeytanun elinden aldı. Şeytan bakdı gördi. Bu
ol dervişdür ki mukaddemâ görmiş idi. Anunla tutuşmuş idi. Anun kuvvetin
bilürdi. Heman kaçmaga başladı. Bu denlü ma’reke içinde Firavn gördi ki pîri
kaçdı. Eydür:
“Dervişi tutun”. Firavn’un kulları, askerleri derhâl dervişün üstine yüridiler. Dervişi tutmaga kasd itdiler. Derviş heman belünden sapanun çıkarub eline aldı. İçine bir taşun koydı. Salladı urdı. Sapan ile ol leşkeri dagıtdı. Ve sındurdı. Her biri bir tarafa kaçdılar. Firavn bakub dururken, derviş
anun başundan börkin aldı, yirine oturdı. İsâ Peygamber dervişe tahsîn eyledi.
“Âferîn” didi. “Can sana kurban olsun” didi. Hoş iş eyledün. Derviş oturdıgı yirde şeytanun torbasun döküb baş aşaga eyledi. Tagarcugın dahı akdardı.
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Gördi ki içinde ne kadar acâib ve garâib nesne çıkdı. Ne kadar ki fitnelikleri
var ise ol torba içinde idi.
Derviş, İsâ Peygamber ile oturdılar. Firavn leşkeri dirildi. Yine geldiler.
Hep bir başuna yıgıldılar. Şeytan geldi. Eydür: Firavn’a
“Bana ol torbayı alıvir. Her nem ki var ise ol torba içinde. Benüm ancak
dirligüm ol torba iledür” didi. Bunlar elçileşdiler.
“Torbayı dagarcıgı atâ kıl, asâyı börki vir” didiler. İsâ Peygamber
“Vir kurtulalım gidelüm” didi. Biz bunları nidelüm. Derviş eydür:
“Hele bir dem sabreyle. Görelüm. Hâl neye varur?” Meger Firavn’un başı
keçel idi. Anun içün hacâlet çeküb utandı. Ve şeytan dahı torbası içün gussalandı. Ve gayret idüb nâmuslandı. İkileyin kargaşa eylediler. Derviş bu hâli
gördi. İsâ Peygamber’e “hâzır ol” didi. Hemân kötegin çıkardı. Anlarun üzerine yüridi. Hamle kıldı. Duramadılar. Yine kaçdılar. Derviş ol leşkeri tar-tagan
eyledi. İrüşüb şeytanı tutdı, getürdi. Derviş şeytanı ayagundan asdı. Bir kötek
çıkardı. Eline aldı. Eydür: “Ha mel’un niceye degin bunca fitnelükler eylersün? Gel bu işden ferâgat eyle. Yohsa sen bilürsün”. Şeytan feryâd eyledi. İsâ
Peygamber’ün elin alubdı (öpdi) yalvardı. Eydür:
“Lutf eyle! Beni bu kişinün elinden kurtar”. İsâ Peygamber eydür: Dervişe ki “gel bunun torbasın al bunı salıvir gitsün”. Derviş eydür:
“Ya İsâ! Bu şeytandur. Yahşı tutduk. Şefâ’at eyleme. Hakından gelelüm”
dir. Hz. İsâ eydür:
“Cânum bu beni ne bildi ki İsâ Peygamberem” didi. Dervişün gönli cûşa
geldi, bu beyti eydür:
Hakk’a minnet ki Hakk oldı bana yâr
Benüm cânum içinde bulundı bu esrâr
Müberrâyem kamu fikr ü hayâlden
Ne küfr ü dîn ne savma’a ne zünnâr
Derviş ki bunı didi. Şeytan’a feryâd eyledi. Zârılık idüb agladı. Derviş anı
indürdi salıvirdi. Şeytan yalvardı.
“Bana ol torbayı vir” didi. Derviş anun torbasını dahı üstine atıvirdi. Şeytan hisab eyledi. Gördi. Torba içinde olan heman bayagıdur. Ol mahalde ol
derviş uykudan uyanıgeldi. Gözin açdı bakdı gördi düşidür.
“Leyse fi’d-dârı gayrihi deyyâr” kendüden gayrı kimesne yok. Gönli cûşâ
geldi, bu beyti didi:
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Yâ Rab benüm mi ol dilber-i ayyâr
Benüm cânumda bulundı bu esrâr
Bugün benem kamu âlem içinde
Hacet ü savma’a maksûd ü zünnâr,
Derviş bunı didi. Secde-i şükr eyledi. Yine başun kaldurdı gördi sabah olmış. Güneş dogmış nûr-ı zulmet irte gice ırak yakîn hep bir olmış cümle eşyâ
savt ile hoş avâz ile tevhîd dilün söyler.
“Lâ ilâhe illa’llah” dir. Çünkim derviş hikmeti gördi. Özine büründi. Bir
lahza fikr kıldı. Otururken nâgâh yine derviş uykuya gelebe kıldı. Yâni murâkabeye vardı. Gördi ki cümle âlemde yaradılmış eşyâ dükeli cem olub bir yâre
gelmişler. Bu sahrâda gezerler, birbirinden sorarlar. İsterler ki bu bâr-gâh-ı
sâyebân ki bunda tutulmuş.
“Aceb... bunı düzen kimdür ve bunun sâhibi kanda ola” diyü bunlar bu
hâlde iken derviş dahı irişigeldi. Bunları görüm, bunlar dahı dervişi gördiler.
İzzet hürmet idüb aldılar, bir hoş yire geldiler oturdılar. Dervişden haber sordılar ki “senün dahı hiç bisât u sâyebâna geldügün var mı?” didiler, Derviş
eyitdi: «Belî! Âdem Peygamber dirler bir kimesne bu cihâna geldi bir zaman
bu cihanda oldı. Şimdiki âdemler ki var anlardan vücûda geldi, çogaldı» didi.
Bunlar dir ki;
“İy derviş aceb âdem didügün kişiyi gördin mi ola ki bu Sayvânı düzen
kimdür yâhud anun oglanlarını gördin mi ola?” Bunlar, bu sözde iken anı
gördiler ki Âdem Peygamber dahı irişi geldi. Bunlara karşu yüridiler. Selâm
virdiler. Adem “aleyk” didi. Elin öpdiler. Andan dahı haber sordılar ki,
“bu Sayvûnun ıssı kanda olur gördigün var mı dur?” didiler. Âdem Peygamber eyitdi:
“Vallâhi ben dahı geldüm, bunı böyle buldum. Hâzır düzilmüş gördüm”
dir. Bu kez derviş gizlendi, aydur:
Yâ Rab bu sır ki gönlümde nihândur
Kamu vücûduma hükmi revândur
Yani fikr ile aklum buna irdi
Bu cândur kim kamu âlemde cândur.
Derviş ki bu sözi söyledi. Âdem Peygamber işitdi: Bunlara sordu ki,
“bu ne kişidür?” Eyitdiler: “Biz dahı şimdi gördük bilmezüz kimdür” didiler. Âdem Peygamber eyitdi:
“Karındaş sormak ayıb degül sen ne kişisün?” didi. Derviş eyitdi:
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“Ben de müsâfir dervişem. Ola ki bu yire geldüm. Senünle bile”. Âdem
eydür:
“Ben seni görmedüm. Bilmezem. Kanda idün? Ben senün vücûdunda bile
idüm. Niçün haberün olmadı”. Bir bir nişan virdi. Başladı Âdem’ün başından
giçen halleri bir bir söyledi. Hikâyet eyledi. Ve Âdem’den sonra âdem-oglanlarınun başına gelen ahvâllerün söyledi. Cümle beyân eyledi: Âdem eydür:
“Derviş, İbrahim Peygamber’i Nemrûd âteşe atmak ister imiş. Gel sen
dahı bile varalum” didi. Durdılar, Âdem ile ikisi yola girdiler, bir zaman gitdiler bir yire yitdiler. Gördiler ki galaba dîvan durmış bunlar dahı irişdiler.
Bir halvet idecek yir bulub oturdılar. Bakdılar gördiler ki Nemrud hükm idüp
söyler:
“Tiz durun odun getürün. Ateş yakun, yarak eylen. Âzer oglını ateşde
yakın, temâşâya bakın” dir. Derviş anı gördi. Şeytan, Nemrud’un varlığı olmış
vücûdında, şeytan ne ki dirse Nemrûd anı tutar. Derviş bu hâlde Âdem’ün yüzine kabuk eyitdi: “Gördün mi şol oturan hod Nemrûd’dur. Amma ol oturan
ak sakallı kimdür bilür misün” dir. Âdem eydür:
“Bilmezem kimdür?” Derviş eyitdi:
“Şeytandur”. Bu kadarun içünde Nemrûd dahı bunları gördi. Yanunda
şeytana haber sordı.
“Ol oturanlar ne kişilerdür?” Şeytan bakdı gördi Adem’i bildi. Âh eyledi.
Nemrud’a eydür:
“Bu benüm düşmenümdür. Bunun içün benüm başuma neler geldi. Eyü
bulduk elümize girdi. Tutalum cezasun virelüm”. Nemrud eydür: “Söyle bana
bildür ben dahı bilem” didi. Şeytan eyitdi:
“Bu ol kişidür ki beni dergâhdan ma’zûl idüb sürmege sebep oldı” dir.
Nemrud eydür:
“Ol kişileri okun bana berü geldün gelsünler görelüm. Nice nice kişilerdür haber soralum” dir. Ol demde tiz âdem gönderdiler. İki kişi geldiler.
“Sizi Nemrûd ister. Turun gidelüm” didiler. Bunlar dahı vardılar. Nemrûd
eydür:
“Oturun şöyle bir hamle karşumda” dir. Bunlar oturdılar. Nemrûd şeytana
haber sorub eydür:
“Senün didügün kangısıdur? Bana göster göreyüm” didi. Şeytan Âdem’i
gösterdi. Amma dervişi bilmedi. Derviş dahı hiç tınmadı. Ol zamana degin
ateş dahı yandı. Mancılık kuruldı. Yarak tamam oldı. İbrahim Peygamber’i
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getürdiler. Nemrûd’un karşusına turgurdılar. Şeytan, İbrahim Peygamber’e dir
ki:
“Tanrı vardur dirsin, gel bu küfr sözi terk iyle seni kurtaralum” dir. Ol
zaman derviş sabr idebilmedi. Heman yirinden turıgelüb eyitdi: “Bu ne küfr
söyledi?” Şeytan eydür:
“Nemrûd’u Tanrılığa beğenmez özüne Tanrı vardur” dir. Derviş eyitti:
“Ya Nemrûd Tanrı mıdur? Ben anun togdıgun bilürem. Horasan milkinde
Beykozlu Paçân’un oglıdur. Ol kaçan Tanrı olmışdur?” Bu söze şeytan kakıdı.
Eydür:
“Bunı hiç söyletmek olmaz. Söziyle bunları kimesne yenmek olmaz. Heman ateşe sal yansunlar”. Nemrûd eydür:
“Evvel Azer oglun atun ateşe” dir. Pes Nemrûd’un kulları geldiler. İbrahim Peygamberi tutdılar ki mancılıga uralar. Âdem Peygamber eydür:
“Bâri biz gidelüm anun ateşe düşdigin görmiyelüm”. Şeytan eydür:
“O köseyi dahı tutun ateşe atun” dir. Geldiler ki Âdem’e dahı yapıştılar.
Anı gördi. Derviş Hakk’a münâcaat eyledi. Eydür:
İlâhi cümleye puşt ü penâhsın
Kamu âlem içinde pâdişâhsın
Seni Hakk bilene inâyet eyle
Zira şey bende durur sen ilâhsın.
Derviş Allahu Taâlâ’yı yâd eyledi. Enbiyâdan, evliyâdan istiânet diledi.
Kepenegün çıkardı. Tanrınun inâyetün geydi, şeytan bakdı gördi. Ol dervişdür
kim kendünün asâsın ve torbasun almış idi. Hemân Nemrûd’a eydür:
“Hey ne durursun? Başuna bir medâr bilürsen eyle” dir. Bu denlü hengâmede derviş heman ilerü yüridi. Hamle kıldı. Şeytanı kovaladı. İr irüşüb
kavradı tutdı. Tevhîd ipiyle ellerin ayakların muhkem bağladı ve Nemrûd’ı
dahı tutdı. Kalan leşkeri tagıldı. Kaçdılar. Derviş anun ikisin bir yire getürdi.
Meydan ortasında, yüzyigirmi dörtbin peygamber, cümle enbiyâ, evliyâ, yidi
tabaka yirde ve tokuz tabaka gökde berr ü bahr içinde cümle yaradılmış eşya
hâzır idi. Hep bakdılar gördiler dükeli tahsîn eylediler. Dervişe “âferin” dediler. Hep bu işleri şeytan işler. Nemrûd’un haberi yokdur. Bu hususda,
“Nemrud’un suçı yokdur” didiler. Derviş kasd eyleye kim şeytana muhkem işkence ide. Heman bir kötek çıkardı eyitdi:
“Niçe bir fitnelikler ve kallaşlıklar eylersün”. Şeytan zârlık eyledi. Eydür:
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“Bu kez beni koyuvirün, dahı şeytanlık eylemiyem” didi. Andan Dokyanuz geldi. Eydür:
“Bu pîri bana bağışlan salıvirün” dir. Heman Derviş eyitdi:
“Her kişi kendi işine maslahat eylesün. Âdem Peygamber zamânundan
berü, tâ bu deme gelinceye degin bunı bilür misin ki sâlihlere neler eylemişdür?” didi. Ol demde İbrahim Peygamber Resûl Hazretlerinün huzûruna gelüb
eyitdi:
“Ya Resulallah Nemrûd’un hakkında ne buyurursun?” Muhammed Mustafa eyitdi:
“Derviş ne dirse siz anı tutun”. Derviş dahı eyitdi:
“Şeytanı bana virün. İşüm vardur benüm anunla” dir. Şeytanı aldı. Bir
kolayıda geldi. Tutdı kaldırdı. Yire urdı. İki ellerin ayakların muhkem bağladı.
Kötegin çıkardı. Şeytana birkaç kötek çaldı. Eydür:
“Nicedür sen tevbe ider misün? Bir dahı şeytanlık eylemiyesün” didi.
Şeytan feryâd eyledi. Cümle Peygamber yine bunda geldiler. Eyitdiler:
“Derviş bir sâat sabr eyle görelüm hâli niye varur” didiler. Ol demde anı
gördiler. Kim şeytanun müridleri Firavn, Dakyanuz ve Şeddâd, Nemrûd irişegeldiler. Derviş gel bu şeyhi bize sat sana kepenek idelüm ve bir palâs dahı
virelüm” didiler. Derviş eydür :
“Bunun bahası mıdur?” Nemrûd eydür:
“Ko bizi hâlümüze var altın kullugına turmuşuzdur”. Ol zaman dervişe
bir zevk hâsıl oldı bunı didi:
Yâ Rab ol dilber-i ayyâr benem mi
Kamu varlık hem ü bisyâr benem mi
Benem bu söyleyen vücûd içinde
Görün sadef mi yâ gevher benem mi.
Derviş bunı didi. Anlar dört yana bakarlardı. Eyitdiler: “Derviş bizden
ferâgat eyledi” diyüb dagıldılar gitdiler. Derviş dahı derhâl uykudan belinledi,
uyanıgeldi. Gözün açdı bakdı gördi düşdür. Heman tek ü tenhâ kendü özidür.
Leyse fi’d-dârı gayrihi deyyâr. Kendüden gayri hiç kimesne yok. Bu sıfatlar
ki vardur. Şeytan; gerek Nemrûd, gerek Firavn, Dokyanuz, Şeddâd hep hırs
u hevâ vü heves dahı gayri endîşeler vücûdunda imiş, derviş dört yana bakdı.
Kimesne görmedi. Allah teberâke ve Taâlâ Hazretlerinün birligün yâd eyledi.
Öz derdün dile getürdi. Gönli cûşa geldi eydür kim :
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Yâ Rab ben can mıyam bu ten içinde?
Yâ ol fülân mıyam insân içinde?
Heman benem dahı çûn u çerâ yok
Sâhib-i hünerem bu gün meydân içinde.
Derviş bunı didi, turıgeldi. Müsâfir oldı. Seyâhat âleminde gezdi, yüridi.
Nâgâh bir zamandan sonra yolı Bagdad’a irişdi. Irak diyarun teferrüc eyledi.
Baydad dirler bir ulu-hoş şehri gördi. Bu şehrün ortasından ulu bir su akar.
Anun adına Dicle Irmağı dirler. Kal’anun kapusunı döger. Otuz iki gemi üzerine köpri eylemişler. Ol şehirde arifler, âlimler, devletlüler ve âkiller çokdur.
Derviş şehre girdi. Düşünün ta’birün sormaga bir kimesne isterken nâgâh anı
gördi. Karşusına Behlül-i Dânâ çıkageldi. Ol dahı bakub dervişi göricek bildi. Buna karşu yüridi. İkisi birbiriyle buluşub görüşdiler. Hâl hâtır sorışdılar.
Dahı bir halvet yire oturdılar. Derviş başladı. Başından geçen sergüzeşti Behlül-i Dânâ’ya söyledi. Cümle hikâyet eyledi. Behlûl cûşâ geldi.
Eydür:
“Yârân, ben dahı bir düş gördüm. Sana hikâyet ideyim” dir. Behlül eydür:
“Ben düşümde gördüm cümle eşya benüm yüzüme karşu secde kılur. Sag
yanuma bakdum gördüm, Mûsâ Peygamber durur. Selâm virdüm. Ol hem
“aleyk” aldı. Ana haber sordum ki bu sultan meliki bunda düzildügi vakt sen
kanda idün?” Mûsâ Peygamber eyitdi ki:
“Tevrat ki geldi Tanrı Tebâreke ve Ta’âlâ Hazretleri buyurur ki bu cümle
mahlûkat kim yaratdum. Bu sûretlerün içinde hüsn ü revnâk viren benem.
Dahi benden gayri kim vardur?” dir. Ol vakt ben dahi uykudan belinleyüb
uyanı geldüm. Gözüm açdum bakdım gördüm ki düşümdür. Bu sözi ki derviş
dinledi. Gördi ki Behlül kuş dilün söyler, mermûzât eyler. Dervişün gönli cûşâ
geldi. Bu şiiri bünyâd eyledi. Eydür:
Evvel bu ten yok idi can idüm ben
Kul degüldüm o dem Sultân idüm ben
Vücûdum yok iken can gülşenünde
Gülistân-ı gül-i hândân idüm ben.
Derviş ki bu sözi söyledi. Behlül’e hoş geldi. Oturdugı yirden durugelüb
yüridi. Dervişi koçdı. Yakasından içerü girdi. Gâib oldı. Derviş uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açub bakdı. Gördi ki düşidür. Bağdad şehri heman
özidür. Gayri kimesne yok. Hayrân olub zâr u sergerdân kaldı. Derviş fikr
eyledi. Bu kerre gördi ki düşleri vâki’ olan işleri yiri, gögi arş u kürsî levh-i kalemi onsekiz bin âlemi, ve kendü başundan geçen sergüzeştleri ve hikâyetleri
andı. Bu hâl içinde yine dervişe uyku havâle oldı. Yatub uyuyakaldı. Düşinde
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gördi ki cümle âlem “dil” olmuş Hak Taâlâ Hazretlerinün “birligün” söylerler.
Yirde ve gökde cümle eşya rûşen fasîh kelâm ile eydürler kim:
“Lâ ilahe illa’llah Muhammedü’r-Resula’llah”. Derviş bu hâli gördi. Bir
yirde galaba dîvan durmış gördi.
“Aceb ne ola?” didi. İlerü yüridi. Ol dîvan içine girdi. Bakdı gördi. Tanrı Tebâreke ve Taâlâ Hazretleri bir “nûr” dur. Cümleye rûşenânlık andandur.
Nâgâh ol nûr berk urdı. Cümle eşya uyandı. Her biri kendü dilince Hakk’un
birligüne şükr eyler idi. Derviş gördü kim; Hisab günidür. Sormak istemek günidür, Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi vesellem ser-firâz olmış cümle
eşyanun ortasında ay-gün gibi. Ol nûrâ karşu durmış müste’rak olmış. Mahlukât söyleşürler ki zihî Kerim ü Rahîm Pâdişâh kimesnenün aybun yüzine getürmedi. Her birinün maksûdı her ne ise virdiler. Derviş bakdı. Ol nûrı gördi.
Yirde gökde cümle eşya bu nûrun tecellisinden yolun görmiş, işün tamam kılmış ve her biri kendü hâline gönlü hoş olmış. Derviş gördi ki her eşya kendü
cinsiyle çok zevk u sefâya düşmişler. Soru-hisâb tamam olmış. Maksûd yirin
bulmış, cümlesinün suçları bağışlanmış, Tanrı’nun hâsları bir yire gelmişler.
Tûbâ Ağacı dibinde sohbet iderler. Derviş dahı irişigeldi. Bakdı gördi. Bunlar
bu halde selâm virdi. Bir halvet yirde oturdı. Bunları teferrüc eylerdi. Nâgâh
gördi ki şeytan donun değşürmüş ol orada bile turur. Derviş anı bildi. Hiç tınmadı. Şeytan ol orada aşağı yukarı hizmete durmış, bunlar Şeytanı bilmezler.
Zâhid tonunda özin gizlemiş şîrîn şîrin söyler, şâtır şâtır hizmetler eyler. Cümlesine kulluk yitürür, hikâyetler eyler. İlerüden geçenleri nedîmlikler eyler.
Cümlesi hoş kişidür diyü ana hürmet iderler, riâyet iderler. Derviş anı keşf
eyledi. Ol mahalde çagurdılar. Didiler kim:
“Derviş gel kurbân al yiri (gögü) götürün, öküzün-balıgun işi bitmiş. Hâlâ
dervişlere öküzi balıgı, Hak Taâlâ Hazretleri kurban virdi” didiler. Derviş turdı ki vara Mûsâ Peygamber eydür:
“Derviş kurbanı alun. Dahı bunda gelün sohbet idelüm”. Şeytan dir ki:
“Bunlardan ne umarsun?” Derviş mukayyed oldı. İlerü yüridi. Geldi gördi ki
balıgı öküze yükletmişler geldiler. Derviş ilerü yüridi geldi. Selâm virdi. Derviş’e sordular ki, “hiçbir sohbet yiri gördin mi?” Derviş “belî var”, didi. Bunları alub bu meclise getürdi. Bunlar gördiler ki dervişler dahı bunda geldiler.
“Hoş geldünüz” didiler. Her biri yirlü yirün alub oturdılar. Pişmek kotarmak
oldı. Eyit diler:
“Her birünüz hikâyet söylen” didiler. Şeytân cüstelik eyledi, dil yügrüklüğü neyler. Hikâyetler söyler. Gazeller okur. Bunlar sohbetle dahı meşgul
oldılar. Derviş yirinden turıgeldi. eydür ki:
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Canân idüm ezelden câna geldüm
Cânum vücûd bigi meydâna geldüm
Teferrüc kılmaga mülk-i cihânı
Ârifem sûret-i insâna geldüm
didi.
Derviş ki bu sözi söyledi. Şeytan işitdi. Şeytan dervişe bakdı gördi, eydür.
Şol kişi dahi gördi kim vardur. Derviş eydür: “Bir hikâyet bilürem, söyliyeyim”. Cümle didiler ki: “Söyle işidelüm”. Derviş eyitdi:
“Zaman-ı evveldeki bu cihân yog idi. Hak Tebâreke ve Taâlâ Hazretleri
var idi diledi ki bu âlemi halk idüb vücûda getüre. Evvel Muhammed Mustafa’nun nûrun yaratdı. Ve anun ruhûn halk eyledi. Muhammed Mustafa’nun
nûrundan cümle âlemi vücûda getürdi. Yeri gögi yaratdı. Yirde gökde her ne
kim var cümle eşya tamam oldı. Ol demden tâ bu deme degin her eşya kendü
haline meşgûl oldı”. Evvel ü âhir ne ki gördi ve bildi ve ne ki hikâyet geçdi
derviş söyledi. Dahı Âdem’ün hikâyeti’ne geldi. Her ne ki Âdem’ün, hâli var
idi. Söyledi. Fil-cümle beyân eyledi. Şeytan kulak tutub anı dinledi. Gördi ve
bildi ol Derviş dür ki kendünün asâsın ve torbasın almış idi. Ve Fir’avun’un
börkün dahı almış idi. Heman şeytân feryâd eyledi. Eydür:
“Hiç ben senün elinden kurtulamaz mıyam? Her kanda ki varsam ve her
ne ki sûrete girsem ben seni anda hâzır görürem. Bâri bu defa senünle bir yana
oluram” dir. Şeytan kakıdı. Heman Derviş’ün üstine yüridi. Derviş gördi ki
şeytan hışımla üstine gelür. Bu dahı fi’l-hâl yirinden turı-gelüb arkasından
kepenegin çıkardı. Bu kez bunı didi:
Yine geldi bize bayram olan gün
Dâim (cânum) Sultân ile hemdem olan gün
Yine fursat eli vuslata irdi
Âşıklar(a) ışk ile dirhem olan gün.
Derviş bunı didi. Dahı ilerü yüridi. Birbiriyle tutuşdılar. Derviş şeytanı
meclis içinde tutdı kaldurdı yire urdı. O meclis içinde âmân virmedi. Muhkem
elün-ayagun bagladı. Geldi oturdı. Ol sohbet içinde olanlar Dervişe “âferîn”
didiler. Her biri dervişi tahsîn eylediler. Derviş fikr eyledi. Kendi kendine hâlünden muhabbet âlemi cuş itdi: Gönli dahı cûşa geldi. Bu şi’ri didi. Eydür :
Ben evvel (ezel) cân idüm ten niçün oldum
Bu ten içinde pinhân niçün oldum
Ben ol sırram ki âlemde yegâne
Aceb sûret-i insan niçün oldum.
Derviş ki bunı didi. Ol cümle ehl-i meclis içinde olanlar eyitdiler:
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“Derviş ol miskinün elin ayagın niçün bagladun, ne suç eyledi, cürmi ve
günâhı nedür bize dahı bildür bilelüm” didiler. Derviş eydür:
“Ya Erenler! biz ki evvel ol cihanda idük. O vakit ki yir ü gök var idi. Ay,
gün, yıldızlar togar tolanurdı. Sabah olur ahşam olurdu Ol vakt dirlerdi ki
“Tanrı vardur, Peygamber, dünya, âhiret, bâtıl, Rahman, şeytan vardur dimezler miydi? Uşda bu ol şeytandur” didi. Geldi bunda şimdi benümle böyle
mücâdele kıldı. Gördünüz âkibet anı neyledüm ve nice bağladum” eyitdiler:
“Sahîh-râst söylersün. Ol vakt biz anı işidürdük. Lâkin görmemişdük”.
“Yâ derviş lütf eyle, bunun elün ayagun açub salıvir, andan dahı bir haber
soralum. Görelüm ol dahı ne söyler ve ne hikâyet eyler” didiler. Derviş anun
elün ve ayagun açdı salıvirdi. Çün kim halâs oldı. Şeytan dile geldi söyledi.
Eydür:
“Benüm hâlüme bir nazar idün, bakın görün şimdi vaktüm niye irişdü,
cemî enbiyâ ve evliyâ ve sulâhâ, ubbâd ve zühhâd ne kadar vardur cümlesi
benüm elümden âciz zâr u sergerdân olmışlar ve âciz kalmışlardı. Şimdi görin
ki bu kadarca kişi benüm başuma ne hâller getürdi”. Ol vakt derviş uykudan
belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açdı gördi bakdı ki düşdür. Leyse fi’d-dâr gayrinâ deyyâr. Kendüden gayri kimesne yokdur. Gönli cûşa geldi. Ol gördigü
düşleri vâki olan işlerün, fikrün, hayâlün önine getürdi bu iki beyti didi.
Yolum niçün aceb sahrâya düşdi
Bu sevdâdan başûm kavgâya (sevdaya) düşdi
Ezel Nahnü Kasemnâ Tâli’um’da
Bile Sultan ile hem-sâye düşdi.
Derviş ki bu sözi söyledi. Ol mahalde gördi ki sabah olmış, cümle âlem
münevver olmış, güneş doğmış rûşen olmış, yidi kat yirde dokuz felek de ne
kadar ki yaradılmış eşyâ var ise dükeli Hak Sübhanehu Taâlâ Hazretlerinün
birligüne tanıkluk virürler. Hoş fasih lisan ile Tanrı’yı zikr eylerler. Kamusı
bir vücud bir baş olmış cümle bir dilden söylerler.
Cihân başdan başa nûr-ı saâdet
Heman birdür ne hicrân var ne vuslat
Niye baksam hemân ayn-ı kemâldür
Sıfat yokdur hakîkatda kamu zât.
Derviş böyle söyleyüb geçen ahvâllerün ve gördigi düşlerün fikrinde iken
nâgâh yine dervişe uyku havâle oldı. Yatub uyıdı. Gördi ki küllî kâinat bir saraydur. Orta yirde bir âyine-i kadîm, mukîm-kâim durmış, her eşyâ ki var bu
sarayun divarunda ve kenarında ve ortasunda nakş olmış, aksi bu âyine içinde
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görinür Derviş anı teferrüc eyledi. Nâgâh öz sûretinün resmin bu âyîne’de
gördi. Hayran oldı. Gönli cûşa geldi. O şevk ile bu şi’ri didi.
Ben imişem bana maksûd cihânda
Ayân oldı nişânum bî-nişânda
Benem söz(i) beni söyler kamu dil
Benem genc-i nihânda her viranda
Derviş bu hâl içinde söylenürken bakdı gördi ki Süleyman Peygamber bir
gemiye girmiş, deniz ortasında ebed mülkine gider. Nâgâh muhâlif rüzgâr çıkmış, deniz mevce gelmiş. Keştî ufanmış bir tahta üzerinde Süleyman Peygamber kenara çıkmış anun dahi yolı bu sahraya irişdi. Derviş gördi ki Süleyman
Peygamber kendüye karşu gelür. Selâmlaşdılar. İkisi bir yire gelüb oturdılar.
Süleyman Peygamber şükr eyledi.
“Yine bir âdem gördüm” dedi. Bunlar bu hâlde iken bu sahrâda müşerref
menzil gördiler. Âb-ı revân, bâg, bustân, murg-zâr, sebze-zâr anı göricek, Süleyman Peygamber eydür:
“Ne hoş yirdür bu ne lâtif menzildür. Gel varalum bir lahza oturalum”
didi. Geldiler ikisi oturdılar. Meğer kim ol menzil sohbet yiri imiş anı gördiler
ki, meger gâib erenleri gelürler. Anda otururlar, sohbet iderler imiş. Anı gördiler ki gâibden çok çok âdemler peyda oldı. Geldiler bunları dahı gördiler ki iki
kişi oturmışlar selâm virdiler. Bunlar dahı “aleyk” aldılar. Oturdılar. Bir sâat
ki giçdi gördiler ki bunlar garibdür. Haber sordılar ki, “ne kişilersiz gelişinüz
ne yirdendür” didiler. Süleyman Peygamber başladı başundan geçen sergüzeşti hikâyet idüb eyitdi: “Ben Dâvud Peygamber oglıyam. Atam vefat itdi. Bu
dünyadan gitdi, Yirine ben geçdüm. Halife oldum. Bir zaman cihanda hükm ü
hükûmet eyledüm” didi.
“Bu cihanda milke Süleyman olduğun, dîv ü perî, ins ü cin, vuhş u tuyûra
cümle hükmüne fermân oldugın adl u dâd kıldugın cihândan murad aldugın
âhir çarh elinden sergerdân oldugın” söyledi. Cümle keyfiyet-i hâlün hikâyet
eyledi. Bu kişiler işitdiler. Katı taaccüb idüb eyitdiler:
“Ya ol yoldaşun ne yirdendür” didiler. Süleyman Peygamber eydür:
“Ben dahı geldüm. Bunda gördüm buldum”dir. Bu sözleri işüdüb Derviş tınmadı, didiler. “Yâr senün hâlün nedür söyle görelüm” didiler. Dervişün
gönli cûşa geldi eydür:
Yâ Rab ben kandayam bu hâl ne haldür
Nedür maksûd bana bu ne hayâldür
Vücûdumda âlem mevcûd olubdur
Görün benüm halüm neye misâldür
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Bu sözi derviş ser-âgâz eyledi. Uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözin
açdı bakdı gördi düşdür. Allah u Taâlâ Hazretlerinü yâd eyledi. “Subhâne’llah” didi. Yine yatdı.
“Rahmanî düş ise yine görine» didi. Derviş gördi ki hemân ol meclisdür
oturmuşlar. İlerü yüriyüb bunlarun birinden haber sorub eyitti ki
“Yârenler bu yir ne yirdür ve sizler ne kişilersiz?” Ol eyitti:
“Bunlar küllî çendân bir kişidir ki bunlar Tanrı haslarıdur” dir.
“Evvel ü âhir enbiyâ evliyâ küllî bundadur” dir. Derviş ki bu sözi işitdi.
Aklun başuna devşürdi (cem itdi). Eydür ki: “Ne hûb (hoş) meclise irdüm.
Tanrı hasların gördüm” didi. Dervişün gönli ferah oldı. Başundan giçen hikâyetleri andı, dile geldi, söylemege başladı. Eydür ki:
“Benüm bir tonum var idi. Adı âdem idi. Ol ton ile ben bu cihâna geldüm» dir. Dahı hiç kimesne yogi idi. Ben yalınuz tek ü tenhâ olan o yirde
eglenemedüm. Allâhu Taâlâ Hazretlerine yüz urdum didüm ki yirde gökde
bana bir yâr u yoldaş vir (olsa) didüm. Tanrı Tebâreke ve Taâlâ Hazretleri bana
bir yâr u yoldaş virdi. Bir zaman bu sarayda eglendüm kaldum. O yoldaşumla
zevk u safâ kıldum. Oglum kızum oldu Âhirü’l-emr ol tonum eskidi. Anı bana
pâdişâh hil’at virmiş idi. Ben ol tonı bırakdum yine sürdüm. Yine sultan katına
vardum. Ehl-i iyallerüm bunda kaldı. Dahı âdem yog idi. Bir zaman sultan
katında oldum. Bir vakit uyandum gördüm ki Hak Sübhânehu Taâlâ Hazretleri
bana hil’at virmiş ki yine ol hil’ate benzer. Turdum secde-i şükr kıldum. Secdeden baş götürdüm. Kulaguma bir nidâ geldi. Tur yine ol saraya var didiler.
Geldüm bu sarayda gördüm ki ehl-i iyâlümden üremiş ve çoğalmış ve tertib
düzilmiş. Ben dahı geldüm selâm virdüm. Bunlara halümi söyledüm. Bunlar
hiç bana bilişik virmediler. Ben o zamanda geçen hâlleri bir bir nişane virdüm.
Benüm sözim işitdiler. Birbirine bakışdılar. Eyitdiler:
“Nişânun togrı velî bizüm seni gördüğümüz yokdur” didiler. Süleyman
Peygamber zamanı idi. Geldi ve kadem sürdüm katına geldüm. Uşta Süleyman Peygamber oturur hâlûmi söyledüm. Vakıayı oldugı gibi togrısın dişin”
dir. Derviş ki bu sözi söyledi. Didiler ki Süleyman Peygamber kimdür didiler.
Yoldaşın gösterdi. Süleyman Peygamber eydür:
“Bu Dervüş’ün verdiği nişân içinde cümlenüz bilesiz hiç aklunuz irmez
mi? Nedir bu?” Derviş ne söyler didiler. Didiler ki
“Bilmezüz senün sözün girçek’ Velî bizüm dervişi gördüğümüz yokdur”
didiler. Dervişün gönli cûşa geldi eydür ki:
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Âceb ben ne vücudam bu cihanda
Ne sûd’da şumâr oldum ne ziyanda
Gehi ayân gehi pinhân geçerdüm
Benüm halüm bu idi her zamânda
Derviş bunı didi. Uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözin açdı bakdı, gördi
ki sabah olmış, güneş togmış, cihan başdan başa pür-nûr olmış ırak-yakîn,
gice-gündüz yeksân olmış. Derviş şükr eyledi. Allâhu Taâlâ Hazretlerin yâd
eyledi secde kıldı. Başun yire secdeye kodı, ol secdede iken uykuya vardı. Bu
şevk ile cihânı görmiş idi. Düşünde kendözini ki Kudüs’e varmış gördi. Ol
Kudüs-i Şerîf’de yevmü’l-hisâb olmış. Cümle yaradılmış eşya sâf-ender-sâf
hâzır durmuşlar. Mizân-terâzi kurulmış. Geldi gördi bu hâl böyledür. Derviş
cûşa geldi:
Vücûdum terk idelden can ben oldum
Hakîkat-âleme yiksân ben oldum
Zâhir-bâtın ne kim vardur cihanda
Sâhib-i gerdiş ü devrân ben oldum
Derviş ki bu sözi söyledi. Henüz dahı söz agzından âhir olmadın, bakdı
anı gördi. Derviş ki cümle eşya yaradılmış yaradan burada cem olmışlardur.
Derviş dahı bu hâli teferrüc eylemek için bir yir bulub oturdı. Bunları teferrüc
eyler. Tâ kim bunlarun işi bitdi. Her eşya kendü cinsiyle gürûh gürûh giderler.
Derviş gördi kim, bu cümle eşyanun ortasından bir kişi çıkdı. İlerü yüridi.
Hazret-i İzzet’e selâm virdi. Eydür: “Ey Hüdâvend-i Kerîm bize dahı ne buyurursın” dir. Derviş ol demde uykudan belinledi. Gördi ki düşidür. Bu şevk
ile cûşâ geldi bunı eydür:
Benem vücûd beküllî can benümdür
Sâhib-i meydânem meydân benümdür
Zâhir bâtın ne kim nakş u hayâl var
Hikâyet kıssa vü destân benümdür.
Derviş bu sözi didi yine uykı havâle oldı. Düşünde gördi ki cümle eşya
içinden bir kişi çıkdı ki Muhammed Mustafâ’dur. Bir köhne murakka’ vasla
geymiş bu nakş u hayâl ki ol eşyâ sûretlü göriniyordı. Ol bu köhne murakka’un renk renk vaslası var olmış. Dahı leyse fi’ddâri gayrinâ deyyâr. Kimesne yok. Derviş bu hâli gördi. Kendi özine yörendi. Eydür:
“Cânum bir vakt var idi ki yir ü gök var idi. Eşya suretlû hayâller görinürdi. Bizüm mollalarumuz ve dânişmendlerümüz var idi. Her nesneye bir dürlü
ad virürler idi. “Men küllî Muhammed’ün Mustafâ” imiş. Derviş bu şevk ile
cûşa geldi, eydür ki:
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Kamu dürlü hâle bünyâd benem ben
Benümdür kâr-hâne üstâd benem ben
Zât u sıfat vücudumda sır oldı
Heman küllî sûret-i zât benem ben
Derviş ki bu sözi söyledi. Uykusından uyanı geldi. Gözin açdı bakdı gördi
ki tek ü tenha özidür. Heman kendüden gayri kimesne yok. Fikr eyleyüb “ne
hâl ne hayâldür, şol düşümde gördüğüm” dirken yine gözlerine uyku havâle
oldı. Yatub uyudı kaldı. Bu kerre gördi ki dört kişi bir nesneyi getürüb götürürler. Meydan ortasına şöyle kodılar. Derviş nazar idüb bakdı gördi ki bunlarun
getürdigi yir ü gökdür. Dahı yirde gökde her ne ki var cümle her nesne ki var
anı Perverdigâr-ı âlem halk idüb yaratmışdur. Dünya ve ahiret arş u kürsî levh
ü kalem, od, su, toprak, ferş, öküz, balık be-küllî pergâl-ı dâire-i müdevver ile
getürdiler. Şöyle kodılar. Söyleşürler ki açalum her nesneyi yirlü yirünce ârâyiş idelüm. Şimdi pâdişâh gelür dirler. Derviş bunları teferrüc eylerdi. Bunlar
açdılar Bâr-gâh’ı kurdılar. Evvel yili kodılar. Bir nesne dahı getürdiler Deniz
idi. Denizi dahı kodılar. Balıgı da öküzi de kodılar. Ferş üstine yidi tabaka yiri
tokuz feleki arş-ı mecîd’i yirlü yirünce âreste kıldılar. Bu kerre yine dervişün
gönli cûşa geldi eydür:
Zihî fursat bugün Sultânı gördüm
Açıldı ten hicâbı cânı gördüm
İkilik hayâlü terk eyleyelden
Bir imiş gevher-i madeni gördüm.
Derviş bu hâl içinde söylenürken nâgâh anı gördi. Bir şahıs geldi. Kırk
başı var, yidi agzı, (eli) üç gözi var. Bir vücûddur anı gördi. Derviş ki bunı
gördi, kendüye fikr idüb eyitdı:
“Ne hoş meclise irişdüm”. Turıgeldi. İlerü yüridi. Ol şahsa selâm virdi.
Bu kişi gördi kim bir dervişdür. Bunda çok zahmet çekmiş. Haber sorub eyitdi: “Derviş öndin bunda mıydun yohsa müsâfir mi geldün” didi. Derviş eydür:
Zihî eyyâm zihî devrâna irdüm
Çevgânda tob idüm meydâna irdüm
Murâdum bu idi maksûd bulındı
Gör ahî ne lâtîf Sultâna irdüm.
Bu sözi Derviş söyledi. Ol demde anı gördi ki leşker irişdi. Yemin ü yesâr
bulındı. Her eşyâ yirlü yirün aldı durdı taht kurıldı. Padişah tahta giçdi oturdı.
Her kişi kendü hâline meşgul oldı Münâdiler çagırdılar ki;
“Ey Tanrı bendeleri milke bir sultan geldi”. Her eşyâ ki vücûda geldi,
vücûda getüreni geyüb geldi. Hâl-i hayâl içindedür. Bu hayâli bilen hâli bilür.
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Derviş gördi ki hâl böyle heman yiründen turıgeldi. Şevk ile ser-âgâz idüb bu
iki beyti inşâ kıldı:
Zihî vuslat (fursat) bugün Sultânı gördüm
Bu resm üzre bugün devrânı gördüm
Vücûdum milkini seyrân iderken
İçinde sâhib-i meydânı gördüm.
Derviş ki bu sözi söyledi. Pâdişâh kulagına degdi. Eydür ki;
“Şol derviş niçün geldün?” dir. Derviş ilerü yüridi, pâdişaha selam virdi.
İzzetle hizmetine karşu dardı. Derviş bakdı gördi padişah yirinde oturan Tanrı
arslanı Alî’dür. Derviş şâd olub tiz ilerü geldi. Elin öpdi eteğine yapışdı ki
hâlin arz kıla. Nâgâh derviş uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözin açub bakdı
gördi ki elinde öz kendi kepeneginün etegidür. Gayri kimesne yokdur. Dervişün gönü cûşa geldi. Bu şiiri söyledi.
Aceb benüm hâlüm nedür neyem ben
Dahı hiç kimsenem yok tenhâyem ben
Kamu şekl ü sûretde pinhân oldum
Kamu baş da hayâl-i sevdâyem ben.
Derviş böyle didi. Yirinden turıgeldi. Dört yana bakdı fikr ider ki “ben ne
hoş yire ye ne hod menzile vardum, ne yahşi meclisdeyim. Meğer ki benüm
vücûdumun aksi imiş, ola mı bu gördüğüm düşler nedür” dirken dervişe yine
uyku havâle oldı. Bu kez düşünde gördi ki yine o meclis âraste pür-kemâl
durmış. Bu hâli gördi. Dervîşün gönli cûşa gelüb eydür:
Kamu âlem vücûdumda hayâldür
Bu hayâlde cihân nokta-misâldür
Vücûdum katresi bahre düşelden
Yine bakdı kadîm-i pür-kemâldür.
Derviş bunı didi bakdı gördi ki çok çok kişiler peydâ oldı. Hep geldiler
cinsi cinsiyle oturdılar. Derviş bakdı gördi ki meger onlar meşâyihler gürûhıdur. Zâhidler, âbidler peygamberler ve sûfîler her biri kendü gürûhıyla geldiler. Pâdişâha selâm virdiler. Turdılar. Derviş bunları teferrüc eyledi. Şâh-ı
Merdân Alî dir ki:
“İy Tanrı bendeleri! Açun gözlerinizi. İbret ile Hakk’un hikmetine bakun”. Bunlar gözlerün açub bakdılar. Derviş dahı bakdı gördi ki yirden göge
degin ve gökden arş-ı âlâya degin ve arş-ı âlâ’dan sidretü’l-müntehâ’ya degin ve sidretü’l-müntehâ’dan makâm-ı Kabe kavseyn ev ednâ’ya degin andan Cennetü’l-Me’vâ’ya degin ve Firdevs-i âlâ’ya degin görünür. Bunlarun
arasında her eşyâ ki var cümlesi muayyen oldı, Derviş cûşa geldi bunı eydür:
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Bu ne hâldür kamu varlık ben oldum
Kamu âlem vücîddur can ben oldum
Vücûdum katresinde sıgdı umman
Bu resm-i hâl içinde pinhân ben oldum.
Derviş ki bu sözi söyledi. Cümle bakışdılar. Bunlarun aralarından bir kişi
çıkdı. İlerü gelüb haber sordu ki
“Bu söyliyen kimdür?” Anlar dahı dervişi gösterdiler. Eydür ki “Hey gehhây söyleme. Padişâhdan edeb eyle”dir. Derviş bakdı gördi ki zâhidler gürûhunun içinde bir müşkil kişi kendüyi ârâyiş eylemiş. Bunlarun arasında ceste
ceste söyler. Hikâyetler eyler. Temsiller getürür. Heman ol demde derviş cûşa
geldi. Şevk ile bu şi’ri didi:
Kamu nakş-ı hayâl benüm sâyümdür
Kamunun nakdı benüm sermeyâmür
Benem hüsn-i kamu şekl-i sûretün
Âdemsen gör ahî adum âdemdür.
Derviş ki bu sözi söyledi. Ol kişi işitdi. Kakıdı, gazaba geldi. Elinde bir
asâsı var idi. Çeküb dervişün üstine yüridi. Derviş anı gördi ki gelür. Fi’l-hâl
yiründen turub hâzır oldı. Ol dahı irişdi. Ol meydân ortasında ikisi tutışdılar.
Ol sâat derviş anı kaldurdı. Yire urdı. Şeytanun bir tagarcıgı var idi. Elinden
alub geldi, oturdı. Anı görüb cümlesi tahsîn eylediler. İmdi Şâh-ı Merdân Alî
teferrüc eyler. Ol kişiyi görüb feryâd eyler.
“Bu kişi beni her zaman rüsvâ eyler. Hiç ben bunun elinden kurtulamaz
mıyam?” dir. Yine ol gürûhdan bir kişi ilerü gelüb eydür:
“Şol miskinün günahı nedür?” Derviş eyitdi:
“Yârenler size bir sualim var. Bana cevab virün” didi. Eyitdiler:
“Sor suâlün görelüm bilürsek cevâbun virelüm” didiler. Derviş eydür:
“Ol nedür kim yukarısı yumrı aşagısı çataldur. Dört divarı var, altı kapusı
var. Cümle yaradılmışun, aksi anda muayyen görinür”. Biri eydür:
“Leklek ola”. Biri eydür ki:
“Nisbet degül”. Biri eydür:
“Bunun didügi minâre gölgesi ola” dir. Biri eydür: “Benzemez”. Bu kadarun içinde derviş ol kişinün tagarcıgun almış idi. Kakıdı, yörendi turdı. Katına
geldi. Derviş gördi ki hâl böyle. Cûşa geldi bu iki beyti söyledi.
Kamu vechün benem hüsn ü cemâli
Kamu âkillarun fikr ü hayâli
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Hakîkatde benem cümle vücûdun
Zât u sıfâtı yemîn ü şimâli.
Derviş bunı didi. Ol ma’reke içinde bunı tutdı. Kaldurdı. Yire urdı. Meger
ki fitne perdesi anun yüzinde baglu idi. Ol demde bagı üzildi. Tılsımı bozıldı.
Sırrı ayan oldı. Derviş gördi ki bu şeytandur. Ol meclis içinde olanların cümlesi teferrüc iderler. Hep bildiler ki şeytandur. Ol mahalde Şâh-ı Merdan Alî
dir ki:
“Dervişe geldün” dir. Berü gelsün didi. Derviş tiz vardı Şâh’un elin öpdi,
yirinden tıırdı. Şeytan infiâl olub utandı. Tiz turı-geldi. Ol düzilen âletlerün ol
meclisden çıkub gitdi. Bu seytandur. Dervişi tahsîn eylediler. Âferin okıdılar.
Ol sohbette min küllî gördiler. Bu şeytandur. Dervişi tahsîn eylediler. Derviş
uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açdı bakdı gördi ki düşidür. O gördügi
hikâyetler öz kendi kepeneginün gölgesi imiş Dahı kimesne yokdur. Eydür:
Benem maksûd kamu ehl-i yakîne
Ne kim var kâmil ü ekmel kemîne
Benem hakîr kılan seng-i hârâyı
Benem kıymet viren dürr ü semîne.
Derviş bunı böyle diyü özine yörindi. Aklun başuna divşürüb gördi. Vücûdû bir cihandur. Kim bu halk-ı âlemün gözlerine her ne kim cihan sûretli
görinür kendü vücudınun aksi imiş. Ol vakt ki ne vardı bu cihanda bir yâr idi.
Bu sahrâyı geçince ve bu tagı aşınca çok zahmet çekmiş idi. Şimdi gördi ki
kendünün vücudıdur. Fi’l-hâl yirinden turı-geldi. Bel bagladı. Kim teferrüc
ide. Nâgâh Derviş uykuya havâle oldı. Yatdı uyudı. Düşünde gördi yirde-gökde cümle yaradılmış eşyâ kendi vücudınun gölgesidür. Gönli cûşa geldi, şevk
ile bunı didi. Eydür:
Hakikat bu cihan bende bulundı
Be-küllî cism ü can bende bulundı
Vücûdum mahv idelden ’ışk içinde
Bî-nişân u nişân bende bulundı.
Derviş ki bu sözi söyledi. Gözin açub bakdı, gördi ki leyse fi’d-dârı gayrinâ deyyâr kimesne yok. Heman özidür. Tek ü tenhâdur. Velî bir kavga ve
galabe gelür. Derviş dört yana bakdı gördi kimesne yok. Kendi fikr kıldı. Bir
zaman dinlendi gördi ki ol kavga ve galaba öz kendü vücûdundan gelür. Derviş iki eliyle hırkasınun yakasından tutdı. Koynuna bakdı, gördi. Yirde gökde
her nesne ki var cümle yaradılmış eşyâ öz kendi koynundadur. Ol demde nâgâh güneş togdı. Derviş gördi ki âlem, rûşen oldı. Yidi tabaka yir, dokuz felek
arş-ı mecîd, kürsî, levh ü kalem, onsekiz bin âlem her ne ki var bu pergâr için-
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de fi’l-cümle kendi koynunda gördi. Derviş uykudan belinledi. Uyanıgeldi.
Gözün açdı, bakdı gördi düşidür.
“Sübhâne’llah” didi. Yine yatdı. Eğer Rahmanî düş ise yine görine didi.
Başın yire kodu. Uykıya vardı. Düşinde gördi ki sıfatlar hep yirlü yirince tamam. Cûşa geldi eydür:
Benem genc ü hazîne bu virânda
Benem revnak (varlık) bıı cümle cism ü cânda
Kamu varlık yakîn bende bulındı
Benem nişân olan o bî-nişânda.
Derviş kendüye geldi. Fikr eyledi. Bu gördüklerüm düşüm midür ola dir.
Gördi ki düşi degül vâkıadur. Bu kez derviş yirinden turı-geldi. Eydür: Ben
bu şehri ol vakt teferrüc itmek isterdüm. Şindi bu benüm koynumda bulundı.
Ben bunı bir hoş teferrüc ideyüm dir. Fi’l-hâl yirinden turdı. Bel bagladı. Bu
şehri teferrüc eyleye.
Ol vakt bu şehirde anı gördi ki bir kişi gelür. Derviş anı göricek eyitdi:
Hele bu kişi geldi. Vakt oladur. Bu yirlü ola dir. Bu kadarda bu kişi irişdi geldi.
“Bundan bir haber sorayum belki bu yirlü ola görelüm ne söyler” didi. Ol
kişi yakîn geldi. Selâm virdi. Derviş “aleyk” aldı. Oturdılar, birbiriyle haber
sorışdılar. Ol kişi bir aceb söz söylemiş bir hoş hikâyet eylemiş. Derviş rivayet
eyler ki ol kişi müsâfir imiş. Âlemde seyrân iderken bu şehre irişdüm. Bu cihan ki bunda var bunun gölgesi düşmiş oldı. Bu cihan, sûretlü şekil baglamış.
Her nesne ki bu cihanda var vücudı gölgesi gibi bunda düşmiş. Nâgah yolum
irişdi. İkisinün arasına irişdüm. Şöyle ki ikisi dahı görinürdi. O demde ki varayum ol şehri teferrüc ideyim. Vardum teferrüc eyledüm. Ol dahı heman bu
cihâna benzer bundaki şeylerün gölgesi depredügi aksi anda düşmiş. Heman
ol dahı bu cihan sûretlü nesne olmış. Anda teferrüc iderken yirün gögün aslını
her nesne ki dahı yirde-gökde var idi. Cümlesün teferrüc eyledüm. Hikâyet
çokdur. Şimdi benüm gelişüm dahı andandur» didi. Derviş ki bu sözi dinledi.
Gördi ki acaib hikâyet söyler. Derviş eydür:
“Yâren sen söyledün. Menüm dahı hâlümi dinle. Hikâyet eyleyem” didi.
Dervişün gönli cûşa geldi. Bu şi’ri söyledi eydür :
Âlem küllî vücûddur can ben oldum
Vücudda can ile cânan ben oldum
Sûretümi görün dir ki âdemdür
Ma’nîde sıfât-ı Rahmân ben oldum.
Bir vakit var idi ki benüm bu tenüm yok idi. Ben cân idüm. Henüz Sultan
vücuında bir idüm. Sultandan bu âdem tonı bana hil’at geldi. Giyüb bu milke
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seyrâna geldüm. Nâgah bakdım bu sâyebân gözüme görindi. Sürdüm geldüm.
Gördüm ki bunda bu sâyebân tutılmış bisât döşenmiş çok oyuncular oynamış
ütilmiş. Her zerrede sad-hezâr acâib gördüm. Bu sayvânda yüridüm, hoş teferrüc eyledüm didi. Bunlar bu hâlde söyleşürken ikisinün sözleri birbirüne karşu
düşdi. Savaşdılar. El urdılar. Birbirün tutdılar. Ol kişi dervişi tutdı. Derviş dahı
ol kişinün yakasına yapışdı. Ol demde uykudan belinledi. Gözün açdı bakdı
gördi ki gölgesi imiş. Elinde kendi kepeneginün yakasın tutmışdur. Cûşa geldi, şevk ile bu şi’ri didi:
Zâhir bâtın kamu âlem ben oldum
Ne kim var puhte vü hâm ben oldum
Her ne ki var ayân gizlü cihânda
Gör ahî cümleye derhem ben oldum.
Derviş bu sözi söyledi. Kendüye fikr idüb turdı. Bir zaman taaccüb eyledi. Eydür ki;
“Yârenler bunca gezmek, turmak, oturmak görmek işitmek, bunca hâl
ahvâl anunçündür. Kim bir kişi bulam da haber soram bilem, görem ki irte
gice kanda gelür ve kanda gider ve bu pergârı döndüren kimdür. Bu sular ki
her dâim akar. Ne yirden gelür, sabah olur, ahşam olur. Gündüz-gice dirler. Ne
dimek olur. Yil, su, od ve topragun aslı nedür, bana bildire kimdür? Bu çarh-ı
müdevveri her dâim döndüren bizüm düzilecek degirmenümüz vardı.. Ânı
üstâd dirler bir kişi bize ol gerek idi. Aceb kanda bulsam, makam ve menzilün
bilür. Adem var mıdur andan haber sorsam, bana bildürse” dirken meger kim
uyumışdı. Derhâl uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açub bakdı gördi ki
“leyse fi’d-dârı gayrinâ deyyâr” kendüden gayri kimesne yok. Heman tek
ü tenhâ özidür. Başından giçen hikâyeleri çendân fikr eyledi. Öz vücûdundan
artuk nesne görmedi. Yalnız özidür. Bu kez fi’l-cümle hayâllerden ümîdün
kesdi, bunı didi.
Benem bu cümle cism ü can ki dirler
Be-küllî bende-i Sultan ki dirler
Hemân benem dahı çün ü çerâ yok
Gönülde sırr ile pinhân ki dirler.
Bunı didi. Dervişe yine uyku havâle oldı. Düşinde gördi bir ulu yola düşmiş turmayub gider. Nâgâh ol yolun ucu bir şehre irdi. Derviş bakdı gördi
ol bir muazzam şehirdür ki üç kat bârusı var. Oniki burç u bedeni var. Azîm
muhkem kal’adur. Oniki kapusı var. Tamam yidiyüz yitmişyidi mahallesi var.
Dört- yüz kırkdört çarşusı-bâzârı var. Üçyüz altmışaltı ark (arık) akar. Yaz ve
kış kesilmez, yürür durmaz ırmaklardur. Ol ark içinde bir nişanı dahı oldur ki
üstâd anı iki direk üstine bünyâd eylemiş ve bir nişânı dahı budur ki kadîm,

Şehzâde Alaâddin Gaybî

mukîm degildür. Bir yirde durmaz, her dâim seyrân ider. Bu yir yüzinde seyyâr-misâl gezer durmaz.
Derviş ol şehre girdi, bakdı gördi. Ol şehirde iki sultan var. Birinün adı:
Kabil-i Rahmân, birinün adı: Azâzil-i Şeytân (nefs). İkisi her dâim durmazlar.
Ceng iderler. Birbirüne mukabele idüb savaşırlar. İkisinün dahı askeri var. Ol
şehrün bir nişânı dahı budur ki bu şehr âyîneye benzer. Şeş cihetde her eşyâ ki
var aksi bu âyine içinde görülür. Bu hâli gördi. Derviş cûşa geldi:
Benem mevcûd olan cümle vücûdda
Benem maksûd heman Kâbe’de putda
Benem neheng benem deryâ vü ummân
Benem kıymetlü kân Bahr-i muhit de.
Derviş ol âyîneye bakdı gördi. Dokuz felek kubbelere benzer. Hep birbiri
içinde yapılmış. Evvelâ arşa bakdı gördi. Meselâ ol kubbelerün üstinde ulu
sayvân tutılmuş ola. Burçlara bakdı, yılduzlara bakdı, meselâ kandillere benzer kubbeler içinde asılmış ola. Yirün dâiresine bakdı gördi ki;
Rûm, Şam, Meşrûk, Magrib, Zengıbâr, Habeş, Yemen, Tâif, Mısır, Diyarbekir, Bagdad, Irak, Horasan, Türkistan, Bedahşan, Hürmüz, Hindistan,
Keşmîr, Çin, Maçin, Hıta vü Hoten, dest-i Kıpçak, Bulgar, Kandehâr cemîsi
bir aradadur. Bundan taşrasın deniz gördi. Yirlerün tabakasuna bakdı. Yidi kat
yiri gördi. Ferşe bakdı öküzi balıgı gördi. Denizden aşagı bakdı yili gördi. Bîhad, bî-şümâr, dokuz felek arş-ı mecîd yidi tabaka yirleri ol ferş üstine komuş.
Ferşi öküz üstine, öküzi balık üstine komış, balıgı deniz üstine komış, denizi
yil üstine komış, yili tutmış bir şişe gibi (oynadur) âyîne düzmiş kudret-i Hak
min küllî pergâl içinde (ki) hâli teferrüc eyledi. Gördi ki çarh, yil degirmeninün çarhına okına benzer. Yil dokınur bu kubbe-i bârigâh yilün heybetünden
döner. Ol şems didükleri bir yılduzdur ki adı Güneş’ dür. Tolab olub döner.
Varub yine gelince adun irte gice komışlar. Âdem oglanları öz akıllarunca ad
virmişler. Güneş aşagı iner yirün gölgesi düşer gice olur. Güneş yirden yukarı
çıkar âlem rûşinâlık olur, irte oldı dirler. Akabince Derviş uykıdan belinledi.
Gözün açdı bakdı gördi sabah olmış, güneş togmış, âlem nûr ile münevver
olmış.
“Leyse fi’d-dârı gayrinâ deyyâr” kendüden gayri kimesne yok. Derviş
cûşa geldi bu iki beyti söyledi:
Benem bülbül benem gülşen benem gül
Benem bu cümle sebebde hall-i müşkül
Benem âşık benem mâ’şuk benem ışk
Benem hüsn-i latîf turre-i sünbül
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Derviş bunı dıdi. Yine uykusı geldi. Başun yire kodı, yatup uyudu. Uyku
içinde gördi ki bu gördügi nakş u hayâl ki var, bu şehrün her cihetünde âyînedür, görinür. Derviş bu ârâyi teferrüc eyledi. Gördi ki hak-bâtıl, yol-erkân,
itâb-hitâb, müstetab- kitâb dimek cümle bu hikâyetler hep âdem içindedür.
Derviş bunları hoş teferrüc eyledi. Bundan taşrasın deniz gördi. Bir- yüce yire
çıkub oturdu. Âlâ köşk idi. Teferrüc eyledi. Bir kapusı, dört revzen, iki bacası
var idi. Taşrada her ne ki sadâ olsa ol revzenlerden gelür içerü işidilürdi. Ve
her ne olsa görinürdü. Derviş bakdı çepeçevre etrâfun deniz gördi. Artuk nesne görmedi. Akıl tahtasından bir gemi düzdi. Fikr mıhıyla mıhladı. Tevekkül
sakızıyla berkidti. İkrâr ipini tınab çekdi. Sabr u kanâati azık yaragın eyledi,
Himmetün lenker eyledi. Tedbir ü tedârükle yarag eyledi. Giçüb ol gemi içine
girdi, oturdu. Işk yili sürdi, ol gemi bir zaman deniz yüzinde çalkandı. Nice
dalgalar dokındı. Circis Peygamber zamanı idi. Derviş’ün gitdügi Yunus Peygamber zamanı olmış. Bu nice zamandan sonra Derviş bir adaya çıkdı. Ayagı
karaya irdi. Gördi ki kuru yirdür. Eyitdi:
“Hele bu adayı teferrüc ideyüm” diyüb ol gemiyi kuru’ya çekdi. Kendi
teferrüce düşdi. Nâgâh ol adada gördi ki divler var, ehrimenler, ifritler toptoludur. Dervişi görüb kaçdılar. Pâdişâhları katuna geldiler. Gördükleri yok idi.
Korkdılar. Bir araya cem olub Derviş’i görmek isterler. Ol vakt Derviş gördi
ki Süleyman Peygamber bunlarun içinde Sultan’dur. Ne ki Dîv ü Perî, İns ü
Cin, Ehrimen ve İfrit cümlesi anun hükmüne fermândur. Süleyman Peygamber dahı bakdı. Derviş’i gördi. Leşkere söyledi ki turun. Leşker turdı. Süleyman Peygamber ilerü yüridi. Derviş’e selâm virdi. Derviş dahı «aleyk» aldı.
İkisi bir yire gelüb oturdı. Süleyman Peygamber eydür:
“Ben Şam milkinde Haleb kurbunda Azîz ve Kilis dirler iki şehr vardur.
Birbirine yakındur. Ben andanem. Ya sen kanda ne yirdensün?” Derviş eydür:
“Ben Orta Köylü Degirmencinün oglıyam” didi. İkisi bilişdiler. Süleyman Peygamber Derviş’i aldı geldi. Tahta çıkdılar, oturdılar. Divler, Ehrimenler, İfritler, Cinnîler, Periler cümle karşu durdılar. Bir zaman kaldılar. Derviş
Süleyman Peygamber’ün her hünerin ögrendi. Bir gün eydür: Süleyman Peygamber’e haber sorub eyitdi:
“Bundan öte gayri yir var mıdur teferrüc etmege?” Süleyman Peygamber
eydür:
“Bundan Rub’-ı Meskûn’a yitmiş yıllık yoldur. Sen bunda nice geldün?”
Derviş başladı. Başından geçen, hâli söyledi. Gemi düzdügin bir zaman deniz
yüzinde gezdügin, talgalar dokındugın bu adaya geldigün cümle hikâyet eyledi. Süleyman Peygamber eydür:
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“Bunda yakîn virde bir ada vardur. Anda ulu ulu kuşlar vardur. Divleri
kaparlar yudarlar. Gel senünle varalum anları teferrüc idelüm”. Derviş eyitdi:
“No’la varalum. Ol yiri dahı görelüm”. Süleyman Peygamber yarak eyledi. Gemiye girüb oturdu Derviş dahı ol düzdigi gemiye girdi. Şevk ile bu
beyti söyledi:
Aceb sırrum kamu eşyâda mevcûd
Hemân benem kamu gönülde maksûd
Sebeb benem kamu dürlü hayâlden
Benem Mahmûd benem ıkrâh-ı merdûd
Derviş ki bu sözi söyledi. Süleyman Peygamber işidüb, Derviş’i tahsîn
eyledi. “Hezârân âferin” didi. Süleyman Peygamber dahı bunı didi:
Bu tevhidde kamu âlem yegâne
Bir oldı cümle kalmadı bîgane
Hayâl itme hemân ol mihribândur
Gönülden söz virün cümle lisâne
Şimdi bunlar yarag eylediler. Süleyman Peygamber’ün tahtını yil götürdi.
Derviş dahı gemiye girdi oturdı. Ol adaya togrı müteveccih oldılar. Ol yana
kuşlara dahı haber oldı ki “Süleyman Peygamber leşkeri almış bunda gelür”
didiler. Bunı işitdiler. Kuşlar dükeli bir yire cem’ oldılar. Pâdişâhları katına
geldiler. Vâkiayı haber verdiler. Ol vakte dek Süleyman Peygamber dahı geldi. Kenar çıkdı. Gemiyi karaya çekdi. Yüzün yire koyub Hak Taâlâ Hazretlerine şükr eyledi. Secde kıldı. Süleyman Peygamber’ün tahtını yil yire indürdi.
Kondılar. Oturdular. Cemî leşkeri karşusına dîvan tutub turdılar. Bir hamle ki
oldı. Kuşlar dahı geldiler. Süleyman Peygambere selâm virdiler. Fi’l-cümle
karşusına turdılar. İçleründen biri ilerü gelüb haber sordı ki:
“Ne kişilersüz, Bunda neye geldünüz?” Süleyman Peygamber eydür ki:
“Teferrüce geldik. Ol mahalde kuşlar divleri kapmağa başladılar. Kavga
belürdi. Azîm galebe peydâ oldı”. Derviş bakdı gördi ki hâl böyle hengâme
çoğaldı. Heman dem bunlar bu hâlde sürdi geldi. Ol kuşlara görindi. Kuşlar
Derviş’i gördiler. Cümlesi havaya kalkdılar. Derviş Süleyman Peygamber’ün
katına geldi. Süleyman Peygamber eydür:
“Hâl ü ahvâl ne idigün gördün mi Derviş?” dir. Derviş derhâl duzak kurdı,
bir kuş tutdı. Gördü ki tutulan kuş baykuş’dur. Antakya şehri virân oldugı vaktin ol baykuş Derviş ile ikisi bir virânda bile imişler. Bunlar haber sorışdılar.
Birbiriyle hoş bilişdiler. Derviş, baykuş’a dir ki:
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“Pes bu cihânun harablıgın ve âbadlıgın nice kerre gördün” dir. Baykuş
eydür: “Yüz bin Süleyman misilli pâdişâh görmüşem ola” dir. Bu kadar da
Derviş bakdı gördi ki: Bu kubbe-i bârigâh bu hâl ü hayâl cümlesi şehrün âyînesinde görinür. Derviş ikileyin bakdı gördi bu hâli bu zıll ü hayâl min küllî bu
şehrün gölgesi imiş. Derviş bu heybetden belinledi. Uykusundan uyanıgeldi.
Gözün açdı bakdı, gördi.
Leyse Fi’d-dârı gayrinâ deyyâr. Kendüden gayri kimesne yok. Tek ü tenhâdur. Ne Süleyman var, ne baykuş, ne cezîre, ne gemi var. Gönli cûşa geldi
eydür ki:
Benem cümle hayâl ü hâl ki dirler
Be-küllî yemîn ü şimâl ki dirler
Benem Nakkâş bu cümle nakş-ı perkâr
Bu kamu(nun) cevâb u suâl ki dirler.
Derviş ki bunı didi. Ol gördügi düşleri vâki olan işlerün hâlün hayâlün
tefekkür iderken, nâgâh yine gözlerine uyku geldi. Yatub uyudı düşünde gördi
ki, bu şehr âyîneye benzerdi. Kendü öz vücûdı imiş. Kendözini bu şehirde sultan gördi. Cümle yaradılmış eşyâyı hükmine ferman gördi. Kendözine ferah
geldi, bu şi’ri söyledi. Eydür:
Benem assı ziyân cümle bâzarda
Benem yahşı kamû ayn u nazarda
Kamu eşyâ ki hisâb u şumârdur
Benem hisâb olan cümle şumârda.
Derviş ki bu sözi söyledi. Ol mahalde anı gördi ki iki Cihan Fahr-i Seyyidü’l-Kevneyn Fahrü’l Enbiya Muhammed Mustafa Sallaallâhu Taâlâ Aleyhi
Vesellem Hazretleri çıkageldi.
Derviş hemandem yiründen turdı. Ana karşu vardı. İzzetle selâm virdi.
Elün öpüb, ayagına yüzün sürdi. Tazarru’ niyaz ile yürüyüb huzûrunda eyitdi:
“Yâ Resula’llah! Ben fakîre dahı nazar eyle”. Resul Hazretleri suâl idüb
eyitdi:
“Derviş gelişün ne yirdendür?” Derviş eyitdi:
“Sultanum dünya mülkinden gelürem”. Resul eydür:
“Hangi milkdensin?” dir. Derviş dir ki :
“Rûm’dan”. Resul der ki:
“Şam’ı dahı gördügün var mıdur, teferrüc eyledün mi?” dir. Derviş dir:
“Belî Sultanum, teferrüc eyledüm”. Resûl eydür:
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“Yâ Rab anda bizüm âşıklarımuz var idi. Aceb anlarun hâli nedür?” didi.
Derviş eydür:
“Sultanum, biribirine uymazlar. Hak söze kulak urmazlar. Dünya cehdine
doymazlar. Her biri dürlü dürlü yollar peydâ eylediler. Şindi görsenüz anlarun
hâlleri nedür” dir. Resul Hazretleri eydür:
“Cümlenün günahları bagışlandı. Hak Taâlâ Hazretleri af idüb yarlıgadı.
Âmma ki şol Nabulûs Kadısı rüşvet aldığı içün, bize anun hâli kat’ı müşkildür” dir. Derviş eyitdi:
“Sultanum, bizüm Kelsürt Kadısı karpuzı bütün bütün yudar. Rüşvet almak ne ola” dir. Dervişün bu sözi ol Hazrete hoş geldi. Peygamber eydür:
“Gel bir hamle yoldaş olalum” dir. Derviş “n’ola” dir. İkisi bir hamle
yoldaş oldılar. Resul Hazretleri eyitti:
“Derviş misâfir görüniyorsun. Nereyi teferrüc eyledün?” Derviş eyitdi:
“Sultanum kadrümce seyâhat eyledüm” dir. Muhammed Mustafa başladı:
“Arş-ı kürsîyi teferrüc itdün mi?” dir.
“Arşun dâire-i müdevverün, tokuz felek, on iki burçları, yidi yılduzları,
giceyi gündüzi, yidi tabaka yirleri, ferşi, öküzi, balıgı, denizi, havayı bu menzilgâhlari bir hoş teferrüc eyledün mi” dir. Derviş dir ki:
“Belî Sultanum, bir hoş teferrüc eyledüm” dir. Muhammed Mustafa Hazretleri dir ki:
“Derviş bir şehr var. İki direk üstindedür. Hiç anı dahı gördün mi?” didi.
Derviş igen-beng oldı.
“Yirde midür, ya gökde midür” didi. Resul eydür:
“İkisinün arasındadur”. Derviş cûşa geldi şevk ile bu şi’ri didi. Eydür :
Benem ol gevher-i vahded ki dirler
Benem cümle sıfât u zât ki dirler
Benem Mansûr benem dem-i Ene’l-Hak
Benem Ayyâr benem Bagdad ki dirler.
Derviş ki bu sözi söyledi, uykudan belinledi, uyanıgeldi. Gözün açdı bakdı gördi düşidür.
Leyse fi’d-dârı gayrinâ deyyâr kendüden gayri kimesne yok. Heman tek
ü tenhâ özidür. Dört yana bakdı. Gördi ki ne şehr var, ne bâzâr var. Sabah olmış, güneş doğmış, âlem münevver olub, irte gice, ırak-yâkîn cümlesi yeksân
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olmış. Ne yol var, ne yolcı var, ne menzil var, cümle âlem bir vücûd bir baş
olmuş. Derviş cûşa geldi heman bu iki beyti söyledi eydür.
Âlem küllî vücûdumdur vücûdum
Özüm özüme kıluram sücûdum
Özüm özüme söylerem sözümi
Özüm şeyhüm özümdür hem mürîdüm
Derviş ki bu sözi didi. Kendi özine fikr eyledi. Otururken yine uykusı
geldi. Başun yire kodı yatdı uyudı. Bu kerre yine Derviş düşünde gördi ki Yir
ü gök cümle âlem bir hırkadur ki kendinün üstinde şöyle bir hırka Sad-hezerân
dürlü vasla renk renk var. Derviş anı gördi. Bu hırka eskimekden, yini olmakdan fâriğdür. Derviş fikr idüb eyitdi: “Kepenegüm sökülmekden, dikmekden
cânuma geldüm. Bu ne hoş köhne hırka olur. Bu benüm elüme girdi. Bu hırka
ne yini olur, ne eski olur. Kendü hırkamı çıkarub, bunı arkama giyeyüm” didi.
Fi’l-hâl kendü arkasında olan hırkasın çıkarub şöyle kodı. Anı arkasına geyüb
bakdı. Teferrüc eyledi. Gördü ki bu hırka da vaslalarun her rengi kişiyi sad-hezerân dürlü kişiyi sad-hezerân dürlü hayâle bırakur. Derviş fikr eyledi. Bu
gördügi düşleri ve başundan giçen işleri dahı avladığı kuşları, vâki olan hikâyetleri, gözledügi tuşları (yol-cihetleri) taaccüb iderken, nâgâh Derviş bakdı
gördi ki; ırak-yakin, derd ü derman, yahşı yaman, bir şîşe içinde bizüm Hâce-i
nasr bâzirgan dükkânunda şöyle durmûş anı gördi. Derviş eyitdi:
“Bu ihtilâfdur. Aceb bu kendü kendüye mi geldi? Yohsa sâyyâdlar mı ola?
Yohsa benüm kuş avladugum gibi avladılar mı?” dedi. Derviş bu fikr içinde
iken nâgâh bakdı gördi ki özini Hıta vü Haten milkinde Süleyman Peygamber
av salmış ki meger bu mişki olan geyiki avlaya. Anı göricek Derviş dahı bir
hoş yire geldi oturdı. Anı teferrüc eyledi. Süleyman Peygamber dahı avlayub-şikâr iderken Dervişün katına geldi. Selâm virdi Derviş “aleykü’s-selâm”
didi. Eyitdi: “Bu kadarda ne avlarsun Sultanum?”dir. Süleyman Peygamber
dir ki;
“Geyik avlaram” dir. Derviş eydür:
“Nice geyikdür avladıgun?” dir. Süleyman Peygamber eydür:
“Şol miski olan geyiki avlaram” dir. Bu kadar da Derviş gördi sahrâda
bir köçek otlayub gezer. “Şol mıdur avladıgun geyik?” dir. Derviş Süleyman
Peygamber’e gösterdi. Süleyman Peygamber bakdı gördi ki istedügidür, “hây
budur tiz avı baglan, yolları tutun koman” dir. Kavga peydâ oldu. Ol geyikün
üstine -ardınca yüridiler gitdiler. Anı tutmaga kasd itdiler. Geyik dahı kendi
hâlinde ol sahrâda otlayub gezerken kulagına âvaz bir ses irişdi. Başun kaldurub bakdı gördi. Avcılar kasd eylemişler. Kendüyi tutmaga gelürler. Heman
bir kerre turdugı yirden sıçradı kaçdı. Yüridi. Bunlar dahı anun arduna düşüb
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kogdılar. Ol sahrâda aşağı yukarı bu geyikün ardınca çok çalışdılar, tutumadılar. Kaça kaça Geyük dahı yorıldı. Derviş’ün durdıgı tagdan yana kaça geldi.
Derviş’e yakın geldi. Derviş’ün katına geldi. Gölgesine irişdi. Nâ-bedîd oldı.
Derviş dört yana bakdı, geyiki görmedi. Fikr idüb eyitdi.
“Ne aceb ol geyik bu sahradan kaçub bu taga geldi ben teferrüc ider idüm.
Ol benüm gölgeme geldi, nâ-bedîd, nâ- peydâ oldı. Kanda gitdi?” diyüb kendi
etrafun tecessüs eyledi. Nesne görinmez. Kavga galebe iderek sürdiler. Ol geyikün ardınca taga çıkdılar. Derviş’ün katına geldiler.
“Geyik bunda geldi” diyü ol yana bu yana bakdılar, geyiki göremediler.
Derviş’i gördiler. Eyitdiler:
“Bunda heman Derviş var, dahı kimesne yok. geyik kanda gitdi” didiler.
Dervişe haber sorarlar. Derviş dört yana bakdı ve kulak urdı gördi ki bu geyik
ün ayagı takıldı, sesi öz vücudından gelür. Hiç tınmadı. Anlar bir dahı söylediler. Kavga galebe eylediler. Derviş ol kavgadan belinledi. Uyandı başun
yirden kaldurdı. Gözün açdı gördi ki tek ü tenhâ heman özidür. Dahı kimesne
yok. Derviş cûşa geldi, bu beyti söyledi. Eydür:
Benem ferd ü vâhid fâil-i mutlak
Benem cümle gönülde sırr u mu’lak
Benem bâtın olan cümle zâhirde
Benem mellâh benem muhit ü zevrâk
Derviş bu sözi söyledi yine yatdı. Rahmanî düş ise yine görine didi. Uyudu. Yine düşinde gördi. Bu geyik kendi vücûdındadur. Süleyman Peygamber
eydür:
“Derviş geyik’i getür!” Derviş eydür:
“Ben avumı sana niçün vireyüm? dir. Ol benüm avum şikârumdur” dir.
İkisi gargaşaya düşdiler. Süleyman Peygamber Derviş’i tutdı. Derviş dahı anı
tutdı. İkisi birbiriyle mücâdele iderken nâgâh bu hâl içinde iken anı gördiler ki
ol efdâl-i mah-lûkat ve mefhar-ı mevcûdât Habib-i Huda Muhammed Mustafa
Salla’llâhu Aleyhi Vesellem Hazretleri irişigeldi. Bunların hâlün gördi. Derviş ki Resul Hazretlerün gördi Şermend oldı. Süleyman Peygamberi muhkem
tutdı. Mecal virmedi. Ol mahalde iken Derviş uykudan belinledi, uyanıgeldi.
Gördi ki düşidür. Serâgâz eyledi bu iki beyti söyledi. Eydür:
Benem hall (u) benem müşkil dirler
Benem yolcı yol u menzil ki dirler
Benem sarraf benem lü’lü vü altun
Benem kıymetlü gevher kân ki dirler.
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Derviş ki bu sözi söyledi. Kendi özine fikr eyledi. Nice düşdür benüm
gördügüm Hıta vü Hotan mülkine irdi. Kim Süleyman Peygamber ile muâraza
kıldugum ve ol mişki olan geyiki buldugum. Ne hâl ü hayâldür ki uyandum
gördüm. Ne geyik var ne sahra var.
Leyse fi’ddârı gayrinâ deyyâr. Kimesne yok. Tek ü tenhâ kendözidür.
Şimdi Derviş bu şiiri eydür:
Benem hal (u) benem müşkil dirler
Benem yolcı yol u menzil ki dirler
Benem pût-hâne’de Kabe’de maksûd
Benem yolcı yol u menzil ki dirler
Derviş bu sözi söyledi. Bu cümle gördigi düşlerün hayâllerün fikr eyledi.
Aceb benüm bu gördüklerüm vâkıa mıdur yohsa vâki midür? Ne hâl ne hayâldür? Bana bir kimesne olsa ki bu gördügüm düşün tâbirün haber virse. Bilsem
müşkilüm hall olsa ki dir. Fikr idüb özine yörindi. Bildügi cümle gördügi öz
hayâlidür. Kendi öz vücûdundan gelür. Dahı kimesne yokdur. Hemân kendü
vücûdınun hayâlidür. Yine kendüye tesellî virüb bu şi’ri bünyâd idüb söyledi.
Hak’a minnet ki hall oldı bu müşkil
Bir oldı ma’nîde Sultan ile kul
Benem cümle şeyün fikri hayâli
Benem sâkî benem şîşe benem mül
Derviş ki bu şi’ri söyledi. Gözlerün uykuya galebe eyledi. Yine başın yire
koyub yatdı. Uyudı. Bu kerre gördi ki kendü Mısır Camii içindedür. Cümle
âlem burada cem olmışdur. Cümle âlem anda gelmişler her biri kendü işine
meşgul olmış gördi. Derviş ki Mısır Camii’dür. Ve sevâd-ı âzam’dur. Heman
gönli cûşa geldi. Bu şi’ri dahı bünyâd eyledi. Eydür:
Zehî cânum zehî menzile irdüm
Zehi hâl o levh-i müşkile irdüm
Niye irdümse bu iki cihanda
Heman ol Sultân ile bile irdüm.
Derviş bu sözi söyledi, uykusundan belinledi. Gözün açdı bakdı. gördi.
Ol Mısır Camii ve sevâdü’l-âzam kendi vücûdı içinde görünür. Fikr idüb eyitti: “Ne aceb hâl ü hayâldür. Ben bir zaman var idüm. Mısır camii içinde idüm.
Hâlâ şindi Mısır Câmii sevâdü’l-âzam benüm içimde görünür. Aceb bu vâki
midür, yohsa vâkıa mıdur? Ben bu ahvâli kimden sorayum” dir. Fikr iderken
nâgâh sag yanuna bakdı gördi bir çarşu galabalık ve gavga alub satarlar. Derviş tiz oturdıgı yirden ayak üzerine turıgeldi. Pârsâya niyet kıldı, bel bagladı.
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Zenbilün boynına takdı, keçkülün eline aldı sürdi. Ol çarşu içine geldi bu şi’ri
eydür:
Kadîr-i ber-kemâl ki sen hâzırsın
Nazîrün yok âlemde bî-nazîrsin
Benem ben sen didigümden murâd
Bu ya’ni ki ben degülem sen habîrsin.
Derviş evvel Tanrı ismün dile getürdi. Bir kerre “Yâ Allah” didi. Meger
ki Kassâb-ı Cömerd dükkânı idi. Dervişün ism-i Hakk’ı zikretdigün Cömerd
Kasab işitdi. Eydür:
“Hey Derviş senün bu denlü kudretün-kuvvetün var mıdur ki bu adı anarsun?” didi. Derviş anı işidüb bu beyti eydür:
Benem ol ki kamuda yoldaş oldur
Kamu başdagı sevdâya baş oldur
Ben anda gizlüyem kim şol falânı
Hakîkat selîm oldur serkeş oldur.
Derviş bunı didi. Dükkân önünden giçdi yüriyivirdi. Andan dahı ilerü
vardı. Bir azîm ma’reke gördi. Halk bir yire cem olmışlar. Âlem-i Dünyâ bir
araya gelmişler. Derviş sürdi geldi. Ol ma’reke içine girdi. Bakdı gördi ki
Sultanun dîvânı durmış yemîn ü yesâr âreste olmış. Çavuşlar yirlü yirinde
durmuşlar. Cümle yaradılmışlar eşyâ anda gelmişler dükeli Sultan divânında
cem olmışlar. Derviş dahı ol arada irişdi, bakdı, nâgâh Sultanı gördi. Her birisi
Sultan ile hûş. Bu hâl içinde ihtiyârı kalmadı bunı didi.
Selâm olsun eyâ Sultan-ı Ekber
Hakîkat ma’deni kıymetlü gevher
İnâyetün kamuya dest-gîrdür
Ki lütfun cümleye delil ü rehber
Derviş dahı bu sözi söyledi. Sultanun kulagına degdi. Bakdı gördi ki
müsâfir dervişdür. Sultan dahı Derviş’e eydür:
Aleyk es-Selâm ey Derviş-i miskîn
Kamu kul bütün cümle işi çîn
Müberrâ cümle hayâlden ki gümândur
Hakîkatte yakîn Sultâna emîn
Derviş ki bu sözi işitdi. Uyanıgeldi. Gönü cûşa geldi bu şi’ri didi. Eydür:
Şükür gördüm seni iy Şâh-ı Sultan
Yüzündür cümleye Kıble-i İman
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Sâyen altında cümle şey sâkindür
İşün dâim kamuya lütfu ihsân
Derviş ki bu sözi söyledi. Sultan dahı cûşa geldi. Eydür:
İy yüzi kutlu sözü tatlu Derviş
Hakîkat cevheri devletlü Derviş
Dâne pirinç görünce hoş tabakda
Kagan Arslan gibi heybetlü Derviş
Derviş dahı bu sözi işitdi. Cûşa geldi. Bunı didi eydür:
Eyâ Sultan ki ebed Kadîmsin
Bu cümle iş içinde sen Hakîmsin
Virürsün maksûdun cümle Tâlibe
Senün işün keremdür sen Kerimsin
Derviş ki bunı didi. Sultan dahı şevk ile Derviş’e dir ki:
Beri gel otur iy Derviş-i müfred
İy hikmet deryâsı gevher-i vahdet
Âşinalara bî-gâne degilsün
Biliş ile bilişsün yâd ile yâd
Derviş ki bu sözi işitdi. Geldi oturdı. Sultana duâ eyledi. Eydür ki:
Eyâ Sultan ki sen ihsân idersin
Kamuya ser-beser yeksân idersin
Denizi sakladun katre içinde
Güneşi zerrede pinhân idersin
Bu sözi ki söyledi. Derviş anı gördi ki o zaman nimet çekildi. Cümleye Pâdişâh hânenden nevâle geldi. Derviş anı teferrüc eyledi. Bakdı gördi ki
cümle yaradılmış eşyâ kadirlü kadrince kısmetin aldı ve her biri kendi kısmetine gönli tesellî oldı. Derviş şâd u ferah oldı. Gözi gönli pür-nûr ile toldı.
Şimdi bunı didi:
Garibem kimsenem yokdur cihânda
Bî-nişân olmışam cümle nişânda
Beni ister kamu tâlib olanlar
Küllî zamân-ı ahvân-ı mekânda
Derviş ki bu sözi söyledi, ol saat uykudan uyanıgeldi. Gözün açdı bakdı
gördü ki sabah olmış, ırak-yakîn, gice-gündüz cümle yiksân olmış. Kendü
yalınız tek ü tenhâ, “leyse fi’d-dârı gayrinâ deyyâr” kendüden gayri kimesne
yok, Heman kendi özidür. Ol düşinde gördigi hayâlleri fikr eyledi. Bu ne hâl-
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dür diyü fikr içünde nâgâh Derviş’ün gözlerine yine uyku geldi. Yine yatdı,
uyudu. Bu kerre gördi kim çehâr-ı anâsır ve şeş cihet fi’l-cümle mu’în görünür. (Cümle cihân âşikâre gördügi düşidür) ve gördügi kendi vücûdunun
gölgesidür. Kendüni bu vücûd içinde sultan gördi. Her cihetine bakdı gördi ki
hükm kendünündür. Bu kez şevk ile eydür:
Şükür kim emîn oldum her hayâlden
Bu fevk ü taht u yemîn ü şimâlden
Bu sen ben sende yâ bende dimekden
Fârig oldum şükür bu kîl u kâlden
Derviş ki bu sözi didi. Uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Nâgâh. gözün
açub bakdı. Cümle âlem kendünün yüzüne karşu sücûd eylerler. Derviş eydür:
“Canum bunlar niye sücûd iderler” didi. Fikr eyledi. Kendözine yörindi.
Bakdı gördi ki kendünün vücûdı bu cihandur. Kim yüzbin bu cihan gibi nesne
anun her köşesünde yiter gâib olur. Her nesne ki bu cihânda vardur. Min küllî
kendinün vü- cûdunda mevcûddur. Bu hâli gördi. Derviş hayrân kaldı. Eydür :
“Canum ben bir zaman bu cihan içinde idüm, bu cihan benüm içimde
görinür” didi. Derviş şevk ile cûşa geldi. Bu şi’ri bünyâd eyledi. Eydür:
Cânım bu cümleye nüsha mıyam ben
Kamuda şûr-ı ışk kavga mıyam ben
Kamu gönüllerün fikr ü hayâli
Kamu başlardaki sevdâ mıyam ben
Derviş ki bu sözi söyledi. Bakdı bu cihan sûretlü görünen hayâllere küllî
kendünün vücûdunun gölgesi imiş. Cûşa geldi. Bu şi’ri bünyâd eyledi. Eydür:
Benem cümle vücûd içindeki can
Benem küllî sıfat her dürli erkân
Benem Leylî benem Mecnûn ki dirler
Benem ol ki özüm özüme hâyran
Derviş ki bu sözi söyledi. Uykudan belinledi. Uyanıgeldi. Gözün açdı
bakdı gördü ki kendüyi Şamakı şehrinde bir Külhân bucagında yatur buldı.
Hemen bayagı Derviş’dür yir-gök dahı fi’l-cümle yirlü yiründe bayagı gibi.
Ol vakt eline Divit-kalem alub kâgıt üzerine başundan geçen sergüzeştleri ve
gördügi düşleri, vâki olan işleri yazub mufassal bir kitab eyledi. Bu kitab içinde yazmış ki ben bir dervişem. Bu cihana geldüm. Uyukladum. Düş gördüm
sayıkladum. Düşümde her ne ki gördümse ve her niye irdümse bu kitab içinde yazdum. Âkillere sorun. Size bu düşün ta’birün haber virsün. Bu söz ne
dimek oldugun ol bilür. Ârifler manasın söylesünler. Bir hoş ayân ve beyân
eylesünler. Zira ki ben bu sözi söyledüm. Kim vâki, kim vâkıadur. Amma bu
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sözün ma’nisi ne dimek olur? Âkıllar anlar, ahmaklar tanlar, müştaklar cân
ile dinler Ârifler derûndan inler. Câhiller döşüne banlar. Uçuklular belinler,
cinnîler sıçrayıvirirler.
Va’llâhu a’lem vü ahkem
Geldi ışk vücûdumı kıldı helâk
Işkıla gönlüm içinden gitdi jenk
Âh itsem tütünümden göynür felek
Ceşmümün çeşmesinde göyünür melek
Akla dime bu sözi can söylesin
Sultanun sözüni Sultan söylesin
Hakîkat cümle âleme hak dîn
Bu sözi kâmil insan söylesin
Işk ile tabl-ı melâmet çalagör
Dünyâ murdârdur elünden salagör
Pûteye düşmek dilersen okını
Ma’ni-yi ma’nâ bilenden alagör
T e m m e t H. 907/M. 1501.
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Bismi’llâhi’r-Râhmani’r-Râhim
Gofte-i Risâle-i Vücûd-nâme Hazret-i Kaygusuz Abdal Sultan Kuddise
Sırrahu’l-azîz:
Elhamdüli’llâhî rabbi’l-âlemîn ve’s-Salâtü ve’s-Selâmü alâ nûrî seyyidinâ ve âlihi ecmâin.
Mî-dânî: Pes erenler bu fakîr dahı bulunan âşikana yâdigâr eyledüm.
Emânet irşâd içün Allah eyva’llah. Ma’lûm olsun ki evvelâ âdem ki; kudret-i
Hakk’ıla ana rahmine nice düşer ve nice vücûda gelür ve nice rûh virilür ve
nice dirilür ve anadan nice ırar. Ve âdem de kaç burç vardur ve nice hâsıl olur
ve kevâkib nice ider ve âdemün zâhirinde ve bâtınında hâsiyyeti nicedür ve
kaç rûh vardur ve anâsır-ı erbaa niye tâbidür ve kaç nefs vardur ve nice gelür
ve âleme nice giçer ve kuvvet nelerinde olur ve hâsiyyetleri nicedür ve ahvâl-ı
âlemi var mı âyan ve beyân idelüm: Kavlehû Taâlâ:
“Velakad-halakne’l-insâne min sülâletin min tînin. Sümme cealnehü nutfeten fî-kararin mekînin. Sümme halakne’n-mutfete ‘alagaten fe-halagne’l-alagate muzfaten fe-halagne’l-muzfate izâmen fe-kesefnâ’l-izâme lahmen sümme enşe ’nehü halkan âhare fe-tebâreke Allahû ahsenü’l-hâlikîne.”389
Pes imdi ol nutfe ki ananun rahmine düşer:

389

Mü’minûn Sûresi, Âyet 12 -14 : “And olsun biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir hülâsadan
yarattık. Sonra onu sarp ve metin bir karargâhda, bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan
pıhtısı haline getirdik, derken o kan pıhtısını bir çiğnem et yaptık, o bir çiğnem eti de kemik(ler)e bilâhire onu başka yaradılışla inşâ ettik. Sûret yapanların en güzeli olan Allah'ın
şânı (bak)» ne yücedir”.
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Evvelâ Zuhal terbiye ider kan olur,
Sâniyâ Mirrîh terbiye ider et olur,
Sâlisâ Zühre terbiye ider kemük olur,
Râbiâ Şems terbiye ider rûh olur,
Hâmisâ Utârid terbiye ider hareket hâsıl olur.
Sâdisâ Kamer terbiye ider vücûda gelür,
Sâbiâ Müşteri terbiye ider cihâna gelür.
Ve dahi gökde on iki burç ki, dokuz felekdedür. Âfakdür. Elfimde dahı
mevcûd durur. Anları dahı âdemde ayân ve beyân idelüm:
Evvelâ Baş: burc-ı hamel dür.
Ve Alun: Seratandur,
ve Boyun: Sevrdür,
ve El: Cevzadür,
ve Gögüs: Eseddür,
ve Göbek: Mizândür,
ve Bût: Kavsdür,
ve Kâsuk: Sünbüledür,
ve Zeker: Akrebdür,
ve Dizler: Cedydür,
ve Baldurları: Delvdür,
ve Taban: Hûtdür.
Âdemün bâtınında Kevâkib-i Seyyâreye müşâbih olan yirleri dahı âyânbeyân idelüm :
Şems : Akcigerdür,
Kamer : Karacigerdür,
Müşteri: Yürekdür,
Mirrîh: Öddür - Bögrekdür,
Zühre : Dalakdur,
Zühal : Dimagdur,
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Utarid: Deridür.
Ve âdemün zâhiründe ve bâtınunda olan hâsiyyetleri dahı beyân, âyân
idelüm:
Zâhiründe olan budur ki:
Evvelâ budur ki burnundan nefes alur virir ve ten rahat olur,
İkinci aguzdur ki her nutuk andan çıkar (gelür),
Üçînci eldür ki anun ile ki her kârı işler (anunla eyler),
Dördinci kulakdur ki her sadâyı işidür,
Beşinci gözdür ki her nesneyi görür,
Altıncı ayakdur ki her mahalle gider,
Yedinci oldur ki kuvveti buyurur.
Ve âdemün bâtınunda olan hâsiyyetleri beyân idelüm:
Evvelki hayâl,
İkinci akl,
Üçinci fikr,
Dördinci fehm,
Bişinci hıfz,
Altıncı vehm,
Yidinci zabt.
Ve âdemde rûh dörtdür:
Ve âdemde ki rûhları beyan idelüm:
Evvelki : Rûh-ı nebatîdür ki suya tâbidür.
İkinci : Rûh-ı hayvânîdür ki yimek yimege tâbidür. Yimek kuvvetidür ki
Turâba tâbidür.
Üçinci : Rûh-ı insânî’dür ki ‘ışk’a tâbidür. ‘Işk suya ve
ateşe tâbidür.
Dördinci : Rûh-ı melekîdür ki Kudret-i Hakk’a Yile tâbidür.
Yil rûhun gıdası gibi vâki olmuşdur.
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Âdemde olan nefsün dört mertebesini beyân, âyân idelüm:
Evvelki : Nefs-i Emmâredür ki ateşe tâbidür, Azrail’e müşâbihdür,
İkinci : Nefs-i Levvâme’dür ki suya tâbidür, Mikâil’e müşâbihdür,
Üçinci : Nefs-i Hânikâ’dur ki Yile tâbidür, İsrafil’e müşâbihdür,
Dördinci : Nefs-i Mülhime’dür ki topraka tâbidür, gelür ve geçer,
Cebrâil’e müşâbihdür.390
Dört vech
Âdem, evvelden âhirine dek dört vech üzre gelür ve geçer. Anı beyân ve
âyân idelüm :
Evvelâ : Oglanlıkdur ki üç ay bahara müşâbihdür,
İkinci : Yigitlikdür ki üç ay yaza müşâbih’dür,
Üçinci : Kırgıllukdur ki391 üç ay güze müşâbihdür,
Dördinci : Pîrlükdür ki üç ay kara kışa müşâbihdür.
Dört Melek
Ve dört Melek âdemde bu sıfat ile mevsûf ve mevcûddur.
Evvelki : Kulak Mikâil’e müşâbihdür,
İkinci : Göz Azrail’e müşâbihdür,
Üçinci : Burun İsrâfil’e müşâbihdür,
Dördinci : Dehân Cebrâil’e müşâbihdür.
Ve âdemün başı arşdur ve cesedi kandildür ve rûhı nûrdur ki her biri
bedene hayat virür.
Âlemde:
Kara kış Şerîat gibidür,
Yaz Tarîkat gibidür,
Güz Ma’rifet gibidür,
Bahar Hakîkat gibidür,
390

Üçinci : Nefs-i mülhime’dür ki yile tâbidir, Cebrail'e müşâbihdür. Dördinci: Nefs-i hatınıyye’dür ki hâk'a tâbidür, İsrâfil'e müşâbihdür.

391

Kırgıl: Saçına sakalına ak düşmüş, kranta, yarısı ak, yarısı siyah olan sakal. Saça sakala ak
düşmek, olgunluk dönemi, Tarama Sözlüğü, C, IV, Ankara, 1969, s. 2504 - 6.
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Ve âdem dahı bu vech üzre gelür geçer,
Ana rahmi Şerîat gibidür,
Cihana gelmek Tarîkat gibidür,
Cihanda durmak Hakîkat gibidür,
Cihanda gitmek Ma’rifet gibidür.
Ve her âdem ki anadan togar kuvvet bulur. Yâni âdeme kuvvet anadandur.
Evvelki : Kudret eline gelür Su’ya tâbidür, (mâildür),
İkinci : Oglanlıkdur ki kuvvet ayağına gelür, hâk’e tâbidür mâildür.
Üçinci : Civandur ki kuvvet belüne gelür, âteşe tâbidür,
Dördinci : Pîrlûkdür ki kuvvet lisânuna gelür, yil’e tâbidür.
Dört Âlem
Ve âdemde olan dört âlem anları dahı beyân-âyân idelüm :
Evvelki : Âlem-i Nâsût Rûh-ı Hayvândur,
İkinci : Âlem-i Melekût Rûh-ı Sultanîdür,
Üçinci : Âlem-i Ceberût Rûh-ı Kudsîdür,
Dördinci : Âlem-i Lâhût Rûh-i Vâhiddür.
Âlem-i Nâsût : Dâire-i Hayvanât ve Nefsi,
Âlem-i Melekût : Makâm-ı Melek ve Dâire-i Kalb,
Âlem-i Ceberût : Kerbiyye-i Melâili’l-a’lâ, Dâire-i ’ışk, Makâm-ı Cebrâil,
Akl-ı kâmil,
Âlem-i Lâhût : Âlem-i Ulûhiyyetdür. İsmu’llah ve Resm ü Sıfat ve Nâ’t-ı
Semere-i Tarikât fenâdur. Semere-i Hakîkat bekâdür, Semere-i Ma’rifet atâdur ve ahd’dür. Fenâ kendözinden geçmekdür. Bekâ Hakk’a ulaşmakdur. Atâ,
Hakk’a varabilmek gibidür.
Sıfat Dörtdür:
Evvelki : Rûh-ı Nebâtî,
İkinci : Rûh-ı Hayvânî,
Üçinci : Rûh-ı İnsânî,
Dördinci : Rûh-ı Sâfî.
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Onsekiz Bin Âlem
İmdi onsekiz bin âlem ki dirler cümlesi Zât-ı Hakk’la sıfat cümle vâki
olmışdur. Anları dahı beyân idelüm:
Altı bini Nebâtâtdur ki yirlerden biter,
Altı bini dahı Hayvanâtdür ki zîr ü zemin biri biründen hâsıl olur.
Altı bini dahı İnsandur ki insana müteallikdür. Birü birinden ayrı gayrı
degildür.
Ve âdem cümle eşyanun yirde ve gökde her ne ki murâdı var ise cümlesinün güzîdesidür ve âyînesidür ve dahı:
Âdem, bir şehr-i azîmdür ki nice bin âlemler anda mahvolur. Ol şehr-i
azîmün oniki kapusı vardur. Bu âlemün oniki burcına mükâbildür. Ol kapılarun kimisi kapanur ve kimisi açılur ve kimisi gâh açılur, gâh kapanur. Bunlarda hikmet çokdur. Ana her akl irişmez. Bilmek murâd isteyen ehlüne mürâcaat
eylesün. Her şeyin miftâhı insân-ı kâmildür ve Ademün:
Başı

: Tâc-ı Devletdür,

Alnı

: Nûr-ı Hidâyetdür,

Kaşı

: Âlem-i Kudretdür,

Gözi

: Nûr-ı Vahdeddür,

Kulağı : Pâk-ı Nübüvvetdür,
Burnı

: Yol-ı Cennetdür,

Ağzı

: Kelime-i Şahâdetdür,

Gönli

: Mihr-i Mahabbetdür,

Gögsi

: Kur’an-ı Hikmetdür,

Eli

: Kudretu’llahdur,

Ayağı

: Kuvvetu’llahdur,

Cemâli : Hikmetu’llahdur.
Sag ve sol Kirâmen Kâtibin ona nasîb irdi.
Adem’ün vücûdı, aslında yigirmi sekiz hurûf üzre yaradılmuşdur:
Âdemün : Başı arşdur ve Nokta-ı Bâ’dur ve
İki Kaşı, biri Fâ’dur ve biri Kaf’dur ve
İki gözleri, biri Ayn’dur ve biri Gayn’dur ve
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İki Kulağı, biri Zâl ve
Çenesi, Cim’dür ve
Gerdanı, Ta-Sin-Mim dür ve
Burnı, Elif’dür ve
Dudağı, Te’dür ve
Üst Dudağı, Be’dür ve
Sag kolı, Ha, Mim, Ayın, Sin, Kaf, Elif-Lam-Mim- Sad, Elif-Lam-Ye-Sin.
Sol kolı, Ke-Fe- He- Ye-Ze, Ayn-Sad, Âl-i İmrân, Ha-Elif-Hı,
Sag bilek parmakları, İsmu’llah’dur, ( ) اسمالله
Sol bilek parmakları, Yâ-sîn
Sag yanı, Sâd,
Sol yanı, Dâd,
Sag memesi, Vav.
Sol memesi, Hâdür,
İmân yiri. Mimdür,
Sag bacağı, Ta Sin Mimdür,
Can yiri, Kaf’dür,
Gönül yiri, Nümûm’dur. Mîzân’dur.
ْ َ) ن
(والقَلَ ِم و ما ي ْسطُرُون
Açık bacagı, Lam Elif, ikisi birdür,
İki Kumbarlık, biri yuvarlakdur Se akrebdür,
İki ayağı, biri Tâ, biri Zâ’dur.
Mürşid-i kâmil’e mürâcaat oluna ki, bu sırra vâkıf olasın ve dahı
Âdemün Vücûdunda:
Üç yüz altmış altı damarlar vardur.
Yidi yüz yitmiş yidi Sinir vardur ve
Dört yüz kırk dört pâre kemük vardur.
Alemde az çok her ne ki var ise âdem de dahı aynı ile vardur. Ve mevcuddur ki evvelâ âdemde ne vardur ki âlemde ne yokdur?
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Âdemde Olanlar:
Âdemün göbeğinden yukarı boğazına varınca yidi kat gök mukâbelesindedür ve girü göbeginden aşağı dizine varınca yidi kat yir mukâbelesindedür.
Resûlu’llah Sallallâhu Aleyhi Vesellem buyurur ki;
”El mü’minü mir’atü‘l mü’min”392 Tanrı’nun adı mü’mindür. Âdemün
adı dahı mü’min ve mü’minedür, nâilesi olmışdur. Bu Hâdis-i Şerif’ün hayli
mânâsı vardur. Ehline ma’lumdur. Ve Zât-ı Hak sıfatıdur. Ve eşyâ dahı külliyen sıfat mevcuttur. Hayy ü mahvîdür. Ve zât bâkidür ve gerçi zât sıfat ile
görinür. Vücud vâcibdür ki vücûd-ı vâhiddür ki Hak’ dur.
“Küllü şey’in hâlikün illâ vechehü”.393
Bu âlem kalanı mahvîdür. Ve dahı bunı beyân idelüm ki Halîk-i âlem bu
mânâda hayrandur. Bu arada tâlibe rehber gerekdür. Elbette kendi bildügiyle
rast gelmez. Tâlim gerekdür. Tâ ki kendünün hakîkatundan haberdâr ola ve
her ne ki vardur âdemde vardur. Kavlehü Taâlâ:
Ve alleme âdeme’l- esmâ’e küllehâ sümme aradahum ale’l-Melâiketi394 ».
Yâni âdeme Hak Taâlâ ismüni bildürdi.
Ve pes imdi cemî eşyanun hakîkati âlem-i âdemdür. ve âdemün hakîkati
Hak’dur. Çünki âdem cümle eşyânun güzîdesi oldı.
“Lâ cereme mazhar-ı zâtu’llah”395 oldı. Ve hakîkat Muhammedü’l-Mustafa ve (Ali) oldı. Sûretden zuhûr eyledi ve Hak’un birligüne ol suretle beyân
eyledi. Zira biri Mürşid’dür biri Rehberdür ve âlem halkuna dahı bildürdi. Ol
Kelâm-ı Hakk’ı Hak zâhir kıldı ve mahbûb-ı Rahmân oldı. Ve sâlik bir makâma irişür ki aynı tevhidi ayne’l-yakîn Hakka’l-yakîn görür. Hazret-i Hak’dan
Tanrı Taâlâ Hazretleründen gayrı eşyânun vücudı Hakk Taâlâ’nun vücûdında
mahvolur, Heman Hak kalur. Zira eşyâ fânidür ve hem baki oldur ki dâim
kâim oldur. Mutlak Hâlik lem-yezâl’dür. Ve âlem benüm iledür ve bu âlem
olmazdan evvel onsekiz bin âlem içinde Hak Celle ve Alâ kamış içinde şeker,
şeker içinde lezzet ve kil içinde âb gibi vâki olmışdur. Bilâ-teşbih eğer Hakk
aradan götürülse bu onsekiz bin âlem içinde bir kul kalmazdı mahvolurdu
Nitekim Resulu’llah Sallallahu Aleyhi Vesellem

392

“Mü’min Mü’minin aynasıdır”. Muhammed bin Abdullah es-Sehâvî, el-Mekâsıdu’l Hasene, Kahire 1956, s. 439, Hadis Nu: 1228.

393

Kasas Sûresi, âyet 88. “..Ondan başka her şey yok olacaktır, hüküm onundur.”

394

Bakara Sûresi, âyet 31 “... Ve Âdeme bütün isimleri öğretti, sonra eşyâyı Meleklere gösterdi...”.

