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İÇİMİZDEKİ KÂİNAT

THE UNIVERSE INSIDE US

Pakize AYTAÇ1

Varlığın Birliği İlkesi’nce; evren tablosu-

nun her varlığı

Bütün’ün bir parçasıdır ve her parça 

Bütün’ün bilgisini taşır.

ÖZET

Evrenin ve insanın yaratılışı ile ilgili 

devriyeler, Alevi ve Bektaşi düşüncesinin 

en girift konusudur. Devran, ilim, nokta fel-

sefesi, varoluş çemberi kavramları eşliğinde 

ele aldığımız yazımız, devriye metinleriyle 

bütünleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devir, Devriye, Ev-

ren, İnsan, Varoluş Çemberi.

ABSTRACT

The devriyes that are about the creation 

of the universe and human is the most comp-

lex issue of Alevi and Bektasi conception. 

Our paper that has been discussed in terms 

of devran, knowledge, nokta philosophy and 

existence circle concepts has been integrated 

with devriye texts.

1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Key Words: Devir, Devriye, Universe, 

Human, Existence Circle. 

Felsefi  açıdan varlık düşüncesinin geçir-

diği evreleri ve gelişim safhalarını ele almak, 

bir varlık çözümlemesi yapmak, Batı düşün-

ce tarihinin varoluşçu teoloji başlığı altında 

ciddiye aldığı bir konu olmuştur. Makro 

âlemden, mikro âleme kadar kusursuz ve 

inceden inceye hesaplı bir sistemin varlığı-

nı, kaos içinde hâkim olan düzeni araştırma 

yoluna gitmişlerdir. Doğadaki mühendislik 

ilgilerini çekmiştir. 

Kâinat yoktan mı var edildi, yoksa mev-

cut varlıklara şekil mi verildi? Tanrı evreni 

serbest iradesiyle yokluktan varlığa geçiren 

yaratıcı güç müdür? Bu yaratıcı güç, bu öz-

gür irade, bu sonsuz kuvvet herhangi bir 

modele tâbi midir? Evrenin doğası nedir? 

Onun içindeki yerimiz ne?

Bu sorular, yüzyıllarca insanoğlunu ce-

vap aramaya sevk etmiştir. Newton, Einste-

in, Kuantum Fiziği, Hologram Kuramı vb. 

bulgular dünyanın gözünü, zihnini, kalbini 

şöyle bir sona doğru taşımıştır. Evrendeki 

her şeyin birbiriyle bağlı ve birbirine öz-

deş olduğu açıktır. Bütün var edilmişlerin 

aynı bütünün parçaları olduğu, dolayısıyla 

hepsinin özlerinin birbirine eş olduğu, her 

birimin bütünün bilgisini içinde taşıdığı 
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ve ona uygun gelişme sağlanırsa, bütünün 

tam görüntüsünü yansıtabileceği ileri sü-

rülmüştür. Bütün evrenin birbirinin kar-

deşi hatta insanın kendisi olduğu bilgisini 

simgeleyen Evren’deki tek’liği ve birliği 

göstermiştir(Aytaç, 2006:5).

Hologram kuramı, hepimiz aynı bütünün 

parçalarıyız ve içimizde aynı özü taşıyoruz, bil-

gisini bize vermektedir. 

Bilginin sorumluluğunu kabul ediyorsak 

hepimiz birbirimize ve tüm evrene karşı so-

rumluyuz; çünkü biz bütünün parçalarıyız. 

Hologram düşüncesine göre, her şey 

kendi doğası içinde, onu aşmaksızın hudut-

suz bir tekâmüle davetlidir. Dünya mimari-

si budur. 

Bu konu, Türk düşünce tarihinde de 

Farabi’den itibaren incelenmiş ve önemli 

tespitlere ulaşılmıştır. Bir sonraki yazımızda 

derinliğine ele alınacaktır. 

Alevi-Bektaşi öğretisine göre; Tanrı, 

evreni serbest iradesiyle yokluktan varlığa 

geçiren yaratıcı güçtür. Big Bang Teorisi, Ale-

vi - Bektaşi inanç ve felsefesinde, “Tanrı’nın 

bilinmek için zuhur etmesi” olarak yorumlan-

maktadır. Südûr, tecelli ve devriyelerde bu 

problem işlenmektedir. 

Deveran-Devir-Devriyye

Deveran, Arapça(d-v-r) kökünden tü-

retilmiş bir mastar olup dönmek anlamın-

da kullanılır. Evrenin oluşumu, insanın 

geçirdiği yetkinlik aşamalarını gösteren bir 

kavramdır. Devretmek, devir; dönüp dola-

şıp başlangıç noktasına gelmektir. Âlem-i 

Gayp’tan Âlem-i Şuhud’a inen varlığın koz-

mik bilince ulaşma çabasıdır. 

