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ÖN SÖZ

Bu eser, 2016 yılında doktora tezi olarak hazırlayıp savunduğumuz “Ali Nihanî’nin
Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi” başlıklı tezimizin yeniden gözden
geçirilip kimi değişiklikler yapılmış halidir. Çalışma, ana hatlarıyla, Velayetname türü ve bu türün yakın diğer edebi türler arasındaki yeri, Türk edebiyatında
velayetname ve menakıpname adıyla yazılan eserler, Hacı Bektaş-ı Veli ve ona
atfedilen eserler, Ali Nihanî’nin hayatı sanatı ve eserleri, onun manzum Velayetname’sinin Transkripsiyonlu metni ile metnin sadeleştirilmiş hali ve bu eserin
şekil ve muhteva açısından incelenmesinden meydana gelmiştir.
Çalışmanın öncelikli amacı, daha önce metni üzerinde çalışma yapılmamış olan
Ali Nihanî’ye ait manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’ni Latin harflerine
aktararak, elde edilen metni sadeleştirip araştırmacı ve okurlarla buluşturmaktır.
İkinci amaç ise, oluşturulan metinden hareketle Velayetname türünün özellikleri
tespit edilerek Hacı Bektaş-ı Veli ve onun öğretisinin tarihi seyri içindeki gelişim
ve değişimi hakkında tespitlerde bulunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda ilk olarak çalışmanın temelini oluşturan esere ait dört
farklı nüsha tespit edildi. Bunlardan üçü Ankara Milli Kütüphanede bir tanesi
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları arasında yer almaktadır. Milli Kütüphanede bulunan nüshaların iki tanesi müellif
nüshasıdır. Bu müellif nüshalarından kronolojik olarak daha sonra kaleme alınanı
metin oluşturulurken esas alındı. Söz konusu yazma eser Latin harflerine aktarılarak, eseri daha anlaşılır kılmak adına Latin harfli metinden hareketle metnin
sadeleştirilmesi yapıldı. Oluşturulan metin ve mevcut kaynaklardan hareketle yazarın biyografisi hakkında bilgi toplandı. Ayrıca şair hakkında daha sağlıklı bilgiler elde etmek amacıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan Ali Nihanî ile
ilgili vesikalara da ulaşılarak söz konusu belgelerden yararlanıldı.
Giriş ve üç ayrı bölümden meydana gelen çalışmanın giriş kısmında velayetname
türü, diğer edebi türlerle olan ilişkisi, türün tarihi gelişimi, Velayetname türüne
örnek teşkil eden eserler ve Hacı Bektaş-ı Veli ile ona atfedilen eserler üzerinde
duruldu. Çalışmanın birinci bölümünde Ali Nihanî’in hayatı sanatı ve eserleri ile
ilgili bilgiler verildi.
İnceleme başlıklı ikinci bölümde eser şekil ve muhteva açısından çeşitli değerlendirmelere tabi tutuldu. Bu bölümde eseri geniş bir incelemeye tabi tutmak yerine,
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eserin muhteva açısından ön plana çıkan özelliklerinin ele alınması tercih edildi.
Bu amaçla, eserin yazıldığı yüzyıldaki önemli tarihi gelişmelere değinildikten
sonra bu olayların esere yansımaları tartışıldı ve eserin Bektaşi geleneği içerisindeki yeri üzerinde duruldu. Daha sonra diğer Velayetnameler ile karşılaştırmalar
yapılarak, Hacı Bektaş-ı Velî ile edebiyat sahasında öne çıkan isimler arasındaki
ilişkiye dair bilgiler verildi.
Üçüncü bölümde yazma esere ait nüsha özellikleri ve tavsifi üzerinde durulduktan
sonra metin neşrinde izlenen yol hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Velayetnameye ait metin transkribe edilerek, elde edilen metin sadeleştirildi.
Yukarıda ana hatları verilen çalışma, adı geçen eser ve şairi hakkında bazı tespitler içeren bir sonuç bölümüyle neticelendirildi. Çalışmanın sonuna, metinde geçen özel adlar, yer adları ve eser isimlerinin yer aldığı “Dizin” ve “Ekler” bölümü
eklenerek çalışma tamamlandı.
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GİRİŞ

I. VELAYETNAME/VİLAYETNAME
Edebi bir türe ad olan velayetname/vilayetname1, tanınmış kişilerin, tarikat
büyüklerinin ya da veli kabul edilen kişilerin yaşamlarını, üstün özelliklerini,
hikmetli sözlerini ve kerametlerini anlatmak amacıyla yazılmış eserlere denir.
Sözlükte “yakın olmak, yakınlık” anlamındaki vely ( )ولىkökünden türeyen
velâyet “sevmek; yönelmek, yardım etmek; bir işin sorumluluğu kendi üstünde olmak” manalarına da gelir. Velâyet hakkına sahip olan kişiye velî denir.
Velî kelimesinin kökü velâ; bunun mastarı da velâyet’tir. Velâ ve velâyet, sözlükte, arada bir şey bulunmadan bitişiklik, yan yana olma ve yaklaşma manasına gelir. Bu anlamdan hareketle velâyet kavramına, arkadaşlık, yardımda,
inançta tam bir yakınlık anlamları verilmektedir.2 Velî kelimesi, sözlük anlamlarına uygun olarak, bir kimsenin veya bir topluluğun menfaatleri ve elde etmek istedikleri amaçlar doğrultusunda her türlü işlerini üzerine alan ve bu
konularda tam bir tasarruf hakkına sahip olan idareci, hâkim otorite, koruyucu, gözetici, mâlik, yardımcı, sırdaş ve dost anlamlarında kullanılan bir kavramdır. Allah dostu anlamında bir tasavvuf terimi olan velî sözlükte “yardım
eden, koruyan; yardım edilen, korunan” anlamlarına gelir.3 Kelimenin çoğulu
olan evliyâ Türkçede tekil anlamda da kullanılır.4 Bu kelime, Farsça nâme ismiyle birleşerek “velâyet kitabı, velâyet risâlesi” manasını kazanmıştır.
Velayetname terim olarak; velî kabul edilen kişilerin üstün özelliklerini, hikmetli sözlerini ve kerametlerini anlatmak amacıyla yazılmış eserler, şeklinde
1
2

3

4

Çalışmada, kaynaklarda her iki şeklinin de kullanılıp doğru sayıldığı bu terimlerden “Velayetname”
terimi tercih edilmiştir.
Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi, VI, (Birinci Baskı), (Haz.: Mustafa Koç ve Eyyüp Tanrıverdi), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014, 6039-6042; Bekir Topaloğlu, “Velî”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 24-25;
H. Yunus Apaydın, “Velâyet”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 15-19.
Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi, 6039-6042; Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, V, Ötüken Neşriyat, Ankara 2007, 5106; İlhan
Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, III, (Birinci Baskı), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 2005, 3313; M.
Özçelik, “Velî”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yayınları,
Ankara 2005, VI, 231-232.
Süleyman Uludağ, “Velî”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 25-28.

11

S E D AT K A R D A Ş

tanımlanmıştır.5 Doğaüstü, akıl ötesi ve hayret uyandıran olayları anlatmasından dolayı her zaman insanların ilgisini ve dikkatini çeken velayetnameler,
sözlü gelenek içerisinde ortaya çıkmış, oluşumunu tamamladıktan sonra yazılı eserler haline gelmiştir.
Türk Edebiyatında önemli bir edebî tür olan velayetnameler manzum, mensur
veya mensur-manzum karışık olarak tertip edilebilirler. Daha çok XV. Yüzyıldan itibaren yazılan bu tür eserlere, Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli,
Velayetname-i Hacım Sultan, Velayetname-i Abdal Musa, Velayetname-i Seyyid Ali Sultan, Velayetname-i Otman Baba vb. örnek olarak gösterilebilir.
Tarikatların gelişip yaygınlaşması ile birlikte müritlerin yetişmelerine katkıda
bulunmak amacıyla kaleme alınan velayetnameler, velilerin anlatılan kerametleri ile birlikte, İslâm öncesi devirlerden kalma bazı efsane ve mit motifleri de eklenerek zenginleşmiş eserlerdendir.6
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XI. yüzyıldan itibaren tarikatların gelişip yaygınlaşması neticesinde halka tarikatların esaslarını öğretmek üzere tarikat pirlerinin hayatları ve kerametleri
etrafında teşekkül etmeye başlayan velayetnameler, aynı zamanda kültür tarihimizin karanlık noktalarını aydınlatmada ve tarihî birtakım tespitlere ulaşmada kaynak niteliği taşıyan eserler olarak karşımıza çıkar. Velayetnameler, elbette ki modern manada tarih kitapları değildir. Ancak bu tür eserler yukarıda
da belirtildiği gibi bazı efsane ve mit motifleri ile süslenmiş olsa bile kültür
tarihi açısından son derece önemli eserlerdir.7
Velilerin hayat hikâyelerine, yaşam tarzlarına ve düşüncelerine dair, velayetnamelerin yanında, Menakıp (Menakıb-ı Sultan Süleyman), Tezkire (Tezkire-i
Satuk Buğra Han), Keramat (Keramat-ı Ahi Evran) gibi başlıklarla pek çok
eser yazılmıştır. Her ne kadar bu eserler farklı şekillerde isimlendirilmiş olsalar da aynı edebî tür içerisine dâhil edilmiş ve birlikte ele alınmışlardır.
II. VELAYETNAMENİN DİĞER YAKIN EDEBÎ TÜRLERLE İLİŞKİSİ
Tarikat kurucularının, mezhep imamlarının ve diğer mühim dinî şahsiyetlerin
biyografilerini, mücadelelerini, kerametlerini, olağanüstü hallerini anlatmak
için yazılan eserlere genellikle menakıpname adı verilmiştir. Ayrıca tezkire,
keramat ve velayetname/vilayetname kelimeleri de menakıpname yerine kulla5
6
7

Cemil Cihan Macit, Manzum Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnâmesi Üzerine Bir İnceleme, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012, 2.
Hamiye Duran, “Velâyetnâme’ye Göre Hacı Bektaş Veli”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
Dergisi, 55, 2010, 129-138.
Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), (3.
Baskı), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2010, 65-66.
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nılmıştır. Bunun bir sonucu olarak bu tarz eserler değişik şekillerde adlandırılmış ve söz konusu eserler farklı türlere aitmiş gibi bir durum ortaya çıkmıştır.
Ancak bu eserler hangi isimle adlandırılırsa adlandırılsın, temelde aynı edebî
türe aittirler ve çok küçük detaylarla birbirinden ayrılırlar. Bahsi geçen edebi
ürünler genel olarak menakıpname adını alırlar. Bektaşî geleneğinde ise bu tür
eserler daha çok velayetname/vilayetname olarak zikredilmiştir.
A. Menakıpname
Arapçada “isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak yahut haber vermek”
anlamındaki nekabe ( )نقبkökünden türeyen bir kelime olan menkabe, “tanınmış veya tarihe mal olmuş kişilerin hallerine dair anlatma ve hikayeler anlamındadır”. Aynı kökten gelen, menkıbe, efsane; menkıbet-han, efsane anlatan,
menkıbe okuyan; menakıb, övünülecek işler, özellikler, anlatmalar anlamlarında kullanılmıştır. Menakıbname ise, tanınmış veya tarihe mal olmuş kişilerin hallerine dair anlatma ve hikâyelere yer veren eserlere ad olmuştur.8
Çoğunluğu mensur olmakla birlikte manzum veya manzum-mensur karışık
olarak yazılanları da vardır. Menakıpnameler hem öğüt verici, öğretici olmaları, olağanüstü nitelik taşımaları hem de dillerinin sade olması sebebiyle çok
sevilmiş ve çok okunmuşlardır.9
Tasavvufun IX. yüzyıldan sonra İslâm dünyasında yaygınlık kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan evliya menkıbeleri, Arap edebiyatında ilk olarak tarih kitaplarında; çeşitli meslek ve zümreden kişilerin biyografilerinin yer aldığı tabakat
türü eserlerin içinde yer almıştır.10 İlk mutasavvıf1arla ilgili bilgilere de bu tabakat kitaplarında rastlanılmaktadır. Söz konusu eserler, tarikatların silsilelerini ve
evliyaların biyografilerini anlatmakla beraber, yer yer menkıbelere de yer vermektedirler. Bu evliya kerametlerinin anlatılmasında herhangi bir edebi kaygı
gösterilmez. Ayrıca menkıbelerin halk arasında kutsal bir yeri de vardır.11
Menakıpnameler başlangıçta sadece tarikat pirleri için yazılmış, tarihi süreç
içerisinde tarikatların kurumsallaşmasıyla ve yaygınlaşmasıyla birlikte ilerle8

9
10

11

Metin Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebi Türler ve Tarzlar, (İkinci Baskı), Fenomen
Yayınları, Erzurum 2007, 148; Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir
Yaklaşım), 27; Komisyon, “Menâkıb-nâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, AKM Yayınları, Ankara 2004, IV, 338.
Ahmet Mermer ve Neslihan Koç Keskin, Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, (2. Basım), Akçağ
Yayınları, Ankara 2011, 66.
Mehmet Aça vd., Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi, (İkinci Baskı), Kesit
Yayınları, İstanbul 2011, 365; Haşim Şahin, “Menakıbname”, DİA, Ankara 2004, XXIX, 112-114; Akkuş, 148.
Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı, (5. Basım), Akçağ Yayınları, Ankara
2012, 363.
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yen dönemlerde her tarikat piri, şeyh ve sufiler hakkında menakıp kitapları
yazılmıştır. Tarih içerisinde padişahların, sadrazamların ve vezirlerin kahramanlıklarını anlatmak için yazılan eserler de menakıpname olarak isimlendirilmiştir. Ancak bu eserlerin yukarıda anlatılan türü ifade etmediği açıktır.12
Ahmet Yaşar Ocak, menakıpnamelerin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:
- Kahramanları gerçek ve mukaddes kişilerdir.
- Olayların zamanı ve yeri bellidir.
- Uydurulmuş değildir, olayların gerçek olduğuna inanılan eserlerdir.
- Yarı mukaddestirler ve bir doğma gibi kendilerini kabul ettirirler.
- Konu edinilen veli, hayattayken de, öldükten sonra da meydana gelebilirler.
- Biçim olarak kısa ve sade bir anlatıma sahiptirler.13
Bu tür eserlere genellikle menakıpname adı verildiği gibi tezkire, keramat ve
velayetname kelimelerinin de bu tür için kullanıldığı üzerinde durulmuştu.
Halk anlatmaları ve halk dilinde türün karşılığı velayetname veya vilayetname
adıyla karşılanmıştır.14 Yine, diğer tarikat çevrelerinde meydana getirilen benzeri menakıpnamelerden farklı olarak, bu tür eserler Bektaşî geleneğinde daha
çok vilayetname veya velayetname diye adlandırılmıştır.15
14

B. Tezkiretü’l-Evliya
Tasavvuf büyüklerinin hayatları, tasavvufî çizgileri, olağanüstü halleri hakkında yapılan biyografik çalışmalar zamanla bir tür haline gelmiştir. Bu türe
girebilecek pek çok eser kaleme alınmıştır.
Menakıpnameler genellikle bir tarikat şeyhi etrafında gelişen hâdiseleri dile getirmekle birlikte bir tarikattaki birçok velinin ya da farklı tarikatlardaki velilerin
menkıbelerini toplayan menakıp mecmualarına da rastlanılmaktadır. Hatta türün Arap edebiyatındaki gelişimi sırasında ilk örneklerin birden çok velinin
menkıbelerini anlatan tezkire gibi görünen eserler olduğu unutulmamalıdır.16
Menakıpnamelerin yanında evliya tezkireleri de hatırlanmalıdır. Evliya tezkireleri; menakıpnameler gibi tek bir velinin tüm menkıbelerini ihtiva etmek yerine
birçok velinin hayatından ve onlara ait menkıbelerden bahseden eserlerdir. Bu
tür eserler, menkıbe mecmuası olarak da kabul edilmektedir. İçerisindeki bölümler birer menakıpname teşkil edecek kadar kapsamlı değildir; ancak bu tür
12
13
14
15
16

Şahin, Menakıbname, 112; Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), 27.
Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), 33.
Akkuş, 148.
Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi”, DİA, İstanbul 1996, XIV, 471-472.
Aça vd., 370.
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eserler menakıpnamelerin öncüsü kabul edilir. Bu şekilde evliya tezkireleri ile
menakıpnameler ve velayetnameler arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur.
Bu türün ilk ve en ünlü eseri Feridüddin Attar (ö.1229)’ın Tezkiretü’l-Evliya
adlı eseridir. Söz konusu eser, farklı yazarlar tarafından bazen genişletilerek,
bazen kısaltılarak defalarca doğu ve batı Türkçesine çevrildiği gibi, bu türdeki
başka eserlere de öncülük etmiştir.
C. Kısasü’l-Enbiya
Peygamberlerin hayat hikâyeleri ve onların etrafında oluşan efsanevî
hikâyeleri konu alan eserler, İslamiyet’in erken dönemlerinden itibaren,
Kur’an tefsirlerine dayanılarak genişletilmiş ve zamanla ayrı bir edebî tür halinde ortaya çıkmıştır.
Peygamberlerin hikâyeleri anlamına gelen kısas-ı enbiya, İslamiyet’in ilk
asırlarından beri anlatılan ve büyük bir rağbet gören konulardan birisidir.
Kısas-ı enbiya’lar sadece peygamberlerin ibret verici hikâyelerini anlatmakla
kalmaz, peygamberlerin döneminde yaşayan meşhur şahsiyetlerin de yaşam
öykülerine dair birtakım bilgiler ihtiva eder.
İran ve Türk edebiyatında menkıbevi bir hüviyet kazanan peygamberin hayatı; başta siyer olmak üzere hilye, mevlid, miraciye, kısasü’l-enbiya, menakıpname gibi farklı türlerde söz konusu olmayı sürdürmüştür. Türk edebiyatında
Hz. Muhammed’in hayatını anlatan siyer türü bazı eserlerin Menakıb-ı Hz.
Muhammed, Menakıb-ı Resulullah gibi adlar almıştır.17
D. Siyer/Sire/Siret/Megazi
Arapça “bir kimsenin içi, hali, tavrı, gidişi, ahlâkı” anlamına gelen siret sözcüğünün çoğulu olan siyer, daha çok “biyografi, hal tercümesi” anlamında
kullanılmıştır. Arap edebiyatında peygamberin biyografisi anlatılırken başlangıçta megazi (gazalar, savaşlar) sözcüğüne yer verilmiş zamanla meydana getirilen bu manzum ve mensur eserlere siyer adı verilmiştir.18
Türkçede daha çok siyer adıyla bilinen bu eserler, temelde Kur’an, hadis ve
bunların yorumlarından beslenmekle birlikte, olağanüstü unsurların gittikçe
artması yüzünden menkıbevi bir karakter kazanmıştır.
E. Gazavatname/Gazaname/Vekayiname
Arapça “gazâ/gazve” kelimesi ile Farsça “nâme” kelimesinden meydana gelen gazavatname düşmanla yapılan savaşları konu alan eserlerin genel adıdır.
17
18

Aça vd., 434.
Aça vd., 433.
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Gazavat kelimesinin tekili olan gaza “cenge gitmek, cenk etmek” manasında
olmakla beraber daha sonra din düşmanlarıyla yapılan savaşları ifade eden
cihad kelimesi ile aynı anlamda kullanılmış ve bu anlam yaygınlaşmıştır. Bundan dolayı düşmanla yapılan savaşları anlatan eserlere gazaname veya gazavatname adı verilmiştir. Genellikle gazanamelerde tek, gazavatnamelerde ise
birden fazla savaş veya akın anlatılmaktadır. İlk örneklerine Arap edebiyatında rastlanan bu tür eserlere megazi denilmiştir.19 Vekayinameler de bu başlık
altında değerlendirilmelidir.20
Türk edebiyatında daha çok manzum olarak ve mesnevi şeklinde düzenlenen
gazavatnameler konu itibariyle zafername veya fetihnamelerden pek farklı değildir.21 Ancak bu tür eserler küçük farklılıklarla da olsa birbirlerinden ayrılırlar. Bunlar sonradan birbirleriyle karıştırılmıştır.22
Gazaname, gazavatname, fetihname ve zafername gibi adlarla anılan edebî
metinleri Selçuklular devrine kadar götürenler ve destanî yönlerinin ağır basmasına rağmen Danişmendname ve Battalname gibi eserleri de bu türe dâhil
edenler olmuştur. Ancak bunlar daha çok destanî unsurlar taşıdıklarından gazavatnamelerden ayrı bir tür oluşturur.23 Aynı şekilde gazavatnameler ile menakıbnameler arasında da bir yakınlık ve ilişki söz konusudur. Metin Akkuş
konuya şu şekilde açıklık getirmiştir:
16

“Eser adlandırmalarında menakıpnamelerle, gazavatnamelerin zaman
zaman birbirleriyle yakınlaşarak karıştığı görülmektedir. Menâkıb-ı
Gazavât-ı Seyyid Battal Gazi adlandırmasında bu karışıklık açıkça
görülür. Aynı şekilde, Kanuni’nin yaşamı ve eserlerini konu edinen,
Menâkıb-ı Sultân Süleymân Han ve Menâkıb-ı Sultan Murâd başlıklı
bir hikâye, bu yakınlaşmaları ifade eden metinlerdir. Bu durumda her
iki tür örneklerini, birbirine malzeme veren yakın türler olarak kabul
etmek uygun olacaktır.”24

III. TÜRK EDEBİYATINDA VELAYETNAMELER VE MENAKIPNAMELER
İslam dünyasında IX. Yüzyıldan itibaren tasavvuf akımının görülmeye başladığı, XI. Yüzyıldan beri de tarikatların teşekkül ettiği bilinmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, bir velinin kerametlerini anlatan kısa hikayeler manasına
19
20
21
22
23
24

Mustafa Erkan, “Gazavatnâme”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 439-440; Agah Sırrı Levend, Gazavâtnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavât-nâmesi, (2. Baskı), TTK Yayınları, Ankara 2000, 1.
Akkuş, 87.
Erkan, 439.
Levend, 1.
Erkan, 439.
Akkuş, 150.
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gelen menkıbeler ortaya çıkmıştır. Bunlar ilk önce tasavvufî tabakat (biyografi) kitaplarında ve evliya tezkirelerinde yer almıştır. Muhtemelen XIII. Yüzyıldan başlayarak, tek bir veli hakkındaki menkıbeleri toplayan ve kendilerine
menakıp, menakıpname, vilayetname ve velayetname denilen müstakil eserler
meydana gelmiştir.25 Bu türdeki eserlerden tespit edilenler hakkında şu bilgiler verilebilir:
A. Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi
Anadolu’da XI. ve XIII. yüzyıllar arasında kuvvetlenen tasavvuf cereyanı ile
birlikte tarikatların kendi pirleri etrafında meydana gelen, ayin, erkân, giyim
tarzı, zikir, dua ve olağanüstü halleri içine olan menakıp kitapları teşekkül etmiştir. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Hacı Bektaş-ı Veli
Velayetnamesi’dir. Bu eser Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı, erkânı, kerametleri
ve yolu üzerinde müritleri tarafından bir araya getirilmiş menkıbelerden oluşmaktadır.
Diğer tarikat çevrelerinde meydana getirilen benzeri menakıpnamelerden
farklı olarak Bektaşî geleneğinde daha çok vilayetname veya velayetname
diye adlandırılan ve hemen hepsi Bektaşîliğin tarikat olarak ortaya çıktığı XV.
yüzyılın son çeyreğiyle XVI. yüzyıl başlarında yazıya geçirilmiş bulunan
Bektaşî menakıpnamelerinin en tanınmışıdır. Bu durum tarikatın piri durumunda olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatına yer vermiş olmasından ve bu sebeple de bir çeşit kutsallık kazanarak çok okunmasından kaynaklanmaktadır.26
Diğer velayetnameler içinde en fazla yazma nüshası bulunan ve Velayetname-i
Hacı Bektaş-ı Veli, Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli, Menakıb-ı Hünkâr Hacı
Bektaş-ı Veli gibi adlarla anılan bu eserin, kütüphanelerde değişik zamanlarda
istinsah edilmiş nüshaları bulunduğu gibi hususi ellerde de birçok nüshası vardır. Eserin mensur, manzum ve manzum-mensur karışık olmak üzere üç tip
nüshası vardır. Hangi tipin ilk yazılışın ürünü olduğu veya her birinin değişik
yazılışları mı temsil ettiği, ayrıca yazarı ve telif tarihi gibi konular henüz aydınlığa kavuşmamıştır.
Velayetname üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar, mensur ve manzum
nüshaların yazarı olarak Süflî Derviş mahlası ile bilinen Musa b. Ali’yi ve XV.
yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî-i Tavîl’i
(Uzun Firdevsî) kabul etmişlerdir.27 Bazı araştırmacılar da her iki tip velayet25
26
27

Ahmet Yaşar Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, (10. Baskı), İletişim Yayınları,
İstanbul 2013, 25.
Ocak, “Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi”, 471-472.
Abdülbaki Gölpınarlı, “Bektaş, Hacı Bektaş-ı Veli” Türk Ansiklopedisi, MEB, İstanbul 1966, VI, 32-34;
Bedri Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, (2. Baskı), Can Yayınları, İstanbul 1996, 16.
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namenin yazarının Uzun Firdevsî olduğu üzerinde birleşmiştir. Ancak bu hususun doğruluğu hakkında henüz kesin bir bilgi yoktur.
Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nin yazılış tarihi konusunda çeşitli tahminler yürütülmekle birlikte eserin muhtevasına bakıldığı zaman Abdülbaki
Gölpınarlı’nın 1481-1501 arasında yazılmış olabileceği şeklindeki tahmini
büyük ölçüde geçerlilik kazanmıştır.28 Nitekim bazı parçaların muhtevası,
bahsedilen veya atıfta bulunulan birtakım olaylar, çeşitli yer isimleri ve ayrıca
birçok nüshada II. Bayezid’den yaşayan bir hükümdar olarak söz edilmesi
Gölpınarlı’nın haklılığını ortaya koymaktadır.29
Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nin en eski nüshası, Hacıbektaş’taki tekkesinden gelen ve bugün Ankara Kütüphanesinde bulunan nüshadır. Hangi tarihte yazıldığı bilinmeyen bu nüsha Hicri 1034 yılı Rebiü’l-evvel ayında (Miladi
13 Kasım-12 Aralık 1624) Ali Çelebi tarafından daha eski bir nüshadan kopya
edilmiştir. Abdülbaki Gölpınarlı, bu nüshayı esas alıp tıpkıbasımı ile birlikte
1958 yılında yayına hazırlamıştır.30

18

Velayetname, Hacı Bektaş’ın seyit bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelişini,
Horasan’daki çocukluk ve tahsil devresini, Ahmed Yesevi’ye intisabını, onun
yanındaki hayatını, Anadolu’ya gönderilişini anlatarak başlar. Daha sonra
hacca gidişi, oradan dönüşte Hacıbektaş’a yerleşerek burada dergâhını kurmasını, çevredeki Türkmenler ve gayri Müslimler arasındaki faaliyetlerini, dönemin siyasî otoriteleri ve diğer sufiler, ahîler ve medrese mensuplarıyla münasebetlerini anlatmaktadır. Eser, Hacı Bektaş’ın vefatı ve vefatından sonra gerçekleşen mucizeleri anlattıktan sonra halifeleri ve halifelerinin gittikleri yerlerde İslâm’ı yayma faaliyetlerini naklederek son bulur.
Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi, sırasıyla Erich Gross,31 Sefer Aytekin,32 Abdülbaki Gölpınarlı,33 Bedri Noyan,34 Hamiye Duran35 ve Hamiye Duran-Dursun Gümüşoğlu36 tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca Bedri Noyan tarafından
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, İnkılâb Kitabevi, İstanbul
1995, XXIX.
Ocak, “Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi”, 471-472.
Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, İnkılâb Kitabevi, İstanbul
1958.
Erich Gross, Das Vilājetnāme des Haggi Bektasch, Leipzig 1927.
Sefer Aytekin, Velayetname-i Hacı Bektaş Velî, III, Emek Basım Yayımevi, Ankara 1955.
Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, İnkılâb Kitabevi, İstanbul
1958.
Bedri Noyan, Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnâmesi, İlk Velâyetnâme, Aydın 1986; Bedri Noyan, Hacı
Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, (2. Baskı), Can Yayınları, İstanbul 1996.
Hamiye Duran, Velâyetnâme, Hacı Bektâş-ı Veli, (2. Baskı), Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2014.
Hamiye Duran ve Dursun Gümüşoğlu, Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi, Gazi Üniversitesi Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları Araştırma Dizisi, Ankara 2010.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

yayımlanan Firdevsî’ye ait manzum velayetname üzerine Cemil Cihan Macit
tarafından Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır.37
1. Hacı Bektaş-ı Veli [d. 606 (1209-1210(?)-ö. 669 (1270-1271(?)]
XIII. Yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelen dervişlerden biri olan Hacı
Bektaş-ı Veli, döneminin önde gelen şahsiyetlerindendir. Onun doğumu, ölümü, kim tarafından eğitildiği, eserleri ve Anadolu’ya tam olarak hangi tarihte
geldiğine dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bektaşîlik tarikatının teşekkülünde, öteden beri önemli bir yeri olduğu kabul edilen Hacı Bektaş-ı Veli’nin
hayatıyla ilgili söylenenlerin çoğu onun hayatı, kerameti ve öğretisini ele alan
Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’ne dayanmaktadır. Bu bakımdan, hayatı ile
ilgili söylenenler, menakıpnameler ve dolaylı belgelerden edinilen rivayetlere
dayalı bilgilerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak ecdadı, nesli, doğum ve ölüm
tarihleri, hayatı, etrafında toplananlar, fikirleri, zihniyeti ve eserleri konusunda birbirinden farklı iddialar ileri sürülmüş, araştırmacılar ihtilafa düşerek birbirinden farklı bilgiler vermişlerdir.38
Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bilgi veren kaynaklar onun yaşadığı dönemden
çok sonraları yazılmış eserlerdir. Bu eserlerden ilki 14. Yüzyılın ünlü sufilerinden Âşık Paşa (ö. 1332)’nın oğlu Elvan Çelebi (ö. 1359 sonrası)’nin
Menakıbü’l-Kudsiyye fî Menasıbi’l-Ünsiyye adlı eseridir. Hacı Bektaş-ı Veli’yi
yalnızca isim olarak zikreden39 bu eserin yazarı Elvan Çelebi, 1240 yılında
Selçuklu yönetimine karşı Babaî İsyanı olarak bilinen hareketi gerçekleştiren
ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin de şeyhi olarak bilinen Vefaî şeyhi Baba İlyas-ı
Horasanî’nin torunudur.40 Şair eserinde büyük dedesi, babası ile bunların tarikatları olan Babailer tarikatı ve bu tarikatla anılan Selçuklu hanedanına karşı
yapılan isyan ile ilgili bilgileri eserinde menkıbevi bir tarzda ele almıştır. Eser
ilk defa Hacı Bektaş-ı Veli’den söz etmesi ve Babaî İsyanı hakkında bilgiler
içermesi bakımından önemlidir.
Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bilgi içeren ikinci eser, 14. Yüzyılda Mevlana
Celaleddin-i Rumî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’nin emriyle Ahmed Eflakî adlı
bir Mevlevî tarafından kaleme alınan Menakıbu’l-Arifin isimli Farsça eserdir.
Söz konusu eserde aktarılan bir hikâyede Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Baba
Resul’ün has halifelerinden olduğu, marifetle dolu ve aydın bir kalbi olmasına
37
38
39
40

Cemil Cihan Macit, Manzum Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnâmesi Üzerine Bir İnceleme, (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2012.
Ahmet Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş-ı Velî”, DİA, İstanbul 1996, XIV, 455-458; Mine Mengi, Eski Türk
Edebiyatı Tarihi, (11. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara 2005, 41.
İsmail E. Erünsal ve Ahmet Yaşar Ocak, Menâkıbü’l-Kudsiyye Fî Menâsıbi’l-Ünsiyye, (2. Baskı), TTK
Yayınları, Ankara 2014, 268-270.
Ahmet Yaşar Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, (15. Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul 2014, 166.
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rağmen şeriata uymadığından ve Mevlana ile iyi geçinmediğinden söz edilmiştir.41
Mevlana Celaleddin-i Rumî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’nin emriyle bu eseri
yazan Ahmed Eflakî’nin bu hikâyede olduğu gibi eserinde Mevlana’yı yüceltip Hacı Bektaş-ı Veli’yi aciz göstermesi doğal karşılanabilir. Bu açıdan anlatılan hikâyedeki bilgilere kesin doğruymuş gözüyle bakmak yanlış olacaktır.
Öte yandan ileride de değinileceği gibi, Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nde
buradaki çekişmenin aksine Mevlana ile Hacı Bektaş-ı Veli arasında birbirlerini karşılıklı yüceltme söz konusudur.
14. yüzyıla ait bu iki eserden sonra, 15. Yüzyılın son çeyreği içinde kaleme
alındığı düşünülen ve eldeki en eski nüshası Hicri 1034 yılı Rebiü’l-evvel
ayında (Miladi 1624) istinsah edilen Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli42 veya Velayetname/Vilayetname olarak bilinen eser bizzat Hacı Bektaş-ı Veli hakkındaki rivayetleri aktarmaktadır. Öyle ki bugün Hacı Bektaş-ı Veli hakkında
edindiğimiz bilgilerin çoğu bu esere dayandırılmaktadır.
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Aynı yüzyıldan bir başka kaynak ise İranlı mutasavvıf Abdurrahman-ı Camî
(ö. 1495) tarafından yazılan Nefehatü’l-Üns min Hazarati’l-Kuds adlı eserin,
yine aynı dönemde Lamii Çelebi tarafından birtakım eklemelerle birlikte
Terceme-i Nefehat adıyla yapılan tercümesidir. Eserde Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu evliyasının meşhurlarından biri olarak gösterilerek şu bilgiler verilmiştir:
“Anadolu evliyasının meşhurlarından biri de Hacı Bektaş Veli Hazretleridir. Velayet ve keramet sahibi birisiydi. Halen kabrinin olduğu yerde imaret vardır ve ziyaretgâhtır. Herkesçe bilinir, meşhur ve maruftur.
Kırşehir Hacıbektaş’tadır.
Her ne kadar zamanımızda mezarında toplananlardan çoğunluğu İslam
dairesinden çıkıp ibadet otlağında başıboş olarak gezinirse de, kendisinin sıhhat-i hali ve evliya taifesinden olduğu tevatüre ulaşmıştır.”43

Bir diğer kaynak, 16. Yüzyılın başlarında yine Baba İlyas-ı Horasanî’nin sülalesine mensup bir sufi tarihçi olan Âşık Paşazade tarafından yazılan, Âşık
Paşazade Tarihi olarak da bilinen, Tevarih-i Al-i Osman adlı eserdir. Bu eserden Hacı Bektaş-ı Veli’nin kardeşi Menteş ile Horasan’dan gelerek, 1240 yılındaki Babaî ayaklanmasının öncüsü Baba İlyas’ın yanında yerlerini aldıkla41
42
43

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, (Birinci Baskı), (Çev.: Tahsin Yazıcı), Kabalcı Yayıncılık, İstanbul
2012, 320-321.
Gölpınarlı, Vilâyet-nâme-Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli; Hamiye Duran ve Dursun Gümüşoğlu,
Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi; Bedri Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi.
Abdurrahman Câmî, Evliya Menkıbeleri (Nefahâtü’l-Üns), (Çev.: Lâmiî Çelebi), (Haz.: Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara), Pinhan Yayınları, İstanbul 2011, 803.
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rını öğreniyoruz.44 Hacı Bektaş-ı Veli’yi tarikatı ve müritleri olmayan kendinden geçmiş bir meczup olarak ele alan Âşık Paşazade şu bilgileri vermiştir:
“Bu Hacı Bektaş hiçbir padişahla birlikte bulunmadı. Bundan dolayı
ondan bahsetmedim. Hacı Bektaş Horasan’dan gelmişti. Menteş adında
bir kardeşi vardı. Beraberce kalkıp geldiler. Doğru Sivas’a, oradan da
Baba İlyas’a geldiler. Kırşehir’e vardılar ve oradan da Kayseriye’ye
geldiler. Kardeşi Menteş, Kayseri’den yine Sivas’a vardı. Ecelinin orada geleceği yazılı imiş, onu şehit ettiler… Hacı Bektaş Kayseri’den
Karayol’a (Karaöyük) geldi. Mezarı şimdi oradadır… Hacı Bektaş Sultan bunların içinde Baciyân-ı Rum’u tercih etti ki o da Hatun Ana’dır.
Onu kız edindi, keşiflerini ve kerametlerini ona gösterdi ve ona teslim etti. Kendisi Allah’ın rahmetine vardı... Hacı Bektaş, sırrını, keşif
ve kerametlerini, her nesi var ise Hatun Ana’ya emanet etti. Kendisi
meczup bir derviş idi; şeyhlik ve müridlikten uzaktı… Her kim Hacı
Bektaş, Osmanoğulları’ndan birisi ile görüştü derse, bilin ki yalandır.”45

Hacı Bektaş-ı Veli’yi aynı şekilde Heterodoks bir kişilik olarak yansıtan bu
beş eserin dışında, başlangıcından Kanunî dönemine kadar Osmanlı bilginlerini, ünlü müderrisleri ve tasavvuf büyüklerini konu edinen Taşköprülüzade
Ahmed’in eş-Şakayıku’n-Numaniyye46 adlı eseri, 16. Yüzyılda değişik bir biyografi kaynağı özelliği taşır. Bu eserde, Hacı Bektaş-ı Veli diğer kaynakların
aksine tam anlamıyla Ehl-i Sünnet’e mensup bir veli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonraki yüzyıllara ait bazı eserlerde de Hacı Bektaş-ı Veli’ye dair
bilgilere rastlanır. Ancak bunlar esas olarak adı geçen eserlere, özellikle de
Velayetname ve eş-Şekaiku’n-numaniyye’ye dayanır.47
Yine Lokmanî Dede tarafından 1504 (H. 910) yılında Risale-i Sipehsalar ile
Menakıbu’l-Arifîn adındaki eserlerin, bazı ekleme ve çıkarmalarla mesnevi şeklinde Türkçeye çevrilmesiyle meydana getirilen Menakıb-ı Mevlana adlı eserde
de Hacı Bektaş-ı Veli’den övgüyle söz edilmiştir. Söz konusu eserde, Horasan
şahı, âşıkların ruhu, dervişlerin tacı ve olgun insan gibi sıfatlarla anılan Hacı
Bektaş’ın, bir dervişini Konya’ya Mevlana’ya gönderdiği hikâye aktarılmıştır.48
John Kingsley Birge’nin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulduğu Yunus Emre Divanı’nın iç kapağındaki bir kaydın ebced hesabıyla yapılan değerlendirmesine göre Hacı Bektaş-ı Veli, H. 645-646’da (M. 1247-1248) doğ44
45

46
47
48

M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (13. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara 2013, 75-76.
Âşık Paşazâde, Osmanoğulları’nın Tarihi, (Haz.: Kemal Yavuz ve M. A. Yekta Saraç), Koç Kültür Sanat, İstanbul 2003, 298-299; Necdet Öztürk, Âşıkpaşazâde Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013,
307-309.
Mecdî Mehmed Efendi, Hadaiku’ş-Şakaik, (Nşr. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, 44.
Ocak, “Hacı Bektaş-ı Velî”, 455.
Lokmanî Dede, Menâkıb-ı Mevlâna, (Haz.: Halil Ersoylu), TDK Yayınları, Ankara 2001, 340-347.
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muş, H. 680 (M. 1281)’de Horasan’dan Anadolu’ya geçmiş, 92 sene yaşamış
ve nihayet H. 738 (M. 1337) tarihinde vefat etmiştir.49
Hacı Bektaş ilçesi Pir evinden gelen ve bugün Ankara kütüphanesindeki kitaplar arasında 53 numarada kayıtlı bulunan Esrar-ı Hurufname adlı eserin
sonundaki bir kayıtta Hacı Bektaş-ı Veli’nin doğumu ve ölümü ile ilgili olarak;
“Hazine-i Celîle’den Şeref-vürüd olan tomâr-ı kebîrde muharrer olduğu
üzere tarihî velâdet-i şerifleri 606/1209 olarak müdde-i ömr-i şerifleri
63 olmağla 669/1270 senesi vefât-ı şerifleri muharrer olduğundan iş bu
mahalle tahrir olundu.”50

Şeklinde bilgi verilmiştir. Aynı kütüphanede 119 no’daki Vilayetname’de (v.
1b) Silsilename’den alındığı belirtilen Hacı Bektaş’ın 63 yıl yaşadığı ve
606/1209’da doğup 669/1270’de vefat ettiği kayıtları mevcuttur.51
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Bu saymış olduğumuz eserler ve araştırmacıların tespitlerinden hareketle,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin XIII. Yüzyıl’da yaşamış olduğu ve kesin olmamakla
birlikte Horasan’ın Nişabur kentinde H. 606 M. 1209-1210(?) tarihinde doğup
H. 669 M. 1270-1271(?) tarihinde vefat ettiği söylenebilir. Başta Velayetname
olmak üzere asıl adı Bektaş olarak verilen Hacı Bektaş-ı Veli’nin babası kaynaklarda Seyyit İbrahim Sani, annesi Hatem (Hateme) Hatun, olarak geçmektedir. Mezarı bugün Nevşehir’e bağlı Hacıbektaş ilçesindedir. Türbesi ve etrafındaki binalarıyla birlikte külliyesi müze haline getirilmiştir.
2. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Eserleri
Hacı Bektaş-ı Veli’ye bir takım eserler isnat edilmektedir. Bu eserlerin bazıları yayınlanmış olmakla birlikte bazıları sadece isim olarak zikredilip eserlerin
kendisi mevcut değildir. Ayrıca yayınlanmış olan eserlerin de ona ait olup olmadığı konusunda ciddi tartışmalar vardır.
Hacı Bektaş-ı Veli’ye başta Makalat olmak üzere, Kitabü’l-Fevaid, Nesayih-i
Hacı Bektaş-ı Veli, Risale, Tefsir-i Fatiha, Şathiyye, Şerh-i Besmele gibi eserler mal edilmişse de bu eserlerin onun tarafından yazıldığına dair hiçbir ilmi
delil ve tarihi vesika ortaya konulamamıştır.52
49
50

51
52

John Kingsley Birge, Bektaşilik Tarihi, (Çev.: Reha Çamuroğlu), Ant Yayınları, İstanbul 1991, 36-38;
Ahmed Rıfkı, Bektâşî Sırrı I-II, (Haz.: Mahmut Yücer), Kesit Yayınları, İstanbul 2013, 49-52.
Gölpınarlı, “Bektaş, Hacı Bektaş-ı Veli”, 32; Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Veli El Kitabı, Akçağ
Yayınları, Ankara 2011, 63-64; M. Esad Coşan, Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî, Server İletişim Yayınları,
İstanbul 2013, 30.
Gölpınarlı, “Bektaş, Hacı Bektaş-ı Veli”, 32; Güzel, Hacı Bektaş Veli El Kitabı, 64; Coşan, Makâlât-ı
Hacı Bektâş-ı Velî, 30.
Ocak, Hacı Bektâş-ı Velî, 457; Mengi, 41.
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a. Makalat
Hacı Bektaş-ı Veli’ye isnat edilen eserlerin en tanınmışıdır. Makalat’ta, tarikatın dört kapısı olan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat makamlarından yani kırk
makamdan bahsedilmektedir. Makalat, Hacı Bektaş-ı Veli’ye aidiyeti tartışma
konusu olan bir tasavvuf risalesidir.
Makalat’ın ilk manzum tercümesi, Hatipoğlu Muhammed tarafından H.
812/M. 1409’da yapılmıştır. Bu manzum çeviri üzerine çalışma yapan Esat
Coşan, mensur tercümelerin çeşitli nüshalarını edisyon-kritik yöntemiyle hazırlamıştır. Coşan, Makalat’ın kesin olarak Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğunu
kabul etmektedir.53
Ahmet Yaşar Ocak ise, Coşan’ın görüşlerine katılmayarak, henüz tarihen belgelendirilmediği için Makalat’ın Hacı Bektaş’a aidiyetinin şüpheli olduğunu
ileri sürmektedir.54
Bu konuda araştırmacılar gibi, genel olarak kaynak gösterdikleri velayetnamelerde de birbirinden farklı bilgiler vardır. Bedri Noyan, yayına hazırlamış
olduğu Firdevsî’ye ait manzum velayetnameden hareketle, Makalat’ın Hacı
Bektaş-ı Veli’ye ait olduğunu, Said Emre (Molla Sadeddin) tarafından Türkçeye çevrildiğini ifade etmiştir.55 Ancak Noyan’ın hazırladığı metinde, Said’in
güzel ve süslü nefesler söyleyip divan haline geldiği bilgisi yer alırken56, Makalat ile ilgili bir bilgiden söz edilmemiştir. Cemil Cihan Macit’in tez olarak
hazırladığı Firdevsî’ye ait manzum velayetname metninde ise Said’in Hazret-i
Hünkâr’ın Makalat’ının tamamını Türkçeye tercüme ettiği bilgisi vardır.57
Gölpınarlı ile Hamiye Duran ve Dursun Gümüşoğlu tarafından iki kez yayınlanan Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nin eldeki en eski nüshasına göre, aslı
Arapça olan bu eser, Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olup Said Emre (Molla Sadeddin)
tarafından Türkçeye çevrilmiştir.58 Hamiye Duran tarafından hazırlanan neşirde
ise Said Emre’nin Hünkâr’ın eserini tercüme ettiği bilgisi yer almaktadır.59 Ancak Gölpınarlı’nın hazırladığı Velayetname’nin 1995 yılındaki baskısında, tıpkıbasım için kullanılan mensur nüshada böyle bir bilgi yoktur. Aksine, Said için
gerçekçi nefesler söylediği, Hacı Bektaş’ın velayetleri ve kerametlerini bir araya getirerek Türkçe bir kitap meydana getirdiği ve bunun isminin Velayetname
53
54
55
56
57
58
59

Coşan, Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî, 48.
Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, 174.
Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, 67-69.
Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, 311.
Macit, Manzum Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnâmesi Üzerine Bir İnceleme, 143.
Gölpınarlı, Vilâyet-nâme-Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 61; Duran ve Gümüşoğlu, Hünkâr Hacı
Bektaş Velî Velayetnamesi, 597.
Hamiye Duran, Velâyetnâme, Hacı Bektâş-ı Veli, 481.
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olduğu şeklinde bilgi vardır.60 Yine Çalışmamıza konu olan Ali Nihanî
Velayetnamesi’nde yer alan şu beyitlerde, Makalat’ın aslının Farsça olduğu ve
Said Emre (Molla Sadeddin) tarafından tercüme edildiği bilgisi yer almaktadır.
Sa¡µd’iñ gün gün efzûn oldu ≠ev…i
Kemâl-i i≠diyâdı buldu şev…i
ªuhûr etdi niçe türlü √a…âyı…
Açıldı niçe esrâr-ı da…âyı…
Anıñ tercemesidir hem Ma…âlât
Ki Farsµ idi ol ¡ayn-ı kemâlât (4597-4599)
Genel olarak Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğu kabul edilen Makalat değişik
yazarlar tarafından yayınlanmıştır. Esad Coşan,61 Abdurrahman Güzel,62 Ali
Yılmaz vd.,63 Aziz Yalçın64 ve İsmail Kaygusuz65 bunlardan öne çıkan isimlerdir.
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b. Şerh-i Besmele (Besmele Tefsiri)
Tek nüshası Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 3536 no’da Makalat ile birlikte
kayıtlı olan Besmele Tefsiri, H. 827/M. 1423 senesinde Cafer b. Hasan tarafından istinsah edilmiş 30 varaklık bir risaledir. Eserin Hacı Bektaş’ın
Makalat’ı ile birlikte istinsah edilmiş olması ve Makalat üslubuna benzemesi,
Hamiye Duran’a bu şerhin Hacı Bektaş’a ait olduğunu düşündürmüştür.66 Ancak Ahmet Yaşar Ocak bu durumu şu ifadelerle eleştirmiştir:
“Kitabü’l-Fevâid, Fâtiha Tefsiri ve yakın bir geçmişte yine hiçbir bilimsel kritik metodu uygulanmadan, sırf Makalât ile aynı cild içinde bulunuyor diye, metinde bir tek defa Hacı Bektaş-ı Veli’nin adı geçmediği
gibi, onu ima eden en ufak bir kelime dahi bulunmadığı halde ona atfen
yayımlanan Şerh-i Besmele vb. risâlelerin de Hacı Bektaş-ı Veli’ye aidiyeti çok şüphelidir.”67

Ayet, hadis ve temsilî hikâyelerle Besmelenin hikmetlerinin anlatıldığı eser,
Rüştü Şardağ68 ve Hamiye Duran69 tarafından iki kez yayınlanmıştır.
60
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Velayetname, Konya Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi, Nu: 195, Vr.: 142b-103a.
Coşan, Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî, 2013.
Abdurrahman Güzel, Hacı Bektaş Velî ve Makâlât, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Makâlât, (Haz.: Ali Yılmaz vd.) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara
2013.
Aziz Yalçın, Yorum ve Açıklamalarla Makalat-ı Hacı Bektaş Veli, Derin Yayınları, İstanbul 2010.
Hacı Bektaş Veli, Makâlât, (Haz.: İsmail Kaygusuz), Demos Yayınları, İstanbul 2011.
Hamiye Duran, Besmele Tefsiri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007, 29-30.
Ocak, Türk Sufîliğine Bakışlar, 174.
Rüştü Şardağ, Besmele Tefsiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
Duran, Besmele Tefsiri, 2007.
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c. Fatiha Tefsiri
Bu eserin varlığından ilk kez Fuad Köprülü söz etmiştir. Köprülü Anadolu’da
İslamiyet adlı makalesinde, Baha Said Bey’den rivayetle esere ait nüshanın
yanan Tire Kütüphanesinde olduğunu belirtmiştir.70
Yakın döneme kadar varlığı bilinen fakat herhangi bir nüshası tespit edilemeyen bu eser, Hüseyin Özcan tarafından önce İngiltere’de British Museum
Library’de daha sonra da Süleymaniye Kütüphanesi’nde tespit edilerek yayınlanmıştır. Hüseyin Özcan, Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserleri arasında gösterilen
Fatiha Tefsiri’ni günümüz harflerine aktarmış, söz konusu iki nüshanın farklılıklarını göstererek transkribe edilen Fatiha Tefsiri’ni, Hacı Bektaş-ı Veli’nin
bir başka eseri olan Besmele Tefsiri ile benzerliklerine dikkat çekmiştir.71
Hüseyin Özcan bu konuda; “Besmele Tefsiri ile Fatiha Tefsiri’nde kullanılan
metot, üsluptaki benzerlikler ile ortak kelime ve cümleler bize her iki eserin
müellifinin aynı olduğu kanaatini vermektedir.”72 şeklinde görüş bildirmiştir.
Eser, ayrıca Baki Yaşa Altınok tarafından da Süleymaniye Kütüphanesi nüshası esas alınarak yayınlanmıştır.73
ç. Şathiyye
İki sayfa kadar olan bu eserin varlığından ilk kez Abdülbaki Gölpınarlı haber
vermiştir. Gölpınarlı’ya göre XIII. Yüzyılın dil özelliklerini taşıyan ve Türkçe
yazılan bu risale, Barak Baba’nın şathiyesiyle büyük benzerlikler göstermektedir. Söz konusu eser H. 1091/M. 1680 yılında Hurufî ve Nakşî bir zât olan
Enverî tarafından Türkçe olarak Tuhfetü’s-salikin adı altında mensur olarak
şerh edilmiştir.74
d. Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimat-ı Ayniyye
Eserin, İstanbul Belediye Kütüphanesi Osman Nuri Ergün Yazmaları bölümünde 948/1 numarada ve İran İslam Cumhuriyeti İslam Şûra Meclisi 1 nolu
kütüphanede 3452 numarada olmak üzere iki nüshası vardır.75 Aslı Farsça olan
eser, tıpkıbasımıyla birlikte ilk kez Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma
Merkezi tarafından yayınlanmıştır.76 Yine, Shahram Bahadori Gharache’nin
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Franz Babinger ve Fuad Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, 105.
Hüseyin Özcan, “Hacı Bektaş Veli’nin Fatiha Tefsiri”, Milli Folklor, Vol. 10, No. 80, Dec. 2008, 39-53;
Hüseyin Özcan, Fatiha Tefsiri-Hacı Bektaş Veli, Horasan Yayınları, İstanbul 2008.
Özcan, Fatiha Tefsiri-Hacı Bektaş Veli, 19.
Baki Yaşa Altınok vd., Hacı Bektaş Velî Külliyatı, Gazi Üniversitesi Yayınları, 2010.
Gölpınarlı, “Bektaş, Hacı Bektaş-ı Veli”, 33.
Ali Kozan, “Hacı Bektaş Veli’ye İzafe Edilen Bir Eser: Emanet-i Hazreti Pir”, Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 67, 2013, 15-38.
Alemdar Yalçın, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma
Merkezi Yayınları, Ankara 2004.
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Farsçadan Türkçeye bire bir çevirdiği Makalat-ı Gaybiyye, matbu nüshasının
tıpkıbasımı ile birlikte Vaktidolu tarafından hazırlanarak, Can Yayınları/Ali
Adil Atalay serisinden Makalat adıyla yayınlanmıştır.77
e. Hadis-i Erbain Şerhi
Varlığı ilk kez Abdulbaki Gölpınarlı tarafından haber verilmiştir. Hacı Bektaş’a
ait olduğu iddia edilen Fatiha Tefsiri ile birlikte Hüseyin Özcan tarafından
British Museum Library’de eserin bir nüshası bulunmuş, bu nüsha Nurgül
Özcan tarafından transkribe edilerek yayınlanmıştır.78
Özcan, on dokuz varaktan oluşan Hadis-i Erbain’in bulunduğu yazma eserin
başında: “Sultân el-Hacı Bektâşu’l-Horasânî rahmetullâhi aleyh ol dîn çerağı, îmân nurınun bağı, erenlerün turağı, şöyle beyan kılur kim” ifadesinden
hareketle eserin Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğunu belirtmiştir.79
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f. Emanet-i Hazret-i Pir (Hacı Bektaş-ı Veli’nin Nasihatleri)
Hacıbektaş İlçesi Halk Kütüphanesi 29 numarada kayıtlı nüshada, Dedemoğlu
tarafından yazılan Akaid-i Tarikat’ın ardından “Hacı Bektaş’ın Emanetleri”
başlığı altında bazı nasihat ve tavsiyeler kayıtlıdır.80 Yine İstanbul Arkeoloji
Kütüphanesi 891 numarada kayıtlı Mecmuatü’r-Resail içinde eksik Hacı Bektaş Nasayıhı olduğu bilgisini veren Esad Coşan bu nasihatlerin Hacı Bektaş-ı
Veli’ye aitliğinin tespitinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.81
g. Kitabü’l-Fevaid
Farsça yazılmış öğüt nitelikli bir eserdir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
Türkçe Yazmalar Bölümü 55 no’da kayıtlı bu eserin başında Hacı Bektaş-ı
Veli’ye ait olduğu, onun tarafından yazıldığı ve Fevaid isminin onun tarafından verildiği belirtilmekte, ancak eserin muhtevası üçüncü bir şahıs ağzıyla
anlatılmaktadır. İçerik bakımından Makalat ile benzerlikler taşımakla birlikte,
Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra yaşamış bazı kimselerin de sözleri yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde yer alan nüsha Türkçeye tercüme
edilerek yayınlanmıştır.82
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Makalat, Hünkâr Bektaş-ı Veli, (Çev.: Shahram Bahadori Gharache), (Haz.: Vaktidolu), Can Yayınları,
İstanbul 2013.
Nurgül Özcan, “Hacı Bektaş Velî’nin Hadis-i Erbaîn Adlı Eseri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî
Araştırma Dergisi, 64, 2012, 77-96; Nurgül Özcan, Kırk Hadis (Hadis-i Erbaîn), Fatih Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2010.
Özcan, “Hacı Bektaş Velî’nin Hadis-i Erbaîn Adlı Eseri”, 81.
Makâlât, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, (Haz.: Yılmaz vd.), 18.
Coşan, Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî, 46.
Hazreti Hünkâr Hacı Bektaşı Veli’nin Vasiyetnamesi (Kitâbu’l-Fevâîd), (Haz.: İ.Ö.), Dizerkonca Matbaası, İstanbul 1959; Hacı Bektaş Veli, Fevaid-Yararlı Öğütler, (Haz.: Baki Öz), Demos Yayınları, İstanbul
2011.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

ğ. Üssü’l-Hakika
Bedri Noyan, Ali Naci Baykal Dedebaba’nın kendisine yazdığı bir mektupta,
Hacı Bektaş Veli hazretlerine ait Üssü’l Hakika adlı bir yapıttan bahsettiğini
belirterek, söz konusu eserden Mevlana ile ilgili bir pasaj aktarmıştır.83
h. Hurdename
Bedri Noyan, Girit Kandiye Horasanlı Ali Baba Dergahına bağlı bir zat tarafından yazılmış Erkan adlı bir yazmada, “İkrâr’ın Şartları” başlığı altında
“Elhac Bektaş Veli Hurdenamesi’nde buyurur ki” şeklinde bir ifadenin yazılı
olduğunu ancak böyle bir esere tesadüf etmediği gibi başka eserlerde de adının geçmediği bilgisini vermiştir.84 Ancak söz konusu eser elde yoktur.85
Belirtilen eserler dışında doğruluğu henüz tespit edilemeyen ve Hacı Bektaş-ı
Veli’ye isnat edilen bazı eserler daha vardır. Özellikle, Bektaşîler arasında
söylenegelen ve Hacı Bektaş, Bektaş ve Şirî mahlaslarını taşıyan şiirler ve bu
şiirlerin yer aldığı eserler zaman zaman Hacı Bektaş’a atfedilmiştir. Abdülbaki Gölpınarlı bu konuda, Hacı Bektaş mahlasını taşıyan şiirlerin, Hacı Bektaş-ı
Veli’ye ait olmasına ihtimal olmadığını, dil yapısı itibariyle XIII. yüzyılda
yazılması mümkün olmayan şiirlerin, 1544’te çelebilik makamına geçen ve
1580 tarihinde ölen, Zehrnuş Yusuf Balı oğlu Bektaş Çelebi’ye ait olabileceğini belirtmektedir.86
Bu eserlerin yanında bazı araştırmacıların, değişik şair ve yazarlar tarafından
yazılan ve müellifleri belli olan Velayetname’yi dahi Hacı Bektaş-ı Veli’nin
bizzat kendi eseriymiş gibi algıladığı görülmektedir. Hatta zaman zaman Velayetname ile Makalat’ın bilgi verilirken karıştırıldığına da rastlanılmaktadır.
Oysa mevcut çalışmalar ışığında artık, Velayetname-i Hacı Bektaş ve
Menakıb-ı Hacı Bektaş türündeki eserlerin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin ölümünden
çok sonraları yazılan menkıbevi eserler olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş-ı
Veli, günümüzde de geçerliliğini koruyan öğretisi ve düşünceleri ile sevilmiş
ve yüceltilmiştir. Söz konusu söylence ve anlatımların, ona duyulan bu büyük
sevginin bir ifadesinin ürünü olduğu göz ardı edilmemelidir.
Kanaatimize göre, Velayetname örneğinde olduğu gibi, söz konusu eserler, en
başından bugüne kadar sevilip takip edilen bir şahıs olan Hacı Bektaş’ın yaşamı, öğretisi, düşünceleri ile ilgili rivayetlerden yola çıkarak meydana getirilen
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Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, I, Ardıç Yayınları, Ankara 1998, 96.
Noyan, Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik, 94.
Bayram Ali Çetinkaya, “Bir Anadolu Ereni Hacı Bektaş-ı Veli: Hayatı, Eserleri ve İnsan Anlayışı”,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, Sivas 1999, 345-356.
Abdülbaki Gölpınarlı, Alevî-Bektâşî Nefesleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, ty., 11.

27

S E D AT K A R D A Ş

eserlerdir. Söz konusu eserlerin Hacı Bektaş-ı Veli’den söz ediyor olması,
eserlerin ona ait olduğuna değil, onun bu eserlere ilham verdiği ve eserlerde
referans olarak alındığına işaret eder.
Eldeki mevcut bilgilerden, zikredilen eserlerin Hacı Bektaş-ı Veli’nin kaleminden çıkmış olduğunu söylemek sağlıklı görünmemektedir. En azından eldeki bilgiler buna delil için yeterli değildir. Bununla birlikte, söz konusu döneme ait yazılı kaynak yetersizliği, söz konusu eserlerin bu alandaki belirsizliklerin giderilmesi ve bilinmeyenlerin ortaya çıkarılması için bu eserlerin son
derece ehemmiyetli olduğu da başka bir gerçeği yansıtmaktadır.
B. Otman Baba Velayetnamesi
Otman Baba Velayetnamesi, Otman Baba’nın dervişlerinden Göçek (Küçük)
Abdal tarafından, Otman Baba’nın vefatından 5 yıl sonra Hicri 888 (Miladi
1483) yılında kaleme alınmıştır. Müellifinin ve yazım tarihinin belli olması
yönüyle Otman Baba Velayetnamesi diğer velayetnamelerden ayrılmaktadır.87

28

Otman Baba XV. yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş, Anadolu ve Balkanların fethine katılmış bir gazi-derviştir. Onun hayatı hakkındaki bilgiler
daha çok menkıbelere dayanır. Otman Baba Velayetnamesi’nde bildirilen rivayetlere göre Otman Baba, H. 780/M. 1378-79’da doğmuş, H. 833/M. 1402
yılında Timur’la beraber Anadolu’ya gelmiş bir velidir. Asıl adı Hüsam Şah
olup, Otman Baba lakabıyla şöhret kazanmıştır. Velayetnamede bildirildiğine
göre, Otman Baba H. 883/M. 1478’de Recep ayının sekizinci günü seher vaktinde ölmüştür. Bulgaristan’daki Tekkesi, devrinde ve daha sonra en önemli
Bektaşî tekkelerinden biri hâline gelmiştir. Bektaşî zümreleri onu kendilerinden saymışlar ve büyük bir veli olarak nefeslerinde dile getirmişlerdir.88
Otman Baba Velayetnamesi’nin iki nüshası vardır. Eserin nüshalarından birisi
Cebeci Halk Kütüphanesinde 495 numarada kayıtlıyken daha sonra Milli Kütüphaneye devredilmiştir. Bu nüsha oldukça geç tarihlerde kopya edilmiştir.
Hasan Fehmi, yazdığı ilk tanıtma yazısındaki nüshanın Hacıbektaş
Kütüphanesi’nin meydan evine ait kısmı içinde bulunduğunu söyler. Bu nüsha
da daha sonra Milli Kütüphaneye devredilmiştir. Eser iki kez yayınlanmıştır.89
Ayrıca Yunus Yalçın da eser üzerine Yüksek Lisans Tezi hazırlamıştır.90
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Haşim Şahin, “Otman Baba”, DİA, İstanbul 2007, XXXIV, 6-8.
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, 44-45.
Filiz Kılıç, Mustafa Arslan ve Tuncay Bülbül, Otman Baba Velayetnamesi, Grafiker Ofset, Ankara 2007;
Hakkı Saygı, Otman Baba ve Velayetnamesi, Saygı Yayınları, İstanbul 1996.
Yunus Yalçın, Türk Edebiyatında Velâyetnâmeler ve Otman Baba Velâyetnâmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
Kayseri 2008.
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C. Demir Baba Velayetnamesi
XV. yüzyılın sonlarında doğup XVI. yüzyılın ortalarında ya da son çeyreğinde
öldüğü düşünülen Demir Baba, Anadolu’dan gelip Osmanlı’nın Balkan fetihlerine katılan Kalenderi dervişlerinden olup, Otman Baba’nın yol evladı ve
onun halifesi Akyazılı Sultan’ın halifesidir.91
XVII. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Demir Baba Velayetnamesi’nde
Balkanlardaki Alevilik-Bektaşîlik inancının temsilcilerinden Demir Baba’nın
hayatı anlatılmaktadır. Demir Baba’nın hayatı ele alınırken anne ve babasının
tanışmaları, Demir Baba’nın doğması, postnişinliğe gelişi, gösterdiği kerametler, seyahate merak salışı ve tekkeden ayrılışı ve bunun yanında, Demir
Baba’nın Bulgaristan Aleviliğine olan etki ve katkılarına yer verilmiştir.
Demir Baba Velayetnamesi Hakkı Saygın, Bedri Noyan ve Filiz Kılıç-Tuncay
Bülbül tarafından üç kez yayınlanmıştır.92 Bedri Noyan, eserin Nazilli’de bulunan H. 1239/M. 1823-1824 tarihli nüshasını yeni harflere aktararak yayınlamış; Hakkı Saygı da menkıbenin Dulova nüshasını genel hatlarıyla günümüz
Türkçesine çevirmiştir. Filiz Kılıç ve Tuncay Bülbül ise söz konusu eserin
tenkitli metnini yayına hazırlamışlardır.
Ç. Abdal Musa Velayetnamesi
Horasan’dan gelerek, Azerbaycan’ın Hoy bölgesine yerleşmiş Türkmen boyuna mensup bir aileden olan Abdal Musa, Ahmed Yesevi mensubu Horasan
erenlerinden biridir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin önde gelen dervişlerinden ve onun
Anadolu’daki temsilcilerindendir. İkinci Pir olarak tanınır. Hacı Bektaş
Dergâhındaki on iki hizmet postundan Ayakçı Postu Abdal Musa’nındır. Abdal Musa’nın babasının adı Hasan Gazi ya da Seyyid Hasan olarak anılır. Dedesi Haydar Ata, Hacı Bektaş Veli’nin amcasıdır. Bu yolla yakın akraba olmaktadırlar. Kaynaklarda, 14. yüzyılda yaşadığı ve Osmanlıların Bursa’yı
fethi yıllarında Orhan Bey’in askerleriyle savaşlara katıldığı ve büyük yararlıklar gösterdiği belirtilmiştir.93
Abdal Musa Velayetnamesi, Abdal Musa’nın Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatından sonra ortaya çıkması, inkârcıların Abdal Musa’yı sevmedikleri için başlarına pek çok felaketler gelmesi, ancak daha sonra münkirlerin Abdal Musa’nın
velayet sahibi biri olduğunu anlamaları üzerine ondan af dilemeleri, onun
91
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Bedri Noyan, Demir Baba Vilâyetnamesi, Can Yayınları, İstanbul 1976, 17-18.
Noyan, Demir Baba Vilâyetnamesi; Hakkı Saygı, Demir Baba Velâyetnamesi, İstanbul, 1997; Filiz Kılıç
ve Tuncay Bülbül, Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin), Grafiker Yayınları, Ankara
2011.
Orhan F. Köprülü, “Abdal Musa”, DİA, İstanbul 1988, I, 64-65.
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kâfirlere karşı çeşitli kerametler göstermesi, dağların taşların yürümesi, durması, Rodos’a Rodos çomağını atması, kısa ağaçların uzatılması, tarihi şahsiyetlerle münasebetleri gibi kerametleri ihtiva eder.94
Eser Abdurrahman Güzel95 ve Adil Ali Atalay96 tarafından iki kez yayınlanmıştır. Ayrıca 1630’da Veli Baba tarafından çoğaltılan “Hâza Kitâb-ı Abdal
Mûsâ, Velâyet-nâme-i Sultân Abdal Mûsâ” adlı orijinal nüsha Sadeddin Nüzhed Ergun tarafından “Türk Şairleri”nde neşredilmiştir.97
D. Kaygusuz Abdal Menakıpnamesi
Alevi-Bektaşî edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Kaygusuz Abdal’ın
hayatı hakkındaki bilgilerin çoğu ölümünden muhtemelen bir buçuk asır sonra
kaleme alınan ve yazarı bilinmeyen menakıpnamesi, eserleri ve Bektaşî menkıbelerindeki bazı ipuçlarından hareket ederek yapılan yorumlara dayanmaktadır. Buna göre, Kaygusuz Abdal, XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. 1341’den sonra doğduğu tahmin edilmektedir. Alaiye Sancağı beyi Hüsameddin Mahmud’un oğludur. Asıl adı Alaeddin Gaybî olup “Kaygusuz Abdal” mahlasıyla şöhret bulmuştur.98
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Eserleri arasında; Divan, Gülistan, Mesnevi-i Baba Kaygusuz, Gevhername,
Minbername, Budalaname, Kitab-ı Miglate, Vücudname, Sarayname ve Dilgüşa sayılmaktadır. 99
Kim tarafından yazıldığı bilinmeyen Kaygusuz Abdal Menakıpnamesi ise,
Kaygusuz Abdal’ın vefatından sonra sevenleri tarafından, onun hayatı etrafında teşekkül eden sözlü ve yazılı rivayetlerden meydana getirilmiştir.
Menakıpname’de, Kaygusuz Abdal’ın ailesi, çocukluğu, tahsili ve yetişmesi,
Abdal Musa’ya intisabı, mahlas alışı, şeyhinden icazet alışı, Mısır’a gidişi,
Hacca gidişi, dönüşü, seyahatleri gibi hayatının önemli bölümleri yer almaktadır.100
Söz konusu eser, Abdurrahman Güzel tarafından, şahsi kütüphanesinde bulunan nüsha, İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emiri Bölümü 797 numaradaki
nüsha ile Rıza Nur nüshaları “edisyon-kritik” yöntemiyle yayınlanmıştır.101
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E. Veli Baba Menakıpnamesi
Elde bulunan Veli Baba Menakıpnamesi ile Isparta-Senirkent’in 3 km kuzeyindeki Uluğbey kasabasında bulunan Veli Baba Türbesi şeceresinden alınan
bilgilere göre; Veli Baba, Miladi Ağustos 1533’de Uluğbey’de doğmuştur.
Dedesinin adı Veliyüddin Gazi, babasının adı Hüseyin Veli (Seyyid Hüseyin
Gazi), annesinin adı ise Hatice Sultan’dır. Veli Baba’nın gerçek adı Hüseyin’dir.
Bu bilgilere göre Veli Baba Sultan XVI. ve XVII. yüzyıllarda yaşamış bir kişidir.102
Veli Baba Menakıpnamesi, daha öncekilerden her bakımdan farklı olup Balkan Bektaşîliğinin tipik karakteristiklerini yansıtan bir eserdir. Bu eserdeki
bazı kerametleri anlatan menkıbelerle birlikte, eserde bahis konusu edilen
şahsiyetler, Veli Baba ve dedesi Seyyid Veliyyüddin Gazi de dâhil olmak üzere, artık olağanüstü değil, daha gerçekçi tipler olarak tasvir edilmiştir. Eserin
önemli bir bölümü, peygamberlerin kıssalarına, İslam tarihine ve özellikle On
İki İmam menkıbelerine yer vermektedir. Daha sonra dedesi Seyyid Veliyyüddin Gazi’nin yaptığı gazalar anlatılmaktadır. Diğer kısımları ise Veli Baba’nın
gösterdiği kerametleri nakleder. Daha önceki menakıpnameler tam anlamıyla
klâsik heterodoks çizgiyi yansıtmakla beraber, Veli Baba Menakıpnamesi’nde
Sünnî çizgiye bir yakınlık göze çarpar.103
Eser üzerine tek çalışma Bedri Noyan tarafından yapılmıştır.104
F. Sultan Şucaeddin Velayetnamesi
Sultan Şucaeddin, XV. yüzyılda Anadolu’da etkili olmuş Kalenderî şeyhlerinden biridir. Sultan Şucaeddin hakkında yeterli bilgi kaynağı yoktur. Hayatı
hakkında bilgi veren kaynaklarda da birbirini yalanlayan bilgiler bulunmaktadır. Onun hayatı hakkındaki bilgilere vefatından sonra yazılan velayetnamesinden ulaşılmaktadır.
Menkıbevî hayatını anlatan velayetnamesinde “Sultan Varlığı”, olarak zikredilen Şucaeddin Baba’nın doğum ve ölüm tarihleri konusunda kesin kayıtlar
yoktur. Velayetnamede Sultan Şücaeddin’in hayatı, kerametleri ve yaşadığı
döneme ait ipuçları bulmak mümkündür. Eserde geçen kişi isimlerinden hareketle velayetnamenin XV. yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilmektedir. Ahmet Yaşar Ocak, söz konusu esere ait nüshaların diline bakarak, eserin XV.
yüzyıla ait olduğunu, II. Murad’ın adı geçtiği yerlerde kendisinden yaşayan
102
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Sedat Özdemir, Bektaşi Velâyetnâmelerinde Maddi Kültür, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2009, 30.
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, 50-51.
Bedri Noyan, Veli Baba Menakıbnamesi, (İkinci Baskı), Can Yayınları, İstanbul 1996.
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biri olarak bahsedildiğine ve Fatih’in hiç anılmadığına istinaden, 1421-1450
tarihleri arasında kaleme alındığını söylemektedir.105
Yine Orhan Köprülü’nün, eserin yazarının bilinmediğini, belki şeyhin müritlerinden biri tarafından yazılmış olabileceğini iddia ettiğini söyleyen Ahmet
Yaşar Ocak, metin içindeki bir beyitte yazarın adının açık bir şekilde Esirî
olarak geçtiğini belirtmektedir.106
Sultan Şucaeddin Velayetnamesi, Sultan Şucaeddin’in menkıbelerini içeren
çoğunluğu mensur, bir kısmı manzum olan hikâyelerden oluşmaktadır. Bu
hikâyeler birbirinden bağımsızdır.107 Eser Orhan Köprülü tarafından bilim
dünyasına tanıtılmıştır.108 Şükrü Elçin, eserin Hacıbektaş Kütüphanesi’nde
bulunan nüshasının metnini yayımlamıştır.109 Transkripsiyonlu metni ise Yağmur Say tarafından yayınlanmıştır.110
G. Piri Baba Velayetnamesi
XV. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Piri Baba’nın yaşamı ve tarihsel kişiliği
ile ilgili, ayrıntılı bilgilere sahip değiliz. Piri Baba ile ilgili bilgileri, iki farklı
kaynaktan öğrenmekteyiz. Bunların ilki, Piri Baba Velayetnamesi, diğeri de
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan bilgi ve rivayetlerdir.
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Evliya Çelebi, Merzifon’da Piri Baba türbesine uğradığını, onun Hoca Ahmed
Yesevi’nin izniyle Anadolu’ya gelip Merzifon’a yerleştiğini, ara sıra hamamlarda yatan ilahî meczup biri olduğunu belirterek Piri Baba’nın pek çok menkıbesinin olduğunu yazmaktadır.111 Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilerden hareketle Fuad Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde Piri
Baba’dan Pir Dede diye söz ederek Hoca Ahmed Yesevi’nin Anadolu’ya gönderilen halifelerinden olduğunu kabul etmektedir.112 Abdizade Hüseyin Hüsameddin Amasya Tarihi adlı eserinde, Piri Baba’yı Horasanlı olarak tanıtmakta
ve Piri Baba’nın H. 868/M. 1464 tarihinde Merzifon’da bir zaviye yaptırdığını ifade etmektedir.113
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, 43.
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, 43.
Özdemir, 29.
Orhan Köprülü, “Velâyetname-i Sultan Şücâüddin”, Türkiyat Mecmuası, XVII, İstanbul 1972.
Şükrü Elçin, “Bir Şeyh Şücâüddin Baba Velâyetnâmesi”, Türk Kültürü Araştırmaları, XXII/1-2, Ankara 1984.
Yağmur Say, Kalenderi, Alevi ve Bektaşi Kültünde Önemli Bir Alp-Eren Gazi: Şücâ’eddîn Velî (Sultan
Varlığı) ve Velâyetnâmesi, Eskişehir Valiliği Yay., Ankara 2010.
Evliya Çelebi, Seyahatname, (Haz.: Seyit Ali Kahraman vd.), I/II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011,
206.
Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 73.
Abdi-zâde H. Hüsameddin. Amasya Tarihi, I, (Haz.: Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş), Amasya Belediyesi
Kültür Yayınları, Ankara 1986, 326-327.
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Piri Baba Velayetnamesi’ne göre ise, Piri Baba Merzifon’un Narince köyünden olup yedi sekiz yaşlarında bir çocuk iken annesi onu Merzifon’a götürüp
bir yamakçının yanına çırak olarak verir. Annesi, Gülbahar Sultan’dır. Küçük
yaştan itibaren ibadet ehli ve keramet sahibi bir eren olarak yetişir. Öyle ki,
öğle namazlarını Kâbe’de kılar ve tekrar gelip sanatı ile meşgul olurdu.114
Piri Baba Velayetnamesi, Piri Baba’nın müritlerinden biri olan Şamluoğlu
Hoca İbrahim adında bir kişi tarafından, XVI. yüzyıl başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen 18 varaklık el yazması bir eserdir. Orijinal nüshası, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine bölümünde 1313 numarada kayıtlıdır.115
Söz konusu eser, Piri Baba’nın veliliğini, menkıbevi hayatını ve menkıbelerini ele almaktadır. Eser, Muzaffer Doğanbaş tarafından günümüz Türkçesine
çevrilerek makale şeklinde yayınlanmıştır.116
Ğ. Koyun Baba Velayetnamesi
Kalenderî bir derviş olup, XV. yüzyılda Osmancık’ta yaşadığı bilinen Koyun
Baba hakkındaki bilgiler, muhtemelen XVI. yüzyılda yazıya geçirilen
Velayetname-i Koyun Baba adlı yazarı belli olmayan esere dayanmaktadır.117
Velayetname-i Koyun Baba’ya göre Horasan’da doğmuş olan Koyun Baba’nın
soyu Hz. Ali evlâtlarından sekizinci imam Ali Rıza’ya dayanmaktadır. Eserde
Seyyid Ali adıyla zikredilen Koyun Baba, Horasan’da vaktinin çoğunu ibadetle
ve halkın dertlerine çare aramakla geçirirken bir gece rüyasında Hz. Peygamber’i
görür ve onun emriyle hacca gider. Medine ve Kerbela’yı ziyaret ettikten sonra
irşat vazifesiyle Anadolu’ya gönderilir. Evliya Çelebi, Horasan’dan Anadolu’ya
gelirken yaptığı yolculuk esnasında her yirmi dört saatte bir koyun gibi melediği için kendisine Koyun Baba lakabının verildiğini söyler.118
Koyun Baba Velayetnamesi’nin elde bulunan nüshaları üzerinde, çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde Zeki Gürel’in beş menakıpnameyi
bir araya getirip Latin harflerine aktararak yayınladığı çalışması dikkat çekmektedir.119 Diğer bir çalışma da eser üzerinde Harun Bayraktutar’ın yaptığı
lisans tezidir. Bu çalışma 43 varaktan oluşan ve Çorum il Halk Kütüphanesi’nin
1217 numarada kayıtlı olan menakıpname üzerinedir.120 Hacı Yılmaz da,
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Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, XIII/41, Bahar 2007, 161-182.
Doğanbaş, “Pîrî Baba Velayetnamesi”, 164-165.
Doğanbaş, “Pîrî Baba Velayetnamesi”, 2007.
Ocak, Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, 46.
Haşim Şahin, “Koyun Baba”, DİA, Ankara 2002, XXVI, 229-230.
Zeki Gürel, Koyun Baba, Yörtürk Yörük Vakfı Yayınları, Ankara 2000.
Harun Bayraktutar, Menâkıb-ı Koyunbaba, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Çorum, 1999.
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Çorum’dan Attilla Alpay tarafından Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş Veli Araştırma Merkezi’ne hediye edilen nüshayı makale olarak yayınlamıştır.121 Eser ile ilgili son çalışma Alevi-Bektaşî Klasikleri serisinden çıkan
Koyun Baba Velayetnamesi adlı kitaptır.122
H. Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi
Kızıldeli olarak da bilinen Seyyid Ali Sultan, Rumeli’nin fethine önemli katkılar yapmış ve aynı zamanda Dimetoka’ya yerleşerek burada bir dergâh tesis
etmiş bir velidir. Seyyid Ali Sultan hakkında bilgi veren kaynak sayısı oldukça
azdır. Bu konuda, onun menkıbelerini içeren ve günümüze yazılı hâlde ulaşabilen velayetnamesi hemen hemen tek kaynak durumundadır.123
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“Esas itibariyle Velayetname, Kızıldeli’ye izafe edilen keramet kıssalarının
uzunca bir süre dilden dile aktarılarak toplumun ortak belleği ve muhayyilesinde geliştikten sonra bir kişi tarafından yazıya aktarılmış şeklidir.”124 Seyyid
Ali Sultan Velayetnamesi’nin yazarının, içindeki manzumelerden birinde adının geçmesi sebebiyle Cezbi mahlaslı bir şair olduğu düşünülmüştür.125 Ahmet
Yaşar Ocak, eserin dili ve üslubundan hareketle XV. yüzyılda yahut XVI. yüzyılın ilk yarısında kaleme alındığını, bu itibarla şimdilik, XVII. yüzyılın sonlarıyla XVIII. yüzyılın başlarında yaşayan Cezbi’nin ilk yazar olamayacağı,
belki sonradan bazı manzumeler ilâve ederek eseri yeniden kaleme alan kişi
olabileceğini ifade etmiştir.126
Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi üzerine başta Rıza Yıldırım olmak üzere birçok makale yazılmakla beraber, eser ilk kez Bedri Noyan tarafından neşredilmiştir.127 Eser üzerine çeşitli makaleler yazan Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan
Velayetnamesi’ni ayrıntılarıyla ele alıp incelemiş, esere ait nüshaları mukayese ederek, eserin Ankara nüshasının transkripsiyonunu ve tıpkıbasımını da
ekleyerek yayınlamıştır.128
I. Hacım Sultan Velayetnamesi
Kolu Açık Hacım Sultan, Bektaşî kültüründe önemli yere sahip zatlardan birisidir. Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’ne göre Hacı Bektaş’ın halifelerinden
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olan Hacım Sultan hakkında bilinenler velayetnamelerindeki bilgiler çerçevesindedir. Buna göre, asıl adı Recep iken Hacım Sultan diye tanınmış, Hacı
Bektaş Veli de ona “Kolu Açık” unvanı verdikten sonra “Kolu Açık Hacım
Sultan” diye meşhur olmuştur. İmam Nakî’nin oğlu Hüseyin’in soyundan olduğu, bazı kaynaklara göre de Hünkâr Hacı Bektaş’ın akrabası olup onunla
birlikte Anadolu’ya geldiği ifade edilmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli vefat ettikten
sonra Uşak ilinin Susuz mahalline gelip yerleşmiş ve burada tekke açmıştır.
Mezarının Sandıklı’nın Susuz mevkiinde olduğu belirtilmiştir.129
Hacım Sultan Velayetnamesi’nin müellifi hakkında bilgi yoktur. Ancak, eserin
Hacım Sultan’ın müritlerinden Derviş Burhan tarafından oluşturulduğu şeklinde bilgi verilmiştir. Velayetnamenin baş kısımlarının Hacı Bektaş-ı Veli
Velayetnamesi’nden alındığı bellidir.130
Hacım Sultan Velayetnamesi’nin ilk neşri Rudolf Tschudi tarafından 1914 yılında Berlin’de yapılmıştır.131 Tufan Gündüz ise Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde bulunan nüshanın metnini makale olarak yayınlamıştır.132 Son
olarak Salih Gülerer 2012 yılında eser üzerine doktora tezi hazırlamış133 ve bu
çalışmasını 2014’te kitap olarak yayınlamıştır.134
İ. Seyyid Kalender Veli Velayetnamesi
Seyyid Kalender Veli, Hz. Muhammed’in 5. göbekten torunu olan İmam Muhammed Bakır’ın neslinden gelmektedir. Babası Seyyid Siyami Faki, Horasan
pirlerindendir. Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevî Hazretleri’nin işaretleriyle
Anadolu’ya göç etmişlerdir. Seyyid Kalender Veli’nin geçmişten günümüze
gelen bir velayetnamesi yoktur. Haydar Teberoğlu, Seyyid Kalender Veli’ye
halen kalben bağlı Ankara ili, Çubuk ilçesindeki alevi köylerinde yaptığı derlemeleri bir araya getirerek derleme bir velayetname oluşturmuştur. Haydar
Teberoğlu halk arasında anlatıla gelen Kalender Veli ile ilgili menkıbevi bilgileri günümüz Türkçesi ile kaleme almıştır.135
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Velayetname ve menakıpname kültürünün günümüzdeki etkisi ve geçerliliğinin en dikkat çekici örneklerinden olan Kalender Veli Velayetnamesi hakkında
yayımlanan tek eser Haydar Teberoğlu tarafından derlenen ve 1998 yılında
Ankara’da yayınlanan “Seyyid Kalender Veli Velayetnamesi” isimli eserdir.136
Söz konusu çalışma, hem bilimsel metot hem de tarihi bilgiler açısından yanlışlarla doludur. Seyyid Kalender Veli Velayetnamesi ile ilgili tenkitli bir çalışma henüz yapılmamıştır.
J. Seyyid Mehemmed Abdal Velayetnamesi
Geçmişten günümüze gelen bir velayetnamesi olmayıp sonradan hakkındaki
menkıbeler toplanarak menakıpnamesi oluşturulan başka bir isim de Seyyid
Mehemmed Abdal’dır. Haydar Teberoğlu, Ankara ili, Çubuk ilçesindeki alevi
köylerinde yaptığı derlemeleri bir araya getirerek derleme bir velayetname
oluşturmuştur. Haydar Teberoğlu halk arasında anlatıla gelen Mehemmed Abdal ile ilgili menkıbevi bilgileri günümüz Türkçesi ile kaleme almıştır.137
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Seyyid Mehemmed Abdal Velayetnamesi’nde anlatılanlara göre Seyyid Mehemmed Abdal, doğum tarihi bilinmemekle beraber Horasan ilinin bugün
Azerbaycan sınırları içinde kalan Hoy Kasabası’nda dünyaya gelmiştir. Babası Seyyid Hasan Gazi Hazretleri’dir. Mehemmed Abdal, Abdal Musa’nın “Abdal” mahlaslı 6 kardeşinden en büyüğü olup Hacı Bektaş-ı Veli’nin amcasının
oğludur.138
K. Seyyid Hacı Ali Turabi Veli Velayetnamesi
Seyyid Hacı Ali Turabi Veli, Çankırı ve Çubuk yöresinin İslamlaşmasında
önemli etkisi olan erenlerden biridir. Bugün Şabanözü-Mart köyü sınırları
içinde mezarı bulunan ve her yıl adına anma etkinlikleri düzenlenen Hacı Ali
Turabi Baba’nın XIII. yüzyılda yasadığı ve Hz. Peygamber’in soyundan gelen
bir seyit olduğu kabul edilmektedir.139
Seyyid Hacı Ali Turabi Veli’nin de tıpkı Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Mehemmed Abdal gibi geçmişten günümüze gelen bir velayetnamesi yoktur.
Haydar Teberoğlu, diğer iki Bektaşî ereninde olduğu gibi Seyyid Hacı Ali
Turabi Veli konulu eserinde de Turabi Veli’ye hâlen kalben bağlı Ankara Çubuk ilçesindeki alevi köylerinde yaptığı derlemeleri bir araya getirerek bir velayetname oluşturmuştur.140
136
137
138
139
140