395

“İnsan, Allah’ın bizzat tezâhür ettiği cisim oldu,..”.
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“Yûcid en lâ tecellâ gayru’llahi leyse şey’ün fi’l Hakîkati illa’llâh”396
Yâni Tanrı’dan gayri hiçbir şey görünmemek gerekdür. Anun içün bir şeyün
heman vücûdı yokdur. Hemân hakikatde Tanrı vücûdı vardur. Vücûd-ı Kadîm
“Lem-yezâl”dür ki bu kârhâneyi “Kâf ile Nûn”dan bünyâd eyledi ve cümle
varlık yirlü yiründe karar eyledi ve her şey kendi kârına meşgûl oldı. Ve bu
kârhâne’de görinür illâ kâr-gîr görinmez kandadur ve bilinmez ve her şey hayrân ve mütehayyirdür ve her an diger gün ve mütegayyir kalmışlardur ve dahı
biri birleründen istifsar iderler:
“Eyâ Hak kanda ola?” dirler. Maksûd kandadur bilmezler. Ve gökde olan
mahlûk yire nazar iderler “aşagıda mı ola?” diyü.
Yirde olan mahlûk göge nazar iderler ki yukarıda mı ola? diyü. Cümle
eşya tâlib ve râgıb olur. “Elestü birabbiküm”397 deminden tâ Âdem Peygamber Aleyhisselâm zamanına dek şöyle hayretde kaldılar. Şey-i vahdedden tâ
Âdem Aleyhisselâm zamanına dek şöyle hayretde kaldılar. Ol dem ki Âdem
Aleyhisselâm “ketm-i adem”den “sahra-yı vücuda” geldi ve bu “kârhâne”yi
gördi. Yukarı bakdı gögün nihâyeti yok. Aşagı bakdı yir katı nihâyeti yok.
Hayrân ve sergerdân kaldı ve bu hayretlik içinde başına hezâr-ı neccâm geldi.
Bu yâreye çâre bulınmadı. Gitdikçe derdi ziyâde oldı ve bâ’dehû yüz yigirmi
dört bin Peygamberân geldiler ve kendilere her biri mümkün oldukça haber
virdiler ve bu “kârhâne” sâhibinün ismin bilmek babında cidd ü cehd eylediler. Temyizde ve teşhisde bir şeye kanâat bulamadılar ve bir şey’e mevkûf
olmadılar.
Tâ kim Hatemü’l-Enbiyâ Muhammed Mustafa Salallahu Aleyhi Veselem
geldi ve bu “kârhâne”nün aslını ve fer’ini beyân eyledi ve mu’ciz-kelâm ile
şöyle eşyâ-yı küllîye hayat buldı. Sivâ ile işâret buyurdı ki;
‘hâne sâhibinün ismi üç hurûf iledür. Biri ayn ve biri ye dür. Ve anun
ne evvelinün evveli var ve ne âhirinün âhiri var” buyurdı. “Külliyen evvelün ve âhirün’ eşyâ ve mahlûkât ins ü cin cümleye peygamber oldı ve cümle
mahlûkât ve mevcûdât bu hayra rızası oldukda anun kullugun emrini işlemek
kabul eylediler ve anlara külliyen, hayat virdi. Hak Resulu’llah Sallallahu
Aleyhi Vesellem bizüm oldı ve burada guft ü gu çokdur. Bu mânâ ile gizlü
“kârhâne”yi düzen kendüni içinde gizledi.
“Va’llahû bi-külli şey’in muhîtan”398 ve bu mâ’nâyı beyân ideyüm: Çünki
nişân dahı eşyâ içünde bulundı.
396

“Allah’dan başkasının tecellî etmemesi icâb eder…”.

397

“Araf Suresi, âyet 172 ‘…Ben sizin Rabbınız değil miyim?’…”.

398

Nisâ Sûresi, âyet 126 “...Allah her şeyi kuşatır...”.
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İmdi her kim her şeyi görür Hakk’dan ayru nice görür. Bunlar Hak’dan
ayru degildür. Çünki Hak Taâlâ Hazretleri eşyâya “muhit” imiş. Yabanda aramanun aslı yokdur. Yabanda arayanlar bulmadılar.
İmdi eşyâda aramanun aslı budur ki delili “âdem”dür. Yâni “İnsan-ı Kâmil”dür. Çünki Hakk eşyâya “muhit” itmiş. Yabanda (babında) dahı hâsıl olan
noktada mevcûddur. Asıl budur. Delil “âdem”dür ve sıfat “âdem” sıfatıdur.
Ve zât-ı kadîm’dür. Ezelîdür ve ebedîdür, Tanrı’dur. Her mekânlar anundur ve
her gönül anundur ve sıfat ve hem âlem anundur. Hem şekiller ve hem varlık
anundur. Beyt:
Bir bâzâr kurdı ezelden her metâı koydı
Ol kendi aldı kendi satdı kendi bâzâr eyledi.
Ve “İnsân-ı Kâmil” benüm “mürşidüm” dimek ile mürşidi olmaz. Bizzat
Hak virmeyince. Zât-ı Hak tâ ki el virmeyince. Zira ki âdem hakikî kâinâtun
defteridür. Yirlerde ve göklerde her ne ki vardur âdem de mevcûddur. Bu
mânâları mâlûm idünüb bilmege belli ki “er” gerekdür. Zira Hakk sâde bir şey
ile bilinmez ve bulunmaz. Her bir şey ve her bir eşyâyı ve her bir dolu işler
ile bilmeyüb ve isbât eylemek gerek. Meselâ Hakk celle ve âlâ “gencîne”dür.
“Kalbü’l-mü’min hazinetu‘llah”399 ve hazinedârı “âdem”dür.
“Kalbü’l-mü’minü Beytu’llah”400 Mü’minün kalbi “Beytu’llah”dur.
“Kalbü’l-mü’minü arşu’llâh ve hazînetu’llah” dur. Mü’minün kalbi Allah’un arşı ve hazinesidür ve Cemâlu’llah’dur ve bakisin kalbi, Hakkı inkâr
ider.
Bu hâzinenün “genci” ademün vechinde yazılıdur. Bu hattı okuyan hâzineden haberdârdur. Meger kim âdem mecmuûdur. Gerçi her âdem bu hazinenün “gencî”le ve hattıyla memlûdur ve ma’mûdur. Lâkin özin bilmez ve
insan-ı kâmile ilişmiş degüldür ki gözin aça, özin görebile. Sultan iken kul ve
yohsul gezer. Âdem sûretinde olur. Fi’ili dîve benzer. Amma âdem vardur ki
âdem sûretinde gezer. Fi’ili sîreti nûr-ı mutlakdur. Kendi hakîkîden olmışdur.
Âdem mâ’nî olmışdur. Egerçi bu iki âdem sûretde birdür velî bunları fark gerekdür. Sûret-i âdemün koyub ma’nî-yi âdemün bulmak gerek. Andan kendü
hakikatini bilmek gerek. İnsan-ı kâmil oldur anun gibi âdem az vâki olur. Zira
kendüsin bilen arasında ve bilmeyen arasında fark çokdur.
Gel imdi Kaygusuz Abdal berü “küfr ü îmân” didükleri nasıl şeydür: Küfr
gizlemek, “îmân” bir şeyi ikrâr eylemek. Bu meydân bî-hakikat meydandur.
399

“Mü'minin, kalbi Allah'ın hazinesidir.”

400

“Mü'mînin kalbi Allah’ın evidir.” Bakınız: İsmâil bin Muhammed el-Adûni, Keşfu’l-Hafâ,
Haleb, C. II, s. 147, Hadis nu: 1884 - 1885.
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Burada Hak cümleye yegdür. Eger Hak dilemez ise bir şey vücûda gelmez.
Burada bir cümle insanlar birdür. Lâkin bilen ehliyle bilmeyen arasında fark
vardur.
İmdi bilmeyen kendüsinden, bilen dahı kendüsinden degüldür. Meselâ
bir “tıfl”ı mektebe vireler “elif” diyü okur. “Elif” bilür, ne didigüni bilmez bu
gibidür. “Birlik” Allah’da-dur. Hak Taâlâ buyurur:
“Elâ inne evliyâu’llahi lâ havfün aleyhim velehüm yahzenûn”401 öyle
olınca hiçbir şeyden fâide okumam ve hiçbir şeyden keyf eylemem. Ancak
Allah’ü azîmü’şşân ki bâlâda zikrolundı. Ol Tanrı’dan gayrıya meyl virmem,
zira bu mânâda dahı Tanrı “bir” degüldür. Çok Tanrılar vardur. Resulu’llah
Sallallahü Aleyhi Vesellem buyurdı ki:
“Küllü maksûdin mağbûdun.”402 Bir kişinün maksûdı ne ise mâ’bûdı dahı
oldur dimek olur. Zira özini bir mürşide irişdür. Gözin aç özin bak-gör heman
kul mısun, sultan mısun, gedâ mısun, şah mısun? Âdem sûretinde olub hayvan
gezme. Âdemün sûreti ve fi’li mutlakdur. Yâni hakikat olmışdur. Kendüsin bir
mürşide vir. Zira yolın sarfe olur. Menâzil-i kâmer’den biri ve ugradırsun. Var
ise nasibun alursun anı bulursun. Kavlehu Taala:
“Kul hel yestevi’llezine ya’lamûne ve’llezîne lâ-ya’lemûne.”403
Pes âdem kendüyi bilmek mücerred Hakk’ı bilmek gibidür. Ve yine Resulu’llah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurur:
“Men arefe Nefsehu fekad arefe Rabbehü.”404 Nefsini bilen Rabbını bilür.
Ve bu mânâyı dahı beyan ideyüm. Çünki bir kişinün aklı bu bahr-ı mânâ’ya
irdi, gavvâs oldu. Her cihete bakdı âzâd oldı. Elbette ol devleti bulur. Ve şeş
ciheti gördi ki kendünün gölgesi gibidür ve ol dem bildügi öz bahr-i muhîtdür.
Ve burada güft ü gû çokdur ve göz akl imân olur. Ve burada kişiye hidâyet-i
Hak kavî gerekdür. “Allahümme Yessir velâ tüassir.”405 Ve girü bu âlemün
sıfatına onsekiz bin âlem insâna müteallikdür. Onsekiz bin sıfatdur.
Altı bini Nebâtata müteallikdür.
Altı bini Hayvanâta müteallikdür.
Altı bini İnsana müteallikdür.
401

Yunûs Sûresi, âyet 62 : “İyi bilin ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”

402

“Bir kişinin maksûdı ne ise Mâ’bûdu dahi odur.”

403

Zümer Sûresi, âyet 9 : “De ki; Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu?...”

404

İsmâil bin Muhammed el-Adûnî, a.g.e., C. II, s. 361, Hadis nu: 2532.

405

Ahmed İbn Hanbel, Miisned, c. 1, s. 239, 283, 365, C. 33, s. 131, 209.
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Bunlar biribirine mahlûtdur. Ve biribiründen ayru degildür. Cümlesinün
dirlikleri hep birlikdür. Cümlesinün rengi vardur. Hakk Celle ve alâ cümlesine muhîtdür. Yir ferşdür, gök kubbedür. Ay ve gün çeraglarıdur. Ve yıldızlar
kandilleridür. Hak Celle ve alâ, âlemi ve âdemi yidişer kat halkeylemişdür. Ve
yidi eşyânun hâsiyyetünden zuhûra gelürler ve yine mahv olurlar.
Evvelâ ÂDEM ki yidi kat gök üzre halk olunmuşdur:
Evvelâ İlikdür,
İkinci Kemükdür,
Üçinci Sinirdür,
Dördinci Tamardur,
Beşinci Kandur,
Altıncı Etdür,
Yidinci Deridür.
Ve âlem dahı yidi katdur. Hikmetün Allah’dan gayri kimse bilmez. Bu
tertib özde kurulmışdur. Eleman burada lâyık olan budur ki bu eserleri görüb
müfessirîne şükr ü zikr ü tâ’at ü ibâdet oluna.
“İnna’llahe bi külli şey’in muhit”406dir. Gel gör ki aferîden gayri bir ferde
dilimizden elimizden ve fi’limizden fikr olunmaya. Evvel kalben ulu mü’min
ve muvahhid olurlar. Yohsa dilümüzden mü’min ve muvahhid geçinüb yine
dilümüz ve elümüz ile mahlûkı rencîde iderüz. Rast degüldür. Zira ki mahlûk
sıfat-ı Hak’dur. Çünki sıfat rencîde olur ise zâtı dahı rencîde olur.
“el-Aklu mîzânu’llah”.407 Çünki akl Allahû Taâlâ’nun terâzisidür. Gerekdür ki egri yola gitmeyüz. Hayr u şer fark ola, Eşyâ-yı mahlûk Hâlik’den ayrı
degüldür.
İmdi gerek biz dahı kangı fikr iderüz. Nitekim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu:
“Allahümme erinâ hakikate’l eşyâi kemâ hiye hakkuhâ”408 Yâni eşyâ-yı
hakikat benem kim taleb itmek her şeye gerek olur.
“Allahümma yessirlî”409 Zira eşyâ yir ü gök mahsûlidür ve eşyâ cesedler
tılsımıdur, âlem zât-ı Hak anlarun rûhıdur. Belki rûhun rûhıdur. Bir cesedden
406

Nisâ Sûresi, âyet 126 ; “... Allah her şeyi kuşatır...”

407

Akıl Allah’ın terazisidir. (Kelâm-ı Kibar).

408

“Allahım, mevcudatın mâhiyetini bize olduğu gibi göster”.

409

Ahmed İbn Hanbel, Müsned, C. 1, s. 239, 283, 365.
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ki rûh götürüle ve rûh-ı hakikat deryâsında yalnız başına mahvolur, cesed turabda mahvolur. Zira rûh yile tâbidür. Kan ateşe tâbidür. Yil ile ateş biri birüne
müştakdür. Ve et dahı suya tâbidür. Ve kemük türâba tâbidür. Ve rûh kendüsi
yil ile ateşe tâbidür.
Her âdem ki fevt olur rûh ervâh-ı âleme gider. Cesedi yire defn olur ki
anâsır-ı erbaa’dan hâsıl olmışdur ve andan hâsıl olur ve ateş ile bâd ulvîdür ve
âb ile hâk suflîdür ve bâd dahı oldur ki ulvîdür. Rûhla kan evvel gider ki yil
ile ateşdür ve rûh kan gibidür. Sonra et eriyüb su olur. Kemük çürür hâk olur
ki et su olur.
“Küllü şey’in yerci’u”410 bu mânâyı beyân idelüm. Ötesin Allah bilür ki
ilim anundur. Hükm anun ve hikmet anundur. Bu âlem-i halk iki kısımdur.
Onsekiz bin âlemi Allah bilür. Padişahlar âlemi iki kısımdur:
Biri sâhib-i tasarruf ki kutb-ı zâhirî,
Biri sâhib-i tasarruf ki kutb-ı bâtınî’dür.
Zahirî olan padişahlar ve vezirler ve begler ve agalar gibidür ki zâhiren
bu memlekete hükm iderler ve bunlardan altun ve gümiş vesaire esbâb-ı zâhiriyelerdür. İsteyüb ricâ eylesen virmege kâdirlerdür virürler.
Amma ki bâtından haberleri yokdur. Zira ki münâsebetleri yokdur. Anlar
ki sâhib-i tasarruf-ı bâtinîdür. Evvelâ biri “kutbul’l-aktâb”dur. Sâniyen üçlerdür.
Biri “Kutbu’l-âlem”dür ki velîlerün pâdişâhıdur. Ve sağında olan mürid
makbuldür. Ve solunda olan “Halife”dür. Ve ba’dehû yidilerdür ve dahı kırklardur ve üçyüzlerdür ve binbirlerdür. Ve bunlarun cümlesi bin üç yüz elli
neferdür. Bunlar dünyânun çâr kûşesini devr idüb anlara hükm iderler. Gice
gündüz yigirmi dört saat kutb-ı âlem dâima bu onsekiz bin âleme nazar eyler
her ne ki hayr ü şerri, fâide ve zarâr-i zuhûr eyler ise görürler. Sag yanunda
olan “mürîd” makbûl haber virür ve sol yanunda olan “Halife”ye haber virür.
Bunlara sırrını söyleyüb keşf ider anlarun dahı eli altında velîler vardur. Anlara emr iderler. Anlar dahı emr-i Hak her ne ise yirine getürürler. Âlemi, nizâm
üzre tutarlar. Emr-i Hak Celle ve alâ olmasa kat’iyyen çöpü çöp üstine komazlar. Dâima “kutbu’l âlem” nazar (hizmet) iderler. Ve ol “kutbu’l-aktâb”un
bu on sekiz bin âlemler ve yidi deryayı ve cemi semâvât ve arz yanunda bir
fâfûrî tabaka gibidür. Her ne ki olur anun emriyle olur. Zira Hak ile âlemi anun
feyzine teslîm idüb kutbu’l âlem nazarıdur ve her biri perverdigâr’un emri

410

Yâsin Sûresi, âyet 33: “Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah, münezzehdir”.
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üzredür. Şarkdan garba hükm iderler. Her ne ki olur ise, ne vardur ne yokdur
bilürler. Mededlerine ve emr-i Hak ne ise emr üzre iderler.
Bâtın erenlerinün hâli budur. Bunlarun hakikat hallerini Hak’dan gayri
kimse bilmez. “allâmü’l-guyûb”dür. Sûreta âdem çokdur. Âdem-i ma’nî bunlardur. Hakk’un hazînesi bunlardur.
“Yirde ve gökde her ne var ise âdem”dür. İşte yirün ve gögün “Halifesi”
“âdem”dür. Her ne ki istersen âdemde bulınur. Zira yirün ve gögün halifesidür. Hak Taâlâ Hazretleri Dâvud’a emr eyledi kim: Yâ Dâvud:
“Bismi’llâhir-Râhmani’r-Râhîm Yâ Dâvud innâ cealnâ ke halifeten
fi’l-ardı”411 bu mânâyı beyân idelüm. Hak île hükm ve hükümet âdem elindedür. Hak ile mektûmdur. Zirâ zâhirde ve bâtında yirde ve gökde âdemden eşref
vücûd yokdur. Adem makbûle’l-vücûd’dur.
Âdem’den şirîn nesne yokdur. Mazhâr-ı zâtdur. Sâir eşyâda bu kabiliyyet
bulunmadı. Yirde ve gökde olan, bu kabiliyyet bir eşyâda yâr olmadı. Ve hem
olmaz. Ve anun içün âdemün hâli cemî eşyânun üzerine mâlikdür. Ve hem
âlemdür. Ve hem hâkî birdür. Cümleye hükm eyler. Âdemün nihâyeti yokdur.
Âlem, âdemde sanki bir deryâdur ki nihâyeti yokdur. Ve kenarı bulınmaz. Ve
vâkıa’larına birşey irişmez. Ve yine ol giriyü ol bilür ki “mevlâsı”dur. Ve yine
ol seyr ü her-bâr (vücûdı dâima) anunla kâimdür. Her âdem, âdem degüldür.
Kabiliyetten ve korkudan özi büküldi. Zira gözi görür kördür. Kendüden gayriye habîr degüldür. Belki gördigün dahı bilmez hayvandur, münafıkdur ve
mel’undur. Bu âyet-i kerîme mütevafıkınca Kavlehu Taâlâ:
“Ülâ ike ke’l-en âmi bel hüm edallü..”412 Bunları dahı beyân idelüm. Bu
âlemde niceleri vurdur ki sûretleri insan, velî sîretleri hayvanlardan azılıdur.
Ve bu âlemde nice sûretler dahı hayvandur. “Bel-hüm edal”dür. İllâ ki anâsır
libâsını bırakınca bir âleme dahı düşerler ahvali anda ma’lûm olunmaya.
Bu mahalde gerçi söz çokdur. Velî “avamu’n-nâs” kârı değidür.
“Kullû men-nâse alâ kaderi ukûlihim”413 Bu mânâyı beyân ider sez çokdur. Muhtasar gerek anı ârif bilür. Dahı böyledür. Mânâ virür, böyle beyân ider
ve söz dahı çok olur,
”el-ârifü yekfi-yetü’l-işâretü’”414 ve dahı;

411

Sâd Sûresi, âyet 26: “Ey Dâvud, Seni şüphesiz yeryüzünde hükümrân. (halife) kıldık”.

412

A’raf Sûresi, âyet 179: “... İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da sapıktırlar...”.

413

İnsanlara akılları nisbetinde konuşunuz.

414

Arife işaret kâfidir, (Arife târif gerekmez).
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“el-ilmü noktatü ve ekserehâ câhilûn”.415 Zira âlem bir noktadur ki çogu
câhil içindür. Ve ol noktadur ki Besmele altında vâki olmışdur. Mâlum ola
gerekdür ki her şey âdemde imiş ve âdemden taleb eylemek gerekdür.
Kavlehû Taâlâ :
“Velekad kerremnâ beni âdeme....”416 ve sâlike irer. Teslimiyyet mürşid-i
kâmil’e kuvvet ve tâlibe ışk, zâhide Cennet ve câhile takvâ ve âkile sabr, yigide selâmet, mü’mine rahmet, âşıka vird ve yâre cefâ ve derde devâ ve güle
hoş renk, bülbüle feryâd, bu cümle takdir ezelî takdir olub herkese recü’l-taksîm olınmuştur. Zira Hak kendi zâtıyla dâim ve kadîmdür. Zira bu kârhâneyi
bünyâd eyledi. Umûr u husûs üzerine idi. Tâ Âdem gelince umûr-ı insâniyyeti
tefviz eyledi. Lâkin burada hayli ehl-i şeriât saklanur. Nitekim Resulu’llah
Sallallahü Aleyhi Vesellem buyurur:
“el-Hakku emre ü lev kâne reddüm”417 Hak, münkire acıdur. Hak âdeme
buyurur. Bu âlemler insân-ı kâmil olan elün altındadur. Ve âdem anlara her
dem nazar olmışdur. Burada kelâmun çokdur ki söyler.
NAZM
Gel berü iy merd-i kâmil gezme âlem serseri
Evliyâ bir can gülidür bülbül isen gel beri
Yohsa var git nisbet itme nevbaharı zehr-i mâr
Vücûd bir gemi akıl dümeni fikr küregi
Kulak yelkeni kullan gemiyi göreyim seni
Va’I-lâhü a’lâmü bi’s-sevâb. Temmetü Vücûdnâme-i KAYGUSUZ
ABDAL Kaddese Sırrahu’l-azîz.
Temmetü’l-Kitâb bi-avni’llâhi’l melikü’l-vehhâb senetü el-fîn mi-eteyni seb’a ve selâsîn hamsi ve ışrûne min şehr-i Zil-hicce.
1237/25 Zilhice. /1821.

415

İlim bir noktadır. Onu cahiller çoğaltmıştır.

416

İsrâ Sûresi, âyet 70: And olsun ki biz âdem oğullarını şerefli kıldık...

417

“Reddedilse bile doğruyu söylemek gerekir...”(Kelâm-ı Kibar).
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Hezihi er-Risâletü Kaygusuz Abdal kaddesallâh’u sırruhu’l azîz:

İy tâlib-i esrâr-ı İlâhî gel ve âgâh olgıl ki bu ilme “ilm-i ledünni-i ilâhî ve
ilm-i Rabbânî” dirler. Zîrâ kim ol mukaddem sadr-ı tarîkât ve ol rehnümây-i
râh-ı hakîkat ve ol mürşid-iale’l-ıtlâk ve ol kutb u bi’l istihkak ya’ni sultânü’l-ârifîn fazl-ı Hak kaddesallâhu sırruhu’l-azîzün mübarek nutkından sâdır olan kudret kelâmıdur. Türkîye terceme olundı. Tâ kim ehl-i dil ve sâdıku’1-kavl olanlar mutâli’a idüb menfa’at bulalar. Tâ kim taklîd zulimâtından
ve kendünün cehâletinden halâs ola. Subh-ı kıyâmetden durıcak, kabrinden
kalkınca yüzi âk ve gam u gussası yok şad u handân ola.
Pes imdi hakk olan nâzenin ömrin akl-ı ma’âş ile geçür- mez, akl-ı me’âd
ehline kendüsün lâyık eyleyüb ehl-i diller sohbetine dâhil olur, habercilerden
haber ala. Âb-ı hayât sözlerün cân u dilden anlaya bilmedügi işitmedügi sırr-ı
ilâhîyi işide ve ma’rifetullah gönlin rûşen eyleye yoksa akl-ı ma’âş tasavvurâtiyle anladum ve bildüm diyü gönlüne tesellî virüb hemân hemân Hak
Taâlâ’nun kârhânesine hayvân geldi ve hayvân gitdi ve hayvân oldı. Nitekim
fârisi dimişdür fernî zeyd fernî merd.
Pes imdi Hak Taâlânun esrar ve envârından mahrum oldı.
Ehl-i dünyâ gibi âhiret ona harâm oldı. Kâle Resûlu’llah :
“el-âhiretü harâmün alâ ehl’i-d-dünyâ ve’d-dünyâ harâmün alâ ehli âhiretü ve hümâ harâman alâ ehlü’llâh”.418
Ehlü’llah, Hak cemâlüne âşıkdurlar. Anunçün anlara dün-yâ ve âhiret
haramdur. Anlar ne dünya içün şâd olur ve ne âhiret içün korku çeker. Zira
kim her ne yaradılmış vardur ay ve güneş yıldızlar ve nebâtât çerinde perinde
418

Bkz.: Hadis kitaplarında, bulunmayan bu ibarenin benzeri mânâdaki hadisler için bakınız:
66. Surenin tefsiri; Buhar , İbn-i Mâce’de geçen Zühd Kitabı, Bab, nu :11.
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fi’l-cümle ol hüsn ü cemâle âşıkdur gice gündüz cüst ü cû idüb segirdürler. Tâ
kim âdemün hüsn ü cemâline irişeler:
“İnnî raeytü ahade aşare kevkeben veş-şemse ve’l-kamere raeytühüm
lî-sâcidîn”.419
Pes imdi Yûsuf’un hüsn ü cemâlinde tâbân olan iki cihân güneşi Ahmed’ün cemâlinden tâbân olan nûr-ı ilâhidür ki ay ve güneş Yûsuf’a secde
eyledi. Ve’l-hâsıl Yûsuf’un ve Âdem’ün ve server-i enbiyâ Ahmed’ün cemâllerinde tâbân olan ol nûr-ı ilâhîdür ki ezelde nakkâş-ı ezel dest-i kudretiyle
yazmış idi. Bu hüsn ü cemâllerde alâmet gösterdi. Kavlehû Taâlâ:
“Levlâ en rae bürhâne rabbihi”420 Yâ’ni Rabbı’nun bürhânı ol cemâlde
gösterilmeseydi kimse âşık olmaz idi. Anları dahı âşık iden ol Rabbu’l-izzet’dür.
Pes imdi her kişi kim ol cemâle özin teslim itdi. Tahkik bilün ki, ol kişi
hakkıyla ülfet ve muhabbet buldı. Zîhî devlet ana kim Yûsuf cemâli gibi bir
cemâle irişe.
“Allahümme arzıknâ”421 ol sâhib-i cemâl bir dahı mehdî-i sâhib-i zamanı’dur ki devr-i’ âhirde zuhûr ider. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurmuşdur ki:
“Âhir zamanda Horasan cânibinden İsa-sıfatlu bir kimse zuhur ide. Ve livâ’ül-hamd ki benüm alemümdür getürüp gelse gerekdür. Siz ol alemden yana
gidün. Eğer uşak gibi imeklersiz dahı” didi. Zirâ ol vakt yir yüzini mehdînün
leşkeri tutar adl ü adâlet zuhûr idüb zulm def olur. Ol zaman ona inanub tasdîk
idenler ehl-i Cennet fırkasundan olur didi. Zîrâ ki Hazret-i Resûl sallallahu
aleyhi vesellem ümmetine nice ki mehdi haberin virdi. Mûsâ aleyhî-s-selâm,
“İsâ haberin kavmine virdi ki bir nice zamandan sonra bir pâkize kız-oglan
doga, kızun adı Meryem, oglanun adı İsâ ola” didi. Mûsâ aleyhi’s-selâm, dünyâdan gitdik (den) sonda Meryem’den ol oğlan dogdı. Ol kavm güft ü gûya
başladılar. Bu kez İsâ’ya peygamberlik geldi, kavmine eyitti ki “Mûsâ size
haber virdügi oğlan benem” didi o kavmin bir fırkası inanmayıb eyitdiler.
Mûsâ haber virdügi oğlan bu denlü degül gelse gerek diyü inanmayub
kâfir oldılar. Bu kez İsâ sallallahu aleyhi dahı kavmine eyitdi ki;
‘atam katına giderem. Bir nice zamandan sonra Benî Hâşim kavminden
âhir-zaman peygamberi gelse gerekdür. İncil’de adı Muhammed’dür. Bir nice
419

Yûsuf Sûresi, âyet, 4: “... On bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm” demişti.

420

Yûsuf Sûresi, âyet, 24: “... Rabbından bir işâret görmeseydi...”.

421

“Allahım bizi rızıklandır”.
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zamandan sonra ben anun ümmeti sûretinde gelüb anun kıblesine namaz kılsam gerek ve anun alemi ki Livâü’l-Hamddür. Getürüb ol mehdî-i sahib-i zaman ben olsam gerek’ didi.
İsâ Aleyhi’s-selâm dünyadan gitdi. Altı yüz yılı giçdükden sonra Muhammed sallallahu aleyhi vesellem zuhûr oldı. Peygamberlik geldükden sonra ol
kavme eyitdi ki “İsâ haber virdügi Muhammed benem, Îsâ gökden inüb benüm
kıbleme namaz kılsa gerekdür ve benüm alemüm getürüp âhir zamanda mehdî-i sâhib-i zaman olsa gerek” didi. Ol kavm iki fırka oldı bir fırkası budur”
didiler.
İsâ didügi Muhammed bu degül gelse gerek diyü inanmayub kâfir oldılar.
Pes imdi Mûsâ aleyhisselam kavmine İsâ haberün virdi, İsa dahı Muhammed haberün virdi. Ol vakt kim Mehdi dahî zuhur olanda ol zamanun halkı
ana inanmayıb peygamber haber virdügi Mehdi’ye sâhib-i zaman bu degül
gelse gerek diyü halk fırka fırka olalar didi. El-iyâzübillah anlarun hakkında
peygamber sallallahu aleyhi vessellem buyurmuşdur :
“Senüf-rikâ ümmetî alâ sülasetin ve Seb’ine firkatü küllühüm fi’n- Nâri’l-fırkati vâhiden ehli’l-Cennet”.422 Ya’ni benüm ümmetüm yitmiş üç fırka
ola yitmiş ikisi ehl-i cehennem ola bir fırkası ehl-i cennet ola. Mehdî’nün
leşkeri ola.
Pes imdi iy tâlib-i Hak sana bir söz dahı beyân idem ki haberün aslıdur.
Eğer tasdîk ehli isen inanub anlarsun. Peygamber sallallahu aleyhi vessellem
devr-i âhirde bir sâhib-i zaman zuhûr ider didügi budur kim ol vakt bir kişi
gele kara yigirmi sekiz harf ve otuz iki kelime-i ilahî ve ol kişi kendi vücûdunda ve cümle kâinatda beyân ki eyledi.
Tahkîk bilün ki ol Mehdî-i sâhib-i zamândur ve Livâü’l- Hamd ki benüm
alemümdür. Ol Kur’an-ı azîmdür. Ol kişinün vücûdında zâhir ola gerekdür ve
hakîkat mânâsun ol kişi dürüst virse gerekdür. Bilün ki ol İsâ’dur. Ol alemi ki
getüre. Mecmû-ı kâinat cevr ü zulmden kurtulur. Zîrâ Hak aşikâr olur. Cevr ü
zulm âdemden ve hayvandan götürülür. Vahded olur.
Ol Menâre-i Ag ki423 İsâ aleyhisselam andan iner didükleri âdemün vücûdından kinâyetdür. Ve Sidretü’l-Müntehâ didükleri ki Cibril makâmıdur. Ol
dahı âdemün vücûdından kinayetdür ve Beytü’l-ma’mûr ve Beytü’l-Atîk didükleri dahı âdemün vücûdından kinâyetdür ve Cibril dahı akıldan kinâyetdür.
Amma ol akl ki hakkı bâtıldan fark ide, ana akl-ı ma’âd dirler yohsa ol akl-ı
422

Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece bir fırkası Cennete girecektir.
(Abdurrahman ed-Darîmi, Sünen, Kitabü’s-Siyer, s. 75, Basıldığı yer ve tarih yok).

423

Ak Minare, Şam’da Emevî Câmi’indeki minâre.
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ma’aş degül ki dünya mimârlıgun ide ana akl-ı cevr dirler. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurmuşdur:
“el-aklü nûrun fi’l-kalbi yüferrigu beyne’l-Hakkı ve’l-bâtılı”424, Yâ’ni
kalbinde bir nûrdur ki hakkı bâtıldan fark eyleye ve dahı üç kadeh kim mîrâc
gicesi Cibrîl Peygamber’e sundı Peygamber birin içdi didükleri ol o sudur ki
âdem eger hayvan anunla vücûda geldi. Söz burada kalsun.
Zira her sözi dimek olmaz. Arif sözden söz alur bilür ki ne dimekdür.
Ve’l-hâsıl yaradılmışda âdemden şerîf mahluk yokdur. Mecmû yaradılmışun
pâdişahıdur. Yirde ve gökde her ne yaradılmış var ise âdeme hidmet içün yaradılmışdur. Ammâ bu söz her âdem hakkında degül zira kavlehû Taâlâ:
“Huligatü’l-insânu alâ sûreti’r-Rahmân”425 buyurdu.
Pes imdi ol âdem hakkındadur ki özin bildi ve Hakk’ı öz şehrinde buldı
emîn oldı.
“Men arefe nefsehû fe-kad arefe rabbehu”426 Kavlehû Taâlâ;
“Huligati’l-himâru alâ sûreti âdem”.427 Bu söz ol âdem hakkındadur ki
özi hazinedârdır. Gence batubdur yohsul gibi bi-nevâgiriz.
Pes imdi her âdem sûretinde olana âdem dimezler. Zîrâ ki her nesne ki vücûda gelübdür âdemün sûreti anun defteridür. Yüz yigirmi dört bin enbiyâ’ullah ki mecmû’a Âdem’ün ve Muhammed’ün cemâline irişmege kulak tutub
göz açmışlardı, irişdiler. Zira Âdem’ün ve Muhammed’ün vechinde kelime-i
ilâhî mestûr ve menşûr idi kavlehû Taâlâ:
“Ve’t-Tûri ve kitâbin mestûrin fî rakkın menşûrin ve’l-beyti’lma’mûri”428
buyurdı. Yâ’ni Âdem’ün ve Muhammed’ün cemâline Beytu’llah ve Bey-tü’lMâ’mûr didiler. Anunçün kim encûm-i eflâk âfıtâb u ma- hitâb insan eğer hayvân eşcâr u enhâr ve hubûbat mecmû yaradılmış Âdem’ün ve Muhammed’ün
cemâlindeki kelime-i ilâhînün nârından rûşendürler. Gice ve gündüz cünbiş
ve hareket itdükleri budur ki ol cemâllerde kelime-i ilâhînün nûrına irişeler.
Tâ kim müttekî ve sâlih zümresine dâhil olalar. Eger bir kimse vech-i Âdem’i
424

“Akıl, kalbdeki hakkı ve batılı fark eden bir nûrdur.”(Hadis kitaplarında rastlanılmamıştır).

425

“İnsanı da rahman suretinde yarattım.” (İsmail bin Muhammed el- Aclûnî, Keşfu’l Hafa,
Haleb?, C. 1, s. 455, Hadis nu : 1215).

426

“Nefsini bilen rabbını bildi”. (İsmail bin Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, Haleb?, C.
2, s. 361, Hadis nu: 2532).

427

Hadis kitablarında rastlanılmamıştır.

428

Tûr Suresi, âyet: “Tûr’a yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş kitaba, ma'mur bir
ev olan Kabe'ye yükseltilmişti...”, (âyet:1-4).
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ve vech-i Muhammed’i bildiyse sâlih ve müttekî oldı. Eğer bilmediyse bin yıl
cidd ü cehd iderse kim sâlih müttekî olmaz. Kavlehû Taâlâ:
“Enne’l-arda yerisühâ ibâdi’s- sâlihûn”.429 Yâ’ni benüm sâlih kullarum
yiri mîras yir dimekden murad budur ki yirde gökde olan sırru’llah ve ma’rifetu’llahı bile ve anlıya andan sâlih ve müttekî olub mîras yir. Yâni enbiyâu’llah
ve evliyâu’llah zümresine dâhil olur dimekdür. Yohsa şemle ve hırka ve tesbih
ve kemer ile sâlih olub mîras yimez.
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdı ki:
“el-ulâmâî verâsetü’l-enbiyâ”.430 Yâni ulemâ enbiyânun vârisidür didi.
Ammâ âlimden murad mürşîd-i kâmillerdür. Zira mecmû esrâr-ı ilâhiyyeye
muttâli olmışlardur. Yâ’ni âlim olmışlardur ki mîras yirler, âdem halifetu’llahdur.
“İnnî câ’ilün fi’l-ardı halîfeten”.431 Halîfe buyurdı, her kim halife-i ilâhî
Âdem’ün ve Muhammed’ün vechinde bildiyse âdemün oglı olub babasından
mîras yidi yohsa bilmediyse bin yıl cidd ü cehd eylese ogul babadan mîras
yimedi.
Hak sübhânehü ve Taâlâ Tevrat kitabında;
“Nürîdü en neh-lüga insenen bişeklinâ ve hey etinâ li yekûne sultânen
li-tuyûri’l- hevâ ve hıytânî’l-bahri ve küllî rabbî ve vech mina’llâhi zilli ila’llahi fi’l-ulviyâtı ve’l-tüfliyyâtı muhtelifet âdeme ve allem- tühü”432 Yâni Hak
Taâlâ eyitdi. Diledüm ki bir insan halk idem öz şeklümüz üzere ta kim Sultân
ola. Havada uçan kuşlara ve denizdeki balıklara ve her nesne ki canlu ola
tâ ezelden ebede varınca yukaruda ve aşagıda cümlesine Sultân olub hükm
eyleye, andan sonra Âdem’i yaratdum ve esmâyı külliyi Âdem’e bildürdüm.
Kavlehû Taâlâ:
“Ve alleme âdeme’l-esmâe küllehâ”.433
Yâ’ni cümle yaradılmışun adın bildürdi. Min evvelü ile’l âhire. Bu kez ol
vücûda Beytu’llah didiler. Anunçün Melâyîke’ye secde itmek emr olundı. Ol
429

Enbiya Sûresi, âyet 105: “... Yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık...”.

430

“Alimler, Nebîlerin varisleridir” (el-Aclûni, a.g.e., C. 2, s. 83, Hadis nu: 1245).

431

Bakara Sûresi, âyet 30: “...Ben yer yüzünde bir halife var edeceğim...”.

432

Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, Bab. Tekvin I. Bab. âyet 26: “Ve Allah dedi: Suretimizde, benzeyişimize göre insan yapalım ve denizin balıklarına ve göklerin kuşlarına ve sığırlara ve
bütün yeryüzüne ve yerde sürünen her şeye hâkim olsun...”.

433

Bakara Sûresi, âyet 31 : “... ve Adem’e bütün isimleri öğretti...”.
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vechûn sırrını bilmeyen ke-ennehü nûr Hakk’ı bilmedi. Taklîd zulûmatından
halâs olmayub ma’bûn oldı. Kavlehû Taâlâ:
“En natmıse vücûhen fenerüddehâ alâ ed- bârihâ...”.434 Yâ’ni kıyâmet
güni anlarun yüzi ensesine dönüb bir gözlü ola. Yâ’ni dünya gözi olmaya âhiret gözi olmıya.) Deccâl-i lâgînün leşkeri anlar ola.
Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdı:
“Lâ yedhulu el-medîne-te deccâlün egverülehâ yevme izin sebatü ebvâbin
alâ küllî bâbın melekânı”.435 Yâ’ni Deccâl Medine’ye giremez. Medîne’nün ol
günde yidi kapusı ola. Her bir kapusından iki melek ola didi.
Pes imdi Medine Âdem’ün ve Muhammed’ün vücûdından kinâyetdür.
Anunçün;
“Ene Medînetün ve Aliyyün bâbıhâ”436 didi. Anlarun mübârek vücûdları
Medîne’dür. ve yidi kapu yidi satıra kinâyetdür. İki kulak iki göz iki burun
bir agız ve her biri dört anâsurdan mürekkebdür ki yigirmi sekiz kelime olur.
Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi vesellem sahâbeden su’al itdi ki kâf nedür anlar eyitdiler ki kâf Mekke’nün fülân yiri tagıdur didiler. Bilmedüler ki
kâf didügindc Âdem’ün ve kendünün mübârek vücûdları idi. Bu remzi gine
gürûh-ı nâcî anlar. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem buyurdı ki: «Bir
bâzâr var hüsn ü cemâl satılur. Zîrâ âdemi-zât âdemi-zâda âşık olur. Dahı yimez içmez uyumaz. Nâm u nengi bir bâr-geh ider. Ol hüsninde kelime-i ilâhî
görür. Bî-ihtiyar âşık olur. Ol cemâl Âdem’ün ve Muhammed’ün cemâlidür.
Amma anı âşık iden ol kâdim-i lâ-yezâldür.
“Men aşıka, feaffe fektem femâti şehî den”.437 Yâni bir kimesne âşık ola
ışkı gizlese ol ışk içinde ölse şehid olur. Amma nefsanî ışk değüldür.
Pes imdi ol cemâlde kelime-i ilâhîyi bilen ve ana inanan âlemün taklîdâtından halâs olub fazl-ı Hak gürûhına dâhil olur.

434

Nisâ Sûresi, âyet 47: “... Yüzlerini silip arkaya çevirerek enseler gibi dümdüz yapmadan...”.

435

Buhari, Kitab’ul-Fiten, Bab 26, C. 8, İstanbul tabı, 1315, s. 101-102.

436

“Ben şehirim, Ali de bu şehrin kapısıdır”. Darekutnî, “sabit değil”; Buharî, “Sahih bir vechi yoktur”; Tirmizî “münkerdir”; Habibü’l Bağdadî ibn Main’in “aslı yok, yalan” dediği
zikredilmiştir, İbnü’l Cevzî bunu “Mevzuat”ında zikretmiştir. Hadis’in hasen ve sahih olduğunu söyleyenler de vardır. Tafsilat için bakınız; el Aclûnî, a.g.e.,C. 1, s. 235-6, Hadis
nu: 618.

437

“Her kim ki aşık olduğu halde iffetti yaşar ve aşkını gizli tutarak ölürse şehittir” (el-Aclûnî, a.g.e., C. 2, s. 363, Hadis nu: 2538).
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“Kavlehu Taâlâ: ve men dahale kâne âminen”.438 Yâni ol gürûha dâhil
olan emîn oldu. Bu kez âdemoglı Muhammed’e ümmet oldı. Kavlehu Taâlâ:
“Ve kezâlike ce‘alnâküm ümmeten vesalen”.439 Bu ümmet hakkındadur
ki Âdem’ün ve Muhammed’ün cemâlinde kelime-i ilâhî okıdı ve inandı. Ol
vasat-ı ümmet- den oldı. Vasat-ı ümmet’den murad budur ki Kâbe dünyanun
ortasıdur. Âdem’ün dahı vücûdı Kâbe’den kinâyetdür.
Pes imdi Kâ’be’nün sırrına bu ümmet irişdi ve cümle yaradılmışun sırrına irişdi. Girçi sâ’ir ümmetler de irişdi lâkin kemâ hüve Hak’dan bilmediler,
hemân kendü tasavvuratlarıyla bildük ve anladuk didiler. Şol a’mâlarun fil
hikâyetleri gibi. Meger bir gün bir şehre bir fil geldi. Bu şehrün kavmi cümle
agmâ idiler. Fili görmegi arzu idüb aralarından bir nice âkılları gönderdiler ki
bunlara filün haberin getüreler. Amma kör ne görür ki haber vire. Ve’l-hâsıl
filün yanına geldiler. Birin elin uzatdı eli filün hortumına tokındı biri dahı elin
uzatdı eli filün kulagına tokındı biri dahı elin uzatdı eli filün arkasına tokındı.
Girü gelüb her biri kavmine eyitdi. Fil didükleri heman çomak gibi bir nesne
imiş. Biri dahı eyitdi Fil didükleri kalkan gibi bir nesne imiş. Biri dahı eyitdi:
Fil didükleri tahta gibi bir nesne imiş diyü her biri kavmini bir nice deliller ile
inandurdı. Ol kavm fili bildük diyü teselli oldılar. Nâgâh Hak Taâlâ ol a’mâlardan birinün gözin açdı bu kerre filün haberin aslıyla ne kadar ki söyler inanmayu. Dirler ki meger bizüm akıllarumuz yalan mı söylersün kadr bilmezler
mi diyü iki fırka oldı. Bir fırka inandı ehl-i tasdîk olub havf u hatârdan emîn
oldı Bir fırka inanmayub ehl-i tekzîb olub mahrûm oldı el-iyâzü billâh.
Pes imdi iy tâlib-i Hak bî-hicâb ve bî-perde fazl-ı Hak gürûhına karışub
hable’l-metîn’i ki,
“va’tasimû bi-hablillehi”440dir. Yâ’ni habl kalbde olan nesneye dirler. Vech-i Âdem ve vech-i Muhammed’den kinâyetdür. Ona yapışan ki ilm-i evvelin
ve âhirin sırrı size feth ola. Mecmû enbiyâ ve evliyânun hâlinden ve sırrından
haberdar olasın. Hayat-ı ebediyyeyi lâyık olub Nâciler zümresine dâhil olasız. Zinhâr Âdem’ün ve Muhammed’ün vechinden hatt-ı ilâhîyi inkâr itmenüz
kim şeytan gibi merdûd olub Hak’dan dur olmayasız. Zira şeytân dünya ilminde mâhir idi. Amma hatt-ı ilâhî ilmün okuyub bilmedi. Merdûd-ı ebedî oldı.

438

Âl-î İmran Suresi, âyet 97: “...Kim oraya girerse, güvenlik içinde olur...”.

439

Bakara Suresi, âyet 143: “... Böylece sizi insanlara şahid ve örnek olmanız için tam ortada
bulunan bir ümmet olduk...”.

440

Al-i îmran Süresi, âyet 103: “Cümleniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılmayın...”.
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Kavlehu Taâlâ:
“İnne evvele beytin vudia li’n-nâsi’l-lezî bi-bekkete mübâreken ve hüden
li’l-âlemîn, Fîhi âyetün beyyinâtün makâm-ı İbrâhime ve men dahala kâne
âminen”.441
Pes imdi dünyâda ol vücûd ki halk olındı. Âdemün vücûdıdur Makâm-ı
İbrâhim dahı Âdem’ün vücûdından kinâyetdür. Ol vücûdlara inanub dâhil olan
emîn olur. Zîrâ dünyâda evvel ve âhir kelime-i kelâm âdemündür. Ol zamandan Âdem Muhammed idi ve Muhammed Âdem idi anunçün Hz. Peygamber.
“küntü Nebiyyen ve âdeme beyne’l-mâ-i ve’t-tîn”442 didi. Her kim Âdem’i
ve Muhammed’i bir cemâl bilmediyse Nûh tufânundan helak olub imansuz gider dir ve dahi Nûh’un gemisi ki otuz iki pâre tahtadur dirler. Ol dahı Âdem’ün
vücûdından kinayetdür. Ol gemiye giren tûfandan emîn olur.
Pes imdi her tâlib-i Hak dîdârın görmese tahkîk-i Hak dîdârın görmez.
Kendüsün bilmese Hakk’ı bilmez. Zîrâ;
“men ar’efe nefsehu fe-kad arefe rabbehu”443 didiler. Yâni Hakk’ı bilmeyen ölende câhil oldı. Peygamber sallallalu aleyhi vesellem, “men mâte
ve-lem yağrif imâme zamânihi fe-kad mâte câhiliyyehû”444 Ya’ni bir kimse
ölse ve kendi zamanınun imâmını bilmese ölen de câhil olur didügi anlardur ki
yitmiş üç fırka imiş. Yitmiş ikisi kendü zamanlarınun imâmını bellü bilmeyüb
ölende câhil oldı. Ehl-i nâr eldi. Ol bir fırka kendü zamanlarınun imânun bilüb
gürûh-ı nâci’den oldı. Ölende ehl-i cennet oldı.
“Yevma ned-ü külle ünâsin bi-imâmihim”.445 Yâ’ni kıyâmet güni de dükeli
nâsı imamıyla dâ’vet iderüz didi. Anlar gürûh-ı nâci’lerdür ki kendü zamânınun imâmını bilüb ona tâbi oldılar.

441

Âl-i İmran, âyet 96-97: “Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke’de dünyalar için
mübarek ve doğru yol gösteren Kabe’dir. Orada ap-açık deliller vardır. İbrahim’in makamı vardır; kim oraya girerse, güvenlik içinde olur...”.

442

“Adem, daha su ve toprak arasında inken ben Nebî idim”. Bu hadis, bu tarzda hadis kitaplarında mevcut değildir. Fakat “Küntü Nebiyyen ve âdeme beyne’r-rûh ve’l-cesed”. Daha
Adem (ruh ve cesed arasında iken) yaratılmadan önce ben Nebi idim tarzıyla mevcuttur.
Bu hadis için bakınız: Muhammed bin A. es-Seyid, el-Makasıdu’l-Hasene, Kahire, 1956,
s. 327, Hadis nu: 837.

443

Bak dip not, nu: 10.

444

“Her kim zamanının imamını bilmeden ölürse Câhiliye devrindekilerin (kâfirlerin) ölümü
gibi olur”. Bkz.: el-Kuleynî, Usulu’l-Kâfi, Kitabu’l-Hucce, Tahran 1382.

445

İsra Süresi, âyet 71: “Bir gün bütün insanları imamlarıyla (önderleriyle) beraber çağırırız...”.
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“Ricâlün yağrifûne küllen bi-semîhüm”.446 Anlar öldiler dünyâ-yı ilâhiyeye irişüb âhiretde Hak-şinâs oldılar. Kavlehü Taâlâ:
«Fe-ashâbu’l-meymeneti mâ ashâbu’l-meymeneh. Ve ashâbu’l meş’emeti
mâ ashâbu’l meş’emeh”.447
Yâ’ni ashâb-ı meymene anlardur ki kendü zamanınun imâmın bildiler
kıyâmetde kitâblarını sag ellerine virildi. Arşun sagında turdılar. Kitâbları
dahı yüzleri ag oldı. Ashâb-ı meş’eme kendü zamanlarınun imâmın bilmediler kıyâmetde kitabları sol ellerine verildi. Ârşun solında turdılar Kitabları
dahı sol ellerine virildi. Arşun solında turdılar. Kitabları dahı yüzleri kara oldı.
el-iyâzu billah. Zîrâ dünyada şeytân gibi bildügine musîr olub sırru’llah ve
ma’rifetu’llah da vâkıf olmadılar. Taklîd zulumâtında kalub zâlümen cehûle
oldılar,
“Ulâ-ike ke’l-en-âmi bel-hüm edallü”448 olmışlardı. Bilmedüklerinden
halkı dahı azdururlar. Hak Taâlâ anları ve anlara tâbi olanları dost dutmaz. Anlarun şerrinden Allah’a sıgınun didi. Bir gün ashâb Hazret-i Ali’den radıyallahu anhu sual itdiler ki Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şeri’âti beyân
eyledi neden hakîkati beyân itmedi didiler. Hazret-i Ali eyitti: “Peygamber
sallallahu aleyhi vesellem buyurmışdur ki;
“büistü li-beyâni’ş-şariati lâ li-beyâni’l-hakîkati”449 didi”. Anunçün ki
âhir zaman kavmi gayet dünyâdar olalar dahı ba’zınun sadâkati olmaya sözleri fiillerine uymayıb iki dillü ola. Kelime-i ilâhîye gerçi dil ile hakdur dirler.
Amma gönül ile inanmayub âsî olsalar gerek didi. Küllühüm fin-nâr anlarun
şanına dimişdür. Anlara hiç bir vech ile nasihat kâr itmez. Zîrâ ki hudâ-şinas
olmaga lâyık degüllerdür. Ol bir fırka ki vâhidiyye ki ehl-i cennet dimişdür.
Anlar kelime-i ilâhîyye ve hakîkata sadâkat idüb hudâ-şinâs olur ve Hazret-i Resûl’un mübarek vücûdına ilmün şehri ve Ali kapusıdur didügi yine
anlar bilür ki andan murad ne idi ve bir dahı buyurdı ki;
“ene ve aliyyün min nûrin vâhidin kable en yuhliga âdemü be erbeati
aşere elfi âmin”450 Yâ’ni “Ben ve Ali bir nûr idük. On dört bin yıl Âdem’ün
446

Araf Sûresi, âyet 46: “Her iki tarafı da simalarından tanıyan adamlar vardır. Cennetliklere...”.

447

Vakıa Sûresi, âyet 8 - 9: “İyi işler işlediklerini belirtmek için, amel defterleri sağdan verilenler; ne mutlu sağcılara. Kötülük iş- lediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan
verilenler; ne yazık o solculara”.

448

Araf Sûresi, âyet 179 : “İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da sapıktırlar...”.

449

“Şeriatın beyanı için gönderildim, hakikati bildirmek için değil”. Hadis kitablarında rastlanılmamıştır”.

450

“Adem halkedilmezdan on dört bin yıl önce ben ve Ali bir tek nûr idik”. Murtaza el-Hüsey-
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halkından öndin didi. Zira ki Hazret-i Ali radiyallahü anhu Hazret-i Resul’un
sâhib-i sırrı idi. ve sırr-ı ilâhiyeye mahrem idi ve yine didi ki ol nûrı Hak Taâlâ
iki pâre eyledi nısfı ben oldum ve nısfı Ali oldı didi. Ol cihetden ki ben ilmün
şehri ve Ali kapusıdur” didi.
Pes imdi bu nutkun sırrını yine fırkâ-i nâci anlar ki fazl-ı hakkun gürûhıdurlar. Zîrâ hakîkat anlara beyân ve kelime-i ilâhî ayândur. Anlarun gönülleri
ilm-i rabbânî ve ma’rifet-i ilâhî ile pür-nûr olmışdur ki anlar nefsün Hakk’a
virüb Hakdan alurlar. Ol cihetden hudâ-şinâs olmışlardur.
Şeyhü’l-İslam Yahya bin Ammar (kaddesa’llahu sırruhu), Abdullah ibn
Ensâri’nün (kaddesa’llahu sırruhu’nun) üstadı idi. Çok kâmil meşâyıhlara
irüb sohbet itmişdi. Zâhir ve bâtın ilminde mâhir idi. Çok kerâmeti ve teveccüh ve himmeti var idi. Ve hudâ-şinas olmış idi.
Bir gün yine ehl-i dilden bilişi Hâki (rahmetü’llahi aleyh) ki ulemâ-i
izamdan idi ve müfessirîn idi. Bir nâme yazub gönderdi ki;
- İy Yahya bunca uyumagı olur mı? Nâ-gâh kafile göçer dahı menzile
iremezsin diyü Yahya bin Ammar dahı ona yazdı ki;
- İy biliş er oldur ki sabaha dek uyuyub rahat olmış ola. Yine kâfileden
tiz menzile vara didi ve yine ehlu’llah’dan Şeyh Hasan Nûri kaddesa’llahu
sırrahu’l-aziz ol dahı bir nâme gönderdi ki;
- İy Yahya ol pehlevâni nedür sen ki bir kadeh içdin ezelden ebede dek
mest oldın.
Yahya bin Ammar dahı ana yazdı ki;
- İy Hasan, pehlevânlık oldur ki bir nefesde ezelün ve ebedün denizlerün
içe. Dahı hel men mezîd diyü çagıra didi.
Bir gün Yahya bin Ammar’dan kaddesa’llahu sırrahu’l-aziz suâl itdiler ki
tâlib Hakk’a ne vech ile irişür didiler. Buyurdı ki;
- Üç haslet ile irişür didi.
Evvela: men arefe nefsehu.... kavlince nefsini bildi Hakk’ı buldı.
İkinci: sâmit olub gönlünde Hakk’dan gayri nesne olmaya. Hazret-i Ali
radiyallahu anhu ekser mübarek ağzında bir nice daş dutardı kim sâmit ola
dirler.
nî el-Firûzabadî Fadaılu’l-Hamse min es-Sıhahus-Sitte, C. 1, s. 167, Tahran : “Yâ Ali, bana
sen Harun’un Mûsâ’ya olan durumundasın» hadisinden başka «Ya Ali” diye başlayan hadisler mevzuudur. Alî el-Karı, El-Mevzuatu’l-Kubra. Beyrut 1971, s. 393.
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Üçüncisi: kesretden kaçub uzlet ihtiyar ide. Tâ kim halk arasında merdûd-sıfat ola makbûl-sıfat olmaya kesretden şol mertebe hazer ide. Kim yay
günlerinde ateşden hazer ider gibi didi. Kendüsi şol mertebe hazer idermiş ki
yılda mübarek bayram namâzında bir sâ’at halka karışurdı. Anda dahı sâmit
olurdı. Bu devlete ekser samıtlıkda irdi didiler. Eyitti, Allah hakkıçün mahabbet-i Hak bende sâfi olmadı. Tâ halk gözine har olmayınca böyle kâmil
vücûda hayatda iken ona zındîk ve mülhid diyü töhmet iderlerdi. Dünyadan
nakl itdükde cenazesi üstine yeşil kuş kanat kanata çatub kabre dek bile gitdüler. Halk âşikâr görürdi. Çok peşimân oldılar dahı fâ’ide itmedi. Ol bed-gûlar
cümle bir maraza mübtelâ olub helâk oldılar. Ahâliden bir kimesne vâkı’asında görüb eyitmiş idi.
- Ya Yahya! Kabirde Münkir-Nekir ile nice söyleşmen? Oyitti:
- Benden sual itdiler ki Rabbün kimdür? Ben didümki:
- İy melekler! Bu cevâbı benden sormag-ıla ne menüm ne sizün işinüz
biter didüm. Eyitdiler ki:
- Niçün
Ben eyitdüm.
- Eger ben yüz bin kere disem ki Rabbum Allah’dur faide itmez. Ta ki
Rabbım, bir kere Yahya benüm kulumdur dimeyince didi.
- Pes Hak Taâlâ ile nice söyleşdün dimiş
Yahya eyitdi:
‘Bir ulu dergâha vardum ki, bu dil anun beyânından âcizdür. Benden suâl
itdüler ki :
- İy derviş fenâdan-bakâya ne getürdün
Ben eyütdüm ki:
- Meger derviş padişahlar kapusına geldükde ana dirler mi ki.
- Derviş ne getürdün, yohsa derviş ne istersün mi? dirler didüm didi.
Hâletü’n-Nez’de hâtunı eyitdi:
- Yâ şeyh zâhirde ehl-i iyâlün nafakasına ve kisvetine sen sebeb idün.
Senden sonra ahvâlimüz nice olur diyü tazarru eyledi. Şeyh eyitti:
- İy Hâtûn yaradılmışun rızkına Allahu Taâlâ kefildür. Her birine bir nev
ile irişdürür gam çekme didi. Hatun, şeyhün bâtın hâlün bilürdi. Tesellâ olmayub çok tazarru eyledi. Bu kez Şeyh eyitti:
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- İy Hatun, ben Allah emrine gitdükden sonra üç buçuk yıl giçer pâdişâhun bir oglı togar nice emzükciler getürürler kimsenün emcigün tutmayub senün emcigün tutar padişah oglınun tâyesi olursın gam çekme didi. Ve oglanun
bâzı nişânlarından dahı haber virdi.
Şeyh hazretleri Allah’un rahmetine gitdi. Üç buçuk yıl geçdükden sonra
hâtûn bu cevâbun intizârında iken nâgâh munâdi nidâ itdi ki:
- Padişahun oglı dogubdur kimsenün emcegin tutmaz. Lalalar ve tayalar
âciz kaldı. Kimün rızâsı var ise gitsün diyü çagırurdı. Hâtûn hemân turub pâdişahun kapusına vardı. Hâdimler hâtunı içerü hareme apardılar. Hatun oglanı
eline alup yüzin açdı. Gördi ki Şeyh nişân virdügi oglandur. Hâtûn emcegin
agzına koydı. Oglan muhkem emdi. Pâdişâha müjde virdiler. Pâdişâh şâd olub
hatuna hayli dünyalık atâ kıldı. Bu kez hâtûn pâdişâh tâyesi oldı devlete ve
nimete gark oldı.
Amin.
Bende-i Kazlı çeşme es-Seyyid
İsmail Hakkı asitan-i Yeni Bagçe
Sene 1280 / M. 1864

SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAYGUSUZ ABDAL
MANZUM-MENSUR KARIŞIK ESERLERİ
(Saray-nâme Dil-gûşâ)

1. SARAY-NÂME

1. SARAY-NÂME
(Mî-fermâyed Rahmetu’llâhi ‘âleyh )

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-râhim
1b İlâhî Hudâvend-i Kerîm, Pâdişâh-ı ‘âlem Sultânü’l-kadîmü’r-Rahîm
ve kudretün kabzında cümle câlem âciz, ser-gerdân; hikmetün bâbında câkiller
hayrân; rahmetün denizünde küllî kâ’inât gark; lutfun kemâlinde kem yok,
sana sıgınan miskine inâyet senden. Amîn yâ Rabbü’l-‘âlemîn.
		
		

Şey’i’l-lâh iderem senden İlâhî
Ki sensin cümlenün püşt ü penâhı

		
		

Hâlinden cümle âlemün habîrsin
Her işde kudretün vardur kadîrsin

		
		

c

		
		

Sana elin sunan, senden ıramaz
Seni gören dahı gayrı göremez

		
		

Sana müştâk olana sen nazar kıl
Talebi ko nazarı sen kader kıl

		
		

Hemân sensin hemân câlemde varlık
Senün birlügini bilmekdür erlik

		
		

Hemân sensin iki ‘âlemde sultân
Kamu ‘âlem senün hükmünde fermân

		
		

Beni sen kurtarıgör benligümden
Benüm ben didügüm nâdânlıgumdan

		
		

Benüm caklum kaçan irsün bu cilme
İlâhî sen beni mahrûm kılma

İnâyet nazarun eyle tâlibe
Ki sensin şevk-i vahdet her kulûbe
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Elim tut beni kurtar bu zulümden
Bana benligüm anlat bu kelâmdan

		
		

Tâ ben dahı bilem kendü hâlümi
İlâhî sana sundum tut elümi

		
		

Âciz kılma beni bu nefs elinden
Utandırma şâh-ı Ahmed yolundan

		
		

Beni Mustafâ’dan haberdâr eyle
Uyar caklumı bu ‘ışka yâr eyle

		
		

Beni evliyâ sâfından İlâhî
Ayırma pâdişâhlar pâdişâhı

		
		

Hüdâvendâ kabûl eyle niyâzum
Şikeste kılma beni sıma sözüm

		
		

Hemân maksûd budur benüm sözimden
Tâlib matlûba irüşe izümden

		
		

Gel iy menzile yolıyla varanlar
Her yerde Allah’ı hazır görenler

		
		

Beni dinle nedür sözüm haberüm
Nice menzile irişdi seferüm

		
		

Evel insân tonuyla bu sarâya
Teferrüc itmege bu milke câya

		
		

Bile Sultânile seyrâna geldüm
Sûret-i libâs-ı insâna geldüm

		
		

Hikâyet çok söz öküşdür iy insân
Döner peyveste muttasıl bu devrân

		
		

Bu sarayda gice gündüz ay u gün
Mizânile düzilmişdür bu düzgün

		
		

Altı kapulu bir evdir bu cihân
Küllî tertîb yerlü yerince hemân

		
		

Cümle pergâl-i âreste ber-kemâl
Kış u yaz u gice gündüz mâh u sâl

		
		

Şöyle kim üstâd münakkâş eylemiş
Yerli yerince temâm hoş eylemiş
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Yedi tabaka aşag zîr-i zemîn
Eksügi yok düzmiş üstâd-ı emîn

		
		

Yedi tabaka yukarı manzarı
Cümlesi âreste der ü dîvârı

		
		

İçini tâze gülistân eylemiş
Zihî Sultân gör ne ihsân eylemiş

		
		

Şöyle pür-kemâl âreste bu sarây
Cümle hoşnûd hem şâhı vü hem gedây

		
		

Cümle geldiler bu evi gördiler
Her biri bir nakşa gönül virdiler

		
		

Cümlesi bu evde meşgûl işine
Her biri bir iş tutupdur başına

		
		

Cümle halk ki bu sarây içinde var
Her birisi dürüşür ‘aklı kadar

		
		

Ya’ni her birisi kendü işüni
Başa ilte duta kendü döşüni

		
		

Kimisi tâze gülistân gözledi
Kimisi geldügi yolı izledi

		
		

Kimisi baglandı nakş-ı sûrete
Kimi meşgûl oldu cilm ü hikmete

		
		

Kimisi anladı kendü hâlini
Edeb ehlidür gözedür yolını

		
		

Kimisi kendi hâlinden bî-haber
Özi câhil, sözi hiç, kendü fişâr

		
		

Kimisi ‘ayrılur öziçün gönlü hoş
Kimisü kendü câhil tobrası boş

		
		

Kimisi insân idügin bilmedi
Bu teferrücünde lezzet bulmadı

		
		

Bu sarây içindeki halkun hemân
Dirligi bu resme geçer iy civân

		
		

Her birisi bu hâl içünde esîr
Bilmedi kendüyi kaldı muntazır
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Her birisi bu eve benüm didi
Kimi bâgum kimi bostânum didi

		
		

Cümle halk ki bu sarâya geldiler
Her biri bu eve şerîk oldılar

		
		

Biri dimez ki bunun ıssı kanı
Nerede ola bu milkün sultânı

		
		

Cümle halk bu hâl içinde kaldılar
Allah’ın milkine şerîk oldılar

		
		

Bunda bunlar bu işe meşgûl iken
Yine gör netdi Kadîr ü Müste’ân

		
		

Nebîler gönderdi anda var didi
Ol varın halkın hâlini gör didi

		
		

Nebîler de geldi gördi bunları
Bunlar işüne ısınmış her biri

		
		

Her biri kendü işünde fârigât
Özi emin caklı ferah gönlü şâd

		
		

Nebîler de bunlara virdi haber
Ne ki fermân kılmışidi Kird-gâr

		
		

Bunların hergiz haberi olmadı
Nebîler işâretini bilmedi

		
		

Zîrâ bunlar bu sarâyda her biri
Bu benümdür diyü tutmuş bir yeri

		
		

Her biri bir yire şerîk oldılar
Bu sarây içinde şöyle kaldılar

		
		

Dimediler ki aceb bu sarâyun
Bu müşerref bürkac-ı milk ü câyun

		
		

Aceb bunun sâni’i kanda ola
Bunda mı ya gayrı mekânda ola

		
		

Bunlarun hergiz fikrine gelmedi
Bu acîb hikmeti bunlar bilmedi

		
		

Bu sarây içindeki halkun varı
Her biri gözledi kaldı bir yeri
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Nebîler de gördi bunlarun hâlin
Hikmetile gözledi kendü yolın

		
		

Nebîler de kendü yolın gözledi
İlmile kendü kemâlin izledi

		
		

Nebîler tâcata meşgûl oldılar
Zühd ile hazrete makbûl oldılar

		
		

Yarın olacagı bugün sandılar
Zîrâ Hakk’a sıdkile inandılar

		
		

Temiz eyledi Nebîler işlerin
Her birisi tutdılar öz düşlerin

		
		

Nebîler Hakk’a câsî olmadılar
Hakk’a yaramaz işi kılmadılar

		
		

Hakkile birlige yetdi özleri
Anıniçün delîl oldı sözleri

		
		

Kendü işlerini temiz kıldılar
Allah’un emrine mutîc oldılar

		
		

Bu sarây içindeki halka temâm
Nebîler bildir(di) yolı vesselâm

		
		

Ol ki Nebîler sözine uymadı
Hak bâtıl dimegı anlar duymadı

		
		

Her biri kaldugı yirde kaldılar
Bu sarây nakşına hayrân oldılar

		
		

Nakşa baglandı bularun hâtırı
Nakkâşı fikr eylemedi hiç biri

		
		

Uşda bunlar bu sarâyda kaldılar
Gaflet içinde giriftâr oldılar

		
		

Nebîler bu halk u cihân varlıgı
Uş bu hâl içinde geçdi dirligi
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FASL
		
		

İy Hakk’ı bâtıldan fark iden gâfiller
İy Allah’ı her yirde hazır gören kâmiller

Hakk tebâreke ve tacalâ celle celâlehu ve cammehu bu bâr-gâh-ı cazîmi ki
bunda düzdi. Meselâ bir sarâya benzer altı kapusı vardur. Yedi tabaka yukarı
köşki, yedi tabaka aşaga zîr-i zemîn eyledi. Her tabakanun içini halkla doldurdı. Dahi bu sarây ki vardır temâm münakkâşdır. Her bir yana ki baksan
sad-hezarân dürlü nakş ü hayâl görinür. Meselâ bu sarây pâdişâhındur. İçine
gelen halk bu müşerref menzili ki gördi, her birisi gönli sevdigi nesne tutdı.
Anunla mûnis oldı, kaldı. Dahı bu sarây Sultânındur. İçünde hikmet çok; ay,
güneş, yıldızlar, irte, gice belürdür. Yaz u kış revnâk ider. Bu sarâyın dahı hâli
çokdur. Bu sarây pâdişâhun öz milküdür. Hocası milkine şerîk olan kişilerün
şerrinden saklasun Allah cümle âşıkları, amîn yâ Rabbü’l-âlemîn.
		
		

İy tâlib bir dem kulak ol bu söze
Bu catâ Hakk’dan nasîb oldı bize

		
		

Nâsîb oldı hâlümüzi anladuk
Hikmeti cân kulagınla dinledük

		
		

Çok zaman cışk ocagında cânımuz
Yanmagile geçdi budur devrânumuz

		
		

c

		
		

Söyledigüm sözin aslın iy habîb
Ne dimekdür kasdını anlar tâlib

		
		

Hikmet çok söz öküş, menzil ırak
Müstemî ol söze iy tâlib-i Hakk

		
		

Niye geldi bu sarâya yolumuz
Bu sarâyda n’olısardur hâlümüz

		
		

Sultânundur bu sarây cümle varı
İçindeki yine kendü kulları

		
		

Bu sarâyı ol cimâret eylemiş
Kudretinden gör ne hikmet eylemiş

		
		

Bu sarâyda nûr u zulmet yaz u kış
İrte-gice, iyi-yavuz, yâd-biliş

		
		

Vasl u hicrân ağlamak gülmek tâbi
Cümle dürlü işün aslı sebebi

Akl evine irdi çün kim menzilüm
Gönlümün seyr itdügin söyler dilüm
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Tamu-uçmag sırât u mizân dimek
Cümle efâl insân u hayvân dimek

		
		

Zühd u takvâ farz u sünnet küllî hâl
Derd ü derman cilm u hikmet kîl u kâl

		
		

Hak-bâtıl dimek bu sözler iy refîk
Cümle bu evdeki sözdür iy câşık

		
		

Cümle dürlü hâsılun aslı hemân
Bu sarây içinde biter iy civan

		
		

c

		
		

Zîrâ bu sarâyda biter her hâsıl
Vacdeye koma hâlüni bunda bil

		
		

Bu sarâydur sultânun seyrângâhı
Bu sarây içinde istersen şâhı

		
		

Zîrâ cümle dürlü hikmet bundadur
Bu sarâyı düzen üstâd bundadur

		
		

İşüni va’deye salma iy ‘âkıl
Dem bu demdür sen hâlüni bunda bil

		
		

Bunda bilsen müşkülün kalmaz dahi
Bunda bilen bildi buldı Allah’ı

		
		

Her ki Hakk’ı bunda bildi iy sâfâ
Mürşîd olur ana yolda Mustafâ

		
		

Dem bu demdür gâfil olma iy hâce
Tâ sana Hakk’dan açıla der ü câ

		
		

Sen bu dem kendü hâlünden habîr ol
Yolda kalan miskine dest-gîr ol

		
		

Sen bu cilmi bu sarâyda kıl hâsıl
Aslını sen cümle işin bunda bil

		
		

Bu sarâyda biter işi her cânun
Dîvânı bunda sorulur Sultânun

		
		

Bu sarâyda hâsıl olur hayr u şer
Dem bu demdür bundadur ol şehriyâr

İlm ü hikmet cümle varlık insâna
Bu sarâyda hâsıl olur hem yine
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Bu demi bil sen ıragı gözleme
Bu sâfî altuna bakır yüzleme

		
		

Sultânı bu dem hazır gör Hak budur
Hakk’a tâlib sultâna müştâk budur

		
		

İnsân oldur ol Hakk’ı hâzır göre
Kendü nefsün cümleden hakîr göre

		
		

Nefsine uymaya cânı gözleye
Küfri terk ide îmânı gözleye

		
		

Mutîc ola Hakk’a câsî olmaya
Pâk ola gönlünde pası olmaya

		
		

Mustafâ cilminden aça gözüni
Dem-be-dem topraga koya yüzüni

		
		

Velîler hâlüne ikrâr eyleye
c
Işka caklun sıdkile yâr eyleye

		
		

Terk ide yanlış hayâli er gibi
Temiz ola tâcatı Muhtâr gibi

		
		

Yol eründen sora yolda müşkilün
Yol eründen hâsıl ide hâl dilün

		
		

Nefsî dilegüne harrîs olmaya
Kâmiller katunda nâkıs olmaya

		
		

Budur uş insân dimegün maksûdı
Bilmege taleb iderse ma’bûdı

		
		

Gayr-i Hak’dan gönlüni sâf eyleye
Tâ ki Hak suçunı mu’âf eyleye

		
		

Mustafâ’nun cilmi ola yoldaşı
Yol içinde Mustafâ ola başı

		
		

Şah-ı Merdân gibi gerçek er ola
Cümle işi Allah’a yarar ola

		
		

Gidere Allah yolunda şöhretin
Anlamak dilerse Hakk’ın hikmetin

		
		

Zühdi temiz hâlis ola dirlüği
Gönlüne keşf ola Hakk’un varluğı
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Uşda hemân budur insândan murâd
Sultân ile bilişe olmaya yâd

		
		

Varlığına Sultânun emîn ola
Tâ ki yakîn ehlüne yakın ola

		
		

Eyle olsa maksûdı hâsıl olur
Yol içinde her sözi delîl olur

		
		

Bu kez andan emîn olur her câdem
Hoşnûd olur dirligünden hâs u câm

		
		

Hemân aslı budur insân dimegün
Ulu kiçi kul u sultân dimegün

		
		

Gâfil olmaya Hakk’un cilmünden ol
c
İlm içinde bulabulsa Hakk(a) yol

		
		

Bu sarâya geldi gitdi her câdem
Ulu kiçi iyi yavuz hâs ü ‘âm

		
		

Ya’ni maksûd Allah’ı bilmek içün
Nakş içünde nakkâşı bulmag içün

		
		

Anlamak içün ki nedür bu sarây
Bu müşerref cây u menzil milk ü cây

		
		

Suncı görüp Sâni’i bilmek içün
İnsân öz cilmin hâsıl kılmag içün

		
		

Budur uş insân dimegün maksûdı
Ki bile özüni bula macbûdı

		
		

Yacni bu sarây milk u bârigâh
Özün câyân kılmag içün düzdi şâh

		
		

Özüni insânda maclûm eyledi
İnsânı cümleye hâkim eyledi

		
		

Cümle şeyde insânı kıldı güzîn
İnsâna maclûm kılubdur kend’özin

		
		

Hem bu ilmi insana bildirdi Hakk
İnsanun gönlünde tutdı Hak durak

		
		

İnsânı bilene feth oldı bu hâl
İnsân ile geldi bunda Zü’1-Celâl
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İnsânun seyrângâhıdur bu sarây
İnsân ile bile geldi bunda Hayy

		
		

Yüzine nikâb idindi insânı
Geldi ki bu milke kıla seyrânı

		
		

Ne dimekdür bu sözi insân bilür
Zîrâ ki her hikmeti Sultân bilür

		
		

Cümle şeyin sultânıdur bu câdem
Pâdişâh âdem deminden urdı dem

		
		

Bu sarâyda maksûd âdemdür hemân
Âdem ile bile geldi Müstecân

c

		
		

Geldi ki bu milki seyrân eyleye
Özüni câdemde pinhân eyleye

		
		

Bu habere müstemi ol iy habîb
Tâ câdemden olmıyasın bî-nasîb

		
		

Âdemi bil ki câdemdür Sultânun
Varlıgı hem aslı ferci her cânun

		
		

Âdemisen âdeme olma gâfil
Cümle âleme âdem oldı delîl

		
		

Bu sarâydur âdemün milk ü câyı
Şöyle gâfil görme sen bu sarâyı

		
		

Bu sarâyda bildi Sultânı âdem
Bu sarâyda ma’lûm oldı hâs u ‘âm

		
		

Bu sarây oldur ki Hakk’un varlıgı
Bu sarâyda bildi âdem birligi

İy sâlik-i Hudâ-şinâs Hakk tebareke ve tacâlâ bu kâinâtı ki yaratdı. Küllî
tertibini âreste kıldı. Yaratdugı mahlûkât ki geldi bu sarâyı gördi, yukarı ve
aşağı tabakalara toldılar, sıgdılar, yerlü yerine ilişdiler durdılar, her birisi durdugı yire ısındı, benüm didi. Allah; Settârü’l-cuyûb’dur, kimsenün caybını yüzine urmadı. Bu sarâyda her birinün ki
7a. maksûdını neyse virdi. Her birisi bir düşe kâil oldı, durdı. Her birisine
durdugı düşi perde oldı. Dahı andan artuk nesne görebilmesi, şöyle kaldı. Andan Hakk Tebâreke ve Ta’âlâ peygamberler viribdi. Bu mahlukât bu hâli iclâm
kıldılar. Yirdeki, gökdeki mahlûkât bildi ki bu sarâyun ıssı vardur. Issı oldur
kim tâcate meşgûl oldı, perhîz eyledi. Issı oldur kim şöyle ki kendüye nice
hoş geldi ise öyle eyledi. Bu sarây nizâm dutdı, kaldı. Şöyle ki ol demden bu
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deme degin her mahlûkât ki yirde gökde vardur, ol hâliyle kaldı. Bu sarâyun
evveli şöyle düzildi. İmdi bu sarây, Sultânın öz milkidür. İçündeki mahlûkât
kendünün kullarıdur. Gayrı yirden gelmiş nesne yok, gayrı diyecek dahi nesne
yok, cümlesi bir pâdişâhun sarâyıdur. İçündeki mahlûkât kendünün çeşididür.
Kula kulluk düşer, ancak pâdişâh hod âlimdür. Vesselâm
		
		

Bu sarâyda hikmeti çok Allah’un
Varlıgı bi-küllî bunda ol şâhun

		
		

Bu sarây oldur ki ezel ol kadîm
Mesken içün insâna virdi Hakîm

		
		

Yacni insân Allah’a tâcat kıla
Şeytânı bu tevhîd ile mat kıla

		
		

Bile âdem Allah’un hikmetini
Hikmetile bile Hakk’un zâtını

		
		

Âdem oldur bu haberi anlaya
Tevhîdi cân kulagıyla dinleye

		
		

Bu sarâyun nakşına aldanmaya
Sâhibi vardur özinün sanmaya

		
		

Hâcesinin milkine emîn ola
Sıdkı bütün yolda kavli çîn ola

		
		

Bile ki pâdişâhındur bu sarây
Bu cacayib saltanât u milk ü cây

		
		

Yirde gökde cümle tertîb küllî hâl
Fevkı tahtı dâr u yemîn u şimâl

		
		

Cümlesi seyrângehidür Sultânun
Şerîk u hemtâsı yokdur ol hânun

		
		

O pâdişahdur kadîm u pür-kemâl
Kudret-i kabzında anun külli hâl

		
		

İnsân oldur ol bu hikmeti bile
Bu sarâyda Sultân’a emîn ola

		
		

Bu sarây oldur ki bunda ol kadîm
Kudretin âşkâre kıldı ol ‘alîm

		
		

Bu sarâyda maclûm oldu ol kadîr
Bildi insân câyân oldı gizlü sır
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İnsâna keşf oldı Hakk’un kudreti
Bildi insân cümle cilm ü hikmeti

		
		

Bu kemâli insâna virdi Çalâb
Açıldı insân yüzine cümle bâb

		
		

Cümle eşyâ insâna kıldı sücûd
Cümle insân tertîbidür Kâ’be but

		
		

İnsânı cümleye server eyledi
Aklı Allah insâna yâr eyledi

c

Akl ile bildi ki câdem bu sarây
Pâdişâhundur bu cazîm milk ü cây

		
		

c

		
		

Bu kez câdem meşgûl oldı tâcate
Aklı kabûl oldı ilm ü hikmete

		
		

Cümle şeye halîfe oldı câdem
Secde eyledi Âdem’e hâs u câm

		
		

Bu sarâyda âdemi ol pâdişâh
Cümle şeyin üstüne eyledi şâh

		
		

Yirde gökde cümle eşyânun Âdem
Mürşîdi oldı bu yolda vesselâm

		
		

Bildi Âdem Allah’un birligini
Her işün içinde kâdirligini

		
		

Bu kez Âdem Allah’a şükreyledi
Bunda niye geldigin fikreyledi

		
		

Gözin açdı dört yana bakdı Âdem
Bu sarây içinde dolmuş hâs u câm

		
		

Yirde-gökde cümle dürlü mahlûkât
İrmedi bu sırra kaldı caklı mât

		
		

Cümlesi Âdem’e secde kıldılar
Haberin Hakk’un Âdem’den aldılar

		
		

Âdem oldı cümle eşyânun şâhı
Zîrâ Âdem bildi evvel Allah’ı

		
		

Bu catâyı Âdem’e virdi Kadîr
Aşikâr oldı Âdemde gizlü sır
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Cümle mahlûkât içinde ol Kadîm
Cümle halka Âdem’i kıldı Hakîm

		
		

Âdem’e bildürdi Allah bu hâli
Âdem oldı Allah’un kudret eli

		
		

Âdem oldı cümle halkun serveri
Cümle hikmetin dîvân ü defteri

		
		

Âdeme şöyle kerâmet virdi şâh
Sacâdet milkünde Âdem buldı câh

		
		

Âdem oldı bu sarâyun emîni
Hem Hak ile yakîn oldı yakîni

		
		

Yirde gökde cümle halka ol Ganî
Kılaguz eyledi Allah insânı

		
		

Cümle mahlûkat Âdem’e uydular
Allah’ın sırrın Âdem’den duydular

		
		

Cümle halka pîşivâ oldı Âdem
Eşkere oldı Âdemde dem kadem

		
		

Zîrâ Âdem bildi hemân Sultânı
Âdemde bildirdi özin ol Gâni

		
		

Âdem’i cümleye delîl eyledi
İlmile ‘Âdemi kâmil eyledi

c

		
		

Bu sarâyı mescid idindi Âdem
İbâdâta meşgûl oldı subh u şâm

		
		

Bu sarâyun nakşını gözetmedi
Sultâna gerekmez işi itmedi

		
		

Âdem anun içün oldı halîfe
Ahdi bütün Hakile sıdk u sâfâ

		
		

Âdem arasında câdem var ki ol
Fark degil anun katında sag u sol

		
		

Bir câdem var ki göresin sûreti
Âdemile kend’özi divdür katı

		
		

Âdem içinde câdem var iy cazîz
Hakk yolunda işüni kılmış temîz
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Âdem var ki cilmüni kılmış kemâl
Rûşen olmış kend’özine cümle hâl

		
		

Âdem içinde câdem var iy veli
Kâ’be Kavseyn’e irüşdi menzili

		
		

Kişi var gökleri gönülleri seyrân eyledi
Işk dilinden cilm-i ledün söyledi

c

		
		

Kişi var ki cümle cân sever anı
Zâta yetürmiş sûret-i insânı

		
		

Kişi var ki cakl irmez işine
Bî-haber serseri gezer döşüne

		
		

Kişi var ki bu sarâyda iy Âdem
Hakikât Mesîh deminden urdı dem

		
		

Kişi var ki Hak’dur anun varlıgı
Zîrâ Hakk’a kabûl oldı dirligi

		
		

Bu câdem içinde âdem var ki ol
Cân içinde hazrete eyledi yol

		
		

Kişi var ki şöyle ser-gerdân geçer
Kendü dîvdür kâmil insândan kaçar

		
		

Kişi var ki sûretâ insân velî
Hakk ile birlige yitmiş her hâli

		
		

Kişi var ki ‘ömri geçti bî-hâsıl
Ne dimekdür anlayamaz Hak bâtıl

		
		

Bir câdem var ki kâmildür idrâkı
Nireye baksa hazır görür Hakk’ı

		
		

Kişi var ki maksûdı Hakk’dur hemân
Ömri bâkî oldı kendü câvidân

c

		
		

Kişi var ki hayr ü şerden bî-haber
Dünyâda hiç yere çeker derd-i ser

		
		

Bir câdem var ki işün kılmış temîz
Hulkı lâtîf kend’özi cândan cazîz

		
		

Bu sarây içindeki halkun temâm
Dirligi bu resme giçer iy âdem
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Yirde gökde cümle dürli mahlûkât
Cümlesi kendü hâlinde gönli şâd

		
		

Bu sarâyda her birisi bir hâle
Şöyle giriftâr kalubdur mübtelâ

		
		

Yirde gökde cümle dürlü halk ki var
Herbirisi biribirinden sorar

		
		

Ya’ni bu milkün sâhibin bulsalar
Sıdk ile ıssına minnet kılsalar

		
		

Bu hâl içinde kamu halk-ı cihân
‘Aklı irişmez kalupdur hem-cinân

		
		

Yirdeki halkun göge irmez eli
Gökdeki halk dahı bilmez bu hâli

		
		

Cümlesi bu hâl içinde kaldılar
Allah’un işüne hayrân oldılar

		
		

Bu sarây içindeki halkun hemân
Budur uş dirligi hâli iy civân

İmdi iy kend’özini insân bilen kâmiller, bu sarâyda Allah’un kudreti çok,
hikmeti bî-nihâyet. İnsân oldur ki öz cakluna bürüne, göre ki bu milk ü sarây u
bârigâh kend’özinün midür, yoksa sâhibi mi vardur? Eger şöyle ki özinün ise
emîn ola. Sâhibi var ise edeb bekleye. Zîrâ ki utanmak ölmekten artukdur. Bilen katunda pes insân ile hayvânun farkı bunda maclûm olur ki her işün önin,
sonun sına işleye. Hakk tebâreke ve te’âlâ insâna bunca dürlü kerâmet virdi ki
yirdeki, gökdeki nesneyi halka bildirdi ki câdem hâlifedir.
Pes câdem hâlife oldugunun nişânı budur ki, Hakk’dan korka, Peygamberden utana, evliyâlara ikrâr eyleme. Gayr-i Hakk işlerden perhîz eyleye,
bakışın ibretle
10a. baka, sözin hikmetile söyleye, her nireye ki baksa Hakk’ı orada hazır göre. Yâre, yoldaşa, konşuya emîn ola, ulû’l-emre câsî olmaya, Hakk’dan
ümidin kesmiye. Menzile yolıyla vara, yolı erkânıyla vara, câhillere cilmile
söyleye, cârifler katında sakin ola. Pes bu sarây ki biz içindeyüz pâdişâhundur.
Şöyle ki ulular gitdügi yola varmak gerek, zîrâ ki müslümân olmagın alâmeti budur ki Allah’ı hazır göre, cibadeti dahı kılsa bu vech üzre kıla. Vallâhu
a’lembi’s-sevâb
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Her birisi bir işe sundı elin
Kaldı şöyle anmadı Tanrı yolın
Tanrı’nun adı Kerîm’dür lutfı çok
Adli vardur kullarına zulmı yok

c

		
		

Kimsenün caybın yüzine vurmaz ol
Sultândur Hakkı bâtıla virmez ol

		
		

Gerçi kim kuldan gelen dâim hatâ
Kula Hak’dan irüşen lutfu ‘atâ

		
		

İy hâce, bir dem kulak ol aç gözin
Bilmegi tâleb idersen kend’özün

		
		

Bu sarâya geldügünden iy âdem
Bilesin ki kandadur Rabbü’1-âlem

		
		

Cümle câlemde bile mevcûd mıdur
Nice şöyle kend’özi vâhid midür

		
		

Sordugum ol kişidür ki men sana
Bakıcak oldur görünen her yana

		
		

Sen evel fikr eyle bu sarây nedür
Bu kevâkibler güneş ü ay nedür

		
		

Kavli sultân şükri Peygamber dimek
Ulu kiçi kemter ü server dimek

		
		

Bu sarâyda görinen nakş u hayâl
Zâhir ü bâtın görinen küllî hâl

		
		

Hergiz andan ayrıluk gelmez dahı
Zîrâ bu dem bildi buldı Allah’ı

		
		

Zîrâ bu sarâyda bildi özini
Belîdir her kim işitse sözini

		
		

Ol kişidür sana nişân virdügüm
İhlâs ile bilene cân virdügüm

		
		

Bu sarâyda Hak nişânı buldı ol
Gayrı gitdi Hak ile Hak oldı ol

		
		

Hemân Hakk’un varlıgıdur ol kişi
Anda işlenür Hakk’un küllî işi
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Her ki tâlib ise gelsün sıdkile
Ol kişiden isteyen nişân bula

		
		

Ana sorsun bu yola menzil nedür
Bu cibâdetden biten hâsıl nedür

		
		

Neye yirişe kişi dirligile
Neden kalur yolda münkirligile

		
		

Ma’nâdan ne hâsıl olur insâna
Gafletden ziyân ne gelür hayvâna

		
		

c

		
		

Tamu uçmag Tanrı Peygamber dimek
Bu haberler var yok az çok dimek

		
		

Şeytânun günâhı nedür arada
Cümle işi işliyen hod ol Hudâ

		
		

Bu sarâyda gayrı dahı kim ola
Allah’un işini muhâlif kıla

		
		

Çün bu sarây Sultânundur ser-be-ser
Sultân ki milkünde gayrı kanda var

		
		

Cümle varlık Sultânundur milk anun
Milkün içinde görinen halk anun

		
		

Cümle halkun nidügin Sultân bilür
Pes anun işine şerîk kim olur

		
		

Sultânun milki içinde gayrı yok
Çün hâkim oldur arada gayrı yok

		
		

Gel iy tâlib Hakk’a hilâf eyleme
Gayrı yokdur beyhûde lâf eyleme

		
		

Gayrı yok bî-gûlâ virme insâna
Pey-rev olmak istemesün şeytâna

		
		

İnkârı ko hâlis eyle ikrârun
İslâmı anla kes âhî zünnârun

		
		

İnsân isen civâna olma neseb
Bî-edeb olma edeb bekle edeb

İlm ü kitâb zühd ü takva hâl nedür
Yol u menzil cevâb u su’âl nedür
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Sıdkile gel Hakk’a gümân eyleme
Özini pey-rev-i şeytân eyleme

		
		

Bu sarâyda cümle halkun başısın
Sûretün insân velî sen nâşîsin

		
		

Bu sarâyda şöyle hemân iy gâfil
Hiç yire geldün gezersün bî-hâsıl

		
		

Bu sarâyda bellü bir iş tutmadun
Nâşilıgun sen henüz unutmadun

		
		

Senün insân oldugundan ıssı ne
Kullugun yok çün bu sarây(un) işine

İmdi bu sarây cemc yiridür. Sultânun sultânlugı, kulun kullugu bunda
ma’lûm oluna gerek.
11b. Bunca kitâblar, peygamberler nişân virdigi yir budur. Tanrı hasları
ibâdet kıldıgı yir budur. Bugün bunda işün temiz kılan kişi kurtulmuşlardan
oldı. İmdi iy tâlib sen ki insân hilkâtin giymişsin, Hakk tebâreke ve ta’âlâ
insâna şol kadar kerâmet virdi kim gök ehli sücûd kıldı. Yir ehli mutîc oldı.
İnsân ekserî bu tertîbi bilse pes bu sarâya dahı niye geldügin bilür. Çün bu
sarâya niye geldügin bildi, pes insâna kerâmet vâcib olur, çünkü insân özindeki kerâmeti bilür. Pes halîfelik mertebesi üzerine hilcat oldı, yirdeki gökdeki
halk cümle ana mutîc olsa aceb olmaya. Zîrâ kim insân bu sarâyda cümle halk
özine mâlikdür. Hikmeti cümle halkun üzerine revân olur, cümle halk andan
ictirâz ider. Pes bu câdem bunda cümle halk üzerine ihtiyârdur
		
		

Bu sarâyda şöyle hemân iy câdem
Nice olursa giçersin puhte-hâm

		
		

Zîrâ ki insânıdıgun bilmedün
Cümle halka cânıdıgun bilmedün

		
		

Oldı tutdı seni bu âb u gîl
Âdemlikden nesne kılmadun hâsıl

c

		
		

Sûretin insândur illâ sen câmid
İnsâniyyet âleminde nefsin it

		
		

Libâsun gören seni insân sanur
Bu sarâyda mutîc-i Sultân sanur

		
		

Haberün yokdur âsîsin Sultân’a
Hem bu sarâyda tüccârsın insâna
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İnsân ile insân olursın bile
Velî huyun hayvân ile silsile

		
		

Zî-hayf ki sen bu insân sûretin
Dîve benzetdün cihânda nisbetin

		
		

Bu cihânda insâna üns olmadun
Belî hayvâna dahı cins olmadun

		
		

Şöyle hemân bu cihânda serseri
Yürüyüben gezersin etü deri

		
		

Gel iy âdem müstemi’ ol bu söze
c
Âdemîlikden nişân gerek bize

		
		

Biz sûrete dimezüz âdem deyi
Âdem oldur terkide hâm sevdayı

c

		
		

Bu cihânun lezzetine kalmaya
İnsân olan hayvâna üns olmaya

		
		

Fikr ide evvel ki nedür kend’özi
Kangı kevâkibde togdı yılduzı

		
		

Bu cihânda mertebesin anlaya
Tınlasa cihânı andan tınlaya

		
		

Şekli insân, özi hayvân olmaya
Bir avuç toprakda pinhân olmaya

		
		

Terk ide koya bu sûret nakşını
Temîz eylemek dilerse işini

		
		

Hem-dem ola bir kâmil insân ile
Hizmet ide edeb ü erkân ile

		
		

Ana sora ki ne yirdür bu sarây
Ne intizâr olubdur şâh u gedây

		
		

Bu sarâyun sâhibi kanda olur
Ol kâmil insâna sorun ol bilür

		
		

Zîrâ kim insân kâbildür hikmete
Bu cevâhir hemân insânda bite

		
		

İnsâna keşf ola bu cilm-i ledün
Cümle halka delîl insân oldı çün
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İnsânun zâtında kodı Hakk ezel
Sırr u tevhîd macrifet cilm ü kemâl

		
		

Bu hikmet vechinde ezel ol Ganî
Cümleye halîfe kıldı insânı

		
		

Bildi insân cümle eşyânun hâlin
Macnile keşf itti kendü kemâlin

		
		

İnsânı çün kim arada pâdişâh
Cümle halkun üstüne eyledi şâh

		
		

Cümle halk insânı Sultân bildüler
Hikmeti insânda pinhân buldılar

		
		

Külli eşyâ muhib oldı insâna
Zîrâ insân muctekiddir sultâna

		
		

Bu hikmetün aslını insân bilür
Zîrâ insân edeb ü erkân bilür

		
		

Tâlib olan insânı bilsün hemân
Zîrâ insân oldı Sultâna nişân

		
		

Bu sarâyda sultânı her kim bile
Pes hakikât ol kâmil insân ola

		
		

Helâl ola ana insân sûreti
Macnada anlamış ola hikmeti

		
		

Müşkilini külli hâl itmiş ola
Sultân ile birlige bitmiş ola

		
		

Her kim ol insânı bildi hakikât
Cümle fitneden âzâd oldı âzâd

		
		

Zîrâ ol insân bilüpdür Sultânı
Sultân ile birlik olupdur cânı

		
		

Cân içinde yol bulupdur Sultân’a
Dirligi delîl olupdur insâna

		
		

Macnada ol cümle halkun başıdur
Şâhun sırrı Ahmed’ün yoldaşıdur

		
		

Bu sarâyun küllî hâlin ol bilür
Zîrâ ana bahşâyiş Hakk’dan gelür
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Zîrâ ol temiz derledi dirligin
Hak yolına kodı küllî varlıgın

		
		

Mustafâ’nun dirligin pûş eyledi
Nefsini sükûtu-hâmuş eyledi

		
		

Dirliginde dahı hergiz noksanı
Kalmadı Hakk ile bir oldı cânı

		
		

Rûşen oldı ana bu ‘ilm-i ledün
Şevkile gönlü içinde togdı gün

		
		

Işk güneşi sürdi cümle zulmeti
Kalmadı cânında gaflet ‘illeti

		
		

Cân u gönli küllî nûr oldı hemân
Bu sarâyda buldı cömr-i câvidân

		
		

Bâkî menzile irüşdi devleti
‘İlmile anladı küllî hikmeti

		
		

Kemâle yetürdi insân menzilin
Sıdkile hâl itdi küllî müşkilin

		
		

Dahı anda kalmadı ben ben dimek
Ona vacibdür kâmil insân dimek

		
		

Gel iy tâlib bir sacat dinle sözi
Sultânı görmek dilerse cân gözi

		
		

Müstemic ol insânun tevhîdine
Sırrile yol buldı Hakk’un zâtına

		
		

Gördi insân bu sarâyda Sultânı
Zîrâ ki bilür edeb ü erkânı

		
		

Cümle mahlûk arasında bu âdem
Allah’ı bilmek deminden urdı dem

		
		

Evveli çîndür câdemün haberi
Zîrâ câdemdür bu sırrun defteri

		
		

Cümle varlık cemc olupdur câdeme
Âdem de muntazır idi bu deme

		
		

Bu dem câdemde bulundı küllî hâl
O dem içün gerdiş eyler mâh u sâl
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Âdemün sırrında mat oldı cukûl
Küllî hikmet câdeme oldı kabûl

		
		

Âdeme açıldı bu cilmün bâbı
Cümle hikmetün akdemdür sebebi

		
		

c

		
		

Yacni ki câdem bu sarâya gele
Bu sarâyda Allah’a takva kıla

		
		

Bu sarâyda Allah’a şevk eyleye
Tanrı adın diline zikr eyleye

		
		

Bu sarâyı özine mescîd bile
Âdem oldur ki didi kadîd bile

		
		

Her hayâle gönlüni baglamaya
Sâkin ola sel gibi çaglamaya

		
		

Ne ki Hakk virdiyse ana şükr ide
Dâcima gönlünde Hakk’ı fikr ide

		
		

İnsân oldur ki Hakk’un emrine ol
Mutîc ola gönli olmaya füzûl

		
		

Su gibi alçakda ola meskeni
Ganîmet göre sûret-i insânı

		
		

Kendü câhil nefsi füzûl olmaya
Gayr-i Hakk işlere meşgûl olmaya

		
		

Bir kâmil insâna vire özini
Vezn ile mîzâna tarta sözini

		
		

Sûreti âdem özi hâm olmaya
Cehd ide kem-ile hem-dem olmaya

		
		

Dîve benzetmeye insân sûretin
Göre her zerrede Hakk’un hikmetin

		
		

Bu sarâya niye geldügin bile
Pâdişâha cân içinde yol bula

		
		

Bu sarâyun nakşına aldanmaya
Âdemdür özini hayvân sanmaya

Âdem içün bu sarây evvel Ganî
İmâret eyledi kıldı ihsânı

c
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İmdi iy sâlik-i râh-rev, bu sarây pâdişâhun seyrângâhıdur. Cümle halkun
meskenidür. Bu sarâyda hikmet çok. Bu sarây on dört tabakadur. Yedi tabaka
aşagı, yedi tabaka yukarı gökde. Cümlesine Allah’un halkı dolmış, her birisi
bir hâle meşgûl olmış. Bu sarâyda geçer, âdemden artuk kimse bu hâli fikr eylemez ki bu sarây ne yirdür. Bunun sâhibi kanda olur, bu muglâk sarâyı âdem
fikr eyledi. Bu bâb âdeme feth oldu, âdem bildi ki, bu sarâyı pâdişâh kullarına
tâ’at kılacak yir eylemiştir. İmdi âdem ibret ile bakdı, hikmetle gördi, velâyetle
anladı ki bu sarâyun ıssı var, âdem tâ’ata meşgûl oldı, Hakk tebâreke ve tacâlâ
Âdem’e bu sacâdeti yoldaş eyledi, bu sarâydaki halka âdemi baş eyledi. Çünki
Âdem’e Allah’un cinayeti yâr oldı, Âdem cümle eşyanun hâlinden haberdâr
oldı. Âdem bildi ki bu sarây Allah’a ibâdet idecek yirdür, bel bagladı, cibâdete
14b. meşgûl oldı, bu sarâyda cümle eşyâ her birisi bu hâl içinde giriftâr
olmış kalmış, velî insân-ı kâmil anladı ki hâl nedür
		
		

Zîrâ câdemde bulundı bu nişân
Cümle varlık uşda câdemdür hemân

		
		

Bu sarâyda câdemi ol pâdişâh
Cümle halka eyledi püşt u penâh

		
		

Cümleye âdem olupdur dest-gîr
Âdemi Hakk eyledi bedr-i münîr

		
		

Cümle halk âdemden aldı haberi
Zîrâ Allah Âdemi kıldı yâri

		
		

Çün bu hikmet Âdem’e görsetdi yüz
Âdemün vasfını söyler cümle söz

		
		
		
		
		
		

Âdeme cemc oldı cümle dürlü hâl
İlm ü hikmet cömr ü devlet milk ü mâl

c

Âdeme müyesser oldı bu catâ
Lâyık câdem oldı cilm u vahdete
Âdemi Allah aradı âşkere
İlmile görsetdi cümle gözlere

c

		
		

Cümle halk çün kim Âdemi bildiler
Âdemün yüzüne sücûd kıldılar

		
		

Âdeme Allah’dan oldı bu nazar
Cümle halka âdem oldı ihtiyâr

		
		

Cümle halka âdemi yüz eyledi
Kudretin âdemde temîz eyledi
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Bu sarâyda bunca dürli halk ki var
Cümlesine câdemden oldı haber

		
		

Hakk âdemi şöyle çerâg eyledi
Cümle fitnelerden ırak eyledi

		
		

Âdemün caklı irüşdi bildi çün
Bu sarâya ne işe geldi bugün

		
		

Âdemi Allah uyardı cilmile
Tevhîdi gönlünde kodı hilmile

		
		

Âdem’e Allah’dan oldı ‘inâyet
Şeyâtîn Âdem’i gördi oldı mât

		
		

Âdemi Allah bezedi nûr ile
Macmûr itdi gönlüni şükür ile

		
		

Sabrı Âdem’e hilcat virdi Hakk
Sabrile oldı cÂdemün yüzi ak

		
		

Sabr ile irdi Âdem bu devlete
Aklı olan pend-i Âdemden duta

		
		

Âdeme sora bu hâlin müşkilin
Âdem’e bildürdi Allah hâl dilin

		
		

Yirde gökde cümle halka bu âdem
Tevhîd ile pîşivâ oldı temâm

		
		

Âdeme cümle sücûda geldiler
Haberin Hakk’un Âdemden aldılar

		
		

Bu sarâyda oldı Âdem kethüdâ
Âdemün sem’ine girdi bu sadâ

		
		

Bu haberi evvel Âdem dinledi
Kâf u Nûn savtını Âdem anladı

		
		

Bu sarâyda evvel âhir n’oldise
Allah’un hikmeti her ne kıldısa

		
		

Cümlesini bildi cÂdem cilmile
Velî ki tahammül itdi hilmile

		
		

Cümle mahlûk arasında ol Ganî
Halîfe yirine kodı insânı
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Cümle mahlûkât Âdem’e geldiler
Âdemün ilmine teslîm oldılar

c

		
		

Âdem’e Hakk’dan irüşdi bu kemâl
Âdem hatm oldı geldi küllî hâl

		
		

Bu hakikat cilmün Âdem bildi çün
Ahdi çîndür Âdemün kavli bütün

		
		

Âdem olan anlaya bu haberi
Ömrüni harc eylemeye serseri

c

		
		

Dilini tevhîd yoluna baglaya
Cigerin ışk odı ile daglaya

		
		

Anlaya kim ne dimekdür bu haber
Kıla bu ham sevdâları muhtasâr

		
		

Gönli füzûl kendü bî-dert olmaya
Işk yolunda nefesi sert olmaya

c

		
		

Macrifet ilmin hâsıl etmiş ola
Efsâne’i küllî o tutmuş ola

		
		

Kabûl itmiş ola insân menzilin
Komuş ola küllî hayvân menzilin

		
		

Bu sarâyda özini bilmiş ola
Kendü kemâlin hâsıl kılmış ola

		
		

Budur uş insân demegün maksûdı
Ki dâim fikr ide dura macbûdı

		
		

Bu sarây nakşına bakup kalmaya
İnsân nedür hayvân tabicat olmaya

		
		

Nakşı göre Nakkâşa vire gönül
Işk yolında tevhîdi kıla kabûl

c

		
		

Şekli insân özine sâbit ola
‘Ahdi bütün kavli yolında ola

		
		

Bu sarâyda aklını dagıtmaya
Her hayâl gönlünde mekân tutmaya

		
		

İnsân olan bu hâli fikreyliye
Sûretin insân göre şükr eyliye
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Bu sarâyda tâcata meşgûl ola
Ne ki Mustafâ dediyse Hak bile

		
		

Tanrı haslarını inkâr itmeye
Cân içinde Allah’ı unutmaya

		
		

Dîve benzetmeye insân sûretin
Fikr ide gönlünde Hakk’un hikmetin

		
		

Togrı gele yola kec-rev olmaya
Sûreti câdem özi dîv olmaya

		
		

Sıfât-ı hayvândan cuzlet eyleye
Özin insânlıkda isbât eyleye

		
		

Zîrâ insân içün oldı bu mekân
İnsâna hayrân olupdur cümle cân

		
		

İnsânun aklına sıgdı bu kelâm
Tâlibisen insânı bil iy âdem

		
		

İnsânı bil ki yetsün menzile
Pes bu muglak sırrı hayvân ne bile

		
		

Bu yakîne çünki insân buldı yol
Ko bu hayvânlık sıfâtın insân ol

		
		

Sözüme her dem kulak tut iy âdem
Puhte olmışıken işün kılma hâm

		
		

Esfele bırakma insân sûretin
Zîrâ Hakk insânda kodı hikmetin

		
		

İmdi insânda ara bul kendini
Tâ bilesin sen seni niydügüni

		
		

Bu nasibi insâna virdi Kâdir
Cümle halka insân oldı dest-gîr

		
		

İnsânı Hak cümleye cân eyledi
Kâdir’i gör ki ne ihsân eyledi

		
		

İnsâna virdi Çalab cakl-ı kemâl
Cümle sırrın haberin insândan al

		
		

İnsâna kec nazâr olma iy bahîl
Cümle varlıgı hemân insânda bil
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Gel iy insân cân kulagın aç beri
Ne yazılmış oku gör bu defteri

		
		

Ne kelâmdur bu fakîr söyledügi
Ne denizdür girüben boyladugı

		
		

Neye irüşmiş bu yolda menzili
Ne haberdür kim dâim söyledügi

		
		

Nice sarâydur didügi dervişün
Kim görmiş ta’bîri nedür bu düşün

		
		

Bu sarâyda dirilen halkun caceb
Niye cemc oldı nedür bunda sebeb

		
		

Bu görinen künbed-i devvâr nedür
Nakş u hayâl kevkeb ü seyyâr nedür

		
		

Tamu Uçmag sırat u mizân dimek
Havf u recâ yol dimek erkân dimek

		
		

Tanrı hâsları kime kulluk ider
Ay u güni kim sorar kim yider

		
		

Gel teferrüc it bu cacîb pergâli
Yerlü yerinde komış kudret eli

		
		

Kış u yaz u irte gice hayr u şer
Cümle varlık mucteber u muhtasâr

		
		

Bu sarâyda görünen nakş u hayâl
Peygam u kitâb u Cibril kîl u kâl

		
		

Bu haberi halka kim virdi caceb
Evvelinde neden açıldı bu bâb

		
		

Bize bu müşkili hâll it iy âdem
Hâlimizi müşkil itme dem-be-dem

		
		

Kuş dilin bilürsen anla haberi
Hiç yire harc itme cömrün gel berü

		
		

Bu sarâya niye geldün anı bil
Bu sarâyda sana ne bitti hâsıl

		
		

İnsân isen anlayasın bu sözi
İzliyesin yine geldügün izi
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İmdi iy Hakk’a tâlib olan cânlar, iy bu cihânda özini bilen insânlar. Gel
imdi
17a bu ibrete nazâr eyle gör ki Hakk tebâreke ve tâ’ata bu sarâyı bünyâd
eyledi. Bunda hikmet ne hikmet ola ki Hakk’un yaratdugı kullar bu sarâya geleler. Allah’a ibâdet ideler, Hakk’un ululugu ve kulun kullugu burada maclûm
ola. Pes bu sarây bunun içün olmadı ki halk gele üleşe, özi içün yer duta. Ne
ki gönli dilerse anı ide. Zîrâ ki Sultân bu sarâyı kullarına ibâdet idecek yer
eylemişdür. Zîrâ ki Pâdişâh münezzehdür. Cümle câlemden bu sebep yaradılmış halk içündür. Hâlik sıfâtı münezzehlikdür. İnsân ile hayvânun farkı bunda
maclûm olur. Zîrâ ki insân [bu] ibreti gördi, tâ’ata meşgûl oldı, hayvânlar gördi, hayrân oldı. Zîrâ ki bu sarâyda nakş u hayâl çok. İnsân Hakk’un hikmetine
bakdı, ta’âtâ meşgûl oldı. Hayvânlar gördi, otlamaga meşgûl oldı. Gel imdi
iy sâlik-i râh-rev fikr eyle gör ki bu sarâyda kankı bölükdensin, her amel ki
işleyesin ana göre ola.
		