Devriye konusunu anlamak için işe 

“nokta felsefesi”nden başlamak gerekir. 

“İlim Bir Nokta İdi, Cahiller Onu 

Çoğalttılar”

İşte billur kıvamında bir beyan, işte Hz. 

Ali’nin damgasını taşıyan ilahi bir hikmet! 

Hiç mübalağasız, hakkında ciltler dolusu ki-

tap yazılacak bir cümledir bu. “İlim bir nokta 

idi, cahiller onu çoğalttılar!” Yaratılışın sırrı 

bundan daha iyi ifade edilemez, bu tür cev-

her ancak “ilim şehrinin kapısı”nın ağzından 

ortalığa saçılabilir!

Bu yargının en önemli yanı, vahdet-i 

vücuda(vücut birliği) yaptığı vurgudur. Ca-

hiller, yani “tek”in gerçek, “çok”un illüzyon 

olduğunu anlamayanlar, onu parçalara bö-

lüp kendi varlıklarını abartma eğiliminde-

dir, yaratılış ormanına bakıp her varlığa hay-

ran olur, ama varlığı varlık yapan gizli özü 

göremezler! Yaratılış o denli çeşitli, o denli 

albenilidir ki, hemen her zaman Yaradan’ı 

gözlerden gizler; ancak Hz. Ali çapında bir 

ermiş o çokluğun ardındaki gerçeği temaşa 

edebilir ve ilmin(Tanrı’nın) bir “nokta” ol-

duğunu söyleyebilir. Bu nokta o kadar en-

gindir ki, gelmiş geçmiş tüm yaratılışları 

kuşatır! Bu cümleleri okuduğumuzda, ko-

nuya ilgimiz artmıştı. Noktatü’l- Beyan’ları 

arama-araştırma arzusu böyle doğdu. Niya-

zi Mısri; 
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“Ol noktada gizli nice bin derya”

derken büyük bir fi krin, derin bir felse-

fenin kapısını açıyordu. 

Kur’an nokta ile başlar, bu nokta her şe-

yin içinde olduğu tohum anlamında olduğu 

gibi; mutlak varlığın bilinmesi için, ortaya 

çıkarılan yokluk anlamındadır. Nokta tüm 

varlığın kendisi ve özetidir. 

İnsanın kalbindeki nokta-i süveyda, bir 

kara nokta, o da gönlün esrarıdır. Evren bir 

kum tanesinde saklıdır. Hiç şüphe yok ki, 

noktadan konuşmak daireden söz etmekten 

daha zor. Yaratılış teorisine göre; gölgenin 

uzadığı noktanın elif olduğu bilgisini feh-

medersek, varlığın bir ufak çekirdeğe, bir 

tohum tanesine gizlenmesindeki sırrı da çö-

zebiliriz. Tohumdan koca bir ağacın çıkma-

sı, ağacın tohumdaki mevcudiyeti, binlerce 

sayfalık bilginin küçücük bir tohum içinde 

depolanışı, bunlar büyük hikmetlerdir. Hil-

mi Dede Baba’nın şu dörtlüğü söyledikleri-

mizi özetlemektedir: 

Her eşya bir harf olmuş

Hem zarf hem mazruf olmuş

Acep ilim sarf olmuş

Bir nokta bin söz olmuş 

İnsan Allah’ın kudretinin bir mucizesi, 

yaratılışın neticesi ve hayret verici bir sanat 

eseri olarak dünyaya gönderilmiştir. 

Bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki, o çekir-

değe kudretten manevi ve ehemmiyetli ci-

hazat ve kaderden ince ve kıymetli program 

verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp o dar 

âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine gi-

rip, kendine lâyık bir kemâl ile menzile var-

sın diye(Sunar, 2007:230).

Noktadaki Bilgi - İnsan ve Evren

İnsan zahirden batına, suretten manâya, 

kabuktan öze yürümek, görünen yolları aşa-

rak görünmeyen duraklara geçmek, kendin-

de gizli olana ulaşmaya çalışmakla görev-

lendirilmiştir. 

Aslında kendinde olanın ötesinde hiçbir 

şey yok, aradığın ötede değil, özündedir. 

Özüne yol bul, ona yönel, özüne nazar kıl. 

Evrenin, varlığın merkezine kendini koy; 

aradığın sende. Mutlaka öze ulaşma yolcu-

luğu. Hakk’a, ana kaynağa yapılan kutsal 

yolculuk; hem nokta felsefesinin hem de 

devriyelerin konusudur. 

Bu yolculukta amaç nedir? Perdeyi ara-

lamak, yapaylığın ardına geçip doğruyu ve 

gerçeği bulmak, kâinatın manâsını kavra-

maktır. İnsan içindeki “öz” itibariyle ilahi 

bir varlıktır. Istıfa olunmuş, seçilmiştir. 