Haydar Teberoğlu, Horasan Pirlerinden Alperen S. Kalender Velî Velâyetnâmesi, Kale Ofset, Ankara
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L. Menakıb-ı Mevlana
Değişik zamanlarda, şairi ve yazarı bilinen veya bilinmeyen, manzum ve
mensur olmak üzere Mevlana için menakıpname türünde birçok eser yazılmıştır. Bunlardan birisi de, Feridun b. Ahmed-i Sipehsalar’ın Risalesi141 ve
Ahmed Eflakî’nin Menakıbu’l-arifin adlı eserlerinin muhtasar olarak Lokmanî
Dede (ö. 925/1519) tarafından H. 910/M. 1504 yılında Menakıb-ı Mevlana
ismiyle manzum mesnevî şeklinde yapılmış Türkçe tercümesidir. Lokmanî
Dede, eseri iki yıllık bir çalışma sonunda H. 910/M. 1504 yılında tamamlamıştır. Eser, Lokmanî Dede tarafından İstanbul’a götürülerek İkinci Bayezid
(1448–1512)’a takdim edilmiştir.
Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Bölümü, 3457 numaradaki nüshası esas alınarak ve yine aynı kütüphanenin Hacı Mahmud Efendi bölümündeki, 4415 ve 48 numaradaki nüshalarıyla karşılaştırılması Halil Ersoylu tarafından yapılarak orijinal metinle birlikte yayımlanmıştır.142
M. Akhisarlı Şeyh İsa Menakıpnamesi
Tam adı Şeyh İsa Mecdüddin Akhisari Saruhani olan Şeyh İsa, 9 Muharrem
851/1447-1448 Perşembe gecesi Akhisar kasabasında doğmuştur. Babası
Şüca Halife, dedesi ise Taşgun Efendi’dir. Şeyh İsa seksen yedi yıl ömür sürüp
elli beş yıl hilafet seccadesinde oturmuştur.143
Elde bulunan ve oğlu İlyas b. İsa tarafından telif edilen menakıpnamede, Şeyh
İsa Hazretleri’nin hayat hikâyesine, çocukluğundan Bayramiyye Tarikatı’na
intisabına, yolculuklarına, başından geçen menkıbelere yer verilmiştir. Ayrıca
eserde yer yer tarihi olaylara da işaret edilmiştir. Özellikle Şeyh İsa’nın Osmanoğulları ile ilgili yorumları dikkat çekicidir.144
Şeyh İsa Menakıpnamesi, Sezai Küçük ve Ramazan Muslu tarafından yayına
hazırlanmıştır.145
N. Menakıb-ı Akşemseddin
Hacı Bayram-ı Veli’nin halifesi, Fatih’in hocası, devrinin tanınmış bir mutasavvıfı, alim, tabip ve şair olan Akşemseddin’in Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla şöhret bul141
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Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2011.
Lokmanî Dede, Menâkıb-ı Mevlâna, (Haz.: Halil Ersoylu), TDK Yayınları, Ankara 2001.
İlyâs İbn-i İsa Akhisârî, Akhisarlı Şeyh Îsâ Menâkıbnâmesi XVI. Yüzyıl, (Haz.: Sezai Küçük ve Ramazan Muslu), Aşiyan Yayınları, Sakarya 2003, 3.
İlyâs İbn-i İsa Akhisârî, 13.
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muştur. Hicri 792 Miladi 1390 yılında Şam’da doğmuştur.146 Menakıpname’sine göre Akşemseddin H. 863 yılı Rebiü’l-ahir ayının sonunda (M. Şubat 1459)
Göynükte vefat etmiştir. Türbesi halen ziyaretgâhtır. Halifelerinden Abdürrahim Karahisari’nin 865’te (1460-61) Mahmud Paşa adına kaleme aldığı
Vahdetname’nin başında yer alan bir beytine göre, Akşemseddin’in bu tarihten önce vefat etmiş olduğu açıkça anlaşıldığından, menakıpnamesindeki vefat tarihinin doğruluğuna hükmedilmiştir. Nitekim bugün türbe kapısı üzerinde bulunan inşa kitabesi de Hicri 863 yılı Rebiü’l-ahir ayını göstermekte ve bu
bilgiyi doğrulamaktadır.147
Emir Hüseyin Enisi tarafından kaleme alınan; bilgin, mutasavvıf, şair ve Osmanlı kültür tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Akşemseddin’in hayatını, menkıbelerini ve tasavvufi görüşlerini konu alan Menakıb-ı Akşemseddin
adlı yazma eser, farklı nüshaları dikkate alınarak transkripsiyonlu metni ve
günümüz Türkçesine çevrilmiş hali ile birlikte Bilal Aktan ve Mustafa Güneş
tarafından yayınlanmıştır.148
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O. Menakıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan
Osmanlı tarihinde özellikle adının karıştığı isyanla anılan ve propagandasını
yaptığı iddia edilen düşünceleriyle etkisi günümüze kadar gelen Şeyh Bedreddin (ö.1420) hakkında dönem ve sonraki asır kaynaklarında pek çok bilgi bulunmaktadır. Hayatı hakkında malumat veren kaynaklardan biri de menakıpnamelerdir.
Şeyh Bedreddin’le ilgili ilk menakıpname torunu Hafız Halil tarafından kaleme alınan ve Abdülbaki Gölpınarlı-İsmet Sungurbey tarafından neşredilen
eserdir.149 Bu konuda diğer bir menakıpname ise, onun daha çok Mısır’daki
tasavvuf macerasını aktaran bir risâledir. Menakıb-ı Bedreddin Sultan adlı
risâlede Şeyh Bedreddin’e izafe edilen kerametler de yer almaktadır. Kütüphanelerde bu risâlenin iki farklı nüshası tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Milli
Kütüphane’de, diğeri ise Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer almaktadır. Şeyh
Bedreddin’in hayatına dair yukarıda adı geçen iki yazma eser nüsha kritiğine
tabi tutulup orijinal nüsha tespiti de yapılarak, Ali Kozan ve Sevil Akyol tarafından makale olarak yayınlanmıştır.150
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Orhan F. Köprülü ve Mustafa Uzun, “Akşemseddin”, DİA, İstanbul 1989, II, 299-302; Emir Hüseyin
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Emir Hüseyin Enîsi, Menâkıb-ı Akşemseddin, (Haz.: Bilal Aktan ve Mustafa Güneş), H Yayınları Ankara 2011.
Halil b. İsmail b. Şeyh Bedreddin, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Menâkıbı, (Nşr.: Abdülbaki
Gölpınarlı ve İsmet Sungurbey), Eti Yayınevi, İstanbul 1967.
Ali Kozan ve Sevil Akyol, “Şeyh Bedreddin’in Menkıbevî Hayatına Dair Bilinmeyen Bir Eser:
Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin Sultan”, Tarih Okulu, İlkbahar-Yaz 2013, XIV, 75-112.
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Ö. Menakıb-ı Şeyh San’an (San’anî) Sultan
Şeyh-i San’an yahut Şeyh-i San’anî olarak bilinen Ebubekr Abdürrezzak b.
Hemmam b. Nafî de âlim ve muhaddislerin meşhurlarından olup Yemen
San’alıdır. Tarihi kişiliği tam olarak bilinmemekle birlikte, Hicri 126 (Miladi
743) yılında doğup H. 211 (M. 826) tarihinde vefat ettiği belirtilmiştir.151
Mekkede bulunan Şeyh-i San’an adlı ünlü bir bilgenin Rum ülkesine gelmesi,
burada âşık olduğu Hristiyan kızın peşine düşerek dininden vazgeçmesi, domuz çobanlığı yapması karşılığında sevgilisi ile evlenmesi ve bu uğurda pek
çok eziyetlere katlanan Şeyh-i San’an’ın tekrar İslam’ı kabul ederek Mekke’ye
geri dönüşünün ele alındığı kıssası, divan şiirinde sık kullanılan bir mazmun
olarak yer almasının yanında, dini-tasavvufi nitelik taşıyan bir hikâye olarak
mesnevilere de konu olmuştur.
Bu kıssa ilk olarak Attar’ın Mantıku’t-tayr eseri, daha sonra da Gülşehrî’nin
Mantıku’t-tayr’ı ve Nevaî’nin Lisanu’t-tayr eserindeki hikâyelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan başka XIII. yy’da Ahmedî adlı birisi bu
kıssayı anlatan bir mesnevi yazmış, Mostarlı Hasan Ziyai’nin Kıssa-i Şeyh
Abdürrezzak mesnevisi ise, bu konuyu anlatan eserler içinde Şeyh-i San’an
kıssasının müstakil bir mesnevi olarak ele alındığı bir eserdir.152
Yine bu kıssayı ele alan ve muhtemelen XVIII. Yüzyılın başlarında III. Ahmet
döneminde yazılan, müstensihi ve müellifi belli olmayan 477 beyitlik bir eser
olan Menakıb-ı Şeyh-i San’an adlı bir eser vardır. Mustafa Güneş tarafından,
eserin tek nüshası konumunda olan Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü, 1939 numaradaki yazma önce tıpkıbasımı ile birlikte Latin harflerine
aktarılmış,153 daha sonra transkripsiyonlu metin ve günümüz Türkçesine çevirisi ile birlikte yayınlanmıştır.154
P. Menakıb-ı Eşrefzade
Kadiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf ve şair olan Eşrefoğlu Rumî’nin asıl adı Abdullah, babasının adı Ahmed Eşref’tir. Menakıb-ı
Eşrefzade nüshasının arkasında yer alan başka küçük bir menakıpnamede doğum tarihi H. 779 (M. 1377) olarak kaydedilmiştir. Aynı esere göre H. 874/M
1469-70 tarihinde muhtemelen 100 yaşlarında İznik’te vefat eder ve daha sonraları camiye çevrilen dergâhın hazîresine defnedilir. Kaynaklarda vefat tarihi
hususunda farklı görüşler bulunmakla beraber türbedeki kitabesinde yazılı
151
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Mustafa Güneş, Menâkıb-ı Şeyh San’ânî, H Yayınları, İstanbul 2010, 6.
Güneş, Menâkıb-ı Şeyh San’ânî, 5-6.
Mustafa Güneş, Menâkıb-ı Şeyh San’ânî, H Yayınları, İstanbul 2010.
Mustafa Güneş, Menâkıb-ı Şeyh San’ân, Eğitim Akademi Yayınları, Konya 2011.
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olduğu söylenen “Eşrefzade azm-i cinan eyledi” mısraının gösterdiği 874 tarihi diğerlerinden daha doğru kabul edilmiştir.155
Kadiriler arasında Abdülkadir-i Geylanî’den sonra tarikatın ikinci piri sayılan
Eşrefoğlu Rumî daha hayatta iken büyük bir veli olarak kabul edilmiştir. Bunun neticesinde Eşrefoğlu Rumî hakkında Abdullah Veliyyüddin Bursevî’nin
kaleme aldığı Menakıb-ı Eşrefzade ile başlayan menakıpname yazma geleneği meydana gelmiştir.
Menakıb-ı Eşrefzade adını taşıyan ve Abdullah Veliyyüddin Bursevî tarafından kaleme alınan eser, Kadiriyye tarikatının ikinci piri kabul edilen Eşrefoğlu Rumî’nin menkıbevi hayatı ve bir kısım kerametleriyle, kendisinden sonra
şeyhlik makamına geçen tarikat büyüklerinin menkıbelerini ihtiva etmektedir.
Eser Abdullah Uçman tarafından yayınlanmıştır.156
R. Menakıb-ı Hünerveran
Bir tür Hattatlar tezkiresi olarak kabul edebileceğimiz bu eserin yazarı Gelibolulu Mustafa Ali’dir. Ali Efendi Menakıb-ı Hünerveran’ı Bağdat Hazinesi
Defterdarlığı sırasında H. 995/M. 1687 yılında yazmıştır.
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Eserin kaynakları, Ali’nin Menakıb-ı Hünerveran’ın girişinde açıkladığına
göre Irak hattatlarından Yezdli Kutbeddin Muhammed’in Risale-i
Kutbiyye’si, Osmanlı Sarayının görevli kâtiplerinden Abdullah Kırımi’nin
verdiği sözlü bilgiler, özellikle üçüncü bölüm için Ali Şir Nevayi’nin
Mecalisü’n-Nefayis’i ve Devletşah Semerkandî’nin Devletşah Tezkiresi’dir.
Yine eserin girişinde açıklandığı üzere, Risale-i Kutbiyye elli hattat hakkında bilgiyi ihtiva etmektedir ve Ali Efendi’nin hatırlatması üzerine Kutbeddin Muhammed Yezdî tarafından yazılmıştır. Menakıb-ı Hünerveran, bu kitabın çok daha genişletilmiş halidir. Bir giriş, beş bölüm ve bir sonuçtan
meydana gelmiştir. Girişte yazının gereğine ayet, hadis, kelam-ı kibar ve
bilgelerin sözlerinden örnekler verilerek değinilmiş, yazı araç ve gereçlerinden, ilk yazı yazanlardan söz edilmiştir. Birinci bölümde, aralarında Dört
Halife’nin de bulunduğu vahiy kâtipliği yapmış 27 sahabe anılmıştır. İkinci
bölüm “Altı kalem” ile “Yedi üstad”a ayrılmıştır. Üçüncü bölüm, kitabın en
büyük kısmı olup nestalik yazanlar tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde çep, divani, siyakat yazanlar, Beşinci bölümde katıcılar, tezhipçi, tasvirci, ciltçilerle zerefşan ve vassal ustaları yer almıştır. Sonuç bölümünde ise tanınmış
155
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Abdullah Veliyyüddîn Bursevî, Menâkıb-ı Eşrefzâde (Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri), (Haz.: Abdullah Uçman), Kitabevi, İstanbul 2009, XIV; A. Necla Pekolcay-Abdullah Uçman, “Eşrefoğlu Rûmî”,
DİA, İstanbul 1995, XI, 480-428.
Abdullah Veliyyüddîn Bursevî, Menâkıb-ı Eşrefzâde (Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri), (Haz.: Abdullah Uçman), Kitabevi, İstanbul 2009.
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hattat adlarına bir daha değinilmiş, bir manzume ile Vassal Kalender
Çavuş’la ilgili bilgi verilmiştir.157
Menakıb-ı Hünerveran’ın ilk tenkitli baskısı İbnülemin Mahmud Kemal İnal
tarafından hazırlanarak 1926 yılında neşredilmiştir.158 Eser daha sonra Müjgan
Cunbur tarafından 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları’ndan159,
2012 yılında da Büyüyen Ay yayınlarından bastırılmıştır.160
S. Hallac-ı Mansur Menakıpnamesi (Mansurname)
XIV. yüzyılın sonlarıyla XV. yüzyıl başlarında yaşadığı düşünülen Niyazî-i
Kadim tarafından yazılmış olup, Hallac-ı Mansur’un hayatını ve kerametlerini anlatan Menakıpname-i Hallac-ı Mansur (Mansurname) adlı bu eser umumi bir sufiler tezkiresi olan Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l-Evliya’sından hareketle Türkçe manzum olarak yazılmış müstakil bir menakıpnamedir.
Eser, Niyazî-i Mısrî’ye (ö. 1105/1694), Ahmed-i Daî’ye (ö. 824/1421) ve
Müridî-i Aydınî’ye atfedilmiştir. Ancak Mustafa Tatcı, Vasfi Mahir Kocatürk
ve Agâh Sırrı Levend’in görüşlerinden hareketle, Mansurname müellifinin,
şuara tezkirelerinde geçen Niyazî mahlaslı on şairden, Yıldırım Bayezid devrinde yaşamış olan Derviş Niyazî veya Niyazî-i Kadim adıyla anılan şair olduğunu belirtmiştir.161
İlk defa taşbaskı olarak Mansûr-ı Bağdâdî (İstanbul 1261), ardından Mansûr-ı
Bağdâdî’nin Vukūât-ı Meşhûresini Mübeyyin Manzûme (İstanbul 1288) adıyla
basılan eser Mustafa Tatcı tarafından bir incelemeyle birlikte yayımlanmıştır.162
Ş. Menakıb-ı Veliyyatü’n-Nisa (Kadın Evliya Menkıbeleri)
Emine Cavide Hanım tarafından yazılan Menakıb-ı Veliyyatü’n-Nisa adlı
yazma eserde, otuz bir tanesi Rabiatü’l-Adeviyye’ye ait olmak üzere yaklaşık kırk beş menkıbe yer almaktadır. Eserde ayrıca bu kadın evliya hakkında
kısa bilgilere de yer verilmektedir. Kadın evliyaların tamamına ait menkıbe
örnekleri eserde mevcut değildir. Menakıb-ı Veliyyatü’n-Nisa’da her veliden
birkaç cümle ile bahsedilip, onunla ilgili bir kıssa/menkıbeye yer verilmiştir.
Bu özellikleri nedeniyle söz konusu eser menakıpname ya da tezkiretü’l157
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Baskı), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2012.
Mustafa Tatcı, “Mansurnâme”, DİA, Ankara 2003, XXVIII, 17.
Niyâzî-i Kadîm, Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi, (Haz.: Mustafa Tatcı), H Yayınları, İstanbul 2008.
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evliya tanımlamasının dışında tutularak menkıbe mecmuası olarak değerlendirilmiştir.163
XVIII. yüzyılda yazıldığı düşünülen ve biri taş baskı diğeri yazma eser iki
nüshası tespit edilebilen bu eser Bekir Şişman tarafından, transkripsiyonlu
metin, sadeleştirilmiş hali ve tıpkıbasımı ile birlikte yayınlanmıştır.164
T. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî Menkıbeleri
Son dönem Osmanlı ulemasının önemlilerinden birisi de XIX. yüzyılda yaşamış ve günümüz dünyasına da etkileri bulunan Ahmet Ziyaeddin
Gümüşhanevî’dir. Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevî’ye atfedilen menkıbeler
müritlerinden Mustafa Fevzi Efendi tarafından manzum olarak bir araya getirilmiştir. Bu menkıbeler evliya tezkirelerinde anlatılan hikâyelerle benzerlikler göstermektedir. 1895 yılında, yani Gümüşhanevî’nin vefatından iki sene
sonra üstelik çok yakınında bulunmuş Mustafa Fevzi Efendi tarafından yazılmış olan Menakıb-ı Ziyaiyye onu çok önemli bir bilgi kaynağı haline getirmektedir.
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Eski harfli baskıları olan eser Tahir Hafızoğlu tarafından “Ahmed Ziyaüddin
Gümüşhanevî Menkıbeleri” adıyla günümüz Türkçesine çevrilmiş ve İnsan
yayınları tarafından 2010 yılında İstanbul’da basılmıştır. Eseri baskıya hazırlayan Hafızoğlu’nun belirttiğine göre yayında 1324 tarihli harekeli Osmanlıca
baskı esas alınmıştır.165
Bu eser dışında Gümüşhanevî’nin önde gelen halifelerinden Oflu Yusuf Şevki
Efendi’ye ait “Risâletün fî menâkıbı eş-Şeyh el-Hâc Ahmed Ziyâeddin elGümüşhânevî kuddise sirruh” başlıklı menakıp, kendi kütüphanesindeki bir
defterde, istinsah ettiği diğer eserler arasında bulunmuştur. Rika hatla yazılmış olup muhtemelen müellif nüshası olup başka bir nüshası da bulunmayan
bu eser Hür Mahmut Yücer tarafından eski ve yeni harflerle makale olarak
yayınlanmıştır.166
U. Menakıb-ı Seyyid Ali Semerkandî
Tasavvuf erbabından olup Anadolu’ya gelerek halkı irşat edenlerden birisi de
İçel’in Gülnar ilçesi Zeyne Kasabasında medfun Şeyh Alaeddin Ali b. Yahya
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es-Semerkandî (ö. H. 860/M. 1456)’dir. Şeyh Ali Semerkandî hakkında mevcut kaynaklarda pek bilgi yoktur. Onun hakkındaki en geniş bilgileri hakkında yazılmış menakıpnamelerde bulabilmekteyiz. Bu menakıpnameler aynı
konuyu ihtiva eden ve birbirini tamamlayan üç ayrı kısımdan meydana gelmektedir.167
Eserin müellifi Seyyid Nizam, Farsça Cami’u’l-menakıb adlı bir kitab ile
Şeyh Şehabeddin-i Hindî’nin bir araya getirmiş olduğu yüz menkıbelik bir
kitab gördüğünü, bu eserlerdeki menkıbelerin Şeyh Ali Semerkandî’nin gizli
hallerini, açık tavırlarını ve rızaya uygun işlerini ihtiva ettiğini, bunları inceleyip içlerinden yirmi dört tanesini seçip tercüme ettiğini belirtmiştir.168
İsmail Hakkı Mercan, söz konusu eser hakkında doktora tezi hazırlamış169 ve
daha sonra bunu kitap olarak bastırmıştır.170
Ü. Menakıb-ı Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmanî
Anadolu Selçukluları devrinin en ünlü şair ve mutasavvıflarından olan Şeyh
Evhadü’d-din Hamid el-Kirmanî, XIII. asrın başından itibaren Anadolu’da
yayılmaya başlamış, güçlü siyasî, fikrî ve dinî (tasavvufî) bir oluşum olan
“Evhadiyye” hareketini başlatan kişidir. Ahi Evran’nın kayın pederi olan Şeyh
Evhadü’d-din Hamid el-Kirmanî (635/1237) adına Muhammed es-Sivasî tarafından kaleme alınan Menakıb-ı Şeyh Evhadü’d-din-i Kirmanî adlı eser
Anadolu’da yazılmış meşayih menakıpnamelerinin ilkidir.
Söz konusu eser, 1204-1234 yılları arasında Anadolu’da faaliyet gösteren
Türkmen şeyh Evhadü’d-din Hamid el-Kirmanî’nin hayat hikâyesini ve faaliyetlerini anlatan bir eserdir. Sivas’a yerleşmiş olan Evhadü’d-din’in halifelerinden Tiflisli Şeyh Şemsü’d-din Ömer’in oğlu Muhammed el-Alai tarafından
derleme suretiyle telif edilmiştir.171
Eser üzerine İsmail Hakkı Mercan Yüksek Lisans Tezi hazırlamıştır.172 Mikail
Bayram da eseri günümüz Türkçesine aktararak yayınlamıştır.173
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Tahlil ve Tenkidi, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1996.
Seyyid Nizam, Şeyh Alâeddin Ali es-Semerkandî ve Menâkıb-nâmesi, (2. Baskı), (Haz.: İsmail Hakkı
Mercan), Berikan Yayınevi, Ankara 2011.
Muhammed el-Alâî, Şeyh Evhadü’d-din Hamid el Kirmanî ve Menâkıb-nâmesi, (Tercüme ve Araştırma: Mikail Bayram), Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya 2008, 114.
İsmail Hakkı Mercan, Menâkıb-Nâme-i Şeyh Evhadeddin Kirmânî, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1990.
Muhammed el-Alâî, Şeyh Evhadü’d-din Hamid el Kirmanî ve Menâkıb-nâmesi, (Tercüme ve Araştırma: Mikail Bayram), Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya 2008.
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V. Menakıb-ı Abdülkadir Geylanî (Behcetü’l-Esrar)
Kadiriyye tarikatının kurucusu olan Abdülkadir Geylanî İran’ın Hazar Denizi
kıyısındaki Gilan Eyaleti’nde H. 470/M. 1077 yılında doğmuş, H. 561/M.
1166 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Türbesi buradadır. Muhyiddin, Gavsü’la’zam, Kutb-i Rabbani, Sultanu’l-evliya, Kutb-i a’zam gibi lakapları vardır.
Babası Ebu Salih b. Musa Cengidost’tur. Hazret-i Hasan’ın oğlu Hasan-ı
Müsenna’nın oğlu Abdullah’ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı
Ümmü’l-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylanî, hem seyyit
hem şeriftir.174
Daha hayatta iken kendisinden birçok keramet nakledilerek kişiliği tam manasıyla menkıbeleştirilmiş, gerçek kimliği ise önemini yitirmiş ve unutulmuştur.
Şeyh Nureddin Ebû’l-Hasan tarafından Arapça olarak yazılan Behcetü’l-esrar
adlı eser de Abdülkadir Geylanî’nin menkıbelerini ihtiva eden bir eserdir.
Söz konusu eser, Kadiriyye’nin Halisiyye kolunun kurucusu Şeyh Abdurrahman Halis Kerkükî tarafından ilk defa Türkçeye çevrilmiş ve Mustafa Necati
Ak tarafından sadeleştirmesi yapılmıştır.175 Eser son olarak Menakıb-ı Abdülkadir Geylanî, Behcetü’l Esrâr adıyla yeniden baskıya hazırlanmıştır.176
Y. Tacü’l-Arifin Es-Seyyid Ebu’l-Vefa Menakıpnamesi
44

Vefaiyye tarikatının kurucusu olan Tacü’l-Arifin es-Seyyid Ebu’l-Vefa elBağdadî’nin (ö. 1026/d. 1107) hayatı hakkında çok sayıda menakıpname kaleme alındığı bilinmektedir. Seyyid Ebu’l-Vefa el-Bağdadî’nin hayatına dair
mevcut en önemli kaynak Şihabüddin Ebu’l-Huda Ahmed b. Abdülmu’nim
eş-Şebrisi el-Vasıt’ın Miladi 1371 yılında yazdığı Tezkiretü’l-Muttakin ve
Tabsıratu’l-Muktedin isimli iki ciltlik Arapça menakıpnamesidir. Bu eser,
XVI. Asırda yaşamış Zeyniyye şeyhlerinden birisi olan Seyyid Velayet’in isteği üzerine tek cilt halinde özetlenerek Menâkıb-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ adıyla
Türkçeye tercüme edilmiştir.177
Menâkıb-ı Seyyid Ebu’l-Vefâ adlı eser, Dursun Gümüşoğlu tarafından, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Murad Buhari kataloğu 257 numaradaki nüshası esas alınarak, diğer üç nüsha ile aralarındaki farkları tespit edilerek tıpkıbasımı ile birlikte yayınlanmıştır.178
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Süleyman Uludağ, “Abdülkadir-i Geylani”, DİA, İstanbul 1988, I, 234-239.
Mustafa Necati Ak, Behcetü’l-Esrâr, Hilal Yayınları, Ankara 1962.
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Haşim Şahin, “Selçuklu ve Erken Osmanlı Döneminde Vefâiyye Tarikatı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş
Velî Araştırma Dergisi, 70, 2014, 39-54.
Dursun Gümüşoğlu, Tâcü’l arifîn Es-Seyyid Ebu’l-Vefâ Menâkıbnâmesi, Can Yayınları, İstanbul 2006.
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Z. Regayibü’l Menakıb (Sadreddin Konevî’nin Menkıbeleri)
Sadreddin Konevî’nin menkıbelerini içeren Regayibü’l-Menakıb, XVI. Asırda yaşamış şahsiyetlerden biri olan Şeyh Musa es-Sadrî tarafından kaleme
alınmıştır. Mevlevî olan Musa es-Sadrî’nin eserin müellifi mi mütercimi mi
olduğu tartışmalı bir konudur. Ahmet Yaşar Ocak adı geçen kişinin eseri Farsçadan tercüme ettiğini belirtmiştir.179 Buna karşılık eseri yayına hazırlayan M.
Emin Agar, Musa es-Sadrî’nin o dönemde meşhur olan kitaplardan tercümeler
yaparak eseri meydana getirdiğini ifade etmiştir.180
X. Bayramiye Tarikatı Menakıbı
Bayramiye tarikatı ile ilgili bilgiler içeren eser, söz konusu tarikat için orijinal
bir kaynak niteliğindedir. Diğer menakıpname kitaplarının aksine birden fazla
kişinin kerametlerini ele alan eserde Hacı Bayram Veli ve halifeleri; Akşemseddin, Şeyh İbrahim, Şeyh Kasım Efendi, Şeyh İsa Efendi, Şeyh Hüsam
Efendi, Şeyh Bahri Efendi, Şeyh Ali Efendi, Fatıma-i Menemeniyye’nin menkıbeleri yer almaktadır. Menakıpnamede kadın bir şeyhe yer verilmesi onu
benzer eserlerden ayıran bir özelliktir.
Biri kadın olmak üzere toplam dokuz şeyhin kerametlerini sırasıyla anlatan
eserde otuzdan fazla menkıbeye yer verilmiştir. Manzum ve mensur karışık
olarak yazılan eserin, ne zaman yazıldığı ve müellifi veya müstensihi hakkında bilgi yoktur. Eserin metni Zehra Hamarat tarafından tıpkıbasımı ile birlikte
neşredilmiştir.181
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Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (Metodolojik Bir Yaklaşım), 47.
Şeyh Musa Es-Sadrî, Regâyibü’l Menâkıb, Sadreddin Konevî’nin Menkıbeleri, (Haz.: M. Emin Agar),
Anka Yayınları, İstanbul 2002, 13.
Zehra Hamarat, Bayramiye Tarikatı Menakıbı, Hacı Bayram Veli ve Halifeleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2015.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ŞAİRİN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ

1.1. ALİ NİHANÎ (d. 1838?-ö. 1909)
1.1.1. Hayatı
XIX. yüzyılda yaşamış olan şairin asıl adı Ali, mahlası Nihânî’dir. Yozgat’ta
yaşayan ve Bardakçılar namıyla tanınan bir ailedendir.182 Şair evli olup eşinin
adı Hafize Hanım’dır.183 Ali Nihanî, aynı zamanda Yozgatlı halk şairi
Meftunî’nin de amcasıdır.184 Yazmış olduğu Velayetname nüshalarındaki ketebe kayıtlarında yer alan “Ali Nihanî b. Mehmed Tevfik Yozgadî” künyesinden
Yozgatlı Mehmed Tevfik adlı birinin oğlu olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda doğum tarihine ait bir bilgi yoktur. Ancak, Ali Nihanî’nin 71 yaşındayken
Hicri 1324 senesinde Hacıbektaş’ta vefat ettiği bilgisinden185 hareketle onun
Miladi 1838 yılında doğduğu söylenebilir.
Nihanî, ilk tahsilini memleketi Yozgat’ta tamamladıktan sonra medrese tahsili
için İstanbul’a gitmiş ve medrese tahsilini orada bitirmiştir.186 Ali Nihanî, dönemin Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı Postnişini Feyzullah Efendi (ö. 1879)’nin davetine uyarak İstanbul’dan Hacı Bektaş’a gelmiş ve dergâhta rüştiye muallimliği
yapmıştır.187 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir belgeye göre, şair Hacıbektaş’taki dergâhta bulunan mekteb-i rüştiyeye Hicri 17 Rebî’ü’l-evvel 1294, Miladi 1 Nisan 1877 tarihinde 215 kuruş maaş karşılığında muallim-i sani olarak
tayin edilmiştir.188 Buradaki öğrencileri arasında dergâhın şeyhi Feyzullah
Efendi’nin kendisinden sonra şeyh olacak çocukları Ahmed Cemaleddin Çelebi
(1862-1921) ve Veliyeddin Hürrem Çelebi (1868-1940) ile yine tanınmış halk
182
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Ali Baki, Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5300, vr. 158a.
BOA, ŞD. 1094/62.
Mahmut Işıtman, “Aşık Meftuni ve Aşık Nihanî”, Bozok Dergisi, Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği, Ankara 1992, 12, 12.
Işıtman, 385.
Işıtman, 12.
Muhsin Gül, Şeyh Cemaleddin Efendinin Aşığı Halk Ozanı Sıdkî Baba Hayatı ve Şiirleri, Kadıoğlu
Matbaası, Ankara 1984, 9; Orhan Kurtoğlu, “Ali Nihânî’nin Manzum Hacı Bektâş-ı Velî Velâyetnâmesi
ve Velâyetnâmedeki Hacı Bektâş-ı Velî Medhiyeleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma
Dergisi, 57, 2011, 32.
BOA, MF.MKT. 46/156.
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şairlerinden Sıdkî Baba (Pervane) (1865-1928) da vardır.189 Ali Nihanî söz konusu görevinden Rumi 21 Kanunusani 1318, Miladi 22 Ocak 1903 tarihinde
emekliğe ayrılmış, vefatından sonra eşi Hafize Hanım’ın Ankara Vilayet-i
Celîlesi’ne yazdığı arzuhal üzerine eşine 42 Kuruş maaş bağlanmıştır.190
Ali Nihanî’nin ölüm tarihi hakkında farklı bilgiler bulunmaktadır. Mahmut
Iştıman’a göre, Hacı Bektaş-ı Veli’ye olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle
Hacıbektaş’a yerleşen Nihanî, 1324 yılında 71 yaşında bu beldede vefat etmiştir.191 Söz konusu tarih araştırmacılar tarafından Hicri olarak algılanmış,
bu sebeple Miladi 1906 senesi şairin ölüm tarihi olarak kabul edilmiştir. Ancak bu tarih Rumi olarak kabul edildiğinde şairin Miladi 1908-1909 yılında
vefat ettiği görülecektir. Nitekim Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir vesikaya göre Ali Nihanî Efendi, Rumi 21 Kanunuevvel 1324, yani Miladi 3 Ocak
1909 tarihinde vefat etmiştir.192
Sıdkî Baba, Ali Nihanî’nin dergâhtaki talebelerinden olup manzum velayetnamenin müstensihlerinden Ali Baki’nin babasıdır. Pervane ve Sıdkî mahlasıyla
şiirler yazmıştır. Asıl adı Zeynel Abidin’dir. Sıdkî Baba, hocası Ali Nihanî’nin
ölümü hakkında üç adet şiir yazmıştır. Aşağıdaki şiirinde Ali Nihanî’nin ölümü hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir:
“Hâcemiz Nihanî dünyadan göçtü
Âh eyledi çarh-i devran ağladı
Yüreklere türlü yareler açdı
Yavruları çok perişan ağladı
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Ecel deryasından doldu bâdeler
Nûş eyledi nice dil âzadeler
Figana başladı Hünkârzadeler
Hazret-i pir kutb-i cihan ağladı
Diledi Hazret-i Mevlâya vuslat
Merkadi nûr ola mekânı cennet
Derûn-i dergâha düştü bir firkat
Şehir halkı cümle insan ağladı
Hâcemiz göksünde var idi yara
Bülbül gibi arz’ ederdi gülzâra
Çok tedavi etti bulmadı çare
Bu derdin elinden Lokman ağladı
189
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Gül, 9; Ali Baki, Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5300, vr. 158a.
BOA, ŞD. 1094/62.
Işıtman, 12.
BOA, ŞD. 1094/62.
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Vâris-i peygamber hasbeten lillah
Himmetine nail eylesin Allah
Göçüne cihandan ol veliyullah
Arş ile kürs kevn ü mekân ağladı
Şeriat şehrinin müftüsü idi
Tarikat mülkünün Mehdisi idi
Âdem safiyullah kendisi idi
Anın için kamu mihman ağladı
Bin üç yüz yirmi iki senesi
Sultan Feyzullah’ın ol sır hâcesi
Saat bir buçukta bayram gecesi
Eyledi canını kurban ağladı
Sıdkî’ya bu gamın halâsı muhal
Kalanlara ömür versin Zülcelâl
Yok iken hüsnünde âsar-i melâl
Seyyid Cemaleddin Sultan ağladı.”193
Şiirde, Ali Nihanî’nin 1322 yılında kurban bayramı gecesi saat bir buçukta
vefat ettiği bilgisi yer almaktadır. Ayrıca, Ali Nihanî’nin birden fazla evlat
sahibi olduğu, göğsündeki bir yaradan rahatsız olup, çok tedavi ettiyse de çare
bulamadığı ve muhtemelen bu rahatsızlığından dolayı öldüğüne dair bilgiler
verilmiştir. 1322 tarihi Hicri olarak kabul edildiğinde Miladi 1904/1905, Rumi
olarak kabul edildiğinde ise Miladi 1906/1907 tarihine denk gelmektedir. Bu
vefat tarihi Ali Nihanî’nin ölümü ile ilgili mevcut diğer tarihlerle örtüşmemektedir.
Sıdkî Baba’nın hocamız diye bahsettiği Ali Nihanî’nin ölümüne yazdığı başka
bir tarih manzumesinde, Nihanî’nin ölümü ile ilgili farklı bir tarih verilmiştir:
“Hazret-i hâce Nihanî emr-i Hakla nâgehân
Nûş edüp câm-i bekayı kıldı terk-i hanüman
Cân ile münkad idi ol şer’-i pâk-i Ahmed’e
Olmuş idi çün dahil-i Ehl-i Beyt-i hanedan
Nef’ha-i Ruhü’l-Kudüs’ten almış idi neş’eler
Nutk-i pâkinden bulurdu mürde diller taze cân
Hazret-i Mevlâ livaü’l-hamdin altında dahi
İltifat-i fahr-i âlem ile kılsın şâdüman
193

Baki Yaşa Altınok, Sıdkî Baba Dîvânı, Sistem Ofset Yayıncılık, Ankara 2013, 86-87.
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Etdi bin üç yüz yiğirmi beşte tarih irtihal
Vaslına kıldı mülâki ol cenâb-i müstean
Aldı nazme hem velâyetnameyi sa’y eyleyip
Şeyhi Feyzullah Efendi himmetiyle bi güman
Çeşm-i im’an ile seyret Sıdkî’ya asarını
Gör ne türlü lü’lü-i ma’nilerdir müsteban”194
Yukarıdaki şiirde, şeyhi Feyzullah Efendi’nin himmetiyle Velayetname’yi kaleme alan Ali Nihanî’nin 1325 yılında vefat ettiği bilgisi yer almaktadır. Sıdkî
Baba’nın bu iki manzumesinde verdiği ölüm tarihleri arasında bir çelişki mevcuttur. Buradaki 1325 tarihi de Hicri olarak kabul edildiğinde Miladi
1907/1908, Rumi olarak kabul edildiğinde ise Miladi 1909/1910 tarihine denk
gelmektedir. Söz konusu tarih Rumi olarak düşünüldüğünde arşivdeki vesikalar ve Mahmut Işıtman’ın verdiği 1909 tarihiyle örtüşmektedir.
Bütün bu bilgilerden hareketle, arşivdeki vesikada yer alan Ali Nihanî’nin
Rumi 21 Kanunievvel 1324 Miladi 3 Ocak 1909 tarihinde vefat ettiği bilgisini
doğru kabul etmek gerektiği kanaatindeyiz.
50

Sıdkî Baba, hocasının vefatı üzerine yazdığı firakname tarzındaki şu manzumesinde ise Nihanî’nin manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi kaleme aldığından söz etmektedir:
“Hazret-i hâce Nihanî fevt ile oldu nihan
Merkadi pür nûr ola, hem menzili dâr-i cinan
Nef’ha-i Ruhü’l-Kudüs’ten olmuş idi feyziyâb
Nutk-i pâkinden bulurdu mürde diller taze cân
Hem ledün dersin Hızırdan almış idi sa’y ile
Hazret-i Musa nebinin izine olup revan
Hacıbektaş-i Velî’nin ol velâyetnamesi
Hâcenin manzumesi hem yadigâri bigüman
Maksadın fazl ü kemalin anlamaksa Sıdkî’ya
Gel velâyet-nâmeye bak gör neler kılmış beyan”195
Ali Nihanî’nin talebesi Sıdkî Baba’nın oğlu olan Ali Baki de, istinsah ettiği
M3 nüshasının sonunda yer alan “Evsâf-ı Ahmed Cemâleddin ve Halife-i Manevisi Sıdkî Baba ve Nâzım-ı Kitâb Ali Nihânî Efendi” başlıklı bölümde, baba194
195

Altınok, Sıdkî Baba Dîvânı, 462-463.
Altınok, Sıdkî Baba Dîvânı, 463.
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sı Sıdkî Baba’nın hayat hikâyesine ve Şeyh Feyzullah Efendi ile oğulları Ahmed Cemaleddin ve Veliyüddin ile olan ilişkilerine değindikten sonra Ali
Nihanî hakkında şu mısraları yazmıştır:196
“Ne ise biz sözümüze gelelim
Maksûdımız nedir anı bilelim
Alur Pervâne’yi ol Şâh-zâdeler
Râh-ı Hakk’da olan ol üftâdeler
Gice Gündüz verirler çün başa baş
Giderler mektebe olup sebak-dâş
Müderris Mektebde çün ol zamanî
Yozgadlı Bardakçı-zâde Nihânî
Ol zamanda ilme talib çok zevât
Gördi andan niceleri tedrîsât”197
Bu mısralardan Ali Nihanî’nin Yozgatlı olduğu ve Bardakçılar diye bilinen
aileden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, öğretmenlik yaptığı ve aralarında
Sıdkî Baba, Ahmed Cemalleddin ile Veliyüddin’in de olduğu pek çok kimseye
ders verdiğini öğreniyoruz.
Ali Baki, yine aynı başlık altında, Ali Nihanî’nin Firdevsî’ye ait Velayetname
adlı eseri nazma çektiğini ve Keşfî’nin Farsça yazdığı Menakıb-ı Murtaza adlı
eseri tercüme ettiğini, bunun yanında daha birçok eseri olduğunu dile getirmiştir:
“Nihânî H’âce’den bir söz açalım
Evsâf-ı pâkin cihâne saçalım
Ol mübârek ârif-i dânâ idi
Aşk bağında bir gül-i ra’nâ idi
Çok kibar bir zât idi ol muhterem
Kendi idi veliyy-ullâh lâ-cerem
Eylemiş aşk ile çün vasf-ı pîri
Velâyet-nâme’dir anın eseri
Tercümesi Menâkıb-ı Murtazâ
Sa’y-i meşkûr Hakk olsun andan rızâ
Daha nice eserleri var mevcûd
Anın sa’y ile bulmuştur çün vücûd
196
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Ali Baki, Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5300, vr. 153b-161a.
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Menâkıb-ı Murtazâvî esâsı
Keşfî yazmış çün lisân-ı Farsî
Tercüme eyler anı çün Nihânî
Şeyh Feyzullâh Çelebi’nin zamanı
Velâyet-nâme de Firdevsî eseri
Velîkin nesr idi anın her yeri
Anı nazm eylemiş H’ace Nihânî
Getürmüş lisana hikmet me’ânî
Kelâmından inci mercân saçılmış
Her sözünden gül-i reyhân açılmış
Lafz-i pâki cana canlar bahş eder
Her sahayif üzre hikmet nakş eder
Habs olub kalmış velîkin ellerde
Yazılub neşr olmış hiç illerde
Tek olarak kalmış elde bu kitâb
Muhibbân olmış bundan feyz-yâb
Hakk bize kıldı nasîb bu kısmeti
Sa’y edüben yazdım işbu sureti
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Kıraat oldıkça işbu layıha
Ruhımıza bahş edeler Fâtiha”198
Ali Nihanî’nin Bektaşî olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcuttur.
Mahmut Işıtman, onun Bektaşî tarikatına mensup olduğunu belirtirken,199 Ali
Tavşancıoğlu onun önceleri ehl-i sünnet mezhebinden olduğu ve sonradan
Bektaşî olduğuna dair bilgiler vermiştir:
“Alî Nihânî’nin, evveliyatta ehl-i sünnet mezhebinden olmasına rağmen sonradan Bektaşî olduğuna dair S. Burhanettin Kapusuzoğlu’dan
şifahen aldığımız bilgiyi, Velâyetnâme’de ortaya koyduğu tavır kısmen
de olsa desteklemektedir. Çünkü eserdeki tavrı ehl-i sünnet itikâdına
tamamen uygundur. Ayrıca aynı eserde, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve
Hz. Osman için yaptığı methiyeler de dikkate değer niteliktedir. Ancak,
bir Bektâşî dergâhına, postnişinin daveti ile gelip muallimlik yapması,
bu konudaki hükmün kesinliğine halel getirmektedir.”200
198
199
200

Ali Baki, Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5300, vr. 160a.
Işıtman, 12.
Ali Tavşancıoğlu, Şu’arâ-yı Bozok Yozgat’ın Kadim Şairleri, Kün Yayıncılık, Yozgat 2011, 113.
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Bize göre ise, Nihanî Bektaşî’dir ve velayetnamesindeki ehl-i sünnet itikadına uygun tavır da ileride değineceğimiz gibi XIX. yüzyılda Bektaşîler
üzerindeki baskılar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerle açıklanabilir.
1.1.2. Sanatı
Ali Nihanî, medrese tahsili almış olması nedeniyle Arapça ve Farsçaya hâkim
olup çevresinde parlak zekâsıyla tanınmış bir şairdir.201 Arapça ve Farsçayı
bilmesi, ayrıca medrese tahsili de almış olması onun Klasik edebiyat anlayışına uygun hareket etmesini sağlamıştır. Bu durum eserlerinde rahatlıkla görülebilmektedir.
5920 beyitten oluşan Velayetname’sinde vezin bakımından oldukça başarılı
olan şair, dil bakımından da eserin mesnevi nazım şekliyle yazılmış asıl kısımlarında gayet sade bir söyleyiş tercih etmiştir. Ancak eser içerisine serpiştirilmiş methiyelerinde almış olduğu medrese eğitiminin ve klasik edebiyat geleneğinin etkisiyle memduhun kimliği ve Bektaşîlik içerisindeki konumuna
bağlı olarak nispeten ağır bir dil kullanmıştır.202
Velayetname’de Arapça ve Farsça unsurlara hâkim olduğu görülen şair, aruz
veznini uygulama noktasında da son derece başarılı olmuştur. Ne var ki Mehmet Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı kitabında Ali
Nihanî’den acemi bir şair olarak söz etmiştir.203
Menakıb-ı Murtazaviyye’nin mukaddime kısmı oldukça süslü bir dille yazılırken eserin asıl kısmında ise Velayetname’de olduğu gibi genel okuyucu gözetilerek daha sade bir üslûp tercih edilmiştir. Mukaddime kısmı ağdalı bir dille
yazılmış olup Arapça-Farsça kelimelerin ve terkiplerin kullanım sıklıkları
göze çarpmaktadır. Eserin, klâsik bir divan veya mesnevî tertibinden pek farkı
yoktur.204
Velayetname’de asıl metinden vezin ve nazım şekli bakımından farklı olarak
Hacı Bektaş-ı Veli ve Seyyid Cemal’i öven musammatlara yer veren şair,
Menakıb-ı Murtazaviyye’de de manzum söyleyişlere başvurmuş ve Hz. Ali ve
Ehl-i beyt’e karşı duyduğu hürmet ve muhabbeti şiirlerle de göstermek istemiştir. Şairin Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman için yazılan methiyeleri de bu yönüyle dikkat çekicidir.
201
202
203
204

Işıtman, 12.
Kurtoğlu, 39.
Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 247.
İsmail Yıldırım, “Bektaşî Şâiri Ali Nihânî Yozgadî ve Menâkıb-ı Murtazaviyye’si”. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4
Spring 2013, 453-461.
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Ali Nihanî, H. 1281/M. 1865 tarihinde, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 9595
numarada kayıtlı olan Velayetname-i Otman Baba adlı eseri de Talik kırması
bir yazı ile istinsah etmiştir.205 Bunun dışında Hacıbektaş’taki dergâhta bulunan mezarlıkta bir mezar taşına da tarih düşmüştür.206 Ayrıca aşağıdaki şiir,
Amasya’da yatan Hamdullah Çelebi’nin türbesini tamir ettiren Sıdkî Baba’nın
isteği üzerine Ali Nihanî tarafından türbeye asılmak üzere yazılmıştır:
“Hacı Bektaş-i Velî’nin nesl-i pâkinden bu zat
Namı Hamdullah Efendi idi bir kudsi simat
Menfi olmuştu Amasiya’da bâ hükm-i kader
Vâsıl oldu rahmete anda eder terk-i hayat
Ravza-i cennet ede kabrin münevver nûr ile
Hâlik-i nûrü’s-semâvat-i cinân-i âliyat
Müşrif olmuştu harâba çün mürur-i vakt ile
Abdî Sıdkî’ya olur tamiri ilham ber sebat
Eyledi tamirine sıdk ile bezl-i makderet
Himmetine nail olup ola nail-i iltifat
Sâ’y edenler bu hususta, sâ’y-i meşkûr olanlar
Hak rızasından verile ellerine bir berat
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Hamse-i âl-i âbâ tarihini dedi Nihânî
Kabr-i Hamdullah Efendi ola bâ nûr-i necat”207
1.1.3. Eserleri
Ali Nihanî’nin bilinen üç eseri vardır:
1. Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli: Çalışmamıza kaynaklık eden bu eser,
Hacı Bektaş-ı Veli dergâhı Postnişini Feyzullah Efendi’nin teklif ve ısrarıyla
kaleme alınmıştır. XIX. yüzyılın son çeyreğinde mesnevi nazım şekliyle yazılmış olan bu eser manzum olup 5920 beyitten meydana gelmiştir. Hacı
Bektaş-ı Veli’nin nesebi, ailesi, doğumu, çocukluğu, tahsili, yaşamı ile göstermiş olduğu kerametleri ve onun halifelerini konu edinen eserle ilgili kütüphanelerde ikisi müellif ikisi müstensih nüshası olmak üzere dört farklı nüsha
mevcuttur.
2. Menakıb-ı Murtazaviyye: Ali Nihanî’nin menakıpname türünde yazdığı bir
başka eseridir. Eserde Hz. Ali sebebiyle inen ayetler ile Peygamber’in Hz. Ali
205
206
207

Velâyet-nâme-i Otmân Baba, Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 9595, 1865. (Bkz. EK 1)
Bkz. EK 2.
Altınok, Sıdkî Baba Dîvânı, 508-509.
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hakkındaki hadisleri, Hz. Ali’nin faziletleri, evliliği, ilmi, halifeliği, vasiyeti
ve şehadetinden bahsedilmektedir. Ali Nihanî, Keşfî mahlaslı İranlı müellif
Muhammed Salih el-Hüseynî et-Tirmizî’nin aynı adlı eserini Farsçadan Türkçeye tercüme ettiğini, giriş bölümünde ifade etmiştir. Eserin bilinen iki nüshası Millî Kütüphane’de Yz B 349 ve Yz A 5294’te numarada kayıtlıdır. Dinîtasavvufî konulu ve 12 bab şeklinde tertip edilen Menakıb-ı Murtazaviyye İsmail Yıldırım tarafından bir makalede tanıtılmış, eserin türü ve muhtevası
hakkında bilgi verilmiştir.208 Ayrıca eser üzerine İsmail Yıldırım tarafından bir
de Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır.209
3. Divan: Bu iki eserden başka Mahmut Işıtman, “Gayr-i matbu olan Dîvân’ı
vefatında Hacı Bektaş’ta kalmış ve şimdi kimde olduğu malum değildir” sözleriyle Nihanî’nin bir de Divan’ının olduğunu haber vermektedir.210 Işıtman,
hakkında şimdilik bundan başka bir bilgi olmayan bu eserden “Koşma” ve
“Divan” başlıklı iki de manzume metni vermiştir. “Koşma” başlıklı şiir şu
şekildedir:
“İmsak etme sakî doldur badeyi
Lebi lâlin senin cihana yeter
Gerekmez götürme, şemî meclisi
Nuru veçhin şemi tâbane yeter
Mâil noktai çeşmin dilfikâr
Merâmınsa eger eylemek şikâr
Hali hindulerin senin ey nikâr
Mürg-i dili sayda ol dâne yeter
Eğledin bizleri bir firibile
Vuslun ne bu’d ne gubile
Maksudun katı ise gez ragibile
Bizi öldürmeye bahane yeter
Geçer günüm her dem subhu fecrile
Yarden gınâ ağyârden zecrile
İnsaf eyle felek ruzu hicrile
Bu kadar dur etti zamana yeter
208

209
210

İsmail Yıldırım, “Bektaşî Şâiri Ali Nihânî Yozgadî ve Menâkıb-ı Murtazaviyye’si”. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4
Spring 2013, 453-461.
İsmail Yıldırım, Ali Nihânî Yozgadî-Menâkıb-ı Murtazaviyye: inceleme-tenkitli metin, Yüksek Lisans
Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale 2013.
Işıtman, 12.
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Gel vahşet eyleme ey kebk hıram
Feda bu canıla olursun ger râm
Yoktur aşıkında başka bir meram
Leblerin busesi (Nihan)a yeter”211
Divan başlığı altında verilen şiir ise şöyledir:
“Gande varsam bulamazsam bu bende aslâ itibar
Yok olası bu vücudum bana oldu hayli bârr
Gerçi sen şah ile hembezm olmağa yok niyetim
Lutfun ile sen kabul et bezme ey âli niyaz
Gün yüzüle eyle bu zulmeti ser amiz ruşina
Kim gelir derviş evine dediler ani kibar
Hallah nâ hallah cevrine sabri tahammül eyleriz
……… rahmeyle fıraka bizde yoktur ıstıbar
Küşe-i hasde tenha koyma bimarı zayıf
Bu (Nihan)ı derdimendi etme her dem eşkibâr”212
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212

Işıtman, 12.
Işıtman, 12.

İKİNCİ BÖLÜM
İNCELEME

2.1. MANZUM HACI BEKTAŞ-I VELİ VELAYETNAMESİ
Ali Nihanî b. Mehmed Tevfik Yozgadî tarafından XIX. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış olan bu eser manzumdur ve mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.
Ali Nihanî, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı postnişini Feyzullah Efendi’nin teklif
ve ısrarıyla bu eseri kaleme almıştır. 5920 beyitten oluşan Velayetname’de
türün diğer örneklerinde olduğu gibi mesnevi nazım şeklinin dışında birtakım
nazım şekilleri de kullanılmıştır.
Söz konusu eser, çoğunlukla araştırmacılar tarafından Firdevsî-i Tavil’e aitmiş gibi gösterilmiştir. Ancak eser Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nin yeniden nazma çekilmiş hali olup bahsi geçen eserle bir ilgisi yoktur. “Biri diğerinin yeniden nazmedilmiş şekli olarak tanıtılan bu iki velâyetnâme dikkatlice
incelendiğinde aralarında konu müşterekliği haricinde herhangi bir ilginin
söz konusu bile olamayacağı görülecektir.”213
Ali Nihanî, “Der-Beyân-ı Sebeb-i Nazm-ı Kitâb” başlığı altında eserin yazılış
sebebi olarak, Firdevsî tarafından yazılan Velayetname’nin zamanla yıpranıp
bazı sayfalarında yazıların silinmesi üzerine Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyundan
bir kimse olan Hacıbektaş’taki dergâhın postnişini Feyzullah Efendi’nin emri
ile eseri gücü yettiğince yazmaya başladığını ifade etmiştir:
“Dediğim ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’niñ
Kerâmetinden ol sırr-ı ¡Alµ’niñ
Velµ ne&r idi ol kim söylemişdi
Hemân Firdevsµ bir na@m eylemişdi
Mürûr-ı va…t ile âlûde idi
Da«ı evrâ…ı key fersûde idi
Silinmiş ba¡≥ı yerde laf@ u √arfi
Çü ma@rûfı iter olmaya @arfı
213

Kurtoğlu, 35.
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Dedi bir ≠ât ki ensâb-ı Velµ’den
≤iyâ ba«şâyiş-i nûr-ı celµden
Ki ismi Şey« Fey≥ullâh Efendi
Melek-ma√≥ar u kerrûbµ-pesendi
O Sul†ân Bâlım’ıñ na…d-i §a√µ√i
Bu ben …uluna emr etti §arµ√i
Ki ceddim va§fını na@m et e&er ko
Ne kim var varıñı «arc eyle ser ko
Erenler himmetiyle †uruşasın
Bu himmet devletine irişesin
Egerçi emrine fermân-dârım
Yoπ idi na@ma ammâ i…tidârım
Degildi ol …adar bende liyâ…at
Ki na@m edem kem idi bes bı∂â¡at
Velµkin emre de olmaz ta«allüf
Dedim vüs¡uñca …ıl …ılma te™essüf
Buyurdu »a≥ret-i ¢ur™ân’da bâ…µ
Ki teklµf etmezem mâ-lâ-yu†â…ı
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Edeyim †â…atim mi…dârı ben de
¢ılayım bu ¡arûsı zµb ü zinde” (25-38)
Eserin telif tarihi ise, eserin sonunda yer alan ve “Nâzım-ı Fakîriñ Hitâm-ı
Nazma Söyledikleri Târîhdir” başlığını taşıyan 7 beyitlik kıtaya ait şu beyitte
H. 1296/M. 1878-1879 olarak belirtilmiştir:
Nihânî hatmine târîh dilerseñ
Dile ikdâm-ı Feyzullâh Efendi (H. 1296/M. 1878-1879)
Ancak eldeki iki müellif nüshasına da bakıldığında bu tarihten farklı tarihler
karşımıza çıkıyor. İlk müellif nüshası olan M1 nüshasının istinsah kaydında
Receb 1301 (Nisan/Mayıs 1884) tarihinde yazıldığı, Metnin oluşturulmasında
temel alınan M2 nüshasının kaydında ise 1302 (1885) tarihi göze çarpmaktadır. Beyitteki H. 1296/M. 1878-1879 tarihi Şeyh Feyzullah Efendi’nin ölüm
tarihine denk gelmektedir. Bu aradaki zaman farkının açıklaması oldukça zor
bir husustur. Ancak söz konusu beyitteki tarihin, eserin Feyzullah Efendi’ye
takdim edilişi ile ilgili olduğu söylenebilir.214 Zaten Ali Nihanî de eserin sonu214

Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırmaları I-II, Eser Ofset, Erzurum 2015, 460-461.
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na doğru yazdığı şu beyitlerde, Feyzullah Efendi’nin adıyla şiire başladığını,
o öldüğünde eserin yarıya ulaştığını ifade etmektedir:
“Benâm-ı nâmı Fey≥ullâh Efendi
Yem-i fey≥inden a…ıtdı bu bendi
Anıñ emriyle etdim na@mı ta√mµl
◊ayâtında velµ olmadı tekmµl
Erişmiş idi nı§fa bu vedµ¡et
Çü …ıldı irci¡µ emrine sür¡at” (5894-5896)
2.1.1. Şekil Özellikleri
2.1.1.1. Nazım Biçimi ve Diğer Nazım Şekilleri
Ali Nihanî’ye ait manzum olarak yazılan Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi,
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Eserde elli altı adet yazılı konu başlığı vardır. Konu başlıkları Farsça olarak ve kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 5920 beyitten meydana gelen eser 22 beyitlik bir tevhid ile başlar. Daha sonra “Der-Beyân-ı
Sebeb-i Nazm-ı Kitâb” başlığı altında eserin yazılış sebebine değinilmiş, “Agâz
Kerden Be-Kitâb” başlığıyla da eserin asıl konusuna giriş yapılmıştır. Eser, müellifin eserin bitirilişine dair yazdığı tarih manzumesi ile son bulmuştur.
Eserde diğer mesnevilerde de görüldüğü gibi araya başka nazım şekilleriyle yazılan manzumeler de serpiştirilmiştir. Şair, Nihanî mahlasıyla 4 Gazel, 5 Mütekerrir Müseddes, 4 Terci’-i Bend, 1 Terkib-i Bend ve 1 Kıt’a olmak üzere toplam
15 adet manzume yazmıştır. Bunların dışında metin içerisinde Saîd mahlasıyla
Molla Sadeddin (Said Emre)’e ait “Nazm” başlıklı iki adet şiire de yer verilmiştir. Söz konusu olan nazım şekilleri, başlıkları, yazıldıkları vezinler, bulundukları varak numaraları ve beyit-bent sayıları tablo olarak şu şekilde gösterilebilir:
Tablo 2.1. Eserde Yer Alan Diğer Nazım Şekilleri
Nazım Şekli

Başlık

Mütekerrir Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Müseddes 1 (k.s.) Ruhaniyetinden
Himmet İsteme

Vezin
Hece Vezni

Varak
2b

Beyit/Bent
Sayısı
5 Bent

Gazel 1

Hacı Bektaş-ı
Veli’nin (k.s.) Soyunu
Anlatmaya Dair

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 3b
Fe¡ûlün

11 Beyit

Gazel 2

Makas, Çerağ, Hırka ve Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 9b
Elifî Tac’ın Açıklaması Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün
Hakkında

7 Beyit

59

S E D AT K A R D A Ş

60

Gazel 3

Kutbeddin Haydar’ın
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 20b
Gaza Yapması ve Onun Fe¡ûlün
Esir Düşmesi ve Hacı
Bektaş-ı Veli’nin Onu
Kurtarmasına Dair

Tercµ¡-i
Bend 1

Velayet Kaynağı
Hacı Bektaş-ı Veli
(k.s.) Hazretlerinin
Övgüsü’ne Dair

Gazel 4

Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 35a
Ahmed Yesevî’nin
Fe¡ûlün
(k.s.) İzniyle Rum’a
Gelmesi Hakkında

Terkib-i
Bend 1

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Övgüsü’ne Dair

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 42b
Fe¡ûlün

5 Bent

Tercµ¡-i
Bend 2

Velayet Kaynağı
Hacı Bektaş-ı Veli
(k.s.) Hazretlerinin
Övgüsü’ne Dair

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 59b
Fe¡ûlün

5 Bent

Tercµ¡-i
Bend 3

Kutsallığın Barındığı
Kimse Olan Hazret’ten
(k.s.) Yardım Dileme

Fâ¡ilâtün/Fâ¡ilâtün/ 80b
Fâ¡ilâtün/
Fâ¡ilün

5 Bent

Mütekerrir Elden Tutan Pir
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 97b
Müseddes 2 Hazretlerinin (k.s.)
Mefâ¡µlün/ Mefâ¡µlün
Ruhaniyetinden Yardım
İsteme

5 Bent

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 30b
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün

5 Bent

17 Beyit

Nazm

Na@m (Molla Said)

125a

5 Beyit

Tercµ¡-i
Bend 4

Pir Hazretleri’nin (k.s.) Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün 125a
Övgüsüne Dair
/ Fe¡ûlün

5 Bent

Mütekerrir Elden Tutan Pir
Müseddes 3 Hazretleri’nden (k.s.)
Yardım İsteme

14’lü Hece?

11 Beyit

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 128b
Mefâ¡µlün/ Mefâ¡µlün

5 Bent

14’lü Hece?

130a

5 Beyit

Mütekerrir Seyyid Cemal’in (k.s.)
Müseddes 4 Övgüsüne Dair (

Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / 151b
Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilün

5 Bent

Mütekerrir Pir Hazretlerinin (k.s.)
Müseddes 5 Övgüsü Hakkında

Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 164b
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün

5 Bent

Hakir Şairin Şiirin
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/ 166b
Bitirilişine Söyledikleri Fe¡ûlün
Tarih’tir

7 Beyit

Nazm

Kıt’a

Na@m (Molla Said)
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2.1.1.2. Vezin ve Vezinlerin Uygulanışı
Ali Nihanî, Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi eserini, aruzun Hezec bahrinin
Mefâ¡µlün/Mefâ¡µlün/Fe¡ûlün vezniyle yazmıştır. “Neşe ile şarkı söyleme” anlamına gelen bu vezin Türk edebiyatının en çok kullanılan kalıplarındandır.
Bu müseddes kalıp kısalığı ve işlekliği nedeniyle daha çok mesnevi biçiminde
yazılmış uzun hikâyelerde kullanılmıştır.215
Şairin metin içerisinde Nihanî mahlasıyla yazdığı manzumelerde söz konusu
vezni, çoğunlukla aynı bırakmakla beraber bazen değiştirdiği görülmektedir.
Şairin asıl metin dışındaki manzumelerde kullandığı vezinler ve kullanıldıkları manzume sayısı şu şekildedir:
Tablo 2.2. Eserde Kullanılan Aruz Vezinleri
Vezin

Başvurulma Sayısı

Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün

5

Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilün

2

Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün

7

Eserde yer alan “İstimdâd Ez-Himmet-i Rûhâniye vü Hâcı Bektâş-ı Veli Kuddise Sırruhû” başlıklı mütekerrir müseddes vezin açısından birtakım sorunlar
içermektedir. Bu manzumenin vezninin tespitinde güçlük çekilse de şairin bu
manzumeyi Hece vezni ile yazdığı kanaatine varılmıştır.
Eserde Molla Sadeddin (Said Emre)’den söz edilirken Said mahlaslı ve
“Nazm” başlıklı iki adet manzumeye yer verilmiştir. Söz konusu şiirlerin vezni tespit edilememiştir. Daha doğrusu bu iki şiirin aruz vezni ile yazılıp yazılmadığı konusu da şüphelidir ve bu şiirlerin 14’lü hece ölçüsü ile yazıldıkları
düşünülmektedir.
Müellifin Said Emre şiiri olarak verdiği “Nazm” başlıklı birinci şiir Gazel
formunda ve 14’lü hece vezni ile yazılmış gibi görünmektedir. Söz konusu şiir
Yunus Emre’nin;
“Banladı ol mü’ezzin turdu kâmet eyledi
Hazrete tuttu yüzün döndü niyyet eyledi”216
matlalı şiiri ile oldukça benzerlik göstermektedir:
215
216

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, (Altıncı Baskı), Dergah Yay., İstanbul
2008, 176.
Mustafa Tatcı, Yûnus Emre Divân ve Risâletü’n-Nushiyye, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2005, 309.
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“Şol dem mü™e≠≠in erdi geldi i…âmet etdi
¢al…dı gözümden √icâb ne «oş ¡alâmet etdi
Secdeye indi yüzüm bir yüzü gördü gözüm
‰aπılıp ¡a…lım sözüm mât ü melâmet etdi
Cümle bilip râzımı dildeki bu niyâz mı
Beş va…itle namazımı ¡aş…la πaret etdi
Şol benim secde-gehim ‰ûr †aπıdır meger kim
Oldu tecellµ bu yüz …albe sekânet etdi
Her …ande ba…sa gözüm †ob†olu ◊âcµ Bektâş
Aña …ul oldu Sa¡µd ne «oş sa¡âdet etdi”
“Nazm” başlıklı ikinci şiir de Molla Sadeddin şiiri olarak verilmiştir. Diğer
velayetnamelerde de yine aynı kişiye atfedilip farklı şekillerine rastlanılan bu
şiir nefes örneği olarak verilmiştir. Burada ise 14’lü hece vezni ile yazılmış bir
gazel gibi görünmektedir:
“Bir ün erişdi câne İsrâfµl urdu §ûru
Mürde idim dirildim şa…… oldu ten …ubûru
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Meydân-ı √aşre girdim bu √abr-i nefsi derdim
Cân ¡âlemine erdim gördüm cinân ü √ûrµ
Fe eynemâ tuvellû sırrına eren uşşâ…
Lübbe na@ar …ıldılar terk etdiler …uşûru
Varlı…la etme †arlı… ◊a……’ıñ olur bu varlı…
Ver ◊a……’a eyle yârlı… ◊a……’ıla …ıl √u≥ûru
Nâm Sa¡µd olmadan nâsûta ol gelmeden
Okumuşam bir âyet pµriñ yüzü su†ûru”
Nefeslerin gazel formunda da yazıldığı bilinmektedir. Böyle olunca bu iki şiirin gazel formunda yazılmış nefes örnekleri olduğu söylenebilir. Ancak vezinlerinin tespit edilemeyişi ve hece ölçüsü ile yazılmış olmaları ile gazel formunda yazılmalarına açıklama getirmek oldukça zordur.
Şair almış olduğu medrese eğitimi ve Arapça ile Farsçaya hâkim olmasından
dolayı aruz veznini uygulamada çok başarılı olmuştur. Eser boyunca aruz vezni açısından sorun teşkil edecek beyit sayısı yok denecek kadar azdır. Şair
ahengi arttırmak ve vezni doğru uygulayabilmek adına bazı uygulamalara
başvurmuştur.
Eserde, vezin gereği bazı kelimelerin kullanımında farklı uygulamalar görülmektedir: dünyâ-dünya, ya¡nµ- ya¡ni gibi.
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Buyurdu dünyadan πâyet melûlüm
Degildir ta«t u tâc a§lâ …abûlüm (168)
Nice gitdi işit yo…luk izinde
Ki dünyâ …almadı √abbe gözünde (2715)
Edevüz ¡ar≥-ı √âcet anda biz yâd
Vere Mevlâ bize ya¡nµ bir evlâd (5506)
Şehâ …ıl bir du¡â bu derd-mende
N’olur et bu …a†âra ya¡ni bende (5862)
Eserde vezin gereği şu örnekte yâ … yâ … edatının ilk unsuru ( )يه, ikinci unsuru ( )ياşeklinde yazılmıştır:
Çerµ cem¡ eyle …ıl bize delâlet
Ya πâzi yâ bulalım hep şehâdet (746)
Şair akıcılığı sağlamak adına, birçok yerde medd yapmıştır. Eserde müellif
tarafından medd yapılması gereken kelimelerin altına çoğunlukla esre/kesre
işaretine benzer bir işaret konulmuştur. Aşağıdaki beyitte şair medd yapılması
gereken “küfr” kelimesinin altına işaret koymuştur:
‰uruşup «idmetinde eyle yârı
»alâ§ et küfrden gel ol diyârı (774)
Bunun yanında medd yapılması gereken yerlerde işaret konulmadığı örnekler
de vardır:
Mu√ibb-i §âdı… hep mesrûr ola
Dil ü cânları hem pür-nûr ola (60)
Şair eserinin bir beytinde Türkçe “ol” kelimesinde med yapmıştır. Bu şekilde
eksik olan hece için Türkçe bir kelimede med yapılacağı müellif tarafından
kelimelerin altına işaret konularak belirtilmiştir.
Yürü var sen de tâbi¡ ol …ardaş
Ola tâ nu†…uña tâbi¡ …uru yâş (1865)
Aruzda ahengi sağlayan bir başka uygulama da vasl (ulama)’dır. Sessiz harfle
biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir kelime gelirse sondaki sessiz ikinci kelimenin seslisine bağlanarak okunur. Böylece bu uygulamayla şiirde bir akıcılık sağlanmış olur. Bu bakımdan gerekli sayılan vasl, yapılması
gereken yerde yapılmazsa kulağa hoş gelmeyen bir kesinti olur. Usta şairler
bundan kaçınırlar.217
217

İpekten, 142.
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Eserde vasla çokça yer verilmiştir:
Bıra…dı bu √ayât-ı müste¡âri
Libâs-ı tenden oldu ya¡ni ¡ârµ (4887)
Yeter ey dil bize ma†lûbu söyle
Nice oldu †avâf-ı √a≥ret ile (3164)
2.1.1.3. Kafiye ve Redif
Kâfiye ve redif, şiirde ahengi sağlayan önemli etkenlerdendir. Şiirde ahengi
ve anlam zenginliğini sağlamak için, dizelerin başında, ortasında veya sonunda, esas alınan belli seslerle tesis edilen ses benzerliğine kâfiye denir. Redif
ise, kafiyeden sonra gelen ve aynen tekrarlanan ek yahut kelimelerdir.
Klasik edebiyatta şiir “mevzun ve mukaffa söz” şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla şiir vezinli ve kafiyeli olmak zorundadır. Ses uyumunu yeterli kabul
eden kafiyeye kulak kafiyesi, imla uyumunu yeterli gören kafiyeye de göz
kafiyesi denilmiştir. Esas olansa hem ses hem de şekil bakımından uyum sağlamaktır.218
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Velayetname’de yer alan şu beyitlerde olduğu gibi akıcılığı, ahengi ve anlamsal bütünlüğü sağlayan unsurların başında kafiye ve redif gelmektedir:
Müberrâdır vücûd u cismden ol
Mu¡arrâdır nu…ûş u resmden ol (8)
Da«µlek ey himem-ba«şâ-yi âdem
Da«µlek ey ni¡am-ba«şâ-yi ¡âlem (2642)
Kimiñ tâbûtu içre bulunursam
Kimiñ burc-ı dilinde †ulunursam (3770)
¢anı ¡ahde vefâ ey bµ-vefâ dil
¢anı câne §afâ ey bµ-§afâ dil (4306)
Ali Nihanî, Velayetname’de kafiye ve redif konusunda klasik anlayışa uymakla birlikte, bu anlayışın dışına çıktığı yerler de olmuştur. Özellikle “şaşırmış,
şaşakalmış” anlamındaki vâlih ( )والهsözcüğü ile yapılan kafiyelerde, ses uyumu göz ardı edilerek imlâ ön plana çıkartılmıştır. Böylece göz için kafiye anlayışı uygulanmıştır.
Çü Şemse’d-dµn na@ar …ılıp bu √âle
Ta¡accüb etdi √âle oldu vâlih (238)
218

Cemal Kurnaz ve Halil Çeltik, Divan Şiiri Şekil Bilgisi, (2. Baskı), H Yayınları, İstanbul 2011, 6.
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‰ururdu …arşıda mebhût ü vâlih
Oturdu verdi √a≥ret pes √avâle (2344)
Erenler …udretine oldu vâlih
Ki bisyâr eyledi √ayret bu √âle (3411)
Erişdi «ˇâce vü şâkird bu √âle
¢alır √ayret ile dem-beste vâlih (4277)
Hemân ol estere …ıldı √avâle
Dü nµme …ıldı √âle oldu vâlih (5521)
Ta¡accüb etdiler bunlar bu √âle
Bu işte oldular √ayrân ü vâlih (5697)
Yukarıdaki örnekler dışında, kafiye konusunda genel olarak klasik edebiyat
anlayışına uyulmuştur. Velayetname’de aynı dilden seçilen kelimelerle kafiye
oluşturulduğu gibi Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler de birbirleriyle kafiyelenmiştir. Aşağıdaki beyitte Arapça memlû kelimesiyle Türkçe su kelimesi
kafiyeyi oluşturmaktadır:
‰aleb …ıldı pes andan §oñra bir §u
O dem «âtûn verir bir kâse memlû (101)
Farsça ve Arapça kelimelerin kafiyeyi oluşturduğu bir beyit:
Tevâbi¡ gördü geldi bi-ş-şehâde
Olur hep «âk-pâye ser nihâde (5699)
Farsça kelimelerin kafiyeyi oluşturduğu bir beyit:
Mürûr-ı va…t ile âlûde idi
Da«ı evrâ…ı key fersûde idi (27)
Arapça kelimelerin kafiyeyi oluşturduğu bir beyit:
Resûl-i √a……dır ediñ siz şehâdet
Getiriñ ◊âcµ Bektâş’a irâdet (5708)
Türkçe kelimelerin kafiyeyi oluşturduğu bir beyit:
Benim nem var …amu varlı… seniñdir
Eger serrâ eger †arlı… seniñdir (41)
Türkçe ve Farsça kelimelerin kafiyeyi oluşturduğu bir beyit:
Tecerru¡ etdi ol «ul…u pesendµ
Da«ı «âtûna §undu cür¡a kendi (102)
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Eserde kafiye çeşitlerinin hepsine rastlanmaktadır. Aşağıdaki beyitler tunç kafiyeye örnektir:
Deyip bu sözü «ˇâce …ıldı verhem
Olur πamgµn-i Bektâş √a≥reti hem (141)
Bıra… bu fikri sen ol …albi sâkin
Arama i«tiyârıñla mesâkin (5675)
Dediler şimdi kim «ân oπlu sensin
Bize şâh ol ki sen bizden √asensin (167)
Eserde tunç kafiyeye göre yaygın olmamakla birlikte cinas örneklerine de
rastlanmaktadır:
O çârı …ısmet etdi çâr-yâre
Olur merhem-pezµr üş dilde yâre (480)
Ol er «avf edip olmadı nefes-zen
Hemân dem geldi …apı öñüne zen (506)
Velayetname’de bazen kafiyeyi oluşturan kelimelerin aynı düzenle tekrar edildiği görülmektedir:
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◊abµbim fa«ridir çün enbiyânıñ
¡Alµ ser-tâcıdır her evliyânıñ (344)
Çü sensin ifti«âr-ı enbiyânıñ
¡Alµ’dir mih-teri her evliyânıñ (425)
Bu erdir vâri& el-√a…… enbiyâya
Ki beñzer nûr-ı rûyu evliyâya (1480)
Çü mollâya bu deñli oldu destûr
Ede …a†¡ile tâ ol nûru mestûr (4250)
Gelip Seyyid Cemâl pes aldı destûr
Gidip cân gibi oldu çeşme mestûr (5360)
Velµkin olmaya bu remz mestûr
Bir iş etdikde bizden ola destûr (5515)
Gözün açıp görür nûr-ı cemâlin
Ki nûruyla bulur «ûrşµd kemâlin (819)
Dedi er ey şeh-i mülk-i kemâliñ
Görelim çend rûz n’ola cemâliñ (1595)
Yine §o√bet-i …adµmdir ber-kemâli
Görürüz ger dilerse ◊a… cemâlµ (2464)
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Klasik şiirde ahengi sağlayan unsurlardan birisi de rediftir. Redif, kafiyeden
sonra gelen şiirde aynı anlam ve görevde ses veya kelime tekrarı şeklinde tanımlanmıştır.219 Klasik şiirin genelinde olduğu gibi Velayetname’de de redif
önemli bir ahenk unsuru olarak kullanılmıştır. Redif, eserde daha çok Türkçe
kelimelerden oluşmakla birlikte, Arapça ve Farsça kelimelerden de redif meydana getirilmiştir.
Aşağıdaki beyitlerde kullanılan Farsça pes ve tâze kelimeleri redifi oluşturmuştur:
Degildir ≠âtı esmâdan cüdâ pes
Cüdâ olmaz §anâyi¡den »udâ pes (4)
Yine ol çûb vermez berg-i tâze
◊arâmµ’ye erişdi merg-i tâze (2369)
Şu beyitte Arapça vâris sözcüğü redif olarak kullanılmıştır:
Velâyet şâhınıñ ¡ilmine vâri&
Nübüvvet fa«riniñ √ilmine vâri& (2503)
Aşağıdaki beyitlerde olduğu gibi genellikle redif için Türkçe ek ve kelimeler
tercih edilmiştir:
Bu πonce micmerinde sûziş eyle
Ki mest ol nergis-âsâ cûşiş eyle (676)
O dem cem¡ oldu elli biñ neferler
Binip atlarına …ıldı seferler (705)
Aşağıdaki beyitte olduğu gibi redif bazen birden fazla kelimeden oluşturulmuştur:
Dedi anlar ki †oπru râh için biz
Şehâdet eyleriz Allâh için biz (2052)
Velayetname’de bazen redifi oluşturan kelimelerin, aşağıdaki örnekte olduğu
gibi tekrar ettiği görülmektedir:
Eriñ erliğiñ i…râr eyle …ardaş
Nu¡ûtun dilde tekrâr eyle …ardaş (275)
Velµ mı…râ≥ı da«ı söyle …ardaş
Beyânın da«ı anıñ eyle …ardaş (447)
Atamız vermiş idi baña …ardaş
Vereyim ben de şimdi saña …ardaş (534)
219

Mermer ve Koç Keskin, 86; Fatih Sakallı, “Türk Şiirinde ‘Redif’ ve Batı Şiirindeki Karşılığı”, Gazi
Türkiyat, Güz 2008, 3, 147-168.
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Mısra başlarındaki düzenli tekrarlar da redif kapsamında değerlendirilmiştir:
“Her ne kadar klasik kafiye anlayışında redifin yeri mısra sonu ise de,
kafiyenin mısra başındaki varlığı kabul edildiğine göre, redif tanımının
genişletilerek bu tip tekrarlara “mısra başı redif / ön redif” denilmesinin
uygun olacağını düşünüyoruz.”220