		

Bu sarâya nereden geldün evvel
Âhiri niye irüşdi bunda hâl

		
		

Geldügün vakt sûretün insân mıdı
Sûretün insân huyun hayvân mıdı

		
		

Bunda geldün neydi ki evvel işün
Âhiri hayvâna döndi gerdişün

		
		

Zi-hayf ki bilmedim insânlıgı
Kabûl itdün özine hayvânlıgı

		
		

Bu cihânda gûl-i beyâbân gibi
Düşüne gezme âhî hayvân gibi

		
		

Bir mürebbi bul cihânda sor hâlün
Haberün yok sahrâya düşdi yolın

		
		

Kendü hâlünden haberün olmadı
Hiç özine itibârun kalmadı

		
		

Bu sarâyda şöyle kaldun bî-haber
Hâsılun yokdur çekersin derd-i ser

		
		

Sen uyursun harc olur ömrin geçer
Sana sendedür yine her ne ki var

		
		

Zîrâ ki sen kend’özini bilmedün
İnsâniyyet hâlüne yol bulmadun
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Bilmedün çünki özini iy gâfil
Şöyle kaldun bî-haber hor u zelîl

		
		

Sana helâl degil insân kisveti
Şeklin âdemsin özin dîvsin katı

		
		

Bâri hiç fikr eylemezsin ol demi
Ki sana Hak virdi şekl-i âdemi

		
		

Sana bu câdem libâsın pâdişâh
Şükrüni bilmege virdi ol ilâh

		
		

Yacni ki sen bu deme şükr idesün
Bunda niye geldügin fikr idesün

		
		

Anlayasun bu sarâyda Sultânı
Hoş göresün bu sûret-i insânı

		
		

Sen bu insân kisvetünde iy gâfil
Cihâna geldün gidersin bî-hâsıl

		
		

Sen âdemsin hayvâna benzer işün
Zi-hayf esfele düşdi gerdişün

		
		

Bu sarâyı görüp cibret almadun
Sen hod bunda kendözünden gelmedün

		
		

Seni bunda getüren Sultâna sen
Gâfil olmagıl gâfil ol câna sen

		
		

Bir uyan aklını divşür gözin aç
Yüki terk it kimesneye virme baç

		
		

Bu sarâya şerîk olma ey civân
Bu sarâyun ıssı vardur pehlüvân

		
		

Sen dahı kılasın bu sarây ıssına
Sen seni bilmedügünden assı ne

		
		

Aklını devşir gözin aç bundasın
İstedügün sendedir sen kandasın

		
		

Sen bu sarâyda özinden bî-haber
Uykudasın çarh döner devrân geçer

		
		

İnsân oldur ki haberdâr ola ol
Işk evinden tevhîde eyleye yol

c
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Bu sarâyda şöyle gâfil gezmeye
İnsân oldur ki yolundan azmaya

		
		

Hiç yere harc eylemeye varlıgın
Sıdk ile temizdür bile dirligin

		
		

Kendi hâlinden bî-haber olmaya
Bu sarây nakşına bakıp kalmaya

		
		

Anlaya bunda ne işe geldügin
Bunda niye yitüp neden kaldugın

		
		

Bu sarâyda merdâne bel baglaya
Kayıra vakt ile işin saglaya

		
		

Nâ-dân ile bile hem-dem olmaya
Ma’nâda insânlıgı kem olmaya

		
		

Ârif ile hem-nişîn ola dâ’im
Işk yolunda gizlemeye zer ü sîm

		
		

Sıdkile fikrinde dâim Hakk ola
Hak yolında varına müştâk ola

		
		

Bu sarâyda gerçek erenler gibi
Ser-bâz ola cışk ile0 server gibi

		
		

Meyli olmaya anun sîm ü zere
Dâima sıdkı ola gerçek ere

		
		

Kanacat ola işi dâim anın
Gözleye emrin o müdâm ol Hakkun

		
		

Uşda budur macnâsı insânlıgun
Gâfillikdür nişânı hayvânlıgun

		
		

Gel iy insân kalk ol bir dem beri
Gök nedür anla bu mahlûk haberi

		
		

Hiç yire cömrün hâsılı yitmesün
Kâmil insânlar sana tâk tutmasın

		
		

Anlayıver bu sarâyda hâl nedür
Nakş u sûret bu cacib pergâl nedür

		
		

Sen de bir kimsene misin başuna
Bî-haber şöyle gezersin dûşuna

c

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Ne belli sultân ne belli kul gibi
Ne teslimsin belli ne fodul gibi

		
		

c

		
		

Şöyle gâfil geçti devrânun hayf
Aslı nedür bilmedün cânun hayf

		
		

Bu sarâyda sen hemân baykuş gibi
Kalmışsın kanadı sınuk kuş gibi

		
		

Derdün artmış neylesün dermân sana
Pes sûretsin fayda kılmaz cân sana

		
		

Zi-hayf ki sen bu âdem kisvetin
Dîve benzetdün hemân zahir bâtın

		
		

Bu mucammâ sırra aklun irmedi
Nice irsün inkârun yol virmedi

		
		

Bu sarâyda nakş u sûret gözledün
Mâl u altun katır u at gözledün

		
		

Bagladı tutdı seni bu milk ü mâl
Gaflet uykusunda aklun pây-mâl

		
		

Ömrüni harc itti çarhun devrânı
Sen bilemedün sûret-i insânı

Bu sarâyda dâima hûblar ile
Ömrüni sarf itmek istersin bile

c

		
		

Dâima fikrinde hûblar sohbeti
Seni yolundan çıkarır nefs citi

		
		

Sevdigün dâim kara göz şeftâlü
Bu hayâlden delü olmışsın delü

		
		

Bu sarâyda ‘işret u tena’um sana
Allah ışkunı kodurmış bir yana

		
		

Bu sarâyda tena’um şemc u şarâb
Hâtıruna hoş geldi ‘işret-i hor u hâb

		
		

Dahı bundan özine nesne görmedün
Zîrâ kim mürşîde boyun virmedün

		
		

Bu Sarâyda şöyle gezdün düşune
Sen özün bir kimse sandun başuna
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Gâfil oldun öz hâlünden iy âdem
Nice olursa giçersin puhte-hâm

		
		

Bu sarâyda yâr kıldun özini
Sen özin anlayamazsın sözüni

		
		

Bu hevâsâtler sana oldı hicâb
Hak yolundan kaldugın budur sebeb

		
		

Dahı biter artdı sevdan gün-be-gün
Bu sarâyda cünûn olmuşsın cünûn

		
		

Zi-hayf ki Sultâna bilişmedün
Bu sarâyda hiç bu fikre düşmedün

		
		

Seni bu derd-i bî-dermân iy Hâce
Zâr u giryân eylemiş irte gice

		
		

Haberün yok geçdi cömrün kervânı
Menzil ırak yolda azugun kanı

		
		

Sana azuk Sultâna armaganun
Gerek idi haberün var mı senin

		
		

Yohsa bu sarâyda şöyle tevi gibi
Kendü döşüne gezersin evi gibi

		
		

Uyumak uyanmak acup doymagı
Vay ki seversin bal ile kaymagı

		
		

Bu sarâyda endişen budur hemân
Sultân içün kim kayırsın armagan

		
		

Sen câdemsin hayvâna döndi işün
Âdemîlikde tutamazsın düşün

		
		

c

Aklun insân olmaga kılmaz yari
Hayvânla gel ki hayvân ol beri

Gel imdi iy akl-ı kâmil bu fikri hakkıyla bir nazar eyle. Gör ki bu sarâyda
bu kervânserâyda şerîkligün ne? Bu hod pâdişâhun cimâretidür. Yalınuz senün
içün olmadı, cümle mahlûkâtun mekânıdur. Her bir kişinün bunda lâ-cerem
bir işi var, bir düşi var. Hakk tebâreke ve ta’ala cümle mahlûkatı ki yaratdı,
cümlesinün mekânı bunda olur. İmdi Muhammed Mustafâ cAleyhisselâm eydür ki, Pâdişâhun dahı bir sarâyı vardur, ol bundan latîfdür, dir. Bunda gelen
halk anda dahı varmak gerekdür. Bunda ne itdüyse cavazın ol sarâyda bulmak
gerekdür. Pes insân oldur ki sâdıku’1-kavl ola, Peygamberin sözine inana,
Hakk’a mutî’ ola.
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20a Evliyâları inkâr eylemeye, câhillerün şirretünden ırak ola. Zîrâ ki
insân olmagun macnâsı çokdur. İnsân oldur ki, bu hâllerden gâfil olmaya, kesbet-i ma’rifet ola, keşf-i muttasıl vahdet ola, kemâl-i vuslat ola.
		
		

Gel iy tâlib bir sa’at dinle sözüm
Bu sarâyda niye düş olmuş gözüm

		
		

Anla bu sarâyda bana n’oldugun
Dinle ahî başuma ne geldügün

		
		

Evvelinde bu sarâya halk ile
Buyruk oldı cümlemüz geldük bile

		
		

Bunda geldük her birimüz bir hâle
Şöyle kalmışuz giriftâr mübtelâ

		
		

Dahı biribirimüzi bulmaduk
Birimüz işin birimüz bilmedük

		
		

Serây ulu halkı hakdur Allah’un
Hikmetine cakl irüşmez ol şâhun

		
		

Şöyle bunlar kendü kendüden midür
Yohsa Allah bunları iden midür

		
		

İnsân oldur bu hâli fikr eyleye
Bile özin Allah’a şükr eyleye

		
		

Cemc ide aklın bile kend’özini
Gaflet uykusundan aça gözüni

		
		

Bu sarây nakşına gönül virmeye
Hak bile özin arada görmeye

		
		

İnsân ile hayvânun farkı hemân
Hakk’ı bilmek vechinedür iy civân

		
		

İnsân oldur ol Hakk’a teslim ola
Nefsi zâlim olmaya mazlûm ola

		
		

Hulk-ı Mustafâ gibi şîrîn ola
Şâh-ı Merdân gibi kavli çîn ola

		
		

İnsân oldur ol Hakk’ı unutmaya
Hâm hayâl gönlünde mekân tutmaya

		
		

Gayr-ı Hakk’dan gönlüni pâk eyleye
Anlaya her sözi idrâk eyleye
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İlm ü hikmet ile aça gözüni
İnsân oldur bile kend’özini

		
		

Kend’özin bilen Hakk’ı bilmiş olur
Hakk’ı bilen cümle halka pîş olur

		
		

Gayr-i Hakk’a ol gönül virmez dahı
Zîrâ ki gönlünde bulur Allah’ı

		
		

Allah’ı bilen kişinün iy ‘azîz
Gayr-i Hakk’dan zâhiri olur temiz

		
		

Hayrân olur Allah’un birligine
Muhibb olur cümle halk dirligine

		
		

Sıdkı bütün kendü gerçek er olur
Cümle işi Allah’a yarar olur

		
		

Bu sarâyda cümle halka Hakk anı
Emîn eyler dirliginden iy Ganî

		
		

Dirligi temiz özü sâdık olur
Her acmâli Allah’a lâyık olur

		
		

Uyanur gafletden açar gözüni
Vezn ile mîzâna tartar sözüni

		
		

Dirlikile Allah’a yakîn olur
Gönlü ‘ilm-i ledüne hazne olur

		
		

Çîn olur kalmaz hâlinde müşkili
Hakk’la birlige yiter her hâli

		
		

Gayr-i Hakk’dan gönlüni sâfâ kılur
Hak yolunda ‘ahdine vefâ kılur

		
		

Teslim olur gerçek erenler gibi
Ârif olur ilmiyle muhtâr gibi

c

		
		

Cümle halka delîl olur dirligi
Pür olur gönlünde Hakk’un varlıgı

		
		

Tevhîdile tende câna döner
Hayvânken nâgâh insâna döner

		
		

İrüşür bahtı sa’âdet tahtına
Gözün açar hazır olur vaktine
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Gâfil olmaz kâmil erenler gibi
Dâim uyanık olur Hayder gibi

		
		

Server olur cümle cihân halkına
Benzedür hulkın Muhammed hulkına

		
		

Milke emîn Allah’a velî olur
Her işün âhiri evveli olur

		
		

Sa’âdet milkine yeter seferi
Fermân olur hükmüne dîv ü peri

		
		

Seyrân ider milke Süleymân bigi
Şehsuvâr olur kâmil insân bigi

		
		

Öz hâlinde müşkili kalmaz dahı
Cân göziyle âşkâre gördi şâhı

		
		

Bu sarâyda bu kez anun cümle kul
Mutîc olur hükmini eyler kabûl

		
		

Allah anı ‘azîz eyler cân gibi
Halîm olur her huyu Sultân gibi

		
		

Cümle halka rûşen olur dirligi
Cem’ olur gönlünde Hakk’un varlıgı

		
		

Cân içinde bilüşür Allah ile
Cümle işi birlik olur şâh ile

		
		

Vücûdunda gayr-i Hakk kalmaz dahı
Togrı bakan görür anda Allah’ı

		
		

Gönlü Hakk’un varlıgına kab olur
Hakk’ı bilmege özi sebeb olur

		
		

Bu sarâyda ay u güneş gibi ol
Cümle halkun gönlüne olur kabul

		
		

Yirde gökde cümle halka baş olur
Aklı selîm kend’özi yavaş olur

		
		

Bu kez andan emîn olur hâs u ‘âm
Yol içinde dirligi olur temâm

		
		

Cümle halka şefî’ olur dirligi
Kendüye müsellem olur erligi
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Bu sıfatlar ki nişân virdi gören
Yola girip yolda menzile iren

		
		

Cân içinde vuslat olan Hakk ile
Ömrini sarf eyliyen müştâk ile

		
		

Mustafâ’nun kavline muti’ olan
Allah’ı Mustafâ ilminden bilen

		
		

Gayr-i Hakk’a ol mutic olmaz dahı
Mustafâ yolınca ister Allah’ı

		
		

Zîrâ hadd ü menzilin oldur hemân
Mustafâ virdügi nişândur nişân

		
		

Gel iy tâlib bu sarâyda yatmagil
Mustafâ’dan gayrı mürşîd tutmagil

		
		

c

		
		

Zîrâ oldur cümle halkun mürşidi
Evvel ol âşkâre kıldı ma’bûdı

		
		

Cümle halka evvel ol virdi haber
Gâfil olman ki bu milkün ıssı var

		
		

Bu sarây bir ulu sultânun imiş
Küllî tertîb hemân ol hânun imiş

		
		

Gâfil olma deyi evvel Mustafâ
Hitâb eyledi bu halka ol safâ

		
		

Halkı gaflet uykusundan ol
Nebî uyardı eydür ki benlik edebi

		
		

Gice gündüz tâ’ata meşgûl olun
Bu yolda Allah’a yarar iş kılun

		
		

Gâfil olman gâfillük hoş degül
Er olan gaflete düşmek iş degül

		
		

Bu haberi halka evvel ol Nebî
Söyledi bildürdi şart u edebi

		
		

Bu temyîzi Mustafâ’dan bildiler
Bu haberi evvel andan aldılar

Aklını cemc eyle uy Mustafâ’ya
Tâ ki bu yolda iresün sâfâya
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Mustafâ bildürdi evvel Sultân’ı
Halka ol kıldı bu lutf u ihsânı

		
		

Bu sarâyda halk u cihân intizâr
Şöyle kalmış idi hemân hûr-zâr

Ey Hakk’ı bilmege tâlib olan âşıklar, bu sarâyda Allah’un kudreti çok.
Tâlib, eger her hayâl ardınca uzansa matlûba irebilmez. Pes âşık oldur ki aklına bürüne, göre ki bu sarây ne sarâydur. Kendünün bunda işi ne? Eger şöyle ki
kul ise buyrulan kullugu yerine getüre, sultânsa milk kendünündür, emîn ola.
Pes âdem dimekden maksûd budur ki, işi hayvâna benzemeye, her dürlü hâlün
evvelin ahirin sınaya. Zîrâ ki bu sarây Sultânundur.
22b Kul, hocasınun milkine emîn gerek. Zîrâ ki Muhammed Mustafâ geldi. Bu sarâyı ki gördi, tâ’ata meşgûl oldı. Hakk tebâreke ve ta’âlâ bu kâinâtı
vücûda getürdi. Vücûda getürileden beri Muhammed Mustafâ gibi insân-ı
kâmil gelmedi. Çün ol geldi, bu sarâyı gördi, bil bagladı, kulluga durdı. Şol
kadar kulluk itdi ki Allah’a kabûl oldı. Hakk tebâreke ve ta’âlâya mi’râciye
okudı. Cây u mansûb virdi, bildürdi. Yirde gökde cümle halka Muhammed
Mustafâ’yı baş eyledi. Çün ol bu derecâta ibâdet ile irişdi. Pes cümle halka
delîl oldı kim Hakk’a ibâdet eyleye. Zîrâ ki sebeb söz nesne yok. Hakk’un rahmetine kullık tacâtı sebebdür ve dahı cümle ta’âtün aslı Allah’dan korkmakdur. Allah’dan korkan, Peygamber’den utanur. Çün bir kişi Allah’dan korka,
Peygamber’den utana, gayr-i Hakk iş işlemez, yüzi sulu olur, tâ’atı temiz olur,
ikrârı hâlis olur, gönli alçak olur, tekebbür olmaz, zîrâ ki tekebbürlük şeytanî
‘ameldür. Anı Allah sevmez.
		
		

Mustafâ’dan oldu bu lutf u kerem
Ki bu muglak sırrı anladı cÂdem

		
		

Âdeme bildürdi Allah bu hâli
Bu hikmete âdemün irdi eli

		
		

Bu sarâyda âdem oldı pes emîn
Mustafâ’ya sâdık Allah’a yakîn

		
		

Bunca halk ki bu sarâya geldiler
Allah’ı cümle âdemden bildiler

		
		

Cümle halka âdem oldı kılaguz
İlm ü hikmet âdeme görsetdi yüz

		
		

Âdem aşdı bu makâm-ı müşkili
Bu yakîne âdemin irdi eli

c
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Zîrâ âdem eminidür Allah’un
Varlıgı külli câdemde ol şâhun

		
		

c

		
		

Muhib ola Mustafâ’ya cân ile
Biliş olmak isterse Sultân ile

		
		

Zîrâ Mustafâ Hakk’un emînidür
Hakk dahı Mustafâ’nun yakînidür

		
		

Bu sarâyda cümle halka ol
Nebî İlmiyle bildürdi şart u edebi

		
		

Yirde gökde cümle halka Mustafâ
Şefî’ oldı lutfile kıldı vefâ

		
		

Bu sarâyda hikmeti çok Allah’un
Eyle varlıgı âdemde ol şâhun

		
		

Âdem oldur ol bu hâli fikr ide
Sıdk ile Allah’a her dem şükr ide

		
		

Âdem oldur ol bu hâli keşf ide
Allah’a Mustafâ yolınca gide

Bu sarâya niye geldügin bile
Aklı mucammâ sırra yol bula

‘

		
		

Şekli âdem kendü hayvân olmaya
Sûreti insân özi noksân olmaya

		
		

Aklı kabûl ola Hakk’un ‘ilmine
Uymaya nefsi zâlimün zulmüne

		
		

Gönli Hakk’un ‘ilmine mahzen ola
Cânı vahdet gevherine kân ola

		
		

Fikr ide gönlünde bula Sultânı
Hiç yire harc eylemeye devrânı

		
		

Sa’âdet bile bu insân sûretin
Bu sûretde bile Hakk’un hikmetin

		
		

Hem bu ilmi âdeme bildürdi Hakk
Cümle halk hemân âdeme iştiyâk

		
		

Âdemün sırrında cümle mahlûkât
Hayrân oldı şöyle kıldı aklı mât
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Velî âdem bildi cümle eşyânun
Asl u fer’i neden oldı her cânun

		
		

Hem bu sarây bunda niçün oldugun
Cümle halk bunda ne işe geldügün

		
		

Yerde gökde cümle Hakk’un sırrını
Âdem’e bildürdi Allah var’ını

		
		

Âdemi cilmiyle ma’mûr eyledi
Cümle halk içinde menşûr eyledi

		
		

Cümle halk bildi kim âdem Sultânun
Bu sarâyda emînidür ol Hânun

		
		

Küllî bu hikmeti âdem anladı
Zîrâ ki Mustafâ ilmin dinledi

		
		

Mustafâ nuriyle âdem gördi yol
Anınçün oldı Hazretde kabûl

		
		

Mustafâ ilmin âdem keşf eyledi
Hazrete vardugı yoh söyledi

		
		

Yirde gökde cümle halkun bu âdem
Pîşvâsı oldı bu yolda temâm

		
		

Cümle halk Hakk’ı Âdem’den sordılar
Zîrâ varlıgı âdemde gördiler

		
		

Âdemi Allah bu cümle kullara
Kılaguz kıldı bu müşkil yollara

		
		

Ma’nâda gönüllere yol buldı âdem
‘İlm ü hikmet külli âdem’de temâm

		
		

Hem bu yirde yine âdemdür delîl
Cümle Hakk’un varlıgın âdemde bil

		
		

Âdem isen âdem’e olma gâfil
Seni yolundan komasun âb u gil

		
		

Bu sûret nakşı seni aldamasın
Gaflet uykusı yolundan komasın

		
		

Uyuma gafletden uyan gözün aç
Varlıgun cışk yolında saçu saç
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Mustafâ’nun yolını tut sıdk ile
Seni hemân ol iletür menzile

		
		

Veli cışk olsun bu yolda yoldaşun
Tâ ki âsân ola her müşkil işün

		
		

‘

		
		

Ne ki Mustafâ didiyse tut sözin
Anun ‘ilmin cümleden eyle güzîn

		
		

Velîler yolını inkâr eyleme
Cehl ile zühdüni zünnâr eyleme

		
		

Koma ki hiç yire geçdi devrânun
Gâfil olma gözün aç uyar cânun

		
		

Hakk yolında temiz eyle dirligün
Aslını bilmek dilersen erligün

		
		

Mustafâ’nun halkını tut gir yola
Meskeneti yoldaş idin gel böyle

		
		

Mazlûm ol özin tekebbür olmasun
Gafletile inân-gîr olmasun

		
		

Gözin aç eger tâlib-i Hakk isen
Sıdkla gel tevhîde müştâk isen

		
		

Allah’un bendelerine emîn ol
Dirligün sâf eyle Hakk’a yakîn ol

		
		

Gel berü eger tâlib-i Hakk isen
Füzûl olma Ahmed’e müştâk isen

		
		

Ahmed’ün hulkın ‘Ali mürüvvetin
Yoldaş idin bile zâhir ü bâtın

		
		

Aslını bilmek dilersen her işün
Mustafâ’nun hulkı olsun yoldaşun

		
		

Gözin aç bir anlayıver yolını
Koma mürşîd eteginden elini

		
		

Bâri bu sarâya gelmekden murâd
Gerek insân Tanrı’dan olmaya yâd

Ârif ol sen sıdka vir inkârunı
İslâmı bil kes gider zünnârunı
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Bu sarâyda bilişe Allah ile
Bu demde işine ola Şâh ile

		
		

Zîrâ bu sarâyda Hakk’un kudreti
Bunda ma’lûm oldı küllî hikmeti

		
		

Bu sarâyda bildi Sultânı bilen
Bu hazneye bunda buldı yol bulan

		
		

Bu sarâyda biter işi insânun
Maksûdı bunda hâsıldur her cânun

		
		

Bu sarâyda hâsıl olur hayr u şer
Cümle hâsıl insâna bunda yeter

		
		

Bu sarâyda biten iş bitti hemân
Bu mekânda ma’lûm oldı Lâ-mekân

		
		

İnsân oldur uş bu demi anlaya
Bu sözi cân kulagıyla dinleye

		
		

Bu sarâydan vardı Mi’raca Nebî
Bu sarâydadur her işün sebebi

		
		

Bu sarây oldur ki Allah Ahmed’i
Fahr-i âlem Mustafâ Muhammed’i

		
		

Bu sarâyda virdi tâc u hil’atı
Bunda bildi Nebî’ilm ü hikmeti

		
		

Bunda irüşdi Nebî’ye her hüner
Bu sarâyda dindi Şâha Zülfikâr

		
		

Bu sarâyda ma’lûm oldı küllî hâl
Bunda dendi Ahmed’e ilm ü kemâl

		
		

Bunda irüşdi âdem’e kerâmet
Şeytânı âdem bu demde kıldı mat

		
		

Küllî hâli bunda anladı âdem
Anınçün melekûtdan vurdı dem

		
		

Âdeme Hakk bu sarâyda virdi Nûr
Mûsâ’ya Tûr Eyyüb’e şükr u sabûr

		
		

Bu sarây oldur ki bunda ol Ganî
İbâdet içün getürdi insânı
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İmdi iy şükr ü zikr eyleyen sâdıklar, iy Allah’a ibâdet kılan âşıklar, Hakk
tebâreke ve ta’âlâ bu sarâyı kullarına ibâdet edecek yer eyledi. Ya’ni gele
Hakk’un kulları bu sarâyı göre, tâ’ata meşgûl ola, bu sarây nakşına gönül baglamaya. Zîrâ ki bu hikmet-i Hakk, Allah’un kudreti, Mustafâ’nın mertebesi,
evliyânun hâlin dirligi, şeytânun inkârı, Allah’ı bilen âşıklarun zevki küllî bu
sarâyda ma’lûm oldı. Bu sarâyda Allah’un halkı çok ola, bu âdem gerek ki
hayvân gibi olmaya. Bu sunca baka, sânî’i anlaya. Delîli Mustafâ ilmi (Mustafa ilmi ile amel eyleye) ola. Dirligi evliyâ hâli ola. Yalandan perhîz eyleye.
Hakkına kâni’ ola. Tanrı yarattığı kullara hayr sanıcı ola. Her nereye baksa
Allah’ı orada hazır göre, enbiyâlarun
25 b ilmine muhibb ola. Evliyâlarun kavline sâdık ola. Bu hâli bilmegün
aslı özini bilmekdür. İmdi özini bilmek budur ki kişi özini insân bile, insân
hâkdan yaradılmış şeydir. Pes özini bilmegün ma’nâsı budur ki Hakk’ı bilmek
olur. Vallahu’l-a’lem.
		
		

Ya’ni insân bunda tâ’at eyleye
Tevhîd ile Şeytânı mât eyleye

		
		

Bile insân ki ne yerdir bu sarây
Bu müşerref çetr ü sayvân milk ü cây

		
		

Bu gülistân-ı mu’âzzam bâr-gâh
Kimin içün ârâyiş eyledi şâh

		
		

Bu sarâyı ol bizim Sultânımuz
Şöyle pür-kemâl kılubdur cânımuz

		
		

Ya’ni gele kend’özi seyrân kıla
Cümle halk hem bu sarâyda yer bula

		
		

Bu sarây oldur ki ezel o kadîm
Kullar içün mesken eyledi Hakîm

		
		

Ya’ni kullar bu sarâya geleler
Allah’a zühd u ibâdet kılalar

		
		

Bu sarâyda her birisi Allah’a
Sıdk ile tâ’at kılurlar ol Şâh’a

		
		

Bu sarâyda anlayalar Sultân’ı
Göreler bunda bileler ol cânı

		
		

Bugün bunda bilişin Allah ile
Hemân ol birlige yetdi Şâh ile
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Dahı bu nakş u hayâle bakmaz ol
Edebi bekler kanundan çıkmaz ol

		
		

Emîn olur Sultân ki varlıgına
Riyâ’ katmaz sıdkına dirligine

		
		

Bugün bunda Sultân’a vuslat olur
Cân u gönli deryâ-yı hikmet olur

		
		

Her kişi ki Sultânı bunda bile
Bugün anun maksûdı hâsıl ola

		
		

Zîrâ ki bi-küllî hâsıl bundadur
Peygâm u Kitâb delîl bundadur

		
		

Sıdk u sâfa ma’rifet ilm ü kemâl
Hakk’ı bilmek zühd u takvâ küllî hâl

		
		

Bu Serây’da hâsıl olur insâna
Bunda kılur takva kılan Sultân’a

		
		

Bu Serâydan vardı mi’râca Nebî
Bu Serâydadur her işün sebebi

		
		

Bunda kabûl oldı Lokman hikmete
Bunda irüşdi Süleyman devlete

		
		

Bu sarây’da göge yol buldı İsâ
Bu sarâydadur bi-küllî hâl kıssa

		
		

Mûsâ Tûr’a bu sarâydan seyr ider
Cümle menzilün yolı bundan gider

		
		

Bu sarâyda ma’zûl oldı şeyâtîn
Bunda hâsıl oldı Ahmed’e yakîn

		
		

Anlayıbak küllî varlık bundadur
Hüsn u aşk âşık u ma’şûk bundadur

		
		

Bunda dindi Nebî’ye küllî nasîb
Bunda buldı mertebeyi ol Habîb

		
		

Gel iy tâlib müstemi’ ol aç gözin
Neredesin çaglayıvar kend’özin

		
		

Çün âdemsin hikmete zulm eyleme
Bir söz ki ‘akla ziyândur söyleme
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‘Ârif isen eyile virme fırsatı
Bilmek istersen bu ilm ü hikmeti

		
		

Hem-nişîn ol bir kâmil insân ile
Boyın vir hizmetin ile cân ile

		
		

Va’deye salma bugünki devrânı
Dîve benzetme sûret-i insânı

		
		

Hiç yire harc eylemegil varlıgun
Hakk yolunda temiz eyle dirligin

		
		

Dem u demdür gâfil olma iy âdem
Âdemsin âdem deminden kalma hâm

		
		

Bu dem idi İbrahim’ün da’veti
Yûsuf un hüsnü Ya’kûb’un hasreti

		
		

Bu dem idi Hakk’un ‘uzlet itdügi
Yûnus’ı denizde balık yutdugı

		
		

Bu dem idi Mûsâ Tûr’a vardugı
Ahmed’ün Mi’râc’da didâr gördügi

		
		

Bunda bildi Şâh-ı Merdân Ahmed’i
Bunda ‘azîz kıldı Hakk Muhammed’i

		
		

Dem bu demdür bu deme olma gâfil
Nemrûd’ı bu demde mat itdi Halîl

		
		

Küllî varlık cem’ olubdur bu deme
Bu dem irüşdi kerâmet âdem’e

		
		

Âdem oldur ki bu demi dem bile
Hayvân olmaya özin âdem bile

		
		

Zîrâ Hakk’un kudreti âdemdedür
Âdem’ün dahı demi bu demdedür

		
		

Bu demi bilen âdemidür Allah’un
Hikmetine teslim ola ol Şâh’un

		
		

Cümle demin nakdi bu demdür hemân
Bu demi anlayan oldı câvidân

		
		

Gel iy insân bu deme olma gâfil
Bilmek istersen özini şimdi bil

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		
		

Sen bu demde yaragun eyle temâm
Gâfil olma dem bu demdir dem bu dem

		
		

Gel iy âkîl dinle ki ne söylerem
Tâlibe neyi işâret eylerem

		
		

c

		
		

Âdem isen aklunı vir başuna
Gözüni aç gâfil olma işüne

		
		

Hayvân isen insâna tuz eyleme
Nûrı zulmet güni kuz eyleme

		
		

Sarrâf isen bil bu lâtîf cevheri
Her hasis eline virme gevheri

		
		

Tâlib isen matlûbun iste hemân
Bî-nişândan bulmak istersen nişân

		
		

Gözin aç bir berü bak iy âkîl
Nefs elinde caklını kılma zelîl

		
		

Âdem isen anla bu işâreti
Seni zelîl kılmasın nefsin illeti

		
		

Müştâk isen evliyâ sohbetine
Gözini aç uyma nefsün itine

		
		

Âhî bu aklını divşür iy âdem
Âdemsin beyhûde yire çekme gam

		
		

Bu sarâyda şöyle kalma bî-hâsıl
Âdemsin ne işe geldün bunda bil

		
		

Bunda sen bir kişi misin başuna
Şöyle serseri gezer misin duşuna

		
		

Sen bu sarây ıssınun kulu mısın
Yohsa aklun yok mıdır delü misin

		
		

Bu sarâyda şöyle kaldun bî-haber
Sen gâfilsin hiç yire ömrün giçer

		
		

Bu sarây ıssına kulluk kılmadun
Varlıgun harc oldı gitdi bilmedün

Ârif isen anla bu haberimi
Âşık isen dinle âh u zârımı

c
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Bu ne mi dirsin ki mahlûk dirile
Bunda ne olduysa anda sorıla

		
		

Bu hevâsâtda gezersin iy gâfil
Sana bundan nesne olmaz hâsıl

		
		

Sen bu dem hâsıl idegör işüni
Ki yârın tutabilesün düşüni

		
		

Bir di yâ âhî bu sarâyun ıssı ne
Bizüm kul oldugumuzdan assı ne

		
		

Biz hod bu kullugun aslın bilmezüz
Buyrulan kullugu dahı kılmazuz

		
		

Bu sarâyda şöyle câhil kalmışuz
Bilmezüz bunda ne işe gelmişüz

		
		

Yol bir idi yine dahı uymaduk
Bunda hikmet var neydi tuymaduk

		
		

Şöyle hemân bu cihânda bî-haber
Biz gâfilüz ömrümüz cabes geçer

		
		

Kullugumuz dahı bu kadar Sultân’a
Ma’nâda tüccâr oluruz insâna

		
		

Sûretimüz insân illâ biz dîvüz
Meger bu sarây içinde ayukavuz

		
		

Bu sarâyda her birimüz bir hâle
Şöyle kalmışuz giriftâr mübtelâ

		
		

Bu sarây nakşuna şöyle hayrânuz
Ne belli dîvüz ne belli insânuz

Pes bu sarây Sultân’un milkidür. Kulların meskenidür. Nâdânlarun hayâlidür.
28a cÂriflerün teferrücidür, hayvânlarun otagıdur. Kadîmde Hakk tebâreke ve ta’âla bu sarâyı ki bünyâd eyledi. Ya’ni özinün hikmetin ayan kılmak
içün oldu. Gör ne Hakk münezzehdür cümle ‘âlemde evvelâ bu sun’a bakup
sâni’i bilenler evliyâ ve enbiyâ oldı. Anlar ki enbiyâ ve evliyâ sözine inandı, anlar edebsüzlik kılmadı, Hakk’dan utandı. Anlar ki evliyâ enbiyâ sözine
gümân eyledi, anlar inkâr ehlidür, öz haklarına gümân eyledi. İmdi iy tâlib
sıdkile cân gözin aç bak bu sarâya şöyle ki bu sun’a bakup sâni’i görebildün
ise febîhâ ve eger görmedin ise işin uzaga düşdi. Bu sarây nakşına bakup kalanlarla bile kaldun. Pes senün işün ol deme kaldı ki Tanrı kadı ola, Peygam-
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ber şefa’atçi ola, ol dem cümle halkla sen dahı bile gelesin ol dem n’olursa ola
dirsen bu dahı vardur, yoksa bugün işini temiz idersen insân-ı kâmil olasın.
Tâlibe delîl olasın, vahdet kânında biten hâsıl olasın. Eyle olsa, Allah’dan inayet, Muhammed Mustafâ’dan şefa’at evliyâdan himmet, dirlügi temiz erenlerden isti’ânet bula. Vallâhu a’lâm bi’s-sevâb
		
		

Uşda bu sarây içinde hâlimüz
Kalmışuz nesneye irmez elimüz

		
		

Pâdişâhdan inâyet ola meger
Yohsa kalduk bu sarâyda hor u zâr

		
		

İnsânuz illâ hâsılsuz insânuz
Zîrâ ma’rifet deminde hayvânuz

		
		

Bunca halk ki bu sarâya gelmişüz
Bu sarây nakşına hayrân kalmışuz

		
		

Birimüzün aklı irmez ki bile
Bu sarâyun isteye ıssın bula

		
		

Bu sarây oldur ki bunda İbrâhim
Nemrûdun putın uşatdı ol selîm

		
		

Bu sarây oldur ki Allah Fir’avnı
Mûsâ içün suya gark itdi anı

		
		

Bu sarâyda oldı Nuh’un tufânı
Eyyub’un her hâl u derd u dermânı

		
		

Bu sarâyda tevbe eyledi Âdem
Şeytânun da işi bunda oldı hâm

		
		

Bu sarâyda hâsıl oldı küllî hâl
Kâmil insân burada buldı kemâl

		
		

Bunda tâ’at kıldı Tanrı hâsları
Burada bildi kemâlin her biri

		
		

Bu sarâyda buldı mertebe bulan
Bunda kaldı Allah’a takva kılan

		
		

Bunda her kim kend’özini bildise
Sıdk evinde vahdete yol buldısa

		
		

Anladıysa Mustafâ’nun dirligin
Ma’lûm itdiyse Hakk ile birligin
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Ol bu nakş u sûrete virmez gönül
Yol erinden nasîhat eyleye kabûl

		
		

Ma’rifetin cilmile eyler kemâl
Gaflet uykusunda olmaz peymâl

		
		

Hakk ile birlige biter menzili
Hâl olur küllî mu’ammâ müşkili

		
		

Bu sarâyda hâsıl olur bu kemâl
Bunda bildi vü bulundu küllî hâl

		
		

Bunda her kim temiz eyledi işin
Âferin merdâne kıldı cünbüşin

		
		

Hakk’a mutî’ Mustafâ’ya yâr olur
Cümle hâli Allah’a yarar olur

		
		

Emîn olur Pâdişâhun milkine
Delîl olur kendü Hakk’un hulkına

		
		

Kili gider gözi önünden hicâb
Özi dinler hem özi söyler cevâb

		
		

Ekşiligi gözi önünde dahı
Gayrı kılmaz âşkâre görür Şâkî

		
		

Zîrâ dirligünde kalmaz ‘illeti
Hakk’a vuslata yeter vahdeti

		
		

Vücûdı cânı bi-külli nûr olur
Kendü Mûsâ durdugu yer Tûr olur

		
		

Külli varlık anda cem’ olur hemân
Bulunur anda nişân-ı bî-nişân

		
		

Dogru bakan anda görür Sultân’ı
Özi cevher gönli gevher ma’deni

		
		

Ma’rifetiyle kâmil insân olur
Bu sarâyda cümle halka cân olur

		
		

Hâlini bilmek bu cümle âlemün
Dirligünden hâsıl olur Âdemün

		
		

Dirligi temiz olanın şöyle bil
Gönli alçak sıdkı sâf aklı kâmil
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Dahı hiç şüphesi kalmaz özine
Zîrâ ki gayrı görünmez gözine

		
		

Vuslat olur bî-hicâb Sultân ile
Tende birlik biter ten ü cân ile

		
		

Bu sarâyda cümle halka yüz olur
Hak yolunda her işi temiz olur

		
		

Cümle bu sarâya gelen halka ol
Ma’nile görsedivire togrı yol

		
		

Cümle halka fâide ola cân gibi
Şehsuvâr ola şâh-ı Merdân gibi

		
		

Cümle halka andan fayda bulalar
Bu yolda pend ü nasihât olalar

		
		

Nasîhatun tutan irer menzile
Gölgesine irişen devlet ile

		
		

Ma’nâda halletmiş ola müşkilin
Nereye irüşdi bile menzilin

		
		

Bu sarâyda ancılayın insânı
Her ki bildi buldı hemân Sultânı

		
		

Pîşivâ oldur bu cümle uyula
Hakkı isteyen kişi andan bula

		
		

Anda ‘ayân ola Hakk’un varlıgı
Cümle halka delîl ola dirligi

		
		

Bu hâli bilen kişinün ey velî
Hak’la birlik olupdur her hâli

		
		

Hakk’un işi küllî anda işlenür
Anlayamaz halk anı insân sanur

		
		

Zîrâ Hakk’a tebdîl oldı varlıgı
Küllî bir oldı halk ile birligi

		
		

Cümle bu sarâydagı halkun temâm
Hâli benüm gibi oldı iy Âdem

		
		

Bu sarây hengâmesinde kalmışuz
Perişân-hâlüz âvâre olmışuz
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Her birimize tolaşdı bu hayâl
Bu sarâyda şöyle kalduk pâymâl

		
		

İnsânuz illâ hemân sûretile
Kalduk uş bilişmedük kim zâtile

		
		

Geydün illâ bu âdem kisvetini
Ana bildirün kim Allah’un hikmetini

		
		

Gerçi sûretde Âdemüz iy refîk
Velî hayvân sıdk ile bizden sâdık

		
		

İnsanuz illâ huyumuz dîv gibi
Biz bu sarâyda gezeniz gâv gibi

		
		

Bu sarâyun nakşı aldadı bizi
Gözlemedük Nebî vardugı izi

		
		

Bunda gelen halkıla kalduk bile
Yolı varanlar irişdi menzile

		
		

Gel iy insân öz hâlinden habîr ol
Yolda kalmış miskîne dest-gîr ol

		
		

Bir kâmil insâna bagla özini
Ma’nâyla güni idegör kuzunı

		
		

Bu sarâyda üns olagör insâna
Tâ ki huyun benzemiye hayvâna

		
		

Bu sarâyda insân u hayvân varı
Nakş u sûrete tutulmuş her biri

		
		

Hiçbirinün fikrine gelmez nakkâş
Cümlesinün fikri hemân göz u kaş

		
		

Sûrete baglandı cümle mahlûkât
Ara yirde şöyle nihân kaldı zât

		
		

Kimsenün aklı bu sırra irmedü
Zât güneş gibi ‘ayândur görmedi

		
		

Zîrâ ki halka hicâb oldı sûret
Bu sûret nakşında kaldı mahlûkât

		
		

Bu sarâyda cümlesi bir hâllidür
Ol ki yola vardı er de bellidür
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Yol varana mertebe virdi Hudâ
Cümle halka delîl oldı arada

		
		

Dirligünden yol bulan hâl anladı
Lutfundan tâlib nasihât anladı

		
		

Fayda oldı bu sarâyda cân gibi
Kâmil oldı ‘ilm ile insân gibi

		
		

Ulular vardıgı yolı gözledi
Yol varan kişinün izin izledi

		
		

Bu sarâyda her yana tagılmadı
Anladı hikmeti gâfil olmadı

		
		

Kemâle yetürdi insân menzilin
Müşkili kalmadı bildi hâl dilin

		
		

Ma’lûm oldı halk içinde ol kişi
Menzilinde bildi vardugı düşi

		
		

Yol içinde dirligin kıldı temâm
Anın ıçün oldı bu yola bî-gam

		
		

Dirliginde dahı kemi kalmadı
Küllî puhte oldı hamı kalmadı

		
		

Ma’nâda merdâne vardı Hakk yolın
Zîrâ ki mürşîde sordı müşkîlin

		
		

Her hayâle gönlüni tagıtmadı
Yolı gözledi yabana gitmedi

		
		

Bu sarâyı hoş teferrüc itdi ol
Dirligiyle menziline yetdi ol

		
		

Ma’rifet cilmini kemâl eyledi
Sıdk ile arzu-yı visâl eyledi

		
		

Kemâle yetürdi yolda kemligin
İsbat etdi özine Âdemligin

		
		

Giçdi hayvân menzilinden er gibi
Rûşen oldı dirligi gevher gibi

		
		

Külli nûr oldı vücûd u varlıgı
Yol varana delîl oldı dirligi
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Dirliginden cümle halk aldı delîl
Ma’na ile vahdeti kıldı hâsıl

		
		

Bu sarâyda cümleye baş oldı ol
Ma’rifeti artdı yavaş oldı ol

		
		

Sâkin oldı ilmile deniz gibi
Cümleye ‘aziz göründü yüz gibi

		
		

Ma’rifet cilmini cân kıldı kabûl
Macnâsı mahfil içinde pür-usûl

		
		

Ol kişidür bu sarâyda yol eri
Hem bu yolda cümle halkun serveri

		
		

Yol varanun macnâsı macrifeti
Hâl bilenün küllî ‘ilm ü hikmeti

		
		

Bu sarâyda ehl-i dîvân kıblesi
Yol içinde cümle mahlûkun hası

		
		

Dest-gîr olan bu yolda kalmışa
Kuvvet olan yolda Hakk’ı bilmişe

		
		

Hemân ol âdemdür anla iy tâlib
Bu sarâyda yol bulan ehl-i nâsib

		
		

Bu sarâyı ol bilür sen sor ana
Ne nedendür ol nişân vire sana

		
		

Bu sarâyda ol âdemi iste bul
Hizmetine boynun uzat teslîm ol

		
		

Yol eri oldur ona sor bu yolı
Hall iden oldur bu yolda müşkili

		
		

Bilen oldur bu cacâib cevheri
Fark iden seng-i hârâdan gevheri

		
		

Yolda kalan miskine mürşîd olan
Nazârı tâlibe küllî sûd olan

		
		

Bu sarâyda cümle halkun Sultânı
Ol kişidür ki yakın bildi cânı

		
		

Bildi ki ol bu sarâyda hâl nedür
Yol içinde noksân u kemâl nedür
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Anladı ol her kişinün mikdârun
Zîrâ kim mürşîde harc itdi varun

		
		

Mürşid ile vardı ol bu menzili
Anın içün menzile yetdi yolı

		
		
		
		

İnsân oldur bu sarâyda iy tâlib
Işkı özine nâsib bile nâsib

c

Bilişe caşkile nâşî olmaya
Işkun içi ola taşı olmaya

c

Işk ile birlige bite cân gibi
Yolda noksânı olmaya hayvân gibi

		
		

c

		
		

İnsân oldur ki haberdâr ola ol
Şimdi kanı bu eve geldügi yol

		
		

Bunda geldi neye irdi menzili
Bâri ne bitdi bu evde hâsılı

		
		

Bu sarâyda anladı mı sultânı
Yohsa derde mi degişdi dermânı

		
		
		
		
		
		

İnsân oldur bu hâli keşf eyleye
Işk yolunda menzil erin soylaya

c

Olmaya her nâşî ile hem-nişîn
Yakın ehline yakîn ola yakîn
Kend’özin mertebesin fark ide
Aklını cışk denizine gark ide

c

		
		

İnsân ola müfîd işinden giçe
Temiz ide Hakk’ı bâtıldan seçe

		
		

Ruhânî ola dâcima sohbeti
Vâhid ile birlige bite zâtı

		
		

Kendü sâdık dirligi temiz ola
Pâdişâhun dostlarına dost ola

		
		

Cân göziyle göre hemân Sultân’ı
Tâ ki şol menzile yite seyrânı

		
		

Gözlerinde dahı perde kalmaya
Hakk’ı hâzır göre gâfil olmaya
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Bu sarâyda gezmeye hayvân gibi
Gâfil olmaya kâmil insân gibi

		
		

Vaktile kendü hâlini anlaya
Bir yol erinden nasîhat dinleye

İmdi bu sarâyda özini insân bilen ‘âkıller, iy ma’rifet ilmin hâsıl iden
ârifleri. Gel imdi ibret nazârun aç, bu hikmete bak, gör bu sarâyda senün
nen var ki sen bu sarâya bunca özenürsin. Eger şöyle ki şerîk olıcak nesnen
var ise harîs ol, yog ise yolın gözle . Bu milkin ıssı vardur, sonra utanacak işi
işleme, ot olmadan artukdur, bilen katunda bilmek sultânundur . Bir kişi kul
olsa hocasınun milkine hıyanet eylese fene’uzubillah ki anun hâli ne ola. İmdi
iy tâlib u câşık sıdk evinde dur, zulmete düşme, zîrâ ki senün elün sana irmez
uyumakda uyanmakda, gelmekde, gitmekte ihtivânın yokdur . Küllî hâl içinde
senün elün sana irmez . Pes sen bu sarâyda beyhûde lâf eylemenin macnası
vardur. Eger tâlib isen buyrulan kullugı yerine
c

32b getür. Matlûb-ı menziline irüşdün ise huyun kerîm olsun . Gönlün
selîm olsun ‘aklın âlim olsun. Kemâlün vuslat olsun. Zîrâ ki bu sarây ‘ibâdet
yeridür. Kul olan kullugundan gâfil olmak hoş degül.
		
		

Ganîmet göre sûret-i insânı
Küllî terk ide sıfât-ı hayvânı

		
		

Zîrâ insân bu sarâyda Sultân’a
Cân içinde yol bulupdur ol hâna

		
		

Bu sarâyda insânındur bu yakîn
Bu sarây ıssı ne sıdkın kıldı çîn

		
		

Şöyle hayvân bigi gâfil olmadı
Teslim oldı Hakk’a fatûl olmadı

		
		

Anladı âdem bu muglak esrârı
Zîrâ caklı âdeme kıldı Bâri

		
		

c

		
		

Aklı Allah insâna yâr eyledi
İnsânı uyardı bî-dâr eyledi

		
		

Bildi insân bu sarâyda hâl nedür
Bu görünen sûret u eşkâl nedür

		
		

Aklı hemân insâna virdi Çalab
İnsâna feth oldı açıldı bu bâb

c

Bu sarâya niye geldügin âdem
Akl ile anladı bildi vesselâm

c
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Âdem ‘âkıl birliginden çıkmadı
Nakkâşı gözledi nakşa bakmadı

		
		

Nakşa bakdı Nakkâş’a virdi gönül
Hem bunca hikmet âdeme oldı kabûl

		
		

Cümle mahlûk arasında bu âdem
Kulluga bel bagladı tutdı kıyâm

		
		

Kâil oldı Allah’un birligine
Her işin içinde kâdirligine

		
		

Hakk’a boyun sundu ser-keş olmadı
Sâdiku’1-kavl oldı kulmaş olmadı

		
		

Bu sa’âdet Âdeme kıldı yâri
Âdem anladı bu muglak esrârı

		
		

Hem bu sırrı Âdem’e bildürdi Hakk
Bu sarâyda Âdem eyledi yarag

		
		

Geldi bu sarâya gördi çün âdem
Bu sarâyda yaradılmış hâss ü âm

		
		

Bu sarâyda öziçün her biri
Özine mekân idinmiş bir yeri

		
		

Issından dahı yeg olmuş izân
Her biri turdugı yeri iy civân

		
		

Bu sarâyı halk üleşmiş ser-be-ser
Hoş ferâgât emîn içinde gezer

		
		

Her birisi bâg u bustân eylemiş
Öz içün küllî gülistân eylemiş

		
		

Bu benüm dir ol benüm dir her biri
Bu sarâyda şöyle gezer serseri

		
		

Veli cümlenün hâlini Hakk bilür
Ne ki gelse cümleye Hakk’dan gelür

		
		

Gerçi küfr u hatâdur kuldan gelen
Fazl u rahmetdür kula Hakk’dan olan

		
		

Zîrâ kim Allah Kerîmdür hem
Ganî İrüşür cümleye lutf u ihsânı
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Hakk câlimdür kul gibi nâdân degil
Hakk gözinde nesne pinhân degil

		
		

İnsân oldur ki bile bu hikmeti
Zîrâ insân sûretidir hilcati

		
		

Bu sûrete şükr ide kim dîv degil
Bu sarâyda bir nâşî kec-rev degil

		
		

Bile ki âdem tonıdır kisveti
Bu sarâyda anlaya bu hikmeti

		
		

Cünbişin dahı âdem gibi kıla
Allah’un sırrına caklı yol bula

		
		

Ma’nâda zulm eylemese hikmete
Tâ ki hikmet kendü gönlünde bite

		
		

Gümrâh oluban yolundan azmaya
Kimsenin yolunda kuyu kazmaya

		
		

Kendü cânı ne sansa cümleye
Hem anı dileye yoksula baya

		
		

Dirliginden cümle halk emîn ola
Ahdi bütün yolda kavli çîn ola

		
		

Dogrı baka bakdıgı yerde dura
Kanda baksa Allah’ı hâzır göre

		
		

Bu sarâyda cümle halk ile temâm
Dirliginde hoşnûd ol hâss u ‘âmm

		
		

Hâssiyyâtını hayvâna benzetmeye
Degme bir nâşîye gönül katmaya

		
		

Hoş geçire bu sarâyda devrânı
Saklaya kâim edeb u erkânı

		
		

Hem nişîni bir kâmil insân ola
Hulkı şirîn kendü ‘İsî -dem ola

		
		

Bu sarâyda milk-i Süleymân gibi
Dagılmaya gulbeyabân gibi

		
		

Kanda baksa Allah’ı hâzır göre
Kendü deniz gibi alçakda dura
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Bu sarâyda nesneye el sunmaya
Sâhibi var şöyle ıssız sanmaya

		
		

Bu sarâyda aklını tagıtmaya
Nakşı görüp nakkâşı unutmaya

		
		

Hakk yolunda merdâne bel baglaya
Gayrı Hakk’ı kese yerin taglaya

		
		

Rahmânî ola bi-küllî cünbüşi
Hakk yoluna lâyık ola her işi

		
		

Cânı gaflet cilletinden sâf ola
Hakk yolunda kendü ehl-i insâf ola

		
		

İnsân içinde bî-edeb olmaya
Şekli insân nefsi küllâb olmaya

		
		

Terk ide külli sıfât-ı hayvânı
Pîş tuta dayimâ hûy-ı insânı

		
		

Bu sarâyda ol kişidür ki dâyim
Kendü kendi şehrine oldı hâkim

		
		

Ana şöyle mertebe virdi Kadîr
Yolda kalmışlara oldı dest-gîr

		
		

Sâki menziline irüşdi yolı
Küllî hâl oldı bu yolda müşkili

		
		

Bu sarâyda özini bildi temâm
Dirligine mutîc oldı hâss u ‘âm

		
		

Ona helâl oldı insân menzili
Bu sarâyda Sultâna irdi yolı

		
		

Bu sarâyda gördi bildi Sultânı
Sultân ile birlige yetdi cânı

		
		

Birlik iklîmin âbâdân eyledi
İkilik şehrini vîrân eyledi

		
		

Perde gitdi gözi önünden temâm
İsbât oldı özine hûy-ı âdem

		
		

Pâdişâhdan mertebe buldı cânı
Kemâle irüşdi huy-ı insânı
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İnsâniyyet mertebesinde özi
Sâfâya irdi açıldı cân gözi

		
		

Özini bildi açıldı gözleri
Delîl oldı cümle halka sözleri

		
		

Bu sarâyda cümleye yol başladı
Zîrâ Allah’a yarar iş işledi

		
		

Bu sarâyda çün Hakk’a yol buldı ol
Bu sebepden kâmil insân oldı ol

		
		

Kemâle irişdi gitdi kemligi
Kâmil oldı cilm ile insânlıgı

		
		

Bu sarâyda işini sag eyledi
Vakt ile merdâne berrâk eyledi

		
		

c

		
		

Sen ona sor ki ne yerdür bu sarây
Ne içün imâret itdi bunı Hayy

		
		

Bu gülistânı ezelde ol kadîm
Cümle halkına mekân kıldı hakîm

		
		

Yacni bu sarâya gele kulları
Bunda maksûda irüşe her biri

		
		

Her birisi bu sarâyda Sultâna
Duşlu duşunda tâ’at kıla hâna

		
		

Her hâl içinde Hakk’a şükr ideler
Anlayalar yolı yolca gideler

		
		

Üşde budur maksûd insândan dakı
Nereye baksa hâzır göre Hakk’ı

Işk yolunda eline aldı başın
Şehbâz oldı temîz eyledi işin

Gel imdi ey Hakk yoluna sa’y eyleyen sâdıklar, Ey cışk yolında gözin
açan âşıklar,
35a iy tevhîd ile ma’rifeti kâmil olan ârifler, gel imdi sıdk evinden ibret
ile bak bu sarâya, gör ki her zerrede Hakk tebâreke ve ta’âlâ sad-hezarân dürlü
ibret komış. Eger şöyle ki bu ibreti anlayıp, aslın anlamak istersen temyiz-kâr
ol, Hakk tebâreke yaratdıgı halka emîn ol, nasîbüne şâkir ol, kimsenün hakkına tama’ kılma. Tuz ekmek yedigün yire hıyânet olma. Yâr u yoldaş konşu
oldugun kişi senden emîn olsun .

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Ârif ile hem-nişîn ol. Özini bilmez kişiden perhîz eyle. Sıdkun İbrahim
gibi olsun, hulkın Muhtâr gibi olsun. İsâ gibi perhizkâr ol, Eyyûb gibi sabrın
ilerü götür. Veysel gibi yolun gözet, Behlül gibi divâne ol, macrifet âlemin
keşf eyle , menzile târik ile var , târik u erkân ile var. Ulular katında bî-edeb
olma. Asl-ı ibâdet budur ki gayr-i hak işlerden perhîz eyle , Hakk’a kâil ol.
Vallahü’l-a’lâm bi’s-sevâb.
c

Her hâl içinde Hakk ile bir ola
Gayrı koya Hakk’a müntazır ola
Ululara ihtilâf eylemeye
Vezn ile söyleye lâf eylemeye
Bâb-ı cibretden açıla gözleri
Hikmet aslı ola cümle sözleri
İnsân ola hayvâna yol bildüre
Yol içinde ‘ilm ile hâl bildür
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2. DİL - GÜŞÂ-İ Kaygusuz Abdal
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Bismi’l-lâhi’r-rahmâni’r-rahîm
(Nâm-ı in kitâb dil-güşâst der târîh-i noh sad-i peygâmber în kitâb-râ
Dervîş tasnîf kerd der vilâyet-i Kastamonî est der zemân-i Emîr İsfendiyâr
va’llâhu a’lemu bis’savâb.)
		
		

Gel iy kendü hâlüne yol bulanlar
Ma‘nîde kendü mikdârın bilenler

		
		

İrişenler bu vahdet menziline
Cân u baş terk idenler ‘ışk yoluna

		
		

Ma‘ânî burcuna seyrân idenler
Vücûdu katresin ‘ummân idenler

		

Girüben ‘ışk denizin boylayanlar
Ma‘ânî izleyüb soy soylayanlar

		
		

Ne dimekdür bilün ‘ilm-i ledünnî
Olan sıdk ile bu ‘ışkun cünûnı

		
		

Bu ma‘nî bahrine zevrak düzenler
Bu vahdet kuşlarına fak düzenler

		
		

İrüşenler Süleymân menziline
Olanlar ‘ andelîb vahdet güline

		
		

Özini Sultana vuslat görenler
Sultân-ı Hayyi özine mat görenler

		
		

Ma‘ânî meydânında bâz olanlar
Hakîkat burcuna şeh-bâz olanlar

25a

1048

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Bu ma‘nî dürrine ma‘den olanlar
Hakîkat kâmil-i insan olanlar

		
		

Kamu eşyâ Hakka mevcûd değül mi
Hakk’a inkar iden merdûd değül mi

		
		

Kamu şey Hakk-ıla ile birlikde yeksân
Kamu vâhid olubdur derd u dermân

		
		

Kamu varlık kadîm ü pür-kemâldür
Hayâl yokdur arada cümle hâldür

		
		

Kamu varlık Hakkun bürhânı olmış
Kamu gönül Hakkun meskeni olmış

		
		

Bakan her yana Sultânı görür pes
Dahı hiç gayri yok cânı görür pes

		
		

Can vücûd-ı cânâna vâsıl olmuş
Birikmiş bire gör(e) ne kabil olmuş

		
		

Dahı hiç gayri görünmez cihânda
Hemân Hakk’dur görünen her mekânda

		
		

Neye baksan hemân nûr u ziyâdur
Kamu yüz âyine-i cân-nümâdur

		
		

Kamu varlık bâkîdür yok fenâsı
Hatâsı yok kamu sözün hatâsı

		
		

Ne kim görsen hemân ‘ayn-ı kemâldür
Kamu eşya bir vücûd bir cemâldür

		
		

Gel iy tâlib olan hayâli terk it
Hâmûş ol bu kamu makâlı terk it

		
		

Sakın bî-hûde sözlerden dilüni
İrüşdügi yere sungıl elüni

		
		

Bu cihân sahrâsında yol bekleme
Hakk’ı sen kendüzünden ayru görme

		

Sakın gönlüni her sevdâya virme
Özüne gel başun gavgâya virme

		
		

Cânun pâk eylegil hayâl-i hâmdan
Hemân Hakk’dur murâd cümle ‘âlemden
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Nasîhat kabul eyle İblîs olma
Hâssu’l-hâss ol bu yolda hasîs olma

		
		

Eğer bilmek dilersen sen özüni
Halün anla mîzâna dart sözüni

		
		

Bu yolda yol erine yoldaş olgıl
Ayak olma yol içinde baş olgıl

		
		

Özüne gel haber anla sözünden
Ta kim haberdâr olasın özünden

		
		

Hakkı sen kendüzünden ayru görme
Özüni gayri Hakk’ı gayri görme

		
		

Hakîkat cümle ‘âlem nûr-ı mutlak
Hakkı istersen hakîkat budur Hakk

		
		

Eğer Hakk’dan utanursan uyangil
Ko bu hayâli özüne bürüngil

		
		

Özüni cehlile Hakk’dan ayurma
Hakk’a doğru bak ahî gözün ayurma

		
		

Sakın aldanmagıl sen bu hayâle
Eğer cân ile muştak-isen visâle

		
		

İmân ehlisin terk it gümânı
Âdemsin bil ahî sûd(u) ziyanı

		
		

Nice hayvân gibi gâfil gezersin
Meğer Şeytân gibi Hakk’dan bezersin

		
		

Unutma Hakk’ı sen kalma hayâlde
Zî-hayf eğer kalursan bu hayâlde

		
		

Yolı gözet yol u sahrâya düşme
Sakın her bî-hûde sevdâya düşme

		
		

Eğer insansan anla haberi
Cânunda var ise ‘ışkun eseri

		
		

Hakk’ı kendüzüne yâr eyleyi-gör
Yog olma özüni vâr eyleyi-gör

		
		

Mutî‘ ol Hakk’a olmagıl muhâlif
Eğer bu hâlde geçersen zî-hayf
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Ey Hakkı isteyen gezme yabânda
Hemân istedügün nesne sende

		
		

Senün istedügün sensin hemân sen
Sa‘âdet cevheri kân u mekân sen

		
		

Eğer sen bilmezsen bileni dinle
Sözün işit nedür haberin anla

		

Nasîhat dinle ey Hakk’ın tâlibi
Tâ kim olasın Allah’un habîbi

		
		

Kamu eşyâ içinde doludur Hakk
Eğer görmek dilersen gözün aç bak

		
		

Gözün aç gör Hakk’ı cümle mekânda
Dolu oldur kamu vücûdda cânda

		
		

Neye baksan görünen ol Kadîm’dür
Dahi kim var hemân Hayyü’l-‘alîmdür

		
		

Bu haberden cânuna bir haber vir
Bu yükden cân kuşuna bâl u per vir

		
		

Uyar gönlüni bu gaflet hâbundan
Su ver cân bustânına tevhîd âb’undan

		
		

Ta ki cânun bağı ola münevver
Bite gönlün içinde gül ü gülzâr

		
		

Sıfatunda buluna zât-ı mutlâk
Sana yüz göstere gönlündeki Hakk

		
		

Bilesün sen nesün kendü hâlüni
Âhir eyleyesün kîl ü kâlüni

		
		

Özüni bil ki bilesün nedür Hakk
‘Ayân ola sana bu sırr-ı muğlak

		
		

Bite cânun bağında tâze güller
Birike sana gele cümle yollar

		
		

Sen olasun kamu yoldagı menzil
Senün katunda hâl ola bu müşkil

		
		

Sana secde kıla cümle halâyık
Kamu yirdeki kul gökde melâyik
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Sen olasun kamu şeyin murâd(ı)
Kamu sıfatlarun içinde zât(ı)

		
		

Kamu ‘âlemün olasun ümîdi
Zâkirün zikri sâcidün sücûdı

		
		

Buluna sende ol zât-ı mutahhâr
Seni beyân kıla bu cümle defter

		
		

Hemân sen olasun matlûb tâlibe
İrişesün diledügün nasîbe

		
		

Olasun mir’âtı cümle ‘âlemün
Elif olasın içinde o lâmun

		
		

Gel iy insân işit sen bu haberi
Yine sen kendüzüne kıl seferi

		
		

Sücûdun sen sana kıl gayriye kılma
Hemân sensin özüne gel dağılma

		
		

Bilür misün nedür bu sözden maksûd
Sana mevcûd olubdur ahî ma‘bûd

		

Sen vücûdsun sana cân olan oldur
Senün cânunda pinhân olan oldur

		
		

Odur gönlündeki fikr ü hayâlün
Odur vechündeki hüsn ü cemâlün

		
		

Hemân oldur sen özüni sanursun
‘Ayândur ol sana pinhân sanursun

		
		

Sebeb oldur ki bilmezsün özüni
Gözün kaçan görebilsün gözüni

		
		

Meğer insân-ı kâmile iresün
Nedür bu hikmetün aslın sorasun

		
		

Yüzüni yire koyasun katında
Halüni arz idesün hazretinde

		
		

Diyesün ki neyem ben maksûdum ne
Bu bâzârda ziyânum ne sûdum ne

		
		

Ser-gerdân oldum bilmezem özümi
İşidürem velî bilmen sözümi
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Bu söyleyen ya’ni bilmezem ki benem mi
Cânân mıyam vücûd mıyam cânem mi

		
		

Neyem ben kendüzümden haberüm yok
Dîvâne oldum uşda karârım yok

		
		

Nireden gelmişem bunda işüm ne
Âhir ne olacağum gerdişüm ne

		
		

Bilemem ki kul mıyam ya sultânem mi
Nedür hâlüm vücûd mıyam cânem mi

		
		

Beni aldadı bu nakş u hayâller
Bu cihândagı dürlü dürlü hâller

		
		

Azuğum yok yolum sahrâya düşdi
Başum gör ne ‘acîb sevdâya düşdi

		
		

Unutdum aslımı kaldum yabânda
Giriftâr olmuşam bu cism ü cânda

		
		

Bu zer ü sîm beni aldatdı dutdı
Bu tama‘ ejderhâ’sı beni yutdı

		
		

Bir sağ mürebbî istemen cihanda
Hemân bir kuru sözüm var lisânda

		
		

Sözüm özdür velî özüm gâfilem
Neyem özümi bilmen kim ‘âkılem

		
		

‘Âsîyem yol erine mutî‘ olman
Tekebbürem füzûlem yola gelmen

		
		

Bu sevdâdur beni koyan yolumdan
Ser-gerdân eyleyen kendü hâlümden

		
		

Sen işit iy tâlib bu ne dimekdür
Neyi beyân kılur ne söylemekdür

		
		

Bu sözden sen kıyâs itgil özüni
Önnün divşür bir aç ahî gözüni

		
		

Nice ser-gerdân olasın cihânda
Azığun yok susuz kaldun yabânda
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Azıksuz yola girme yol uzakdur
Bu yola girmegün aslı yaragdur
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Azıgun der dahi bir yoldaş iste
Sana kulaguz olmaga baş iste

		
		

Gâfil olma mürebbi bul halün sor
Çün ön son gideceksin yaragun gör

		
		

Nice bir bu vîrân kerbân sarâyda
Gâfilsin gâfil olmakdan ne fayda

		
		

Durı-gel bir önün divşir yarag kıl
Geçer devrân kalursın tizrek kıl

		
		

Nice bu gaflet içinde yatasın
İşün kalb halka sâlûsluk satasın

		
		

Nice baykuş gibisin bu virânda
Bî-haber kalasın şöyle yabânda

		
		

Gafil olma gözün aç bir durı-gel
Anaru gitme Hakk’dan bir beri-gel

		
		

Çün âdemsin haberdâr ol nedir hâl
O kim senden kalacakdır anı sal

		
		

Anı götür kim bu yolda gerekdür
Gâfil oturma ki menzil ırakdur

		
		

Gâfil olma kalursın yoldaşundan
Bu uykuyı gider ahî başundan

		
		

Uyan ki menzile yetdi seferün
Sana yâr oldı devlet-i pây-dârün

		
		

Açıldı perde o sultân göründi
Bak ahî cism içinde cân göründi

		
		

Hicâb gitdi ‘ayân oldı o sultân
Zihî latif zihî ihsân-ı devrân

		
		

Hümâ’nun gölgesi cümleye düşdi
Kamu kula bâkî-yi devlet irüşdi

		
		

Kamu yolcu irüşdi buldı menzil
Bi-hamdil’lâh ki hal-oldı bu müşkil

		
		

Kamu eşyâ Hakk ile vuslat oldı
İrüşdi birlik ikilik mât oldı
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Şeyâtîn kalmadı gitdi aradan
Yaradılmışda bulundı Yaradan

		
		

‘Âlemi dutdı bir nûr-ı tecellî
Kamu ‘âlem bu nûr ile tesellî

		
		

Bekâ buldı kamu eşyâ fenâsuz
Hatâsuz oldı cümle söz hatâsuz

		
		

Sa‘âdet gencini her kişi buldı
Kamu öz hâline tesellî oldı

		
		

Yegâne oldı gör talîb u matlûb
Ne zişt kaldı ara yerde ne mahbûb

		
		

Kamusı birliğe batdı bir oldı
Birikdi cümlesi ‘acîb sır oldı

		

İkilik kalmadı birlik irişdi
Giderdi yoklugı varlık irişdi

		
		

Var oldı cümlesi varlık hâlinden
Halin bildi kamu geçdi kâlinden

		
		

Ey Hakkı isteyen bu sözi dinle
Nedir maksûd bu haberi anla

		
		

Âdemsin ahî sen hayvân değilsin
Özin bil gûl-ı beyâbân değilsin

		
		

Gider gönlün içinden bu hevâyı
Eğer cândan seversen Mustafâyı

		
		

Hakk’ı sevenlere eyleme inkâr
Hemân bunlardur ‘âlemde ne kim var

		
		

Sakın İblis gibi çıkma yolundan
Ta kim anlayasın kendü halünden

		
		

Bilesin kendüzüni ki nesin sen
Bir özüne gel ahî kandasın sen

		
		

O kim istersin ol cânında pinhân
Sen anun vücûdusın ol sana cân

		
		

Nice nefsün dileğin gözliyesin
Nice altuna bakır yüzliyesin
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Nice küfr ile örtersin imânı
Nişân içinde anla bî-nişânı

		
		

Hevasât deryasından çık kenâra
Ta kim irüşesin kışdan bahâra

		
		

Arıt gönlüni hayâl u gümândan
İki söz söylemegil bu lisândan

		
		

Yâre yoldaşa konşıya emîn ol
Nasîhat(ı) tut ıraklıkdan yakîn ol

		
		

Hemân sensin özünden yok haberün
Hüner-mend’sin bilmezsin hünerün

		
		

Sarrâfsın velî bilmezsin gevheri
Ârifsin anla ahî bu haberi

		
		

Nice bu dünyâyı sen pût idesin
Putı kendüzüne ma‘bûd idesin

		
		

Nice bu meclis-i çeng ü çegâne
Sana uyar mı bu devr ü zamane

		
		

Nice bu mâl ü altun u tecemmül
Nice mahbûb gül-endâm u nice mül

		
		

Nice kibr ü men-î hayâlü vasvâs
Nice ömr ü nice şâdî nice yâs

		
		

Nice sağlık esenlik nice şöhret
Nice hazne nice katır nice at

		
		

Nice bu mâl ü yurd u bu leşker
Nice tena‘um nice sîm (ü) nice zer

		

Bürün kendü hâlüne gâfil olma
Utangıl ahî Hakk’dan fuzûl olma

		
		

Yüzüni topraga ko sücûd eyle
Dilüni gayri Hakk’dan sâmûd eyle

		
		

Utan Hakk’dan Hakk’ı hâzır göresün
Budur yol eğer yol ile varursun

		
		

Muhammedî isen olma tekebbür
Utan Hakk’dan yüzüni toprağa sür
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451

		
		

Ey bu dünyâda mâle dayananlar
Gâfilün mihnet od’ına yananlar

		
		

Özine yâr bilen altun u mâli
Mâl içün eyleyen ceng (ü) cidâli

		
		

Mâli kendüzüne devlet bilenler
Mâliyle izzet ü şöhret bulanlar

		
		

Bilüben Hakk’ı bilmeze uranlar
Özini mâl ile ulu görenler

		
		

Buna murdâr didi Seyyid-i Muhtâr
Eğer Mustafâ’ya kılursan ikrâr

		
		

Kârun bu mâl ile neye irüşdi
Âhiri mâl ucınden451 yere geçdi

		
		

İşitdün mâl öcünden Dakyânusı
Zelîl oldı yele virdi namûsı

		
		

Ya Nemrûd’un âhiri neye irdi
Hiç eyledi nâmusı yele virdi

		
		

Bari bu mâl ile Dahhâk u Kayser
Evveli hiç âhiri oldı murdâr

		
		

Bu mâl çıkardı Şeddâd’ı yolundan
Ser-gerdân eyledi kendü hâlünden

		
		

Bari bu dünyâ ser-be-ser hayâldür
Dâ’im kişiyi aldar işi aldur

		
		

Nice zîreklerün ‘aklun ugurlar
Gönlinde put olur belünde zünnâr

		
		

Niçün terk eyledi İbrâhîm Edhem
Evvel ki tiryâk idi âhiri sem

		
		

‘âkıllar haber anlar bu haberden
Zîrâ kim assı yokdur bu bâzârdan

		
		

Ey bu cihânda insânem diyenler
Vücûd içinde ben cânem diyenler

		
		

Görenler Hakk’ı her yerde mu‘ayyen
Nedür aslı vücûdun ne imiş cân

Sebebinden.
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Bu hikmet neymiş aslı nedendür
Akıl irmez ne vücûddur ne cândur

		
		

Bu san‘atdan mât olubdur zîrekler
Ya ne bilsün bunı hâr u hâşekler

		

Yukaru gök aşağı yir görünür
Bilünmez biribirüne bürinür

		
		

Göğün nerdübânı yokdur çıkılmaz
Yirün hô-nihâyetini kimse bilmez

		
		

Neye baksan hemân bahr-ı muhîtdür
Akıl irmez hemân bunda sükûtdur

		
		

İrebilmez ‘akıllar oldı hayrân
Bilinmez ki bu ne topdı ne meydân

		
		

Seyre saldı bu meydânda ‘akıllar
Beyân kılmadı bu sıfâtı dil’ler

		
		

Gel iy akl-ı kâmil bir nazar eyle
‘Işkı cân kuşuna bâl ü per eyle

		
		

Gözün aç ahî gör bu cihânda
Tâlib nerededür matlûb kanda

		
		

Bu ne yoldur ki pâyânı görünmez
Bu ne yüzdür ki hiç cânı görünmez

		
		

Bu ne bünyâd u pâyânı yok denizdür
Bu ne menzil bu ne yoldur ne izdür

		
		

Bu ne kârhânedür üstâdı görünmez
Bilişdür cümle eşyâ yâd görünmez

		
		

Yâd olan kendüzünden yâd olubdur
Bilişenler hemân âzâd olubdur

		
		

Bilişmeyen bî-gânedür özine
Zîrâ bilmez vücûdı ne özi ne

		
		

Özin bilen kişi oldı haberdâr
Hemân bir vücûd vardur ne kim var
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Ey akl-ı kâmil bu sözün cevherine bir nazar eyle gör neyi beyân eyler. Ol
Kadîm-i Lem-yezel ki bu kârhâneyi bünyâd eyledi. Kâf ile Nûn içinde tamâm
kıldı. Cümle varlık yerlü yeründe istikâmet dutdı, durdı. Herşey kendü işüne
kâil oldu.
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Velî her kişi kendü işüni bilür Ancak bu hikmetin hakîkatini bilmez. Zîrâ
kim her kişiye kendü işi hicâb oldı. Bu hicâbdan geçüp aslını görebilmedi.
Ol sebebden cümle eşyâ biribirinden sorar ki bu kârhâneyi düzen nerede
ola der, cümlesi bu hâl içinde ser-gerdân kaldı.
Gökdeki mahlûk yire bakar, alçakda ola der, yerdeki halâyık göklere bakar yukarda ola der. Cümle eşyâ hemân bu hâlde biribirinün hâlinden haberi
yok. Elestu birabbikum deminden tâ Âdem peygamber zamânına değin şöyle
kaldı. Ol dem ki Âdem geldi, ol dahi bu
29a
kârhâneyi gördi, yukarı bakdı gök ırak, aşağı bakdı yerün nihâyeti yok. Ol
dahi kendü işüne meşgul oldı.
Âdem peygamber zamânından ta Muhammed Mustafâ zamânına değin
her peygamber ki geldi her birisi bir dürlü fikr eyledi, bu kârhâneyi düzeni
istemek babında temyiz kılmadılar.
Ta Muhammed Mustafa geldi, bu hâlün aslını fer‘ini beyân kıldı, şöyle ki
şartdur, kârhâneyi düzeni kârhâne içinde bildürdi Allâhu bikulli şey’in muhît
didi. Nişânı yine eşyâ içinde virdi. Muhtârun dahi nişânı bu kadar oldı.
İmdi her eşyâ ki göresin kendü vücûduna mevcûd olandan haberi yok.
Her bir kişi bir nesneye ikrâr bağladı, Kadîm Sultân ara yerde münezzeh geçdi. İllâ Muhammed Mustafâ’dan ta bu deme değin arada bunca kâmiller giçdi.
Herbirisi bu babda bir dürlü sıfat söylediler. Anda dahi bu babda bir dürlü akl
tarîkınca didiler.
Anlar dahi muhtâr ilminden delîl aldılar âhirü’l-emr didiler ki men ‘arefe
nefsehu fe-kad ‘arefe rabbehu didiler. Türk(î) dilince dimek olur ki
«Nefsini bilen Tanrı’yı bilür» dimekdür.
İmdi bu Derviş dahi;
‘Muhammed Mustafâ’nın sekkiz yüz yılında geldi. Ol dahi der kim cânum bu nefs ne nesnedür ki anı bilen Tanrı’yı bilür’ der. Her bir kişi yine bu
bâbda bir dürlü sıfat söyledi. İllâ bu nefs Âdemün vücûdundandır. Bunı bilmek gerekdür ki niresinde-dür Âdemün niresidür ‘bu nefs dedikleri kim onu
bilen Tanrıyı bile’. Velî bu âdem cümle yaradılmuş eşyânun âyinesüdür.
Delîl bu ki âdemün vücûdı bir şehrdür. Her ne kim cümle âlemde var ise
ol şehrde vardur. Ol şehrin oniki kapusı vardur. Kapu var ki bu şehrde dâyim
açıkdur, kapu var kim dâyim yapukdur kapu var ki dem açılur, dem yapılur.
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Âdemün vücûdı üçyüz altmış altı damardur, yediyüz yetmiş yedi sinirdür,
dörtyüz kırk dört pâre kemükdür. Yarısundan aşağısı dize değin yedi kat yirdür, ondan aşagası öküzdür, balıkdur. Yarısundan yukarı boğaza değin yedi kat
gökdür, ondan yukarı arşdur.
İmdi bu nefs ki dirler bu şehr kendü midür yoksa ol dahi bu şehrde bir
nesne midür ki anı bilen Hakkı bilmiş olur.
Nefs iki nesneden ibâretdür. Biri bu ki Hakkdan gayri hayâller ki vücud
içinde endîşe olur, ana nefs dirler bu ikincisi de nesnenün ta‘yîni kangısıdur?
Dediler ki vücûdun cem‘idür.
İmdi bu vücûdun aslı dört muhalif nesneden âşikâre görinür. Onlar da):
29b Oddan, sudan, yelden, toprakdandur. Bunlar hod muhaddisdür. Bu
muhaddis nesne kadîmi bilmeğe delîl nice ola.
İmdi ey ‘azîz sen bu haberün hakîkatine bir nazar eyle gör ki; ‘gör ki
cümle nesnede Tanrı mevcûddur. Senün ile olsa onsuz nesne olmaya. Çün
cümle nesne anun ile ulaşıkdur.
Pes anı ikrâh eyleyüp hakîr bakmak şeytan fi‘ldür. Hakk kabûl idenündür,
ikrâh idenün degildür. Her şeyin hakîkatina baksan aslı Hakk’dur. Fer‘i eşyâdur, Hakk nûrdur. Fer‘i tecellî bi-külli nûrdan tecellîdür. Hak nûrdur bi-külli
nûrdan tecellîdür. Arası açık değildür, ulaşıkdur. Bu eşyâ birbirinin âyinesidür
Hak zâtdur, eşya sıfâtdur, sûret ile ma‘lûm olur. Zât (u) sıfât, suret-i hakîkatde
bir vücûddur.
Velî bu bir vücûdun şeş ciheti var. Her cihetine nazar eylesek bir ayruksı
sıfât görinür. Burada tâlibe rehber gerekdür. Ta işi temiz ola.
Ey tâlib-i Hakk sen bu temyîzi bilmek dilersen, Muhammed Mustafâ
Aleyhis’selâm didi ki;
‘men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe rabbehu’: Pes nefsini bilmek ol degül ki
ma‘îşet ü maslahatı ola her eşya ki var cihânda, cümlesi bundan haberdârdur’.
Velî, sen Hakk’ı görmek istersen özün gör. Hakk’ı eşyâdan ayru gayru
yerde istemek bir bâbdur. Eşyâ içinde istemek, bir bâb dahi var şöyle ki eşyâdan ayru isterse yol uzakdur, menzil ırak, payânu belürmez, eğer eşyâ içinde
ister olsa delîl âdemdür.
Velî bu âdem sûreti kâyinâtun defteridür. Şöyle ki cümle ‘âlemde ne varsa
sıfât-ı âdemde ma‘lûm görünür. Meselâ Hakk genc’dür, âdem sûreti hazînedür.Bu hazinenün tevârîhi âdemün vechinde yazıludur. Her kim bu hattı okudı, bu hazinedeki gencden haberdâr oldı, bildi kim evvel ü âhir vücûda geldi
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defteri âdemdür. İmdi âdem kisvetin giyenün cümlesine âdem dirler. Âdem
var ki hazînedür, gencile ma‘mûrdur. Özini bilmez yohsuldur. Âdem var ki
özini bildi cümle varlığı kendü şehründe buldı kendüzüne geldi emîn oldı.
Âdem var ki fi‘li dîve benzer. Âdem var ki sûreti âdem, sıfatı nûr-ı mutlakdur.
Âdem var ki hâsiyyeti
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hayvândur, Âdem var ki özüni bildi sultândur. Ey tâlib sen bu âdemi bileyin dirsen âdemi bilmek dürlü dürlüdür. Evvel bir bu kim âdemden âdemi
fark eylemekdür. Âhiri bu kim âdem nedür aslı nedendür bunı bilmekdür. Bir
dahi bu kim eşyâlarun birisi dahi âdemdür. Velî bu âdem cümle şeyin özine
mâlikdür. Eğer şöyle kim mâlik idügüni bildiyse mâlikdür. Eğer bilmediyse
hemân eşyâlarun birisi dahı oldur, pes özüni bilen (ile) bilmez arası fark oldı,
Pes âdemi âdemden fark eylemek bir bâbdur. Dahı âdem nedür, aslı nedendür. Bunı bilmek bir bâb dahı vardur, âdem cümle şeyin üzerine mâlik idügün bilmek bir bâb dahi budur velî özüni bilmek mücerred Hakk’ı bilmekdür.
Bir kişi çün âdemden âdemi fark eyledi, âdemin aslını fer‘ini bildi. Âdem
cümle şeyin özine, mâlik idügün bildi. Bunlar cümle mahlûkât sıfâtıdur. Hâlik
sıfâtı mücerred özüni bilmekdür. Çün bir kişinün ‘aklı bu mu‘ammâyı açdı,
bildi, okudı bu bahre gavvâs oldı. Her cihetine ki bakdı gördi ki şeş cihet
kendünün gölgesidür. Bildi kim bahr-i muhît özüdür. Her nakş u hayâl ki sûreti bağlar, ‘âkıllar hayâl olur, kendünde mevcûddur. Gönlü emîn oldı, burayı
mekân idindi. İstikâmet dutdı, durdı. Zâtından ‘ışk mevci kopdı, başladı bu
sözi dir ki :
		
		

Özin bilen hakikât Hakk’ı bildi
Fenâ oldı özini bâkî bildi

		
		

Görünmez oldı ol nakş u hayâller
İrişti menziline cümle yollar

		
		

Özinde buldı ol maksûd-ı cânı
Hemân kendüzi oldı ol fülânı

		
		

Dahi şüphesi kalmadı özine
İ‘tikâd itdi kendü kendüzüne

		
		

Güneş gibi âlemde menşûr oldı
Hemân ser-tâ-kadem külli nûr oldı

		
		

Cân oldı külli kalmadı vücûdı
Kamu ‘âlem ana kılur sücûdı
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Özi oldı hemân zât-ı mutahhar
Vücûd içinde cân fâ‘il u muhtar

		
		

Kamu tâliblerün matlûbı oldı
Kamu ‘âşıklarun mahbûbı oldı

		
		

Sâf oldı cân gibi zann u gümândan
Hemân ol oldı nişân bî-nişândan

		
		

Götürdi ten hicâbın cânı gördi
Cân içinde nâ-gâh sultânı gördi

		
		

Çü gördi sultânı ol merd-i ‘âkıl
İrüşdi maksûda hall oldu müşkil

		
		
		

O kim sorardı isterdi cihânda
Anı gördi gözüm cümle mekânda
Anı gördi kamu veche yüz olmuş
Kamu gönülde sır dil’de söz olmuş

		
		

Hemân oldı kamu devlet ü ikbâl
Bu nakşun nakkâşı bu nakş u pergâl

		
		

Neye bakdıysa ol dildârı gördi
Bir imiş yâr ile agyârı gördi

		
		

Görünmez oldı ol nakş-u hayâller
Bi-hamdi’llah ki hâlloldu bu kâller

		
		

Kamu hicrân hemân vuslata irdi
Kamu şey Lâ-yezâl devlete irdi

		
		

Çü gördi bu hâli ol merd-i ‘âkil
Ticâretinde bunı kıldı hâsıl

		
		

Tâcirdür meta‘ı getürdügi bu
İşütdügi ol ilden gördügi bu

		
		

Ne kim gördiyse ol cân elinde
Odur söylediği sözi dilinde

		
		

Ne söz söyler görün ol merd-i ‘âkıl
Ki her bir sözi Hakk’a oldı delîl

		
		

Hakîkât ol kadîm Sultân’ı görmüş
Vücûd-ı şehr(i) içre cânı görmüş

		
		

O kim ister idi cümle ‘âlemde
Anı gördü ki cân olmuş ‘âlemde
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Âdemde olmuş ol keşf-i kerâmet
Gönül içinde sır gözünde hikmet

		
		

Hemân varlığı olmuş âdemün
Ne âdem ki zâtı cümle âlemün

		
		

Ol imiş her işin olan sebebi
Ol imiş yüzi âdem anun nikâbı

		
		

Yüzüne perde idinmiş âdemi
Ol imiş âdemün nefs u demi

		
		

Âdem onunla bulmuş şerefi
Odur şehr âdem anun sadefi

		
		

Âdemi don idüben giyen oldur
Dilinde âdemün söyleyen oldur

		
		

Kamu ‘âlem anun ile ulaşık
Odur ‘ışk odur ma’şûk u ‘âşık

		
		

Odur cümle sıfât u şerh u beyânlar
Odur nişân içindeki nişânlar

		
		

Hemân oldur ne kim görsen vücûdda
Bile mevcuddur ol Ka‘be’vü putda

		
		

Hemân bir şehr u bâzârdur bu ‘ayyâr
Zâhir ü bâtın hemân birdir ne kim var

		
		

Hemân gördü ki ‘âlemde o derviş
Bir işdür orta yerde işlenen iş

		
		

Dahi hiç gayri göremedi cihânda
Anı gördi hemân cümle mekânda

		
		

Hemân cümle ‘âlemde sultân oldur
Zâhir bâtın vücûd oldur cân oldur

		
		

Dahi gayri ne vardır ki diyem ben
Odur varlık odur gevher odur kân

		
		

Odur bu şeş cihet kevkeb ü seyyâr
Hemân oldur dû cihânda ne kim var
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Gel iy tâlib gümânı ko yakîn ol
Yakîn ehline bu yolda emîn ol
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İşüni temiz eyle aç gözüni
Yören kendü halüne bil özüni

		
		

Özün ne sen haberdâr ol özünden
Sen misin söyleyen anla sözünden

		
		

Ne imiş hâl ‘aceb bu sırr-ı muğlak
Ne sıfâtdur ne dimekdür bâtıl-hak

		
		

Yakîn ne var gör ahî bir ırak ne
Ya‘ni vuslat ne dimekdür firâk ne

		
		

Ne dimekdür bâri tâlib ü matlûb
Neyi beyân kılur bu zişt u mahbûb

		
		

Bu sıfatlar biliş u yâd dimeklik
Tâlib ü matlûb şâkird ü üstâd dimeklik

		
		

Nice haldür kemâl ü noksan dimeklik
Vücûd nedür neymiş cân dimeklik

		
		

Ya‘ni şeytân dimegün maksûdı ne
Bu sözlerün ziyânı ne sûdı ne

		
		

Ne dimekdür bu sıfatları ‘ayân kıl
Bize bu hâlün aslını beyân kıl

		
		

Kul ile sultânun mertebesi ne
Mutî‘ dimek ne dimekdür ‘âsî ne

		
		

Bu pergâlden bari biten hâsıl ne
Nedür menzil ne imiş yol delîl ne

		
		

Ne maksûddur bu hak-bâtıl dimekden
Yakîn ırak hall-i müşkil dimekden

		
		

Nedür hayvân bari insân dimek ne
‘Ayân ne vardı kim pinhân dimek ne

		
		

Sıfât-ı Rahmân u Şeytân dimek ne
Ulu kiçi kul u Sultân dimek ne

		
		

Nedür fevk (ü) derecâtdan işâret
Melûllük ne içün nedür beşâret

		
		

Bu birlügün hükmi bir degül mi
Tedbîr fikr itdügi takdîr degül mi
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Hakîkât cümle ‘âlem bir vücûddur
Fena söz lâ-yen‘âm u lâ- yemût’dur

		
		

Kamu ‘âlem müberrâdur fenâdan
Yaradılmışda mevcûddur Yaradan

		
		

Hemân cümle ‘âlem ‘ayn-i kemâldür
Kamu varlık bir vücûd bir cemâldür

		
		

Musaffâdur ‘âlem çin ü çerâdan
Bir vücûddur yaradılmış Yaradan

		
		

Yakîn ehli bilür bu ne dimekdür
Neyi beyân kılur ne söylemekdür

		
		

Vücûdda kendüzüni cân bilenler
Vücûdı özine bürhân bilenler

		

Hicâbsuz Hakk ile vuslat olanlar
Sıfât içinde küllî zât olanlar

		
		

Vücûdın cân ile yeksân idenler
Hakkı ‘ayân görüb pinhân idenler

		
		

Bulanlar genci bu vîrân içinde
Cânâna irüşenler cân içinde

		
		

Cihânı özine meydân idenler
Vücûd u sebâtını cân idenler

		
		

Hakk’ı kendü vücûdunda bulanlar
Bi-külli varlığını Hakk bilenler

		
		

Kamu şeyde Hakk’ı hâzır görenler
Hakîkat kahr u lütfı bir görenler

		
		

Hakkı bilüp bâtıla virmeyenler
Arada kendüzüni görmiyenler

		
		

Özüni bu denizde gark idenler
Hakkı bilüb bâtıldan fark idenler

		
		

Hakkı kendüzüne vücûd bilenler
Hakk’ı gayri dimekden ud bilenler

		
		

Eğer bu sözde çîn ise haberün
Unut bu hisâbı terk it şumârun
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(FARSÇA BÖLÜM)
Bu derviş eyitdi bu kitabı yazan dervişe ki;
mi-dânî dirsin durursun. Hiç Türkçe bilmez misin didi dir. Bir hikâyet
söyleyivirsen bize didi dir. Derviş eyitdi, dir:
‘Başumdan geçen hikâyetimi söyleyeyin didi dir. Bu kez o derviş başundan geçen hikâyeti şöyle eyitdi ki;
‘Dahi bu âdem kisvetin giymedin cân idin didi dir. Sultân vücûdunda bir
idük didi dir. Bu yiri düzdügi bu gökleri ârâyîş eyledügi hikâyeti söyledi dir.
Nâ-gâh gördün bu yir ü gök bu kevkeb-i seyyâr bu nakş u pergâl tamâm oldı
dir. Her eşyâ yerlü yerün aldı durdı. Resm u şekl kuruldı dir. Pâdişâh-ı ‘âlem
bu pergâlün içinde sır oldı.”dir. Pergâl cünbüşe geldi, her şekl u sûret bir
ayruksı şu‘bede görsetdi ‘dir. Ol hikâyet şöyle oldı dir.
Pâdişâhdan dilek oldı, Pâdişâhdan dilek diledük dir. Bu düzülen pergâli
teferrüc eyleyesüz didük dir. Pâdişâh âdem tonın bize hil‘at virdi dir. Giydük
dir bu milke seyrâna geldük dir, irüşdük dir. Bu yir ü gögi bu nakş u pergâli
gördik dir. Yoldaşlarumuz her birisi bir nesneye meşgûl oldı
32a. bu sarayı göricek dir. Kimisi dahi didi kim
Yârânlar biz bunda teferrüce geldük dir, neye tolaşman dir. Kimisi dahi
anı bunı duymadı, gönlü diledügine dolaşdı. Kimisi dahi sonın sandı edeb
bekledi. Ol ki edeb bekledi sonın sandı evliya enbiyâ oldı. Ol ki sonın sanmadı
tolaşdı. Henüz tolaşıp durur oldum. Bu sâ‘atdür bir bunun gibi hikâyet gördüm. dir.
Dahi söyleyeyin mi dir. Ol dervîş eydür ne şîrîn hikâyet olur dir. Dahi
söyle dir didi. Bari bunlarki bu sarayda bu hâle giriftâr oldular. Padişâh-ı
‘âlem bunları teferrüce gönderdiydi. Bunlar kendü hâline giriftâr oldılar sonun sanmadılar. Pâdişâh-ı ‘âlem bunların fi‘line göre bir ev dahi düzetdi.
Sekiz tabaka içün gülistân eyledi. Anun aksince bir yer dahi düzdi. Zindân
suretlü kişiler kodı. İkisinün dahi üstüne anda duralar, bunda gelen mahlukât
ki var bunlar dahi kendü işüne meşgûl ola.
Biz geldik ol hikâyete ki ol dervîş söyledi rivâyet ider.
‘Eydür bu teferrücüm dir bir meclise irüşdüm dir. Oturan herîfler Muhammed Mustafâ gibi Îsa gibi İbrâhîm gibi bunlar cem‘ olmuşlar bir arada
sohbet iderler dir. Bu dervîş dahi irişdi yir görsetdiler, oturdı. Bir hamle ki
oldı. Ol dervîş didiler ki (hiç) bir hikâyet bilürsen söyle didiler. Başladı bu
şi‘ri bünyâd eyledi, dir ki:
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TÜRKÇE

		
		

Gel iy ârzû-yı vasl-ı cân kılanlar
Vücûd u sebatını vîrân kılanlar

		
		

Görenler cânı âşikâre vücûdda
Münâcât eyleyenler her sücûdda

		
		

Kamu şeyde Hakkı cayân görenler
Demini her nefes Hakk’dan uranlar

		
		

İkilik duzağından kurtulanlar
Bir ile birlik idüb bir olanlar

		
		

Vücûdun cân gibi ‘azîz idenler
Özin bilüb işin temîz idenler

		
		

Hakk ile vücûdunda bilüşenler
Vücûdun katresi bahre düşenler

		
		

Özini Hakk’dan ayrı görmeyenler
Özinden Hakkı gayri görmeyenler

		

İrüşüb menzile sâkî olanlar
Fenâsız tâ ebed bâkî olanlar

		
		

Bî-hicâb Hakk ile vuslat olanlar
Sıfât-ı zâta irüb zât olanlar

		
		

Beni görün nice menzile irdüm
Ne isterem neyi buldum ne gördüm

		
		

Bu meclisin arasında sır oldum
Hemân ben dahi bunlardan bir oldum

		
		

İrişdüm bâki menzile hakîkât
Vâhid oldı ne biliş kaldı ne yâd

		
		

Bunı didi ser-âgâz itdi dervîş
Bu meclisde bu haberi kodı biliş
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Bu meclis içinde oturanlar dervişi dinlediler gördüler ki kuş dilin söyler.
Bu dervîşe tahsin eylediler, dervîşe hezârân âferîn didiler. ‘Eyü haber söyledün didiler. Hiç bir hikâyet bilürsen söyle didiler. Yogın yumrı bildügümce
eyideyin didi’ dir. Dervîş başladı didi kim;
‘Yir vücûdum, sular tamarumdur gök çadurumdur, ‘arş sayvânumdur.
Çarh devrânumdur. Yılduzlar meş‘alem, nakş u hayâller teferrücümdür. Yedi
kat yer, bir avuç. Tokuz felek bir değirmen yirdeki gice velâyet, gündüz nü-
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büvvet, kış yaz güni toğmak, bahâr ölmek, güz sağlık. Gülistân sayruluk, zindân yalan söylemek, zagalluk toğrısın dimek. Erlik uyku, münacât uyanmak,
aşikâre bâzâr-ı Cennet, halk-ı Cehennem, kahr(ı) yirden göğe bir kulaç, yirin
eni uzunı bir arş, evliyâlar vezir, peygamberler elçi, kitaplâr vasf-ı hâlüm,
küll-i kâinât halkum, beglik hâkimligüm, kulluk mertebem’ didi dir. Dervîş
şöyle sayıkladı:
‘Bu meclis içinde bir kişi durıgeldi, eydür ki derviş düşün mi söylersin’
dir. Derviş eydür; ‘başumdan giçen hikâyetdür’ dir. Söyledügüm dir sözleri
muhâlif oldı. Derviş bu şiiri bünyâd eyledi, başladı dir ki:
		
		

Zihî menzil yolum Sultâna irdi
Vücûdum katresi ‘ummâna irdi

		

Güneş doğdı nâ-gâh zerrem içinde
İrişdüm ol deme bu dem içinde

		
		

Fenâsuz baki menzile irişdüm
Tâ ebed lâ-mekân tahtına geçdüm

		
		

İrüşdi cân murâda buldı maksûd
Bile mevcûd imiş vücûdda ma‘bûd

		
		

Bu hâli bildi cân oldı haberdâr
Ki hemân özimiş kân u gevher

		
		

Cânum irüşdi vasl oldı canâna
O sözdür kim cânum gelür lisâna

		
		

Kul idüm menzil-i Sultâna irdüm
Ne kutlu sâ‘at u devrâna irdüm

		
		

O deme iricek gördüm bu dehri
Temâmet kâyinât u berr ü bahri

		
		

Felekün kubbesi kevkeb-i seyyâr
İçi taşı bu pergâlün ne kim var

		
		

Benüm yüzüme kılurlar sücûdı
Benem cümlesinün cân u vücûdı

		
		

Benümçün semâ‘ oynar bu devrân
Bu altı cihet dört dürlü erkân

		
		

Zâhir bâtın bu sûret u bu pergâl
Uzak yakın gice gündüz mâh u sâl

33a.
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Ana ki ‘akl irüşdi bildi insân
O sır kim cümle şeyde oldı pinhân

		
		

Kamu başlar benüm ile hesâbdur
Ey söz bilen işit ki ne cevâbdur

		
		

Bu sözi didi hâmûş oldı dervîş
Çü bildi ki neymiş hal(i) nedür iş

Bu cihân bir kubbe misâli bir yerdür. Ay güneş kandillere benzer erte
gece bellüdür. Bu evde nakş u hayâl çok, tâlib eğer bu hayalleri görüp ardunca
varırsa matlûbdan ayrı düşer. Pes ‘ışk eri oldur ki aklı mizân ide, ‘ışkı delîl
ide, nefsi zelîl ide kim tama‘lık eylemeye, özini bile, ‘ârif ola, Hakk’ı kendü
vücûdunda bula, hulkı Mustafâ’ya benzeye, huyı ‘Alî’ye benzeye, deniz gibi
derin ola, yer gibi sâkin ola, od gibi çigi pişirici ola, su gibi dayimâ bir yola
vara, yel gibi her yeri seyrân ide. Ol sıfatlu kişi de vardur bu dünyâda, câhiller
zahmetdedür, hâsûdlar ‘illetdedür, münkirler zulmetdedür. ‘Ârifler vahdetdedür. ‘Âşıklar ferâh, câhiller melûl. Su aşağı akar, güneş aşağıdan yukarı çıkar,
gök dayimâ döner, yer dayimâ
33b durur. Küllisi bir vücûddur, vücûd kâyim durur. Nakş u hayâl şu‘bede
gösterür. ‘Ârif teferrücdedür, nâdân hayâldedür. Zihî devrân bu devrân, zihî
meydân bu meydân, başlar top, eller çevgan, cânın sakınan bu meydâna girmez, ‘ibret ile bakmıyan bu hikmeti görmez, i‘tikâdı sâf olmıyan bu menzile
irmez.
		
		
		
		

Bülbüle gülzâr gerek
Tûtiye şeker gerek
Sarrâfa gevher gerek
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

		
		
		
		

Cân olanı cân bilür
İnsânı insân bilür
Her sırrı Sultân bilür
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

		
		
		
		

Zihî muhît-i zevrak
Gözün aç anlayu bak
Gayri ne var küllî Hakk
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

		
		
		
		

Cümle âlem zât imiş
Deryâ-yı hikmet imiş
Hakk ile vuslat imiş
Lâ-ilâhe illa’l-lâh
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Sâfi ol altun gibi
Tecellî kıl gün gibi
Leylâ di Mecnûn gibi
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

		
		
		
		

Kalma cihân milkine
Asluna dön gel yine
Dahi kuvvetdür dîne
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

		
		
		
		

Tesbîhu zikr eylegil
Allâh’a şükr eylegil
Bu sözi fikr eylegil
Lâ-ilâhe illa’l-lâh

Lâ-ilâhe illa’l-lâh dimekde aguz tadı gelür. Muhammed Resulullâh dimekde ‘akıl kuvvet dutar. Bir bâb dahi budur kim, “Lâ-ilâhe illa’l-lâh” dimek
nefy-i isbâtdır. Bu bir yerdedür arasın temiz eylemek çok işdür. Anınçün ki
tâ‘atun icâbâtı temizlikdedir.
Pes ey tâlib, Hakk’a tâ‘at u ibâdet namâz niyâz cümlesi icâbât içündür.
İcâbât temizlik üzredür. Anınçün ki tâ‘at, kul ile kul arasındaki nesne degildür.
Tâ‘at kul ile Tanrı arasındaki sebebdür. Temiz gerek, temizlik Hakk’ı hâzır
görmekdür. Gayr-i Hak’dan perhîz eylemekdür, ibretile bakmakdur, kudretini
görmekdür, hikmetle söylemekdür. Bir kişi bu mertebeye irişse insâniyyeti kâmil olmuş ola. Özünün hakîkatını bilmiş ola, cehâlet zulmetinden kurtulmuş
ola. Hakk’la vâsıl olmuş ola. Anun ‘aklı kâmil, sözi delîl, işi hâsıl olur. Amma
vücûd aslı yemekdendür,
34a yemeğin aslı nebatâtlardandur, nebatâtların aslı yerdendür. ‘Işk muhabbetden hâsıl olur, akıl fikirden biter. İmânın aslı ikrârdur, ma‘rifetin aslı
tevhîddur. Tevhîdin aslı neye ki baksa Hakk’ı orada hazır görmekdir. Hakk u
bâtıl, murdâr u mükemmel noksân u kemâl(ı) hayz u nifâs(ı) gusl u cenâbet
bunları fark eylemekdür.
Bir bâb dahi temizlik budur ki pes ey müştâku ‘âşık güneşden zerreye
değin, ‘ummândan katreye değin hisâbile düzülmiş nesnedür. Pes insânın sıfatları çokdur. İnsân var ki sûreti insân hâsiyyeti dîve benzer, insan var ki hor
tabi‘atdur. İnsân var ki melek sıfatludur, insân var ki ne anı bilür, ne bunı bilür.
Acur; toyar, uyur, uyanur, ma‘îşet u maslahatun bilür. Hemân bu Hakk’un
kârhânesi içinde idrâki yokdur nesneye irüşür.
Pes ol ki bildi, bildigi nedir özi ol ki bilmedi gam degil. İmdi ey âdem kisvetin giyenler yerün payânı yok, nakş u hayâlün nihâyeti belürmez, göge el ir-
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mez, insândan gayri şey insân dilin bilmez, insânı biribirinden sorsalar, hâlleri
şöyle: Gel imdi sen özüni fikr eyle ki nesin, toğmakda ihtiyârun yok, ölmekde
gine hemân öyle. Çün senün elün sana irmez Ayruga sunmanun ma‘nîsi yok.
Eger nesnen yetdiyse evinde iste, evinde bulmasan civâra sormak gerekdür.
Amma nâ-dânlık nişânı budur ki sûretin bozar. Sözü uzca söyler. ‘Câhillik
nişânı budur ki ne disen ‘aksine işler. Tekebbürlük nişânı budur kim sözi uzca
söyler’. ‘âkıllerün nişânı budur ki her işi deminde işler. Devlet nişânı budur
ki önün sonun sona işler. Hayvânlık ‘alâmeti budur kim assıdan ziyânı fark
eylemez. ‘Âriflik nişânı budur ki ikrâh eylemez. Bahillik nişânı budur ki özine eyülük diler, yâr u yoldaşuna dilemez. Muhannetlik nişânı budur ki ahd u
peymânı dürüst olmaz.
34b Gümrâhlık alâmeti oldur ki özinden alçak miskîni beğenmez. Kâmillik nişânı budur ki zamân u mekân(ı) ahvâlin bilür. Oğlanlık yel gibi, yiğitlik
sel gibi, pîrlik üstünleri eskimiş dama benzer. Ma‘nîsiz söz da‘vâ eylemek,
kirişi üzülmüş yaya benzer. İrmedügi yere elin sunmak, yorganundan dışarı
ayagun uzatmağa benzer. Bu sıfâtlar külli âdemün hâlidür. Bunları bilmegün
aslı özüni bilmekdür. Özini bilen her işin aslını fer‘ini bilür.
		