İnsan zahiren(dış) “mikro cosmos”, 

batinen(iç) “makro cosmos”tur. Öz varlığı-

nın sırrına eren insan, bütün evreni kendi-

sinde seyreder. Zerre-okyanus mecazında 

da aynı durum söz konusudur. Zerre-damla 

deryadandır ve deryanın bütün nitelikleri 

onda gizlidir. Bu bilgi ancak gönülle kavra-

nabilir.

Mutasavvıfl ara göre yeryüzündeki bü-

tün varlıklar tek tek Cenab-ı Hakk’ın bir sı-

fatına; insan ise “eşref-i mahlûkat” olduğun-

dan dolayı mutlak varlığın(yani Allah’ın) 
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bütün sıfatlarına, yani doğrudan doğruya 

“Zat”ına mazhardır; ancak Cenab-ı Hakk’ın 

sıfatları insanda tecelli edinceye kadar basit-

ten mükemmele doğru bir sıra takip eder ve 

kâinattaki bütün varlıklardan geçerek âdeta 

süzülüp gelir. İnsan, insan olarak bu âleme 

gelmeden önce “ata belinde ve ana rahminde” 

bir parça sudan(meni) ibarettir. Ana ve ba-

banın vücudundaki o su ise, onların yiyip 

içtikleri maddelerden meydana gelmiştir. 

Şu hâlde insan meni hâline gelmeden önce, 

maddi bakımdan kâinatta dağınık hâlde 

durmakta, her zerresi ayrı bir varlıkta bu-

lunmaktadır. İşte insan da bu yüzden bü-

tün kâinatın hülasası, yani âlemin(kâinat) 

özü(zübde-i âlem), kabul edilmiştir. İşte bu 

mutlak varlığın sıfatlarının bütün kâinattan 

süzülüp en sonunda insanda tecelli etmesi 

görüşüne tasavvufta “devr nazariyesi”; mut-

lak varlıktan insan ve insandan tekrar aslına 

dönüşe kadar süren bu devir hadisesini anla-

tan manzumelere de tekke edebiyatında dev-

riye adı verilmektedir(Gölpınarlı, 1992:71).

Allah insanı, kendi kudretini bilecek 

seviyede yüceltmiştir. Hak ile insan ara-

sında kurulan bu bilgi bağı bireyi kâmil 

insan(evrensel insan) mertebesine çıkarır. 

Vücudumuzun her zerresinde o kozmik 

güç, ilim ve irade aynı orijinal yapısıyla bu-

lunmaktadır. “Tüm”ün bilgisi, her zerrede 

özü itibariyle mevcuttur; iş, bu potansiyelin 

farkında olmak ve bunu açığa çıkarmaktır. 

Levh-i mahfuz disketine kayıtlı bilgiler insa-

nın DNA’sının bütün hücrelerinde vardır. 

Kuantum insan, cevher ile öz ve iletişim 

içinde olduğundan gerçek öznedir. Ben bilinci-

ni yok etmiş, Zatî bilgiye ulaşma yolundadır.

Südûr ya da Seyr-i Sülük teorisinde in-

sanın büyük evren olabilmesi için, on sekiz 

bin âlemi geçmesi gerekir. Bu on sekiz bin 

âlem şudur: 

On sekiz bin âlemin çıktığı ana kaynak, 

ilahi nur sırasıyla: 

Akl-ı küll• 

Ukûl-i tis’a • 

Nüfûs-ı tis’a• 

Tebâ-yı Erbaa(dört mizâç) • 

Anâsır-ı Erbaa(toprak-hava-su-ateş) • 

Mevâlid-i Selâse(madde-bitki-• 

hayvan)

İnsan • 

İnsan-ı kâmil• 

Kavs-i Nüzûl

Devir nazariyesine göre maddi âleme 

intikal eden ilahi nur; madde âleminden 

başlayarak tekâmül ede ede insana varır. 

CANSIZLAR ÂLEMİ   →   NEBAT  →  HAYVAN   →  İNSAN

İnsan-ı kâmil olabilmek için de nefsin, 

yedi mertebeden geçmesi gerekir.
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İçindeki özün(okyanusun) bilincine var-

mak için, yaşamın dik yamaçlarına tırman-

mak, varoluş sorununu sırtlanmak gerekir. 

Kapılar geçmek, perdeler açmak gerekir. 

Benlik zırhlarını parçalamak gerekir. 

Sorumluluktan kaçan insanın boyutu 

beşer boyutudur. Kendini sorgulayan in-

san beşer boyutundan bir üst düzeye geç-

miş; takıntılarını, ihtiraslarını terk etmeye 

başlamıştır(terk-i dünya). II. aşama olan terk-i 

ukbâ, manâda derinleşmektir; ancak, aslolan 

terk-i terk makamıdır ki burada insan-ı kâmil 

olma, bilgelik söz konusu olur.