Bu düşünceye göre aşağıda verilen bölümde de ön redif / mısra başı redif vardır:
Nedir bu mektep ü ders-i √a…âyı…
Nedir bu beyhude lâf-ı da…âyı… (50)
Nedir bu na√v u §arf man†ı… ma¡ânµ
Nedir anda ma…â§id u mebânµ (51)
Nedir bu √ikmet ü şer√-i mu†âli¡
Nedir cism-i ke&µf cism-i levâmi¡ (52)
Nedir cevher nedir a¡râ≥ u ≠âtı
Ya ol ≠âtıñ ne gûnâdır §ıfâtı (53)
Nedir dünyâ vü ¡u…bâ vü cinânı
Nedir nµrân-ı bed-«ûlâr nişânı (54)
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2.1.2. Dil ve Üslup
Ali Nihanî tarafından kaleme alınan manzum Velayetname’de, Hacı Bektaş-ı
Velî etrafında gelişen keramet ve rivayetler genel olarak sade ve akıcı bir üslupla ele alınmıştır. Eser, genel olarak sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır.
Ne@âret eyle kim emişmeyeler
Anaları ile buluşmayalar (1836)
Gelip gördü buluşmuş anasıyla
Ki otlarlar inekler †anasıyla (1838)
Yine bir gün erenler gelmiş idi
O ra¡µ da«ı √â≥ır olmuş idi (2601)
~uluca ¢araöyük’e çü erdi
Erenlerden birini anda gördü (2659)
Ancak yer yer Arapça ve Farsça sözcüklerden oluşan terkiplerin yoğunlaştığı
da görülmektedir. Bu durum genel olarak övgülerin yapıldığı ve Hacı Bektaş-ı
Veli’nin muhatap alındığı yerlerde artmaktadır.
220

Yaşar Aydemir ve Halil Çeltik, “Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif”, Bilig,
Yaz/ 2008, 46, 193-214, 197.
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Ey kâşif-i müşâkil ve’y ma@har-ı ma¡ânµ
Ey ma…§ad-ı ma…â§id ve’y mebde-i mebânµ
Himmet-na@ar ile ba… lu†f eyleyip zamânµ
Rüsvây …ılma seniñ bendeñdurur Nihânµ
Bektâş sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
Gerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded (Mütekerrir Müseddes 1/V)
Yine, her yeni rivayete başlamadan önce, bilgi ve öğüt vermek için tasavvufi
ve dini konulara girildiğinde dil ve üslubun ağırlaştığı görülmektedir:
Elâ ey Vâ…ıf-ı esrâr-ı ma¡nâ
Rumûz-ı ¡ilmü’l-esmâya dânâ (1452)
»udâ’nıñ √ikmeti ¡âlemde ço…dur
Aña √âkim velµden πayrı yo…dur (1453)
Umûr-ı ¡âlemi anlar mu§arrif
¢amu ≠errât-ı eşyâyı mu¡arrif (1454)
Bulardır √a≥ret-i ◊a……’ıñ vezµri
¢amu …ab≥ındadır bâlâ vü zµri (1455)
Ali Nihanî’nin Velayetname’de kullandığı dil, eseri yazmış olduğu XIX. yüzyılın dil özelliklerinden ziyade, rivayetlerin geçmiş olduğu düşünülen zamanın dilini yansıtmaktadır. Eserde, Eski Anadolu Türkçesi dil özellikleri ile bu
dönemde kullanılan sözcük ve eklere sıkça rastlanılmaktadır:
Mebâdâ fur§atı biz geçirevüz
Hümâ-yı devletimiz uçuravuz (1798)
Ediñ …urbân »udâ dergâhına siz
Bu √ükme ◊a… ile fay§al bulasız (383)
İşidicek Mu√ammed işbu sözü
Ki tevcµh eyledi a§√âba yüzü (498)
Dediler işbu tâcı bu alısar
Ki şey«iñ dediği bu ≠ât olısar (1135)
Beriden geldi ~arı çün işine
Gör anıñ ne geliserdir başına (2025)
Çü seyyidsin bize eyle emµrlik
Gerekmez bunculayın bize dirlik (747)
Bazı beyitler tamamen Arapça veya Farsça ile yazılmıştır. Şu beyitler Farsça
olarak yazılmıştır:
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~alât u bâ-selâm bâd u bµ-√add
Ber-ân nûr-ı Nebµ vü âl-i A√med (194)
»itâmeş müşk bâşed rû√-ı nâs bâd
Ber-ân A√med §alât-ı bµ-…ıyâs bâd (3027)
Arapça olarak yazılan beyitlerin sayısı Farsça beyitlere göre daha fazla olup
bu beyitlere genellikle bölüm sonlarında yer verilmiştir:
Nu§allµ li’l-va§iyyµne ¡ale’n-nâs
Nusallimû ¡alâ mi…dâri’l-enfâs (22)
Selâmu’l-lahi li’n-nebiyyi’l-emced
Hüve’l-lezµ Ebû’l-¢âsım Mu√ammed (63)
Nü§allµ li-Mu√ammed’in hümâmün
Ve li’l-va§iyyi li’n-nâsi imâmün (1667)
Elâ temmimhu ve bi’l-«ayri kellim
¡Alâ Nebiyyinâ §alli ve sellim (2443)
Selâmü’l-lâh ¡alâ «ayri’n-Nebiyyµn
Ve evlâdi’l-le≠µne hem ¡Aliyyµn (2578)
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Şair çok nadir de olsa mülemma beyitler yazmıştır. Aşağıdaki beyitin ilk mısraı Türkçe, ikinci mısraı Arapça olarak yazılmıştır:
Nebµ’ye §ad selâm bµ-keyf ü kemmâ
Ve li’n-nâ@ir ¡ale’l-eşyâi cemmâ (2528)
Bunun yanında, şair almış olduğu medrese eğitimi ve Arapça ile Farsçaya
hâkim olmasından dolayı, eser içerisinde serpiştirdiği methiye ve istimdadname/mededname tarzındaki diğer manzumelerinde biraz daha ağır bir dil kullanmış ve çok sayıda Arapça ve Farsça tamlamaya yer vermiştir.
“Velâyetnâmenin mesnevi nazım şekliyle yazılmış asıl kısımlarında
genel okuyucunun seviyesini düşünerek gayet sade bir dil kullanan
Nihanî, almış olduğu medrese eğitiminin tezahürüyle de klâsik edebiyatın yukarıda ifade ettiğimiz genel tavrına uymuş ve bahse konu olan
medhiyelerinde, memduhun kimliği ve Bektaşîlik içerisindeki konumuna uygun olarak nispeten ağır bir dil kullanmıştır.”221

İstimdad tarzında yazılan “İstimdâd Ez-Cenâb-ı Kudsi-Me’âb Kuddise
Sırruhû” başlıklı Terci’-i Bend’de Hacı Bektaş-ı Veli’nin ruhaniyetinden medet dileyen şair, bu arzu ve içinde bulunduğu ruh haline uygun bir üslup tercih
221

Kurtoğlu, 38.
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etmiş ve Arapça ve Farsça tamlamalar ile birlikte son derece ağır bir dil kullanmıştır:
Ey …arµb-i …urb-ba«ş-ı sırr-ı min √abli’l-verµd
Şems-i ≠âtıñdan ne πam ger şeb-pere oldu ba¡µd
Gün gibi rûşen hidâyet pertevisin ey va√µd
Ma§dar-ı esrâr-ı √ikmet ma@har-ı ism-i mürµd
Tef¡alü fi’l-kevni misle yef¡alu’llâh mâ-yürµd
I§la√i’l-ef¡âle minnâ veffı…ı’n-nehci’s-sedµd
Şol Süleymânµ …apıña geldi ben mûr-ı mürµd
Pâdişâhım lu†f …ıl kim lu†fuña yo…dur ¡adµd
Himmet-i …udsiyye ki †utdu Nihânµ bes ümµd
Himmetiñ oldu ¢adıncı Ana’da çünkim bedµd
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ Âdem’i
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi (Terci’-i Bend 3/V)
Şair, bu tarz şiirlerinde bir yandan Hacı Bektaş-ı Veli’nin kerametlerinden,
onun Bektaşî tarikatı içerisindeki konum ve kıymetinden bahsederken bir yandan da istek bildiren kelime ve ifadeler kullanmıştır. Bu durum manzumelerin
tamamında görülmektedir.222 Övgü konulu methiye başlığını taşıyan şiirlerde
de aynı durum söz konusudur. Ali Nihanî, methiye tarzında yazdığı manzumelerde, Hacı Bektaş-ı Veli’nin üstün özelliklerinden söz edip onu överken,
Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalara yoğun bir şekilde yer vermiştir:
Hüviyyet âsumânından esen bâd-ı §abâdır bu
Eren ma¡nâya sırr-ı ◊a≥ret-i Âdem Baba’dır bu
İrâdet-kerde-i …uddûsiyân-ı müctebâdır bu
Şeh-i i…lµm-i cân cism ile hem ma√v u hebâdır bu
¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
Kelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu (Mütekerrir Müseddes 5/1)
Aşağıdaki beyitlerde olduğu gibi birçok beyitte, ilk ve ikinci mısra arasında
iki farklı zaman kullanılmıştır:
Gelir pes Âdem’e ol demde va√şet
Fiπân eyledi πâlib oldu dehşet (364)
»alµl-i ◊a… eder bu √âle √ayret
Baña ol demde oldu emr-i ¡izzet (450)
Mülâ…µ oldu ◊aydar «ˇâcesine
Ayâπ üzere †urur pençesine (839)
222

Kurtoğlu, 39.
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Velayetname dil ve üslup açısından incelendiğinde, şairin vezni kullanmada
başarılı olduğu bunun da esere akıcılık ve ahenk kattığı görülmektedir. Şairin
ahengi sağlamak için başvurduğu hususlardan biri de edebi sanatlardır. Şair
eserde daha çok istifham ve teşbih sanatlarına başvurmuştur. Eserde klasik
edebiyat geleneğinde kullanılmayan benzetmelere de rastlanılmaktadır. Aşağıdaki beyitte kıtlık zamanında tahıl bir geline benzetilmiştir:
¡Arûs-ı √abbe …ılmış idi «alvet
Bulunmaz idi bµ-zer aña vu§lat (3261)
Yine şu beyitte de hikâye bir geline teşbih edilmiştir:
Gel ey √âl-i erenlerden «aber-dâr
¡Arûs-ı …ı§§adan ¡ar≥ eyle dµdâr (375)
Velayetname’de Hacı Bektaş-ı Veli’nin Akça Koca ile konuştuğu bölümde,
şairin Akça Koca’nın karısı hakkında kullandığı yergi/hiciv tarzındaki ifadeler
ve yaptığı benzetmeler dikkat çekicidir. Şair Akça Kocanın karısını, gül bahçesindeki güller içindeki dikene, gündüzü takip eden geceye, bahardaki kocakarı soğuklarına benzettikten sonra, onun kötü huyunun, güneş ve ayın ortada
buluşmasını unutturduğunu ve dervişe ağzını açtığında, sanki dünyayı karakış
soğukları almış gibi olduğunu dile getirmiştir.
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Meger bir ¡avreti var idi anıñ
Gül içre «ârı idi gül-sitânıñ (3519)
Şeb idi yâ ki ta¡…µb etdi rûzu
Behârıñ oldu yâ berdü’l-¡acûzı (3520)
Unutdurdu anın bu bed «i§âli
Meyân-ı mihr ü mehde itti§âli (3521)
Açıp dervµşe ol ¡avret dehânı
~anasın zemherµr aldı cihânı (3522)
Bunun yanında şair, yerine göre başka edebi tarzlardan da yararlanarak eserine değişik bir hava katmıştır. Eserin neredeyse tamamında hâkim unsur tahkiye tekniğidir. Bu durum eseri kuru olmaktan çıkarmış ve esere akıcılık katmıştır. Ancak muhatap (Memduh) Hacı Bektaş-ı Veli olduğunda medhiye, münacat/şefaatname ve duaname/niyazname gibi edebi tarzlar devreye girer. Yine
bölüm başlarında konuya giriş amacıyla verilen bilgiler genel olarak hikemi
tarzda verilmiş ve eser didaktik bir mahiyete bürünmüştür.
Şair, kafiye ve redif tekrarları yanında çok nadir de olsa mısra bazında tekrarlara düşmüştür. Farklı bölümlerden alınan aşağıdaki beyitlerin ilk mısraları
hiçbir değişiklik olmadan tekrar etmiştir.
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Libâs-ı fa…rıla etdiler iksâ
◊ayât âbın içirdi »ı≥r-âsâ (4021)
Libâs-ı fa…rıla etdiler iksâ
Semâya erdi …adri hem-çü ¡µsâ (4056)
Bu tekrarların aksine şair bazen ahengi sağlamak için de yineleme ve tekrarlara başvurmuştur. “Divan şairleri için ortak bir üslup özelliği olarak değerlendirilen kelime ve kelime gurubu tekrarlarının özellikle Mevlânâ tesiriyle
şiirler yazan divan şairlerinde benzer şekillerde görülmesi dikkat çekicidir.”223
Yinelemeler, ister bir ya da birden çok sözcükte, ister dizelerde, isterse dizelerin oluşturduğu öbeklerde görülsün, şiiri okuyanda belli yargıların vurgulanmasını sağlarken bir yandan da belli bir ritim meydana getirirler.224 Yinelemeler bu yönüyle şiirde, tıpkı kafiye gibi bir ses öğesi sayılmaktadır.225 Cem Dilçin, Fuzulî’nin şiirleri üzerine yaptığı incelemeler sonucunda tekrarları, üslup
özelliği olarak kendini gösteren anlatım öğeleri kapsamında değerlendirmiştir.226 Şu beyitlerde şair vefâ sözcüğü etrafında gelişen tekrarlarla ahenk ve
akıcılık sağlamıştır.
¢anı ¡ahde vefâ ey bµ-vefâ dil
¢anı câne §afâ ey bµ-§afâ dil (4306)
Vefâsızsın vefasızsın vefâsız
Vefâ-ba«şende pµr bâ-§afâsız (4307)
Vefânıñ ¡aksini eden kese yuf
Vefâ ma…lûbu imlâda olur avf (4308)
Velayetname’nin dil ve üslubunu belirleyen temel unsurlardan biri de
Bektaşîlik terimleri ve bu geleneğin bir anlam yüklediği sayılardır.
Bektaşî kültürü ve geleneği çevresinde gelişen edebiyat, esas itibarıyla dinî
inanç yapısına dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu edebiyatın diğer şiir geleneklerinden farklı, kendine özgü bazı mazmunlara sembollere ve benzetmelere sahip olması son derece doğaldır. Söz konusu şiir ve edebiyatın, öteki şiir yapılarından içerik itibarıyla farklı bir yerde değerlendirilmesinin nedeni de genelde budur.227
223
224
225
226
227

Ahmet Topal, Adni Recep Dede, Nahl-i Tecelli, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, 31.
Ahmet Topal, Ahmedî (İshak Hocası), Vahdet-nâme-i Âlem-engîz, (İnceleme-Metin), (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, 152.
Doğan Aksan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, (4. Baskı), Engin Yayınevi, Ankara 1999, 218-230.
Cem Dilçin, Fuzulî’nin Şiiri Üzerine İncelemeler, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2010, 63.
F. Gülay Mirzaoğlu, “Alevi-Bektaşi Şiirinde Bâd-ı Sabâ Motifi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî
Araştırma Dergisi / 2012 / 61, 109-130, 111.
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“Yüzyıllar içerisinde tevarüs edilen zengin gelenek ve birikim Bektaşî
tarikatının inanç söylem ve pratiklerinde diğer inanç unsurlarını da
bünyesine alarak farklı bir üslup oluşturmuştur. ‘Bektaşî Sırrı’ denilen
simge ve sembollerle örülen bu ‘üst dil’, bu terimleri bilmeyenlerin kolayca anlayamayacakları bir yapıdadır. Alevi-Bektaşî edebiyatı üslup
olarak bu üst dilin belirleyiciliği ekseninde gelişmiştir.”228

Söz konusu anlayış özellikle XIX. Yüzyıl ile birlikte tasavvufi terimler ve diğer tarikat çevrelerine ait unsurlarla birleşerek değişmeye ve gelişmeye uğramıştır. Bektaşî şairleri, tasavvuf terimlerini de tarikat öğretisindeki anlamlarını kastederek kullanmışlardır.
Ali Nihanî de yüzyılın dil ve üslup anlayışına uyarak, Bektaşî tarikatının inanç,
kültür, söylem ve pratiklerini diğer inanç unsurlarını da kapsayacak şekilde eserine yansıtmıştır. Şair, Bektaşîliğe Şia’dan intikal etmiş olan ve Bektaşîliğin temel ilkesi durumundaki “ehlibeyt soyundan gelenleri sevme, onları sevenleri
sevme” anlamına gelen Tevellâ anlayışını şu beyitte dile getirmiştir.
Eder tekbµr o dem ol …adr-i ¡alâ
¢ılar cümleye tel…µn-i tevellâ (1416)
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Yine “Erenlerin sillesi, Manevi te’dip”229 veya “tahta kılıç, velilerin manevi
gücü, beddua”230 anlamında kullanılan Batın Kılıcı, Velayetname’de geçen
Bektaşî terimlerindendir.
Verildi saña bu şemşµr-i Bâ†ın
Geçesin tµπ-veş bâ†ın-ı §ırâ†ın (5514)
Göreyim tµπ-i Bâ†ın √ükmü var mı
Erenler içre bir işe yarar mı (5520)
Aşağıdaki beyitte geçen, ümit ve korku hallerinden sonra, neşe ve endişe hallerinden önce gelen iki tasavvufi hal olup tutukluk ve açıklık anlamına gelen
Bast ile Kabz terimleri231 örneğinde olduğu gibi, tasavvuf terimler de şairin dil
ve üslubuna etki etmiştir.
Budur çün server-i …urb-ı ferâ™i≥
Budur ol ma@har-ı bas† ile …âbı≥ (5705)
Velayetname’de, bu kültürde özel anlamları olan sayılara da yer verildiği
görülmektedir. Bu sayılar, okuyucunun dikkatini çektiği gibi, ne anlama gel228
229
230
231

Kemal Üçüncü, Dinî -Tasavvufi Türk Edebiyatı Vadisinde Bâtıni Yorum Geleneği Üzerine Bazı
Düşünceler, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / 2011 / 59, 223-238, 233.
Sadettin Nüzhet, Bektaşî Şairleri, Devlet Matbaası, İstanbul 1930, 456.
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, 68.
Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, (5. Basım), Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul 2009, 85-86.
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diği, neyi ve neleri sembolize ettiği de merak duygusu uyandırmaktadır.
Eserde, sayılar genel olarak belli kalıplar çerçevesinde kullanılmıştır. Şair,
ordu ve asker sayısından bahsettiği yerlerde, olağanüstülük ve abartma ihtiva eden sayılara yer vermiş; genelde binler özelde elli bin sayısını kullanmıştır.
O dem cem¡ oldu elli biñ neferler
Binip atlarına …ıldı seferler (705)
Görüp tekfûr ma¡…ûl derdi leşker
Hem-ân-dem √â≥ır oldu elli biñ er (901)
Bundan ziyade şair, Bektaşî inanç ve kültüründe bir karşılığı olan sayılara yer
vermiştir. Söz konusu sayılara, birler, üçler, dört melek, dört halife, beş taş,
yediler, on bir imam, on iki imam, on dört masum, on yedi kemerbest, kırklar/
kırk abdal, örnek gösterilebilir.
Da«ı √ürmetine on bir imâmıñ
Velâyet burcuna bedr-i tamâmıñ (1012)
Bu na@mı va§f-ı lu†f ile tamam et
Mu¡µnim on iki nûr-ı imâm et (45)
Şairin bu anlayışla yazmış olduğu aşağıdaki bölüm, Hacı Bektaş-ı Veli’nin
tarikat anlayışı içerisinde geçtiği zümreleri bir arada vermesi bakımından dikkat çekmektedir:
Buluşur »ı≥r u İlyâs ile ol şâh
Eder ta¡lµm anlardan nedir râh (180)
Çü …ır…lar zümresine oldu dâ«il
Edip «idmet-i merdân …ıldı √â§ıl (181)
Eder …ırklar ile …ır… günü itmâm
Alır √üsn-i na@ar ol nµk fercâm (182)
Gelip »ı≥r âgeh erlerle dediler
Ma…âmıñdır seniñ Bektâş yediler (183)
Yedilere da«ı ol dem erişdi
Miyân-bend oldu «idmetde †uruşdu (184)
Niçe gün eyledi «idmet o câda
Edip göñlü gözün anda güşâde (185)
Nihâyet »ı≥r anı üçlere verdi
Varıp anda da«ı «idmete girdi (186)
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Geçirdi gün †uruşdu «idmetine
Erişdi …u†bü’l-a…†âb «a≥retine (187)
Niçe gün «idmet etdi çünkü pµre
Edenler pµre «idmet erdi bire (188)
Velayetname’nin dil ve anlatımını güçlendiren en önemli öğeler vecize,
kelam-ı kibarlar, atasözleri, deyimler ve iktibaslardır.
2.1.3.1. Vecizeler
Velayetnamenin anlatımını güçlendirmek amacıyla vecize ve kelam-ı kibarlardan yararlanılmıştır. Eserde geçen belli başlı vecize ve kelam-ı kibar örnekleri şunlardır:
1. Lev küşife’l-gıtâü mâ ezdedtü yakinen: Perde açılsaydı, kesin bilgimde bir
artış olmazdı.232
Nefes-zen lev-küşiften hem selûnµ hemdemidir ol (Terci’-i Bend 1/3)
2. Selûni: “Bana sorunuz”233
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Hz. Ali Nehrivan Savaşından sonra bir hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Sonra
ey insanlar, bilin ki ben fitnenin gözünü kör ettim; dalga-dalga yayılan karanlığına benden başka kimse dalamaz; coşup duran kudurganlığına kimse atılamaz. Sorun bana, beni yitirmeden sorun. Canım kudret elinde olana andolsun,
sizinle kıyâmet arasında neler olacaksa, sorarsanız haber veririm size...”234
Ayrıca Nehcü’l-Belâga adlı eserde Hz. Ali’nin buna benzer sözleri on bir yerde geçmektedir.235
Ey ki cedd-i pâkiñ olmuşdur selûnµ kâ™ilµ
Merkez-i ¡ilme eriştirdi hezârân câhili (Terci’-i Bend 3)
3. Leyse fi’d-dârı gayruhû deyyârun: Evde (evrende) ev sahibinden (Allah’tan)
başkası yoktur.236
Tek ü tenhâ giderdi anda ey yâr
O câ kim leyse fi’d-dâr πayr-ı deyyâr (1223)
232
233
234
235
236

Vecize. Mehmet Yılmaz, Dört Halifeden Vecizeler Sözlüğü, Şule Yayınları, İstanbul, 2003, 268.
Kelam-ı Kibar. Mehmet Ali Derman, Evliyalar Şahı, İslam Tarihinden Bir Sayfa, İstanbul, 1965, 269.
Hazret-i Emîr Ali İbn-i EbiTalib, Nehcü’l-Belâga, (Haz.: Abdülbaki Gölpınarlı), Ansariyan Publications İran 1989, 258.
Veyis Değirmençay, İmâdüddin Nesîmî ve Farsça Divanı, Kurtuba Kitap, İstanbul 2013, 288.
Kelam-ı Kibar. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, İstanbul, 2013, 459. Cüneyd-i
Bağdadî’ye atfedilir.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

4. el-◊ükmü li’l-lâhi: Hüküm Allah’ındır.237
Ne …udretler verir …uluna Allâh
Ve yehdµ men yeşâ™ el-◊ükmüli’l-lâh (2096)
2.1.3.2. Atasözleri ve Deyimler
Velayetname’yi anlaşılır kılan hususlardan biri de eserde yer alan atasözleri ve
deyimlerdir. Şairin atasözlerini vezne uygun ve tam bir beyit halinde ifade
etmedeki başarısı dikkat çekmektedir. Deyimlere göre sayısı az olan Atasözlerine örnek olarak şu beyitler gösterilebilir:
1. Pervane olan parlak muma erer:
Murâd eden menâ…ıbında göre
Olan pervâne erer şem¡-i nûra (672)
2. Uygunsuz toprak sürülmez:
Bu ar≥da √ına† bil ço…lu… bulunmaz
Yaramaz †opraπına √ar& olunmaz (1610)
3. Denizde inci görse kazdır der:
Çü …â§ır ¡a…lın efkârı πala†dır
~adef görse deñizde der ki ba†dır (1873)
4. İki kılıç bir kına sığmaz:
Edince √a≥ret-i pµr istimâ¡ı
Dedi olmaz iki †µπ ictimâ¡i (2847)
5. Emanete Hıyanet etmek:
Olurdum müslümân ammâ ki düşvâr
Emânâta «ıyânet …or…usu var (3317)
6. İçine su girmedikçe, havuz dolmaz:
Ki İslâm yalñız @âhirle olmaz
~u girmedikçe içe √av≥ †olmaz (3318)
Şu örnekte olduğu gibi Arapça Atasözlerinden de yararlanılmıştır.
El-Hasûdü Lâ-Yesûdü: Hasetçi mutlu olamaz.238
◊ased nâr-ı ca√µmiñ oldu dûdu
Buyurdu el-√asûdü lâ-yesûdü (794)
237
238

Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler, Enderun Yay., İstanbul 1992, 72.
Eski bir Arap Atasözüdür. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 206.
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Bilir büstâncı kµm lemmâzdır bu
◊asûdü lâ-yesûd πammâzdır bu (2375)
Eserde kullanılan deyimlerin sayısı Atasözlerine göre daha fazladır. Aşağıdaki
örneklerde olduğu gibi, şair deyimlerden yararlanarak eserin dilini halk diline
yaklaştırmış ve dilde akıcılığı sağlamıştır.
Kulak tutmak: kulak vermek dinlemek
Ne derim üş …ula… †utuñ işidiñ
Zamânında çü Hârûn-ur-Reşµd’iñ (78)
Gözü gönlü açılmak: Sevinmek, güzel bir şeyi görüp içi ferahlamak, neşelenmek.
Niçe gün eyledi «idmet o câda
Edip göñlü gözün anda güşâde (185)
Dünyayı başına dar etmek: Bir kimseyi çok sıkıntılı bir duruma sokmak.
Nihâyet †utdu Mervân’ı teber-dâr
Cihânı …ıldı anıñ başına dar (552)
Defteri dürülmek: İşine son verilerek bir yerden uzaklaştırılmak; ölmek ya
da öldürülmek.
78

İşidip pµr olur rencµde «â†ır
Dürüldü ya¡nµ √a……ânµ defâtir (3528)
Kulaktan âşık olmak: Görmediği halde, anlatılanlara göre birine aşırı sevgi
beslemek.
Nice kes ¡âşı… oldular …ula…dan
Dilerdi görmeği Rabbü’l-fela…dan (3943)
Kulağına küpe olmak: Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp hiç
unutmamak.
Ederler idi nu†…-ı pâkini gûş
¢ılarlar idi gûş-ı câne mengûş (4556)
Diline dolamak (Vird-i zeban itmek): Bir kimsenin dedikodusunu yapmak,
kötü tarafını her yerde söylemek; bir şeyi her fırsatta söyler olmak.
Edip vird ism-i pµri dillerine
Gelirler cümlesi menzillerine (4847)
2.1.3.3. İktibaslar
Velayetname’nin dil ve üslubunda ön plana çıkan unsurlardan biri de iktibaslardır. Nihanî, sözü daha etkili söylemek düşüncesiyle başka tasavvufî metinlerde de sıkça kullanılan ayet ve hadislerden iktibaslarda bulunmuştur.
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Metinden alınan aşağıdaki bölümde şair, bir tacın etrafında yazılı bir ayet olarak belirttiği Arapça dua cümlelerini vezne de uygun bir şekilde eserinde kullanıp başarılı olmuştur:
Ki lâ-ilâhe illa’llâhü va√dehü
O…udu lâ-şerµke leh ba¡dehü (431)
Lehü’l-mülkü ve lehü’l-√amdü mes†ûr
Ne yazmış §oñra işit »âli…-i ‰ûr (432)
Mura……am anda yu√yµ ve yümµtµ
Ve hüve √ayyün lâ yemûtµ (433)
Da«ı biyedihi’l-«ayr ve hüve o
Der ¡alâ külli şey’in hem …adµr o (434)
Eserde başvurulan iktibaslar şunlardır:
1. Ve lemmâ câe Mûsâ li mîkâtinâ ve kellemehu rabbuhu kâle rabbi erinî enzur ileyke, kâle len terânî ve lakin’inzur ilel cebeli fe-inistekarra mekânehu
fe-sevfe terânî fe-lemmâ tecellâ rabbuhu li’l-cebeli cealehu dekken ve harra
Mûsâ saıkan, fe-lemmâ efaka, kâle subhâneke tubtu ileyke ve ene evvel’ulmu’minîn: Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca “Rabbim! Bana (kendini) göster; seni göreyim!” dedi. (Rabbi): “Sen
beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de
beni göreceksin!” buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti,
Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim,
sana tevbe ettim. Ben inananların ilkiyim.239
Dedi Mûsâ’ya çünkim len-terânµ
Geçe gör senliğiñden sen gör anı (11)
Eger Mûsâ’ya ‰ûr’da Len-terânµ’yle nidâ geldi (Terci’-i Bend 1/4)
Fe-kâne kâbe kavseyni ev ednâ: (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı
kadar, yahut daha az oldu.240
◊arµm-i …âbe …avseyn’e erişdi
Cemâl-i câvidânıyla görüşdü (18)
Serµr-i lµ-ma¡allâh dµde-bânı
¡Urûc-ı ≠âta …avseyn ü denâ’sın (Terci’-i Bend 2)
Erişdi …abe …avseyn menziline
Ayâπın ba§dı lâhût ma√filine (302)
◊arµm-i …âbe …avseyn’iñ mükerrem ma√remidir ol (Terci’-i Bend 1)
239
240

(A’râf 7/143)
(Necm 53/9)
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3. Ve lekad âteynâke seb’an mine’l-mesânî ve’l-Kur’ânel azîm: Andolsun ki,
biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve yüce Kur’an’ı verdik.241
Bir oπlu oldu İbrâhµm-i ¿ânµ
Bu Mûsâ ¡âlim-i seb¡a’l-me&ânµ (87)
4. Levlâke levlâke le-mâ halaktü’l-eflâke: Sen olmasaydın, sen olmasaydın
(ey Muhammed) felekleri yaratmazdım.242
O nûr-ı lâmi¡-i ser-tâc-ı levlâk
Yaradıldı añınçün ar≥ u eflâk (284)
Yine devr eyledi ezmân u eflâk
Erişdi Nû√’a pes ey şâh-ı levlâk (394)
Mu√ammed Mu§†afâ vü √a……-ı levlâk
Müşerref oldu pâ-bûsuyla eflâk (1063)
Çü …ır… gün içmedi §u nûr-ı levlâk
Velµ ol bevl ü πâ™i†dan idi pâk (1277)
Serµr-ârâ-yı …u†biyyet şeref-dârende-i levlâk
¡Uluvv-i …adrine nisbetle pestdir bu †o…uz eflâk (Mütekerrir Müseddes 5)
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5. Allâhu cemµlün yuhibbü’l-cemâl: Allah güzeldir, güzelliği sever.243
Ki Allâhü cemµlün lâ-yezâliñ
Odur esrârı yu√ıbbü’l-cemâliñ (285)
6. Lµ ma¡a’l-lahi vaktün lâ-yesa¡unµ fµhi melekün mukarrebün ve lâ-nebiyyün
mürselün: Benim, Allah ile beraber öyle anlarım olur ki, ne bir mukarreb
melek, ne de mürsel bir nebi öyle bir yakınlığı elde edebilir.244
Serµr-i lµ-ma¡a’l-lâh pâdişâhı
Dedi √a……ında le-¡amrük İlâhµ (289)
Serµr-i lµ-ma¡allâh’ıñ mu¡azzez bir cemµdir ol (Terci’-i Bend 1/3)
Görüpdür tâc-ı fa«r-i …adr-i zâtıñ
O ¡arş-ı lµ-ma¡allâh’da Mu√ammed (Tekib-i Bend 1/2)
Serµr-i lµ-ma¡allâh dµde-bânı
¡Urûc-ı ≠âta …avseyn ü denâ’sın (Terci’-i Bend 2)
241
242
243
244

(Hicr 15/87)
Hadis-i Kudsî (?). Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 456.
Hadis-i Şerif. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 32.
Hadis-i Kudsî. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 469.
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7. Le ¡amruke innehum le-fî sekratihim ya¡mehûn: (Ey Resûlüm) senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.245
Serµr-i lµ-ma¡a’llâh pâdişâhı
Dedi √a……ında le-¡amrük İlâhµ (289)
8. Mâ zâġa’l-basaru ve mâ taġâ: Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.246
Açıben çeşm mâzâπü’l-ba§ar ol
Ki ¡arşa eyledi bir «oş na@ar ol (308)
9. Hel etâ alel insâni hînun mine’d-dehri lem yekun şey’en mezkûrâ: Gerçekten İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre
geçmedi mi?247
Ki şânında demişem hel etâ’ı
Edip √a……ında ta√…µ… lâ-fetâ’ı (345)
Buyurdu hel etâ √a……ında Allâh
Ki ta√kµm oldu anıñ ile bu râh (518)
10. Lâ-fetâ illâ Aliyyün lâ-seyfe illâ zü’l-fikârı: Ali’den başka yiğit,
Zülfikar’dan başka (keskin) kılıç yoktur.248
Ki şânında demişem hel etâ’ı
Edip √a……ında ta√…µ… lâ-fetâ’ı (345)
11. Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve selâmen alâ İbrahîm: Biz: “Ey ateş! İbrahim’e
karşı serin ve esenlik ol” dedik.249
Kilµmiñ ¡izzetine ◊a…… Te¡âlâ
Buyurdu âteşe berden selâmen (39)
12. Lahmuke lahmµ cismuke cismµ demuke demµ rûhuke rûhµ: Etin etimdir,
cismin cismimdir, kanın kanımdır, ruhun ruhumdur.250
Dediñ la√muke la√mµ şâh için sen
Bir etdiñ cismiñi Allâh için sen (426)
Dedim la√muke la√mµ oldu &ânµ
Ki birdir cismimiz görüñ nişânı (471)
245
246
247
248
249
250

(Hicr 15/72)
(Necm 53/17)
(İnsan 76/1)
Hadis-i Kudsî (?). Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 403.
(Enbiyâ 21/69)
Hadis-i Şerif. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 407.
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Dedi la√muke la√mµ aña A√med
Bu söze olamaz hµç …a§r ile med (524)
13. Ve kul’il-hamdu li’llâhil’lezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu
şerîkun fî’l-mulki ve lem yekun lehu veliyyun mine’z-zulli ve kebbirhu
tekbîrâ: Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, âcizlikten ötürü
bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah’a hamd olsun de ve tekbir getirerek O’nun
şanını yücelt.251
¢al’Allâhü Te¡âlâ ve …uli’l-√amdu li’llâhi’lle≠µ lem yette«ız veleden ve lem
yekun lehu şerµkun fµ’l-mulki ve lem yekun lehu veliyyun mine’≠-≠ulli ve
kebbirhu tekbµrâ(tekbµren) (15b)
14. Bedîu’s-semâvâti ve’l-ard, ve izâ kade emran fe-innemâ yekûlu lehu kun
fe yekûn(yekûnu): (O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece Ol! der, o da hemen oluverir.252
Be-√a……-ı kün ki var eden o demdir
Mu√µ†-i ¡âlem ol laf@-ı …ıdemdir (1069)
Bu eşyâ oldu kün emriyle mevcûd
Şa…µdir ger ta…µdir na«s u mes¡ûd (1861)
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15. Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve
eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehid-nâ, en tekûlû
yevme’l-kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn: Kıyamet gününde, biz bundan
habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden
zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.253
Şehâdet etdiler saña çü beş taş
Şehid-nâ gerçek ersin Hâcı Bektaş (Terci-i Bend 2)
16. Ve lev şâ™ellâhu le-cealekum ummeten vâhideten ve lâkin yudıllu men
yeşâu ve yehdî men yeşâ’(yeşâu), ve le-tus’elunne ammâ kuntum ta¡melûn:
Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır,
dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.254
Ne …udretler verir …uluna Allâh
Ve yehdµ men yeşâ™ el-◊ükmüli’llâh (2106)
251
252
253
254

(İsrâ 17/111)
(Bakara 2/117)
(A’raf 7/172)
(Nahl 16/93)
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17. Kul yâ ¡ıbâdiye’l-lezîne esrafû ¡alâ enfusihim lâ taknetû min rahmeti’llâh(rahmetillâhi), inna’l-lâhe yagfiru’z-zunûbe cemîâ(cemîan), innehu huve’lgafûru’r-rahîm: De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar.
Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.255
İşidmediñ mi sen lâ ta…ne†û’yu
Gel imdi tevbe …ıl terk et bu «ûyu (2330)
18. Yevme yefirru’l-mer’u min ehîh(ehîhi): İşte o gün kişi kaçar, kardeşinden.256
Mu†âbı… olmadıysa sµrete ba«
O…u yevme yefirrul mer™u min e« (2773)
19. Küllü takµ ve nakµ ¡âli: Haramlardan sakınan temiz Müslümanlar benim
akrabamdır.257
Mu√ammed mesleğinde oldu âli
O…u küllü ta…µ’yi †uy me™âli (2776)
20. Ve yekûlu’l-lezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihî),
innemâ ente munzirun ve li kulli kavmin hâd(hâdin): Kâfirler diyorlar ki: Ona
Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve
her toplumun bir rehberi vardır.258
Semt-i …udsµden gelen ba«ş-ı √ayât bir bâdsın
Şân-ı ecdâdıñ li-külli …avm içre hâdsin (Terci-i Bent 3)
21. Ve lekad halakne’l-insâne ve na¡lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve
nahnu akrebu ileyhi min habli’l-veridi: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin
kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.259
Ey …arµb-i …urb-ba«ş-ı sırr-ı min √abli’l-verµd
Şems-i ≠âtıñdan ne πam ger şeb-pere oldu ba¡µd (Terci-i Bend 3)
22. İnn’al-lâhe yudhılu’l-lezîne âmenû ve amilû’s-sâlihâti cennâtin tecrî min
tahtihe’l-enhâr, inn’al-lâhe yef¡alu mâ yurîd: Muhakkak ki Allah, iman edip
iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.260
255
256
257
258
259
260

(Zümer 39/53)
(Abese 80/34)
Hadis-i Şerif. Şemseddin Sivasî, Dört Halifenin Menkıbeleri, İstanbul, 2005, 268.
(Ra’d 13/7)
(Kâf 50/16)
(Hacc 22/14)
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Tef¡alü fi’l-kevni mislü yef¡alu’llâh mâ-yürµd
I§la√u’l-ef¡âle minnâ veffı…ı’n-nehcü’s-sedµd (Terc-i Bend 3 :5/3)
“Allah’ın istediğini yaptığı gibi sen de öyle yap. Bizim işlerimizi ıslah et
ve doğru yola ulaştır.”
23. Ve izâ raeyte semme raeyte naîmen ve mulken kebîrâ: Ne yana bakarsan
bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.261
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ (Terci-i Bend 4)
24. Ve li’l-lâhi’l-meşriku ve’l-magribu fe-eynemâ tuvellû fe-semme vechu’llâh inn’al-lâhe vâsi¡un alîm: Doğu da Allah’ındır batı da. Nereye dönerseniz
dönün Allah’ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah’(ın rahmeti ve nimeti)
geniştir, O her şeyi bilendir.262
Fe eynemâ tuvellû sırrına eren uşşâ…
Lübbe na@ar …ıldılar terk etdiler …uşûru (Nazm 2:3)
25. lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, va’l-lâhu alîmun
bi’z-zâlimîn: Ve ebediyyen onu (ölümü) temenni edemezler, elleriyle takdim
ettikleri (yaptıkları) şeyler sebebiyle. Ve Allah, zalimleri en iyi bilendir.263
Budur ¡a…lımca çün te™vµl-i eslem
◊a…µ…atin bilir Allâhu a¡lem (4745)
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26. Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en u¡rafe fe-halaktü’l-halka li-u¡refe:
Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi diledim. Onun için bu halkı ve âlemleri
yarattım.264
Dedi bu küntü kenz’in esdi bâdı
Temevvüc etti deryâ-yı vidâdı (5046)
O küntü kenz’in envâr-ı celµli
Ki hem-râh eyledi yedi delµli (5055)
¡Arûs-i küntü kenz’in el-ni…âbın
Güşâd eyle bu «alvet-«âne bâbın (5292)
27. Âmene’r-resûlu bi-mâ unzile ileyhi min-rabbihî ve’l-mu’minûn, kullun
âmene bi’l-lâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi¡nâ ve ata¡nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.
261
262
263
264

(İnsân 76/20)
(Bakara 2/115)
(Cuma 62/7 ve Kuranda muhtelif yerlerde)
Hadis-i Kudsî (?). Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 396.
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Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de
(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine
iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız.
İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır, dediler.265
ªuhûr etmişdi √a≥retden o ma¡nâ
¢abûl etdi dedi ol dem a†a¡nâ (5268)
28. Hazâ min fazli rabbµ Kâle’l-lezî ¡indehu ¡ilmun mine’l-kitâbi ene âtîke bihî
kable en yertedde ileyke tarfuk, fe-lemmâ raâhu mustekırran ¡indehu kâle hâzâ
min fadlı rabbî, li-yebluvenî, e eşkur em ekfur ve men şekere fe-innemâ yeşkuru li nefsih ve men kefere fe-inne rabbî ganiyyun kerîm: Kitaptan (Allah
tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp kapamadan ben onu
sana getiririm, dedi. (Süleyman) onu (melikenin tahtını) yanıbaşına yerleşmiş
olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim
diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak
kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, çok kerem sahibidir.266
Teke&&ür etdi derviş ü mu√ibbi
Tefeyyü≥ etdi ha≠â fa∂lu Rabbµ (5667)
29. el mu™minûne lâ yemûtûne bel yünkalûne min dâri’l-fenâ ilâ dâr’l-bekâ:
Müminler ölmezler, ancak ölümlü dünyadan kalımlı dünyaya taşınırlar.267
Dedi el-mü™minûne lâ-yemûtûn
Degiliz ilügüm mevtile meftûn (5790)
30. İrci¡µ ilâ rabbiki râ≥ıyeten mer≥ıyyeten: Ey huzura kavuşmuş insan! Sen
O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.268
Otuz yıl «idmete ede …ıyâmı
Erince irci¡µ emri peyâmı (5807)
Erişmiş idi nı§fa bu vedµ¡et
Çü …ıldı irci¡µ emrine sür¡at (5896)
31. Mûtû kable en temûtû: Ölmeden önce ölünüz.269
‰aleb …ıldıysa ol âb-ı √ayâtı
Bu mûtû emriyle ala memâtı (5816)
265
266
267
268
269

(Bakara 2/285)
(Neml 27/40)
Hadis-i Şerîf
(Fecr 89/28)
Hadis-i Şerif. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler, 550.
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32. Ve’∂-∂uhâ: Kuşluk vaktine andolsun.270
≤iyâ-pâş idi nûr-ı ve’∂-∂u√â’dan
Mua††ar idi ¡ı†r-ı kâf ü hâ’dan (5842)
2.1.3. Muhteva Özellikleri
2.1.3.1. Bektaşî Tekkelerinin Kapatılması ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları
Yeniçeri Ocağı ile Bektaşîlik arasındaki ilişkilerin, ocağın kuruluşundan beri
güçlenerek sürdüğü bilinmektedir. II. Mahmud 17 Haziran 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırdıktan sonra, Bektaşî tekkelerini de kapattırmıştır. II. Mahmud, söz konusu tarikat mensuplarının da Yeniçerilerle birlikte
imha edilmesini, hiç değilse sindirilmesini gerekli görmekteydi. Böylelikle
Bektaşîlik tarikatı ve mensupları için yasaklı yıllar başlamıştır.271
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Tekkelerin kapatılması genel olarak Yeniçeri Ocağı ile olan yakın bağa dayandırılmıştır. Fahri Maden ise, Bektaşî tekkeleri kapatılırken Bektaşîlere yöneltilen en önemli suçlamanın Rafızilik olduğunu, ancak yapılan itikat yoklamalarında Bektaşîlerin ısrarla kendilerini ehl-i sünnet olarak ifade ettiklerini söyleyerek, yasağın gerçekleşmesinde Yeniçeri ocağı ile ilişkiden ziyade
Bektaşîlerin itikadi durumlarının etkili olduğunu belirtmiştir.272 A. Yılmaz
Soyyer de, Cevdet Paşa’nın verdiği bilgilerden hareketle, 1826 yılında sadrazam ve şeyhlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıyı delil göstererek, tekkelerin kapatılmasında Nakşibendilerin de etkili olduğunu ifade etmiştir.273
Yasağın ardından bazı Bektaşîler idam edilmiş, tekkelerin mallarına el koydurulmuş, tarikat mensubu şeyh ve dervişler sürgüne gönderilmiştir. Bu süreçte tarikata ait tekkelerin yeni olanları yıktırılmış, 60 yıldan daha eski olup
yıktırılmayan Bektaşî tekkelerinden elverişli olanlar câmi, medrese veya
mektebe çevrilmiş ya da Nakşibendi tarikatı mensuplarına dağıtılmıştır. Hacıbektaş’taki dergâha cami gibi bazı ilaveler yaptırılarak, burası Nakşibendiliğin öğretileceği ve ritüellerinin uygulanabileceği bir Nakşi tekkesine dönüştürülmüştür.274
Bektaşîlerin bu tarihten itibaren belli bir süre faaliyetlerini gizlemek durumunda kaldıkları bilinmektedir. 1839’da Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Bektaşîlik
270
271
272
273
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üzerindeki baskılar azalmıştır. Tanzimat Fermanı her din, mezhep ve bilhassa
tarikata, II. Mahmud döneminin tersine bir hoşgörü ve müsaade ortamı sağlamıştır.275 Zira Tanzimat devrinde, 1852 tarihli bir irade ile Hacıbektaş
dergâhındaki postnişinin durumunun düzeltildiği ve dergâhın Bektaşîlere geri
verildiği görülmektedir.276 Irene Melikoff ise, sultanların yakın çevresinden
birçok prensesin Bektaşî olduğunu, Bektaşîlerin 1826 sonrasındaki etkilerini
sürdürmelerinin Tanzimat Fermanı’na değil, büyük ölçüde üst düzey yönetimin desteğine borçlu olduğunu ifade etmiştir.277
Abdülaziz’in 1861 yılında tahta çıkmasından sonra Bektaşîlere devlet tarafından gösterilen müsamaha daha da artmıştır. Bektaşî tekkeleri henüz resmi olarak yeniden açılmamış, ancak bu dönemden itibaren faaliyetlerine göz yumulmuştur. Padişahın Bektaşîliğe yakınlık duymasının bunda payı olduğunu söyleyenler olmuş, hatta bir adım daha ileri gidilerek, bizzat tarikata girmemiş
olsa da, “muhib” olduğu iddiasında bulunulmuştur.278
İşte bu durumun bir sonucu olarak, Bektaşîlik yeni bir tarz benimsemiş ve bir
tür takıyye yoluna gitmiştir. Diğer tarikatların içine sızan Bektaşîler, XIX.
yüzyılın ikinci yarılarından başlayarak akide ve törenleri ile ritüellerini tanıtan
sayısız eser kaleme almışlardır.279 Özellikle, Abdülmecid ve Abdülaziz’in iktidarları döneminde genel anlamda yaşanan rahatlıkla beraber, Bektaşîlikle ilgili yayınlarda da dikkate değer bir artış olduğu hemen fark edilmektedir.280
Fahri Maden bu konuda şunları söylemiştir:
“Bununla birlikte yasaklılık ister istemez Bektaşîlerde değişim getirmiştir. En azından yasaklılık ve takibatın sürdüğü yıllarda Bektaşîler
merkezi hükümetin istediği çizgiye yaklaşmışlar, bir yandan “takıyye”
yaparken bir yandan da aralarına karıştıkları Nakşî ve Mevlevîlerden
etkilenmişlerdir. Tekkelerini yeniden kurmak istediklerinde sureta
Nakşî görünmeleri zorunluluğu onların Nakşîlikten etkilenmelerini getirmiştir. Nakşî şeyhlerin ise Bektaşîlere şirin gözükmek veya
onları tesir altına alabilmek için Bektaşîliğe intisap ettikleri anlaşılmaktadır. Bütün bunlara rağmen yasaklı yıllarda Bektaşîlerin, Sünni
bir çizgiye çekilmesinde ve Nakşî yapılmalarında tam bir başarı elde
edilememiştir.”281
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Görüldüğü gibi Bektaşîler, toplum nazarında itibar görmek ve kendilerini savunmak için yayın faaliyetlerine girişmişlerdir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sayısı gözle görülür bir şekilde artan söz konusu eserlerde Sünni
çizgiye yaklaşıldığı görülmektedir. İşte bu eserlerden biri de Ali Nihanî’nin
yazmış olduğu manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’dir.
2.1.3.2. Eserin İçeriği ve Diğer Velayetnamelerle Benzerlik ve Farklılıklar
Ali Nihanî’ye ait manzum olarak yazılan Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi,
mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Eserde elli altı adet yazılı konu başlığı
vardır. Konu başlıkları Farsça olarak ve kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ana
metin toplamda 5920 beyitten meydana gelmiştir. Bununla birlikte eserde
farklı nazım şekilleriyle yazılmış 17 adet manzume daha yer almaktadır.
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Eserin metni 22 beyitlik bir tevhid ile başlar. Daha sonra “Der-Beyân-ı Sebeb-i
Nazm-ı Kitâb” başlığı altında eserin yazılış sebebine değinilmiş, “Agâz Kerden Be-Kitâb” başlığıyla da eserin asıl konusuna giriş yapılmıştır. Konuya
girişten sonra, Hacı Bektaş-ı Veli’nin nesebi, On İki İmamlardan biri olan
imam Ali Rıza’nın soyundan bir seyit ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelişi,
Horasan’da geçen çocukluk ve tahsil dönemi ile Ahmed Yesevî ve müritleriyle olan ilişkileri, Türkistan ve Bedehşan’da yaşadıkları, buralarda gösterdiği
kerametler anlatılmıştır. Eser, Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektaş-ı Veli’yi Diyar-ı
Rum’a (Anadolu) göndermesi ile farklı bir boyut kazanır. Daha sonra hacca
gidişi, hac yolculuğunda uğradığı Mekke, Medine, Kürdistan, Türkistan, Necef, Suriye, Halep gibi yerlerde başından geçenlere yer verilmiştir. Arkasından Anadolu’ya gelişi, Rum erenlerinin onu kolay kabul etmeyişi sonucu çeşitli kerametler göstererek onları ikna edişi, Sulucakarahöyük’e (Hacıbektaş
ilçesi) yerleşip bir süre Kadıncık Ana’nın evinde kaldıktan sonra orada
dergâhını kurması ve buradaki yaşantısına dair bilgiler verilmiştir. Ardından,
Sulucakarahöyük çevresindeki Türkmenler ve Müslüman olmayan unsurlarla
ilişkileri ile birlikte dönemin önemli devlet adamları, âlimler, mutasavvıflar
ve ahilerle (Mevlana, Yunus Emre ve Ahi Evran gibi) olan münasebetleri anlatılır. Son olarak Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatı ile birlikte halifelerinin kendisinden sonra onun öngördüğü şekilde başka yerlere yerleşip İslâm’ı yayma
faaliyetlerine değinilmiştir. Eser, müellifin eserin bitirilişine dair yazdığı tarih
manzumesi ile son bulmuştur.
Eserde yer alan konu başlıkları, varak numaraları ve beyit aralıkları şu şekilde
gösterilebilir:
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Tablo 2.3. Eserde Yer Alan Bölüm Başlıkları ve Yerleri
BÖLÜM
SIRASI

BÖLÜM BAŞLIĞI

SADELEŞTİRME

VARAK BEYİT
NO
ARALIĞI

1

Ha≠â Velâyet-nâme-i
◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhû

Bu Hacı Bektaş-ı
Veli’nin (k.s.)
Velayetnamesi’dir

1b

1-22

2

Der-Beyân-ı Sebeb-i
Na@m-ı Kitâb

Kitabın Yazılma
Sebebine Dair

2a

23-45

3

Aπâz Kerden Be-Kitâb

Kitaba Başlama

3a

46-63

4

Der-Beyân-ı Ensâb-ı
◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhû

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Soyu Hakkında

3b

64-194

5

Der-Beyân-ı Velâyet-i
◊âcµ Bektâş-ı Velµ ve
Sebeb-i Tel…µb Şoden
Be-◊âcµ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Veliliği ve Hacı
Lakabıyla Anılmasının
Sebebine Dair

7b

195-278

6

Der-Beyân-ı Şer√-i Mi…
râ≥ u Çerâπ u »ır…a vü
Tâc-ı Elif

Makas, Çerağ, Hırka ve
Elifî Tac’ın Açıklaması
Hakkında

9b

279-576

7

Der-Beyân-ı Ev§âf-ı
»ˇâce A√med Yesevµ
¢uddise Sırruhû

Hoca Ahmed
Yesevî’nin (k.s.)
Vasıflarına Dair

17b

577-673

8

Der-Beyân-ı ∏azâ
Kerden-i ¢u†bu’d-dµn
»aydar ve ◊abs Şoden-i
Û ve »alâ§ Kerden-i
»âcı Bektâş-ı Velµ

Kutbeddin Haydar’ın
Gaza Yapması ve Onun
Esir Düşmesi ve Hacı
Bektaş-ı Veli’nin Onu
Kurtarmasına Dair

20b

674-1197

9

Der-Beyân-ı Âmeden
◊âcµ Bektâş-ı Velµ BeRûm Be-İcâzet-i »ˇâce
A√med Yesevµ ¢uddise
Sırruhumâ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin,
Ahmed Yesevî’nin
(k.s.) İzniyle Rum’a
Gelmesi Hakkında

35a

1198-1451

10

Der-Beyân-ı Na@ar
Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Be-İbrâhµm ◊acı
¢uddise Sırruhumâ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
İbrahim Hacı’ya (k.s.)
İltifat Etmesi Hakkında

43a

1452-1667

11

Der-Beyân-ı ¢arâr
Kerden-i ◊âcµ Bektâşı
Velµ Be-¢araöyük ve
İşâret Nümûden-i Beİdrµs ü Hemsereş-râ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Karaöyük’e yeleşmesi
ve İdris ile Karısına
İşaret Göstermesi

49a

1668-1867
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12

Der-Beyân-ı Nefs-i Bed
Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Be-»ˇâce Nûre’ddµn

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Hoca Nureddin’e Kötü
Şekilde Üflemesi
Hakkında

54b

1868-1985

13

Der-Beyân-ı Şehâdet
Kerden-i Penç A√câr Beemr-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhû

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Emriyle Beş
Taşların Şahitlik
Etmesine Dair

57b

1986-2062

14

Der-Beyân-ı Ân Ki ◊âcµ
Bektâşı Velµ Der-Va…t-i
Şitâ Sµb ªâhir Kerd EzŞecer-i Mu«âlif

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Kış Vaktinde Elverişsiz
Ağaçtan Elma Ortaya
Çıkardığı O Kimseye
Dair

60b

2063-2119

15

Der-Beyân-ı Ân ki Fa…
µhµ İmâmetµ Kerd BµTeklµf Der-◊u≥ûr-ı ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Huzurunda
Teklifsiz İmamlık
Yapan O Fakihe Dair

62a

2120-2145

16

Der-Beyân-ı Ta«mµr
Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Seng-Cismµ-râ

Hacı Bektaş-ı
Veli’nin Taştan Cismi
Yoğurması Hakkında

62b

2146-2178

17

◊acer Şoden-i ◊ın†a vü
¡Ade& Bâ-Nu†…-ı ◊âcµ
Bektâşı Velµ ¢uddise
Sırruhû

Buğday ve Mercimeğin
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Sözü ile Taş
Olması

63b

2179-2258

18

Der-Beyân-ı Bereket
Daden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ »amµr-i Endekµ-râ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Az Miktardaki Hamura
Bereket Vermesine Dair

65b

2259-2315

19

Der-Beyân-ı Âmeden
ü Tevbe-Kerden-i
◊arâmµ Der-Nezd-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ

Haramî’nin Gelip
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Katında Tövbe Etmesi
Hakkında

67a

2316-2407

20

Der-Beyân-ı Binâ Şoden-i Kızılca Halvethane’nin
¢ızılca »alvet-«âne
İnşa Edilmesi Hakkında

69b

2408-2443

21

Der-Beyân-ı Mülâ…ât
Kerden-i ◊âcµ Bektâşı
Velµ Bâ-»ı≥ır Nebµ
¡Aleyhi’s-Selâm

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Hızır Nebi (a.s.) ile
Görüşüp Konuşması
Hakkında

70b

2444-2483

22

Der-Beyân-ı Mülâ…ât
Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Bâ-Ricâl-i ∏ayb
¢addesallâhu Esrârehum

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Gayb Erenleri (k.e.) ile
Görüşüp Konuşmasına
Dair

71b

2484-2528
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Firistâden-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ ~arı İsmâ¡µl-râ BeCelâlü’d-dµn-i Rûmµ
¢addesallâhu Esrârehum
Endâ«ten-i ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ ¢uddise Sırruhû
Şebânµ-râ Be-Frengistân
İ@hâr Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ Câme-i
∏aybµ-râ Be-¢adıncı…
Ana
Nefes Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ Be¢adıncı… Ana ve ªuhûr
Kerden-i Evlâd-ı Û
Der-Beyân-ı Su™âl-i
Güvenc Abdâl BeCenâb-ı Pµr-i Dest-gµr
¢uddise Sırruhû
»alâ§µ Dâden-i Keştµrâ ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhû
Der-Beyân-ı ~afâ vü
Na@ar Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû Be-¢ara Re™µs
Ziyâret Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ Be-Seyyid
Ba††âl ∏âzµ ¢addesa’llâhu
Rû√-hümâ
Ba¡≥ Mermûzât-ı ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû
Gendüm Firistâden-i
◊âcµ Bektâş-ı Velµ BeRâhib Der-¢urb-ı A…
sarây
Âmeden-i Seyyid
Ma√mûd-ı ◊ayrân
Be-◊âcµ Bektâşı Velµ
¢uddise Sırrahumâ Beµn Üslûb Ki Mârµ DerDest ü Şµr-i Der-Rµz

Hacı Bektaş-ı
Veli’nin Sarı İsmail’i
Celaleddin-i Rumî’ye
(k.e.) Göndermesi
Hacı Bektaş-ı
Veli’nin (k.s.) Çobanı
Frengistan’a Fırlatması
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Gayb Aleminden
Elbiseyi Kadıncık
Ana’ya Görünür Kılması
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Kadıncık Ana’yı
Üflemesi ve Onun
Çocuğunun Olması
Güvenç Abdal’ın Elden
Tutan Pir Hazretlerine
(k.s.) Soru Sorması
Hakkında
Hacı Bektaş-ı
Veli’nin (k.s.) Gemiyi
Kurtarması
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Kara Reis’e Nazar
Edip Safa Vermesine
Dair
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Seyyid Battal Gazi’yi
(k.r.) Ziyaret Etmesi
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) İşaretle Anlatılan
Şeylerinden Bazıları
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Aksaray Yakınındaki
Rahibe Buğday
Göndermesi
Seyyid Mahmud-ı
Hayran’ın Aslana Binip
Elinde Yılan ile Hacı
Bektaş-ı Veli’ye (k.s.)
Gelmesi

73a

2529-2578

74a

2579-2703

77b

2704-2768

79a

2769-2855

82b

2856-3027

87a

3028-3095

88b

3096-3150

90a

3151-3227

92a

3228-3284

93b

3285-3374

96a

3375-3431
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34

35
36
37

38

39

92

40
41
42

43

44

45

98a

3432-3510

100a

3511-3570

102a

3571-3622

103a

3623-3786

Ahi Evran Veli’nin
Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.)
ile Karşılıklı Konuşması

107b

3787-3899

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Kadı’yı Derviş
Yapması
Hazret’e Elma Getiren
O Kimse Hakkında
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Seyyid Salih (k.s.) ile
Görüşüp Konuşması
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Molla Said’e İşaret
Göstermesi ve Onun
Müridi Olması
Âmeden-i Mollâ
Molla Sadeddin’in
Sa¡µdü’d-dµn Be-Cenâb-ı Pir Hazretlerine (k.s.)
Pµr ¢uddise Sırruhû ve
Gelmesi ve Onun
Mürµd Şoden-i Û
Müridi Olması
Seng Endâ«ten-i Mollâ Molla Sadeddin’in Hacı
Sa¡µdü’d-dµn Be-Ser-i
Bektaş-ı Veli’nin (k.s.)
Mübârek-i ◊âcµ Bektâş-ı Mübarek Başına Taş
Velµ ¢uddise Sırruhû
Atması
Namâz Kerden-i ◊âcµ
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Bektâş-ı Velµ BâSadeddin ile Kabe-i
Sa¡µdü’d-dµn Der-Ka¡be-i Muazzama’da Namaz
Mua¡@@ama Nâle’llâhu
Kılması, Allah Bizi
Lenâ Ziyâretehâ
Onların Ziyaretine Nail
Etsin

110b

3900-3984

113a

3985-4060

115a

4061-4127

116b

4128-4286

121a

4287-4460

126b

4461-4550

129a

4551-4600

Firistâden-i ◊âcµ Bektâşı
Velµ Yûnus Emre-râ Be‰abdu… Emre ¢uddise
Sırruhum
Mülâ…ât-ı ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Bâ-A…ça ¢oca
¢uddise Sırruhuma
Der-Beyân-ı Ânki ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ »ır…a-eş-râ
Sû«te Kerd
İrsâl Kerden ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ~arı
~altuk-râ ¢uddise
Sırruhumâ Be-Gül-¡i≠âr
Mülâ…ât Kerden-i A«µ
Evrân Velµ Bâ-◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhumâ
Dervµş Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhu ¢â∂µ-râ
Der-Beyân-ı An Kes Ki
Be-◊a≥ret Sµb Âverde
Mülâ…ât-ı ◊âcµ Bektâş-ı
Velµ Be-Seyyid ~âli√
¢uddise Sırrahumâ
İşâret Nümûden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ Be-Mollâ
Sa¡µd ü Mürµd Şoden-i Û

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Yunus Emre’yi
Tabduk Emre’ye (k.s.)
Göndermesi
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Akça Koca (k.s.) ile
Karşılıklı Konuşması
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Hırkasını Yaktığı O
Kimseye Dair
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Sarı Saltuk’u (k.s.)
Gülizar’a Göndermesi

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

46

47

48

49

50

51
52
53
54
55

56

Der-Beyân-ı Te™lµf
Kerden-i Şey« Necmü’ddµn-i Kübrâ vü Endâ«ten
»alµfe-i Baπdâd An-râ
Be-Şâ†
Reften-i ◊âcµ Bektâşı
Velµ ¢uddise Sırruhû
Be-Medµne-i ¢ay§eriyye
Der-Beyân-ı Ân Ki ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû Mürdeµ-râ Zinde
Kerd
Himmet Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû Be-¡O&mân ∏âzµ
ve Pâdişâh Şoden-i Û
Der-Beyân-ı Ev§âf-ı
Ba¡≥ı »alâ™if-i Cenâb-ı
Pµr ¢uddise Sırruhû’lMünµr
Der-Beyân-ı »alµfe-i
¿ânµ ¢uddise Sırruhû
Der-Beyân-ı »alµfe-i
¿âlµ&
Der-Beyân-ı »alµfe-i
Râbi¡
Der-Beyân-ı »alµfe-i
»âmis
İrti√âl Kerden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ve Ba¡≥
Ve§âyâ-yı Û Be~arı İsmâ¡µl ¢uddise
Sırruhumâ
Velâyet Nümûden-i ◊âcµ
Bektâş-ı Velµ ¢uddise
Sırruhû Ba¡de’l-İrti√â

Şeyh Necmeddin-i
Kübra’nın Telif Etmesi
ve Bağdat Halifesinin
Onu Büyük Nehre
Atması Hakkında
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Kayseri Şehrine
Gitmesi
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Bir Ölüyü
Diriltmesi Hakkında

130b

4601-4894

138b

4895-5003

141b

5004-5043

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Osman Gazi’ye
Himmet Etmesi ve
Onun Padişah Olması
Pir Hazretlerinin (Kuddise
Sırruh’ul-Münir)
Halifelerinden Bazılarının
Vasıflarına Dair
İkinci Halife (k.s.)
Hakkında
Üçüncü Halife
Hakkında
Dördüncü Halife
Hakkında
Beşinci Halife
Hakkında
Hacı Bektaş-ı Veli’nin
Ölmesi ve Onun Sarı
İsmail’e (k.s.) Bazı
Vasiyetleri

142b

5044-5289

149a

5290-5393

152a

5394-5506

155a

5507-5669

159b

5670-5721

161a

5722-5779

162b

5780-5866

Hacı Bektaş-ı Veli’nin
(k.s.) Öldükten Sonra
Velilik Göstermesi

165a

5867-5920

Özetle Hacı Bektaş-ı Veli’nin nesebi, ailesi, doğumu, çocukluğu, tahsili ve
yaşamı ile göstermiş olduğu kerametleri konu edinen Velayetname, değişik
müellif ve müstensihler tarafından mensur, manzum ve manzum-mensur olmak üzere defalarca kaleme alınmıştır. Bu eserlere ait yazma nüshalar üzerine
araştırmacılar tarafından bazı çalışmalar yapılmıştır.
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Bu çalışmalardan ilki Erich Gross tarafından Almancaya yapılan tercümedir.282
Daha sonra Sefer Aytekin, Ali Çelebi tarafından H. 1034 yılında istinsah edilen
ve aynı zamanda eldeki en eski nüsha özelliği taşıyan mensur yazma eser üzerine yaptığı çalışmayı 3 cilt halinde yayınlamıştır.283 Aynı nüsha üzerine, Abdülbaki Gölpınarlı284 ve Hamiye Duran-Dursun Gümüşoğlu285 çalışma yapmışlardır. Hamiye Duran da bu nüsha üzerine “Hacı Bektaş Velî’nin Velâyetnâmesi
ve Velâyetnâme’de Geçen Keramet Motifleri” adlı doktora tezi hazırlamıştır.286
Ardından aynı nüshayı tıpkıbasımı ve sadeleştirilmiş haliyle yayınlamıştır.287
Esat Korkmaz ise söz konusu nüshanın sadeleştirilmiş halini yayınlamıştır.288
Bedri Noyan ise Firdevsî-i Rumî tarafından kaleme alınan manzum
Velayetname’yi yayına hazırlamıştır.289 Ayrıca Firdevsî’ye ait manzum Velayetname üzerine Cemil Cihan Macit de bir Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır.290
Adı geçen çalışmalar temelde iki farklı eser üzerine yapılmıştır. Bunlardan ilki
Ali Çelebi tarafından H. 1034 yılında istinsah edilen mensur nüsha, ikincisi de
Firdevsî-i Rumî tarafından kaleme alınan manzum Velayetname’dir. Söz konusu eserlerde ele alınan konular aynı olmakla birlikte bazı noktalarda farklı
bilgiler verildiği de görülmektedir.
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Ali Nihanî ile Firdevsî’nin velayetnamelerinde aktarılan rivayetler aynı olmakla birlikte, bu iki eser daha önce söylenenlerin aksine birbirinden farklı
eserler olup aralarında başka bir ilgi söz konusu değildir. Söz konusu eserler
arasında başta vezin ve hacim olmak üzere çeşitli farklılıklar vardır.
Firdevsî’nin 39 bölüm ve 5487 beyitten oluşan eseri aruzun Fâ¡ilâtün /
Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilün kalıbıyla yazıldığı halde, Nihanî’ye ait velayetname 56 bölüm ve 5920 beyitten meydana gelmiş olup Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
kalıbıyla yazılmıştır. Ayrıca, Firdevsî’nin eseri baştan sona kadar mesnevi nazım şekliyle yazılırken, Nihanî eserinde kendi mahlasıyla yazdığı 4 Gazel, 5
Mütekerrir Müseddes, 4 Terci’-i Bend, 1 Terkib-i Bend ve 1 Kıt’a olmak üzere eserinde toplam 15 adet manzumeye de yer vermiştir.
282
283
284
285
286
287
288
289
290
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Her şeyden önemlisi üslupta belirgin farklılıklar vardır. Nihanî’nin eserinde,
yukarıda bahsi geçen asrın önemli gelişmelerin etkisiyle, İslami ve tasavvufi
öğelerin metne dâhil edildiği, ehl-i sünnet anlayışına yakın bir tutum sergilendiği açıkça görülmektedir. Ali Nihanî, her rivayetten önce dini ve tasavvufi
bilgiler vermiş ve her rivayetin sonunda da Hz Muhammed’e salat edilip ve
selam gönderilmesini istemiştir. Yine Firdevsî’ye ait velayetnamede tevhid
bölümü yokken, Nihanî eserine tevhid ile başlamıştır. Ayrıca Bektaşîlik ile ilgili eserlerde genellikle “Bism-i Şah” ibaresiyle esere başlandığı görülmektedir. Nihanî ise eserine besmele ile başlamıştır.
Nihanî de, eserinde zaman zaman Firdevsî’nin adını zikrederek onunla karşılaştırmalara gitmiştir. Şair eseri yazma sebebini anlattığı bölümde,
Velayetname’nin mensur olarak yazıldığını ve Firdevsî’nin de bunu olduğu
gibi nazma çektiğini şu beyitte ifade etmiştir.
Velµ ne&r idi ol kim söylemişdi
Hemân Firdevsµ bir na@m eylemişdi (26)
Şair, Hacı Bektaş-ı Veli’nin soyu ve doğumu hakkında bilgi verdiği bölümde,
onun doğumunu Firdevsî’den rivayet ederek anlatmıştır.
İşit kim nâ@ım-ı esbâ… √ikâyet
¢alıpdır ya¡ni Firdevsµ rivâyet (88)
Şair, şu bölümde ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin almış olduğu ve Bektaşîlikte
önemli bir yer teşkil eden Elifî Taç, çerağ, makas ve hırka hakkında bilgi verirken, birçok kişinin bu konuda açıklama yaptığını ancak Firdevsî’nin tamamına açıklama getirdiğini ifade etmiştir.
Gel ey dil söyle sen mâ-fµ-≥-≥amµriñ
Nice aldıπını tâc-ı emµriñ (279)
Çü sâbı… nâ@ım anı söylemişdir
Ki Firdevsµ rivâyet eylemişdir (280)
Demişler ise de ço… «â§§ ü ¡âmı
Velµ şer« eylemişdir ol tamâmı (281)
Ki nedir «ır…a vü §ofra nedir tâc
Erenler niçin oldu aña mu√tâc (282)
Diyelim da«ı mi…râ≥ u delµli
¡Ayân edelim esrâr-ı celµli (283)
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Bedehşan’dan ayrılıp Horasan’a doğru gidişi anlatılırken, bu konuda farklı bilgilerin olsa da Firdevsî’nin verdiği bilgilere rağbet
olduğu ifade edilmiştir:
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Hidâyet râhına ol dem ki dâ¡µ
Bede«şân ehline …ıldı vedâ¡ı (1048)
Dedi Firdevsµ işbu mâcerâda
Eder πayrı rivâyet bu arada (1049)
Velµ sâ™ir nüs«ada baş…a üslûb
Görülmüşse de bu …avl oldu merπûb (1050)
Yine Hacı Bektaş-ı Veli’nin Rum diyarına gelişi konusunun anlatıldığı bölümde, Firdevsî’nin konuyu başka şekilde aktardığını belirttikten sonra onun rivayetine de yer vermiştir:
Velµ Firdevsµ’niñ πayrı rivâyet
Bu vechile eder anlar √ikâyet (1216)
Ali Nihanî şu beyitlerde de, Anadolu erenlerinin sayısının elli yedi bin olduğunu belirttikten sonra Firdevsî’nin Anadolu erenleri için bin bir sayısını söylediğini dile getirmiştir:
Diyâr-ı Rûm’da …urba erenler
Olurdu elli yedi biñ erenler (1293)
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Demiş Firdevsµ da«ı biñ bir erdir
Budur ma¡nâ-yı tâc …avl-ı diğerdir (1294)
Verilen örnekler dışında birçok yerde Firdevsî ve eserine atıfta bulunulmuştur.
Söz konusu iki eser arasında verilen bilgiler açısından da farklılıklar söz konusudur. Bu durumu Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Mevlana ve Molla Sadeddin
gibi isimler ile ilgili aşağıda karşılaştırmalı olarak verilecek bilgilerde bulmak
mümkündür.
Ali Nihanî’nin kaleme almış olduğu manzum Velayetname’de geniş bir şahıs
kadrosu ile karşılaşılmaktadır. Yine olayların geçtiği mekân ve coğrafya da
oldukça geniş bir sahayı kapsamaktadır. Ayrı birer çalışma konusu olma özelliği taşıyan bu iki unsur ele alındığı takdirde çalışmanın kapsamını genişleyeceğinden, bunları tek tek incelemek yerine edebiyatta önemli yerleri olan
isimlerin eserde ne şekilde ele alındığı ve Hacı Bektaş-ı Veli ile olan ilişkileri
üzerinde durulması tercih edilmiştir.
2.1.3.3. Hacı Bektaş-ı Veli-Ahmed Yesevî
Ahmed Yesevi ile Hacı Bektaş-ı Veli arasındaki bağ tartışma konusu olan bir
mevzudur. Ahmed Yesevî’nin onun hocası olduğunu iddia edenler olduğu
gibi, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Lokman-ı Perende vasıtasıyla da Ahmed
Yesevî’nin halifesi olduğunu ifade edenler de vardır. Hacı Bektaş-ı Veli hak-
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kında söylenegelen menkıbelerde, Ahmed Yesevî ile Hacı Bektaş-ı Veli’nin
doğrudan doğruya görüştüklerine dair bilgiler yer almaktadır. Ancak tarihi ve
somut bilgilere bakıldığında bu bilgileri gerçek kabul etmek oldukça zordur.
Çünkü iki velinin tahmini ölüm tarihleri arasında yaklaşık bir asırlık bir zaman farkı vardır.
Hakkında bilgi veren eserler ve araştırmacıların tespitlerinden hareketle, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin XIII. Yüzyıl’da yaşamış olduğu ve kesin olmamakla birlikte
Horasan’ın Nişabur kentinde H. 606 M. 1209-1210(?) tarihinde doğup H. 669
M. 1270-1271(?) tarihinde vefat ettiği bilgisine değinilmişti.
Ahmed Yesevî ise eldeki bilgilere göre, XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’ın
Sayram (İsfîcab) kasabasında doğmuş, anne ve babasını kaybedince, Ablası
Gevher Şehnazla birlikte Yesî’ye göç etmiş ve orada Arslan Baba’ya intisap etmiştir. Bir yıl içinde Arslan Baba da vefat edince, Ahmed Yesevî Buhara’ya giderek Şeyh Yusuf-ı Hemedanî’ye intisap etmiştir. Bir süre postta oturduktan
sonra Ahmed Yesevî, Yesî’ye dönerek irşatlarına orada devam etmiş ve 1166
yılında vefat etmiştir.291 Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1093
yılında doğduğu, 73 yıl yaşadığı ve 1166 yılında vefat ettiği kabul edilmektedir.
Görüldüğü gibi hayatlarına dair elde kesin bilgiler bulunmayan bu iki zatı
mevcut tarihi bilgilerden hareketle mürit-mürşit ilişkisi içinde değerlendirmek
mümkün görünmemektedir. Ali Nihanî Velayetnamesi’nde ise Ahmed Yesevî,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin şeyhi olarak karşımıza çıkmaktadır:
O Şey« A√med Yesevµ şey«i ola
Mu√ibbân u mürµd dünyâya †ola (107)
Buyurdu ◊âcµ Bektâş baña nâmdır
Da«ı şey«im benim şey«ü’l-enâmdır (828)
O şey« kim »ˇâce A√med saña ebdir
Bu sûya gelmeğime ol sebebdir (829)
Dedi Bektâş’ım erler pµriyim
Mürµd-i «â§-ı »ˇâce Yesevµ’yim (848)
Velayetname’ye göre, Ahmet Yesevî bilgin bir kişiydi. Kimse karşısına çıkıp
onunla bilgi yarıştıramazdı. Keşkül ve kaşık yapıp, bunları satarak geçimini sağlardı. Bir öküzü vardı. Sırtına heybeyi koyup onu pazara yollardı. Pazara yolladığı kaşık ve keşkülün değerini herkes bilir ve aldığının karşılığını heybeye bırakırdı. Parasını vermeyen olduğunda öküz bu kişinin ardından gidip peşini bı291

Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevî”, DİA, İstanbul 1989, II, 159-161.
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rakmazdı. Durumu görenler olayı anlayıp parayı o kişiden alırlar ve heybeye
bırakırlardı. Ahmed Yesevî geçimini bu şekilde sağlardı. Velayetname’ye göre
pek çok kerametleri vardır. Bunlardan birkaçına “Der-Beyân-ı Ev§âf-ı »ˇâce
Ahmed Yesevµ ¢uddise Sırruhû” başlığı altında değinilmiştir.
Ali Nihanî Velayetnamesi’ne göre, Ahmet Yesevî, Muhammed el-Hanefi’nin
neslinden olup, Hz. Ali’nin soyundandır. Şeyh Yusuf-ı Hemedanî’ye de hizmet etmiş ve hem batıni ilimlerde hem de zahiri ilimlerde dolu bir kimse olarak tanıtılmaktadır.
Beyân et »ˇâce A√med Yesevµ’den
‰uta gör bir yol ol râh-ı seviden (584)
¡Ayân oldu ki ol §â√ib-i velâyet
Ederdi Yesevµ şehrin hidâyet (585)
Mu√ammed ◊anefµ’niñ nesli idi
O ≠âtıñ şâh-ı merdân a§lı idi (586)
O »ˇâce Yûsuf’a hem «idmet etmiş
Güneşden kesb-i nûr-ı himmet etmiş (587)
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O heştüm burca mâh-ı irti≥âdan
Alır rû√ânµ fey≥in hem Rı≥â’dan (588)
Yo… idi ¡ilmide kendiye bâ√i&
¢açan oluna mecliste mebâ√i& (589)
¢amusu «idmetin bilirdi elzem
¢amuyu …ılmış idi «ab† ü mülzem (590)
¡Ulûm-ı bâ†ınµ kâmil idi hem
Olur @âhirde de †oluydu hem (591)
Yine Ahmed Yesevî’nin Horasan’a vali olduğu, Bedehşan’ın kafir olduğu,
Müslümanlara eziyet ettikleri, Haydar adında 17 yaşında bir oğlu olduğu, bir
ordu hazırlayıp bu oğlunu ordunun başında savaşa gönderdiği, Haydar’ın savaşta esir düştüğü, Hızır’ın gelip Hacı Bektaş’tan Hoca Ahmed’in yardımına
erişmesini istediği, Hacı Bektaş’ın bunu kabul edip Türkistan’a giderek Hoca
Ahmed Yesevî ile görüştüğü, şahin donuna girip Bedehşan’a giderek Haydar’ı
kurtardığı şeklinde bilgiler verilmiştir.
O »ˇâce A√med-i şâh-ı mevâlµ
»orâsân mülküne olmuşdu vâlµ (688)
‰arµ…at ehline rehber idi ol
¢amuya şâh hem server idi ol (689)
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Bede«şân kâfir idi ol zamânlar
Elinden ¡âciz idi Müslümânlar (690)
Bir oπlu var idi kim nâmı ◊aydar
Bahâdır pehlevân ü mµr-i §afder (700)
Nefis oπlu idi bir nev-fidândır
Henüz on yedi yaşında cevândır (701)
¢uşadıp »ˇâce A√med aña şemşµr
Düzenlikler veriben …ıldı teşmµr (702)
Olur ◊aydar esµr-i …avm-i bâπµ
Müselsel …ayd-ı mu√kem el ayaπı (725)
O demde ◊âcµ Bektâş √a≥reti uş
Velµlerle ederdi §o√beti uş (771)
Erişdi »ı≥r aña verdi selâmı
Dedi ey seyyidµ «al…ıñ imâmı (772)
O »ˇâce A√med’in feryâdına sen
Eriş al himmetin ol pµriñ a√sen (773)
Çeşitli olaylardan sonra Bedehşan’ı hidayete erdiren Hacı Bektaş-ı Veli hocasının yanına geri döner. Ahmet Yesevî kendisinde emanet olarak duran ve hizmetindekilerin çok istediği Taç’ı ona vermek ister, ancak başını Lokman-ı
Perende’nin çektiği bir topluluk buna karşı çıkar ve Hacı Bektaş’ın yaptıklarını kendilerinin de yapabildiğini, her uçanın veli sayılamayacağını, huzurda da
velilik göstermesini ister:
O Lo…mân-ı Perende oldu …â™im
‰utardı √ubb-ı tâcı dilde dâ™im (1154)
Semâda her eden pervâz er mi
Erenler içre bu iş bir hüner mi (1157)
Uçup bende ederim öyle √arbe
Erip bir dem içinde şar… u πarbe (1158)
Hüner olmaz bular meydân-ı erde
Velâyet göstere şimdi na@arda (1159)
¢odu… biz âstâne niçe yıl baş
Ne lâyı…dır ala bu tâcı Bektâş (1161)
Verile lâyı…ına bu emânet
Ya i@hâr ede Bektâş bir velâyet (1165)
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Hacı Bektaş geleneğini doğrudan Ahmed Yesevî’ye bağlayan Velayetname,
Ahmed Yesevî’nin elifî tac, hırka, çerağ ve seccadeden oluşan manevi emanetleri, kendi halifelerine değil de Hacı Bektaş-ı Veli’ye verişi hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi halifeler itirazda bulununca; Ahmed Yesevî oğlu Haydar’dan bir miktar darı getirmesini ister ve er
olan kişinin bir darı tanesi bile kıpırdamadan seccade salarak namazını kılmasını buyurur. Söz konusu manevi emanetleri almak isteyenin bu şartı yerine
getirmesi gerektiğini söyler. Bu şekilde Haydar o darıyı meydana döker. Orada hazır bulunan erlerden hiç kimse ben yapabilirim deyip öne çıkamaz.
Hünkâr ayağa kalkıp izin isteyerek, o darı yığınının önüne gelir. Hazret o anda
yönelir, ilk adımda “ya hu!” nidasını söyler. Pirin seccadesi havada asılı durur.
O darılardan bir tane bile hiç hareket etmeden namazını kılar. Lokman-ı Perende Hacı Bektaş-ı Veli’yi, erkâna uygun bir şekilde tıraş eder. Hoca Ahmed
ayağa kalkıp tacı Hacı Bektaş’ın başına koyar ve onu tebrik eder. Sofra, çerağ
ve seccadeyi de ona verir:
»itâme erdi çünkim …avl-i Lo…mân
Dedi ◊aydar’a »ˇâce A√med ol ân (1167)
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Dedi al bir…aç ebdâl †arı gelsin
O kim er üstüne seccâde §alsın (1168)
Namâz ede göre cümle «alâyı…
Ola tâ bu emânâta o lâyı… (1169)
Velµ deprenmeye bir √abbe †arı
Bu deñli vere …uvvet aña Bârµ (1170)
Namâzın …ıla ger …a§r ü dirâzdır
Biliñ ol ≠âtı erdir ser-firâzdır (1171)
Bu tâc ü «ır…anıñdır §â√ibi ol
Odur nezd-i »udâ’da «â§ u ma…bûl (1172)
Getirdi anı ◊aydar …ıldı pes pµç
Erenlerden cesâret olmadı hµç (1173)
İcâzet aldı Bektâş-ı Velµ pes
Eder seccâde bas† ol sırr-ı a…des (1174)
Teveccüh eyledi √a≥ret o demde
Dedi yâ-hû nidâ evvel …ademde (1175)
‰urur seccâdesi pµriñ mu¡alla…
Ne …udretler verir gör ◊a≥ret-i ◊a… (1176)
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Çü a§lâ etmedi bir dâne ta√rµk
Eder mi kimse bu …uvvetde teşrµk (1177)
Ayaπa †urdu Lo…mân …odu başın
Eder erkân vechiyle tirâşın (1183)
O tâcı kim verir A√med’e Cibrµl
Alıp şey« eyledi tekbµr ü tehlµl (1187)
Urur başına ol tâc-ı la†µfi
Eder tebrµk ol ≠ât-ı şerµfi (1188)
Verir seccâde vü sofra çerâπı
◊asedden cümle …aldılar ferâπı (1189)
Yukarıda aktarılan bilgiler Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait bütün velayetnamelerde
hemen hemen aynıdır. Ancak, kıskançlık edip itiraz eden topluluğun başında
yer alan ismin Lokman-ı Perende olduğu bilgisini sadece Ali Nihanî vermektedir. Firdevsî’nin eserinde ve mensur nüshalarda böyle bir bilgi yoktur. Bunun aksine Firdevsî’nin eserinde, Lokman-ı Perende Ahmed Yesevî’nin halifesi olup Hacı Bektaş-ı Veli eğitimini ilk kez ondan almıştır. Yani Lokman-ı
Perende onun hocası olarak karşımıza çıkar.292 Ali Nihanî’de ise bu hocanın
ismi Şemseddin’dir.
Çün ol †ıfl-ı reşµd dört yaşa girdi
Mu¡allime atası anı verdi (130)
Çü Şemse’d-dµn idi nâm-ı hümâmı
Severdi Mûsâ-i ¿ânµ imâmı (131)
Adı geçen Şemseddin’in, Şems-i Tebrizî olduğu düşünülmektedir. Bu bilgi,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir batıni daîsi ve İsmailî olduğunu ileri süren İsmail
Kaygusuz, Sadık Erenler ve Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimleri doğrulamaktadır. İsmail Kaygusuz, Şemseddin Tebrizî ile 1224-1226 yılları arasında Kuhistan eyaleti İsmailî valisi (muhtaşim) Şemseddin Muhammed b. Hasan-ı
İhtiyar’ın aynı kişi olduğunu savunmaktadır.293 Çünkü her ne kadar doğruluğu
tartışılsa bile başta Devletşah Tezkiresi olmak üzere kaynaklarda Şems-i
Tebrizî’nin İsmaililerin daîsi olan Kiya Büzürg’ün neslinden olan Havend
Celaleddin’in oğlu olduğuna dair bilgiler vardır.294 Ayrıca Lokman-ı Perende
292
293