		

Gel iy cân iklimine ‘azm idenler
Bu ‘ışk yolına kendüsüz gidenler

		
		

Hak ile vuslat idenler özini
Bilenler sözün ardını yüzüni

		
		

Meydânda topı sözden yuvarlayanlar
Elin irdügi nesneye sunanlar

		
		

Sıfât-ı şeyden özin kurtaranlar
Hakîkat menziline yol varanlar

		
		

Bu ‘ışk bahrine girüben yüzenler
Kuruda isteyüb bahri süzenler

		
		

Yolı bilen kişi yoldan ayrılmaz
Zîra bu menzile yolsuz varılmaz

		
		

Yolı yol bilene sordı soranlar
Bu resme vardı hemân yol varanlar

		
		

Olar ki ‘ışkla bilişdi cândan
Nişân virse dürüstdür bî-nişândan

		
		

Zîra ‘ışkı bilen maksûda irdi
Bilişdi Hak ile ma‘bûda irdi
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Anun yüzi mübârekdür mübârek
Anunla yâr olubdur Hakk tebârek

		
		

Hakk’ı ol buldu bildi cân içinde
Kâmil insân odur insân içinde

		
		

Anun ışkına düzüldi bu pergâl
Anun ile ‘ayân oldı kamû hâl

		
		

Ol insân kim özin bildi hakîkat
Hemân oldur kamu sıfât kamu zât

		
		

Anun zerresi günden bahtludur
Katresi bahr-i ‘ummândan uludur

		
		

Kamu nakş u hayâl anun vücûdı
Kamu ‘âlem ana kılur sücûdı

		
		

Hemân maksûd ol insândur ol insân
Hakk anun vücûdunda oldı pinhân

		
		

Ol insândur hemân Hakk’un emîni
Dâyim Hakk iledür anun yakîni

		

Her kim Hakk’a tâlib ise hakîkat
Ol insândan özini eylemez yâd

		
		

Ol insândur hemân Hakk’un nişânı
Ol bilür cümle zamân u mekânı

		
		

Ol insânı bilen irdi murâda
Şefî‘ oldı kamu bilişe yâda

		
		

Gel iy tâlib kulak ur bu habere
Niçün hiç yere olursın avâre

		
		

Gel özini bu sahrada yitürme
Durıgel yoldaşun gitdi oturma

		
		

Ne yatursun dur ahî sûr çalındı
Varursan bu yola yoldaş bulundı

		
		

Uyuma aç gözün hisâb demidür
Bu gâfillük ahî nenün nesidür

		
		

Dur eger Tanrı’yı hâzır görürsen
Ne bile etdügün kavle durursan
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Muhammed’den utanursan gözün aç
Anaru gitme yitersin beri kaç

		
		

Âyine al bak ahî bir yüzine
Geçer devrân müdâre kıl özine

		
		

Meğer Mustafâ yolundan gâfilsin
Anunçün tekebbürsin fuzûlsın

		
		

Tekebbür olma yüzin toprak eyle
Bu demdür bu dem işün sag eyle

		
		

Geçeni ko gelesiyye güvenme
Ana ki yit(e)mezsin hiç uzanma

		
		

Beri gel nakd ile eyle bâzârı
Eger aklun sana kılursa yâri

		
		

Geçer devrân sana koymaz durıgel
Âdemsin ahî gözün aç berü gel

		
		

Bu cihân sahrâsında kalma zinhâr
Nasîhatdur işit ahî cânun var

		
		

Geçer bu eyyâm-ı devrân bilürsen
Dahi bu surete kaçan gelürsen

		
		

Eğer tâlib-i Hakk-isen iy karındaş
Bu gafletden uyandur ahî götür baş

		
		

Âdemsin sana melek secde kıldı
Dur ahî bir gözün aç sana n’oldu

		
		

Dur ahî fırsatunu yile virme
‘Âkil isen hall-i müşkile virme

		
		

Sana râh-zen olan bu milk ü mâldür
Zer ü sîm ü zen ü ferzend bu hâldür

		
		

Yâr u yoldaş kavm u kardaş dimeklik
Ar u nâmûs ekmek ü aş dimeklik

		
		

Hemân budur ahî uyku-yı gaflet
Zîrekler bu hayâlde oldular mât

		
		

Bu dünyâ lezzetine kalma zinhâr
Yol uzakdur sebükbâr ol sebükbâr
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Eğer tapmaz isen mülk ü mâline
Özine gel yören kendü hâlüne

		
		

İşüni vaktiyle temiz eyle
Nebî ile ahd ü peymânı düz eyle

		

Gâfil olma hâlünden Mustafâ’nun
Tâ kim ol menzile irişe cânun

		
		

Muhâlif olma gel Hakk’a mutî‘ ol
Gâfil olma bu hâllerden vâkıf ol

		
		

Nasîhatdur işid sen bu haberi
Sarrâfa kulluk eyle bil gevheri

		
		

Âdem sûretlü hayvân olma zinhâr
Eğer kıldun ise Ahmed’e ikrâr

		
		

Bu duzakdan özün kurtarı görgil
Yârı kıl yâr olana yârı görgil

		
		

Bir sag mürebbî iste bul cihânda
Câmid-i hayvân gibi kalma yabânda

		
		

Âdemsin ahî bir gözün aç bak
Bu milke neye getürdi seni Hakk

		
		

Kul isen kulluğunda hazır olgıl
Yiter bu nefs elinde yesîr olgıl

		
		

Eğer bir kimse isen öz başuna
İşün işle yüri var gez döşüne

		
		

Ne dimekdür bu haberden söz anla
Ki her bir keleciden yüz yüz anla

		
		

Zîra insân sûretidür libâsun
Sâf eyle kalmasun gönlünde pâsun

		
		

Bu haberi nasîhat bil özüne
Hayâlün perde olmasun gözüne

		
		

Dutulma bu duzaka kurtula-gör
Senden azâd olanlardan ola-gör

		
		

Şerîk olma sakın bu milk ü mâle
Kime kaldı bu cihân sana kala

35b

1073

1074

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Ya kim kaldı bu milkde buldı maksûd
Bâki kalan hemân ma‘bûd ü ma‘bûd

		
		

Gelen geçer konan göçer kalur yir
Hemân şöyledür özüne ögüd vir

		
		

Bunı bil ki bu mülke neye geldün
Gelicek nice libâs giye geldün

		
		

Bunda geldün ne işdesün halün ne
Ne söylersin bu kâl ü makâlün ne

		
		

Ne haldesin nedür fikr ü hayâlün
Seni aldar ola mı milk ü mâlün

		
		

Hayâl itme özüni bil ki kulsın
Çü kulsın teslîm ol niçün fuzûlsın

		
		

Özüni bil ki sen yoksın arada
Tâ kim virmiyesün ömrüni yâda

İy Tanrı bendeleri bu mülke gelmekten maksad Tanrı’ya kulluk itmek
içündür. Bizüm gönlümüze zen ü ferzend, mâl ü altun, mülk ü tecemmül sevdâsı doldı. Geldük ki bu cihânı giyek. Yir gördük üleşdük, ekin, tarla, bag
bustan eyledük. Bunun ıssı var mı, yok mı dimedük. Âhirü’1-emr haber geldi
36a. ki bu milk, bir ulu padişah’undur ve bu üleşdügünüz yerlerün, benüm dedigünüz nesnelerün ıssı var imiş didiler. Bu haberi dahi işidün, ıssından ıssına dek dedikleri gibi bu ma‘îşet hoşumuza geldi. Bu sözleri işüdür
işütmeze ururuz. Hiç bunı fikr eylemezüz kim ol vakitde utanmak ugur işidür.
Bu cihânda dolaşduğumuz iş bize şirin geldi. Âdemden gayri kimse yok ki,
bunı işlemen diye. Âdem hub-kulli bu işdedür. Biribirümüzi anladuk kalduk.
Bu hâl içinde iken Peygamberün getürdügi
bu milkün ıssı vardur, buyrulan işi işlen, virilen, rızkı yin dir. Bu sizden
istenecekdür dir. Öylemiz dahi var ki bu kavle sâdık oldı, öylemiz var ki hiç
işitmedi. Aydur ki, bu gün bir gündür, irte n’olursa ola dir. Bu hâlde giriftâr
olduk kalduk. Bu sarây içinde uşte kulluk hâlinde işimüz bu peygamber sözin
dahi işüdmedük. Cihânı giyen nakş u hayâlun çok. Halk-ı cihân bu hâlde giriftâr oldı kaldı. Her bir kişi bir işe meşgûl oldığı iş Hakk-ıla kendü arasında
perde oldı.
İmdi iy tâlib-i Hakk, Hak ile senün arandagı hicâb budır, eğer şöyle kim
Hakk’a irişmek istersen bu hicâbdan geç, yine asluna dön, Hakk ile biliş, korkusuz gez, hem emîn ol, ömrüni nice bu hayâlde sarf eylersin.
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Sen Âdem’sin gök ehli sana secde kıldı, yir ehli mutî‘ oldı. Havâda gezen
gün, bulutlar, yil, yağmur senün içün işler. Ay gün senün içün doğar dolanur.
Mustafâ kavlinde eğer özüni bildün ise bunun gibi kerâmetün var, eğer bilmedün ise ne‘ûzu bi’l-lâh esfelü’s-sâfilîndensün. Eğer bu hikmetin aslın bileyin
dirsen, yürü var bir insân-ı kâmile hizmet eyle, bu şerîk olduğun nesneyi ko ki
ıssı vardur, dinle utanacagunı bugün san. Zîra ki müselmân olmagun bir şartı
budur kim Tanrı’yı hâzır göre, peygâmberden utana, edebsüz olmaya, âdetsüz
iş işlemeye, özünden uluya küstâh olmaya, özünden kiçiye tekebbür eylemeye, kavlinde dürüst ola, hasûd olmaya, bahîllik eylemeye, yalan söylemeye.
Şöyle kim uyanık olasın vücûdun üstünde bir karınca yürürse sana
36b. ma‘lûm ola. Cümle ‘âlemi kendi vücûdun gibi bil. Tama‘ kişiyi hor
eyler, tekebbürlük izzetin yeynî eyler, tâ‘ate sed olmak şevk azluğundandır.
Döneklik eylemek gâfillükdendür. Zîra kim her yerde dostluk arasına sovukluk girebilir. Hulkuni enbiyâlar hulkına benzet, evliyâlara münkir olmaya.
Pîş-kademlere ‘izzet eyle. Tâliblere rehber ol, düşenün elin tutıvir. Durup yola
varanun eteğin tut. Da‘vâ kılma, ma‘nîden gâfil olma, Hak söze belî di. ‘Ayb
görürsen ört, mecrûh miskînlere gülme. Allâh’a ulu’l-emre, ululara, âsî olma
‘âlimlere muhâlefet itme. Câhillere baş koşma, eğer insân isen bu sözleri fehm
eyle.
		

Allâh’u a‘lem.

		
		

Erde hüneri bilmeğe yine bir er gerek
Anlamağa bu hikmeti ere hüner gerek

		
		

‘İbret nazarı itmeyen hikmet işitmeye
Her yerde Hakk’ı görmeğe nûr-ı basar gerek

		
		

Arzumân iden Hakk-ıla vuslata irmege
Sıdk u safâ ile cümle hayâlden güzar gerek

		
		

Gönül evinde Hakk-ıla ile bilişmek isteyen
Hulkı Nebî’ye dirliği Hakk’a yarar gerek

		
		

Hakk’a hakîkat irmege taleb iden kişi
Bu Hak yolunda şuğl-ı cihândan kenâr gerek
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FARSÇA BÖLÜM
Ey Hakk’a tâlib olanlar, Hakk’ı Mustafâ tarîkınca isteyenler, helâli ve
harâmı, murdâr ve müsmeli, hak ve bâtılı bilenler, kendü halünden âgâh
olanlar, gayr-i Hakk işlerden perhîz eyliyenler. Hakk’a mutî‘ olanlar. İmdi
Hakk’un kârhânesi içinde hikmet çokdur, kudreti bî-nihâyet. Göğe el irmez,
yerün pâyânı yok. Her sıfât kim göresin hadd ü nihâyeti yok. Bu hayâller içinde tâlib, işini temiz eylemeğe mürşîd gerekdür. Zîra kim Seyyid-i Muhtâr dir
ki,
‘Levlâ’-el mürabbî mâ arefet (yagrifet) Rabbî didi. Dahi mürşid-i kâmil
gerek, tâlib-i ‘âkıl gerek dahi mülâzemet gerek; Dahı Hakk’ı bilmek, dünyâ ve
âhireti fikr idenlerün degüldür, zîra kim dünyâ ehli katında mertebedür, âhiret
dahi mertebedür. Hakk’ı bilmek dahi mertebedür. Bu mertebelerün a‘lâsı, ednâsı vardur. ‘Ârifler her menzili ki giçer, her mertebeye ki irişür. Gerek ki haberdâr ola, zîra ki Hakk’ı bilmek âriflikdür, gâfillük degüldür. Dahi Muhammed Mustafâ kırk yılda kâmil oldı. Âdem yaradılalıdan beri tâ bu deme değin
37a ol sıfatlu âdem gelmedi. Anun ârifliği haddi kırk yılda oldı. Pes ey
tâlib sen kendü halüne bürün, ‘akluna bak, ilmüni gör, tâ‘at ne kıldun anı gör,
merteben i dahi ol kadar bil. Bir kişinün ‘aklı ola, ilmi ola, tâ‘atı ola, terakkî,
tenezzül bu üç nesnenün üzerinedür. Bu üçü olan kişi menzile irişe. Aceb degül
olmayan kimesne dahi gâfil olsa ol dahi aceb degül. Zîra kim Âdem beşerdür.
Pes mahall-i tegayyür dimiş ulular. Bir bâb dahi budur kim her nesneden
kişiye kendüden kendüyedür. Hayr eğer şer, zîra ki hayr işlese hayır bilür, şer
işlese şer bilür.
Bir bâb dahi budur ki hayr şerri minel’lâh i Teâlâ ya’nî hayr ve şer Tanrı’dandur kişiye. Pes ey tâlib-i Hakk eğer bu kavli dutarsan ki her nesne kişiye
kendüden kendüyedür. Bu bir bâbdur. Eğer dir isen ki hayr u şerr Tanrı’dandur bu dahi bir bâbdur. Eğer külli Hakk’dan tutarsan, sen ortadan git. Eğer
senden sana ise ibâdetün temiz eyle. Zîrâ ki azîz olmagun aslı ‘ibâdetünü
temiz eylemekdendür. Bir kişi Hakk’dan utansa, halk andan utanur. Zîrâ ki
Muhammed Mustafaâ S.A.V. dir ki men kâne ma‘allâhi kânel’llâhu ma‘ahu
Demek olu oluyor ki, kim Tanrı’yla ise Tanrı dahi anun iledür, İmdi ey
tâlib sen özüne bürün ki, fikr eyle kim, Hakk ile olmak yeg olsa maksûd sen
Hakk ile bilesün, Hakk senün ile bile idügün bilmekdür. Sen kendü özindeki
mertebeyi bilesün. Mertebe seni azîz eylerdi. Zîrâ ki erün azîzliği öz hâlündendür. Kim Hakk’a lâyık amel kılsa, Hak anı azîz eyler.
Ey bu cihânda mertebe isteyenler. Her nesne ki istersün senden sanadur.
Sen sıdkunı sâf eyle, ibâdetün temiz eyle, perhîzkâr ol. Her ne ki kendü cânuna
sanursan cümle ‘âleme dahi anı san.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Peygamberden utan, Tanrı’dan kork, erenlere ikrâr eyle. Hasûd olma,
bahîllik kılma, düşenün elin dut, durup yola varanun, menzile yetenin eteğin
tut, kim tama‘lık eyleme, yalan söyleme, buldugun sakla, hacetün iste. Bu hâller ki direm mülâzemet eyle. Bu yola sıdk ile gir, ‘aşkla yürü, Allâh kerîmdür.
Bir avuç toprak öz mikdârun bilse, bu resme kulluga bel bağlasa Allâh ganîdür. Bu işaretler ki direm sâlikler “râh-rev”leri bilürler kim bu ne dimekdür.
Biz dillerden Türkî dilin bilürüz, gün dogıcak irte oldı dirüz, dolınacak
gice oldı
37b dirüz. Suyun geldügünden yana yukarı dirüz, gitdügünden yana aşağı dirüz. Türkî dilince hemân bu kadar bilürüz.
İmdi ey Hakk-şinâs şey-i hod vücûddur. Vücûd, meselâ kisvetdür. Bir
kimse gerek kim bu kisveti giye, bu kisvet cünbüşine gele, yoksa câmiddür.
Cünbüş ve nutkı yok. Pes özini bilen bilmeyen buradadur ki özini bilmek bu
degül ki özüni vücûd bile, vücûd can ile diridür. Özin bilmenün aslı budur kim
özini hakîkat cân bile, şekki kalmaya, gümân eylemiye, ‘aklı burada dolana,
her fi‘lini dahi buna münasebet işliye. Burayı mekân idine. Hayye’I-Kayyûm
Allâh’dur. Çün kendü dedügi gibi olmaz. Her işi takdîr işler ile olsa kendü
aradan gitmekdür. İş ıssı işün bilür. Tâlibin işi buyrulan nesneyi işlemekdür.
Takdîri bilmekdür, tedbiri komakdur.
Pes ey tâlib nazar eyle bu sözün yüzüne bak. Bu menzile, dilersen yol
varanun izine düş, azma. Pes ey tâlib olanlar, Hakk’ı istemeğe Mustafâ yoluna gelenler ‘ibâdetini temiz kılup Hakk’a lâyık kılanlar, gönül pasını tevhîd
birle silenler ve temiz kılanlar. Hakk’ı kendi vücûdunda bulanlar, bu şevk ile
hayrân olanlar, Hakk cümle âlemi zâtı birle kablayup durur, görünmez, yirde
degüldür. Cümle âlemi görür, görmek ile bilmek arasındadur. Kusûr sendedür.
Zîrâ kim bir kişi bir nesneyi istese, bulsa fâidesi yokdur, zîrâ ki Hak kemâldür,
noksân değildür.
		

TÜRKÇE

		
		

İy Hakk’ı bilmeğe taleb idenler
Yüzin Hakk yolına türâb idenler

		
		

Sevenler cân u dil’den Mustafâ’yı
Koyanlar sıdk ile küfr ü hatâyı

		
		

Muhib olan hâline evliyânun
Bilenler aslını fer‘ini cânun

		
		

Vücûd-ı sebâtını helâk idenler
Cânın gaflet pâsından pâk idenler

1077

1078

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Olanlar her nefes Hakk ile vuslat
Bulanlar bu denizde dürr-i vahdet

		
		

Irişüb bu denizde gark olanlar
Özin bilüb kamûdan fark olanlar

		
		

Vücûd içinde özin cân bilenler
Öziyle cümleyi yeksân bilenler

		
		

Hakîkat cümle ‘âleme Hakk diyenler
İşidüb Hakk sözi saddâk diyenler

		

Görüben Hakk’ı her yerde bilenler
Hakk ile vuslat olub Hakk olanlar

		
		

Bu yolda sıdkını şem‘ eyleyenler
Özini devşirüp cem‘ eyleyenler

		
		

Bu sözlerden nedür benüm murâdum
Bu dem insân ezel ney-idi adum

		
		

Bu söyleyen vücûd mıdur benem mi
Gör ahî bir tenem mi ya cânem mi

		
		

Neye geldüm nedür bunda murâdum
Ne sebebdür ki insân oldı adum

		
		

Gök ehli bana niçün secde kıldı
O bir kimse niçün şeyâtîn oldı

		
		

Nedür evvel dimek âhir dimek ne
‘Ayân olan ne imiş sır dimek ne

		
		

Murâd ne Tanrı Peygamber dimekden
Bu sebeb yok dimekden var dimekden

		
		

Bari yakîn ırak küfr ü îmân ne
Ne hikmetdür neymiş genc ü virân ne

		
		

Ne haberdür Nebîler söyledügi
Ne sırdur halka ‘ayân eyledügi

		
		

Nedür maksûd bari ‘ilm u kitâbdan
Sebeb nedür ne açılur bu bâbdan

		
		

Âhir ne olur bu sözlerün aslı
Neymiş yol nedür yolun delîli

38a
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Hakîkati nedür cümle ‘âlemün
Nedür sırr olan gönlinde âdemün

		
		

Kıyâsda ya‘ni ol ‘ayân değül mi
Hemân oldur dahi kim var degül mi

		
		

Zâhir ü bâtın hemân oldur âdemde
Âdemde cümle eşyâda ‘âlemde

		
		

Hemân oldur dahi gayri vücûd yok
O bir gündür ki yüzünde bulut yok

		
		

Zâhir anun vücûdıdur bâtın ol
Hemân oldur özüne gel emîn ol

		
		

Özüni Hakk’a vuslat bil ayırma
Er-isen dahı birlikdür kayırma

		
		

Eğer tâlib isen bilmeğe Hakk’ı
Özüne gel hemân ‘ilmüni okı

		
		

Özin bil kim Hakk’ı bilmiş olasın
Bi-küllî maksudı bulmış olasın

		
		

Özini kurtarmış olasın hayâlden
Haberdâr ola cânun küllî hâlden

		
		

Şöyle ki cân bigi ‘azîz olasın
Gide kalbün sâfi temîz olasın

		
		

Dahı gümân ki kalmaya özine
Sücûd eyleyesin sen kendüzüne

		
		

O menzile irişecek seferün
Nûr idi dâhı nûr ola nazarun

		
		

O demde göresin bu cümle pergâl
Dem ü sâ‘at gice gündüz mah ü sâl

		

Bu hayâller ki görünür ‘âlemde
O sıfâtlar ki söylendi kelâmda

		
		

Yol u menzil yakın ırak dimeklik
Hall ü müşkil ya hak-bâtıl dimeklik

		
		

Velî Nebî tarîk Peygamber ü Cibrîl
Yalan-gerçek dimek noksan-ı kâmil

38b

1079

1080

KAYGUSUZ ABDÂL KÜLLİYATI

		
		

Cihân içinde gördüğün hayâller
Hayâl içindeki mu‘ammâ hâller

		
		

Hemân bir noktadır bir harf-i elif
Hakîkat şöyle ki cân bigi latîf

		
		

Dahi bundan latîfdür ki direm ben
İrebilmen nice nişân virem ben

		
		

Beri gel iy tâlib bu sözi dinle
Haberdâr ol ne dimekdür ki anla

		
		

Dahı kasdına bak sen bu kelâmun
Ta kim elif olasın sen içinde o lâmun

		
		

Bu sözden öz halüne bir nazar kıl
Ögüni devşür bu âlemden sefer kıl

		
		

Özine gel ko bu yanlış hayâli
Eğer bulmak dilersen Zü’1-Celâli

		
		

Hemân sen kendüzüne ikrâr eyle
Özin sen özin özine yâr eyle

		
		

Bu haberdür hemân asl-ı kelâmun
Hakîkati varı cümle ‘âlemün

		
		

Hakk’ı bilmek budur özün bilesin
Hemân müşkil özin sen hal kılasın

		
		

Ey tâlib haber anla bu haberden
Ta ıssun ola kaldugun bâzârdan

		
		

Eğer söz anlar isen yol göründi
Açıldı perde sag u sol göründi

		
		

Hal içinde dahi kalmadı müşkil
İrişdi hadde yol bulundu menzil

		
		

Hemân cümle ‘âlem bir vücûd oldı
Vücûd içinde Allâh mevcûd oldı

Ey bu cihânda özini akl-ı kâmil bilenler, özini bilüp tevhîde yol bulanlar, vücûdunı câna iriştürüp cân olanlar, ma‘nî ile küfrini imân kılanlar. Hakk
nûrdur, cümle ‘âlem tecellîsidür, aslı Hakk’dur, cümle sıfât anun şu‘bedesidür. Meselâ cümle ‘âlem bir cân vücûddur. Bu cân ki giydigi vücûd hırkadur.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Murakka‘452 bu hırka astarlı yüzlidür. Giyen vücûdun rengi bu hırkanun astarı
yek-renk, yüzi murakka‘, bu murakka‘ vasla ki bu hırkada
39a görünür. Astarlı yüzi dürlüdür. Her renk ki var bu hırkada görinür. Ayruk yirden gelüp düzülmiş nesne degül, aslıdur. Dahı hırka vücûda murakka‘,
mutassıldur, arası yok, dahi bu hırkadagı vasla dahi, var renk renkdür. Murakka’ her rengi hayâl-engîzdür. Hayâl ehli hayâle düşse ‘aceb degül. Zîrâ kim
hâl-i hayâl dimek insânîyyet pergâlidür. Şey tasavvurîdur, eşyâlarun aklunca
arasındagı ‘âdetleridür. Anda kim, Kâdir ü ber-kemâldür, hiç ziştî yokdur. Arıdur cümlesi hûb u cemâldür. Her nesne ki göz ile görünür, hakîkatdür Kerîm-i
Zü’l-Celâl’dur. Külli eşyâ sâ’id ü tâli’ü ferhundâ’dur, fâldur. Zerreden güneşe
değin, katredan ummâna değin Hakk dol-u, mâl-â-mâldur.
Pes ey tâlib, Hakk’ı istersen bilenden iste, bitmeyecek yire tohum ekme.
Yüri var bir mürşid bulki, özün bilmiş ola, Hakk’ı bulmuş ola. Şey sıfâtundan
kurtulmuş ola. İnsaniyyeti kâmil olmuş ola. Ma‘rifeti kavî, hulkı ‘azîm, dünyâ
hisâbını itmez, âhirete aldanmaz. Fikr ü hayâli her lahza, her dem, her sâ‘at
Hakk ile ola. Anun gibi bir kâmil mürşid iste bul, emîn ol. Anun kulluğuna er
gibi bel bağla, cismüni tarh eyle. Şöyle kim bir padişâhun kulluğunda bir kişi
bir gönlek eskite, ana hizmet ider ol padişâh ona gönlek eyler.
Pes Hakk’ı isteyenler, Hakk’ı bilmeğe üç nesne sebebdür. Evvel mürşid-i
kâmil gerek, ikinci ikrâr-ı sâdık gerek, üçüncü kâbiliyyet-i latîf gerek.
Bir bab dahi budur kim Hakk’ı bilmek , Hakk’dan inâyet gerek: Mürşîd-i
kâmil ikrâr-ı sâf, kâbiliyyet-i latîf, ‘inâyet-i Hak bu dört nesne bir yirde olsa,
tâlibün işi noksân olmaz.
Mürşid-i kâmil, yol varan, menzile irüşene dirler. İkrâr-ı sâf yol varup
menzile irüşen kişinün haberine inanmış, olmaya dirler, kâbiliyet-i latîf mürebbî her ne kim irşâd itse anun havsalasına sığmak istikâmet dutmak demekdür, ‘inâyet-i Hak dimek, Nebîler işâretidür. Gayb ‘âleminden söyleyenler
bizim aklumuz buna irüşmez. Zîrâ kim biz aşikâre bâzâr iderüz, gözümüz
gördüğü nesneyedür, gönlümüzün eminligi.
Pes ey tâlib bu işâretler ki söylendi, bu sıfâtlar ki,
39b ki beyân oldı, bunlar küllî vakî‘dür. Benî Âdem içindeki hâldür. Ey
‘ârif-i kâmil bu işâretler ki söylendi ne dimek olur. Bilürsin devrânun geçmedin yaragun kılursan, kılavuz bulundı, yol göründi eğer yola gelürsen, zî-hayf
eğer gaflet ile dirilüb gâfil olursan insâniyyet hikmetine zulm eylemiş olasın
kendüzüni bilmemiş olasın bel hum adallu menzilinde kalmış olasın. Kâmil
insânlar bir yere cem‘ olsa bu hayvân tabî‘at ile sen n‘olmuş olasın. Ey tâlib,
452

murakka’: yamanmış, yama vurulmuş, yamalı.
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bu habere bir nazar eyle bu gaflet uykusundan cânunı bî-dâr eyle, tâ‘atunı
Hakk’a, hulkunı Mustafâ’ya yarar eyle, ma‘nâna bak da‘vân da ol kadar eyle.
Kâinâtda her sadâ kim işidürsin her nakş u hayâli ki görürsin. Leb-beyk
ur vallâh di. Zîrâ kim cümle girişme hikmet-i kâdir ve ber-kemâldür. Şöyle
kim gün bigi rûşen, su gibi tâhir, şek ü şüphe kılan öz hakkına taksîrlik itmiş
ola. Bir kişinün kim kendü öz hakkına taksîrlikdür, ayruğa n’etmiş ola.Vallâhu
a‘lem.
		
		

Bu sözi ko gel berü ey cân bilen
Kendüzüni suret-i insân bilen

		
		

Cümle ‘âleme hakîkat-ı Hakk diyen
Cümle şeyi Hakk ile yeksân bilen

		
		

Hakîkatin kendüzünün sıdk ilen
Cümle yaradılmışa sultân bilen

		
		

Sarrâf olan gevherine hikmetün
Bu cevheri gör ahî ey kân bilen

		
		

Cümle ‘âlem pertevidür ol Hakk’un
Gayri dimez edeb ü erkân bilen

		
		

Hakîkatun kendüzinün anlayan
Her yüzi Hakk her sözi Kur’ân bilen

		
		

Aslını fer‘ini bilür her işün
Küllî zamânu mekânı ihvân bilen

Pes ey Hakk’un buyruğuna mutî‘ olanlar, Mustafâ kavline sâdık olanlar,
velîler izini izleyenler, Hakk’a irişmiş kişilerün menzilin gözliyenler. Hakk
cümle ‘âlem içinde doludur. Zerreden güneşe katreden ummana degin mâl-amâldur, şöyle kim orada var ve burada yok demeli degül. Her nesne kim sen
anı görürsün ki, göz anı gördi, âkıller,
40a ana temessül eyledi. Ol nesneler ki gözler anı görmedi hadd u nihâyeti bilinmedi. Cümle bir güneşdir, bir tecellî-i hakîkat ta‘yîn-i şekk u şübhe yok.
Zîrâ kim Sultânun mülkinde Sultân rahatı sıgar, ancak gayri sıgmaz. Hakîkat
nazarın eylesen gayrı dahı yok. Her nesne kim senün gözüne hûb görinür veya
zişt’sin, şeysin senün ‘aklun ol kadardur, görmegün dahı bu zarûret senündür.
Hakk ile senün arandagı hicâb sensin. Bu kusûr sendedür. Her kaçan ki sen
aradan gitsen, hemen Hakk kalur. Hiç gayri yokdur, senün senligünden artık,
zîrâ kim kul ile Tanrı arasında hicâb olan şey kendüdür. Ancak ol sebebden
şey’i kendüzüni Hakk’dan ayru bir nesne sanur haberi yok, kim kendü vücûdıdur, vücûd-ı camîddür, hareket u cünbişi yok, hareket u cünbiş Hakk’ındur.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

Ansuz cümle eşyâ deprenmez, hareket kılmaz, Ola ki, ‘’ Hayyu’l-kayyûm
[Allâh]’dur. Bir kişi Allâh ister olursa nerede istesün. Çün belli bir yiri yok,
mu‘ayyen mekânı ma‘lûm degildür. Cümle mekândadur.
Velî bir bâb dahi budur ki, Muhammed Mustafâ’dan mervîdür ki kalbü’l-mu’mini beytul’lâh. Bu nişân âdemdedür. Bu dahi bu kim Âdem biribirinden mi istesün, yahud kendü vücûdunda mı istesün? Eğer şöyle kim kendü
vücûdunda istese bu da kavl’dür ayruk bâbdur. Mürşid dahi özgedür, veyahud
biribiründen istese bu dahi kavlidür.
Bir bâb dahi budur ki çün belli yiri yok. Cümle mekândadur, kanda istersen sıdk ile andadur. Her bir kişinün gönli bir nesneye emîn oldı kim, aya güneşe tapar, kimi kendü eliyle bir nesne düzmüş ona tapar, kimi Allâh’a tapar.
Kimi dahi şöyle geçer, kimi cümlesi bunun pergâlinden taşra degildür. Küllîsi
Allâh’a tapar ki Allah’un yed-i kudretindedür. Bir âdemün elinde bir haşhaş
dânesi ne kadar ise cümle yaradılmış eşyâ hemîn ol mikdâr ola.
Bir bâb dahi budur kim, Allâh’ı istemek ayruluguna tanukluk virmek olur.
Zîrâ ki Allâh cümle yaradılmış eşyânın mevcûdıdur, cümle şeyde biledür. Pes
vâcib oldur kim;
40b her şey ve her kişi kendü şehrüne yörene. Zîrâ kim Allâh cümle nesneye mevcûd olıcak.
Ey tâlib senün vücûdunda dahı olmuş olur. Senün evünde dogan güneşün
tecellîsinden cümle ‘âlem aydın olmış oldı, cümle eşyâ uyandı, kendüzüni
vahdâniyyet denizünün içinde gark göründi. Sen henüz uykudasın istedügün
nesne sende. Sen özünden gâfil yabanda. Ey bî-haber sen niredesin Sultân
katında genc-i edebün hazînesi sensin. Sel almış kişi gibi elüni dört yana sunarsın. Bir dem mâl u altun ardunca, bir dem mülk ü tecemmül ardunca, bir
dem mahbûb-ı dil-ârâm ardunca ömrün giçdi. Kendüzüni bilmedün. Anunçün
bir mürebbîden hâlün sorup nasîhat almadun.
		
		

Gel iy cân menziline irüşenler
Gavvâslık öğrenüb bahre düşenler

		
		

Bulanlar gevheri bu kân içinde
Cânâna irişenler cân içinde

		
		

Vücûdın tarh idenler cân olanlar
İrişüb Hakk ile yeksân olanlar

		
		

Bu yol içinde menzile yitenler
Sa‘âdet memleketini dutanlar
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Cihân başdan başa pür-nûr değil mi
Nûr içinde bu sır mestûr değil mi

		
		

Göründi cümlede Hakk’un sıfâtı
Kamu şeyde mu‘ayyen oldı zâtı

		
		

Danuklık virdi Hakk’a cümle varlık
İkilik memleketin dutdı birlik

		
		

Kamu âlem emîn oldı hayâlden
‘İnâyet buldu cümle Zü’l-Celâl’den

		
		

Hakk’un varlığı cümlede göründi
Göründi gözün aç sen de gör neydi

		
		

Eğer gâfil degülsen öz hâlünden
Yol erisin niçün kaldun yolundan

		
		

Berü gel iy tâlib ma‘den bulundı
Göründi genc-i ebed ü kân bulundı

		
		

Hakîkat oldı cümlenün yakîni
Kamu şey oldı Allâh’un emîni

		
		

Kamu ‘âlem birikdi bir yüz oldı
Kamu dil söyledügi bir söz oldı

		
		

Topraklar kimyâ taşlar gevher oldı
Dahi yok kalmadı küllî var oldı

		

Kamu eşyâ Hakk’ı gördi mu‘ayyen
Hakîkat birliğe bitdi vücûd cân

		
		

Hakk u batıl yakîn gümân dimeklik
Nûr u zulmet küfr u îmân dimeklik

		
		

Bu sıfatlar kamu birliğe bitdi
Bi-küllî yol hemân menzile yitdi

		
		

Tâlib-matlûb sıfât u vasl u hicrân
Zâhir- batın hakîkat u vücûd cân

		
		

Şu kim adına şeyâtîn dimişler
Olar ki dirliğine çîn dimişler

		
		

Bu hayâller ki görünür ‘âlemde
Bu sıfatlar ki pinhândur âdemde

41a
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Kamu âlemdagı nûr-ı tecellî
Kamu gönüllere olan tesellî

		
		

Kamu şey bir vücûd bir cân değil mi
Bi-küllî pertev-i Sultân değil mi

		
		

Zâhir bâtın hemân cümle ‘âlem Hakk
Hakîkat küllî varlık nûr-ı mutlak

		
		

Nûr u zulmet vâhid oldı yegâne
Hemân birdür çi nâ-dân çi dâne

		
		

Bu sıfatlar ki hak-bâtıl dimeklik
Sıfat-ı noksân u kâmil dimeklik

		
		

Âdemün gönli içinde sır olan
Cümle şeyde hükm-ile takdîr olan

		
		

Cümle kâinatda geçen gulgule
Kaynayuban söz olan cümle dile

		
		

Revnâk u hüsni bu cümle yüzlerün
Hakîkat u aslı cümle sözlerün

		
		

Evliyâ enbiyâ virdügi nişân
Asl u fer’i cümle vücûd cümle cân

		
		

Ayinedür cümle varlık şöyle sâf
Nûr-ı tecellî dolubdur kâf-be-kâf

		
		

Hak u bâtıl nûr u zulmet külli hâl
Âyet ü hadîs ü ahîr kîl ü kâl

		
		

Cümle vücûdlar içinde cân olan
Cümle câna hükm idüb Sultân olan

		
		

Hayât-ı dirligi cümle şey’ün
Hakîkat u aslı Levh ü Kalemün

		
		

Mustafâ’nun cân içinde gördügi
Hakk’ı isteyene nişân virdügi

		
		

Gayri yokdur küllî Hakk’dur iy tâlib
Gayri dimez Hakk bilür ehl-i nasib

		
		

Gel iy insân müstemî‘ ol bu söze
Gören gözle yolun gitme dûzehe
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Yoliyle gelgil yabâna düşmegil
Issını gözle ziyâna düşmegil

		
		

İnsân-isen nasîhat eyle kabul
Hak hâzırdur gâfil olma ey füzûl

		
		

Sâkin ol nefsün tekebbür itmegil
Tâ‘atün hebâ vü mensûr itmegil

		
		

Şeytâna benzemek insân yolı degül
Riyâ tâ‘at hazrete makbûl degül

41b

Pes iy tâlib Hakk’ı istemek âdet iledür, kâ’ideden taşra degildür. Bu kâ’idenün aslı üç nesnedür.
Evvel bir bu ki Tanrı’yı her yerde hâzır göre.
		
		

İkinci bu ki özinden külli fenâ ola
üçinci bu ki tâ‘atı temîz kıla.

Bu üç nesne kim aslîdür. Üç nesne dahi fer‘i vardır. Evvel kâmil mürşîd
gerek, ikinci mülâzemet gerek, üçünci kâbiliyyet gerek. Bu altı nesne ki bir
yerde ola, Allâh’dan hidâyet irişse ‘aceb degüldür. Çün bir kişiye Hakk’dan
hidâyet irişdi, bakdugın gördi, gördügün bildi. Allâh’un inâyeti demek oldur
ki, kişiye bu derecâtlar açıla.
Pes iy tâlib Hakk bir kişiyi bir san’at içün kulluk ider. Anun zahmetin
çeker. Âhirü’l-emr üstâd olur. Ma‘îşet ü maslahatunda muhtac-ı halk olmaz.
Pes Hakk’â kulluk itmek bundan kem degül. İy Hakk’ı bilmege müştâk olanlar, Mustafâ tarîkinde teslîm-i Hakk olanlar, Hakk Tebâreke ve Ta‘âlâ, külli
kâyinâtı zâtı birle kablayupdur. Şöyle ki zerreden güneşe değin, katreden ummâna değin bir kılun ucı degdügünce yer hâlî degül. ‘Âkil anlar, ahmak tınlar,
müştâk cân ile dinler, câhil döşüne banlar (câhil ile âkilün cânı bir degül). Yola
sıdk ile giren menzile irdi. Nazâriyle doğrı bakan Sultânı gördi. İy tâlib sen
ki bu cihâna geldün bile getürdügün nesneden yetmiş nesnen var ise isteye.
Eğer yok ise hiç yere emek çekme. Bir kâmil insânı gözle, eteğin dut, izin izle.
Muhammed Mustafâ didi ki:
kalbul’mu’mini beytul’lâh’ didi Bu sözi derc eyle öz gönlün içinde.
42a.
Zîrâ kim gönül Hakk’un evidür. Ev ıssı evinden hâlî degül. Bir bâb dahi
kim gönül Hakk’un hazinesidür. Bir bab dahi bu olur ki, gönül Hakk’un nazargâhıdur ve seyrângâhıdur. Gönlün aslı Hakk’un ululugı pertevindendür.
Âkil kadîm pertevindendür. ‘Işk-ı muhabbet şevkidür. Küllî bu tertîb bu remz
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insânun kendü hâlidür. Bu kitablar, Peygamberler, dünya, ahiret, Hakk, batıl
dimek. İnsanun kendi hâlidür. Zira kim İnsân Hakk’un kudret elidür. İy tâlib
sen kendüzüne bürün fikr eyle ki bu ne dimekdür. Bu dem dünyâ ve âhiret
hevâsınde, bir dem zen ü ferzend hevâsında, her gün her sa‘atüni geçürüp
senün ömrün kesesinden harc olunur, imdi iy tâlib sen bu hâlün aslın bileyin
dirsen Hak’dan gayrı hayâlleri terk eyle, Hakk’a kâ’il ol. Mustafâ’ya inan, evliyâ halüne muhibb ol, hulkun şîrîn eyle, huyunı sâlihler huyuna benzet, cümle
yaradılmış mahlûkâta emîn ol, her menzile ki giçersin yol ile var, erkân ile
var. Yola varurken müştâk ol, menzile yitesen, sâkin ol bu ‘ilmi bilsen halîm
ol, Hakk’ı bilene mutî‘ ol, bilmeyene ta’n eyleme. ‘Ârifler ile hem-nişîn ol,
câhillerden perhîz eyle, nâ-dânlara boş koşma ilm ile söyle Asl-ı tevhîd budur
ki cümleyi Hakk bil kendüzin aradan gider. Zîrâ kim cümle ‘âlem bir cân bir
vücûddur. Her yana ki baksan sâni‘un sun‘ıdur. Şöyle ki gün gibi rûşen arada
perde yok. Sana perde olan senün yâd-ı endîşeleründür. Bu kusûr sendedür,
âyîneni saf kıl, ahde vefâ kıl, her nesne ki ister-isen senden sanadur. Sen cümle eşyânun âyinesisin ve hem Hakk’un hazînesisin, adun insân, hûyun hayvân.
Sen kâmilsin işün noksân, sen ‘ayânsın Hakk senün gönlünde pinhân. Meselâ
Hakk vücûddur sensün geydügin bürhân.
		
		

Gel iy dâim Hakk’a tâlib olan cân
Yabanda gezme kim Hakk sende pinhân

		
		

Özüne gel ne istersin yabanda
Hemân istedügün nesne sende

		
		

Şöyle sen bâ’y’ iken yogsul niçün sen
Sâfi altun gibi-iken pul niçün sen

		
		

Nedendür ki bu hikmetden gâfilsün
Meger ‘aklun irişmez kem ‘âkılsün

		
		

Ma‘îşet maslahâtun hoş bilürsin
Niçün öz hakkuna taksîr kılursın

		

‘Ömr sermâyesi hiç yire yitdi
Fâyide bulmadı harc oldı gitdi

		
		

Zî-hayf ki bu insân sûretinde
İşün dîvden beter insân katında

		
		

Bunun bigi hûyı terk eyle zinhâr
‘Aklun kendüzüne yâr eylegil yâr

		
		

Vâcibdür ki nedür özün bilesin
Bu sûrete yine kaçan gelesin

42b
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Âdem sûretlü hayvân olma kardaş
Geçen ‘ömrün sana koymaz hâzır baş

		
		

Özün bil kim neye geldün cihâna
Sen öz sevdânı eyleme bahâne

		
		

Giçer devrân haberdâr ol hâlünden
Sana fâyide yok mülk ü mâlünden

		
		

Seni yoldan koyan bu mülk ü mâldür
Dahi hiç gayri yok hemân bu hâldür

		
		

Ma‘îşet maslahâtında tutuldun
Unutdun öz halünden gâfil oldun

		
		

Şirîn geldi sana bu mâl u altun
Yolundan kodı seni kıldı magbûn

		
		

Sen ezel cân idün sûret değildün
Bilüşdün şâh-ile sen yâd degildün

		
		

Niçün anmazsın ol vuslat demini
Çekersin dâyima dünyâ gamını

		
		

Hoca didüklerüne şâd olursın
Anun içün hocadan yâd olursın

		
		

Halkun hoca diyü kılduğu ‘izzet
Seni kodı yolundan eyledi mât

		
		

Tekebbür eyliyen seni bu mâldür
Yoksa tekebbür olmaklık muhâldür

		
		

Bu cihân halkunun budur hayâli
Özin tekebbür iden mülk ü mâli

		
		

Kimi hükmine garrâdur cihânda
Kimi Legleg gibi gezer yabânda

		
		

Kimi içer doyar uyur uyanur
Hemân insâniyyet bu işi sanur

		
		

Kimi bir etmek içün cevr ü mihnet
Çeker henüz yimez toyunca ni‘met

		
		

Kimisi dâimâ ‘işrete meşgûl
Kimi bir ekmeğe muhtâç yogsul
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Kimi hemân karaltu bir sûretdür
Kimi tevhîd bildi gönlü şâddur

		
		

Kiminün haberi yokdur özinden
Kiminün cân sevinür her sözinden

		
		

Kimisi anlamaz akdan karayı
Kimi bir pula satmışdur sarayı

		
		

Kimisi dayimâ derde giriftâr
Âdemlikde kimi yokdur kimi var

		

Kimi âdem sûretlü bir câmiddür
Kiminün kendü dîvdür huyı itdür

		
		

Kiminün her huyı câna kabûldür
Kiminün işi hiç kendü füzûldur

		
		

Kimi ‘âkıl kimi mecnûn kimi hiç
‘Ârif ol sen âdemden âdemi siç

		
		

Evvel fark eyle âdemden âdemi
Tâ kim anlayasın puhteden hâmı

		
		

Zîrâ âdem sûretlü vahşî çokdur
Sâfından âdemün kalma şeyi çokdur

		
		

Dahı her bir metâ‘ı ki alasın
Gerek aslını fer‘ini bilesin

		
		

Hemân maksûd budur âdem dimekden
Kim ol fark ide hâs u ‘âm dimekden

		
		

Ey tâlib sen bu söze bir nazar kıl
İyüsün tut ve yavuzundan hazer kıl

		
		

Evvel fikr eyle gör her bir haberi
Hakk’a yarar sözi tut ko fişârı

		
		

Bu ‘ömr sermâyesin yile virme
Sakın sırrını her mühmile virme

		
		

Âdemün huyı hulkıdır bu sözler
Âdem var bakırı altuna yüzler

		
		

Âdem var ki işi Hakk’a muhâlif
Âdem var ki huyı cân bigi latîf
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Âdem var kim hemân tek bir sûretdür
Özi insân hâl ü sözi fesâddur

		
		

Âdem var kim Hakk’ı buldı özinde
Âdem var kim hâsıl yokdur sözinde

		
		

İy Hakk’ı bilmege tâlib olanlar
Hakk’un Habîbi’ne habîb olanlar

		
		

Âdem oldur bile Hakk’ı bâtılı
Muhammed ola bu yolda delîli

		
		

Hakk’un dostlarına kılmaya inkâr
Sebük-bâr ola bu yolda sebük-bâr453

		
		

Erenler gibi ola Hakk’a teslîm
Âzâd ola gözetmiye zer ü sîm

		
		

Hemân ikrârını sâf eyliye sâf
Hakk’a teslîm ola eylemiye lâf

		
		

Budur Hakk’un yolı eger varursan
Hemân yol eşkeredür yol görürsen

		
		

O kim aslın bilür her bir haberün
Ol agyâre dimez sırrını yârün

Ey cihânda cân menziline irişenler, kul iken Sultân menziline irişenler,
Hakk’ı bilen sâliklere yâr olanlar, bu gaflet uykusundan bî-dâr olanlar. Hikmet
ile bir nazar eyle gör ki bu cihânda hâlün nedür, ne işdesün. Evvel kendü43b
sûretüne bak, gör ki insân mısın, yahud hayvân mısın. Her fi‘l ü hareket ki işlersin, ona münâsib işle, ta ki hikmete zulm eylemeyesin, işün temiz
ola. Zîrâ ki Hakk’un kudreti çok, hikmeti bî-nihâyet. Her zerrede gör ki güneş ‘ayân oldı. Her şey dile geldi, tevhîd söyledi. Şevk ile cümle ‘âlem cûşa
geldi ene’l-hak zikrin söyler. Cümle varlık Hakk’un birliğine tanukluk virdi.
Hemân bir mülk, bir sultân, bir meclis, bir sâkî, bir ‘acâib tınlamak şey’-i
tasavvurîdir. Zîrâ kim ‘acâib nesne yok, cümlesi dost tecellîsidür. Havf u recâ
insân zarûretidür. Zîrâ kim, mahlûk sıfatunda giriftâr olubdur kurtulubilmez
ki Hâlik sıfâtına irişe.
Pes iy tâlib fikr eyle gör ki Hakk senden ayru mıdur, eğer şöyle ki ayrı ise
iste. Eğer bile ise gâfil olma. Zîrâ kim külli ibadetün aslı Hakk’ı hâzır görmekdür. Bir kişi Hakk’ı hazır gördi, gayr-ı Hakk işi işlemez, gözi açık olur, gönli
453

sebük-bâr: yükü hafif, eşyası az olan.
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alçak olur, huyu kerîm olur, nefsi halîm olur, ‘aklı selîm olur. Hak’dan utanur,
halkun şerrinden kurtulur Zîrâ kim âdem külli bir hâssıyetlü degüldür. Huyı
birbirine benzemez. Kişi var ki bir işi işler ki fitnesinden şeyâtîn mât olur. Kişi
var bir iş işler Rahman sıfâtın gösterür. Kişi vardur öz nefsünden ‘âcizdür, kişi
var cân bigi ‘azîzdür. Kişi var kendü dîve işi bî-temizdür.
Pes iy tâlib âdemün hali budur, sen fikreyle kim bunlarun kangısınun
gürûhundansın. Fi‘lüni dahi anadur, tâ kim ‘ibâdetün hâsılından sana fâide
irüşe. Vallâhu a‘lem
		
		

Gel iy bu Hakk yolına tâlib insân
Gözün aç gör bu ne topdur ne meydân

		
		

Bu ne Sultân ki hiç leşkeri yokdur
Hemân tenhâ özidür yâdı yokdur

		
		

Bu ne hikmet ki hiç ‘âkıl irmez
Bu ne vîrân ki hiç haddeden aşmaz

		
		

Bu ne milk u bâr-i gâhdur ne sayvân
Bu ne çarh-ı mu‘allakdur ne devrân

		
		

Bu ne kâmil ki hiç noksânı yokdur
‘Iyândur her işi pinhânı yokdur

		
		

‘Iyândur şöyle ki gözden dolanmaz
Velî haddü nihâyeti belürmez

		

Dogar yılduzlar ay u gün dolınur
İşine her biri hâzır bulınur

		
		

Teferrüc eyle ki bu gice gündüz
Ne işdedür yay u kış yaz u güz

		
		

Bu gülmek ağlamak ölmek dirülmek
Bu hengâme bu dagılmak dirülmek

		
		

Bu sun‘un sâni‘i vardur hakîkat
Gâfil olma işüne kılma ‘illet

		
		

Bu şerîk olduğun bustân kimündür
İçinde gördügün sayvân kimündür

		
		

Kimündür bu sarây mülk ü tecemmül
‘Akıl irmez bu ne hâldür ne müşkül

		
		

Velî kim cümlenün hakîkati ol
Kamu şey’ün sıfâtı ol zâtı ol
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Hakîkat nesne yokdur andan ayru
Cân oldur vücûd olmaz cândan ayru

		
		

Velî kim ihtiyât şartdur ‘âkıle
Tâ kim her bir işün aslını bile

		
		

Bi-küllî haddi aşmaya mizândan
‘Işka mizân ola akl-ı payândan

		
		

Hâkim ola bu dört dîvâr içinde
Bu yil u su türâb u nâr içinde

		
		

Dahi her bir işün aslını bile
Kendü vücûdunun hakîmi ola

		
		

Nasîhat işide ‘akl-ı kâmilden
Bile fark eyliye hakkı bâtıldan

		
		

Vücûdın cân gibi kıla müşerref
Bu vahdet gevherine ola sarrâf

		
		

Hakîkati bile ki cân nedendür
Vücûd eşkere cân pinhân nedendür

		
		

Bu ne sırdur âdemde bile yoldaş
‘Akıl irmez gehi pinhân gehi fâş

		
		

Gehi hüsn olur âdemin yüzünde
Gehi ibret-ile bakar gözinde

		
		

Gehi insân ile sıfât-ı Rahmân
Gehi hayvân ile sûret-i hayvân

		
		

Gehi gönüller içinde nihândur
Gehi cümleye gün gibi ‘ayândur

		
		

Gehi ‘âkıllara fikr ü ferâset
Gehi her bir gönülde bahr-ı hikmet

		
		

Hemân oldur dahı hiç gayri yokdur
Yine hem özi özine tanukdur

		
		

Dahi kim var anun mülkinde kim ol
Eyü yavuz u sag u sol

		
		

Kamu bir cân bir vücûddur iy müştâk
Dahi kim var hemân Hakk’dur hemân Hak
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Kaygusuz Abdal’a sorsan haberi
Budur cânında gönlinde bazarı

		
		

Dahı hiç gayri bilmez bu cihânda
Hemân gördügünü ol cümle mekânda

		
		

Eğer sıdk-ıla tâlib ü müştâk olsa
Kanar sözde bu maksûd-ı Hakk olsa

Ey kendüzün bilen sâlikler, ey Hakk’ı özinde bulan âşıklar, ‘men arefe
nefsehu: babında bir nice keleci söyledim. Aklum irdügi kadar remz eyledüm.
Âlîm degülem, ilim bilmen, âbid değilem ibâdet bilmen. Velî degülem keramet bilmen, sözi karpuz bigi yamru yumrı söyledüm. Sözden tob yondum. Işk
meydanında kadem irüşdügüm menzillere nişan virdüm. Gördüğüm nişanları
remz ile söyledüm. Delüyi zincir ile bagladum. Akîle nasihât eyledüm. Arif
bilür ki ne direm, armaganum heman budur, dahi ne virem. Nice ki her yana
bakdum vücûdumdan artuk nesne görmedüm.
Pes iy tâlib, hakikât cümle âlem bir noktadır. Cümle âlem bir harf, hemân
söz muhtasar oldı.
Vallâhu a’lem temmet bi-avni’llehi Taâlâ.
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Mef’ûlû Mefâ’ilün Fe’ûlün

		
		

Berü gel ahî ey hûri-manzar
Ey saçı Tûbâ yanağı gülzâr

		
		

Ey agızı sadef dişleri gevher
Ey lebleri bal sözi şeker

		
		

Ey kiprügi ok kaşı hançer
Ey hûblar içinde şâh-ı server

		
		

Gel ki cigerüm dutuşdı yandı
Hasretine doymayan efendi

		
		

Berü gel eyâ yüzi gülistân
Ey kibrügi fitne gözi fettân

		
		

İy hublar içinde şâh-ı sultân
Hüsnünde mât oldı mâh-ı tabân

		
		

Başum komuşam yolunda kurbân
Ey lütuf ıssı kâmil insân
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Sor ki yeridür hatırun al ele
Bu şikeste-hatır-ı müstemendi

		
		

Gel, gel ki bana müdde’î geldi
Benzim zira kim sarardı soldı

		
		

Âşkare bu halk sırrumı bildi
‘Işkun hevâsı cânuma doldı

		
		

Bu hasret odı uş beni aldı
Küllî cigerüm oda yakıldı

		
		

Gel, gel ahî beni melâmet itme
Bu hasta gönül sana uzandı

		
		

Gel ki cemâlün güle tutarduk
Cemâlüne gel cânuna müştâk

		
		

Sıdk-ı Sâni’ün sun‘una sadak
Hüsnini kemâl yaratmış ol Hakk

		
		

Hasta âşukun hâline bir bak
Ey aslı ulu gönüli alçak

		
		

Bir gül ‘inâyet nazarın ile
Hoş gör bu hasta vü derd-mendi

		
		

Beri gel ahî iy serv-i azâd
‘Işkun beni küllî eyledi mât

		
		

Bana cemâlün delîli ilet
Vaslun nasîb olısar zî-kısmet

		
		

‘Işkı cânıma o kıldı irşâd
Âşina kulunı eyleme yâd

		
		

Zülfün girîhi cana düşeli
Bağladı beni saçun kemendi

		
		

Beri gel ahî iy gülüşü usul
Gül ki cemâlünde açıla gül

		
		

İy turresi fitne saçı sünbül
‘Işkun cefâsı cânuma kâbil

		
		

Beri gel hatrımı kılma melûl
‘Işkun beni küll eyledi kül
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Gamzen sihri cana dokundı
Fettâne gözün kılalı fendi

		
		

Beri gel ser-âgaz eyle sarayî
Sevdiyse cânun şol yüzi ayı

		
		

Tahlil eyle güzel mehlikayı
Şol hûri-sıfat melek-sîmâyı

		
		

Getür sen ele o Dil-güşâ’yı
Görmüş olasın nûr-ı Hüdâ’yı

		
		

Lutf ideydün ‘âşıka bir gün
SARAYİ kulun sana inandı454
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Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

		
		

Hayâtum dirligüm cânum mâlum mülküm hânumânum
Bâgum bagçem gülistânum taşum topragum a hânum

		
		

Mûnisüm gam-hârum yârem cân u dil ‘akl u dil-dârum
Sermâyem dükkânum vârum yakînem dînem îmânum

		
		

Habîbüm mahbûbum hûbum sanavber a şimşâdum tûbâm
Latîfüm küllî mergûbum hazînem genc-i pinhânum

		
		

Gümüşüm altunum incüm hisâbum sırâtum sincuyüm
Şîrîn-hulkum nâzum goncam ‘ârifüm kâmil insânum

		
		

Behiştüm Cennetüm hûrum meş’alem çerâgum nûrum
Yed-i peygâm Mûsâyem Tûrem emîrem şâh-ı sultânem

		
		

Tâ’atüm tesbîhüm zikrüm namâzum niyâzum şükrüm
Cânum gönlümdeki fikrüm gerdîşüm küllî devrânum

		
		

Ulusum devletüm bahtum sa’âdetüm tâcum tahtum
Matlûbum istegüm cehdüm delîlüm yolda bürhânum

		
		

Nâmûsum gayretüm ‘ârum bakışum sıdkum ikrârum
Yâkûtum dürr-i gevherüm cevherüm kân-ı ma’denüm

		
		

Nasîbüm kısmetüm ‘ârum edebüm erkânum yolum
Sûsenüm sünbülüm gülüm benefşem gül-i handânum

Kaygusuz Abdal Külliyâtı, Mar., Var. 261 a-b.
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Bu hüsrân-ile kalmış men-i bî-mâr u haste dil-rîş-i men
Sana du’âcı derviş men Kaygusuz Abdâlam hânum455
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Mefâ’îlün-mefâ’îlün-fa’ûlün

		
		

Yüzün nûr-ı iman el-hamdü’li’l-lah
Kâşun mihrâb-ı cân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Dolaşdı boynuma bend-i âh
Zülfün gubâr-feşân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Cemâlün şem’inün tecellisinden
Nûr oldı her mekân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Senün ışkun benüm gönlüm içinde
Ayân oldı ayân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Bu genc-i saâdetün varlıgından
Pür oldı her virân el-hamdü’li’l-lah

		
		

Suretün nakşına hayrân olupdur
Zemin ü asûman el-hamdü’li’l-lah

		
		

İki cihanda bu Kaygusuz Abdâl
Seni bilür hemân el-hamdü’li’l-lah456
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Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

		
		

Ben bir ‘inâyet yârdan umaram nâ-gehânî
Ger olmaz ise terk eylerem nâm u nişânı

		
		

‘Ârun nâmusun terkin urup ‘ışka dolaşdum
Sevdüm ne diyem ben dahı şol leb ü dehânı

		
		

Yüzün güneşi âfitâbı zulmeti sürdi
Saçun kokusı virdi yile müşg-i Hotânı

455

Kaygusuz Abdal Külliyâtı, Mar., Var. 261b.

456

Kaygusuz Abdâl Külliyatı, Mar., v. 262a-b; Güzel, A., Kaygusuz Abdâl Bibliyografyası
Ankara 1986, s. 7.
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Tal’atına mâh müşterîdür hüsnine hurşîd
Kim sevmiye şol hüsn-i Yûsuf hulk-ı Hasânı

		
		

Gönül tapuna vireliden Kaygusuz Abdâl
Düşdi ayağa kalmadı hîç nâm u nişânı

				

-5-

		

Fâ’ilâtûn Fâ’ilâtûn Fâ’ilâtûn Fâ’ilün

		
		

Hüsnüne benzer cihanda hûr u gılmân gelmedi
Sana benzer hüsn-i latîf bir latîf cân gelmedi

		
		

İy senün hüsnüne benzer dogmadı felekde ay
Bu ne hüsn-i ber-kemâldür bana noksân gelmedi

		
		

Tâ-Hâ Yasin sûresi hem hüsnüni tefsîr ider
Sûretün nakşını söyler hem-çü Furkân gelmedi

		
		

Levh-i mahfuz kim dimişler ol yüzündür ol yüzün
Kâb-ı kavseynün menendi kıble-i cân gelmedi

		
		

Sûfî-yi zerrâkı gör kim hüsnüni inkâr ider
Zîrâ kim bu yüzi görmek ana Hakdan gelmedi

		
		

Yazılu sun’unda gördüm dir Bedr-i hayrü’l-beşer
Sana benzer bir dil-ârâm cân-ı cânân gelmedi
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FARSÇA BİRİNCİ BÖLÜMÜN TERCÜMESİ457
			

ler:

-I-

		
		

Çünkü Hakk bu sayıya sığmaz.
O mâl bu pâzâra gelmez.

		
		

Hak dediğin zaman haktır, bâtıl olmaz
Mesele hallolur, artık müşkil kalmaz.

		
		

Yabancı olan ‘âlem tek renkli olur
Herkes tanıdık olur yabancı kalmaz.

		
		

Vâhid hakîkat ve küfr îmân olur
Dünyâ tevhîd’le dopdolu olur

Ey Hakkı taleb eden, gâfil olma. Doğruluktan şaşma. Sâlikler şöyle der-

‘İnsan; hava, toprak, ateş ve su’dan ibarettir. İnsan dendiği zaman birkaç
şeyin bir araya gelmesinden meydana gelen bir bütün akla gelir.
İnsan mevcudatın en olgunudur ve içinde bütün kainatın yazıldığı bir
mektup gibidir. Aynı şekilde o, her şeyi gösteren bir aynadır. İnsan yaratıldığı
zaman bütün göklerdeki ve yerlerdeki varlıklar ona secde etti. İnsan padişah oldu ve bütün herşey onun emrine girdi ve o, her şeyin sahibi oldu. Ey
aşk tâlibi, insanlık hil‘atini giydin. Halinden gâfil olma. Her yıl kendini daha
457

Bak.: Mar. v. 222b-228b.
Bilindiği gibi Dil-güşa, H.907/M.1501 tarihli en eski yazma nüshalardan biri olan Marburg nüshası’nın 211b-260a varakları arasında yer almaktadır. Ancak bu nüshadaki, 49
varaklık Dil-güşa’nın 17 varak’ı Farsça, diğer varaklar ise Türkçedir. Diğer nüshalarda ise
bu Farsça bölümler bulunmamaktadır.
Biz de eserde bütünlüğü sağlamak amacıyla, 222 b-228 b, 236 b-242 b ve 253 b-258 b
varakları arasında yer alan 17 varaklık Farsça metinleri de nüshadaki sırası itibariyle
Türkçeye çevirerek burada vermeyi uygun bulduk.
Farsça metinler, Prof. Dr. Mürsel Öztürk tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Kendilerine şükranlarımı arz ederim (A. GÜZEL).
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genç gösteren bu köhne dünya baştan başa hayaldir. Yol kesen daima yolunun
üzerinde tetikte beklemektedir. Sen bundan haberdar ol. Sen kendi başına bir
dünyasın. Bu dünyada var olan her şey senin içindir. Başındaki bir kıl bile
ihmal edilmemiştir. Bundan ibret al. İnsanın yüce mertebelere ulaşması için
ne yapması gerekir? Bazı sahip olduğu sıfatlardan dolayı insan denileni anlamaktadır. Çünkü kâinatın yaratılmasının maksadı insandır. Yüce Allah bu
dünyayı, öbür dünyayı ve her şeyi yerli yerince yarattı. İnsan eğer bunlardan
şüpheye düşerse, değerini kaybeder. Bu iki dünyadan başka bir dünya vardır
ki o da insandır’.
		
		

Ey aşıklar sizlere müjdem var
Bu müjdenin ne olduğunu biliyor musunuz?

		
		

Haber şudur: Allah insanı elbise içinde
Gizlediği gibi kendisini de gizledi.

		
		

Eğer insan gerçeğini arıyorsan,
Hak de, başka bir şey söyleme.

		
		

Kendini kaybetme ve boş hayallere kapılma
Bahtın açık, talihin yâverdir.

		
		

Sen kendi kendinin maksûdı değilsin
Kendini, kendi şehrinin dışında arama.

		
		

Allah’ı arıyorsan, sahraya gitme.
Yüce Allah daima senin yanındadır.

		
		

Sen, Allah’tan ayrı olduğunu düşünme.
Aradığını kendinde bulacaksın.

		
		

Uyanık ol, aslını unutma.
Bilgili ol ve sır saklamasını bil.

		
		

Sen benliğini unut, çünkü sen yoksun
Sen ancak canla varsın.

		
		

Eğer insansan, halinden agâh ol.
Padişahın kölesi olma da emniyette ol.

		
		

Hak lâzım olduğu zaman insan geldi
İnsan ortaya çıkınca Hakk gizlendi.

		
		

İnsan zahirî ve batınî bir hakikattir.
Hikmet denizinde işaretsiz bir işarettir.

		
		

Eğer insanlık hakikatini bilmiyorsan,
Var olduğun sürece onu araştır.
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Eğer bu hikmetten haberdarsan,
Hiçbir zaman ikilikten söz etmezsin.

		
		

Bütün âlem hakka kavuşunca
Artık noksan kalmaz, her şey kâmil olur.

		
		

Bütün âlem yabancı olur, yabancı
Aşina olur ve artık yabancı kalmaz.

		
		

Şeytanlar yaptıklarından tövbe ederler
Ve bütün sırlarını açığa vururlar.

		
		

Dünya baştan başa nurla dolar
Ey kardeş, bu haberden gâfil olma.

		
		

Tuz, şeker; ölüm, hayat olur
Her şey güzeli gösteren ayna gibi olur.

		
		

Mesele hallolur ve müşkil kalmaz
Artık suale yer kalmaz.

		
		

Bütün âlem, hakikatin nuru olur.
Sıfata yer kalmaz, her şeyin zatı görünür.

		
		

Batıl kalmaz, her şey hak olur.
Bütün âlem sevgilinin yüzü gibi olur.

		
		

O Sultan her yerde yardıma yetişir.
Dünya zevk ve safalarla dolar.

		
		

Öyle bir meclis meydana gelir ki,
Her şey ölümsüzleşir ve ebedî kalır.

		
		

Hak ortaya çıkar ve gizli bir şey kalmaz.
Süleyman da, karınca da hak oldu.

		
		

Hiçbir üzüntüye yer kalmadı.
Her taraf hakikat ve sevgilinin yüzü gibi oldu.

		
		

Geliniz ey hak-şinaslar, hak açığa çıktı.
Cisim kalmadı bütün kainat can oldu.

		
		

Herkes Hak’tan başka bir şeyin var olmadığını anladı.
Herşey gül oldu, kuru diken kalmadı.

		
		

Cihan baştan başa vahdete gark oldu
Her şey hakikat oldu, inkara yer kalmadı.
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Bütün âlem haberdar oldu ki Allah
Her şeyin yoldaşı ve sırdaşıdır.

Bu eski hikâyeden daha ne kadar söz edeceksin?
Bu kurumuş samanları daha ne zamana kadar rüzgârın önüne tutucaksın?
Her an Allah böyle. Peygamber şöyle ve filan kimse öyle buyurdu diyorsun
fakat kendi ilminden haberdar değilsin. Yoksa kendini mi bilmiyorsun?
Eğer bir şey söylemek istiyorsan söyle sen nesin ve neyin nesisin?
Bu çölde ne kaybettin ve neyin peşindesin?
Eğer Allah’ı bulmak istiyorsan, O, senin bütün vücudunu kaplamıştır.
Eğer bundan haberdar değilsen, sahra senin için çok geniş, gök çok uzak ve
yer uçsuz bucaksız olur. Eğer gökle yer arasına bakarsan hayal içinde hayal
görürsün. Sen dışarıda kalıyorsun ve gerçeği kendinin dışında arıyorsun. Hiç
ip üstünde yürüyen bir cambazı emniyette gördün mü?
Ey kardeşim gel bu hayalden vazgeç. Bütün âlem sende kaybolmuş, sen
hiçbir işin aslını anlıyamıyorsun. Eğer hakikati arıyorsan, boş hayallerin arkasından gitme. Kendi şehrinden çıkıp çöle gitme. Çünkü bunun hiçbir faydasını
göremezsin. Senin dışında hiçbir şey yoktur. Her ne varsa sendedir. Enbiya
ve evliyanın işaret ettiği yer senin kalbindir. O halde ey talip, gördüğün bu
yer, bu gök ve bu yıldızların hepsi hayalden ibarettir. Senin müşkülün, senin
halinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Allah’ın bulunduğu yer insanın kalbidir.
Allah’a ulaşmış herkes evine, makamına ve kendi aslına ulaşmış olup, müşkili
hallolmuştur. Bu yolda olan birinin hakkında Hak’tan başka bir şey söyliyemezsin. Eğer bu pazarın müşterisiysen, eğer Tanrı’yı görmeyi arzuluyorsan,
sen kendini var sayma. Sen yoksun. Ne varsa O’dur. O halde ey talib, eğer bu
mertebeye ulaşmayı arzu ediyorsan, su gibi berrak, toprak gibi sabırlı, ateş
gibi nurlu, rüzgâr gibi hareketli ol. Hakkı gözeten ol ve sakin ol. Tevhid sırrından haberin olsun. Ne dediğime kulak ver. Edepsiz olma. Edepli ol. Çünkü
hayat meydanında çok sayıda yırtıcı kuş vardır. Allah’tan korkan ol. Gaflet
uykusundan uyan. Aşıklara yoldaş ol. Arif ol ve nasihata kulak ver. Hikmetten
gözünü ayırma. İbret gözünü daima açık tut. Eğer Hakkı istiyorsan, işin yolu
budur. O halde ey salik, her şeyin özü ve temeli Hak’tır. Sen kendi kendine doğru yolu bulamazsın. Eğer huma kuşuna bakarsan, onun dışının tüy ve
telekten yapılmış olduğunu görürsün ve vücudunun içine nüfuz edemezsin.
Bunun gibi rehber olmadan hakikatin özüne ulaşamazsın.
Eğer hakkı istiyorsan, git Muhammed’in (S.A.V.) ahlakıyla ahlaklan. Eyyub gibi sabırlı, İsa gibi zahit, İdris gibi âbid, İbrahim gibi seven ol. Enbiya
ve evliyanın huyunu kendine örnek al. Gururlu ve kibirli olma. Çünkü kibir
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şeytanın işidir. Hakkı tanı. Nimete minnet et. Tuzun ve ekmeğin hakkını unutma. Komşuna ve arkadaşına karşı dürüst ol. Çünkü Hakk Taala dürüstlüğü
sever. Daima arayan ol. Çünkü arayan bulur. Kendi ilminden söz etme. Çünkü
böyle davranmak kusurdur, insanlara faydalı ol. Kimsenin kusurunu arama,
ibret gözünü açık tut ve hikmetli konuş. Bütün bu dediklerimi göz önünde bulundur. Çünkü Hak yolu budur. Elinden geldiği kadar aşıkların yolundan git.
Onlann söylediklerine kulak ver. Çünkü ‘âşıklar Hakkı tanıyan ve doğruyu
görenlerdir. Aşıkların dışında kalanlar kördürler. Bunlar dünya için çalışırlar
ve aşıklardan başkalarını kendilerine köle ederler. Halbuki ‘âşıklar hak-şinastırlar ve müşkillerini halletmiş olup, hedeflerine ulaşmışlardır. Bunlar dünyayı
düşündükleri gibi ahireti de düşünürler. Peygamber’in (S.A.V.) izindedirler ve
başkasına ümit bağlamazlar. Bunların haricinde olanlar, abesle uğraşanlardır.
Doğru yolu tutmuş bir insanın hayalleri, onu bu dünyadan alır, ulvi dünyaya
götürür ve Hakka ulaştırır. Onların yanında Hak’tan başka bir şey konuşulmaz. Bir de bu dünyaya iman edenlere ve onu ebedi bilenlere bir bak. Bunlar
arasında açlıktan, tokluktan, uykudan, uyanıklıktan başka bir şey konuşulmaz.
Bunların ulvi dünyanın işlerinden haberleri yoktur.
Ey aşk tâlibi, bu dünya hayallerle doludur. Eğer bütün bunlardan söz
edecek olursam söz uzar gider. Senin aradığın sendedir. Sen suyun ortasında
susuzluk çekiyorsun. Hazinenin içinde fakirsin. Saadet iksiri sende olduğu
halde, sen kötü sıfatlarınla ondan faydalanamıyorsun. Çünkü sen o cevhere
talip değilsin. Eşya sıfatını seçmişsin. Eğer bu bağdan kurtulmak istersen, kâmil bir insanın peşinden git. Benlik hapishanesinin kilidini kır. Kendini onun
rehberliğine bırak. Hedefine ulaşabilmen için bu işte sebatlı ol. Çünkü insan,
yaratılış itibariyle eğitime müsait ve saadete açıktır. O hikmet denizi ve kudret
kaynağıdır.
		
		

Ey hak-şinas, bir şeyler söyle.
Bu menzilde ne gördüysen onu söyle.

		
		

De ki: Hak her yerde ölçü olunca,
Sultan ne güzel, onun ihsanı ne güzel.

		
		

Maden ne güzel, onun cevheri ne güzel.
Rehber ne güzel, divan ne güzel.

		
		

Talip ne güzel, matlub ne güzel,
Onların buluştuğu yer ne güzel.

		
		

Talih ne güzel, kısmet ne güzel,
Bahtın ne güzel, ömrün ne güzel
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Ey talipler, bilin ki Hak ortaya çıktı.
Artık hiçbir cisim kalmadı, hepsi can oldu.

		
		

Nur da karanlık da yabancı oldu.
Bilgi ve bilgisizlik aynı oldu.

		
		

Herkes muradına erdi.
Bütün âlem emniyette oldu.

		
		

Hakikat, küfür ve İslâm birbirine eş oldu.
Bütün âlem ruhunu âşikar olarak gördü.

		
		

Kendi vücudunu nişansız bir nişan gördü.
Artık hiçbir hayal ve tereddüde yer kalmadı.

		
		

Herşey aşina oldu, küfür ve iman birleşti.
Bütün taşlar lâl ve mücevher oldu.

		
		

Ayrılık kalktı, bütün varlıklar bir oldu.
Allah’a hamdolsun bütün hastalar iyileşti.

		
		

Bunların böyle olmasına Allah sebep oldu.
Şeytanlar dükkanlarını kapadılar.

		
		

Cisimlerini unutup gittiler.
Herşey temizlendi, vesvese kalmadı.

		
		

Bütün varlıklar tertemiz oldu.
Benlik davasını güdenler kayboldu.

		
		

Rızk sahipleri rızklarına kavuştular,
Hilekâr hayrette kaldı.

		
		

Bütün âlem gülistan oldu.
Ne gülistanı, her şey sultana benzedi.

		
		

Zerreler güneşe ulaştı.
Katreler birleşip denize dönüştü.

		
		

Her şeyin aslı Hak’tır, sen mutlaksın
Bütün varlıklar Vahid’e yönelir.

		
		

İyilere meyletmek de kötülerden sakınmak da
İnkar ve ikrar da birleşip bir olacak.

		
		

Musa, Firavun’la tanışıp ikisi bir oldu.
Bu birlikte İbrahim’le Nemrut’un ne farkı var?
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Bütün âlem Hak’tan başka bir şeyin olmadığını bildi.
Cihan nurla doldu ve şafağa gerek kalmadı.

		
		

Kara toprak tümüyle kimya oldu.
Bütün taşlar kıymetli mücevher oldu.

		
		

Her şey Hakk’ın perdesi altına girdi.
Herkes arzu ve isteğine ulaştı.

		
		

Cisim kalmadı, her şey can oldu.
Ey mutrib, gel oyna, eğlen.

		
		

İster udu çal, ister tamburu.
Her şey bir oldu.

		
		

Mansur da bir oldu,
Bağdadî de bir oldu.

		
		

Gel ey güzel yüzlü sâki, ölüyü dirilten şaraptan ver.
Aşıkların meclisi sona erdi, haber ver.

		
		

Gel, geçmiş hikâyeleri anlat.
Kış geçti, ilkbahar geldi.

		
		

Bu mecliste bütün dünya ilkbahara döndü,
Bu dünyada herkes kardeştir-dosttur

		
		

Çünkü saki letafetten yapılmıştır
Gel saki bana canlılık kadehi sun

		
		

Çünkü biz sarhoş oldukça bağışlarız.
Gel ey can, eğer bizim dostumuzsan.

		
		

Sarhoş olalım ve ‘Kâl ü belâ’ diyelim.
Bu mecliste herkes selamete ermiştir.

		
		

Gel, gel bu mecliste Allah diyelim,
Çünkü meclisimizin sakisi Allah’tır.

		
		

Gel, gel bu mecliste çaresizlik yoktur
Kadehi getir, Hakk aşkıyla üzüntüyü atalım

		
		

Kadehi getir, üzüntüyü atalım.
Sarhoş olup kendimizden geçelim.

		
		

Bu mecliste ne hile, ne de hilekâr var.
Batıl kalmadı, her şey Hakk’tan oldu.
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Gel, gel bu mecliste cimri yoktur
Herkes akl-ı selim sahibi ve akılsız yoktur.

		
		

Gel ey can, sen bu meclisin sultanısın
Senin gül vücudun bu mecliste candır.

		
		

Ne güzel meclis, ne güzel bâde, ne güzel kadeh,
Ne güzel bülbül, ne güzel bahçe, ne güzel çiçek.

		
		

Ne güzel meclis ki, orada herkes Hakk’ı tanıyor
Orada muhalif yoktur, herkes aynı mutabıktır.

		
		

Ne güzel sultan, o ezelî ve ebedîdir
O, yalnızdır ve hiçbir eşi-benzeri yoktur.

			II
FARSÇA İKİNCİ BÖLÜMÜN TERCÜMESİ
(236b-242b)
-IIFarsça Başka Bir Hikâye
Ey Allah’ın kulu ve Mustafa’nın (S.A.V.) ümmeti, hiç hâlinden haberin
var mı?
Bu dünyaya ne için geldin?
Geldiğin bu saraya kendi isteğinle mi geldin?
Yoksa seni buraya başka bir Yaratan mı getirdi?
Eğer seni bu dünyaya getirmiş ise bu başka bir hikâyedir. Eğer sen kendin
gelmişsen bu başka bir haberdir. Eğer seni biri bu dünyaya getirmiş ve sen
O’nu görmüş olsaydın, O sana ne söylerdi ve ne yapardı?
Senin yücelmeni mi veya düşmeni mi isterdi?
Bu hikâyeden haberin var mı?
Niçin bu bahçede gâfil geziyorsun?
Eğer Mustafa’nın sözüne sadık isen gâfil olma.
Bu gökte, bu yerde ve bu arada ne varsa hayal mahsulüdür. O halde yerden göğe kadar var olan her şeyin hepsi sayılmış olup sayıdan âri değildir. O
halde eğer böyle ise sana sayı gerekmez. Hepsi gerekir. Çünkü sen meydandan
meydana yalnızsın. Sana Allah ve Peygamber gerekir. Onlar seni günden güne
eğitirler. Sen artık bu hikâyeden haberdar olasın, gâfil olmayasın. Çünkü insanın eşyaya sahip olan elbisesi vardır. O hikmetler mecmuasıdır. Hazreti kul
edebilir durumdadır. Sen böyle bir hayata damga vurabilecek bir durumdasın.
Eğer bu hikmetten haberdar olmak istersen iki dünyanın sevdasından vazgeç.
Şüpheyi ve şekki gönlünden at. Çünkü Hakk senin varlığında gizlidir. Baştan
sona kadar seninle yoldaştır. Kendi yoldaşlığından utan. Çünkü bütün âlem bu
sözün dışında değildir. Artık kendine gel. Serkeşlik etme. Eğer doğru sözlü
Mustafa’nın sözü bu ise, yüce, ulu ve nimeti bol olan Allah’ın bütün bu kâinatı
yarattıysa varlık olarak yarattı. Kendisi mevcut oldu. Görmediğin her nakşı bu
‘âlemin dışında sayma.Çünkü o, herşeydir. O, şeksiz, şüphesiz doğrulanmıştır.
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Ey Hakk’ı arayan yerden göğe kadar Hakk’tan arınmış değildir. Yalandan
ve gıybetten uzaklaş.Hayal ve heves tutkunu temelden temizle. Gördüğünden
başkasını söyleme.Hayal olmayan şeyi kalben beyan et. Ekmek gibi var olan
her şey Hakk ile kâimdir. Çünkü şaha kadar var olan bütün varlıklarda Hakk
vardır.
O halde ey tâlib! Sen kendini değiştir. Sende başka bir varlık vardır. Şunu
bilmek gerekir ki, senin vücunda ne vardır? ‘Bizim varlığımızın mekanı muayyendir‘ demek başka bir haberdir. Veya varlık mevcuttur demek olmaz. Hepsi
birdir. Ve bundan başkası olmaz.
Ey Hakk’ı arayan tâlib! Bütün bu sıfatlar insanın huyudur. İnsanlar arsında hayvanlık derecesi de vardır. Tevhid ehli hayal peşinden gitmekten tasarruf
eder. Çünkü menzil bir sayıyla birlikte olur. Çünkü Tanrı mülkünde O’ndan
başka iyilik yapacak birisi yoktur. O, bütün âlemi kapsayan Yaratıcıdır.Hepsi
bir güneş gibidir.
Şunu iyi bil ki, bu dünyada herşey bir hesaba göre yaratılmış olup, hesapsız hiçbir şey yoktur. Eğer bunları öğrenmek istiyorsan, sana bir rehber
gerektir. Ömrünü gafletle geçirme. Bu dünya sevdasından vazgeç. Kalbindeki
şüpheyi söküp at. Allah, sana görülmemesine rağmen, senin yaptıklarını görür. Onun için kötülük yapmaktan çekin. Her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu bil.
Ey tâlip güneşten yere kadar bütün varlık Allah’tan arî değildir. Nefsini,
tama’dan, hava ve hevesten arındır. Vücut kendi kendine kâim değildir. Başka
bir şeyle vardır. Ey tâlip, insan yaratıkların en yüksek mertebesinde ‘eşref-i
mahlukat’ derecesini bulunur. Gâyesi iyilik olan tevhid ehli her arzuladığını
elde eder.
Velhasıl, yerde gökte ne varsa Allah’ın tecelli nurudur. Veya kısa söylemek gerekirse, gördüğün bütün âlem yek-vücut ve bir canın varlığıdır. Bu gördüğün hayal nakşı, O’nun kudretinin eseridir. Allah’ı tanıyan her akl-ı kâmilin
kendinden haberdar olması gerekir. Zorlukları halletmesi gerekir. Güvenli bir
mülke varmış olması gerekir. Bu menzile erişen insanın bir adı da mert, bir adı
evliya, bir adı da velî olur. Bu üç adtan birini taşıyana hil’at olur. Eğer Hakk’ı
görmeseler bile, Hakk der ve doğru söylemiş olurlar. Doğruyu Allah bilir.
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Şiir

		
		

Gel ey talip, ne istiyorsun?
Sen canı gösteren bir aynasın.

		
		

Bütün âlem senin isteklindir.
Senin gönlünde Hakk’ın varlığı gizlidir.

		
		

Sen kendinin can olduğunu sanma
Sen yüce hikmetin arasında gizlenmişsin.

		
		

Eğer sen kendi şehrinde dolaşırsan,
Bütün âlemin ortasında hürsün.

		
		

Sen gerçek olan aziz bir cansın,
Yaratılmışın gizli sıfatısın, niçin hacizdesin?

		
		

Gel gel ey gönül, senin canın bir maksattır,
Asıl olan seni yaratan Mevlânı bilmendir.

		

Şiir

		
		

Gâfil olma, sen senin matlûbusun.
Her şey sensin, dışarıda ne arıyorsun?

		
		

Sen meleklerin secde ettiğisin
Çünkü Allah seni kendi için yarattı.

		
		

Bu mevkiinden ve bu ihsandan sakın gâfil olma
Sen bu dünyanın yaratılmasına bir vesileydin.

		
		

Gizli bir şeydin, zâhir ve âşikar oldun.
Cihan senin için gülistan oldu.

		
		

Her zaman dünya senin emrinde olur
Eğer kendi mevki ve makamını bilirsen.

		
		

Ebedî ömre kavuşursun,
Doğru yoldan ayrılmazsan.

		
		

Bu hikmetten haberdar ol ve uyan
Gönül sahipli bir arif ol.

		
		

Her şey sensin, niye kendinden gâfilsin
Bütün şeylere sen delilsin.
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Söylediklerimin değerini biliyor musun?
Bunlar denizden çıkarıp parlattığım incilerdir.

		
		

Bilir misin, o nasıl sahili olmayan bir denizdir.
Onun ucu bucağı ve alanı belli değildir.

		
		

Allah sözü ne sözdür biliyor musun?
Bunu bilmiyorsan cahilsin.

		
		

Mustafa’nın (S.A.V.) sözüne uyan kimse
Velîlik ve makam bulur.

		
		

Süleyman’ın ulaştığı nasıl bir makamdı ki,
Her şey onun emri altına girdi.

		
		

Orası nasıl bir yerdi ki orada hiçbir müşkil yoktu.
Oranın durumunu anlatmak mümkün olmaz.

		
		

Bu hikmetten haberdar ol, haberdar
O mimar seni ne için yarattı?

		
		

Ey kardeş sen bir insansın, niye bundan gâfilsin?
Eğer insan olmak istiyorsan, insanlık yap.

		
		

Bu çölde ne kaybettin de avare dolaşıyorsun?
Halin ne, ne arıyorsun? Derdin ne?

		
		

Söyle bu sahrada neyin peşindesin?
Ne kaybettin, ne arıyorsun, sen kimsin?

		
		

Eğer maksadın Hakk ise, uyan.
Gözünü kendi şehrine dik.

		
		

Bütün âlem senin fermanına itaat etsin
Bütün şeylere sen sultan olasın.

		
		

Sana bundan daha iyi ne haber söyleyeyim
Her şey sensin, daha fazla ne söyleyeyim.

		
		

Eğer bu söze inanmazsan,
Tevhid ehli arasında işin yoktur.

		
		

Gel ey can, eğer hakkı arıyorsan,
Halinin ne olduğundan haberdar ol.

		
		

Eğer kendi zatını ikrar edersen,
Bütün hâlini hak sayarsın.
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Çünkü, bütün âlemde Hakk’tan başka bir şey yoktur
Hakikat sıfat, hak mutlaktır.

		
		

Herşeyin göründüğü gibi olduğunu sanma
Zâhir, bâtın, hakikat hepsi O’dur.

		
		

Neden senin eksikliğin sürüp gidiyor?
Hakikat böyledir, sen ne sanıyorsun?

		
		

Her şey sensin, kendinden emin ol
Neden dışarıya gidiyorsun, kendine yaklaş.

		
		

Senin şehrinde bir şehir gizlidir
Eğer bunu biliyorsan işin kolaydır.

		
		

Ne yitirdin, ne arıyorsun ey insan
Zannetme ki, maden de cevher de sensin.

		
		

Eğer sen kendi hakikatini bilirsen.
Araçsız hedefine varmış olursun.

		
		

Her şey sensin, varlığından haberdar ol
Gâfil olma, haline şükredenden ol.

Ey yol sâlikleri, ey Şâh’ın tâlipleri, ey Allah’a itaat edenler, kimin için
ibadet ediyorsunuz ve bu zahmetleri niçin çekiyorsunuz. Allah ne yaptığınızı
biliyor. Siz Hakk’ı kendi şehrinizin dışında arıyorsunuz. Kıldığın namaz, yaptığın niyaz, itaat ve ibadet Allah’ın varlığına şahitlik ediyor. Bunları Allah için
yapıyorsun. Allah’ın bunları kabul etmesini ve rahmet etmesini istiyorsun.
Allah, kulunun yaptığı her iyiliğin mükafatını verecektir. Bu böyleyken niçin
gâfilsin ve bütün gücünü bu dünya için sarfediyorsun? Yüce Allah Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyuruyor:
«Cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım.» Bu sözün manasını anlamaya çalış. Eğer kulsan niye gâfilsin? Eğer sultansan niye korkuyorsun? Doğruyu yanlıştan ayırt edebilen bir insan olmak istiyorsan perhiz ehli
ol ve her işin peşinden koşma. Büyüklere hizmet et, küçüklere karşı şefkatli
ol. Bencil olma. Aşk derdinden gâfil olma. Allah’ı kendi vücudundan dışarıda
arama. Çünkü bulamazsın. Giydiğin insanlık elbisesini ganimet bil. Bildiğini
yerinde söyle. Bilmediğini sor. Herkese dürüst davran. Kendini beğenmişlerden olma. Bir şey kaybetmişsen onu ara. Kaybetmediğin bir şey için isyan
etme. Gündüzü götüren, geceyi getiren, bazen karanlığı, bazen, aydınlığı ortaya çıkaran, bu cihanı hâlden hâle sokan kuvvete sahip olan Allah’a asi olma.
O hâlde ey tâlip, zâhiri, bâtını, önceyi, sonrayı kendi şehrinin dışında arama. Çünkü senin dışında bir şey yoktur. Varlık sahibi eşyada vardır. İnsanlar
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arasında öyleleri vardır ki ruhları güneş gibi aydınlıktır. Öyleleri de vardır ki
bu hikâyeden haberleri yoktur. Bu her iki grup da dünyayı kendilerine göre
hissederler. Âşıklar arasında öyleleri vardır ki, aradıklarını kendilerinde bulmuşlar ve emniyete kavuşmuşlardır. O halde ey Hakk’ı arayan kimse, o bütün
şeylerde vardır. Eğer Hakk’ı istiyorsan, onu her yerde araman gerekir. Çünkü
zerreden güneşe, katreden ummana, yerden göğe kadar her yerde Hakk vardır.
Sözün kısası tevhid ehli Hakk’ı her yerde görür. Ey tâlip, sen birkaç günlük
insanlık elbisesi giyince mağrur oldun. Kim olduğunu neyin peşinde olduğunu unuttun. Bütün bu yerlerin, göklerin, gecenin ve gündüzün hayalî şekilleri
senden kaynaklanmaktadır. Sen her şeyin manasısın. Eğer bu durumdan haberdar olursan, menziline varmış ve müşkilini halletmiş olursun. İnsanlık elbisesi giymenin maksadı Allah’ı bilmek, Peygamber’i bilmek ve kendini bilmektir. İnsan ile hayvan arasındaki fark, insanın akla ve fikre sahip olmasıdır.
		

(Şiirin ilk iki beyti okunamadı.)

		
		

Bu denizde bütün fakirler zengin oldu
Geriye hak kaldı, gerisi fâni oldu.

		
		

Zahir olan dostluk ve düşmanlık sıfatları
Can içinde birlik ve beraberlik buldular.

		
		

Artık Allah’a şirk koşanlar kalmadı
Zünnar takanlar da kâfirler de imana geldi.

		
		

Bütün şeyleri Hakk’tan başka bir şey değildir
Alem, tecelli nurudur, şafak değildir.

		
		

Talip de matlup da bir oldu
Hakk ortaya çıktı, gizli bir şey kalmadı,

		
		

Bütün eksiklikler kemale erişti.
Zahir de bâtın da Allah’ın sıfatı oldu.

		
		

Ne güzel güneş, ne güzel aydınlık veren nur
Ne güzel ilim, ne güzel kitap, ne güzel defter.

		
		

Ne güzel, sahili olmayan deniz
Onun alanı, ucu bucağı belli değildir.

		
		

Ne güzel deniz, ne güzel umman
Ne güzel mücevher, ne güzel maden.

		
		

Ne güzel hakîm, ne güzel padişah
Ne güzel bülbül, ne güzel gül.
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Ne güzel ebediyete kavuşmuş hazine
Ne güzel kabul eden, ne güzel kabul edilen.

		
		

Ne güzel yol, ne güzel menzil
Ne güzel gönül, ne güzel akıl.

		
		

Ne güzel perde, ne güzel halvet, ne güzel
Ne güzel aşk, ne güzel dert ve inleyiş.

		
		

Ne güzel hiç eksiği olmayan kâmillik
Ne güzel hiç ilacı olmayan dert.

		
		

Ne söyleyeyim, bütün alem mutlak nurdur
Hak’tan başka bir şey yoktur, her şey Hakk’tır,

		
		

Ey talip, gel hâlimizi gör de
Bu gafletten kalbini uyandır.

		
		

Hazırlıklı ol da gaflet uykusunda kalmıyasın
Ve kâmil insanların yanında şaşkına dönmiyesin.

		
		

Nasihat dinleyen ol, hâlinden haberdar ol
Kibirli olma, herkese yardım eden ol.

		
		

Ahmed-i Muhtar’ın ne söylediğinden haberdâr ol
Bu menzilde ona nasıl lâyık olacağını düşün.

		
		

Bak bir kere Cebrail’in kitabı ne demiş
Bu menzile ulaşmanın mükafatı nedir?

		
		

Dünya, âhiret ve kıyamet günü nedir?
Hadis, âyet, ilim ve kitap nedir?

		
		

Haberdar ol bu durumdan haberdar
Neden korkuyorsun, neden bazen neş’eli, bazen üzgünsün.

		
		

Ayrılık kavuşmaya dönüşünce ne söyledi biliyor musun?
Derdin dermanı nasıl bulundu biliyor musun?

		
		

Rahman ve şeytan hakkında ne bilgin var?
İyilik, kötü düşünce ve eksiklik nedir?

		
		

Var olan bütün âlem Hakk’tan ayrı değildir
Aşikar olan Hakktır, ondan başkası yoktur.

		
		

Kendini bildiğin zaman öğrenirsin ki,
Senin aradığın şey yine senin kendindedir.
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Gel ey kardeş, bu sahrada hiçbir şey kaybolmaz
Her şeyin hakikati o Hakk’tır.

		
		

İmanın yolu ve usulü budur
Bunlar nedir diye tereddüte düşüp araştırma.

		
		

Bütün şeyler yekvücuttur.
O mananın hakikati eşsiz varlıktır.

		
		

Ey bilgiye susamış kişi şunu. biliyoruz ki,
Her şey Hakk’tır, her şey Hakk’tır, her şey Hakk.

		
		

Hâlimiz budur, artık ne söyleyelim
Biz buyuz, ne kaybettik, ne arıyoruz?

		
		

Söylenen bu sözlerden haberdâr ol
Karanlıktan kurtul, nur saçan ay ol.

		
		

Bu anı müjde say, müjde
İşaretin rümuzu ancak bu şekilde açıklanır.

		
		

Eğer dostlarından iyilik bekliyorsan,
Mütevazi ol, mütevazi ol, mütevazi.

		
		

Hâlini düşün, hayâlden vazgeç.
Her şey sensin, her şey sensin niye üzülüyorsun?

		
		

Ne kaybettin de bu sahrada koşup duruyorsun?
Her şey sende var, dışarıda ne arıyorsun?

		
		

Kendi şehrinin dışına çıkma sakın
Çünkü kâinatın yaratıcısı oradadır.

			III
FARSÇA ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN TERCÜMESİ
(Varak: 253b-258b)
Ey Hakkı talep eden, yoksa sen hayvanlığını mı kaybettin de onu mu
arıyorsun? Eğer böyle davranışlarını devam ettirirsen, hayvanlığını kaybetmiş
onu arıyorsun demektir. Bu ayrı bir sırdır. Belki de duyduğun bir hikâyeye
göre hareket ediyorsun. Duyduğun hikâye yanlıştır. Yok eğer kendini kaybetmişsen önce kendi kendine sonra da komşuna müracaat edip ona göre hareket et. Aradığını bulamazsan gönlünün istediği yere git. Eğer durum başkaysa
yâni başka bir hikâye duyduysan, onu kendi kendine kıyasla ve istediğin şekilde hareket et. Çünkü dünya Allah’tan hâli değildir. O halde ey talip, eğer sen
Hakk’ın peşindeysen, onun hakkında bir iz, bir işaret buldun mu? Yoksa kendi
kafana göre mi hareket ediyorsun? Ey talip, sen haberin doğrusunu deliden
dinle. O konuşurken sen sus. Çoğu zaman arasan bile hakikati bulamazsın.
Bu senin kusurundan kaynaklanır. Çünkü sen kendini bir varlık kabul ediyorsun. Varlığın kendisi dört unsurdan meydana gelmiş bir şey’dir. Bu dört
unsur da câmid olup nâtık değildir. Bununla beraber vücudu suyla yıkarsın.
Çünkü vücud elbise gibidir ve yıkanmaya ihtiyacı vardır. O, abdest ve hamam
yoluyla temizlenir. Öldükten sonra da yıkanır. Yıkanan kısım vücudun câmid
olan kısmıdır. Vücudun nâtık olan kısmı ise hiçbir değişikliğe uğramaz, bâki
kalır ve ölümsüzdür.
O hâlde ey talip, senin istediğin şey nedir? Yoksa kendini mi bilmiyorsun? Eğer kendini tanımak istiyorsan, kendini boş sayma. Çünkü bütün âlem
Hakk’tır. Yerden göğe kadar bütün kâinat Mutlak Varlığın zâtıdır. Senin söylediğin şey, hayal ettiğin şeydir. O hâlde ey tâlip, gözünün önündeki perde senin
hayalindir. Eğer bu hayâlden vazgeçersen, her şeyin sende olduğunu anlarsın. Eğer bu söze inanmıyorsan, araştır, doğru olduğunu görecek ve hayalden
kurtulacaksın. Ey tâlip, senden önceki talipler de kâinatın sırrını aradılar ve
kendilerinden başka bir şey olmadığını haber verdiler. «Ben kendimi bildim»
diyen insan, Hakk Taala’nın kendinde olduğunu anlamış demektir. Yüce Allah, eşsiz ve benzersizdir. Onu tasavvur etmek aklın kârı değildir.
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İnsanın uyuduktan sonra iradesi dışında uyandığı gibi, doğduğunda yaptığı hareketler bilmeden yaptığı hareketlerdir. Doğmak, yaşamak ve ölmek
de insanın elinde değildir. Çünkü insan bir şey’dir. O hâlde ey tâlip, insanın
kendini tanıması, senin düşündüğünden başkadır. Bir defa, yerde ve gökte
olanlar, görülenler ve görülmeyenler, velhasıl bütün şeyler tek bir varlığın
görüntüsüdür. Buna inanmıyanlar, kendilerine göre bir yol tutuyorlar. Çünkü
Allah yolunda yürüyenler, bu yoldan gidip kâinatın sırrını aramışlar, her şeyin
Mutlak Varlığın görüntüsü olduğu gerçeğini bulmuşlar ve bize bu kadarını
söylemişlerdir.
(Şiir):
Gel ey can, ben bir iz buldum,
Her mekânda aynı Hakk’ı gördüm.
Her surette ortaya çıkan şekillerde,
O’nun her şeye kâdir, eşsiz biri olduğunu gördüm.
Ortada gördüklerim hayal değildir,
Açık ve gizli olan her şey O’dur.
O’nu aşikâr görünce hayran oldum,
Gördüğüm anda bir damlayken ummân oldum.
Aradığım her şeyde O’nu gördüm,
O’ndan başka bir şey görmedim.
O’ndan başka bir şey söylemedim,
O’nu bütün işlerin arasında gördüm.
O’nu bazen suskun, bazen konuşan ve söyleyen hâlde,
Bazen güzelliğine hayran, bazen gizli, bazen aşikâr.
Bazen gökyüzünün üzerinde, bazen de dünyada insan şeklinde,
Bazen hayalî bir suret, bazen de celâl sahibi biri olarak.
O, bazen Ahmed-i Muhtar’a delil oldu,
Bazen de küfür ve zünnar arasında kaldı.
Bazen mevcut durumda kalmış,
Bazen de cisim ve suretle varlık olmuş.
Bazen akıl sahiplerinin aradığı şey,
Bazen de bir menzilde gizli kalmış.
O, açık ve gizli padişahtır.
Hayaldeki şekil ve vücuttaki ruh O’dur.
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Niye başkasını söyliyeyim, her şeyde O vardır,
Hayallerde olanlarla cisimlerde olanlar hepsi O’dur.
Gel ey hak-şinas, doğru haberi dinle.
Ortada da, kenarda da olanların hepsi birdir.
Her halükârda her şeyde tecelli eden O’dur,
Her şeyde hissesi olmasına rağmen O, her şeyden ayrıdır.
Halk ile Hakk arasında perde yoktur,
Bütün hayaller arasında ortaya çıkan O, rüya değildir.
Bütün dünya O’nu görüp tanıdı ve emin oldu,
Tâlip de tek olan matlûbuna kavuştu.
Tâlibin gözü, O’nun gören göz olduğunu anladı.
Bütün âlemin hakikati birdir,
İnanmıyanlar, hayvanî hislerine esir olanlardır.
Artık sen onları insan bilme, onlar hayvandır
Her sözün özü, kâmil bir denizdir,
Câhil bilgisiz kimse demektir,
O, içinde inci olmayan bir sedeftir.
Onun dünyadan hiç haberi yok,
Karanlıkta ve bela içinde aylarını ve yıllarını geçiriyor.
Hakk, her şekilde ve şeyde gizlidir,
O’nun ne olduğunu kim bilir? Bilmezse cahillikten sanma,
Her insan tek başına O’ndan haberdar olamaz,
Bütün taşlara mücevher denilemez.
Çünkü her başın bir sevdası vardır,
Herkesin kendine göre bir huyu vardır.
Bazıları uykuda, bazıları uyanıktır,
Biri, şaşkın bir şeyin etrafında dönüyor.
Biri, insan suretinde bir divâne gibi,
Biri kendi hâlinden haberdar
Biri de câhil ve yolunu şaşırmış
Biri, bahtı açık ve doğru yolda
Biri, yaptıklarından dolayı bela içinde
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Biri, kendini bildi ve günahlardan sakındı,
Biri câhil kaldı ve saman gibi değersiz oldu.
Biri dünya malının esiri olmuş,
Biri halkın sevgisini kazanarak şöhret bulmuş.
Birinin malı yoktur Muhammed’in (S.A.V.) yolundadır
Herşey birbirine bağlı olup ayrı değildir
Gözü hakîkatte olan Allah’tan başkasını görmez
Her şey Hakk’tır, O işlerin sebebidir
Her pazarda O’nun malı vardır.
Hakîkat Allah’ın mülküdür, başka değildir
Her şey güneştir, başka ışık yoktur
Gel ey gözün, her şey bana ayan oldu
Vücud kalmadı hakîkat tamamen can oldu.
Bütün karıncalar Süleyman oldular Süleyman
Her şey ayan oldu, sır ve gizli diye bir şey kalmadı
Bütün âlemin hakîkati Allah’tır
Bunda şüphe ve şek kalmadı.
Ey sâlikler, bütün âlemin hakikatinin Hakk olduğunu ve bunda şüphe olmadığını öğrendiğin hâlde neden bu iyidir, o kötüdür diyorsun? Sen kendin bir
avuç topraksın. Önce senin ihtiyarın elinde değildir. Kendini de bilmiyorsun.
Niçin Hakk’ı arayıp onu tastik etmiyorsun? Kendini boş sayma. Bütün kainat
Allah’la doludur. Güneşten daha aydınlık, yerden ve gökten daha aşikar olan
bu delilleri görünce inandın mı? Niçin gâfilsin? Yoksa menfaatin için mi böyle
yapıyorsun? Nefsinin rahatı için herkese mudara ediyorsun. Dünyadaki insanların çoğu da gaflet içindedir. Bunlar gâfillikten kurtulmakta ‘âcizdirler. Sen
tanımaktan ve bilmekten söz ediyorsun. Neden Hakk’ı söylemiyorsun? Hem
yol göstereni hem de yol göreni gördüğün hâlde niçin yalan söylüyorsun? Bu
yolda yalnız kalan çoktur. Hakikati gördüysen, mert ol ve doğruyu söyle. Cömertlik huyuyla huylan. Yardım eden ol. Engelleyici olma. Bütün ibadetlerin
özü Hakk’ı aramaktır. Her şeyin iyisini Allah bilir.
O hâlde ey aşk tâlibi, doğru yolun menzilinde hayal nakışları çoktur. Eğer
bunların herbirinin peşinden gidersen, hiçbirinin sonunu bulamazsın. O hâlde
hayırı şerden, hakkı batıldan, yakını uzaktan ayırt etmen gerekir. Bunları yaparsan ibadetin boşa gitmez. Çünkü Hakk, doğru işi sever. O hâlde ey Hakk’ı
arayan, gözünü aç ve bak. Doğru yolu seç de yol kesen sana zarar vermesin.
Başkası aksini yapsa bile sen Allah’ın varlığına şahitlik et. Kendini Hakk’tan
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ayırma. Allah’a ortak koşmaktan sakın. Allah’ın yolundan gidiyorum diye
yanlış yola sapma. Yüce Allah, damladan ummana, zerreden güneşe kadar her
ne varsa onda âşikar ve gizlidir. Hatta saçın bir kılı bile O’ndan hâli değildir.
Gözünle gördüğün her şeyi gördüğün gibi zannetme. Onun içinde onu varlık
yapan bir şey vardır. İnsanın vücudunda da onu hareket ettiren bir şey vardır
ki ona ruh denir. Ruh ölümsüzdür. Eğer o, bir ölünün vücuduna girse onu
diri yapar. O hâlde ruh bütün canlılarda vardır. Çünkü vücud ruhla kâimdir.
Ruhsuz olan her şey câmid’dir. Câmid olan şey ise, değersiz olur. Sen ruhtan
başkasına önem verme.
O hâlde ey tâlip, kendini dünya çölünde kaybetme. İnsanoğlu suretle örtünmüş, yer ve sema ehli ona secde etmiştir. Sen hâlâ durumunu bilmiyor,
avare dolaşıyorsun. Bunun sebebi dünya lezzetine kapılmandır. Bu durumda
sen «şey» sıfatında kalmış, aslını unutmuşsun. Ruhunu ihmal etmişsin. O, senin vücudundadır. Sen kendini sadece vücud sanıyorsun. Halbuki vücud senin
gömleğindir. Gömlek ise, bir eşya’dır. Nasıl ki, gömleği sık sık değiştirmen
gerekiyorsa, vücud da değişkendir.
O hâlde ey tâlip, sen incisin, sedef değilsin. Eğer bunu anladıysan kurtuldun ve Hakk’ın ne olduğunu bildin demektir. O hâlde ey tâlip, kendini dünya
çölünde kaybetme. Vücud çölünde şaşkın dolaşıp aslını unutma. Sen öyle bir
padişahsın ki, bütün kâinat seninle diridir. Bütün âlemin secdegâhı senin varlığındır. Halbuki sen hayalinin arkasından gidiyorsun. Bazen altın ve gümüşün,
bazen şöhret ve izzetin peşindesin, bazen de makam ve mansıp hevesinde hep
hayallerle yaşıyorsun. Sözün kısası, yalnız senin değil, genel olarak beşeriyetin hâli böyledir.
(Şiir):
Gel ey Hakk’ı tanıyan, dışarıda ne arıyorsun?
Kendinden gâfil olma, çünkü sen ruh sahibisin.
Bütün âlem senin vücudundur, sen cansın,
Hakikat sensin, sen işaretlerin işaretisin.
İnsanın zat-ı mutlak’tan olduğunu gördün,
Gerçek budur, gerçeğin gerçeği de budur.
Bunun böyle olduğunu açıkça gördün, rüyanda değil,
Bütün âlem de bu işten haberdar oldu.
Hakk, kendi lütfuyla kendini aşikâr etti.
Bütün âlem O’nu görünce O’na yöneldi.
Gel, gel o Sultan ortaya çıktı,
Bütün taşlar mücevher madeni oldu.
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Bütün âlem gülbahçesi oldu, gülbahçesi,
Hakikat bir ve dertler derman oldu.
Nur ve karanlık birleşip tek vücud oldu,
Bütün şeyler bâki kaldı ve ölümsüz oldu.
Bâki olanlara fâni deme, onlar fâni değildir,
Her şey bir oldu, yabancı ve tanıdık ortadan kalktı.
Bütün âlem bir noktaya girdi,
Hakikat ortaya çıktı, noksanlar tamamlandı.
Şeytanlar, yaptıkları kötü işleri bıraktılar,
Hakikati buldular ve huylarını güzelleştirdiler.
Sen bütün âlemin maksadısın.
Ayetsin, delilsin, sözsün.
Kendi hâlinden haberdar ol, haberdar,
Bütün âlem sedeftir, sen inci.
Sen öyle bir hayat suyunun pınarısın ki,
Bütün âlem senin sıfatın, sen zat’sın.
Bütün devirlerin maksadı sensin,
Bütün âlem sende hayat bulur.
Gâfil olma, sen zat’sın.
Bütün kitap ve defterlerdeki ilimler sensin.
Çünkü sen Allah’ın nurusun,
O hâlde hâlinden niye gâfilsin.
Sen her şeyin maksadısın, maksadı,
Senin halin budur, ben onu açıkça sana söyledim.
Bildiğim, gördüğüm ve duyduğum bu söylediklerimdir,
Hakikatin de böyle olduğundan şüphe etme.
Bizim tekrar tekrar söylediğimiz doğru şeylerdir,
Bunları samimi olarak içimizden geldiği gibi söyledik.
Artık bu işin şekki şüphesi kalmadı.
Bütün taşlar mücevher madeni oldu.
Bütün kâinat bir nur oldu,
Bu bakımdan her şey mamur oldu.
Gel ey, hakşinas, her şeyin doğrusunu söyle,
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Şu andaki durumunu unut.
Her şey Hakk’tır, o hâlde sen neyin peşindesin?
Kendini kemale ulaşmış sanma.
Noksan kalma, kemale eriş kemale,
Hakk’ı bilip tanıyana kadar.
Ey akıllı niye boş konuşuyorsun?
Noksan da kâmil de aynı şeylerdir.
Ne hayal görüyor da onun esiri oluyorsun?
Her sıfatta ve yerde sultan sensin.
Gel ey tâlip, hakkın peşinde olan,
Tanrı nedir, sen kimsin?
Kendinin filan olduğunu hayal etme,
Herhangi bir varlık değil, cansın can.
Bütün işlerde maksat sensin,
Baştan başa bütün âlem sensin.
İki dünyada sultan sensin,
Bütün âlem surettir, can sensin.
Her şey sensin, o hâlde niçin kendinden gâfilsin?
Yoksa suretin veya balçığın mı esirisin?
Yahut da şan, şöhret mi peşindesin?
Taşın ve mücevherin arasındaki farkı öğrenemedin.
Hayaller arasında doğru olan hayal nedir?
Doğru hayalin ne hikmeti var, sebebi nedir?
Bu şekillerin ve hayatın manası nedir?
Bunlar hikmet mi, vücut mu, can mı?
Doğru hayalin tarifi için sınır yoktur,
Doğru hâlin ismi ve işareti yoktur.
Fazilet, kerem, lütuf ve ihsan ne kadar güzel,
Zaman, günler ve devirler ne kadar güzel.
Hiç eksiği olmayan kemal ne güzel,
Sonu olmayan deniz ne güzel.
Gel ey akıllı adam, sen neredesin?
Her şey sensin, niçin hâlinden gâfilsin?
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1. ABDAL MÛSÂ VELÂYET-NÂMESİ
a) ABDAL MÛSÂ HAZRETLERİ’NİN NASİHAT-NÂMESİ458
Evvel sırrını kavî (sıkı) sakla, çok söyleme, muîn ol, kavgalı yerden kaç,
bilmediğim kişiye (mukârin) yakın olma, düşmanlığı sabit olan kişi ile dost
olma, bir kimsenün başına gelen musîbetüne gülme, senden ulu kimesnelerle
mücâdele etme, doğru (müstakim) ol, musibete sabreyle, once düşün, (fikir
idüb-düşünüb) sonra söyle, her çocuk ve kadına sır ve söz söyleme, ibâdete ve
mala güvenme, halim ve selim ol, inkarcılara (münkire) gönül verme, evliyâullâhın sözlerini inkarcılara (münkirlere) söyleme, dünyâya fazla meyletme, bir
menfaat uğruna başkasına dervişlik satma, zahir pâdişâhına yakın olma, işin
olmadan vezir ve şâir devlet adamlarının yanına varma, bana iyi desinler diye
sofuluk satma, düşmanına yüz verme, her bulduğuna şükret. Zina’dan uzak
dur. Elden geldikçe tek başına yemek yeme, pîr-daşını gerçek kardaşun bil,
evliya ve mürşidden ayrılma, Hak divânundan ayrılma, sözünde dur, vaktini
boşa harcama. Hz. Peygamber ve Hz. Ah evlâdına cân u gönülden dost ol, sev,
dâima salâvat ile onları hatırla. Allah dostlarıyla muhabbet ederken;
“eyvallah, kerem buyurdunuz” diyerek saygıda bulun.
Hz. Muhamed ve Hz. Ali düşmanları olan kâfirlerle dostluk yapma, zira
bunların dostluğu sana fayda vermez. Sakın İmamlara ihanet edenlere “iyidür” deme. Dış görünüşünü güzelleştirme, gönlünü güzelleştir. Yoldan çıkmış,
dönek, pirsiz insanlarla yoldaş olma; zîrâ yol, erkân bozulur. Kötü olma, zîrâ
bâzı kimesneler yirmi dört saatte bin devre girer, Sakın sen o kimesnelerden
olma! Zira o kimesneler bu devrelerin hangisinde bulunursa o sıfatla haşr olur,
Sen Allah yolunda ol, (yalnız Allah’a teslim ol!) vesselam…

458

M.E.B. Ankara Genel Kitaplık, 563/1 numaralı yazma, v. 10 a’dan sadeleştirilerek alınmıştır.

b) ABDAL MÛSÂ VELÂYETNÂMESİ

Ol esrâr sözlü ve kelecisi tuzlu ve latīf gözlü ve güler yüzlü Sultan Hâcı
Bektâş El-Horasânī (Kaddesa’llâhu Sirrahü’l-ʿazīz) bir gün hayatında oturur
iken mübârek nefesünden nutka gelüb eyitdi:
“Yâ Erenler, Genceli’de459 genç ay gibi dogam, adum Abdâl Mūsâ çagırduram.” didi.
“Beni isteyen (2a) anda gelsün bulsun.” didiydi.
Hünkâr Hâcı Bektâş vefât idicek Abdâl Mūsâ zuhūra geldi.
Seyyid Hasan Gâzi oglı Seyyid Mūsâ anasından yetīm kaldı. Genceli şehrinün halkı münkir olup Abdâl Mūsâ (A.M)’ı sevmediler. Bârī Taʾâlâ kudretinden bu şehre bir âfât virdi. Bir bir dagılup gitmege başladılar. Bildiler ki
Abdâl Mūsâ sâhib-i velâyetdür. Gitmege niyyet iden şehirlünün yolları üzerlerine vardı, eyitdi:
“Oturalım, gitmen” didi. Anlar dahı didiler kim:
“Biz sizün hâtırınuz yıkmışuz, huzūr idemeyüz. Bir yire dahıgidelüm”
didiler. Abdâl Mūsâ Sultân (2b) didi ki:
“Kanlu gömlegümi boyumca yugdum. Bir kerre gelüp bize hâlünüzi dimedinüz, münkir oldunuz. Ol sebebden âfât-ı semâviyye irişüp sizi Allâhu
Taʾâlâ kahr itdi. İstiʾânet taleb idüp
“Meded Abdâl Mūsâ” diyü çagırmadunuz. Üzerünüzden red itsem gerek
idi. Pes imdi her birinüz bir vilâyete gitdinüz.”