Varoluş Çemberi - İnsan ve Evren:

Evrenin yaratılışındaki “Kün!” emri, 

Zat’ın sıfat elbisesine bürünerek görünmesi 

demektir. “Kaf”, sıfatı; “nun” ise nuru tem-

sil eder. Kaf Dağı insan-ı kâmildir. Allah’ın 

nuru onun üzerine doğunca “Ol!” emri gel-

miştir.

İnsanın dünyaya gelişi, tamamlanmış 

bir evrende yer alışı, bir daire hareketi olarak 

düşünülmüştür. Devir nazariyesine göre, 

manâ âleminden madde âlemine(evrene) 

gelen ruhlar, tekrar ilk ve asli vatanlarına 

geri dönerler. Madde âlemine inen ruhların 

izlediği yola kavs-i nüzul, çıkışa kavs-i uruc 

denir.

Tüm evrende en temel hareketin dönme 

hareketi olduğunu sezgisel olarak hissede-

riz. Dönen semazenler, gezegenleri; şeyh, 

Güneş’i(sabit) temsil eder. Bu simetrinin 

ezoterik anlamı; aşağısı yukarıya, yukarısı 

aşağıya benzer; yani yaratılış tek bir pren-

sipten, tek bir kavramdan kaynaklanmıştır. 

Diğer tüm yaratıklar o tek prensibin tekra-

rı, yansımasıdır. Bu bilgileri tablolaştırırsak 

şöyle bir şema ortaya çıkar: 
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Hak’tan halka, içten dışa inen kavse va-

hidiyet; halktan Hakk’a, dıştan içe yükselen 

kavse ahadiyet kavsi denir.

Bu tablo; kulun hakikate yönelmesi, 

benliğin terki, Hak’ta yok oluş, kâmil olduk-

tan sonra tekrar kulluğa dönüş tablosudur. 

İnisiyatik öğretilerin hedefi , insanda 

tekâmül sağlamaktır. Şuurlanma ve aydın-

lanma adına çeşitli söylem ve ritüeller bizi 

kozmik bilince taşır. Kâinatı oluşturan cev-

her üzerinde kuantum felsefesi, yeni bulgu-

lar sunmaktadır. Kozmik irade, “evrendeki 

bilim”, düşünsel tabanımızın yeni kavram-

ları. Bu kavramlarla derinleşerek, geri dö-

nüp Alevi ve Bektaşi öğretisinin devriyeleri 

üzerinde yoğunlaşmak bize ilginç bilgiler 

sağlayacaktır. 

Bu doğrultuda çıktığımız yolda önce, 

devriye metinlerini yayınlamayı amaçlıyo-

ruz. 

Bir süredir devriyeler ve nokta felsefesini 

araştırmaktayız. Elimizde otuzu aşkın cönk 

ve yazma bulunmaktadır. Bu metinlerin ak-

tarımı devam etmektedir. Yakın bir zaman-

da “Türk Alevi-Bektaşi Devriyeleri” başlığı 

altında kitap olarak neşretmeyi planlamak-

tayız. Bu yazımızda 13 devriye örneği sunu-

yoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bekabillah  
KÜN 

Tecellî-i Zât-  lâhiye 
Küll-i Ak l 

nsân-  Kâmil  
Terk-î Terk 

FENÂ BEKÂ 

Vahidiyet Kavsi Ahadiyet 

Tenezzül Terakki 

Kavs-i Nüzûl Kavs-i Urûc 

Mebde Meâd 

Fer iyye Ar iyye 

Fark Cem 

Fenafillah 

Tevhid-i Ef’âl 
(ilme’l-yakîn) 

Tevhid-i S fat 
(ayne’l Yakîn) 

Tevhid-i Zât 
(Hakk’al-yakîn) 

Cem’ül-Cem 
(Dünyadan hiçbir eyi 
idrâk etmemek. Kabe 
Kavseyn Ev Edna Bât n-
Zâhir hep Hakk.) 

Hz. Cem 
(Halk Zâhir, Hakk bât n. 
Hakk her eye ayna 
olmu tur.)  

VAHDETTEN KESRETE 

Cem 
(Bât nla zahiri birle tirme 
makam d r. Hakk zâhir, halk 
bât n. Halk aynas ndan Hakk 
zâhir olmu tur.) 