294

Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, 120; Macit, 37-38.
İsmail Kaygusuz, “Şemsı Tebrizi’nin Gerçek Kimliği, Mevlâna’yla İlişkisi ve Ölümü Üzerine Yeni
Tezler”, Uluslararası Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri Hacı Bektaş Velî Güneşte Zerresinden,
Deryada Katresinden, (Derleyenler: Pınar Ecevitoğlu, Ali Murat İrat ve Ayhan Yalçınkaya), Dipnot
Yayınları Ankara, 2010, 391-400.
Devletşah, Şair Tezkireleri (Tezkiretü’ş-Şuarâ), (Çev.: Necati Lugal), Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2011,
261.
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isminde geçen ve uçmak anlamına gelen perende sözcüğü Şems-i Tebrizî’nin
de lakabıydı.295 Perendelik, zahir ve batın ilminde derinleşmek ve neticede
bazı doğal olaylarda tasarruf sahibi olmak, keramet göstermek anlamına da
gelir.296 Ahmed Eflakî de uzaklıkları aşma gücü olduğu için gönül seyyahlarının ona Şemseddin-i Perende (Uçan Şemseddin) dediklerini belirtmiştir.297
Ancak mensur velayetname nüshaları ve Firdevsî Velayetnamesi’ne göre Hacı
Bektaş-ı Veli’nin hocası Şemseddin değil Ahmed Yesevî’nin halifesi Şeyh
Lokman-ı Perende’dir.298
Ali Nihanî Velayetnamesi’ne göre olaylar bu şekilde cereyan ettikten sonra,
şeyhi Hacı Bektaş-ı Veli’yi Rum ülkesinde bulunan Kırşehir’e gidip orayı irşat etmesi için gönderir.
Edip «ünkâr o dem dervµş revişlik
Nihâyet buldu çünkim çilekeşlik (1210)
Dedi bir gün o şey« §â√ib-i ¡irfân
Ki yâ Bektâş saña …u†b etdi fermân (1211)
Bu câdan mülk-i Rûm’a gidesin tâ
Ol iliñ «al…ın irşâd edesin tâ (1212
Varıp ¢ırşehr’ine ol anda sâkin
Ola tâ fey≥-yâb her mesâkin (1213)
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¢aradan far… edersin anda aπı
Ya…ısar biñ bir senden çerâπı (1214)
Bu veche söyledi şey«-i hidâyet
¡Azµmet …ıldı pµr alıp icâzet (1215)
Ali Nihanî, bu konuda Firdevsî’nin başka bir rivayeti olduğundan söz eder ve
bu rivayeti de aktarır. Firdevsî’nin de aktardığı rivayete göre Anadolu’ya ulaşmak için yola koyulur. O yola çıkmadan önce Türkistan erenleri bir ateş yakmış ve erenlerden biri o ateşteki ucu yanmış odunlardan birini Hacı Bektaş-ı
Veli’nin geldiğini haber vermek için Anadolu’ya doğru fırlatmıştır. Dut ağacından olan o odun parçası Konya’ya düşmüş, Emir Cem Sultan’ın halifesi
295
296
297
298

Melikoff, 147; Mehmed Hakan Alşan, Anadolu Erenleri, Melâmet Hırkası, Kurtuba Kitab, İstanbul
2012, 38.
Mehmed Hakan Alşan, Horasan Erenleri, Melâmetîler, Ahiler, Bacılar, Gazîler, Abdallar, Kurtuba Kitab, İstanbul 2012, 33.
Ahmed Eflâkî, 469.
Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, 5; Duran ve Gümüşoğlu, Hünkâr Hacı
Bektaş Velî Velayetnamesi, 74-75; Sefer Aytekin, Velayetname-i Hacı Bektaş Velî, Birinci Kitap, 16;
Korkmaz, 17; Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, 120; Macit, 37-38.
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onu tutup dergâhına fidan olarak ekmiştir. Canlanıp yaprak ve meyve veren o
dut ağacının başında bugün bile ateş yanığı olduğu rivayet edilir.
O »ˇâce A√med erleriñ †abµbi
Verince çünkü Bektâş’a na§µbi (1217)
Çü bµdâr idiler va…t-i felâ√da
Namâzın …ıldılar bir gün §abâ√da (1218)
Edip tesbµ√ ü te≠kµr ü du¡âlar
Çü ¡ar≥ oldu √u≥ûra müdde¡âlar (1219)
Çı…arlar tekye √avlisine ol dem
Ya…arlardı ulu âteş mu…addem (1220)
Erenlerden biri ol nâra geldi
Ki andan destine bir çûb aldı (1221)
Diyâr-ı Rûm’a …ıldı anı pertâb
Dedi Rûm erleri her şey« ile şâb (1222)
‰uta bu çûbu tâ kim anda cânlar
Bileler Rûm’a er geldiğin anlar (1223)
Rivâyetdir ki †ut idi aπacı
Düşürdü ¢onya’ya anı o nâci (1224)
Emµr Cem Şâh «alifesi ol anda
Olurdu «ˇâce fa…µh ol mekânda (1225)
Alıp dergâhına πars etdi anı
Getirdi berg ü bâr ü buldu cânı (1226)
Henüz başındadır i√râ…-ı nârı
Bu dem √âlâ bulupdur iştihârı (1227)
Hoca Ahmed Yesevî de bir odun parçası alır ve velilik gücü ile Rum’a fırlatır.
Bu yanmış odun parçası nereye düşerse makamın orası olsun, der. Bunun üzerine Hacı Bektaş, önce Hac yolculuğu yapıp oradan Rum ülkesine (Anadolu)
gitmek için yola koyulur.
Da«ı bir çûb »ˇâce A√med aldı
Velâyet …uvvetiyle Rûm’a §aldı (1228)
Dedi …ande düşerse işbu mermµ
Ma…âmıñ ola ol ey rûy-ı nermµ (1229)
‰urur dergâhda bunca sâl u yıldır
Velµ cins-i şecer ma¡lûm degildir (1230)
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O demde ◊âcµ Bektâş erleriyle
Vedâ¡ etdi …amu serverler ile (1231)
Esere göre, onun fırlattığı ağacın cinsi belli değildir ve bunca sene hala
dergâhta durmaktadır. Ancak söz konusu ağacın da dut ağacı olduğu ve bugün
Hacıbektaş’taki Külliyenin içindeki Balım Sultan Türbesi’nin önünde yer alan
karadut ağacı olduğuna inanılmaktadır.
2.1.3.4. Hacı Bektaş-ı Veli-Yunus Emre
Tarihî kişiliği menkıbelerle iç içe giren Yunus Emre’nin destanî hayatına dair
ilk ve en geniş bilgi Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nde yer almaktadır.
Buna göre Yunus Emre Sarıköy’de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir.299 Ancak bu bilgi velayetnamelerde farklı şekillerde yer almış ve bu durum
da değişik şekillerde yorumlanmıştır.
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Bedri Noyan tarafından çalışılan Firdevsî’nin manzum olarak yazdığı velayetname nüshasında Yunus Emre’den söz edilirken, onun Kütahya suyu kenarında yer alan Sarıköy adlı yerde doğduğu bilgisi verilmiştir.300 Bu esere ait Cemil Cihan Macit’in çalıştığı nüshada ise Köte suyu denilen yerde bulunan
Sarıgök köyünde doğduğu belirtilmiştir.301 Velayetname’ye ait eldeki en eski
mensur nüshada ise, Yunus Emre’nin Sivrihisar’ın kuzeyinde bulunan Sarıgök
denilen yerde doğduğu ve mezarının da orada olduğu bilgisi bulunmaktadır.302
Ali Nihâni de Yunus Emre’nin Sivrihisar’ın kuzeyinde bir köyde yaşadığı,
rençberlik yaptığı, kıt kanaat geçindiği ve fakirliğiyle tanındığı, bir sene kıtlık
baş göstermesi sonucunda Hacı Bektaş’tan yardım istemeye gittiği bilgilerini
vermektedir:
Şimâlinde meger Sivri√i§âr’ıñ
Olurdu bir …arye ol diyârıñ (3433)
Da«ı var idi bir kes nâm-ı Yûnus
Çü fa…r √âliyle olmuşdu munis (3434)
O câda renc-berlik ol ederdi
Ta¡ayyüşde fütân «µzân giderdi (3435)
Meger bir sâl …a√† oldu hüveydâ
Nehârı oldu gûyâ leyl-i yeldâ (3436)
299
300
301
302

Mustafa Tatcı, “Yunus Emre”, DİA, İstanbul 2013, XLIII, 600-606.
Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manzum Vilâyetnamesi, 264.
Macit, 118.
Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, 47; Duran ve Gümüşoğlu, Hünkâr Hacı
Bektaş Velî Velayetnamesi, 447.
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Erenler va§fın işitmişdi ol merd
Ki ermişdir devâya cümle ≠µ-derd (3437)
Yukarıda verilen bilgiler ile diğer kaynakların verdiği bilgilerden yola çıkarak, Yunus Emre’nin doğduğu ve mezarının bulunduğu yer konusunda araştırmacılar fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Bursa, Sivas, Afyon, Isparta, Eskişehir,
Karaman, Bolu, Aksaray ve Erzurum’da bulunan mezarlarından hangisinin
ona ait olduğu konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Genel olarak bu yerler arasında, adı Yunusemre olarak değiştirilen Eskişehir’deki Sarıköy ile Karaman,
Yunus Emre’nin mezarının bulunduğu yer olarak kabul edilmiştir.303
Ancak yapılan son araştırmalar bu bilgileri çürütecek mahiyettedir. Buna göre
sözü edilen yer, Aksaray’daki Sivrihisar ve onun kuzeyinde bulunan bugünkü
ismi Sarıkaraman olan Sarıköy köyüdür.
“Burada sözü edilen Sivrihisar ve Sarıköy, hemen belirtelim ki, Eskişehir Sivrihisar ve Sarıköy değildir. Bu, araştırmacıların “Acaba,
Türkiye’de aynı özellikte bir yer daha var mıdır?” diye akıllarına getiremedikleri Aksaray’daki Sivrihisar ve onun kuzeyindeki Sarıköy bugünkü ismiyle Sarıkaraman köyüdür.”304

Ali Nihanî Velayetname’de “Firistâden-i ◊âcµ Bektâ-ı Velµ Yûnus Emre-râ
Be-‰abdu Emre ¢uddise Sırruhum” başlıklı bölümde Yunus Emre ile ilgili
anlatılan hikâye özetle şöyledir:
Sivrihisar’ın kuzeyinde o diyarda bir köy vardır. Orada Yunus isminde rençberlikle geçinen fakir bir adam vardır. Yunus zar zor geçimini sağlar. Bir sene kıtlık
olur. Birçok keramet ve iyiliklerini duyduğu Hacı Bektaş-ı Veli’ye gidip yardım
istemeyi düşünür. Öküzünün üstüne bir miktar alıç koyup dergâha gider. Dergâha
ulaşıp pirin mübarek ayağına yüz sürerek hediyesini verir ve kendisine bir miktar buğday verilmesini ister. Hacı Bektaş-ı Veli kabul edip onu birkaç gün
dergâhta misafir eder. Yunus bir iki gün kaldıktan sonra geri dönmek için acele
eder. Dervişler Pîr’e Yunus’un gitme isteğini bildirirler. Hazret, o cana söyleyin
“Cana muradı mı erişsin, yoksa tohum mu?” diye buyurur. Dervişler o fakire
emri söylerler. Yunus “Ben hor görülmüşe buğday gerektir” der. Cevabı işiten
Hacı Bektaş-ı Veli mananın ihsanına riayet gösterip “O alıcın her tanesi için
nefes vereyim; sinesi nurla dolsun” der. Pirin sözlerini ona anlatırlar. Yunus “Aç
303

304

Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 261; Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün
Şiirleri, (V. Basım), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013, XXXII; Tatcı, Yûnus Emre
Divân ve Risâletü’n-Nuhiyye, 29-30; Fahri Yetim, “Yunus Emre’nin Kabri İle İlgili Görüşler Üzerine”,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 1, Haziran 2005, 171-186.
Doğan Kaya, “Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki Mezarı Üzerine Düşünceler”, Âşık Edebiyatı
Araştırmaları, İstanbul 2010, ss. 363-376. (http://dogankaya.com/fotograf/yunus_emrenin_mezari
_uzerine_dusunceler.pdf) Erişim Tarihi: 25.04.2015).
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birinin karnı nefesle doymaz, ben açım bana buğday gerektir, bana hepsinden o
daha sevimlidir” cevabını verir. Hünkâr, “Her çekirdeğinin sayısınca on nefes
vereyim, değer versin” diye buyurur. Yunus yine tohumundan vazgeçmez, sonunda buğdayını alıp yola çıkar. Yunus dergâhtan çıkıp biraz gittikten sonra
düşünüp taşınır ve işlediği hatanın büyüklüğünü anlar. Pişman olup dergâha geri
döner ve kendisine yardım edilmesini ister. O vakit Hacı Bektaş, “Biz şimdi o
kilidin anahtarını, Tapduk’a verdik” dedikten sonra “şayet sadık ve istekliyse
gidip nasibini ondan alsın” şeklinde buyurur. Bu emri ona bildirdiklerinde, Yunus ister istemez Tapduk Emre’nin yanına gider.

106

Tapduk, “burada hizmet et, nasibin erenlerden himmet olsun” der. Yunus, Tapduk Emre’nin tekkesine hizmet etmeye başlar. Yunus, tekkeye odun çeker,
bunu kuru odunları sırtına yükleyerek yapar. Yaş ağaç kesmez, eğri odun getirmez. Bu şekilde hizmetini tamamlar. Günün birinde Rum evliyaları gelir ve
meclis toplanır. O toplulukta Yunus-ı Guyende denilen bir kişi de vardır. Tabduk Emre’ye cezbe gelir, hâllenir. Yunus-ı Guyende’ye konuşması için işaret
eder. Guyende’ye sohbet et ki hevesimiz vardır gel şimdi söyle, der. Her ne
kadar bu isteği tekrar ederse de, o er bu sözleri işitmez. Guyende’den hiç söz
gelmez. Bu kez yüzünü o kuru odun taşıyıcısına (Yunus Emre) döndürür. “Ey
Yunus! Gel, o zaman erişti, sana o kilidi açtık. Ey iyi amel sahibi! Sonunda
nasibin verildi; hünkârın sözü şimdi yerine geldi, Gel, şimdi ağzını açıp söyle;
gizli sırrı mecliste gözle görülür hale getir” diye buyurur. Bunun üzerine Yunus dile gelir ve bütün perdeleri açılır.
Bu rivayet çok küçük farklarla da olsa diğer velayetnamelerde de yer almaktadır. Bu farklardan en önemlisi Yunus’un evli ve çocuk sahibi olup olmadığı
ile ilgilidir. Ali Nihanî’nin eserinde böyle bir bilgi yokken, Firdevsî’nin manzum velayetnamesi ile mensur velayetnamelerde onun evli ve çocuk sahibi
olduğundan söz edilmiştir.305 Yunus Emre Divanı’nda da bu bilgiyi doğrulayan şiirleri vardır.
Bunda dahi verdün bize oğul u kız çift ü helâl
Andan dahı geçti arzûm benüm âhum dîdâr için306
2.1.3.5. Hacı Bektaş-ı Veli-Mevlana Celaleddin Rumî
Hacı Bektaş-ı Veli ile Mevlana Celaleddin-i Rumî, aynı devirde yaşadığı düşünülen ve devrin önde gelen iki önemli şahsiyetidir. Yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen rivayetlerden bu iki ismin birbirleriyle görüştüğü, en azın305
306

Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, 48; Duran ve Gümüşoğlu, Hünkâr Hacı
Bektaş Velî Velayetnamesi, 451.
Tatcı, Yûnus Emre Divân ve Risâletü’n-Nuhiyye, 230.
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dan birbirlerinden haberleri olup karşılıklı etkileşim içerisinde oldukları düşünülmüştür. Söz konusu rivayetlerin kimisinde Hacı Bektaş-ı Veli ile Mevlana
arasında bir rekabet söz konusuyken kimi rivayetlerde ise iki isim birbirlerini
öven ve yücelten bir tutum sergilemektedir.
XIV. yüzyılda Mevlana’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin emriyle Ahmed Eflakî
adlı bir Mevlevî tarafından kaleme alınan Menakıbu’l-Arifin adlı eserde, Hacı
Bektaş-ı Veli’nin dervişi Şeyh İshak’ı Mevlana’ya gönderdiği hikâye aktarılmıştır.307 Söz konusu hikâyede Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Baba Resul’ün has halifelerinden olduğu, marifetle dolu ve aydın bir kalbi olmasına rağmen şeriata
uymadığından ve Mevlana ile iyi geçinmediğinden ve Mevlana karşısında
Hacı Bektaş-ı Veli’nin acziyetini kabullenmesinden söz edilmiştir. Mevlana’nın
torunun emriyle bu eseri yazan Ahmed Eflakî’nin, eserinde Mevlana’yı yüceltip Hacı Bektaş-ı Veli’yi aciz göstermesi doğal karşılanmalıdır. Zira aynı
hikâyeyi Menakıb-ı Mevlana adlı eserinde aktaran Lokmanî Dede, Hacı
Bektaş-ı Veli’den övgüyle söz etmiştir. Söz konusu eserde, Horasan şahı,
âşıkların ruhu, dervişlerin tacı ve olgun insan gibi sıfatlarla anılan Hacı
Bektaş’ın nice muhtaç kimselere şifa kapısı olduğundan söz edilmiştir.308
Velayetname’de de söz konusu çekişmenin aksine Mevlana ile Hacı Bektaş-ı
Veli arasında iyi ilişkilerin olduğu ve birbirlerini yücelttikleri görülmektedir.
“Firistâden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ~arı İsmâ¡µl-râ Be-Celâlü’d-dµn-i Rûmµ” başlıklı bölümde Hünkâr’ın dervişi Sarı İsmail’i Mevlana’ya göndermesi ve ondan öğüt alması işlenmektedir.
Rivayete göre; bir gün Sarı İsmail Hünkâr’ın huzuruna gelip el kavuşturdu.
Sarı İsmail Hünkâr’a, “sizin için su ılıttım, lütfedip gelseniz” dedi. Hünkâr,
“şimdi onun vakti değil, Konya’ya Mevlânâ Celaleddin’in huzuruna git, onlarda bir kitabımız var, onu al gel” dedi. Sarı İsmail izin alıp hemen yola
düştü. Konya’ya Mevlana’nın makamına ulaşınca Mevlana Celaleddin çıka
geldi ve “Derviş nereden geldin söyle, bize isim ve şöhretinden; bizim için
olan bu görevinden bahset” dedi. Sarı İsmail, “bir gün su ısıtmıştım, Hünkâr’a
mübarek arkanızın kirceğizini yıkayayım dedim. Şimdi onun vakti değil,
Konya’ya var, Molla Celaleddin’de bir kitabımız var, onu al gel dedi, ben de
hikmetini anlamadan yola düştüm, geldim mübarek yüzünüzü görüp şeref buldum” dedi. Mevlana, bu sözleri duyunca, “Hünkâr Hacı Bektaş-ı VeIî katına,
her gün yedi deniz, sekiz ırmak uğrar. Onların suya girmeye ne ihtiyaçları var
ki böyle dedin derviş? Temiz gelip temiz gidecek olan o kimseye yıkanma emri
açık bir ahmaklıktır. Ey dost! Var bizden ona aşk et” dedi. Sarı İsmail, bu sözü
307
308

Ahmed Eflâkî, 320-321.
Lokmanî Dede, 340-348.
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duyduktan sonra “efendim bir kitabımız vardı, ihsan edip kitabı verin de gideyim” dedi. Mevlana, “sersem anla, erin sözleri sana yetmez mi? O eksiksiz
ilimleri keşfeden kitaptır. Erenlerin muradı anlattığımız bu öğüttü. Bu nasihati al gönlün sevinç bulsun” dedi. Bunun üzerine Sarı İsmail özür dileyip vedalaştı ve Sulucakarahöyük’e geri döndü. Huzura girip Celaleddin’in selamını
söyledi. Pire kusurunu istirham etti ve bağışlanmayı diledi. İşitenler bu duruma hayret edip ima edilen manaya erişti.
Yine “»alâ§µ Dâden-i Keştµ-râ ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû” başlıklı
bölümde Hacı Bektaş-ı Veli’nin gemisini kurtardığı bir tüccar adak olarak
adadığı beş yüz altını vermek için Hacı Bektaş-ı Veli’yi sora sora araması sonucu, kendisini kurtaran erenin Konya’da bulunan ve ona da Hünkâr denilen
Mevlana Celaleddin olduğunu düşünüp onun makamı Konya’ya gitmesi ile
ilgili rivayet anlatılmıştır.
Erişdi tâcir üş fevz ü necâta
Çı…ıp berre süvâr oldu bir ata (3067)
Cenâb-ı pµri bâ-…a§d-ı †avâf ol
¡Azµmet eyledi bâ-§ıd… u §âf ol (3068)
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Gelirken yolda ol şa«§-ı vefâ-pûş
Eder pµr ismini nâ-geh ferâmûş (3069)
Hemân «ünkâr laf@ı …aldı dµlde
Su™âl eylerdi bu nâmı her ilde (3070)
O dem ¢onya içinde ey nikû-kâr
Celâlü’d-dµn’e derler idi «ünkâr (3071)
Dediler tâcire kim ¢onya’ya er
Vefâ et va¡diñe kim ne≠riñi ver (3072)
Erişdi ¢onya şehrine çü tâcir
Görür şa«§en Celâlü’d-dµn müşâcir (3073)
Egerçi cümle ecsâm âb ü kildir
Eden ta«lµ§ lµkin bu degildir (3074)
İçeri girdi tâcir pes ≥arûrµ
Öper dest-i şerµfin bµ-πurûrµ (3075)
Olur müstaπri…-i ba√r-ı ta√ayyür
Göñülde var idi illâ taπayyür (3076)
Tüccar Konya şehrine eriştiğinde, Mevlana Celaleddin’in şahsen münakaşa ettiğini görür ve bu zatın, gemiyi kurtaran er olmadığını anlar. Fakat yine de tüccar
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mecburen içeri girer, gururlanmadan mübarek elini öper. Molla velilik gücüyle
durumu bilir. O zaman o tüccarı teselli eder. “Senin istediğin ben değilim, o üslubu sevilen Kara Öyük’te, Muradın dostumuz Hacı Bektaş’tır” der. O kişi bu
sözleri dinledikten sonra, Celaleddin’e veda edip Hacıbektaş dergâhına gider.
Velâyet …uvvetiyle bildi mollâ
O dem ol tâcire …ıldı tesellâ (3077)
Buyurdu ben degilem saña ma†lûb
¢ara Öyük’de ol merπûbü’l-üslûb (3078)
A«µmiz ◊âcµ Bektâş’dır murâdıñ
Uza… yoldan çün ol-≠âtı aradıñ (3079)
Bu …ulu istimâ¡ ettikde ol kes
Celâlü’d-dµn’e tevdµ¡ eyledi pes (3080)
Süvâr olup revân oldu †arµfe
Erişdi ol meded-ba«ş-ı πarµke (3081)
Bu iki rivayetten de anlaşıldığı gibi Velayetname’de aynı dönem içerisinde
Konya’da bulunan Mevlana Celaleddin-i Rumî ile Hacıbektaş ilçesindeki
dergâhında ikamet eden Hacı Bektaş-ı Veli arasında iyi ilişkiler olduğu ifade
edilmiştir.
2.1.3.6. Hacı Bektaş-ı Veli-Ahi Evran
Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli ile aynı dönem ve şartlarda Anadolu’da yaşamış
ve önemli toplumsal faaliyetlerde bulunmuş büyük bir toplum önderidir. O,
Anadolu’da Ahiliğin kurulup gelişmesi ve değişik yörelerde örgütlenmesinde
etkin bir rol oynamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli ile Ahi Evran arasında yakın bağlar
olduğu, defalarca bir araya geldikleri Velayetname olmak üzere pek çok kaynakta dile getirilmiştir.
Velayetname’de “Mülâ…ât Kerden-i A«µ Evrân Velµ Bâ-◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhumâ” başlıklı bölümde aktarılan bilgilere göre, Ahi Evran ilk
zamanlar Konya’da durmuş ve Sadrettin Konevî’ye bağlanmış, oradan
Denizli’ye geçip bağcılıkla uğraşmış ve Mevlana ile Şems arasındaki dostluktan sonra şehri terk eden bilginleri geri çevirmek üzere Konya’ya geri dönmüştür. Konya’da bir süre oturan Ahi Evran daha sonra Kayseri’ye gelmiştir.
Burada dericilik (Debbağlık) mesleği ile geçinmeye başlamıştır. Bir gün onu
Emir’e vergi vermiyor diye ihbar ederler ve vergi vermesini isterler. Ahi Evran kendisine gönderilen askerleri keramet gücüyle öğrenip, bütün çırakları
dükkândan kovar ve ejderha donuna girer. Gelip dükkâna giren askerler gözleri külhan ocağı gibi yanan ve ağzından ateşler püskürten bir ejderha (Evran)
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görürler ve durumu Emir’e bildirirler. Yaptıkları işten pişman olup vergi almaktan vazgeçerler. O günden sonra Ahi Evran adıyla şöhret bulur.
Çü ¢ay§erµye’de debbâπlı… etdi
Velâyetle bu işi ya¡nµ †utdu (3847)
Yedi reng cildi var idi A«µ’niñ
Dehâ yo… idi ol kân-ı sa«µniñ (3848)
Verirdi zµr-i cildden müşterµye
Velµ no…§ân gelmezdi deriye (3849)
Yedi idi ne deñli bey¡ ederse
Yedi …alır yedisi de giderse (3850)
Meger ol demde böyle idi …ânûn
Olur dükkânlara yevmiyye her gün (3851)
Bunu πamz etdiler bir gün emµre
Dediler ol da«ı yevmiye vere (3852)
Aña gönderdi ol beg çend neferden
Ki yevmiyye alalar hem ol erden (3853)
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A«µ Evrân’a bu √âl oldu ma¡lûm
¢amu şâkirdi def¡ etdi o ma@lûm (3854)
Giyip evrân libâsın şöyle †urdu
Ol adamlar gelip bu √âli gördü (3855)
~anasın gözleri kül«ân ocaπı
Vücûdu …aplamışdı bir bucaπı (3856)
Görünce cümlesi oldu remµde
Çü vu§lat bulmadılar ol ümµde (3857)
Gelip beglerine √âli dediler
Velµ πâyet olar lerzân idiler (3858)
İşidenler ta¡accüb …ıldı √âle
Dediler beñzer ol ehl-i kemâle (3859)
Ve-illâ bunda Evrân nice ola
Eger ola idi elbet †uyula (3860)
Anıñ yevmiyyesi bize gerekmez
Edelim «ayr kim «ayr elmiz eğmez (3861)
Pes etdikleri işe nâdim oldu
Bu vechiyle ol er çün şöhre buldu (3862)
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Ahi Evran daha sonra Kırşehir’e gelmiş ahilik örgütünü burada kurmuştur.
Hacı Bektaş-ı Veli, eski ismiyle Suluca Karahöyük, bugünkü adıyla
Hacıbektaş’a geldikten sonra adı Gülşehri olan Kırşehir’de ikamet eden Ahi
Evran ile Kırşehir yakınlarındaki Gölpınar denilen yerde, Gül Çeşmesi’nin
bulunduğu tepede defalarca görüşmüştür.
Nice müddet eder anda i…âmet
Eder ¢ırşehr’ine pes ¡a†f-ı himmet (3862)
Bu şehr içinde etdi çün …arârı
O dem Gülşehri ile nâmı cârµ (3863)
O dem ki √a≥ret-i pµr ehl-i ta¡rµf
»orâsân’dan bu Rûm’u kıldı teşrµf (3864)
¢amu dillerde nâmı yâd olurdu
Ki nâmından göñül le≠≠et bulurdu (3865)
A«µ’niñ meclisinde de olur yâd
Göñülde iştiyâ…ı oldu müzdâd (3866)
Ki bir gün niyyet etti …a§d-ı dµdâr
¡Azµmet etdi ol dem ol nikû-kâr (3867)
Beriden √a≥rete ma¡lûm olur bu
Getirdi der-¡a…ab andan yaña rû (3868)
Çü şehriñ …urbuna erişdi √a≥ret
A«µ ile o yerde …ıldı vu§lat (3869)
Bunun dışındaki bölümlerde de Hacı Bektaş-ı Veli ile Ahi Evran’ın buluşup
sohbet ettikleri ve yakın bir dostluk ilişkisi içerisinde bulundukları dair bilgiler mevcuttur.
2.1.3.7. Hacı Bektaş-ı Veli-Molla Sadeddin (Said Emre)
Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nde adı en çok geçen isimlerden birisi Molla Sadeddin’dir. Hayatı hakkında bilgiler geniş ölçüde Velayetname’ye dayanmaktadır. Velayetname’ye göre asıl adı Sadeddin olan Said Emre, Hacı
Bektaş-ı Veli ile Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde, yani XIII. yüzyılın sonu
ile XIV. yüzyılın başında yaşamış aslen Aksaraylı bir âlimdir.309
Ali Nihanî Velayetnamesi’nde doğrudan doğruya Molla Sadeddin ile ilgili
dört bölüm vardır. Bunlardan ilki “İşâret Nümûden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ BeMollâ Sa¡µd ü Mürµd Şoden-i Û” başlıklı bölümdür. Bu başlık altında, Aksaray
309

Mustafa Aklan, “Said Emre”, DİA, İstanbul 2008, XXXV, 555-556.
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şehrinde ilmi ve faziletiyle meşhur olan Molla Sadeddin ile Hacı Bektaş-ı Veli
arasında yaşanan olaylar ile Hacı Bektaş-ı Veli’nin Tuzköy’de gösterdiği kerametlerden bahsedilmiştir.
“Âmeden-i Mollâ Sa¡µdü’d-dµn Be-Cenâb-ı Pµr ¢uddise Sırruhû ve Mürµd
Şoden-i Û” başlıklı bölümde de Molla Sadeddin’in köyüne döndükten bir yıl
sonra, Hünkâr’ın adını anmamaya yemin eden ve içlerinde düşmanlık besleyen talebeleriyle birlikte Pir’i görmeye gitmesi, yolda serinlemek için
Kızılırmak’a giren o talebelerin karşısına Ahi Evran’ın ders vermek amacıyla
ejderha donuna girip bunlara görünmesi sonucunda yaptıkları hatadan dönmesi ile pirin yanına gittikleri zaman namaz kılmak istediklerinde Hünkâr’ın
suyu kana boyaması ve Molla Sadeddin’in ona tabi olması rivayetleri anlatılmıştır.
“Seng Endâ«ten-i Mollâ Sa¡µdü’d-dµn Be-Ser-i Mübârek-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
¢uddise Sırruhû” başlığı altında ise, uzun yıllar onun Hacı Bektaş-ı Veli’nin
hizmetinde bulunduktan sonra, bir gün damın üstünde yuvağı (loğ taşı) gezdirirken gaflete düşüp taşı Hünkâr’ın üstüne bırakıp onun hayatına kast etmesi
sonucunda emeline ulaşamayıp dergâhtan kaçan Molla Sadeddin’in bağışlanmak için tekke kapısına yatması ve affedilmesi konusu işlenmiştir.
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“Namâz Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Bâ-Sa¡µdü’d-dµn Der-Ka¡be-i Mua¡@@
ama Nâle’llâhu Lenâ Ziyârethâ” başlıklı bölümde ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin
keramet gösterip Sadeddin ile Kabe’de namaz kıldığı rivayete değinilmiştir.
Velayetname’ye göre Molla Sadeddin Aksaray’da yaşayan büyük bir âlimdir
ve ününü bütün dünya duymuştur. Molla Sadeddin, Kayserili bir âlime bağlıdır ve her yıl onu ziyarete gitmektedir. Bu ziyaretlerden birisinde Hacı Bektaş-ı
Veli ile tanışmıştır. İlk başlarda Hacı Bektaş-ı Veli’yi inkâr eden bir görüntü
çizen Molla Saddedin, sürekli şeytana uyup yoldan çıkmasına rağmen affedilip doğru yolu bulmuştur.
Mensur Velayetname’ye göre bunların bir tanesinde Hacı Bektaş-ı Veli bir leğenin içine su koyulmasını ve Sadeddin’in içine girip kapağının kapatılmasını
emreder. Kırk gün sonra örtüyü açtıklarında Sadeddin’in yok olduğunu görürler. Tekrar kapatıp örtüyü kırk gün sonra açtıklarımda Sadeddin küçük bir çocuk gibi görünür. Tekrar örtüyü örterler, kırk gün sonra açtıklarında Sadeddin
eski haline geri döner ve hoş bir hal alır. Hünkâr’ın Makalat’ını Türkçeye
çevirir ve nice nefesler daha söyler.
Bu konuda velayetnameler arasında birbirinden farklı bilgiler vardır. Bedri
Noyan’ın, yayına hazırlamış olduğu Firdevsî’ye ait manzum Velayetname’de,
Said’in güzel ve süslü nefesler söyleyip divan haline getirdiği bilgisi yer alır-
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ken, Makalat ile ilgili bir bilgiden söz edilmemiştir.310 Cemil Cihan Macit’in
tez olarak hazırladığı Firdevsî’ye ait manzum Velayetname metninde ise
Said’in Hazret-i Hünkâr’ın Makalat’ının tamamını Türkçeye tercüme ettiği
bilgisi vardır.311
Velayetname’nin eldeki en eski nüshasına göre, aslı Arapça olan Makalat Hacı
Bektaş-ı Veli’ye ait olup Said Emre (Molla Sadeddin) tarafından Türkçeye
çevrilmiştir.312 Ancak Gölpınarlı’nın hazırladığı Velayetname’nin 1995 yılındaki baskısında, tıpkıbasım için kullanılan nüshada böyle bir bilgi yoktur. Aksine, Said için gerçekçi nefesler söylediği, Hacı Bektaş’ın velayetleri ve kerametlerini bir araya getirerek Türkçe bir kitap meydana getirdiği ve bunun isminin Velayetname olduğu şeklinde bir bilgi verilmiştir.313
Ali Nihanî Velayetnamesi’nde yer alan şu beyitlerde ise, Makalat’ın aslının
Farsça olduğu ve Said (Molla Sadeddin) tarafından tercüme edildiği bilgisi
yer almaktadır:
Sa¡µd’iñ gün gün efzûn oldu ≠ev…i
Kemâl-i i≠diyâdı buldu şev…i (4597)
ªuhûr etdi niçe dürlü √a…âyı…
Açıldı niçe esrâr-ı da…âyı… (4598)
Anıñ tercemesidir hem Ma…âlât
Ki Farsµ idi ol ¡ayn-ı kemâlât (4599)
Bunun dışında Velayetname’de, daha önce nazım biçimi ve diğer nazım şekilleri bahsinde tamamı verilen Sa’îd mahlaslı ve “Nazm” başlıklı iki adet manzumeye yer verilmiştir. Söz konusu şiirler onun nefesleri olarak sunulmuştur.
Ayrıca başka şiirleri olduğu, bunların söz konusu şiirlerde olduğu gibi Yunus
Emre’nin şiirleriyle benzerlikler gösterdiği ve bu yüzden Said Emre ile Yunus
Emre’nin şiirlerinin karıştırıldığı belirtilmiştir. Said Emre’nin Makalat’ta ve
Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli’de birkaç şiiriyle Yunus Emre’nin doksan sekiz
adet şiirini ihtiva eden Hellmut Ritter’e ait cönkte on beş şiiri bulunmaktadır.314
Bu şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı tarafından Yunus Emre ve Tasavvuf adlı kitabında yayımlanmıştır.315
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Noyan, Hacı Bektaş-ı Veli Manuzm Vilâyetnamesi, 311.
Macit, 143.
Gölpınarlı, Vilâyet-nâme-Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 61; Duran ve Gümüşoğlu, Hünkâr
Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi, 597.
Velayetname, Konya Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi, Nu: 195, Vr.: 142b-103a.
Aklan, 555-556.
Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, İstanbul 1961, 280-294.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
METİN VE SADELEŞTİRME

3.1. NÜSHA TAVSİFİ
Ali Nihanî tarafından yazılmış olan Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi ile ilgili kütüphanelerde ikisi müellif ikisi müstensih nüshası olmak üzere
dört farklı nüsha tespit edilmiştir. Bunların dışında Abdülbaki Gölpınarlı Ahmet Ateş’te olan ve Erzincanlı Mehmed Tevfik Baba tarafından H. 1313/M.
1896 tarihinde istinsah edilmiş bir nüshadan bahsetmektedir.316 Tespit edilen
nüshaların tavsifi şöyledir:
3.1.1. M1 Nüshası
Velayetname’ye ait müellif nüshalarından en eski tarihli olanıdır. Milli
Kütüphane’de 06 HK 1750 numarada kayıtlıdır. Nüshanın özellikleri şu şekildedir:
M1
Eser Adı
Yazar Adı
Müstensih
İstinsah Tarihi
Boyut
Yaprak
Satır
Yazı
Kâğıt
Cilt
Başı
Son

316

Milli Kütüphane 06 HK 1750
Manzûm Velâyet-nâme
Alî Nihanî ibn-i el-Hâc Mehmed Tevfîk el-Yozgadî
(1274-1322/1831-1906)
Müellif Hattı
Receb 1301 (Nisan/Mayıs 1884)
215 x 145–160 x 95 mm.
161 varak
19 (Çift Sütun)
Talik
Nohudî Cedîd
Kahverengi meşin kaplı mukavva cilt
Gel ey dil söyle ism-i Hakk’ı akdem
Ki ismi cümle esmâya mukaddem
Nihânî hatmine târîh dilerseñ
Dile ikdâm-ı Feyzu’llâh Efendi

Gölpınarlı, Vilâyet-nâme, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, XXXVII.
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Müellif bu Nüshadan bir yıl sonra düzeltme ve eklemeler yaparak eserini yeniden yazmıştır.
3.1.2. M2 Nüshası
Müellif hattı olup Ali Nihanî tarafından yazılan ikinci nüsha da Milli
Kütüphane’de 06 Mil Yz A 9582 numarada kayıtlıdır. Bu nüsha tarih olarak
müellif tarafından en son yazılan nüsha olması nedeniyle çalışmada metnin
temeline alınmıştır. Metni oluştururken esas alınan M2 Nüshasında müellif,
M1 nüshasına göre bazı yerlerde düzeltmelere gitmiş, gerekli gördüğü yerlerde haşiye-derkenarda kelimelerin anlamını ve açıklamasını kırmızı mürekkeple yazmıştır. Yine müellif okumada güçlük çekileceğini düşündüğü ve gerekli gördüğü yerlerde kelimeleri harekeli olarak yazmıştır. Müellif bunun
yanında med yapılacak yerlere de işaret koymuştur.
Bu nüshanın özellikleri şu şekilde gösterilebilir:
M2
Eser Adı
Yazar Adı
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Müstensih
İstinsah Tarihi
Boyut
Yaprak
Satır
Yazı
Kâğıt
Cilt
Başı
Son

Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 9582
Manzûm Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş
Alî Nihanî b. Mehmed Tevfîk Yozgadî (1274-1322/
1801-1904)
Müellif Hattı
1302 (1885)
200 x 146–165 x 95 mm.
166+V
19 (Çift Sütun)
Talik
Cedîd
Kahverengi meşin kaplı mıklepli cilt
Gel ey dil söyle ism-i Hakk’ı akdem
Ki ismi cümle esmâya mukaddem
Nihânî hatmine târîh dilerseñ
Dile ikdâm-ı Feyzu’llâh Efendi

M2 Nüshası’nın sonuna 7 Mart 1309-1310 tarihinde Esad adlı biri tarafından
Fihrist eklenmiştir. Kendini katib-i fihrist olarak kaydeden Esad şu farsça beyti de kaydetmiştir.
“Hâcı Bektâş Velî nesl-i ‘Alî’st
Nûr-ı Ahmed der-cemâleş müncelîst”
M1 ve M2 nüshaları kütüphane kayıtlarından da anlaşıldığı üzere müellif tarafından istinsah edilmiş nüsha özelliği taşımaktadır. Ayrıca her iki müellif
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nüshasının yazısı benzerlik açısından hemen hemen aynıdır ve aynı kişi tarafından kaleme alındığı son derece açıktır.
3.1.3. M3 Nüshası
Müellif nüshaları gibi Milli Kütüphane’de bulunan bu nüsha 06 Mil Yz A
5300 numarada kayıtlıdır. Nüsha Ali Nihanî’nin talebesi olan âşık ve şair
Sıdkî Baba’nın oğlu Ali Baki tarafından istinsah edilmiştir. “Kâtib-i Hâk-sâr
Alî Bâkî’nin Târih-i Tahrîrine Söylediği Târih” başlıklı manzumeden 1951
yılında istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca nüshanın sonunda “Evsâf-ı
Ahmed Cemâleddin ve Halife-i Manevisi Sıdkî Baba ve Nâzım-ı Kitâb Ali
Nihânî Efendi” başlıklı bölümde, Sıdkî Baba’nın hayat hikâyesine ve Şeyh
Feyzullah Efendi ile oğulları Ahmed Cemalleddin ve Veliyüddin ile olan ilişkilerine değindikten sonra müellif Ali Nihanî hakkında bilgiler verilmiştir.
Söz konusu nüshanın özellikleri şu şekilde gösterilebilir:
M3
Eser Adı
Yazar Adı
Müstensih
İstinsah Tarihi
Boyut
Yaprak
Satır
Yazı
Kâğıt
Cilt
Başı
Son

Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 5300
Velâyet-nâme-i Hâcı Bektâş
Hâcı Bektâş-i Veli Horâsânî
Ali Bâki
1951
230 x 147–190 x 110 mm.
166
21 (Çift Sütun)
Talik
Harf filigranlı
Şemseli, zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir.
Gel ey dil söyle ism-i Hakk’ı akdem
Ki ismi cümle esmâya mukaddem
Nihânî hatmine târîh dilerseñ
Dile ikdâm-ı Feyzu’llâh Efendi

Müstensih Ali Baki, eserde bazen bölüm sonlarında kendi manzumelerine yer
vermiştir. Bu şekilde metin içinde altı manzume ve metnin sonunda bir mevlid
ile ilticaname başlıklı bir şiir yazmıştır.
3.1.4. O1 Nüshası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları,
124 numarada kayıtlı olan bu müstensih nüshası Mehmed Nuri b. Ali b. İbrahim b. İsmail b. Ali tarafından Hicri 19 Şevval 1312, Miladi 15 Nisan 1895
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yılında istinsah edilmiştir. Müstensih eserin sonunda “Kâtib-i Hakµriñ »itâm-ı
Ketebe Güfte Oldıkları Tari«dir” başlıklı 6 beyitten oluşan bir tarih manzumesi yazmıştır.
Nüshanın özellikleri şu şekildedir:
O1
Eser Adı
Yazar Adı
Müstensih
İstinsah Tarihi
Boyut
Yaprak
Satır
Yazı
Cilt
Başı
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Son

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 124 (O.E. Yz. 124)
Velayetname-i Hacı Bektaş-ı Velî
Nihani
Mehmed Nuri b. Ali b. İbrahim b. İsmail b. Ali
Hicri 19 Şevval 1312 (Miladi 15 Nisan 1895)
225x170, 180x115 mm.
137 yk.
23 (Çift Sütun)
Talik
Sade ve Kırmızı bir cilt içinde
Gel ey dil söyle ism-i Hakk’ı akdem
Ki ismi cümle esmâya mukaddem
Nihânî hatmine târîh dilerseñ
Dile ikdâm-ı Feyzu’llâh Efendi

Bu nüshaların dışında Abdülbaki Gölpınarlı’nın varlığından söz ettiği ancak
ulaşamadığımız bir nüsha daha vardır. Ahmet Ateş’e ait olduğu haber verilen
nüsha hakkında Gölpınarlı tarafından şu bilgiler verilmiştir:
“Adi mukavva ciltlidir. Kitap 30,5 X 13, 17 X 9 eb’adındadır. 330 sayfadır. Başlıklar kırmızıyla yazılmıştır. Sayfa kenarlarında kırmızı cetvel
vardır. Her sayfada ondokuz satır, her satırda bir beyit var. Erzincanlı
Mehmed Tevfik Baba tarafından yazılmış ve istinsahı 1313 şabanının
on birinci günü bitmiştir (1896)”317

3.2. METİN NEŞRİNDE TAKİP EDİLEN YOL
Bu çalışmada metin neşredilirken genel olarak 19. yüzyılın dil ve imla özellikleri göz önünde bulundurulmuş ve şu hususlara uyulmuştur:
1. Her beş beyitte bir sıra numarası verilmiştir.
2. Metnin temeline alınan M2 nüshasının Varak numaraları, metnin sol tarafında beyit numaralarının öncesinde verilmiştir. (1b, 2a, 2b gibi).
317

Gölpınarlı, Vilâyetname, Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş Veli, XXXVII.
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3. Arapça ve Farsça ibareler, beyitler, iktibaslar, kelam-ı kibarlar vs. Latin
harfleriyle transkribe edilerek, metne dâhil edilmiştir. Metinde geçen ayet,
hadis ve vecizelerin tam metinleri, eski yazı, transkribe edilmiş hali ve
Türkçe anlamlarıyla birlikte İktibaslar başlığı altında verilmiştir. Metinde
dipnotla söz konusu bölüme göndermede bulunulmuştur.
4. Bölüm başlıkları, baş harfleri büyük olmak suretiyle küçük harflerle yazılmıştır. Türkçeye çevrilmiş halleri başlıkların altında parantez içerisinde
verilmiştir.
5. Anlam yahut vezin gereği yapılması zaruri olan türlü eklemeler, metin tamirleri köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiş; okunduğu halde anlamlandırılamayan kelimelerin ve beyitlerin yanına ise (?) işareti konulmuştur.
6. Metin içi çeviri/Sadeleştirilmiş metin kısmında yüklemi olmayan beyitler,
yani anlamı kendi içinde tamamlanmayan beyitler (…) ile belirtilmiştir.
Ardından gelen beyit küçük harfle başlatılmıştır.
7. Farsçanın bir özelliği olan “vâv-ı ma¡dûle” için ise (ˇ) işareti kullanılmıştır.
«ˇâce gibi.
8. Metinde gelüb>gelip örneğinde olduğu gibi gerindium eki –Ip, -Up istisna
tutularak vokal uyumu dikkate alınmış, ünsüzlerde ise müellifin tercihlerine bağlı kalınmış ve ünsüz uyumu göz önünde bulundurulmamıştır. etdi,
çıkdı, √a…dır, meclisde vb. Kelime kökünde yer alan ünsüzlerde de müellifin tercihlerine bağlı kalınmıştır: †urur gibi.
9. İçin edatının yazımında metinde birleşik ise eklenmiş olduğu kelimeyle
birlikte (anınçün; irşadiçin; paresiçün gibi); “ile” edatının vezin gereği
kelimeyle “-la”, “-le” seklinde bitişik yazıldığı durumlarda araya kaynaştırma y’si gelmiştir. (seninle, ismiyle, gibi).
10. Arapça ve Farsça sözcüklerin yazılışı konusunda genel olarak sözlüklere
bağlı kalınmıştır. Örneğin: ser-â-ser ve berâber kelimeleri sözlükte bu
şekilde yazıldıkları için metinde de bu şekilde kullanılmıştır. Bununla
birlikte, Farsça birleşik kelime ve ekler (-) işareti ile ayrılarak (reh-rev,
reh-revân, bî-cân gibi); Arapça resulullah, veliyullah, estağfurullah gibi
kelimeler ise herhangi bir işaret kullanılmadan birleşik olarak yazılmıştır.
11. Vezin bozukluğu, kafiye problemi veya vezin farklılığı gibi özel durumlar
dipnotta zikredilmiştir.
12. Vezin, metnin başı ile her bölüm başında gösterilmiş varsa vezin değişiklikleri de, her değişiklikte ayrı ayrı olmak üzere gösterilmiştir.
13. Şeddeli kelimelerin imlasında da vezne uyulmuştur. (◊a……’ıñ şeklinde
olan kelimenin ◊a…’ıñdır yazılması gibi).
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14. Esere ait iki müellif nüshasından bir tanesi diğerinin temize çekilmiş halidir. Dolayısıyla metin neşrinde son tarihli müellif nüshası olan M2 nüshası metnin temeline alınmıştır. Metin kurulurken diğer nüshalardan da yararlanmış ve gerekli yerlerde bu durum dipnotlarla gösterilmiştir.
15. Eserde “ ”پجاغىkelimesinde olduğu gibi bazen b’ler p ile “ ”اچلörneğinde
olduğu gibi ise c’ler ç’li şeklinde yazılmıştır. Bunun gibi imla hatalarının
aparatta gösterilmesine gerek görülmemiştir.
16. “ ¡acâ™ib, ma™il” gibi hemzeli kelimelerin yazımında metne uyulmuş, metinde ye ile yazılmışsa ye ile (¡acâyib, mayil), hemze ile yazılmışsa metinde de hemzeli yazılması (¡acâ™ib, ma™il) tercih edilmiştir.
17. Metnin merkezine alınan yazma nüshanın haşiye/derkenarında yer alan
açıklamalar, dipnotta “Derkenar: binâlar, yapılar.” Şeklinde gösterilmiştir.
18. Metnin sadeleştirmesi yapılırken genel olarak sözcüklerin anlamlarına
bağlı kalınmış ve terimler çevrilmeden olduğu gibi verilmiştir.
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TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ

ﺁ

Â

â

ﺍ

A, E, İ, U, Ü

a, e, i, u, ü

ﺙ

¿

&

ﺡ

◊

√

ﺥ

»

«

ﺺ

~

§

ﺽ

≤,∞

≥, ∂

ﻃ

‰

†

ﻆ

ª

@

ﻉ

¡

¡

ﻍ

∏

π

ﻖ

¢

…

ﻚ

Ñ

ñ

ﻮ

V, Û

v, û

ﻱ

Y, µ

y, µ

Hemze

™

™

121

S E D AT K A R D A Ş

3.3. METİN VE SADELEŞTİRME
Ha≠â Velâyet-nâme-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Bu Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Velayetnamesi’dir)
Bismillahirrahmanirrahim
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün318
Gel ey dil söyle ism-i ◊a……’ı a…dem
Ki ismi cümle esmâya mu…addem

Ey gönül! Gel, önce ismi bütün isimlerden üstün olan Allah’ın ismini söyle.

Gel eyle nâm-ı ◊a…… ile şürû¡uñ
Sezâ ta…dµmi her a§lu’l-fürû¡uñ

Gel, sen Allah’ın ismi ile başla. Her
teferruatın aslını (Usul ve Füru) öne
çekmek uygun düşer.

Ki ≠ât-ı cûdudur eşyâya ma§dar
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür ferd ü cevher

Nesnelerin kaynağı cömert zatıdır.
Kişi ve öz, parça ve bütünün etrafını
çevirendir.

Degildir ≠âtı esmâdan cüdâ pes
Cüdâ olmaz §anâyi¡den »udâ pes

Zatı isimlerden ayrı olmadığı için,
Allah mahlûkattan uzak kalmaz.

Münezzehdir ne…â™i§den §ıfâtı
~ıfâtı …aplamışdır şeş-cihâtı

Sıfatı noksanlıklardan uzaktır. Sıfatı
altı yönü (dünya) kaplamıştır.

Çü cevher ile a¡râ≥ıñ …ıyâmı
Mu…ârin ma¡niye laf@ u kelâmı

Cevher ve arazın tekrar dirilmesi gibi,
söz ve kelamı manaya uygundur.

Odur mevcûd velµ yo…dur vücûdu
Cihâna †oldu ihsânıyla cûdu

Var olan odur ancak vücudu yoktur.
İhsanı ile cömertliği cihana doldu.

Müberrâdır vücûd u cismden ol
Mu¡arrâdır nu…ûş u resmden ol

O vücut ve cisimden beri kılınmıştır.
O nakış ve resimden arınmıştır.

Görünmekden berµdir ≠âtı anıñ
Tekellüm etdi yo… e§vâtı anıñ

O’nun zatı görünmekten uzaktır. Konuştu, fakat onun sesi yoktur.

10 Vücûduñ terk edip eriş o ≠âta
Hemân cân kuşu erdi bu nikâta

Vücudunu terk edip o zata kavuşursan
o an ruh kuşu bu hususlara nail olur.

1b 1

5
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318

Dedi Mûsâ’ya çünkim len-terânµ318
Geçe gör senliğiñden sen gör anı

Nitekim Musa’ya, Beni asla göremezsin dedi, sen senliğinden geç de
O’nu gör.

Anıñ peyπamberine …ıl §alâtı
Ki gösterdi bize râh-ı necâtı

Bize kurtuluşun yolunu gösteren
O’nun peygamberine salavat getir.

Bkz. İktibaslar, Nu: 1.
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2a

Mu√ammed’dir delµli reh-revânıñ
Mu√ammed’dir şefµ¡i ins ü cânıñ

Saliklerin rehberi; insanların ve cinlerin şefaatçisi Hz. Muhammed’dir.

Beşerdir gerçi kim biz tek beşer mi
◊acerdir gevher ammâ her √acer mi

Gerçi biz beşeriz fakat sadece beşer
mi? Cevher taştır ama her taş mı?

15 Geçip cümle beşerlikden mu√a……a…
Sezâ oldu o demde da¡vet-i ◊a…

Kuşkusuz bütün insanlıktan geçip, o
anda Allah’ın daveti uygun oldu.

Bu «âk-i dândan geçdi o server
¢amu a¡râ≥ı terk etdi o cevher

O ulu kimse bu dünyadan geçti. O
cevher bütün arazı terk etti.

Geçip süflµ vü a¡lâdan ne kim var
Bıra…dı zµr ü bâlâdan ne kim var

Rütbece aşağı ve yukarı olan her ne
varsa geçip, aşağı ve yukarıya ait her
şeyi bıraktı.

◊arµm-i …âbe …avseyn’e319 erişdi
Cemâl-i câvidânıyla görüşdü

(Peygambere) İki yay aralığı kadar
yahut daha az olan makama erişti.
Sonsuz cemaliyle yüz yüze görüştü.

Erer bir rütbeye kim fâ™i…i yo…
Erer bir vu§lata kim fâri…i yo…

Üstünü olmayan bir rütbeye erer. Ayıranı olmayan bir kavuşmaya erer.

20 A√ad’la A√med’iñ far…ın kim eyler
Meger esmâ §ıfâtında mµm eyler

Her kim Ahad ile Ahmed’i birbirinden ayırırsa, O’nun sıfat isimlerine
mim’i koyar.

Da«ı olsun §alât a§√âb u âle
Ki anlardan erişilir kemâle

Ashap ve ailesine de salavat olsun ki
olgunluğa onlardan erişilir.

Nu§allµ li’l-va§iyyµne ¡ale’n-nâs
Nusallimû ¡alâ mi…dâri’l-enfâs

Nefeslerin sayısınca Ehl-i Beyt’ten
olan insanlara salât ve selâm ederiz.

Der-Beyân-ı Sebeb-i Na@m-ı Kitâb
(Kitabın Yazılma Sebebine Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün319
Gel ey bülbül terennümden beyân et
Sebeb ne naπmeden bir bir ¡ayân et

Ey bülbül! Gel, terennümden bildir.
Nağmeden sebebin ne olduğunu bir
bir göster.

Bu gül-zâr-ı √urûfât içre menzil
Bu harflerin gül bahçesinin gayesini,
Neden düzdüñ bu beyt-i na@mı ma√fil bu şiir evinin mahfilini niçin donattığını anlat.
319

Bkz. İktibaslar, Nu: 2.
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25 Dediğim ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’niñ
Kerâmetinden ol sırr-ı ¡Alµ’niñ
Velµ ne&r idi ol kim söylemişdi
Hemân Firdevsµ bir na@m eylemişdi

Ancak o kimsenin söylediği nesirdi.
Firdevsî de öylece şiire çevirmişti.

Mürûr-ı va…t ile âlûde idi
Da«ı evrâ…ı key fersûde idi

Zamanın geçmesi ile bozulmuştu.
Yaprakları da çok yıpranmıştı.

Silinmiş ba¡≥ı yerde laf@ u √arfi
Çü ma@rûfı iter olmaya @arfı

Kılıfı kabına yetmediği için, bazı yerlerde kelime ve harfleri silinmiş.

Dedi bir ≠ât ki ensâb-ı Velµ’den
≤iyâ-ba«şâyiş-i nûr-ı celµden

Parlak nurun ışık vericisi olan Hacı
Bektaş-ı Veli’nin soyundan bir kimse
söyledi.

30 Ki ismi Şey« Fey≥ullâh Efendi
Melek-ma√≥ar u kerrûbµ-pesendi
2b

124

O Ali’nin sırrı olan Hacı Bektaş-ı
Veli’nin kerametinden söylediğimdir.

Melek görünüşlü ve en büyük melekler tarafından beğenilen ismi Şeyh
Feyzullah Efendi…

O Sul†ân Bâlım’ıñ na…d-i §a√µ√i
Bu ben …uluna emr etdi §arµ√i

O Sultan Balım’ın gerçek sermayesi,
bu ben kuluna açıkça emretti.

Ki ceddim va§fını na@m et e&er ko
Ne kim var varıñı «arc eyle ser ko

Atamın vasıflarını manzum olarak söyleyip eser bırakman için ne kadar kudretin varsa harcayıp bu işe baş koy.

Erenler himmetiyle †uruşasın
Bu himmet devletine erişesin

Erenlerin himmeti ile çabalayasın.
Bu himmet devletine erişesin.

Egerçi emrine fermân-dârım
Yoπ idi na@ma ammâ i…tidârım

Her ne kadar emrine boyun eğmişsem de şiire yeteneğim yoktu.

35 Degildi ol …adar bende liyâ…at
Ki na@m edem kem idi bes bı∂â¡at

Ben de o kadar liyakat yoktu. Şiir
söylemem için şiir sanatında yetkinliğim de azdı.

Velµkin emre de olmaz ta«allüf
Dedim vüs¡uñca …ıl …ılma te™essüf

Ancak emre de karşı gelmek olmaz.
Kendi kendime, gücünün yettiğince
yap, üzülme dedim.

Buyurdu »a≥ret-i ¢ur™ân’da bâ…µ
Ki teklµf etmezem mâ-lâ-yu†â…ı

Allah Kuran’da, gücünün üstünde
yük yüklemem,, buyurdu.

Edeyim †â…atim mi…dârı ben de
¢ılayım bu ¡arûsu zµb ü zinde

Ben de gücüm yettiği kadar yapayım.
Bu gelini süsleyeyim ve hayat vereyim.
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»udâyâ …ıl baña ¡avn u ¡inâyet
Getirme göñlüme a§lâ melâlet
40 ◊urûfât u ma¡ânµyle berâber
Müheyyâ eyle √âcâtım ser-â-ser

Ey Allah’ım! Bana yardım ve iyilik
et; gönlüme hiçbir zaman üzüntü getirme.
Kelimeler ve anlamlar ile birlikte ihtiyaçlarımı baştanbaşa hazır eyle.

Benim nem var …amu varlı… seniñdir Benim neyim var? Gerek refah gerek
Eger serrâ eger †arlı… seniñdir
darlık, bütün varlık senindir.
Da«ı bu na@m ile nâ@ım seniñdir
Dilimde §avt u elfâ@ım seniñdir

Bu şiir ve şiir söyleyen de senindir.
Dilimdeki ses ve sözler senindir.

Bu laf@ı eyle ma¡nâya muvâfı…
Bu sµret §ûretime ola lâyı…

Bu sözü manaya uygun eyle. Bu siret
suretime uygun olsun.

İlâhµ ≠ât-i pâkiñ ¡izzetine
Bu va§f-ı ◊âcµ Bektâş √ürmetine

Ey Allah’ım! Mübarek zatının yüceliği için; bu Hacı Bektaş’ın vasfının
hürmeti için…

45 Bu na@mı va§f-ı lu†f ile tamam et
Mu¡µnim on iki nûr-ı imâm et

Bu şiiri lütuf sıfatınla tamamla. On
iki imamın nurunu yardımcım kıl.
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İstimdâd Ez-Himmet-i Rû√âniye-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
Mütekerrir Müseddes 1
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Ruhaniyetinden Himmet İsteme)
Hece Vezni
I
1
2
3

Bed™ ederiz va§fıña va§f-ı tamâmsın meded
Âmâde …ıl √âcetim cümleye kâmsın meded
Zübde-i nûr-ı ¡Alµ «ayrü’l-enâmsın meded
Melce™-i ¡âcize-i «â§ u ¡avâmsın meded
Bektâş-ı sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
Gerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded

Vasfına başlarız vasıfları
tamam olansın, medet. İhtiyaçlarımı hazırla, herkese
muradını verensin, medet.
Ali’nin nurunun özü, varlıkların en hayırlı olanısın, medet. Bütün acizlerin sığınma
yerisin, medet. Haydar’ın
sırrı Bektaş’sın, gerçek
imamsın medet. Ses ve sözsün, medet.
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II
3a 1
2
3

Süleyman’ın vasfını söylemek karıncanın haddi değildir. Damlanın da denizle çe¡An…â mi&âli serçe …âdir mi seyrân ede
kişmesi olanaklı değildir. Bir
Meger ki bir pâk-vücûd himmet ü i√sân ede
parlak vücutlu himmet ve ihBektâş sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
san etmezse, Serçenin, Anka
Gerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded gibi gezip dolaşmaya gücü
yeter mi? Haydar’ın sırrı
Bektaş’sın, gerçek imamsın
medet. Ses ve sözsün, medet.
Mûruñ ne √addidir ki va§f-ı Süleymân ede
Yâ …a†re de ne vüs¡at da¡vâ-yı ¡ummân ede

III
1
2
3
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Dünya ilgilerinden şimdi
boş ve uzak kıl. Dünya ile
ilgili şeylerin düşüncesini
Ekdâr-ı vâ…ı¡adan §af√-ı dilim sâde …ıl
tufana ver, rüzgâr kıl. OlayElfâ@ ile ma¡ânµ yâdıma âmâde …ıl
ların kederlerinden gönül
Bektâş sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
levhamı sade kıl. Sözleri ve
Gerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded manaları aklım için hazırla.
Haydar’ın sırrı Bektaş’sın,
gerçek imamsın medet. Ses
ve sözsün, medet.
¢ayd-ı ¡alâyı…dan üş «âlµ vü âzâde …ıl
Endµşe-i sivâyı †ûfâna ver bâde …ıl

IV
1
2
3

Renksizliğinin hakkı için, renksiz ve nişansızsın. Şah alametli olanın hakkı için, şahlığın
Bµ-şek velµsin bu dem bµ-şekliğiñ √a……ına
zatına elle dokunulmuştur.
Gerçek †arµ…-i ◊a…’sın gerçekliğiñ √a……ına
Şüphesizlik hakkı için şüphe
Bektâş sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
edilmeyen velisin. GerçekliGerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded ğin hakkı için, şimdi gerçek
Hak yolusun. Haydar’ın sırrı
Bektaş’sın, gerçek imamsın
medet. Ses ve sözsün, medet.
Bµ-reng ü bµ-nişânsın bµ-rengliğiñ √a……ına
Memsûs-ı ≠ât-ı şâhµ şeh-rengliğiñ √a……ına

V
1
2
3

Ey benzerlerin keşfedeni ve
ey manalara mazhar olan!
Ey maksatların maksadı ve
Himmet-na@ar ile ba… lu†f eyleyip zamânµ
ey binaların temeli! Zamanı
Rüsvây …ılma seniñ bendeñdurur Nihânµ
lütfedip himmet nazar ile bak.
Bektâş sırr-ı ◊aydar gerçek imâmsın meded
Senin kulun olan Nihânî’yi
Gerçek imâmsın meded §avt u kelâmsın meded
rezil etme. Haydar’ın sırrı
Bektaş’sın, gerçek imamsın
medet. Ses ve sözsün, medet.
Ey kâşif-i müşâkil ve’y ma@har-ı me¡ânµ
Ey ma…§ad-ı ma…â§id ve’y mebde-i mebânµ
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Aπâz Kerden Be-Kitâb
(Kitaba Başlama)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün320321322
Gel ey sâ…µ yürüt câm-ı §abû√µ
Erişe †ıfl-ı câna bir fütû√µ

Ey saki! Gel, sabah vakti içilen şarabın kadehini yürüt. Canın küçük
çocuğuna bir ferahlık gelsin.

Gel ey sâ…µ bugün i√sân-ı câm et
Özümden bµ-√aber mest-i müdâm et

Ey saki! Gel, bugün kadeh ihsan et.
Kendimden habersiz şarap sarhoşu et.

Delâlet …ıl beni pµr-i muπâna
İçire câm-ı ¡aş…ı …ana …ana

Beni meyhaneciye göster. Aşk kadehini kana kana içirsin.

Ereyim muπ-beçeniñ secdesine
Vereyim cism ü cânı müjdesine

Mecusi çocuklarının secdesine ereyim. Onun sevinçli haberine cismimi
ve canımı vereyim.

50 Nedir bu mekteb ü ders-i √a…âyı…
Nedir bu beyhûde lâf-ı da…âyı…

3b

320
321
322

Bu okul ve hakikatlerin dersi nedir?
Bu anlamsız nükteli sözler nedir?

Nedir bu na√v u §arf man†ı… me¡ânµ
Nedir anda ma…â§id u mebânµ320

Bu nahiv, sarf, mantık ve maani nedir? Ondan maksatları ve dayanakları nedir?

Nedir bu √ikmet ü şer√-i mu†âli¡321
Nedir cism-i ke&µf cism-i levâmi¡

Bu hikmet ve mülahazanın açıklaması nedir? Karanlık ve parlak cisimler
nedir?

Nedir cevher nedir a¡râ≥ u ≠âtı
Ya ol ≠âtıñ ne gûnâdır §ıfâtı

Cevher, araz ve zatı nedir? Ya o zatın
sıfatı ne şekildedir?

Nedir dünyâ vü ¡u…bâ vü cinânı
Nedir nµrân-ı322 bed-«ûlâr nişânı

Dünya, ahiret ve cennetler nedir?
Kötü huyluların ateşinin alameti nedir?

55 ¢amusın ba«ş edeyim πamzesine
Vereyim cânımı bir bûsesine

Hepsini onun yan bakışına vereyim.
Canımı bir öpücüğüne vereyim.

Ki bende …almaya varlı… ebed hµç
Hemân …ala özü ferd ü a√ad hµç

Ki bende sonsuza kadar hiçbir varlık
kalmasın. Kendisi öylece yalnız ve
tek kalsın.

Derkenar: binâlar, yapılar.
Derkenar: mü†âlâa edici, tefekkür edici olan.
Derkenar: âteşler, nûrlar, ≥iyâlar.
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Yeter bülbül sürûd u naπmeyi kes
Kerâmât-ı Velµ’den eyle bir ses

Bülbül! Yeter, şarkı ve nağmeyi kes.
Velinin kerametlerinden bir ses eyle.

Velµ ensâbını ≠ikr eyle evvel
Kerâmâtını §oñra de mu√a§§al

Önce velinin soyunu zikret. Kerametlerini sonra ayrıntılı olarak söyle.

Bu lü™lüyü çekip sim†-i beyâna
¢ılalım tâ ki zµver †ıfl-ı câna

Bu inciyi beyan ipliğine dizip, canın
çocuğu için süs yapalım.

60 Mu√ibb-i §âdı… hep mesrûr ola
Dil ü cânları hem pür-nûr ola

Gerçek dostlar hep sevinçli olsun.
Gönül ve canları da nurla dolsun.

Edeler ¡âdet oldu…ça o «ûyu
‰uta mi…dârlarınca tâ o sûyu

O huyu adet edinsinler. Güçleri yettiği kadar o tarafa yönelsinler.

Gele ma√şer günü ta√t-ı Livâ’ya
Mu√ib olan gönülden evliyâya

Evliyaya gönülden dost olanlar mahşer günü Liva bayrağının altına gelsin.

Selâmu’l-lâhi li’n-nebiyyi’l-emced
Allah’ın selamı o yüce nebinin üzeriHüve’l-lezµ Ebû’l-¢âsım Mu√ammed ne olsun. Ki o Ebu’l-Kasım Muhammed’dir.

128

Der-Beyân-ı Ensâb-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Soyu Hakkında)
Gazel 1
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün323324

323
324

1

Gel ey pervâne şem¡-i müncelµden323
Ola gör mu…tebis324 nûr-ı celµden

Gel ey açık olan mumun pervanesi!
Celal nurundan yararlanmaya bak.

2

Ne √â§ıl eylediñ kevn ü fesâdda
Çü lâhûtµ idiñ sen evvelµden

Sen önceden lahut âleminde idin.
Kevn ü fesad (mahlûkat) âleminden
ne kazandın?

3

Ezelden bir idiñ çün şem¡-i ≠âtda
İki olduñ §ıfâta geleliden

Ezelden zatının mumunda birdin.
Sıfata geldiğinden beri iki oldun.

4

Yine bir olmaπa yo… mu murâdıñ
¡Aceb râ√atsın ayrı düşeliden

Yine bir olmaya muradın yok mu?
Acaba ayrı düştüğünden beri rahat
mısın?

Derkenar: ¡ayân olan.
Derkenar: diğerden ¡ilm istifâde eden.
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5

Hevâ-yı nefsle pervâne edersin
‰abµ¡at emrini gûş edeliden

Doğa yasasını duyduğundan beri,
nefsin arzusu ile pervanelik edersin.

6

¡Anâ§ır ile etdiler seni …ayd
Yol aldın mı ¡aceb bağlanalıdan

Vücut ile seni bağladılar. Acaba
bağlandığından beri yol aldın mı?

4a 7

Geçe gör bu †abâyi¡den bilirsin
Ki menzil almadıñ …ayd olalıdan

Bilirsin ki bağlandığından beri menzil almadığın bu huylardan vazgeç.

8

Geçemeñ senliğiñden sen seniñle
Etek †ut bir veliyy-i ekmelµden

Sen seninle senliğinden geçemezsin. Bir olgun velinin eteğinden tut.

9

Gel imdi va§f-ı Bektâş eyleyelim
»alâ§ ede bizi görüşeliden

Gel şimdi Bektaş’ın vasfını söyleyelim. Bizi görüştüğümüzden beri
kurtarsın.

325

10 Ne gûne na…l …ıldı nûr-ı A√med
Mu†ahhar pâk-i a§lâb-ı ¡Alµ’den

Hz. Peygamberin nurundan, Ali’nin
neslinden mübarek biri nasıl nakletti?

11 Nihânµ yeter oldu inti@ârım
»aber ver bize ensâb-ı velµden

Nihânî! Beklediğim yeter. Bize velinin soyundan haber ver.

İşit kim ◊âcµ Bektâş nice erdir
Aña bil Seyyid İbrâhµm pederdir
65 Da«ı Mûsâ’dır eb aña mu√a……a…
Bu Mûsâ’nıñ babası Seyyid İs√a…

325

Hacı Bektaş’ın nasıl bir er olduğunu işit. Seyyid İbrahim’in onun babası olduğunu bil.
Kuşkusuz onun da babası Musa’dır.
Bu Musa’nın babası Seyyid İshak…

Anıñ da babası Seyyid Mu√ammed
Mu√ammed’e eb İbrâhµm-i emced325

Onun da babası Seyyid Muhammed… Muhammed’in babası şerefi
ziyade olan İbrahim…

Peder İbrâhµm’e Seyyid ◊asan’dır
O na…d-ı Mehdµ nûr-ı ±ü-l-minendir

İbrahim’in babası Seyyid Hasan’dır.
O Allah’ın nuru olan Mehdi elidir.

Mu√ammed ¿ânµ’dir Mehdµ’ye eb hem
◊üseyn oldu Mu√ammed’e neseb hem

Mehdi’nin de babası Muhammed
Sani’dir. Muhammed’e de Hüseyin
soy oldu.

◊üseyn hem ibn-i İbrâhµm mükerrem
Mu√ammed’dir babası nûr-ı Ekrem

Hüseyin de kerem sahibi İbrahim’in
oğlu… Babası Hz. Peygamber’in
nurundan olan Muhammed’dir.

Derkenar: şerefi ziyâde olan.
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70 Mu√ammed’e peder Mûsâ-i Kâ@ım
İmâm-ı heftümµn-i tâcü’l-e¡â@ım
İmâm Kâ@ım da nûr-ı §ulb-ı §âdı…
İmâmü’l-maπribi ¡izzu’l-meşârı…

Batının imamı ve doğunun ulusu
İmam-ı Kazım ise doğru döllerden
gelen bir nurdur.

Babası Bâ…ır-ı mi¡mâr-ı dµndir
Ki §ulb-i pâk-i Zeynü’l-¡Âbidµn’dir

Babası, dinin mimarı Zeynel Abidin’in
temiz soyundan olan Bakır’dır.

◊üseyn-i Kerbelâ’nıñ gözü nûru
¡Alµ’niñ ol da«ı göñlü sürûru

Kerbela Hüseyin’inin gözünün
nuru, Ali’nin de gönlünün sevinci…

Anası bint-i A√med Fâ†ıma’dır
Mu√ibbânı ¡atµ…-i √âtımadır

Annesi Ahmed’in kızı Fatıma’dır.
Dostları Kabe’nin eskileridir.(?)

75 Dedesi Seyyidü’l-kevneyn A√med
Resûlullah Ebû’l-¢âsım Mu√ammed

Dedesi iki âlemin efendisi Ahmed,
Allah’ın Resulü Ebu’l-Kasım Muhammed…

Anıñçün yaradıldı cümle mevcûd
Vücûdudur »udâ’dan ra√met ü cûd

Bütün varlık onun için yaratıldı.
Allah’ın rahmet ve adaleti onda vücut bulmuştur.

»ulâ§a ◊âcµ Bektâş sırr-ı ebdir
Resûlüñ neslµdir §a√√ü’l-nesebdir

Kısacası Hacı Bektaş babanın sırrıdır, Resulün soyudur, soyu doğrulanmıştır.

Ne derim uş …ula… †utuñ işidiñ
Zamânında çü Hârûn-ur-Reşµd’iñ

Ne derim şimdi dinleyip işitin. Harun Reşid’in zamanında…

İmâm Kâ@ım ki ol nûr-ı va√µd uş
Olunca şehr-i Baπdâd’da şehµd uş

O eşsiz nur olan İmam Kazım, Bağdat şehrinde şehit olunca…
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En büyük taç sahibi yedinci imam
Musa-i Kazım, Muhammed’in babasıdır.

80 ‰aπıldı cümleten e†râfa evlâd
Sebebler dü-serâda olmasın şâd

Evlatlarının hepsi etrafa dağıldı.
Sebep olanların iki cihanda yüzü
gülmesin.

Bıraπıp «ânımân u «âneler hep
~adefden çı…dılar dürdâneler hep

Hepsi eşlerini ve evlerini bırakıp,
sedeften çıkan inci tanesiydiler.

İmâm Rı≥â …arındaş-ı Mu√ammed
Nişâbûr’a olur şâh-ı mü™eyyed

Muhammed’in kardeşi İmam Rıza,
Nişabur’a doğrulanmış şah olur.

Ecel erdi …odu cism-i √icâbı
Geçirdi yerine oπlu Mücâb’ı

Ecel erdi, perde olan cismi bıraktı.
Yerine oğlu Mücab’ı geçirdi.
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Yerine ol da«ı şâh oldu İs√a…
Babanıñ yerine oπludur elya…

Onun da yerine İshak şah oldu. Babanın yerine en layık olan, oğludur.

85 »ulâ§a ba†n u ba†n na…l eyler
Olur Mûsâ-i ¿ânµ nûra ma@har326

Kısacası nesilden nesile aktarılır.
Musa-yı Sani nura mazhar olur.

İmâm-ı Kâ@ım’a çün eşbeh oldu
Ebi bu ism ile mevsûm …ıldı

İmam-ı Kazım’a en çok benzeyen
olduğu için, babası bu isimle adlandırdı.

Bu Mûsâ ¡âlim-i seb¡a’l-me&ânµ327
Bir oπlu oldu İbrâhµm-i ¿ânµ

Sebu’l-mesânî’nin bilgini olan bu
Musa’nın İbrahim-i Sanî adında
bir oğlu oldu.

İşit kim nâ@ım-ı esbâ… √ikâyet
¢alıbdır ya¡ni Firdevsµ rivâyet

Daha önceki şairin hikâyesini işit.
Yani Firdevsî’nin rivayeti kalmıştır.

Bu Mûsâ-i ¿ânµ çünkim pµr oldu
»alâyı…dan o dâmen-gµr oldu328

Bu Musa-yı Sani yaşlandığı zaman,
o insanlardan el etek çekti.

90 Ma…âm-ı ¡uzlet oldu i«tiyârı
Yerine oπlun eyler şehriyârı
Çü İbrâhµm eder tezyµn-i âyµn
Velµ yo… oπlu olur idi πam-gµn

İbrahim katıldığı törenleri süslerdi,
fakat oğlu olmadığı için üzülürdü.

Bu Mûsâ ¿ânµ bir gün gör ki n’eyler
Gelip oπlu evin teşrµf eyler329

Bu Musa Sani bir gün ne yapar, gör.
Gelip oğlunun evini şereflendirir.

Eder İbrâhµm isti…bâl o demde
Açarlar bâl-i isti¡câl o demde

O zaman İbrahim karşılamaya gelir.
Çabukluk kanadını o anda açarlar.

¢amu begler ederler «idmetini
İmâmıñ eylediler √ürmetini

Bütün beyler hizmetini yaparlar.
İmama hürmet gösterdiler.

95 Pes andan §onra oπluyla √aremde
Eder «alvet ma…âm-ı mu√teremde

Ondan sonra oğluyla odasında, mübarek makamda baş başa görüşür.

Eder ¡ar≥ ol şeh-i merdânesine
Dedi Müştâ… §adef dürdânesine
326327328329

326
327
328
329

Uzlet makamını tercih etti. Yerine
oğlunu hükümdar eyler.

İlk mısra bu haliyle vezin açısından kusurludur.
Bkz. İktibaslar, Nu: 3.
İlk mısra bu haliyle vezin açısından kusurludur.
Bu mısra bu haliyle vezin açısından kusurludur.

O yiğit şahına anlatır. Kabuğundan
çıkmış olan inci tanesine Müştak
dedi.
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Bize himmet ¡inâyet …ıl bu bir dem
»udâ ferzend vere ey nûr-ı a…dem

Ey ilk nur! Bu bir zaman bize himmet ve yardım et, Allah çocuk versin.

Du¡âñdır müstecâb Allâh …atında
Da«ı ceddiñ Resûlullâh …atında

Allah katında, atan olan Resulullah’ın katında da, kabul edilen duandır.

İmâm çün bildi oπlunuñ nihâdın
Dedi ◊a… …ulunuñ verir murâdın

İmam oğlunun huyunu bildiği için,
Allah kulunun muradını verir, dedi.

100 »udâ müsebbibü’l-esbâbdır bil
¢ulu «ˇâhişlerin vehhâbdır bil
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Allah’ın sebeplere sebep olduğunu
bil. Kullarının isteklerini bağışlayan olduğunu, bil.

‰aleb …ıldı pes andan §oñra bir §u
O dem «âtûn verir bir kâse memlû

Ondan sonra bir su istedi. O zaman
hatun bir dolu kap verir.

Tecerru¡ etdi ol «ul…u pesendµ
Da«ı «âtûna §undu cür¡a kendi

O huyları beğenilmiş olan yudum
yudum içti. Hatuna da kadehin dibinde kalan son yudumu sundu.

Dedi πam yeme gele senden evlâd
Ata ana olasız cümleñiz şâd

Üzülme çocuğun olacak; baba ve
anne hepiniz mutlu olacaksınız, dedi.

Ola şekli ◊asan «ul…u ◊üseyn’iñ
Da«ı sırrı o serdâr-ı ◊uneyn’iñ

Şekli Hasan, huyu Hüseyin’e; sırrı
da o Huneyn savaşının ordu komutanına benzeyecek.

105 Ola Bektâş nâm ol nûr-ı ≠âta
Ere anıñla râh-ı ◊a… &ebâta

O zatı aydınlık olana Bektaş isim
olacak. Hak yolu onunla sürecek.