459

Genceli, Elmalı Tekke Köyü (Abdal Mûsâ Dergâhı’nın bulunduğu köy)’ne yaya olarak üç
saat uzaklıkta bir örendir. Bu köy, daha önce ahalisi iyi iken küfre daldığı için helâk olmuştur. (Bkz.: Velâyet-nâme).
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Andan Abdâl Mūsâ Sultân yaylak’dan sâhil evine indi. Anda bir Tekke460
bünyâd itdi. Ol Tekkeyi yapdıkları yirden bir kazan altun çıkardılar.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Bu mâlun yetimleri vardur; yimek kan ve irindür. Deryâ (3a) kenârında
bir kâfir gemisi vardur. Ol mâlūn vâris̱ leri ol gemidedür. Varun, söylen, habervirün; gelsünler, alsunlar, gitsünler.” didi. Abdâl gönderdiler. Vardı gemiye
habervirdi. Gemi içinde olanlar sordılar:
“Bu ne kişidür?” Abdâllar eyitdiler kim:
“Bir veliyyuʾllâhdan âdemdür. Velâyet ve kerâmet ehlidür.” didiler.
“Bu sizündür. Atalarunuzdan kalmışdur.” didi.
“Gelsünler, alsunlar. Haber vir.” didi.
“Biz anun içün geldik.” didiler.
Kâfirler bu sözi işidicek gönüllerinden tutdılar kim eger bu kişi Hakk velī
ise biz varınca bâdemüz hâzır ola ve Hınzır çocugı, bişmiş (3b) ola. Andan bu
söz Abdâl Mūsâ Sultân’a maʿlūm olup şikâre abdâl gönderdi. Ak-kara canavardan ne düşer ise getürün didi. İki Hınzır çocugı bulup getürdiler. Bunları
yüzüp ocaga kodılar. Bişer iken bir kâfir dahışarâb götürüp giderdi. Gördiler.
Kâfirün şarâbından alup hâzır461 eylediler. Kâfirler dahı gemiden gelüp hâzır
buldılar. Bildiler kim gerçek velīdür. Abdâl Mūsâ Sultân buyurdı:
“Mâllarun virün, alsunlar gitsünler.” didi.
Tekkenün yanından akan su içine sandâl getürdiler, kazanla mâlı kodılar,
sandâla bindiler (4a). Sandal yürimedi. Ol kadar cehd itdiler ki sandâlı yüridemediler. Meger kim kazanı Abdâl Mūsâ’ya virelüm diyü ʿahd itmişler idi. Ol
hâtırlarına gelüp kazanı çıkardılar. Ol sâʿat sandâl revân olup yüridi. Andan
sonra mâlun bulundugını Teke begine bildirdiler. Teke begi dahıeyitdi ki:
“Ne hoş biz burada İslâm pâdişâhı iken bize virmeyüp kâfire niçün virdi.”
didi. Bir kul gönderdi:
“Varun ol kimesneyi huzūruma alun, gelün” didi.

460

Bu Tekke, Finike’nin yaya yolu ityibariyle bir saat doğusunda Limirra Harabesdi yanında
Türbenin olması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Burası yakın zamana kadarsulak ve pek
güzel bir yer idi. Tekkenin birçok hücresi ve mutfağı olmasına bakılırsa, buranın bir zamanlar hayli klabalık ve hareketli olduğu anlaşılıyor. Tekke’de, metnimizde adı geçen Kâfi
(Kefi) Baba Türbesi vardır.

461

ḥâẓır kelimesi (noktalı hı) ile yazılması gerektiği halde metinde güzel (h) ile yazılmıştır.
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Gelen kul girü gitmedi. Tekrâr bir kul dahıgönderdi; ol dahıgirü gitmedi. Günden güne ikiden üçden kul gönderdi (4b) idi. Hiç biri girü gelmezdi.
Hemân varanlar Abdâl Mūsâ’ya dervīş olurlar idi. Bu vechile tâ yaz olınca
tamâm beş yüz kul geldi. Bu gelen kullardan hiç birisi girü gitmedi. Abdâl
Mūsâ Sultân yanında olup kaldılar.
Teke begi dahı yaraklandı yaylaga çıkdı. Abdâl Mūsâ Sultân dahı Teke
begi Genceli’ye çıkdılar. Teke begi günde beşden ondan kul gönderür idi.
Diler ki Abdâl Mūsâ Sultân’ı getürde. Cemī’i gönderdikleri sekiz yüz
kadar kul oldı. Cümlesi Abdâl Mūsâ’ya dirvīş olup kaldılar; birisi gitmedi.
Eşrâfda olan karye (5a) halkı Teke begine şikâyet itdi. Teke begi dahı karye
halkına emreyledi:
“Ev başına birer yük odun getürün” didi.
“Âtaşa atalım. Gerçek er ise gelsün odı çignesün geçsün. Ben de ana iʿtikâd ideyün. Siz de iʿtikâd idün.” didi. Karye halkı ev başına birer yük odun
hâzırlayup cümlesini birikdirdiler; harmân itdiler. Meger Teke beginün yanında bir kulı kalmış idi; vezīri idi.
Eyitdi:
“Buyur Sultânum, ben varayun ol ışıgı huzūrunuza getüreyüm” didi. Geldi Abdâl Mūsâ Sultân’a:
“Çık âşık, pâdişâh kapusına varalum; suçlusın” didi.
(5b )Abdâl Mūsâ Sultân vezīre eyitdi:
“Adun nedür?” Vezīr eyitdi:
“Seni gerçek er didiler. Adumı dahı bilmezsün” didi. Tekrâr Abdâl Mūsâ
eyitdi:
“Adun bize bagışla” didi. Vezīr eyitdi:
“Benüm adım Kirde Yūsuf’dur” diyicek, Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi ki:
“Senün adun Kirde Yūsuf ise benüm adum Köselen Mūsâ’dur. Nice senün gibi Kirde’nün kılagısun sildüm.” didi. Kirde Yūsuf dahı:
“İneyim, şol kişi ne kişidür” didi. Atından aşagı ineyim dirken ayagı
üzengiye geçdi. At depüp helâk eyledi. Abdâl Mūsâ Sultân “Hū” didi.
Turı geldi cemīʾ fukarâsıyla (6a) kalkdı. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi ki:
“Sizünle şöyle oynayalım kim od’un yiründe çayır bitsün ”didi.
Dahı:
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“Beni seven yürisin” didigi gibi cemīʾ daglar ve taşlar ardınca kopdı bile
geldi. Genceli şehrini basdı, altına aldı.
Meger ol şehirde bir koca karıcık var idi. Bir inecigi var idi. Ol inegün
südini her zamân Abdâl Mūsâ Sultân’a getürürdi. Hemân anun evi kurtuldı,
kaldı. Gayrisi cümle zīr ü zeber oldı. Fukara eyitdiler:
“Taglar bile yüridi Sultânum ” didiler. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Tur tagım tur. Senün yanunda olsun bizüm mezârımuz.”(6b) didikde tag
turdı. Bu kez taşlar turmadı.
Girü geliyorlar, didiler. Abdâl Mūsâ Sultân dahı:
“Turmaz mısınuz? ”diyü Kara Çomak462 ile bir kez urdı. Tağlar da sâkin
oldı ve kendi fukarası ile Teke begine vardılar. Teke begi bir yüksek yirden
temâşâ iderdi. Hemân Teke begine togrı yüridiler.
“Belki tutayım” didi.
Turmadı, kaçdı. Sultân cemīʾ-i fukarasıyla âtaşa girdi. Semâʾ tutdı. Âtaş
mahvoldı. Yirinde çayır bitdi. Teke begi turmadı, ormandan ormana kaçdı.
Sonra çıkdı:
“Varayun erün elin öpeyin. Erün işi (7a) keremdür.” didi.
Kalkdı Sultân’a togrı vardı. Abdâl Mūsâ Sultân’a anun gelecegi maʾlūm
oldı. Kullarına eyitdi:
“Teke begini içünüze koman. Ol size beg olamaz” didi.
Bunun kulları dahıgördiler ki begleri geliyor. Cümlesi çıgrışdılar; eyitdiler ki:
“Sen bizüm begimüz olamazsun. Biz begimüzi bulduk.” didiler.
Teke begi geldi, yüzin yire sürdi.
“Biz kendi bilmezligümüzle itdük, Sultânum” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân nutka gelüp eyitdi ki:
“Okın atdık, yayın yasdık. Atılan ok girü gelmez. Başuna yarâk eyle”
didi. Teke begi eyitdi:
“Hây Sultânum kıyma. Ne dilersen (7b) dile” didi. Sultân eyitdi:
“Ne dileyeyin, dünyâda dünyân yok, ahretde âhretün yok.”
Teke begi eyitdi:
462

Kara Çomak, Abdal Mûsâ’nın Âsa’sıdır.
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“Şimden girü bize yürimek yok.”
Oglı Halīl Bege pâdişâhlık emânetini ısmârladı.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Bizüm saglıgumuzda anun üzerine hiç kimesne gelmesün.”
Teke begi Istanaz şehrine yetdi. Seherden kalkup gitdi. Abdâl Mūsâ
Sultân namâz vaktinde turı geldi. Gördi ki bir Kara Canavar yir kazup çagırur.
Kara Abdâl’a buyurdı:
“Baltanı bile getür.463” didi. Kara Canavarı gösterdi:
“Eyle kim segirt. Teke beginün rūhıdur. Evliyâ’ya (8a) yetişdirmeyelüm.”
didi. Kara Abdâl dahı kogarak ol canavârı, yetişüp depeledi. Meger ol vakt
Teke begi Döşeme Derūnû’nda Antalya’ya gider iken atı sürçdi, atdan yıkıldı.
Başı daşa tokundı, helâk oldı. Leşini Antalya’ya getürdiler. Oglı babasınun
hâlini gördi.
Buna n’oldı, diyü su’âl eyledi. Yanında olanlar hâlini bir bir bildürdiler.
Abdâl Mūsâ gerçek er imiş şöyle oldı, didiler. Halīl beg eyitdi:
“Bu hod er okına ugramış.” didi.
“Ol, benüm babam olsun şimden girü” didi. Hemân ol nice ‘askerün alup
kalkdı Abdâl Mūsâ (8b) Sultân’a geldi.
Abdâl Mūsâ Sultân’un elini öpdi. Eyitdi:
“Ne itdi ise, babam itdi. Benüm anda suçum yokdur, Sultânum.” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Var otur aşaga. Bizim saglıgımuzda korkma ogul” didi.
Halīl Beg fıkr itdi:
“Abdâl Mūsâ Sultân, ogluna vezīr olmasa begligün idemezin” didi. Pâdişâh iken Sultân vezīr eylediler.
Andan sonra Abdâl Mūsâ Sultân kalkdı hareket idüp taga çıkdı. Rodos
Cemeâ’tine, Rodos’a çomagın atdı. Erenlerine selâm virdi. Erzâde Menteşe464
bazârından (9a) Ahmed durı geldi. Üç kez selâmun aldı. Dükkânında nesi var
ise devşirdi. Evine vardı. Degirmene zahīre gönderdi.

463

Satır arasında, Derviş baltası ibaresi var.
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Menteşe: Muğla
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“Öginen unı tez etmek bişirün. Eve âdem geliyor.” didi. Bu yana Abdâl
Mūsâ geldi. Durdı yirden bir taş aldı, eyitdi:
“Erenler, bir bir taş götürelim ”
Sekiz yüz abdâl taş götürdiler. Üç çatal bir agaç bile kopdı. Gitdiler. Bu
yana Ahmed evinde yimek ısmarladı.
Hâzırlan diyüp kendüsi karşu çıkdı. Eyitdiler kim:
“Ahmed dīvâne oldı. Gözedün, kande gider,” didiler.
Gözetdiler, Ahmed’i taga karşu gitdi. Ahmed’ün gitdigi (9b) yana yola
bakdılar ki bī-nihâye âdem geliyor. Vardı Ahmed bunlarun elin öpdi, önine
düşdi. Geldiler evinün önine. Abdâl Mūsâ Sultân elindeki taşı yire bırakdı. Bu
üç çatal agaç dahıanda karar itdi.
Abdâl Mūsâ Sultân ol agacun dibinde oturdılar. Hep gelenler ellerindeki
taşı yire bırakdılar. Andan sonra yemek getürdiler. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Yimek yiyelim, gelün.”Ahmed geldi. Yimek yidiler. Abdâl Mūsâ Sultân
eyitdi:
“Ahmed, siz hōcalıgı tamâm itdinüz. Şimdengirü adun Hōca Ahmed olsun. Şu araya, Tekke ve matbah yap (10a) ” didi.
“Senün nasībün ayaguna gelsün.” didi.
Oradan Abdâl Mūsâ Sultân kalkdı. Yarış Çam’a kondı. Bir âdem kısrak
yidüp gider. Abdâl Mūsâ Sultân:
“Kanda gidersün” didi. Ol âdem eyitdi:
“Şu kısraga aykıra iletirin” didi. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi.
“Aykır465 ıssına (sâhibine dimek) ne vireceksün? Bize vir. Sana gülbenk
idelüm.
Murâdun hâsıl olsun.” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân gülbenk eyledi:
“Var imdi, hâcetün kabûloldı. Taycagızun sakla.” didi. Meger bunun ileteceği bir yaglı çörek idi. Bir sâʿatden sonra bir kâfir geldi. (10b) Selâm virdi.
“Getür kâfir. Şarâbun içelim.”didi. Kâfir eyitdi:
“Bu sana yaramaz, Sultânum” didi.

465

Aykır: Aygır, At’ın erkeğine bu isim verilir.
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Üç kerre “getür” didi. Âhiri abdâllara getürün şerbeti içelim, didi. Abdâllar kalkdılar, getürdiler. Kâfircik dahıbile geldi. Şarâbun yanına oturdı. Kadehin eline aldı. Abdâl Mūsâ Sultân abdâllara
“Getürün keçküllerinüzi” didi.
Abdâllar keçküllerini getürdiler. Tulumdan şarâbı sıka sıka çıkardılar.
Gördiler ki tulumdan çıkan bal olmış. Kâfir eyitdi:
“Behey abdâllar, ben bunı kendü elimle şarâb toldurdum idi.
Siz bunı bal eyledinüz.” didi. Abdâlun birisi (11a) eyitdi:
“Aç gözün kişi, bunlar gayb erenleridür.” didi. Kâfir didi kim:
“Dīnünüz ne dīndür?” Abdâl Mūsâ Sultân:
“Dīnimüz Muhammed Dīnidür. Īmân getür.” didi.
Kâfir īmân getürdi. Müselmân oldı. Balı çörek ile yidiler. Kalkdılar üç
kez semâʾ dutdılar. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Bu çamun kabugı her derde dermân olsun” didi.
Andan göçdiler, gitdiler. İncirli eve yetdiler. Öte ucında devletlü Velī
Dede binâ yapar idi. Bir agacı kısa geldi, yetişmedi. Ona çalışurlar idi. Abdâl
Mūsâ Sultân selâm virdi. Didiler ki:
“Sizün de (11b) begünüz var mıdur ?” Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Leşkerün begi olmaz mı” didi. Bunlar eyitdiler ki:
“Biz de bilelüm leşkerün begi var idügin. Bu kısa gelen dügeri466 çeksün
uzadsun” didiler. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Bir babuççı kadar gayretimüz yok mıdur? Bir göni çeke çeke uzadur.
Babucı diker sūrete getürür.” didi. Şöyle çekün diyüp yapışdılar. Agacı çekdiler. Zâti agaç ne kadar ihtiyaç idi ise ol kadar dahı uzatdılar. Cümlesi bunun
eline ve ayagına düşdiler:
“Sultânum, ne ister isen virelüm.” didiler.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Hemân bize incir getürün” (12a) didi. Bunlar vardılar, incir getürdiler.
Dökdiler orta yere, sanasun bir çec oldı. Üşdiler başına, inciri yidiler. Abdâl
Mūsâ Sultân su istedi. Meger bunlarun suları ırakdan gelür idi. Ev ıssı eyitdi:

466

Düger: direk anlamında kalın mertek.
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“Devletlü, geldün, yetişdün el-hamdüli’llâh. Bize Suda da himmet eyle,
efendüm Sultânum. Suyumuz ırakdan gelür.” didiler.
Abdâl Mūsâ Sultân yumrugın yire urdı. Ol yirden bir a‘lâ su çıkdı. İçdiler, kalkdılar gitdiler. Bunlar incirün dögmesini devşirdiler, saydılar, sekizyüz
dögmedür. Abdâl Mūsâ Sultân denüzden çomagın aldı. Yine seher vaktinde
eve geldüler, indiler.
Birkaç abdâl aldı vardı. Bir saşdan iki destī çıkardı. Meydâna getürdi.
Birisün ogluna virdi ve birisün Kızıl Deli Sultân’a virdi. Ve kırk nefer abdâl
virdi.
“Hâcı Bektâş Hünkâr’un üzerine türbesün ve tekkesün ve furunun ve
matbahun yapun ve dâi’resün ırakdan havlıya alun. İçine bakçe dikün. Her
agaç yemiş virince turun, kulluk eylen.
Her agaç yemiş virdükde, her biründen alun getürün, meydâna dökün;
meydân toptolu olsa gerekdür.”
Abdâllar dahısize cevâb diseler gerekdür.
“Ol söze bakman; dikün kim (13a) : Hünkâr ölüp geldigümüz vakt üç
nesne emânet koyup dururuz. Size virsünler, alun gelün.” didi.
Ammâ yerün bilmediler. Sultân’a abdâl gönderdiler, geldi:
“Sultânum, sizün buyurdıgunuz emânetlerün yirini kimesneler bilmediler. Yine bizi size saldılar. Nerede ise diyüvirün.” didi. Abdâl Mūsâ Sultân
eyitdi:
“Bir evün un anbârındadur; ol sarı ‘alemdür. Birisi Mermer Çerâkdur;
Hâcı Bektâş Hünkârun öninde yanmışdur. Birisi Yeşil Fermândur; ol kadar.
Ol Sarı İsmâil ’dedür. El uzada, abdâl gelinceye kadar Sarı İsmâil göçdi. Defn
eylediler. Kabrini (13b) tenhâlayup üzerine vardı:
“Yâ Sultân Sarı İsmâʿil, benüm hizmetüm Hünkâr’a geçmedi. Yeşil Fermânı senden istediler. Ne buyurursın?” didükde,
Sarı İsmâʿil Sultân, kabri içinde “yed-i beyzâ” gibi bir eliyle sunuvirdi.
Abdâl, alup
“Allah’a ısmarladık” diyüp geldi. Hâcı evinde Kızıl Deli Sultân’a Yeşil
Fermânı virdi.
Bâkī anda olan Mermer Çerâgı ve Sarı ʿAlem’i virdiler. Kızıl Deli Sultân
hazretlerine emânetleri teslīm eyledi. Andan sonra Abdâl Mūsâ Sultân kalkdı.
Denüz kenârına indi ve didi ki:
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“Buraya leşker geliyor. Karıncıkları açdur. Dahı bir şikârcık sunmadılar.
(14a) Karıncıkların toyuralum.” didi.
Bir sâʿatden sonra denüzden bir Gemi zuhūr itdi. Geldiler Dergah’ı görince,
“Hây bunda abdâllar var ancak” didiler. Gemiden çıkan, kişiler, abdâllarun yanına gelüp:
“Ey abdâllar, ne ararsunuz” didiler. Abdâllar didiler ki:
“Bunda gerçek er vardur. Size muntazırdur.” didiler.
“Ve sizün içün yimek hazırladı.” didiler.
Bunlar dahısürüp erün nazârına geldiler. Ocak’da erün Haranısun gördiler. Bunlara az görindi. Didiler ki:
“Hây, Sultânum, bu yimek sizün leşkere mi yeter, bizim leşkere mi yeter?” didiler.
aldı:

Abdâl Mūsâ Sultân (14b) kalkdı. Haranınun yanına vardı, kepçeyi eline
“Dinleyün imdi abdâllar, bunları siz üleşdirün.” didi.

Bunlar tamâm kırkbin er idi. Abdâllar yimegi üleşdirdiler. Dahı yetişmeyenine tekrâr yine üleşdirdiler. Yimek cümlesine yetişdi. Karınları toyduktan
sonra önlerinden yemek dökülüp kaldı.
Yeter Sultânım, didiler. Abdâl Mūsâ Sultân kepçeyi haranınun üzerine
kodı, giri çekildi. Abdâllar gördiler ki haranı yine evvelki gibi dolup turur; hiç
eksilmemiş. Abdâlun birisi didi ki:
“Niçün girü çekildinüz? Hey gâziler, gelün görün, haranı tolu durur. Siz
bu haranıdaki yemekleri birinüz yirüz sanurdınuz. Yine toptoludur.” Geldiler
gâzīler temâşâ eylediler. Bildiler ki bu er gerçek velīdür. Gâzī Umur Beg467
geldi didi kim:
“Şimdengirü biz sana çagırıruz efendüm, himmet eyle!” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Bir börk getürün. Umur Beg’e giydirelüm.” didi. Bir Kızıl Börk getürdiler. Umur Beg’ün başına giydirdiler.
“Gâzīler, şimdengirü buna Gâzī Umur Beg din ” didi.
467

Gazi Umur Beg, 1348 İzmir’de şehit düşmüştür.
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“Varsun bu beg de gâzī olsun gayrü. Şimden sonra gâzīlik virüp dururuz.”
didi. Gâzī Umur Beg eyitdi:
“Bize bir yâdigâr virün, Sultânum.”didi. (15a) Sultân eyitdi:
“Şol Kızıl Deli’yi size virdük. Alun gidün” didi. Bu gâzīler kalkdılar:
“Gider misün baba?” didiler.
Kızıl Deli Sultân işâretle “Giderün” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân çagırup bir agaç kılıç sundı. Kızıl Deli Sultân aldı,
öpdi başına kodı. Andan sonra yüridiler. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Din, imdi, hiç bir yire gitmen. Dogrı Bogaz Hisârı’na varun. Üzerine
düşün. İkdâm idün. Alursınuz. Bogaz Hisâr’un aldukdan sonra Rūmeli’n size
virdüm. Önünüze kimse turmasun.” didi. Bir gün Abdâl Mūsâ Sultân sabâhın
(16a) turdı:
“Abdâllar, size bir kişi geliyor. Gâfil olman.” Abdâllar eyitdi:
“Nice idelüm, Sultânım?”didiler. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Şöyle urun âteşi, tekye muhkem kızsun ve matbâha âteş eylen. Koyu
koyu tütünler çıksun ve suyı sık sık ulaşdırun. Cârunuz çekün, her erkânunuz
tekmīl olsun. Ol gelen adama sofra döşen.”
Bir bir bakdılar gözetdiler. Bir kişi ahşâma yakın geldi. Abdâllara eyitdi:
“Abdâllar, imdi sizünle üç gün üç gice yimek yimeyelim, oturalım.” didi.
Ol gün yimek gelmedi. Sabâh furuna, matbâha bakarlaridi, yimek gele diyü.
Üç gün bu hâl üzre yimek gelmedi.
(16b) Dördinci gün oldı, bu konuk acıkdı. Birbirine danışdılar:
“Buna gerçek velī diyü geldik. Her dil buna müsahhardur. Biz buna Fârisī
dilince söyleyelim.” didi. Eyitdiler:
“N’ola söyle ʿAcem dilince.” Dile geldi, eyitdi:
Âteş gerem âb-ı bisyâr na-ân
Nīst hōş Abdâl Mūsâ est.468
didi. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
Ez-miyân der-miyân hezâr eşrefī
Pür hadd-i Abdâl Kef est.469
468

Abdal Mûsâ, bir ateş-i keremdir. Bu ateşi, fazla su ile söndürmek doğru değildir.
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Binlerce ‘Eşrefî’ para, Abdal Kef’in avcu içindedir.
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didi. Abdâl Kef’ün cân başına sıçradı. Turı geldi. Çıkdı vardı. Altunı bir
tersün470 altına kodı, geldi. Didi kim:
“Altun yokdur.” Abdâl Mūsâ Sultân (17a) eyitdi:
“Varun abdâllar, bokı471 boka katdı.” didi. Öyle diyicek hemân kalkdı ʿAcem. Altunı getürdi.
“İşte Sultânum, artık yokdur.” didi. Abdâl Mūsâ Sultân :
Abdâl Mūsâ Sultân :
“Varun abdâllar, bunı hep niʿmete virün: hiç birisün erteye koman” didi.
Vardılar abdâllar bunı hep pirince yaga virdiler. Bir günde yedi kerre yimek bişirdiler. Zerde bişirdiler. Zerde’nün balı ve yagı dükendi.
Abdâl Kefī gussalandı. Aşçı didi:
“Ne gussâlanırsun?” didi.
“Bunda hikmet vardur. Efendimize görinelüm.” didi.
“Görelim, ne buyurur?” didi.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Ne gam (17b) çekersünüz? Varun, fülân punardan bal alun. Şu punardan
yag alun. Getürün, yimek bişürün ” didi.
di:

Yimek bişürdiler, yidiler. Sofra kalkdıkdan sonra Abdâl Mūsâ Sultân eyit“Bal yag olup akarlar mı punarlar?” eyledi kim,
“Akarlar Sultânum” didiler.
“Gelün biz de varalum, görelim.” didi.
Kalkdılar, hep punar üstine vardılar. Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Yine su olun, eyle kim.” didi.
Abdâllar çagrışdılar “Kon bal, yag aksun Sultânum. ” didiler.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Şâhin yuvası olur, eyle kim konsu olsun.” didi.
Abdâllar tınmadı. Su akdı (18a)

470

Tersün: pislik, necâset
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Bu kelime, elimizdeki diğer metinlerde; ‘yok’u, yok’a’ kattı şeklinde geçmektedir.
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Baba Gaybī odunda idi. Geldi. Eyitdiler ki:
“Baba Gayb(ī), Efendimüz; bal yag akıtdu şu punarlardan. Sen görmedün.” didiler.
Baba Gaybī’ye yimek virdiler, yidi, yine oduna gitdi. Gider iken bunu
görmedigine gussâlandı.
“Efendim, beni sevmez misün? Ben senün dīdâruna toymadım. Senden
hiç bir nesnecik görmedüm.” didi.
“Bana yakındaki hizmetüni göstermezsün, ıraga salarsın.” didi.
“Dīdârundan cüdâ düşerin.” didi.
Gaybī odundan geldi.
Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Varun Gaybī’ye din, bizden eyüye hizmet eylesün. Abdâl geldi, Gaybī’ye didi.
Gaybī, gussalandı, (18b) eyitdi:
“Şu ben bir pâdişâh oglı idüm. Geldim şu Dede’ye kulluk eyledüm. İşte bildüm: er Hakk evliyâdur. Ben bundan yüz döndürsem, çokdan yüz çevirirdüm.
Elimden ne gelür? Koyup gitmek de olmaz... Nazarında yanalum bâri.” didi.
Ahşâm olınca kendüzin bacadan ocak içine atdı. Ocaga düşicek vakt Abdâl Mūsâ Sultân,
“Tutun Gaybī’yi.” didi. Abdâllar tutup yine kapudan taşra bıragup kodılar. Baba Gaybī:
“Elimüzden ne gelür? Eşige yasdanalum.” didi.
Abdâllar hep yatdıkda, Baba Kaygusız eşigi yasdandı.
Abdâl Mūsâ Sultân (19a) kalkdı, taşra çıkdı. Ayagun Gaybī’nün üzerine
basdı. Gaybī tınmadı. Abdâl Mūsâ Sultân :
“Kimdür şu?” didi. Gaybī:
“Lebbeyk Sultânım, kulun Gaybī’dür.” didi. Abdâl Mūsâ Sultân:
“Aldun, Kaygusızum, aldun Kaygusızum, aldun!” didi. Eline yapışup
içerü getürdi. Namâz vaktinde Abdâl Mūsâ Sultân taşra çıkdı. Üç kez çagırdı.
Üni vardıkça:
“Gelsün, nasīb isteyen. ” didi.
Hemân Abdâl Kefī segirtdi.
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“Meded Sultânum, himmet eyle!” didi.
“Yüri, sana evvel Lotanya, ve âhir Lotanya’yı (?) ..virdüm” didi.
Andan Kara Işık Baba geldi.(19b)
“Yüri, sana Tahtalı Tagı’nı virdüm.” didi.
“Yüri, sana Egirdür’ü virdüm.” didi.
Her kim geldi ise nasīb virdi. Andan Abdâl Mūsâ Sultân geldi. Oturdı,
eliyle ocagı karışdırdı. Abdâl Kefī didi:
“Sultânımun eli yanmaz mı?” Abdâl Mūsâ Sultân eyitdi:
“Abdâllaruz, Kattâllaruz, ‘Uryanlaruz.”
Abdâl Kefī eyitdi:
“ʿAceb bu Sultân ne soydandur?” diyü sordı. Abdâllar eyitdiler:
“Biz bu Sultânun ötesini sormayuz. Hemân dīdârınun ʿâşıkıyuz.” didiler.
Abdâllara bu müşkil oldı. Gönül evinden bunı istediler. Abdâl Mūsâ
Sultân eydivirdi:
			

-1-

“Kim ne bilür bizi nice soydanuz
Ne bir zerre oddan ne hōd sudanuz
Bizüm husūsımuz maʿrifet söyler
Biz Horâsân mülkindeki bâbdanuz
Yedi Denüz bizüm keşkülümüzde
Hâcım ʿummân oldı biz ol göldenüz
Hızır İlyâs bizüm yoldaşımuzdur
Ne zerrece günden ne hōd aydanuz
Yedi Tamu bize nev-bahâr oldı (20b)
Sekiz Uçmag içindeki kobdanuz.
Mūsâ turup biz münâcat eylerüz
Neslimüz sorarsan asl-ı “Hū”danuz
ʿÂli oldum Âdem oldum bahâne
Âbdâl Mūsâ oldum geldim cihâne
ʿÂrif anlar bizi nice sırdanuz
Bilürler meydân-ı ihvândanuz
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-2-

Hakkı bunda iken bulasun ve hakīkat sende
İnen sen seni Hakk’ı bul bak yâr ararsan
Kendindür âşık olursın kendi cemâlünle âşık
Ol zirâ sana senden güzel bâkī yâr yokdur
Sen rūhundan ayrılma mukaddesdür Rūhun
Cesede ʿaraz ve cesedün rūhuna âşıkdur
Dâimâ birbirlerini arzū iderler birbirlerine müştakdur
Lâkin varlıgun Sedd-i İskender olub rūhuna hicâb
Ref idersün aslına ulaşursun fenâdan
Bekâya iresün ehl-i Cennet olursun vesselâm
Temmet-i intihâ
Asl-ı atamızı ve atamızın atasını ve aslı nereye çıkar.
Künyesini beyân iderüz 1407 senesi ber-hayat Veli Baba.
Sultân Mehmed bin Nebi Efendi Çelebi bin Ahmed Çelebi bin Kara Ahmed Çelebi bin Hacı mehmed Çelebi bin Budala Ahmed Çelebi bin Deli Nebi
Çelebi bin Mustafa Çelebi bin Hüseyin Çelebi bin Ahmed Çelebi bin Nebi
Çelebi bin Şeyh Hasan Çelebi bin Şeyh Mustafa Çelebi. Digeri Hüseyin Şeyh
Efendi bin Veli Baba Sultân bin Hüseyin Seyyid-i Sülale-i Tâhire Zeynel Abidin.
Sene 1040/1630 İzzetli saadetli benüm biraderüm
Hüseyin Efendi hazretlerine sene 1125/ 1713
Pir Efendi-Zâde Mehmed Oglu.

2. KAYGUSUZ ABDAL
MENÂKIB-NÂMESİ

2. KAYGUSUZ ABDAL MENÂKIBNÂMESİ
Risāle-i Ḳayġusuz Baba, Sulṭān Abdāl Mūsā Ḥaẓreṭlerine, Ġaybī Beġ
Varub İrşād Olduklarına, Evā’il-i Kitāb472
(2a-MA: Nüshası): Ba’dehū kendülerinüñ mes̱ nevīleri, ba’dehū ġazaliyāt-ı şerīfeleri ve tercī-i bendleri, ba’dehū kendülerinüñ seyr-i sülūk ‘āleminde vāḳı‘ olan seyrānları ve ġayrı hem aṣıl nüsḫadan ketebe olundı. Ḫāl
ṣāḥibi olan ve dervīşān ṣāḥibi olan ve dervīşān ṣıfatun ‘aceleylen taḥrīr olundı.
Günāne-i dil-gīr olmasunlar, ḳusūr olan maḥalleri tasḥīḥ buyursunlar. Lākin
dervīşandan ġayrı ḥālsiz kimesne, zinhār oḳımasun. Zīrā ‘ālem-i ḥaḳīḳatdür,
fehm idemezler. Ġalaṭa düşerler, kendülere ġadr-i küllī iderler.
‘Ale’t-taḥḳīḳ, kitāb-temām-kitāb, eğer su’āl vārid olursa, ābdal oḳusun.
Vesāir dervīşān oḳusunlar ve bunlardan ġayrı kimesneler oḳumasun. Zāḫir
abdaluñ dini vesāir dervīşānlaruñ dīnleri bizüm dinimüzden ġayrı mıdur?
Böylece su’āl olunursa fe- ḫāşā dīn birdür, ḫilāf vehm ider. Öyle değildür.
Bu kitābı, ehl-i ‘irfan menzīlinde olan, kardaşlar içün anlamak āsāndur, Zirā
Sulṭān Ḳayġusuz Baba “Ḳaddessa’llāhu sırrehü’l-’azīz” Ḥażretleri’nün kendüleri menzīl ü merātib ṣaḥibi olmuşdur. Bu kerre kemāl-i merḥāmetinden
ehl-i ṭarīk olan ḳardaşlara kendülere in‘ām olan menzīl-i bī-nihāyeden ifāde
buyurmuşlar ki,
(2b-MA: Nüshası): Ḥażret-i Allāh’uñ kerem-i raḥmetini ifāde idüb, baḳuñ
baña ne kerem oldı, sizler daḫī sa‘y idüb benüm menzīlime vāṣıl oluñ diyü,
yoḫsa ġayrı degildür. Bu kerre sen ise bir ṭariḳata girmeden bilmeseñ. ‘aceb
degildür. Zirā daḫī ebcedi oḳuyub aňlamaduň pes ‘ve Tāha ve Elif-lām’dan
söyleyenlerüñ ve ḥaḳāyıḳdan bahs̱ idüb Sulṭānlaruñ cevāblaruñ nice fehm
iderseñ, mümkin değildür. Ṣoñra ġalata düşüb, bütün inkār idersin. “el-’iyāz
ü bi’llāh” kāfir-i muṭlaḳ olursın. Kur‘ān-ı ‘Azīmü’ş-şānuñ ma’nāsına nihayet
yoḳdur. Sen henüz, ṣarf, naḫiv, me’ānīden haberdār olmadan, kendü nāḳıṣ ‘aḳlınca ma’nā virürsin. Nice olursa bu ṭariḳatuñ daḫı yolunu ve ıstılāḥını bilmedüñ, velīyu’l-lāhuñ ḥāl kelāmını fehm idemez (süñ).
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Eserin bu kısmı sadece MA nüshasında mevcuttur AG. nüshasında yoktur. Kısaltmalar:
AG (Abdurrahman Güzel Nüshası) MA (İstanbul, Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Bölümü).
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Ṣakın bu sözlerime darılma! Senüñ selāmetüñi isterüm. Eġer ṭālib iseñ,
Ḳayġusuz Sulṭān gibi, terk eyle dünyayı bir kāmil-i mükemmel, ṣādıḳu’l-ḳavlehü meşāyıḫa teslīm ol, baḳ ne görürsin.
-FĀ-FEHĀM-TEMMET473

473

MA nüshası bundan sonra varak (3b)de “Gazel-i Vırân Abdal ,4b;ı7”ser-levhâ şiirle devam
ediyor; asıl Menâkıbnâme varak (4a)da başlıyor. Biz bu şiirin, Menâkıbnâme ile alakası
olmadığı için metnini vermiyoruz.

KAYGUSUZ ABDAL MENÂKIB-NÂMESİ
Ḳayġusuz Abdal Baba Ṣulṭān Abdal Mūsā Ḥaẓreṭlerine irīşüb irşād oldıġında

Elhamdüli’lehi veli’y-yehü ve’s-selātü ve’s-selām ‘alā Nebi’y-yühu
Muḥammed ve ālihi ve aṣḫāhi ecmāīn
(3b-MA: Nüshası): Ammā ba’dehu: Ehl-i ṭarīḳ içinde ma’rūfu meşhūr
“Dil-ġüşā” ṣāḥibi Ḳayġusuz Baba Sulṭān “Ḳaddesa’l-lahü sırrehü’l-’ālā”
Alāiye Ṣancağı Beġi’nüñ oġlı idi. Adına “Ġaybī” dirlerdi. Ġayet ‘ākil,ʿārif,
ʿāmil, ʿalīm, kāmil ve tūvān idi. Onsekiz yaşında anuñla kimse muḳābele
ṭurub, baḥṣ idemezlerdi. Her ḥāl üzerine cümlesin mülzem ḳılurdı. Zirā çoḳ
kitāblar okumışdı. Her ʿulūmı, bi’t-tamām bilürdi. Ve hem ziyāde pehlevān
idi. Zor bāzūya mālik, at üzerinde silāḥ-şorluḳda, oḳ atmaḳda ve ḳılıç çalmada ve gürz ṣalmaḳda ve süñü oynatmaḳda hüner-mend idi. Bunuñ gibi işlerde
anuñ nāzīri yoġ-idi. Ve her dāim, kendü ḳullarıyla çevre etrāfında olan ṭaġları
şikār iderdi: Beber ve peleng ve ḳaplan ve āhū eline her ne geçirse ve gözi her
ne görse ḳurtulmazdı.
Günlerden bir gün, tevābī’lerinden bir nice kimesneler ile şikāra çıḳdılar.
Vahş u ṭuyūrı şikār iderken, Ġaybī Beġ-zāde ānı gördi. Bir āhū, anuñ önüne
çıḳa-geldi. Ve fi’l-ḥāl Ġaybī Beġ añı göricek tirkeşinden bir oḳ çıḳardı, kirişde
ḳodı gözledi, çekdi. Ṭoldurdı, ol āhūyı gözledi,
4a: küşād virdi, ol oḳ kirişden çıḳdı, ol āhūya doḳındı, ḳoltuġından geçdi.
Ḫāyli ḍarb urdı. Ol āhū, ṣıçrayub ḳaçdı. Ġaybī Beġ anuñ ardına düşdi. Ḳan
aḳardı. Ġaybī Beġ, anuñ ḳaçduġuna baḳardı. Becīd üzerine at sürdi peşteler,
daġlar ve vādiler geçüb, bir ṣaḥrāya indi.
Meġer kim, ol zamānda velāyet erenlerinden bir kimesne var idi. Adına
Abdāl Mūsā Sulṭān dirlerdi. Bir ʿālī āstāne bünyād eylemişdi. Anuñ ḫiẓmetin-
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de nice kimesneler mürīd ü ṃuḥīb olub ḳalmışlar-ıdı. Çoḳ dervīşleri var-ıdı.
Her biri āyende ve revendeye ḥiẕmet iderlerdi. Ol āhū kim Ġaybī Beġ koġup
gelirdi. Ġaybī Beġ ṭurub, āsitāne ḳapūsından içerü girdiġin gördi. Fi’l-ḥāl der’aḳeb, ol daḥı ḳapudan içerü girdi. Ol āhū görinmez oldı.
Dervīşler ānı görüb, ḳarşu geldiler. Ġaybī Beġ’üñ atun ṭutub:
-Buyurun, ziyārete geldüñüz ise, aşaġı inüñ, didiler. Ġaybī Beġ eyitdi:
-Benüm bunda bir oḳlanmuş şikārum geldi ve ben ānı oḳ-ıla urmışam, ol
benüm şikārumdur nice oldı? añı baña virüñ, didi.
Dervīşler eyitdiler:
-Burada böyle bir āhū gelmedi ve biz görmedük, didiler. Beġ-zāde eyitdi:
-Hīç dervīşler yalan söyler mi? Niçün inkār idersiñüz, ben ol āhūyı kendi
gözümle gördüm bunda gelüb içerü girdiġüñ, didi. Anlar ta’accüb itdiler
-Bizüm ḫaberimüz yoḳ, bilmezüz, didiler. Beġ-zāde melūl
4b ve perīşān oldı. Bir zamān şöyle ḳaldı, fikre ṭaldı...
-‘Aceb, bu āhū nice oldu? Didi:
-Bunlardan ġalabalarından işidüb, vaḥded-ḫānesinden Abdāl Mūsā Sulṭān
çaġırub eyitdi:
-Dervīşler, kiminle söyleşirsünüz?
AG Nüshası Buradan Başlar
[3] Eyitdiler:474 Sulṭānum, ʿAlāiye Ṣancağı Beġi oġlı Ġaybī Beġ bunda
geldi, atıla bizden şikār ṭaleb ider, didiler. Sulṭān eyitdi:
Ānı oḳuyun, katuma gelsün ben āna cevāb vireyüm, didi. Ol dervīşler
eyitdiler:
-Sizi oḳurlar, erenler gelsün diyü buyurup, didiler. Hem ziyāret idüñ hem
bir ṣāfī cevāb aluñ, didiler. Ġaybī Beġ daḫı Sulṭānuñ ḥiṭābuñ işidüb fi’l-ḥāl
atundan aşaġı inüb eyitdi:
N’ola, varalum, ol mübārek cemālini görelüm ellerini öpüb, ḥāk-i pāyına yüzümüzi sürelüm, didi. İçeri meydāna girdi, baḳtı Sulṭānı gördi. Ḳadd-i
ḥamīde ḳılub, selām virdi. Daḫı ilerü iḳdām idüb şeref-i dest-pūs eyledi. Yüz
yire ḳoyup ayaḳları ṭürābına yüzin sürdi, ṭurdı. Andan girü çekilüb muḳābele474

Daha fazla bilgi için bk.: Güzel, A. Kaygusuz Abdal Menâkıb-nâmesi, Ankara 2020, s. 168281 (Türk Tarih Kurumu Yay.) s. 3- AG Nüshası buradan itibaren başlar. Bu Yazma, Varak
olarak değil, sayfa olarak numaralandırılmıştır.
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sinde el ḳavuşdurub ṭurdı. Seyyid Sulṭān Abdāl Mūsā Ḥażretleri. ʿizzetle anuñ
selāmın aldı.
-Ḥoş geldünüz oġlum, ṣafā geldünüz, ḳadem getirdünüz gönlüñ dilegüñ
nedür? Söyle işidelüm, bilelüm, didi. Ġaybī Beġ, keyfıyyet-i ḥāli ifāde eyledi
vāki’a’yı olduġı gibi şerḥ eyledi. Sulṭān eyitdi:
-Ol āhū senün neden şikārun oldu? Ġaybī Beġ eyitdi:
Ṣulṭānum, ben ānı oḳ-ıla urmışam
daḫı üzerine at sürüb ḥāyli ḳovmışam, çoḳ menzīl aldı yoruldı güç ile
bunda geldi Sulṭānum, didi. Sulṭān eyitdi:
-Ol oḳı görince bilür misüñ? didi, Ġaybī Beġ de,
-Bilürem, didi. Abdāl Mūsā Sulṭān eyitdi:
-Bak imdi, gör oḳunı, didi. Kendü mübārek ḳolını yuḳaru ḳaldurdı,
ḳoltuġundan gösterdi. Ġaybī Beġ baḳub gördi ol atduġı oḳ, Sulṭān Abdāl
Mūsā’nun ḳoltuġında sancamış ṭurur. Ol āhū ṣūretinde gezerken (urduġı)
(4) ol imiş ki, Beġ-zāde oḳ-ıla urmış. añı göricek, nādim olub bir zamān
kendüden gitdi, şöyle bī-ḫōd oldı. Bir zamāndan ṣonra kendüye geldi.
‘Öẕr diledi. Tekrār Sulṭānuñ elini öpüb ayaġına baş ḳodı. Ṭażarrū’ vü
niyāz eyledi. Sulṭān ol oḳı çıḳarub öninde ḳodı ve buyurdı kim:
-Derġāh-ı luṭf u iḥsān, ehl-i i’tiẕāza hemīşe meftūḥdur. Ve günāhına
mu’terif olan dā’imā müs̱āb u memdūḥdur. Biz geçdük (senin) ṣuçundan, bir
daḫı böyle etmeyesün, didi. Her gördüġün cāna oḳ atmayasun, didi. Beġ-zāde
eyitdi:
-Sulṭānum, bu bendenüzi ḫiẕmetinüze lāyıḳ görüb oġulluġa, ḳabūl eyleň,
‘alā-kudreti’t-tāḳa ḫiẕmetinüzi idelüm, didi. Sulṭān eyitdi:
- Oġlum, bu erenler yoluna gitmekliġe muṭlaḳ mücerredlük gerekdür. Ṣonunı ṣaymayub ṣonra peşīmān olmaḳdan tek ṭurmaḳ yeġdür. Zīrā kim, bu yol
ince bir ṣarp yoldur. Ve bu yolun derd ü belā vü miḥnet ü cefāsı boldur. Ve bu
ṭarīḳa giren kişi ḳādir olduġı derece elden gelen kötü işi men’itmeye ḫalkdan
kendüye her ne cefā gelürse ṣabr eyleye cānib-i Ḥāḳḳ’dan ne belā nāzil olursa,
kendüye ġanīmet bile feryād u fiġān ḳılmaya, incinüb melūl olmaya. Ḥaḳḳ
Ta’ālā Ḥażretleri’nüñ her işinde bir ḥikmet vardur. Ḳahr u luṭfına maẓhar düşmiş, meṣelā dünyā vü āḫiret, Cehennem ve Cennet gice ve gündüz, ḳış ve yaz,
ġam ve şādī, aġlamak ve gülmek, ṭaġ ve ṣaḥrā, yoḳuş ve iniş, hep birbirüne
muḳābildür. Bunı fehm eyleyen ṣāfī dil’dür. Ḥālā senün pederüñ bir Ṣancaḳ
Beġi, ḫadem ve ḥaşem ṣāḥibidür. Ol saña bu riyāżeti çekmeġe rıżā vermez var,
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imdi pederünden icāzet al, andan bizüm ḳatumuza gel ve hem göñline danış ki
ṣoñra peşīmān olmayasın!
[5] Beġ-zāde eyitdi: Sulṭānum, benüm pederüm sizsiz bunda ḳalduġuma
rāzı olmazsañuz. Ben bundan ġayrı yire gitmezem ve bu āsitāneyi terk itmezem. Gelmek var gitmek ve dönmek yok, didi. Pes öyle olsa, Sulṭān buyurdı
bir ḫalīfesine:
- Ġaybī Beġ’ün başuñ tırāş idün Ġaybī Beġ’ün başını tırāş itdiler. Erkān
üzre tāc u ḫırka giydürdiler tekbirler-ile ve pend ü naşīhat-ıla aña kisvet geydirüb, beline kemer baġladılar. Ol āsitāne-i sa’adetde erenler naẓarında yir
gösterüb bir post döşediler. Ġaybī Beġ, ol post üzerine çıḳub, iki diz üzerine
edebiyle oturdı. Faḥr libāsını ḳabūl idüb dünyādan el götürdi cümleden fariġ
olup, Ḥaḳḳa tevekkül ḳıldı.
Ammā, (ol yana Beġ’ün adamları ve) Beġ-zādenüñ ḫiẕmetkārları, Ġaybī
Beġ’i cüst ü cū idüb istediler. Ṭaġ ve ṣaḥrāyı tamām gezdiler, bulamadılar ve
ḳanda gitdüġin daḫı bilemediler. Ol ḫiẕmetkārlarından birisi, āsitāne-i sa’ādete geldi ḳapudan içeri naẓar ḳıldı. Baḳdı, gördi Beġ-zāde’nün bindüġi at baġlu
ṭurur. Bildi ki, Beġ-zāde bunda geldi. Hemān ġayrı yoldaşlarına daḫı el ṣalub:
-Ġaybī Beġ’i bunda buldum, gelün, didi. Fi‘l-ḥāl ne ḳadar atlu varısa geldiler atlarından aşaġı inüb, içerü, āsitāne ḳapusından meydāna girdiler. Baḳdılar, Beġ-zādeyi gördiler. A‘lā-pak dervīş olmış atından ve ṭonından ferāġat
idüb bir post üzerine (çıḳub) oturur. Selām virdiler keyfiyyet-i ḥāli su‘āl itdiler. Ġaybī Beġ, vāḳı‘ayı olduġı gibi gördüġüñ ṭaḳrīr eyledi:
- Şimdiden ṣonra benüm babam Abdāl Mū sā Sulṭāndur. Siz banā daḫl
u ta’rīż idemezsüñüz. Hemān at ve ṭon’umı alun benden fārīġ olun, didi. Çoḳ
söylediler ve her biri, dürlü naṣīḥat eylediler.
[6] Söz geçmedi, āña naṣīḥat kār ḳılmadı.’ ʿAḳıbet fārīġ oldılar. Atını ve
ṭonını alup, babası ḳatına geldiler. Bevvāblar Ġaybī Beġ’ün atını ve ṭonını
getürdiler ve ḫiẕmetkārlar geldiler.
- Ġaybī Beġ, şikārdan gelmedi, ġā’ib oldı. Hīç görinmez, bilmezüz ne
ḥālde ve ne yirdedür, didiler. Çün kim Beġ bu ḫaberi işitdi, ‘aḳlı başından
gitdi. Bi-hūş oldı. Ḳulları başına geldi, (yüzine gül-āb şaçdılar. Bir zamāndan
ṣonra ‘aḳlı başına geldi.) Gözin açub ḫaber şordı:
- Ḳanı oġlum Ġaybī nice oldı, sizünle bile gitmiş idi neyledüňüz? Didi.
Anlar daḫı Beġ-zāde’nün keyfiyyet-i ḥālin gördükleri gibi ḫaber verdiler.
- Dervīş olub posta geçmiş, (bizüm) sözümüzi dinlemedi. Çoḳ söyledük
gel babana gidelüm dedük, fakat Beġ-zāde, benüm babam budur, didi, ḳaldı.
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Çün kim Beġ, bu sözleri işitdi, cānına od düşdi. Acısı tepesine çıḳdı. Fi’l-ḥāl
yerinden ṭurdı, Teke Beġi’nün ḳatına geldi, selām virdi. Yüzin yirlere sürdi,
aġladı, (yaşın çaġladı) Sulṭān Ḥażretlerinden şikāyet eyledi:
- Bir ‘āşık dünyāyı ṭutdı. Dört beş yüz Abdāl var başında benüm oġlumı
daḥı siḥir ile efsūnlar idüb alıḳoymış. Bana meded eyle, ṭut anuñ ḥaḳḳından
gel, didi. Bu yanmış yüreġüme bir ṣu serpüb, baña dermān eyle, yok dirsen,
helāḳ olurum. Bu ġayretden nāmus u ‘ārum gitdi ḫalḳ içinde vaḳārum ḳalmadı
namus u ‘ārum ḫalḳ içinde ḳalmadı. Her ne iderseň, becid ṭut, didi.
Meġer kim ol vaḳt Teke Beġi’nün yanında bir kimesne var-ıdı. Anuñ adına, Ḳılaġılı ‘İsā dirler idi. Bahādur kişi idi. Her ne ceng olsa, ānı gönderür idi.
Ve her ne ḫiẕmet olsa, ol görür idi. Ġayrılarun bitüremediġi işi ol bitürür idi.
Kūh-ı kāf’da, Süleymān Peyġamberün dīvleri olsa, ṭutub getürür-idi. Kimse
āña muḳābil ṭurub ceng idemez idi.
[7] Teke Beġ’i anı ḳatüna oḳıyub eyitdi: Var, ol abdālı baña ṭut, getür.
Nice kişidür, göreyüm andan ḫaber ṣorayum, didi. Hemān -(dem) Ḳılaġılı ‘Isā
, el baş üstünde ḳoyub etek der-miyān eyledi. Sarāy ḳapusunda çıḳub, tiz atın
eġerleyüb üzerine süvār olub, Ṣulṭan Abdāl Mūsā’yı getürmeġe ‘azm eyledi.
Tā kim, erenlerüñ āsitā ne-i sa’ādetüne geldi. Bī-merḥāba, içerü girdi. Dervīş,
anı gördiler, ilerü geldiüer Atun başını ṭutub eyitdiler:
- İn aşaġı, atuñı baġlayalum, didiler. Ol eyitdi:
- Ben aşaġı inmezem baña tiz ḫaber virün, Abdāl Mūsā Ṣulṭan sizün
ḳanġınuzdur? Āña söyleñ gelsün benümle Teke Beġ’ine gidelüm. Dervīşler
eyitdiler:
- Ol Ṣulṭan seccādesinde oṭurub, ḫalīfeleriyle ṣohbet ider. Senüñ daḫı
sözün varıṣa, içerü meydāna gir mübārek cemālün dest-būseyle. Andan ne
ḥācetün varıṣa, ḥużūrunda ‘arż eyle, gönlüñ dilegüň dile, didiler. Ḳılaġılı ‘Isā
eyitdi:
- Söyleyüñ gelsün! Ol, baña zaḥmet virmesün. Ben, atumdan aşaġı inmezem, didi. Ṣulṭan, içerüden anuñ sözin işitdi, nidā ḳıldı, eyitdi:
- Saña kim dirler ve aduñ nedür? Ol kişi eydür:
- Baña Ḳılaġılı ‘Isā dirler. Ṣulṭan eydür:
Senüň gibi çok kimesnelerün ḳulaġısun aluram. Var hemān edebünle girü
dön, geldiġün yola git. Biz, senüñ ol didüġün ādem deġülüz, didi. Ḳılaġılı
‘īsā’ya bu söz ḫoş gelmedi. Ġażab-ıla hemān-dem ḳas̱ d itdi kim, atından aşaġı
ine, içerü girüb, Ṣulṭan’ı tuta cebren ve ḳaḥran ṭaşra çıḳarub, alub gide! Pes,
Ḳılaġılı ‘Isā ol ḳāḳmaḳ-ıla böyle niyyet eyledi. Ṣaġ ayaġın üzengiden çıḳarub,
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ṣol ayaġı üzenginüñ içine girdi. Atmuñ ḳarnına bir depme urdı. Ol at ürküb,
ṭurdıġı yirden gitdi. Ḳılaġılı ‘İsā’nun ayaġı
[8] üzengide ṭakılı ḳaldı. Ḳurtaramadı ve kurtarmaġa mecāli ḳalmadı.
At, ḳapudan (ṭaşra) çıḳup Teke ili yolunı ṭutub gitdi. Şöyle ḳaçdı kim, ḳuş
ardında deġül, belki, yil daḫı yitmezdi. Ḳılaġılı ‘Īsā, atun yanınca bile sürinüb gitdüġün görüb, daḫı beter ürkerdi. Ḳılaġılı ‘Īsā, ṭaşdan-ṭaşa gökden göġe
ṭoḳınub pāre-pāre oldı. Başı, ḳolı ṭaġılub ancaḳ üzenġide ṭaḳılı bir budı ḳaldı.
Bu ḥāliyle ol at, menzīline geldi. Baḳdılar, gördiler kim, Ḳılaġılı ‘Īsā’nun atı
ḳaçub gelür, amma üzerinde kimse yok!
“Bu ne ḥāldür” diyü ilerü vardılar ol atı ṭutub gördiler ki, sol yanuñdan
üzengiye aṣılmış bir adam budı var, daḫı nesne yok! At seġirtmeden ḳan-tere
batmış Ḳılaġılı ‘Īsā’nun başı, ḳolı, gövdesi gitmiş, hemān bir budı ayaġından
aṣılmış. Bu aḥvāli hemān Teke Beġ’ine i’lam eylediler. İşidüb melūl u perīşān
oldı. Ġayet ġażablandı. Zirā ki, maṣlaḥat-güzār idi. Her ḫiẕmetüñ, ol görür idi.
‘aceb buna ne oldı?’ diyüb fikre vardı. Yanında olanlar her biri bir günā
ṣoḥbet eylediler. Teke Beġ’ini ġażāb-nāk eylediler. Fi’l-ḥāl, ḫışma gelüb ḳaḳıdı cümle adamlarun ḳatına oḳuyub tenbīh buyurdı:
- ‘Askerler atlarına binsünler, fülān yire bir ‘aẓīm āteş yaḳsunlar ol sālūsı
(ṭutup) baḳayum, temāşa ideyüm.
Fi’l-cümle ‘askeri at arḳasına süvār olub, ‘alemler, sancaḳlar ḳaldırub
ṭabl u zurna (ve nefirler çaldılar. Abdāl Mūsā Sulṭān’a ḳaṣd) ḳıldılar. Beġ buyurdı ḳullarına:
-Öncüler önde gidecek, āteşi yaḳacaksıñuz Abdāl Mūsā yanacak, biz de
arḳadan geliyoruz, didi (kendü, ‘askeriyle Ṣulṭān’un üzerine yüridi,). Bu durum Abdāl Mūsā Ṣulṭān Ḥażretlerine
[9] ma’lūm olub, oturduğı yirden fi’l-ḥāl naġra urdı. Bir kerre,
“Yā Allāh !” diyüb bu ses üzerine ḫalīfeler ve Dervīşler daḫı anı görüb,
hemān anlar daḫı Sulṭān-ıla ma’an semā’a girdiler. Āsitāne ḳapusundan ṭaşra
çıḳub Teke Beġi’ne ḳarşu yüridiler. Abdāl Mūsā Āsitāne’sine yaḳın bir ulu ṭaġ
var-ıdı. Hemān ol daḫı der-’aḳeb yüridi, Sulṭān’un ardınca, görüb Sulṭān, ol
ṭaġa baḳub, mübārek eliyle işāret eyleyüb:
-Dur ṭaġum, dur !, Didi. İki kerre ol ṭaġ Sulṭān’un nuṭḳıyla durdı. Daha
ṣonra ṭaşlar ve aġaçlar ṭurmayub, cūşa geldiler. Sulṭān’un ardınca cāmūs gövdesi gibi daḫı büyük ve küçük ṭaş, ol ṭaġda ne kadar var-ısa, ḫalka olup, semā’a
girdiler. Ol āteş yakılan yire geldiler. Sulṭān ol āteşün içine semā’ idüb bi’lkülliye āteşi maḥv idüb söndürdiler. Ol yana Teke Beġi ‘askeriyle gelürken bu
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aḥvāli görüb fi’l-ḥāl girü döndi. Çatal Derbend’ine ṭoġrı müteveccih (revāne)
oldı. ‘Askeri daḫı anuñ ardınca Çatal Derbend’e yaḳın geldiler. Bu tarafdan
Abdāl Mūsā Sulṭān Ḥażretleri, dervīşleri ve ḫalīfeleri ile evvelā o āteşi maḥv
idüb söyündürdükden ṣonra, girü āsitānelerine müteveccih (revāne) oldılar.
Yolda gelür-iken ānı gördiler kim, ṭaġdan bir ḳara canavar inüb bunlarun arḳurı üzerlerine uġradı. Sulṭān ānı gördi eyitdi:
- İşde Teke Beġi’nün rūḥı, didi. Meġer kim, anda bir ‘azīz varıdı Balṭası
Gedik adında bir dervīş idi. Ol vaḳıt balṭası omuzında ṭaġdan odun ṭoplayub
davarlara yükledüb āsitāneye getürürdi.
[10] (Ol vaḳit balṭası omuzunda ḥāzır idi.) Ol balṭa ile ol canavar ḳaçub
giderken tepesi üstine muṭlaḳ yıḳıldı, helāk oldı Hemān ol sā‘at Teke Beġi
daḫı at üzerinden yıḳılub cānı çıkdı. ‘Asker bu aḥvāli gördiler. Her biri bir
etrāfa gitdiler. Cümle perākende oldılar. Felākete uġraduġuñ bildiler. Ġaybī
Beġ’ün babası çün kim bu ḥāli gördi, bildi kim Sulṭān Abdāl Mūsā Ḥażretleri
velāyet ve kerāmet ṣaḥibidür. (ol) Teke Beġi āna yavız kaṣdeylemiş idi. Ol
sebeb ile (bu) belāya uġraduġuñ bildi ḳażāsmı añladı o ḳażāya geldi, (insāfa
geldi), itdüġi işlere nādim oldı, tevbe vü istiġfār ḳıldı. Fikr eyledi,
“Varub ol er ile mülāḳāt idelüm, mübārek ellerin öpüb, ayaḳlarına yüz
sürüb ‘öẕr dileye ve kendüye tābi’ ola. Ve üç yüz adamla ḳalḳub ‘Alāiye’den
Abdāl Mūsā Sulṭān’un āsitāne-i şeriflerine ‘azm eyledi. Bunlar gelmede, bizüm sözimüz oḳınub, Sulṭān Abdāl Mūsā’yā geldi:
Ḫalīfeleri ve dervīşleri ile āsitāne-i şeriflerine oṭurub ṣoḥbet eylerken mübārek başuñ ḳaldırub buyurdılar ki:
- Filān maḥalde iki puñar çıḳdı biri bal ve biri yaġ revāne olub aḳdi yaġ
ve bal alub matbāḫda bir yiıe ṭoldurun. Bizüm Ġaybī’nüñ babası Alāiye Beġi
Ṣancaġı kendüye tābi’ üç yüz adamıyla gelüb bizümle mülāḳat olmaġa ‘azm
ḳıldı. İrte bir gün gelürler, añlara ziyāfet idüb ḳonuḳluḳ iyleyelüm.” didi. Dervīşler işitdiler bilişüb gitdiler. Ol, didükleri maḥalle vardılar, gördiler kim, iki
(dāne) ‘azīm puñārlar
[11) çıkmış biründen bal ve biründen yaġ, ṣāfī-revān aḳarlar. Ṭoldırub, üç
gün üç gice her tarāfdan bilüb işiden ādemler geldiler. Ol puñarlardan yaġ ve
bal aldılar. Her biri ḳapların ṭoldurdılar. Dördüncü gün oldukda, Abdāl Mūsā
Ṣulṭan eyitdi:
- Şimden ṣoñra ol puñarlardan ṣu aksun, didi. Ḫalīfeler ve dervīşler eyitdiler:
- Ṣulṭan’um bu puñarları ḳoyun, tā ḳıyamete deġin böyle bal ve yaġ aksun. Nice kimesneler (faḳir) fuḳarādan mün’im olsunlar, size ḫayır-du’ā ḳıl-
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sunlar ve hem sizün yādiġārınuz olsun, diyü ilḥaḥ itdiler Ol Ṣulṭan buyurdı
kim:
- Ol, didiġüňüz olur, lākin Mīrī cānibiñden ādemler gelürler, bizden ṣonra üzerlerine nāẓır olurlar. Çok mücādele olur fuḳarāya virmezler, didi. Pes,
dördinci gün vardılar, gördiler kim, ol puñarlardan ṣu aḳar. Ḥālā daḫı ol demden bu deme deġin yaz ve kış ol puñarlardan ṣular aḳardı (kesilmedi.) Bal ve
yaġ çeşmesi dirler. Ol vilāyederdeki meşhūrdur.
Bu ṭārafda Alāiye Ṣancağı Beġi üç yüz ādemle āsitāne ḳapusına geldiler.
Atlarından aşaġı indiler. Ṣulṭandan destūr alub içeri girdiler. Ṣultan’un mübārek cemālün gördiler, ellerün öpüb, ayaḳlarına yüz sürdiler. Her biri ‘öẕrin
dilediler:
- “Kem bizden, kerem erenlerden, bizüm eksüklügümüze ḳalmayasuz, didiler. Ṣulṭan, anlaruñ ‘özrin kabūl idüb buyurdı kim
- Dergāh-ı luṭf u iḥsān, ehl-i i’tizāra hemīṭe meftūḥdur. Ġünāhına mu’terif olan dāimā müşāb u memdūhdur. Ḫoş geldüñüz, (ṣafā geldüñüz, didi) Her
birine yir gösterdiler, menzile yaḳın oturdılar.
[12] Üç gün üç gice ḳonuḳluk itdiler. Bunlara ‘azīm żiyāfet itdiler. Dervīşler, hizmet gösterdiler. Ġaybī Beġ daḫı babasıyla (buluṣub) görüşdiler. Babasınuñ elüñ öpdi. Babası daḫı anuñ iki gözlerin öpüb nevāziş eyledi. Eyitdi:
- Oğlum, faḫrin mezīd olsun. ‘Aklına, fikrine (iz’ānına) ḳurbān olayum.
Bu fānī dünyāda ‘āḳil oldur kim mürşīd eteġine yapışa ṣāliḥler velīler gürūhuna ḳarışa, āḫiretde daḫı anlar ile ḥaşr-ola, didi.
O, bugünden şonra Ṣulṭan’dan destūr alub vedā ’ ḳıldı. Ḥāṣır-ı ṣafā vü
ḥüsn-i rızā ile Ġaybī Beġ’i, Ṣulṭan Hazretleri’ne teslīm idüb, fī’l-cümle tevābī’leri ile ḳalḳup, yine geldüġi ṭarāfa müteveccih revāne oldı. Alāiye’ye gelüb
makāmına (vü meskenine) ḳarar kıldı.
Ġaybī Beġ Ṣultan Abdāl Mūsā Hażretleri’nüñ āsitānesinde ḳaldı. Cān u
dilden erenlere ḫizmet eyledi. Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hażretleri, sünnet nażarıyla
Ġaybī’nüñ yüzine baḳub eyitdi:
- Ḳayġudan rehā buldun, şimden ṣonra Ḳayġusuz oldun, didi. Ġaybī,
yüz yire ḳoyup meskenet gösterdi.
Ṣulṭan, bu nuṭḳ-ıla Beġzādenüñ ismini ‘Ḳayġusuz’ diyü söylerdi. Andan ṣoňra adı Ḳayġusuz oldı. Rivāyet bu vecihledür ki, Ṣulṭan Hazretleri’nüñ
āsitānesine Ḳayġusuz ḳırḳ yıl, tamām ḥiẕmet eyledi naṣībün aldı. Menzil ü
merātib ṣaḥibi oldı. Göñlünden niyyeti Ka’betu’llāh (ve şerefetu’l-lāh) ṭarafına gitmeġe ‘arzū ḳıldı.
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Bu şi’ri bünyād idüb söyledi:
Sataram cânum yolına kurbân iderem ben
Belirsüz olıcak cân u cihânı n’iderem ben
Şey’en li’llâh benüm gaybetüme kılıç salana
Hercâyî yüze gülüci yâri n’iderem ben
Hayvân âdama zencir yular dahıtayanmaz
Ehl-i tarîkı bin nefesde yederem ben
Hüsnün cemâlün göreli geldüm îmâna
Muhammedî’yem bu dîne ikrâr iderem ben
Hâl diliyle ‘icâzet ister Kaygusuz Abdâl
Şâhum ıssı kal kuşum uçdı giderem ben.
Çünki Ḳayġusuz Baba bu kelāmı söyledi. Abdāl Mūsā Ṣulṭan işitdi
- Baña, divid ve kalem getürūñ diyü buyurdı. Fi’l-ḥāl getürdiler, ḥāżır
eylediler. Ṣulṭan eline ḳalem ve ḳırṭāṣuñ alub mübarek eliyle Ḳayġusuz’a bir
“İcāzet-nāme” yazdı, bu mazmun-ıla
"Bismillahir-raḥmani'r-rahlm. Elhamdü'lillahi'l-leẕi ca'ale ḳulūbü'l'arīfın ilā aḥir."
Her ne kim vardur, cevāb içinde mestūr ḳıldı. Daḫı buyurdı kim:
- Bizümle müşāhede ḳılmak murād eyleyen Ḳayġusuz’a nażar
eylesün ve bizden ḫayır-du'ā iltimās eyleyen Ḳayġusuz’dan alsuñ . Ṣāfā
-nażarun ve himmetün, recā vü niyāz ḳılsun ve her ne diyāra ki ‘arz idüb
(varsa) gerekdür ki, ol vilāyetim ekābir vü eşraf u aġniyā vü fuḳarā her
kim olsa mezbūr Ḳayġusuz’un üzerinde ber-vechile nażar-ı ‘inayet ü
merhāmet ü şefkāt diriġ buyurmayalar. Bu cānibüñ ri’ā yet-i ḫatırı içün
āña, ‘izzet ü ḥürmet ḳılalar. Anuñ kādem-i ḳadūmin kendülere minnet-i
‘azimle ra‘iyet bileler. Dīdārlarıyla müşerref olub, ṣafā-naẓar-ı himmet
ile muġtenim olalar. Ve aňa olan ri'āyet (ve himāyet) bu cānibe olmış
gibidür. Şöyle bileler bākī ne ola ki, ma’lūm-ı sa’ā det olmaya! Ve’sselām.
Çün kim yazıldı, Ṣulṭan Hażretleri Ḳayġusuz’un eline virdi. Ḳayġusuz
aldı, şeref-i dest-būs kıldı. Ṭazarrū’ vü niyāz idüb
(14] meskenet gösterdi. Maḳamına geldi, ḳarār eyledi. Şevḳ ü maḥabbetünden āña bir teşnelüḳ ṣuṣuzluḳ ‘ārız oldı. Bir keşkül içinde bir miḳdār yoġurt
ḳoyub üzerine ṣu-y-ıla ayran eyledi. Ol, erenlerüñ virdüġi ‘İcāzet-nāme ḳaġıduñ ṣaḳlamaġa hiç bir maḳūl yir bulamadı. Göñlünden fıkr idüb eyitdi:
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- Bāri ben bu ḳaġıdı kendi ḳalbümde ṣaklayayum, żāyi’ olmaṣun, diyüb
ol yoġurt ayranınuñ içine ṭōġrayub tenāvül eyledi. Anda ḥāżır olanlar, bu ḥāle
ta’accüb ḳıldılar. Abdāl Mūsā Ṣulṭan Hazretleri’ne gelüb vāki‘ayı olduġı gibi,
ḳeyfiyyet-i ḥāli i’lām eylediler, (eyitdiler):
- Ṣulṭan’um bir divāneye bir nice zaḥmet çeküb, mübarek elünüzle icāzet-nā me yazup verdinüz ol, āñun ḳadr ü ḳıymetini bilmeyüb, yoġurt ile ṭoġrayub yidi, didiler. Ṣultan bu ḫaberi işitdi, tebessüm itdi:
- Baňa, aňı çaġurun ḫaber ṣorayum niçün böyle eyledi? Fi’l-ḥāl Ḳayġusuz’a (gelüb) Ṣulṭan’un da’vetini bildürdiler. (Hemān-dem) ḳalḳup ḥużūr-i
şeriflerine geldiler. Ṣulṭan āňa (ḫaber) ṣordı:
- Niçün böyle eyledüň? Didi. Ḳayġusuz, ‘özr ü niyāz eyledi:
- Ṣulṭan’um, sizün yādiġārıñuzu ṣaḳlamaġ içün hiç bundan mā’kūl bir yir
bulamadum kendi ḳalbümde ṣaḳlayam, didi. Ṣulṭan’a bu söz ḫōş geldi. Buyurdı kim:
- Ġayrı kimesneler ṭaşradan söyler, sen içünnden söyleyesün, didi. Ol
sā’at Ḳayġusuz’un göñül gözi açıldı. Cümle ṭamarlaruñdan Ḥikmet çeşmeleri
cārī olub, aḳmaġa başladı ve her bir nażarun ‘ibret göziyle ve her kelāmın
Ḥikmet söziyle söylemeġe başladı. Ma’nī deñüzine
(15 ṭaldı, irdiġi gevherler olan aldı. Meydān-ı ‘ışḳa geldi bāzār içinde
meydān-ı maḥabbetle ṣarrāf olan ḳıymetün bildi. Cān virüb ṣatun aldı. Derūnundan cūş u ḫurūş idüb her kelāmun kendüden ṣādır oldı. Bir ġevher-i ḫaṣṣ
idi. Ṣanma ki anuñ göñli, (pās idi.) Ol nuṭḳ-ıla feth-i bāba‘ oldı. Ḳayġusuz’un
her sözi bir kitāb oldı. Gelen ‘ārifler yazdı anuñ ma’nāsını bildi, añladı. Cāhiller bilmeyüb (añladı. Ḥālā biz girü sözümüze gelelüm :
Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hażrederinüñ ḫizmetinde Ḳayġusuz ḳırḳ yıl tamām
ḫizmet eyledi. Meġer günlerden bir gün aḫşam oldı: Ḫalīfeler ve dervīşān
cümle meydāna gelüb menzil-i merātibiñe göre her biri yerlü yerine geçüp,
oṭurdı. Seccādeleri üzerinde ḳarār eylediler. Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hazretleri,
ṣadr-ı a’lāda (geçüb) oṭurmış-idi. Ḳanūn-ı evliyā üzre çerāġ uyarub du‘ā-yı
gülbenk eyitdiler. Ol maḥālde Ḳayġusuz Abdāl, oṭurduġı yirden ayaġ üzerine
ṭurub ḳapuya vardı. Yüz yire ḳoyub erenler ḳarṣusında meskenet gösterdi. Gitmeġe destūr ve ḥavālet alub, ḫayır-du‘ā (ve s̱ enā ) temennā ḳılub Ṣulṭan’a bu
ḥāl ma’lūm oldı. Çevre etrāfına nażar kıldı, buyurdı kim:
- Bizüm Ḳayġusuz’a kim yoldaş olur, didi. Ol maḥalde ḳırḳ nefer kişi
ayaġ üzere gelüb, Ḳayġusuz’un yanına (urdılar. Ṣulṭan Hażrederi du’ā vü gülbenk idüb
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- Her ḳanda gidersenüz uġurlarınuz ḫayr-ola, didi. Ḳayġusuz, tekrār yüz
yire koyub tażarru’ vü niyāz eyledi.
Pes, ol gice ṣabāh oldı. Ale’s-seher bir ḳoyun ḳurbān idüb, bütün söyüş
idüb pişürdiler
(16) ve añu, ḳırmızı pūryān dervīş eylediler. Birkaç nān ile püryan ve
dervīşi Ḳayġusuz’a virdiler. Dervīşlerden birisi añnı, kitefıne alup getürdi ve
hem Ṣulṭan ile ḫalīfeler ve dervīş (ile) Ḳayġusuz, namāz-ı fecri edā ḳılub,
du’ā (vü şenā ) ḳılduḳlarından şonra, kendüye tābi’ olan kimesneler ile āsitāne ḳapusından dışaru çıḳub Ṣulṭan’ı ve ḫalifeleri vedā‘ idüb, müteveccih ve
revāne oldılar. Meġer kim ol yire yaḳın bir menzil-ġāh var-idi bir ulu ḳavaḳ
aġacı bitmiş idi. Çevrede etrāfı merġ ü sebze-zār idi Bir ulu ṣu aḳardı. Ol ṣu,
erenlerüñ āsitānesine gelürdi.
Çün kim Ḳayġusuz, ol mekāna geldi, bir miḳdār sākin oldı. Ol ṣofrayı
açup, içinde olan söġüş püryānı ḳısmet eylediler. Ḳırḳ kimesneye baḥş idüp
yidiler, şükrin didiler. Ellerüñ yudılar. Daḫı oturup, ṣoḥbete meşġūl oldılar.
Esnā-yı ṣoḥbetde Ḳayġusuz baş ḳaldırub, ol ḳavaḳ aġacına nażar ḳıldı
-‘Aceb ulu çenār deġil midür, bu çenār, didi. Ne ḫoş yirde bitmiş bālā-bülend olmış, diyü. Ol, ḥād ḳavaḳ aġacı idi. Āna, “zer-gerdān” ḳavaḳ dirler idi.
Ḳayġusuz Ṣulṭan anuñ ḳavaḳ idüġin bilür-idi. İmtiḥan içün böyle didi. Ānlar
eyitdiler:
- Bu, çenār deġil, bir ḳavaḳ aġacıdur, didiler. Ḳayġusuz Ṣulṭan eyitdi:
- Ben ānı çenār aġacı ṣandum, didi. Ayrıḳ daḫı hiç bir ḳelām itmedi.
Hemān ḳalḳub andan girü döndi, āsitā neye geldi. Ḳarār eyledi. Ṣulṭan Ḳayġusuz’un geldüġini ḫalifeler ve dervīş
[17] gördiler. ‘Aceb niçün gitmedi, yine geldi? Didiler. Keyfıyyet-i ḥāl
nedür bilmediler. Amma, Ṣulṭan’a ma‘lūm oldı. Ḳayġusuz’un yoldaşları kendüye tābi’ (yār) olmadılar. Ol gün aḫşamı oldı, yine ‘ādet üzre’ çerāġ uyardılar.
Ḳayġusuz durdı, yine ḳapuya vardı, yüz yire urdı. Peymānçe yirine geçdi.
Ṣulṭan buyurdı:
- Bu defā evvelki yoldaşları oturṣun ve ġayrılar ḳalkub Ḳayġusuz’un yanına varub ṭurṣunlar.
Fi’l-ḥāl ḳırḳ (nefer) kimesne daḫı ḳalḳup Ḳayġusuz’un yanına ṭurdılar.
Pes, ma‘lūm ola ki, Abdāl Mūsā Ṣulṭan’un ḥiẕzmetinde ḫalifeler ve dervīş çok
idi. Beş yüz nefer kimesne, ol āsitāne-i sa’ādete baş ḳorlardı. Ṣabıḳan yoldaş
olanlar, nādim olup, biri-birine bāḳışub eyitdiler:
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- Bilmedük muvafaḳat ḳılmaduḳ yek-dil yek cihet olmadık cümle bir dilden söylemek gerek idi. Şimden ṣoñra ne fāide, ṣon peşimānlık fāide itmez
(imiş ġuṣṣası fāide tā olunca itmez imiş), didiler.
Ṣulṭan Ḳayġusuz’a hāyır-du’ā gülbenk eyledi. Ḳayġusuz Ṣultan ve yanında olanlar, cümle tazarru’ vü niyā z idüb meskenet gösterdiler. Her biri yerlü
yerince geçüb ḳarār itdiler.
Ol gice geçdi. Yarındası, yine ḳurbān idüb pişürdiler. Söviş pūryān ve
birkaç nān ile ṣofraya ḳoyub, virdiler. Ḳayġusuz, Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hazretleri’nüñ elin öpüb, bāḳī ḫalifeleri ve dervīşleri vedā ‘ idüb āsitāne ḳapusından ṭaşra çıḳdılar. (yine) ol ḳavaḳ aġacı dibiñe gelüb oturdılar. Ṭa’ām yidiler,
şükrin didiler. Ellerüñ yudılar ṣoḥbete meşġūl oldılar. Ḳayġusuz Ṣulṭan baş
ḳaldırub eyitdi:
Yārānlar, ne ḫoş çenār ulu çenār, didi. Ol tevābī’leri gibi cümleden
[18] ya’ni bir dilden öṭüb, eyitdiler:
- Ṣulṭan’um, belī güzel çenārdur, didiler. Pes ol vaḳt Ḳayġusuz Baba daḫı
bildi ki, bu yoldaşları kendüye tā bi’dür. Cümlesün yek-dil, yek-cihet olup
biribirine muvāfaḳat ḳıldılar. Göñli ḫoş olub, eyitdi:
- Bu çenārdan bize bir kimesne olsa, çıḳub mive indürse ta’ā m üstüne
ānı tenāvül eylesek? İçlerinden biri hemān ḳalkub dāmeni der-miyān idüb, ol
ḳavaḳ aġacınuñ üzerine çıḳub, iki ayaġın baṣub, iki eliyle bir dalını muḥḳem
tutub, silki-virdi. Fi’l-ḥāl, ḳudret-i Ḫüdā be-velāyet-i evliyā ẓāḥir olub ol ḳavak aġacından ḳırmızı ḳırmızı almalar döküldi. Nice ki, ẕikrolındı.
Ol aġacun dibiñde bir ‘azīm ṣu akardı. Ol almalaruň bir nicesi daḫı ol
ṣuyun içine düşüp, yuvarlanub ol āsitāneye ṭoġrı aḳub gitdi. Ṣulṭan, içerü vahdet-ḥānesinde oturmuş-ıdı. Ḫalīfelerine buyurdı kim
- Bizüm Ḳayġusuz’uñ ‘velāyet almaları’ ṣu-yıla aḳub gelür, tiz ṭutun, tenāvül idelüm. Ḫalīfeler ve dervīş, erenlerün nuṭkın işidüb, her biri sür’ade ṭaşra
çıḳdılar. Ṣu içine baḳdılar, gördiler kim, ‘kırmızı kırmızı almalar ṣu içinde
yüzerler’. Her biri, beşer-onar alma ṭutub Ṣulṭan’a getürdiler, tenāvül eylediler. Ol, bahār eyyāmı idi, mīve faṣlı deġil idi. Görüb işidenler ta’accüb itdiler.
Bu yana Ḳayġusuz Baba, ol almaları ekl idüp, ḫōra geçürdükden ṣoňra
ḳalḳdılar. Cümle tevābi’yla, Mıṣr diyārına toġrı müteveccih (revāne) oldılar.
Bu bābda söz çoḳdur. Eġer Mışır’a gelinceye dek vāḳi olan ḥāli ẕikr olunursa,
ġāyet mufaṣṣal olur. Bāri maḳṣūda varalum: Çün kim Mıṣr Pādişāhı diyārına
geldiler
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[19] Ol vilāyetün keyfiyyet-i ḥālinden ḫaber ṣorub bildiler kim Mıṣr pādişāhınun bir gözi a’mā dur. Baba Ḳayġusuz (hemān) bir gözine penbe kodı,
yanında olan yoldaşları anı böyle görüb hem-cinān ol ḳırḳ kişi daḫı her biri
öyle ḳıldılar. ‘Azm idüb, Dimyād nām ḳasabadan gemilere biñüb Nil deryāsında Bulāḳ-nām isḳeleye geldiler. Gemilerden ṭaşra çıḳdılar. Ḳayġusuz Baba
Ṣulṭan bir merḳebe süvār olub yanında yoldaşları ḳırḳ nefer abdāl, her biri
tennūre-pūş, ‘uryān pā-pürehne, ṭayak omuzlarında alub, Ṭurna ḳatarı biġi dizildiler. Cümlesinüñ bir gözlerinde penbe yapışlu, Mıṣr şehrine Ḳal’a yolın ,
ṭutub gitdiler. Hep görenler ta’accüp itdiler. Meġer kim ol vaḳt (Mışır pādişāhınuñ hāṣ ḳullarından bir Ḥācib) Mıṣr’dan çıḳub Bulāk-nām iskeleye ṭoġrı
‘azm idüb gelürken yolda gördi kim, bir alay adam, ṭurna ḳatarı olmışlar ve
her biri birer tayaġı omuzlarına almışlar, cümlesi pā-pürehne Ḳal’a-i Mıṣr’a
‘azm idüb gelürler. Ol Ḥācib bunları gördi. Cümlesinün hep birer gözlerine
penbe baġlu. Ta’accüb ve teferrüc eyledi. Ol yolun kenārına ṭurdı. Bunlarun
cümlesi ānuñ öninde geçdiler. Hiç birisi ānuñ yüzine baḳmadılar ve her biri
selām virmediler. Hemān her biri kendi ‘āleminde, geçüb gitdiler. Tā kim bunlaruñ cümlesinden ṣoñra Baba Ḳayġusuz’ı gördiler. Bir merḳebe biñmiş ol
daḫı bir gözine penbe yapışdurmış, geldi selām virdi. Ol Ḥācib ‘aleyk alub
eyitdi:
- Lutf u ihsān eyle, saña bir ṣu’ā lim var. Baña cevāb vir, müşkilim ḥal
eyleġil. Baba Ḳayġusuz eyitdi:
- Buyur, benüm oġlum müşkilün Ṣu’āl eyle ‘aḳklumuz irerse saña cevāb
virelüm. Ol Ḥācib eyitdi:
- Ne diyārdan gelürsinüz? Baba Ḳayġusuz eyitdi:
- Teke Vilāyetinden, Abdāl Mūsā Ṣulṭan āsitānesinden. Yine
Yine [20] ol Ḥācib eyitdi: Pes, ma’lūm ḳırḳ nefer kimesne fi’l-cümle saña
tābi’dür. Bu yol ḳenārında ṭurdum, bunlarun cümlesi hep benüm önimden geçdi, hiç biri selām virmedi sebeb nedür? Baba Ḳayġusuz eyitdi:
Bizüm mā-beynimüzde bir kā’ide vardur ‘ādetimüz budur ki, biz selāmı
nevbet ile virürüz. Onlaruñ cümlesi hep nevbetlerini ṣavdılar, nevbet bu gün
benümdür. Anuň-çün saña selām virmediler, biz selām virdük.
Yine ol Hācib eyitdi:
- Bir müşkilüm daḫı kaldı lutfeyle baña anuñ daḫı ma’nāsun beyān eyle.
Ḳayġusuz Baba eyitdi:
- Nedür müşkilün? Söyle, (işidelüm). Hācib eyitdi:
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- Bu deñlü a’māları kanda cem’ eyledün? Hep bir gözlerine penbe yapuşdurmışlar ve hem sen daḫı bir gözine penbe koymışsun sebeb nedür? (Hem)
bu diyara ne içün geldinüz? Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan eyitdi:
- Bizüm bu diyāra gelmekden murādımuz Hacc itmek ve (naṣīb olursa) Ḳa’betu’llāh şerefehāul’lāh ṭarafına gitmek ve bu diyār-ı Mıṣr ki Yūsuf
Peyġamber ṭaḫtıdur, ziyāret idüb bir miḳdār teferrüc itmek niyyet eyledük.
Gözlerimüze anuñ-çün penbe ḳoduḳ ki, zāhir gözimüz yumub, bāṭın gözüni
açmıṣuzdur. Cümle dünyanuñ meta’ından geçüb,’ışḳ u maḥabbet şerbetin dost
elinden içmişüz. Çün kim ol Ḥācib, bu ḫaberlerüñ künhüne irdi Fi’l-ḥāl girü
dönüb Mıṣr pādişāhınuñ ḥuzūruna geldi. Pādişāh ānı hizmete göndermiş idi.
- Ne tiz geldün? Diyü ḫaber ṣordı. Ol Ḥācib eyitdi:
- Ṣulṭan’um, bir kimesneye rast geldüm yanınca ḳırḳ nefer adamı var.
Cümle hep birer gözlerine penbe baġlamışlar. Ṣu’āl eyledüm Teke Vilāyeti’nden, Abdāl Mūsā Ṣulṭan derġāhından gelürüz, diyü cevāb virdiler.
Pādişāh ve vezirler bu ḫaberi işitdiler, ta’accüb itdiler. Biri-birine baḳub
eyitdiler:
- Ol kişi ziyāde ‘ākil vü ‘ārifdür yāḥūd Ġāyetle nādān vü cāḥildür. Ānı
imtiḥān itmek gerekdür.
[21] Bize āñuñ keyfıyyet-i ḥāli ma’lūm ola! Fi’l-vā ki’ ol kişi bir ‘ākil
ü dānā olursa, müşerref ḳılalum ve eġer cāhil olursa, ḥaḳḳından gelelüm. Ve
anda hāżır olanlaruñ her biri-bir dürlü ḳelām söylediler. Vezir eyitdi:
- Ṣulṭan’um, biz ol kimesneyi şöyle imtiḥān iderüz ki, āna bir kimesne
gönderesüñüz. Ānı bunda da’vet ideler, gelüb cümle oturduklarında gerekdür
ki, evvelühā selām evṣtuhā ḳelām āḥiruhā ṭa’ām (ḳelām) muḳteżāsınca (ānlar)
müsāfırlerdür. Gelüb evvel selāmı verdüklerinde (‘izzetle ‘aleyk alub, ānlara yir gösterelüm. (Geçüb oturduklarında) çeşneġīrler ṭa’āmlar getürsünler.
Amma ḳırḳ dāne ḳaşıḳ yondursunlar herbirinüñ ṣapları üçer karışdan ziyāde
ola ve her biri, ol ḳaşıḳlaruñ yuḳaru başından tutub tenāvül ideler. Eġer ānlar ol ṭa’āmı yirler ise, şükrin dirler ise, ‘āriflerdür. Ānlaruñ her biri ‘āḳil ü
ḳāmillerdür, daḫı ma’lūm olur. Eġer ol ḳaşıḳ ile yimezlerse şöyle ḫayrān (u
ser-girān) olub biri-birine baḳışub ḳalurlarsa, cümlesi cāhillerdür. Ṣoñra nice
bilürseñ öyle idesün.
Pes, ol vezirüñ bu sözini ma’ḳul görüb, Mıṣr pādişāhı buyurdı (tiz) añları
da’vet itmek içün adamlar gitdiler ve ḳırḳ dāne ḳaşıḳ daḫı tedāriḳ itdiler. Fi’lḥāl hāżır (düzüldi) hāżır oldı. Her bir ḳaşıḳ ṣapı endāzeden uzun-ıdı. Ol da’vet
itmeğe giden kimesneler geldiler. Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan’ı buldılar, selām virdiler:
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- Sizi pādişāh da’vet eyledi buyuruñ gidelüm, didiler. Baba Ḳayġusuz
eyitdi:
- N’ola, da’vete icābet lāzımdur varalum ol Padişahuñ mübārek cemālün görelüm, ḥāḳ-i pāyine yüz sürelüm. Yanında olan yoldaşlarıyla Padişahuñ
sarāyına vardılar, içerü girdiler. Ṭaht üzerinde oturur. Ṣulṭanı gördiler. Ḳadd-ı
ḥamide ḳılub selām virdiler. Pādişāh bunları göricek ‘izzetle ‘aleyk alup, ḫoş
geldiñüz ṣafā geldiňüz, ḳademler getürdiñüz, diyüb makām-ı ‘ālīsinde
[22] yir gösterdi. Her biri geçdiler ādābıyla oturdılar. Pādişāh buyurdı,
çeşne-ġīrler Ṭa’ām getürdiler. Meydāna simāṭ döşediler. Ol ḳırḳ dāne ṣapı
uzun ḳaşıḳları ḳoydılar. Meġer kim ol vaḳit Padişahuñ sarāyında ‘ulemā ṣulehā vü ‘i‘bād vü zühhād, bunlardan ma’āda Mıṣr Beġlerinden nice beġler daḫı
hāzır olmuşlardı. Niceler daḫı bu ahvāle vāḳıf olub, imtihān ṭārikiyle teferrüc
itmek içün gelmişlerdi. Pes lāzım oldu ki, ol simāṭ üzerine evvel ‘ulemā vü
ṣulehā varub emir ü ġedā vü fuḳārā tenāvül ideler. Ol ḳaşıḳları görüb ta‘accüb
eylediler. Çün kim ellerine aldılar, yuḳaru başından ṭutub ṭoldurdılar. Aġızlarına iletmeġe ḳaṣd idicek, ḳulaḳlarına ḳoġrı giderdi. Bir çāre bulub yiyemediler. ‘Ulemā vü şülehā vü ‘ümerā ol simāṭ üzerinden ḳalḳub, Baba Ḳayġusuz
yoldaşlarıyla oturdılar.
(Ol) ḳırḳ kişinüň yiġirmisi bir tarāfa ve yiġirmisi ḳarṣu tarafa, ḳarṣu biri-birine muḳābil oturdılar. Ol ḳaṣuḳları ellerine aldılar, başından ṭutub doldurdılar. Ḳayġusuz Baba, hemān karṣusında olan yoldaşlarına ‘Balım ṭolusı’
gibi ṣunuvirdi. Ol daḫı elindeki ḳaṣuġ Ḳayġusuz Baba’nun aġzuña virdi. Ana
gördiler, bāḳī yoldaşlar daḫı öyle itdiler. Bu nev’ile ol ṭa’āmı cümle yidiler.
(Şükrün didiler.)
Pādişāh-ıla vezirler bāḳıṣub bunlarun (‘ārifliġün) gördiler ve ba’dehū
simāṭ götürildi şekker şerbedleri içildi. Daḫı söz açıldı. Pādişāh, Ḳayġusuz
Baba’nun keyfıyyet-i ḥālinden ṣu’āl idüb
- (Bu) gözleriñize penbe? niçün ḳoydmuz? Ḳayġusuz Baba eyitdi:
- Ṣulṭanum, bizüm ‘ādetimüz oldur ki, ḳanġı beldeye varduḳda ol vilāyetim pādişāhına mūti‘ oluruz ve her ḳanġı dıraḥt-ı müntehā sāyesinde ḳarār
ḳılduḳsa āña ḫayır-du’ā iderüz.
[23] ḥālā, sizüň taḥt-ı hükümetiñüzde gelüb size tābi’ oluruz. Sāye-i devletünüz de bir kaç gün bu Yūṣuf Peyġamber ṭaḥtını ziyāret eylemek murādumuz idi. Siz, bu dünyāya bir gözle baḳub, biz iki gözle baḳmak revā deġüldür.
Biz daḫı bir gözle baḳaruz. (Anuñ çün gözlerimüze penbeyi yapışdurduk) ki,
tābi’inden olavuz.
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Çün kim Mıṣr pādişāhı Ḳayġusuz Baba’nuñ bu sözlerini işidüb, göňlüňe
bu ḥaḳīḳadlü cevābuñ esīr itdi. Bu söz, gāyedle pādişāha ḫōş geldi Eyitdi:
Şeyḫi takdir Ḫüdā ezel-i lem yezel böyle yazmış ne ki Ḥaḳḳ’dan geldi
ḫoş geldi. Gözleriňüzden penbeyi kalduruñ. Bu Yūsuf Peygamber ṭaḥṭını iki
gözile ziyāret idüñ. Andan Ṣulṭan Ḳayġusuz Baba: (eyitdi):
- (Ṣulṭanum!) Bir “du’ā ” eyleyelüm, siz de “āmin” diyünüz. Tā ki Ḥaḳḳ
Sübhāne ve Ta’ālā (Hazretleri) ḳatında du’āmuz müstecāb ola. Ellerimüzi
yüzlerimüze sürelüm. Gözlerinüzden penbeyi ḳaldıralum. Ḥaḳḳ Ta’ālā Ḥażredleri’nüň ḳudretini müşāhede kılalum’.
Ol sā‘at, Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan iki ellerini semāya ḳaldurub, du‘ā’ ḳılub
Resūlu’llāh Ṣalla’llāhu Ta’ālā Aleyhi vessellem Ḥazretine ve evlādlarını şefi’
getürdi. Ḥaḳḳ Ta’ālā Hazretine münācāt (ve ‘arz-ı ḥācāt) eyledi. Pādişāh daḫı
veziriyle dest-i du’āya el ḳaldurub, “āmin yā Mu’īn” didiler. Ve bu du’āda ḥāzır olan ‘ulemā vü ṣuleḥā va ‘udebā vü zühhād vü mir ü geda her kim var-ısa
“āmin” diyüb Ṣulṭan Ḳayġusuz Baba ol ḳırḳ nefer dervīşānıyla du’āyı tamām
idüb “Sūre-i Seb’ul-Mes̱ānī” vü “Ümmü’l-Ḳur’ān” oḳuyub “Velā’d-dāllīn,
āmīn” diyüb ellerin yüzlerine sürdiler. Ve gözlerinden penbeyi kaldurdılar.
Yüzleri ve gözleri açıldı. Pādişāh daḫı ellerin yüzine sürdi. Ol sā’at Ḥaḳḳ
Ta’ālā’nun avn-ı ‘ināyetiyle (vel evliyānuñ velāyeti-i kerāmātıyla “Padişahuñ
daḫı ol a‘mā gözleri açılub rūşen oldı ve dünyāyı gördi. Gönlüne ilhām-ı Rabbāni vārid olub bildi kim,
[24] Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan (velāyet) kerāmet ṣaḥibi Ehl’ul-lāh’dur. Ve
evliyāya hizmet eylemiş, mürşide irişüb bir pīr olmış, evliyādan ṣafā-nażar u
himmet olmış, ānuñ kim olduġın bildi. Hemān-dem Mıṣr pādişāhı ihtiyārsuz
yirinden ṭurub tahtından aşaġı inüb Baba Ḳayġusuz’un elin öpdi ve ayaklarına
yüzin sürdi. Cān u göñülden muhibbü muhlis olub eyitdi:
- Yā Şeyh, dile benden ne dilerseň! Ol zamā n, Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan bu
şi’ri bünyād idüb çok nesne diledi. Mıṣr pādişāhından:
Söz başında ẕikr idelüm Allah’ı niyāz ile
Cān u göňülden direm lāf deġüldür
Yā İlāhī ḳapuñda birḳaç dileklerüm var
Hele şimdiki halde cengüm var boġaz ile.
On biñ koyun biñ deve beş biñ de ṣu ṣıġırı
Beş biñ tavık biñ ördek daḫı bunca ḳaz ile
Mā-hażar lokmaları dā’im naṣib kıl bize
Uç yüz otuz azmanı yidi biñ öküz ile
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Dāne pirinç zerdeler paça tirid gördiler
Tāze çevirme biryān ḳaba halvā ḳoz ile
On baġçe alma, armud on daḫı her dürlüden
On daḫı şeftalüden zerdālü kirā z ile
Biñ ḳaraoġlan biñ ḳaravaş hizmet-kār
On biñ Rūm maḥbubı, biş biñ Moğol ile
Ḥūri-ṣıfat niġārlar ilikleri āşıkār
Kibrikleri cān alur süḳḳer aġzında ezile
Tabl(u) zurna neferle hażretüňde çalınur
Dā’im müdde’ī görsün ānı ol kör göz ile
Bunca sözi söyledük bize bāḳī kalur yok
Ḳayġusuz’a nażar eylegil bir güler yüz ile
Çün kim Baba Ḳayġusuz bu beyitleri bünyād idüb fi’l-ḥāl Mıṣr pādişāhı
ḥuzūrunda söyledi. Pādişāh) kulak tutub min evle ila-āhir Fi’l-cümle dinledi.
Gördi kim, Baba Ḳayġusuz’un (taleb kılduġı şey ġā yet mübālaġadur, fikr
idüb bu sözlerüñ ḥaḳiḳatine nażar ḳıldı. Bildi kim) Baba Ḳayġusuz’uñ murādı
māl-i dünyā deġüldür. Tutalum bu taleb kılduġı şey ġayretle mübālağadur.
Eyitdüklerün cem’ idüb virilse daḫı neylesün? Bunlar dünyā ṣıfatıdur, bāḳi
ḳalmaz. Hemān maḥabbete bir güler yüze ‘ışḳ olsun. Ḳayġusuz Baba, Ṣulṭan’a
nażarda, bir güler yüz ile didiği dem, Padişahuñ göñli ḫoş oldı. Oturduğı yirde
tebessüm kıldı, buyurdı kim:
- Yā şeyh, şenim bu istedügım şeyleri bizler cümle viıelüm, saña, didi.
Baba Ḳayġusuz eyitdi:
- Pādişāhım, dünyāda murādumuz, Padişahuñ göñli ḫoşluğı ve beden
saġlıġıdur, yoḥsa cihā nda bilinmedük ve görinmedük,
[25] nesne kalmamışdur. Hele şimdiki ḥālde işbu benüm keşkülümi bal
ve yaġile ṭoldurun, daḫı nesne lā zım deġüldür, (diyüb) kendi elün ṣunub belinden bir küçigez keşkül çıkardı ṣunuvirdi. Pādişāh buyurdı Kiler Emiri olan
kimesnelere:
- Aluň, şeyhün keşkülin bal ve yaġ-ıla ṭoldurun, didi. Anlar daḫı gelüb
Baba Ḳayġusuz’un elünden (ol) keşküli alub kiler ḳapusına geldi. Ḳapunuñ
miftāhları eline aldı, ḳapuyı açdı. İçerü girdi. Fikr eyledi kim, bu keşkülüñ içine evvelā bal mı koyam, yoḥsa yaġ mı koyam diyüb, evvel bal koyub üzerine
yaġ koyub virelüm, (didi) pes yaġ küpünün aġzun açub bir kefçe ile bir kaç
kefçe yaġ koyub bakdı gördi ki her koydukça, ol keşkülüñ içinde ġā’ib olurdı.
Ve’l- ḥāṣıl cümle küpleri boşaldub ne deñlü yaġ vā rısa, ol keşkülüñ içine
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koyub ṭoldurmadı. Fikr eyledi, kim bal ile ṭolduram. Bu defa bal fuçılarınun
aġzuñ açub ol kilerüň içinde ne deñlü bal, yaġ varısa cümlesün ol keşkülüñ395
içine koydı. Henüz daḫı nısfına geldi Kiler Emīri bu ḥāle ta’accüb idüb, hayrā
n kaldı. Keşküli anda koyub, geldi. Padişahuñ kulaġına söyledi:
- Pādişāhum, her ne deñlü bal ve yaġ varışa cümlesün koydum, ol keşküli
ṭoldurmadum, didi. Pādişāh eyitdi:
- Var, getür, ol keşküli, erenlerüň nażarında koyub, ‘özr dile, bundan sonra daḫı ne deñlü koysan dolduramazṣun. Hemān vār getür, didi Kiler Emīri ol
keşküli getürdi. Ḳayġusuz Baba’nun nażarında kodı, ‘özr diledi. (Anda) hāżir
olan cem’i vüzerā vü ümerā vü ṣulehā vü ‘ulemā vü fakir her kim varısa görüb
(bu ḥālde) ta’accüb kıldılar. “Ḳayġusuz Baba gerçek erdür” didiler ve küllī
hep yirleründen ṭurub
[26] ellerin öpüb, ayaklarına yüzlerin sürdiler. Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan ol
vakt yirinden ṭurub, pā dişā hı selā mlayub vedā ’ eyledi. Saray ḳapusında
(ṭaşra) çıkub yoldaşlarıyla yüridiler. Eski Mıṣr didikleri yire, Nil deryāsı kenā
rında gelüb oturdılar. (Ol keşküli meydāna getürdiler. Ḳırḳ nefer kimesne ḳırḳ
güne deġüñ) ol keşkülüñ balın ve yaġın yidiler, henüz bir zerre eksilmedi.
Böylece ḳırḳ gün bu tarafda Padişahuñ gönline ilhām gelüb Baba Ḳayġusuz’un Nil kenārında sākin olduġın bilüb fi’l-ḥāl buyurdı:
- Ol yire bir Ḳaṣr-ı ālī biñā eyleyüň. Mühendislere söyleyüň Ḳaraf tağından ṭaşlar kesüb getürsünler.
Ol yire bir ‘ālī Ḳaṣr biñā eylediler. Adını “Ḳaṣrü’l-’ayn” kıldılar. Ḥālā
Mıṣr diyārında Ḳaṣrü’l-‘ayn dirler, meşhūrdur. Her dem Mıṣr Beġleri gelürler,
anda sākin olub, teferrüc kılurlar. Kātibü’l-ḥurūf daḫı vardur. Mıṣr Padişahuñun Baba Ḳayġusuz içün biñā eyledüği Ḳaṣrı görüb bu mahalde tahrīr ü
takrir eyledi. Ol, Ḳaṣrü’l-‘ayn sūretidür ki iki kubbedür. Kim, biribirinden
içerüdür. Bir kubbesinün vāsi‘liği şol deñlüdür kim ḳapudan dibe varınca elli
dört kademdür. Bir köşesinden bir köşesine yetmiş beş kademdür. Yiġirmi
revzenesi var. Bunlardan ma’ādā üç ulu revzeneler vardur. Teymür münakkaş
kanatlu on iki dā ne tolap var. İçinde cümle müzeyyen vü (müzehheb) vü
münaḳḳaş ve (bir) kiler tamı karār üzerinde teymür zenciriyle aṣılu kandilleri
yanar. Daḫı Ṣulṭan Seyyid Bāttāl Gāzī’nün bir ayak çizmesi (var). Ol daḫı
zencīr ile aṣılu. Ululığı şöyledür kim, bir kişi ol çizmenüñ içine girse sıġar. Ve
bir balık bedeni var Nil deryā sından çıkdığı zamānıyla ta’aacüb içün ānı daḫı
asakomışlar. Ol kandilüñ mukā belesinde kubbenüñ orta yirinde,
[27] bir beyaż mermer (ṭaş, amūd dikilmişdür. Ānuñ dibinde) ṭaşdan ṭaşar
mis̱ ālinde çep-çevre yonulmış, içinde anuň altı dā ne balık yazılmış bulād kalemle ve üstā dā ne ḳazılmış. Ānun kurbunda bir siyāh ṭaşdan, dibek mis̱ ālinde
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üstād kavlince dört kuplu ḳazġan gibi düzmişler, çok zaḥmetler çeküb ḫoş
üstādā ne ḳazmışlar. Vāsi’ligi on karış. Anuň içinde güller ile şekkeri korlar
üzerine Nil-i mübārek ṣuyundan getürüb, dökerler. A‘lā şerbet olur. Ḳayġusuz
Baba (Ṣultan) anda iki dāne ulu ḳaṣuklar yādigār komışdur. Ānlarunla ol şerbetden içerler. Teberrük içün ıṣṣı günlerde sākīlük iderler. Ol kubbenüñ kıble
tarafına bir mihrāb yazılmış, a’lā münakkaş, lācüverdīyle hatlar yazılmış ve
ol mihrābuñ iki tarafına iki dāne ezzāk ‘amūdlar dikilmiş ve daḫı ol kubbenüñ
çevre etrafında sekiz dāne münakkaş direkler arkun komışlar ve ol direklerde ḳırḳ dāne teymür halkalar berkitmişler kandil asmak içün ve ol kubbenüñ
çevre etrāfı hep müzeyyen ve müzehhebdür. Ṣulṭan Selim Hazretleri gelüb bir
müddet sākin olmış, bir köşesinde ol oturduğı yire bir ‘ālī ṣuffa bağlamışdur.
Seccāde vü rahle ile Muṣhaf komışlar yanında ‘alem dikilüb turur. Kendi mübārek eliyle yine tirkeşinden yedi dā ne ok atmış oturduğı yirden (Kubbenüñ)
yukarusında sançılup durur. Ol mihrabuñ öniñde bir ḳadırġa başı müzeyyen ü
müzehheb aṣılubdur, daḫı ol kubbe ḳapusından içerü girdükde iki cānibiñde
iki dāne beyāz mermer direklerden ser-tekye mis̱ ālinde cehār kuşe (yukarıṣu)
müdevver adam başı şeklinde iki seng daḫı canı bek yazılmış, Dımışk! Bulād
Kalemle hūbrūşen ḳazılmış ḳapu üzerinde tarihi:
‘seb’u s̱ emāne miye Rabiü’1-ā hir’435/1’ Yevmü’l-erba’a küll-i yevmü’l-elf ve elerā hüm masraf yazılıdur. Bu ẕikr olunan Kubbenüñ içerüsi cümle mermer ṭaşlarla döşenmiştür. Her gün biñ dirhem masraf harcanṣun. Ḳapu
karṣuṣunda olan
[28] revze öninde medfūn ‘Alī Mest Baba dirler bu ‘azīz, Ṣulṭan Selim
Hān-ıla gelmiş, merḥūm olmış, anda defn eylemişler ve ol ẕikrolunan ālī kubbenüñ ḳapusı ḳarşusında bir ḳubbe daḫı yapılmış, biribirine muttasıl iki ḳubbe
olmışdur. Anuñ içinde ḳırḳ ayaḳ süllem bünyād itmişler. Ḳubbe-i ālī üzerinde
on dāne pencere bünyād idüp revzenelerden Nil deryāsı temāşā olunur. Çevre
etrāfı murġ-zār vü sebze- zārdur. Uki ḥadiḳa-i baġ bostān u gül ü gülistāndur.
İçinde enva’i şükūfeler ve ḥūb ki, eşcār ḫurma aġacıdur ki, Medine ḥurmasıdur. Ve teymür hindi aġacı ve firenk yemişi aġacıdur kim, ol vilāyetüñ inciri
oldur, içinde çekirdeği olmaz. Aġacun bedeninde biter. Bir-iki yüz dānesi bir
yire cemi’ olub, meselā tesbih dizilmiş gibi biribirine muttasıl ‘Arablar anuň
vaktında çıkarlar, her biri minnet ider. Kemālün bulunca, üzerine aġ kurarlar,
kuşlardan ṣaḳunurlar. Ġāyet leziz olur ve andan mā‘adā muz aġacı vardur ki,
her bir yaprağı uzunluğı yidi ḳarış ve eni üç ḳarış olur.
“Ḳātibü’l-ḥurūf’, naḳlider ki;
-Bir gün bārān olub bir yaprağı altında oturdum, baña yaġmur ṭokınmadı
dir. Ve anuñ mīvesi ḥıyār mis̱ālinde, ol yapraġun dibiñde zuhūr ider. Uzunluğı
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bir ḳarış ḳadar var. Anuñ daḫı içinde çekirdeġi yok. Kabuġı üç-dört terek olur.
Hemān ol tereḳlerüñ yukaru başından tutub çekerler, tā aşağı varınca ṣoyılur.
Bıçak lāzım deġül, ṣakız gibi çiynerler. Ammā şöyle leziz olur ki şekker mukābilinde, vasfa gelmez.
Daḫı bunlardan mā’adā , ol baġçenüñ içinde firenk inciri olur. Anuñ daḫı
her bir yapraġı meselā Mevlevīler külāhına benzer. Butraklu ve hem yaṣṣı,
biribiri üzerine arḳurı biter. Ṣāfī yapraḳ. Anuñ aġacı ādem boyunca [29] ve
daha ziyādece olur. Bu ẕikr olunan mīveler, cümle ol ḥadīḳalaruñ içinde mevcuddur.
Bir a’lā ṣu kuyusı vardur üzerine dōlāb atmışlar, ol baġçeleri ṣuvarmak
içün, temmuz ayında her gün öküzler ḳoşub ol ḳuyıdan variller ile ṣu çeker.
Üç dāne ḳapu olur. Teymür ḳapulardır. Biribirinden içerü muhkem çevre etrāfı
ḳal’a gibi. Nil deryāsınuñ ḳenārında yapmışlar. Eski Mıṣr kurbuñda “Ummü’lĠayā” altında her sene ṣu kesimi oldukda ‘azīm cem’iyyet olur. Mıṣr ḥalḳı
cümle anda gelürler, ṭaşra ḳuyu öninde üç ulu ceviz ağaçları bitmişdür ki, her
biri üç dāne ādem el ele virüb ḳucaḳlasalar, kolları irüşmez. Şöyle ḳalundur ve
her aġacun dibine ‘ālā ṣofalar ve mu’teber şekiller yapmışlar muḳābelesi olub
at meydānı olur. Beġler gelürler, her gün ol sekīlerüñ üzerine oṭurub muṣahābet iderler. Mıṣr cündileri at segirdürler cirid oynarlar. Ve ol şekīler üzerinde
aṣma üzümleri vaḳtında üzümleri bitüp, ṣalkım olur. Servi aġaçları, ol sekilerüñ öninde maṭbāḥ yapmışlar.
Nefs-i Mıṣr’da, otuz iki sancak Beġi vardur. Ve her Beġüň ṭaşra bir kāşifi vardur. Bunlaruñ üzerine nāẓır Beġleridür ki, Mıṣr pādişāhıdur. Yūṣuf
Peyġamber tahtında oṭurub hükümet ider. Ve ol Beġlerüñ her biri bir gün gelirler anda şohbet iderler.
Ḳayġusuz Baba Ṣultan tevābi’iyle bir müddet ol Ḳaṣr’da sākīn olub,
ba’dehū Hacc niyyetine Mıṣr’dan çıkub, ol ḳırḳ nefer yoldaşlarıyla Beytu’l-lāh
tarafına müteveccih revāne oldılar. Ḳānūnu ḳā’ide oldur ki, huccāc-ı Müslimīn ġayrisi cem’ olur Mıṣr’dan mahfel-i şerif çıkub Emīr-i Hacc ile ma’ān
gice yürüdiler. Ṣabāḥ olduḳda ḳonarlar ṣabāḥ, ta’ām pişirüb tenāvül idüb, bir
mikdār istirahāt iderler. Aḫşam olıcak yine ḳalḳub giderler. Amma Ḳayġusuz Baba Hacc mevsiminden muḳaddem mīr-i Ḥacc ile ġitmeġe baḳmayub
Mıṣr’dan çıḳub yoldaşlarıyla gündüz giderler, aḫşam olıcak ḳonarlardı.
[30] Hikmet-i Ḫüdā , velāyet-i evliyā ẓāhir olub, her gün bir şehre irüşüb
her biri tābnāk, yorġun ṣabāḥ-aḫşam olınca yürürlerdi. Çün kim aḫşam olurdı,
ıraḳdan baḳub görürlerdi, bir şehr-i mu’azzam önlerinde peydā olur idi. Her
biri parṣa idüb, ol şehrden nafaka alub ve dürlü levāzımlaruñ görürlerdi. Bir
menzilde rahat olub, ol gice ṣabāḥa değin dinlenürlerdi. ‘Ale’s-seḥer ḳalḳub
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her biri uyḳudan bī-dār olub, gözin açub, baḳub görürlerdi ki, ol yatdukları
yir, Ṣaḥrā-yı berr ü beyābān’dur. Ne şehr var, ne bāzār var! Hemān şöyle bir
ısṣuz-ṣuṣuz yirdür. Ve āḫır ta’accüb iderlerdi. Yine aḫşam olınca giderlerdi.
Yine karşılarında bir şehir görinür ve şādmān olub her biri ol şehrden bāzārlıklarını iderlerdi. Ol gice yatub, istirāhat eyleyüb, ṣabāḥ ḳalkub giderlerdi.
Bu minvāl üzere tamām ḳırk gün yol yürüyüb Beytu’l-lāh’a geldiler. Sākin
oldılar. Tā kim Hacc vakti irişdi. Cemī‘-i etrafdan Hüccāc-ı Müslimīn geldiler.
Ka’be şehrinde cem’ oldılar. Şam’dan ve Yemen’den ve Mıṣr diyārından mahfillerle Emīr-i Haclar ṭabl-ḫānelerle gelüb ‘Arefe güni “Ka’be-i Şerifden daḫı
mahfıl-i şerifle çıkub Arafāt’a varub Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan daḫı yoldaşlarıyla maḥfelleri ile Cebel-i Arafāt’a çıkub “Vakfe’ye” durdılar. Ol gün aḫşama
deġin süvāri vü piyāde cümle ‘Kıble’ye müteveccih olub;
“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” diyüb taleb iderlerdi.
HakkTaa’lā Hażretine du’ā vü münācāt idüb ‘arz-ı hācāt iderlerdi. Çün
kim aḫşam irişdi. Şems mağribe gurūb itdükde “Ka’be kādısı ve şerif du’asenā ḳılub el yüze sürdiler. Daḫı makreme salub destūr virdiler. Yemen mīr-i
hāccı vü Mısr u Şam mir-i hāclan tabl-hānelerün çalub, ol mahalde buyurdular
‘Kıble’ tarafına yüridiler.
[31] Millerinden çıkub bakmayub biribirine sür’atle Müzdelife nām
menzile gelüb ol gice anda sākin olub aḫşam ve yatṣu namāzun birlikte edā
ḳıldılar. Ḳum içinde her biri yiġirmi bir ṭaş Cemre ṭaş devşürdiler. ‘Ale’s-ṣabāḥ ḳalkub, Minā bāzārına gelüb yolda İsmāil Peygamber ’Aleyhi’s-selām
Hazretleri İblis’e ṭaş atduġı yire uġradılar. Üç mil yapılmış (ıdı) Yedi defa
Şeytān-’aleyhi’l-lā’ne gelüb anda İsmā’il Peyġamberr’e iġvā virmiş idi. Ve
Hażret-i İsmā’il üç defā Şeytān’a cemre ṭaşın atmış idi. Şimdi ḥācılar anuñçün
ṭaş (atarlar, cemre ṭaş dirler. Ḳānūñ ve ḳāide üzerine her mīlün dibinde yedişer
ṭaş atub Minā didükleri menzilde Ḳurbān eylediler. Andan ḳalkub Mekke-i
Mükerreme’ye geldiler, tavaf eylediler. İbrāhim Peygamber’ün makamında
tavāf namā zun ḳılub , Ṣafā vü Merve’yi tavaf idüb ‘Āb-ı Zemzem’den ṣu içüb
‘Umre getürüb her ḥācat kabūl olan yirlerde münācāt, (du‘ā vü senā ) ḳılub
(cem‘-i Hacc erḳānuñ yirine getürdükden ṣonra yoldaşlarıyla ḳalkub Mekke-i
Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye geldiler. Ravza-i Mutahhara-i Resūlu’llāh (Ṣalla’l-lā hü ta’alā ‘aleyhi ve’s-se’l-lemi) ziyā ret ḳıldılar. Bir kaç gün
sākin oldılar.
Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan Hazretleri cūşa gelüb, bu beyitleri söyledi. (cem‘-i
yārānlar işidüb dinlediler.)
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GEVHER-NĀME-İ BABA ḲAYĠUSUZ ṢULṬAN
(Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün)
		