KESRETTEN VAHDETE  

HER EY ASLINA RÜCU EDER 

Varlık dairesinin iniş kısmı şuursuz idi. Çıkış iradî ve şuurludur (2. doğum).
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Devriye Örnekleri 

Örnek: 1
Tehî görmen siz beni dost yüzin görüp geldüm

Bâkî devrân-rûzigâr dostıla sürüp geldüm

Ne var söylenen dilde varlık Hakk’undur kulda

Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîp geldüm

Bezirgânam meta’m çok dest-gîrüm üstâdum Hak

Ben ziyânum assıya anda denişüp geldüm

Yir ü gök yaradıldı ‘ışkıla bünyâd oldı

Topraga nazar kıldı aksurdı durup geldüm

Gördüm yidi Tamu’sın sekiz Uçmak kamusın

Korkıdan günâhumı andan sızırup geldüm

Âdem olup Turmadın nefsüm boynın burmadın

Yanıldum bugday yidüm uçmakdan sürlüp geldüm

Nûh oldum Tûfân içün çok dürişdüm dîniçün

Dînüme dönmeyeni suya gark idüp geldüm

Yalan degüldür sözüm bak yüzüme aç gözün

Dah’örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm

Eyyûb oldum tenüme cefâ kıldum cânıma

Çagurdum Sübhân’uma kurtlar toyurup geldüm

Zekeryâ oldum kaçdum irdüm agaca geçdüm

Kanum dört yana saçdum depem deldürüp geldüm

Mûsâ’yla Tûr’a çıkdum bin bir kelime kıldum

Bu halâyık bilsünler anda bulınup geldüm

İsâ oldum kudretden bahâne bir avratdan

İnâyet oldı Hak’dan ölü dirgürüp geldüm

Cercîs olup basıldum Mansûr oldum asıldum

Hallâc panbugı gibi bunda atılup geldüm

Muhammed’i bir gice Hak okıdı Mi’râc’a

Ser-te-ser uçtan uca bile yüz sürüp geldüm

Yalunuz Sübhân’ıdı peygamberler cânıdı

Yûnus hôd pinhânıdı sûret denşürüp geldüm 

(Tatcı, 1990:202-203).

                                              Yûnus Emre 
Örnek: 2
Hak bizi yoktan var etti 

Şükür yoktan vara geldim

Yedi kat arşta asılı

Kandildeki nura geldim

Eyyûb ile ter erittim 

Lâl ü mercan gevher tuttum 

Vuslat ile taş arıttım

Be bu yolu süregeldim

Yûnus’la ummana daldım

Kırk gün balık ile kaldım

Davud’la demirci oldum

Örse çekiç çalageldim

Sahabelere uğradım

Kudret lokmasını yedim

Er bir dedim Hak bir dedim

Bini sıdım bire geldim

Ganimet ilen çatıldım

Ana rahmine yitildim

İbrahim’le oda atıldım

Gülistanda nara geldim

Bir muazzam büyük şarda

N’istersen bulunur varda

Kapusu on iki yerde

İstediğim şara geldim
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Dışı altın içi gümüş

Suyu baldır şeker yemiş

Yer yer bedesten dirilmiş

Dilediğim yere geldim

Deniz böldüm asâ ile

Göğe uçtum İsâ ile

Tûr dağında Mûsâ ile

Münâcâtta dura geldim

Pir Sultan Abdal coşkuna

Gel otur gönül köşküne

On iki İmam’ın aşkına

Ben bu seri veregeldim(Gölpınarlı, 1992:74-75).

                                   Pir Sultan Abdal

Örnek: 3
Katre idim Ummanlara karıştım

Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir

Devre edip âlemleri dolaştım

Bir sanata kaç sarıldım kim bilir

Bulut olup ağdığımı bilirim

Boran ile yağdığımı bilirim

Alt anadan doğduğumu bilirim

Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir

 

Kaç kez gani oldum kaç kere fakir

Kaç kez altın oldum kaç kere bakir

Bilmem ki kaç kâtip ismimi okur

Kaç defterde kaç dürüldüm kim bilir

Bazı nebat oldum toprakta sürdüm

Bilmem kaç atanın sülbünde durdum

Kaç defa Cennet-i âlâ’ya girdim

Cehennem’e kaç sürüldüm kim bilir

Kaç kez alet oldum elde bakıldım

Semadan kaç kere indim çekildim

Balcık olup kerpiç kerpiç döküldüm

Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir

Dünyayı dolaştım hep karabatak

Görmedim bir karar bilmedim durak

Üstümü kaç örtü bu kara toprak

Kaç serildim kaç dirildim kim bilir

Gufrani’yim tarikatım boş değil

İyi bil ki kara bağrım taş değil

Felek ile hiç hatırım hoş değil

Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir 

(Önder, 1989:297-300).

            Gufranî

Örnek: 4
Âhum göğe boyandı gök göğe boyanmadın 

Yandum o şem’ şevkına pervâne yanmadın 

Âşüfte olup ol göze hayrân u zâr idüm 

Nergis henûz hâb-ı ‘âdemden uyanmadın 

Hûnîn olup akardı yaşum ırmağı müdâm

Cûş u hurûş ile sular akup bulanmadın 

Döne döne tolanur idüm kûyını anun 

Çarha girüp felek dahi dokuz dolanmadın 

Mihr ile raks iderdi tozum zerreveş benüm 

Girbâl ile bu hâk-i vücûdum elenmedin 

Bâki yanardı âteş-i ‘aşk ile odlara 

Tâk-ı felekde meş’ale-i mihr yanmadın 

(Yıldırım, 2000:211-212).