¡Alem §ofra vü Elfµ nâm bir tâc
Emânet …oya aña şâh-ı Mi¡râc

Miracın şahı (Hz. Muhammed) ona
bayrak, sofra ve Elifi adlı bir tacı
emanet bırakacak.

O Şey« A√med Yesevµ şey«i ola
Mu√ibbân u mürµd dünyâya †ola

O Şeyh Ahmed Yesevî şeyhi olacak.
Dostları ve müritleri dünyaya dolacak.

Da«ı …adem ba§a ol mülk-i Rûm’a
Şebµh enfâsı hem seyf-i §arûma

O Rum ülkesine (Anadolu) ayak
basacak. Nefesleri gibi keskin kılıcı
da…

Ola biñ bir o Rûm’uñ evliyâsı
Çerâπ sönüp edeler iltimâsı

O Rum’un bin bir evliyası olacak.
Çerağ sönüp arka çıkacaklar.

110 Süvâr ola yürüye seng-i bµ-cân
Velâyet göstere ço… ço… o sul†ân

Bindiği cansız taş yürüyecek. O sultan çok çok velayet gösterecek.
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İrâ™e ede bürhân-ı celµlµ
Ya…a biñ bir velµ andan delµli

Büyük delili gösterince bin bir veli
ondan işaret alır.

Edip Mûsâ-i Kâ@ım sözün itmâm
Gelip pes «alvetine …ıldı ârâm

Musa-i Kazım sözünü tamamlayıp,
sonra odasına gelip dinlendi.

Erişdi anası ra√mine ol nûr
Ata ana olurlar şâd u mesrûr

O nur anasının rahmine erişti. Baba,
anne sevinçli ve mutlu olurlar.

Olur çün mün…a≥µ eyyâm-ı √amli
‰oπar bir mâh-§ûret πonce-femli

Hamilelik süresi sona erince, ağzı
gonca ağızlı bir ay doğar.

115 Çü bedr olmuş o meh ba†n-ı semâda
Leb-i cân-ba«şı cân verir cemâda
5b

O ay gökyüzünün ortasında dolunay gibi olduğu için can veren dudakları cansız varlıklara can verir.

~anasın iki güldür iki yüzü
Canânıñ selsebµli †atlı sözü

İki yüzü iki güldür sanırsın. Sevgilinin sel sebili tatlı sözü…

»aber oldu İmâm-ı Kâ@ım’a hem
Gelip Bektâş’a …ıldı «ayr ma…dem

İmam-ı Kazım’a da haber oldu.
Bektaş’a gelip hoş geldin dedi.

Alır ele ba…ıp ol pâk-edâya
Yüzün görüp eder şükr ol »udâ’ya

Eline alıp o edası mübarek olana
baktı. Yüzünü görüp Allah’a şükretti.

Eli ile da«ı πusl etdi ol ân
¢ılıp tekbµr o…udu süm¡a â≠ân

O zaman eliyle yıkadı. Tekbir getirip kulağına ezan okudu.

120 Aña tevsµm …ıldı nâm-ı Bektâş
O Bektâş kim erenler …odular baş

Ona Bektaş adını isim koydu. O
erenlerin boyun eğdiği Bektaş…

Miyânın bend edip tehlµl etdi
Anasına …ılıp teslµm gitdi

Belini bağlayıp tevhit etti. Annesine
teslim edip, gitti.

Yüzü nûruyla pür-nûr oldu ¡âlem
‰apusunda mu√a……ar bendedir cem

Yüzünün nuruyla dünya aydınlık
oldu. Hükümdar onun hizmetinde
alçalmış köledir.

Dizildi sim†-i cisme dürr-i şeh-vâr
Anası anı …ıldı zµb-i gehvâr

Cismin dizisine iri inciler dizildi.
Annesi onu beşiğin süsü yaptı.

Cebµnin girye edip etmedi pµç
Açılmadı fem-i gül πoncesi hµç

Ağlatıp alnını buruşturmadı. Gül
goncası gibi olan ağzı hiç açılmadı.

125 ‰uyulmadı meme için enµni
Çü ¡abd-i «â§ıdır ◊a……’ıñ emµni

Hakk’ın güvenilir seçkin kulu olduğundan, meme için inlemesi duyulmadı.
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Fiπân eylemedi bülbül mi&âlµ
Gülümseyip †ururdu gül mi&âlµ

Bülbül gibi feryat etmedi. Gül gibi
gülümseyip dururdu.

Verirler «astelere aπzı yârin
Bulur §ı√√at bıraπır renc-i bârın

Hasta olanlara sevgilinin ağzını
verirler. Hamilelik yükünün acısını
bırakır, esenlik bulur.

Anadan πayrıdan almadı südü
»udâ’ya ra√mde etdi sücûdu

Anasından başka kimseden süt almadı. Allah’a rahimde secde etti.

Anası her …açan mehde belerdi
Yüzünü …ıbleye tevcµh …ılardı

Annesi her ne zaman beşikte kundaklasa yüzünü kıbleye çevirirdi.

130 Çün ol †ıfl-ı reşµd dört yaşa girdi
Mu¡allime atası anı verdi

134

O kemal sahibi çocuk dört yaşına
girdiğinde, babası onu öğretmene
verdi.

Çü Şemse’d-dµn idi nâm-ı hümâmı
Severdi Mûsâ-i ¿ânµ imâmı

Ulu padişahın adı Şemseddin idi.
İmam Musa-i Sani’yi severdi.

Çü etdi annesi teslµm-i «ˇâce
Eder pes «ˇâcesi teslµm-i hice

Annesi onu hocaya teslim ettiği gibi,
hocası da onu heceye teslim eder.

Eder cidd olmaya câhil sefµhi
O…uyup ola ¡ilm-i dµn fa…µhi

Cahil akılsız olmasın, okuyup din ilminin fakihi olsun diye gayret eder.

O…udu elfi çün ol mâh-†al¡at
Demedi bµ ne deñli oldu πayret

O yüzü ay gibi güzel olan elifi okuduğunda, ne kadar gayret olduysa
da “be” demedi.

6a 135 Olur Bektâş’a «ˇâce pes πa≥ab-rû
Dedi sen bµ demezsin ne ¡aceb bu

Ardından hoca Bektaş’a öfkelenir.
Sen “be” demiyorsun, ne tuhaf bu,
dedi.

Dedi ma¡nâsın elfiñ baña söyle
Bi-≠ikrin ba¡de-t-teklµf eyle

Bana elifin manasını söyle; tekliften
sonra be’nin söylenişini seslendir.

Nedir ma¡nâsı elfiñ biz bilelim
Gele nevbet bi ≠ikrin tâ …ılalım

Elifin manası nedir biz bilelim.
Be’nin söylenişine sıra gelsin, söyleyelim.

Dedi ol «ˇâce Bektâş gözüñü aç
¢uru du¡âlar etme özüñü aç

O hoca, Bektaş gözünü aç; kuru dualar etme özünü aç, dedi.

Hice ebced o…umadıñ henüz sen
~orarsın ma¡nisini bu ne söz sen

Sen henüz hece ve ebcet okumadın;
bu ne söz diye manasını sorarsın.

140 Çü «atm edip o…u man†ı… ma¡ânµ
Edesin soñra sen idrâk anı

Hatmedip mantık ve maani oku.
Sen sonra onu anlarsın.
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Deyip bu sözü «ˇâce …ıldı verhem
Olur πamgµn-i Bektâş √a≥reti hem

Hoca bu sözü deyip gücendirdi.
Hazreti de Bektaş’a üzülür.

Açıp πonce-dehânın ◊âcµ Bektâş
Dedi ey «ˇâce diñle …ılayım fâş

Hacı Bektaş gonca gibi küçük ve
güzel ağzını açıp, ey hoca dinle
açıklayayım, dedi.

Bu elfiñ ma¡nâsı ism-i İlâh’dır
»udâ’nıñ birliğine hem güvâhdır

Bu elifin manası Allah adıdır.
Allah’ın birliğine de delildir.

Çü √arf-i elf …amusundan şerµfdir
Elif tek †oπru olanlar la†µfdir

Elif harfi, hepsinden şerefli olduğundan, elif gibi doğru olanlar, narindir.

145 Bi ◊a……’ıñ …apısıdır añla esrâr
Nu…a†dan etdiler hep √arfi i@hâr
Te tevbe etmeğe oldu işâret
Eden tevbe bulur ◊a……’dan ¡inâyet

Te, tövbe etmeğe işaret oldu. Tövbe
eden, Allah’tan yardım bulur.

¿i tevbe §oñudur belkim &evâbdır
¿evâbı …ılmayanlara ¡a≠âbdır

Se, tövbenin sonu belki de sevaptır.
Sevabı kılmayanlara azaptır.

Cµm oldu çünkü Allâh’ıñ cemâli
Ba…ıp mişkâta gör anda bu √âli

Cim, Allah’ın yüz güzelliği olduğu
için, kandile bakıp onda bu hali gör.

¢amusun şer√ …ıldı mâ-√a§al ol
Eder ma¡nâlarını bµ-bedel ol

Neticede o hepsini açıkladı. O manalarını benzersiz eder.

150 Bilir pes «ˇâcesi Bektâş’ı erdir
¡Alµ’niñ sırrıdır pâk-i güherdir

6b

Be, Allah’ın kapısıdır, esrarı anla.
Hep noktalardan harfi gösterdiler.

Böylece hocası, Ali’nin sırrı parlak
cevher olan Bektaş’ın er olduğunu,
anlar.

Öper destini çün ta¡lµm …ıldı
Özünü ol ere teslµm …ıldı

Ders verince elini öper. Kendini o
ere teslim eder.

Ne deñli var ise anda müfµdler
Eger şâkird ü «ˇâce müsta¡idler

Orada ne kadar söz sahibi varsa,
ister öğrenci ve hoca olsun idrak
sahibi…

Olurlar ◊âcµ Bektâş derd-mendi
İşitip sözün ederler pesendi

Hacı Bektaş’ın dertlisi olurlar. İşitip sözünü beğenirler.

Bilirler ◊âcµ Bektâş’ı velµdir
»udâ’nıñ …ullara …udret elidir

Hacı Bektaş’ın veli, Allah’ın kullara kudret eli olduğunu anlarlar.

155 Mu¡allim-«âneden ol «ûb-«ı§âli
Alıp İbrâhµm’e bildirdi √âli

O güzel huyluyu hocanın evinden
alıp, İbrahim’e durumu bildirdi.
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Du¡âlar eyleyip dedi eyâ şâh
¡Acâyibdir bu †ıflıñ √âli billâh

Dualar edip ey şah dedi. Allah için
bu çocuğun hali acayiptir.

Ma¡ânµ-i √urûfu …ıldı tefsµr
Eder müşkilleri bâ-√all-i ta…rµr

Harflerin manalarını yorumladı.
Güçlükleri sözlü anlatım ile çözer.

¡Aceb mi gösterirse ger πarâ™ib
Ki oldur sırr-ı i@hâr-ı ¡acâ™ib

Acayip sırları meydan çıkaran o,
tuhaf şeyler gösterirse şaşılır mı?

İşitdi çünkü İbrahµm-i Sul†ân
Bilir kim oπludur mı§bâ√-ı ¡irfân

Sultan İbrahim işittiğinde, oğlunun
irfanın kandili olduğunu anlar.

160 Olur «urrem eder üstâda minnet
Da«ı verir aña hem at u «il¡at

Mutlu olur, üstada minnet eder. Ayrıca ona hem at hem de kaftan verir.

Verir aña o server ol …adar zer
Ki fa…rı …almadı oldu tüvân-ger

O ulu kişi ona o kadar altın verir
ki, yoksulluğu kalmadı zengin oldu.

O dem şehden alır «ˇâce icâzet
Gide tâ Ka¡be’i …ıla ziyâret

O zaman hoca sultandan, Kâbe’yi
ziyarete gitmek için izin alır.

Dedi men ârzû-mend-i ◊icâz’ım
Murâd eden gelip olalım ¡âzim

Ben Hicaz’ın isteklisiyim; isteyen
gelsin birlikte yola çıkalım, dedi.

Pes elli su«te geldi bile gitdi
Giden yol lâ-cerem menzile yetdi

Ondan sonra elli yanmış (medrese
öğrencisi) geldi birlikte gitti. Şüphesiz yol giden menzile ulaştı.

165 Vefât eyledi İbrâhµm o demler
A…ıtdı dµde-i devrân nemler

O zamanlar İbrahim vefat etti. Devranın gözleri yaşlar akıttı.

¢amu beğler derildi ol arada
¢amusu …ıldı Bektâş’ı irâde

Bütün beyler orada toplandı. Hepsi
Bektaş’a buyurdu.

Dediler şimdi kim «ân oπlu sensin
Bize şâh ol ki sen bizden √asensin

Şimdi hanın oğlu sensin; sen bizden
güzelsin, bize şah ol, dediler.

Buyurdu dünyadan πâyet melûlüm
Degildir ta«t u tâc a§lâ …abûlüm

Dünyadan oldukça usanmışım; taht
ve tacı asla kabul etmem buyurdu.

Bu dünyâ terkine cezm eylemişem
Çü u«râ begliğin ¡azm eylemişem

Bu dünya terkine hükmetmişim.
Çünkü ahiret beyliğine karar vermişim.

170 Cihân fânµdir u«râ bâ…µ bµ-lâ
O bâ…µ yerde mµr olma…lı… evlâ

Cihan fanidir, ahiret baki. Şüphesiz,
o baki yerde mir olmak daha üstündür.
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Tecerrüd330 râhına …ıldım temâyül
Ta…ayyüd külfetin etmem te&âπul

Her şeyden vazgeçip Allah’a yönelme yoluna meylettim. Bağlanma
külfetinden oyalanmam.

Çü terk-i külfet oldu şar†-ı ülfet
Sevenler ◊a……’ı terk eyleye külfet

Külfeti terk etmek ülfetin şartı olduğu için, Allah’ı sevenler külfeti terk
etsin.

Cevâb-ı şâfµ verdi anda Bektâş
Dediler cebr ile eyleyelim baş

Bektaş orada yeterli görülen cevabı
verdi. Zorla başa geçirelim dediler.

İşitip ol sözü Bektâş nihânµ
Olur bir demde Baπdâd’a revânµ

Bektaş gizlice o sözü işitip, bir anda
Bağdat’a gider.

175 ¢açan görseydi bir yerde bir ebdâl
Ederdi «idmetini mâh ile sâl

Ne zaman bir yerde bir derviş görseydi. Ay ve yıllarca hizmetini ederdi.

Ola man@ûru bir mec≠ûb sâlik
Ederdi sözün özüne mesâlik

Bir tarikat ehli ve meczup görse sözünü kendine meslek edinirdi.

Aña eyler idi §ıd… ile «idmet
Alırdı tâ kim andan pâk-himmet

Ona doğrulukla hizmet ederdi. Sonunda ondan mübarek himmetini
alırdı.

Ederdi çün ziyâret her mezârı
≤a¡µf ü ger …avµdir …ılmaz ¡ârı

Her mezarı ziyaret eder, zayıf ve kuvvetli ayırmaz, hizmetten utanmazdı.

Alırdı her birinden bir na@ar ol
Eder Baπdâd’dan da«ı gü≠er ol

O her birinden bir nazar alırdı. O
Bağdat’tan da geçer.

180 Buluşur »ı≥r u İlyâs ile ol şâh
Eder ta¡lµm anlardan nedir râh

330

O şah Hızır ve İlyas ile buluşur. Yolun ne olduğunu onlardan sorar.

Çü …ır…lar zümresine oldu dâ«il
Edip «idmet-i merdân …ıldı √â§ıl

Kırklar zümresine dâhil ve erenlerin hizmetini görerek manevi kazanç sağlardı.

Eder …ırklar ile …ır… günü itmâm
Alır √üsn-i na@ar ol nµk-i fercâm

O sonu iyi olan, kırklar ile kırk
günü tamamlayıp, takdiri alır.

Gelip »ı≥r âgeh erlerle dediler
Ma…âmıñdır seniñ Bektâş yediler

Hızır bilgili erlerle gelip, Bektaş
yediler senin makamındır, dediler.

Yedilere da«ı ol dem erişdi
Miyân-bend oldu «idmette †uruşdu

Yedilere de o zaman erişti. Beline
kuşak bağlandı, hizmete girdi.

Derkenar: yalñız olma… ve müte™ehhil olmama… ve aπyârdan …a†¡-i ¡alâ…a edüb yalñız bir nesneye iştiπâl
etmeden ve mâsivâdan …a†¡-i ¡alâ…a edüb yalnız Allah’a teveccüh etmek.
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185 Niçe gün eyledi «idmet o câda
Edip göñlü gözün anda güşâde

O yerde nice gün, gönül gözünü
açıp hizmet etti.

Nihâyet »ı≥r anı üçlere verdi
Varıp anda da«ı «idmete girdi

Sonunda, Hızır onu üçlere verdi.
Varıp orda da hizmete girdi.

Geçirdi gün †uruşdu «idmetine
Erişdi …u†bü’l-a…†âb «a≥retine

Gün geçirip hizmetinde durdu. Kutupların kutbu hazretine erişti.

Niçe gün «idmet etdi çünkü pµre
Edenler pµre «idmet erdi bire

Pire nice gün hizmet ettiği için, pire
hizmet edenler bire erdi.

Ki «idmet eyleyen √izmet olunur
Me†âlib cümle «idmetle bulunur

Ki hizmet eyleyene hizmet olunur.
İsteklerin hepsi hizmetle bulunur.

190 Geçirdi anda üç yıl mâh u sâli
O nesl-i şâh u serdâr-ı mevâlµ

O şahın soyundan olan ve kölelerin komutanı orada üç yıl zaman
geçirdi.

Alıp andan da«ı Bektâş icâzet
Geliben mâderin …ıldı ziyâret

Bektaş ondan da izin alıp, gelerek
annesini ziyaret etti.

Elin öpdü kemâl-i ¡izzet etdi
Ki ¡özr-«ˇâh oldu «idmet etdi

Elini öptü büyük saygı gösterdi.
Özür dileyip hizmet etti.

Nihâyet buldu çün …ı§§a burada
¢ıl imdi ta§liye eriş murâda

Kıssa burada son bulduğu için,
şimdi salavat getirip muradına eriş.

~alât u bâ-selâm bâd u bµ-√add
Ber-ân nûr-ı Nebµ vü âl-i A√med

Nebi’nin nuru ve Ahmed’in ailesine
sayısız salat ve selam olsun.

Der-Beyân-ı Velâyet-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ve Sebeb-i Tel…µb Şoden Be-◊âcµ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Veliliği ve Hacı Lakabıyla Anılmasının Sebebine Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
195 Gel ey bülbül yine bir πayri sâz et
Ma…âm-ı Gülşenµ’den keşf-i râz et

Ey Bülbül! Gel yine başka bir saz et;
Gülşenî makamından bir sırrı keşfet!

Yeter bu nice fiπân ü nâle …ıldıñ
Sürûduñla bizi hep vâle …ıldıñ

Bu kadar inleyip figan ettiğin yeter;
Bizi nağmen ile hep inlettin.

Va†an mı verdi nâr-ı iştiyâ…ı
Ve-yâ«ûd bir dil-ârâmıñ firâ…ı

Vatan mı ve yahut bir gönül okşayan
(sevgili) mı hasret ateşini verdi?

Va†an ise o sûya bir gider bul
Eger yârdır va†anda der-beder bol

Vatan ise o tarafa bir gider bul;
Eğer yâr ise vatanda derbeder ol.
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Velµ bu cism-i fânµden geçe gör
Be…â câmını cânândan içe gör
200 Bu cismiñ §anma kim anda yeridir
Ki ol cism u cevâri√den berµdir

Ancak bu fani bedenden vazgeç.
Sonsuzluk kadehini sevgiliden iç.
O, cisim ve azadan uzak olduğu için
bu cismin orda yeri olduğunu sanma.

Bu cism ü ten saña a¡@am-ı √icâbdır
Bilesin dedim uş şâfµ cevâbdır

Bu cisim ve ten sana örtülerin en
büyüğüdür. Bilesin dedim işte (bu)
yeterli görülen cevaptır.

Va†an râhında vardır düzd ü bâπı
Seniñ bed-«ûlarıñ kim ten †uraπı

Vatan yolunda hırsız ve asi vardır.
Ten, senin kötü huylarının yurdudur.

‰uraπın anlarıñ terk eyle elden
»alâ§ ol cümle efsâd ü √ıyelden

Onların yurdunu kendi başına terk
eyle. Bütün fesatlık ve hilelerden
kurtul.

Velµ lâ-büdd gerekdir bir mürebbµ
Bu yolda vere bâş göstere Rabbµ

Lakin mutlaka bu yolda baş verecek, Allah’ı gösterecek bir terbiye
edici gerekir.

205 Mülâzım ol se√er âh ü enµne
Gel imdi ◊âcµ Bektâş gülşenine

Gel şimdi Hacı Bektaş’ın gül bahçesinde seher vakti ah ve inlemelere mülazım ol.

Derenler ol gülü çün nâcµ oldu
Edelim ne cihetden ◊âcµ oldu

O gülü toplayanlar cennetlik olduğundan, nasıl Hacı olduğunu söyleyelim.

O demlerde kim ol Bektâş-ı ◊a≥ret
Velµler birle eyler idi ülfet

O zamanlar Bektaş hazretleri veliler ile dostluk ederdi.

Ne yerde bulur ise evliyâ ol
Ederdi «idmetini bµ-riyâ ol

O nerede evliya bulsa, onun hizmetini riya olmadan yapardı.

Gelirdi yılda bir kez anasına
Ederdi çünkü teşrµf «ânesine

Anasına yılda bir kez gelirdi. Evini
şereflendirirdi.

8a 210 Yine bir gün §alar pertev evine
Gelir mâder …atına pes sevine

Yine bir gün evine ışık salar. Annesinin katına gelir sonra sevinir.

‰a¡âm i√≥âr ederdi ¡âdet idi
Ki rûz-ı ¡arefe u∂√iyye ¡µdi

Kurban Bayramı’nın arefe günü idi.
Adet olduğu için yemek hazırlardı.

Getirdi mâderi ol dem †a¡âmdan
Yemedi pes ne der işit imâmdan

Annesi o zaman yemekten getirdi.
Yemedi, sonra ne dediğini imamdan işit.
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Dedi ana baña ol gûş u nâ@ır
Bu ma†bû«dan …ılıp bir @arfa √â≥ır

Ana! Bana bak ve dinle, bu pişirilmiş yemekten, bir kaba koyup hazırla, dedi.

Ki üstâdım o ar≥-ı mu√teremde
Nice yıllar mücâvirdir √aremde

Üstadım o mübarek yerde nice yıllardır Kâbe’ye komşudur.

215 Göresim geldi görmeğe gideyim
Bu ma†bû«u aña tu«fe edeyim

140

Göresim geldi görmeye gideyim. Bu
pişirilmiş yemeği ona hediye edeyim.

Anası etti oπlum yarın ¡µddir
◊arem ise mesâfe-i ba¡µddir

Anası, oğlum yarın bayram, Kâbe
ise uzak mesafededir, dedi.

¢amuya rûşen ü bµ-iştibâhdır
Ki Mekke bu araya altı mâhdır

Herkese aşikâr ve şüphesizdir ki
Mekke buraya altı ay uzak mesafededir.

Çü mâder vermedi ol dem †a¡âmı
Bu √âletde eder πam-gµn imâmı

Anne o vakit yemeği vermediği için,
bu durum imamı kederlendirir.

Dedi ana ba«µl olma kerem …ıl
Keremle özüñü sen mu√terem …ıl

Ana, cimri olma, kerem kıl; keremle
sen kendini saygın kıl, dedi.

220 ¢ılanlar ba«li merdûd u ∂alâldır
Edenler cûdu ma√mûdü’l-«i§âldır

Cimrilik edenler, kovulmuş ve doğru yoldan sapanlardır; cömertlik
edenler iyi ahlak sahibidir.

Seversen ◊a≥ret-i Şâh’ı söze uy
Ana bir @arfa lu†f eyle †a¡âm …oy

Şah Hazretlerini seversen söze uy.
Ana, lütfet bir kaba yiyecek koy.

Bu sözünden anası ra√me geldi
O dem bir @arfa hem âmâde …ıldı

Anası bu sözünden rahmete geldi.
O vakit bir kabı da hazırladı.

¢apıya geldi Bektâş aldı anı
O sâ¡atde eder †ayy-i mekânı

Bektaş, kapıya geldi onu aldı. O
saatte mekânı atlarcasına geçti.

Ki şar… u πarb ve cenbile şimâliñ
Gözü öñündedir ehl-i kemâliñ

Ki doğu ve batı ile güney ve kuzey
olgun kimselerin gözü önündedir.

225 Gözüne çün anıñ hµç perde yo…dur
Bilinmedik aña hµç yerde yo…dur

O’nun gözünde hiç perde olmadığı
için, ona hiçbir yerde bilinmedik
yoktur.

Ki maπrib maşrı…ı bir «a†ve eyler
»orâsân’dan gelir Mekke’de söyler

Batı ve doğuyu bir adım eyler.
Horasan’dan gelir Mekke’de söyler.

Diler işler odur ehl-i ta§arruf
¢ılar ≠âtın yine kendi ta¡arruf

Tasarruf ehli işlerin o olmasını diler; zatını yine kendi araştırarak
öğrenir.
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Velµ sırrına ermez kimse ¡a…lı
Demedi günehini bir …ul na…li

Velinin sırrına kimsenin aklı ermez.
Bir kul (dahi) günahını nakletmedi.

Buyurdu ◊âcµ Bektâş √a≥reti bil
Velµniñ ola anca …uvveti bil

Hacı Bektaş hazretleri buyurdu, bil.
Velinin kuvveti ne kadar olur, bil.

230 İki mürµd olup …ılsa zamânı
Ki maπrib ile maşrı…da mekânı

İki mürit olup doğu ve batıda
mekânı zaman kılsa…

Ki bir ân içre nez¡a gelseler ger
Erişe iki yerde şey« olan er

Eğer bir an için çekişirlerse, şeyh
olan er iki yere erişsin.

Ol iki cânı erdire √a……ına
¡Azâzilden çü µmânın §a…ına

İmanlarını şeytandan sakındıkları
için o iki canı hakkına erdirsin.

Çü Şey« olana bu …uvvet gerekdir
Egerçi laf@a ço…lar müşterekdir

Her ne kadar çoğu söze ortak ise de
Şeyh olana bu kuvvet gereklidir.

¡Aceb midir eger Bektâş erişe
◊arem’de «ˇâcesiyle ger görüşe

Eğer Bektaş erişip Kutsal mekânda
hocasıyla görüşürse şaşılır mı?

235 »orâsân’dan çü erdi beyte ol er
Gelip üstâdına bu remzi eyler

O er Horasan’dan eve vardığında,
üstadına gelip bu remizi söyler.

◊u≥ûr-ı «ˇâcede verdi selâmı
Elin öpdü …ılıp bµ-√add kirâmı

Hoca’nın huzurunda selamı verdi.
Sınırsız hürmet gösterip elini öptü.

Da«ı ol @arf ile ma†bû«u verdi
Çü Bektâş √a≥retidir «ˇâce gördü

Hoca, Bektaş hazretleri olduğunu
gördüğünde, o kap ile pişirilmiş yemeği verdi.

Çü Şemse’d-dµn na@ar …ılıp bu √âle
Ta¡accüb etdi √âle oldu vâlih

Şemseddin bu vaziyete baktığı zaman, duruma hayret ederek şaşırdı.

Diledi §ora √âl-i yâr u yoldâş
Gözünden πâ™ib oldu ◊âcµ Bektâş

Dost ve yoldaşların halini sormak
istedi. Hacı Bektaş gözünden kayboldu.

240 Mu√a……a… bildi şâh-ı evliyâdır
Gören gözlerdeki nûr u ≥iyâdır

Muhakkak, evliyanın şahı, gören
gözlerdeki nur ve ışık olduğunu anladı.

Pes ekl etdi …ılıp ◊a……’ı te≠ekkür
Bu en¡âm üzre hem etdi teşekkür

Yemek yedikten sonra Allah’ı zikrederek, bu nimetler için de teşekkür
etti.

Olur üç sâl ◊arem içre mücâvir
¡Azµmet …ıldı tâ ola müsâfir

Mekke yakınlarında üç yıl oturarak, gidinceye kadar misafir oldu.
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Gönülden eyledi çün «ˇâce niyyet
»orâsân mülküne tâ …ıldı ¡avdet

Hoca gönülden niyet ettiği için,
Horasan mülküne geri döndü.

Beriden geldi ol Bektâş-ı server
Ne oldu @arf «aber ver dedi mâder

Öte taraftan o ulu Bektaş geldi.
Anne, yemek kabına ne olduğunu
anlat, dedi.

245 Dedi «ˇâce …atında …aldı @arfıñ
Kimesne †uymaya bu işde √arfiñ

9a
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Yemek kabın hocanın katında kaldı;
bu işte kimse senin lakırdını duymasın, dedi.

Bunuñ üstüne geçdi bir …aç eyyâm
Çü Bektâş «ˇâcesinden erdi peyπâm

Bektaş’a hocasından haber gelinceye kadar bunun üstünden birkaç
vakit geçti.

¢amu …arşı çı…uban ¡âm u «â§§ı
Bulalar himmete tâ i«ti§â§ı

Seçkin ve sıradan herkes karşı çıkarak, hüner kazanıncaya kadar
himmet bulsunlar.

O dem Bektâş da«ı geldi erişdi
El öpdü «ˇâcesi ile görüşdü

O vakit Bektaş da erişip geldi; el
öptü hocası ile görüştü.

Çü «ˇâce eyledi Bektâş’a √ürmet
Ayaπa †uruban eyledi ¡izzet

Hoca, Bektaş’a hürmet gösterdiğinden, ayakta durarak saygı gösterdi.

250 Dedi görmek ¡aceb kim nâcµdir bu
Biliñ benden mu…addem √âcµdir bu

Bu cennetliği görmek şaşılacak şeydir, bu hacı benden üstündür bilin,
dedi.

Ediñ ta¡@µm Bektâş’a ki ol mµr
Verir üstâdı Mekke’de †a¡âm bir

Bektaş’a hürmet edin ki o mir üstadına Mekke’de yiyecek verir.

Ki geldi Mekke’de verdi selâmı
Henüz pu«te idi …odu †a¡âmı

Ki geldi Mekke’de selamı verdi,
yeni pişmiş olan yiyeceği bıraktı.

Görünmedi ki §oram bu ne √âldir
Biliñ ta√…µ…-i velµ zü’l-celâldir

Görünmedi ki bu ne hal diye sorayım. Ermişliğin gerçekliğinin ululuk
sahibi olan Allah’tan olduğunu bilin.

Budur @arfı ki verdi oldu πâyib
Budur √âcµ ki yo… a§lâ ma¡âyib

Verip kaybolduğu yemek kabı budur.
Asla kusuru olmayan hacı budur.

255 Yine ol @arfı verdi pes emµre
Dedi lu†f et du¡â …ıl ben fa…µre
Du¡âlar etdi Şemse’d-dµn’e bµ-√add
¢amu bildi velµdir nesl-i A√med

Sonra sultana o yemek kabını yine
verdi. Ben fakire lütfedip dua et, dedi.
Şemseddin’e sayısız dualar etti.
Herkes Ahmed’in neslinden veli olduğunu anladı.
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¢amu √âcı deyip …ıldı ziyâret
‰avâfın †utdular cümle kefâret

Hepsi hacı deyip ziyaret etti. Herkes onun tavafını kefaret bildi.

Dediler ◊âcµ Bektâş’dır velµdir
¡Alµ nesli velµler ekmelidir

Hacı Bektaş’tır, velidir; Ali neslinden olup veliler en olgunudur.

Velµ münkirler etmez i¡timâdı
Ederler idi ≠emmin mütemâdµ

Ancak inkâr edenler ona güvenmez; durmadan ayıplarlardı.

260 Eger eflâka çı…sın …uvvetiyle
‰aşı söyledesin ger …udretiyle

İster kuvvetiyle göklere çıksın; ister
kudretiyle taşı söyletsin…

Yine münkir inanmaz si√r söyler
Çü µmânı dil-i §âfµler eyler

Yine inkârcılar inanmaz, sihir derler.
Çünkü imanı temiz gönüllüler eyler.

Gelince «ˇâce çün eş«â§-ı bµ-¡add
Gelip eylerdi cümlesi «oş âmed

Hoca gelince, sayısız kimselerin
hepsi gelip hoş geldin derdi.

Verirdi «ˇâce «urmâdan hedâye
Alırdı hep nihâye ger bidâye

Hoca hurmadan hediye ederdi. İster
sonunda ister başında hep alırdı.

Velµ «urmâ bulur â«ir nihâyet
≤arûrµ «ˇâceye gelir «acâlet

Ancak hurma sonunda biter. Hocaya mecburiyetten şaşkınlık gelir.

265 Tecessüs etdirir sev…i ser-â-ser
~atın ala bulunmaz temre yek-ser
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Sevk etmek suretiyle baştanbaşa
araştırır. Satın alacak tek bir hurma bulunmaz.

Olur ma√cûb-ı «ˇâce bâ-melâle
Çü vâ…ıf oldu Bektâş işbu √âle

Bektaş işte bu hale vakıf olduğunda, sıkıntı ile hocaya mahcup olur.

Eder †ayy-i mekân ol §â√ib-irşâd
Getirdi «urmâ «ˇâce oldu pes şâd

O irşat sahibi (mürşit) mekânı atlarcasına geçer. Hurma getirir,
böylece hoca mutlu olur.

Medµne şehrine geldi ol ânda
‰avâf eyledi ceddin ol mekânda

O anda Medine şehrine geldi, o
mekânda atalarını tavaf etti.

Hem altı «urmâ dalın aldı geldi
Veriben «ˇâcesine şâd …ıldı

Altı hurma dalı da alıp geldi. Hocasına verip onu mutlu etti.

270 Hemân geçmiş idi bir rub¡ sâ¡at
◊u§ûle gelmiş idi işbu √âlet

O anda saatin dörtte biri (çeyrek)
geçmişti; işte bu durum meydana
gelmişti.

Görüp tekbµr …ıldılar «alâyı…
Dediler ◊âcµ Bektâş …utba lâyı…

İnsanlar görüp tekbir getirdiler;
Hacı Bektaş Kutb’e layık dediler.
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Mürµd oldu irâdet …ıldı nice
Kimi inkâr edip §aymadı hµçe

Nicesi (ona) mürit olup bağladı.
Kimisi inkâr edip hiçe saymadı.

Eger «uffâşe «ûrşµd vermez envâr
¡Aceb midir ederse nûru inkâr

Eğer güneş yarasaya ışık vermezse,
nuru inkâr ederse şaşılır mı?

Ne erdir ◊âcµ Bektâş …ıyâs et
Anıñ √ubbuyla dilden ref¡-i pâs et

Hacı Bektaş’ın nasıl bir er olduğunu kıyasla. Onun sevgisiyle gönülden gamı yok et.

275 Eriñ erliğiñ i…râr eyle …ardaş
Nu¡ûtun dilde tekrâr eyle …ardaş

Kardaş! Erin erliğini dilin ile söyle,
tasdik et, naatlarını gönülde tekrar et.

◊u§û§â kim Mu√ammed a§lı ola
»udâ şµri ¡Alµ’nin nesli ola

Özellikle de Muhammed’in soyundan olsun. Allah’ın aslanı Ali’nin
neslinden olsun.

Gel imdi ceddine sen …ıl §alâtı
Yüzüñe açasın bâb-ı necâtı

Sen şimdi gel atalarına dua et. Yüzüne kurtuluş kapısını açasın.

Anıñ evlâdına da«ı selâm et
~alâtıñ anlarıñ ile tamâm et

Onun evladına da selam et. Salatını
onlar ile tamamla.

Der-Beyân-ı Şer√-i Mi…râ≥ u Çerâπ u »ır…a vü Tâc-ı Elif
(Makas, Çerağ, Hırka ve Elifî Tac’ın Açıklaması Hakkında)
Gazel 2
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün
1. Gel ey nâ…il edip na…li a§âletden beyân eyle
Ne gûnâ olmuş âyâ ol bir âyetden beyân eyle

Ey aktarıcı! Gel, nakli söz
güzelliği ile bildir. Ne tarzda
olmuş acaba, onu bir ayetten
açıkla.

2. Edip §an¡at §anâyi¡ler oluna nice bedâyi¡ler
Nice oldu va…âyi¡ler rivâyetden beyân eyle

Sanat erbabı sanat ve güzellikleri nasıl ortaya koydu; hadiseler nasıl oldu rivayetten
açıkla.

3. İki …arn oldu çün ¡âlem nübüvvetle velâyet hem
Nebµ’nin vâri&i Âdem velâyetden beyân eyle

Dünya peygamberlik ve velilik ile iki çağ olduğu için,
Nebi’nin mirasçısı Âdemi velayetten açıkla.

4. Mu√ammed «atm-i peyπamber nihâyet …arna ol
server
Aña vâri& on iki er imâmetden beyân eyle

Ahir zamanda son peygamber
olan o ulu Muhammed’e varis
olan on iki imamdan açıkla.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

5. Ki burc-ı âsümânµdir eder devr-i zamânµdir
Bu nûruñ kim mekânıdır «ilâfetden beyân eyle

Zamanda devreden göğe ait
burç olan bu nurun mekâna
ait hilafetten açıkla.

6. Olur çün ◊âcµ Bektâş er o nûr-ı A√med’e ma@har Er Hacı Bektaş o Ahmed’in
¢odu çün tâcını ber-ser ve§âyetden beyân eyle nuruna mazhar olduğu için
tacını başına koyduğu vesayetten açıkla.
10a 7. Nihânµ ol şeh-i nâcµ †arµ…iñ ya¡ni minhâcı
Nice almışdır ol tâcı kerâmetden beyân eyle

Gel ey dil söyle sen mâ-fµ-≥-≥amµriñ
Nice aldıπını tâc-ı emµriñ

331
332

Nihânî! O cennetlik şahın
yolunu yani onun geniş yolunda o tacı nasıl aldıklarını
kerametlerinden açıkla.

Ey gönül! Gel sen içindekileri;
emirin nasıl taç aldığını söyle.

280 Çü sâbı… nâ@ım anı söylemişdir
Ki Firdevsµ rivâyet eylemişdir

Kıdemli şair onu söylemiştir. Ki
Firdevsî rivayet eylemiştir.

Demişler ise de ço… «â§§ ü ¡âmı
Velµ şer« eylemişdir ol tamâmı

Herkes çok söylemişse de, ancak o
tamamını açıklamıştır.

Ki nedir «ır…a vü §ofra nedir tâc
Erenler niçin oldu aña mu√tâc

Ki taç, hırka ve sofra nedir? Erenler ona niçin muhtaç oldu?

Diyelim da«ı mi…râ≥ u delµli
¡Ayân edelim esrâr-ı celµli

Makas ve delilini de söyleyelim.
Büyük sırları açıklayalım.

O nûr-ı lâmi¡-i ser-tâc-ı levlâk331
Yaradıldı añınçün ar≥ u eflâk

O parıldayan nur gibi olan levlak
tacının sahibi için dünya ve felekler yaratıldı.

285 Ki Allâhü cemµlün lâ-yezâliñ
Odur esrârı yu√ıbbü’l-cemâliñ332

Zira Allah’ın güzelliği bitimsizdir.
Güzelliği sevmesinin sırrı odur.

Sipihr-i enbiyâya mihr-i ra«şân
Yer ü gök ehl-i ¡aş… ile «urûşân

Enbiyanın talihine parlak güneş,
yer ve gök aşk ehliyle coşmuş.

Belâπat bûsitânında olan gül
Fe§â√at gülşenine «oş bülbül

Belagat bostanında olan gül, Fesahat gül bahçesine hoş bülbül…

Cemâliñ ma@harı nûr-ı …adµmi
Celâliñ pertevi a…reb nedµmi

Yüz güzelliğinin kaynağı kadim
nur, Öfkesinin ışığı akrebin sohbet
arkadaşı…

Bkz. İktibaslar, Nu: 4.
Bkz. İktibaslar, Nu: 5.
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Serµr-i lµ-ma¡allâh333 pâdişâhı
Dedi √a……ında le-¡amrük334 İlâhµ
290 Sözü miftâ√-ı ebvâb-ı √a…µ…at
Yüzü mı§bâ√-ı erbâb-ı †arµ…at
Çü nûruyla olur vâ§ıl olanlar
¢ılar şer¡iyle …urb √â§ıl …ılanlar

Allah, Allah ile beraber olma tahtının padişahı hakkında senin ömrüne andolsun, dedi.
Sözü gerçeğin kapılarını açan anahtar, yüzü tarikat ehlinin kandili…
Kavuşanlar O’nun nuruyla olduğu
gibi, yakınlık kuranlar (Allah ile kul
arasında) O’nun emriyle yapar.

Nebµ-yi Mürsel ü Ma√mûd u A√med
Gönderilmiş peygamber Mah»udâ ma√bûbu bû’l-¢âsım Mu√ammed mud ve Ahmed; Allah’ın sevgilisi
Ebu’l-Kasım Muhammed…
O dem olmuş idi Mi¡râca da¡vet
Tecellµ ede tâ ol nûr-ı va√det

Vahdetin nuru tecelli etsin diye, o
zaman miraca davet olmuştu.

Getirdi çünkü Cebrâ™µl Burâ…’ı
Dedi ister »udâ şâh-ı ¡Irâ…’ı

Cebrail Burak’ı getirdiğinde, Allah Irak’ın şahını ister, dedi.

295 Selâm eyler ki gelsin nûr-ı mu«târ
Çü oldu ¡arş ü kürs müştâk-ı dµdâr
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Göğün arş kısmı ile altındaki kürsü görüşmeye can attığı için, Hz.
Muhammed’in nuru gelsin diye
selam söyler.

Selâmı geldi çün peyπamberine
Getirdi ol da«ı emri yerine

Peygamber’ine selamı geldiği için,
O da emri yerine getirdi.

O dem Cibrµl ile olup berâber
Süvâr oldu Burâ…’a pes peyπamber

O vakit, Peygamber Cebrail ile
birlikte Burak’a bindi.

Aluban çü reh hep kerrûbiyânı
Geçirdiler yedi …ât âsümânı

Allah’a en yakın kabul edilen meleklerin en büyükleri yolda sürekli
onları alarak yedi kat göğü geçirdiler.

Gelip çün sidreye kim vâ§ıl oldu
Refâ…atdan o dem Cibrµl …aldı

En yüksek makama gelip kavuştuğu için o zaman Cebrail yoldaşlığı
bıraktı.

300 Pes andan §oñra gitdi Refref’iyle
Gelir ¡arş altına …alb-i §afµyle

Ondan sonra Refref ile birlikte gitti. Ardından göğün altına saf kalbiyle gelir.

Bkz. İktibaslar, Nu: 6.
Bkz. İktibaslar, Nu: 7.
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Geçip ol yerde nice biñ √icâbı
Çü ednµ yâ Nebµ geldi «i†âbı

O yerde nice bin perdeyi geçince
O’na “edni ya Nebi!” diye hitap
edildi.

Erişdi …abe …avseyn335 menziline
Ayâπın ba§dı lâhût ma√filine

Kâbe kavseyn menziline erişti;
ayağını ulûhiyet katına bastı.

Mu√ammed çünkü vâ§ıl oldu ≠âta
Erişdi niçe biñ anda nikâta

Muhammed O zata kavuştuğu için
O’nda pek çok bin nüktelere erişti.

Eder bir vu§latı kim ¡ayb u şeynsiz
Zamân u hem mekân ve keyf ü eynsiz

Ayıpsız ve kusursuz, zaman ve
mekân, afiyette ve yorgun olmadan
bir vuslat eder.

305 Niçe √âcetler etdi Mu§†afâ uş
»udâ nezdinde oldu hep revâ uş

335
336

Mustafa neye muhtaç olduysa,
Allah’ın nezdinde uygun oldu.

Çü tekmµl oldu ol meymûn-ı da¡vet
Mu√ammed eyledi ol demde ¡avdet

O davetin bereketi tamamlanınca,
Muhammed o vakitte geri geldi.

Geri geldikde peyπamber ol ânda
Görür Cibrµl’i olduπu mekânda

Peygamber o anda geri geldiğinde
Cebrail’i olduğu mekânda görür.

Açuban çeşm mâzâπü’l-ba§ar336 ol
Ki ¡arşa eyledi bir «oş na@ar ol

O, gözü kaymadan ve sınırı aşmadan gözünü açarak, göğe hoş bir
bakış attı.

Na@ar §aldı…da ¡arşa şâh-ı mi¡râc
Görür ¡arş ayaπında bir ¡aceb tâc

Miraç hadisesinin şahı göğe baktığında, tuhaf bir tacın göğün ayağında olduğunu görür.

310 Lebenden aπ olurdu rengi berrâ…
Münevver nûru ile olmuş âfâ…

Nuru ile ufuklar aydınlık olmuş
olan çok parlak (tacın) rengi sütten beyaz olurdu.

Anıñ @âhirde şekli bir elifdir
Sekiz terki olur πâyet la†µfdir

Onun şekli görünürde bir eliftir.
Sekiz terkli olur oldukça güzeldir.

A§ılmış idi bir zencµr-i zerde
Mu√ammed gördü anı ol gü≠erde

Altın bir zincir ile asılmıştı. Muhammed onu o geçişte gördü.

Dedi Cebrâ™µl’e A√med «aber ver
Nedir a§lı mufa§§al mu¡teber ver

Ahmed Cebrail’e, aslının ne olduğuna dair uzun uzadıya ve güvenilir bilgi ver, dedi.

Bkz. İktibaslar, Nu: 2.
Bkz. İktibaslar, Nu: 8.
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Dedi Cibrµl A√med’e cevâbda
Eder taf§µlini tâcıñ bu bâbda
315 Dedi πaybµ «azµnesinden Allâh
Çı…armışdır bu tâcı diñle ey şâh
11a

148

Cebrail Ahmed’e cevabında dedi.
Bu bölümde tacı ayrıntılı ve geniş
bir biçimde anlatır.
Ey şah! Dinle, Allah bu tacı görünmeyen hazinesinden çıkarmıştır, dedi.

O dem ki Âdem’i «ul… etdi mevlâ
»alµfe …ıldı hem ta¡lµm-i esmâ

Mevla Âdem’i yarattığı zaman,
isimlerini öğretmesi için de halife
yaptı.

Meleklere eder emr-i sücûdu
Mu†µ¡ler tâ bula i√sân vücûdu

İtaat edenler vücut ihsanını buluncaya kadar, Meleklere secde etmeyi emreder.

¢amusu oldu emr-i ◊a……’a tâbi¡
Velµ İblµs’e kibri oldu mâni¡

Hepsi Hakk’ın emrine tabi oldu;
Ancak Şeytan’a kibri engel oldu.

Geçer İblµs’e †av…-ı la¡net-i ◊a…
Ezel bulmuş iken …urbiyyet-i ◊a…

Allah’ın yakınlığını önceden bulmuş olan Şeytan’a, Allah’ın lanet
halkası geçer.

320 Yine emr eyledi »allâ…-ı ¡âlem
Teferrüc ede tâ uçmaπı Âdem

Âlemin yaratıcısı yine, Cennet
Âdem için açılsın diye emretti.

Getirdi cennete anı melekler
¢ılar ta¡@µm aña ¡arş u felekler

Melekler onu cennete getirdi, gök
ve felekler ona saygı gösterir.

Ki ben de âşinâsı idim anıñ
O tâc-ı müfte√ir her µn ü ânıñ

Herkesin bildiği o iftihar tacına
ben de aşina idim.

Başında gördüm anıñ işbu tâcı
Bu tâcıyla bulur Âdem revâcı

Onun başında işte bu tacı gördüm.
Âdem bu taç ile kıymet görür.

Sekiz terkiyle anı başa urmuş
Sekiz cennet teferrücüne †urmuş

Sekiz dilimli o tacı başa koymuş. Sekiz cennet onun gezmesi için hazır.

325 Zihµ tâc §ûreti gibi güzeldir
Ki mevhûb-ı ¡a†âyâ-yi ezeldir

Ne güzel taç! Allah’ın ihsan ettiği hediyelerden olan o, sureti gibi
güzeldir.

Çü ¡i§yân eyledi Âdem nihâyet
Gider başından ol na…ş-ı hidâyet

Âdem sonunda isyan ettiği için, o
hidayet nakşı başından gider.

Gidip tâc u √ulel ≠illetde …aldı
‰utuldu nu†…u bir √ayretde …aldı

Taç ve elbiseler gidince zillette kaldı. Nutku tutuldu, hayrette kaldı.
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Çü ¡ahdı §apdı Âdem düştü pâye
Be…âdan anı ◊a… sürdü fenâya

Âdem sözünden saptığı için ayağa
düştü. Allah onu bekadan fenaya
sürdü.

Yine ¡arş ayaπında tâcı gördüm
A§ılmış †urur ol menzile erdim

O menzile erdiğimde Yine tacı göğün
ayağında asılmış durur gördüm.

330 Mu√ammed diñledi bu söz ü sâzı
»udâya eyledi ¡ar≥ u niyâzı

Muhammed bu söz ve sazı dinledi,
Allah’a arz ve dua eyledi.

Dedi yâ Rabb be-√a……-ı ¡arş-ı a¡@am
Kim olur işbu tâc ile mu¡a@@am

Ey Rabbim! Göğün en yüksek katının hakkı için, işte bu taç ile kim
yücelir?

Kerem eyle ¡inâyet eyle Yezdân
Ki …anπı ¡abdiñe eylediñ erzân

Allah’ım! Hangi kuluna layık gördüysen kerem eyle, yardım eyle.

»udâ’ya ar≥ edicek A√med anı
»i†âb erişdi bµ-√arf u zebânı

Ahmed, Allah’a onu arz edince,
söz ve dilsiz hitap erişti.

◊abµbim gele dedi ümmetiñden
Degil bµgâne nesl ü …urbetiñden

Sevgili kulum! Yabancı değil, senin neslin ve yakınlarından gelecek, dedi.

11b 335 ‰arµ…-i ◊a……’da mı§bâ√-ı hidâyet
Ola ser-tâc-ı a§√âb-ı velâyet

Hak yolunda kurtuluş meşalesi, veli
ve ermiş kimselerin baş tacı olsun.

Çü ensâb-ı ¡Alµ’den ¡ulvµ nisbet
Ola başında işbu tâc u kisvet

Ali’nin soyundan yüce bağı olduğu için, başında işte bu taç ve kıyafet olsun.

İşitdi bu nidâyı buldu şâdı
Verir cân gûşuna ol dem güşâdı

Bu seslenmeyi duydu mutluluğu
buldu. O vakit can kulağına ferahlık verir.

Geri geldikde mi¡râcdan Mu√ammed
Gelip cem¡ oldular a§√âb-ı A√med

Hz. Muhammed miraçtan geri geldiğinde, Peygamberin ashabı gelip toplandılar.

‰uyup mi¡râcı «urrem oldu yârı
◊asûduñ ya…dı baπrın √ı…d-nârı

Dostları miracı duyup sevindi. Kin
ve öfke ateşi haset edenlerin bağrını yaktı.

340 Bunuñ üstüne geçdi nice eyyâm
Ki üç sâli eder eyyâm itmâm

Bunun üstüne nice günler geçti.
Üç sene tamamlandı.

Gelir bir gün yine nâmûs-i ekber
Eder teslµm ü teblµπ-i peyember

Cebrail bir gün yine gelir. Peygambere teslim ve tebliğ eder.
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¢odu o günde ol tâc-ı cemµli
Çü §ofra «ır…a seccâde delµli

O günde o güzel tacı, sofra, hırka
ve seccadeyi delil olarak bıraktı.

Dedi yâ A√med eyler ◊a…… selâmı
Ki fermân eyledi işbu peyâmı

Ey Ahmed! Allah selam söyler ki
işte bu haberi emretti, dedi.

◊abµbim fa«ridir çün enbiyânıñ
¡Alµ ser-tâcıdır her evliyânıñ

Hz. Muhammed enbiyanın övüncü
olduğu gibi Ali her evliyanın baş
tacıdır.

345 Ki şânında demişem hel etâ’ı337
Edip √a……ında ta√…µ… lâ-fetâ’ı338

Gerçekte geçmedi mi? hakkında
araştırma yapıp, şanında, ondan
başka yiğit yoktur, demişim.

¢ılıp da¡vet aña ta¡@µm etsin
Bularıñ cümlesin teslµm etsin

Onu davet edip saygı göstersin.
Bunların tamamını teslim etsin.

Bu tâcıñ §â√ibi gele gerekdir
¡Alµ’niñ nesli hem olsa gerekdir

Bu tacın sahibinin gelmesi gerekir.
Ali’nin de neslinden olmalıdır.

Ola hem da«ı anıñ adı Bektâş
Velµler indire cümle aña baş

Onun adı da Bektaş olacak, bütün
veliler ona baş eğecek.

Niçe erler çekiser i√tiyâcı
Velµ Bektâş’a verdim işbu tâcı

Birçok er ihtiyacını çeker, ancak
bu tacı Bektaş’a verdim.

350 Deyip Cibrµl ◊a……’dan bu kelâmı
İşidip şâd olur A√med peyâmı

Cebrail Allah’tan bu kelamı söyleyince, Ahmed haberi işitip sevinçli
olur.

Alır eline ol tâc-ı ma†âfı
Eder ol tâc-ı meymûne †avâfı

O tavaf edilecek tacı eline alır, o
kutlu tacın etrafında dolaşır.

Dönüp Cebrâ™µl’e dedi …arındaş
Bularıñ da«ı a§lın eylegil fâş

Cebrail’e dönüp kardaş! Bunların
da aslını açığa vur, dedi.

¢amunuñ a§lını çün ber-kemâli
¢ılınca rû√-ı …udsµden su™âli

Hepsinin aslını eksiksiz olarak
Cebrail’den sorunca…

Dedi şem¡iyle «ır…a a§lı niçe
Edeyim saña şer√ u fa§lı niçe

Mum ile hırkanın aslının ne olduğunu sana ayrıntılı olarak açıklayayım, dedi.

355 O dem ki ◊a…… yaratdı va§f-ı ma¡nµ
Çü ma«lû… eyledi insânı ya¡nµ

Allah anlamın vasıflarını yarattığı
zaman, yani İnsanı yarattığında…

Bkz. İktibaslar, Nu: 9.
Bkz. İktibaslar, Nu: 10.
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Çü uçma… içre …aldı anlar ¡a§µyân
Verip iπvâ vü i≠lâl339 etdi Şey†ân

Onlar cennet içinde isyankâr kaldıkları için, Şeytan yoldan saptırdı
ve küçük düşürdü.

Düşünce işbu tâc gidince √ulle
Erince Âdem ü ◊avvâ’ya çille

İşte bu taç düşünce, elbise gidince;
Âdem ve Havva’ya çile erince…

»udâ emriyle Rı∂vân u melekler
İşitmediler Âdem’den dilekler

Rıdvan ve melekler Allah’ın emriyle, Âdem’den dilekleri işitmediler.

Çı…ardılar behiştden anları hem
Bu fânµ mülkü menzil †utdu Âdem

Onları cennetten de çıkardılar.
Âdem bu fani dünyayı menzil tuttu.

360 Edip kerrûbiyândan √icâbı
O dem setr olmaπa eyler şitâbı

339

Allah’a en yakın olan meleklerden
utanarak, o an örtünmek için acele
eder.

Oluban berg-i İncir ile mestûr
Yalın aç geldiler dünyâya meşhûr

İncir yaprağı ile örtünüp, meşhur
dünyaya çıplak ve aç geldiler.

Gelince anlar ey nûr-ı ba§ar uş
»aber ço…dur edeyim mu«ta§ar uş

Ey göz nuru! İşte onlar gelince,
bilgi çok olduğu için kısaltayım.

‰olunup gün erince şâm far≥ı
İ√â†a …ıldı @ulmet cümle ar≥ı

Güneş dolanıp akşam farzı erince,
Bütün Dünyayı karanlık kapladı.

Gelir pes Âdem’e ol demde va√şet
Fiπân eyledi πâlib oldu dehşet

Sonra o anda Âdem’e vahşet gelir.
Dehşet üstün geldi, feryat etti.

365 Cinânda yo… idi leyl ü nehâr çün
Dedi ra√m eyle ey Mevlâ-yı bµ-çûn

Cennette gece ve gündüz olmadığı için, Ey sebep sorulmaz Allah!
Rahmet eyle, dedi.

Egerçi nefse etdik @ulm u eyvâh
Rücû¡ etdim meded estaπfirullâh

Her ne kadar nefse zulüm ve yazık ettiysek de, sözümden döndüm,
Allah’tan af dilerim, medet!

Behiştiñ √asreti pür-sûz-ı dilde
Olurken geldi @ulmet de bu ilde

Cennet hasreti gönlü çok yakarken
bu ilde karanlık da geldi.

Tera√√um eyle ey Rabbü’l-¡alâmız
Ki olmuşdur belâ üzre belâmız

Ey yüce Rabbimiz! Bela üzerine
belamız oldu, rahmet edip bağışla.

¢arañu göñlü yâ Rab rûşen eyle
¢ara †opraπa nûr ver rûşen eyle

Ey Rabbim! Karanlık gönlü aydınlık eyle, kara toprağa nur ver
aydınlık eyle.

Bu sözcük dört nüshada da  اضاللşeklinde yazılmıştır, ancak anlam gereği  اذاللşeklinde yazılan kelime
olmalıdır.
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370 Gider @ulmet göre gönlüm cemâli
Meded etme da«ı …ahr u celâli

12b

O dem erdi baña ◊a…’dan «i†âbı
Dedi çekmesin Âdem ı≥†ırâbı

O zaman Allah’tan bana hitabı
erdi. Âdem ıstırap çekmesin, dedi.

Cinân içinde var bir dâne şem¡a
Getir Âdem gözüne vere lem¡a

Cennet içinde bir tane mumlu fitil
var. Getir Âdem’in gözüne parıltı
versin.

Ya…ıp ben ol çerâπı olzamânµ
Getirdim Âdem oldu şâd-mânµ

Ben o zaman o mumu yakıp getirdim. Âdem sevindi.

Budur a§lı âyâ A√med delµliñ
Ya…a anı seniñ hem ol a§µliñ

Acaba Ahmed’in delili bu mudur?
Senin o yüceliğin de onu yaksın.

375 İşit ol «ır…anın a§lın da«ı sen
Ne gûnâ oldu şer√in edeyim ben

152

Karanlık gider, gönlüm yüz güzelliğini görsün. Artık kahır ve kızgınlık etme, medet!

O hırkanın aslını da işit. Ne şekilde oldu, açıklamasını yapayım.

Olunca çüñkü ◊avvâ √âmil ol an
‰oπar her √amlde bir kız bir oπlan

Havva hamile olduğu zaman, her
gebelikte bir kız bir oğlan doğar.

Verir bir ba†nıñ oπlun müsta√a…dır
Diger ba†nıñ …ızına emr-i ◊a…’dır

Bir oğul veren karnın, diğer karnın kızına uygun olması (hakkı olması) Allah’ın emridir.

¢abµ√ idi meger hem-zâd-ı Hâbil
¢ılınca Âdem anı çift-i ¢âbil

Meğer Habil’in ikizi çirkin idi.
Âdem onu Kabil’e eş kılınca…

Bu √ükme olmadı √âl-i vifâ…ı
Eder ¢âbil bu işte çün nifâ…ı

Bu hüküm üzerine görüş birliği olmadı. Çünkü Kabil bu işte anlaşmazlık yarattı.

380 Rı≥â vermedi ¢âbil ¡â§µ oldu
Ki hem-zâdı güzeller «â§§ı oldu

İkizi güzeller güzeli olan Kabil
razı olmadı, karşı çıktı.

Ala hemşiresin …a§d eyledi ol
Bu …avlµ etmedi Âdem çü ma…bûl

O kız kardeşini almak istedi. Âdem
bu lakırdıyı kabul etmediği için…

Dedi Âdem ki diñle a§lı doπru
¢abûl etmeyesin ger sen bu şer¡i

Âdem, asıl doğruyu dinle, eğer sen
bu Allah’ın emrini kabul etmezsen, dedi.

Ediñ …urbân »udâ dergâhına siz
Bu √ükme ◊a…… ile fay§al bulasız

Siz Allah dergâhına kurban kesin,
Bu karara Allah ile kesin hüküm
bulasınız.
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Çü …urbân etdiler iki birâder
Velµ ◊a…… Hâbil’iñ ma…bûl eder
385 Pes aldı ¢âbil’iñ hemşiresini
İşit ¢âbil’den aña eresini

aldı.

Azledilmiş olan Şeytan onu yoldan
saptırır. Kabil orada Habil’i katleder.

Bu dünyâda şehµd olan mu…addem
Hemân Hâbil idi ey ibn-i Âdem

Ey Âdemoğlu! Bu dünyada ilk şehit olan böylece, Habil oldu.

¢alır Hâbil’den ol demde ço… aπnâm
Alır tüylerin Âdem olup ilhâm

O zaman Habil’den çok koyun kalır, Âdem tüylerini alıp ilham alır.

Eğirdi anı ◊avvâ …ıldı rişte
Verir hem Şµ& ol pâk-i sirişte

Havva onu büküp iplik yaptı. O temiz yaradılışlı Şis’e (Şit) de verir.
Sözün kısası, Şis (Şit) dokudu kilim eti. Âdem evvel onu örter.

Ecel alınca çün Âdem Baba’yı
Alır ir&-i √a≥ret Şµ& ol ¡abâyı

Âdem Baba’yı ecel aldığında, hazretin soyundan Şis o yün kumaştan
elbiseyi alır.

Edince dünyadan Şµ& de sefer hem
Alır neslinden anıñ çend nefer hem

Şis (Şit) de dünyadan sefer edince,
onun neslinden birkaç kişi alır.

Erişdi ◊a≥ret-i İdrµs’e â«ir
Ederler idi anıñla mefâ«ir

Sonra Hazreti İdris’e erişti, onunla iftihar ederlerdi.

Yine devr eyledi ezmân u eflâk
Erişdi Nû√’a pes ey şâh-ı levlâk340

Ey levlak’ın şahı! Yine günler ve
zamanlar geçti, sonra Nuh’a erişti.

395 Olıca… ¡âleme ‰ûfân-ı Nû√’u
Bulur ‰ûfân’a anıñla fütû√u

340

Sonra Kabil’in ikizini
Kabil’den ona erişeni işit.

Verir iπvâ aña Şey†ân-ı ma¡zûl
Eder Hâbil’i ¢âbil anda ma…tûl

390 ‰o…udu Şµ& kilµm etdi mu√a§§al
Eder pûşµde anı Âdem evvel

13a

İki erkek kardeş kurban kestiklerinde, Allah sadece Habil’inkini
kabul eder.

Dünyaya Nuh Tufanı olunca, tufan
onun zaferiyle sonuçlanır.

Gelirdi enbiyâya çün ser-â-ser
Velµ şem¡a da«ı idi berâber

Enbiyaya baştanbaşa geldiği gibi
mum da birlikteydi.

Çü ≥âhir oldu İbrâhµm »alµl’i
Alır ir&en kilµm ile delµli

Halil İbrahim meydana çıkınca kilim ile delili miras olarak alır.

Bkz. İktibaslar, Nu: 4.
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Çü Nemrûd aña emr-i nâr …ıldı
Kilµm ol âteşi gül-zâr …ıldı

Nemrut ona ateşe atılma emri verdiğinde, kilim o ateşi gül bahçesi
kıldı.

Kilµmiñ ¡izzetine ◊a…… Te¡âlâ
Buyurdu âteşe berden selâmâ341

Allahü Teâlâ kilimin yüceliğine,
ateşe serin ve esenlik ol buyurdu.

400 Bedel İsmâ¡µl’e kebş-i ¡a@µmi
¢ılınca ar≥ u eflâk na@µmi
Eder cildini anıñ §ofra ol dem
¢alır bu §ofra andan yâdigâr hem

o zaman onun derisini sofra etti.
Bu sofra da ondan yadigâr kalır.

Kilµm oluşdu lµkin köhne yâ mµr
Koçuñ şa¡rından anı …ıldı ta¡mµr

Ey mir! Kilim eskimesine rağmen
onu koçun kılından tamir etti.

Edip bir «ır…a anı …ıldı pûşiş
Ya…ıp ol şem¡i ≠ikre etdi kûşiş

Onu bir hırka edip örtü yaptı. O
mumu yakıp zikre gayret etti.

¢açan gelir idi aña müsâfir
Ederdi bas†-ı §ofra bµ-münâfir

Ne zaman ona misafir gelse, üşenmeden sofra kurardı.

405 Ederdi ≥iyafe ol Ekremullâh
Bu idi ¡âdeti üş Şâhidullâh

154

341

O Allah’ın cömerdi ziyafet verirdi. Çünkü Allah’ın şahidinin âdeti
buydu.

»alµl bu dünyayı çün terk …ıldı
Bular İsmâ¡µl’e mµrâ& oldu

Halil bu dünyayı terk ettiği zaman,
bunlar İsmail’e miras oldu.

Erişir ba¡de Eyyüb’e da«ı
Gelir nevbet ile Ya¡…ûb’a da«ı

Sonra Eyüb’e de erişir. Yakub’a da
sıra ile gelir.

¢ılınca beytü’l-a√zân içre yâsı
Alırdı üzerine ol palâsı

Gam ve keder yuvası içinde yası
kılınca, o eski kilimi üzerine alırdı.

Eder ol §ofrayı mihmâne mebsû†
Ya…ıp şem¡i eder ol ◊a……’a merbû†

O sofrayı misafire açardı. Mumu
yakıp O Allah’a ulaşırdı.

410 ªuhûr edince Mûsâ-i Kelµm’i
Alır ol §ofra vü şem¡i kilµmi
13b

İsmail yerine yerin ve göklerin
yaratıcısı, büyük koçu bedel kılınca…

‰aleb …ılınca dµdâr-ı müheymen
Ya…ardı olmasa bu nâr-ı Eymen

Bkz. İktibaslar, Nu: 11.

Musa-i Kelim ortaya çıkınca, o
sofra ve mumla birlikte kilimi alır.
Allah ile görüşmeyi talep edince,
bu Eymen ateşi olmasa yakardı.
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Be…â Mûsâ’nıñ olunca †uraπı
Alır anlar ile Yûşa¡ çerâπı

Musa’nın durağı Beka olunca,
Yuşa onlar ile meşaleyi alır.

Giyerdi «ır…ayı bâ-i¡ti…âdµ
Ederdi anıñ ile hem cihâdµ

Hırkayı inanç ile giyerdi. Onunla
din uğruna savaş da ederdi.

Bulurdu «ır…a ¡izzine @aferler
Edemezdi ziyân hµç bir neferler

Hırkanın yüceliğine zaferler kazanırdı. Hiçbir asker zarar veremezdi.

415 Nebµ oldu…da andan §oñra Dâvûd
Delµl ü §ofra «ır…a oldu mevcûd

Ardından Davud peygamber olduğunda, delil, hırka ve sofra hazır
oldu.

Velµ vâri& olur §oñra Süleymân
Anıñçün tâbi¡ oldu ins ile cânn

Ancak sonra Süleyman mirasçı
olur. Onun için insan ve cin taifesi
tabi oldular.

Anıñ mülküne bular oldu bâ¡i&
Bulara §onra Ya√yâ oldu vâri&

Onun mülküne bunlar devamlılık
sebebi oldu. Bunlara sonra Yahya
varis oldu.

Nihâl-i ¡ömrüne çün sâye erdi
¢amusu anlarıñ ¡µsâ’ya erdi

Ömrünün fidanına gölge erdiği
için, onların tamamı İsa’ya erdi.

Ecel pençesi …ıldı aña √amle
»udâ emr etdi »ı≥r’a aldı cümle

Ecel pençesi ona hamle kıldı. Allah emretti, Hızır hepsini aldı.

420 İşit mı…râ≥ da«ı almış idi
Ki Dâvûd-ı Nebµ’den …almış idi

İşit, Davud peygamberden kalan
makası da almıştı.

Buları »ı≥r ederdi cümle ma√fû@
Olurdu bular ile …albi ma√@û@

Bunların hepsini Hızır muhafaza
ederdi. Kalbi bunlar ile hazlanırdı.

¢adem ba§dı…da ≠âtıñ bu cihâne
Saña getirdim andan bµ-bahâne

Senin zatın bu dünyaya ayak bastığında, ondan sana bahanesiz getirdim.

Mu√a……a… çün Nebµ’ler serverisin
Da«ı Â«ir zamân peyπamberisin

Muhakkak peygamberlerin başı
olduğun gibi, Ahir zamanın da
peygamberisin.

Vücûd-ı cûduñ ile oldu mevcûd
Seniñ nûruñla Âdem oldu mescûd

Cömertliğinin vücudu ile var oldu,
Senin nurunla Âdem kendisine
secde edilen oldu.

425 Çü sensin ifti«âr-ı enbiyânıñ
¡Alµ’dir mih-teri her evliyânıñ

Nasıl ki enbiyanın iftiharı sensin.
Her evliyanın da büyüğü Ali’dir.
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Dediñ la√muke la√mµ342 şâh için sen
Bir etdiñ cismiñi Allâh için sen

Şah için sen etin etimdir, dedin.
Allah için sen cismini (onunla)
tekleştirdin.

Aña ta¡@µm eyâ A√med gerekdir
Aña teslµm …ıl ki yigirekdir

Ey Ahmed! Ona saygı göstermek
gerekir. Ona teslim et ki daha iyidir.

Hidâyet baπınıñ πonca gülüne
Olunca şer√-i tâc aldı eline

Hidayet bağının gonca gülüne tacın açıklaması olunca, eline aldı.

Ediben çeşm-i ◊a……-bµnin güşâde
Na@ar eyledi ol tâc-ı reşâda

Hakkı tanıyan gözlerini açınca, o
doğru yola götüren taca baktı.

14a 430 Yazılmış çevresine işbu âyet
Ne mes†ûr idi edeyim işâret

Çevresine işte bu ayet yazılmış. Ne
ile örtülmüş göstereyim.

Ki lâ-ilâhe illa’llâhü va√dehü
O…udu lâ-şerµke leh ba¡dehü

Ki Allah’tan başka tapacak yoktur ve tek ilah odur, sonra O’nun
ortağı yoktur, okudu.

Lehü’l-mülkü ve lehü’l-√amdü mes†ûr Bütün mülk ve bütün hamdler
Ne yazmış §oñra işit »âli…-i ‰ûr
o’nadır, yazılmış. Sonra Tur’un
yaratıcısı (Allah) ne yazmış, işit.
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Mura……am anda yu√yµ ve yümµtµ
Ve hüve √ayyün lâ yemûtµ

Onda, hayatı ve ölümü veren
O’dur; kendisi ölümsüz hayat sahibidir, yazılmış.

Da«ı biyedihi’l-«ayr ve hüve o
Der ¡alâ külli şey’in hem …adµr o

Ayrıca O Her hayır, onun elindedir ve O’nun her şeye gücü yeter
ve kadirdir o, der.

435 Çü tâcıñ «a††ını o…udu A√med
◊u≥ûra ¡izzetiyle …odu A√med

342

Ahmed tacın yazısını okuduğu gibi
hürmet ile huzura koydu.

Aluban yine ol şâh-ı risâlet
Eder pes «ır…ayı da«ı ziyâret

O risalet padişahı hırkayı alıp ziyaret eder.

Ba…uban ceyb-i «ır…aya o server
Ki …ılmış «âme-i …udret mu√arrer

O ulu kimse hırkanın kudret kalemi ile yazılmış yakasına bakarak…

Ki yâ ¡Azµzu yâ Settâr’dır hem
Çü yâ La†µfu yâ Ra√µm mura……am

Yâ Latîfu yâ Rahîm yazıldığı gibi,
yâ Azîzu yâ Settâr’dır da yazılmış.

Bkz. İktibaslar, Nu: 12.
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Miyân-ı «ır…aya …ıldı na@ar tâ
Yazılmış anda da«ı işbu esmâ

Ne zamanki hırkanın ortasına baktı. Onda da şu isimler yazılmış.

440 Yazılmış yâ Kerµmu yâ ~abûr uş
Da«ı yâ Mürşµdü hem yâ Şekûr uş

Yâ Kerîmu yâ Sabûr yazıldığı için
yâ Mürşîdu ve yâ Şekûr da yazılmış.

Da«ı yeñlerine ba…dı…da gördü
Bu esmâ remz ü ma¡nâsına erdi

Kolunun uç kısmına da bakınca
gördü. Bu isimlerin remiz ve manasına erdi.

Biri yâ Vâ√id ile yâ A√ad’dır.
Birisi da«ı yâ Ferd yâ ~amed’dir

Biri yâ Vâhid ile yâ Ahad’dır, birisi de yâ Ferd yâ Samed’dir.

Tamâm oldu…da «ır…a-i la†µfe
Çerâπı aldı hem dest-i şerµfe

Güzel hırka tamam olunca, şerefli
eline mumu da aldı.

Görür billûre benzer bir çerâ…dır
Var üç †opu müşekkel gökçek a…dır

Saydam cama benzer bir çıra görür. Güzel şekil verilmiş beyaz üç
topu var.

445 Alır pes §oñra mı…râ≥ı Mu√ammed
Olur ol veche çün râ≥µ Muhammed

Muhammed o şekilde razı olduğu
için ondan sonra makası alır.

Dedi Cebrâ™µl’e ol şâh-ı Mürsel
¢amunuñ a§lını …ıldıñ mufa§§al

O gönderilmişlerin en büyüğü
(Hz. Muhammed) Cebrail’e, hepsinin aslını ayrıntılı olarak anlattın dedi.

Velµ mı…râ≥ı da«i söyle …ardaş
Beyânın da«ı anıñ eyle …ardaş

Ancak, kardaş makası da söyle,
onun da açıklamasını yap.

Edince A√med aña bu «i†âbı
Bu vechiyle verir şâfµ cevâbı

Ahmed ona bu şekilde hitap edince, bu yönüyle yeterli cevabı verir.

Dedi ol dem ki İbrâhµm eyâ nûr
Olunca oπlunu …urbâna me™mûr

Ey nur! İbrahim oğlunu kurban
etme emrini aldığı zaman, dedi.

450 ¢odu √ul…ûm-ı İsmâ¡µl’e kârid
Velµ kesmedi bu √âl oldu bârid

İsmail’in boğazına bıçak dayadı;
Ancak kesmedi, bu durum sevimsiz oldu.

∏a≥ab …ıldı bıçâπa çaldı sengµ
İki böldü o †aşı bµ-direngµ

Öfkelenip bıçağı taşa çaldı. Hemen, kolayca o taşı ikiye böldü.

»alµl-i ◊a… eder bu √âle √ayret
Baña ol demde oldu emr-i ¡izzet

Allah’ın dostu (İbrahim a.s.) bu
duruma hayret eder. Bana o zaman büyük emir geldi.
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Getirdim ben cinândan ya¡ni …urbân
Dedim İbrâhµm’e ◊a… …ıldı i√sân

Sözün kısası ben cennetten kurban
getirdim. İbrahim’e Allah ihsan
etti, dedim.

Bu kebş-i Cennet oπluña bedeldir
Al İsmâ¡µl’i lu†f-ı lem-yezeldir

Bu cennet koçu oğlunun yerinedir. Zeval bulmayan Allah’ın lütfu
olan İsmail’i al.

455 Olunca çün bu emr-i Kird-gâr uş
»alµl’den …aldı kârd-ı yâd-gâr uş
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Allah’ın bu emri olduğundan, işte
bu bıçak Halil’den yadigâr kaldı.

Bu kârd da«ı anlarla berâber
Erince ◊a≥ret-i Dâvûd’a server

Hükümdarlık Hazreti Davud’a
erince, bu bıçak da onlarla beraber…

Bıçaπı …ıldı bir mı…râ≥-ı merπûb
Mü&ebbe… hem miyânı şöyle ki «ûb

Ortası güzel ve delinmiş olan bıçağı rağbet edilen bir makas yaptı.

O demden …aldı bu mı…râ≥ıñ a§lı
Ki bir bir şer√ …ıldım işbu fa§lı

Bu makasın aslı o zamandan kaldı.
Ki işte bu bölümü bir bir açıkladım.

Ver icrâ yâ Resûlullâh …a≥âya
Edip teslµm ¡Alµ-i Murta≥â’ya

Ey Allah’ın Resulü! AliyyülMurtaza’ya teslim ederek kazayı
yerine getir.

460 Edince …ı§§a-i Cibrµl nihâye
Gider i≠niyle Sidret-ül-müntehâ

Cebrail’in hikâyesi son bulunca
izniyle sidretü’l-münteha’ya gider.

Bu √âle şâd olup ma√bûb-ı Ra√mân
Eder da¡vet gelir pes Şâh-ı Merdân

Allah’ın sevgilisi (Hz. Muhammed) bu duruma sevinip, davet
eder, sonra Hz. Ali gelir.

Çü ta¡lµm eleyip bir bir peyπamber
Emânâtı eder teslµm-i ◊aydar

Peygamber bir bir ders verip,
emanetleri Hz. Ali’ye teslim eder.

¢abûl eyledi çün şâh-ı Necef pes
Müyesser πayra olmaz bu şeref pes

Ondan sonra Necef’in şahı (Hz.
Ali) kabul etti, bu şeref başkasına
nasip olmaz.

Alır §oñra ◊asan ol pâk-i sµne
Verir yevm-i şehâdet ol ◊üseyn’e

Ardından o temiz yürekli Hasan
alır, şahitlik etme günü onları
Hüseyin’e verir.

465 Velµ bir πayri var da«ı rivâyet
Alınca anları şâh-ı velâyet

Ancak başka bir rivayet daha var.
Hz. Ali onları alınca...

Resûlullâh’ıñ a§√âbı işitdi
¢ulaπ ur anlara kim ne iş etdi

Resulullah’ın ashabı işitti. Onlara
kulak ver ki ne iş ettiler.
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Dediler yo… mudur hµç bize …ısmet
¡Aceb degil miyiz şâyân-ı himmet

Bize hiç kısmet yok mudur? Acaba
gayret etmeye layık değil miyiz?
Dediler.

Olur peyπambere ma¡lûm bu a√vâl
Çı…ar bir cum¡a gün minbere fi’l-√âl

Peygamber bir gün bu durumu öğrenir. Bir Cuma günü hemen minbere çıkar.

¢ılıp da¡vet ¡Alµ hem oldu §â¡id
Alır gönleğine Ma√mûd u ◊âmid

Davet edip Ali de yukarı çıktı. Şükreden ve övülmeye değer Hz. Muhammed onu bağrına basar.

470 Dedi ço… görmeñ ey a§√âb u âlim
¡Alµ ile bir olmuşdur me™âlim

Ey ashap ve ailem! Çok görmeyin,
Ali ile bir olmuştur neticem, dedi.

Dedim la√muke la√mµ343 oldu &ânµ
Ki birdir cismimiz görüñ nişânı

İkinci kez etin etimdir dedim. Ki
cismimiz birdir alametini görün.

~a√âbe der-¡a…ab heb nâ@ır oldu
Görürler başı iki ten bir oldu

Arkasından sahabenin hepsi baktı,
başı iki bir beden olduğunu görürler.

Ta¡accüb etdiler bu √âle a§√âb
Ederler ¡izzetini cümle a√bâb

Ashaptan olanlar bu duruma şaşırdılar. Bütün dostları hürmetini
ederler.

Dedi A√med benim ¡ilme Medµne
¡Alµ oldu …apı ol şehr-i dµne

Ahmed, ilme Medine benim dedi.
Ali o din şehrine kapı oldu.

475 Buyurdu da«ı A√med fa≥l-ı bisyâr
Bir oldu birbiriyle anda dört yâr

Ahmed de daha çok fazilet buyurdu. Orada dört dost (dört halife)
birbirleriyle bir oldu.

Resûlullâh çü geldi «alvetine
Erişdi yâr u a√bâb «idmetine

Allah’ın resulü tenhaya çekildiğinde, yar ve dostları hizmetine erişti.

Dedi Selmân’a ol «ayrü’l-berâya
Var ol «ır…ayı getir bu araya

O halkın en hayırlısı Selman’a var
o hırkayı buraya getir, dedi.

Hidâyet «ır…asın Selmân getirdi
Resûlullâh √u≥ûruna yatırdı

Selman hak yolunun kılavuzu olan
hırkayı getirdi, Resulullah’ın huzuruna serdi.

Buyurdu A√med ol yâr-ı kibâre
Ederler «ır…ayı tâ çâr pâre

Ahmed o nazik dosta hırkayı dört
parçaya bölmesi için emretti.

Bkz. İktibaslar, Nu: 12.

159

S E D AT K A R D A Ş

480 O çârı …ısmet etdi çâr-yâre
Olur merhem-pezµr uş dilde yâre

O dört parçayı dört dosta paylaştırdı. Gönüldeki yara işte böyle ilaç
bulur.

¢odu §andûπuna herkes na§µbin
Ne etdi gör »udâ’nıñ ol √abµbin

Herkes payına düşeni sandığa
koydu. Allah’ın o sevgili kulunun
ne ettiğini gör.

Dedi getirsin herkes √i§§esini
¢ulaπ ur nice oldu …ı§§asını

Herkes payını getirsin dedi. Hikâyesinin nasıl olduğuna kulak ver.

Varıp durdu da«ı §andûπu aldı
◊u≥ûr-ı Mu§†afâ’ya cümle geldi

Varıp durdu sonra sandığı aldı.
Mustafa’nın huzuruna hepsi geldi.

Mu√ammed açdı bir bir anları hem
Görünmez pâre mevcûd iken a…dem

Muhammed, onları da bir bir açtı.
Daha önce mevcut iken parçalar
görünmez.

485 ¡Alµ’niñ açdı §andûπunu …ıl gûş
‰urur mevcûd bir olmuş pâreler uş
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Tamâm ol «ır…a §andû… içre mevcûd
Bulundu kim budur ta…dµr-i ma¡bûd

O hırkanın tamamı sandık içinde
bulundu ki Allah’ın takdiri budur.

¢apaπın §andıπıñ ol dem ki açdı
Hemân cevlân edip ol «ır…a uçdu

Sandığın kapağını açtığı zaman, o
hırka, o anda uçup dolaştı.

¢arârın buldu hem edip i¡âde
¡Aliyyü’l-¡âlâ vü …adr-i ¡alâda

Tekrar geri gelip yerinde kadri
yüce Ali’de karar buldu.

Ki kendi kendiye pûşµde oldu
Bu pûşişte degil gûşµde oldu

Ki kendi kendine örtünüp katlandı.
Bu örtünme değil açılma oldu.

490 Bu âyet ol zamâni oldu nâzil
Velâyetde olup ref¡ü’l-menâzil

344

Ali’nin sandığını açtı kulak ver.
Parçalar birleşmiş hazır durur.

Bu ayet o zamanda indi. Velilikte
yükseğe çıkıp, yüceldi.

¢al’Allâhü Te¡âlâ ve …ulil √amdu
lillâhille≠µ lem yette«ız veleden ve
lem yekun lehu şerµkun fµl mulki ve
lem yekun lehu veliyyun mine’≠-≠ulli
ve kebbirhu tekbµren.344

Allah buyurur ki; Çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da
ihtiyacı olmayan Allah’a hamdolsun de ve tekbir getirerek O’nun
şanını yücelt.