		

Es-selâm iy dürr-i deryâ-yı cemâl
Es-selâm iy âfıtâb-ı bî-zevâl

		
		

Es-selâm iy heşt-i cennet-i naîm
Es-selâm iy bâg-ı erzân-ı nihâl

		
		

İy sıfatun Kulhü va’llâhu Ahad
Her dem içinde kâdirsün her sâ’ât

		
		

Cümle sırrı sen bilürsin ey Kadîr
Bî-şerîksin bî-misâlsin bî-nazîr

		
		

Cümle sensün mu‘teber ü ihtisâr
Ol ki sensüzdür fişâr-ender-fişâr

		
		

Cümle sensün âşikâre vü nihân
Yirde gökde cümle sensün cisme cân

		
		

Senden özge cümlenün hîç cânı yok
Pür-Kemâlsün kudretün noksânı yok

		
		

Mâlikü’l-mülksin kadîm-i lem-yezâl
Mahlûkun Hâlikısensün Zū’l-celâl

		
		

Değme bir zerrede bin dürlü ‘acab
Sen bilürsin sen kılursun iy Çalab

		
		

Kim ‘akıllar mât u ser-gerdân dürur
Bü’l-‘aceb kim kudretün andandurur

		
		

Pâdişâhsun bî-sipâhî bî-vezir
Kalmışa hem yine sensün dest-gîr

		
		

Söz öküşdür kendü hâlüm söylerem
Derdimi vasf u hikâyeteylerem

		
		

Kim bu tenüm yogiken ben cân idüm
Katre degül ezelî ‘ummân idüm

		
		

Ol ‘âlemde bu Âdem olmazıdı
Ay u güneş togmazıdı

		
		

Birlik idi olamazdı ayrulık
Yogıdı ölmek dirilmek sayrulık
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Dahı yirler kân-ı ma’dende idi
Katre varı külli ‘ummânda idi

		
		

‘Arş u ferş ü gâv u mâhî yogıdı
Cümle varlık hemân ol Allah’ıdı

		
		

Hem ol demde biz dahı anda-y-ıduk
Ol ‘âlemde bile cevlânda-y-ıduk

		
		

Diledi kim sânî‘-i Perverdigâr
Kendi kudretini ide âşikâr

		
		

Mevce geldi çün o deryâ kıldı cûş
Mevcile beni kenâre saldı uş

		
		

Deryâ-y-ıdı katre oldı menzilüm
Bu-y-ıdı bu hâl içinde müşkilüm

		
		

Mevc içinde taşra düşdi bir gûher
Öyle gevher kim visâl-i mu‘teber

		
		

Çūnki gevher taşra düşdi deryâdan
Vuslat u fürkât ayırdı ortadan

		
		

Ol gühere bunca zamân Tanrılık
Eyleyüben kendüsi oldı ‘âşık

		
		

‘Işkun dahıbünyâdı andan durur
‘Işk varâkı hem o dîvândan durur

		
		

Asl-ı hikmet ol bir güherden durur
Gevher aslı yine ol kândan durur

		
		

Ol gûherden oldı bu cümle ‘âlem
Ne kim vardur yir ü gök levh-i kalem

		
		

Yidi yıldız hem ol gevherden durur
Gevher aslı hem ol birden durur

		
		

Andan oldı enbiyâ vü evliyâ
Birlik olur karışıcak su suya

		
		

Toprak aslı yine toprakdan durur
Cümle varlık hemân ol hâkdan durur

		
		

Ol güherün bir adı Mahmûd idi
Baht içinde tâli‘-i mes‘ûd idi
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Ol güher âdem tonını ihtiyâr
Eyleyüben hem adem kıldı karâr

		
		

Âdemi gevhere sadef eyledi
Ya’ni bu mülke müşerref eyledi

		
		

Sadef içinde murâdum dür durur
Dürrü sadef Hak katında bir durur

		
		

Dürrü sadef yine ma’dende biter
Aslı birdür yine bir kânda biter

		
		

Su dilersen bardaga kılma nazâr
Bardag içinde suyı kıl ihtiyâr

		
		

Cümle bir çeşme suyıdur iy velî
Tutalum bardak küçükdür yâ ulı

		
		

Külli suyun aslı birdür iy ‘aziz
Su temizdür bardagı eyle temîz

		
		

Ger değülsen sen bu hikmetden gâfil
Gâfil olma yol içinde iy ‘âkıl

		

Ehl-i tevhîd ol ki cânun şâd ola
Şâgird olan ‘âkıbet üstâd ola

		
		

Ol gûherden oldı Muhammed cânı
Anun içün tutdı cümle cihânı

		
		

Anun içün oldı cihân gülsitân
‘Ûd u sandal serv ü Tûbâ erguvân

		
		

Hûr u cennet vahş u tuyûr ‘akl u cân
Ol güherdür cümlenün aslı hemân

		
		

Cümle anun ‘ışkına kıldı karâr
İhtiyâr oldur kamudan ihtiyar

		
		

Bu-y-ıdı vasf-ı hâlüm söylerem
Ânı kim gördüm hikâyeteylerem

		
		

Her ne ‘ilm üstâddan gördüm ise
‘Akl içinde her neye irdüm ise

		
		

Nazm kıldum bir dâsitân eyledüm
Bu-y-ıdı şikeşte-beste söyledüm

[34]
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Benefşeyi nergise kıldum visâl
Tûtinün önine koymışam şeker

		
		

Goncenün yüzinden açdum perdeyi
Güneş ile bile görmişem ayı

		
		

Nestireni göge burka’ eyledüm
Gülşeni bülbüle otag eyledüm

		
		

Ben fakîrem kuş dilinden anlaman
Tûtiye şekker gerek hârda samân

		
		

Ne eksen anı bitürür çekirdek
Tavuk yumurtasından çıkmaz ördek

		
		

Şahbâz yavrusı yine şahbâz olur
Hümânun hümâ vü bâzun bâz olur

		
		

Dervîşem ben Mustafâ kıldı nazar
Hem anun bahşâyışıdur bu haber

		
		

Yohsa ben kendü hâlümi anlaram
Sözünü hemân yirinde banlaram

		
		

‘Âşık-isen Kaygusuz Abdâl gibi
Sana bir hırka hemân bir şâl gibi

		

Anı ko kim Mustafâ murdâr didi
Anı koyana erenler er didi

		
		

Tekebbürlik eyleyen merdûd olur
Nitekim şeytân gibi bî-dîn olur

		
		

Yol içinde alçaga koy menzilün
Tâ ki hâll olmak dilersen müşkilün

		
		

Meskenet topragına her dem yüzin
Süre gör kim tâ bilesün kendüzin

		
		

Toprak olmayınca gevher olmadı
Topraga düşen güherler solmadı

		
		

Toprak ol toprak gibi teslîm ü cûd
Cümle ‘âlem topraga kıldı sücûd

		
		

Evliyâyı bil ki benzün solmaya
Hîç mukallidler Müselmân olmaya

[35]
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Evliyâ oldı delil ü bürhânum
İnsan-ı kâmilde buldum Sultânum

		
		

Yidi gün yidi gice ol nâ-tüvân
Bekledi peygamberün kabrün hemân

		
		

Bu nasîbi anda sundılar ana
Hem didiler adına Gevher-nümâ

		
		

Tâze gülden desteler çîn eyledüm
Her nefesi bûy-ı miskin eyledüm

		
		

Kıymetin bilür anun sarrâf olan
Gıll u gışdan kalbi dâ’im sâf ola

		
		

Gevher-nâme bunda hatm oldı tamâm
Vir Resûl’ün rûhına yüz bin selâm

Çün kim Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan Medīne-i Münevvere vü Ravza-i Mutahara’da yidi gün yidi gice sāḳin olub bu Gevher-nāmeyi, deryā-yı mevcūda ġavvāṣ olub zuhūra getürüb, anda hāżır olan, işitdiler. Nüsha alub, andan
ḳalḳub ve Cennetü’l-bākī’de olan şühedaları ziyāret idüb, yoldaşlarıyla menzil ü merāhil kaş’idüb minvāl-i muḥarrer üzre Kal‘a-yı Dımışk’a geldiler.
Hazret-i Resūl [36] ṣallall ū Ta’ālā ‘Aleyhi Vessellem gelmişdür, bir Şam
şehrine girmemişdür. Biz daḫı girmeyelüm diyü ol ḳırḳ nefer yoldaşlarıyla
şehre girmeyüb, yanından geçüb-gitdiler Ḳuṭayfa nām menzile geldiler. Andan Ḳarye-i Nīk’e vü Ḳal‘a-i Humūş’a geldiler. Bir ḳapudan girüb bir ḳapusından çıkdılar. al‘a-i Humūs ki, Ḥālid biñ Velīd vü Baba-yı ‘Amr anda yaturlardı, medfūn olmışlaıdı. Ziyāret kıldılar. Andan Ḳal’a-i Hamā’ya geldiler.
‘Aṣī ṣu üzerine konub oturdılar. Bir mikdār şohbet itdiler.
Muḥammedi ṭōlābı gördiler kal’aya ṣu çıkarurdı. Feryād u figān ile şöyleki) anuñ inildisi ve zārılıġı, bir günlük yoldan gelürdi. Baba Ḳayġusuz Sultan
mütāla’a ḳılub, bir zamān nażar ḳılub, bir zamān hayrān oldı, ānuñ zarılıġun
işidüp gayetle ta’accüb kıldı. Göňli cūşa geldi. Bu Ḳaṣide’yi o anda okıdı ol
ṭōlābuñ adına Muḥammedi ṭōlāb’ı dirler idi. Anuñ içün ġāyet ulu ve hem yüce
aġaçlı, aġır ṭōlāb idi. Ḥamā Ḳal’ası yüksek ḳal’a idi. Anuñ içine ṣu çıkarmak
içün bir üstād anı yapdı. Çok zahmet çekmiş idi. Ṣu üzerine kurdılar dönmedi.
Meġer kim, ol ṭōlābı düzen üstād Freng kavminden idi Naṣarā idi. Melūl ü
maḥzūn olup, ol ṭōlābuñ dönmedüġine ḥāṭırı münkesir oldı.
“Hażret-i ‘İsā biñ Meryem hürmetine dön diyü ol tōlāba and virdi, tōlāb
dönmedi. Hażret-i Dāvūd hürmetine dön” didi, yine dönmedi.
“Hażret-i Mnhammed Mustafā hürmetine dön” didi,
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[37] hemān-dem ol ṭōlāb ṭurduġı yirden hareket idüb, ṣu üzerinde dönmeġe başladı. Aġır ṭōlāb olmaġ-ıla zārī ḳılub inledi. Üstadı görüb şād oldı.
Göñli gözi açıldı ṣafā eyledi. Bildi kim Muḥammed dīni kutludur ol vakt ikrār
idüb
“kelime-i şahādet” getürdi, müslimān olub’ ol ṭōlābā bunun adı
“Muḥammedî Ṭōlāb kaldı.
Bu ḫaberler etrāf [u] ‘āleme meşhūr oldı. Nice kimesneler ānı görüb gelürlerdi. Ol ṭōlābun fān u zārī inildisi ādamüñ kalbiñe te’ṣīr iderdi. Ol vilāyetüñ ḫalḳı rahat birle yatub ġice uykusın uyumazlardı. Gerçi ‘ālemden seyrān
u teferrücġāh çokdur velākin bunun gibi heybetlū ṭōlāb yokdur. Ve bu ḥāl ki
āsmāna (çıkmışdur) şerhi dile gelmez, mümkin deġildür, Va’llā hu’l-ālem:
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KAṢĪDE-İ ṬŌLĀB

(Min-Kelām-ı Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan Ḳaddesa’l-lāh)
		

Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Fe‘ūlün

		
		

Su’âl itdüm bugün ben bir dȏlâba
Didüm niçün sürersin yüz bu âba

		
		

Neden bagrun delükdür gözlerün yaş
Sebeb nedür sataşdun bu ‘itaba

		
		

Kararun yok gice gündüz dönersün
Dökersin dertlü gözlerden hūn-âbe

		
		

Elif-kaddün bükilmiş çenge dönmiş
İnildüni düzeltmişsün rebâba

		
		

Gözün yaşı revân oldı seher-gâh
Giceler varmadun bir lahza hâba

		
		

Niçün feryâdıla zârî kılursın
Meger derdün senün gelmez hisâba

		
		

İnildünden delindi derdlü bağrun
Figânundan ciğer döndi kebâba

		

Nice habervirdi sana bu devrân
Ki derdün defteri sıgmaz kitâba

		
		

Ne cevr itdi sana bu çarh-ı gaddâr
Ki devr içre düşüpsen bu ‘itâba

		
		

Duhânundan boyandı göge gökler
Firâkundan kara yirler türâbâ

		
		

Su’âl itdüm tȏlâbun döndüginden
Dönüben çün tolâb geldi cevâbâ

[38]
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		CEVÂB-DÂDEN-İ TOLÂB
BABA KAYGUSUZ SULTÂN
		
		

Tolâb eydür eyâ çeşmüm çerâgı
İşidmege cevâbum aç kulagı

		
		

Benüm budur sorarsan ser-güzeştüm
Ki ben yaylarıdum bir yüce tagı

		
		

İrişmezdi boyuma altmış arşun
Belüme dahı on âdem kucagı

		
		

Geçürmişdüm serâdan göklerümi
Ŝüreyyâya yitürmişdüm budâgı

		
		

Tokuz ay derneşüb bin dürlü kuşlar
Budagumda tutarlardı otagı

		
		

Öterdi tûti (vü) kumrî vü dürrâc
Geçürdüm bir zamân bu niçe çagı

		
		

Hevâ murg-ı kebûter bagun gezerken
Örülmiş ‘ömrı kuşunun tuzagı

		
		

Kazâ irdi meger dest-i kaderden
Ki bir şahs irişüb çaldı bıçagı

		
		

Yıkılub yatdum ol dem yüzüm üzre
Kırıldı kalmadı budum budagı

		
		

Delüb boyuma takdılar kemendi
Sürüdiler tolandum her sokagı

		
		

Nice müddet sokaklarda yüzime
Gelüp geçen basarlardı ayagı

		
		

Yidi Eyyûb veş bagrumı kurtlar
Ciger kanun döker çeşmüm kapagı

		
		

Zekeriyyâ gibi biçüb belümden
Tolâb içün düzeltdiler yaragı

		

Temür mıhlar dokunub yüregüme
Kazâ desti-y-ile çarhun çomagı

		
		

Dolâb oldum gice gündüz dönerem
Su üstinde tutar oldum otagı

[39]
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İnilerem dün [ü] gün dost diyüben
Gözüm yaşı sular bûstânı bagı

		
		

Kime dōst oldı devrân bu cihânda
Ki sonra olmadı anunla bagı

		
		

Felek kime tadurdı bir kaşık bal
Ki sunucı sunar tas-ıla agı

		
		

Süleymân’un sürerdi tahtına yil
Kara topraga koymışdur yatagı

		
		

Sikender(dür) ki cihânı Kâf-ber-Kâf
Tutub hükmine sürerdi yasagı

		
		

Girüb zulmetde ister âb-ı hayvân
Tolu zehr ile sundılar bayagı

		
		

Cihânda varlıgı başdan başa hep
Fenâ yurdı durur mihnet ocagı

		
		

Kanı Rüstem kanı Hüsrev kanı Sâm
Belürmez birinün ucı bucagı

		
		

Bekâ yurdı degüldür ki bekâsun
Fenâ ehli tutar bunda otagı

		
		

Bu dünyâ bir büyūtü’l-‘Ankebūt’dur
Pes oldı mekeslerün tuzagı

		
		

Olublar Gaybî bunda tekye kılan
Hakk’un fazlı durur ancak tayagı

		
		

Sabır seccâdesin altına salmış
Tükeliden kuşanmışdur kuşagı

		
		

Sözüni Kaygusuz ârife söyle
Ne bilsün şekkeri tana buzagı

Çün kim Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan, ol ṭōlāb üzerine bu ḳaṣīdeyi söyledi,
tamām eyledi. İşitdiler, ta‘accüb ḳıldılar ve her biri nüsḫaṣun aldılar.
[40]Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan [40] daḫı kendü yoldaşlarıyla Ḥamā şehrinden ḳalkub Ḳarye-i Seyhūn’a andan Mu‘arra (?)Ḳalası’na geldiler ve Menzil-i
merātıb’a andan ḫāne-i Nevmer didükleri yirde bir gice yatub, yarındaşı(?)
Haleb şehrine geldiler. Ulu Cāmi‘in ḥavlısı ortasında bir gök mermer direk
vardur anı;
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‘Baṣra şehrinden Hażret-i ‘Alī Kerrema’l-lā hü Vechehu atmışdur’, diyü
rivāyet iderler. Ol diregün üzerinde,
‘Ḥünkār Ḥācı Bektāş-ı Velīyü’l- Ḫorasānī Ḳaddesa’l-lāhü Sırrāhu’l ‘aziz
kendü mübārek eliyle bir ṭaş koymışlar. Bir zamān ola gelüb indürevüz’, buyurmışdur.
Amma ol ṭaṣun yüksekliġi; yukaru üç adam boyunca var. Ḳayġusuz Baba
anı ziyāret idüb Mankūsā ḳapusında ṭaşra Aḳyol’da Ṣulṭan Baba Bayram Hazretlerine geldiler, ziyāret ḳıldılar. Birkaç gün sākin oldılar.
Andan daḫı ḳalkub, ‘uzzāz-ı Kilis iline geldiler. Dāvūd Peygamber’ün
ḳabrin ziyāret itdiler. Anda daḫı bir-iki gün ḳaldılar. Andan ḳalkup birkaç gün
yol yüridiler, Ayıntab şehrine geldiler. Andan Fırat ṣuyı üzerine gelüb Biñcek
nām iskeleye geldiler. Ḳalkub ṣu gibi cānib-i Irak’a aḳdılar. Menzil-be-menzil
tā kim, Bağdad şehrine geldiler. Burc-ı evliyādur. Ḳayġusuz Baba yoldaşlarıyla bir müddet sakin olup Bağdat şehrin (ḫoş) teferrüc itdiler. Anda (olan) evliyāları ziyā ret kıldılar. Bağdad’un ḳal’ası dibüñden Dicle ırmaġun Cisr’den
geçdiler. Ki otuz iki gemi üzerine köpri eylemişler. Şāt ṣuyundan geçüb, Ḥille
şehrine geldiler. Fırat ṣuyun daḫı Cisre’den geçüb ol daḫı otuz iki gemi üzerine
[41] köpri olmışdur. Mescid-i Şems ve Ẕülkif Peyġamberi ziyāret idüb,
andan Kūfe şehrine geldiler. Mescid-i ‘Ali’yi ziyā ret kıldılar. Mülcemoğlı, ol
mescid’de Ḥażret-i ‘Ali’yi şehīd eylemiş idi. Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan yoldaşlarıyla namaz ḳılub, ḫatm oḳuyub, -savābın Ḥażret-i İmām ‘Alī’ye bağışladılar- du’ā-senā ḳılub andan ḳalkub Necef deryāsına Ḥażret-i imām ‘Alī’yi ziyā
ret kıldılar. Ḳal’a-i Necef’ de, Hażret-i Ādem safıyu’l-lāh ve Ḥażret-i Nūḥ,
neciyü’l-imām ‘Ali veliyü’llah ol Necef Kal’ası’nda medfun olmışlardı ziyāret
idüb Berr-i Mecnūn didükleri ḳumlık, ısṣuzlık ṣuṣuzlık yirden geçüb Kerbelā
’ya geldiler. Anda bir ḳum tepesi vardur. Ḥālā aña, Zıllu’s-Selām dirler. Ol
ḳum tepesi üzerinde ḳazġan kaynadub İmām Hüseyn İbn-i ‘Alī Kerrema’l-lāhu Vechehū Hażrederün ziyāret kıldılar. Yoldaşlarıyla ba’dehū Ḳayġusuz
Baba Ṣulṭan (Şāh-ı) Necef’ e geldiği vakit bu Medhiye’yi söyledi:
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Müstef ilün Müstef ilün, Müstef ilün, Müstefilün
		
		

İy tâlibân-ı Hak-şinâs her dû-cihân Sultân ‘Alî
Vay âşıkân-ı hem-nişîn iy gevher-i ma‘den ‘Alî

		
		

Vahdet bâgında gülistan vuslât deminde câvidân
Şems-i münîr mâh-ı tâbân iy delil ü bürhân ‘Alî

		
		

İy maksûd-ı cümle ‘âlem İbn-i tefsîr u Bû-kelâm
İy Hâce-i Beytü’l-Harâm iy kıble-i imân ‘Ali

		
		

İy ‘ahd-i Çîn ü Hıtâ iy yâr-ı cân-ı Mustafâ
İy vâlî-i şir-i Hudâ iy sıfat-ı Rahmân ‘Alî

		
		

Cümle sıfâtun zâtısun cümle şey’ün mir‘âtısun
“İnnemâ”nun isbâtısun iy ma’ni-i Kur’ân ‘Ali

		
		

İy cümle şeyde ihtiyâr iy cümle sâdefde gevher
Meydân senündür ser-be-ser ey sâhib-i meydân ‘Alî

		
		

Oldur gûher oldur sâdef oldur bu cümleye şeref
Oldur bî-küllî bî-hilâf iy peydâ vü pinhân ‘Alî

		
		

Dünyâ-yı denîde-sū‘ret ol Hakk’a Hakîkat isbât ol
Cennet bâgında ni‘met ol, ol gülşen (ü) bostân ‘Alî

[42]

		

Kaygusuz Abdâl hastadur sözi şikeste-bestedür
Bir nazar itsen lutfıla nola şâh-ı merdân ‘Alî

Çün kim Ḳayġusuz Baba kendüye tābi’ olan ḳırk nefer kimesne ile ol Zıllu’s- selām didükleri ḳum tepesi üzerinde ḳazġan ḳaynadub, ta’am yiyüb du’ā
vü şenā bir hatm oḳuyub, bunı İbn-i İmām Hüseyn vü ‘Ali vü ‘Abbās’a ve yetmiş iki şühedanuñ ruh-ı şeriflerine hibe idüb, (bağışladılar) Andan selāmlayub
girü döndiler. Yanında yoldaşları birbirine bāḳişub eyitdiler:
- Bu deňlü sefer şirki çeküb, bu ısṣuz, ṣuṣuz (yirlerden) ḳumlıḳları söküb
Berr-i Mecnūn’dan Kerbelā-yı pür-belā gelmekden murād bu-y-ıdı kim, bu
ten göziyle Ḥażret-i İmām Hüseyn’ün Merḳād-ı Şerīfün ve Ravzā-i lāṭīfun göreydük, āsitāne-i sa‘ādetine yüzümüz süreydük ḥālā melūl ü mahzūn olub giderüz,’ didiler. Pes anlarun Göñüllerinden geçen żamirleri Ḳayġusuz Baba’ya
ma’lūm oldı. Fi’l-ḥāl keşf-idüb buyurdı kim:
- Merkād-ı Hüseyn İbn-i ‘Ali’nün ziyāretine āsümāndan ol deñlü melāike
nāzil olmışdur kim kanad kanada çatılmış, zeminden pāy-ı ‘arşaol feriştelerün
kanadlarun baṣub geçmek mümkin deġül, sizün muradınuz Hażret-i İmām’un
merkād-ı sa’ādetun görmek ise berü yanuña gelün size göstereyüm’, diyüb, ol
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kimesneleri kendü katına da’vet eyledi. Yakın geldüklerinde iki eliyle anlarun
iki gözlerin silüb
- Açun gözlerinüzi bakun’ didi. Çün gözlerün açub bakdılar, gördiler
kim, ferişteler āsmāndan inüb çıkarlar kim biribirinden nevbet deġmez. Baba
Ḳayġusuz anlarun ḥāṭırlaruñ teselli idüb cümlesinüñ gözlerüñ eliyle ṣıġadı.
Hep gördiler. Cemi yoldaşlarınuñ
[43] gözlerinden perde ref oldı. Ḥażret-i İmām Hüseyn’ (İbn-i ‘Ahi’) nüñ
Ravzā -i şerifini (ve merkād-i latifīni) ve ‘Abbas ‘Ali’nüñ ve yetmiş iki şühedānuñ ve İbrāhīm Mücāb Ḥażretinüñ merkādun ve İmām Hüseyn (Hażrederi’nün) ḳaṭl-hānesin görüb, yüz sürüb; ḳurdukları yirden ziyāret eylediler.
Du’ā vü s̱ enā ḳılub Baba Ḳayġusuz’un ayaġına baş koyub, tazarru’ vü niyāz
eylediler. Fi’l-cümle ‘özr dilediler: didiler Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan erenlerün
‘özrin kabūl idüb buyurdı kim:
- “Dergāh-ı lutf ü ihsān, ehl-i i’tizāza hemīşe meftūhdur ve günāhına
mu’terif olan hemīşe müsāb u memdūh’dur” (didi).
Andan ḳalkub Fırat ırmaġun geçüb Müseyyib Ḳal’ası’ndan gemiyle geçüb
yine Bağdad’a geldiler. Dicle ṣuyın daḫı Cisr’den geçüb Medāyin’e vardılar.
Tāk-Kisrā’yı temāşa idüb Medāyin’de Ḥażret-i Selmān-ı Fārisī, İmām Mūsā
Kāzım vü İmām Muhammedü’l-Cevād Ḥażretlerini ziyāret idüb, s̱ enā ḳılub,
anda Sāmarrā ’ya geldiler. İmām ‘Aliyyü’l-Hādī vü İmām Hasanü’l-’Askerī
Hazretlerini ziyāret idüb Muhammed Mehdī Hażretlerinün makamın görüb,
anda daḫı birkaç gün sākin olub Ḥaṭm-i Ḳur’ān oḳuyub du’ā -(senā ) ḳıldılar.
Andan daḫı ḳalkub Muṣul şehrine geldiler Pençe-i ‘Ali’yi ziyāret idüb andan
ḳalkub hayāl (cibāl) gedüġinden geçüb Nusāybiñ şehrine geldiler. Andan ḳalkub, ‘azm-i Rūm idüb yürüdiler. Abdāl Mūsā Ṣulṭan Ḥażretlerinüñ āsitānesine
geldiler. Baba Ḳayġusuz Hazretleri bu nuṭūḳları bünyād idüb, söyledi:
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MİN-KELĀM-I BABA ḲAYĠUSUZ ṢULṬAN
		

Begleriımüz çıḳdı Avlan üstüne
O’lar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		

Urum abdālları ḥırḳa vü postın
Baġlar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā ’ya

[44]

		

Urum abdālları gelür dost diyü
Giydükleri nemed ile post diyü
Hastalar da gelür dermān isteyü
Ṣaġlar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		
		

Ṭālib oldur pīrün nefesim ḥaḳlar
Pīr oldur ṭalibi hatādan ṣaklar
Çalınur ḳudümler altun sancaklar
Ṭuġlar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		

Er oġlunun iḳrārıdur yolları
Muḥannidi çeksen gelmez ileri

		
		

Ak Puñaruň Yeşil Gölün ṣuları
Çağlar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		
		

Bezirġānlar Hind’den gelür yayılur
Lokması çeḳilür açlar ṭoyulur
Hakk’a ‘āşık olan cānlar soyulur
Beġler gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya
‘Ali Zülfikār’un aldı destine
Bāṣun ṣaldı kāfirlerün üstüne
Ṭümen ṭümen olur Genceli üstine
Ṭaġlar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		

Her mātem ayında ḳanlar dökerler’
Uyanırlar Ḥaḳḳ çeraġun yaḳarlar
Demine “Hū” diyü gülbenk çekerler
“Birler” gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya

		
		

Bir niyāzum vardur Gāni Kerem’den
Münkir bilmez evliyanuñ sırrundan
Ḳul Ḳayġusuz ayru düşmiş pīrinden
O(n)lar gelür Ṣulṭan Abdāl Mūsā’ya
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Çün kim Baba Ḳayġusuz ol ḳırḳ nefer Abdāl ile Ṣulṭan Abdāl Mūsa Hażretlerinün
[45] āsitāne-i sa’ādetlerine yakın geldiler. Ol āsitāne’de olan dervīş, Baba
Ḳayġusuz’un ḳudümünden ḫaberdār olub, ber-menzīl-i istiḳbāl idüb591’ karṣu
çıkdılar. Baba Ḳayġusuz ile buluşub görüşdiler. Fi’l-cümle şeref-i dest-pūs
idüb, bāḳī dervışān-ıla daḫı görişdiler. Öne düşüb āsitā ne-i sa’ādete getürdiler. Çün kim Baba Ḳayġusuz tekye ḳapusına geldi, ḥāzır u ġā’ib evliyā demine
‘Hū !’ diyelüm, diyüb gülbenk eylediler. Cümle dervişān ‘Hū !’ diyüb gülbenk
çekdiler.
Baba Ḳayġusuz ol āsitāne’ye yüz sürüb içerü girdi. Yoldaşları daḫı der-‘akeb biri-biri ardınca girdiler. Her biri pā vü zārun çıkarub ṭozdan ṭopraḳdan
ellerün yüzlerün yudılar. Ba’dehū āb-dest alub şükrāne içün namāz ḳıldılar.
Andan meydāna geldiler. Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan, Abdāl Mūsā Ṣulṭan Hazretlerin gördi yüz yire urdı. Ḥużūr-i şeriflerinde tażarru’ vü niyāz idüb, erḳān-ı
ṭarikat üzre buluṣub, görişdi. Dest-i şeriflerin būs idüb hāk-i pāylarına yüzin
sürdi. Abdāl Mūsā Ṣulṭan Hażretleri, Baba Ḳayġusuz’ı nevāḥte idüp, ḫoş gördi, maḥabbet eyledi
- Ṣafā geldinüz, ḳadem getürdinüz didi. Mübārek eliyle arḳaṣun ṣıġadı.
Bāḳī yoldaşları daḫı (yol ḳırḳ nefer abdāllar) fı’l-cümle biri-biri ardınca gelüb
Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hazretleriyle görişdiler. Her biri, mübārek ellerün öpüb,
ayaklarına yüzlerin sürdiler.
Ḳayġusuz Baba, erenlerün hedāyesin her ne ise ḥāzır idüb ayaġ üzre ṭurdı
ḳapuya vardı, Ṣulṭan’un ve halifelerün ber-güzārların yerlü yerince, ādet ü
erḳān üzere herkes yerinde oṭururken her birinün hedāyelerin nażarında ḳoyub
‘özr ü niyaz idüb
[46] Mıṣr’da ve Baġdād’da ve Irak’da ve Mekke’de ve Medine’de irişüb
(buluṣub) ve görüşdüğü esenlerün selāmların getürdi. Bāḳi dervişe “dervişān”
didi, ṭurdı. Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hażretleri ve halīfeleri vesā’ir dervişān, cümlesi ayaġ üzre ṭurub ‘izzet ü ta’zīm-ile Baba Ḳayġusuz’un selāmın alub du’ā
-yı gülbenk eylediler. Daḫı yirlerine geçüb Ṣulṭan Abdāl Mūsā ve Halifeleri
seccādeleri üzerine o ṭurub karār eylediler Ḳayġusuz Baba daḫı seccādesi üzerine oṭurdı. Ve göňli cūşa geldi bu beyitleri söyledi:
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MİN-KELĀ M-I ḲAYĠUSUZ BABA ṢULṬAN

		
		

Bi-hamdü’l-lāh ki vāsıl olduk / Bugün devletlü Ṣulṭan’a
Ne Ḫūrīdür ne ḫod benzer/Özi bu cism-i insāna

		
		

Diliyle bir selām eyler/Cihānı lutf-ıla ṭoylar
Melekler vaṣfını söyler/Varur Cennetde Rıḍvān’a

		
		

Yüzün Cennet’deki güldür/Yanaġun zülf-i sünbüldür
Niceler ḳapuňa ḳuldur/ Ki beñzersün Süleymān’a

		
		

Yüzün nūr-ı ḫidāyetdür /Kime irse ṣa’ādetdür
Bu Ḳur’ā n‘da bir āyetdür11/Bugün cümle müselmāna

		
		

Ṭa’āla’l-lāh ne ḳılmışdur/Cihān medḥiyle dolmuştır
Delil (ü) hüccet olmışdur/Yüzün Sūre-i Rahmān’a

		
		

Yüri var Ḳayġusuz Abdāl /İriş var vaṣlına dildārūn
Cefāsun çekme aġyarun/Ciġerün dönmesün kana

Çün kim Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan bu nutūkları söyleyüb cemi’ halīfeler
(işitdiler) herbiri taḥsīn itdiler. “Āferūn !” didiler. Bunun gibi söylemeġe heves iderlerdi. Ammā iki sözi bir yire getürüb, nazm idemezlerdi. Anı bilmezlerdi kim, hidāyet-i Hakk’dur, şi’r deġüldür.
Ḳayġusuz Baba Ṣulṭan, Abdāl Mūsā Hażretleri’nüň (velāyet kerāmetiyle
ve ṣafā -nażar-ı himmetiyle) Hakk Ta’ālā Hażrederinüň ‘avn-ı ināyetile ve
Ḳayġusuz Baba’nun ‘ışḳ u mahabbeti irādetiyle ve göñülden mürīd olan ṣıdḳ
u ṣafā itiḳādıyla kendüyi teslīm idüb her ḥāl üzerine mürşīdün emrine muti’
hükmine rām olub616
[47] Pirine ‘izzet ü ḥürmedle ve kendinü ḥizmeti ve mürşīd-i kāmilün
kuvvetiyledür kim; bir avıç ṭopraġa nażar itse, cevāhir olur. Bir ḳara ṭaşa nażar
itse, la’l olur. Ṣarrāf ḳatında ol ṭaş ḳıymet bulur. Nādān olan anuñ ḳadrin ne
bilür?
Abdāl Mūsā Ṣulṭan Hazretleri “Ḳuṭb-ı cihān, Veliyyü’z-zamān”ıdı. Her
sene Frenġistān’dan bāc u ḫarāc gelürdi. Bir ḳāra çomaġı var-idi Ṣulṭan Hażredleri ol çomaġı kendü eliyle deryā ya ṣalardı Frenġistān’a gönderürdi. Senesi geldiği gibi kāfirler anuň (vaktin) sa’ātin bilürlerdi. Ol çomaġı ṣāḥil-i
deryāda görüb bulurlardı. Her ne ise bāc u ḫarāclardan cem’ idüb bir kīse içine
ḳoyub ḳara çomaġı muhḳem baġlayub gönderürlerdi. Ve ol çomaḳ deryānuñ
içinde yüzüb gelürdi. Ḫalaḳ içinde ma’rūf u meşhūr olmış-ıdı. Hiç kimesne
aña ḳaṣd idemezlerdi. Her kim ḳaṣd iderse, fi’l-ḥāl helāḳ olurdı ve her kim
‘inād u muḫalefet idüb bācın virmekde ta’allül itse, içlerinde vebā ẓāhir olurdı. Ṭā’ūn ol sene çoḳ kimesneleri helāḳ iderdi Anuñ içün bu ḥāli bilürlerdi.
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Hemān vaḳti geldiġi günlerde ṣāḥil-i deryāya adamlar koyub, ḳara çomaġı
gözedürlerdi. Ṣu yüzinde yüzüb gelürdi. Adaḳ ve çerāġ daḫı her ne ḥāṣıl olursa devşürüb ol çomaġa baġlarlardı yine deryāya ṣalıvirürlerdi. Ol çomaġ ṣu
üzerinde yüzüb gelürdi. Anı her kim görse, bilürdi.
“Abdāl Mūsā Ṣulṭan’un çomaġıdur” diyüb biri birine gösterürlerdi. Kimesne aña el uzadub alamazlardı, (uzatmaġa kādir deġül idiler.) Ol baġladuḳları şeyi getürüb āsitāne’ye teslīm iderdi. Añı, dervīş ‘abā vü nemed ü ḥırka
deġdirüb arḳalarına
[48] giyerlerdi. Bāḳiyesün ṭa’ām u loḳma vü ġanīmet idüb yirlerdi ve şükrin dirlerdi. Ḥālā ol çomaġ Ṣulṭan’un āsiṭānesinde henüz daḫı ṭurur. Kimesne
aňa el ṭokınduramaz. Ḥikmet-i Ḫudā’yı müte’āl her ḳaçan kim bir diyār (ve bir
memlekete) Ṭā’ūn ẓāhir olur ise, ṭurduğı yirde ol çomaġ hareket ider, ṣallanur.
Görenler bilürler. Kim, bir vilāyetde yine tā’ūn olsa gerek dirler. Zirā kim
tā’ūn ‘askeri, Allā h emriyle Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hāżretlerinüň żabtındadur.
(Şöyle ma’lūm ola) her kim anuň ḳurbıñda ve çevresinde ve nezdinde bulunursa Allāh’u Ta’ālā’nuñ ‘avniyle, ol kişi, tā’ūn şerrinden emin ola. Ve her
kim, Ṣulṭan Abdāl Mūsā Hażretlerinüň ism-i şerīfün yazub, ḳapusı üzerine
ḳoyub yapışdurursa, bī-ināyet-i ḫüdā , ol eve tā’ūn girmeye. Eġer nezir itdüġi
şeyi, Ṣulṭan Hażretlerinüň āsitānelerine ulaşdurmak mümkin deġül ise mu’temedlerden i’timād itdüġi kimesne ile göndere eġer göndermek mümkin deġül
ise anuñ niyyetine bir faḳīr dervişe vire:
1.

Sen daḫı cehd eyle imdi iy hümām
Evliyālar eşiġin eyle maḳām

2.

Evliyālar ṣoḥbetine iresün
Anlaruñ diriliġi nedür göresim

3.

Evliyālar gevherüñ ma’denidür
Cümlemizün derdinin dermānıdur

4.

Evliyā ḫoş terbiyet ḳıla seni
Ḳurtulaṣuň yarın olasun ġānī

5.

Tercemānsuz irüşesin Taňrı ‘ya
Ger kılursan kendüzini bī-riyā

6.

Gönlüñi Ḥaḳḳ’dan yana berḳ idesüň
Evliyā ġitdüġi yola gidesūñ

7.

Evliyālar seni ḳıla ihtiyār
Evliyā saña şefī‘ ola iy yār

8.

İmdi (gel) cehd eyle bu yola düriş
Evliyānuñ dāmenin ṭut budur iş
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9.

Tevbe ḳıl özüñi oda yakmaġıl
Ṣu gibi her gördügine aḳmaġıl

10.

Erlik oldur nefs odunı söndüre
Yüzüni ol ṭoġrı yola döndüre

11.

Cehd idüb terk eyle nefs-i şehveti
Miḫnetine degmez anuñ lezzeti

12.

Şehvete uyanlaruñ iy ser-firāz
Ṭamu’dur yiri bularım çoġ u az

13.

Şehveti terk eyleyenler menzili
Cennet ehlidür bularuñ maḥfili

14.

Şehveti terk eyleyen bulur ṣevāb
Söz budur vā ’l-lā hu ā ‘lem bi’ ṣ-ṣevāb

		

		

[49] Rivāyet olınur ki Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan, Abdāl Mūsā Hażretlerünüň
ḫizmetlerinde muḳīm olub her ḥāle alā ḳadre, her ḫiẕmete cānıyla mübāşeret ḳılub mübā rek cemāli bā-kemāl müşāhadesine bende-vār muġtenem olub
murādına, makṣūdına.
Günlerde bir gün bir şehre geldi meġer kim, mübārek Cum’a güni idi.
Müezzinler minānerelere çıkub ṣalā virdiler. Ḫalk işidüb, her biri dest-i nāmāz
idüb cāmi’e geldiler. Baba Ḳayġusuz Ṣulṭan daḫı pāk ṭahāretle āb-dest alub,
ol cema’ātla cāmi’e gelüb minber muḳabelesinde iki rek’āt “ṭahiyyāt-ı secde”
ḳılub, ṭaḥiyyāta oturdı. Selām virdi du‘ā vü s̱ enā ḳıldı, sākin olub ba’dehu
öğle ezānı oḳındı. Müezzinler maḥfele çıḳub Ḳur’ān-ı ‘Azīm oḳuyub du’ā
vü s̱ enādan ṣonra Cum’a sünnetin edā ḳıldılar. Daḫı ‘izzet ü ta’zīm ile ḫāṭibi
minbere çıḳardular. Ḫutbe oḳındı. Ḳāmet oldı. Cum’a namāzı ḳılınub, du‘ā
vü s̱ enā oldı. Hemān ol ḥāṭib bir kürsī üzerine çıḳub bu ḫalḳa va‘z u naṣīhāt
etmeġe başladı. Meġer kim, ol kürsī daḫı minbere yaḳın-ıdı; cemā’ā t daġılmayub oṭurdılar. Anuñ va‘z u naṣiḫātun dinlemeğe meşġūl oldılar. Ḳayġusuz
Baba daḫı oturduğı yirden ḥareket itmeyüb ol cemā’atle, ma’an göz ḳulak
olub dinlerdi. Ol vā’iz oturduğı yirden muḳabelesine Baba Ḳayġusuz’ı gördi
bir sakalı ḳırḳuḳ ‘uryān ü büryān u eġiryān derviş oturur. Başladı Cehennem
ḳapusını açmağa:
- Ṣaḳalun ḳırḳan, ‘uryān olanlar, Uçmaġa ġiremez diyü ba’zı sözler söyledi. Ḫalḳa va‘z u naṣīhāt eyledi. “Namāz ḳılmayanlarun ḥāli şöyle olur ve
namāz ḳılanlarun ḥāli böyle olur... El-ḥāṣıl çoḳ dürlü temsiller getirüb ḥiḳāyetler eyledi. Ḳayġusuz Baba anuñ sözlerün işitdi fi’l-ḥāl oturduğı yirden
ayaġ üzerine ṭurub göñli cūşa gelüb, fi’l-ḥāl bu nuṭḳı söyledi:
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MİNBER-NĀME-İ ḲAYĠUSUZ BABA

		

Mefâ‘îlünMefâ‘îlün Fe‘ūlün

		
		

Eyâ ‘akl ile ‘irfânem diyenler
Eyâ mülke Süleymânem diyenler

		
		

Eyâ bildüm diyenler cümle hâli
Eyâ vardum diyenler togrı yolı

		
		

Hakk’ı bildüm diyü irşâd idersün
Yetersün minbere feryâd idersün

		
		

Ne bildün niye irdün iş bu hâlde
‘Akıllar mât olubdur iş bu hayâlde

		
		

Buna ‘akl ile kimse irmemişdür
Göziyle Hakk’ı kimse görmemişdür

		
		

Bu bir deryâ durur ‛akıller irmez
Özinden geçmeyen Rabb’ını bilmez

		
		

Dilersen bulasun kevn ü mekânı
Özinden fârig ol Rabbini tanı

		
		

Ki sen senlügüni gider aradan
Bilürsün kamusın kimdür yaradan

		
		

Sen (ü) ben eylemez ol kim kişidür
Sen ü ben eylemek şeytân işidür

		
		

Özinden gayrı kul görmez arada
Hakk’ı zâhir görür ag u karâda

		
		

Dilersen olasun mahrem-i esrâr
Bu dünyâ kavgâsına uyma zinhâr

		
		

Ferâgât kıl cihânun kavgasundan
Ki nefsün kurtarasun fitnesinden

		
		

Hemân seyrâncısun seyrânun eyle
Sakın dime şu şöyledür bu böyle

		
		

Özüne gel özüne Tanrı dostı
Sana direm budur sözün dürüsti

		
		

Cihân halkınun iş budur hayâli
Hayâli gice-gündüz mülk (ü) mâli
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Eğer söyler olursan Hak sözini
Çevirür yüzini örter gözini

		
		

Azâzil’dür Hak’a eylemez ikrar
Gerekse söyle ana bunca tekrâr

		
		

Binüb nefsün atına hâ segirdür
İşitmez kulagı san kim sagırdur

		
		

Hemân birbirinün ‘aybun gözedür
Gönülden dürlü fitneler düzedür

		
		

Nice idüb ne ideceğün bilmez
Birinün ondugun biri dilemez

		
		

Eğer mâlun varısa kavm u kardaş
Cihân halkı senünle cümle yoldaş

		
		

Eger kendü hâlinde bir ‘âşıkdur
Ana dirler ki iş sevmez ışıkdur

		
		

‘Âşıkolsam adum tenbel ‘Alâyî
Eger sofu isem dirler mürâyi

		
		

Dânişmende varursam Dabbetü’l-‘arz
Câhil diyü halkı bir pula saymaz

		
		

Ha bir cenkdür biri birin begenmez
‘Arifler Hakk’dan özge nesne bilmez

		
		

Bulurlar bir sözi bin söz iderler
Koyub togrı yolı egri giderler

		
		

Söz ile bulmak olsa idi Hakk’ı
Uçub ‘Arş’a çıkaydı cümle fâkı

		
		

Cihânda şimdi gavga çogalubdur
Cihânı fitne-i şeytân alubdur

		
		

Eger ‘âlim eger sûfî vü dervîş
Hemân şöhret olubdur cümleye ceyş

		
		

Dinle imdi hem yine bir hoş haber
Yine kânından getürdüm bir güher

		
		

Dinle imdi bir acâyib armagan
Yine taşdı gönülüm evinden bu kân
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Yine cûş eyledi ma’nâ deryâsı
Yine geldi başıma ‘ışk sevdası

		
		

Yine kurdun ‘ışka yay-ok atmaga
Gelmişem sarrafa gevher satmaga

		
		

Kim ki ister ol tarrâzı uş menem
Ol cânumdur câna perde ben menem

		
		

Benem ol Bagdât’da feryâd eyleyen
Başun oynadub Ene’l Hakk söyleyen

		
		

Yine gelsün ol bana fetvâ viren
Beni bu halka bî-ta‘atdur diyen

		
		

Dâima söyler bu sözi ol nâdân
Meger kim korkmaz utanmaz Tanrı’dan

		
		

Ol sâlûs kim dervîşe münkir olur
Cümle kulun sırrını Allah bilür

		
		

Bî-ta‘âtdur diyü söyler abdâla
Söyleyün gelsün bir ulu meydâna

		
		

Görelüm kendii nice tevhîd kılur
Bu Tanrı bendesini bî-baht bilür

		
		

Tanrı settâru’l-‘uyûb’dur hem kerîm
Hem rahîmdür hem ‘alîmdür hem halîm

		
		

Tanrı bilür günâhun her bendenün
‘Aybını yüzine urmaz kimsenün

		
		

Ol kadîrdür lutfile ihsân kılur
Derdlülerün derdine dermân kılur

		
		

Ben sadîkam zerk-i tezvîr bilmezem
Her bir işde gayrı tedbîr kılmazam

		
		

Velîkin sâlus sevmez yıldızum
Hakk’ı zâhir görenedür bu sözüm

		
		

İnsân-ı kâmil içündür bu cevâb
Hayvânun nesine gerek bu hisâb

		
		

Bir nasîhatdur bu sözüm insâna
Degme bir kimse girmez bu ‘ummâna
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Cihâna geldi insân gitmek içün
Kemâl-i ma’rifet kesbetmek içün

		
		

Dinle imdi bir acâ’ib dürlü hal
Âhiri noksana irer her kemâl

		
		

Her sabâhun sonına ahşam olur
Hem şadîligun ahiri gâm olur

		
		

Yukaru gök aşagı yir görinür
Bilinmez birbirine bürinür

		
		

Gice gündüz döner dâ’im yıkılmaz
Gögün yüceliği hiç ‘akla gelmez

		
		

Göğün nerdibânı yokdur çıkılmaz
Yerün nihâyetini kimse bilmez

		
		

Bu ne kârhânedür üstâd görinmez
Bilişdür cümle eşyâ yâd görinmez

		
		

Neye baksan pâyânı yok denizdür
Bu ne yoldur ne menzîldür ne izdür

		
		

Özinden yâd olanlar yâd olubdur
Bilişenler hemâıı âzâd olubdur

		
		

Bilişmeyen bigânedür özine
Zirâ bilmez vücûdı ne özi ne

		
		

Özin bilen kişi oldı haber-dâr
Hemân bir vücuddur bir cân ne kim var

		
		

Sözi ko farig ol Kaygusuz Abdâl
Bu sözden açılur bunca kîl ü kâl

		
		

Gönül Hakk’un evidür bî-gümân bil
Dudag anun kilididür dili dil

		
		

Eğer dilüm hatâ söylerse ey dil
Dilim dilim, dilim dil

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

SALAT-NÂME

		
		
		
		

Ey emîr efendi bana
Dahı namâz sorar mısun
Tur haber vireyüm sana
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Yanar bu yüregüm oddur
Bilmeyene müşkil dertdür
Sabâh namâzı hod dörtdür
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Gâh aglaram gâh gülerem
Tanrı ’dan hâcet dilerem
Öğleni on kılaram
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Namâz sorucısın bildüm
Teftîş itdüm ben de buldum
İkindiyi sekiz kıldum
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Ahşam namâz hod beşdür
Anı kılmak bize hȏşdur
Yatsu namâzı onüçdür
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Gündüzle gice kırk rik’at
Onyedi farz yigirmi sünnet
Vitir vâcib üç rik’at
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Adumı sorarsan fâkıdur
Mektebde çocuk okıdur
Cum’a hem bayram ikidür
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Efendi sarıgun değirmi
İşit kulagun sagır mı
Teravih namâzı yigirmi
Dahı namâz sorar mısun

		
		

Zatumdan hayrân oluram
Farz ü sünneti kıluram
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Bir yıllık namâzı bilürem
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Câmilerde olan imâm
Bunı bilmez çogı tamâm
Dört bin altı yüz seksen selâm
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Kimine vâcibdür zekât
Kimine vâcibdür salât
Yidibinbişyüz altmış tahiyyat
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Pîrimüzden olsun himmet
Yaradan Allâh ’a minnet
Yidi bin iki yüz sünnet
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Tamâm oldı çünki namâz
Kimini okı kimini yaz
Altı bin yüz yigirmi farz
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Kâmillerde olur ‘irfân
Göster hoca bende noksan
Vitir vâcib binseksen
Dahı namâz sorar mısun

		
		
		
		

Bir namâz vardur cenâze
O da gelür bir gün bize
Kaygusuz gibi ‘akılsuza
Dahı namâz sorar mısun

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

KİM NE BİLÜR BİZİ NİCE SOYDANUZ

		
		
		
		

Kim ne bilür bizi nice soydanuz
Ne bir zerre od’dan ne hod sudanuz
Bizüm husūsımuz maʿrifet söyler
Biz Horâsân mülkindeki bâydanuz

		
		
		
		

Yedi Denüz bizüm keşkülümüzde
Hâcım ʿummân oldı biz ol göldenüz
Hızır İlyâs bizüm yoldaşımuzdur
Ne zerrece günden ne hōd aydanuz

		
		
		
		

Yedi Tamu bize nev-bahâr oldı
Sekiz Uçmag içindeki kobdanuz.
Bizüm zahmımıza merhem bulunmaz
Biz kudret okına gizli yaydanuz

		
		
		
		

Tûr’da Mūsâ turup münâcat eyler
Neslimüz sorarsan asl-ı Hoy’danuz
ʿÂli oldum Âdem oldum bahâne
Güvercin tonunda kondum bu hane

		
		

Âbdâl Mūsâ oldum geldim cihâne
ʿÂrif anlar bizi nice sırdanuz
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475

		

ÂBDÂL MŪSÂ’YA MEDHİYE

		
		
		
		

Şâh Âbdâl Mūsâ’ya bende olalı
Cümlenin muradın verir tez elden
Kara sancağına yüz sürelim
Muhammed’in yâdigârı ezelden

		
		
		
		

Mermer çerâğ bâtın olmaz bâtından
Hücceti var şâh-ı Merdân zatından
Halâs etti bizi nâr’ın katından
Eşiğin bekleyip tuzun tuzlatan

		
		
		
		

Ateşe kül oldu gösterdi nişân
Hüddâm emreyledi, oldu gülistan
İmana getürdiçok münkir Mervân
Genceli şehrini yıkub düzelden

		
		
		
		

Murad eyledi yedi dağı yürüttü
Mesken idüb Dur Dağı’nı yer itti
Nûş eyleyüb yedi deryayı sır itdi
Hakikat bendini bize çözelden

		
		
		
		

Abdal Mûsâ Hacı Bektaş Velî’sin
Deli Şükrü Abdal Mûsâ Ali’sin
Kokmak için on iki İmam gülüsin
Bağlayub da dîvin bendini çözelden475

Bu son dörtlük, ‘Deli Şükrü’ adlı bir şairin şiiri olup metne sonradan eklenmiştir. A.G.

Şehzâde Alaâddin Gaybî

		

SELĀM-NĀME-İ ŞĀH-I ŞAH ABDĀL MŪSĀ476

		
		

Ey māh-ı burc-ı şeref-i ṣubḥ u mesâ
Zulmet-i mihr-i münevver gibi ḳılduḳ rūşenā

		
		

Ḳa’be-i ‘ulyāya ḳarṣu her kim itse iḳtidā
Ḳahr-ı ā’dā-i fenādan bulu-ser şeḳsüz necā

		
		

Nāṭıḳun Rūhu’l-Ḳudūsdür vech-i pāḳün Ved-duhā
Didi Mevlā şanına ‘lā-tuḥfe vaḍrıb ‘atā’

		
		

Es’selām ey nūr-ı Ahmed Ḥażret-i Abdāl Mūsā
Es’selām ey rükn-i Ḥażret-i Abdāl Mūsā

		
		

Muṭṭali’-i sırr-ı İlāhī vāḳıf sensin ezel
Zāt-ı Haḳḳ’un ḳuvvetine kimse…bilmez

		
		

Ma’den-i ‘ilm-i le-dünnī ḥükm-i bāb-ı mā-ḥaṣal
Vāḳıf-ı innī enel-lāh kim bilür- ḥaṣl

		
		

Bāreka’l-lāh genc-i ḳudret mahzen-i sıdḳ-ı ezel
Ezel emredüb nusretün Velehu evzān ṣun’ınā477

		
		

Emr idüb sun’ına lā-illā dīn olur isem
Şāh idenler oldı ve’s-vāsi’r-Raḥīm

		
		

Birinüñ Naṣru’n-mina’l-lāh ḳāmetü ḳāf-ı ḳadīm
Nuṭḳuñ illā yaparlar inşallah Kul Ḳayġusuz’a daim du’ā

476

Bk. Menâkıbnâme, AG nüshası, s. 51-52; Ankara Genel Ktp., nu. 687, v. 75a-76a; A. Güzel, Kayğusuz Abdāl, s. 202-4; A.S. Baba, er-Risâletü’l-Ahmediyye fi Târihi’t-târikatü’l
Bektaşiyye be-Mışru’l-Mahrûse, Kahire 1939, s. 59-61; M.Y. Dağlı, Bektaşi Tomarı ve
Nefesleri, İstanbul 1935, s. 20-21.

477

Elimizdeki Ḳayġusuz Abdāl Menākıbnamesi’nin, çok hırpalanmış ve yırtılmış olması sebebiyle, metin açık bir şekilde oḳunamamış ve bu yüzden tamir de edilememiştir. İlerideki
günlerde bulunacak yeni metinlerle bu noksanlıkların da giderileceği inancındayım.

1193

Sonuç ve Değerlendirme
Alaaddin Gaybi (Kaygusuz Abdal), XIV. yüzyılın birinci yarısında doğar, XV. yüzyılın birinci yarısında da vefat eder. Kendisi Alaiye Sancak Beği,
Hüsamneddin Mahmud Beğ’in oğludur. Şehzâde Alaaddin Gaybî (Kaygusuz
Abdal) :
Menâkıb-nâme’sinde; ‘... ehl-i tarîk içinde mârûf ve meşhûr Dil-güşâ sâhibi Kaygusuz Baba Sultân, Alâiye Sancağı Beği’nin oğlu ve adına da Gaybî
derlerdi.
Dil-güşâ’ında; ‘gayet ‘âkil, ‘ârif, ‘âmil, kâmil ve tüvâne idi. On sekiz
yaşında onun ile kimse mukâbele durub bahs idemezdi. Zîrâ O, çok kitâblar
okımışdı, ‘ulûmu bi’t-tamâm bilürdi ve hem ziyâde pehlevân idi, zôr-i bâzûya
mâlik, at üzerinde, silâh-şorlukda, ok atmakda, kılıç çalmada, gürz salmakda
ve sünü oynatmakda hünermend idi. Bunun gibi işlerde nazîri yog-idi. Ve her
dâim kendi kullarıyla çevre etrafında olan dağları şikâr iderdi. Bebür ve peleng ve kaplan ve gözi her ne görse kurtulmazdı’ vasıflarıyla tanıtılmaktadır.
İşte bu Kaygusuz; çocukluğunda Alanya Sarayı’nda zamanının bütün
maddi-manevi ilimlerini tahsil ettiği gibi, silâhşörlük, pehlivanlık, avcılık vb.
mahâretleri de en mükemmel şekilde öğrenmiş ve tam bir Beğ oğlu gibi yetişmiştir. O, Şeyhi Abdal Mûsâ’ya intisabından sonra da Anadolu sahasının en
güçlü mutasavvıf şâiri ve nâsiri olmuştur
Kaygusuz, bu mutasavvıflık döneminde –bizim tespitlerimize göre- 20
civarında manzum, mensur ve manzum+mensur karışık eser yazmıştır. O’nun
eserleri; Kur’an-ı Kerim, Hadisler, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Dedem Korkud, Ahmed Yesevi..vb’leri çizgisinde milli ve manevi Türk-İslam
ülküsünü vermeye çalışmıştır. Her bir eserinde hem dünyada, hem de uhrevi
hayatda insanların mutlu ve bahtiyar olmalarını istemiştir. O, Türk milletinin,
bilim ve teknolojide daima üstün olmasını hedeflemiştir. O, milletinin hep
ileriye, daima üstün olmalarını ideal haline getirmiştir.
Böylesine bilimsel verilerle dolu olan Kaygusuz hakkında 550 seneden
buyana fazla bir bilgiye sahip olmayışımız da düşündürücüdür. Bu cümleden olarak 45 seneden buyana Kaygusuz Abdal üzerinde yurt içi ve yurt dışı
kütüphanelerinde yaptığım araştırmalarımda gördüm ki, O’nun eserleri, gü-
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nümüze göre, kesafet ve cesamet itibariyle çokçok ileri seviyede yazılmış biklimsel eserlerdir.
Biz de bu doğrultudaki çalışmamızla, O’nun eserlerinden oluşan 15-16.
yüzyıl yazmalarından elde ettiğmiz metinleri ‘‘Kaygusuz Abdal Külliyâtı’’ adı
altında neşretmeyi hedefledik. Eserin basımını sağlayan TDK Başkanı sayın
Gürer Gülsever’e bu bilimsel hassasiyetindeki ileri görüşlülüğü sebebiyle bir
kere daha teşekkür ederim.
Bu çalışmamızda Kaygusuz Abdal’ın; Menkıbevî ve tarihi hayatı, eserlerinin tavsif ve hülâsaları, eserlerinin şekil ve tür bakımından incelenmesi,
Türkçesi ve Hamseciliği, dil ve üslup özellikleri, dinî ve tasavvufî unsurlar,
simatiyeler, su motifi ve nevruz geleneği olmak üzere sekiz bölüm halinde
vermeye çalıştık.
Özellikle eserlerinden; ‘Dîvan, Gülistan, birinci, ikinci ve üçüncü mesnevîler, Gevhernâme, Minbernâme, Budalanâme, Kitâb-ı Miglâte, Vücûdnâme, Saray-nâme ve Dil-güşâ”, şeyhi Abdâl Mûsâ Velâyetnâmesi ve Kaygusuz
Abdal Menâkıbnâmesi’ni de, hem muhteva, hem şekil ve tür bakımından inceleme, hem de metinlerin tam neşrini’ vermeye çalıştık.
Kaygusuz’un eserlerinde tespit edebildiğimiz; “tevhid, ilâhî, esmâ-i hüsnâ, esmâ-i Nebî, Nâ’t, Gevhernâme, Vücûdn’âme, dolabnâme, minbernâme,
salatnâme, nutuk, devriye, şathiye, nevruznâme ve Nasihatnâme..vb.”nazım
tür’lerini Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı’ disiplini içinde örneklemelerle değerlendirmye çalıştık.
O’nun, bugüne kadar hiç bilinmeyen bir yönü olan Türkçe ve Hamseciliği
üzerinde durduk. O’nun;
‘Türkçeyi, anamızın ak sütü kadar helal, berrak, devamlı ve kalıcı bir bilim dili’ olduğunu vecizeleştirip, Tanrı’nın dilinde konuşturan bir şâir olması
bizi fazlası ile sevindirmiştir. Döneminin, ‘sekiz müstakil mesnevî’nin olması,
O’nun Türk Edebiyatında, ilk Hamse şâiri olduğunu da ortaya koymaktadır.
Kaygusuz’un üslûbu çok hareketli ve çeşitlidir. O, doğrudan doğruya
anlatımdan, delil ve ispat yoluyla anlatıma kadar bütün anlatım türlerini kullanır. Tahkiye, tasvir, mükâleme, öğüt verme gibi anlatım tarzlarının hepsi,
eserlerinde iç-içe girmiş olarak yer alır. Atasözleri ve deyimler, halk söyleyişleri; onun san’atını samîmileştiren ve halka yaklaştıran unsurlârdır. Tekrir
ve secîler, bilhassa lirik söyleyişler sırasında kullanılır. Mecaz, Kaygusuz’un
üslûbunda apayrı bir yer işgal eder. Ayrıca Kaygusuz’un eserlerinde dinî ve tasavvufi unsurları da örneklemelerle inceledik. O, kelimenin tam mânâsıyla bir
“vecd şâiri” ve bir “dini-tasavvufi-Türk edebiyatı şâiri”dir. Tasavvufî vecd

Abdurrahman GÜZEL

ve heyecan bakımından son derece başarılı şiirler vermiştir. Yunus’un en eski
muakkiplerinden olan Kaygusuz, san’atı bakımından ondan geri kalmadığı
gibi, eser ve şiirlerinin miktarı itibarîyle onun çok üstündedir. Yirmi bin beyte
yaklaşan şiiriyle ve on yedi eseriyle ondan bize büyük bir miras kalmıştır.
Ancak Kaygusuz, eserlerinin bu cesâmeti içinde kaybolmaz. Ufak tefek bâzı
kısımlar hâriç onun şiiri her zaman üstün bir seviye gösterir.
İşte böylesine Dini-Tasavvufi Türk Edebiayatı disiplini içinde, Kaşgarlı
Mahmud, Yusuf Has Hacib, Dedem Korkud, Ahmed Yesevi’den sonra Yunus
Emre, Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Ede Balı’nın da
muakkibi olan bu şahsiyetin XV. asırdan kalma eserlerini, ‘Kaygusuz Abdal
Külliyâtı’ olarak neşretmemiizin yerinde bir hizmet olacağı kanaatimi vurgulamak istiyorum. Bu cümleden olarak, ‘Külliyât’ın neşriyle Kaygusuz’un; bilim tarihi, Türk edebiyatı tarihi, dini-tasavvufi Türk düşünce tarihi, tıp tarihi,
astronomi bilimi…vb konularında bize yol haritası çizmekte olduğunu da 550
sene öncesinden görmekteyiz.
Sonuç olarak ifade etmek isteriz ki Kaygusuz; kendisinden sonra gelenlere de âdeta hocalık yapmış, pekçok şâir ve nâsiri bilimsel verilerle etkilemiştir. Çünkü O’nun eserleri vefatından sonra, defâlarca, istinsah edilmiş, hatta
Marburg nüshası bir Külliyât ve mürettep bir “divân” niteliğini de taşımaktadır. Diğer eserlerinin de mükerreren basımı, O’nun ne denli etkili bir murtasavvıf şâir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da O’nun kendisinden sonra
gördüğü alâkanın ve tesirlerinin en açık delilidir. Kaygusuz’un tesirini gösteren bir başka husus, kendisinden sonra bâzı şâirlerin onun adını ve mahlasını
kullanmasıdır.
Netice olarak deriz ki Kaygusuz Abdal; Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı’nın en önemli sîmalarından biri, hattâ bâzı bakımlardan birincisidir. İşte
biz, onun ehemmiyetini eserlerinin bütünü üzerinde yaptığımız bu çalışma ile
ortaya koymaya çalıştık.
Görüldüğü gibi, günümüze kadar bilinegelen Kaygusuz Abdal’ın şahsiyetinden farklı olarak, nisbeten hakiki şahsiyetini Edebiyat Tarihi içindeki
yerine koyduğumuzu sanıyoruz. Bu vesile ile benzerlerinin de bu şekilde ele
alındığı takdirde farklı neticelere varılabileceğini umuyorum.
Çalışmamızda görülecek noksaları hoşgörü ile karşılanacağını ümit ediyorum. Bu eser ile bilim hayatımıza katkıda bulunabilmiş isek kendimizi mutlu sayarız.
Tevfik ve inâyet Allah’tandır. Vesselâm.
Ankara, A.Güzel 15. 09. 2020
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V. KAYGUSUZ ABDÂL ESERLERİ’NİN SÖZLÜĞÜ
A/a
‘ahd: söz verme, and, yemin devir, zaman.
‘alâ kadr: derecesi ve rütbesi yüce.
‘alâ kudreti’t-tahâ: tahânın kudretinin üzerine.
‘ale’ssabah: sabahleyin, erkenden.
‘ale’sseher: seher vakti, gün doğmadan evvel.
‘ale’ttahkîk: muhakkak surette, besbelli.
‘alem: belirti, iz, işaret, nişan.
‘âlem-i hakikat: gerçeklik âlemi.
‘aleyk: onların üzerine.
‘âmil: sebep.
‘avn: yardım, yardım eden.
‘azîm : büyük, yüce, ulu.
a’lâ-pâk: çok temiz.
a’mâ: kör, cahil.
a’mâl: işler, ameller.
âb u gîl: su ve toprak, su ve çamur.
âba: 1. yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba
kumaş. 2. bu kumaştan önü açık olarak yapılan ve dervişlerce giyilen hırka.
abdâl: dünya ile alakasını kesmiş, Allah’a yönelmiş kişi, derviş. eskiden, gezgin dervişlere
verilen ad.

âb-ı hayvan: ebedî hayat verdiğine, insanı ölümsüz kıldığına inanılan efsanevi su, âb-ı hayât.
âb-ı revân: 1. Akarsu, 2. (mec.) kalpteki ferahlık.
âbid: ibadet eden kul, ibadet ehli, takva sahibi.
aceb: acaba, acaib, hayret, tuhaf.
‘Acem: İranlı, İranlı farsların adı.
acîb: şaşılan ve hayret uyandıran şey, benzeri görülmeyen, garip.
acuze: çok yaşlı kadın, kocakarı.
ad urunmak: ad konulmak, isim verilmek, adlanmak.
adâvet: düşmanlık, yağılık.
âdem: adam, insan, adem tonı, insan elbisesi (dış
görünüşü, sureti).
adem-i tekayyüd: kayıtsızlık, üzerine iş edinmeme.
âdil ü alim: adalet eden ve en çok bilen, her şeyi
hakkı ile bilen (Allah). âlim, Cenâb-ı Hakk’a
mahsus bir sıfat olup, başka mahluka denemez.)
af’af: devedikeni ağacının yemişi.
afaf (afâfet): temiz olma, masumiyet, günahsızlık.
âfât-ı semâviyye: ilâhî âfet, büyük felaket.

abes: boş, manasız, saçma, boş şeylerle uğraşmak,
faydasız, değersiz şeyler.

âfitâb: 1. güneş, 2. (mec.) pek güzel, çok güzel
yüz.

âb-gîne: 1. Billur, 2. ayna, 3. göz yaşı, 4. şişe, sürahi, kadeh.

âfitâb-ı bî-zevâl: sonsuz güneş.

âb-ı âteş: ateş suyu, gözyaşı.
âb-ı hayât: 1. Türkçede «bengisu» diye de anılan,
içene ebedî hayat bağışlayan efsanevi bir sudur. 2. Kan, 3. ebedî hayata sebep olan hayat
suyu (diye tabir edilen) bu kelime, edebiyatta
“çok güzel ifade, latif söz, parlaklık, letafet”
manalarında kullanılmıştı. âb-ı hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka şeklinde de söylenir.

ağ u karâda: akta ve karada (siyahta).
âgâh: uyanık, bilen, vâkıf, haberli.
agmak: çıkmak, yükselmek, yukarı çıkmak.
agniyâ: zenginler, ganiler.
agu: zehir, sem.
agyar cefâsı: başkalarının derdi.
agyâr ü müdde’i: başkaları ve iddia eden.
agyâr: yabancılar, başkaları, rakipler.
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agyâra kıl cevr ü belâ: eziyeti düşmana çektir.

akl: akıl, zihin, zeka.

agyârnı: düşmanını

aklı başından gitmek: deli olmak.

agzı yarı: ağız suyu, salyası.

akl-ı ebter: eksik akıl.

âh u feryâd: ah vah etme, vahlanma, yüksek sesle
medet isteme, figan.

akl-ı kalil: eksik akıl, az akıllı.

âh ü vâh: ağlayıp, sızlanma.

akl-ı kül: kâinatta görülen umumi ahenk, her şeyi
kavrayan akıl.

âh ü zâr: ağlayıp inleme.
ah: kardeş, dost, bir kimsenin sevdiği.
ahbâr: haberler.
ahbâr-ı tevhîd: birlik haberi.
‘ahd etmek: bir işi yapmak için kendi kendine söz
vermek.
ahd ü vefâ: vadetme, söz verme, yemin, and.
ahde vefâ: verilen söze, yemine sadık kalma, vefa
gösterme.
ahdi çın: sözü doğru, vaadinde duran.
ahd-u peyman: yemin, and
ahı: kardeş.
ahî: 1. kardeşim. 2. ahilik ocağından olan kimse. 3.
eli açık, cömert.

akl-ı kâmil: tam, olgun, eksiksiz, kusursuz akıl.

akl-ı ma’âd: geleceği, bundan sonraki hayatı kavrama, ma’âd işlerini yani dönülüp varılacak
yere, ahrete ait hâlleri düşünen. (İnsanı manevi âleme hazırlayan, insanın ahiretini mamur
eden akıldır ve bu akli kabiliyet, inanç sahiplerinde bulunur.)
akl-ı ma’âş: geçim, kazanç düşüncesi, maişet derdi. (Adından da anlaşıldığı gibi dünya yaşayışını tedbir eden akli kabiliyettir ve her insanda
vardır. Eskilere göre akıl, zatı itibarıyla maddeden mücerred. Fiilî bakımdan bedene taalluk eden bir cevherdir. Sofiler; akıl, ahret işlerini tedbir ve tasarruf ederse «akl-ı ma’âd»,
dünya geçimine teallük ederse «akl-ı ma’âş»
derler.)

âhir: son, nihayet.

akl-ı nâkıs: noksan, eksik, tamam olmayan akıl.

âhiret bâki, dünyâ fâni: ahiret hayatı kalıcı, sonsuz; dünya hayatı geçici, sonludur.

al ü hayâl: hayal ile.
al, âl: hile.

âhiret: bu dünyadan sonra gideceğimiz ebedî
âlem, kıyamet koptuktan sonra, bütün varlıkların ve insanların devamlı kalacakları yer.

âl, âlâ: yüce, yüksek.

âhiruhâ ta’âm: yemekten sonra.
ahmâk: pek akılsız, sersem, şaşkın. anlayışsız.
ahter: 1. yıldız. 2. baht, talih.
âhu: 1. ceylân. 2. gözleri çok güzel olan. 3. çok
güzel göz. 4. (mec.) dilber, sevgili.

al: aile, evlât, sülale.
alâ küll-i hâl: şöyle böyle, olduğu kadar, olduğu
üzere.
âlât: vasıtalar, aletler.
âlâyiş: 1. bulaşıklık, bulaşma. 2. debdebe, tantana,
gösteriş alçak gönüllü olmak mütevazı, sakin,
yumuşak olmak.

akça (akçe): 1. beyaz, oldukça beyaz. 2. para,
eskiden para ölçüsü olarak kullanılan küçük
gümüş sikke.

aldamak: kandırmak, yalana inandırmak. aldatmak.

akıl tariki: akıl yolu, akla göre.

alef: hayvan yemi; ot, saman, yulaf.

âkıl: akıllı, insandaki anlayış kabiliyeti,
âkılân: akıllılar.
akın-çeri: akıncı, keşif kolu.

âlef: çok veya en teklifsiz, cana yakın.
âlem ocağa tutuşsa:
âlem-i sırr-ı hafiyyât: gizli sırlar dünyası.

âkibet: bir şeyin sonu, nihayet, netice, sonuç.

âlemün kemînesi: herkesin hakir, aşağı, değersiz,
gördüğü kimse.

akik: meşhur ve kıymetli, ekseriya kırmızı renkte
olan ve yüzük vb.

âlına: yüce, evlat, çoluk çocuk, sülale, hanedan
düzen, hile, elek.

âkil: akıllı.

Âli: Hz. Peygamber’in amcası (Ebu Tâlib)’in oğlu
ve damadı, 4. Halife.

ak-kara canavar: canlı, yaşayan.
akl u cân: akıl ve ruh.

âlî: yüce, ulu.
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allâm-ı ‘ulûv: yüceliği bilen.

Arafat: Mekke’de bir dağdır. Hz. Âdem veHz.
Havva’nın, Cennet’den sürüldükten sonra
burada buluştukları rivayet edilmiştir. Bakara
sûresi 198. ayetinde hac töreni münasebetiyle
adı geçer. Mekke’de hacıların arefe günü ve
gecesi kaldıkları dağ.

altuna bakır katmak: hile yapmak.

ârâm:durma, dinlenme.

alu: alçak, alık, aptal.
âlûde: 1. karışmış, karışık, mülevves. 2. bulaşmış.

arasat: arsalar. kıyâmette her canlının dirilip toplanacağı meydan, mahşer yeri.

âm u hâs: halk ve seçkinler (yüksek, aydın zümre).

ârâste: bezenmiş süslenmiş.

âmennâ ve saddaknâ: İnandık, öylece kabul ederiz, ona diyecek söz yok.

arât: 1. bölge, mıntıka. 2. avlu.

âmî: avamdan, halkın aşağı tabakasından, tasavvuftan, hakikatten haberdar olmayan.

arbede: cidal, kavga, patırtı.

âlim: 1. bilen, bilgili. 2. çok şey bilen, bilgiç. 3.
ilim ile uğraşan.
âlin âl eylemek: hile yapmak.
alkış: övme, övüş, dua.

amu: amca.
âmm: umumi herkese ait, umuma mahsus, halk,
avam.
amûd: direk, sütun.
anaru: öte, ileri uzak.
anber :1. güzel koku. 2. adabalığı ve kaşalot denilen büyük balıkların barsaklarında teşekkül
eden güzel kokulu madde. 3. derisinden kalkan yapılan bir balık.
anberî zülüf: kokulu saç.
anda: orada.
andelîb: 1. bülbül, seher kuşu. 2. (mec.) Hz. Resul-ı Ekrem’in (a. s. m.) bir ismi.
anı: onu.
anka: ismi olup cismi bilinmeyen bir kuş. çok büyük olduğu anlatılır. zümrüd-i anka ve simurg
gibi isimlerle de anılır.
ankebût: örümcek.
anlar:onlar.
ansuz:onsuz.
anter: Hz. Ali’nin öldürdüğü rivayet edilen bir
bahadır.
anun: onun.

ârâyiş: süs, bezek, ziynet,
argaç: dokumacılıkta bezin enine atılan iplik, atkı.
arı gönül: saf, temiz gönül.
arı olsa: arınsa tertemiz olsa.
ârı: saf, temiz.
arış: dokumalarda tezgâha uzunlamasına gerilen
iplik.
ârif ile dil-dâş olmak: bilge bir kişi ile gönnüldaş,
yoldaş olmak.
ârif: irfan sahibi; bilen, bilgili, tanıyan, anlamına
gelen bu söz, sufilerce bilgin demek olan âlimden üstün dereceye varan kişiye denir.
ârifler meclisi: bilge kişilerin yaptıkları toplantı,
toplandıkları yer.
arkıncacuk: yavaşça, hafifçe.
arkurı: eğri, yan üstü, tersine, aykırı, yanlamasına,
karşı, ters.
armağan: armağan, hediye.
arslan çetügi: aslan eniği.
arş u ferş (arş u zemin): arş ve yeryüzü.
arş: dokuzuncu gök. bütün âlemi çevreleyen,
âlem. tasavvurun sonu ve en yüksek noktası
kabul edilen yer, tavan.
arş-ı a’lâ: eski inanca göre göğün dokuzuncu katı.

ap-arıca: tertemiz.

arşun: arşın, bir uzunluk ölçüsü. 68 cm. uzunluk,
bir kol boyu.

aparmak: götürmek, alıp götürmek.

artuk: başka, gayr; fazla, artık.

âr:1. utanma, mahcubiyet. 2. utanılacak şey, ayıp.

arturmak: fazlalaştırmak, artırmak.

âr şişesin taşa çalmak: (mec.) kalenderî davranışlar segilemek, utanma duygusunu bırakmak,
utanmamak.

arzuman: dilek, istek.

âr u nâmus: 1. utanma, mahcubiyet. 2. utanılacak
şey, ayıp.

arzû-yı dil: gönlün arzusu, isteği.
âsâ: değnek, baston, sopa.
âsân: 1. kolay. 2. bükülmüş ipin her katı.
ashab: Hz. Peygamberi bizzat görmüş olanlar, sahabeler.
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ashâb-ı suffâ: Hz. Peygamberin mescidinin koridorunda yatıp kalkan yoksullar.
âsî suyu: asi nehri. Hatay’dan geçen ve akdeniz’e
dökülen bir nehir.
asi: karşı gelen, şaki, haydut.
âsitân: âstâne ve dergâh Farsçadır; kapı dibi, eşik
yanı, bir sayılır. Ayrıca, tarikat ehlinin toplandığı, hane; tarikat pirinin, yahut ulularından
birinin yattığı tekkedir ki o tarikat ehlince ulu
ve muteber sayılır. ayrıca, tarikat ehlinin toplandığı, dervişlerin oturdukları, hizmet ettikleri yerdir ve dergâhla tekke sözü umumidir.

arkıncacuk: yavaşça, hafifçe.
arkurı: eğri, yan üstü, tersine, aykırı, yanlamasına,
karşı, ters.
armağan: armağan, hediye.
arslan çetügi: aslan eniği.
arş u ferş (arş u zemin): arş ve yeryüzü.
arş: dokuzuncu gök. bütün âlemi çevreleyen, âlem
tasavvurunun sonu ve en yüksek noktası kabul
edilen yer, tavan.
arş-ı a’lâ: eski inanca göre göğün dokuzuncu katı.

âsitâne: 1. kapı eşiği. 2. dergâh. 3. tekke.

arşun: arşın, bir uzunluk ölçüsü. 68 cm. uzunluk,
bir kol boyu.

âsmân:gök yüzü.

artuk: başka, gayr; fazla, artık,

assı: 1. yarar, çıkar, kazanç, kâr. 2. faiz.

arturmak: fazlalaştırmak, artırmak.

astâne: büyük tekke, eşik. Allah’a yakın kimselerin (velî) kabri.

arzuman: dilek, istek.

âsûman: gök, semâ.

âsâ: değnek, baston, sopa.

aş u nân: yemek ve ekmek. aş yemek, çorba, yiyecek.

âsân:1. kolay. 2. bükülmüş ipin her katı.

âşâyiş: emniyet, güvenlik, korku ve endişeden
uzak hâl.
aşı etmeği: yemeği ve ekmeği.
âşikâre: aşikâr, belli, açık, meydanda, aşina 1.
bildik, tanıdık. 2. bilen, tanıyan. âşinâ-i ezel
ü ebed olmak: geçmişten sonsuzluğa tanıdığı,
bildiği, dostu olmak.
âşüfte: 1. çıldırırcasına seven, bu yüzden perişan
bir hâlde, azgın ve baştan çıkmış deli gönül
gibi olan. 2. iffetsiz kadın, aşifte. 3. at sürmek,
at koşturmak.

arzû-yı dil: gönlün arzusu, isteği.

ashab: Hz. Peygamberi bizzat görmüş olanlar, sahabeler.
âvâre: 1. serseri, boş gezen, işsiz güçsüz, aylak. 2.
dağınık, perişan.
âvâze: 1. yüksek ses. 2. şöhret, ün.
avazum ördek gibi: sesin ördek sesi gibi çıkması.
ay oldı şerm-sâr: 1. ayın utangaç olması. 2. (mec.)
ayın bulutların arkasında kalması.
ayaga düşmek: 1. acz içinde kalmak, kuvvetten
düşmek. 2. değerini ve saygınlığını yitirmek.
ayak olmak : ayak uydurmak.

atâ kılmak: 1. bağışlamak, 2. bahşiş vermek.

ayân: belli, açık, meydanda.

atâ vü lutf u kerem: bağış, bahşiş, yardım.

ayan olmak : belli olmak, açık olmak, meydana
çıkmak.

attâr: güzel kokular, iğne iplik vesaire satan kimse, aktar.
argaç: dokumacılıkta bezin enine atılan iplik, atkı.
arı gönül: saf, temiz gönül.
arı olsa: arınsa tertemiz olsa. Arı, saf, temiz.
arış: dokumalarda tezgâha uzun-lamasına gerilen
iplik.
ârif ile dil-dâş olmak: bilge bir kişi ile gönüldaş,
yoldaş olmak.
ârif: irfan sahibi; bilen, bilgili, tanıyan, anlamına
gelen bu söz, sûfilerce bilgin demek olan âlimden üstün dereceye varan kişiye denir.
ârifler meclisi: bilge kişilerin yaptıkları toplantı,
toplandıkları yer.

aybın gözetmek: başkalarının ayıbını aramak.
aybını yüzine urmak: bir kimsenin kusurunu
açıkça (suçlayıcı bir şekilde) dile getirmek.
aydur: söyler.
âyende: gelici, gelen.
âyet:1. Kur’an’ın herhangi bir cümlesi. 2. alâmet,
nişan.
ayıp: utanılacak şey, kusur, leke.
ayıtmak: söylemek.
aykır: erkek at, aygır.
aykıra iletmek: dişi atı, aygır ile çiftleştirmeye
götürmek.
ayn: 1. göz. 2. aslı, kendisi. 3. bir seyin eşi, tıpkısı.
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ayne’l- yâkin: görerek inanmak, görüşle inanca
ulaşmak.

bâ-hakk-ı nûr-ı Mustafâ: Mustafa nurunun hakkı
için.

ayn-ı insân: insanın gözü.

baharı muştulamak: baharı müjdelemek.

ayn-ül-kemâl: nazar etme, gözün çok tesirli bakışı.

bahariyyât: bahar tasviriyle başlanarak birini övmek için yazılan kasidelerin toplandığı kitap.

ayruk: ayrı, başka, gayrı.

bahil: hasis, cimri, tamahkâr.

ayruksı: başka, başka türlü, farklı.
ayş ü tarab: yeme içme, çalgı çengi, eğlence.

bahilliksiz: nekes olmayan, var yemezlik yapmayan, cimri olmayan.

ayyâr: 1. hilekâr, dolandırıcı. 2. zeki, kurnaz. 3.
çevik, atik.

bahr ü hem berr: deniz ve kara.
bahr ü ummân: deniz ve okyanus.

âzâd olmak: kurtulmak, serbest olmak.

bahr: deniz, büyük göl veya nehir.

azâzîl: İblis’in (Şeytan’ın) melek olarak bulunduğu sıradaki esas adı.

bahr-ı melekût: 1. hükümdarlık, saltanat denizi. 2.
ruhların ve meleklerin âlemi.

azık: yiyecek, yaz yiyeceği, erzak.

bahr-ı muhît: etrafını çeviren, kuşatan deniz, okyanus.

azm kılmak: kararlı olmak, ısrarla gayret etmek,
çabalamak.
azm-i sefer: sefere niyet etme.
azrâil: ölüm meleği.
azugum yok: yiyeceğinin olmaması. takılan taş.
B/b
ba’dehû: ondan sonra.
bâb: kapı.
bâb-ı lutf: lütuf, kerem, iyilik kapısı.
bâc: haraç, vergi,
bâd u ab u âteş: yel, su ve ateş.
bâd: yel, rüzgâr.
bâde: 1. şarap içki. 2. (mec.) aşk, Allah sevgisi. 3.
halk hikâyelerinde Hızır’ın kahramanlara ve
bazı saz şairlerine rüyalarında sunduğu içki.
bâde-i ahmer: kırmızı, kızıl şarap.
bâde-i câm: şarap, kadehte bulunan içki.
bâde-i câm-ı ezel: elestü meclisinin şarabı.
bâd-ı nevruz: bahar rüzgârı.
bâg-ı erzânî: nihal ağacı çok bahçe.
bagrı büryân: 1. bağrı, göğsü kebap olmak. 2.
(mec.) gönlünün aşk, ayrılık ve özlem ateşi ile
yanması.
Bağdad: Irak’ta bir şehir (başşehir).
bâğ-ı hazân: hazan bahçesi.
bâh: şehvet.
bahâ’: kıymet, bedel, değer.
bahâdır: cesur, yiğit.

bahrî: 1. denize ait, denizle ilgili. 2. tüyünden kürk
olan, patka da denilen, gagası kaşığa benzer
bir çeşit deniz ördeği.
bahr-i bî-pâyân: ucu bucağı olmayan deniz.
bahr-i hikmet: hikmet denizi, bilgi, ilim denizi.
bahr-i ummân: okyanus.
bahş u atâ: bağış, ihsan, bahşiş.
bahşayış: bağışlayış veriş,
baht-ı makhûr: kahrolmuş, kötü talih; kara talih.
baht-ı siyâh: kara talih.
bâ-kemâl: olgunluğuyla, kemalen.
bakî: kalıcı, sürekli, daimi.
bâl u per: kanat ve tüy.
bâl: kanat; kalb, yürek, gönül; hatır.
balaban: iri, doğan kuşu.
bâlâ-bülend: uzun boylu.
bân: 1. sorgun ağacı, bey söğüdü. 2. (mec.) sevgilinin boyu.
ban: ulu, büyük, ileri gelen, bey.
bâng: 1. ses, sedâ. 2. ezan.
banlamak: 1. yüksek sesle bağırmak, seslenmek.
2. ezan okumak.
bâr: 1. Tanrı, Allah. 2. yük.
bârân: yağmur.
bâr-gâh: girmek için izin almak lazım gelen, izinle
girilebilecek yer, çadır, yüksek divan.
bâr-i girân: ağır yük.
bârî ta’âlâ: yaradan, Allahuteala.
bâru: kale duvarı, hisar, burcu, sur.
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basar: göz, görme.
basiret: önden görüş, seziş, öngörü.

bekrî: 1. erken, sabah. 2. çok içki içen, içkiye düşkün adam, sarhoş.

baş gözi: görünürdeki göz.

belâ : gam, keder, zor iş, musibet,

baş oynamak: hayatını tehlikeye atmak, canını
feda etmekten çekinmemek.

belde : şehir, kasaba.
belî: evet.

başa kakmak: yüzüne çarpmak.

belinlemek: ürkmek, korku ile sıçramak.

bâşed: olur, ola.

bend: 1. bağ, yular, rabıta, bağlama. 2. birini emri
altına alma. 3. boğum, mafsal.

başına yarag eylemek: başının çâresine bakmak.
bâtıl: boş, beyhude, yalan, çürük.
bâtın : iç, iç yüz, gizli, görünmeyen.
bay: zengin, varlıklı.
baydak: yaya yürüyen, piyade.
bâz: 1. doğan (kuş), şehbaz, şahin. 2. açık. 3. oynatıcı, oynayan.
bâzâr: pazar, çarşı.
bavvâb: kapıcı, çocukları evlerine getirip götüren
okul hademesi.
bebr: eski kitaplara göre, Hindistan’da ve Afrika’da yaşayan, kediye ben zer, gayet büyük,
sırtı yol yol tüylü, saldrdığı zaman derisindeki
tüyleri kabarıp korkunç bir manzara arz eden,
aslanın bile korktuğu, azgın bir canavar.
becidd: 1. ciddi, gerçek. 2. cidden, gerçekten.
beidd tutmak: bir işi ciddi tutmak, ciddiye almak.
bedî: eşsiz, örneksiz, benzersiz, işitilmemiş, görülmemiş.
bedid (nâ-bedid): meşhur olmayan, görünmeyen,
gizli.
bedid: meşhur, görünü, açık meydanda.
bed-kâr: işi, hareketi kötü olan, kötü işli.
bed-nâm: kötü adlı, adı kötüye çıkmış.
bedr: 1. Hz Muhammed’in kâfirlerle çarpıştığı
Mekke ile Medine arasında bir yer olup, bu savaşa “Bedir Savaşı” denir. 2. ayın on dördüncü
gecesinde ayın aldığı şekil, dolunay.

bende: kul, köle.
bende-vâr: köle gibi.
bend-i zindân: zindan bağı, kelepçe.
benefşe: menekşe.
beng: 1. afyon gibi uyuşturucu ve keyif verici
“ban” denilen bir nebat ve bunun tohumu, esrar. 2. küçük çitlenbik.
bengî: esrarkeş.
berât: rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren
ferman.
berât-ı menşur: padişahın; vezirlik, müşirlik gibi
rütbeleri verdiğini ifade eden ferman.
berây-ı mâbûd: Allah için.
berây-ı matlûb: talep edilen, istenilen şey için.
berây-ı vahdet: birlik için.
ber-câ: yerinde, tam, doğru ve münasip.
ber-dâr: 1. asılmış (insan). 2. yemişli.
ber-güzâr: hediye, hatıra.
berk itmek: katılaştırmak, takviye etmek.
berk: şimşek.
berr: kara, toprak.
beste: 1. müz. şarkının makam ve ahengi. 2. kapalı, bağlı, bitiştirilmiş, bağlanmış.
beşâret: beşer, insan.
muştu: müjde.
beyâbân: kır, çöl.

bedr -i münîr: parlak dolunay.

beyan kılma: anlatma, açık söyleme, bildirme.

bedr-i hilâl: hilal şeklindeki ay.
bedr-i mâh: dolunay.

beytü’l-mâ’mûr: gökte Kâ’be hizasında bulunan,
Allah’a en yakın meleklerin tavaf ettiği ev.

behişt: cennet, uçmak.

beyyinât: deliller, tanıklar.

behre: hisse, pay, kısmet, nasip.

bezek: süs, ziynet.

behre-mend: behreli, hisseli.

bezzâz: 1. bezci, kumaş satan, manifaturacı. 2. çarşı, bedesten.

bek (beg): 1. zevç, koca. 2. küçük devletbaşkanı.
3. ileri gelen, sözü geçen, nüfûzlu, zengin kişi.
bekâ: devam, evvelki hâl üzere kalmak.

bî nihâye: sınırsız, sonsuz.
bî: -sız, -maz.
bi’l-külliye: büsbütün, bütün.
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bi’ssevâb: sevâbıyla.
bi’ttamâm: tamamıyla.
bî-âr: arsız, yüzsüz, utanmayan.
bî-baht: bahtsız.
bî-cân: cansız.
bîd: 1. yok olma. 2. söğüt, salkım söğüt.
bî-dâr: uykusuz, uyanık.
bî-dîn: dinsiz, acımasız, merhametsiz.
bî-gâne:1. kayıtsız, ilgisiz. 2. yabancı. 3. tas. dünya ilgisini kesmiş olan.
bigi: gibi.
bî-gümân: şüphesiz.
bî-haber: habersiz, bilgisiz, vurdumduymaz.
bî-hilâf: doğru.
bî-hod: kendinden geçmiş, çılgın, bayılmış.
bilâ- vâsıta: vasıtasız, doğrudan.
biliş: bildik, tanıdık, dost, âşinâ, marifet, tanışmak.
bilmeze urmak: bilmez görünmek, bilmezlikten
gelmek.
bî-manend: eşsiz, emsalsiz.
bîmâr: hasta, sayrı.
bî-merhaba: selamsız, selam vermeden.
bî-misâl: eşsiz, eşi bulunmayan.
bî-nazîr: eşsiz, benzersiz, Allah.
bî-nevâ: nasipsiz, çaresiz, zavallı.
bî-nihâye: sonsuz, nihayetsiz.
bî-nişân: işaretsiz.
bî-riyâ: doğru söyleyen, iki yüzlü olmayan.
birle: ile.
biryân: tava, tepsi gibi şeylerde susuz veya az sulu
pişirildikten sonra kızartılan et kebabı.
bisât: kilim, minder, hah, seccade, döşeme, keçe
yaygı.

boyla-: 1. boy ölçmek, boy ölçüşmek 2. boylu boyunca dalmak. 3. sürekli olarak izlemek.
börk: başa giyilen külah, kalpak gibi şeyler.
börklü: külahlı, kalpaklı.
bre: seslenme edatı.
bû (bûy): koku.
bûd: varlık.
bugz: kin, nefret, sevmeme, kalpten düşman olmak.
buhl: cimrilik, pintilik, hasislik, el sıkılığı.
bulâd kalem: çelik kalem.
bûm: baykuş.
bunlardan ma’âda: bunlardan başka.
burc: kale, hisar çıkıntısı, kule.
burc-ı cevzâ: ikizler burcu.
Burgaz: İstanbul’da bir ada.
burka’ : yüze takılan örtü, peçe.
bûstân: gül ve çiçek kokuların çok olduğu yer,
bahçe.
bûy-ı mûşgin: misk kokusu.
Burak: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği binek.
bûs: öpme, öpücük, öpüş.
buşmak: kızmak, öfkelenmek.
bühtân: yalan, iftira.
bü’l-acebdür: şaşılacak, çok şaşılacak.
bünyâd: 1. asıl, esas, temel. 2. binâ, yapı.
bünyâd etmek: yapmak, inşa etmek.
bürhan: delil, ispat.
bürhan ü delil: ispat, kanıt.
bürhân-ı esrâr: sırların delili, ispatı.
bürka’: kadınların örtündükleri peçe, tül, yaşmak,
yüz örtüsü.
büryân: kebap. bkz. biryân veya püryân.

bi-sipâhî: askersiz, askeri olmayan.

büt: 1. put. 2. (mec.) güzel.

bisyâr: çok.

büt-ı tersâ: 1. kilise putu. 2. Hıristiyan güzeli.

bî-şerîk: ortaksız, arkadaşsız, tek, Allah.

büyûtü’l-ankebut: örümcek evi, (mec.) geçici
kısa ömürlü, dünya hayatı.

bit pazarı: eski eşyaların satıldığı yer.
bî-ta’ât: ibadetsiz, ibadet etmeyen.
bî-vezir: vezirsiz olarak.