                                                         Bâkî 
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Örnek: 5
Kur’ân yazılırken Arş-ı rahmânda

Sır kudret kâtibi elinde idim

Kandil asılırken nûr-ı mekânda

Bülbül idim gonca gülünde idim

Kırklar Arş üstüne kurdular cemi

Muhabbet Hak oldu sürdüler demi

Balçıktan yarattı Mevlâ Âdem’i

Ben ol zaman atam belinde idim

Yûnus batın-ı hûta daldığı zaman 

Kırk gün hem kırk gece kaldığı zaman

Şâhım Zülfi kar’ı çaldığı zaman

Haybar Kal’ası’nda kolunda idim

Yeksâni’yem buldum aşkın varısın

Münkir münâfıka vermen yarısın

Bir kuşa seksen bin şehrin darısın

Tayın verilirken yanında idim 

(Gölpınarlı, 1992:77-78).

                                                    Yeksâni

Örnek: 6
Gâh denizlere düşerem mevc-urup taşra taşaram

Nâdân eline düşerem kem bahâya alınuram

Gâh çıkarım bu göklere dönerem çarh ile bile

Gâh ay ile bedr oluram gâh gün ile dolanıram

Gâh Arafat’a çıkaram lebbeyk urup baş açaram

Gâh kurban yerine gelüp koç olur boğazlanuram

Gâh hânkahta sûfîyem gâh meyhânede fâsıkam

Gâh raksa girüp dönerem gâh saz alup çalunuram

Gâh onaram gâh azaram bu halk içinde gezerem

Gâh şâh olup şahbâz olup şikâr edüp avlanuram

Gâh deniz gâh göl oluram gâh sultan gâh kul oluram

Gâh bahar gâh gül oluram elden ele yılinürem

Ne menzil vardır ne makam ne vücud vardır ne Âdem

Hâk’tan gayrı yok ve’sselâm ya ben kande dolanuram

(Köprülü, 1976:345). 

              Eşrefoğlu

Örnek: 7
Zât-ı ezelim sıfata geldim

Nutk-ı ahad’ım cihana geldim

Mesken bana arş-ı lâmekândır

Seyretmeye kâinata geldim

“Si vü dü” yü müfred-i kadîmim

Kırk günde mürekkebâta geldim

Üç altında mâsivâ göründüm

On dörtle muhakkemâta geldim

Gördüm Hakk’ı arş-ı üstüvâda 

On yedi kere salâta geldim

Dört unsur ve üç mevâlid içre

Bin câme giyib hayâta geldim

Arşî’yim ve mazhar-ı kelamım

Kerrât ile bu bisâta geldim 

(Uçman, 1982:201).

                       Arşî

Örnek: 8
Sual eyler benim sırrımdan

Cümlemizi var eyledi varından

Yarattı Muhammed Alî nûrundan

Hakk ile Hakk olan şardan gelirim
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Cebrail çerâğı alır eline

Seyretmeye gider dostun iline

Hayrânım şakıyan tuti diline

Rıdvan kapı açtı şardan gelirim

Teni sual etme ten kuru tendir

Cân anın içinde gevher-i kândır

Bu ilmin deryası bahr-i umandır

Sırrı kal eyleyen sırdan gelirim

Mansûr ile varub dâra çekildim

Yusuf’la kul olub bile satıldım

Şam’da İsâ ile göğe çekildim

Musa ile dahi Tûr’dan gelirim 

(Noyan, 1998:130).

  Kul Nesîmî

Örnek: 9
Makam-ı Vahdet’ten düştüm yabana

Peymâne yolların geçtim de geldim

Ârifi m esrârı açmam nâdâna

Ârifl erin sırrın seçtim de geldim

Anâsır libâsın giydirdi Ana

Melâik mânendi düştüm seyrâna

Henüz Âdem olup geldim cihâna

Yedi kat gökleri aştım da geldim

Muhabbet Cem’idir erenler Cem’i 

Erenler Cem’inde sürerler demi

Kırkların Cem’inde buldum Âdemi

Hâk-i pây’e yüzüm sürdüm de geldim

Ârif isen dinle ey kalbi selîm

Cânını mürşide edegör teslîm

Gürûh-u Nâci’ye olunca nedîm

Cemâl-i hazreti gördüm de geldim

Bosnavî’yim sözüm gitti özümden

Âşık olan çıkmaz kâmil sözünden

Bu ilmi okudun bâtın yüzünden

Bin yıllık namâzı kıldım da geldim 

(Noyan, 1998:134).