Diger var yine bir …ul-i mu§a√√a√
Rivâyet eylemişler anı ber-§a√√

Yine, doğru sözlü bir kul o hususu
gerçekten şöyle rivayet etmiş.

Bkz. İktibaslar, Nu: 13.
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Medµne mescidinde bir gün A√med
Oturur idi ol şer¡-i müebbed

O sonsuz şeriat olan Ahmed bir
gün Medine mescidinde, oturur idi.

Ne deñli var ise a§√âb yek-ser
¢omuşlar «idmetinde cümlesi ser

Ne kadar ashabı varsa hepsi hizmetine baş koymuşlar.

◊idâyet «ır…asın ◊aydar alınca
»udâ emri ile √a……ı olunca

Haydar (Hz. Ali) hidayet hırkasını alınca, Allah’ın emri ile hakkı
olunca…

495 ≤arûrµ √üzn erer a§√âba ey yâr
Ederler √ayreti anda ne kim var

Ey dost! Ashaba ister istemez hüzün erer. Orada her kim varsa hayret ederler.

Hemân bir kimse geldi dedi ol dem
Dü nâ-ma√rem †urur ey nûr-ı a…dem

Hemen bir kimse geldi o anda, Ey
ilk nur! İki yabancı var, dedi.

Zinâ ede iki «â™in ü «â™if
Buyurduk şer¡iñe çünkim mu«âlif

İki hain ve korkak zina eder. Zıtlığa düştüğümüz için, senin şeriatına başvurduk.

İşiticek Mu√ammed işbu sözü
Ki tevcµh eyledi a§√âba yüzü

Muhammed bu sözü işitince, ashaba yüzünü çevirdi.

Hemân emr eyledi ol dem se yâra
Ede ta√…µ… oları tâ ki vara

Hemen o anda üç dosta, gidip onları araştırmaları için emretti.

500 Gidip pes geldi bular dedi §ada…
Birer ¡avretle «alvetde mu√a……a…

Bunlar gidip sonra geldi doğruyu
söyledi. Hakikati belli olmuş, birer
kadınla halvetteymişler.

Dedi A√med ¡Alµ’ye ne kişidir
Olur ¡ayb erle †urmak ger dişidir

Ahmed, Ali’ye eğer bir dişi bir
adamla durursa ayıp olur, o kişi
kimdir, dedi.

A«i ol sûya imdi sen da«ı er
Ne gûnâdır bu «âletden «aber ver

Kardeşim! Şimdi sen de o tarafa
eriş, ne şekilde olmuştur bu durumdan haber ver.

O dem †urdu yerinden Murta≥â’dır
Ki ol ◊a……’dan u ◊a…… andan rı≥âdır

O Allah’tan, Allah ondan razı olan
Hz. Ali o zaman yerinden kalktı.

Gelip anda o sûya erdi ◊aydar
O «alvet kapısını urdu ◊aydar

Haydar (Hz. Ali) hemen o tarafa
erişti; o odanın kapısını çaldı.

505 Buyurdu kimler olursuz †uruñuz
»aber veriñ baña imdi biriñiz

Kim olursunuz, kalkın bana şimdi
biriniz haber verin, dedi.

161

S E D AT K A R D A Ş

162

345

Ol er «avf edip olmadı nefes-zen
Hemân dem geldi …apı öñüne zen

O er utanıp konuşmadı. O vakit
kadın kapı önüne geldi.

Dedi fâş etme gel ey …adr-i a¡lâ
Çü Settârü’l-¡uyûb’dur ◊a… Te¡âlâ

Ey mevkii yüce olan! Hak Teâlâ
ayıpları örtüp bağışlayan olduğu
için gel açıklama, dedi.

Eger geldiñ zinâ için bu §avbe
Velµ olmadı vâki¡ tevbe tevbe

Gerçi bu tarafa zina için geldin,
ancak vuku bulmadı, tövbe tövbe…

Gelip dedi ¡Alµ kim yâ Resûl geç
Ki gördüm ¡avreti görmedim er hµç

Ali gelip, ey Resul! Kadını gördüm
hiç erkek görmedim geç, dedi.

510 ≤a¡µfe √âlini şâh etdi mestûr
¢ılıp ta√sµn Mu√ammed oldu sürûr

Şah, zayıfın (kadın) halini gizledi.
Muhammed takdir edip sevinçli
oldu.

Erişdirdi o dem Cibrµl peyâmı
Dedi eyler saña Rabb’iñ selâmı

O zaman Cebrail haberi eriştirdi;
Rabbin sana selam söyler, dedi.

¡Alµ kim ◊aydar-ı kerrâr erdir
Velµdir §âdık u settâr erdir

Ali, döne döne hamle eden, saldıran
erdir; Velidir sadık ve örten erdir.

Velâyet oldu Settâr’lı…la meşrû†
¡Alµ’ye eyledim ol √abli merbû†

Allah dostluğu ayıpları örtmek şartına bağlı oldu. Ali’ye o ipi bağladım.

¡Alµ’dir ¡ayb-pûş-ı bâ-¡inâyet
¡Alµ’ye oldu ol «ır…a kerâmet

Lütfedip ayıpları örten Ali’dir.
Ali’ye o hırka ihsan oldu.

515 O dem a§√âba ma√bûb-ı ilâhµ
Dedi ◊aydar velµlerin penâhı

O zaman Allah’ın sevgilisi ashaba
velilerin sığınağı dedi.

On iki geldi andan ev§iyâlar
Alırlar fey≥ andan evliyâlar

On iki imam onun vasiyeti için geldi. Evliyalar ondan feyiz alırlar.

Nitekim ben nebµler ser-firâzı
¡Alµ şâh-ı velµdir añla râzı

Nitekim ben peygamberlerin önderi, Ali velilerin şahıdır, sırrını anla.

Buyurdu hel etâ345 √a……ında Allâh
Ki ta√kµm oldu anıñ ile bu râh

Allah, hakkında hakikatte geldi buyurdu ki bu yol onun ile sağlamlaştı.

Çü anıñdır ve§âyet hem velâyet
¢ılıñ ¡izzet √imâyet hem ri¡âyet

Hem vesayet hem de velayet onun
olduğu için, hem ona riayet edin
hem de onu koruyun.

Bkz. İktibaslar, Nu: 9.
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520 »udâ’ya ◊aydar a…rebdir …arµbdir
Bu «ır…a şem¡ u tâc aña na§µbdir

16b

Bu vech ile deyip «atm-i peyember
¢amu a§√âba …ıldı va§f-ı ◊aydar

Son peygamber bu şekilde Haydar’ın
vasıflarını bütün ashaba anlattı.

Mu√ibb-i ◊aydar iseñ @âhir ü fâş
Der-i √âcâtına …o cânla baş

Haydar’ın dostu isen açıkça ve
meydanda isteklerinin kapısına
can ve başını koy.

Velâyet ehli sırr-ı Murta≥â’dır
Ki ol şâh-ı serµr-i irti≥âdır

Velayet ehli, o seçilmiş tahtın şahı
olan Murtaza’nın sırrına sahiptir.

Dedi la√muke la√mµ346 aña A√med
Bu söze olamaz hµç …a§r ile med

Ahmed ona etin etimdir, dedi. Bu
sözün eksiği fazlası yoktur.

525 Mu√ammed’le ¡Alµ bir nûrdur bil
Bir etmeyen öbürden dûrdur bil

Muhammed ile Ali tek nurdur, ikisini bir görmeyen öbüründen de
uzaktır, bunları bil.

Eline aldı ◊a…’tan ±ülfi…âr’ı
Odur bu dµn-i İslâm’ıñ medârı

Hak’tan Zülfikar’ı eline aldı. Bu
İslam dininin dayanağı odur.

Çü şar… u πarba …ılmışdır πazâlar
Nihâyetsiz bulur ◊a…’dan cezâlar

Doğuya ve batıya din uğruna savaşlar yaptığı için, Hak’tan sonsuz
karşılık bulur.

»udâ’nıñ şµridir »ayber-güşâdır
Bu ümmete imâm ü pâdişâdır

Allah’ın aslanı, Hayber’i fethedendir. Bu ümmete imam ve padişahtır.

◊asan’dır vâri& ü ibn-i reşµdi
O’dur zehriyle bu dµniñ şehµdi

Ergin oğlu ve varisi Hasan’dır.
Zehriyle bu dinin şehidi o’dur.

530 Emânet kim ¡Alµ’den almış idi
Ki bir şeb şem¡i rûşen …ılmış idi

346

Haydar (Hz. Ali) Allah’a yakındır,
Bu hırka, mum ve taç ona nasiptir.

Ali’den almış olduğu emanet olan
mumu, bir gece yakmıştı.

◊üseyn’i da¡vet etdi «ânesine
Edip ¡izzet nebµ rey√ânesine

Peygamberin güzel kokusuna hürmet edip, Hüseyin’i evine davet etti.

Dedi erdi baña va…t-i şehâdet
Seniñdir yâ ◊üseyn işbu emânet

Ey Hüseyin! İşte bu emanet senindir. Bana şehadet vakti erdi dedi.

Bilirsin …aldı bize bu ¡Alµ’den
Çü geldi A√med’e nûr-ı celµden

Bu, parlak nurdan Ahmed’e geldiği gibi, Ali’den bize kaldı, bilirsin.

Bkz. İktibaslar, Nu: 12.
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Atamız vermiş idi baña …ardaş
Vereyim ben de şimdi saña …ardaş
535 Çü teslµm eyledi ol şâh-ı dµne
Verir ol da«ı Zeynü’l-¡Âbidµn’e

17a

O dinin şahına teslim ettiği gibi, o
da Zeynel Abidin’e verir.

Şehµd-i Kerbelâ anı vericek
Çü Zeynü’l-¡Âbidµn √abse girecek

Kerbela Şehidi (Hz. Hüseyin) onu
verince, Zeynel Abidin hapse girecek.

Olur teslµm-i İbrâhµm emânet
Nice sâller eder √ıf@ u √ırâset

Emanet İbrahim’e teslim olur.
Nice yıllar korur ve saklar.

Erişdikde Ebû’l-Müslim zamânı
Mu√ibler olıca… heb şâdmâni

Ebu Müslim zamanı erişince,
Dostlar hep sevinçli olacak.

Gelip zindâne gördükde imâmı
Eder «idmetine anıñ …ıyâmı

Zindana gelip imamı gördüğünde
onun hizmetine başlar.

540 Böyle İbrâhµm ile geldi anlar
İmâm ile o gece kaldı anlar

164

Kardaş! Bana babamız vermişti,
ben de şimdi sana vereyim.

Onlar, bu şekilde İbrahim ile birlikte geldiler; o gece imam ile kaldılar.

İcâzet istedi Müslim imâmdan
Ki i«râc edeyim tµπim niyâmdan

Müslim, kılıcı kınından çıkarmak
için, imamdan izin istedi.

İcâzet-nâme yazıldı ol anda
Alır Müslim çü himmet ol mekânda

Müslim, o mekânda himmet aldığına dair o anda icazetname yazıldı.

Getirmiş idi İbrâhµm …ızını
Eder teslµm ol √ûrµ-gözünü

İbrahim kızını getirmişti; o huri
gözlüsünü teslim eder.

¢oyup er †onuna ol …ızı ol dem
Ederler Zeynü’l-¡Âbidµn’e hem-dem

O kızı o zaman adam donuna sokup, Zeynel Abidin’e dost ederler.

545 ¢ılarlar ol …ıza anda nikâ√ı
Olur cem¡ anıñ ile tâ §abâ√ı

Orada o kıza nikâhı yaparlar.
Sabaha kadar onun ile bir arada
olurlar.

Nice sâl görmüş idi √abs u zindân
Siyâdet nûru ister na…le imkân

Nice yıllar hapis ve zindan görmüştü. Seyitlik nuru taşıma imkân
ister.

Erer çün ol …ıza ol âb-ı tâhir
O …ızdan oldı Seyyid nesli @âhir

O kıza o temiz su erdiği için, o kızdan seyit nesli ortaya çıktı.

Çü √amlµ müddetine πâye geldi
Mu√ammed Bâ…ır uş dünyâya geldi

Hamileliğinin vakti dolduğunda,
Muhammed Bakır dünyaya geldi.
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Ebû’l-Müslim’e verdi bir rivâyet
Emânâtı ki verdikde icâzet
550 Eder ol pehlevân §oñra «urûcu
Ki Mervânµlere eyledi gücü

O pehlivan, yiğit sonra dışarı çıkar, Mervânilere güç eyler.

»udâ’dan oldu man§ûr u mu@affer
İmâmıñ himmetiyle buldu ol fer

Allah’ın yardımıyla galip ve üstün
geldi. İmamın gayretiyle o iktidar
buldu.

Nihâyet †utdu Mervân’ı teber-dâr
Cihânı …ıldı anıñ başına dar

Sonunda baltası Mervân’ı tuttu,
dünyayı onun başına dar etti.

Yezµd’i de …omadı fer¡ile bµ«
Ser-i Mervân’a urdu on iki mµ«

Yezid’i de dal ve köküyle bırakmadı.
Mervân’ın başına on iki çivi vurdu.

¢atı @âlim idi nefrµn ü la¡net
Eder @âlimlere la¡net hem âyet

Çok zalimdi ilenç ve lanet biriydi.
Zalimlere hem dua hem de beddua
ederdi.

555 Bulurlar in…ırâ≥ı âl-i Süfyân
Emânâtı yine ol şµr-i merdân

17b

Ebu Müslim’e emanetleri vermede
izin ile ilgili bir rivayet verdi.

Süfyan’ın soyu yok olmayı buldu. O yiğitlerin aslanı emanetleri
yine…

Mu√ammed Bâ…ır’a teslµm …ıldı
İmâm anları ol dem √ıf≥ aldı

Muhammed Bakır’a teslim etti.
İmam onları o zaman sakladı.

Ecel erdikde Bâ…ır √a≥retine
Emânet …aldı Ca¡fer «idmetine

Bakır hazretlerine ecel erdiğinde,
Emanet Cafer’in hizmetine kaldı.

İmâm Ca¡fer da«ı buldu şehâdet
Çü Mûsâ Kâ@ım’a erdi emânet

İmam Cafer de ölünce emanet
Musa Kazım’a erdi.

Eder Kâ@ım da«ı terk-i fenâyı
Bulur va√detde lâhûtµ be…âyı

Kazım da ölür, vahdette ilahi sonsuzluğu bulur.

560 ¡Alµ Mûsâ Rı≥â Şâh-ı »orâsân
Emânâtı alır ol kâmil insân

Horasanın şahı Ali Musa Rıza, o
olgun insan, emaneti alır.

Yüzü nûruyla şems olmuşdu fâ«ir
Ecel câmı erişdi aña â«ir

Güneş onun yüzünün nuruyla övünmüştü. Sonunda ecel kadehi ona
erişti.

O ilde var idi bir şey«-i kâmil
Ki »ˇâce A√med ol mµrü’l-efâ≥ıl

O ilde seçkinlerin başı olan Hoca
Ahmed adında olgun bir şeyh var
idi.

165

S E D AT K A R D A Ş

Mu√ammed ◊anefµ evlâdı idi
Ki Türk-istân iline hâdµ idi

Muhammed Hanefi’nin evladı idi,
Türkistan iline doğru yolu gösteren idi.

O tâc u §ofra mı…râ≥ u çerâπı
Erişdi »ˇâce’ye buldu ferâπı

O taç, sofra, makas ve kandil,
Hoca’ya erişti, huzur buldu.

565 ¢oyup §andû…a ta¡@µmin …ılırdı
A§uban sa…f-ı dergâhda olurdu
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Sandığa koyup hürmetini ederdi.
Dergâhın tavanına asarak orda
olurdu.

Görüp anları ol yerde velµler
¢ılıp ta¡@µm ederlerdi belµler

Ermişler, o yerde onları görüp,
saygı göstererek hayhay ederlerdi.

Dediler aña yâ Şey«ü’l-«alâyı…
Bu kisvet …anπı ≠âta ola layık

O’na ey İnsanların şeyhi! Bu kıyafet hangi zata layık olacak, dediler.

Ederdi †oπmadı ol anasından
~adef ayrılmadı dürdânesinden

O anasından doğmadı, inci tanesi
kabuğundan ayrılmadı, derdi.

Ya…ında dünyaya gelse gerekdir
Cihânıñ …u†bu hem olsa gerekdir

Yakında dünyaya gelmesi hem de
cihanın ulusu olması gerekir.

570 Ola gözüñde bir pûl dünya vârı
O ≠âtıñ »ı≥r u İlyâs ola yârı

Dünya malı gözünde bir pul gibi
olacak. O kimsenin dostu Hızır ve
İlyas olacak.

Ola çün seng-i bµ-câne süvâr ol
Yed-i tes«µre ala her ne var ol

O cansız taşa binip, her ne varsa
istila eline alacak.

Velâyet göstere bµ-√add ü pâyân
Reh-i √ubbunda ola cümle pûyân

Sınırsız ve sayısız velilik gösterecek. (Onunla) koşanların hepsi
sevgi yolunda olacak.

Ola hem ◊âcµ Bektâş-ı Velµ nâm
»udâ’dan …ullarına ola in¡âm

Adı da Hacı Bektaş-ı Veli olacak.
Allah’tan kullarına ihsan olacak.

¢atı ço… idi anda şey« ü dervµş
Bu nu†…u eylediler cümle der-pµş

Orada şeyh ve derviş çok fazlaydı.
Hepsi bu nutku göz önünde bulundurdular.

575 İşidip »ˇâce A√med’den kelâmı
Ederler dilden ol ≠âta selâmı
Tamâm oldu çü şer√-i tâc u «ır…a
~alât et olasın ra√metle πar…a

Hoca Ahmed’den sözleri işitip, o
kişiye gönülden selam ederler.
Taç ve hırkanın açıklaması tamamlandığı için salavat getir ki
rahmete boğulasın.
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Der-Beyân-ı Ev§âf-ı »ˇâce A√med Yesevµ ¢uddise Sırruhû
(Hoca Ahmed Yesevî’nin (k.s.) Vasıflarına Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün

18a

Gel ey dil söyle bir mevzûn √ikâyet
Bu rûz-ı ¡ömrüñ olmadan nihâyet

Ey gönül! Bu ömrünün günleri son
bulmadan, gel vezinli bir hikâye
söyle.

Nice bir bekleyip πaflet bucaπın
Yürü terk eyle bu @ulmet ocaπın

Gaflet bucağını epey zaman bekleyip, bu karanlık ocağı yürü terk et.

Edip πayret …uşaπın berk meyâne
Dürüş ¡ömrüñ erişmeden ziyâne

Gayret kuşağını beline sıkıca bağlayıp, ömrün ziyan olmadan çaba
göster.

580 Geçe gör söz ü sâz efsanelerden
Geçersin çünkü çar« âsânelerden

Sazlı ve sözlü efsanelerden geçersen felekten de kolay geçersin.

Hemân et evliyâ med√in bugün gel
Erenler himmet-i rû√ânµsin al

Hemen bugün gel evliyanın methini
yap. Erenlerin manevi desteğini al.

Bu nefs-i kâhile yüz verme let …ıl
Velµ va§fında be≠l-i ma…deret …ıl

Bu ergenlik nefsine yüz verme def
et. Velinin vasfında güç harca.

Gel ey dil terk …ıl …avil-i dırâzı
Yeğ olur çün sözüñ çoπundan azı

Ey gönül! Gel uzun sözü terk et.
Çünkü çok söze göre az söz daha
üstündür.

Beyân et »ˇâce A√med Yesevµ’den
‰uta gör bir yol ol râh-ı seviden

Hoca Ahmed Yesevî’den beyan et.
O muhabbet yolundan bir yolu tut.

585 ¡Ayân oldu ki ol §â√ib-i velâyet
Ederdi Yesevµ şehrin hidâyet

O velayet sahibi Yesevî’nin şehrini
doğru yola yönelttiği belli oldu.

Mu√ammed ◊anefµ’niñ nesli idi
O ≠âtıñ şâh-ı merdân a§lı idi

Muhammed Hanefi’nin soyundan
idi. O zatın aslı Hz. Ali idi.

O »ˇâce Yûsuf’a hem «idmet etmiş
Güneşden kesb-i nûr-ı himmet etmiş

O Hoca Yusuf’a da hizmet etmiş.
Güneşten gayret ışığını kazanmış.

O heştüm burca mâh-ı irti≥âdan
Alır rû√ânµ fey≥in hem Rı≥â’dan

O seçilmiş aylardan sekizinci burçta İmam Rıza’dan da manevi feyzini alır.

Yo… idi ¡ilmide kendiye bâ√i&
¢açan oluna mecliste mebâ√i&

Ne zaman mecliste tartışma konusu
olsa, İlimde kendisiyle tartışmaya
giren olmazdı.
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590 ¢amusu «idmetin bilirdi elzem
¢amuyu …ılmış idi «ab† ü mülzem

Hepsi onun hizmetini vazgeçilmez
görürdü. Hepsini konuşmada susturmuş ve konuşmaz hale getirmişti.

¡Ulûm-ı bâ†ınµ kâmil idi hem
Olur @âhirde de †oluydu hem

Hem batıni ilimlerde olgundu hem
de zahiri ilimlerde doluydu.

Da«ı ¡âbid ü zâhid ehl-i sâcid
Şeref-ba«şâ-yı dµn-i zeynü’l-mâcid

Şan ve şeref sahiplerinin süsü olan
dini; Secde eden, ibadet eden ve
dinin buyruklarını yerine getiren
kimseleri de şereflendirendir.

Çı…armış idi dilden dµne mâlın
Ki ta†bµ… eylemiş a«râya √âlin

Malını gönülden dine çıkarmış idi.
Ki halini daha uygun duruma getirmiş idi.

Ne kim …urbân ü ne≠r aña erende
Geçirir «ore âyende revende

Her ne kurban ve adak ona erdiğinde, geleni gideni yedirir.

595 Çü kendi …aşı… u keckûl yapardı
¢oyup bir heğbeye aπzın …apardı

Kendisi kaşık ve çanak yaptığında
bir heybeye koyup ağzını kapatırdı.

Ki bir gâvı olup ta√mµl ederdi
O ma§nû¡ı alıp gâvı giderdi

Ki bir öküzü vardı ona yüklerdi.
Öküz, o sanat eserini alıp giderdi.

Varırdı ol öküz bâzâra ol dem
Bu √âl ma¡lûm idi «al…a mu…addem

O öküz o zamanda pazara varırdı.
Bu durum halk tarafından önceden
biliniyordu.

Murâd etseydi bir kes bey¡ √irefa
Alıp …ordu bahâsını o @arfa

O sanat eserini satın almak isteyen
bir kimse, alıp ücretini o kaba koyardı.

Alıp bir kes bahâsın vermeyince
Giderdi ol öküz anıñ peyince

Bir kimse aldığının ücretini vermeyince, O öküz onun ardından
giderdi.

600 Bahâ vermediğin bilirdi «al… hem
Alırlardı edip ol şa√§a dirhem

Halk da ücret vermediğini bilirdi, o
şahıstan dirhem alırlardı.

Bahâ alınca döner gâv peyine
Gelirdi »ˇâce A√med cânibine

Öküz ücreti alınca peşinden döner,
Hoca Ahmed’in tarafına gelirdi.

Alır istediğini ol bahâya
◊elâlden ekl ederdi ol nihâye

O ücrete istediğini alır, sonuç olarak o helalden yemek yerdi.

Anıñla eyler if†âr §ıyâmı
Geceler tâ §abâ√ eder …ıyâmı

Onunla oruçta iftarını yapar, geceleri sabaha kadar namaz kılardı.
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Velµler va§fına yo…dur nihâyet
Bulunmaz anlara πâyet bidâyet
605 »udâ’nıñ nûrudur §â√ib-ta§arruf
Cihân anlar ile etdi te™ellüf

Cihanın onlar ile bağdaştırıldığı
Tasarruf sahipleri Allah’ın nurudur.

Velilersiz yo… añla bu cihânı
Cihân tendir velµ anıñ çü cânı

Bu cihan veliler olmadan yoktur
anla. Çünkü cihan tendir, veliler de
onun canıdır.

Velµkin mu…te≥âsı lâ-yezâliñ
Çün µcâb-ı cemâliyle celâliñ

Lakin Allah’ın bitimsiz olmasının
gereği gibi cemal ile celal vasfının
gereği…

Budur kim aña mu√ibb az olurlar
Bu vech ile ≥alâletde …alırlar

Budur ki, O’na az dost olurlar. Bu
şekilde doğru yoldan ayrılırlar.

»udâ her gence me™mûr etdi mârı
Musalla† etdi her bir verde «ârı

Allah her hazineye yılanı memur,
her bir güle dikeni musallat etti.

610 Eder lü™lüleri ma√bûs §adefde
Bula tâ imtiyâz πayra şerefde

19a

Velilerin vasfında son bulmak yoktur. Onlara nihayet ve başlangıç
bulunmaz.

Başkaları şerefte ayrıcalık buluncaya kadar, İncileri kabuğuna hapseder.

Çün oldu sµm ü zer nârıñ mu≥âfı
Olurlar πıll ü πışşdan pâk ü sâfµ

Altın ve gümüşün ateşe katılması
gibi, kin ve nefretten temiz ve saf
olurlar.

Anıñçün bu cihânda ehl-i kâmil
Hedefiñde sihâm-ı …avs-ı câhil

Onun için bu dünyada kemale ermiş insanlar, cahillerin yayının oklarının hedefindedir.

Olurdu »ˇâce A√med’e da«ı pes
¡Adâvet ehl-i maπbûn nice nâkes

Hoca Ahmed’e de sonra, şaşırmış
nice alçak düşman olurdu.

Dediler edelim aña √a…âret
Bir iş kim erişe andan «acâlet

Ona hakaret edelim dediler. Bir iş
ki ondan utanç gelecek.

615 O güm-râhlar gece nı§fı giderler
Varırlar bir öküzü ≠eb√ ederler

O yolunu şaşırmışlar gece yarısı
giderler, varıp bir öküzü keserler.

Derisini beşen aya…larını
¢oyup getirdiler sâ™ir yerini

Derisini, bedenini, ayaklarını ve
diğer yerlerini koyup getirdiler.

A§ıp ma†ba«ına şey«iñ o gece
Gör ol güm-râhlar erte etdi nice

O yolunu şaşırmışlar o gece şeyhin
mutfağına asıp, ertesi sabah neler
ettiler, gör.
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Dediler öküzümüz oldu ≥âyi¡
~abâ√ı bu söz oldu çünkü şâyi¡

Öküzümüz zayi oldu dediler. Sabah
bu söz duyulduğu için…

Tecessüs etdiler şehri ser-â-ser
Bıra…madılar a§lâ «âne yek-ser

Şehri baştanbaşa araştırdılar, baştanbaşa hiç ev bırakmadılar.

620 Biraz kimseler alıp ittifâ…ı
Gelirler me≠ba√a çün bâ-nifâ…µ

Birkaç kişiyi alıp birlik olurlar, ikiyüzlülükle mezbahaya gelirler.

Beşen cildin ayaπın gördü anlar
Nere gitmişdir izin sürdü anlar

Onlar beden, cilt ve ayağını gördü,
nereye gitmiştir diye izini sürdü.

Getirdiler izi tekye derine
¡Acebleyip dedi birbirlerine

İzi tekke kapısına getirdiler. Hayret edip birbirlerine dediler.

Bu şey«i ehl-i √âl bilir idik biz
Velµ geldi buraya gördünüz iz

Biz bu şeyhi Allah adamı, vecde gelen bilirdik. Ancak iz buraya geldi,
gördünüz.

İcâzet aldı anlar «ˇâceden pes
Girerler ma†ba«a anda olan kes

Onlar hocadan izin aldı. Sonra
orada olan kişiler mutfağa girerler.

625 Velµkin «ˇâce’ye ma¡lûm idi √âl
Dedi erer cezâsına bed-ef¡âl

Fakat hoca durumun farkındaydı.
Yaptığı işler kötü olan cezasına
erer, dedi.

Görür ma†ba«da anlar kim gâvi
Edip düşnâm şey«den †utdu da¡vµ

Onlar mutfakta öküzü görür, sövüp
sayıp şeyhten davacı oldular.

O dem şey« etdi Allâh’a münâcât
Dedi görürsün ey …â∂µ’l-√âcât

O zaman şeyh Allah’a münacat kıldı. Ey herkesin dileklerini yerine
getiren Allah! Görüyorsun, dedi.

Cezâsın ver ¡amellerine göre
Ki herkes tu«mu ma√§ûlüne ere

Cezasını amellerine göre ver ki
herkesin tohumu mahsulüne ersin.

¢uluñu şerm-sâr etme İlâhµ
Çü sensin cümlenin cây-i penâhı

Allah’ım! Kulunu utandırma, çünkü herkesin sığınma yeri sensin.

630 Mu√ammed Mu§†afâ’nıñ ¡izzetine
Erişdir bunları bed niyyetine

Muhammed Mustafa’nın hürmeti
için, bunları kötü niyetine eriştir.

İcâbet buldu çün şey«iñ du¡âsı
İşit n’oldu o deyü sµretli nâsı

Şeyhin duası kabul edildiği için, ne
olduğunu o ahlaklı insan desin.

»udâ anları hep memsû« …ıldı
Ki §ûret-sµret olup kelb oldu

Allah onların hepsinin suratını çirkin hale getirdi. Ki ahlakları suretlerine yansıyıp köpek oldular.
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O la√min bi’t-tamâm üşüp yediler
Ehâli mu††ali¡ olup dediler

Üşüşüp o eti tamamıyla yediler.
Ahali haberdar olup dediler.

Hevâ vü nefsine olup firµfte
¡Amellerine olmuşlar girifte

İstek ve nefislerine aldanıp, amellerine tutulmuşlar.

635 ¡Acâyib şey«e …ılıp iftirâyı
¢o çeksinler sezâdır mâcerâyı

Şeyhe tuhaf iftirayı edip, onlara layık olan macerayı çeksinler, bırak!

Edip şey«e ≠iyâde i¡ti…âdı
Çı…arır ger dimâπda var fesâdı

Şeyhe fazlasıyla bağlanıp, eğer
zihninde fesatlık varsa çıkarır.

◊u≥ûrunda olurlar cümle ebkem
İrâdet «ânesin heb …ıldı mu√kem

Hepsi huzurunda dilsiz, sessiz olurlar. İrade evini hep sağlamlaştırdı.

Erenler ile gel …ılma ¡inâdı
»udâ’nıñ olmayasın tâki yâdı

Gel erenler ile inat etme ki Allah’ın
hatırından uzak kalmayasın.

Yine gel dinle şey«den bir fe≥â™il
Ki oldur mürşid-i pâk-i efâ≥ıl

Gel yine şeyhten bir fazilet dinle. Ki
kâmil olanların aziz mürşidi odur.

640 Ol e&nâda »orâsân evliyâsı
Ki bir cem¡iyet eyler bµ-…ıyâsµ

O esnada Horasan evliyaları benzersiz bir topluluk oluşturur.

Dediler »ˇâce A√med da«ı gele
Bu cem¡iyyetimizde √â≥ır ola

Hoca Ahmed de gelsin bu topluluğumuzda hazır olsun dediler.

Yedi nefer velµ irsâl ederler
Girip †urna †onuna pes giderler

Yedi eri veliye gönderirler. Turna
şekline bürünüp sonra giderler.

Beriden «ˇâceye ma¡lûm olur √âl
Dedi dervµşlere ol pâk-i a¡mâl

Bu durum önceden Hoca’ya malum
olur. O amelleri güzel olan, dervişlere dedi.

»orâsân erleri yol ehli cânlar
Murâd eyledi bir cem¡iyyet anlar

Horasan erenlerinden yola gidenler bir topluluk istediler.

645 Bizi da«ı ederler şimdi da¡vet
Edip tebdµl yedisi şekl ü sûret

Yedisi şekil ve suretlerini değiştirerek bizi de şimdi davet ederler.

Gelirler bâl-i isti¡câl açuban
Gidelim biz da«ı …arşı uçuban

Hızlıca kanat açarak gelirler. Biz
de karşıdan uçarak gidelim.

O demde aldı şey« bir nice hem-râz
¢ılırlar †urna şekli ile pervâz

Şeyh o anda birçok sırdaş aldı.
Turna şekline girip uçuşurlar.

Semer…and’ıñ erip ser√addine hem
O yerde var idi bir nehr-i a¡@am

Semerkant sınırına varıp, o yerde
büyük bir nehir de vardı.

171

S E D AT K A R D A Ş

Biri birine ol yerde erişir
Erenlerdir bilişirler görüşür

O yerde birbirlerine erişir. Erenlerdir tanışıp görüşürler.

650 Gelir ol yedi merπûb men…abetler
Ederler şey«e ¡ar≥-ı meskenetler

O yedi rağbet edilmiş kişi şeyhe
menkıbeler anlatırlar, acizliklerini
bildirirler.

Dedi ey erleriñ seyyid-sa¡µdi
Ya…µn etdiñ bize râh-ı ba¡µdi

Ey erlerin uğurlu seyidi! Bize uzak
yolu yakın ettin, dedi.

Ederken §o√beti ol yerde nâ-gâh
O pµr ü mürşid ü ol …albi âgâh

O yerde sohbet ederken ansızın, O
kalbi uyanık pir ve mürşit…

Ki ya¡nµ «ˇâce eylerken gü≠er pes
Aşaπı ırmaπa §aldı na@ar pes

Yani hoca oradan geçerken, sonra
aşağıdaki ırmağa baktı.

Çü ol dem bir bezirgân §uya geldi
Geçeyim der iken anı §u aldı

O zaman bir tüccar suya geldiği
için, geçeyim derken onu su aldı.

20a 655 Gider §uya …amu mâl u …umâşı
‰avarı vü ne kim vardır mevâşi
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Bütün mal ve kumaşı, davar ve hayvanlarından her ne varsa suya gider.

O dem eyledi bâzergân niyâzı
Ki ey dânende-i fâşµ vü râzµ

O zaman tüccar, ey gizli saklı her
şeyi bilen! Diye dua etti.

Velµsi ¡âlemiñ ◊a……’ıñ «avâ§ı
Meded baña veriñ §udan «alâ§ı

Âlemin velisi, Hakk’ı bilginleri!
Bana, sudan kurtuluşu verin, medet!

Ki nı§f-ı mâlımıñ ne≠r ola size
Olasız yâr u yâver n’ola bize

Ki malımın yarısı size adak olsun.
Bize yar ve yardımcı olun, ne olur.

Erişdi »ˇâce A√med aña πamda
Velâyet destini §undu o demde

Hoca Ahmed o gamda olana erişti,
o anda velayet elini sundu.

660 O bâzergâna …ıldı anda çâre
¢amu mâlın alıp …oydu kenâre

O tüccara orada çare kıldı. Bütün
malını alıp kenara koydu.

Erenler ile hem indiler âsân
Yine oldu …amu bir şekl-i insân

Hem erenler ile de kolayca indiler.
Hepsi yine bir insan şekline döndüler.

Görür anları bâzergân ser-â-ser
Gelip ¡ar≥-ı niyâz etdi …odu ser

Tüccar onları baştanbaşa görür,
gelip dualarını sundu, baş koydu.

Ne kim var ise mâl ü ger zer ü sµm
¢amusun eyledi ikiye ta…sµm

Mal ve altın ile gümüşten her ne
varsa hepsini ikiye böldü.

Verir bir …ısmını çün «ˇâceye ol
Eder pes √a≥ret-i şey« da«ı ma…bûl

O, bir kısmını Hoca’ya verdiği için,
sonunda şeyh hazretleri de kabul
eder.
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665 Alıp bâ…µyi bâzergân sevine
¡Azµmet …ıldı himmetle evine

Tüccar geriye kalanı alıp sevinir.
Himmetle evine doğru gider.

Erenler hem »orâsân’a gelirler
»orâsân erleri sürûr olurlar

Erenler de Horasan’a gelirler. Horasan erleri sevinçli olurlar.

Ederler cümle isti…bâl ü «idmet
¢ılarlar «ˇâceye ikrâm ü √ürmet

Hepsi hocayı karşılayıp hizmet ederler; ikramda bulunup saygı gösterirler.

Buyurdu anlara ol «ûb-mev§ûf
O mâlı eylediler anda ma§rûf

O güzel vasfolunmuş, onlara buyurdu, o malı orada harcadılar.

Niçe gün anda …aldı şey«-i mestûr
Erenlerden alır bir gün o destûr

Örtülmüş şeyh nice gün orada kaldı. O bir gün erenlerden destur alır.

670 Buyurdu «ˇâce ¡avdet menziline
Erişdi yine Türk-istân iline

Hoca evine dönüşü emretti. Yine
Türkistan iline erişti.

Egerçi «ˇâceniñ va§fın deyevüz
Bu a§ıl ma…§udu elden …oyavuz

Gerçi hocanın vasfını söylersek, bu
asıl maksadı elden bırakmış oluruz.

Murâd eden menâ…ıbında göre
Olan pervâne erer şem¡-i nûra

Dileyen onun menakıbında görsün.
Pervane olan parlak muma erer.

Yeter biz geri ma…§ûda girelim
Gerek evvel §alavâtı verelim

Yeter! Biz yeniden maksada girelim.
Gereği gibi önce salavat verelim.

Der-Beyân-ı ∏azâ Kerden-i ¢u†bu’d-dµn »aydar ve ◊abs Şoden-i Û ve
»alâ§ Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
(Kutbeddin Haydar’ın Gaza Yapması ve Onun Esir Düşmesi ve
Hacı Bektaş-ı Veli’nin Onu Kurtarmasına Dair)
Gazel 3
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
20b 1.

Gel ey dil nice bir bµ-hûde πâfil
Yatarsın künc-i @ulmetde ne √â§ıl

Ey gönül! Nicedir boşuna gafil bir
şekilde karanlık köşende yatarsın,
ne kazancın var? Gel.

2.

Seni bu câm-ı dünyâ mest edipdir
Niçe ser-«oş olasın bir dem ayıl

Seni mest eden bu dünya kadehidir;
çok sarhoş olacaksın, bir zaman ayıl.

3.

İşit kim zµneti ≠illetdir anıñ
Olur mu ≠illete hµç merd …â™il

İşit ki, onun süsü hakirliktir. Hiç
mert kişi fakirliğe razı olur mu?
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4.

Bu dünyâ laf@ına bir «oş na@ar …ıl
Te™emmül edip ol ◊a… söze …â™il

O Hak sözünü söyleyeni iyice düşünüp, bu dünyanın sözüne güzelce
bir bak.

5.

Elif’den πayrı var mı isti…âmet
O da â«irdedir u«raya şâmil

Eliften başka istikamet var mı? O
da başkasını içine alan en sondakindedir.

6.

Kenârda olduπuyçün †oπrudur pes
Bu deryâdan yürü †ut sen de sâ√il

Kenarda olduğu için öylece doğrudur. Sen de bu denizden sahile yürü
tut.

7.

Elif √a≠f olsa dünyâdan denµdir
Denâ™etden Elif’dir anı fâ§ıl

Elif ortadan kaldırılsa dünyadan
alçaklıktır. Onu alçaklıktan ayıran
eliftir.

8.

Elif tek †oπru olmazsañ bu ilde
Denµsin sen de şeksiz ehl-i sâfil

Bu ilde Elif gibi doğru olmazsan,
şüphesiz sen de alçak olanlar gibi
alçaksın.

9.

Sa…âmetden «alâ§ olma… dilersen
Her işiñ †oπrulu…la işle fâ¡il

Yanlışlıktan kurtulmayı dilersen,
her işini doğrulukla yerine getir.

10.

‰abµ¡at câhına ma√bûs ediben
Saña √ayf eyledi nefs-i ¡azâzil

Tabiat yerine hapsederek; yazık!
Sana İblis’in nefsini eyledi.

11.

Nihânµ diler iseñ ger «alâ§ı
Eriş ◊aydar gibi bul pµr-i kâmil

Nihânî! Eğer kurtuluşu dilersen,
eriş Haydar gibi olgun bir pir bul.

Sü«andân-ı fe≥â-yı encümen gel
Yine bir …ı§§a şer√ eyle mufa§§al

Güzel söz söyleyenlerin yeri olan
meclise gel. Yine bir hikâyeyi uzun
uzadıya şerh et.

675 Bu §a√n-ı gülşen içre bülbül âsâ
Gönüller eyle i√yâ hem-çü ¡µsâ

Bu gül bahçesinin ortasında bülbül
gibi, gönülleri tıpkı İsa gibi canlandır.

Bu πonce micmerinde sûziş eyle
Ki mest ol nergis âsâ cûşiş eyle

Bu gonca gibi tütsü kabında ateş
yak ki nergis gibi mest olup coş.

Benefşe-veş bu meclisde baş indir
Açıl güller gibi bir dem sevindir

Menekşe gibi bu mecliste başını eğ.
Güller gibi açıl, bir an sevindir.

Yeter daπ-ı derûnuñ lâle gibi
Niçe yaş a…ıdırsın jâle gibi

İçindeki yaranın lale gibi olduğu
yeter. Jale gibi çokça yaş akıtırsın.

Ne bang eyle süsen-veş güşâde
Erişdir meclis ehlin cümle şâde

Ne haykır susam gibi açıl. Mecliste
olanların hepsine sevinç eriştir.
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680 Bu «ˇân-ı ¡aş… ile perverdelerden
Ma…âmıñ †ut ◊üseynµ perdelerden

Bu okumayı aşk ile büyütülmüşlerden Hüseyinî perdelerden makamını tut.

Nedir söyle √a…µ…atle mecâzı
~abâ√ ile †utup râh-ı ◊icâz’ı

Sabahtan Hicaz yolunu tutup, Mecaz ile hakikat nedir, söyle.

Bu ¡aş…ıñ nârına hem-çü semender
Gire tâ sµne-çâk ehl-i …alender

Dervişler göğüsleri yaralı olana
kadar, semender gibi bu aşkın ateşine girsin.

Gel ey sâ…µ ki πamdan dµde nemdir
~un ol câmı ki bezm-ârâ-yı Cem’dir

Ey saki! Cem’in meclisini süsleyen o
kadehi sun ki göz gamdan nemlidir.

Şitâ πu§§alarına merhem ede
Bahâr-âsâ ere def¡-i πam ede

Bahar gibi gelsin, gamı defetsin, kış
kederlerine merhem olsun.

685 Mücerred ede ol câm lebs-i tenden
»alâ§ ede «umâr-ı √abs-i tenden

O kadeh, ten elbisesinden soysun, ten
hapsinin humarlığından kurtarsın.

Erişe ◊âcµ Bektâş-ı Velµ-veş
Bu nefis kâfiri …ıra ¡Alµ-veş

Hacı Bektaş-ı Veli gibi erişsin. Bu
nefis kâfirini Ali gibi kırsın.

Yeter ey dil sürûruñ söze başla
Bu mürde dillere cânlar baπışla

Ey gönül! Sevincin yeter, söze başla.
Bu ölmüş gönüllere canlar bağışla.

O »ˇâce A√med-i şâh-ı mevâlµ
»orâsân mülküne olmuşdu vâlµ

O velilerin şahı olan Hoca Ahmed,
Horasan mülküne vali olmuştu.

‰arµ…at ehline rehber idi ol
¢amuya şâh hem server idi ol

O tarikat mensuplarına rehber idi.
Hepsine hem şah hem de önder idi.

690 Bede«şân kâfir idi ol zamânlar
Elinden ¡âciz idi Müslümânlar
Gelirler idi ol …avmiñ yamânı
Ya…arlar idi nice «ânümânı

O zamanlar Bedehşan kâfirdi. Müslümanlar elinden acizdi.
O kavmin kötüleri gelirlerdi, birçok
ev barkı yakarlardı.

Yine bir gün geliben oldu bµ-dâd
Yine bir gün gelip zulüm yaptılar.
Dilerler Müslümânlar şey«den imdâd Müslümanlar şeyhten yardım isterler.
Dediler sen bugün sul†ânımızsın
Bu cismimiz içinde cânımızsın

Sen bugün sultanımız, bu cismimiz
içinde canımızsın, dediler.

Bede«şân’dan yine ço… geldi kâfir
Bize eyledi anlar @ulmü vâfir

Bedehşan’dan yine çok kâfir geldi.
Onlar bize çok zulüm ettiler.
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695 Bu küffârıñ elinden biz n’edelim
Ne cânibe seni …oyup gidelim

176

Biz bu kâfirlerin elinden ne edelim.
Seni ne tarafa koyup gidelim.

Meded …ullara i√sân eyle yâ şey«
Bu derdlilere dermân eyle yâ şey«

Ey şeyh! Medet! Kullara ihsan eyle,
Bu dertlilere derman eyle.

Derelim bir ulu leşker ne kim var
Da«ı oπluñu …ıl bu ceyşe sâlâr

Her ne varsa bir büyük ordu toplayalım. Sen de oğlunu bu orduya
kumandan yap.

¢ılalım kâfir ile biz cihâdı
Seniñ himmetiñ ola bize hâdµ

Biz kâfir ile cihat yapalım. Senin tesirin bize yol gösteren olsun.

İşidip »ˇâce A√med vâlih √ayrân
Gözü yaşıyla †oldu oldu giryân

Hoca Ahmed işitince şaşırıp hayrete düştü. Gözü yaş ile doldu, ağladı.

21b 700 Bir oπlu var idi kim nâmı ◊aydar
Bahâdır pehlevân ü mµr-i §afder

Bir oğlu vardı, adı Haydar idi. Cesur, pehlivan ve yiğit bir kumandan
idi.

Nefis oπlu idi bir nev-fidândır
Henüz on yedi yaşında cevândır

Taze bir fidan olan öz oğlu idi. Henüz on yedi yaşında bir gençtir.

¢uşadıp »ˇâce A√med aña şemşµr
Düzenlikler veriben …ıldı teşmµr

Hoca Ahmed ona kılıç kuşandırıp,
intizam vererek, onu sıvazladı.

Urur hem başına tâc-ı velâyet
Eder hem aña himmetler ¡inâyet

Hem başına velayet tacını vurur
hem de ona himmet ve inayet eder.

Gözünden tökerek çün şey« nemler
Verir ol oπluna tuπ u ¡alemler

Şeyh gözünden yaşlar dökerek, o
oğluna tuğ ve bayraklar verir.

705 O dem cem¡ oldu elli biñ neferler
Binip atlarına …ıldı seferler

O zaman elli bin asker toplandı. Atlarına binip seferler kıldılar.

Çü Türk-istân ilinden gitdi anlar
Bede«şân mülkine pes yetdi anlar

Onlar, Türkistan ülkesinden gittiği
gibi, sonra Bedehşan ülkesine vardılar.

Gelip câsûsları ol dem ederler
Ki geldi Müslümândan bir ço… erler

O zaman casusları gelip, Müslüman birçok er geldi derler.

Çü ◊aydar başları πâfil me-bâşi
Tedârik eyleyip edeñ §avâşı

Savaşı hazırlayıp yapan Haydar
başlarda gafil olmadı.

»aber-dâr oldu kâfir pâdişâhı
Buyurdu dirdiler a¡@am sipâhı

Kâfirlerin padişahı haberi öğrendi.
Buyurdu, daha büyük ordu topladılar.
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710 Tamâm yüz biñden artı… ceyş √â≥ır
Olurlar leşker-i İslâm’a nâ@ır

Tamamı yüz binden fazla asker, İslam askerine karşı hazır olurlar.

İşit kim bir §abâ√ »ûrşµd-i zer-pûş
¢urup zerrµn «ıyâmın kûhe bir «oş

İşit ki, bir sabah altın giyen Güneş,
dağın tepesine altından çadırını
güzelce kurup…

Giyip nûrâni cevşen tµπ-i nârı
Alıp mât etdi şâh-ı Zengibâr’ı

Nurlu zırhı giyip ateşten kılıcı alıp
Zengibâr şahını mat etti.

O demde erdi geldi ceyş-i İslâm
¡Alemler @âhir oldu sebz ü sür«-fâm

O anda İslam ordusu geldi erişti.
Yeşil ve kırmızı renkler göründü.

Eder deryâ gibi cûşiş çerµler
Alır dehşet ger ins ü ger perµler

Askerler deniz gibi coşarlar. Hem
insanları ve hem perileri dehşet alır.

715 Çalındı kûs-ı √arbµ †oldu âvâz
Müheyyâ oldular ser-bâz ü mümtâz

Savaş davulları çalındı, feryat ile
doldu. Seçilmiş ve cesur olanlar
hazır oldular.

Uruşdu birbiriyle anda erler
Cüdâ oldu bedenden pây u serler

Erler orada birbirleriyle çarpıştı.
Ayak ve başlar bedenden ayrıldı.

Olur ◊aydar da«ı pes cân-feşânµ
~alıp tµπ verdi ◊aydar’dan nişânı

Haydar da sonra canını saçar. Kılıcı salıp aslandan nişan verdi.

Şu deñli erdi toz …alb-i cenâ√dan
Kişi far… etmedi şâmı §abâ√dan

Ordunun yanlarından en can alıcısından öylesine toz erdi ki kişi akşamı sabahtan ayırt edemedi.

Ederler birbirine ceyş rµvler
¢opardı er §adâsından πırµvler

Askerler birbirlerine tuzaklar kurarlar. Erin sesinden feryatlar kopardı.

720 Olur çün püştelerden küşte peydâ
~anasın rüşt-e-«µz oldu hüveydâ

Yığınlarca ölü peyda olduğu için
kıyamet ortaya çıktı sanırsın.

O gün kim oldu işbu resimle ceng
Olur a«şâma dek ol cenge âheng

O günkü savaş işte bu şekilde oldu.
Akşama kadar o savaşa ahenk olur.

Çü ferdâ oldu …âfir …ıldı √amle
Perµşân oldu mü™min ceyşi cümle

Yarın olunca kâfir hamle yaptı.
Müslüman askerlerin hepsi perişan
oldu.

Yoπidi leşker-i küffâra πâyet
‰aπıldı bâ…µ mü™minler nihâyet

Kâfirlerin askerine son olmadığı
için geriye kalan müminler sonunda dağıldı.
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Ba…ıp ◊aydar bu emr-i mu…te≥âya
Rı≥â verdi ne kim geldi …a≥âya

Haydar, bu lazım gelen emre bakıp;
kaza olarak gelen her şeye rıza gösterdi.

725 Olur ◊aydar esµr-i …avm-i bâπµ
Müselsel …ayd-ı mu√kem el ayaπı

Haydar, eli ayağı ardı ardına sıkıca
bağlı olarak düşman kavmin esiri
olur.

Şehµdler başı tuπ-ı nµze oldu
Bürûc-ı …al¡ada âvµze oldu

Şehitlerin başı mızrağın ucundaki
tuğ oldu. Kalenin hisarına asıldı.

Bürûc-ı …al¡a oldu cümle «ûn-rû
Bezendi tügme-i la¡l ile her sû

Kalenin burcu tamamen kanlı oldu.
Kırmızı düğme ile her taraf süslendi.

O kâfir şâhına derlerdi tekfûr
Dedi «uddâmına ol kibr ü maπrûr

O kâfir şahına tekfur derlerdi. O
kibirli ve gururlu (şah) hizmetçilerine dedi.

Ki vardır bu ya…µnde bir maπâra
Götürüñ ◊aydar’ı sizler o πâra

Bu yakınlarda bir mağara vardır.
Sizler Haydar’ı o mağaraya götürün.

730 Ederler ◊aydar’ı çün anda ma√bûs
Ederdi rûz u şeb ol √ayf ü efsûs

Haydar’ı orada hapsettikleri için,
o gece gündüz yazık ve eyvahlar
ederdi.

Verirler idi bir mi…dâr †a¡âmı
Velµ görmez idi gözü niyâmı

Bir miktar yiyecek verirlerdi; ancak
gözü uykuyu görmezdi.

Yedi yıl çekdi ◊aydar √absi anda
Yoπ idi hem-demi tenhâ mekânda

Haydar, orada yedi yıl hapis çekti.
Issız mekânda arkadaşı yoktu.

Çü başı yâre §âçı gitmiş idi
Hem √asret cânına kâr etmiş idi

Başı yârin saçına gittiği gibi hasreti de canına kâr etmişti.

Geçirir günlerini renc içre
Bu √âl ile o @ulmet küncü içre

Bu hal ile o karanlık köşe içinde
günlerini karanlık köşede geçirir.

735 O mü™minler ki …ıldılar firârı
Gelip şey«e ederler cümle zârı

Firar eden o müminlerin hepsi, şeyhe gelip ağlayıp inlerler.
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Çü ◊aydar’ıñ †utulduπun dediler
Hemân cânına bir âteş …odular

Haydar’ın tutsak edildiğini dedikleri için, canına öylece bir ateş
koydular.

Velµ oπlu için olmadı dil nâr
Ancak, oğlu için gönlüne ateş düşMeger kim mü™min oldu √abs-i küffâr medi. Meğer müminler kâfirlerin
esiri oldu.
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Perµşândır velµ İslâm diyârı
Bir er yo… kim ede anlara yârı

Ancak İslam ülkesi perişan durumdadır. Onlara dostluk edecek bir er
yoktur.

Budur bâ¡i& olur «ˇâce melûlµ
Ne çâre oldu bu bârıñ √amûlµ

Bu hocanın devamlı üzgün olmasına sebep olur. Ne çare bu yükün
sabrı oldu.

740 Berµden dinle kim ehl-i Bedehşân
Çü etmek için İslâm’ı perµşân

Öte taraftan dinle ki Bedehşan ehli
İslam’ı perişan etmek için…

Çerµler cem¡ edip …avim √a…âret
Geliben …ıldılar İslâm’ı πâret

Askerler toplanıp kavme hakarette
bulunarak İslam’ı yağmaladılar.

»arâb eylediler ço… illerini
¢ılır mü™minleriñ âteş yerini

Müminlerin yerini ateşe vererek
birçok illerini yıktılar.

Çü ¡âciz oldu cümle «â§ıla ¡amm
Ederler şey«ten istimdâd ü in¡âm

Bütün halk aciz olarak ortaya çıktığı
için, şeyhten ihsan ve medet isterler.

Gelirler √a≥ret-i şey« «idmetine
Dediler ra√m et A√med ümmetine

Şeyh hazretlerinin hizmetine gelirler. Ahmed’in ümmetine rahmet et
dediler.

745 Bilirsin bize kâfir πâlib oldu
Ki µcâb-ı netµce sâlib oldu

Kâfir bize üstün geldi biliyorsun ki
sonuç itibariyle alıp yok etti.

Çerµ cem¡ eyle …ıl bize delâlet
Ya πâzi yâ bulalım hep şehâdet

Askeri topla bize yol göster. Ya gazi
olalım ya hep birlikte şehitliği bulalım.

Çü seyyidsin bize eyle emµrlik
Gerekmez buncılayın bize dirlik

Seyit olduğun için bize kumandanlık et. Bize böyle dirlik gerekmez.

Ulumuz şey«imizsin eyle himmet
Du¡â …ıl ref¡ ola yâ«ûd bu @ulmet

Büyüğümüz, şeyhimizsin, yardım et.
Ya da dua et, bu karanlık ortadan
kalksın.

Umarız biz …amumız himmetini
Mu√ibbiz uş giyeriz kisvetiñi

Biz hepimiz yardımını umarız. Dost
olduğumuz için kisveni giyeriz.

750 Birin eyle bu iki çarelerden
Dirµπ etme du¡â bµ-çârelerden
Bu resme eylediler câ-be-câ ¡ar≥
◊u≥ûr-ı şey«e …ıldılar ricâ ¡ar≥

Bu iki çareden birini eyle. Çaresizlerden duayı esirgeme.
Bu davranışı yer yer arz eylediler.
Şeyhin huzuruna isteklerini bildirdiler.
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Bu ¡ar≥ı çün işitdi »ˇâce A√med
Ki mü™minler ederler ¡acz-i bµ-√add

Hoca Ahmed bu dileği işittiğinde,
Müminler sayısız acizliklerini söylerler.

Da«ı ◊aydar da hem ma√bûs olupdur Hem Haydar hapsedilmiştir, hem
Ahâlµ bir yaña ¡âciz …alıpdır
de ahali bir yanda aciz kalmıştır.
Hem özü da«ı pµr idi beπâyet
Rükûb ile nüzûle yo… liyâ…at

23a
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Hem kendi de son derece yaşlı idi.
Binek ile inmek uygun düşmezdi.

755 Bir oπlu da«ı yo… kim …ıla yârı
Edeler kâfir ile kâr u zârı

Dostluk edecek bir oğlu daha yok;
kâfir ile kar ve zar etsinler.

Açıp başın eder ◊a……’a niyâzı
Ki ey bµ-çâreleriñ çâre-sâzı

Başını açıp Hakk’a, ey çaresizlerin
çare bulanı! Diye dua eder.

Elin üftâdeleriñ alan Allâh
¢uluna ra√meti ¡âmm olan Allâh

Düşmüşlerin elini alan Allah! Kuluna rahmeti herkese olan Allah!

Emânet √âmili ol Âdem için
Peyemberler imâmı «âtem için

Emanetin taşıyıcısı o Âdem için;
Peygamberler imamı Hz. Muhammed için…

¢amu mürselleriniñ ¡izzetine
Çehâr-yâr-ı güzµniñ √ürmetine

Bütün peygamberlerin şerefine,
dört halifenin hürmetine…

760 O §abrı √a……için ehl-i kesânıñ
»adµce Fâ†ıma »ayrü’n-nisâ’nıñ

Ehlinden kişiler olan o Hatice, Fatıma, Hayrunnisa sabrının hakkı için…

◊asan’dan şol ciğerler pâresiçin
◊üseyn’iñ gül teninin yâresiçin

Şu Hasan’ın ciğer pareleri için, Hüseyin’in gül tenindeki yaralar için…

Mu√ibbânıñ yürekte √a…… başı
¡Alµ Zeyne’l-¡İbâd’ıñ gözü yaşı

Dostlarının yüreğinde başı; İbadet
edenlerin süsü olan Ali, Zeynel Abidin’inin gözü yaşı…

Mu√ammed Bâ…ır ile ~adı… Ca¡fer
Bu küffâre bizi eyle mu@affer

Muhammed Bakır ile Sadık Cafer…
Bu kâfirler karşısında bizi zafer sahibi eyle.

İmâm Kâ@ım Rı≥â için İlâhµ
Bu ¡âciz …ullarıñ sen ol penâhı

Allah’ım! İmam Kazım Rıza için, bu
aciz kullarına sen sığınacak yer ol.

765 Ta…µ’niñ hem Na…µ’niñ sevgisine
Eriştir âb-ı nu§ret yandı sµne
Açıla ¡Askerµ’den fet√e râyet
Mu√ammed Mehdµ √a……ı …ıl hidâyet

Takî ile Nakî’nin sevgisi için, sine
yandı, yardım suyunu eriştir.
Askerî’den fethe bayrak açılsın.
Muhammed Mehdi hakkı için hidayete eriştir.
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‰ahâret √a……ı için «ânedânıñ
Velâyet √a……ı a…†âb-ı cihânıñ

Hanedanın temizlik hakkı için, dünyanın uluları velayet hakkı için…

Mu√ammed ümmetin bµ-kes bıra…ma
Meded bu nâr-ı tµπ-i küfre ya…ma

Muhammed ümmetini kimsesiz bırakma. Medet! Bu kâfir kılıcının
ateşinde yakma.

Erişdir bir emµr ü pâk-nijâdı
Ala küffârdan ol şâh-ı dâdı

Bir emir ve soylu kişi eriştir. O adaletli şah kâfirlerden alsın.

770 Bu veche etdi çün şey« ¡ar≥-ı √âcet
Du¡âsın eyledi Allâh icâbet

Şeyh bu şekilde isteğini bildirdiği
için, Allah onun duasını kabul etti.

O demde ◊âcµ Bektâş √a≥reti uş
Velµlerle ederdi §o√beti uş

İşte o dönemde, Hacı Bektaş hazretleri velilerle sohbet ederdi.

Erişdi »ı≥r aña verdi selâmı
Dedi ey seyyidµ «al…ıñ imâmı

Hızır geldi ona selam verdi. Ey halkın imamı olan seyit, dedi.

O »ˇâce A√med’in feryâdına sen
Eriş al himmetin ol pµriñ a√sen

O Hoca Ahmed’in feryadına sen
eriş, o pirin himmetini güzelce al.

‰uruşup «idmetinde eyle yârı
»alâ§ et küfrden gel ol diyârı

Hizmetinde durup, dostluk et. Gel o
diyarı kâfirden kurtar.

775 Da«ı vardır …atında bil emânet
Edip teslµm vere saña «ilâfet
23b

Onun katında bir de emanet vardır.
Teslim edip sana hilafeti verecek.

İşidip bu kelâmı ◊âcµ Bektâş
Oluban ◊a≥ret-i »ı≥r ile yoldâş

Hacı Bektaş bu sözü işitip, Hızır
hazretleri ile yol arkadaşı olur.

Olurlar sûy-i Türk-istân’a ¡âzim
Gelip dergâhda oldı mülâzım

Türkistan tarafına gitmeye karar verirler. Gelip tekkede mülazım oldu.

Göricek »ˇâce A√med ¡izzet etdi
Ayaπa †urdu πâyet √ürmet etdi

Hoca Ahmed görünce büyüklük etti.
Ayağa kalkıp oldukça saygı gösterdi.

Görünce ◊âcµ Bektâş gül cemâlin
»oş âmedler …ılıp hem §ordu √âlin

Hacı Bektaş’ın gül yüzünü görünce,
hoş geldin deyip, halini de sordu.

780 Dedi mülk issi geldi şükr-i Yezdân
Olur şimdengerü dil şâd u «ândân

Allah’a şükür, mülkün sahibi geldi,
dedi. Bundan sonra gönül sevinçli
ve gülen olur.

Alıp nezdine hem şey« oldu câlis
Oturdu ol iki şem¡-i mecâlis

Şeyh onu da yanına alıp oturdu.
Meclislerin o iki mumu oturdu.

Gelip §ofra yediler çün †a¡âmı
Dedi âmµn du¡âya «â§§ u ¡âmmı

Sofa gelince yiyecekleri yedikleri
için, bütün herkes duaya âmin dedi.
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O demde »ˇâce A√med …aldırıp baş
Dedi işit sözüm yâ ◊âcµ Bektâş

O zamanda Hoca Ahmed başını
kaldırıp, ey Hacı Bektaş! Sözümü
dinle, dedi.

Bu i…lµme seni ◊a…… vâlµ …ıldı
Çü mü™minler beπâyet ¡âciz oldu

Müminler son derece aciz olduğu
için, Allah seni bu ülkeye vali atadı.

785 Himemden per ile bâlı açâsın
Bede«şân illerine dek uçâsın

182

Gayret etmede kol kanat açasın.
Bedehşan illerine kadar uçasın.

Bir oπlum var idi nu†… u nefesden
Meded olmadı aña hµç kesden

Konuşan ve nefes alan bir oğlum vardı. Hiç kimseden ona yardım olmadı.

Yedi yıldır çeker ol √abs ü zencµr
¢abûl et bu kelâma …ılma teşcµr

O zindan ve zinciri yedi yıldır çekiyor. Bu sözü kabul et münakaşa etme.

Yürü himmetiñe oπlumu «â§ et
Tera√√um eyle dutsa…dan «alâ§ et

Yürü gayret edip oğlumu seçkin kıl.
Merhamet edip tutsaklıktan kurtar.

Ahâlµsin ol iliñ edip i√sân
¢amusun eyleyesin ehl-i imân

O diyarın ahalisine ihsanda bulunup, hepsini iman edenlerden eyleyesin.

790 İşidip ◊âcµ Bektâş etdi √ayret
Temevvüc eyledi deryâ-yı πayret

Hacı Bektaş işitip hayret etti. Gayret denizi dalgalandı.

Dedi ◊aydar «alâ§ olmazdan ey şâh
Ki if†âr etmeyeyim şâhid Allâh

Ey şah! Allah şahit ki Haydar kurtulmadan, iftar etmeyeceğim, dedi.

Du¡â eyle varayım ol zemµne
Getirem «al…ını µmân ü dµne

Dua eyle o yere varayım. Halkını
iman ve dine getireyim.

‰uru gelip icâzet aldı ol ân
Girip şâhµn †onuna etdi †ayrân

O zaman gelip icazet aldı. Şahin
donuna girip uçtu.

¢amu erler o dem …ıldı na@arlar
Göre bilmezler ol erden e&erler

Bütün erler o an baktılar. O erden
eser göremezler.

24a 795 Melûl oldu ne kim var anda dervµş
Olur tµr-i √asedle cümle dil-rµş

Orada olan hangi derviş varsa hüzünlendi. Hepsinin kıskançlık oku
ile gönlü yaralı olur.

Dediler eyleriz pµr «idmetini
Bu deñli görmedik biz himmetini

Pirin hizmetini yapıyoruz, bu kadar
yardımı biz görmedik dediler.

Oluruz şa§t ü pencâh sâl derinde
Velµ yo… √üsn-i himmet hµç birinde

Elli ve altmış yıl onun kapısında
oluruz; ancak hiç birinde himmetin
güzeli yok.
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Olurken «idmetinde biz niçe sâl
Bize tercµ√ olur şimdi bir âbdâl

Biz birçok yıl hizmetinde olurken,
şimdi bir derviş bize tercih ediliyor.

Eder mülk §â√ibi diye nevâzi
Da«ı oπlu için …ıldı niyâzı

Mülk sahibi diye, ayrıca oğlu için
dua ettiğinden ona iltifat eder.

800 Bunamışdır …atµ bu şey« şimdi
Kerem gelmez edelim terk imdi

Şimdi bu şeyh kesinlikle bunamıştır.
Hemen terk edelim kerem gelmez.

Gidelim çekdiğimiz hep ¡ademdir
Yeter Bektâş aña pµş-i …ademdir

Gidelim çektiğimiz hep yokluktur.
Bektaş ona yeter, ön ayaktır.

◊ased eylediler Bektâş’a dervµş
Görülmez oldu dergâh içre her iş

Dervişler Bektaş’ı kıskandılar.
Dergâh içinde hiçbir iş görülmez
oldu.

◊aseddir âdeme bir bâr-ı πam-keş
◊aseddir dilleri eden müşevveş

Kıskançlık insana gam çektiren
bir yüktür. Gönülleri karmakarışık
eden kıskançlıktır.

◊ased nâr-ı ca√µmiñ oldu dûdu
Buyurdu el-√asûdü lâ-yesûdü

Kıskançlık cehennem ateşinin dumanı oldu. Hasetçi mutlu olamaz,
buyurdu.

805 Evlâdıñ √âline şey« vâ…ıf oldu
Velµ hµç †ınmadı mestûr …ıldı

Şeyh evladın halini öğrendi. Ancak
hiç aldırış etmedi, konuyu kapattı.

Berµden diñle kim «ünkâr n’eyler
Çü şâhµn oluban pervâz eyler

Öte taraftan hünkârın ne yaptığını
dinle. Şahin gibi olarak uçar.

O şâh-bâz-ı fe≥â-yı lâ-mekânı
Velâyet cevherinin ya¡nµ kânı

O mekânsız evrenin doğanı; yani
velayet cevherinin kaynağı…

Bede«şân iline çün geldi ol er
Velâyetle görür πâr içre ◊aydar

O er kişi, Bedehşan iline geldiğinde,
veliliği ile Haydar’ı mağara içinde
görür.

Derûn-ı πâra girdi gördü anı
Ki …almış bir rama… rû√ revânı

Canının çıkmasına ramak kalmış
iken, mağaranın içine girip onu
gördü.

810 Büşü pür yâre hep §açı tökülmüş
Elif …addi çü dâl olmuş bükülmüş
Yer etmiş gül tenine …ara †aşlar
Gözünden a…ıdır √asretle yaşlar

Kâkülü yara dolu saçı hep dökülmüş. Elif gibi olan boyu dal gibi bükülmüş.
Gül tenine kara taşlar yer etmiş.
Gözünden hasretle yaşlar akıtır.
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Yanaπı gülleri pejmürde olmuş
»azân ermiş çü berg-i şâhi §olmuş

Sonbahar erdiğinde daldaki yaprağın solması gibi, yanağındaki gülleri solmuş.

Tek ü tenhâ eder √üznüyle nâle
Vücûdu ≥a¡fiden dönmüş hilâle

Tek ve yalnız başına hüzünle inler.
Vücudu zayıflıktan hilale dönmüş.

Çü zencµr lâlelerle boynu †aπlı
Selâsille eli ayaπı baπlı

Boynu zincir halkalarından dağlanmış; eli ayağı zincirle bağlı…

815 Tera√√um eyledi «ünkâr ol dem
Hem-ân-dem oldu yine şekl-i âdem

Hünkâr o anda merhamet etti. Hemen yine insan şekline girdi.

Güşâde …ıldı cümle bend ü baπın
»alâ§ etdi eli ile ayaπın

Bütün bağ ve zincirlerini açtı; eli
ile ayağını kurtardı.

Çü sürdü aπzı yârın aña «ünkâr
O bµmâr-ı ≥a¡µfe …ıldı tµmâr

Hünkâr ağzındaki tükürüğü ona sürerek, o zayıf hastanın yara bakımını
yaptı.

Erişdikde anıñ pây u serine
Her a¡≥âsı gelir yine yerine

Onun başı ve ayağına vardığında
her organı yine yerine gelir.

Gözün açıp görür nûr-ı cemâlin
Ki nûruyla bulur «ûrşµd kemâlin

Güneşin olgunluğunu bulduğu yüzünün parlaklığını, gözünü açıp görür.

820 Güneş pâ-bûsuna inse sezâdır
Fedâdır cân aña kim cân-fezâdır

Güneş ayağına inip öpse uygundur.
O can arttırana can fedadır.

Tecellµ eyledi envâr-ı ≠âtı
Elin urduπu yer buldu √ayâtı

Kişiliğinin nurları tecelli etti. Elini
vurduğu yer, hayat buldu.

Da«ı ◊aydar’a verdi yedi «urmâ
Odur dârende-i her pµr ü bürnâ

Haydar’a da hurma verdi, yedi.
Her yaşlı ve gencin gözeteni odur.

Yedi ◊aydar o √urmâyı tamâmı
Dedi sen »ı≥ır mısın ver peyâmı

Haydar o hurmanın tamamını yedi.
Sen Hızır mısın haber ver, dedi.

Hemân dâr-üş-şifâdan çâre geldiñ
»arâbe cismime mi¡mâre geldiñ

Öylece hastaneden çare olarak geldin. Yıkılmış bedenimi inşa etmeye
geldin.

825 Beyân et va§fıñı ey ≠ât-ı sâmµ
Ne ismiyle edipsin irtisâmı
Ki bunda «avf-ı kâfirden …uş uçmaz
Ger olsa ¢âf Sµmurπ’u per açmaz

Ey yüce kişi! Hangi isimle resmedersin? Vasıflarını açıkla.
Ki burada kâfirin korkusundan kuş
uçmaz; eğer Kaf dağındaki Simurg
kuşu olsa kanat açmaz.
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Fedâ olsun saña bu …uşca cânım
Nedir nâmıñ ¡inâyet eyle «ânım

Ey Hükümdarım! İsmin nedir ihsan et. Bu kuş gibi olan canım sana
feda olsun.

Buyurdu ◊âcµ Bektâş baña nâmdır
Da«ı şey«im benim şey«ü’l-enâmdır

Bana isim Hacı Bektaş’tır buyurdu.
Benim şeyhim de insanların şeyhidir.

O şey« kim »ˇâce A√med saña ebdir
Bu sûya gelmeğime ol sebebdir

Bu tarafa gelmeme sebep olan o şeyh
senin baban olan Hoca Ahmed’dir.

830 Baña ol himmetini etdi yârı
Edem hep ehl-i µmân bu diyârı

25a

O bana dostluk ve yardım etti. Bu
diyarı hep iman edenlerden kılayım.

Verem bu √abisten saña rehâ ben
Edem i@hâr niçe kârhâ ben

Ben seni bu hapisten kurtaracağım.
Birçok işi sana göstereceğim.

Gel imdi sen eriş şey«iñ …atına
Ki bizden …ıl niyâzı √a≥retine

Gel şimdi, sen şeyhin katına ulaş ki
bizden efendine dua et.

Dedi ◊aydar ki yo… bende liyâ…at
≤a¡µf-√âl olmuşam bµ-zûr ü †â…at

Haydar, ben de liyakat yok, güçsüz
ve kuvvetsiz, zayıf bir haldeyim, dedi.

Yedi yıldır ki dû-çârım bu bende
Ki ben …ande vü Türk-istân …ande

Bu zincire yedi yıldır bağlanmışım
ki ben neredeyim, Türkistan nerde.

835 Dedi »ünkâr ◊aydar yum gözüñü
»udâ ¡avn ede gör anda özüñü

Hünkâr, Haydar’a gözünü yum, Allah yardım etsin kendini orada gör,
dedi.

¢apayıp gözlerin ol gâh içinde
Açıp gördü özün dergâh içinde

O anda gözlerini kapatıp açtı, kendini dergâhta gördü.

Görüp dervµş eder bir bir işâret
Gelirler şey«e eylerler bişâret

Dervişler onu görüp tek tek işaret
eder; gelirler şeyhe müjde verirler.

İşidip »ˇâce A√med oldu dil-şâd
Dedi ta√…µ… erişti pµr-i irşâd

Hoca Ahmed bunu işitip gönlü sevinçle doldu. Yol gösteren pirin sorgulaması erişti dedi.

Mülâ…µ oldu ◊aydar «ˇâcesine
Ayâπ üzere †urur pençesine

Haydar hocasına kavuşarak, pençesinde ayaküstünde durur.

840 Dedi eylemişim baba günâhı
Ki çekdim bunca √abs sâl ü mâhı
Yedi yıldır ki bu √absi çekerdim
Gözümden eşk-i √asretler tökerdim

Baba, bunca ay ve yıl hapis çektim
ki günah işlemişim dedi.
Bu hapsi yedi yıldır çekerdim ki gözümden hasret gözyaşı dökerdim.
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Selâsil ile a…dâmım mu…ayyed
Aπır zencµrler ile bend idi yed

Ayaklarım zincir ile bağlı, el ağır
zincirlerle bağlı idi.

Çekerdim za√met-i …ayd-ı √absimi
Ki bir dem esmedi râ√at nesµmi

Hapiste tutulmanın eziyetini çekerdim ki sabah rüzgârı bir an olsun
rahat esmedi.

Kemâlin buldu çünkü bende bu derd
Erişdi »ı≥r-§ûret bir civân-merd

Bu dert bende olgunluğunu bulduğu için, Hızır görünümünde bir asil
yetişti.

845 Sürüben aπzı yarın pµr himmet
Pir ağzındaki tükürüğü sürerek yarBu mecrû√ cismim ol dem buldu §ı√√at dım etti. O zaman bu yaralı bedenim sıhhat buldu.
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Çü πâ™ib lo…masından da«ı verdi
Kerâmet sofrasıyla hem †oyurdu

Gaip lokmasından da verdiği gibi,
keramet sofrasıyla da doyurdu.

Dedim sen »ı≥ır mısın yo«sa İlyâs
Ki sûr oldu yüzüñle baña bu yas

Sen Hızır mısın yoksa İlyas mı? Ki bu
yas senin yüzünle bana şenlik oldu.

Dedi Bektâş’ım erler pµriyim
Mürµd-i «â§-ı »ˇâce Yesevµ’yim

Erlerin piri olan Bektaş’ım; Hoca
Yesevî’nin has müridiyim.

Çü himmeti ile sen câna geldim
»alâ§uñ-çün seniñ dermâna geldim

Sen cana yardım için geldim; Senin
kurtuluşun için dermana geldim.

850 Eriş ol ◊a≥rete bizden niyâz et
Görüp dµdârını ibrâz-ı râz et
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O hazrete eriş bizden dua et. Yüzünü görüp sırrını ortaya çıkar.

Dedim πâyet ≥a¡µfem ¡acz ü a√kar
Ere mi Ka¡be’ye mûr-ı mu√a……ar

Oldukça zayıf, aciz ve hakirim; Hor
ve hakir tutulmuş karınca Kâbe’ye
erer mi dedim.

¢apa dedi baña gözleriñi sen
Açıp gördüm özümü bunda a√sen

Bana sen gözlerini kapat dedi. Açtığımda kendimi burada pek güzel
gördüm.

»udâ’ya şükr ü √amd ü bµ-nihâye
≤iyâ-ba«ş oldu ol meh ben Sühâ’ya

Allah’a sonsuz şükür ve hamdler
olsun; o ay ben Süha yıldızına ışık
verdi.

Cihânıñ …u†bu âb-ı rûy-ı sâlik
Odur mi§bâ√-ı râh-ı her mesâlik

Cihanın kutbu, saliklerin yüzü suyu,
her mesleğin yolunun kandili O’dur.

855 Beyân eyledi ◊aydar ol dil-i §âf
Ne vâ…i¡ oldu …ıldı şer√-i ev§âf

Haydar o temiz gönüllünün vasıflarını açıkladı; ne meydana geldiyse
anlattı.
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Bulur bu söz ol ilde iştihârı
O…urlar va§fını leyl ü nehârı

Bu söz o ilde şöhret bulur. Gece
gündüz vasıflarını okurlar.

Eder münkir olan dervµşler i…râr
Olur dillerde med√i cümle tekrâr

İnkârcı olan dervişler kabul ederler; onun övgüsü tekrar gönüllerde
olur.

Bilirler anı kim nesl-i imâmdır
¡Alµ’niñ sırrıdır nûr-ı hümâmdır

Onun imamın soyundan olduğunu
anlarlar; azmin ışığı, Ali’nin sırrıdır.

Çü gerçek erdir »ünkâr ◊âcµ Bektâş
Mu√abbet …ıl göñülden aña …ardaş

Kardaş! Hünkâr Hacı Bektaş gerçek
er olduğundan onu gönülden sev.

860 O sul†ânıñ ola ceddine her™an
Ta√iyyât ü selâm bizden hezârân

Bizden o sultanın atalarına sürekli
binlerce dua ve selam olsun.

O dem kim ◊âcµ Bektâş anda …aldı
Münâcât etdi ◊a……’a secde …ıldı

Hacı Bektaş orada kaldığı zaman,
Allah’a münacat edip, secde etti.

Edip †a¡m ü şarâbdan …albi §âfµ
Çü …ır… gün etdi anda i¡tikâfı

Kırk gün orada ibadete kapandığı
için, kalbi yiyecek ve şaraptan temizledi.

Gece gündüz …ıyâm edip namaza
Eder nâz ü niyâz ol bµ-niyâze

Gece gündüz namaza kıyam edip, o
dua etmeyen, naz ve dua eder.

Dedi rebbisi ey bu ¡âleminiñ
Eyâ nûr-ı semâvât ü zemµniñ

Ey bu âlemin rabbi! Ey yerlerin ve
göklerin nuru! Dedi.

865 Kelâmıñçün ki oldu andan ¡âlem
O kenziçin ki aña ma@har Âdem

Âlem sözün için yaratıldı; Âdem o
hazine için ona mazhar oldu.

Mu√ammed Mu§†afâ ¡azzedir için
Bubekir ¡Ömer ¡O&mân ◊aydar için

Aziz Muhammed Mustafa için; Ebubekir, Osman, Ömer, Haydar (Hz.
Ali) için…

Cevânân-ı behiştiñ ser-firâzı
◊asan ile ◊üseyn’niñ ◊a…-ı râzı

Cennet gençleri arasında müstesna
bir makamda olan, Allah’ın razı olduğu Hasan ile Hüseyin’in…

O ¡arşıñ zµneti rey√ânlar için
Olan mu√ibb-i gerçek cânlar için

O göğün süsü olan reyhanlar için,
gerçek dost olan canlar için…

Niyâzım budur ey nûr-ı me†âli¡
Ki …ır… gün olmaya «ûrşµd †âli¡

Ey doğan parıltı! Duam budur ki
güneş kırk gün doğmasın.

870 N’ola bu …ahr-ı @ulmet sebebine
Geleler cümlesi dµn-i mübµne

Bu karanlığın kederi sebebine hepsi açık olan dine gelse ne olur?

187

S E D AT K A R D A Ş

26a

188

Niyâzın etdi çün Mevlâ’sına ol
Güneş †oπmadı ¡ar≥ı oldu ma…bûl

O Mevla’sına duasını ettiği için;
dileği kabul oldu, güneş doğmadı.

Cihânı †utdu çün @ulmet ser-â-ser
Ki far… olunmaz idi pâ ile ser

Dünyayı baştanbaşa karanlık tuttuğu için; baş ile ayak fark edilmezdi.

Ahâlµ oldu cümle vâle mecnun
Göñüller oldu πu§§a ile pür-«ûn

Halkın hepsi inleyip delirdi. Gönüller kaygıdan kanla doldu.

Bede«şân ehli çün ¡âciz olurlar
¢amu tekfûr √u≥ûruna gelirler

Bedehşanlılar çaresiz oldukları için,
hepsi tekfurun huzuruna gelirler.

875 Eder tekfûra cümle ¡ar≥-ı √âli
Ki √all et bize bu emr-i mu√âli

Hepsi tekfura, bize bu anlamsız
emri çöz, isteğini bildirir.

O dem tekfûr …amu râhiblerini
Getirdi ¡µsevµ ≠âhiblerini

Tekfur o zaman bütün rahiplerini,
Hz. İsa’nın dinine uyanları getirdi.

Dedi sizler …amu dµn ulûsusız
Degil «âlµleri hep †olususız

Siz hepiniz din büyüklerisiniz, boş
değil hep dolusunuz dedi.

Edersiz yüce da¡vâ dµnde ya¡nµ
Gerekdir şimdi ol da¡vâya ma¡nµ

Yani dinde yüce davayı edersiniz.
Şimdi o davaya mana gerektir.

Du¡â ediñ ki güneş †oπa yine
A§âπır ü ekâbir hep sevine

Dua edin ki güneş yine doğsun;
mevkice hem büyük hem de küçük
olanlar sevinsin.

880 Edersiz dinimizde †oπru √a……ız
Neden bu @ulmete biz müsta√a……ız

Doğru olan dinimizde doğrulukla
edersiniz; biz bu karanlığa neden
layığız?

Ediñ bu müşkili siz √all ü âsân
Güneş yüzünü göre yine insân

Bu zorluğu siz kolaylaştırıp çözün.
İnsan yine güneş yüzünü görsün.

Ve-illâ …a†¡ ederim heb başıñız
Ayâ…lar altına …orum leşiñiz

Yoksa hepinizin başını keserim. Leşinizi ayaklar altına koyarım.

Edince çünkü tekfûr böyle fermân
Olurlar cümle ruhbân zâr u giryân

Tekfur böyle ferman ettiği için, bütün rahipler ağlayıp inlerler.

Çü üç biñden ziyâde idi anda
Ser-i ¡aczin …amu …ıldı fikende

Orada üç binden fazla olduğu gibi;
bütün çaresizler başını öne düşürdü.