C/ c

bî-zevâl: fâni, geçici olmayan.

câdu-yı kallâş: kalleş, kancık, hilebaz, dönek cadı.

bokrat: eski yunan hekimi, meşhur Hipokratis.

câh: itibar, makam.

bostân: bahçe.

câlinus: ilk çağların ipokrat ile beraber en büyük
Grek hekimi, Galen (131210).
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câm: sırça, cam, bardak, kadeh.

ceng ü cidâl: savaş, mücadele, vuruşma.

câm-ı cem: şark mitolojisinde şarabın icatçısı sayılan cem’ in sihirli kadehi, şarap.

ceng: savaşma, vuruşma.

câm-ı elest: elestü bezminin kadehi.

cennet:ahirette müminlerin gideceği yer, uçmak.

câmiü’d-düvel: devletleri birleştiren
câmûs: manda.
cân aynası: kalp gözü.
cân bagı: gönül bağı.
can başına sıçramak: şiddetli bir şekilde öfkelenmek, kızmak.
cân gözi: kalp gözü.
cân gözi ile bakmak: çok dikkatli bakmak.

cengâver: cenk eden. savaşçı.
cercis: bir peygamber.
cesâmet: büyüklük, irilik.
ceste ceste: azar azar, derece derece.
cevâhir: 1. cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar,
öz’ler.
cevelân: dolaşma, gezinme.
cevher: 1. maya, öz. 2. elmas, değerli taş.

cân iklimi: gönül iklimi.

cevr: 1. haksızlık, eziyet. 2. tas. tarikat adamının
ruhen ilerlemesine engel olan şey.

cân u cihân: Tanrı.

cevr okın atmak: eziyet etmek.

cân u dil: ruh ve gönül.

cevr ü cefâ: haksızlık, eziyet.

cân-ı cânân: sevgilinin ruhu.

cevşen: zırh, vaktiyle giyilen savaş elbi- sesi,

cân-ı dil-ârâ: sevgilinin ruhu.

ceyş: 1. asker, ordu. 2. ses, sedâ.

cânib: taraf, cihet, yan.

cezbe: 1. ruhun hayret ve sevince kapılarak sanki
cesetten hariç bulunuyormuş gibi olması, heyecana gelmesi. 2. tarikat ehlinin kendinden
geçme hâli.

câr: çarşaf, örtü.
câri olmak: akmak, geçmek, yürümek.
câriye: 1. para ile satın alınan halayık, hizmetçi
kız. 2. harpte esir düşmüş veya odalık olarak
alınmış kız.
câvidân: 1. daimî kalacak olan, sonrasız, ebedî. 2.
erkek adı.
cây u mesken: yer.
cây-gâh-ı imtihân: imtihan yeri.
cây-ı în ü ân: onun bunun yeri.
câzû: 1. cadı. 2. sihirbaz, büyücü.
cebrail: peygamberlere emir ve vahye vasıtave
memur olan dört büyük melekten biri.
cebren: zorla, zor kullanarak.
cefâ: eziyet, incitme.
cehd: çalışma çabalama.

cîb ü destâr: cübbe, sarık.
Cibril: Cebrâil, Allah’tan peygamberlere vahiy getiren melek, dört büyük melekten biri.
cidd: bir işi gerçekten çalışıp işleme, ciddilik.
cife: leş.
cihân-ı cân: ruhlar âlemi.
cihet: yan, yön, taraf; yüz, yer; yüz, sebep, vesile.
cinân: cennetler, uçmaklar, bahçeler.
cirit: at üzerinde ve ucu delmeyen mızrakla oynanan bir oyun.
cism ü cân: beden ve ruh.
cism-i pür-kâl: sözle dolu vücut.
cism-i vîrân: geçici, ölümlü varlık.

cehd eylemek: çabalamak, çalışmak.

combadak: takla atmak.

cehennem: ahirette günahkâr kulların gideceği
azap yeri, tamu.

cûd: cömertlik, el açıklığı.
cûş: 1. coşma, kaynama. 2. tas. coşma, taşma.

cehennem ü fi’n-nâr: cehennem ve ateşte olmak.

cûş u hurûş: coşma ve gürültü.

cem’ eylemek: toplamak, bir araya getirmek.

cûşa gelmek: coşmak, kaynamak, kendinden geçmek.

cemâl: yüz güzelliği.
cemî’i: toplamı, hepsi.
cemre: ateş hâlinde kömür, şubat ayında azar azar
artan sıcaklık.
cemre taşı: hacc töreninde bir defa atılır.

cübbe: sarıklı din adamlarıyla bazı yaşlı kimselerim giydikleri uzun elbise.
cüdâ: ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış.
cüdâ kılmak: ayırmak.
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cümlesi: hepsi.
cünbiş: kımıldanma, hareket.
cünun: 1. delirme, çıldırma, delilik. 2. tas. ve ed.
aşkın galip gelmesi.

çerviş: 1. hayvanın eritilmiş yağı. 2. kavrulmuş un
ile yapılan bir çeşit yemek.
çeşm: göz.

cür’a: yudum, içim.

çeşme-i hayvân: âb-ı hayat denilen suyun, bengisu’yun çeşmesi.

cür’adân: 1. içki kadehinin dibinde kalan kısım. 2.
şarap artıklarının döküldü- ğü kap.

çeşm-i giryân: ağlayan göz.
çeşn: 1. bayram. 2. ziyafet, şölen. 3. düğün.

cüst ü cû: arayıp sorma, araştırma.
cüvân: genç, delikanlı.

çeşne-gîr: aşçıbaşı, sofracıbaşı saraylarda yemeklerin lezzetine, tadına bakan kimse.

Ç/ç

çevgân: gûy uçevgân, cirit oyununda topu çelmek
için kullanılan ucu eğri deynek.

çabük-süvar: iyi at süren, ata iyi binen.
çâh: kuyu, çukur.
çâh-ı zindân: zindan kuyusu.

çeşte: bir çalgı aleti, altı telli.

çıkıp varmak: kalkıp birisinin yanına gitmek.
çın : duygu. çıra : çerağ.

çâker: kul, köle, cariye, yanaşma. Çalab, Tanrı.

çile (çille): 1. (tas.) zevk ve sefadan el çekerek ıssız
ve sakin bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2.
eziyet, sıkıntı.

çâpük: çabuk, tez, çevik. çâpük-bâz: çevik.

çille-i ‘aşk: aşkın çilesi.

çâr fasl u çâr erkân: dört ana unsur.

çîn: kıvrım, büklüm, kırışıklık.

çâr unsur dört unsur: toprak, hava, su, ateş. (İnsanın dört unsurdan -toprak, hava su, ateş- yaratıldığına inanılır.)

çomak : başı iri ve toparlak değnek.

çarh (çerh): 1. çark, tekerlek. 2. felek gök.

çü: gibi.

çakmak: geçmek, hakkında söz söylemek.

çarh-ı felek: 1. sihir, talih. 2. Yanarken dönerek
ateş saçan donanma fişeği. 3. hanımeline benzer bir çiçek.

çûn ü çirâ: nasıl ve niçin.
çü (çün): gibi, mademki, çünkü, nasıl, niçin.
çüst ü çalak: çok hareketli.

çarh-ı gaddâr: zalim felek, kötü talih.

D/d

çarh-ı gerdûn: dönen felek.

dabbetü’l-’arz: hadis-i şerifle ahir zamanda olacağı haber verilen ve ahir zamanın alametlerinden olan bir nevi mahluk. (Cenâb- ı Hakk’a
itaat etmeyenleri içlerinden kemireceği ve yiyeceği bildirilen dehşetli bir mahluk tâifesi).

çarh-ı kebûd: mavi felek.
çarh-ı muâllak: asılı boşlukta olan çark, gökteki,
gelek, boşlukta dönen, devreden.
çâr-nâ-çâr: çaresiz, ister istemez.
çatal derbend: Elmalı’da bir yer adı.
çec: yığın, samanından ayrılmış tahıl yığını,
çegâne: tef, çengi tefçiği.

dâd: adalet, hak, doğruluk. 2. insaf. 3. vergi, ihsan.
Dahhak: 1. çok gülen. 2. İran’da eski tarihte yaşamış çok zalim bir hükümdarın adı.

çeh: kuyu.

dahı: dahi, bundan başka, aynı zamanda, hem de,
ve.

çehâr-kûşe: dört köşe.

dahl u ta’rîz : işe karışma, dokunma.

çeh-i cây-ı tâk u revâk: dünya çend: birkaç

dahl: girme, karışma; te’sir, nüfuz, niyet, fikir.

çendân: o kadar.

dâire: barınmak için yapılan bir yapının kullanılan
herhangi bir bölümü, katı veya bölümü.

çend-bâr: birkaç defa.
çeng: kanuna benzer, dik tutularak çalınır bir çeşit
saz.
çerâg: 1. fitil, mum. 2. otlama, otlak.
çerende: otlayıcı, otlayan.
çeri: asker, er.

dak dutmak: kusur bulmak, ayıplamak, kınamak.
dakyanus: ashab-ı kehf zamanında yaşayan bir
hükümdar.
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dalgıç: mercan, inci ve saire avlamak veya denizin
dibine düşmüş olan şeyleri çıkarmak için denizin dibine dalmaya alışık adam.

dehrî: dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkâr eden, ruhun da cesetle birlikte öldüğüne inanan.

dama: deniz, bahr.

dehri-i bid’ât: bidat sahibi, dinsiz.

dâmen : etek.

delil: kılavuz, doğru yolu gösteren, meçhulü keşfetmekte ve malumun doğruluğunu ispat etmekte kullanılan vasıta veya unsur.

dâm-ı tezvîr: tezvir, yalan tuzağı.
dânâ: bilgili, bilen, malumatlı, âlim.
dâne: benler tane tane şeklinde olan benler.

delil-i âyât: ayetlerin delili.

da’ne urmak: kınamak, ta’n etmek.

dellâl: 1. ilân edici, yüksek sesle bildiren. 2. müşterileri çeken, davet eden. 3. tas. hakka davet
eden.

dâne-yi dâm: tuzak tanesi, avlanacak hayvanı tuzağa çekmek için konulan yiyecek taneleri.

dem be-dem: bazen, vakit vakit ara sıra. dem ü
kadem.

dangadak: dank diye, birdenbire, ansızın.

dem: 1. nefes, soluk. 2. an, vakit, saat.

danişmend: 1. bilgili, ilimli. 2. Tanzimattan önceki dönemde, kadıların yanında stajyer olarak
çalışan kimseler.

dem-i sâfa gönül: mutlu, ferah gönlün zamanı,
mutluluk zamanı.

dâne: tohum, çekirdek. 2. kurşun, gülle, tane.

dâr: yer, mekân, konak.
darb : vurma, döğme, darbe.
dâr-ı Arab ü mülk-i Acem: Arapların ve Acemlerin yaşadıkları yer.
dâru’l-karâr: kararlı, devamlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer.

dem-sâz: arkadaş, refik, hem-dem, dost, sırdaş.
deng: 1. hayran, şaşkın, şaşmış olan, ahmak, ebleh,
bön, sersem. 2. iki sert maddenin tokuşmasından hasıl olan ses.
denî: 1. soysuz, alçak, ahlaksız. 2. dünyaya ait,
fâni ve geçici. 3. yakın, karib.
denlü : kadar, gibi.

dâsitân: destan.

depelemek: alt etmek, öldürmek, yenmek.

daşra (taşra): dışarı, dışarıya.

depme: tekme.

davul:vurmalı çalgı aleti.

depredmek: eşelemek, kurcalamak, araştırmak.

deccal-i lâin: kıyametten az evvel çıkacak ve Hz.
İsâ tarafından öldürülecek olan kovulmuş,
lanetlenmiş yalancı ve zararlı şahıs, yalancı
mesih.

deprenmek: hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsılmak.

dede: tarikat usûlüne göre mesafe katetmiş, manevi makam sahibi olan kişilere verilen unvan.
Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan.
def : vurmalı çalgı aleti.
defter ü divân: not yazmaya mahsus kâğıttan beyaz kitap.
defter-i ışk:1. aşk defteri. 2. bir aşk macerasına ait
yaşanılanların tamamı.
degin: kadar, denk.
degşürmek: değiştirmek, değişmek
değirmi: yuvarlak, dairevi.
dehân: ağız.
dehr: 1. zaman, çok uzun zaman, ebedi. 2. bin yıllık zaman. 3. dünya.

der-: toplamak, biriktirmek.
der ü dîvâr: kapı ve duvar.
der-’akeb: akabinde, hemen arkasından.
der-âgûş: kucakta.
der-bengî: tiryaki kapısı.
derd-i bî-şümâr: sayısız dertler.
derd-i gubâr: toz dereli.
derd-i ser: sıkıntı, baş derdi, baş ağrısı.
derd-mend: dert sahibi, tasalı, kaygılılar.
dergâh: 1. Cenab-ı Hakk’a ibadet edilen yer. 2. büyük bir huzura girilecek kapı. 3. padişahların
kapısı. 4. şeyhlerin tekkesi.
der-i bî-yaban: el kapısı olmayan.
dermân: 1. ilaç, tiryak. 2. kurtuluş sebebi. 3. takat,
güç, kuvvet.
dermiyân eylemek: ortaya koymak, açığa çıkarmak.
dermiyân: ortada olan şey, arada.
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derneşüb: toplanıp, yığılıp.

dibek: taş veya ağaçtan yapılmış çok büyük havan,

derûn: 1. iç taraf, dâhil. 2. kalb.

dîdâr: 1. mülakat, görüşme. 2. görünme. 3. yüz,
çehre. 4. görüş kuvveti, göz. 5. açık, meydanda.

derûnî: içle ilgili, gönülden, içten.
dervâze: büyük kapı, büyük binanın büyük sokak
kapısı, kale ve şehir kapısı.

dihbân: köy bekçisi.

derviş: 1. gayet mütevazi ve kanaatkâr olan. 2.
kimsesiz, fakir. 3. maneviyatla gönlü zengin
olan fakir. 4. mürid veya şeyh.

dil: 1. gönül, kalb, niyet. 2. cesaret, yürek.

dervişân: dervişler.

dilber-i meh-rû: ay yüzlü kadın, sevgili.

deryâ vü ummân: deniz ve okyanus.
deryâ-yı hikmet: hikmet, bilgi denizi.

dil-aram:gönül alan, gönül kapan, gönül okşuyan.
dilber: 1. gönül alan, kalbi çeken. 2. Güzel kadın.
dildâr: 1. kalbi hükmü altında tutan, sevgili.

deryâ-yı külzüm: çalkalanan deniz.

dil-gir: gönül tutan, kalbe sıkıntı veren gücenik,
kırgın.

deryâ-yı ummân: açık deniz, okyanus.

dil-güşâ: iç açan, gönül açan, kalbe ferah veren.

dest: el.

dil-hûn: 1. kalbi yaralı, yüreği kanlı. 2. mükedder,
mağmum.

destâr: sarık.
dest-bûs eylemek : el öpmek.

dil-i âvâre: serseri gönül.

dest-gîr: 1. muavenet, arka olmak. 2. tutucu, yardımcı. 3. elde tutan.

dilki: tilki.
dil-pezir: makam kabul eden gönül.

dest-i kader: kaderin eli.

dil-riş: yüreği yaralı, dertli.

destur: 1. asıl. 2. kanun. 3. vezir-i azam, baş vezir.

dimyad: Mısır’da, Süveyş Kanalı ağzında bir liman.

devlet ü ikbâl: ulviyet, kutluluk ve iyi talih.
devlet-i bî-dâr: uyanık baht / açık talih.
devlet-i hümâ: saadet, mutluluk kuşu.
devlet-i paydar: sağlam, sürekli talih.
devletlü: mutluluk ve refah içinde olan kimse.
Osmanlı Devleti’nde paşa, vezir gibi devlet
adamlarına verilen unvan.
devrân: devir, felek, zaman, deveran, dünya.
devr-i eyyâm: günlerin geçişi.
devr-i zemân: zaman, çağ, dönem.
devr-i zuhal: zuhal devri.
devriye: osmanlı imparatorluğu devrinde ilmiye
sınıfına mahsus bir paye.
devşürmek: derlemek, toplamak, bir araya getirmek.
devvâr: 1. durmayıp dönen, devreden, devredip
gezen. 2. gerdan. 3. Kâbe-i Muazzama’nın bir
adı. 4. haremden alıp beraber tavaf edilen taş.
deyr: 1. kilise, manastır. 2. âlem-i insaniyet, insanlık âlemi.

direm: derim, söylerim.
dirîg: 1. men etmek. 2. korumak, esirgemek. 3.
eyvah, yazık.
dirigâ: yazık, eyvahlar olsun!
dirlik: 1. yaşayış, hayat, sağlık, geçim. 2. tahsisat,
ödenek.
dirneşmek: toplanmak, yığılmak.
diş vurmak: yemek, çiğnemek, dişlemek.
div: 1. dev. 2. iblis, şeytan. 3. cin, ifrit.
divan: 1. eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap. 2. büyük meclis. 3. büyük ve
idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin
toplandıkları yer.
divân u evrâk: toplantı ve belgeler.
dîvân u yargu: toplantı ve mahkeme.
divâne : deli, budala, alık.
div-perest: şeytan-perest, şeytana tapan, şeytana
uyan.
diyüben : deyip, söyleyip.

deyyâr: 1. bir kimse. 2. yurt sahibi birisi. 3. manastır sahibi.

dolâb-ı feryâd u zâr: dünya.

dıraht: ağaç.

don: elbise, kılık, kıyafet.

dırâz: uzun.
dî-bâd: adaletsiz, zalim.

dolab-nâme:
donuz: domuz.
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döl: 1. yavru. 2. nesil, soy.
dönüben: dönüp.
dört anâsır: dört ana unsur (varlık): toprak, hava,
su, ateş.
dört kitâb: Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’an.
dört tabiat: dört unsur, dört mevsim.
döymemek: dayanamamak, katlanamamak, tahammül edemek.
dudu (tûtî): dudu kuşu, papağan.
duhân: 1. duman. 2. tütün. 3. Kur’an-ı Kerim’in
44. suresinin adı. 4. (mec.) gaflet ve dalalet
dumanı ki, hakikatlerin görünmesine mani
olur. 5. kıtlık ve kuraklık.
dun gelmek: kalkıp gelmek
dur dağı: elmalı’da bir yer adı.
dûr olmak: uzak kalmak.
durugelmek: ayağa kalkmak.
duş: rastlama, uğrama, duçar olma. ip- tilâ.
dûzâh: 1. cehennem, tamu. 2. (mec.) keder, külfet.
dü cihân: iki dünya, dünya ve ahiret.
dü: iki.
dü sarây: iki saray, (mec.) iki dünya
dü-çâr: yakalanmış, çatmış, mübtelâ. 2. ulaşmış.
düglek: olmamış kavun.

dürdâne:1. inci tanesi. 2. (mec.) çok güzel ve sevimli çocuk.
dürişmek: 1. çalışmak, çabalamak, sebat etmek.
2. karşı karşıya gelmek, çarpışmak, mücadele
etmek.
dürr (dürdâne, dürre): inci, inci tanesi.
dürr ü cevâhir: inci ve mücevher.
dürr ü cevher: inci ve mücevher.
dürr ü sadef: inci ve inci kabuğu
dürrâc(e): türac denilen kuş.
dürr-i deryâ: deniz incisi.
dürr-i şahvâr: iri ve iyi cins inci.
dürr-i vahdet: birlik incisi.
dürr-i yektâ: 1. benzeri olmayan, tek inci. 2.
(mec.) Hz. Peygamber (a. s. m.).
dürr-i yetim: tek, iri, paha biçilmez, eşsiz inci, Hz.
Muhammed.
düşmişlerün elin tutmak: yardıma muhtaçlara,
yoksullara, sefillere yardım etmek.
düşvâr: güç, zor.
dütün: duman.
düvâl: tasma, kayış.
düz: düzgün, gerçeğe uygun, doğru; müsavi, birbiri gibi, ova, düzlük, yazı.

düketmek: tüketmek, bitirmek.

düzmek :1. dizmek, ipliği geçirmek. 2. yapmak,
meydana getirmek, tertip ve tanzim etmek 3.
hazırlamak, 4. nazetmek, 5. düzeltmek, 6. düzen ver- mek, 7. süslemek, donatmak.

dümbedek: birden bire, aniden.

düzgün: doğru.

dün ü gün: gece gündüz.

düzülmek :1. düzelmek, intizama girmek, eski hâline dönmek 2. yapılmak, tertip, tanzim olunmak. 3. dizilmek, sıralanmak.

düğer: kalın ağaç direk, mertek.
dükel: hep, cümle, hepsi, bütün, herkes.

dünyâ âlem: yeryüzü.
dünyâ küllî fânîdür: dünya tamamen geçicidir.
dünya lezzeti: insanın nefsini çeken dünyevi tatlar.
dünyâ metâı: dünya malı.
dünyâ vü ukbâ: dünya ve ahiret.

E/e
(er-rahmân) alleme’l-kur’an okumak: kur’an’ı
hakkıyla okuyan kimse.

dünyâda dünyân yok, âhirette âhiretin: her iki
dünyânı da birden mahvettin anlamında bir
deyim.

ebced : arap harflerinin rakam gibi kullanılışında
bir kelime veya ibareden tarih veya bir sayı
çıkarılması, ebed mülki ahiret.

dünyâdan el etek çekmek: her şeyden vazgeçmek.

ebed: sonsuzluk, sonu olmamak.
ebed-i ömr-i câvidân: sonsuz ömrün devamı.

dünyaya gelmek: doğmak.

ebleh: pek akılsız, ahmak, bön.

dünya-yı dûn: alçak, kalleş dünya.

ebrâr: 1. özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. 2.
sâdıklar, iyiler.

dünyâ-yı mekkâr: hilebaz, aldatıcı dünya.

ebsem (epsem): sessiz, ses çıkarmayan, susan.
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ebter: 1. kuyruğu kesik hayvan. 2. sonunda oğlu
ve kızı kalmayan insan. 3. ölümünden sonra
adı hatırlanıp anılacak hayrı ve ihsanı kalmayan kişi. 4. eksik, tamamlanmamış. ecel sayyâdı ömür avcısı, Azrail.
edâni: ednâlar, en denîler, en alçaklar; alçak, pek
bayağı ve aşağılık kimseler.
edeb: terbiye, insanlara lütuf ile muamele etmek,
güzel ahlâk, usluluk hayâ.
edna: 1. pek aşağı, en bayağı, çok alçak. 2. az, pek
az.
efgân: acı ile bağırıp çağırmalar, feryatlar.
eflâtun: plâton. (m. ö. 429-347)Aristo’nun üstadı,
sokrat’ın talebesi, eski yunan filozofudur.
efsâne: 1. masal. 2. uydurulmuş yalan. 3. hikâye.
efsûn: büyü, sihir.
egin (egn): sırt omuz,
ehl-i ‘aşk: aşk ehli, aşkı yaşayan kimse.
ehl-i cihân: cihan ehli. dünyaya, dünya malına
hasret kimse.
ehl-i derd: dert ehli, kaygı (sahibi).
ehl-i dîl: gönül ehli.
ehl-i hüner: hüner ehli, maharetli, becerikli kimse.
ehl-i ibâdet: ibadet ehli, ibadet eden kimse.
ehl-i irfan: kainatın yaratılış sırrını bilenler.
ehl-i kemâl: kemal ehli, olgunluğa erişmişkimse.
ehl-i lakab: isim sahibi.
ehl-i niyâz: niyâz ehli, Allah’a yalvaran, yakaran,
ibadet eden kimse.
ehl-i şedd: bir yola, bir kimseye sıkı sıkıya bağlıolan kimse.
ehl-i şekâvet: bedbaht ehli, kara bahtlılar ehli;eşkıyalar gurubu, haydutlar ehli.

el’an: hâlâ.
el baş üstüne: değer verme.
el kavuşturmak: el pençe divan durmak.
elest demi: Cenab-ı Hakk’ın ruhları yarattığında
“Ben rabbiniz değil miyim? (meâlinde) diye
sorduğunda, ruhların: “Evet rabbimizsin. ”
diye cevap vermeleri ânına “elest mecli- si”
veya “bezm-i elest” denir. elest demi de bezm-i
elestin gerçekleştiği zamanı işaret eder.
elfaz: kelimeler, sözler.
elfî tâc: yeniçeri üsküfüne benzeyen bir çeşit tac.
el-hâsıl: netice itibariyle, sözün kısası, uzatmayalım.
elif: 1. arap alfabesinin birinci harfinin adı. 2. (ülfet. den) bütün harflerle ülfet edebildiği için
böyle isimlendirilmiştir. ebcedî değeri de bire
delalet eder.
elif-kadd: elif gibi boy, elif gibi düzgün ve uzun
boy.
elin yumak: elini yıkamak.
eline ayağına düşmek: yalvararak yardım istemek, aman dilemek.
el-iyâzü bi’llah: Allah’a sığındık, Allah esirgesin.
elvân: 1. renkler. 2. muhtelif görünüşler.
em: ilaç, çare, deva.
emcek: meme.
emîn: emniyet sahibi, korkusuz, şüphe etmeyen,
kendisine güvenilen.
emîn-i kirdigâr: Allah’ın kesin varlığı.
emr-i ma’rûf: akim ve dinin (şeriatın)caiz ve güzel gördüğü şey, buyruk.
enbiyâ: nebiler, peygamberler.
encûm ü eflak: yıldızlar ve semâlar.

ehl-i tarik: bir yoldan giden, bir yola bağlı kimse.

endaze: altmış santimetrelik bir uzunlukölçüsü.

ehl-i tevhîd: Cenab-ı Hakk’ın birliğini bilip inananve sadece bir Allah’a bağlanıp ibadet eden
kimse.

ender-hezâr: binler içinde.
ene’l hakk: “Ben Hakk’ım”.

ehlu’llah: Allah adamı, veli.

enfüs: nefisler, ruhlar, canlar, yaşayanlar.

ejderha: büyük canavar, büyük yılan.
ekâbir : görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet
ricali.
ekâbir: 1. en büyükler. pek büyükler. 2. Devletricali. 3. rütbece büyük olanlar.
eki itmek: bir şey yeme, yenilme.
ekmel: çok olgun.
eknûn: şimdi.

enek: çene.
enis: 1. dost, arkadaş, ünsiyet edilmişolan, alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. 2. sevgili.
ente bi-hamdi şâkir: şükür ve hamd edensin.
ente ganiyy ü fakir: zengin ve fakirsin.
ente kaviyy ü tarik: yolu güçlüsün. ente muhibb ü
sâdık: sevgili ve sadıksın
ente’s-sirâcü’l-münir: parlak güneşsin.
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envâr: 1. nurlar, ışıklar, aydınlıklar. 2. (tas.) maddi veya manevi karanlıktan kurtarmaya vasıta
olanlar.
epsem eylemek: susturmak.
er okuna uğramak: kötü bir işin sonunda bir din
ulusunun gazabına uğramak.
erbâb-ı ‘ayan: bir memleketin ileri gelenleri, devlet ricali.
eren: Allah’a yakın, evliyalık derecesinde olan.

eşcâr: ağaçlar.
eşkâl: şekiller, kılık. eşkere açık, belli, ortada.
eşrâf: şerefliler, ileri gelen büyükler.
etek dermiyân etmek: etek öpüp isteğini arz etmek.
etmeg ü aş: ekmek ve yemek etmek ekmek.
evlâ: daha uygun, daha layık, daha iyi üstün.
evliyâ eteğin tutmak: velilerle beraber olmak.

erte ( irte) gice : sabah akşam, gece gündüz.

evliyâ: veliler; nefsine değil, daima Cenab-ı
Hakk’ın rızasına tabi olmaya çalışan, ibadet
takva ve riyazatta çok yüksek mertebelere ulaşıp Allahın (c. c.) sevgisini kazanan ve yakını
olan büyük ve ender zatlar.

erte, irte: yarın, sabah.

evliyâ vü enbiyâ: veliler ve peygamberler.

erteye komak: bir sonraya bırakmak, ertelemek.

evrâk: 1. sahifeler 2. yapraklar.

erzan: 1. ucuz, değeri düşük, pahalı olmayan. 2.
layık, münasip, muvafık, müstehak, uygun,
yerinde.

evran: biçme, ölçü, mikyas, tahmin, keşif, biçim.

erguvân: kırmızımtırak, bir çiçek.
erkân: 1. rükünler, esaslar, temeller. 2. ileri gelen
kimseler.

esbâb: sebebler, bir şeye vasıta olanlar, sebeb
olanlar.
esenlik: 1. dua, selam. 2. selamet, sağlık, huzur,
rahat. 3. sağlık dileği.

evsatuhâ kemâm : önce selam.
evvelühâ selâm: önce selam.
ey’at-ı fât: ölümün, ecelin elleri.
eyâ : ey, hey (ünlem edatı).
eydür: dedi ki.

esfel: en aşağı, en alçak, en sefil.

eyitmek: demek, söylemek.

esfele safilîn: cehennem.

eyleyüben: eyleyip, yapıp.

esîr:1. kul, köle. 2. harpte teslim alınan düşman,
teslim olan.

eyvân: 1. köşk. 2. büyük salon, büyük sofa, davanhane.

esir-i bend: iple bağlı olanlar.

eyyâm u devrân: zaman, devir, günler ve devir.

esmâ: adlar, namlar.

eyyam: günler, gündüzler.

esmâ-i hüsnâ: Allah’ın isimleri. Cenab-ıHakk’ın
güzel isim ve sıfatları.

Eyyûb: Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen İshak Aleyhisselam’ın oğlu olan Ays’ın evladından Eyyûb Aleyhisselam. (Yaşadığı felaketlere ‘Allah’tandır’ diyerek sabır göstermesi ile bilinir.)

esmâ-i nebi: peygamberimizin güzel isim ve sıfatları.
esrâr: 1. sırlar, gizli hikmetler ve manalar, bilinmeyen şeyler. 2. keyif veren zehir, uyuşturucu
madde. 3. elinde ve el ayasında olan hatlar.

Eyyûb-veş: Hz. Eyyûb’a benzer, Hz. Eyyûb gibi.
ez-bahr-i cevlân: akan denizden.
ezel: zamanın ebediliği, başlangıcı olmayan zaman.

esrar sözlü: sözlerinde güzellikle beraber faydave
hikmet olan, sözleriyle geleceğe âit birtakım
şeyleri işaret eden.

ezelî: başlangıcı olmayan, Allah.

esrar-ı mu’lak: bilinmeyen sırlar.

ezrak: 1. saf ve temiz su. 2. gök renkli, mavi.

esrâr-mest: sır sarhoşu.
esrimek: 1. sarhoş olmak, aklını yitirmek. delirmek, kendinden geçmek. 2. azgınlaşmak, sertleşmek, çok kızmak.
esritmek: sarhoş etmek.
esrük: 1. sarhoş. 2. meczup, deli. 3. kızgın, öfkeli.
es-selâm: selamlar, hayır dualar olsun.

ezel-i âzâl: ezeller, öncesi, öncesiz zamanlar.

F/f
fahr: 1. övünme, yaptığını sayarak övünme. 2.
övülmeye sebep olacak kimse. 3. fazilet büyüklük, şeref.
fahr libâsı: övgü elbisesi.
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fahr-ı âlem: âlemin övüncü, Hz. Muhammed.
fâhte: üveyik kuşu.
faide-tâ: faideler.
fak: yaşlanmış, ihtiyar kimse.
fak: tuzak.
fakı: İslam hukuku âlimi, fakih.
fariğ: 1. işini bitirmiş, boş kalmış, alakasını kesmiş, rahat, vazgeçmiş, çekilmiş. 2. fık. tasarrufu altında olan mülkün kullanma ve tasarruf
hakkını başkasına devreden.
farîza: farz, Allah’ın emri, lazım, vacip, gerek,
borç, vazife.
fâsık: Allah’ın emirlerini tanımayan, sapkın günah
işleyen, fesatçı, kötülük eden.
fasl-ı bahar: ilkbahar mevsimi.
fasl-ı hazân: sonbahar mevsimi, güz.
fâş itmek: açıklamak, meydana çıkarmak, gizli bir
hususu açığa vurmak, dile vermek.

ferhunde: mübarek, mesut, meymenetli, kutlu,
mutlu, uğurlu.
fer’î: asılla ilgili olmayıp, fer’a mensup olan, ayrıntılar, ikinci derecede olan.
ferîd-üz-zemân: zamanın, asrın bir tanesi.
ferişte : melek, günahsız, masum, iyi huylu.
fermân-ı “kâf u nûn”: Kur’an.
ferrâş: cami, mescit, imaret gibi müesseselerin
temizliğini sağlamak; kilim, halı ve hasır gibi
mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan
kişiler hakkında kullanılır bir tabir. (Ferraş;
Arapça’da, yayıcı, hizmetçi, döşeyici gibianlamlara gelir.)
ferş: yer yüzü, kır, sahra.
feryâd: 1. bağırıp çağırma, yüksek sesle medet isteme. 2. figan.
feryâd u efgân: 1. bağırıp çağırma, yüksek sesle
medet isteme. 2. figan.

fâş: meydana çıkmış, yayılmış, anlaşılmış olan.

feryâd u zâr: medet isteme, inleyip yüksek sesle
ağlama.

fâtihâ: Kur’an-ı Kerim’in 1. suresi; başlangıç,
açış, giriş.

feryâd ü âh: medet isteme, acılardan dolayı yüksek sesle inleme.

fazl: 1. âlimlere yakışır olgunluk. 2. imân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, marifet, üstünlük.

feryâd-ı feryâz: feryat, bağırma, konuşma, seslice
duyurma.

fehm: anlama, anlayış.

ferzend: oğul, çocuk.

fehm itmek: anlamak, kavramak.

fesâd: 1. bozuk ve fenalık. 2. karışıklık.

felek: gökyüzü, sema.

fesemme vechu’l-lâh: Ne yana dönersen Allah’ın
vechini görürsün.

fenâ: 1. yokluk, yok olma. 2. geçici dünya. 3. geçip
gitme.
fenâ ehli: (tas.) kendi varlığından geçenkişi, maddi
varlıktan geçmiş kişi.
fenâ: kötü, iyi olmayan, uygunsuz.
fenâ-ender- fenâ: yoklukta yok oluş.
fe-neuzu billah: Allah’a sığınırız.
fengedek: birdenbire.
fer’: 1. şube, kol, dal budak. 2. İkincide- recede
olan. 3. bir aslın neticesi.
ferâgat: 1. tok gözlülük, hakkından vaz geçmek,
bir şey istememek. 2. şahsi davasından vaz
geçmek.
ferah: 1. bol, geniş, fazla, ziyade. 2. açık.
ferd: tek, yalnız olan şey, çift olmayan, eşi bulunmayan.

feşâr: sıkıcı, sıkan, sıkıp suyunu çıkaran.
feşâr-ender-feşâr: sıkıcılık içinde sıkıcılık.
fettân: fitneci, kurnaz, fitne çıkaran, karışıklık çıkaran.
fetvâ: bir olay, olgu veya muamele hakkındaki
şer’î yargıyı ehli olanın haber vermesi ve o
hükme dair verilen mâlumat, bilgi.
fırak: 1. fırkalar, partiler. 2. alaylar, bölükler. 3.
cennetler. 4. ehl-i sünnet cemaatinden ayrılan
mezhepler.
fırsat-ı devlet: talihin fırsatı.
fısk: Hakk yolundan çıkma, Allah’a isyan etme;
ahlaksızlık, kötülük.
fi’l-hâl: hemen, şimdi.
figân: ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma.

ferec: 1. sıkıntıdan kederden kurtulmak. 2. genişlik, ferahlık.

fikr ü meşgulüm: işim, fikrim.

ferhâd: Ferhat ile Şirin hikâyesinin aşkı için her
şeyi göze alan erkek kahramanı.

fikr-i bî-hûde: boş düşünce.

fikr ü tedbir: düşünce ve tedbir.
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fikr-i hayâl: hayal etme.
Filibe: Bulgaristan’da bir yer adı.
filorüm: altın para.
fingedek: hemen.
firâk: ayrılık, hicran.
firâk u derd: ayrılık ve ayrılığın acısı.
firâset: 1. zihin uyanıklığı. 2. bir şeyi çabukça anlayış kabiliyeti. 3. bir kimsenin ahlak ve istidadını yüzünden anlamak.

gâfil: gaflette bulunan, ihmal eden, ilerisini düşünmeyen.
gaflet: 1. dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. 2. tas. en mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk’a itaat gibi işleri bilmeyip
başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak, nefsine ve
heveslerine uyarak Allah’ı ve emirlerini unutmak.
gâhf: yer ve zaman bildiren bir ek’tir.
gâhi (gehî): ara sıra, zaman zaman.

Firavun: 1. ilahlık iddia eden dinsiz, azgın veşaşkın insan. 2. Mısır’da, hususan Hazret-i Musa
(a. s.) zamanında Allah’a isyan edip ilahlık
davasında bulunan, Musa Peygamber’e inanmayan hükümdar.

galaba: kalabalık.

firdevs: 1. cennet. cennette altıncı kat. 2. bostan.

gamm-hâr: gam yiyen, kederlenen, tasalanan

firişte(h): 1. mâsum, suçsuz, günahsız. 2. melek.
3. (mec.) iyi huylu kimse.

gamze: süzgün bakış.

galat: yanlış, hata.
gam: keder, tasa, dert, elem, kaygı.
gâm-gîn: gamlı, kederli.

firkat: dostlardan ve sâir sevdiği şeylerdenayrılış.

ganî: 1. zengin, kimseye muhtaç olmayan, varlıklı.
2. bol.

fişar: taşkın.

ganî: kerem Tanrı.

fitne: 1. insanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya,
hak ve hakikatten saptıracak şey. 2. karışıklık.
3. ara bozmak. 4. dedikodu.

ganimet: beklenmeyen kazanç, düşmandanalınan
mal.

fitne-i şeytân: şeytanın insanları hakikatten, Allah
yolundan saptırması.
fodul: üstünlük taslayan, kibirlenen.
fuçı: fıçı, tahtadan yapılmış çemberli, ortasışişkin
kap.
fukarâ: yoksullar, fakirler.
furkân: 1. hak ile bâtılı birbirinden ayıran, iyi ile
kötüyü, doğru ile yanlışı fark edipayıran. 2.
Kur’an-ı Kerim. 3. Kur’an-ıKerim’in 25. suresinin ismi.
furun: fırın.
fuzûl: 1. fazla şey. 2. lüzumsuz söz.
fuzulluk, fudulluk: sıradan, töreden dışarı iş yapma, münasebetsizlik, fodulluk.
fürûş: döşemeler, yerlere serilen örtüler, yaygılar.

garâz: 1. maksat, niyet, gaye, kasıt. 2. kötüniyet,
kin. 3. ok atılan nişan. 4. ıstırap, acı.
gâv: öküz, sığır, bakara.
gavvâs: 1. çok gayretli, çalışkan. 2. Suyadalan, 3.
inci arayan dalgıç.
gayb erenleri: geçmiş ve geleceğe aitbirtakım
bilgileri bilme gücüne sahip olanerenler, velî
kişiler.
gaybet (gıybet) : aleyhinde bulunma, arkasından
söyleme, dedikodu.
gaybî: Kaygusuz Abdâl’ın asıl adı.
gayrân: diğerleri, başkaları, yabancılar.
gayrı: yabancı, ayrı, başka.
gazâb-nâk eylemek: gazaplandırmak, öfkelendirmek, kızdırmak.
gazeliyyât-ı şerif: şerefli, güzel gazeller,
gedâ: 1. fakir. 2. kimsesiz. 3. dilenci.

G/g

geh: ara sıra, bazen.

gaddâr: çok zulmeden, merhametsiz.

genç: define, hazine, gömülü hazine.

gaddarlık: zalimlik, zulm etme.

genceli: menânıb-nâme’de geçen Elmalı’da bir yer
adı.

gadr-i küllî : fazla vefasızlık, merhametsizlik.
gaffâru’z-zünûb: günahları affeden, bağışlayan,
günahkârlara çok acıyan (Allah).

genc-hâne: hazînenin bulunduğu yer.

gâfil olmak: herhangi bir işin gerçeğini bilmemek,
haberi olmamak.

genc-i ezel: bitmez hazine.

genc-i ebed:ebedî hazine, sonsuzluk hazinesi.

Abdurrahman GÜZEL
genc-i kadîm: başlangıcı olmayan hazine (Allah).

giryân gözyaşı döken, ağlayan.

genc-i külhân: külhandaki hazine, layhar, ateş.

girye: gözyaşı.

genc-i lâ-yefnâ: tükenmez hazine, kanaat.

gonca: tomurcuk, çiçeğin açılmamış durumu.

genc-i mahfî: gizli hazine.

göçmek: ölmek, öbür dünyaya irtihal etmek.

genc-i nazar: düşünce hazinesi, iltifat hazinesi.

gögercin: güvercin.

genc-i nihân: gizli hazine.

gök ehli: melekler.

genc-i revân: karun’un kaybolup giden hazinesi.

gökçek güzel, sevimli, hoş.

genc-i saadet: mutluluk hazinesi.

gökçek müselmân: iyi, güzel müslüman.

genc-i vîrân: viranlık yerdeki hazine.

gön: büyükbaş hayvan derisi.

genez: kolay, uygun, kolayca.

gönenmek: nimete, refaha kavuşmak, faydalanmak, sevinmek, mesutt olmak.

gerd: Gelimelere eklenir ve “dönen, dolaşan” anlamlarını verir. örneğin: tiz- gerd: çabuk dönen.
gerdân: 1. dönen, dönücü 2. çeviren. gerdiş 1.
dönme, dönüş. 2. çevrilme, dolaşma.
gerdiş-i devrân: zaman.
gerdûn: dönücü, dönen, devreden, felek, dünya.
gerdûn okı zahmı: kaza, insanın başına gelenlergerkes kerkes, akbaba.
gevher: 1. akıl ve edeb. 2. asıl ve nesep. 3. elmas,
cevher, mücevher, inci. gevher-i kân maden
ocağındaki cevher, elmas.
gevher-i pâk: saf elmas, saf cevher. gevher-nâme
Kaygusuz Abdâl’ın 71 beyitlik mesnevisi.
gevher-nümâ: cevher gösteren.
gezdürevüz: gezdiririz, gezdirelim.
gezend: zarar, ziyân, elem, keder, afet, musibet.
gezende: 1. gezerken. 2. çok gezen.
gıll u gış: 1. aklın muhtelif fikirler üzerindekararsızlığı. 2. gönül darlığı. 3. kin ve hile. 4. hıyanet.
gılmân: Cennet’tekilere hizmet eden güzeldelikanlılar, genç.

gönlegi kaftân eyledim: gömleği kaftan ettim.
Gönlek: gömlek.
gönül evinden istemek: cân u gönülden, içtenlikle
istemek
göricek: görünce,
görklü: güzel, iyi, mübarek.
göyünmek: parlamadan içten yanmak.
gözgü: ayna.
gözi câzû: gözleri cadı gibi olan, gözleri sihirli,
büyüleyici olan.
gubâr: toz.
gugu: kuşun cıkardığı ses
gulâm 1. genç, delikanlı, bıyığı henüz bitmemiş
genç. 2. esir, hizmetçi, köle.
gulâm-ı şâh-ı merdân: Hz. Ali’nin kölesi.
gulgula(e): 1. bağrışıp çağrışma, şamata, gürültü,
velvele. 2. ağız tarafı dar olan bir kaptan akan
suyun çıkardığı ses.
güne: f. tarz, gidiş, yol, tarz. sıfat.
gûr: mezar, kabir.
gurâb: karga.

gil: 1. su ile ıslanmış toprak, balçık. 2. lüleciçamuru, kil.

guristan: kabristan, mezarlık.

gile: şikâyet.
gin, gen: geniş, bol.

gussa: 1. keder, tasa, gam. 2. boğaza takılanyemek. 3. ağaç, diken.

girdâr eylemek: meşgul etmek.

gussalanmak: üzülmek, kederlenmek.

gird-gâr: Allah, yaratıcı, kudret sahibi.

gûşe: köşe, bucak.

giriftâr olmak: 1. tutulmuş, yakalanmış, esir. 2.
düşkün, uğramış, tutkun.

guzât: ayıp, zillet, noksanlık.

giriftâr: tutulmuş, yakalanmış.

güftâr: sözler, lakırdılar.

girih: düğüm, bağ.

gügercin: güvercin.

girişmek: karışmak, müdahale etmek.

güher: mücevher, cevher.

giryâd: ağlayan.

güher: mücevher, kıymetli taş, inci, gevher.

gusn: ağaç dalı, budak, filizler.

güft: 1. dedi, söyledi. 2. söz, kelam.
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gül ü reyhân: gül ve güzel koku.

hâce-i beytü’l-harem: kâbe’nin hocası.

gülbank (gülbang): bir cemaat tarafındanbirlikte
söylenen duâ, ilahi, tekbir.

hâcet: ihtiyaç, lüzum.

gül-be-şeker: gülşekeri.
gülbün: gül yetişen yer, gül köşkü.
gülfeşân câmii: alanya’da selçuklularzamanında
yapılan cami’in adı.
gül-i beyabanî: gulyabani, kötü cin, şeytan.
gül-i gülzâr: gül bahçesinin gülü.
gül-i handân: gülen, neşeli gül.
gül-i sürh: kırmızı, kızıl gül.
gül-sitân: gülyeri, gül bahçesi.
gülşen: gül bahçesi, güllük.
gülzâr: gül bahçesi.
gümân: 1. zan. 2. tahmin. 3. sanmak. 4. şüphe.
gümrâh: 1. yolunu şaşırmış, doğru yolan sapmış.
2. bol, gür.

hâcib: 1. perde. 2. perdeci. 3. kapıcı. 4. eskiden
Osmanlı İmparatorluğu zamanında devlet reisinin en yakın memuru, vezirler veya amirler.
kaş.
hacîl: utanmış, utanan, utanmaktan yüzü kızaran.
hadd-ı hudut: çizgi, sınır.
hadd ü hal: yanak ve ben.
hadd ü şümar: sınır ve sayı.
haddüni bilmek: davranışlarda sınırı, çizgiyibilmek.
hadem ü haşem: hizmetçiler, hademeler, maiyet.
hadeng (hadenk): 1. kayın ağacı. 2. kayın ağacından yapılmış ok.
hadîka: bahçe.

gün-be-gün: günden güne.

hadîs: 1. her söylenişinde yeni haber gibidinlenmeğe layık. 2. Peygamberimizin (a. s. m.)
sözü, emri ve hareketleri.

güneyi kuz eylemek: işi zorlaştırmak.

hadis ü ahbâr: hadisler ve haberler.

gürûh: cemaat, bölük, takım.

hadîs-i mezkûr: daha önce söylenilen hadis

gürz gürz; yekpare veya yalnız baş tarafı demir ve
bakırdan, sapı ise ağaç ve demirden olan bir
nevi topuzdur.

hakâyık : hakikatler, gerçeklikler.

güsale: öküz, sığır.

hakk: 1. doğru, gerçek. 2. vâcib ve lazım olan.
3. her sabit ve doğru olan şey. 4. adalet. hâk
toprak.

güyer: bitkinin yeşermesi, güvermek.

hâk ile yeksân olmak: toprak ile bir olmak, yıkık.

güzâf: boş, lüzumsuz, beyhude. kûh-ı burri bir dağ

hâk u bâd: toprak ve yel, rüzgâr.
hâkister: kül, ateş külü.

H/h

hâk-i pâ(y): ayak tozu.

hâb: uyku.

hâk-i pây-i evliya: velilerin ayak tozu.

habbe: 1. tane. 2. tohum. 3. ihtiyaç. 4. parça. 5. dirhemin 1/48 kadarıni ifade eden ağırlık birimi.

hâk-i pâyine yüz sürmek: ayak tozunayüz sürmek.

haberdâr: haberli, vâkıf, bir meseleden haberi
olan.

hakikat: 1. bir şeyin aslı ve esâsı, mahiyeti. 2. gerçek, doğru, sahih.

habîb: 1. sevilen, sevgili. 2. seven. 3. dost.

hakîm: 1. hikmet sahibi olan. 2. tabip, doktor.

habîr: 1. haberli, haberdar. 2. âlim. 3. Herşeyi bilen Allah (c. c.).

hâkim: 1. haklı ve haksızı ayırıp hak ve adaletüzere hükmeden. 2. başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (c. c.).

hacc: 1. kasdetmek. 2. ihtilaflı bir olayda deliller
ile galip olmak. 3. fık. İslâm’ın şartlarından
ve hâli vakti müsait olan her müslümana farz
olan, Mekke-i Mükerreme’deki Kâbe-i Şerif’i usulüne uygun olarak Arabi zilhicce ayı,
Kurban Bayramı günlerinde bir defa ziyaret
etmek.
hacâlet: utanma, utangaçlıkla şaşırma, hâce 1.
hoca, muallim. 2. efendi, sahip, 3. âile reisi.

hakîm ü dânâ: hikmet sahibi ve akıllı.
hakk evi: gönül, kalp.
Hakk’a vuslat olmak: hakka kavuşmak.
hakk taala: Allah, Tanrı.
hakke’l-l-yakîn: bularak inanmak, görüşün olur
hâline gelmesiyle hakikati, inançla ulaşmak.
(sofilerce yakîn’in üçüncü mertebesi, irfan diline ait inanış).
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hak-şinâs: Hakk’a riayet eden.

hâr: diken.

halâs: kurtulma, kurtuluş.

hâr: hakir, aşağı, hor, zelil, bayağı.

halayık: cariye, hizmetçi.

hâr-mühre: katır boncuğu.

hâldaş: aynı durumda olan, arkadaş, dost.

harâb ü virâne: viran, ıssız, yıkık, perişan.

haleb: suriye’de bir şehir.

harâbât: 1. harabeler, viraneler. 2. meyhaneler.

halef: birinin yerine sonradan geçen kimse.

haram: helal olmayan, dince yasak şeyler ve ameller. Allah’ın izin vermediği, menettiği şeyler.

hâlî be-hâlî: boş, bomboş.
Hâlid bin Velid: cahiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye Savaşı’ndan sonra müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, kendisine Seyfullah namını vermiştir.
Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin,
Şam gibi yerler onun gayreti ile fethedilmiştir.

haram: tek kulplu bakraç, kazan.

halife: 1. öncekinin yerine geçen. 2. fık. ilahi, yani
şer’î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber’e (a. s. m.) vekil olan zat.

hâr-ı cenk: savaş kargaşası.

hâk: toprak.
hâlik : yaratan, yoktan var eden, Allah.
halim: yumuşak huylu.
halk-ı cihân: bütün dünya halkı.
hallac: pamuk işiyle uğraşan, pamuk atan.
hallâc -ı mansur: asıl adı Hüseyin olan bu zat,
tasavvuf mesleğinde meşhurdur. Manevi boyutta hissettiklerini, şeriata zâhiren zıt düşen
ifadelerle söylediği için, hicri 306 senesinde
idam edilmiştir.
hallâk: yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah teala hazretleri (c. c.).
halvet: 1. yalnızlık, tek başına kalmak, tenhaya
çekilme. 2. gizlilik.
ham: 1. olmamış, pişmemiş, çiğ. 2. (mec.) acemi
kimse, tecrübesiz, terbiye görmemiş kişi.
hamse sahibi: mesnevi şekliyle yazılmış beş kitaptan ibaret bir takım demektir ki, böyle eser
meydana getirmiş olanlara “hamsenüvîs”,
“hamseci” veya “hamse sahibi” denir.
hâmûş: susmuş, sessiz, sakin.
hân: sofra.
han: yolcuların misafir olduğu bina, kervansaray,
otel.
hâne: 1. ev, mesken, beyt. 2. bazı kelime lerle
birleştirilip birleşik isim yapılan bir “ek” tir.
“hasta-hane, ecza-hane, yazı-hane, kıraat-hane” gibi.

har-bende: 1. seyis. 2. tar. saray katırcıları.
harc: bir iş için kullanılan madde, sarf, gider.
harf-i dâl: Arap alfabesindeki dal harfi.
hâr-gâr: hakaret eden, hakaret edici.
haridâr: satın alıcı, satın alan.
harîf: arkadaş, meslektaş.
harir: 1. ipek, ipekten yapılmış. 2. hararetli, sıcak.
harîr giyinmek: ipekten elbise giyinmek.
harman etmek: karıştırmak.
Harun: 1. musa Peygamber’in (a. s.) yardımcısı ve
büyük kardeşi. 2. Bağdat abbasî halifelerinden
Harun Reşid.
has: hususi, özel; ileri gelenler; tasavvufvarlığından geçip gerçeğe ulaşanlar.
hâs u âm: avam ve havas, herkes.
hâs ül hâs: en güzel, en has, hassın hası, tasavvufta
maddi varlıktan tamamıyla kurtulup ilahi varlığa erişen, gerçeğe tam ulaşan.
hased: başkasının iyi hallerini veya zenginliğini
istemeyip, kendisinin o hâllere veya zenginliğe kavuşmasını istemek, çekememezlik, kıskançlık.
hâsıl: peyda olan, husule gelen, ortayaçıkan, meydana gelen.
hâsıl-ı ömr: ömrün varı.
hasîb: 1. cömert kimse, hayır sahibi ve eliaçık
adam. 2. bolluk yer, ucuzluk.
hasise: 1. kötü huy, fena tabiat. 2. ufak, değersiz. 3.
tamahkâr, cimri.
hasiyyet: özellik, hususiyet.
hasretün odı: ayrılığın ateşi.
hâss-ı havas: hasların hası, gerçeğe ulaşan,
alalh’m varlığıyla vâr olan.

hân u mân: ev, bark, ocak.

haste dil: hasta, bitkin, çaresiz gönül.

har: 1. merkep, eşek. 2. çay ve havuz diplerinde
olan balçık. 3. (mec.) idraksiz kimse.

hâşâk: çöp, süprüntü, yonga.

hâşâ-fi-hâşâ: Allah göstermesin, katiyyen, asla,
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haşarı: yaramaz.

hayran: şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış, çok tutkun.

haşr: toplama, cem etme; ölüleri diriltip mahşereçıkarma, kıyamet.

hayrü’l-beşer: insanların en hayırlısı olan Hz.
Muhammed (a. s. m.).

haşr ü neşr, haşir-neşir: kıyamette ölülerin biraraya toplanması, sonra cennet ve cehenneme
dağılması.

hayy: diri, canlı, sağ.

haşr olmak: toplanmak, bir araya gelmek.
hatb: 1. mühim iş. 2. istemek. 3. konuşmak. 4.
nidâ.
hatem: mühür, üstü mühürlü yüzük.
hâtır: gönül, zihin
hatt-ı istivâ: denk olma sınırı.
hatm: bitirme, tamamlama,
havâlet (havhalât): bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma, ısmarlama,
havas: ileri gelenler, muhterem ve yüksekkimseler.
hâver: doğu, doğu tarafı.
havf: korku, korkutmak.

hayyü’l-alim: her şeyi bilici, bilen, diri.
hayy ü kâf ü mim: kaf ve mimin diriliği.
haşem: 1. taraftarlar ve hizmetçiler. düşmanlarına
karşı koruyanlar.
hazân: 1. güz, sonbahar. 2. solgun.
hazef: topraktan yapılan çanak çömlek.
hazer: çekinme, zarar verebilecek şeydenkaçınma,
korunma.
hazer: itmek çekinmek
hâzık: hazâketli, işinin ehli olanlar, ustalar, eli uzlar.
hazîne: devlet parasının saklandığı yer, bilginin,
ilmin saklandığı yer, gönül.
hazîne-dâr: hazinenin idare ve muhafazasına
ma’mûr edilen kimse.

havf u recâ: korku ve ümit, hem yaşama ümidi,
hem de ölüm korkusu. yahut, affedilmek ümidi veya cehenneme gitmek korkusu.

heft ü mâh: hafta ve ay.

havl: güç, kuvvet.

helâl: Allah’ın müsaade ettiği şey, haramolmayan.

havsala: anlayış, akıl, zihin.
havvâ: Hz. Adem’in (a. s.) muhterem eşi.
hayâli: zihnen tasarlanan şey, hakikati bilinmeyip
akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey, asıl
olmayan ve akıldan geçen fikir.
hayâl ü sevdâ: hayal ve aşk.
hayâl ü zann u gümân: hayal, zan ve şüphe.
hayâl-i hâm: gerçekleşmez düşünce.
hayâl-i menşur: yaygın hayal.
hayâl-i nâdân: terbiyesi kıt, kaba nobran adamların zihninde tasarladıkları şey; cahillerin
hayali.

hekîm-i hazık: hekimin en hazâketlisi, eneli uz
olanları.
hemân: hemen, derhâl.
hemân-dem: hemen, çabucak, o anda,
hem-cihân: böyle, böylece, kararsız, sebatsız.
hem-dem: canciğer arkadaş.
hem-hâne: 1. bir evde oturanların hepsi. 2. arkadaş, refik.
hemîşe: dâima, her zaman.
hem-nefes: arkadaş
hem-nişîn: topluluk arkadaşı.
hem-râh: yol arkadaşı, yoldaş.
hem-râh-ı merdân: mertlerin aynı yolda olması.

hayâl-i sevdâ-yı hâm: gerçekleşmez hayal.

hem-râz: sıkı - fıkı arkadaş, sır arkadaşı.

haydar: 1. yiğit, cesur, kahraman. 2. Hz. Ali’nin (r.
a.) bir namı. 3. aslan, gazanfer.

hem-sâye: komşu.

hayder-i hayber: Hz. Ali (r. a.).

hemtâ-yı hem-dem: samimi arkadaş.

hây-ı hışm: öfke narası.

her bâba miftâh: her kapıya anahtar olan, her kapıyı açan.

hayl: kuvvet.
hayli: çok, fazla.
hayr: 1. meşru iş, faydalı, nurlu ve sevaplı amel.
2. halkın rağbet ettiği akıl, ilim, ibadet, adalet,
ihsan, mal gibi nimet.

hem-tâ: eş, denk, benzer.

her-cayî: 1. her yerde bulunur, kendinemahsus belirli bir yeri bulunmayan. 2. serseri, derbeder.
3. kararsız, sebatsız, vefasız, dönek.
hergiz: 1. asla, katiyyen, hiçbir suretle.

Abdurrahman GÜZEL
heşt : sekiz sayısı, cennetü’n-naîm,
hevâ: heves, istek arzu; sevgi, hoşlanma.
hevâ-güzeşt: arzusu, isteği geçmiş.
hevenk: salkım şeklinde veya bir sapakümelenmiş
olarak yetişen meyve.
hevesat: hevesler.
hezâr: 1. bin. (1000) 2. pek çok. 3. bülbül.
hezâr-ı firâk: ayrılık bülbülü.
hezeliyat: ciddi olmayan sözler, saçmasapan konuşmalar, deli saçması.
hezerân: binlerce.
hezl: ciddi olmayan söz, saçma, uydurma, yalan
konuşmak.
hınna: kına.
hınna yakmak: kına yakmak.
hınzır çocuğu: domuz yavrusu.
hırâman: salınarak naz ve eda yaparakyürüyen.
hırmeninde: 1. harmanında. 2. mahrum uğunda.
hızır: ikinci tabaka-i hayat mertebesineulaşan ve
Kur’an-ı Kerim tefsirlerinde ismizikredilen
bir zât-ı kerim.
hî segirdür: durmadan koşar.
hicâb: 1. perde, örtü. 2. utanma, kendini kusurlu
bilip insanlar arasından çekilmek. 3. men’etmek. 4. Allah ile kul arasındaki perde. 5. gizlemek.

kalp isteği ile gösterilen ciddi gayret. 3. lütuf,
yardım.
himmet eylemek: kayırma, yardım etme, manevi
yardım.
hindistan’un kozları: hindistan cevizleri.
hisâb-ı sîm ü zer: altın ve gümüş hesabı.
hizmetini göstermemek: yapılan yararlıişleri bir
başkasına göstermemek, o işlerden habersiz
bırakmak.
hô: kendi.
hoca: 1. muallim, öğretmen. 2. efendi. 3. muteberve büyük zat.
hod: 1. kendi. 2. miğfer, baş zırhı.
hodbin: 1. başkasına hak tanımayıp, kendi lezzetve menfaatini takip eden, bencil. 2. kibirli.
hod-râ ân-kû per-vâz: her kuş kendisi uçar
hôn: sofra.
hor: 1. kıymetsiz, ehemmiyetsiz, adi. 2. güneş,
ışık, aydınlık. 3. yiyen, yiyici anlamında olup,
birleşik kelimeler yapılır. örneğin: miras-hor:miras yiyen.
hȏra geçürmek: yemek.
hû: “o” mânasında zamir olup, Kur’an-Kerim’de,
Allah’tan başka ilah olmadığını ifade eder.
hû: eski dervişlerin aralarında kullandıklarıseslenme sözü.

hicaz: arabistan’da Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere’nin bulunduğu mıntıka.

hû çekmek: dervişlerin ayin sırasında sürekli söyleyerek, Allah’ı anmaları. (Esmâ-ı ilâhiyyedendir.)

hidâyet: hak yolunu, doğru yolu arama, doğru yola
girme.

hub: hoş, güzel, iyi.

hiffet: 1. hafiflik. 2. (mec.) onurlu ve vakarlı olmamak. 3. temkinsizlik, akılsızlık. 4. hoppalık.
hikmet: bilgelik, felsefe, sebep (gizli sebep).
hilâf: karşı, zıd, yalan.
hil’at: yüksek makamdaki zatların beğendiği kimseye ve takdir edilen kişilere giydirdiği kıymetli, süslü elbise, kaftan.
hilâl: yeni ay şekli, yeni ay.
hilâl-i bedr: ayın hilâl ve dolunay şekli.
hille: istasyon, durak.
hilm: insanın tabiatından olan yavaşlık.
himâye: koruma, korunma, zararlı şeylerden muhafaza etme.
himmet: 1. kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ıHakk’a ve sair mukaddesata yönelmesi. 2.

hubbu’l-vatan: vatan sevgisi. (Vatan sevgisi
imandandır, mevzuu hadisinden alınma).
hûb nazar: iyi düşünme, iyi bakma.
hûb-rûşen : güzel, parlak, aydınlık.
huffâş: yarasa, gece kuşu.
hulk: 1. huy, ahlâk, tabiat, yaratılıştan olan haslet.
2. insanın doğuştan veya sonradan kazandığı
ruhî ve zihnî hâller.
hulk-ı hasen: güzel huy.
hulkı yahşı: huyu güzel.
hülle: 1. ağır, pahalı. 2. belden aşağı ve belden
yukarı olan iki parçadan ibaret olan elbise. 3.
cennet elbisesi. 4. fık. üç defa kocasının boşadığı bir kadının dördüncü defa eski kocasına
nikâh düşebilmesi için başka birine nikâhlanması.
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humâr: 1. sarhoşluk veren ve haram olan içkiden
sonra gelen baş ağrısı. 2. sersemlik. 3. bir şeyin acısı burnundan gelmesi.
hûn: 1. kan. 2. öç, intikam, öldürme.
hûn-âb: kan seli, kanlı su, göz yaşı.
hûr: güneş.
hûrî: 1. ahu gözlüler, gözleri iri ve siyah kısmı pek
siyah; beyaz kısmı pek beyaz olan kızlar. 2.
cennet kızları, huriler, sevgili.

hüsn ü rızâ: güzel bulup razı olma.
hüsn-i hayâl: hayalin güzelliği.
Hüsrev: 1. eserlerini Farsça yazmış bir Türk şairi
ve edibi olup 651 (1253)’de Hindistan’da domuştur. (1253-1325). 2. Hüsrev ü Şirin masalının erkek kahramanı. 3. padişah, hükümdar,
sultan.
hüş-yâr: aklı başında, akıllı fikirli, aklı kendisine
yâr olan, yarayan akıllı.

hur-u gılman: cennet kızları, huriler ve cennet
uşakları.

I/ı

huri-manzar: huri çehreli, huri görünüşlü.

ılkı: hayvan, at sürüsü.

hurrem: şen, sevinçli, güleryüzlü, gönül açan,
taze.

ırağ: uzak, ırak.

hurrem ü handân: sevinçli, mutlu, neşeli.

ırak: Dicle nehrinden aşağı Basra’ya kadar şat suyu’nun iki tarafı.

hurşîd: güneş, afitab, mihr, şems.

ırlamak: şarkı söylemek.

hurşîd-i hâver: doğunun güneşi.

ırmak: ayırmak, uzaklaştırmak.

hurşîd-i tâbân: parlak güneş.

ısı, isi: sahip.

husrev-i hâkân: padişahlar padişahı.

ıssı: ısı, sıcaklık.

huşyâr: uyanık, akıllı, zeki, ayık.

ıstılâh: terim.

huve’l-aliyyü’l-azîm: o ( Allah ) yücedir, büyüktür.

ışık: tarikat mensubu, derviş.

huzur etmek: herhangi bir büyüğün yanına, makamına varmak.

ışk çerâgı: aşk çırası, aşk mumu.

huzura almak: bir büyüğün, makamca daha küçük olan kişiyi kendi yanına kabul etmesi.
hüccâc-ı müslimîn: müslüman hacılar.
hüccet: 1. senet. 2. vesika, delil. 3. bir iddiânın
doğruluğunu ispat için gösterilen resmi vesika. 4. şahit.
hüdâ: Rabb, Cenab-ı Hakk.
hüdhüd: bir kuş ismi, çavuş kuşu veya ibibik denilir. (Peygamber Hz. Süleyman’ın (a. s.) zamanında, Hicaz ile Yemen arasındaki Sabâ isimli
yerde melike olan ve güneşe tapan Belkıs ile
Peygamber Süleyman Aleyhisselam arasında
haberleşmeye vesile olduğundan meşhur ve
mübarektir.)
hükm-i ilâhi: Allah’ın koyduğu hüküm.
hülhül: öldürücü zehir.
hümâ: 1. devlet kuşu. 2. saadet, kutluluk.
hümâm: azimli, himmetli.
hüner-mend: hünerli, marifetli.

ışk belâsı: aşk belası.
ışk delüsi: aşkından çıldırmış, delirmiş.
ışk denizi: aşk denizi.
ışk elçisi: aşk elçisi.
ışk eri: aşk eri, aşkı için her şeyi gözealan kimse.
ışk eteği: aşkın eteği.
ışk etegin tutmak: (mec.) aşka düşmek, aşka sıkı
sıkıya sarılmak.
ışk etegini komamak: (mec.) aşktan aslavazgeçmemek.
ışk ipi boynunda bağ olmak: aşktan kurtulamamak.
ışk ipi: aşkın ipi.
ışk meş’âlesi: aşkın çırası, aşkın mumu.
ışk mevci: aşk deryası.
ışk od’ı dükkânımı yaktı:
ışk od’ı: aşk ateşi.
ışk ok’ı: aşkın oku.
ışk okı canumda uyandı:

hüsn-i rızâ: iyi kabul, makul karşılama.

ışk sevdâsı: aşk hevesi.

hüsn: 1. güzel, iyi. 2. güzellik, iyilik. hüsn idüm
hûb yüzde,

ışk yolı: aşk yolu.

ışk tuzağı: aşkın zorlukları.
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ışk: aşk, sevgi.
ışk-ı râzı fâş eylemek: aşk sırrını açıklamak.
ışk-ı siyeh: kara sevda.
ışmâr: işaret.
ıyan: belli, açık, meydanda.
ıyş-ı sohbet: sohbet yaşayışı.
İ/i
‘izzet: değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı.
i’bâd: kullar, köleler.
i’lâm eylemek : bildirmek, duyurmak.
i’timâd: güvenme, güven, emniyet.
i’tizâr: özür dileme.
ibâdet: Allah’ın emirlerini yerine getirme, tapma,
tapınma.
ibâdetde agsak: ibadette eksik.
iblis: 1. şeytan. 2. hilekâr.
icâzet: 1. izin, ruhsat. 2. diploma. 3. eski bir yazıtürü.
icâzet-nâme: icâzet kâğıdı, şahâdetnâme, diploma.
(Evvelce medreseden yetişenlere verilirdi.)

ikrâr etmek: dil ile söylemek, kabul etmek, tasdik
etmek.
il: memleket, ülke, yurt.
il ü şâr: memleket ve şehir.
il ü ulus: memleket ve millet.
ilâc u dermân: 1. derde devâ olan şey. 2. çare,
tedbir.
ilâc u tımâr: ilaç ve yara bakımı.
ilâhi: 1. Allah’a mensup, Tanrı ile ilgili, Tanrısal.
2. dinî ve tasavvufî konuları işleyen manzum
eser.
ilhâh etmek: ısrar etmek, üzerine düşmek.
ilham: 1. Allah tarafından insanın gönlüne bir şey
doğdurulma. 2. peygamberin kalbine gelen
İlahî düşünceler. 3. gönüle doğan şey içe, gönüle doğma.
ilhâm-ı rabbânî: Allah’tan gelen ilham.
illâ: 1. . . den başka, meğer. 2. aksi hâlde. 3. ille,
mutlaka. 4. yalnız.
illet: 1. hastalık, sakatlık. 2. sık sık tepenhastalık.
3. sebep. 4. gaye, hedef.
ilm ü amel: ilim ve amel.
kâl ü kıl: dedikodu.

içegörmek: içivermek, içmek. içerem câm-ı meyi
dil-şâdem ben,

ilm-i dekâyık: incelikler, sırlar ilmi.

ifnâ: 1. yok etme, tüketme. 2. malı, yersiz sarf
etme.

ilm-i füsûs: taş ilmi.

ifnâ-yı kül: cümle varlığın yok olması.
igen igen: çok, pek, fazla.

ilm-i esrar: gizlilikler ilmi.
ilm-i hikâyet: efsane ilmi
ilm-i hikmet: felsefe.

igvâ : yolunu şaşırtma, ayartma.

ilm-i kitâb: kuran’ın açıklanma ve yorumuna özgü
ilim.

ihlas: 1. halis, temiz, doğru sevgi. 2. gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık.

ilm-i ledün: Allah’ın sırlarına ait manevi bilgi,
gayb ilmi.

ihtisâr: söz veya yazıyı kısaltma.

ilm-i mârifet: marifet, Hakk’ı tanıma ilmi.

ihvân: sadık, samimi, candan dostlar; bir tarikatarkadaşları.

ilm-i tefsir: Kuran’ı izah etmenin yollarını, usullerini bildiren ilim.

ikab: eza, cefa, eziyet, azap.
ikdam etmek: gayret ve sebatla çalışmak.

iltimâs : kayırma, yapılmasını isteme tu- tunma,
tutma.

iki cihân: dünya ve ahiret.

imâmet: imamlık.

iki kapulu hân: (mec.) dünya.

îmân getirmek: dinî inancı olmayan, zayıf olan ya
da başka bir dinî inanca sahip olan bir kişinin
Allah’ın varlığını ve birliğini ikrar etmesi, diliyle söylemesi.

ikindi: öğleden sonra akşama yakın vakit.
ikiz ikiz dikdürür: tekrar tekrar diktirir.
ikrâh: 1. birine, zorla iş yaptırma. 2. iğrenme, tiksinme.
ikrâr: 1. saklamayıp söyleme. 2. dil ile söyleme,
bildirme. 3. tasdik, kabul.

imâret: 1. umran, bayındırlık. 2. yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayır evi.
imdi: şimdi.
imrûz u ferdâ: bugün ve yarın
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în: bu.
în ü ân: bu, şu; teferruatla meşgul olma.
in’âm: nimet verme, iyilik etme.
in’âm eylemek: iyilik etmek.
inâyet: 1. dikkat, gayret, özenme. 2. lütuf, ihsan,
iyilik.
inâyet-i hakk: Allah’ın lütfu, Allah’ın ihsanı.
inci: sadeften çıkan kıymetli taş.
incil: Allah’ın vahiy yoluyla dört büyük peygambere yolladığı mukaddes dört büyük kitaptan
Hz. İsa’ya gönderilen.
incirin düğmesi: incir’in dalına bağlı yuvarlak ve
küçük bölümü ki, incir budüğme yarindan koparak yere düşer.
incü vü gevher: inci ve cevher, mücevherat.
indi: şimdi, imdi.
infiâl: gücenme, güce gitme.
inkâr: 1. yaptığını saklama, gizleme;yapmadım
deme. 2. reddetme, tanımama.

İslâm: 1. Hz. Muhammed’in Allah tarafından
tebliğine memur olduğu din. 2. bu dinde olan
kimse, müslüman.
İslâm yolında: işini Hakk’a yarar idenislam yolunda işini Allah için yapan.
israfil: dört büyük melekten kıyamet kopacağınıöttüreceği Sûr adlı boru ile bildirecek olanı.
issi: sahip, malik.
isti’ânet: yardım.
istikbâl: karşılama, gelecek zaman.
işret:1. içki. 2. içki içme, içki kullanma işret meclisi, içki meclisi.
İştiyâg (k): şevklenme, göreceği gelme, özleme.
işüm kalb sözüm yalan işim sahte sözüm yalan.
itâb: azarlama, tersleme, paylama; darılma.
italya: avrupa’da akdeniz’e kıyısı olan ülke.
i’tikâd etmek: inanmak, kabul etmek.
itikat: inanma, gönülden tasdik ederek inanma.

inne-mâ: ancak edatı ile beyan olunan şey hakkındaki hükmü maadasından nefy etmek için
kullanılır.

i’timâb: azarlama, paylama, darılma.

ins ü melek: insan ve melek.

ivaz: bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.

insân tonu: insan elbisesi, vücut
insan-ı kâmil: güzel huy, tabîat ve yüksek fazîlet
sahibi olan kimse.
insan-ı şerîf: şerefli, soylu insan.
intihâ: nihayet bulma; bitme, tükenme, nihayete
erme, son bulma.
intisâb: 1. bir kimseye mensup olma. 2. Biryere
bağlanma, kapılanma. 3. birinin adamıolma.

i’tizâr: özür dileme.
ittifak: birleşme, uyuşma, sözleşme.
iy: ey.
iyân (ayân): belli, açık, ortada.
iz’ân: anlayış, kavrayış, akıl, itaat etme.
izz: 1. değer, kıymet. 2. yücelik, ululuk. 3. güçlülük.
izz u nâz: izzet ve naz.
izz ü nimet: saygınlık ve nimet.

intizâr: bekleme, beklenilme, gözleme, gözlenilme.

J/j

irâdet: irade dileme, gönül isteği.

jenk: pas.

irgüren: ulaştıran, yetiştiren.
irmek: 1. yetişmek, olgunlaşmak, büyümek. 2.
erişmek, dokunmak, isabet etmek. 3. ulaşmak,
yetişmek. 4. ileri bir dereceyi bulmak.
irşâd: 1. doğru yolu gösterme, uyarma. 2. tas. irfan
sahibi birinin, bir kimseye tarikatı ve Tanrı yolunu göstermesi.
irşâd itmek : doğru yolu gösterme.
irte : bir sonraki gün.
irürmek: eriştirmek, ulaştırmak, yetiştirmek.
irüşmek: erişmek

K/k
doşru hareket etmesi, ayrılması, ermişlerin gücü.
Kâ’be:1. Hicaz’da, Mekke-i Mükerreme’de Harem-i Şerîf’in hemen hemen ortasındabulunana kutsal bina.
ka’betu’l-lah: Kâ’be’nin bir başka adı.
kâbe ve büt: Kâ’be ve put.
kâb-ı kavseyn: iki kavis arasındaki mesafe, miraç
gecesinde Hz. Peygamberin Hakk’a olanyakınlık derecesini belirtir.
kabih: çirkin, yakışıksız, fena, ayıp şey.
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kâbin: nikah.
kabz ü bast: kapanıp açılma, daralıp genişleme.
kabz: alma, sıkıntıya, gönül darlığına düşme.
kabza-ı tasarruf: manevi tasarrufun, feyzin eldeolması.

kakule: zencefilgillerden, sıcak memleketlerde
yetişen ıtırlı bir nebat (bitki)ve bunun bahar
gibi kullanılan tohumu.
kâl: söz, lakırdı.
kal ü kil: dedikodu.

kaçan: ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, vaktaki, nasıl, ne suretle.

kâl ü makâl: söz, laf, lakırdı.

kadd: boy.

kal’a-i hama: hama kalesi.

kaddesa’llahü sırrehü’l-’azîz: Allah sırrına mukaddes kılsın.

kal’a-i humus: humus kalesi.

kal’a: kale.

kadd-i hamide kılmak: eğilmek, selâmlamak.

kalb: yürek, yürek hastalığı, gönül, her şeyin ortası, ehemmiyetli, alıcı noktası.

kadem: ayak, adım, uğur.

kalb-i câdû-yı ayyâr: fettan göz.

kadem basmak: ayak basmak.

kalb-i rencûr: sıkıntılı, incinmiş, hasta, dertli kalp.

kadem-i kudûm: büyüklerin gelişi.

kâle kâl: söze söz.

kadırga: hem yelken hem de kürekle yürüyebilen
eski bir harp gemisi.

kalenderî: 1. kalenderlik, feylesofluk, dervişlik;
serserilik. 2. ed. halk edebiyatı tabirlerindendir, saz şairlerinin “mef’ûlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü, fa’û- lün” vezninde tertip ettikleri gazeller;
sazla çalınıp okunan tasavvuf nazmı.

kadîm: 1. eski. 2. öncesi bilinmeyen şey.
kadîm ü lem-yezel: zeval bulmaz, baki, kalıcı,
Allah.
kadîm ü nûr-ı ebed lâ- yezaldür: kadir tükenmez
kudret sahibi olan Allah.
kadîr ü kayyum: Allah.
kâdir-i yektâ: eşi ve benzeri olmayan Allah.
kadr u kıymet: değer, itibar.
Kaf Dagı: masallarda zümrüd-i anka kuşunun
yaşadığı rivayet olunan dağ; şark kavimleri
kozmolojisinde arzın etrafını çepeçevre kuşattığı söylenen efsanevi bir dağ. cinlerin, şeytanların, devlerin bu dağın ardında yaşadığı,
simurg’un yuvasının da bu dağın tepesinde olduğu söylenir. tasavvufta insan bedeni yerine
kullanılan bir semboldür.

kallâş: kalleş, kancık, hilebâz, dönek.
kâlû belâ (belî): «Evet, dediler. » ruhlar yaratıldığı
zaman Âdem oğullarına «Ben rabbiniz değil
miyim?» İlahî nidası geldikten sonra müminlerin verdiği cevap.
kalye: 1. deniz bitkilerinin yakılmasıylameydana
gelen tuz. 2. patlıcan, kabak gibi yemeklerin
yağda kavrula- rak pişirilmişi.
kamer: ay, mah.
kamet: boy, boybos.
kâmil: 1. bütün, tam. 2. kemale ermiş, olgun. 3.
yaşını başını almış, terbiyeli, görgülü, pişmiş.
kammâş: kumaş satıcısı.

kâf ile nûn: kaf ile nun harfi.

kamu: âlem bütün dünya.

kâf: kef harfinin bir başka okunuşu.

kamû: bütünü, hepsi, tamamı, bütün.

kâf-ber-kâf: baştan başa.

kân: 1. maden ocağı, maden kuyusu. 2. bir şeyin
kaynağı.

kâfir-i mutlak: dinsiz, kafir.
kahil: tembel.

kan tere batmıştı:

kahr: 1. zorlama, zorla bir iş gördürme. 2üstün gelerek mahvetme, helak etme, batırma, ezme. 3.
çok kederlenme.

kân u mekân: maden ocağı ve mekân.
kanâ’at genci: kısmete razı olma hazinesi, bir şeyi
yeterli görüp fazlasınıistememe hazinesi.

kâil: söyleyen, diyen, razı olmuş, boyuneğmiş.

kanca: nereye.

kakaşa kalmak: başına kakmak

kancaru: nereye ne tarafa.

kakımak: 1. öfkelenmek, kızmak. 2. itirazetmek,
karşı gelmek. 3. azarlamak, tekdiretmek.

kand: şeker, şeker kamışının donmuş öz suyu.
kand û nebât: şeker ve bitki.
kand u şeker: şeker.
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kande: nerede.
kâne: “oldu, husûle geldi” anlamına bazı terkiplere katılır. Maşa’allah kâne “Allah’ın istediği
oldu. ” demektir.
kangadak: hemen, birdenbire.

kâtibü’l-hurûf: elde mevcut mektup veya kitabı
yazan kişi.
katre: damla.
katre-veş: damla gibi.

kangı : hangi.

kattâl: ziyade öldürücü, mecazi olarak, inanmayanlara karşı ermiş, abdallarındurumu.

kân-ı güher: inci definesi, cevher madeni.

kavî: 1. kuvvetli, güçlü. 2. güvenilir, sağlam.

kanı: hani, nerede.

kavl: lakırdı, söz.

kân-ı kerem: ihsan, lütuf hazinesi.

kavl-i elest: elest bezminin sözü.

kân-ı ma’den: maden ocağı.

kavl-i fesâne: efsane sözü.

kânun-ı evliyâ: tekkede uyulması gereken kaideler.

kaygana: ballı, yağlı omlet.

kapıya varmak: birisinin evine, oturduğu yerevarmak, hanesine varmak.

kaygudan rehâ bulmak: kaygıdan, dertten, kederden kurtulmak.

kâr: 1. iş güç. 2. kazanç.

kaygu: gam, keder, endişe, gaile.

kar ovadan dağa kaçdı: ovanın karı kalktı.

kayser: eski Roma ve Bizansimparatorlarının lakabı.

kâr u bâr: iş güç.

kayû, kayı: kaygı, endise, tasa.

kâr ü bâr: iş güç, kazanç.

kayyum: Allah. (Baki ve kaim olan, ezelîanlamındadır.)

kara pul: para.
karabaş: hizmetçi kadın.
karâr etmek: durmak.
karavaş: cariye, hizmetçi.
kârbân: kervan.
kargış: beddua, ilenç.
kâr-hâne: iş yapılan, kazanç sağlanılan yer.
karımak: ihtiyarlamak, yaşlanmak, kocalmak, kocamak.
kârûn: 1. benî İsrail’de zenginliğiyle meşhur olan
bir insan. Krezüs. 2. (bu isimden kinaye olarak) çok zengin kimse.
karye: köy.
karye-i nebek: nebek köyü.

kâz: makas.
kazgan: kazan, çok miktarda yemek pişirmeye yarayan büyük tencere.
kazzâz: ipekçi, ipek işleyen, ipek satan.
kebûter: güvercin.
keç: eğri.
keçel: kel, başda saçların dökülmüş olmasıyla
meydana gelen kellik.
keçkül: keşkül. gezici bazı dervişlerin vedilencilerin ellerinde tuttukları, Hindistan cevizi
kabuğundan veya abanozdan yapılmış dilenci
çanağı.
kefçe: kepçe.

karye-i şeyhûn: şeyhin köyü.

keffâret: bir günaha karşı tutulmak üzere yapılan
veya tutulan şey.

kasd itmek: dövme, öldürme, yaralama gibi işlereniyet etme.

kehle: bit.

kaside: ed. on beş beyitten aşağı olmamak, bütünbeyitlerin ikinci mısraları en başta bulunan
mısra ile kafiyeli bulunmak ve daha çok büyükleriövmek üzere yazılan nazım.

kelâm-ı hüdâ: Allah’ın sözü, kuran.

kaside-i dolâb: dolap şiiri.
kasr: köşk.
kasr-ı âlî: yüce, ulu köşk.
kasr-ı bü’l‘ayn: mısır’da Kaygusuz Abdâl’ın dergahının olduğu yer.
kat’-i ümîd: ümidi kesmek.

kelâm: söz, lakırdı, söyleyiş, nutuk Allah’tan ve
Allah’ın birliğinden bahseden ilim.
kelâm-ı ma’rifet: marifet sözleri.
keleci: söz, laf, lakırdı.
kelecisi tuzlu: sözü güzel olan, sohbeti hoşolan.
kelek: 1. ham, olgunlaşmamış. 2. (mec.)cahil,
kaba, gafil.
kem: 1. az, eksik. 2. fena, kötü, bozuk. kem akıl
eksik akıl, bozuk, kötülük düşünen akıl.
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kem nazar: kötü bakış.

keşf-i beyân: açıklama, açıklamada bulunma.

kemâl-i merhamet: merhamet olgunluğu, merhamet etme.

keş-keş: çeke çeke.

kemend: 1. uzakta bulunan herhangi bir şeyi tutup çekmak üzere atılan ucu ilmekli uzunip. 2.
idam için kullanılan yağlı kayış. 3. geyik vb.
gibi hayvanların yuları. 4. (mec.) güzelin saçı.
kemer bağlamak: hizmete girmek.
kemhâ: ipek kumaş, havsız kadife.
kemîne: hakir, zavallı, aciz, değersiz, noksan.
kemlik: kötülük, fenalık.
kem ma’âş: kötü, bozuk yaşayış.
kemter kul olmak: kötü, günahkâr kul olmak.
kemter: değersiz, değeri az, daha aşağı, eksik,
noksan, itibarsız.
kenan: Hz. Yakup’un memleketi, filistin, palestin.

keşkûl (keşkül): dervişlerin veya dilencilerinkullandığı, hindistan cevizi kabuğundan veyaabanozdan yapılmış dilenci çanağı.
keştî: gemi.
keştî-bân: gemici, kaptan.
keştivân: gemici, kaptan
ketb olunmak: yazılmak.
kevkeb: yıldız.
kevn ü mekan: kainat.
kevser: Cennet’te bir ırmak (Göl veya havuz olduğunu söyleyenler de vardır); maddi ve manevi
çokluk, bolluk, hayır ve bereket.
key: 1. ne zaman, ne vakit. 2. büyük hükümdar,
padişah.

kendi özini bilmek: kişinin kendisini, varlığını,
âlem içerisindeki yerini bilmesi.

keyfiyet-i hâl: (bir) durumun içyüzü.

kendir: kendir bitkisi

keyvân: zühal yıldızı.

kendözü: kendisi, kendi özü, zatı, şahsı, nefsi.
kenz: hazine, define, yer altında saklanan eşya.

keyl: 1. ölçme. 2. kile; tahıl, hububat ölçüsü, ölçek.
kezek, kezik: nöbet, sıra.

kenzi lâ-yefnâ: kanaat tükenmez bir hazinedir

kıble: namaza başlarken yönelinen taraf; Mekke
tarafı.

kenz-i mahfî: gizli hazine.

kıble-i can: can kıblesi.

kenzü’l-kübarâ: Şeyhoğlu Mustafa’nıneseri.

kıble-i imân: iman kıblesi.

kepenek: keçeden yapılan kolsuz çoban yağmurluğu.

kılağısın gidermek: keskinliğini gidermek, köreltmek.

keramet ehli: keramet gösterme gücüne sahip
olan.

kırtâs: 1. kâğıt, kâğıt tabakası, sahife. 2. kâğıtçı.

kerâmet ma’deni: cömertlik ocağı.

kısrak yedmek: bir kişinin, dişi bir atı (kısrak) beraberinde çekip götürmesi.

kerâmet: velîlerin lüzumu hâlinde gösterdikleri
fevkalade hâl.

kıssa: 1. fıkra, hikâye, rivayet. 2. vaka, macera.

kerân: kenar uç.

kıssa-yı enbiya: velilerin hayatını konu edinen
hikâye.

kerbelâ: Irak’ta Hz. İmam-ı Hüseyin’in (r. a.) şehit
olduğu yer.
kerem-i rahmet: Allah’ın lutfu, yardımı.
kergez: kerkes akbaba.
kerîm: 1. kerem sahibi, cömert. 2. ulu, büyük.
kerîm ü rahîm: kerem ve rahmet sahibi Allah.
kervân kafile: katar, yolcu katarı.
kervânsaray: kervanların konakladıkları yer.
kesâd: 1. alışverişte durgunluk, sürüm- süzlük. 2.
yokluk, kıtlık.
kesb: 1. çalışıp kazanma. 2. edinme.
kesbetmek: kazanmak.

kıssa-yı dırâz: uzun hikâye.

kıvanmak: sevinmek, memnun olmak.
kıyâm: 1. kalkma, ayağa kalkma, ayakta durma.
2. namazın iftitah tekbiriyle rükü arasındaki
ayakta durma kısmı. 3. bir işe kalkışma. 4.
ayaklanma.
kıyl u kal: dedikodu.
kızıl elma: ülkü, hedef.
kızlık: kıtlık, pahalılık.
kızmak: ısınmak.
kibr: 1. büyüklük, ululuk. 2. büyüklük taslama,
yüksekten bakma.
kibr ü acîb: tekebbür, gururlanma, büyüklenme
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kibr ü menî: gurur ve bencillik
kibriyâ: büyüklük, ululuk.
kiçi: küçük.
kiçkinem: beyceğizim.
kîl: söz, lakırdı.
kîl u kâl: dedikodu.
kimesne: kimse, kişi.
kine: kin, düşmanlık, buğz.
kirâmen kâtibîn: herkesin yaptıklarını yazan
melek, 82. sure 10-12 ayetlerde «Şüphe yok
ki size koruyucular memur edilmiştir, elbette
büyüktür onlar yazarlar, bilirler ne yaparsanız.
» diye geçer.
kirde: genellikle mısır unuyla yapılan bir tür pide.
kiriş: 1. bazı telli müzik araçlarında kullanılan,
hayvan bağırsaklarından yapılan tel. 2. ok
atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. 3.
yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek
parçası.
kisb: kazanç, iş güç.
kise: kese, torba.
kisvet: elbise, husûsî kıyafet, yağlı güreş yapan
pehlivanların giydikleri dar paçalı pantolon.
kişt: ekin, tarla.
kitâb u peygâm: kitap ve haber.
Kitâb-ı dil-güşâ: gönül açıcı kitap, okudukça insana ferahlık veren kitap, Kaygusuz Abdâl’ın
eserinin adı.
kitab-ı miglâte: Kaygusuz Abdâl’ın yazdığı kitap.
kitef: omuz kemiği, omuz.
koduk: eşek yavrusu, sıpa.
kolmaş: istek.
kopmak: herhangi bir nesne ya da kişinin bulunduğu yerden başka bir yere.
kostak: 1. zarif, kibar, çalımlı, iyi giyinmiş, yakışıklı. 2. yiğit, kabadayı, yürekli.
koz: ceviz.
köçek: erkek deve.
köhne: 1. eski, eskimiş. 2. zamanı, modasıgeçmiş.
köhne vü vîrân: eski, yıkık.
kös: eski savaşlarda, alaylarda deve veyaaraba üstünde taşınarak çalınan büyük davul.
köselen: Abdâl Mûsâ’nın lakabı.
kös-i sultân: sultan kösü, harp davulu.

köşk: büyüklerin oturdukları muhteşem büyük
yapı.
kötek: baston, sopa.
köynük: yanık yara.
köynüklü: gönül yakıcı, acıklı, yanık, tesirli.
köyündürmek: yakmak, yandırmak.
ku ku: kuşun öterken çıkardığı ses
ku’ûd: 1. oturma. 2. namazın oturarak eda edilen
kısmı.
kuçmak: kucaklamak, sarılmak.
kudret oku: Allah’ın güç ve kudretinin tecelli ettiği ok.
kudüm: uzak bir yoldan, uzak bir yerden gelme,
ayak basma.
kûh-ı kâf: kâf dağı, masallarda geçen dağ.
kul hüv’Allahu ahad: Allah birdir, eşi ve benzeri
yoktur.
kul: Allah’a göre insan, şeyhlerin müridleri, öğrencileri.
kulagın burmak: 1. kulağını bükmek, uyarmak.
2. (sazın) burgusunu bükerek düzen vermek.
kulağuz: kılavuz, rehber.
kulkul: 1. ruhu hafif, eline ayağına çabuk (adam).
2. bir şeyin hareketinden, deprenmesinden çıkanses.
kullâb: çengel, kanca, ucu eğri nesne.
kulluk eylemek: bir şeyhe kapılanıp, ona hizmet
etmek.
kumrı: kumru, güvercinden küçük, boz renkte,
boynunda siyah halkası olan bir kuş.
kûr u ker: kör ve sağır.
Kur’an: Peygamberimize inen kutsal kitabımız.
Kur’an-ı mecîd: kuran’ın bir adı.
kurb: yakın olma, yakınlık.
kûşe-yi külhân: hamam ocağını köşesi. kut 1. yaşamak için yenilen şey, gıda. 2. yiyecek.
kût u lâ-yemût: ölmeyecek kadar az yemekkutlu
saat mübarek saat.
kutuz: kuduz.
kuvvet-i merdân: yiğitlerin kuvveti, gücü.
kuyûd: 1. kayıtlar, bağlar. 2. deftere geçirmeler.
kuz eylemek: zorlaştırmak.
kuz: güneş görmeyen serin yer.
kûze: su testisi.
kûzeger balçığı: çömlekçi çamuru.
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kûzeger: bardakçı, çömlekçi, testici.

lâ-cerem: şüphesiz, elbette.

küçigez: küçük, küçücük.

lâcüverdî: lâcivert renkte.

küfr: 1. Allah’a ve dine ait şeylere inanmama, Cenab-ı Hakk’a ortak koşma. 2. dinsizlik, imansızlık.

laf urmak: 1. laf çarpmak, laf dokundurmak. 2.
yüksekten atmak, atıp tutmak, böbürlenmek,
övünmek.

küfr ü îmân: inançsızlık ve inanmak.

lahza: an, çok kısa zaman dilimi.

küfr-i mutlak: Allah’ı inkar etmek.

lâilâhe illAllah: “Allah’tan başka yokturtapınılacak”.

küfr-i zünnâr: rahiplerin bellerine bağladıklarıkuşak.
küfür: islam dinine uymayan davranışlardabulunma, sövüp sayma, fena kaba söz söyleme.
kül: kül, odun-kömür külü.
külhân: külhan han, hamamlarda suyu ısıtmak için
ateş yakılan yer, hamam ocağı.
küll: bütün.
küllî: bütün, umumî, tam, hepsi, tamamı;tamamıyla, bütünüyle, tamamen.

lakâb-ı insân: insan adı.
lâl: dilsiz.
lala: 1. bir çocuğu gezdiren oyalayan uşak. 2. sarayharemağası. 3. padişahların sadrazamlara
hitap ederken kullandıkları unvan.
lâlezâr: lalelik, lale bahçesi.
lâm: 1. osmanlı alfabesinin yirmi altıncıharfi. 2.
şevval (kamerî aylardan).

kümmel: kamiller, olgunlar.

lâ-mekân: mekânsız, yersiz, yere ihtiyacıolmayan,
Allah.

kün fe yekûn: Allah herhangi bir şeyin olmasını
irade ederse ona ancak «ol» der, o da olur. (bakara suresi, âyet117).

lâne: yuva.
lât: İslam’dan önce, arapların Kâ’be’de bulunan
putlarından biri.

kün: Allah’ın olmasını istediği şey ve iş için iradesini ifade için Arapçada «ol» emri. tasavvufta
bu kelimenin «akl-ı küll» ve «nefs-i kiili» ü
işaret ettiği kabul edilir.

lâtif: yumuşak, hoş, güzel, nazik, Allah’ın adlarından.

künc: köşe, bucak.

lâübâli: ilişiksiz, kayıtsız, saygısız, senlibenli.

künc-i meyhâne: meyhane köşesi.
künh: 1. bir şeyin aslı, hakikati, temeli. 2. kök, dip.
3. fels. esas, öz.
Künhü’l-ahbâr: haberlerin esası, özü: Gelibolulu
Mustafa Ali’nin 1591’deyayınladığı 4 bölümden oluşan tarih kitabı.
küstah: ukala, terbiyesiz, ar damarı çatla mış, insanları hor gören.
küstâk: küstah.
küşâd vermek: izin vermek.
L/l
lâ: olumsuzluk edatı.
lâ yenam: uyumaz, gaflette olmaz.
lâ’l ü yâkût: kırmızı renkli bir çeşit değerli taş.
lâ’l: kırmızı ve değerli bir süs taşı dudak, la’l-i bedahşân, bedahşân yakutu.
la’net: 1. Allah’ın mağfiretinden mah- rumluk;
beddua, ilenç. 2. fena, kötü uğursuz.
lâ-bela: belasızlık.

latife: güldürecek tuhaf ve güzel söz vehikâye,
şaka.
lâ-ya’kıl: dalgın, akılsız, şuursuz.
lâ-yefnâ: fenâ bulmaz, yok olmaz, tükenmez.
lâ-yemût: ölmez.
lâ-yezâl: zevalsiz, bitimsiz.
leb: dudak.
leb ü dehân: dudak ve ağız.
lebbeyk: “Buyur, efendim. ” anlamlarındakullanılır. (Hac farizasının icrası esnasındabu kelime
ile başlayan muayyen dualarsöylenir ki buna
‘telbiye’ denir.)
lebi balı: dudağının balı.
ledün: Allah yanı.
ledün (ilm-i ledün): Allah’ın sırlarına ait manevi
bilgi, gayb ilmi.
leklek koduk doğurmuş: leylek sıpa doğurmuş.
leklek: leylek
lem-yezâl: zevâl bulmaz, bâkî, kalıcı, Allah.
leng: topal, aksak, yolculuk sırasında birkafilenin
bir yerde kalması.
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leşker: asker.

M/m

levâzım: gerekli maddeler, yolculuk içingerekli
olan nesneler askerin yiyecek, giyecek, yakacak ve savaş eşyası ve bu işlere bakan daire.

mâ- hüve gayrı bi-küllî hakikat: o, hakikatin
kendisidir.

levh ü kalem: Allah’ın iradesini yazan kalem.

ma’bûd: 1. kendisine ibadet olunan, tapınılan. 2.
Allah.

levh: yassı, düz, üzerine resim yapılabilen, yazı
yazılabilen nesne.
levh-i mahfuz: Allah tarafından takdiredilen şeylerin yazılı bulunduğu manevilevha, ilm-i
İlahî.
levlâk: bir kudsî hadîsten slınmış olup, Hz. Muhammed’e hitaptır.
leyl ü nehâr: gece gündüz.
leylâ vü mecnun: aşkları dillere destan hikâyekahramanları.

ma’ân: berâber, birlikte.

ma’den: maden.
ma’den-i kân: maden ocağı, deniz madenin incisi.
ma’kûle: akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören,
anlayışlı.
ma’lûl olmak: illetli, hastalıklı olmak.
ma’lûm: bilinen, malum olan, biliş.
ma’mûr: bayındır, şenlikli.
ma’na honı: mana sofrası.

leylî: 1. gece ile ilgili, gece olan, gece gibi karanlık, hüzünlü. 2. gece kalınan, yatılı.

ma’nî defteri: mana defteri

leyse-fi’d-dâr: Seyyid Nesimi’nin bir gazelindegeçen söz (iki dünyada evsiz barksız olmak).

ma’nile ihbâr eyleye: mana ile haber verse.

lezzet-i cihân: dünya lezzeti, dünyaya ait, tatlar.
libâs: esvap, giysi, elbise, don.
libâs-ı ezrâk: mavi, gök renkli giysi.
likâ: yüz çehre, görme, rast gelip kavuşma.
lisân: 1. dil (ağızdaki). 2. konuşulan dil.
lisân-ı tercümân: tercümanın, çevirmenin dili.
lokman: islamlıktan önceki araplarda efsanevi bir
şahsiyet olup kuran’da da zikredildiği gibi,
sonraki devirlerin efsane ve şiirinde öğüt veren sözleriyle meşhur olan pek eski bir hekimin veya hikâyecinin adı.
loş: yarı karanlık.
löker: hizmetçi.
lutf u ihsân: Allah’ın bağışlaması ve yardımı.
lutf u kerem: cömertlik, ihsan, yardım.
lutfunun pâyânı yok: ihsanının, kereminin sonu
yok.
lûtî: Lut peygamberin çağrışına ehemmiyetvermeyerek, ahlaksızlığa düşkünlüklerinden dolayı
Allah tarafından yok edilen Sodom ve Gomerrah halkı; çıplaklığa ait.
lü’lü: 1. inci. 2. (mec.) bakire, el değmemiş.
lü’lü-i şehvâr: büyük inci, şaha layık inci.

ma’nî şarâbından içem: mana sonradan içeyim.
ma’nî-yi esrâr: sırların manası.
ma’rifetsiz: hünerisiz, usta olmayan
ma’rûf: herkesçe bilinen, tanınmış, belli.
ma’şûk: sevilen, sevilmiş.
ma’zûl: azledilmiş, işinden çıkarılmış.
mâ-beyn: ara, orta sarayda devlet büyüklerininmüracaat edecekleri oda.
magbûn: 1. alışverişte aldanmış olan. 2. şaşkın,
şaşırmış.
magrib: garb, batı, akşam.
mağrur: 1. gururlu. 2. bir şeye güvenen. 3. güvenilmeyecek şeye güvenip aldanan, kendini
beğenmiş kimse. .
mâh: ay.
mâh u sâl: ay ve yıl.
mahal-i tegayyur: zıt olan yer, başka türlü yer,
uymayan yer.
mâ-hazâ: bununla birlikte.
mâ-hazar: önceden hazır bulunan şey.
mahbûb: muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen
sevgili, erkek sevgili.
mahbûb-ı cân: ruhun, gönlün, canın sevgilisi.
mahbûb-ı dildâr: gönül alan, gönül çelen sevgili.
mahfî: gizli, saklı.
mahfil: oturulacak, görüşülecek yer, toplantı yeri
büyük câmilerde padişah.
mâh-ı bedîr: dolunay.

Abdurrahman GÜZEL
mâh-ı tâbân: parlak ay. mahi balık.

ma’nâ: mana, iç yüz, akla yakın sebep.

mahlâs: 1. halas olunacak, kurtulacak yer. 2. bir
kimsenin ikinci adı. 3. eskidenşairlerinde şiirlerinde kullandıkları ad.

mancınık: eski savaşlarda büyük taşlaratan büyük
sapan.

mahlûk: halk edilmiş, yaratılmış,

mânî: mana.

mahlûl: 1. hallolunmuş, çözülmüş, dağılmış. 2.
erimiş, eritilmiş eriyik.
mahmud: hamdolunmuş, senâ edilmiş, övülmeye
değer.
mahmur: 1. sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2.
uyku basmış, ağırlaşmış göz, baygın göz.
mahrem: 1. haram, şerîatın yasak ettiği şey. 2.
nikâh düşmeyen, şeriatçe evlenilmesi yasak
edilen. 3. şeriatçe kadının kendisinden kaçmadığı (erkek). 4. çok samimi, içli dışlı olan 5.
gizli olan, herkese söylenmeyen. 6. herkesçe
bilinmemesi icap eden.
mahrem-i esrâr: kendisine sır söylenen kimse;
sırdaş.
mahşer: kıyamette ölülerin diriliptoplanması ve
toplanacakları yer.
mahzân: ancak, yalnız, tek.
mahzûn: hüzünlü, tasalı, kaygılı.
maişet: yaşama, yaşayış, geçinme, dirlik, geçinmek için lüzumlu olan şey.
makâm-ı a’lâ: yüce makam.
makâm-ı mahmûd: övülmüş makam, peygamberin ahirette ümmetine şefaat makamıdır.
makber: mezar, mezarlık.
makreme (mahrama): ihram, hacıların giydiği
dikişsiz örtü.
maksad: kasdolunan, istenilen şey.
maksad-ı cânân: sevgilinin maksadı.
maksûd: kasdolunan, istenilen şey istek.
maksud-ı cân: ruhun, gönlün, cânın istediği şey.
mâl: 1. bir kimsenin tasarrufu altında bu-lunan değerli ve gerekli şey. 2. varlık, servet.
mâl-â-mâl: çok dolu, dopdolu.
malâmet (melâmet): ayıplama, kınama;azarlama,
çıkışma.
mâlik: cehennemin kapıcısı ve zebanilerin başı
olan azap meleği.
mâlik: sahip, bir şeye sahip olan.
mâlikü’l-mülk: Allah.
ma’lûb: mağlub, galebe edilmiş, kendisine üstün
gelinmiş, yenilmiş, yenilen.

mânend: benzer, eş.
mânî denizi: mana denizi.
mâni eri: mana eri, veli, evliya.
Mansûr (ö. 922): Hüseyin b. Mansur elHallac
el-Beyzâci. ıx - x. yüzyıllarda yetişen büyük
ve coşkun sofilerdendir. Hallac-ı Mansur diye
anılır. «Ene’l-hakk, ben hakkım» sözü şeriata
aykırı bulunmuş ve Bağdat’ta asılarak öldürülmüştür. «Kitâbu’t-tevâsin» adlı kitabı vardır.
Mantıku’t-tayr: (kuş dili) şeyh Ferîdü’d-dîn-i
Attâr’ın ahlaki fikirle süslü meşhur manzum
eseri.
mâr: yılan.
maraz: hastalık.
ma’reke: savaş meydanı, vuruşma yeri.
marifet: ledünni ilmi.
marifet: tasavvufi manada rütbeler, dereceler
(merâtib-i erbaa, dört rütbe).
marifet-i keşf-i ilm-i esrâr: sırlar ilmini ortaya
çıkarma hüneri.
marsuvan: bir çeşit ot.
maslahat: 1. iş, emir, husus, madde, keyfiyet. 2.
ehemmiyetli iş. 3. barış, dirlik, düzenlik.
maslahat-güzâr: 1. iş bitiren, iş bilir. 2. elçi nâmına işleri takiple vazifeli kimse.
ma’şûk: sevilen, sevilmiş (erkek).
ma’şuka: sevgili, sevilen (kadın).
mât: satranç oyununda yenilme.
mât: şaşma, hayret etme, mağlubiyet,
matbah: mutfak.
mâye: 1. maya, asıl ve lüzumlu madde;asıl, esas. 2.
para, mal. 3. iktidâr, güç. 4. bilgi. 5. dişi deve.
mazhar: bir şeyin göründüğü çıktığı yeri nail
olma, şereflenme: bazı tekkelerde oturup uyunurken dayanılan kısa değnek.
mazlum: zulüm görmüş.
mazmûn: gizli, gizlenmiş, mana, nükteli ve incesöz.
me’ânî: lügat ve sentaks meseleleriyle, sözünmaksada uygunluğundan bahseden ilim.
meblûl: ıslanmış, ıslak, nemli, yaş.
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mebsûs-ı avanak: dağılmış, yayılmış, herkestarafından duyulmuş.
meclis-i dîvan: oturulacak, toplanılacak yer.
meclis-i meyhâne: içki meclisi.
mecma’u’l-bahreyn: iki büyük temel şeyin birleştiği yer, iki denizin kesiştiğikısım, Ka’be
kavseyn mertebesi.
mecnun: 1. cin tutmuş, çıldırmış, deli, divane. 2
delice seven, tutkun.
mecruh: cerholunmuş, yaralanmış.
medâin: eski İran’da Dicle civarında yedi şehrin
adı olup İslam fetihleri sırasında başkenti teşkil ediyordu.
medâr: 1. bir şeyin döneceği, devredeceği yer, etrafında dönülen nokta. 2. astr. yörünge.
medd: 1. uzatma, çekme. 2. yayma, döşeme.
meded: yardım, aman, imdad.
medfun: defnolunmuş, gömülmüş.
medine: Hicaz’da Hz. Muhammed’intürbesinin
bulunduğu yer.

memdûh: medholunmuş, övülmüş, övülecek kişi.
men aleyha fân: yeryüzünde ne varsa geçicidir,
ancak yücelik ve kerem sahibiRabbı’nın zatı
kalıcıdır. (55. sûre, âyet 26-27).
men arefe nefsehu: nefsini bilen Rabb’ınıbilir
(kelâm-ı kibâr).
menâkıbnâme: menkıbelerden, tarihe geçmiş
kimselerin hayatından bahseden eser.
menâre: minare.
menât: (cahiliye devrinde) Kâ’be’de «Hüzeyi» ve
«Huzâa» kabilelerinin mabudu olmak üzere
konulan sanem.
meni terk eyledüm: benlikten geçtim.
menkabe: çoğu tanınmış veya tarihegeçmiş kimselerin ahvâline durumuna ait fıkralar, hikâyeler.
mennân: (Allah’ın adlarındandır.) çok ihsan. eden,
veren, ihsanı bol.
mensûbe: bir şeyle ilgisi bulunan.

mefâne: yok olma yeri.

menşur: 1. neşrolunmuş, dağıtılmış, ya yılmış.
2. padişahın verdiği vezirlik, müşirlik veya
kazilkuzatlık rütbelerinin tevcihini içeren ferman.

meftûh: fethedilmiş, açılmış, açık, elegeçirilmiş.

menzil ve merâtib sâhibi: mesafe ve derece sahibi

meftûl: fitil hâline getirilmiş, bükülmüş, kıvrılmış.
meh-likâ: ay yüzlü, güzel.

menzil: yollardaki konak yeri, bir günlük yol, mesafe, hedef.

meh-pâre: 1. ay parçası. 2. (mec.) çok güzelkimse.
3. kadın adı.

menzil-be-menzil: menzilden menzile, menzil
menzil.

mekes: sinek.

menzile yetmek: hedefe varmak.

mekkâr: çok mekreden, hileci, düzenbaz.

menzil-gâh: konaklama yeri.

mekke: hicaz’da Hz. Muhammed’in doğduğu ve
Kâbe’nin bulunduğu şehir.

menzil-i a’râf: cennet ve cehennem arasındaki
mesafe.

mekr: 1. hile, düzen. 2. hile ile aldatma.

menzil-i esfel: aşağılık kimselerle olan mesafe.

melâik: tahta kaşıklar.

menzil-i merâtib: mertebeler mesafesi.

melâl: 1. usanç, usanma, bıkma. 2. sıkılma, sıkıntı.

merâhil: merhaleler, mesâfeler, menziller.

melâmet: ayıplama, kınama; azarlama, çıkışma.

merâtib: mertebeler, basamaklar, kademeler, dereceler.

medine-i münevvere: Medine şehri.

melâmet: daşın atsa yüz bin agyâr yüz bin yabancı
kınama taşını atsa.
melâmet dümbecegin kınama: dümbeleğini kınama.

merâtib-i erbaa: dört merhale (şeriat, tarikat,
ma’rifet, hakikat).

melül: melâlli, usanmış, bıkmış, mahzun.

mercân: denizde geniş resif meydana getiren ve
mercanlar takımının örneği olan hayvan ve
bunun kalkerli yatağından çıkarılan çoğu kırmızı renkte ve ince dal şeklinde bir madde. bu
madde boncuk gibi süs eşyası olarak kullanılır.

melûl olmak: usanmak, bıkmak, mahzun olmak,
hüzünlenmek.

merdâne: erkekçesine, mertçesine, ere yakışır surette.

melâmet tablını kınama: davulunu kınama.
melamet u bed-nâm: kınama ve kötü tanınma

melûl ü perişân: mahzun, dağınık, üzüntülü.
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merdûd-ı hakk: Allah’ın kovduğu, geri çevirdiği
kimse.

meşk: alışmak, öğrenmek için yapılan çalışma,
alışma, alıştırma.

merdûd: reddolunmuş, kabul edilmemiş.

meşreb: huy, yaradılış, âdet, ahlak.

merg: çayır, çimen, sebze.

metâ: 1. fayda. 2. kıymetli eşya. 3. tüccar malı.

merg-zâr: çayırlık, çimenlik, yeşillik, sulak yer.

mevc: 1. dalga, denizin dalgası. 2. titreşim. 3.
(mec.) devir, devre.

merkâd: mezar, kabir.
merkeb: rükûb edilecek, binilecek şey, vapur gemigibi şeyler; eşek.
merrât: kerreler, birçok defalar.

mevcûdât: var olan şeyler, mahluklar. mevlâ: 1.
sâhip, Rabb, Cenab-ı Hakk (c. c.). 2. efendi,
köleyi âzad eden. 3. şanlı, şerefli, mâlik.

meryem: İsâ Aleyhisselam’ın annesinin adı.