            Bosnavî 

Örnek: 10
Şunlar ki görüp yüzünü bu dara gelürler

Ol ahde vefa eyleyüp ikrâra gelürler

Anlar ki ezel gözleri saçunda kalubdur

Bunda seni hiç bilmeyüb inkâra gelürler

Çeşmün kadehin nûş iden abdâl-ı ilâhî

Ol aşk ile bu âlem-i devvâra gelürler

Zülfün teline anda kimin gönlü dolaşdı(ise!)

Mansûr gibi meydâna girüb dâra gelürler

Şol dâneleri gör, biter eşcâr olur ol

Seyr ile içinde yine esmâra gelürler

Hiçbiri izinden çıkub âhar yola gitmez

Her birisi bir yol ile bâzâra gelürler

Yolları ne var ayrı ise! Hep sana âşık!

Cümle seni ister, sana dîdâra gelürler.

Elbette bu bâğ içinde kim girse Niyâzî

Hârın gezüb evvel, sonu gülzâra gelürler 

(Uçman, 1993:555-556).

              Niyâzî Mısrî
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Örnek: 11
Seyran ettim erenlerin demini

Kudret kandilini yanarken gördüm

Burâk olup içtim âb-u hayattan

Hazret Peygamber’i kanarken gördüm

Günde bin kez Hakk’a şükür ederken

Veysel erenler katarın yederken

Mûsa Hakk’ın didarına giderken

Hızır müşkilini ararken gördüm

Halîl Kâ’be yaptı insan gelmeğe

Şüphesiz günahlar kabul olmağa

İsmail uğruna kurban kılmağa

Bir melek bir koyun yederken gördüm

Nerden düşman gelir ise duyardı

Dost uğruna cân-u bâşı koyardı

Her gün Hamza âşikâre gezerdi

Alî’yi Düldül’e binerken gördüm

Vefâsı yok imiş şunda fenânın

Hisâbı yok imiş mülke konanın

Yavrusun aldırmış garip ananın

Parlayı parlayı yanarken gördüm

Pîr Sutân’ım eder şunda gelmişler

Dizilmişler duasını almışlar

Birbirinin eteğini tutmuşlar

Müşkilin mürşîde tınarken gördüm 

(Noyan, 1998:129).

                            Pîr Sultân Abdal

Örnek: 12
Atamız hazret-i Âdem’den evvel

Sırr-ı Kibriyâ’da pinhan idim ben

Hiç âb-ı engûra nûn eylemeden

Revân-ı çeşmimden seyrân idim ben

Hazine-i ışkım dildedir lezzet

Değil bir âdemden, Hakk’tan inayet

Arsa-i vücûda yetmiş üç millet

Hiç ayak basmadan bir cân idim ben

İsimim bu âlemde düşmeden dile

Aşkın defterine yazıldık hele

Atamız hazret-i Âdem’le bile

Vücûd ikliminde cevlân idim ben

“Kâf ü Nûn” la halkı halk eyledi Hakk

Uryânî Hâlik’in esrârına bak

Nazargâh-ı Hudâ basmadan ayak 

Bir mahfî makamda mihmân idim ben 

(Noyan, 1998:132-133).

    Uryânî 

Örnek: 13
Canan elinden geliriz candan haber sor bize

Semaya seyran eyledik gönden haber sor bize

Gelecekten haber vermek ehl-i keramet işi

Bugünü gördük yaşadık dünden haber sor bize

Dünden gösterdi bugünü rüya ile her gece

İlm-i ledün bilmeyeler manâya der bilmece

Ak üstüne kara yazıp okumadım bir hece

Çoktan fayekün olmuşuz kün’den haber sor bize

Kün emriyle sevdiğini kudretiyle var etti

Âleme şem-i şem’adır bir kandile nur etti

Ol habib-i Kibriya’yı Ahmed-i Muhtar etti

Levh-i kalem esrarıdır nun’dan haber sor bize
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Nun’dan nuru halk eyledi bezm-i elest mekânıdır