885 Velµ mü™min idi anda birisi
¢amu râhibleriñ idi re™µsi
‰utardı ma«fµ dµnin müslümânıñ
Gider @âhir gidişince zamânın

Ancak orada birisi mümindi. Bütün
rahiplerin reisiydi.
Müslümanın dinini gizli tutardı.
Zamanla yarışınca açıkça gider.
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Dedi tekfûra işit …ul-ı §âdı…
Neden bu @ulmete oldu… çü lâyı…

Tekfura, ey sadık kul! Bu karanlığa
niçin layık olduk işit, dedi.

O »ˇâce A√med oπlu ◊aydar ol ân
Yedi yıl çekmiş idi √abs-i zindân

O Hoca Ahmed’in oğlu Haydar o
zaman zindanda yedi yıl hapis yatmıştı.

Gelipdir ◊aydar’ı ta«lµ§e bir er
»alâ§ eyledi «oş âsân o server

Haydar’ı kurtarmaya bir er gelmiştir. O ulu kimse güzel ve kolayca
kurtardı.

26b 890 Gidip ◊aydar …alır πâr içre ol mâh
Eder …ır… gün ol er ≠ikr-i illallâh

(O) gidip Haydar o ay mağara içinde kalır. O er kırk gün kelime-i tevhit zikrini eder.

Atıp tµr-i du¡â-yı bir Yâsin
Güneşden eyledi im√â ≥iyâsın

Yasin’den bir dua oku atıp; güneşten ışığını yok etti.

Budur bildiğim uş …ıldım ¡ayânı
Budur bu @ulmetiñ a§l-ı beyânı

Bildiğim budur işte açıklamasını
yaptım. Bu karanlığın açıklamasının aslı budur.

Bu sözü çünkü ol tekfûr işitdi
Ba…ıp ruhbânlarına emr etdi

Tekfur bu sözü işitince, rahiplerine
bakıp emretti.

Dedi ediñ yürü bu si√r-i bâ†ıl
Ola tâ kim revâc kâr-ı ¡â†ıl

Yürüyün, boş işlere rağbet oluncaya kadar, bu batıl sihri yapın, dedi.

895 Çekersiz bunca dem dµn πayretini
Ediñ bâ†ıl bu si√riñ @ulmetini

Bunca zaman din gayreti çekersiniz; bu sihrin karanlığını asılsız
geçersiz kılın.

Ya anı geçiriñ bu mâcerâdan
Ve-illâ …aldıram sizi aradan

Ya onu bu maceradan geçirin, yoksa sizi aradan kaldırırım.

Ma…âle eyler iken böyle anlar
Dediler şâha mµr ü pehlevânlar

Onlar böyle söz ederken, pehlivan
ve beyler şaha dediler.

Eyâ şâh biz …amumuz tµπ-zendir
Heme …al¡a-güşâ vü §aff-şikendir

Ey şah! Biz hepimiz iyi kılıç kullananız; bütün kaleleri zapt eden ve
düşman saflarını yaranız.

Bu râhiblere …ılma sen ¡itâbı
O şa«§a verelim biz pµç ü tâbı

Sen bu rahipleri azarlama; biz o
şahsa sıkıntı verelim.

900 N’ola bir kişi kim se√√âr ola ol
Cezâsın lâ-cerem bizden bula ol

Bir kimse sihirbaz olmuşsa ne olmuş; o şüphesiz bizden cezasını bulur.
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Görüp Tekfûr ma¡…ûl derdi leşker
Hem-ân-dem √â≥ır oldu elli biñ er

Tekfur bunu makul görüp askere
dedi. Hemen elli bin er hazır oldu.

¢amu ruhbânları …ıldı mu…addem
Gelirler nezd-i πâra cümle ol dem

Bütün papazları ön saflara koyarak, o zaman hepsi mağaranın yakınına gelirler.

Görür Bektâş kâfir i≠dihâmın
»udâdan istedi bu veche kâmin

Bektaş kâfir kalabalığını görür;
Allah’tan bu şekilde gizlenmeyi istedi.

Dedi ey …âdir ü perverd-gârım
Perµşân eyleme lu†f eyle kârım

Ey kudret sahibi ve rızıklandırıcı
Allah’ım! İşimi perişan etme, lütufta bulun, dedi.

905 Mu√ammed hem Mu√ammed âli şâhım Muhammed ve Muhammed’in soyu
Kerâmetleri için ol penâhım
benim şahımdır. Kerametleri için
sığınma yerim ol.

190

27a

347

»udâyâ ol benim bu dem mu¡µnem
Keremden eyle bir ejder √a§µnem

Ey Allah’ım! Bu zamanda bana
yardımcı ol. Bir ejderhayı keremden dayanağım eyle.

Ta≥arru¡dan henüz etmeden epsem
O dem irişdi bir mâr-ı mücessem

Tazarrudan susmadan henüz, o
anda cisimleşmiş bir yılan erişti.

Defµn-i cism idi ol nûr-ı Bârµ
Nigeh-bân etdiler ol gence mârı

O Allah’ın nuru cismin defnedilmesi
idi. O hazineye yılanı bekçi ettiler.

O mârıñ var idi hem yedi başı
Şürûrundan anıñ πâfil me-bâşi

O yılanın yedi de başı vardı; onun
kötülüklerinden gafil olma.

910 Alır çevresine πârı tamâmet
Çı…ar aπzından âteşler beπâyet

Mağaranın tamamını çevresine
alır. Ağzından pek çok ateşler çıkar.

Görür kâfirler ol mâr-ı mühibi
O kehfiñ olmadı biri …arµbi

Kâfirler o korkunç yılanı görür. O
mağaraya biri yaklaşamadı.

Dediler √a……ına ¡µsâ ibn-i Meryem347
Ki mürde cismi i√yâ …ıldı ol dem

Zamanında ölmüş bedene hayat veren Meryem oğlu İsa hakkı için, dediler.

Bu kişi gerçek er se√√âr degildir
Geliñ baş indirelim ¡âr degildir

Bu kişi gerçek erdir, sihirbaz değildir.
Gelin baş indirelim, ayıp değildir.

Edip µmân bulalım yâ ¡ilâcı
Verelim biz aña yâ-«ûd «arâcı

Ya iman edip ilacı bulalım; ya da
biz ona haracı verelim.

Bu mısra vezin açısından kusurludur.
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915 Eder ruhbâna şâh «ışm ü sitµzi
Dedi tµπden geçirem cümle sizi

Şah rahiplere öfkelenerek kavga
eder. Sizin hepinizi kılıçtan geçireceğim, dedi.

Geliñ bu si√re sizler çâre ediñ
Vücûdun cümle pâre pâre ediñ

Sizler gelin bu sihre çare bulun; onun
vücudunun hepsini parça parça edin.

Dediler edemeziz biz aña ses
Gerek ba«ş et gerekse cümlemiz kes

İster bağışla ister hepimizi kes; biz
ona ses edemeyiz, dediler.

Aña †a¡n eylemek yüzler …arası
Cihânıñ …u†bu yo… çün ü çirâsı

Onu ayıplamak yüzler karası… Cihanın merkezinin nasıl ve niçini yok.

Görür ruhbânıñ ¡aczin anda Tekfûr
¢amusun …ıldı anıñ «ˇâr u menfûr

Tekfur orada rahiplerin çaresizliğini görür; onların hepsini iğrenç ve
adi kıldı.

920 Dedi dµn ulusu geçerdiñiz hep
¢ılıp bµ-hûde da¡vâ rûz ile şeb

Gece gündüz boşuna dava edip,
hep din büyüğü geçinirdiniz.

Çalıp her günde nâ…ûs-ı kilµsâ
Budur der idiñiz siz …ul-ı ¡µsâ

Her gün kilisenin çanını çalıp, siz
İsa kulları budur derdiniz.

Bugün ki geldi Türk’üñ sâ√iridir
Ki sihr-i Sâmirµ’niñ mâhiridir

Bugün gelen, Samirî’nin sihrine
mahir, Türk’ün sihirbazıdır.

Hemân ¡âciz …alıp i…râr edersiz
‰arµ…-i sâlikµ olup gidersiz

Öylece aciz kalıp kabul edersiniz;
bir yola giren olup gidersiniz.

Olaydıñız egerçi †oπru dil siz
Niçin olaydıñız bu işte ¡âciz

Eğer siz doğru gönüllü olsaydınız,
bu işte niçin aciz olaydınız.

925 Bugün âgâh oldum ben mu√a……a…
Ki İslâm dµnidir gerçek ü §ada…

Ben bugün gerçekten haberdar oldum ki gerçek ve doğru olan İslam
dinidir.

Gelin isteyelim andan amân biz
Girelim dµne görmeden yaman biz

Gelin biz ondan bağışlama isteyelim.
Biz kötülük görmeden dine girelim.

Çü müşkil işleri âsân eder er
Yâvuzlu… edene i√sân eder er

Er, zor işleri kolaylaştırdığı gibi,
kötülük edene ihsan eder.

Bu sözü dedi Tekfûr atdan indi
Erenlerden yaña baş açdı döndü

Tekfur bu sözü deyip attan indi;
Erenlerden yana baş açıp döndü.

Gelir Tekfûr ardınca ne kim var
O πâra geldiler bir mµl mi…dâr

Her kim varsa tekfur ardınca gelir;
bir mil kadar o mağaraya geldiler.
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930 ¢amusu zâr u efπân etdi feryâd
Kerem lu†f eyle bize dediler dâd
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Hepsi inleyip figan ve feryat etti;
Bize adalet lütfet dediler.

¢u§ûr lev√inden üş √akk-ı «a†â …ıl
»a†â …ıldı…sa sen lu†f u ¡a†â …ıl

Şimdi kusur levhasından hatayı
kazı; hata kıldıksa sen lütufta bulun
ve bağışla.

»a†â etmek …uluñ işi her ezmân
Erenler lu†funa yo… √add ü pâyân

Her zaman kulun işi hata etmektir.
Erenlerin lütfuna sınır yoktur.

Bu zârı gördü √a≥ret …ıldı in§âf
¢i cümle küfr ü şirkden oldular §âf

Bu inlemeyi gören hazret, küfür ve
şirkten yana taraf olanların hepsine insaf kıldı.

Dedi ediñ güzµde i«tiyârı
Ki gelsin nezdime bir ba«tiyârı

Beğenilmiş seçimi yapın dedi. Mutlu mesut biriniz yanıma gelsin.

935 İşitdi çünkü Tekfûr …avl-i şâhı
O mü™min râhibe dedi kemâ-hi

Tekfur şahın sözünü işittiği için; O
iman sahibi rahibe olduğu gibi dedi.

Teveccüh …ıldı ruhbân πâra gitdi
Kenâr-ı kehfe dek erişdi yetdi

Rahip teveccüh edip mağaraya gitti; Mağaranın kenarına kadar erişti, yetişti.

Velµ ol mârdan …ıldı hirâsı
Ki cür™et …almadı πâra iresi

Ancak o yılandan korktu ki mağaraya ermeye cesareti kalmadı.

O dem emr oldu ol mâr-ı yegâne
O yerden gitdi bir özge mekâna

O biricik yılana o anda emir verildi. O yerden başka bir yere gitti.

İçeri girdi râhip gördü yüzün
Çü sürdü pâyine yüzüyle gözün

Rahip içeri girip yüzünü gördü. Yüzüyle gözünü onun ayağına sürdüğü gibi…

940 Dedi ◊a… bir …amu fermân-berµdir
Mu√ammed sevgili peyπamberidir

Allah bir, herkes fermana uyandır;
Hz. Muhammed onun sevgili peygamberidir, dedi.

Ben altı yıldır işbu dµne girdim
Şükr dµdârına sen şâhıñ erdim

Ben işte bu dine altı yıldır girdim;
Şükürler olsun, sen şahın yüzüne
erdim.

Ederdim †â¡ati «alvette gece
¡İbâdâtımı ma«lû…dan «afµce

İbadetimi gece tenhada insanlardan gizlice yapardım.

Pes in§âf eyledi …avm-i Bede«şân
Kerem …ıl getireler cümle µmân

Artık Bedehşan kavmi insaf eyledi.
Lütufta bulun hepsi imana gelsin.
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Buyurdu gönderip ol ◊a……-şinâsı
Ki tekfûr ede da¡vet dµne nâsı
945 Reh-i İslâm’a gide ¡âmm u «â§§ı
Bula ejderle dûza«dan «alâ§ı

28a

O hakkı tanıyanı gönderip buyurdu
ki Tekfur insanları dine davet etsin.
Herkes İslam yolundan gitsin; Ejder ile ateşten kurtuluşu bulsun.

Ve-illâ eylerim bâ-cümle ihlâk
Ederim şerlerinden bir yüzün pâk

Yoksa hepsini yok ederim; Kötülüklerinden bir yüzlerini günahsız
ederim.

Gelir tekfura râhib ol-zemânı
Ne kim emr etdi »ünkâr dedi anı

Rahip o zaman tekfura gelir.
Hünkâr ne emrettiyse onu dedi.

İşidip bu ma…âlâtı …amu mµr
Dediler emridir emrâ≥a ta¡mµr

Bütün beyler bu sözleri işitip, onun
hastalıkları düzelten emridir dediler.

Egerçi †utmayavuz emri cümle
Eder bu ejdehâ bµ-şübhe √amle

Eğer bu emrin tamamen tutmazsak,
bu ejderha şüphesiz saldırır.

950 »alâ§ olmaya ejderden birimiz
¢omaya yeryüzünde hµç dirimiz

Birimiz ejderden kurtulamayacak.
Yeryüzünde hiç dirimizi bırakmayacak.

Oñulmaz πayriden bu yâre anca…
Aña fermân-ber olma… çâre anca…

Bu yara başka türlü iyileşmez. Tek
çare onun emrini yerine getirmektir.

Dediler râ≥ıyız bâ-şar†-ı ma†bû¡
Ki @ulmet ola bizden tâki merfû¡

Yazılı şart ile razıyız; yeter ki karanlık bizden kaldırılsın dediler.

Gelirler cümle πâre ehl-i ta…lµd
Şehâdet eylediler ◊a……’ı tev√µd

Dinin gereklerini taklit ederek yapanların hepsi mağaraya gelirler;
Allah’ın birliğine şehadet ettiler.

O dem kân-ı velâyet «urrem oldu
Güneş †oπdu cihân nûruyla †oldu

O zaman velayetin kaynağı şen
oldu. Güneş doğdu, dünya onun nuruyla doldu.

955 Gider çün küfr ü @ulmet bu belµden
Du¡â-yı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den

Hacı Bektaş-ı Veli’nin duası sonucu,
dinsizlik ve karanlık bu beladan gider.

Görür işbu kerâmâtı çü Tekfûr
Güneş yüzüyle …ıldı ¡âlemi nûr

Tekfur işte bu kerameti gördüğü
için, güneş yüzüyle âlemi aydınlattı.

Eder »ünkâr’a mu√kem i¡ti…âdı
O kim ¡â…ıl bıra…dılar ¡inâdı

İnadı bırakan akıllı kimseler,
Hünkâra sağlam bir şekilde bağlanırlar.
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O kim câhildir oldu yine kâfir
Dediler ol veliyyullâh sâ√ir

Cahil olanlar yine kâfir olup,
Allah’ın sevgili kuluna sihirbaz dediler.

Ki bir si√r ile ol götürdü ejder
Güneşden aldı si√ri nûruyla fer

Ki bir sihirle o ejderi götürdü; onun
sihrinin nuruyla güneşten ışık aldı.

960 Çü tekfûr gördü mürted oldu cühhâl
◊u≥ûr-ı pµre irsâl etti ço… mâl

Tekfur cahillerin dinden döndüğünü görünce pirin huzuruna çokça
mallar gönderdi.

Dedi olmuştur ek&er «al… mürted
≤alâlâtµ vü küfrµ oldu müşted

Halk çoğunlukla dinden dönmüştür.
Doğru yoldan sapma ve dinsizlik
şiddetlendi, dedi.

Bu mâlı cümle alsın ¡avdet etsin
Ne lâzımdır özüne za√met etsin

Bu malı hepsi alsın geri dönsün.
Kendine eziyet etmeye ne gerek var.

Alıp ol mâlı çünkim geldi «uddâm
Ederler √a≥retine anı i¡lâm

Hizmetçiler o malı alıp geldiği için
efendilerine onu bildirirler.

¢abûl etmedi ol mâlı erenler
»aber gönderdi pes tekfûra ol er

Erenler o malı kabul etmedi; sonra
o er tekfura haber gönderdi.

965 Dedi …a†¡ eylemesin bârânı Allâh
¢amusun eyleye √ayrânı Allâh

Allah yağmuru kesmesin; hepsini
şaşırmışlardan eylesin, dedi.

Mu√a……a… bitmeye ar≥ üzere dâne
»alâyı… nâr-ı …a√†a cümle yana

Şüphesiz toprak üzerine tohum yeşermez. İnsanların hepsi kıtlık ateşinde yansın.

Çemenden olmaya revna… zemµne
Gele tâ cümlesi dµn-i mübµne

Hepsi açık olan dine gelene kadar,
çemenden yeryüzüne güzellik olmasın.

Gelir tekfûra çünkim ol neferler
Dediler nu†…-ı »ünkâr’dan «aberler

O askerler tekfura geldiklerinde,
hünkârın konuşmasından bilgiler
dediler.

Bu √âliyle geçer bir nµçe eyyâm
Bu şekilde birçok zaman geçer;
Çü olmaz «al…a √a…dan ra√met in¡âm Allah’tan halka ihsan bağışlanmaz.
970 Bede«şân ehli bu …a√† ü πalâdan
¢atı ¡âciz olurlar bu belâdan
Olurlar çünkü …avm-i münkir ¡âciz
Dediler şâha ¡a§iyân eyledik biz

Bedehşan halkı bu kıtlık ve pahalılık belasından çok aciz olurlar.
İnkârcı kavim aciz olunca, şaha biz
asilik ettik, dediler.
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Erenlerden dµlek …ıl bizi yine
Gelelim cümlemiz İslâm ü dµne

Erenlerden bizim için istekte bulun.
Yine hepimiz İslam dinine gelelim.

Görür Tekfûr anlardan recâ™ı
Ederler yine pµrden ilticâ™ı

Tekfur onlarda ümidi görür; yine
pire sığınırlar.

O mü™min râhibi eyledi i√≥âr
Adı ¡Â§ım idi anın dedi var

Adı Asım olan o mümin rahibi hazırlayıp, var git dedi.

975 Erenler ¡afv ede cürm ü günâhı
Erişdi πâyete bu zâr ü âhı

Erenler suç ve günahı affetsin; bu
ah ve inleme nihayete erişti.

Niyâzı rûyun ¡Â§ım geldi süre
Nedir a√vâli ¡ar≥ etdi √u≥ûra

Asım yalvaran yüzünü sürmeye geldi. Durumun ne olduğunu huzura
bildirdi.

Buyurdu ¡Â§ım’a ol demde »ünkâr
Ki µmân ede gelip cümle tekrâr

Hünkâr o anda Asım’a hepsinin yeniden gelip iman etmelerini buyurdu.

Bulalar tâki bu √âlden rehâyµ
¢oyâlar bµ-hûde bu vây ü hâyi

Bu durumdan kurtuluşu bulana
dek, bu faydasız vay ve eyvahları
bıraksınlar.

Dönüp tekfûra yine geldi ¡Â§ım
Dedi sebeb bu …a√†a küfr-i â&im

Asım dönüp yine tekfura geldi; Bu
kıtlığa sebep günahkârların dinsizliği, dedi.

980 Ger istiπfâr edip tevbe …ılalar
»udâdan ra√met ü dâne bulalar

Eğer pişman olup tövbe ederlerse,
Allah’tan bağışlanma ve tohumu
bulurlar.

¢amu râ≥ı olup ¡Â§ım’la gitdi
Erenler olduπu ol πâra yetdi

Hepsi razı olup Asım ile gitti; erenlerin olduğu o mağaraya yetişti.

Dediler yüz yere urup emânı
Ki §a…la biz ≥a¡µf ü nâ-tüvânµ

Biz zayıf ve kuvvetsizleri sakla deyip, yüzlerini yere vurup bağışlanma dilediler.

Egerçi biz gedâ vü pür-günâhız
Ümµd-vâr-ı Kerµm ü pâdişâhız

Her ne kadar yoksul ve günahkâr
olsak da, kerem sahibi olan Allah
ve padişahtan ümitliyiz.

Dediler √âlimiz şâhım perµşân
Ki ra√m et …ıl bize tecdµd-i imân

Ey şahım! Halimiz perişan, bizi bağışla ve bize imanı yenile, dediler.

29a 985 ¢amusu şirkden çün oldular pâk
◊ayât-ı tâzeye erdi yine «âk

Hepsi şirkten arındığı için; toprak
yine taze bir hayata erdi.
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»udâ’dan ra√met erdi yaπdı yaπmur
Süleymân devletine erdi §an mûr

Allah’tan rahmet erdi. Süleyman’ın
devletine karınca yetişmiş gibi yağmur yağdı.

∏anµmet oldu yine ¡âlem-efrûz
Şitâ-yı …a√† geçdi geldi nevrûz

Cihanı parlatan yine ganimet oldu.
Kıtlık kışı geçti, nevruz geldi.

Çü pür oldu…da yine ba†n-ı câyi¡
Bu nefs-i şom eder µmânı ≥âyi¡

Yine içteki açlık arttığı için, bu
uğursuz nefis imanı kaybeder.

O kim ehl-i ¡inâd münkir idiler
»udâ …udretine sâ√ir dediler

İnkâr edip inatçı olan o kimseler,
Allah’ın kudretine sihirbaz dediler.

990 Velâyet …uvvetiyle bildi Bektâş
Dedi olmasın âteşler ≥iyâ-pâş
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Velilik gücüyle bunu bilen Bektaş,
ateşler ışık vermesin, dedi.

Ki heyzûm olmaya sûzân ü sû«te
‰a¡âm ü nân da«ı olmaya pu«te

Ki odunlar yanıp tutuşmasın; yiyecekler ve ekmek de pişmesin.

Bulunmadı çü …ır… gün ≠erre âteş
Ahalµniñ olur √âli müşevveş

Kırk gün bir zerre ateş bulunmadığı
için, halkın hali karmakarışık olur.

Şeb oldu yanmadı «al…ıñ çerâπı
Görünmez oldu nezdµk ü ırâπı

Akşam olunca halkın çırası yanmadı. Yakın ve uzak görünmez oldu.

Peşµmân oldu münkir işlerine
Bu √âlet geldi çünkim başlarına

Bu durum başlarına geldiği için,
inkârcılar yaptıklarından pişman
oldular.

995 ¢amusu oldu bu √âl üzere tâ™ib
Gelip eyler olar ¡ar≥-ı metâlib

Hepsi bu durum üzerine tövbe etti.
Onlar gelip isteklerini arz ederler.

Dediler lu†f edip ver bize odu
Semâya çı…dı nâsıñ âhı dûdu

Lütfedip bize ateşi ver dediler. İnsanların ahının dumanı gökyüzüne çıktı.

Baπışla cürmümüzü ra√m et ey şâh
Bu bed fi¡limize estaπfirullâh

Ey şah! Rahmet edip, suçumuz bağışla. Bu kötü amelimiz için Allahtan af dileriz.

Tera√√um eyledi »ünkâr nihâyet
Olur âteş yine ◊a…’dan ¡inâyet

Hünkâr sonunda merhamet etti.
Ateş yine Allah’tan ihsan olur.

Bede«şân «al…ı yine mü™min oldu
Felek bir niçe dem imrâr …ıldı

Bedehşan halkı yine mümin oldu.
Zaman bir nice dem geçti.

1000 Yine ba¡≥ıları inkâr ederler
∞alâlet râhına anlar giderler

Bazıları yine inkâr ederler. Onlar
yanlış yola giderler.
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Çü vâ…ıf oldu √âle «ayrü’l-ensâb
Dedi ehl-i Bede«şân görmesin âb

Soyluların en hayırlısı duruma vakıf olduğunda, Bedehşan halkı su
görmesin, dedi.

¢amu çeşmeleri «uşk oldu ol dem
Bilirler √âli çün gördü mu…addem

O zaman bütün çeşmeleri kurudu.
Daha önce gördükleri için durumu
anlarlar.

Yine πâra geliben etdiler zâr
Dediler eyledik biz gerçi bµzâr

Yine mağaraya gelerek inlediler.
Her ne kadar biz rahatsız ettikse
de, dediler.

Egerçi fi¡limiz no…§ân ü kemdir
Saña lâyı… olan ba«ş ü keremdir

Her ne kadar amelimiz eksik ve az
olsa da, sana layık olan bahşetmek
ve ihsan etmektir.

1005 Görüp zârı yine ol lu†f-ı dâ™im
Olardan eyledi ¡afv-ı cerâ™im

O sürekli iyilik eden, yine inlemeyi
görüp, onların suçlarını affetti.

Dedi nerm etmez ◊a…… …alb-i √icârµ
Yürü olsun §ular bi’l-cümle cârµ

Allah taştan kalbi yumuşatmaz.
Yürü suların tamamı aksın, dedi.

Yine mü™min olur pµr ü cevânı
Mürµd olup eder teslim cânı

Genci yaşlısı yine mümin olur; mürit olup canını teslim eder.

Eder bir yıl ¡ibâdet anda «ünkâr
Münâfı…lar eder i≥hâr-ı inkâr

Hünkâr orada bir yıl ibadet eder.
Münafıklar inkârı gösterirler.

Olur ma¡lûm o şâha bu ¡a…µde
Niyâz eyledi Mevlâ-yı mecµde

Bu inanış o şaha malum olur. Şan ve
şöhret sahibi olan Allah’a dua etti.

1010 Dedi yâ Rabb Mu√ammed √ilmi √a……ı Ey Rabbim! Muhammed’in yumu¡Alµ el-Murta≥â’nıñ ¡ilmi √a……ı
şak huyluluğu; Ali el-Murtaza’nın
ilminin hakkı için…
Ebûbekr ü ¡Ömer ¡O&mân emµne
¡İnâyet eyle yâ Rabb ben kemµne

Ey Rabbim! Güvenilir olan Ebubekir, Ömer ve Osman için ben zavallıya yardım eyle.

Da«ı √ürmetine on bir imâmıñ
Velâyet burcuna bedr-i tamâmıñ

Velayet burcuna tamamlanmış dolunayın, On bir imamın da hürmetine…

O şey«im »ˇâce A√med Yesevµ’çün
~ırâ†-ı müsta…µm râh-ı sevµ’çün

O şeyhim olan Hoca Ahmed Yesevî
için; Doğru yol olan muhabbet yolu
için…

Ede münkirleri bu ejder ihlâk
¢ıra kâfirleri bâ-cest ü çâlâk

Bu ejder inkâr edenleri yok etsin.
Kâfirleri çabuk ve seri bir şekilde
ortadan kaldırsın.
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1015 Hem-ân-dem ejdehâ ol dem yürüdü
Gören kâfirleriñ yaπı eridi

Hemen o anda Ejderha yürüdü.
Gören kâfirler tedirgin oldu.

Ediben şehre ejder pµç ü tâbı
Niçe yerlere irgürdü «arâbı

Ejder şehre sıkıntı vererek, birçok
yere yıkım ulaştırdı.

Münâfı… zümresi hep †u¡me oldu
Kefenler †a…dı bâ…µ πâra geldi

Münafık zümresinin tamamı bir
lokma oldu. Geriye kalanlar kefenler giyip mağaraya geldi.

Niyâz ile urup †opraπa yüzler
Dedi lu†f et biz etdik yavuzlar

Dua ile toprağa yüzlerini vurarak,
biz kötülükler ettik, yardım et, dediler.

Meded ey evliyânıñ reh-nümâsı
Hidâyet na«liniñ neşv ü nemâsı

Ey evliyanın yol göstereni! Kurtuluş fidanını büyüteni! Yardım et!

1020 Urun merhem cehâlet yâresine
Mürüvvet …alma yozlar …âresine

Cahillik yarasına merhem vurun.
Adilerin karasına insaniyet kalmasın.

Eder ri……at erenler ser-firâzı
Cenâb-ı ◊a……’a eyledi niyâzı

Erenlerin üstün olanı, merhamet
ederek, Cenab-ı Hakk’a dua etti.

Dedi lu†f et ¡a†â-yı bµ-bahâdan
»alâ§ ola «alâyı… ejdehâdan

Paha biçilemeyecek kadar değerli
bahşişten lütfet. İnsanlar ejderhadan kurtulsun, dedi.

Kerµmsin ni¡metiñ tâmdır Kerµmâ
Ey kerem sahibi olan Allah! YüRa√µmsin ra√metiñ ¡âmmdır Ra√µmâ cesin nimetlerin tamdır. Ey merhametli olan Allah! Esirgeyensin,
rahmetin herkesedir.
Çü fâriπ oldu »ünkâr bu du¡âdan
ªuhûr etdi se√âb ol dem hevâdan
1025 Ferişteler inip †utdu o mârı
Yaπardı yaπmur ol dem bµ-şümârı

Hünkâr bu duadan çekildiğinde, o
anda havada bulut ortaya çıktı.
Melekler inip o yılanı tuttu. O zaman çok yağmur yağıyordu.

Çü girmiş idi mâr anda ma§âfa
Melekler anı atdı kûh-ı ¢âf’a

Yılan orada savaşa girdiği için,
Melekler onu Kaf dağına attı.

Görürler bu kerâmâtı «alâyı…
Dediler kim saña inkâr ne lâyı…

İnsanlar bu kerametleri görürler.
Sana inkâr layık değildir dediler.

¢u§ûrlar ço… olur afv et …ulunda
Fedâ olsun bu cism ü cân yoluñda

Kullarında kusur çok olur affet. Bu cisim ve can senin yolunda feda olsun.

Dedi Tekfûr bu ta«tı saña verdim
¢ul olup sen şehe «idmetde †urdum

Tekfur, bu tahtı sana verdim; sen
şaha kul olup hizmette durdum dedi.
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1030 Dedi »ünkâr bize bu câh gerekmez
Yine sen ol yerinde şâh gerekmez
Niçe gün …aldı anda şâh-ı pµrân
Ki ta¡lµm eyledi erkân ü µmân

Pirlerin şahı, birçok gün iman ve
esaslarını öğretmek için orada kaldı.

Eder gitmek o şehrâh-ı me†âlib
Dedi bulur olanlar bizi †âlib

O istenilen yolda gider; talep edenler bizi bulur dedi.

Buyurdu sâlikiñ câ-yı penâhı
‰uraπım »ˇâce A√med «ân-…âhı

Salikin sığınma yeri olan Hoca Ahmed tekkesi durağımdır, buyurdu.

‰ururlardı …amu pµr ü cüvân er
Çı…ıp »ünkâr oldu bir kebûter

Bütün genç ve yaşlı erler dururdu.
Hünkâr çıkıp bir güvercin oldu.

1035 Vedâ¡ etmişdi uçdu mürπ-i lâhût
Bu √âle oldular ma«lû… mebhût

30b

Hünkâr bize bu yer gerekmez, yine
senin o yerinde şah gerekmez dedi.

İlahi kuş veda edip uçmuştu. İnsanlar bu duruma şaşırdılar.

Kerâmât-ı velµdir oldu i…râr
Velâyât-ı ¡Alµ’dir âl-i ebrâr

Veli kerametlerindendir diye itiraf ettiler. Hayır sahiplerinin soyu
Ali’nin velayetidir.

Erenler va§fına yo… √add u πâyet
Ki emvâc-ı yem-i …udret nihâyet

Erenlerin vasfına son ve kudret, denizinin dalgasına nihayet yoktur.

¢amu bir mihr-≠âtıñ enveridir
Ki fa¡âl ü mürµdiñ ma@harıdır

Hepsi, çalışan müritlerin nail olduğu, Güneş yaradılışlı bir zatın nurlarıdır.

Diler işler geçer √ükmü türâba
Dilerse ¡âlemi derer «arâbe

Dilerse hükmü toprağa işler geçer,
dilerse âlemi harabeye çevirir.

1040 Cihânıñ pâyidârıdır erenler
Felek devr-i medârıdır erenler

Erenler cihanın sabitliği, feleğin
devrine sebeptir.

◊arµm-i √a≥rete anlar mu…arreb
Nedµm-i «â§ıdır bel vâ§ıl-ı Rabb

Hazretin haremine yaklaşmış olan
onlar seçkin dostlardır, belki de
Allah’a ulaşmışlardır.

Ederler ¡âlemine ket-«udâlı…
Bu va√det menzili olmaz cüdâlı…

Onun âlemine kâhyalık ederler. Bu
vahdet menzilinden ayrılmak olmaz.

¢arışıp …a†re-i çeşm ile nehre
Bu vechiyle ererse …a†re ba√re

Gözyaşı damlası ile nehre karışıp,
bu şekilde damla denize ererse…

Olunca gül ile memzûc bir cüz™
Edebilir mi cüz™ gülden temeyyüz

Bir cüz gül ile karışırsa (hat edilirse), cüz gülden sıyrılabilir mi?
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1045 Dilâ «âk derin eyle ziyâret
Erenler bâbıdır bâb-ı hidâyet
Yürü git râhına geldikçe elden
Bıra…ma va§fını bir ân dilden

Ey gönül! Dünya kapısını ziyaret eyle.
Kurtuluş kapısı erenlerin kapısıdır.
Elinden geldiğince yolunda yürü, git;
bir an olsun gönülden sıfatlarını ayrı
tutma.

Der-Sitâyiş-i Cenâb-ı Velâyet-Me™âb ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Velayet Kaynağı Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.) Hazretlerinin Övgüsü’ne Dair)
Tercµ¡-i Bend 1
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün
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I
Musa««ar etdi √ükmü şeş-cihâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Yazılmış dest-i …udretle berâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Yed-i …ab≥ına vermiş mümkünâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Degil ≠µ-rû√ da«ı her câmidâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
◊a…âyı… sırrını kâşif nikâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Gelip √all etdi nu†…u müşkilâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Egerçi dâr-ı süflµde §ıfâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Müzeyyen-kerde-i ¡arşdır &ebâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Serµrµdir ma…âm-ı ¡âliyâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Hidâyettir sebeb bu sâfilâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür fey≥-i ≠âtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Güşâde cümleye bâb-ı necâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ

II
◊a…µ…at-bµn olup gör yücedir ¡arşdan anıñ şânı
Velâyet perteviniñ çâkeri mihr-i dıra«şânı
~abâdır her se√er anıñ ser-i kûy-ı perµşânı
Felek her §ub√ encümle o şâhıñdır dürr-efşânı
Anıñ deryâ-yı ¡aş…ı verdi eb√âr içre cûşânı
Sipihr-i nüh-revâ… ¡aş… ile etmekde «urûşânı
Ni@âm ü inti@âma …odu ¡âlem içre kâşânı
Selâ†µn-i cihân pâ-bûsuna bas† etdi pµşânı
Bisâ†-ı ar≥ hidâyet sofrasıdır fey≥-ba«şânı
Çü «ˇân-ı fey≥i ile †oyladı ehl-i Bede«şân’ı
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür fey≥-i ≠âtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Güşâde cümleye bâb-ı necâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ

Hacı Bektaş’ın hükmü dünyayı
ele geçirdi; rütbesi kudret eliyle
yazılmış. Olabilir şeyleri, sadece canlıları değil her cansızı da
onun eline vermiş. Onun, insanların sırrını keşfeden nükteleri
ve konuşması gelip güçlükleri
çözdü. Her ne kadar onun sıfatı
en aşağı yerde olsa da yerinde
durması göğü süsler. Yüceliğinin makamı olan tahtının alçak
oluşuna sebep hidayettir. Onun
herkese kurtuluş kapısını açan
ilmi parça ve bütünü kuşatandır.
Gerçeği gören olup, onun şanı
gökten yücedir. Velayet ışığının
kölesi, parlak güneştir. Onun
perişan köyü başında her seher
saba rüzgârıdır. Felek her sabah
o şaha yıldızlarla inci serper.
Onun aşkının denizi, denizlerdeki taşmayı verdi. Dokuz katlı gök
aşkla coşar. Dünyadaki köşklere
düzen ve tertibi koydu. Cihanın
sultanı ilk önce ayak öpücüsüne
açıkladı. Bedehşan halkına bereketli yemeklerle ziyafet verdiği
gibi yeşilliğe bereket veren hidayet sofrasıdır. Onun herkese
kurtuluş kapısını açan ilmi parça ve bütünü kuşatandır.
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III
◊arµm-i …âbe …avseyn’iñ mükerrem ma√remidir ol
Serµr-i lµ-ma¡allâh’ıñ349 mu¡azzez bir cemµdir ol
31a Nefes-zen lev-küşifden hem selûnµ hemdemidir ol
‰abµb-i dâr-ı va√detden gelir şâfµ emµdir ol
Cehâlet mürdesin i√yâ eden »ı≥r-ı femµdir ol
Ki nef«-i Rû√-ı ¢udsµden gelen mu¡ciz-demidir ol
Çü mevc-i ba√r-i ra√met şübhesiz himmet yemidir ol
Siyâdet zübdesi «al…ıñ güzµde ekremidir ol
Heme pµrân-ı râhıñ fi’l-merâtib a…demidir ol
¢ulûb-ı sâlikµniñ va§f-ı ≠âtı merhemidir ol
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür fey≥-i ≠âtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Güşâde cümleye bâb-ı necâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
348

O kabe kavseyn makamının kerem sahibi sırdaşıdır. O Allah
ile beraber olmanın tahtının
aziz şahıdır. O Lev-küşifden ile
selûnî konuşmalarının sıkı fıkı
arkadaşıdır. O Cehalet ölüsünü
canlandıran Hızır’ın ağzıdır
ki kutsal ruhun üflenmesinden
gelen mucize nefesidir. Rahmet
denizinin şüphesiz himmet denizidir. O Seyitliğin en iyi parçası halkın gözdesi kerem sahibidir. O yoldaki pirlerin hepsi
mertebelerdeki ilkidir. Kendisinin sıfatları salikinin kalplerine merhemdir. Onun herkese
kurtuluş kapısını açan ilmi parça ve bütünü kuşatandır.

IV
Mu√ammed nûrı ile dest-i pâki pür-≥iyâ geldi
Yed-i bey≥âda §â√ib-‰ûr ile ol âşinâ geldi
Eger Mûsâ’ya ‰ûr’da Len-terânµ’yle350 nidâ geldi1
¢abûlümdür §alâtıñ dedi yâ Bektâş §adâ geldi
¡A§â-yı ◊a≥ret-i Mûsâ egerçi ejdehâ geldi
¢amu eşcâr u a√câr emr-i pµre cân-fedâ geldi
Çü teşrµfinde Rûm’ı ¡acz ile hep evliyâ geldi
Der-i devletine ermeklik için câ-be-câ geldi
¡Uyûn-ı kâ™inâta «âk-i pâyi tûtiyâ geldi
»ulâ§a ra√met-i ◊a……’dan bize »ünkâr ¡a†â geldi
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür fey≥-i ≠âtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Güşâde cümleye bâb-ı necâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ

348
349
350

Bkz. İktibaslar, Nu: 2.
Bkz. İktibaslar, Nu: 6.
Bkz. İktibaslar, Nu: 1.

Muhammed’in nuru ile parlak
eline ışık doldu. Hz. Musa o en
parlak elinde dağın sahibi ile
tanıştı. Eğer Musa’ya Tur dağında Beni asla göremezsin ile
seslenildiyse, ey Bektaş! Duan
kabulümdür dedi, ses geldi.
Hz. Musa’nın asası ejderha olduysa da, Bütün ağaç ve taşlar
pirin emrine canını feda etti.
Rum’a çaresiz teşrif ettiğinde,
devletinin kapısına ermek için
yer yer, hep evliya geldi. Ayağının toprağı kâinatın gözlerine
sürme oldu. Kısacası Allah’ın
rahmetinden bize, Hünkâr bağış geldi. Onun herkese kurtuluş kapısını açan ilmi parça ve
bütünü kuşatandır.
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V
¡Aceb mi kµmyâ-yı nu†…u tµre «âki zer etse
Degil emr-i mu√âl ev§âfını «ayrü’l-beşer etse
Nebµniñ nûruna ma@har cenâb-ı ◊a… bir er etse
Ba¡µd mi i¡tibâr pâyı ¡arştan ger gü≠er etse
Burâ…-ı fey≥i merkûb ¡avn-i ◊a……’ı bâl u per etse
Erer mi¡râc-ı ≠âta esbini ol kim √acer etse
»azân-ı nefsi merfû¡ ¡aş… bahârın zµb ü fer etse
Verir e&mâr-ı kâmın na«l-i ≠âtı berg ü ber etse
Su™âl-i fey≥ ü i√sânın Nihânµ der-be-der etse
Ümµdim eylemez ma√rûm n’ola himmet-na@ar etse
Mu√µ†-i cüz™ ü küldür fey≥-i ≠âtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
Güşâde cümleye bâb-ı necâtı ◊âcµ Bektâş’ıñ
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Konuşmasının kimyası kara
toprağı altın etse şaşılır mı?
Vasıflarını insanların en hayırlısı gibi etse imkânsız emir değil.
Allah onu peygamberin nuruna mazhar bir etse; eğer ayağı
gökte gezerse uzak ihtimal mi?
Feyizli Burak’ı Allah’ın yardımıyla uçan binek etse, atını
taş eden kişi, özünün miracına
çıkar. Nefsin sonbaharını kaldırıp, aşk baharını süslese; özünün fidanını yaprak ve meyve
etse istek meyvelerini verir. Ey
Nihânî! İhsan ve bereket soruların seni derbeder etse, ümidimi yoksun bırakmaz, emeğe
iltifat etse ne olur. Onun herkese
kurtuluş kapısını açan ilmi parça ve bütünü kuşatandır.

Mürekkeb ba√rı ger «âme şecer …ıl
Tükenmez va§fı pµriñ mu«ta§ar …ıl

Denizi mürekkep, ağacı kalem yapıp,
pirin tükenmez vasıflarını özetle.

Hidâyet râhına ol dem ki dâ¡µ
Bede«şân ehline …ıldı vedâ¡ı

Hidayet yolu için dua ettiği o zaman, Bedehşan halkına veda etti.

Dedi Firdevsµ işbu mâcerâda
Eder πayrı rivâyet bu arada

Firdevsî işte bu macera hakkında,
başka rivayetleri burada söyledi.

1050 Velµ sâ™ir nüs«ada baş…a üslûb
Görülmüşse de bu …avl oldu merπûb

Ancak diğer nüshada başka üslup
görülmüşse de bu söze rağbet oldu.

Kebûter oldu çün Lâhûtµ şâh-bâz
Açıp şeh-per hevâya …ıldı pervâz

Güvercin İlahi âlemden bir doğana dönüştüğü için, kanadındaki en
uzun tüyü açarak havada uçtu.

‰utar bir nice kes ol râha revµ
Eder er «idmetine ârzûyu

Birçok kimse tutar o yola gider;
erin hizmetini arzu eder.

Erenler ¡a…abınca yola girdi
»orâsân iline çün pµr erdi

Pir Horasan iline erdiği için, erenler ardından yola girdi.

Na@ar bıra…dı ol mülk ebine
Olur düş «ˇâcesiniñ mektebine

O ülke evine baktı. Hocasının mektebini düşler.
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1055 Hem-ân-dem nâzil oldu √a≥ret ol dem
Olur mekteb öñünde şekl-i âdem

Hemen o anda Hazret indi, mektep
önünde insan kılığına girdi.

Bilir üstâdı Bektâş ◊a≥retini
Teşâhhüd eyledi ◊a… √ikmetini

Üstadı Bektaş hazretlerini tanır.
Allah’ın hikmetlerini topladı.

Hemân †aşra gelip erişdi üstâd
Yüzün yüze urup görüşdü üstâd

Üstat hemen dışarı gelip erişti.
Yüzünü yüze vurup görüştü.

Geçirdi pµri §adre bâ-ferâπa
Gelir …arşıda pes «ˇâce ayaπa

Piri istirahat için oturulacak yere
geçirdi. Ardından hoca karşıdan
ayağa kalkar.

Oturtdu «ˇâcesini …ıldı ibrâm
Tamâm geldi yerine √a…-ı ikrâm

Hocasını oturtup, ısrar etti. Misafir
ağırlamanın gereği yerine geldi.

1060 Buyurdu sen bizim üstadımızsın
»arâbe dillere âyâ demezsin

Sen bizim üstadımızsın, virane gönüllere acaba demezsin, dedi.

Sezâdır ben saña «idmet …ılayım
Ki anı cânıma minnet …ılayım

Benim sana hizmet edip onu canıma minnet etmem, uygundur.

Dedi «ˇâce bilirim özüñ erdir
Eliñden cümle «idmet geliserdir

Hoca, bilirim sen kendin ersin,
elinden bütün hizmetler gelir, dedi.

Bu mekteb-«âneniñ yo…dur miyâhı
Velµ tel« oldu gerçi var çâhı

Bu okulun suyu yoktur. Gerçi kuyusu var ama acı oldu.

Çü var bir †atlı §u ey ◊a… emµni
Velµ mektebden açı…dır zemµni

Ey Allah’ın güvenilir kulu! Tatlı bir
su var; ancak zemini okuldan uzaktır.

1065 »udâ nezdinde nâfi≠dir kelâmıñ
¢abûl-ı ◊a… §alât ile selâmıñ

Allah’ın katında sözün geçer; salat ile selamın Allah tarafından
kabul edilir.

Saña bu nice velâyet verdi bârı
N’ola ol §u ola mektebde cârµ

Sana bu kadar velayet yükü verdi.
O su bu mektepte aksa ne olur.

İşidip ◊âcµ Bektâş işbu sözü
¢abûl edip »udâ’ya †utdu yüzü

Hacı Bektaş bu sözü işitip, kabul
ederek Allah’a yüzünü döndü.

Dedi yâ Rabbi ≠âtıñ √a……ı için
O ¡ayn ≠ât-ı §ıfâtıñ √a……ı için

Allah’ım! Zatının ve o kendi zatının sıfatlarının hakkı için…

Be-√a……-ı kün351 ki var eden o demdir
Mu√µ†-i ¡âlem ol laf@-ı …ıdemdir

Dünyanın çevresini var eden zaman
olan o eski ol sözünün hakkı için…

Bkz. İktibaslar, Nu: 14.
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1070 Ol Âdem için oldu çün «alµfe
Ki √ükm etdi va≥µ¡a vü şerµfe

Küçük ve büyük kesimlerden insanlara hükmedip halife olan o
Âdem için…

»alµfe …ıldıπıñ fermânıñ √a……ı
İnen İsmâ¡µl’e …urbânıñ √a……ı

Halife kıldığın fermanın; İsmail’e
inen kurbanın hakkı için…

¢amu peyπamberiñ a¡lâmı için
Bu yolda çekdiği âlâmı için

Bütün peygamberlerin alametleri,
bu yolda çektikleri acılar için…

Mu√ammed Mu§†afâ vü √a……-ı levlâk352 Feleklerin ayaklarını öperek şeMüşerref oldu pâ-bûsıyla eflâk
reflendiği Muhammed Mustafa ve
levlak hakkı…
Ebûbekr ü ¡Ömer ◊aydar’la ¡O&mân
Be-√a……-ı ol iki lü™lü™ vü mercân
1075 ‰o…uz evlâdlarınıñ √ürmetine
Ol on dört pâk-i ma¡§ûm ¡izzetine

204

352

Ebubekir, Ömer, Haydar ile Osman; O iki inci ve mercan hakkı
için…
Dokuz evladının hürmeti için; O on
dört suçsuz mübareğin izzeti için…

Beni ¡izziñde ma…bûlü’l-du¡â …ıl
Getir bu âbı √âcâtım revâ …ıl

Beni şan ve şerefinde duası kabul
edilmiş et. Bu suyu getir; dileklerimi uygun kıl.

Erenlerden çü himmet yârı oldu
Dönüp §u yu…arıya cârµ oldu

Erenlerden himmet dostluğu olduğu için, su dönüp yukarıya aktı.

A…arken aşaπı çün √âlµ âbıñ
Nedir gör …udretin ¡âlµ-cenâbıñ

Su boşuna aşağı akarken, cömert
kimsenin kudreti ne oldu, gör.

Yu…arı geldi ol ma†lab içinde
Ki cârµ oldu ol mekteb içinde

O istek içinde yukarı geldi. O mektep içinde aktı.

1080 Gelip nûş eyledi pµr ü cüvânı
Düzer üstâdı «ûb şâdırvânı

Genci yaşlısı gelip içti. Üstadı güzel bir şadırvan yapar.

¢amusu …ıldılar «ünkâra ¡izzet
◊u≥ûrunda ederler cümle «idmet

Hepsi hünkârı yücelttiler; huzurunda hizmet ederler.

Verâ&et §â√ibidir ibn-i âdem
Velâyet §â√ibidir …u†b-ı ¡âlem

İnsanoğlu veraset, Âlemin en büyüğü velayet sahibidir.

¡Anâsırdır çü anıñ emrine râm
Gecesi ¢adr olupdur rûzu bayrâm

Bütün unsurlar onun emrine boyun ettiği için, gecesi Kadir, günü
bayramdır.

Bkz. İktibaslar, Nu: 4.
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Çü Şemse’d-dµn’e tertµb-i ≥iyâfet
Eder «ünkâr da«ı aña icâbet

Şemseddin ziyafet düzenlediği
için, hünkâr da ona icabet eder.

1085 ¢ona…lı… eyledi Bektâş’a üç rûz
Olur ol meclis-ârâ-yı dil-efrûz

Bektaş’ı üç gün ağırladı. O meclis
süsleyenin gönlü ferah olur.

İcâzet aldı yine anda «ünkâr
¡Azµmet etdi geldi şev…-i dµdâr

Hünkâr yine orada izin aldı. Yola
çıktı, görüşme arzusu geldi.

Bede«şân’dan görür bir «al… gelirler
Ki bende olmaπa niyyet …ılırlar

Bedehşan’dan bir halkın köle olmak niyetiyle geldiğini görür.

Olardan pµr …a§d-ı ¡uzlet etdi
‰arµ…-i »ı≥r’ı kim i«fâ™ †utdu

Pir onlardan Hızır’ın yolunu saklı
tutup, yalnızlık köşesine çekilmeyi
amaçladı.

Nihân oldu ¡uyûn-ı ¡âlemine
Erişdi deriñe pµr zemµne

Pir âlemin kaynaklarına gizlendi,
zeminin kapısına erişti.

1090 O müşk-bû olan her bir meşâmda
Çü geldi «ân-…âha va…t-i şâmda

Her bir burunda misk kokusu olan
o (pir) akşam vakti tekkeye geldiği
için…

O gece §ub√a dek …ıldı namâzı
»udâ’ya eyledi ¡ar≥-ı niyâzı

O gece sabaha kadar namaz kıldı;
Allah’a dualarını sundu.

Güneş çün †oπdu nûr etdi cihânı
¡Ayân eyledi esrâr-ı nihânı

Güneş doğduğu için dünyayı aydınlattı. Gizli sırları ortaya çıkardı.

Meger kim »ˇâce A√med şey«-i √üccet Meğer seçkin şeyh Hoca Ahmed
Namâzdan §oñra …ıldı ¡ar≥-ı √âcet
namazdan sonra isteğini bildirmiş.
Dedi yâ Rabbi …ıl ref¡-i melâlet
Çü Bektâş √a≥retin …ıldıñ delâlet

Allah’ım! Bektaş hazretlerine yol
gösterdiğin gibi sıkıntıyı ortadan
kaldır, dedi.

1095 Sebeb …ıldıñ bize perverd-gârım
»alâ§ oldu mu√a……a… yâd-gârım

Ey rızık veren Allah’ım! Bize sebep kıldın, şüphesiz yadigârlarım
kurtuldu.

Yine göster bize andan ¡alâmet
Gele ol er bize §âπ u selâmet

Yine ondan bize alamet göster. O
er bize sağ salim gelsin.

Ki «ıf@ et anı yâ Rabb her kederden
Ki yâd-gârıdır cedd ü pederden

Allah’ım! Baba ve atalarından
yadigâr olan onu her kederden koru.

Çü fâriπ oldu şey« işbu ricâdan
Erişdi şey«e müjde câ-be-câdan

Şeyh bu ricadan çekildiğinde, şeyhe her taraftan müjde erişti.
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Dediler ◊âcµ Bektâş geldi yâ pµr
»arâbe göñlümüzü etdi ta¡mµr
1100 Oturmuş †aşranıñ peyπûlesinden
≤iyâ vermiş yüzünüñ şu¡lesinden
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Dışardaki köşesinde oturmuş, yüzünün şulesinden ışık vermiş.

Mu§avver-i nûrdur cism-i @arµfi
Mu¡a††ar etmiş enfâs-ı şerµfi

Zarif bedeni ışığın resmedilmiş halidir. Mübarek nefesleri güzel kokulu olmuş.

İşidip şâd ü «ürrem oldu «ˇâce
Ki ol dem √âl-i bas†ı buldu «ˇâce

Hoca, işitince mutlu ve sevinçli
oldu ki bast hali ile ferahladı..

Dedi ◊aydar’a al dervµş fµ-l-√âl
¢udûm-ı √a≥retine eyle i…bâl

Haydar’a hemen dervişi al, efendinin gelişini karşıla, dedi.

Getiriñ «ân…âha ¡izzet ile
Ki âdâb u şürû†-ı «idmet ile

Onu hizmet adabı ve kaideleriyle,
izzetle tekkeye getirin.

1105 Aña ¡izzetdedir ◊a……’ıñ rı≥âsı
¢ulûb-ı mü™miniñ √abb-ı ≥iyâsı
33a

Ey pir! Hacı Bektaş geldi, virane
gönüllerimizi tamir etti, dediler.

Hakkın rızası ona ikram etmektir.
Müminlerin kalbi (Hak) nurunun
parçasıdır.

O dem ◊aydar …amu ebdâla geldi
Alıp ol şâha isti…bâle geldi

Haydar o zaman bütün dervişlere
gelerek onları alıp, şahı karşılamaya geldi.

Gelirler ◊âcµ Bektâş ser-firâzı
Namâzda gördüler ol kenz-i râzı

Benzerlerinden üstün olan Hacı
Bektaş’a gelirler; o gizli hazineyi
namazda gördüler.

Teva……uf eylediler «â§ıla ¡âm
Namâzın tâ ki «ünkâr etdi itmâm

Neticede, Hünkâr namazını bitirinceye kadar hepsi beklediler.

Erişdi ◊aydar öpdü pây-i pµri
Ki oldur şehr-i ¡irfânıñ emµri

Haydar, irfan şehrinin kumandanı
olan pire erişip ayağını öptü.

1110 Çü ◊aydar …ıldı «ünkâra «oş âmed
Velâyet zümresinedir ser-âmed

Haydar hünkâra hoş geldin dedi
çünkü velayet zümresinin öncüsüdür.

Dedi kim «ˇâce dµdârıña müştâk
Yürü lu†f ile ol pµre …ıl eşfâ…

Hoca yüzünü görmeyi arzular, buyrun o pire şefkatler gösterin, dedi.

O dem «ünkâr †urup yüz †utdu râha
Erişdi ¡izzetiyle «ân…âha

Hünkâr hemen kalkıp yola koyuldu. İzzeti ile tekkeye erişti.

Ayaπa †urdu «ˇâce …arşı geldi
¢oşup «ünkâr şey«iñ destin aldı

Hoca ayağa kalkıp karşılamaya geldi. Hünkâr koşup şeyhin elini aldı.
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Eder ta…bµl ol şey«iñ elini
Öper şey« da«ı ru«sâr-ı gülini

O şeyhin elini, Şeyh de onun gül
yanağını öper.

1115 Dedi şükr ola «allâ…-ı cihâne
Selâmet vu§latıñ gösterdi câne

Cihanın yaratıcısı olan Allah’a
şükürler olsun; salimen kavuşmayı cana gösterdi, dedi.

»alâ§ı himmetiñle buldu ◊aydar
Bede«şân’a √avâle …ıldıñ ejder

Haydar kurtuluşu senin yardımınla
buldu. Bedehşan’a ejder sevk ettin.

Edip dergâh-ı ◊a……’a ¡ar≥-ı da¡vet
İ√â†a eyledi ol ar≥-ı @ulmet

Hakk’ın dergâhına davet edip, o
karanlık memleketi çevreledi.

Çü ¡acz-i cümle «â§§ ü ¡âmm edipsen
Bede«şân «al…ını İslâm edipsen

Bütün herkesi aciz bıraktığın için,
Bedehşan halkını Müslüman etmişsin.

Ne kim …ıldıñsa sen yâ ◊âcµ Bektâş
Beyân etdi bize »ı≥r anı …ardaş

Ey Hacı Bektaş! Sen her ne yaptınsa kardaş, Hızır onu bize anlattı.

1120 Mu¡µniñ ola …ande olsañ Allâh
¢abûl ede ne √âcet …ılsañ Allâh

Allah, nerde olsan yardımcın olsun;
ne istekte bulunsan kabul etsin.

Saña eren bula râh-ı necâtı
Çü @âhir eylediñ sen §ıd…-ı ≠âtı

Sen kendi doğruluğunu ortaya çıkardığın için, sana ulaşan kurtuluş
yolunu bulsun.

¢amu ebdâl dedi âmµn du¡âya
¿enâlar etdiler ol yüzü aya

Bütün dervişler duaya âmin dedi.
O ay yüzlüye övgüler ettiler.

Mürµdân ço… idi şey«iñ …atında
¢amu dervµş-i «â§ı «idmetinde

Şeyhin katında müritler çok idi.
Seçkin dervişlerin hepsi onun hizmetindeydi.

¢amu olma… diler idi «alµfe
Nu…ûd-ı himmeti ola va@µfe

Hepsi halife olmak istiyordu. Onun
himmetinin nakitleri vazife olsun.

33b 1125 Da«ı vere aña şey« elfµ tâcı
Bula ol tâcla kâr-ı revâcı

Şeyh ona elifi tacı versin. O taçla
kullanılabilir şeyleri bulsun.

Umardı ba¡≥ı seccâde-i ¡ilm hem
Çekerdi ba¡≥ı şem¡için elem hem

Bazısı ilim seccadesini de umardı,
bazısı ise mum için elem çekerdi.

A§ılmışdı o tâc zencµr-i zerle
Çü Bektâş’ıñ idi ◊a…’tan na@arla

O taç Hakkın iltifatı ile Bektaş’ın
olduğu için, altından zincirle asılmıştı.

»alµfe «idmetin …ır… yıl …ılardı
Gelirdi şey«den ol tâcı dilerdi

Halifenin hizmetini kırk yıl eden,
gelip şeyhten o tacı isterdi.
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Ederdi şey« o tâcıñ §â√ibi var
Egerçi râπıbı biñ †âlibi var
1130 Bu mülküñ issidir ol §â√ib-i tâc
Vere …u†biyyete ya¡nµ ol intâc

Bedehşan illerini fethedecek. İnsanlar onunla doğru yolda yürüyecek.

Velâyet göstere bu râh içinde
Uruna tâcı bu dergâh içinde

Bu yolda velilik gösterecek. Bu
dergâh içinde tacı takacak.

Verildi da«ı sâ™ir aña a…dem
Verir işbu cevâbı şey« mu…addem

Benzerleri de önce ona verildi.
Şeyh önce işte bu cevabı verir.

Vu…û¡a gelicek çünkim bu √âlet
Çekerler niçe dervµşler melâlet

Bu durum meydana gelince, birçok derviş üzüntü çeker.
Şeyhin dediği bu zat olacak, işte
bu tacı bu alacak dediler.

Ederler ◊âcµ Bektâş’a √asedler
◊asedden râh-ı câna oldu sedler

Hacı Bektaş’ı kıskanırlar. Kıskançlıktan can yoluna setler oldu.

»orâsân mülkü içre ol-zemânda
Olur †o…san †o…uz biñ erler anda

Horasan memleketinde o zamanda, doksan dokuz bin er olur.

İşidirler ki Bektâş ya¡ni erdir
Erenler içre şânı mu¡teberdir

İşitirler ki doğrusu Bektaş erdir;
erenler içinde şanı itibarlıdır.

Gelip dergâh-ı şey«e «idmet eyler
Aña şey« da«ı ¡izzet √ürmet eyler

Şeyhin dergâhına gelip hizmet eyler.
Şeyh de ona büyük hürmet gösterir.

1140 Bede«şân iline …ılmış sefer ol
¢amu küfr ehline bulur @afer ol

34a

O tacın sahibi bu ülkenin sahibidir. Yani o yol gösteren kutb mertebesine ulaşana verecek.

Bede«şân illerin …ıla güşâde
»alâyı… ere anıñla reşâde

1135 Dediler işbu tâcı bu alısar
Ki şey«iñ dediği bu ≠ât olusar
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Şeyh her ne kadar istekli bin talibi
olsa da, o tacın sahibi var derdi.

O, Bedehşan iline sefer kılmış; bütün kâfirlere üstün gelir.

Eder hem ◊aydar’ı vâ§ıl ebine
Verir §u «ˇâcesiniñ mektebine

Haydar’ı da babasına kavuşturur.
Hocasının mektebine su verir.

Dediler erelim şey«iñ …atına
Erelim biz o tâcıñ devletine

Şeyhin katına erelim; biz o tacın
devletine varalım, dediler.

Gelir cem¡-i ke&µr pµr ü bende
O cem¡iñ başı Lo…mân Perende

Başı Lokman Perende olan kalabalık topluluk pir ve kuluna gelir.

Geçer Lo…mân o dem §adr-ı yemµne
¢alır cân gibi §olda câ emµne

Lokman o zaman sağ tarafa geçer.
Solda can gibi güvenilir kişiye yer
kalır.
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1145 Gelip sofra yediler pes †a¡âmı
Ederler birbirine «oş peyâmı

Sofra geldikten sonra yemek yediler.
Birbirlerine güzel haberler verirler.

O dem şey« √a≥reti †urdu ayaπa
Buyurdu her ya…µne vü ırâπa

Şeyh hazretleri o zaman ayağa
kalkarak, yakın ve uzağa seslendi.

Dedi ma¡lûmuñuzdur hep bilirsiz
Ki Bektâş √a≥retiniñ etdiğiñ siz

Malumunuzdur, Bektaş efendinin
ettiğini siz hepiniz bilirsiniz, dedi.

Velâyet burcuna bedr-i tamâmdır
Çü seyyiddir §a√µ√ nesl-i imâmdır

Velayet burcuna tam dolunaydır.
Seyit olduğu için gerçek imam soyundandır.

Biliñ bu mülkün issidir mu√a……a…
Ki ya¡nµ oldu …u†biyyet mu§adda…

Muhakkak bu ülkenin sahibidir,
bilin. Yani Kutb mertebesine ulaştığı doğrulanmıştır.

1150 Ediñ lâzımdır aña cümle ta¡@µm
Oluñ vâcibdurur cânla teslµm

Hepinizin ona hürmet etmeniz gerekir. Canla teslim olun vaciptir.

Na§µbidir bu ≠âtıñ tâc u «ır…a
◊ased vermeye zinhâr sizi πar…a

Taç ve hırka bu zatın nasibidir. Sakın kıskançlık sizi boğmasın.

Eger şey«im rehine giderim ben
Sizi «ayra delâlet ederim ben

Eğer ben şeyhimin yolunda gidersem, size hayırlı yolu gösteririm.

Edince bu kelâmı «ˇâce anda
¢amu sâkit olurlar ser-fikende

Hoca orada bu sözü söyleyince,
hepsi başını eğip susarlar.

O Lo…mân-ı Perende oldu …â™im
‰utardı √ubb-ı tâcı dilde dâ™im

O ayakta duran Lokman-ı Perende, daima gönlünde tacın sevgisini
tutardı.

1155 Dedi ey cümle erler pµşvâsı
‰arµ…-i şehr-i va√det reh-nümâsı

Ey bütün erlerin önderi! Vahdet
şehrinin yolunu göstereni! Dedi.

Cihânda πâzµ ço… eyler πazâlar
Nice cân terkin eyler cân-fezâlar

Cihanda gaza edenler çok gazalar eyler. Çoğu can arttıran canını
terk eyler.

Semâda her eden pervâz er mi
Erenler içre bu iş bir hüner mi

Gökyüzünde her uçan er mi? Erenler arasında bu iş bir hüner mi?

Uçup ben de ederim öyle √arbe
Erip bir dem içinde şar… u πarba

Ben de öyle uçup bir an içinde
doğu ve batıya varıp savaşırım.

Hüner olmaz bular meydân-ı erde
Velâyet göstere şimdi na@arda

Bunlar er meydanında hüner olmaz.
Şimdi göz önünde velilik göster.

209

S E D AT K A R D A Ş

1160 ¢oyalar pâyine çün bâş nâs hep
Edeler ≠âtına şükr ü sipâs hep

34b

¢odu… biz âstâne niçe yıl baş
Ne lâyı…dır ala bu tâcı Bektâş

Biz nice yıllar eşiğine baş koyduk.
Bektaş’ın bu tacı alması layık değildir.

Bu «od etmedi a§lâ «idmet-i şey«
Alınır «idmetiyle himmet-i şey«

Bu kendisi şeyhin hizmetini hiç
yapmadı. Şeyhin himmeti hizmet
ile alınır.

Bu ma¡nâyı eden A√med demµdir
Ki …avmiñ seyyidi bil «âdimidir

Bu manayı eden Hz. Peygamberin
(Ahmed) kanındandır ki kavmin
seyidinin hizmetçisi olduğunu bil.

Ta¡a……ul et nedir encâmı kârın
Ki göñlün …ırma bunca dil-figârıñ

İşin sonu nedir akıl erdir ki bu kadar aşığın gönlünü kırma.

1165 Verile lâyı…ına bu emânet
Ya i@hâr ede Bektâş bir velâyet
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İnsanlar hep ayağına baş koysunlar; şükür ve hamd etsinler.

Bu emanet layığına verilir, ya da
Bektaş bir velilik gösterir.

Edelim √ürmetin tâ ki ziyâde
¢oyup baş âsitân-ı in…ıyâda

Teslim olma eşiğine baş koyup
daha fazla hürmet edelim.

»itâme erdi çünkim …avl-i Lo…mân
Dedi ◊aydar’a »ˇâce A√med ol ân

Lokman’ın sözleri bittiği için, Hoca
Ahmed Haydar’a o zaman dedi.

Dedi al bir…aç ebdâl †arı gelsin
O kim er üstüne seccâde §alsın

Erin üstüne seccade salacak kimselerden birkaç derviş darı alsın
gelsin, dedi.

Namâz ede göre cümle «alâyı…
Ola tâ bu emânâta o lâyı…

Bu emanetlere layık olana kadar namaz kıldığını bütün insanlar görsün.

1170 Velµ deprenmeye bir √abbe †arı
Bu deñli vere …uvvet aña Bârµ

Ancak bir darı tanesi bile kıpırdamasın. Allah ona bu denli kuvvet
versin.

Namâzın …ıla ger …a§r ü dirâzdır
Biliñ ol ≠âtı erdir ser-firâzdır

Kısa ya da uzun namazını kılsın.
O zat erlerin üstün olanıdır, bilin.

Bu tâc ü «ır…anıñdır §â√ibi ol
Odur nezd-i »udâ’da «â§ u ma…bûl

Bu taç ve hırkanın sahibi odur.
Allah’ın yanında seçkin ve kabul
edilen odur.

Getirdi anı ◊aydar …ıldı pes pµç
Erenlerden cesâret olmadı hµç

Haydar onu getirdi sonra kıvırdı.
Erenlerden hiç cesaret olmadı.
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İcâzet aldı Bektâş-ı Velµ pes
Eder seccâde bas† ol sırr-ı a…des

Bektaş-ı Veli sonra izin aldı. O
kutsal sır seccadeyi serer.

1175 Teveccüh eyledi √a≥ret o demde
Dedi yâ-hû nidâ evvel …ademde

Hazret o anda yöneldi, ilk adımda
“ya hu!” nidasını söyledi.

‰urur seccâdesi pµriñ mu¡alla…
Ne …udretler verir gör ◊a≥ret-i ◊a…

Pirin seccadesi havada asılı durur. Allah ne kudretler verir, gör.

Çü a§lâ etmedi bir dâne ta√rµk
Eder mi kimse bu …uvvette teşrµk

Bir tane bile hiç hareket etmediği
için, kimse bu kuvvette ortak eder
mi?

Degil ¡ârı≥ bu …uvvet ezelµdir
Mu√ammed nûrudur nûr-ı ¡Alµ’dir

Bu kuvvet sonradan değil, ezelidir; Hz. Muhammed’in nuru, Hz.
Ali’nin nurudur.

Bu nûruñ ma@harıdır ◊âcµ Bektâş
Bu …uvvet lâ-cerem andan olur fâş

Hacı Bektaş bu nura mazhar olmuştur. Şüphesiz bu güç ondan
meydana çıkar.

1180 »udâ’nıñ …udretidir evliyâda
Ta§arruf eyleyen ar≥ u semâda

35a

Evliyada yer ve gökte tasarruf eyleyen Allah’ın kudretidir.

Çü †arı üzre …ıldı ol §alâtı
~alâtında bulur mi¡râc ≠âtı

O namazı darı üzerinde kıldığı
için, zatı namazında miracı bulur.

Görürler bu kerâmâtı ne kim var
¢amu erler ederler anda i…râr

Her kim varsa bu kerametleri görürler. Bütün erler orada kabul ederler.

Ayaπa †urdu Lo…mân …odu başın
Eder erkân vechiyle tirâşın

Lokman ayağa kalkıp başını koydu. Esaslara göre tıraşını yapar.

Özü …urbân bu beyt-i dilde †âhir
Mu√alla…ınıñ oldu sırrı @âhir

Kendi bu gönül beytinde temiz
kurbandır. Tıraş olmuş olanın sırrı
ortaya çıktı.

1185 Eder pes »ˇâce A√med ≠ikr-i tev√µd
Eder na¡t-ı nebµ …adrini temcµd

Hoca Ahmed sonra tevhitten söz
eder. Değerini yücelterek Peygambere naat söyler.

O…ur va§f-ı meşâyi« bi-t-tamâmı
Ki vardır silsile içinde nâmı

Silsilesi içinde adının olduğu Şeyhlerin vasıflarını tamamıyla okur.

O tâcı kim verir A√med’e Cibrµl
Alıp şey« eyledi tekbµr ü tehlµl

Cebrail’in Ahmed’e (Hz. Peygambere) verdiği o tacı, şeyh alıp tekbir ve tevhit eyledi.
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Urur başına ol tâc-ı la†µfi
Eder tebrµk ol ≠ât-ı şerµfi

O güzel tacı başına takar; o şerefli
zatı tebrik eder.

Verir seccâde vü sofra çerâπı
◊asedden cümle …aldılar ferâπı

Seccade, sofra ve kandili verir.
Kıskançlıktan hepsi çekildiler.

1190 Bede«şân’dan erişdi niçe kes hem
Gelir mâl-ı firâvânıyla ol dem

Bedehşan’dan da birçok kişi erişti; o zaman sayısız mal ile gelir.

Dediler «ânı ◊a… …ılsın vikâye
Fenâ™ı terk edip gitdi be…âya

Hükümdarı Hak korusun dediler.
Yokluğu terk edip ebedi olmaya gitti.

Veriñ bir kimse kim ol yeğrekdir
Ki İslâm’dan bize √âkim gerekdir

Üstün olan bir kişiye verin ki
İslam’dan bize hâkim gerekir.

İşitdi ◊âcµ Bektâş bu beyânı
Münâsib gördüler ◊aydar cüvânı

Hacı Bektaş bu açıklamayı işitti.
Genç Haydar’ı uygun gördüler.

Bede«şân’a çü oldu şehr-yâr ol
Varıp geçirdi niçe rüzgâr ol

O Bedehşan’a hükümdar olduğu
için, varıp epey zaman geçirdi.

1195 Berµden ◊âcµ Bektâş etdi ¡uzlet
Ki …ır… gün eyledi dergâhda «alvet

Beri taraftan, Hacı Bektaş dergâhta
kırk gün tenhaya, yalnızlık köşesine
çekildi.

»udâ ¡avni olup anıñ mu¡µni
Çı…ardı ◊âcµ Bektâş erba¡µni

Allah’ın yardımı onun yardımcısı
olup, Hacı Bektaş çilede kırk günü
çıkardı.

Erişdi …ı§§amız çünkim vefaya
~alât ile selâm et Mu§†afâ’ya

Kıssamız yerine geldiği, yetiştiği
için, Mustafa’ya dua edip selamla.
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Der-Beyân-ı Âmeden ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-Rûm Be-İcâzet-i
»ˇâce A√med Yesevµ ¢uddise Sırruhumâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Ahmed Yesevî’nin (k.s.) İzniyle Rum’a Gelmesi Hakkında)
Gazel 4 (Mutavvel)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
1.

Dilâ geldikçe elden eyle †â¡at
Yeter bu «ˇâb-ı πaflet buldu πâyet

Ey gönül! Elden geldiği kadar itaat
et. Bu gaflet uykusu son buldu, yeter.

2.

Sürûr-ı fânµye maπrûr olma
Be…â içre √u≥ûr ü istirâ√at

Geçici sevinç ile gururlanma; Ölümsüzlük içinde huzur ve istirahat…
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Ezel sen şâh-ı ta√t-ı rif¡at idin
Erişdi saña nefsiñden √a…âret

Sen başlangıçta yüce tahtın sahibiydin. Sana nefsinden hakaret
geldi.

4.

Vücûduñ ¢âf’ına olup Süleymân
Ederdiñ diye nefse sen emâret

Vücudun Kaf’ına Süleyman olup,
sen nefse emirlik ederdin.

5.

Ne lâyı… «âtemi verdiñ eline
Fesâde verdi mülkü …ıldı πâret

Mülkü yağmalayan fesadın eline
mührü vermen uygun değildir.

6.

Bu dünyâ câhına …ayd etdi seni
Verir dem dem saña derd ü sa…âmet

Seni bu dünya yerine bağladı. Sana
zaman zaman dert ve hastalık verir.

7.

Dönüp andan yine tµmâr umarsın
Zihµ πaflet belâhet zµ-√amâ…at

Dönüp yine ondan tedavi umarsın;
Ahmaklık, aptallık, gaflet ne güzel!

8.

Ki tµmâr laf@ınıñ gör §oñu mârdır
İçirir lâ-cerem zehr-i şerâret

Tîmâr kelimesinin sonunun mâr olduğunu gör. Şüphesiz kötülük zehrini içirir.

9.

Anıñ câh-ı serinde gitdi ço… baş
Giderse cµm …alır âh u nedâmet

Onun başının yerinde çok baş gitti.
Cim giderse ah ve pişmanlık kalır.

10.

Bilirken câh-ı dünyâ â«iri âh
Niçin âh edesin ey dil nihâyet

Ey gönül! Dünya yerinin sonunun
ah çekmek olduğunu bilirken niçin
sonunda ah edesin.

11.

Bu câh-ı nefse tµmârı edip terk
Bu terkde §ı√√at u her isti…âmet

Bu nefis yerinde tedaviyi terk edip,
bu terkte sağlık ve her istikamet…

12.

Eriş bul bir †abµb ehl-i ¡a…abµ
Bu terki saña ol ≠ât ede ¡âdet

Önceki insanlardan bir doktor bul,
eriş. O zat sana bu terki adet etsin.

13.

Serµr-i §ı√√ati bas† ede …albe
¢anâ¡atle vere zµnet tamâmet

Sıhhat yatağını kalbe sersin. Kanaatle süslerin tamamını versin.

14.

Olasın «âlµ eskâm-ı sivâdan
Otura ta«tına şâh-ı ¡adâlet

Başka hastalıklardan kurtulasın;
Adalet şahı tahtına otursun.

15.

Erişe ◊âcµ Bektâş-ı Velµ veş
Bu Rûm …ıbeli eyleye hidâyet

Hacı Bektaş-ı Veli gibi erişip, bu
Rum tarafını kurtuluşa erdirsin.

16.

Nihânµ er bu bâb-ı ilticâya
Erenlerden ola tâ kim ¡inâyet

Nihânî! Erenlerden yardım oluncaya kadar, bu sığınma kapısına
var.

17.

İlâhµ çeşm-i cânı …ıl güşâde
Be-√a……-ı on iki nûr-ı siyâdet

Allah’ım! On iki seyitlik nurunun
hakkı için, can gözünü aç.

35b 3.
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Eyâ sâ…µ verip bir câm-ı himmet
Gide tâ kim «umâr-ı cehl ü πaflet

Ey saki! Gaflet ve cahillik sarhoşluğu gidinceye kadar, bir yardım
kadehi ver.

Mu√abbet «aymesin ur beyt-i …albe
¢amu varlıπımı ver ya¡ni selbe

Sevgi çadırını kalbin evine vur; yani
bütün varlığımı kaldırmaya ver.

1200 O gül-femden kelâm-ı cân-güzµnem
Güşâde eyleye …alb-i √azµnem

O gül kokuludan canı seçen sözüm,
benim tasalı gönlümü açsın.

¡Uyûnem hecr-i dil-dâr ile nemdir
Enµsim derd ü πam-«ˇârım çü πamdır

Gözlerim sevgilinin ayrılığı ile yaşlıdır. Dostum gam olduğu için dert
ve gam yememdir.

Tera√√um şef…at et Allâh için gel
Şikeste dilden olan âh için gel

Allah için, rahmet ve şefkat edip;
kırılmış gönülden çıkan ah için gel.

Meded ey sâ…µ-i bâd-ı §abâ ver
O bûy-i zülf-i yârdan bir cabâ ver

Ey saba rüzgârı olan saki! O yârin
saçının kokusundan bir bahşiş ver.

Erişdir himmet pµr-i muπândan
»alâ§ eyle bizi âh u fiπândan

Meyhanecilerin en yaşlısından yardım ulaştır; bizi ah ve figandan kurtar.

1205 Firâ…-ı yâr vermişdir «arâbe
Çü âb-ı va§lı vermez bu serâba

Kavuşma suyunu bu seraba vermediği için, yârin ayrılığı harabeye
döndürmüştür.

Getir vu§lat deminden bir ayâπı
Ola ser-tâcımız tâ pµr ayâπı

Pirin ayağı başımızın tacı oluncaya kadar, kavuşma şarabından bir
kadeh getir.

Mürµd-i †ıfl-ı câna …ıl delâlet
¢ıla tâ şey«-i dil ref¡-i «acâlet

Gönül şeyhi utancı yok edinceye
kadar, can çocuğu olan müride
doğru yolu göster.

Ede keşf-i √a…âyı… §âfµ dil-şâd
Nitekim …ıldı «ünkâr Rûm’u irşâd

Temiz gönlü hoş kimseler hakikatleri keşfetsin. Nitekim hünkâr Rum’u
irşad etti.

Kifâyet etdi ey dil bu ma…âle
Getir bir …ı§§a pµrden yine …âle

Ey gönül! Bu söz yetişti. Pirden bir
kıssayı yine dile getir.

1210 Edip «ünkâr o dem dervµş revişlik
Nihâyet buldu çünkim çilekeşlik
Dedi bir gün o şey« §â√ib-i ¡irfân
Ki yâ Bektâş saña …u†b etdi fermân

Çilesi dolduğu için, hünkâr o zaman dervişlik yolunu tuttu.
O irfan sahibi şeyh bir gün; ey Bektaş! Sana tarikatın büyüğü ferman
buyurdu, dedi.
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Bu câdan mülk-i Rûm’a gidesin tâ
Ol iliñ «al…ın irşâd edesin tâ

O ilin halkını bilgilendirmek için, bu
yerden Rum ülkesine kadar gidesin.

Varıp ¢ırşehr’ine ol anda sâkin
Ola tâ fey≥-yâb her mesâkin

Bütün konutlar feyiz bulana kadar,
Kırşehir’e varıp oraya yerleş.

¢aradan far… edersin anda aπı
Ya…ısar biñ bir senden çerâπı

Orada karadan akı ayırt edersin.
Bin bir kişi senden kandili yakacak.

1215 Bu veche söyledi şey«-i hidâyet
¡Azµmet …ıldı pµr alıp icâzet
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Yol gösteren şeyh bu şekilde söyledi. Pir izin alıp yola çıktı.

Velµ Firdevsµ’niñ πayrı rivâyet
Bu vechile eder anlar √ikâyet

Ancak Firdevsî’nin rivayeti başkadır. Onlar bu şekilde hikâye eder.

O »ˇâce A√med erleriñ †abµbi
Verince çünkü Bektâş’a na§µbi

O erlerin tabibi olan Hoca Ahmed,
nasibi Bektaş’a verince…

Çü bµdâr idiler va…t-i felâ√da
Namâzın …ıldılar bir gün §abâ√da

Mutluluk vaktinde uyanık oldukları
için, bir gün sabah namazını kıldılar.

Edip tesbµ√ ü te≠kµr ü du¡âlar
Çü ¡ar≥ oldu √u≥ûra müdde¡âlar

İddia olunan şeyler huzura sunulduğu gibi, tespih, zikir ve dualar edildi.

1220 Çı…arlar tekye √avlisine ol dem
Ya…arlardı ulu âteş mu…addem

O zaman tekkenin çevresine çıkarlar; önce büyük bir ateş yakarlardı.

Erenlerden biri ol nâra geldi
Ki andan destine bir çûb aldı

Erenlerden biri o ateşe geldi; ondan eline bir odun aldı.

Diyâr-ı Rûm’a …ıldı anı pertâb
Dedi Rûm erleri her şey« ile şâb

Onu Rum diyarına fırlattı. Her
genç ile ihtiyar, Rum erleri dedi.

‰uta bu çûbu tâ kim anda cânlar
Bileler Rûm’a er geldiğin anlar

Canlar orada bu odun parçasını
tutsunlar ki, Rum diyarına er geldiğini bilsinler.

Rivâyetdir ki †ut idi aπacı
Düşürdü ¢onya’ya anı o nâci

Rivayettir ki o kurtulmuş kişi dut
ağacından olan o odun parçasını,
Konya’ya düşürdü.

1225 Emµr Cem Şâh «alifesi ol anda
Olurdu «ˇâce fa…µh ol mekânda

Şah Emir Cem’in halifesi o zamanda, o mekânda fıkıh hocası idi.

Alıp dergâhına πars etdi anı
Getirdi berg ü bâr ü buldu cânı

Dergâhına alıp onu fidan olarak ekti.
Canlanıp yaprak ve meyve verdi.

Henüz başındadır i√râ…-ı nârı
Bu dem √âlâ bulupdur iştihârı

Daha ateş yanığı başındadır. Bu
zamanda bile tanınmaktadır.
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Da«ı bir çûb »ˇâce A√med aldı
Velâyet …uvvetiyle Rûm’a §aldı

Hoca Ahmed de bir odun parçası
aldı. Velilik gücü ile Rum’a fırlattı.

Dedi …ande düşerse işbu mermµ
Ma…âmıñ ola ol ey rûy-ı nermµ

Ey yumuşak yüzlü! İşte bu mermi
nereye düşerse makamın orası olsun, dedi.

1230 ‰urur dergâhda bunca sâl u yıldır
Velµ cins-i şecer ma¡lûm degildir
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Bunca sene ve yıl dergâhta durur.
Ancak ağacın cinsi belli değildir.

O demde ◊âcµ Bektâş erleriyle
Vedâ¡ etdi …amu serverler ile

O anda Hacı Bektaş erleriyle bütün
ulular ile vedalaşır.