Mevlâna Celaleddin-i Rûmi: büyük TürkMutasavvıfı, düşünürü. 1207’de Belh’de doğdu.
Konya’ya geldi ve yerleşti. mühim eseri Farsça ve manzum yazdığı mesnevisidir. ikişer
mısralı kafiyeli şekilde olduğundan bu isim
verilmiştir.

mesâk: 1. bir şey ileri sürmek. 2. sevk edilecek yer.

mey: şarap, içki.

mesâlikü’l-ebsâr: dikkat sahiplerinin tuttuğu yollar.

mey-fürûş: şarap satan, meyhaneci, şarapçı.

merve: Mekke-i Mükerreme’de bir tepenin adı
olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi defa
gidip gelirler. bu, haccın rükünlerindendir. Bu
gidip gelmeye “sa’y” denir.

mescid-i aksâ: Kudüs’teki meşhur camii.
mesîh: 1. bir şey üzerinde eli yürütmek. 2. İsa
Aleyhisselam’ın bir ismidir. elini sürdüğü,
meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye
olarak “İsa Mesih” denmiştir.
mesih-i meryem: Hz. İsa, Meryem oğluİsa.
meskenet: göstermek miskinlik, tembellik, uyuşukluk göstermek.

meyhâne künci: meyhane köşesi.
mey-hâne: şarap, içki içilen ve satılan yer.
mey-i leb: dudağın şarabı.
mey-i piyâle: kadehteki şarap.
mey-i rengîn: renkli şarap.
meyl ü vefân yok: âşığın aşkına karşılık vermemek, aşığa yüz vermemek.
mezbûr: adı geçen, ismi yukarıda geçen.

meskenet toprağı: miskinlik, tembellik, uyuşukluk toprağı.

mezîd: artma, artırma, çoğaltma, artmış, çoğaltılmış.

meskenet: fakirlik, miskinlik, yoksulluk, itaat.

mezih: artmış, ziyade.

mesmû’ât: işitilenler, duyulanlar.

mıh: çivi.

mesnevî: ikilik manzume, her beyti ayrı kafiyeliolan manzume.

mısır cündîleri: mısır askerleri, süvarileri. mi’yâr
ölçü, bir şeyin kıymet ve vasfını gösterir olan.

mest: 1. ayakkabı. 2. sarhoş, aklı başında olmayan.
3. kendinden geçercesine haz duymak manasında “mest olmak” şeklinde kullanılır.

mî-dânî: bil ki, bilesin ki, “biliyorsun”anlamında.

mest ü nâr: sarhoş ve ateş.
mest ü sâkî: sarhoş ve içki dağıtan.
mest ü serhoş: sarhoş, aklı başında olmayan.
mest ü şûrîde: sarhoş, perişan, kafası karışık.
mestâne: sarhoşçasına, sarhoş bir kimseyeyakışır
surette.
mest-i harâb: çok sarhoş olmuş kimse.
mestûr kılmak: yazmak, çizmek.
mestur: örtülmüş, setredilmiş, gizlenmiş.
meşâyıh: şeyhler.
meşhûr: şöhretli, ün salmış.

miftâh: açan alet.
anahtar. mihmân misafir.
mihnet ocağı: eziyet, dert, bela yeri.
mihnet okı: 1. eziyet, dert, bela oku. 2. (mec.) (birine) cevretmek, eziyet etmek.
mihnet: zahmet, eziyet, dert, belâ.
mihnetine değmez anun lezzeti: onunlezzeti zahmete değmez.
mihr: muhabbet, sevgi, aşk.
mihrâb-ı cân: can mihrâbı, canın yöneldiği yer.
mihriban: merhamet ve şefkat sahibi;muhabbetli,
sevimli, yumuşak huylu vegüleryüzlü.
mikâil: dünyadaki varlıkların rızkına aracıolan büyük melek. dört büyük melektenbirisi.
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mikdar: 1. parça, kısım, bölük, 2. kıymet, değer.
mikrâb: camilerde kıble tarafındaki duvarda bulunan ve imamın namaz kıldırdığı bölüm ümit
bağlanan yer.
mîl: ucu sivri çelik kalem, sivri dağ tepesi, yollardaki mesafeyi tayin için dikilen nişan.
milk ü mâl: mal.
mülk, milk: mülk.
milk-i ebed: ebet, sonsuzluk mülkü, ahiret.
mim: Arap alfabesindeki yirmi dördüncü harf
olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
min evveli ile’l âhire: geçmişten geleceğe.
min ledün: gaybdan, gizli olan şeyden (Allah’ın
sırlarını öğreten ilimden).
minber: câmilerde hatibin çıkıp cuma hutbesi okuduğu merdivenli kürsü.
minber-nâme: Kaygusuz Abdâl’ın bir eseri
minnet: bir iyiliğe karşı kendini borçlu hissetme
iyiliğe karşı teşekkür etmeşükretme.
minnet-i ‘azîm: çok teşekkür, çok şükür.
minvâl: tarz, yol, sûret, şekil.
mîr: 1. amir. 2. bey. 3. baş, kumandan. 4. vali.
mir’at: meşhur bir lale ayna.
mi’râc: 1. merdiven 2. yükselecek yer. 3. en yüksek makam. 4. huzur-u İlahî. 5. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a. s. m.) efendimizin,
Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk’ın
huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mucizesi ki en büyük mucizelerinden birisidir.
mirân: beyler.
mîr-i cânib: dört bir tarafın emiri.
mîr-i hacc: hacc kafilesi reisi.
mîr-i peleng: kaplan bakıcısı.
mirrih: merih yıldızı.
misâl-i mu’teber: itibar edilen, güvenilen örnek.
misk: bir cins güzel koku ismi.

mîzân: 1. terazi, ölçü, tartı. 2. akıl, idrak, muhakeme. 3. fık. mahşerde herkesin amellerini
tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü olup, hakiki
mahiyeti ancak ahirette bilinecektir.
mu’af: affolunmuş, istisna edilmiş, ayrı tutulmuş.
mu’ammâ: anlaşılmaz iş, karışık şey. bilinmeyen
hâl.
mu’annid: inatçı.
mu’arrâ: soyunmuş.
mu’attar: 1. ıtırlı, kokulu. 2. güzel kokulu bir lale
çiçeğinin adı.
mu’în: yardımcı, yardım eden muteber itibar edilen, güvenilen.
mu’temed: kendisine itimad edilen, inanılıp güvenilen.
mu’terif: kendi kusur ve kabahatlerini gizlemedensöyleyen, itiraf eden.
muakkib: takipçi, arkasından gelen, ardından gelen, halef.
muakkid: düğümleyen, sihir yapan, cadı. muâraza: kavga, anlaşmazlık.
mufassal: tafsilâtlı, ayrıntılı.
muğlak: 1. kapalı, kilitli. 2. anlaşılmaz, çapraşık
söz.
mugtenem: ganimet olarak alınmış.
mugtenim: ganimet olarak alan, bedavaalan, ganimet bilen.
muhaddis: hadis ile meşgul olan, Hz. Muhammed’in sözlerini bildirmiş olan kimse.
muhakkik: 1. hakikati araştırıp bulan. iç yüzüne
vâkıf olan. 2. hakikat âlimi.
muhâl: 1. imkânsız, vukuu mümkün olmayan. 2.
bâtıl, boş söz. 3. hurafe olan nazariye.
Muhammed Mustafa: peygamberimizin diğer
biradı.
Muhammed: pek çok, tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş anlamında bir isim oluppeygamberimizin (a. s. m.) adıdır.

miskin: aciz, zavallı, beceriksiz, hareketsiz
(adam).

muhânid: korkak, alçak, namerd.

misvâk: peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.
s. m.) tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de
gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muharrer: yazılmış, yazılı.

mişk: aşı dedikleri kızıl toprak.
mîve: meyve.

muhannet: tahnit olunmuş, mumyalanmış.
muhassalü’l-kelâm: sözün kısası.
muhibb: seven, muhabbet eden, dost.
muhit: 1. ihata eden, etrafını kuşatan, çeviren.
2. etraf, çevre. 3. büyük deniz, okyanus. 3.
(mec.) büyük âlim.
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muhit-i zevrak: mekke çevresi.
muhkem: sağlamlaştırılmış, sağlam, kuvvetli.
muhlis: hâlis, katıksız, dostluğu ve samimîliğigönülden içten olan.
muhtâr: 1. ihtiyar eden, seçilmiş olan. 2. hareketinde serbest olan, istediğini yapmakta serbest
olan. 3. ksöyde veya şehrin mahallesinde seçimle o semtin idâre ve hükümet işlerini üzerine alan kimse. 4. peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a. s. m.) bir ism-i şerifi.
muhtasar: az, kısa, uzun olmayan.
muhtemel: ihtimal olan, umulur, beklenir, olabilir,
olmayacak şey değil.
mukabele turmak: karşılık vermek, karşıgelmek
karşılıklı okuma.
mukaddem: takdim edilen, önde olan, önde giden,
önceki, değerli.
mukallid: taklitçi, bir şeyi kuşanan, boynunaasan.
mukarreb: takrib edilmiş, yaklaşmış, yakın.
mukattam dağı: Mısır’da Kaygusuz’undergâhının bulunduğu dağ.
mukayyed: 1. kayıtlı, serbest olmayan, sınırlı,
bağlı. 2. deftere geçmiş, kaydedilmiş olan.
3. el veya ayağında zincir, kelepçe bulunan.
4. bir işe ehemmiyet veren, işineönem verip
bakan.
mukîm: ikamet eden, oturan.
muktezâ: lâzım gelmiş kanun icâbına göreyazılmış yazı.
mundak: dövülüp ufalanmış.
munîs: alışılmış, ehlileşmiş, cana yakın, sevimli.
muntazır: bekleyen, gözeten.

murtazâ (murteza): beğenilmiş, seçilmiş, makbul. 2. Hz. Ali’nin (r. a.) bir lakabı.
musâ: beni İsrail peygamberlerinden Hz. Musa’nın (a. s.) ismi. dört büyük kitaptan birisi
olan tevrat, vahiy yoluyla kendisinegelmiştir.
yahudilerin en büyük peygamberidir.
musaffâ: tasfiye edilmiş, süzülmüş, tyabancı maddelerden ayrılmış.
musâhabet: sohbet etme, konuşma, görüşme.
musahhar: ele geçirilmiş.
mushaf: 1. sahife hâlinde yazılmış kitap. 2. kur’an.
mustafâ: 1. ıstıfâ edilmiş, seçilmiş. 2. peygamberimizin (s. a. v.) adı.
mustafâ kavli: peygamberimizin sözleri.
Musul: Irak’ta, daha çokTürkmenlerin yaşadığı bir
şehir.
muştulamak: müjdelemek, haber vermek.
Mutah er: temizlenmiş.
mu’tekid: itikad eden, inanan, dini bütünkimse.
muti’: 1. itaat eden, boyun eğen. 2. bağlı. 3. rahat.
muti olmak:1. itaat eden, boyun eğen. 2. bağlı.
mutî’ : itaat eden, boyun eğen, bağlı.
muttasıl: aralıksız, hiç durmadan, biteviye.
muvahhid: tevhidden, Allah’ın birliğine inanma.
mübâşeret: bir işe girişme, başlama.
müberrâ: berî kılınmış, temize çıkmış, aklanmış.
mücâvir: 1. komşu. 2. mabet veya bir tekkeyakınlarına çekilip oturan. 3. yurdunu ve diyarını
terk ederek zamanını harameyn-i şerîfeyn’de
ibadetle geçiren.

mûr: karınca, neml.

mücerred: 1. tecrit edilmiş, soyulmuş, çıplak. 2.
soyut. 3. tek, yalnız.

murâd: 1. istenerek, ümit ederek beklenen, arzu
edilen şey. 2. gaye, maksat, emel.

mücerredlik: teklik, yalnızlık, tecrid edilme, katıksızlık.

muradı hâsıl olmak: bir kişinin istekleri nin gerçekleşmesi.

müdâm: devam eden, süren, sürekli.

murakka: yamanmış, yama vurulmuş, yamalı.

müddei: 1. iddia eden, dâvâcı. 2. bir hükümde
ayak direyen. 3. inatçı.

murâyî: riayet eden, saygı gösteren.
murdâr: 1. pis, kirli. 2. İslamiyet’in gösterdiği
kaidelere uygun olmayarak kesilmiş hayvan.
murg: kuş.
murg u şâhbâz: iri ve beyaz doğan kuşu.
murg-ı kebûter: güvercin.
murg-zâr: kuşu bol olan yer, kuş yatağı.

müdârâ: yüze gülme, dost gibi görünme.

müdevver: döndürülmüş yuvarlak, değirmi.
müfessir: 1. tefsir eden, açıklayan, kısa şeyi genişletip manasını meydana çıkaran. 2. Kuran’ı
yorumlayan din âlimi.
müflis: iflas etmiş, parasız, züğürt, top atmış (ticarette).
müfsid: 1. ifsad eden, bozan. 2. fesatlık eden, ara
açan.
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mühmel: ihmal edilmiş, boşlanmış, bakılmamış,
bırakılmış.

mürâî: iki yüzlü.

mühre: 1. bir çeşit yuvarlak şey. 2. cam boncuk. 3.
deniz böceği kabuğu. 4. çekiç. 5. kâğıt ve saire
cilalamak için kullanılan billur top. 6. altın ve
gümüş ezmek için kullanılan ve ekseriya yeşimden yapılan ucu kıvrıkça, havan tokmağı
gibi bir alet.

mürettep: 1. tertip olunmuş, dizilmiş, yerli yerinekonulmuş. 2. tayin edilmiş; bir yer, bir şey
içinayrılmış.

mül: şarap, bade.
mülâka itmek: görüşmek, karışmak.
mülâkat: 1. kavuşma, buluşma; birleşme. 2. görüşme, görüşüp konuşma.
mülâzemet: bir yere veya kimseye sımsıkıbağlanma; gidip gelme; bir işle devamlı meşgulolma,
staj görme.
mülhid: Allah’ı inkar eden dinsiz, imansız.
mülk ü mâl: sahip olunan mal mülk; ev, dükkânarazi gibi taşınmaz ve gelir getiren mallar.
mülk: ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz ve gelirgetiren mal.
mülk-i ebed: sonsuzluk ülkesi, ahiret.
mülk-i süleymân: süleyman’ın mülkü.
mülzem: lüzumlu, lüzumlu görülmüş.
mü’min: iman etmiş, İslam dinine inanmış, müslüman, İslam.
mün’im: 1. iman eden, nimet veren, yediripiçiren;
Allah. 2. velinimet.

mürde: ölü, ölmüş.

mürettep dîvân: düzenlenmiş eser.
mürg-âb: 1. su kuşu. 2. ördek. 3. kurbağa.
mürîd: 1. irade eden, emreden, buyuran. 2. bir şeyhe bağlı olan kimse.
mürşid: 1. irşat eden, doğru yolu gösteren, kılavuz. 2. tarikat piri, şeyhi. 3. gaflettenuyandıran.
mürşid-i kâmil: irşad eden doğru yolu gösteren,
tarikat şeyhi, piri. .
mürüvvet: 1. insaniyet, mertlik, yiğitlik. 2. cömertlik, iyilikseverlik.
müsâb: sevap kazanmış, sevap kazanan. müsahhar: tutkun, boyun eğmiş, itaatkâr.
müsellem: 1. teslim edilmiş, verilmiş. 2. su götürmez, doğruluğu, gerçekliği herkesçe kabul
edilmiş olan.
müselles: 1. üçleştiren, üçlü, üç. 2. üç kere tasfiye
edilerek çekilmiş şarap. 3. geo. üçgen.
müstagnî (müstağnî): 1. doygun, gönlü tok, ihtiyaç duymayan. 2. çekingen, nazlı (davranan).
3. gerekli bulmayan.
müstagrak: batmış, boğulmuş.

mün’im eylemek: nimetlendirmek.

müstecâb: isticâb edilmiş, kabul olunmuş (dileği).

münâcaat: Allah’a yalvarma, dua etme, Allah’a
dua konulu manzume.

müstemi’: 1. dinleyen, dinleyici, işiten. 2. bir okula yalnız dinleyici olarak devam eden.

münâcât ehli: yalvaran, tövbe eden.

müstezâd: 1. ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış.
2. ed. bahr-i hecez vezinlerinden “mef’ûlü
mefâ’îlü mefâ’îlü fa’ûlün” vezninde söylenmiş mısralara “ mef’ûlü fa’ûlün” parçalarına
eşit birer parça katmak suretiyle meydana getirilen manzume.

münâdî: nida edenler, tellal, müezzin.
münakkaş: nakşedilmiş işlenmiş.
münevver: tenvir edilmiş, nurlandırılmış, parlatılmış, aydınlatılmış.
münezzeh: tenzih edilmiş, temiz, arı, uzak.
münîr: nurlandıran, ışık veren.
münkatı’: 1. inkıta eden, kesilen, kesilmiş, aralıklı. 2. arkası gelmeyen, son bulan. 3. Aradabağ
kalmayan, ayrılmış. 4. herkesten ayrılıp birkişiye bağlı kalan.
münkesir: kırılan, kırılmış, kırık.
münkir: 1. inkâr eden, kabul etmeyen. 2. imansız,
inanmayan, dinsiz. 3. mezarda soru soracak
ikimelekten biri.
müntahâ: nihâyet bulmuş bir şeyin varabildiğien
uzak yer, uc.

müşâhede kılmak: bir şeyi gözle görmek, gözlemek.
müşerref: 1. şereflendirilmiş, kendisineşeref verilmiş, şerefli.
müşg-efşân müşk: misk saçıcı; misk saçan.
müşg-i nâfe: göbek miski.
müşk-i hoten: haten miski (kokusu).
müşkil olmak: güç olmak, zor olmak.
müşkil: güç, zor, çetin, engel, güçlük, zorluk, çetinlik.
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müşkîn (müşgîn): 1. miskli, misk kokulu. 2. siyah, kapkara şey.

nahnü kasemnâ: ‘Biz paylaştırdık. (zuhrufsuresi,
32. ayet.)

müşrik: Allah’a şerik, ortak koşan.

nahs: uğursuzluk, yümünsüzlük, uğursuz, bahtsız.

müştâk: iştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can
atan.

nahv u sarf: söz dizini ve gramer.

müt: bir buğday ölçeği.

nahv: söz dizini, sintaks ile ilgili, yan, yön, taraf,
cihet.

mütâlâ’a: okuma, tetkik, düşünce.

nâ-kâm: muradına maksadına erişmemiş.

müte’âl: yüksek, yüce.

nâkıs: noksan, eksik.

mütehayyir: hayrette kalan, şaşmış, şaşırmış.

nakkâş: nakış yapan, duvar nakışları yapanusta;
süsleme sanatkârı.

müteveccih: 1. teveccüh eden, bir cihete, birtarafa
yönelen. 2. birine karşı sevgisi ve iyi düşünceleri olan. 3. bir tarafa gitmeye kalkan.

nakkâş-ı suret: suret işleyen, yaratan. nakş 1. Birşeyi çeşitli renklerle boyamak. resim, tezyin.

müyesser: kolay bulunup yapılan, kolaylıkla olan,
kolay gelen.

nakş u hayâl:

müzd: ücret, karşılık, kira, mükafat.

nâkus: kiliselerde kullanılan çan.

müzehheb: yaldızlanmış, altın suyuna batırılmış.
müzeyyen: süslenmiş, süslü.
N/n
na’at: 1. medh ve sena ederek, vasıflarınıgöstererek bir şeyi manzume ile anlatmak. 2. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı methederek yazılan kaside.
na’di: 1. nida eden, haykıran, çağıran. 2. halkın,
meşveret gibi, bir şey konuşmaküzere bir yere
toplanması.

nakş u suret gözetmek: görünüşe bakmak.
nâlân: inleyici, inleyen, feryat eden.
nâm: isim, ad, ün.
nâm u neng: ün, şöhret, şan.
nâm u nişân: ün, şan, rütbe.
namaz: İslam’ın beş şartından birisidir.
nâme: mektup, sevgiye ve aşka dair yazılmış mektup.
namûs perdesi: ar duygusu.
nâmûs şişesi: (mec.) ar duygusu.
nâmus u âr: edep, utanma.

nâ-bedîd: gözükmeyen, belirsiz, kayıp, meydanda
olmayan.

nâmûs-ı bî-âr: utanmaz, namussuz.

nâ-çâr: çaresiz, elinden iş gelmeyen. mecbur kalmış olan.

nânı yemek: ekmek yemek.

nâ-dân: cahil, bilmez, haddini bilmez.
nâdân u ebter: cahil, olgunlaşmamış, ham.
nâdim: pişman.
nâfe: misk ahusu denilen hayvanın göbeğinden çıkarılan bir çeşit misk, koku, derisinden kürk
yapılan hayvan postlarının karnı altındaki deri
kısmı; güzelin sevgilinin saçı.

nân: ekmek.
nâr: 1. ateş. 2. cehennem. 3. bir meyve adı.
nâ-reste: ergenlik çağına gelmemiş çocuk.
narg: baha, kıymet, ölçü.
nâr-ı cihân: cihanın, dünyanın ateşi.
nâr-ı şi’r ü cahim: cehennem ateşi.
nasarâ: Hristiyanlar.

nâfe-yi müşk-i huten: hıta ceylanının mis kokulu
nafesi.

nâsib istemek: tarikat usulüne göre, belirli olgunluğa ulaşanlara verilen, belirli yerlerin manevi
sahipliği, bunları isteme.

nâ-gâh: birdenbire, ansızın, hemen.

nasîb ü kuûd: pay, hisse, kısmet, cülus.

nagd (nakd): para.

nasib: Allah’ın kısmet ettiği şey.

nâ-gehân: birdenbire, ansızın, hemen.

nasîb-i devlet: mutluluk hissesi.

nagra urmak: nara atmak, bağırmak.

nasihat-nâme: öğüt vermek için kaleme alınan
eser.

nâ-hak: haksız, beyhude, boş.
nahcir: av.
nahv, nahiv: yön, taraf, yol, benzer, söz dizimi.

nâşî: 1. neşet eden, yeniden vücuda gelen, yetişen,
yetişmiş. 2. delil, dolayı, ötürü, sebebiyle. 3.
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geceleyin meydana gelip zahir olan şey. 4. yetişmiş oğlan veya kız. 5. hangi şey.
nâ-tüvân: iktidarsız, zayıf, hâlsiz, kudretsiz, çaresiz.
nây: ney, kamış düdük.
nâz: kendini beğendirmek için takınılan yapmacık;
yalvarma, rica; şımarıklık.
nâza itâb yok: nazlanma azarlanmaz.
nazar-gâh: bakılan yer, seyredilecek yer.
nazar-ı inâyet: yardım, merhamet bakışı.
nâzenin: cilveli, oynak; çok nazlı yetişti rilmiş,
şımarık.
nâzır olurlar: bakarlar, beklerler.
nâzil: Allah tarafından indirilme.
nâzir ü gaîb: bakan ve olmayan.
nazîr: benzer, eş.
nazük: nazik, kibar, ince.
nebat: bitki.
nebî: haberci, peygamber (kitabı olmayan).
necât: kurtuluş, selamet.
necef: 1. üzerine su çıkmayan yer. 2. tümsek yer,
yüksek, tepe, sırt. 3. ırak’ta bir şehrinadı.
nedîm: 1. sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı. 2. tatlı
konuşan, güzel hikâye anlatan. 3. büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.
nef’i: sürme, sürgün etme.
nefer: rütbesiz asker, er.
nefes ü dem: soluk, üfürülen hava; soluma, soluk
verip alma.
nefir: boru şeklinde eski bir Türk sazı.
nefîr: 1. cemaat, topluluk. 2. harp için seferber
olan cemaat.
nefs: ruh, can, hayat; insanın yeme-içmegibi biyolojik ihtiyaçları. kulun kötü ve günah olan hâl
ve huyları, behimi, hayvani ve süfli arzular,
enaniyet, nefs-i emmare, ruh, insani ruh, kalp.
nefs-i emmâre: insanı kötülüğe sürükleyen nefis.
nefs-i füzûl: boş şeylerle uğraşan nefis.
nefs-i mîzân: ölçülü nefis.
nefs-i şehvet: arzulu nefis.
nefs-i zâlim: zalim, kendinin kıyetini bilmeyen
nefis.
nefs-i zulmet: karanlık nefis.
neheng: timsah.
nemed: keçe.

neml: karınca.
Nemrûd: zalim ve gaddar olarak tanınmış ve Allah’a karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış
bir kralın ismidir. Peygamber İbrahim aleyhisselam zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak
yakmak istemiş, mucize ile İbrahim aleyhisselam ateşten kurtulmuştur.
nerdibân: merdiven.
nergis: iri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı,
yaprakları gri ve sarı bir çiçek. suyu, uyuşturucudur. mahmur bakışı andırır.
nerm: yumuşak, latif, mülayim.
nesne: şey, bir şey.
nessâr: 1. dağıtan, saçan, neşreden. 2. parlatan.
nestiren: ağustos gülü, yaban gülü.
nevâ: ahenk, ses, güzel sada, nağme, avaz.
nevâd: 1. zarar, ziyan, hasar. 2. mahzen. 3. dil.
nevâhte: okşanmış saz çalmış.
nevâle: yiyecek, ihsan, nasip.
nevâziş: okşayış, iltifat.
nevbet: sıra, sıra ile görülen iş. padişah ve vezirlerin sarayı önünde günün muayyen vakitlerinde
çalınan mızıka, bando (mehter).
nev’î: nevi ile, çeşitli, cinsle, sınıfla ilgili.
nevmîz: ümitsiz.
nevruz: 1. yeni gün 2. ilkbahar. 3. baharın ilk günü
sayılan ve güneşin hamel (kuzu) burcuna girdiği 22 marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve
gündüz eşit olur.
ney: 1. kamıştan yapılan damaksız düdük. 2. kamış kalem. 3. (mec.) kamil insan. 4. Farsça’da
yokluk.
neysân: ney gibi, kamış gibi.
nezâziş eylemek: okşamak, gönül almak, iltifat
etmek.
nısf: yarım, yarı bir yazı stili.
nice: nasıl, ne suretle.
nice: ne kadar, çok.
niçe bir: ne zaman kadar.
nidâ kılmak: bağırmak, seslenmek.
nidâ: seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak;
ses vermek.
nigâh: 1. bakmak, nazar etmek. 2. bakış.
nigâh-ı ışk: aşk, sevgi bakışı.
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nigâr: 1. güzel yüzlü sevgili. 2. nakış, resim. 3.
nakşeden. 4. put, sânem. 5. resmi yapılmış,
resmedilmiş.

Nûşirevân: İran’da miladi (531 - 579) tarihleri
arasında hükümdarlık etmiş Sâsâni padişahı
olup adalet ve doğruluğu ile meşhur olmuştur.

nihâi: taze, düzgün, fidan, sürgün,

nutk u güftâr: sözler.

nihân: 1. gizli, saklı. 2. bulunmayan, mevcut olmayan. 3. sır.

nutka gelmek: konuşmak, konuşmaya başlamak.

nikâb: yüz örtüsü, peçe, perde.
nil nehri: mısır’ın bir nevi hayat kaynağı olan en
büyük nehrinin ismi.
ni’mete vermek: bir miktar paranın tamamını yiyecek ve içecek şeyler için
nisâr: saçmak, dağıtmak.
nisyân: unutma.
nişân: iz, alamet, işaret. 2. yara izi. 3. hedef, vurulması istenen nokta. 4. hatıra için dikilen taş. 5.
taltif için verilen madalya. 6. evlenmeden önceki an- laşma ve karar işareti veya merasim.
7. tuğra. 8. ferman.
nişân-ı bî-nişân: belirsiz hedef.
nişe: çoban düdüğü, kaval.
niyâz: 1. yalvarma, yakarma. 2. dua.
nöker: hizmetçi, hizmetkâr.
Nûh: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber
ismi. (Elli yaşında iken kavmini imana davete
memur edilmiş ve kavmi kendisini dinlemediğinden, iman etmeyenlere ceza olarak dünyayı
kaplayan su tufanı olmuş ve zalimler mahvolmuşlar; iman edenlerNuh Peygamber’in (a. s.)
yaptığı gemiye alınarak kurtulmuşlardır.)
nun: 1. Arap alfabesinde yirmi beşinci harf. ebced
hesabına göre değeri ellidir. 2. kılıcın ağzı,
kılıç. 3. Arabi tarihlerde ramazana işarettir. 4.
çene çukuru. 5. balık. 6. kaş.
nûr: 1. aydınlık, parıltı, parlaklık, ışık. 2. Kur’ân-ı
Kerim. 3. iman. 4. İslamiyet. 5. peygamber.
nûr-ı envâr: nurların nuru.
nûr-ı hudâ: Allah’ın nuru.
nûr-ı îmân: iman aydınlığı.
nûr-ı kân: hazine parıltısı.

nutuk: 1. söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma,
hitabet. 2. dervişlerce büyüklerin manzum
sözleri.
nüh-felek: dokuz gök.
nükte: 1. ince manalı söz, idraki ve anlaşılması
nezaket ve zarifliğe dayanan nazik husus. 2.
ibarenin asıl manasından başka olan nazik ve
latif mana, dikkatle anlaşılabilen ince mana.
O/o
obrılamak: devrilmek, çökmek, sarsılmak.
od: ateş.
od urmak: ateş vermek, ateşlemek.
ogrı, ogru: hırsız.
ogrılamak: çalmak, hırsızlık etmek.
ogulluga kabûl eylemek:
oğlanlık: gençlik.
ok: yay veya keman denilen kavis şeklinde bükülmüş bir ağaç çubuğa gerili kirişe takılarak
uzağa atılan ucu sivri demirli ince ve kısa değneğe verilen addır.
okumak: çağırmak, davet etmek, okumak.
okun atuk, yayın yasdık: “ Artık yapılacak olan
herşey yapıldı, bir defa ok yaydan çıkmışür. ”
anlamında kullanılan bir deyim.
olıcak: olunca.
onmak: isteğine kavuşmak.
onmak: iyileşmek, ıslah olmak.
oranlamak: ölçmek.
otağ: padişahlarla vezirlere mahsus çadırlar. Bunlardan padişahların çadırına “otağ-ı hümayun”, sadrazamınkine ise “otağ-ı asafî” denilirdi.

nûr-ı muhammed: peygamberimizin nuru.
nur-ı mutlak: Allah nuru, İlahî nur.

Ö/ ö

nur-ı tecellî: tecelli nuru, beliren görünen aydınlık; Allah’ın lutfuna nail olma.

ödü sıdmak: ödü kopmak, ödü patlamak.

nûr-ı zî-ıyd: bayramın ışığı.

ödünü sıdırmak (öd sıdurtmak): 1. Ödünük
oparmak, patlatmak. 2. (mec.) çok korkutmak.

nûş itmek: içmek.

öğlen: öğle vakti.

nûş: tatlı, bal.

ögüni devşirmek: aklını başına almak.
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öğüt: nasihat, bir kimseye akıl verme, yol gösterme.

pâşâ: sivillerle askerlerin ileri gelenlerinin birkısmına verilen resmi ünvan.

öğünç: övünme, kıvanç, iftihar.

pây (pâ): 1. ayak. 2. takat, mukavemet. 3. iz.

öğüt almak: birisine akıl danışmak.

pâyân: kenar, son nihayet, uç. 2. tas. ehl-i tarikatınulaşacağı birlik âlemi. 3. akıbet.

öğüt işitmek: söz tutmak.
öğütlemek: nasihat, öğüt vermek.
öküş: çok fazla, daha ziyade.
ömr kuşu: ömür kuşu, hayat.
öndin: önce, ilk önce, önceden, daha evvel, önden.
öpüp başına koymak: herhangi bir nesneyi yüce
kabul ederek öpme; onu her türlü şart altında
kabul etme.

pâyânı yok: akıbeti, sonu yok.
pâyimâl (pây-mâl): ayak altında kalmış, mahvolmuş, telef olmuş, sürünmüş.
peleng: panter.
penâh: 1. sığınma. 2. sığınacak yer.
penbe: 1. pembe. 2. pamuk.
pençe dutmak: güreşmek.

örf: insanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr
edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şey.

pend ü nasihat: öğüt.

öz: 1. bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı,
iç, nefis, derun. 2. kendi, zat.

pendâr (pindâr): 1. sanma, sanış. 2. böbürlenme.

özge: başka, gayrı.
özim (özi): nefs, zat, kendisi, benlik.
özün işitgil: kendini dinle.
özünden geçmek: kendinden geçmek.
özüne yörenmek: kendine gelmek.
P/p
pâ(pây): ayak, takat, mukavemet.
pâ-bürehne: yalın ayak.
paça: koyun, keçi, sığır ayağından yapılan yemek
bu hayvanların ayağı şalvar, pantolon gibi giyeceklerin dizden aşağı kısmı.
pâdişah: padişah.
pâk: 1. temiz, saf, katıksız. 2. hep, tamam, mübarek, kudsi.
palâs (dik-palâs): eski kilim, keçe, aba, çul. dervişlerin giydiği yünden yapılmış aba.
palâs eylemek: eskiler giymek.
palheng: düzgün, yıllar, kemend.
pâlûze: saf hâle getirilmiş, süzülmüş.
panbûk: pamuk.

pend: nasihat, öğüt.
pendüvan: nasihat eden, öğüt veren.
perde-i hicâb: utanma perdesi, ar perdesi.
perende: 1. uçan, uçucu. 2. av kuşu. 3. çark gibi
dönerek atılan takla.
pergâl: pergel.
per-gâr: pergel.
pertev: 1. ziya, ışık. 2. atılma, sıçrama, hız.
pertev-i hak: Allah’ın ışığı, nuru.
pervâne: 1. fırıldak çark. 2. geceleri ışığın etrafında dönen küçük kelebek. 3. haberci, kılavuz.
perverdigâr: besleyici, terbiye edici, rızıklandırıcı, Allah.
pes: 1. arka, art, geri. 2. öyle ise, imdi.
pesend: beğenen, beğenmiş.
peşter: düz maden levha.
peyâm (peygâm): haber.
peydâ: mevcut, var olan, açık, âşikâr, meydanda
olan.
peydâ olmak: meydana çıkmak, hazır olmak,
mevcut olmak.
peymân: yemin, ant.

pâr: geçen yıl, bıldır.

peymânçe: tarikatta müridin şeyhi ile muhatap
olduğu yer.

pâre pâre: parça parça,

peymân-ı ‘ışk: 1. aşk kadehi. 2. aşk yemini.

pâre: parça.

peyrev: ardı sıra giden, tâbi olan, izinden giden,
uyan.

parsa: dilencilik.
parsâ: ibadet eden, dindar, dine bağlı, iffetli, sofu,
namuslu, temiz, doğru.

pınar üstüne varmak: çeşmenin, pınarın yanına
doğru varmak.
pinhân: gizli, saklı, hafi.
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pîr: 1. yaşlı, ihtiyar. 2. reis. 3. bir tarikatınkurucusu. 4. herhangi bir meslek ve san’atınbaşlatıcısı.
pîr ü cüvân: yaşlı ve genç.
pîr-i harâbât: 1. meyhaneci. 2. (mec.) mürşit.
pirlik: pîr olma durumu, ihtiyarlık.
pîr-vâr: pir gibi.
pîş: huzur, ön, ileri taraf.
pîş- kadem: önden giden, kendisine uyulan.
pîşe: 1. iş, kâr. 2. meşguliyet. 3. alışkanlık, huy,
âdet. 4. meslek, sanat.
piyâde: 1. narin yapılı bir çeşit kayık. Eskiden ekseriyetle istanbul ve civarında kullanılan bu
kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi. 2.
ask. orduda tüfekle teçhiz edilmiş olan ve muharip sınıfların asli unsuru bulunan askerelere
de bu ad verilir. yaya askeri. 3. yaya.
piyâle: kadeh, şarap bardağı.
post-nişîn: posta oturan, daha evvelkinin yerine
geçen.
pûd u târ: dokumada atkı ve çözgü.
pûhte: 1. pişmiş, pişkin. 2. olgun, kamil insan.
pûhte iken hâm: ham, olgunlaşmışken.
pulat: çelik.
pûr: oğul, evlâd.
pusaruk: sis, duman.
put: 1. Allah’tan başka tapılan herşey. 2. heykel
sanem. 3. kendisinden medet beklenen veya
layık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi
mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim.
puta tapan: Allah’tan başka her şeye tapan.
putunı sındurmak: Hakk’tan başkasınatapmak.
pün-hân: gizli.
pür: 1. çok, dolu, çok fazla, tekrar manalarına gelir, birleşik kelimeler yapılır. 2. sâhip, mâlik.
pür-gâm: gam, keder, dert dolu.
pür-kemâl: olgunluk içinde, tamamen olgunlaşmış, çok olgun.
pür-nûr: çok parlak, çok nurlu.
püryân: tava, tepsi gibi kaplarda susuz veya az
suda pişirildikten sonra kızartılan et kebabı.
püşt: arka, sırt.
pütürüklü: sert kabarıkları olan.

R/r
ra’iyyet: 1. bir hükümdar idaresinde olanlar, birinin idaresine bağlı olanlar. 2. devletin idaresindeki umum insanlar. 3. sürü, otlatılan hayvan sürüsü.
ra’nâ: iyi, güzel, hoş, latif. pür ve revnak olan.
rabbü’l-enâm: bütün yaratıkları yetiştiripbesleyen Allah.
râhat: 1. üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir hâlde olmak; istediği her şeyi bulup telaşsız olmak. 2.
müsterih. 3. dinlenmek. 4. el ayası.
râhat-ı cân: canın rahatı.
rahîm: acıyan, merhamet eden, esirgeyen, koruyan, ahirette mü’min kullarına merhamet eden
(Allah).
rahle: üzerinde kitap okumak, yazı yazmak için
yapılmış küçük ve dar masa.
rahm: esirgeme, acıma, koruma.
rahmân: bütün yaratıklara rızıklarını veren, her
an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet
irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren; nizam ve adalet sâhibi (Allah).
râh-revi: yolculuk, yolu söyleyen.
raht-ı gümân-ı dükkan-ı attâr,
râh-zen: yol vuran (kesen) eşkıya.
râm olmak: itaat etmek, boyun eğmek.
rân: “süren, sürücü, hükmeden” manalarıyla birleşik sözcükler yapar. örneğin: esb-rân: at süren, hüküm-rân: hüküm süren, kam-rân: sefa
süren.
rânâ: iyi, güzel, hoş, latif.
rast: doğru.
ravza: ağacı, çayırı, çimeni bol olan yer, bahçe.
râz: sır, gizli şey, gizlenen şey.
râz-daş: sırdaş, sır saklayan. râzı açmak sır söylemek.
râz-ı nihân: gizli sır, saklı şey.
râzunı saklamak: sırrını saklamak, kimseye söylememek.
rebâb: bir çeşit kemençe.
recâ vü niyâz: yalvarıp yakarma.
recâ: ümit, umma, dilek, dileme.
ref’: kaldırma, hükümsüz, geçersiz kılma.
refik: arkadaş, yoldaş.
reft: gitme, gidiş.
rehâ bulmak: kurtulmak, rahatlamak.
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rehber ü mürşîd: irşad eden, yol gösteren, kılavuz.

rind ü rüsva: kalender, dünya işlerine aldırış etmeyen, gönlüne göre yaşayan.

reh-bîn: yol gösteren.

rind: kalender, dünya işlerini hoş gören kimse,
aldırışsız.

reh-nümâ: yol gösteren, kılavuz.
reh-zen: yol kesen, haydut, hırsız.

rind-i âşık: kalender âşık.

remz: işaret, işaretle anlatma.

rind-i harâbât: meyhânede gezen.

renc: 1. sıkıntı, zahmet, eziyet. 2. ağrı, sızı. 3. öfke,
gazab, hışım.

rind-i meyhâne: meyhânede gezen.
risbân (rismân): ip, halat.

renc-i derd ü belâ: bela ve dert hastalığı.

rivâyet: 1. hikâye edilen hâdise veya söz. 2 bir hâdisenin başkalarına anlatılması.

rençber: 1. tarla ve bahçede yahut başka işlerde
kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde
çalıştırılan günde- likçi. 2. amele, ırgat.
reng: 1. renk, levn. 2. suret, şekil. 3. oyun, hile,
dalavere.
resen: ip, urgan, halat.

riyâ: 1. özü sözü bir olmamak, inandığı gibihareket etmeyiş, iki yüzlülük etmek. 2. gösteriş
için yapılan hareket.
riyâzât: nefsi koruma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama.

revâ: layık, uygun.

rû: 1. yüz, çehre.

revân: 1. giden, akıcı. 2. derhal. 3. ruh, can. 4. ed.
su gibi akıp giden güzel söz.

ruhu’l-kudüs: cebrail, Hz. İsâ’ya üflenen ruh.
rûm ili: anadolu.

revân olmak: yürümek, yola koyulmak.

rûm mahbûbı: anadolu güzeli.

revende: gidici, giden, çok yürüyen.

rumuz: işaretler, remizler, ince nükteler, mânası
gizli olan işaretler.

revgân: 1. yağ. 2. hafif hafif esen rüzgârın verdiği
serinlik, rahatlık. 3. Üstü yağ gibi kayan parlak nesne. 4. parlak deri.
revnak: 1. zinet. 2. parlaklık. 3. göz alıcılık, güzellik. 4. safa, taravet.
revnâk-ı cihân: dünyanın göz alıcılığı.
revnak-ı gül: gülün güzelliği, parlaklığı, göz alıcılığı.
revnak-ı gülşen: gül bahçesinin göz alıcılığı, güzelliği.
revzene: pencere.
reyhân: 1. hoş güzel koku. 2. rızık ve maişet, rahmet. 3. ekin yaprağı. 4. fesleğen denilen kokulu bir ot.
rıdvân: 1. memnunluk, razılık, hoşnutluk. 3. Cennet’in kapıcısı olan büyük melek.
rıdvan: cennetin bekçisi, kapıcısı olan melek.
riâyet: 1. iyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek.
2. uymak, tabi olmak. 3. otlamak veya otlatmak. 4. hıfzetmek, korumak.
ribât: 1. han gibi konaklanacak yer. 2. tekke. 3.
bağ, ip. 4. sağlam yapı.
rind: 1. kalender, aldırışsız, dünya işlerini hoş
gören. 2. laübali meşrep feylesof. 3. dış görünüşü laübali olduğu halde, aslında kamil olan
kimse.

rumûz-ı beytü’l-haram: Kabe’nin rumuzu, sırrı.
rûşen: aydın, parlak, belli, meydanda.
rûy-ı siyâh: kara yüzlü, yüzü kara, ayıbı olan.
rûzgar: 1. zaman, devir, hengâm, vakit. 2. dünya,
âlem. 3. yel.
rübâb (rebâb): müz. gövdesi hindistan cevizi kabuğundan yapılmış bir çeşit kemençe.
Rüstem: şark edebiyatında kuvvet ve cesaretin
timsali olarak bilinen ve Zaloğlu Rüstem diye
veya “Rüstem-i Sistanî” namıyla meşhur İranlı bir kahramandır.
S/s
sa’âdet: 1. mutluluk, mesut oluş. 2. talihiiyi olmak. 3. tas. Allah’ın rızasına ermiş olmak.
sa’âdet ü devlet: mutluluk, kutluluk, talihiiyi olmak.
sa’at u yevmi’l-hisâb: hesap anı, hesap saati.
sa’y etmek: çalışmak, çabalamak haccda Safa ile
Mevve arasında koşmak, yürümek.
sayruluk: hastalık.
sa’âdet bûyı: kutluluk kokusu.
sabahın: sabahleyin, sabah vakti.
sabak: ders.
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sabak sebak: ders, meşk.

sâhib-i velayet: derviş, ermiş olma.

sabır: 1. acıya ve zorluğa katlanmak. 2. bir musibet ve belaya uğrayanın telaş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.

sahib-i zaman: zamanında başa geçen.

sâbi: henüz memeden kesilmemiş erkek çocuk.
sâbit-kadem olmak: kararlı durmak, bir yerde sebat etmek.
sabr u ârâm: durup dinlenme.
sabr u karâr: sabırlı ve kararlı olma.
sabr u lân: sabır ve vefasızlık.
sacid: secde eden, alnını yere koyan.
saddâk: gerçektir, doğrudur.
sadef: 1. deniz böceklerinin kıymetli kabuğu ve
onlardan yapılan şeyler. 2. sert, parlak ve şeffafa yakın madde, inci kabuğu.
sadıku’l-kavl: doğru sözlü.
sâdır olmak: çıkmak.
sad-hezârân: yüz binlerce.
sâdık: doğru, gerçek, sadakati içten bağlılığı olan.
sâdıku’l-kavl: doğru sözlü.

sâhib-kemâl: kemal sahibi, olgun insan.
sahih-rast: doğru.
sahil evi: deniz veya göl kenarına yapılmış ev.
san alem: san bayrak.
sahil: deniz kıyısı.
sahra vü berr ü beyâbân: kır, ova, çöl, kara, toprak.
sâid: ahiretine hazırlanmış ( kimse), uğurlu, mübarek, kutlu.
sâil: saldıran, kibirli olup başkasının hakkına tecavüz eden.
sâkî: 1. sulayan, içecek su veren, sucu. 2. kadeh
sunan, içki sunan.
sakî’: kırağı, şebnem, çiğ.
sâkî-yi bâkî: hep saki olan.
sâki-yi kevser: kevser şarabı dağıtan, Hz. Ömer.
sâl ü mâh: yıl ve ay.

sad-pâre: yüz parça.

salâ: 1. namaza davet için çağırmak. 2. minarede
okunan salavat, dua.

sadr: 1. her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi.
2. kalp, göğüs, ön. 3. meclisin önü ve en muteber yeri. 4. reisin oturduğu yer.

salât: namaz; belirli vakitlerde Kur’an’da emredildiği tarzda ve Hz. Peygamber’in tarifi vechi
ile yapılan ibadet.

sadr-ı âlâ: en yukarı, oturulacak en yüksek makam.

“sallallâhü aleyhi vesellem:” dualarından birini
Okumak.

safâ: 1. gönül şenliği, eğlence. 2. duru olmak, temiz, sâfi olmak. 3. hava açık ve ayaz olmak. 4.
Mekke-i Mükerreme’de bir yerin ismi.

sâlih: dinin emirlerine uygun hareket eden.

safâ-nazar: saflık, berraklık veren bakış.
safâ-nazar himmeti: gönül açan yardım.
sâfî: katışıksız. temiz, süzülmüş ve temiz, bozuk
olmayan. halis.
sagınç: emel, arzu, istek; mülahaza, düşünce, zan.
sagîr ü kebîr: küçük ve büyük.
sağ mürebbi: sağlam, temiz, doğru, terbiyeci,
mürşit.
sahâvet: cömertlik.
sâhib-i devlet: saadete ermiş.
sâhib-i erkân: erkân sahibi, yol yordam bilen.
sahib-i insâf: insaf sahibi.
sâhib-i meydân: meydanın sahibi.
sâhib-i neddâr:
sâhib-i şemşîr: kılıç sahibi.
sahib-i tarîk olmak: yolun sahibi olmak.

sancamak: saplanmak.
salat-nâme: namaz-nâme.
salık: doğru yolu gösterme, tarif etme, haber verme.
sâlik: 1. bir yolda giden, belli bir yol tutup giden.
2. bir tarikat yolunda olan.
salûs: hilekâr, düzenci, riyakâr.
salûslanmak: hilekârlık, düzencilik, gösteriş yapmak, riyakârlık.
salûsluk: hilekârlık, düzencilik.
sâm: 1. ölüm, mevt. 2. yer altındaki altın damarı.
3. gök kuşağı. 4. ateş. 5. ser semlik hastalığı.
6. Hazret-i Nuh’un (a. s.) oğullarından birinin
ismi.
samet: son derece yüksek ve daimi olan (Allah).
Esmâ-i hüsna’dandır.
samud:1. az konuşan. 2. susmuş, surat asarak susan.
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sandal: Hindistan’da yetişen dayanıklı ve güzel
kokulu sert bir ağaç.
sanem: put, sevgili, güzel.
sâni’: 1. sanatkârca yapan, sanat eseri olarak meydana getiren, 2. yaratan, sanat eseri olarak
meydana getiren, işleyen, yapan (Allah).
sâni’-i perverdigâr: Allah’ın yarattığı.
sâni’i sultânı yok: Allahsız, dinsiz, merhametsiz
sâni’-i üstâd: usta yaratıcı.
sanu, sanı: fikir, düşünce, istek; zan, tasavvur.
sarây-ı emlâk: dünya.
saray-nâme: Kaygusuz Abdâl’ın eseri.
sarf: gramer, dil bilgisi.
sarf: harcama, masraf etme çevirme, döndürme.
sarfe: menâzil-i kamerden biri, boncuk. sarlanı
kalsarılıp kalmak, kavramak.

sebük: 1. hafif. 2. ağırbaşlılığı ve ağırlığı olmayan.
sebük-bâr: 1. yükü hafif, ağırlıksız, eşyasıaz olan.
2. (mec.) derdi, düşüncesi olmayan.
sebz: yeşil, yeşil renkli.
sebze-zâr: yeşillik, çimenlik sebze bahçesi,
sefine: 1. gemi. 2. çeşitli mevzulara dairkitap. 3.
göğün güney yarım küresinde birburç adı.
seğirtmek: çabuk gitmek, koşar gibi yürümek.
sehâ: cömertlik, el açıklığı.
seher vakti: tan yerinin ağarmasından az önceki
vakit.
seher-gâh: sabahlık, sabah zamanı, sabah vaktine
ait.
sehl-i mümteni: ed. kolay ve sade göründüğü hâlde bulunup söylenmesi ve taklidi zor olan söz.
sekit: kırağı.

sarrâf: 1. sarfeden. 2. para işleri ile uğraşan. 3.
cevherci, kuyumcu. 4. cevherin kıymetini sanatı ile azaltan veya çoğaltan.

sekk: seyahat etmek, gezmek.

sataşmak: bir kimseyi rahatsız edecek davranışta
bulunmak, musallat olmak.
satu-bâzâr: alışveriş, satış, pazar.

selk: 1. bir yerden haber getirmek. 2. bir kimseyi
başı üstüne bırakmak. 3. katı ve sert söylemek.
4. çağırmak.

savm u salât: oruç ve namaz.

sem: zehir, ağı.

savm: oruç.

semâ: gök yüzü, asuman.

savmaa: ibadet yeri, tekke, nesârâ rahiplerinin
halktan inkıta ve inzivası için tesis edilmiş
olan hücre.

semâ’ tutmak: belirli harekeden yaparak ahenkli
bir şekilde dönmek.

sâye: 1. gölge. 2. (mec.) himaye, sahip çıkma, koruma. 3. muavenet, yardım.
sâye-i devlet: devlein gölgesi, devletin himayesi.
sâyi’: çalışma.
sayru: hasta.
sayuklamak: uykuda veya bir hastalığın verdiği
dalgınlık sırasında anlamsız, tutarsız sözler
söylemek.
sayvân: güneşten, yağmurdan korunmakiçin veya
süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü.
sayyâd: avcı, avcılık yapan.
sayyâd-ı ezel: Hz. Azrail.
sâz: sıra, düzen; yapan, uyduran; düzen manalarına
gelerek birleşik kelimeler yapan.

sekr: sarhoşluk.
sekr ü tesbîhün sevâbı: zikir ve cezbenin sevabı

semâ’: tarikat mensuplarının cezbe hâliyle ayakta
dönmesi, zikretmesi.
serâ: toprak, yer yüzü.
ser-be-ser: baştan başa.
semâvât’un çerâgı: yıldızlar, ay ve güneş.
semer: 1. meyve, yemiş mahsul. 2. verim. 3. netice.
semine: kıymetli, pahalı.
seng: 1. taş, hacer. 2. tartı, ölçü, ağırlık.
seng-i hâre: mermer taşı, pek sert taş.
seng-i melâmet: kınama taşı.
ser: 1. baş. 2. tepe, zirve. 3. uç. 4. nihayet. 5. gaye.
6. baş, başkan, reis.
ser ü cân: baş ve can.
serâ: saray, büyük konak, hükümet konağı.

sâz-kâr: uygun, muvafık.

ser-âgâz itmek: yeniden başlamak.

sebâk-dâş: ders arkadaşı.

ser-âgâz: yeniden, baştan başlama.

sebil: 1. açık ve büyük yol, büyük cadde. 2. Allah
rızası için su dağıtılan yer.

serâyi: Kaygusuz Abdâl’ın bir diğer takma adı.
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ser-be-ser: baştan başa, başbaşa, büsbütün.

sıdk-ı himmet: yardım doğruluğu.

ser-encâm: bir işin sonu, başına gelen, vaka.
ser-firâz: başını yukarı kaldıran, yükselten benzerlerinden üstün olan.

sıfat: 1. bir kimse veya şeyin hâl ve vasfı, özelliği.
2. suret, çehre, yüz. 3. nişan, alâmet. 4. bir şeyin özelliğini izah için kullanılan kelime.

ser-gerdân: serseri, yersiz, yurtsuz, sefil; başı dönmüş, başı dönen, şaşkın, sersem.

sıfat-ı hayvân: hayvan gibi.
sıfât-ı rahman: Allah’ın acıma sıfatı.

ser-girân: başı ağır çok sarhoş.

sıfât-ı subûtiye: Allah’ın sıfatları: hayat, ilim,
semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin.

ser-güzeşt: serüven, birinin başından gelip geçen
şey. macerâ.
ser-keş: dikbaşlı, baş kaldıran, inatçı, itaatsız.
ser-kurenâ: baş mabeyinci.
sermâye-i asl: asıl kazanç.
ser-mest: sarhoş, bed-mest, ser-hoş, sekrân.
ser-tâc: baş tacı olan, çok sevilen, sayılan.
ser-tekye: ana direk, büyük sütun.
serv-i âzâd: büyüdükçe büyüyen servi.
serv-i revâ: 1. yürüyen selvi, 2. (mec.) uzun boylu
sevgili.
serzeniş: başa kakma, takaza. .
setr: örtme, kapama, gizleme.
setr-i muglâk: örtülmüş, kaplanmış.
settârü’l-’uyûb: ayıpları, günahları örten, bağışlayan, Allah.
sevâd-ı âzam: ulu şehir, Mekke-i Mükerreme.
sevdâ: 1. fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir
çeşit hastalık. 2. aşk. 3. hırs, heves, istek.

sıfât-ı şeytân: şeytan tabiatlı.
sımak: kırmak, bozmak, yenmek; bozguna uğratmak, mağlub etmek.
sındı: makas.
sındırmak (sındurmak): 1. kırmak, parçalamak.
2. bozmak. 3. yenmek, tepelemek. 4. korkutmak, yıldırmak.
sınmak: kırılmak.
sınuk (sınug):1. kırık. 2. mağlup, yenik, bozguna
uğramış.
sırat: yol, sırat köprüsü, üstünden geçipCennet’e
gitmek üzere cehennemin üzerine kurulacak
olan çok dar ve güç geçilir bir köprü.
sıratü’l-müstakîm: en doğru yol, İslâmiyet yolu,
hak yolu, Allah’ın razı olduğu en doğru yol.
sırr: 1. gizli, gizli iş, herkese söylenmeyen şey. 2.
insanın aklının ermediği şey, Allah’ın hikmeti.
sırr-ı bustân: bahçenin sırrı.
sırr-ı dü cihân: iki cihânın sırrı.

sevdâ-yı cihân: cihan, dünya aşkı, sevdası.

sırr-ı ebed: ebedî, sonsuz sır.

sevda-yı hâm: boş sevda.

sırr-ı ene’l-hakk: “ben hakkım. ” sözünün manası.

seyr ü sülük: tarikatta takip olunan usul.

sırr-ı eşkâl: şekillerin manası.

seyrân: gezinme, bakıp seyretme.

sırr-ı ezel: başlangıcı olmayan sır.

seyrân-geh: gezme, seyir yeri.

sırr-ı nefsî: nefse ait gizlilik.

seyyid: 1. efendi. 2. Hazret-i Muhammed’in (a. s.
m.) soyundan olan, onun izinden giden. resül-i ekrem (a. s. m.) herkesin imamı, büyüğü, önderi olduğundan kendisine bu isim de
verilmiştir.

sırr-ı pinhân: gizli, saklanan sır.

seyyid-i muhtâr:Hz. Muhammed (a. s. m.).
sıddık: 1. sözü ile işi bir olan, sözünün eri, pek
doğru. 2. çok samimi, daima doğruluk üzere
ve Allah’a ve peygamberine çok sâdık olan.
3. İslam âleminin ilk halifesi ve Hz. Muhammed’in vefalı dostlarından olan Hz. Ebûbekir’in lakabı.
sıdk u sefâ: doğruluk ve gönül açıklığı.
sıdk: doğruluk, gerçek; iç yürek temizliği.

sırru’l-llah: Allah’ın akıl ermeyen hikmeti.
sırrunı faş etmek: sırını açığa vurmak, başkalarına söylemek.
sıvışmak: 1. bulaşmak, yayılmak, sıvaşmak. 2.
(mec.) haber vermeden sessizce gidivermek,
kaçmak.
sidretü’l müntehâ: yedinci kat gökte bir makam.
arşın sağ tarafındaaltıncı veya yedinci gökte
bulunan ağaç. Yanında cennet vardır ve cennetin nehirleri onun altından akar. Bu ağaca
Tuba diyenler de olmuştur. muttakilerin ve
şehitlerin ruhunun mekânıdır. bu ağacın ötesine hiçbir mahluk geçemez. ötesi Allah’ın zat
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âlemidir. Beşer bilgisinin ve amellerinin, yıldızların ve ebadın son hududu burasıdır.
sihr ü efsun: büyü, gözbağcılık.
sihr-i mekkâr: hilecinin, düzenbazın büyüsü.
silâh-şör: silah kullanan, savaşçı, silahlı adam.
simat (somat): sofra, yemek masası; sofraya gelmiş yemekler, ziyafet.

söz: bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime
dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil.
söz öküş: sözün kısası, hâsıl-ı kelâm, uzatmayalım.
sözinden hâcil olmak: sözünden utanmak. su sığırı nâtır olmuş,
su’bân: büyük yılan, ejderha.

sîmurg: yuvasının kaf dağında olduğu söylenen
efsânevi kuş. İran destanına göre Zal’ı yetiştirmiştir. Boynu uzun olduğundan ve çok
yükseklere uçtuğundan araplar «anka» derler. Türkçe’de Simurg’la anka birleştirilerek
«zümrüdüanka» denilmiştir. otuz kuşun şekli
onda birleştiğinden simurg dendiği Attar’ın
«Mantıku’t-tayr»ında hikâye edilmektedir.
Devlet kuşu da denilir. Tasavvufta maddenin
her şekil alma, kabiliyetine ve büyük mürşidlere bu sıfat verilmiştir.

subh: sabah vakti, sabah, tan vakti, şafak zamanı.

sîmurg-ı kûh-ı kaf: anka kuşu.

sûfî: tasavvuf ehli, sofu, mutasavvıf.

sin: mezar.

suhuf-ı ibrahim: Hz. ibrahim’in kitabı.

sîne: göğüs, sadr, kalp.

sulehâ: iyi, faydalı, selahiyetli kimseler.

sinle: mezarlık, mezar taşı.

sun-ı settâr: Allah’ın kudreti, tesiri.

sipâh: 1. asker, leşker, nefer. 2. ordu.

sûr: 1. kıyamet günü İsrafil Aleyhisselam’ın çalacağı boru. buna Sur-ı İsrafil de denir. 2. boynuzdan yapılan düdük.

sir u suda: tokluk ve baş ağrısı.
sir: tok, doymuş.
sirâc: ışık, lâmba, fener, mum, kandil.
sîret: bir kimsenin iç hâli, tavrı, gidişi, ahlakı; hal
tercemesi.
sitâre: yıldız, kevkeb.
sittûn: altmış

subh u ahşam: sabah ve akşam. subh u
seher: sabah, seher vakti.
subh u şâm: sabah akşam
subha değin: sabaha kadar.
subh-ı kıyâmet: kıyamet günü sabahı.
sûd: kâr, faide, kazanç.
sûd u ziyan: kâr ve zarar.
suffa: sofa.

sûr çalınmak: kıyametin kopması.
sûre-i seb’al – mesânî: fatiha suresi.
sûret: biçim, görünüş, kılık.
sûret-i âyine: aynanın görünüşü.
sûret-i beşer: insan görünüşü.

sofi-i sâlûs: iki yüzlü, yalancı sofu.

sûret-i elvân: renklerin görünüşü.

sofra döşemek: oldukça zengin bir sofrahazırlamak, sofra kurmak.

sûret-i insân: insanın şekli, görünüşü.
sûret-i rahmân: Hakk’ın cemali.

sofu: tasavvuf ehli.

süsen: susam.

sogulmak (soğalmak): suyu çekilmek, kaynağı
kaybolmak veya kurumak, feri gitmek, solmak, nuru sönmek. darlaşıp çukurlaşmak.

suvar: ata binmiş, binici.

sohbet-i merdân: yiğit, er kişilerin sohbeti.
sohbeti tuz eylemek: sohbeti güzelleştirmek.
soy soylamak: söz söylemek.
sökel eylemek: hasta etmek.
sökel: hasta.
söyündürmek: söndürmek.

suvarmak: sulamak.
sûy: cihet, yön, taraf.
sûy-ı cânân:
sûz: yanma, tutuşma, sıcaklık, ateş, dert, ıstırap,
acı.
sûzân: yakan, yakıcı, yanan, yanıcı.
süzen: iğne.

söyüş: sade suda kaynatılmış et.

sûziş: yanma, yakma, tesir etme, dokunma, yürek
yanması, büyük acı.

söyüş etmek: dolandırmak.

sücûd kılmak: secdeye varmak.
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sücûd: secdeye varmak, Cenab-ı Hakk’ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere
kapanıp duâ ve tesbih etmek.
sükker: şeker.
sükût: susma, söz söylememe.
sülem: merdiven.
sünbül: sümbül.
sünü: mızrak.
sünük: kemik.
sürçek: sürçen, çok sürçen.
süreyyâ: kuzey yarım küresinde görünen güzel bir
yıldız kümesi,
sürmek: yürümek, ilerlemek, takibetmek, devam
etmek, geçirmek, görüp geçirmek, yaşamak,
kovmak, uzaklaştırmak, yürütmek, karıştırmak, ilave etmek.
süst: gevşek, sölpük, (mec.) tenbel.
süvar: ata binmiş, binici.
süvâr: olmak binici olmak, ata binmek.
şâkird: çırak, yamak, talebe.
Ş/ş
şâd olmak: mutlu, neşeli olmak.
şâd: sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyar.
şâd u hurrem eylemek: mutlu etmek.
şâd-ı kevn olan: meydana çıkan sevinç.

şahid-i gayb: gayb âlemi, ahiret
şâkir: 1. şahitlik yapan, bilen, tanıyan. 2. senet
yerine geçecek kadar makul ve muteber sayılan. 3. Resul-i Ekremefendimizin (a. s. m.)
bir vasfı.
şâkird: talebe, çırak, yamak.
şâl palâs: şal ve çul.
şal: bele sarılan bir nevi kuşak.
şâne: tarak. şâr: şehir.
şarâben tâhüra: tertemiz içecekler içirip. (İnsan
sûresi (76), 21. ayetten alınmıştır.)
şarâb-ı gaflet: gaflet şarabı.
şârâb-ı ışk: aşk şarabı.
şarab-ı lâ-yezâlî: hiç yok olmayan şarap.
şathiye: 1. yergiye, alaya, şakaya yerveren manzum eser. 2. tasavvuf konularını mizahlı bir
biçimde işleyen, coşku hâlinde söylenen bir
şiir türü.
şâzz: kaide dışı, kaideye uymayan.
şebbûy: şebboy adındaki çiçek.
şecere: 1. ağaç, kütük. 2. sülale. 3. bir soyunbütün
fertlerini gösterir cetvel.
şedd: kuşanma.
Şeddâd: Yemen’de yaptırdığı büyük binalarla ve
«irem bağı» ile şöhret kazanmış, Tanrılık davasına kalkıştığı için Allah’ın gazabına uğramış bir hükümdar. ad oğlu.

şâdmân: sevinçli, memnûn.

şefaât: 1. af için vesile olmak. 2. fık. ahiret günü
bir kısım günahkâr mü’minlerin affedilmeleri
ve itaatli mü’minlerin de yüksek mertebelere
ermeleri için peygamber aleyhissalatü vesselam ve sair büyük zatların Allah Teâlâ’dan (c.
c.) niyaz ve istirhamda bulunmaları.

şâgirdi: talebe, öğrenci.

şefî’ olmak: şefaatçı olmak.

şâh: 1. pâdişah. 2. iran veya Afgan hükümdarlarının nâmı. 3. bir yere hâkim olan zat. 4. sahip.
5. asıl. 6. atın ön ayaklarını yukarı kaldırarak
dur- ması.

şefi’: şefaat eden, bir suçun bağışlanması için aracılık eden, Hz. Muhammed.

şâdî: memnunluk, gönül ferahlığı.
şâdî kılmak: neşelendirmek.
şâdi: sevinçlilik, memnuniyet, gönül ferahlığı.

şah: padişah, İran veya Afgan hükümdarı.
şâhbâz: bir cins iri ve beyaz doğan, yiğit, şanlı.
şâh-ı ayyâr: yoldan çıkaran sevgili.
şâh-ı kadîm: Allah
şâh-ı merdân: “mertlerin şahı” meâlinde Hazret-i
Ali Radiyallahü anh’ın bir nâmı.
şâh-ı perver: Allah.
şah-ı server: uluların şahı, Hz. Muhammed için
server-i enbiya tabiri kullanılır.

şefî’u’l-müznibîn: günahlara şefaatçi.
şehâ: ey padişah! ey şah!
şehd: bal, gömeç balı, asel.
şehd ü şeker: bal ve şeker.
şeh-i ‘ayyâr: yoldan çıkaran sevgili.
şehîd: 1. şâhid olan. 2. Allah (c. c.) yolundacanını
feda eden müslüman. hak için hayatını feda
ederek ölen. Allah’ın rızasına eren.
şehr-i mu’azzam: büyük şehir.
şehriyâr: hükümdar, şah, padişah.
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şehsüvâr: ata iyi binen.
şehvet: 1. nefsin meyli ve arzusu. 2. bir şeyi fazla
istemek. 3. cinsel istek. 4. mahbube için olan
istek.
şekâvet: bedbahtlık, bahtı karalık, kutsuzluk, eşkiyalık, haydutluk.
şeker ve güllâb: şeker ve gül suyu.

şeytân: iblis. Cenab-ı Hakk’ın emrine isyan ettiğinden rahmetinden kovulmuş, şerleri ve muzır şeyleri temsil eder ve ateşten yaratılmıştır.
şeytân-ı mutlak: katıksız şeytan.
şikâk: nifak, ikilik, ittifaksızlık.
şikâr: 1. av, avlanan hayvan. 2. avlama. 3. düş
mandan ele geçirilen mal, ganimet.

şekk: şüphe, zan, bir şeyin varlığı ile yokluğu arasında tereddüt etmek.

şikârcık: av hayvanı, avlanılacak şey.

şem’: mum, ışık.
şem’ ü çerâğ: mum, kandil, ışık.

şimâl: 1. sol, sol taraf. 2. sağın ve cenubun zıddı.
3. coğ. kuzey.

şem’-veş: mum gibi, ışık gibi.

şimşâd: şimşir ağacı.

şem’a: 1. ışık, çıra. 2. nur. 3. muma batmış fitil.

şimşir-i hayder: Hz. Ali’nin kılıcı.

şem-i delil: görünen, kılavuz olan mum, ışık.

şindi: şimdi.

şemle: araplar’ın baş örtüsü.

şîr: 1. aslan. 2. süt.

şemm: bal mumu, mum.

şîr-hâr: (süt içen) küçük çocuk.

şemme: bir kere koklama, pek az şeyi.

şîr-i merd: erkek aslan, özü sözü doğru, süt.

şems: güneş, âfitab.
şems ü duhâ: güneş.

şîrin: 1. tatlı, sevimli, cana yakın. 2. Ferhat ile Şirin adlı aşk hikâyesinin kadınkahramanı.

şems-i bi-zevâlem: Sonsuz güneşim, öğle vakti
güneşiyim.

şol: o, üçüncü teklik kişi zamiri.
şu’le: 1. alev, ateş alevi. 2. alevlenmişodun.

şems-i münîr: parlayan güneş.

şugl: iş, uğraşacak, meşgul olacak şey, dert.

şer’-âver: kanun getiren.

şugl-ı cihân: dünya işleri.

şeref-i dest-i bûs kıldı: Elini öpmekle kutluluk
buldu.

şu’le: alev, ateş alevi, nur, parıltı.

şerh eylemek: açmak, açıklamak.

şûmâ: siz.

şerh ü beyân: açıklama.
şeriat: 1. doğru yol. 2. Allah’ın emri. 3. ayet, hadis, icmâ-i ümmet esaslarına dayanan din kaideleri.
şerif: şerefli, mübarek, kutsal; soylu, temiz; Hz.
Hüseyin vasıtasıyla Hz. muhammed soyundan
olan.
şerik: 1. ortak 2. ders, mektep, medrese, arkadaş.

şikeste: 1. kırık, kırlmış. 2. yenik, mağlub olmuş.

şu’le-i imân: iman nuru.
şumâra: sayısız, sayıya gelmez.
şûre: çorak, verimsiz toprak.
şûride: 1. perişan, karışık. 2. tutkun, âşık, meftun.
şühedâ: şehitler.
şükrân: şükran alameti, iyilik bilme nişanesi.
şükr-i ferâh: gönül açıklığının şükrü.

şermende: utangaç.

şükûfe: çiçek, süslemede sırf çiçek motiflerine dayanan bir tarz.

şerm-sâr: utangaç, mahcup.

şümâr: 1. sayan, sayıcı. 2. esden, edici.

şeş cihet: altı yön (dünya).
şetâret: neşe, şenlik, sevinç.

T/t

şevk: 1. çok istek, şiddetli arzu. 2. neşe.

tanmamak: seslenmemek, ses çıkarmamak.

şey’en li’l-lâh: Allah rızası için bir şey (ver).

ta’accüb itmek: şaşırmak.

şeyatîn: şeytanlar.

ta’allül: vesile ve bahane arama.

şeydâ: aşktan aklını kaybetmiş, divane, düşkün,
şaşkın.

tâb-nâk: parlaklık.
tâbân: ışıklı, parlak.
ta’âm: yemek yenilen şey.

Abdurrahman GÜZEL
ta’n: 1. hoş görmemek, kötülemek, birisinin ayıp
ve kusurlarını beyan etmek. 2. küfretmek. 3.
muhalifin iddialarını çürütmek.

takvâ: bütün günahlardan kendini korumak, dinin
yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek.

tâ’na taşın at: kınamak.

tal’at: 1. vecih, yüz, çehre. 2. görünüş. 3. görüşmek. 4. güzellik. 5. bir şeye çok rağbet etmek.

ta’nâ ur-: kınamak.
tâ’ûn: veba hastalığı.
ta’zîm: saygı gösterme, ikram etme. taaccüb etmek şaşmak, hayret etmek.
taaccüb: hayret.
ta’ât: Allah’ın emirlerini yerine getirme, itaat
etme, ibadet etme.

talâk: 1. boşamak, boşanmak. 2. bağlı olan bir şeyi
çözmek, ayırmak.
tâli: talih, kısmet, kader, baht, tulu eden, doğan.
tâli’: 1. doğan, tulu’ eden. 2. kısmet, kader, baht.
3. nişangâhın arkasına düşen ok. 4 yeni hilal.
tâli’i me’sûd: bahtı açık.

tâbî: birinin arkası sıra giden, ona uyan, boyun
eğen, bağlı kalan, birinin emri altında bulunan.

tâlib: 1. isteyen, istekli. 2. talebe, öğrenci.

tabl: davul, zurna, kulak zarı.

tâlibân: istekliler, isteyenler.

tabl-hâne: büyük davul.

tâlib-i aşk: aşkı isteyen, aşka istekli olan.

tabl-ı melâmet: yergi davulu.

talmak: dalmak.

tabl-ı selâmeti çalmak: selamet davulu çalmak.

tam-: damlamak.

tabşurmak: 1. teslim etmek, tevdi etmek, emanetetmek. 2. yetiştirmek, ulaştırmak.

tamah: bir şeye göz dikip bakma, hırs.

tâc: bazı tarikatlarda şeyhlerin giydiği başlık.

tamû: cehennem.

tâc-ı rahîm: merhamet tacı.
tâcir: ticaretle uğraşan.
tag: dağ.
tagarcık: yiyecek vs. koyulan meşinden torba.
tagayyür: 1. değişmek, başkalaşmak. 2. bozulmak, renk değiştirmek.
tahâret: temizlik, temizlenme.

tâlib ü matlûb: isteyen ve istenilen.

tamar: damar.
tana: dana.
tandur: tandır.
tanık: gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren
kimse, şâhid.
tarîk: yol, meslek.
tanlamak: 1. hayret etmek, şaşmak, garip bulmak.
2. şaşırtmak.

tahayyür: hayran olma, hayrete düşme, şaşakalma, şaşırma.

Tanrı bendesi: Allah’ın gerçek kulu.

tahir: temiz.

tanuk, tanık: şâhit, şehadet.

tahiyyat: selâmlar, hayır duâlar, namazda okunan
“ettehiyyâtü” duası.
tahrîr: yazma, yazılma.
tahsîn etmek: beğenmek, alkışlamak.
tahsin: takdir etmek, beğenmek.
tahte-s-serâ: yerin altı, toprak altı.
tâk: bina kemeri, yarım daire şeklinde kapı vepencere üstü, kubbe.
takdir-i hüdâ: Allah’ın takdiri.
takrir: anlatma, anlatış.
takrîr-i berât: imtayaz bildirimi.
taksir: 1. kısaltma, kısma. 2. kusur, hata, kabahat,
suç. günah. 3. bir işi eksik yapma.

Tanrı dostı: veli, eren.
tapşurmak: emanet etmek, teslim etmek, vermek.
târ: 1. karanlık. 2. tel, saç teli. 3. tepe. 4. iplik.
târâc: 1. yağma, talan, çapul. 2. yağmalama, talan
etme.
taraş: yontma.
tarh: 1. atma, bırakma, uzaklaştırma. 2. dağıtma,
bölme, ta’yin. 3. kurma, düzenleme.
tarikat: 1. yol, manevi yol. 2. usul, tarz.
tarrâr: yankesici, hilekâr.
tasarruf: 1. sahip olma. 2. idare ile kullanma, tutum. 3. artırma.
tasavvur-ı bâtıl: kötü düşünce.
tashih: yanlışı düzeltme, doğrultma.
taş: dış.
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taşra düşmek: dışarıda kalmak.
taşra: dışarı.
tavus: meşhur bir süslü kuşun adı.
tayak: dayanılacak nesne.
tâyi’: 1. itaat eden, boyun eğen kimse. 2. bir işi
kendi isteğiyle yapan.
taylasan: başa veya boyna sarılan şal, zahidlerin
sarıklarından sarkıttıkları uç.
tayr: 1. kuş. 2. uçmak.
tazarru vü niyaz: yalvarma ve yakarma.
tazarru: kendini alçaltarak yalvarma.
te’vil: sözü çevirme, söze ayrı manavermeye kalkışma.
tebârüz: iki düşmanın çarpışmak üzere meydana
çıkması, görünme, gözükme, belirme.
tebdîl: değiştirme, değiştirilme, başka bir hale
gelme.
tebeddül: değişme, başka hâle gelme.
teberrâ: berî olma, yüz çevirme, uzaklaşma, çekilme.
teberrük: uğur sayma, mübarek sayma, hatıra olarak verme.

telakki: 1. alma, kabul etme. 2. şahsi anlayış, şahsi
görüş.
telef: 1. yok olmak, ölmek, zayi olmak. 2. boş yere
harcamak.
temân: tamam, son.
temâşâ: 1. bakıp seyretme. 2. gezme.
temennâ: 1. eli alnına götürerek selamlama işareti
yapma. 2. minnettar olma.
temessül: 1. bir şekil ve surete girme, biçimlenme.
2. benzeşme.
temyiz:1. ayırma, ayrılma, seçme, seçilme. 2. iyiyi
kötüden ayırt etme.
ten gözi: dünyayı görmemizi sağlayan organ.
ten: insan vücudunun dış yüzü.
tenâ’um: nimet içinde bolluk içinde bulunarak rahat etmek.
tenam: nimetlenen.
tenâvül: 1. bir şeyi alma. 2. yemek yeme. 3. bahşiş
ve ihsanda bulunma.
tene’ûm-ı eşk: göz yaşı aşı.
tenhâlamak: hiç kimsenin olmadığı bir vakti kollamak, beklemek.

tecellî: görünme, belirme, Allah’ın lütfuna nail
olma, tasavvufi manada hak nurunun tesiriyle
makbul kulların kalbinde İlahî sırların ayan
olması hâli.

tennûre: dervişlerin tören sırasında giydikleri geniş eteklik.

tecemmül: süs, süslenme.

tenzil:1. indirme, azaltma, aşağı düşürme. 2.
Kur’an-ı Kerim.

tedbir: 1. bir şeyi te’min edecek veya defedecek
yol. 2. Cenab-ı Hakk’ın hakim ismine uygun
hareket, riayet. 3. bir şeyde muvaffakiyet için
lâzım gelen hazırlık.
teferrüc: açılma, ferahlama, gezinti, gezintiye çıkma.
teferrüc etmek: 1. ferahlanmak, iç açılmak. 2. gezintiye çıkmak.
teferrüc-gâh: eğlence ve gezinti yeri. tehî 1. boş,
boşuna. 2. ünersiz, marifet siz, bilgisiz.
tekebbür: kibirlenmek, kendini büyük saymak,
nefsini büyük görmek.
tekebbürlük: büyüklenme, kibirlenme.
tekerrür: tekrarlanma.
teki: gibi.
tekmil olmak: tamamlanmış olmak.
tekye kılmak: dayanmak.
tekye: tekke, tarikatte olan dervişlerin oturdukları,
ibadet ve ayin yapüklan yer.

tennûre-pûş: tennûre giyen derviş.
tenüm: uryân çırılçıplak.

terâne: 1. nağme, ahenk, makam. 2. ed. rübainin
başka bir ismi. 3. bir şiiri makam ile okuma,
şarkı söyleme.
terâzi: birbirini razı etme, uyuşma.
tercemân: tercüman.
terci-i bend: ed. kafiyeleri başka başka olan, birkaç kısımdan meydana gelen ve her parçanın
sonunda tekrarlanan kafiyeli bir beyti bulunan
nazım şekli.
terk-i sitemkâr: sitem etmeyi bırakma.
terkîb-i bend: ed. kafiyeleri başka başka olan, birkaç kısımdan meydana gelen ve her parçanın
sonunda ayrı kafiyeli bir beyti bulunan bir nazım şekli.
terkin urmak: bırakmak, vazgeçmek, terk etmek.
terrâs: kalkancı, kalkan kullanan ters hristiyan,
isevi.

Abdurrahman GÜZEL
teslim:1. bir emaneti yerine verme. 2. bir şeyi yeni
sahibine verme. 3. hakikat olduğu söyleme.

togrı: doğru.

teşbih: benzetme, benzetilme.

tolmak: dolmak.

teşne: 1. susamış. 2. (mec.) istekli, çok arzulayan,
heveskâr.
teşne: lebler susamış dudaklar.
teşnelük: susuzluk, çok istekli olma.
teşviş: kargaşalık, karışıklık.
tevâbi: 1. maiyyet, bir kimseye tâbi olanlar. 2.
iman, İslamiyet veya herhangi bir hususta birisine bağlı bulunanlar. 3. uşaklar. 4. bir merkeze bağlıolan yerler.
tevhid: 1. birleme. 2. bir Allah’tan başka ilah olmadığına inanma, lâ-ilahe il- lallah sözünü
tekrarlama; her yerde ve her şeyde Allah’tan
başkasının tesir hakimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak. 3. ed.
Allah’ın varlığına ve birliğine dair yazılan
manzume.

tolâb: dolap.
ton: 1. elbise, kılık kıyafet. 2. renk.
ton u destâr: elbise ve sarık.
tonı taylasını: başa ve boyna sarılan şalını
torlak: 1. genç, acemi, toy. 2. parlak, güzel tüysüz
oğlan.
toylamak: ziyâfet vermek, yedirip içirmek, ağırlamak.
toymak: doymak, tatmin olmak.
toz eylemek: tozlanmak.
tûbâ: Cennet’de sidre’de bulunan ve dalları bütün
Cennet’i gölgeleyen İlahî ağaç, güzellik, iyilik, hoşluk.
tûfan-ı necât: kurtuluş tufanı.

tevhîd okı: Allah’ı birleme.

tug: 1. tuğ. 2. bazı kuşların tepesinde bulunan
uzunca tüy. 3. tar. padişahların ve vezirlerin
başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül şeklindeki süs.

tevhîd suyı: Allah’ı birleme.

tugyân: taşma, taşkınlık, azgınlık, coşkunluk.

tevhîd tohumu: Allah’ı birleme.

tûl: uzunluk, boy, zaman çokluğu, uzun müddet.

tevhîd ü sıfat: birleme ve nitelik.

tûl-i emel: hırs, tamah, tükenmez arzu, olmayacak
dilek.

tevhîd bagı: Allah’ı birleme.

tevhid yolı: birleme yolu.
teymür: demir.
tezvir: 1. söze yalan karıştırma. 2. ara bozmak ve
bilhassa kötülük kasdıyla yapılan kovuculuk.
tıfl: 1. küçük çocuk. 2. her şeyin cüz ve parçası. 3.
batmaya yakın güneş. 4. kıvılcım.

tulum: bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu
kap olarak kullanılan.
tuman: duman.
turâb: toprak, toz.
turaç: bir sülün çeşidi.

tıfl-ı pervâne: çok hareketli, dört dönen çocuk.

turak (durak): yerleşilen yer, yurt.

tıman: tedavi.

turfa: yeni yetme, taze.

tınâb: çadır ipi.

turı gelmek: ayağa kalkmak.

tınmak: ses çıkarmak, söz söylemek.

turılmak: durulmak, sakinleşmek, açılmak.

tîmâr: 1. 1. yara bakımı. 2. ağaç bakımı. 3. hayvan
temizleme, tımar. 4. beslediği sipahilerle harbe giden beylere-öşrünü almak üzere ayrılan
arazi.

turmak: kalkmak, yürümek.

tir: ok.
tirid: ekmek üstüne et ve et suyu dökülmüşyemek.
tirkeş: ok kabı, okluk, kuburluk, sadak.
tiryâk:1. zehirlenmeye ve bazı hastalıklara karşı
kullanılan macun. 2. panzehir. 3. afyon.
tîz bâzâra: çabuk pazara.
tîz: tez, çabuk, hemen, derhâl.
tizrek : derhal, çabucak.

turra: saç, önden kesilmiş alın üstü saç.
turrâ-yı misk: misk gibi kokan alın üstü saç.
turra-yı müşkîn: misk gibi kokan alın üstü saç.
turre: tûra.
tuş eylemek: rast getirmek, karşı karşıya getirmek.
tuş: köstek, ayak bağı, bağ.
tûş, tüş: cihet, yön, yol.
tuş: denk, benzer, eş.
tuşlamak: rastlamak, karşılamak.
tutaş: rastlama.
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tûtî: dudu, papağan cinsinden taklit yapan bir kuş.

uluş: köy, şehir.

tuz ekmek hakkı: komşuluk, arkadaşlık hakkı.

umman: ulu, büyük, umman, deniz, okyanus.

tuzag: tuzak.

umu: ümit, emel, arzu.

tuzlu: güzel, hoş.

urgan: büyük, halat gibi ip.

tükeli: tamamen, büsbütün, kalabalık.

urılmak: çalınmak (sur urılmak).

türâb: toprak. Hz. Ali’nin lakabı.

urmak: vurmak.

tütmek: duman olup gitmek.

urmak: giymek (tac urmak).

tüvânâ: güçlü, kuvvetli.

urum: Rum, Anadolu.
uryan be-bürehne: başı ve vücudu açık, çıplak.

U/u
‘ud: ağaç, odun.
‘ulemâ: âlimler, ilim sahipleri.
‘ulûm: ilimler, bilgiler.
‘umman: ulu, büyük deniz, okyanus.
‘umre: hacc mevsiminin dışında Kabe’yi ve Mekke-i Mükerreme’nin mübarek yerlerini ziyaret
etme.
‘uryân: çıplak, yalın.
‘uzzâz: azizler.
ucb ü tekebbür: kibirlenme, kendini büyük görme, kendini beğenmişlik.
ucb-ı şeytânî: şeytan’ın kendini beğenmişliği.
uçmak: uçmağ, cennet.
ud u sandal serv u tûbâ: erguvan, ud ve sandal
servi ağacı ve tuba ağacı er- guva çiçeği.
ud: 1. hayır, edep, ar, hicap, utanma, utangaç. 2.
kaygı, tasa. 3. şeref, onur.
ugru, ugrı: hırsız.
ugrulamak: çalmak, hırsızlık yapmak.
uğur: 1. ön, yön. 2. yol.
uğurla- : çalmak, sirkat etmek.
ukbâ: ahiret, öbür dünya, baki olan âlem.
ukûl: akıllar.
ulalmak: 1. büyümek, yetişmek, yaşlanmak. 2.
artmak, çoğalmak.
ulaşık: 1. ileriden beri ürüp gelen, mütevelli. 2.
birbiri ardına, arkası kesilmeksizin. 3. bağlılık, irtibat.

‘uryân: çıplak, mecazi olarak dervişlere verilenunvan.
us: akıl, fikir.
usanmak: bıkmak, bıkkınlık gelmek.
usûl: 1. asıllar, kökler. 2. bir ilmin veya tekniğin
asıl mevzuundan önce öğrenilmesi gereken
esas, başlangıç bilgi. 3. başlangıç. 4. yol, yöntem, tertip. 5. birinin soyundangelme kimseler, ana veya baba tarafından atalar.
uş: 1. işte, şimdi. 2. çünkü. 3. ancak.
uşanmak: kırılmak, parçalanmak, ufanmak, dağılmak, kopmak, toz hâline gelmek.
uşatmak: parçalamak, ufalamak, kırıp dökmek.
uşda: işte.
uşşâk: âşıklar.
utmak: oyunda kazanmak, kâr etmek.
utlu: utanır, utangaç.
uyarmak: 1. ikaz etmek. 2. yakmak.
uzlet: bir yana çekilip kendi kendine yalnız yaşama.
Ü/ü
üftâde: 1. düşmüş, düşkün, biçare. 2. âşık, tutkun.
üleşmek: paylaşmak, bölüşmek.
ümmî: anasından nasıl doğmuşsa öyle kalıp okuma yazma öğrenmemiş kimse.
ümmü’l-kur’an: Fatiha suresi.
ün: 1. ses, yüksek ses, nida, avaz. 2. şöhret, şan.
ünsî: alışmış, sokulgan, arkadaş.

ulu: zengin, ağır, büyük, pek önemli, şerefli, saygıdeğer.

ürcûfe: yalan, uydurma söz.

ulu’l-emr: padişah, kanun vazıı.

üryân: çıplak.

ulûm: ilimler, bilgiler.
ulûm: ilimler, bilgiler.
ulus: millet, halk.

ürerem köpek gibi: Köpek gibi ses çıkarırım.
üstâd: muallim, usta, sanatkar, öğretmen; bir ilim
veya sanat alanında üstün yeri olan kimse.

Abdurrahman GÜZEL
üstâdâne : üstâda yakışır şekilde, ustaca. üşenmek: tedirgin olmak, rahatı kaçmak, çekingen, korkmak.
üşmiş (üşirmek): üşürmek, üşüştürmek, musallat
etmek.
ütilmek: oyunda yenilmek.
üzengi: ata binenlerin ayaklarını geçildikleri, eyere bağlı yanm daire biçiminde demir halka.
üzilmek: kapmak, kesilmek, sökülmek, kopup dağılmak.
üzmek: kesmek, kırmak, koparmak.
üzül-(kirişi üzülmüş): kopmak, koparılmak, kırılmak, kopup dağılmak, bozulmak, kesilmek,
sökmek.
üzüşmek: kesişmek, koparılmak.
V/v
v’escudû âdem: Âdem’e secde ediniz.
vâ’d-i ebed: sonsuz sözünde durma.
vâ’iz: nasihat veren, dinî meseleler üzerinde öğüt
veren.
vâcib: 1. lüzumlu, yapılması gerekli, terki uygun
olmayan. 2. fık. yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup farz derecesine
yakın olan.
va’de: belirtilen zaman, ecel, ecelin takdir edildiği
zaman.
vahded: çemeni birlik bahçesi.
vahdet: 1. birlik, yalnızlık, teklik. 2. tas. Allah’a
yakınlık, gönlünü, kalbini tamamen Allah ile
meşgul etme hâli.

vangadak: hemen, birdenbire.
vârid: 1. ulaşan, yetişen, gelen, erişen. 2. akla
gelen. 3. bir şey hakkında olması beklenen,
olabileceği düşünülen, söylenip tatbik edilen.
visâl: ulaşma, bitişme sevgiliye kavuşma.
vesvas: şeytan.
vârid olmak: gelmek, ulaşmak.
vâris: kendisine miras düşen kişi.
vasf-ı hâl: durumun vasfı, anlatılma.
vasf-ı hikâyet: hikâye anlatımı.
vâsıl olmak: ulaşmak, kavuşmak.
vasilik: genişlik, açıklık.
“ve nahnu akrebu ve nahnu akrebû minhüm’’:
«ve biz sizden daha yakınızdır» manasına
gelen bu ibare Vakıa suresi, 84. ayetten alınmıştır.
vech: yüz, suret, çehre.
veçhile: sebeple, suretle.
vefâ: sözünde durma, sözünü yerine getirme.
vefâdâr: vefalı, sözünde duran.
vehm itmek: yersiz korkmak, kuruntu etmek.
ve’l hâsıl kelâm: sözün kısası.
velâyet: velilik, ermişlik veli ve ermiş olan kimsenin hâli ve sıfatı dostluk, sadâkat Allah dostluğu.
veleddalîn âmîn: veladdalin kur’ânıkerim’in ilk
suresinin en son kısmı. “Amin, Allahım kabul
eyle. ” manasındadır.
velî: ermiş, eren.
velîyu’l-lâh: Allah’ın velisi, dostu, evliya.

vahdet bagı: birlik bahçesi.

ve’s-selâm: işte o kadar, son söz budur, artık bitti.

vahdet-hâne: tekkelerde şeyhin odası.

vesvese-i şeytân: şeytanın dürtüsü.

vahdet-i vücûd: varlığın tek oluşu, tasavvuf mesleği; her yerde ve her şeyde kalbini yalnız Allah ile meşgul etme hâli ve yaşayışı.

viribilmek: göndermek, yollanmak.

vahid ü samed ü ahad pâdişâh-ı yektâ: Allah.
vahş: 1. insandan kaçan, yabani ve ürkek(hayvan).
2. tenha ve ıssız yer.
vahş u tuyûr: ürkek, yabanî hayvanlar ve kuşlar.

visâl: vasıl olma, sevdiğine ulaşma, kavuşma, ayrılıktan kurtulma.
vitir-i vâcib: yatsı namazından sonra kılınan üçrekat namaz.
vuhûş: yabani hayvanlar.

vakar: ağırbaşlılık, temkinlilik.

vuslat (ol):1. bir şeye ulaşma, yetişme. 2. (sevgiliye) kavuşma.

vâkı’ olmak: vuku bulmak, olagelmek.

vuslat: şarabı kavuşma şarabı.

vakt-ı hazân: hazan vakti, sonbahar.

vuslat u fursat: kavuşma ve fırsat.

vâlî: bir vilâyeti idare eden en büyük memur. devleti temsil eden kişi,

vuslat u fürkat: kavuşma ve ayrılık.

vallâhu ‘alem: en iyisini Allah bilir.

vuslat visal: sevdiğine kavuşma, ulaşma.
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vuslata irmek: sevdiğine ulaşmak, kavuşak, ayrılıktan kurtulmak.

yavız: kötü.

Vücûd-nâme: Kaygusuz Abdâl’ın eseri.

yay (yay uluş): yaz, sıcak mevsim.

yavlak: pek, çok, gayet.

Y/y

yaylak: hayvanların odamasına, yayılmasına uygun olan yer.

yaban: 1. ıssız kır, ova, insandan boşalmış yer. 2.
yabancı. 3. dışarı, başka ülke.

yed: 1. el. 2. kuvvet, kudret, güç. 3. yardım. 4. vasıta. 5. mülk.

yâd: 1. hatırlama, anma. 2. hatır, gönül.

yed-i beyzâ: beyaz el.

yâd: yabancı, tanıdık olmayan, garip.

yed-i bûs: el öpme.

yâdigâr: bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi.

yedi deryâ: yadi deniz

yağır: 1. hayvanların sırtında çıkan yara. 2. sırtı
yaralı hayvan.

yed-i kudret: kudret eli.

yağma: zorla mal alma, çapul, talan, yağma.
yağı: düşman.
yağlı çöreg: tereyağıyla yapılan bir çeşit çörek.
yahni: 1. et yemeği. 2. azık, zahire. 3. pişmiş şey.
yahşı: iyi, güzel.

yedi kat yiryüzü: dünyanın katmanları.
yedi revzenli: yedi pencereli.
yedmek: çekmek, yedekte götürmek.
yeg: iyi, daha iyi, üstün, efdal.
yegân: 1. birler, tekler. 2. teker teker.
yeğrek: daha iyi, üstün, baskın, tercih edilir.

yakım: mersiye, ağıt yakmak.

yehdillahü limen yaşâ: «Allah’ dilediğinidoğru
yola götürür» sözü (Kur’an-ı Kerim’in muhtelif surelerinde geçer.)

yakîn ehli: Hakk’ı en iyi bilen.

yek-cihet: tek yön, fikirleri bir olanlar.

yakîn: şüphesiz, sağlam ve kat’i olarak bilmek.

yek-dil: tek gönül, gönül birliği.

yâkut: çeşitli renkleri olan kıymetli bir süs taşı.

yeksân: 1. düz. 2. beraber, bir. 3. her zaman.

yalabılmak: parlamak, parıl parıl parlamak, ışık
saçmak.

yelmek: yilmek, koşmak.

yalap yalap: parıl parıl, alev alev.

yensüz gönlek: kolsuz gömlek, kefen.

yahşı yamân: iyi kötü.

yalıncak: çıplak.

yemîn: sağ el, sağ taraf.

yamru yumrı: eğri büğrü.

yermek: zemmetmek, kötülemek, beğenmemek,
hor görmek, çekiştirmek.

yamru yumrı söylemek: ileri gerikonuşmak.

yesir: 1. kolay. 2. az şey, az. 3. kumarbaz.

yarag: 1. hazırlık, levazım, teçhizat. 2. silah. 3. (at
hakkında) pişkin ve idmanlı.

yesir-i derdmend: dertli esir.

yarag: silah, asker.
yaraglanmak: hazırlık yapmak, hazırlanmak.

yevmü’l-hisâb: 1. hesap günü. 2. insanların Allah’ın huzuruna çıkacakları gün.

yarân: dostlar, arkadaşlar.

yidi eyyûb-veş: yedi eyüp gibi.

yargu dîvân oldı: toplanıp mahkeme kuruldu.

yidi ılduz: yedi yıldız.

yargu: yargı, adalet merci.

yidi tamu: yedi cennet, Cennet’in yedi katı.

yâr-ı peygâmber: peygamberin dostu, arkadaşı,
Hz. Ebubekir.

yidi-dört-on sekiz: yedi deniz, dört unsur, on sekiz
bin aleme işaret eden sayılar.

yarındası: ertesi gün.

yiğ: daha iyi, üstün.

yâr-i mahrem: sırdaş, dost.

yil: yel, rüzgâr.

yasdanmak: yaslanmak, yaslanır gibi yatmak.

yil-su-od-toprak: dört unsur (anasır-ı erbaa).

yaşın yaşın: gizli gizli, için için.

yog: yok.

yavı kılmak: kaybetmek.

yoğun yumrı: kaba, sert, eğri büğrü.

yavı varmak: kaybolmak.

yohsa: yoksa.

yevm: gün, yirmi dört saatlik zaman.

Abdurrahman GÜZEL
yohsul: yoksul, fakir. yol eri veli, eren.
yoldaş: aynı yolda giden, arkadaş.
yondurmak: yontturmak.
yögrük, yüğrük: yörük, tez koşan. yörenmek 1.
dolaşmak, yaklaşmak, bir şeyin çevresinde
dolaşmak. 2. hatıra gelmek, gönlü kaplamak.
yu çok zayıf, yuh, yuf.
yular: hayvanları bağlamak için boyunlarınageçirilen ip, zincir veya deriden yapılan dizgin.
yumak: yıkamak (el yıkamak, el çekmek).
yumış oglanı: erkek hizmetçi, hizmetkâr.
yumuş, yumış: hizmet.
yunmak: yıkanmak.
yuvuk: geyik.
yüğrüklük: yürürlük, hızlı gitme, hızlı koşma,
çokkoşan, işlek, taşkınlık.
yüreg: yürek.
Z/z
zâg: karga.
zag: yayın ucuna sarılan deri.
zâhid: züht ve takva ehli, aşırı sofu, her türlüzevkten uzaklaşarak kendini ibadete veren.
zâhid-i mağrur: kibirli zahit.
zâhid-i rânâ: uygun, güzel zahit.
zâhid-i tersâ: Hıristiyan softa.
zâhir: görünen, belli, meydanda dış yüz görünüşü
açık.
zâhir- bâtın: açık-gizli.
zahm: yara, ceriha.
zahm-ı diken: diken yarası.
zahr: ihtiyaç zamanı için alınan ve saklanan şey.
zâkir: zikreden, zikredici, anan; tekkelerde zikir
esnasında dervişleri teşvik için ilahiler okuyan
kimse.

zarîf: 1. zarafetli, güzel, şık. 2. ince ve nazik avırlı.
3. ince nükteli ve güzel tabirlerle konuşan.
zat-i mutlak: mutlak zat, Cenab-ı Allah.
zâtî: kişiyle ilgili, kişiye ait şahsi, zer alan
zâyi’: elden çıkan, kaybolan, yitik, zarar, ziyan.
zeban: dil, lisan, lügat, lehçe.
zebun: 1. zayıf, güçsüz, aciz. 2. alışverişte aldanan.
Zebûr: 1. kitap. 2. mektup. 3. Peygamber Hz. Dâvud’a (a. s.) vahiy ile gelen mukaddes kitabın
adı.
zecr: 1. menetme, engel olma, yasaklama. 2. zorlama, zorla yaptırma. 3. kovma. 4. eziyet etme,
sıkma. 5. angarya olarak çalıştırma.
zehî, (zihî): ne kadar güzel, ne mutlu, ne iyi, ne
hoş.
zehr-i mâr: yılan zehri.
zekât: İslam’ın beş şartından biri olan, mal ve paranın paklığını ve helalliğini sağlamak üzere,
kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılması.
zekeriyyâ: beni İsrail peygamberlerinden ve Hz.
Süleyman Aleyhisselam’ın neslindendir. Beytü’l-makdis’de Tevrat yazan ve kurban kesen
reis idi.
zelîl: hor, hakir, alçak; aşağı tutulan, aşağılanan.
zemheri: karakış, 12 Aralıktan 31 Ocağa kadar
şiddetli soğukların devam ettiği süre.
zemin: yer, yeryüzü.
zem-zeme: ezgili, nağmeli ses, nağme, hoş ses.
zenbil: içine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, ağzı geniş kap.
zeng: 1. zenci. 2. kir, pas. 3. zil, çalpara. zengedek
birdenbire, aniden.
zer: 1. altın. 2. akçe. 3. tas. nöbet, oruç, çile.
zerdâlü: zerdali, sarı erik.

zann u güman: zan ve şüphe.

zerde: 1. safranla pişirilen bir çeşit pirinç tatlısı.
(Safran, sarı renge boyadığı için bu ad verilmiştir. Eskiden düğünlerde pişirilirdi.) 2. safran. 3. yumurta sarısı.

zann-ı hayâl: sanı, hayal gibi.

zerger: altın işleyen, kuyumcu.

zâr: 1. inleyen, (sesle) ağlayan. 2. zayıf, dermansız. 3. inleme, ağlayış.

zer-gerdân: bir kavak çeşidi.

zangadak: hemen, birdenbire, aniden. zan. 1. sanma, sanı, sezme. 2. şüphe, işkil.

zârılık: ağlayış, inleyiş.
zâri kılmak: ağlamak, sızlamak, inlemek.
zârî: ağlayıp sızlanma.

zerk: 1. bir su veya sıvı ilacı ırınga ile vücuda vermek. 2. sofuların giydiği mavi cüppe. 3. dindar görünme. 4. hile, riya, iki yüzlülük.
zerk ehli: riya, gösteriş sahibi.
zerk ile zünnâr: riya ile papaz kuşağı.
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zerk ü sâlus: riya sahibi, iki yüzlü.
zerk ü tezvir: yalan dolan.
zerrâk: iki yüzlü.
zer-ver: altın yaldızlı olan.
zevâl: 1. yerinden ayrılıp gitme. 2. Zail. 3. güneşin
baş ucunda bulunma zamanı, öğle vakti.
zevrak: kayık
zevrâk-ı muhît: denizlerin kayığı, gemi.
zeyn: 1. zinet, süs, bezek. 2. süslemek.

eden şeyler anlamına «zuhurat» tır. Tasavvuf
ehli, meydana gelen şeylere «zuhûrât» elerler. «Zuhurata tâbi olmak», beliren, meydana
çıkan olaylara uymak, onlara göre hareket etmek anlamına gelir. Tasavvuf ehlince varlıklar, Tanrı’nın zuhûrudur. Tanrı’nın kudretinin,
yani Tanrı varlığının aynaları, mazharlarıdır.
Tanrı’nın zatı, bu sıfatlarla tezahür eder, fakat
her an olup duran bu zuhur, irfana ermeyenlerin nazarında, hep o varlıkların muktezası gibi
görünür.

zeyrek: anlayışlı, uyanık, zeki.

zuhura gelmek: ortaya çıkmak, meydana gelmek.

zımn: açıkça söylenmeyip dolayısıyla anlatılmak
istenilen söz, gizli maksat, istek.

zulmet: 1. karanlık. 2. (mec.) sıkıntı.

zî: Arapçada kelimenin yerine göre “zâ, zû, zî”
şeklinde okunan, “sahib” manasını ifade eden
ve birleşik kelimeler yapan bir edattır.
zîbâ: 1. 1. süslü. 2. güzel, yakışıklı.
zihi: ne güzel, ne iyi, aferin.
zî-kıymet: kıymet sahibi, kıymetli.
zindân: karanlık, yeraltı hapishanesi, sıkıntılı ve
karanlık yer.
zinde: 1. diri, yaşayan, canlı. 2. dinç, sağlam, güçlü, kuvvetli.
zînet: 1. süs, bezek. 2. kadınlara mahsus kıymetli
eşya.
zînet-i zemâneye: zamanın süsüne.
zinhar: sakın, asla, katiyyen, olmaya, aman.
zîn-şerif: şerefli.
zîr ü zeber olmak: alt üst olmak, karışmak.
zirek: zeyrak, anlayışlı, uyanık.
zir-i kelîm: söz altı.
zişt: çirkin.
ziyadeleşme: artma, çoğalma.
zuhûr etmek: görünmek, meydana çıkmak, türemek.
zuhûr, zuhûrât: zuhur, meydana çıkmak, belirmek
demektir. Arapça olan sözün çoğulu, zuhur

zûrbâzû : kuvvetle, zorla kuvvet oyunları gösteren
sanatkâr.
zücâce: kalp.
zühd ile takvâ: ibadet ve inanç.
zühd ü riyâ: ibadet ve riya.
zühd ü sâlus: ibadet ve iki yüzlülük.
zühd ü savm: ibadet ve oruç.
zühd ü tâ’at: ibadet.
zühd: dünyevi şeylere rağbet etmeyip pehrizkâr
olmak ve daima takvaya yapışarak ibadette
bulunmak. (Dünyaya buğz ve dünyalıktan
uzaklaşma zühd; dünyadan ve dünya malından zühd, halktan zühd, haram ve şüpheli şeylerden zühd, helâldan zühd, olmak üzere çeşitlere ayrılır. Asıl zühd, helallerden zühddür.
Çünkü diğerlerinden zühd, farzdır.)
zühhâd: zâhidler, çok aşırı sofular.
zühre: astr. çoban yıldızı, sabah yıldızı, venüs,
kervankıran, çulpan.
zülf: yüzün iki yanından sarkan saç lülesi sevgilinin saçı.
zünnâr: papazların bellerine bağladıkları uçları
sarkık ipten örme kuşak.
züvvâr: ziyaretçiler, ziyaret edenler (Mevleviler,
mevlevi mukabelesini seyretmek için tekkeye
gelenlere «züvvâr» demişlerdir.)