O âlem ruhlar âlemi bir uluca meydandır

O diyarda umman zerre burada zerre ummandır

Milyarlarca yıl saniye ondan haber sor bize

O anda düştük Turab’a orda çektik çok çile

Şireyi lezzet olarak evvel uğradık dile

Âdemin şekli cismine girdik nebatat ile

Gidadan hayata döndük kandan haber sor bize

Kan ile girdik Âdem’in cisminde şekil aldık

İntikal edip Havva’yı nice hayrete saldık

Dokuz ay dokuz saat ki misafi r etti kaldık

Kalesi et suru kemin handan haber sor bize

Biz o handa yaşar iken ne ah ne de vah vardı

O diyarda âlem meçhul, başka bir sabah vardı

Orada ne hayır ne sevap ne şer ne günah vardı

Menzil uzak, mekân yakın, yönden haber sor bize

Öyle bir yöne geldik ki âlem içinde âlem

Herkesin kalbi kitaptır iradesiyse kalem

On yıl yaşa, yüz yıl yaşa bin yıl yaşa vesselam

Gelen gitti giden gelmez sondan haber sor bize

Bu son öyle bir yolculuk muhit berzah sahası

İlk o mekânda duyulur melekü’l mevt nidası

Ya olur cennetten bir köşk ya cehennem gayyası

Mahşer mizan sırat nedir bundan haber sor bize

Bundan sonra nihayetsiz bir menzile varılır

Emri Bari kudretiyle cümle ruhlar dirilir

Burda yaptığın kalıba mutlak girilir

O benden o vücuttan tenden haber sor bize

O bedende o vücutta biz o tende sır idik

Kaç bin kere İsrafi l sur üfl ediğin dinledik

Mansur’un aşk lisanıyla Enel Hakk’ı biz dedik

Şeriat tarikat nedir, dinden haber sor bize

Dinle verdik ruha cila nice sürdük dem hayat

Kaç kere padişah olduk kaç bin kere kem zevat

Gönlüm nusret zemininde yere erdi nihayet

Ya o nedir, ya bu nedir, senden haber sor bize

Senlik benliksiz âşıklar halk içinde sufl idir

Vahdet-i vuslat olanlar Burak-ı refrefl idir

Melek gökte huri, gılman bunlar cennet ehlidir

Şeytan ateşten halk oldu, cinden haber sor bize

Gönül mülkünde kıyamet koptuğunu üç kere

Seyreyledik can gözüyle canan ile eşkere 

Tende öldük, kandan öldük, ruhta öldük kaç kere

Aşk burcunda şehit düştük şandan haber sor bize

Hâlden hâle dolaştığım sırrı bahane idi

Belâ mülkünde yaşarken hayat şahane idi

Feymanî olarak geldim evvel adım ne idi

Hangi sıfat nihayetim ondan haber sor bize 

(Özsoy, 2005:211-213).

          Osman Feymanî

KAYNAKLAR
ALBAYRAK, Nurettin.(2010). Ansiklopedik 

Halk Edebiyatı Sözlüğü.  İstanbul. 

AYTAÇ, Sıtkı.(2006). Evrenin Sırları. İstanbul.

BUDAK, Ali.(2007). İnsan Büyük Evrendir. 
İstanbul.

DEMİREL, Şener.(2003). “16. Yüzyıl Divan 
Şairlerinden Hayretî’nin Devriyye 
Benzeri Bir Gazelinin Açıklaması”. Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi. Sayı:13/1.

DİLÇİN, Cem.(1999). Örneklerle Türk Şiiri 
Bilgisi. Ankara. 

GÖLPINARLI, Abdulbaki.(1992). Alevi-
Bektaşi Nefesleri. İstanbul. 



13

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

GÜRAY, Cenk.(2010). Sema’dan Semah’a 
Bir Sonsuz Devir. Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi. Sayı: 56. 
Ankara.

GÜZEL, Abdurrahman. “Devriye”. Türk Dili. 
Sayı: 445-450.

KÖPRÜLÜ, Mehmet Fuat.(1976). Türk 
Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıfl ar. Ankara.

KISAKÜREK, Necip Fazıl.(2002). Batı 
Tefekkürü ve İslam. İstanbul.

NOYAN, Bedri Dedebaba.(1998). Bütün 
Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik l. 
Ankara. 

ÖNDER, Mehmet.(1989). “Halk Ozanı 
Gufranî ve Bir Devriyesi”. III. 
Uluslararası Türk Halk Edebiyatı 
Semineri. Eskişehir.

ÖZSOY, Bekir Sami.(2005). Başlangıcından 
Günümüze Örnekleriyle Türk Şiiri. 
Ankara.

PAKALIN, Zeki.(1993). Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul.

PALA, İskender.(1995). Ansiklopedik Divan 
Şiiri Sözlüğü. Ankara.

ŞENER, H. İbrahim.(2003). Türk İslam 
Edebiyatı. İstanbul. 

TATCI, Mustafa.(1990). Yûnus Emre Dîvanı 
Tenkitli Metin. Ankara.

UÇMAN, Abdullah.(1982). Rıza Tevfi k’in 
Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili 
Makaleleri. Ankara.

UÇMAN, Abdullah.(1993). “Devriyyeler 
Üzerine Rıza Tevfi k’in Yayımlanmamış 
Bir Makalesi”. Türklük Araştırma 
Dergisi. Sayı 7. İstanbul.

ULUDAĞ, Süleyman.(2005). Tasavvuf 
Terimleri Sözlüğü. İstanbul.

YILDIRIM, Ali.(2000). “Baki’nin Devriyye 
Türünde Yazdığı Bir Gazeli”. Fırat 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. C. 
10, sayı 1. Elazığ.