‰avâf-ı Ka¡be’i …a§d etdi dilde
Erişdi bir beriyye içre yolda

Gönülde Kâbe’yi tavaf etmeyi kastetti. Yolda bir sahranın içine erişti.

Tek ü tenhâ giderdi anda ey yâr
O câ kim leyse fi’d-dâr πayr-ı deyyâr

Ey yar! Ev sahibinden başka kimsenin olmadığı o yerde tek ve yalnız giderdi.

Va†an …ılmış idi anda πa≥anfer
Mürûra kimse olmazdı mu@affer

Aslan orayı yurt edinmişti. Gelip
geçmeyi kimse başaramazdı.

1235 İki arslân erişdi …a§d-ı kemle
Erenler şâhına çün etdi √amle

İki aslan kötü amaçla geldi, erenler
şahına hamle yaptı.

Eliyle mes eder çün ◊âcµ Bektâş
Olurlar …udret-i ◊a…’la iki †aş

Hacı Bektaş eliyle dokunduğu için,
Allah’ın kudreti ile iki taş olurlar.

Görür πayrı sibâ¡ hâl-i ¡umûmµ
Ederler √a≥rete terk-i hücumu

Diğer yırtıcı hayvanlar genel durumu görür, hazrete hücum etmeyi
bırakırlar.

¢oyup ser √âl dil ile söylediler
Tevâ≥u¡ meskenetler eylediler

Baş eğip durumu dil ile söylediler.
Alçakgönüllü acizlikler eylediler.

Ya…µndir mülk-i Kürd-istân’a ol seng
Müsâfirler ederler seyrin âheng

Misafirler, Kürdistan ülkesine yakın olan o taşı, düzenli olarak ziyaret ederler.

37a 1240 ‰urur √âlâ erenlerden işâret
Mu√ibb-i §âdı…a ya¡nµ bişâret

Erenlerden hala işaret, yani sadık
dostlara müjde durur.

Geçip andan çü Türk-istân’a geldi
Niçe gün bir gürûh içinde …aldı

Oradan geçip Türkistan’a gelince,
birkaç gün bir topluluk içinde kaldı.

Eder himmet bir ¡avret için ol şâh
Ki olmaz idi oπlu verdi Allâh

O şah bir kadına yardım eder ki
oğlu olmazdı Allah verdi.
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Verir ol ¡avretiñ göñlüne şâdı
Dedi olsun bizi bu yâda bâdµ

O kadının gönlüne mutluluk verir.
Bu bizi hatırlamana sebep olsun
dedi.

Bunuñ gibi işâret ol diyârda
Ki şöhret buldu her bir yâd u yârda

O diyarda bunun gibi işaretler, her
bir yar ve hatırda şöhret buldu.

1245 Velµkin oldu ı†nâbdan §ıyânet
Olur bir…aç velâyetle kifâyet

Ancak laf kalabalığından muhafaza
oldu. Birkaç velilikle yeterli olur.

O cümleden ki bir gün ol dil-i §âf
Biraz yâr ile eyler seyr-i etrâf

O temiz gönüllü bir gün o şekilde,
dostları ile biraz etrafı dolaşır.

Bir ırmaπıñ kenârına erişdi
O dem mâhµleri geldi görüşdü

Bir ırmağın kenarına vardı; o zaman
balıkları geldi, onlarla görüştü.

¢amusu sürdü pây-i pµre yüzler
Ederler √âl-i dil ile «oş sözler

Hepsi pirin ayağına yüz sürdüler.
Gönül hali ile hoş sözler söylerler.

Dedi »ünkâr §âπ u var oluñ hep
Yürek e≠kârıñıza rûz ile şeb

Hünkâr hepiniz sağ ve var olun,
gece gündüz gönülden Allah’a zikredin, dedi.

1250 Alıp balı…lar erden √asen himmet
Derûn-ı nehre anlar …ıldı ¡avdet

Balıklar erden güzel himmet alıp,
nehrin içine geri döndüler.

Eder yârân mu√kem i¡ti…âdı
Bulur dillerde √ubu i≠diyâdı

Dostlar sağlam itikat eder. Gönüllerde sevgi artışı bulur.

O ar≥ıñ ehli hep «oş-kârilerdir
Ki √âlâ şöhreti »ünkâriler’dir

O yerin insanları hep işini iyi
yapanlardır ki hala şöhretleri
Hünkâriler’dir.

O câdan da«ı pµr etdi sefâret
Necef’de ceddini …ıldı ziyâret

Pir o yerde de elçilik yaptı. Necef’te
atalarını ziyaret etti.

»oş âmed eyledi ehl-i Necef’ler
¢udûm-ı pµr ile buldu şerefler

Pirin uzaklardan gelmesiyle şerefler bulan Necefli insanlar hoş geldin dediler.

1255 Mücâvir oldu ol yerde nice mâh
Eder ¡azm-i †avâf-ı Ka¡betullâh

O yere çekilip birçok ayını ibadetle
geçirdi. Kâbe’yi tavaf etmek için
yola çıkar.

Teveccüh etdi beyt-i ◊a…’a ol an
Du«ûl-ı «âne …ıldı nûr-ı Ra√mân

O vakit Allah’ın evine doğru hareket etti. Rahmet sahibi olan Allah’ın
nuru evin içine girdi.
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İmâm Bâ…ır’ıñ mescid-i kenârın
‰utar seccâdesi …urb-ı …arârın

Seccadesi İmam Bakır mescidi kenarında yakına karar tutar.

Mücâvir üç sene çün anda …aldı
~afâ vü Merve-beynin sa¡y …ıldı

Üç yıl orada vaktini ibadetle geçirdiğinde, Merve dağı ile Safa ovası
arasında yürüdü.

Devâm edip …amu erkân-ı dµne
Çü Ka¡be’den eder …a§d-ı Medµne

Dinin bütün esaslarına devam ederek, Kâbe’den Medine’ye doğru
hareket eder.

1260 Erişdi rav≥a-i pâk-i Resûl’e
Da«ı pâkize-i «âk-i Betül’e
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Resulün temiz bahçesi ve Betül’ün
lekesiz toprağına erişti.

Çı…ardı erba¡µni nûr-ı a…des
Olur pes ¡âzim-i Beytü’l-Mu…addes

En kutsal nur, kırk günü çıkardı
sonra Beytü’l-Mukaddes’e doğru
yola çıkar.

Edip bir erba¡µni yola girdi
Çü bir gün ola ◊aleb şehrine erdi

Bir kırkı çıkarıp yola girdi. Bir gün
olunca Halep şehrine vardı.

Cenâb-ı ±ekeriyyâ Câm¡µ’sine
Ki niyyet etdi anda erba¡µne

Hz. Zekeriya Cami’sinde kırk gün
geçirmeye niyetlendi.

O câm¡i √avlisinde âşikâra
Olurdu bir sütûn-ı seng-i «âra

O caminin çevresindeki meydanda,
mermer taşından bir sütun olurdu.

1265 Yed-i pâk-i şerµfi ile Bektâş
¢odu üstüne anıñ bir ulu †aş

Bektaş, şerefli temiz eli ile onun üstüne büyük bir taş koydu.

Dedi gelince biz olmaya ≥âyi¡
◊aleb’de bu kelâmı oldu şâyi¡

Bizim gelişimiz boşuna olmasın,
dedi. Bu sözü Halep’te yayıldı.

Buyurdu yine ola bir zamânı
Bu mermerden biz indirevüz anı

Bir zaman olunca yine bu mermeri
biz indirelim buyurdu.

Da«ı anıñ şerµf mev≥i¡lerinde
¢odu √a≥ret nişânı her birinde

Hazret onun yüksek yerlerinin her
birine de işaret koydu.

O câdan da«ı «ünkâr oldu ¡âzim
Merec nâm mev≥i¡i …ılmışdı câzim

Hünkâr o yerden de yola çıktı. Merec adlı yeri kararlaştırmıştı.

1270 Kilµs ilinde ol bir ar≥ nâmı
Ki Dâvûd-ı Nebµ’niñdir ma…âmı
Nice gün ol ma…âmda «alvet etdi
O mev≥i¡ erleriyle §o√bet etdi

Kilis ilinde bir yer adı olan o (Merec)
Davud peygamberin makamıdır.
O makamda epey zaman tenhaya
çekildi. O yerin erleriyle sohbet etti.
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Erenler …ıldılar i¡zâz-ı √a≥ret
Ederler şev… ü i@hâr-ı mu√abbet

Erenler hazreti saygı ile ağırladılar. Sevgi gösterip keyif alırlar.

Dedi bir gün olar ey nu†…-ı şâfµ
Ki bu dem edelim biz i¡tikâfı

Onlar bir gün, Ey şifalı sözler sahibi! Biz bu zamanda bir yere kapanıp ibadet edelim, dediler.

Çı…aralım bu yerde çille bizler
O yerde alalım tâ √ulle bizler

O yerde biz cennet elbisesi alana
kadar, bu yerde çile çıkaralım.

1275 Dedi «ünkâr «oş çille demidir
Velµ nisvâne mi merdâne midir

Hünkâr, güzel çile dönemidir ancak, kadınlar için mi erkekler için
midir? Dedi.

Bu tedbµri çü etmiş siz zihµ «ûb
Bu ikiden velµkin …anπı merπûb

Ne güzel! Siz bu tedbiri almışsınız,
ancak bu ikisinden hangisini istersiniz?

Dediler ki meşâyi« çille söyler
Zenân merdâne ta…sµmi ne şeyler

Şeyhler çileyi söyler. Kadın erkek
ayrımı nasıl şeydir, dediler.

Dedi »ünkâr zenânµ oldur √âlâ
Ki …ır… gün ekl ü şerb etmeye a§lâ

Hünkâr, şimdi kadınların zamanıdır
ki, kırk gün asla yiyip içmesin, dedi.

Bu mümkündür eder nisvân âsân
Nedir bil erba¡µn-i kâmil insân

Kadınlar bunu daha kolay mümkün
kılar. Olgun insanın çilesinin ne olduğunu bil.

1280 Çeke ol çille-i …ır… gün tamâmı
Ola bir πâv anın her gün †a¡âmı

O kırk günlük çilenin tamamını çeksin. Onun yemeği her gün bir öküz
olsun.

Ede perhµz bu âb-ı ¡abe&ten
Beri ola da«ı bevl ü «ade&ten

Bu gereksiz sudan ve idrar ile abdest ve guslün alınmasını gerektiren halden de uzak dursun.

İşitdi bu kelâmı ol cemâ¡at
Dedi yo… bizde bu deñli liyâ…at

O cemaat bu sözü işitince, bizde bu
denli liyakat yok, dediler.

Dedi »ünkâr ediñ sizler zenânµ
Getiriñ baña her gün gâv u nânı

Hünkâr, sizler kadınlık edin, bana
her gün öküz ve ekmek getirin, dedi.

Dediler et nice göñlüñ dilerse
Mu†µ¡iz pµr ne kim fermân …ılarsa

Gönlün nasıl isterse öyle yap. Pir
ne buyurursa boyun eğeriz dediler.

1285 Bular çün erba¡µne düzdü âyµn
Olur bir gâv-ı pu«te pµre ta¡yµn

Bunlar kırk günlük çile için tören
düzenlediler. Pire bir pişmiş öküz
tayin olur.
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Tamâm ol la√m ile if†âr ederdi
Alıp §â√ib-ma…âm @arfı giderdi

Hep o et ile iftar ederdi. Makam sahibi kabını alıp giderdi.

Çü …ır… gün içmedi §u nûr-ı levlâk353
Velµ ol bevl ü πâ™i†dan idi pâk

Levlâk’ın nuru kırk gün su içmediği
için, o idrar ve dışkıdan arınmıştı.

¢ılınca işbu çileden ferâπa
¢amusu geldi düştüler ayaπa

İşte bu çileyi sona erdirince, hepsi
gelip ayağına kapandılar.

Du¡â-yı «ayr alırlar cümle pµrden
Vedâ¡ etdi yine √a≥ret o yerden

Hepsi pirden hayır duası alır. Hazret yine o yere veda etti.

1290 Olur ¡Antâbµ Elbistân’ı dâ™ir
Olur E§√âb-ı Kehf’i anda za™ir
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Antep’in Elbistan’ına gider orada
Eshab-ı Kehf’i ziyaret eder.

Çı…arır erba¡µni bâ-tereffüh
Diyâr-ı Rûm’a etdi pes teveccüh

Refaha erişerek kırk günlük çileyi
çıkarır. Sonra Rum ülkesine yöneldi.

Çü Rûm ser-√addine erdi tamâm ol
Verir Rûm erlerine hem selâm ol

O, Rum sınırına vardığında, Rum
erlerine de selam verir.

Diyâr-ı Rûm’da …urba erenler
Olurdu elli yedi biñ erenler

Rum diyarında Allah’a yakın olanlar, elli yedi bin eren olurdu.

Demiş Firdevsµ da«ı biñ bir erdir
Budur ma¡nâ-yı tâc …avl-ı digerdir

Firdevsî de bin bir erdir demiş. Tacın manası ile ilgili başka söz budur.

1295 İki …avl üzre çün cem¡ oldu ol nâs
Sa…arya sâ√ilinde oldu iclâs

O insanlar iki söz üstüne bir araya
geldiklerinde, Sakarya sahilinde
oturdular.

¢araca A√med idi dµde-bânı
Erenler …olu …anadı zebânı

Erenlerin kolu, kanadı, dili olan
Karaca Ahmed gözcüsü idi.

Olurdu içlerinde Fâ†ıma nâm
¢ılardı «idmet-i er §ub√ ile şâm

İçlerinde Fatıma adlı biri vardı.
Sabah akşam erlerin hizmetini yapardı.

O Nûre’d-dµn Velµ kim ol diyârda
¢ızı idi anıñ Sivri√i§âr’da

O diyarda olan Nureddin Veli’nin
kızı Sivrihisar’da idi.

¢araca A√med olmuşdu mürµdi
Erenler içre Nûre’d-dµn er idi

Erenler içinde er olan Nureddin’e
Karaca Ahmed mürit olmuştu.

1300 Selâmı √a≥ret ol dem …ıldı irsâl
O Fâ†ıma …ıyâma geldi fi’l-√âl

Hazret o zaman selam gönderdi. O
Fatıma hemen ayağa kalktı.

Bkz. İktibaslar, Nu: 4.
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Edip el sµne oldu …add «amµde
Selâm aldı bu veche ol ferµde

Elini göğsüne koyup, boyu eğildi. O
eşsiz inci tanesi bu şekilde selam aldı.

Erenlerden olan meclisde √â≥ır
¢amusu oldular bu √âle nâ@ır

Mecliste hazır olan erenlerin hepsi
bu duruma baktılar.

Ederler ol veliyye’den su™âli
Ki şer√ eyle dediler işbu √âli

O ermiş kadından, işte bu hali
açıkla deyip, sordular.

»orâsân’dan dedi geldi bize er
Velµ evvel †avâf-ı Ka¡be eyler

Horasan’dan bize bir er geldi, ancak önce Kâbe’yi tavaf eyledi, dedi.

1305 Çü şimdi Rûm’a ol pµr-i √a…µ…µ
Gelir bildire erkân-ı †arµ…µ

O gerçek pir, şimdi Rum’a geldiğinde, tarikat esaslarını bildirsin.

Velµ Firdevsµ bunuñ πayrı söyler
Beyân-ı √âli bu vechiyle eyler

Ancak Firdevsî, bundan farklı söyler; durumu bu şekilde açıklar.

O bacı kim selâmı aldı bµ-reyb
O İdrµs »ˇâce ehli idi bµ-¡ayb

O selamı şüphe etmeden alan bacı,
İdris Hoca’nın kusursuz ehlinden idi.

Erenlerden ol almış idi behre
Tava††un eylemişdi ¢ırşehr’e

Erenlerden pay almış olan o (kadın), Kırşehir’i yurt edinmişti.

¢araöyük kenârında olurdu
Evi kim anda †â¡atler …ılardı

İbadetlerini yaptığı evi, Karaöyük
kenarında idi.

1310 Bu iki râvµ bir vef… kelâmı
Alır Fâ†ıma Bacı pes selâmı

Fatıma, Bacı, bu iki rivayet bir uygun sözü, sonra selamı alır.

İşitdi erler ol çün ü çirâ’ı
O bacıdan beyân-ı mâ-cerâ’ı

Erler, o bacıdan o serüveni ve nasıl
ve niçini işitti.

Dediler edelim biz şimdi tedbµr
Ayaπın ba§maya bu Rûm’a ol pµr

Biz şimdi tedbir alalım ki o pir bu
Rum’a ayak basmasın.

Ki Rûm’uñ «al…ı olur hep mu√ibbi
¢amu …aldıralar bizlerden √ubbu

Ki Rum halkının hepsi onun dostu
olur. Hepsi bizleri sevmeyi bırakır.

Açar cümle velâyet perlerini
¢amu cem¡ eyleyip Rûm erlerini

Rum erlerinin hepsini toplayıp, bütün velilik kanatlarını açar.

1315 Ederler pây-i ¡arşa dek √i§ârı
Görür »ünkâr eder bir «ûb kârı
39a

Velâyetle hemân oldu kebûter
Eder pervâz-ı ¡arşa mürg-i bihter

Sekizinci feleğe kadar hisar yaparlar (kuşatırlar). Hünkâr görüp, güzel bir iş yapar.
O anda velilikle güvercin oldu. O
en iyi kuş göğe uçar.
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Geçip bu «âk-dân-ı i√ticâbdan
Güzer eyler ne kim vardır √icâbdan

Bu gizlenmiş dünyadan geçip, var
olan bütün perdelerden geçer.

Pes isti…bâl eder cümle melâ™ik
Getirirler aña nûrdan erâ™ik

Sonra bütün melekler onu karşılarlar; ona nurdan tahtlar getirirler.

Dediler mer√abâ yâ âl-i A√med
»oşâ ey «ûy u «ul… u √âl-i A√med

Ey Ahmed’in (Hz. Peygamberin)
hoş huy, tabiat ve tutumlu ailesi
(soyu)! Merhaba, dediler.

1320 Zihµ vermiş saña ol ◊a… tebârek
Bu tâc-ı Âdemµ olsun mübârek

Allah seni mübarek kılmış, ne güzel! Bu Âdem’in tacı sana mübarek
olsun.

O demde ¡arşdan »ünkâr indi
¢araöyük’de bir †aş üzre …ondu

Hünkâr o anda gökten indi.
Karaöyük’te bir taşın üzerine kondu.

Semâ¡a girdi anda √a≥ret-i pµr
Mübârek pâyı †aşa …ıldı te™&µr

Pir hazretleri orada semaya girdi.
Mübarek ayağı taşa tesir etti.

İşit bu yerde edem bir kelâmı
Velµ terk eyle sen †a¡n u mülâmı

Bu yerde bir söz söyleyeyim. Ancak
sen ayıplama ve kınamayı terk et.

Ne bâdµdir erenler √a≥retine
Niçin girdi ¢ebûter kisvetine

Erenlerin efendisine sebep nedir?
Güvercin kılığına niçin girdi?

1325 Niçin bu †onda geldi Şehr-i ¢ır’a
Gelir üç nükte bu …alb-i fa…µre

Şehr-i Kır’a (Kırşehir) niçin bu
donda geldi? Bu fakirin kalbine üç
nükte gelir.

¿elâse nükteden nükte-i evvel
Bu vechiyle olur bu söz mü™evvel

Üç nükteden ilk nükte, bu söz bu
şekilde yorumlanmıştır.

O demki mâcerâ-yı Kerbelâ’da
Şehâdet «ˇânına √µn-i §alâda

Kerbela olayında şehitlik çağrısında bulunulduğu zaman…

O nûr-ı zübde-i şâh-ı velâyet
Bulunca ya¡ni ol ma@lûm şehâdet

O velayet şahının özünün nuru;
yani o mazlum şehitliği bulunca…

Ol ar≥a geldiler iki Kebûter
◊üseyn’iñ …anına bulaşdırıp per

İki güvercin o yere gelip, kanatlarını Hüseyin’in kanına bulaştırdılar.

1330 Gelip Ka¡be’de …ıldı biri zârı
Biri Medµne’de A√med mezârı
Türâb-ı pâki üzere ya¡ni geldi
◊üseyn’iñ mâtemiyle nevha …ıldı

Biri gelip Kâbe’de, biri Medine’de
Ahmed’in mezarında inledi.
Yani temiz toprağı üzerine geldi;
Hüseyin’inin matemi ile ağıt yaktı.
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Bu …udret «âmesiyle oldu ma«†û†
Velâyet silsilesi aña merbû†

Bu kabiliyet kalemi ile yazılmış
olan velilik silsilesi ona bağlıdır.

Velµlerden çü lâzım geldi ülfet
Ede mu√ibbine anıñ mu√abbet

Velilerden dostluk lazım geldiği
için, onun dostunu sevsin.

Vu√ûş ile †uyûr ger cinn ü ger πûl
Olur evvel Kebûter zâra meşπûl

İster vahşi hayvanlar ile kuşlar ister cin ile hayalet… İlk önce güvercin ağlamakla meşgul olur.

39b 1335 Sebeb işbu mu√abbetdir na…iller
Edip ol †ona girer ehl-i diller

Gönül ehlinin o dona girmesine
sebep işte bu sevgidir, diye naklederler.

İkinci nükte bil ey pâk-†ıynet
Bu ma«lû… içre ma@lûm-†abµ¡at

Ey temiz yaradılışlı! İkinci nükteyi
bil. Bu mahlûk içinde mazlum tabiatlı…

Göğercindir ki †utmaz @ulmle «û
Müdâm e≠kârı anıñ oldu Hû Hû

Zulüm ile huy tutmayan güvercinin
daima zikri “Allah! Allah!” oldu.

O §ûret ile geldi pµr bu sûya
İşâret eyledi esrâr-ı Hû’ya

Pir o şekilde bu tarafa geldi.
Allah’ın sırlarına işaret eyledi.

Ki ya¡ni Rûm diyârın …ıla irşâd
Bula ◊a… râhı ola cümle dil-şâd

Yani Rum ülkesini aydınlatsın.
Hepsi Allah’ın yolunu bulsun. Gönülleri şad olsun.

1340 Ki mürde câna cân vere reşâdı
İlâh cân etmedi …a§d-ı cihâdı

Allah, cihat amacını taşımayan canın, Hak yolunda yürümesine karşılık ölmüş cana can versin.

Bu nükteye olur bu da«ı bürhân
O dem ki eyledi ¡azm-i Bede«şân

Bedehşan’a hareket ettiği o zaman
da bu nükteye delil olur.

∏azâ idi murâd ol ar≥a erdi
Anıñçün §ûret-i şâhµne girdi

O yere gitmesinin sebebi gaza etmek
idi. Onun için şahin suretine girdi.

Üçüncü nükte nicedir işit «ûb
Bu nükte diller içre oldu merπûb

Üçüncü nüktenin nasıl olduğunu
iyice işit. Bu nükte gönüllerde rağbet görendir.

Göğercin kim verir peçe aña ◊a…
Verir †a¡mını aπzıyla mu√a……a…

Allah’ın yavru verdiği güvercin,
şüphesiz yiyeceğini ağzıyla verir.

1345 Eger mürπ-i diger eder bu √âli
Velµ va…t-i cimâ¡da yo… mi&âli

Her ne kadar diğer kuşlar da bunu
yapsa da, çiftleşme zamanında bunun örneği yoktur.
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İşâretdir aña remz ü peyâmı
Dehendir çünkü bu nu†…uñ ma…âmı

Ona haber ve alameti işarettir.
Çünkü bu konuşmanın yeri ağızdır.

Verir yavruya aπzıyla √ayâtı
Verir pµriñ kelâmı …ût-ı ≠âtı

Ağzıyla yavruya hayat verir. Pirin
sözü de kendi rızkını verir.

Bu †ona girdi pµr ya¡ni ki ses †ut
Ki nu†…u §ayma ilügüm nefes †ut

Pir bu dona girdi ki ses tut. Efendim! Yani sözü sayma, nefes tut.

Peçe dehenle çün perverde olur
Mürµd ile mi&âli erde olur

Yavru ağızla beslendiği gibi, örneği mürit ile erde olur.

1350 Peçe ansız bulur çünkim helâkı
Mürµd de bulamaz idrâk-i pâkı

Yavru ansızın helak olduğu için,
Mürit de saf idraki bulamaz.

Erişmeyen bu idrâke helâkdır
Erişmez âdeme bµ-cân-ı «âkdır

Bu anlayışa erişmeyen helak olmuştur. İnsana ulaşmamış, toprağa
girmiş cansızdır.

Bu †ona girdiği pµr-i müsellem
Rumûzu bu idi Allâhu a¡lem354

İnkâr edilemeyen pirin bu dona girmesinin işareti, Allah bilir, bu idi.

İlâhµ bizi âgâh et nidâdan
Cüdâ eyleme bu nu†… u §adâdan

Allah’ım! Bizi sesten haberdar et;
bu ses ve konuşmadan ayırma.

Nefis-bend eyle bizi her cihetle
Erişdir nu†…-ı pµre bu §ıfatla

Bizi her şekilde nefsi bağlı kıl. Bu
sıfatla pirin sözlerine eriştir.

1355 Çü indi ¢araöyük üzre √a≥ret
Bu Rûm’uñ erlerine düştü heybet
Dediler er olupdur Rûm’a vâ§ıl
Niçe bir †uravuz biz bunda πâfil

Er Rum’a ulaşmıştır; biz bunda nasıl dalgın durduk, dediler.

¢araca A√med’e derler hemânı
Sen eylersin bize çün dµde-bânı

Karaca Ahmed’e derhal söylerler.
Çünkü sen bize gözcülük edersin.

Geçir gel bu cihânı bir na@ardan
»aber ver tâ ki bize sen ol erden

Sen, o erden bize haber vermek
için, bu cihanı gel bir gözden geçir.

¢araca A√med oldu pes murâ…ıb
Cihânı seyr eder k’en-necm-i &â…ıb

Karaca Ahmet sonra denetleyen
olup, parlak yıldız gibi cihanı seyreder.

1360 Başın …aldırdı pes anda o server
Dedi vardır Öyük’de bir kebûter
354

Hazret, Karaöyük’ün üstüne indiğinde, bu Rum erlerine ürperti düştü.

Bkz. İktibaslar, Nu: 25.

O ulu kişi, sonra orada başını kaldırdı, Öyük’te bir güvercin vardır dedi.
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Ki vardır anda ol erden ¡alâmet
Eşi yo… vâ√id ü hem ≠i-mehâbet

Ki orada o eşi olmayan tek ve ululuk sahibi erden alamet vardır.

Dediler bize bir er oldu lâzım
Ki ol sûya ola bu demde ¡azim

Bize bu zamanda o tarafa gitmeye
kesin kararlı bir er lazım oldu dediler.

Şikâr edip getire bu √u≥ûra
Erişdire bizi tâ kim sürûra

Bizi sevince eriştirmek için, avlayıp huzura getirsin.

Olurdu bir «alµfe Bâyezµd’iñ
Çü nâmı ◊âcµ ‰uπrul ol mezµdiñ

O çoğalmış Bayezid’in Hacı Tuğrul
adında bir halifesi vardı.

1365 ¡Irâ…’dan ar≥-ı Rûm’a gelmiş idi
Te™ehhül edip anda …almış idi

Irak’tan Rum ülkesine gelmiş idi.
Evlenip orada kalmış idi.

Erenlerden hemân ol cân destûr
Alıp bâz §ûretiyle oldu mestûr

O can erenlerden hemen destur
alıp doğan sureti ile örtündü.

O yöñe erdi açdı per ü bâli
Hücûm etdi hemân Şâhµn mi&âli

O yöne erdi, kol ve kanat açtı. O
anda Şahin gibi hücum etti.

Görüp pir oldu der√âl şekl-i insân
Velâyetle †utar ol cânı âsân

Pir görüp derhal insan şekline girdi. Velilik ile o canı kolayca tutar.

Boπazın §ı…dı anıñ ¡a…lı gitdi
Özünden bµ-«aber bµ-hûş yatdı

Onun boğazını sıktı, aklı gitti. Kendinden habersiz, şuursuz yattı.

1370 Birazdan ◊âcµ ‰uπrul oldu bµdâr
Gelip pâye dedi ey pµr-i serdâr

40b

Az bir zaman sonra Hacı Tuğrul
uyandı. Ayağa kalkıp ey serdar olan
pir, dedi.

¢amu no…§ân bizdendir «a†âlar
Erenlerden kerem √üsn ü ¡a†âlar

Bütün eksiklik ve hatalar bizdendir. İyilik ve bağışları ihsan etmek
erenlerdendir.

¢odu baş «âk-pâye dedi pµrim
¡İnâyet lu†f …ıl ol dest-gµrim

Ayağın toprağına baş koyup pirim,
yardım ihsan et, elimden tutan ol,
dedi.

Başından tâcını …odu √u≥ûra
Süleymân’ım dedi ra√m eyle mûra

Tacını başından huzura koydu.
Süleyman’ım! Karıncaya rahmet
et, dedi.

Dedi »ünkâr bu ma@lûm kisvesiyle
Çü geldim sizde ne @ulme vesµle

Hünkâr, bu mazlum elbisesi ile gelmem sizin için zulme sebep değildir, dedi.
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1375 İşit bu †on ile er ere gelmez
Bu †ondan geçmeyenler bil er olmaz
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Bu donla erin ere gelemeyeceğini
işit. Bu dondan geçmeyenlerin er
olamayacağını bil.

Göğercinden da«ı ma@lûm †on ger
Olaydı olur idim şekl-i diğer

Eğer Güvercinden daha mazlum
don olsaydı, başka şekilde olurdum.

Yine ba«ş etdi ta…§µrâtını pµr
¢odu başına tâcın …ıldı tekbµr

Pir yine kusurlarını bağışladı. Tacını başına koyup, tekbir getirdi.

Du¡â gül-bâng-ı en@âr-ı §afâlar
Eder lu†f ü ¡inâyetle vefâlar

Safalar bahşeden gülbank duasını
edip, ihsan ve yardımla vefalar eder.

Buyurdu erlere yürü selâm et
Ki gelsinler √u≥ûra var selâm et

Erlere, yürüyün selam edin ki, huzuruma gelsinler, varın selam edin,
buyurdu.

1380 Velµ Firdevsµ’nin …avli digerdir
Gelen pµre ¢araca A√med erdir

Ancak, Firdevsî’nin sözü farklıdır.
Pire gelen er Karaca Ahmed’dir.

Rivâyet mu«telif mervµsi √a…dır
Ki geldikleri pµre müttefi…dir

Rivayet ihtilaflı, rivayet olunan
gerçektir ki pire geldikleri konusunda ittifak vardır.

Yine biz ol kelâmı söyleyelim
Beyân ü şer√-i mebde™ eyleyelim

Biz yine o sözü söyleyelim. Öncekinin şerhi ve açıklamasını yapalım.

Rûm erlerini çünkim da¡vet etdi
Gelip ol cân erenler içre yetdi

Rum erlerini davet ettiği için, o
can, erenler içine gelip yetişti.

Ederler cümlesi andan su™âli
O cân ¡ar≥ etdi olan cümle √âli

Hepsi ona soru sorarlar. O can olmuş olan bütün durumu anlattı.

1385 Dedi ister sizi ol er işidiñ
Ki teslµmâne merdâne iş ediñ

Sizi isterseniz o eri işitin ki teslim
olup mertçe iş yapın, dedi.

Dediler bize varmak ne münâsib
Gelip bizden niçin olmaya kâsib

Bizim gitmemiz uygun değildir; niçin gelip bize çalışmaz, dediler.

¢ılıp serkeşlik etdiler ¡inâdı
Çü pµre etmediler in…ıyâdı

Pire boyun eğmedikleri gibi, kafa
tutup, inat ettiler.

Teveccüh etdiler merci¡lerine
Erişdi her biri yerli yerine

Başvuracakları makamlara yöneldiler. Her biri yerli yerine erişti.

Velâyet …uvvetiyle bildi «ünkâr
Ki erler ≠ât-i pâkin …ıldı inkâr

Hünkâr, erlerin temiz yaradılışını inkâr ettiklerini, velilik gücüyle
anladı.
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1390 Erince va…t-i şâm √a≥ret dedi üf
Çerâπlar söndü hep …ıldı te™esüf

41a

Akşam vakti gelince, Hazret üf!
dedi (üfledi). Mumlar söndü hepsi
yerindiler.

Tamâm üç gece şem¡ olmadı sûzân
¢alırlar vâdµ-i √ayrette lerzân

Tam üç gece mumlar yanmadı.
Hayret vadisinde titrerler.

Ederlerken ¡aceb √âl-i delµle
Gider seccâdeler …udret eliyle

Delil olan duruma hayret ederlerken, kudret eliyle seccadeleri
gider.

¢amusu oldular bu √âle âgâh
Dediler ol er etdi bize eyvâh

Hepsi bu durumdan haberdar oldular. Eyvah! Bize bunu o er yaptı,
dediler.

Dirilip bir yere cümle dediler
Bir iş etdiñ ki etmez mübtedµler

Hepsi bir yere toplanıp, acemilerin
yapamayacağı bir iş yaptın, dediler.

1395 Ta«allüf eyledik fermâna bizler
Yine andan erer dermâna bizler

Bizler fermana uymadık. Bize yine
ondan derman erer.

Eder bi’l-cümle anda ittifâ…ı
Gelip ¡ar≥ eylediler iştiyâ…ı

Hepsi orada hemfikir olurlar. Gelip
görme isteğini arz ettiler.

Görürler ol √u≥ûrda şey« ü †âlib
Olur seccâdeler bas†-ı merâtib

O makamda şeyh ve talebeyi, seccadelerin düzenli olarak serildiğini
görürler.

Degil ta…dµm ü te™«µrle mu√avvel
Düşünmüş cümle çün üslûb-ı evvel

Bir ifadedeki sözlerin yeri değiştirilmiş değil. Çünkü hepsi ilk üsluplarını düşünmüş.

¢amusu himmete oldu ricâcı
Olurlar ¡ö≠r-«ˇâh i√tiyâcı

Hepsi yardım rica edip, özür dileme ihtiyacı duyarlar.

1400 Dediler kemlik etdik lu†fa yemmsin
Biz eksiklik ettik, sen huyları övülKerâmet …ânı memdû√ü’l-şiyemmsin müş keramet kaynağı, lütfa denizsin.
Oturdular erenler çün o cem¡e
Olur pervâne bi’l-cümle o şem¡e

Erenler o ceme oturdular. Hepsi o
muma pervane olurlar.

Dediler ¡ar≥ ederiz «âk-pâye
Ki …anπı ar≥a pâyıñ verdi pâye

Ayağının toprağına arz ederiz ki,
hangi yerden rütbeyi sana nasip
verdiler, dediler.

Olur her mâh mihriñ müstenµri
Münevvir kim ya bu mihr-i münµri

Her ay güneşten ışık alır. Ya bu
parlak güneşi aydınlatan kimdir?
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Dedi ol √a≥ret uş mevlûd-ı pâkiñ
Ne yerde olmuş idi ya¡ni sâkin

O hazret, mübarek doğumunu yani
nerede oturduğunu, dedi.

1405 Buyurdu Seyyid İbrâhµm babadır
Mu†ahhar neslimiz âl-i ¡abâ’dır

Babam Seyit İbrahim, mübarek neslimiz Muhammed’in soyudur, buyurdu.

Da«ı şey«im o »ˇâce A√med oldu
Erenler himmeti ol erde buldu

Erenlerin yardım bulduğu er olan o
Hoca Ahmed de şeyhim oldu.

Mu√ammed’le ¡Alµ’den meşrebimiz
Na§µbi verdi ma¡nµde ebimiz

Meşrebimiz Muhammed ile Ali’dendir. Nasibi babamız rüyada verdi.

Dediler bu söze vergil güvâhı
Gücenme etmeyelim iştibâhı

Bu söze açıklık getir; gücenme şüphe duymayalım, dediler.

O dem √a≥ret buyurdular icâbet
Çü şey«i vermiş idi bir icâzet

O zaman, hazret isteği uygun buldu.
Çünkü şeyhi bir icazet vermiş idi.

41b 1410 İrâ™e etmeğe …ıldı murâdı
Hemân nâzil olur gökden çü bâdı
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Göstererek öğretmek istedi. O anda
gökten yardım iner.

Ki bir bezµ §a√µfede mu…arrer
Olur a…lâm-ı …udretle mu√arrer

Kudret kalemleriyle bezden bir
sayfada yazılarak anlatılmış olur.

Yazılmış evvelinde ism-i Allâh
Mura……am ba¡de el√amdülillâh

İlk olarak Allah’ın ismi yazılmış.
Sonra, Hamd Allah’a mahsustur,
yazılmış.

Mu§arra√ va§f-ı ≠ât-ı √a≥ret-i pµr
¢ılınmışdır fe§â√at üzre ta…rµr

Pir hazretlerinin kendi vasıfları
açık bir şekilde, fesahate uygun
sözlerle anlatılmıştır.

¡İbârât-ı belµπe cümle tâzµ
O…uyup erler etdiler niyâzı

Erler bütün Arap belagat sahiplerinin ibarelerini okuyup dua ettiler.

1415 Olurlar cümlesi fµ’l-√âl teslµm
Dediler himmetiñle eyle ten¡µm

Hepsi hemen teslim olurlar. Yardımınla bizi nimetlendir, dediler.

Eder tekbµr o dem ol …adr-i ¡alâ
¢ılar cümleye tel…µn-i tevellâ

O derecesi ve rütbesi yüce, a anda
tekbir getirir; hepsine Hz. Ali ve
soyundan şefaati telkin eder.

Meşâyi« çünkü celb-i himmet için
Otuz dervµş verirler «idmet için

Şeyhin yardımını kendi üzerlerine
çekmek için, onun hizmetine otuz
derviş verirler.
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Dedi pµrân-ı Rûm’a ≠ü-l-…âdir
Dürer-bârından oldu böyle §âdır

Rum pirlerine, o itibar sahibinin
inci yağdıran sözlerinden böyle
göründüğünü dedi.

Bulanlar …ayd-ı sâ™irden «alâ§ı
Bula …aydımız ile i«ti§â§ı

Diğer arzularından kurtuluşu bulanlar, bize bağlılığı ile ihtisası
bulsunlar.

1420 Bizim ger …aydımızdan olsa ¡ârµ
O kes hµç yerde bulmaya …arârı
¢amu erlere verdi pes na§µbi
Marµ≥ü’l-…albleriñ oldu †abµbi

Sonra bütün erlere nasibi verdi;
kalplerdeki hastalıklara hekim oldu.

¢araca A√med’e etdi murâdım
Saña da«ı edeyim cinni «âdım

Karaca Ahmed’e de isteğim, sana
da cinleri köle etmektir, dedi.

Çü şey«imden ki himmet ermiş idi
Ki cinni baña «âdım vermiş idi

Şeyhimden himmet ulaştığı gibi
cinleri bana hizmetçi vermişti.

Saña verdim na§µbiñdir seniñ hem
Bula ma§rû¡ seniñ bâbıñda merhem

Senin nasibin olanı sana verdim.
Saralı olan da senin kapında merhem bulsun.

1425 Mu†µ¡ olup √ayâtıñda ola …ul
Vefâtıñda mezârıñ bekleye ol
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Bizimle bağı olmayan o kimse, hiçbir yerde karar bulmasın.

O, itaat edip, senin hayatında kul
olsun; sen vefat ettiğinde mezarını
beklesin.

Na§µbin cümleniñ pes verdi √a≥ret
Alıp destûr erenler …ıldı ¡avdet

Hazret hepsine nasiplerini verdikten sonra, erenler destur alıp, geri
döndü.

Meger Rûm’da o dem olurdu bir er
Erenler geldiğinde cümle yek-ser

Meğer o zaman Rum’da bir er vardı. Erenlerin hepsi bir baştan geldiğinde…

◊u≥ûr-ı √a≥rete ol gelmemişdi
◊u≥ûr-ı ◊a…’da görmedim demişdi

O, hazretin huzuruna gelmemişti.
Hakkın huzurunda görmedim, demişti.

Anıñ nâmına Emre derler idi
¢atı …uvvetli bir ¡ârif er idi

Onun adına Emre derlerdi. Son derece kuvvetli, irfan sahibi bir er idi.

1430 Çü erler √a≥rete gelip giderler
Bu ≠âtıñ √âlini i«bâr ederler
¢araca A√med ol dem erler ile
Getirmiş idi bir dervµş bile

Erler hazrete gelip gittiklerinde, bu
zatın durumunu bildirirler.
Karaca Ahmed, o zaman erler ile
birlikte bir derviş de getirmişti.
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~arı İsmâ¡µl idi nâmı anıñ
Olur bu √a≥rete in¡âmı anıñ

Onun adı Sarı İsmail idi; bu hazrete lütufları olur.

Erenler «idmetinde oldu &âbit
Olur nµsân-ı fey≥e ar≥-ı nâbit

Erenler hizmetinde sabit durdular.
Bitkilerin yeri nisanda bereketli olur.

Pes Emre nezdine gönderdi »ünkâr
Gidip İsmâ¡µl anı …ıldı i√≥âr

Sonra, hünkârın Emre’nin yanına
gönderdiği İsmail, gidip onu çağırdı.

1435 Dedi »ünkâr ne için gelmediñ sen
Ne bâ¡i&dir beyân et söyle a√sen
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Hünkâr, sen niçin gelmedin; buna
sebep nedir, güzelce söyleyip açıkla, dedi.

Dedi ol dem ki ermişdim √u≥ûra
Ki mir™ât olmuş idim ya¡ni nûra

Huzura ermiş olduğum o zaman,
nura ayna olmuştum, dedim.

Seni ben görmedim nâ™il bu câha
Anınçüñ düşmüşem bu iştibâha

Ben senin bu yere ulaştığını görmedim. O yüzden bu şüpheye düşmüşüm.

Dedi »ünkâr ol el kim ba«ş …ıldı
Nişânı ol yediñ söyle ne oldu

Hünkâr, bahşettiği o elin alameti
ne oldu, söyle, dedi.

Dedi çı…dı verâ™-yı perdeden el
Na§µb-i evliyâyı verdi evvel

El perdenin arkasından çıktı; ilk
önce evliyanın nasibini verdi, dedi.

1440 Velµ oldu… bu destiñ sâyesinde
Olurdu sebz «âli âyasında

Avuç içinde yeşil bir ben olan bu
elin sayesinde veli olduk.

O dem dest-i şerµfin §undu √a≥ret
Cenâb-ı Emre «âli …ıldı rü™yet

Hazret, o anda mübarek elini uzattı; Emre hazretleri beni gördü.

Dedi üç kere ‰abdu… pâdişâhım
¢u§ûra …alma ger rû-yı siyâhım

Tapduk, üç kere padişahım, eğer
siyahsa yüzüm kusura kalma, dedi.

‰urur peymançeye eyler ol in§âf
Demişler çünkü in§âf «ayrü’l-ev§âf

Eşikte durup insaf et, güzel vasıflıların en hayırlısı, dedikleri için, o
insaf eder.

Niyâz-ı ö≠r ediben †urdu dâre
¢odu tacın √u≥ûra bµ-medâre

Özür duasını ederek vazifeye koyuldu. Tacını sebepsiz huzura koydu.

1445 Edip tekbµr başa urdu tacın
Uyardı himmet eyleyip sirâcın

Işığı ile himmet edip, uyardı; Tekbir getirip tacını başına koydu.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

42b

Mu¡µn et bize de ¡avniñi yâ pµr
Zer eyler tµre «âki nu†kuñ ekber

Ey pir! Yardımını bize de yardımcı kıl. Büyük sözlerin kara toprağı
altın eyler.

Velâyet zümresine pµşvâsın
İki ¡âlemde mµr ü pâdişâsın

Veliler zümresine öndersin; iki
âlemde mir ve padişahsın.

Bu cismi terbiyetle gülşen eyle
¢ılıp tµremizi rûşen eyle

Bu cismi terbiye ile gül bahçesi,
karanlığımızı aydınlık eyle.

Ola ¡aş…ıñ göñüller âşinâsı
Çü ¡aş…ıñ va§fıdır diller ≥iyâsı

Gönüllerin ışığı aşkın sıfatı olduğu için, aşkın gönüllerin bildiği
olsun.

1450 Mu√ibbânıñ eder va§fını te≠kâr
Ki ≠ât-ı pâkiñ oldu «ayrü’l-e≠kâr
Bula tâ kim müsemmâdan meşâmı
Ere bu ≠ikr ile pes §ub√a şâmı

Dostların senin vasıflarını anar ki
temiz yaradılışın zikredilenlerin en
hayırlısı oldu.
İsminden kokunu buluncaya kadar, bu zikir ile akşamı sabaha
ersin.

Der-Sitâyiş-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Övgüsü’ne Dair)
Terkµb-i Bend 1
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
I
Eyâ pµr na…d-i sul†ân-ı Necef’sin
Füyû≥ât menba¡ı kân-ı şerefsin
O elif âşiyâna mürπ-ı ta√…µ…
Ki biñ bir kisve ile mu«telifsin
Seniñ nûruñ durur mebde™ cihâna
Ki nûr-ı A√med-i fa«r-i selefsin
Bu cism-i ¡âleme görür göz olduñ
Ta§arruf §â√ibisin dest ü kefsin
Sen ol bir ibn-i Âdem’sin sezâdır
Saña mµrâ&ı kim «ayrü’l-«alefsin
Verâ&et ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
»ilâfet ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den

Ey pir! Necef sultanının servetisin.
Nimetlerin pınarı, şerefin kaynağısın. Bin bir elbise ile çeşitli olan,
o elif yuvasında doğruyu araştıran
kuşsun. Cihanın başlangıcı senin
nurundur ki selefinin övüncü olan
Ahmed’in nurusun. Bu dünya cismine gören göz oldun. Tasarruf
sahibisin, el ve avuçsun. Sen o bir
insanoğlusun ki hayırlı olduğun o
kişinin mirası sana layıktır. Veraset
ve hilafet Hacı Bektaş-ı Veli’dendir.
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II
Mu√ammed âlidir sen pµre çün ced
Mu¡ayyen zâtıña esrâr-ı ebced
Görüpdür tâc-ı fa«r-i …adr-i zâtıñ
O ¡arş-ı lµ-ma¡allâh’da355 Mu√ammed
Selâmet-ba«ş-ı ¡acz-i reh-revânsın
Selâmullâh-ı bâd ü pertev-i bµ-√a∂
Seniñdir tâc-ı Elf pµrân içinde
Elif tek cümleye olduñ ser-âmed
◊a…µ…atde velµler fa«risin sen
Egerçi şey«iñ oldu »ˇâce A√med
İcâzet ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
İcâbet ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den

Sen pirin ataları Muhammed’in soyundan olduğu için, ebcedin sırları
senin zatında belirlenmiştir. Muhammed o Allah ile beraber olma makamında senin değerli övülmüş tacını
görmüştür. Sınırsız ışık ve rüzgâra
Allah’ın selamı, yolunda yürüyen
acizlere selamet bağışlayansın. Elif
gibi hepsinin başı oldun; pirler içinde elifi taç senindir. Her ne kadar
Hoca Ahmed şeyhin olsa da, gerçekte sen velilerin övüncüsün. İcazet ve
icabet Hacı Bektaş-ı Veli’dendir.

III

43a
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İşâret tâcıñ ism-i küllühâya
Çü ma@har oldu ≠âtıñ sırr-ı bâ’ya
O dem kim eylediñ Rûm’a teveccüh
◊i§âr etdi velµler tâ semâya
Erip mi¡râc-ı ≠âta §â¡id olduñ
Verir pây-ı şerµfiñ ¡arşa pâye
≤iyâ-yı şem¡i cümle celb …ıldıñ
Düşürdüñ @ulmeti sen câ-be-câya
Gelip ¡acz ile istimdâd ederler
Yine senden ≥iyâ her evliyâya
İ≥â™et ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
İşâ¡at ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den

Ba’nın sırrına mazhar olduğun için,
tacın bütün isimlere işarettir. Rum’a
yöneldiğin o zaman, veliler göğe
kadar hisar yaptılar. Mübarek ayağın göğe ayak verir; kendin miraca
varıp, yükseldin. Mumun ışığını hep
kendine çektin; sen yer yer karanlığı
düşürdün. Acizlikle gelip yardım isterler. Her evliyaya ışık yine sendendir. Işık vermeler ve haber yaymalar
Hacı Bektaş-ı Veli’dendir.

IV
Olur Rûm erleriniñ biri ser-keş
◊u≥ûra gelmedi …alb-i müşevveş
Kelâm-ı intizâmıñ ile da¡vet
Edip cem¡ eylediñ bâ-nu†…-ı dil-keş
Dediñ niçin √u≥ûra gelmediñ sen
Dedi ol dem ki dost oldu na§µb-ba«ş
Seni ben görmedim dµvân-ı ◊a……’ta
Dediñ ma¡lûm mıdır ba«şında bµ-πış
Dedi nûrân-ı «âl-i a«∂arı var
Çü §unduñ el göründü nûr-ı mehveş
İşâret ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
Beşâret ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
355

Bkz. İktibaslar, Nu: 6.

Rum erlerinden biri sarhoş olur.
Karmakarışık gönül huzura gelmedi.
Düzenli sözlerin ile davet edip, gönül
çeken söyleyişinle bir araya getirdin.
Sen huzura niçin gelmedin, dedi.
Dost herkesin nasibini verdiğin o zamanda, dedi. Hakkın divanında ben
seni görmedim, dedin. İhsanında hilesiz olduğun belli midir? Yeşil benin
ışıkları var, el sunduğun için ay gibi
olan ışıkları göründü, dedi. İşaret ve
müjde Hacı Bektaş-ı Veli’dendir.
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V
Dilâ pûyân ol erler izine
Yürü cânıñ fedâ …ıl cân sözüne
Devâ-yı dil durur emr-i şerµfi
Eder iclâ çü her …alb-i √azµne
Erenler ¡aş…ını dilde delµl et
Erişesin velâyet merkezine
Velµler pâk-ı dµdârına ersin
Olan müştâ… İrem’de ◊a… yüzüne
Bu mücrim rû-siyâh şermende ¡â§µ
Nihânµ derd-mend-i ¡âcizine3
¡İnâyet ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den
Hidâyet ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’den

Ey gönül! O erlerin izinde koş. Yürü,
canın sözüne canını feda kıl. Her
hüzünlü kalbi cilaladığı için, Kutsal
buyruğu gönlün ilacıdır. Erenlerin
aşkını gönlünde kılavuz et, velilik
merkezine erişesin. İrem bağında,
Hakkın yüzünü arzulayan veliler,
yüzünün güzelliğine ersin. Bu suçlu, yüzü kara, utanmış, asi, aciz dert
sahibi olan Nihânî’ye yardım Hacı
Bektaş-ı Veli’den; doğru yolu gösterme Hacı Bektaş-ı Veli’dendir.

Der-Beyân-ı Na@ar Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-İbrâhµm ◊acı ¢uddise
Sırruhumâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin İbrahim Hacı’ya (k.s.) İltifat Etmesi Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Elâ ey vâ…ıf-ı esrâr-ı ma¡nâ
Rumûz-ı ¡ilmü’l-esmâya dânâ

Şimdi, ey! Mananın sırlarına,
Allah’ın adları ile ilgili olan ilmin
remizlerine vakıf olan!

»udâ’nıñ √ikmeti ¡âlemde ço…dur
Aña √âkim velµden πayrı yo…dur

Âlemde Allah’ın hikmetleri çoktur.
Veliden başka ona hâkim olan yoktur.

Umûr-ı ¡âlemi anlar mu§arrif
¢amu ≠errât-ı eşyâyı mu¡arrif

Âlemin işlerini yürüten, bütün eşyaların zerrelerini bildiren onlardır.

1455 Bulardır √a≥ret-i ◊a……’ıñ vezµri
¢amu …ab≥ındadır bâlâ vü zµri

Hazret-i Allah’ın veziri bunlardır.
Altta ve üstte olanların hepsi onun
kabzındadır.

Bulardır cümle senden …adrile bµş
Bularıñ mülküne ermedi teşvµş

Bunların hepsi değer olarak senden
ileridir. Bunların ülkesine karışıklık
ermedi.

Bular buπ≥ eylemedi hµç kesle
Dilerse «âki zer eyler nefesle

Bunlar, hiç kimse ile düşmanlık etmedi; dilerse nefesle toprağı altın eyler.

Çü fa¡âl ü mürµde ma@har işler
Cemâde nu†…la cânlar baπışlar

Müride mazhar olan işlerde çok çalışkan olduğu için, cansız varlıklara söz ile canlar bağışlar.
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~ıfât ü ≠ât-ı ◊a……’ıñ ma@harıdır
Ki …uvvet enveriniñ ezheridir
1460 Umûrunda kimisi i«tiyârµ
Kimi bµ-i«tiyâr ı≥†ırârµ
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Hakkın zatı ve sıfatlarına mazhardır ki güç ışıklarının parlağıdır.
Kimi isteğe bağlı, kimisi istemeden
mecburi olarak işlerindedir.

Bu√ûr-ı ra√mıñ âb-ı ¡a≠besidir
Bu ma«lû…âta ◊a……’ıñ ce≠besidir

Rahmet denizinin tatlı suyudur. Bu
yaratılmışlara Hakk’ın cezbesidir.

Na@ar eylerse ger bir …ula bir er
O «ayr-ı ins ü cinnedir berâber

Eğer bir er bir kula bakarsa, o insan ile cinlerin en hayırlısıdır.

Erer ma…§ûduna ol …ul tamâmet
Anıñ √a……ı olur «al…a imâmet

O kul bütün maksatlarına erer.
Onun hakkı halka imamlık olur.

Eger bu ce≠beden bir kimse dûrdur
¢abâ™-yı vu§lat-ı ma¡nµden ¡ûrdur

Eğer bir kimse bu cezbeden uzak
olursa, manaya kavuşma elbisesinden kördür.

1465 İşit bu ¡âlemiñ oldur imâmı
Cihâna √ükmü cârµdir tamâmı

İşit ki bu âlemin imamı odur. Hükmü cihanın tamamına geçer.

Elindedir cihânıñ …ab≥ ü bas†ı
Cihânı eyler i√yâ ¡adl ü …ıs†ı

Cihanın kapanıp açılması elindedir.
Adaleti ve doğruluğu cihanı canlandırır.

Bu ar≥a oldu Âdem çün «alµfe
Eder √ükmü ke&µfe vü la†µfe

Âdem bu yere halife olduğunda,
kaba ve yumuşağa hükmeder.

Anıñ evlâdı oldu √ükme vâri&
Ki tu«m-ı «ûyun oldu dilde √âri&

Onun evlatları hükme varis oldu ki
huyun tohumu gönülde çiftçi oldu.

Edenler Âdem’iñ «ûyun çü pµşe
Erer erden na@ar ana hemµşe

Âdem’in huyunu alışkanlık edenlere, erden daima lütuf erer.

1470 Nitekim eyledi serdâr-ı nâcµ
Murâda erdi İbrâhµm ◊âcµ
Ne gûnâ oldu …ı§§a gûşuñu ver
Getir başıña ¡a…l ü hûşuñu der

Nitekim kurtulmuş komutan eyledi.
İbrahim Hacı murada erdi.
Hikâye nasıl oldu, kulağını ver. Aklını başına getir ve fikrini topla.

O dem ki Rûm’a geldi rûy-ı gül-gûn Gül renkli yüzü olan, Rum’a geldi¢i ¢ay§er’den yaña ¡azm etdi bir gün ği zaman, bir gün Kayseri tarafına
yola çıktı.
44a

O Dul…âdirli nâmında ¡aşµret
Olurdu yolda çend Türkmen-sµret

O Dulkadirli adında aşiretinden
birkaç Türkmen yaradılışlı yolda
olurdu.
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Henüz …onmuşlar idi ol araya
Telâş üzre düşüp çün ü çirâya

Nasıl ve niçin üzerine telaşa düşüp
oraya daha yeni konmuşlardı.

1475 Geçip uπramadı pµr sâye-bâna
Erişdi ileride bir şubâna

Pir çadıra uğramadan geçti. İleride
bir çobana rastladı.

Çü ra¡y eyler idi önüñde aπnâm
Geçerken ol aradan pµr-i ≠µ-nâm

Koyunları önünde otlattığı için, ün
sahibi pir oradan geçerken…

Velâyet bûyunu aldı πanemler
Meleşip dµdelerden §açdı nemler

Koyunlar velayet kokusunu aldı.
Meleşip, gözlerden yaşlar saçtılar.

Olurlar pµri pes ta¡…µbe sâ¡µ
Çü çâre olmadı men¡ etdi râ¡µ

Hızlı yürüyüp sonra piri takip ederler. Çare olmadığı için çoban durdurdu.

Ne deñli …ılsa râ¡µ anda ¡âciz
Dedi bu er velµ olursa câ™iz

Çoban orada ne yaptıysa aciz
kaldı. Bu er veli olursa uygundur,
dedi.

1480 Bu erdir vâri& el-√a… enbiyâya
Ki beñzer nûr-ı rûyı evliyâya

Yüzünün nuru evliyaya benzeyen bu
er, doğrusu enbiyaya varistir.

Eder √ayvân iken aπnâm i†â¡at
Ne lâyı… etmeye insân bµ¡at

Koyunlar hayvan iken itaat eder; insanın biat etmemesi uygun değildir.

Ki bir √ayvânca ¡a…lım olmaya mı
Erenler baña himmet …ılmaya mı

Ki bir hayvan kadar aklım olmasın
mı? Erenler bana yardım etmesinler
mi?

Nedir bu πafletiñ dünyâda göñlüm
Nedir bu va√şetiñ âzâde göñlüm

Ey gönlüm! Dünyadaki bu gafletin
nedir? Ey hür gönlüm! Bu korkun
nedir?

Ba…ıp a√vâliñe bir eyle in§âf
Dirµπâ ¡ömrü ≥âyi¡ …ıldıñ isrâf

Haline bir bakıp, insaf et. Yazık!
Ömrü boşuna israf ettin.

1485 Edersin tâ bürûz «ˇâb-ı maπrûr
Bu fi¡le mi olursun ya¡ni mesrûr

Ortaya çıkıncaya kadar gurur uykusuna yatarsın. Yani bu işten mi
memnun olursun?

Se√erde olmadı ◊a… ≠ikri yâdıñ
¡Aceb kim oldu câ-yı istinâdıñ

Seher vakti Allah’ı zikretmek hatırına gelmedi. Dayandığın bir makamın olması şaşılacak şey.

Bu √âle râ≥ı √âşâ olmaz Allâh
Saña çâre ede bul pµr-i âgâh

Asla, Allah bu duruma razı olmaz.
Bilgili piri bul, sana çare bulsun.

235

S E D AT K A R D A Ş

44b

236

Çü fır§ant bu zamân oldu πanµmet
Pes imdi eyleme fevt ü hezµmet

Fırsat olan bu zaman ganimet olduğundan, öyleyse şimdi fırsatı kaçırıp, hezimet etme.

Bu √ayvânlar ¡aceb ki rehber oldu
Bu er irşâd için cilve-ger oldu

Bu hayvanların rehber olması tuhaf
oldu. Bu er doğru yolu göstermek
için cilve gösterdi.

1490 Teveccüh eyledi ol demde râ¡µ
Çü √ayvânlar bu √âle oldu dâ¡µ

Hayvanlar bu duruma sebep olduğu için, Çoban o anda teveccüh
gösterdi.

Göñülden vecdle e≠kâra geldi
◊u≥ûr-ı √a≥ret-i «ünkâra geldi

Gönülden gelen kendinden geçme
ile zikre başladı. Hünkâr hazretlerinin huzuruna geldi.

Elin öpdü ayaπa …odu başın
A…ıtdı dµdeden √üzn ile yaşın

Elini öpüp başını ayağa koydu. Hüzünle gözünden yaş akıttı.

Dedi cârµ füyû≥uñ her fa…µre
N’ola ere bu ben mûr u √a…µre

Senin feyzin her fakire geçer. Bu ben
karınca ve hakire erse ne olur, dedi.

Güneş rûyuñ verir nûru Sühâ’ya
Seniñ el†âfıña yo…dur nihâye

Güneş gibi olan yüzün Süha yıldızına ışık verir. Senin lütuflarına son
yoktur.

1495 Çü şef…at mer√amet himmet ¡inâyet
Uma geldim ben ey pµr-i hidâyet

Ey doğru yolu gösteren pir! Ben
şefkat, merhamet, yardım ve ihsan
ümidiyle geldim.

Dirµπ eyleme lu†f et pâdişâhım
Mürüvvet baña göster †oπru râhım

Ey padişahım! Yazık etme, lütuf et.
Bana cömertlik edip, doğru yolu
göster.

Buyurdu pµr nedir ilügüm ismiñ
Beyân et işidelim ya¡ni resmiñ

Pir, sultanım ismin nedir? Yani, izini açıkla işitelim, buyurdu.

Dedi İbrâhµm ◊âcµ bendenizdir
Ezelden çün siziñ efgendeñizdir

Bendeniz, ezelden beri sizin düşkününüz olan İbrahim Hacı’yım dedim.

Keremle √a≥ret-i pµr pes aña der
Başıñdan tâcıñı imdi baña ver

Pir hazretleri sonra keremle ona,
şimdi başından tacını bana ver, der.

1500 O dem başında âhû cildi ile
Çı…ardı tâcını râ¡µ eliyle
◊u≥ûra eyledi anı nihâde
‰urur «ünkâra …arşı kendi pâda

O an çoban ceylan derisinden tacını eliyle çıkardı.
Onu huzura koydu. Kendisi hünkâr
karşısında ayakta durdu.
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◊u≥ûra etdi anı pµr iclâs
Edip tekbµr başa …ıldı ilbâs

Pir, onu huzuruna oturttu; tekbir
getirip başına giydirdi.

Edip mess gözlerin …ıldı güşâde
Erişdirdi gözü göñlünü şâde

Dokunup gözlerini açtı. Gözü ve
gönlünü mutluluğa eriştirdi.

Erenler na@rası çün kimyâdır
Olur zer «âk ü seng bµ-riyâdır

Erenlerin bakışı kimya olduğu için,
taş ve toprak altın olur, yalansızdır.

1505 ◊icâbı mürtefi¡ olur gözünden
Hüdâ mı§bâ√ı pertev zen özünden

Gözünden perde kalkar. Allah’ın
yolunu gösteren kandili kendinden
ışık vurur.

Vilâyet rütbesine pâyı erdi
Cemâl-ı dilberi göñlünde gördü

Sevgilinin yüz güzelliğini gönlünde
görüp, ayağı velayet derecesine erdi.

Dedi «ünkâr tamâm verildi kâmıñ
Bozo…’u Üço…’u …ıldı… ma…âmıñ

Hünkâr, Bozok ve Üçok’u sana yurt
yaptık, isteğin verildi tamam, dedi.

Seniñle böyle varsın bu πanemler
Geçiresin o yerde «oş demler

Bu koyunlar seninle bu şekilde gelsin; o yerde hoş zamanlar geçiresin.

Pes andan yola pµr oldu revâne
O yerde …aldı İbrâhµm yegâne

Sonra pir oradan yola çıktı. İbrahim o yerde yalnız kaldı.

45a 1510 Nice dürlü işâret-i ¡acâyib
ªuhûr eyler nice remz-i πarâ™ib

Pek çok türlü acayip işaretler, bir o
kadar tuhaf remizler ortaya çıkar.

Bu Dul…âdirli ismi oldu taπyµr
Olur çün ◊âcµ İbrâhµm’le teşhµr

Bu Dulkadirli, Hacı İbrahim ile
şöhret kazandığı için ismi değişti.

Bozo… Üço…’u ol el†âf kânı
Aña vermiş idi oldu mekânı

O lütuf kaynağının ona vermiş olduğu, Bozok ve Üçok ona yurt oldu.

Eger sürçerse bir kes nâ-gehânµ
Eder yâ ◊âcµ İbrâhµm nihânµ

Eğer bir kimse ansızın hata yapsa,
gizlice ey Hacı İbrahim! Derdi.

Añılır nâmı bu ismiyle √âlâ
Aña etdi na@ar …adri mu¡allâ

Adı hala bu isimle anılır. Kadri
yüce olan ona lütufta bulundu.

1515 Ol âhû cildini kim √a≥ret-i pµr
Giyirdi başına …ıldı çü tekbµr

Pir hazretleri, tekbir getirdiği için,
o ceylan derisini başına giydirdi.

Urunur cild-i âhû bir er idi
Bu vech ile urunur hem mürµdi

Ceylan derisi giyen bir er idi. Müridi de bu şekilde örtünürdü.

Ederlerdi bu üslûbu vi…âye
Gidince dünyadan kendi be…âya

Kendisi dünyadan ölmezliğe gidince, bu üslubu korurlardı.

237

S E D AT K A R D A Ş

Dede ¢âr…ın oğulları gelirler
Anıñ evlâdına √üccet …ılırlar

Dede Karkın (Garkın) oğulları gelirler; Onun evladına vesika gösterirler.

Dediler cild-i âhû şöyle bâ-mühr
Bizim ecdâdımızdan …aldı @âhir

Şöyle mühür ile ceylan derisinin
bizim ecdadımızdan kaldığı açıktır
dediler.

1520 Bu tâcı bizden aldıñız ediñiz
Yalan söylemeñiz †oπru gidiñiz
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Bu tacı bizden aldığınızı söyleyiniz.
Yalan söylemeyiniz, doğru gidiniz.

Dediler ◊âcµ Bektâş meşrebimiz
Bu tâcı andan almışdır ebimiz

Babamız bu tacı, bizim meşrebimiz
olan Hacı Bektaş’tan almıştır, dediler.

Mükâbere eder evlâd-ı ¢âr…ın
Ki √a…… u bâ†ılıñ bilmez o far…ın

Hak ve batılın farkını bilmeyen o
Karkın’ın evlatları büyüklük taslar.

Dediler etmeñiz siz va¡de «ulfu
Çü Bektâşµ urunur tâc-ı Elfµ

Bektaşî’ler Elifî tacı giydiği için,
Siz vaadi yerine getirmiyorsunuz,
dediler.

Niçin bühtân edersiz siz o pµre
Ne lâyı… πayrı tâcı size vere

Siz o pire niçin iftira edersiniz? Artık tacı size vermesi uygun değildir.

1525 Ederler √â§ılı da¡vâyı zûru
Verirler tâcı anlara ≥arûrµ

Kısacası davayı zorbalıkla ederler.
Onlara zorunlu olarak tacı verirler.

Velµkin aldı İbrâhµm ◊âcµ
Erenlerden işitdik işbu tâcı

Ancak İbrahim Hacı’nın işte bu tacı
aldığını erenlerden işittik.

Mu√a……a… meşrebi Bektâşµ anıñ
Sezâ oldu bu tâca başı anıñ

Muhakkak ki onun meşrebi Bektaşî’dir. Onun başı bu taca uygun
oldu.

Dede ¢âr…ınlı leyk √â™il oldu
Bu tâcı zorla anlardan aldı

Fakat Dede Karkınlı engel oldu bu
tacı onlardan zorla aldı.

¢ulaπ ur …ı§§a-i pµr-i mübµne
O dem gitmişdi ¢ay§er cânµbine

Belli olan pirin kıssasına kulak ver.
O zaman Kayseri tarafına gitmişti.

1530 Ederdi §o√beti »ı≥r ile bâ…µ
Bu kez yolda da«ı oldu mülâ…µ

Hızır ile devamlı sohbet ederdi. Bu
kez yolda da buluştu.

Buluşup »ı≥r ile anda görüşdü
Zamânte …al¡esine çün erişdi

Zamante Kalesi’ne vardığında, Hızır ile orada buluşup görüştü.

Ederken »ı≥r ile ol ar≥ı seyrân
Görürler bir kes eyler √ar&-ı büstân

Hızır ile o yeri seyrederlerken, bir
kişinin bostanını sürdüğünü görürler.
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Edip teşrµf-i büstânıñ kenârıñ
İki mâh etdi ol burca …arârın

Bostanın kenarına teşrif edip, o kalede iki ay durdu.

Buyurdu ol kişiye ◊âcµ Bektâş
Bu ma√§ûlden getir dedi …arındaş

Hacı Bektaş o kişiye buyurdu: kardaş! Bu üründen getir, dedi.

1535 Behâ™e’d-dµn idi o kimse nâmı
İşiticek bu vech ile peyâmı

O kimsenin adı Bahaddin idi. Bu
şekilde haberi işitince…

Dedi tu«mın yeni kodum zemµne
Bitip âfetden olursa emµne

Tohumunu zemine yeni koydum, ektim; eğer afetten emniyette yetişirse,
dedi.

Biraz §abr edelim bulsun kemâlı
Siziñle ekl edelim bâ-√elâlµ

Biraz sabredelim olgunlaşsın. Sizinle helal olarak yiyelim.

Dedi »ünkâr Behâ™e’d-dµn’e tekrâr
»udâ şâyed …ıla ma√§ûl be-dµdâr

Hünkâr, Bahaddin’e tekrar, eğer Allah mahsulünü görünür kılırsa, dedi.

Cevâb-ı evveli verdi o §ıd…ı
O dem »ı≥r etdi redd etme bu nu†…u

O dürüst kişi ilk cevabı verdi. O an
Hızır, bu sözü reddetme, dedi.

1540 Behâ™e’d-dµn’e erdi nûr-ı hâdµ
Göñülde √â§ıl oldu i¡ti…âdı

Bahaddin’e hidayet ışığı erdi. Gönlünde iman meydana geldi.

Dedi er nu†…-ı √a…tır nu†…udur √a…
Meger er ola bunlar olma a√ma…

Erin sözü haktır, hak sözüdür. Meğer
bunlar ermiş, ahmak olma, dedi.

Hemân devr etdi büstânı yügürdü
ªuhûr etmiş çü üç …avun gördü

Hemen bostanı yürüyüp etrafında
dolandı. Ortaya çıkmış üç kavun
gördü.

Ter ü tâze kemâlin şöyle bulmuş
Mücessem «ûb u ra¡nâ yime olmuş

Yaş ve taze şöyle olgunluk bulmuş;
hepsi hoş ve güzel cisimleşmiş.

Behâ™e’d-dµn görünce şâd oldu
◊u≥ûra ikisini aldı geldi

Bahaddin görünce mutlu oldu. İkisini alıp huzura geldi.

1545 Dedi üç √â§ıl etmiş ◊a… keremden
ªuhûr etdi çü nu†…-ı mu√teremden

Allah’ın ihsanı sonucu üç tane yerden bitmiş; mübarek sözden ortaya
çıktı, dedi.

Birin …odum anıñ ehl ü ¡ıyâle
Kerâmet ola anlara nevâle

Onlardan birisini ev halkına bıraktım. Keramet onlara nevale olsun.

Alıp erler o dem oldu revânµ
Tefekkür …ıldı büstâncı zemânµ

Erler, o zaman alıp yürüdüler. Bostancı, zamanla ilgili düşündü.

239

S E D AT K A R D A Ş

46a

Dedi etdim ¡aceb πaflet bugün ben
Henüz büstân yerin √â§ıl ederken

Ben bugün tuhaf gafillik ettim, dedi.
Daha bostan yerini işlerken…

Cihânda ola mı bir kes işitmiş
Ki tu«mu §açılırken re¡yi bitmiş

Tohumu saçarken ürünün yetiştiğini dünyada işiten var mıdır?

1550 Bular §â√ib-ta§arrufdur bilâ-reyb
Degil illâ ricâl-i πayb-ı bµ-¡ayb
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Şüphesiz bunlar tasarruf sahibidir.
Günahsız manevi âlemde olanlardan başkası değil.

Ne için eremedim himmetine
Erişdim çün vilâyet rü™yetine

Veliliği görmeye eriştiğim gibi niçin yardımına eremedim?

Bu √âletde eder «ayli ta¡assür
Ki fevt-i fır§ata çekdi ta√assür

Fırsatı kaçırmasına üzülür; bu durumda epey güçlük çeker.

Ferâπ-ı şuπl ile ol bâ-ta¡addüd
Eder pes zµr ü bâlâda tereddüd

O gayreti bırakmak ile sayıca artan, daha sonra aşağı ve yukarı
arasında tereddüt eder.

Dirµπâ πayb …ıldı ¡âlµ-şânı
Bulamaz kimse ¡An…â’dan nişânı

Yazık ki şan ve şerefini kaybetti.
Kimse Anka’dan iz bulamaz.

1555 Bulunmaz tµz ¡a…l ile nihâyet
Meger kendileri ede ¡inâyet

Tez akıl ile sonuç elde edilemez.
Öte yandan kendileri yardım eder.

Alıp ol bâ…µ ma√§ûlü eline
Gelir …alb-i √üzünle menziline

O geriye kalan ürünü eline alıp, hüzünlü kalbi ile menziline gelir.

Müsâfir-«ânesinde gördü nâ-gâh
Ki ol burcda †ulû¡ etmiş iki mâh

Misafirhanesinde ansızın iki ayın
doğduğunu gördü.

Firâ… ü √asrete olmuşdu ma√rem
Vi§âle erdi oldu şâd u «urrem

Ayrılık ve hasrete sırdaş olmuştu.
Kavuşmaya erince mutlu ve güler
yüzlü oldu.

Öbür ma√§ûlü da«ı …odu anda
Olur pes pâlarına ser-figende

Öbür ürünü de orada bıraktı. Sonra
ayaklarına başını eğen olur.

1560 Buyurdu √a≥ret-i pµr ilügüm gel
Bu …udret lo…masın …a†¡ eyle evvel

Pir hazretleri, sultanım gel önce bu
kudret lokmasını kes, buyurdu

»orâsân’da yememişdiñ bu resme
Şifâdır ilügüm bu câne cisme

Horasan’da bu şekilde yememiştin.
Sultanım, bu can ve cisme şifadır.

Behâ™e’d-dµn hemân üçünü dâ«ı
Kesip aldı birazın bµ-terâ«µ

Bahaddin hemen üçünü de kesip,
gecikmeden birazını aldı.
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Verir ehline bir mi…dârın anıñ
◊u≥ûruna …odu şâh-ı cihânıñ

Onun bir miktarını kendi ehline verir. (Kalanını) cihan şahının huzuruna koydu.

Tenâvül eylediler üçü birlik
¢ılıp şükrü ederler «oş dirlik

Üçünü birlikte alıp yediler. Şükredip güzel hayat sürerler.

1565 Behâ™e’d-dµn ayaπa geldi andan
Dedi ediñ dirµπ etmeñ beyândan

Bahaddin oradan ayağa kalktı. Esirgeyin, açıklama yapmayın, dedi.

Nedir lu†f eyleyiñ ey ≠ât-ı sâmµ
Mu§avver işbu rû√a nâm-e-nâmı

Ey yüce kişi! İşte bu ruha resmedilmiş olan şeyler nedir? İsim isim
(tek tek) lütuf edin.

Süleymân’ım n’ola mûr-ı √a…µre
Na@ar-himmet ediñ bu ben fa…µre

Süleyman’ım! Küçük düşürülmüş
karıncaya, bu ben fakire yardım
edin, ne olur?

Buyurdu √a≥ret-i pµr-i mu…addes
Ki ben ol ◊âcµ Bektâş’ım işit ses

Mübarek pir hazretleri, ben o Hacı
Bektaş’ım, sesimi duy, şeklinde buyurdu.

Da«ı işbu ¡azµz »ı≥ır nebµ’dir
»udâ’dan ¡avn her rûz ü şebµdir

İşte bu ulu kimse de Hızır peygamberdir. Allah’tan yardım her gece ve
gündüzdür.

1570 O dem …ıldıñ †alebde izdiyâdı
Budur kim «ânede bulduñ murâdı

O zaman çok talepte bulundun. Bu
yüzden muradı evde buldun.

Behâ™e’d-dµn hem-ân-dem geldi tekrâr Bahaddin çabucak geri geldi. Ayağa
Düşer pâye gözün mess etdi «ünkâr
düşer, hünkâr onun gözüne dokundu.
~afâ™-i …albi ile …ıldı himmet
Eder cân §o√beti ile mu√abbet

Gönüldeki safa ile tesir eder. Can
sohbeti muhabbet eder.

Giderler ba¡de ol iki server
∏urûb eyler o iki mâh-ı enver

Sonra o iki ulu kişi giderler. O iki
parlak ay görünmez olurlar.

Behâ™e’d-dµn çü aldı ma¡nevµ …ût
Olur seng-i siyâhı la¡l-i yâ…ût

Bahaddin manevi güç aldığı için,
siyah taşı, yakut taşı olur.

1575 Nice …a†¡ etdi ma¡nâda merâ√il
‰arµ…atda görür çendân menâzil

Manada nice mesafeleri aştı. O kadar da tarikatta menzil görür.

Tecellµ erdi çünkim mâyesine
Ayaπın ba§dı erlik pâyesine

Yaradılışına tecelli erdiğinden, ayağını erlik derecesine bastı.

Hidâyet nûru dilde şu¡le verdi
Ba§µretle cemâl-i pâki gördü

Hidayet ışığı gönülde parıltı verdi.
Sezgi ile parlak yüzü gördü.
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Olur ta√tü’l-&erâ fev…ı’l-¡alâ bir
Ki pµr oldu aña bu √a≥ret-i pµr

Toprağın altı ile yerin üstü bir olur.
Ki bu pir hazretleri ona pir oldu.

Velâyet pençesinden yapdı ∂arbµ
‰olaşdı bir dem içre şar… u πarbı

Velayet pençesinden bir darbe yaptı. Bir anda doğuyu batıyı dolaştı.

1580 Olur ¢ay§er’de nâbit çün bu ezhâr
Niçe dürlü velâyet …ıldı i@hâr
Behâ™e’d-dµn’e derlerdi ser-â-pâ
Olurdu şöhreti Bostâncı Baba

Hep Bahaeddin derlerdi. Şöhreti
Bostancı Baba olur.

Bu ev§âf ile çünkim oldu mev§ûf
Bu şöhret iledir evlâdı ma¡rûf

Bu sıfatlarla vasıflandırıldığı için,
evlatları bu ün ile bilinir.

İki erler o dem kim †aşra oldu
Velµ’ye ol nebµ tevdµ¡ …ıldı

İki er o zaman dışarıda oldu. O peygamber veliye teslim etti.

Ma…âm ü menziline oldu râci¡
Erişdi şehre tenhâ ol merâci¡

Onun makam ve menziline yöneldi.
O mercilerin olduğu şehre tek başına erişti.

1585 Olurdu bir velµ çün ittifâ…µ
Ederler birbiri ile telâ…µ
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Bu çiçekler Kayseri’de yetiştiği için,
birçok velilik gösterir.

Üzerinde görüş birliğine varılan bir
veli olduğu için, birbirleriyle görüşürler.

Ol er »ünkâr’ı …ıldı beyte teklµf
¢ıla tâ «ânesine ≠âtı teşrµf

O er, hünkâr evini şereflendirsin
diye, kendisini evine davet etti.

Ya…µn idi Behâ™e’d-dµn evine
Alıp «ünkârı ol geldi sevine

Bahaeddin evine yakın idi. O hünkârı
alıp sevinerek geldi.

Olur mestâne-i câm-ı ra√µ…i
Ederler §ohbet-i bezm-i √a…µ…µ

Kırmızı şarap kadehinin sarhoşu
olur. Hakiki meclisin sohbetini ederler.

Bu esnâda hemân ol şa«§-ı me≠kûr
Çı…ardı «ır…ası içinden engûr

Bu esnada o adı geçen şahıs hemen
hırkası içinden üzüm çıkardı.

1590 Çü ol er eyledi ¡ar≥-ı velâyet
Dedi pµr aña ey …ardaş ne √âcet

O er velilik gösterdiği için, pir ona,
ey kardaş! Ne gerek var? Dedi.

Bize ma¡lûm idi ki sen velµsin
Riyâ mı etmek istersin delµsin

Senin veli olduğunu biz biliyorduk.
Yalandan gösteriş yapmak istiyorsan delisin.

Olup nâdim düşer ol er √icâba
Ki …âdir olmadı a§lâ cevâba

O er, hiç cevap verecek gücü olmadığından, pişman olup utanca düşer.
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Nihâyet oldu §o√bet çünkü â«ir
Ayaπa geldi ol tâcü’l-mefâ«ir

En sonunda sohbet bittikten sonra,
o iftihar edilecek taç ayağa kalktı.

Murâd etdi ¡azµmet …ıla andan
İcâzet istedi ol mµz-bândan

Oradan gitmeyi arzuladı. O ev sahibinden izin istedi.

1595 Dedi er ey şeh-i mülk-i kemâliñ
Görelim çend rûz n’ola cemâliñ

Er, ey olgunluk ülkesinin şahı! Birkaç gün yüzünü görsek, ne olur, dedi.

Bir iki gün edesin istirâ√at
Bula tâ iltiyâm dilde cerâ√at

Gönüldeki yara kapanana kadar,
bir iki gün istirahat edesin.

Dedi «ünkâr na§µb yârµ …ılarsa
Geliriz yine ger Mevlâ dilerse

Hünkâr, eğer Mevla diler ve nasip
olması için yardım ederse yine geliriz, dedi.

Ayaπa gelicek …udsµ enµsi
Düşer bir …oz hindµ ter nefµsi

Mübarek dostu ayağa kalkınca, nefis taze közlenmiş bir hindi düşer.

Dedi ey pµrler içre …adri fâ™i…
Demişdiñ şimdi sen i@hâr ne lâ™i…

Ey pirler içinde değeri üstün olan!
Sen, şimdi açıklamaya ne gerek var
demiştin, dedi.

1600 Velâyet @âhir eylersin niçin sen
Çü √âcet yoπidi ey «ûyu a√sen

Ey güzel huylu! Gerek olmadığı
halde, sen niçin velilik göstersin.

Görüp »ünkâr o dem etdi …ısım yâd
Dedi be-√a…k-ı nûr-ı √al… u µcâd

Hünkâr o zaman bir kısmını hatırlayıp, yaratma ve vücuda getirmenin hakkı için, dedi.

Degilem ◊a… bilir bu √âle âgâh
»orâsân’da meger yârân-ı dergâh

Ben bu durumdan haberdar değilim, Allah bilir. Meğer Horasan’da
dergâhtaki dostlar…

¢ılıp πayret getirmişlerdir anlar
Bu √âli gördü çün senden erenler

Erenler senden bu durumu gördükleri için, gayret edip onlar getirmişlerdir.

Görüşdü yine tekrâr etdi cezmµ
Vedâ¡ eyledi †utdu râh-ı ¡azmµ

Yine görüştü, kesin karar verdi.
Veda edip, azim yolunu tuttu.

47b 1605 Çü ¢ay§er’den çı…ar ol †ab¡-ı merπûb
Şeref-yâb oldu pâ-bûsuyla Ürgüb
Erişdi ol †arafdan Sµneson’a
Ki ehli bend idi küfr ü füsûna

O rağbet gören huylu, Kayseri’den
çıktığında, Ürgüp ayağını öperek
şeref buldu.
O taraftan, halkı kâfirlik ve sihre
bağlı olan Sineson’a ulaştı.
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Bir ¡avret gördü anda nâ-gehânµ
Getirir idi çavdardan o nânı

Ansızın, çavdar ekmeği getiren bir
kadın gördü.

Göricek pµri ol dem geldi ¡avret
Ki bir nân verdi pµre …ıldı √ürmet

Piri gördüğü zaman, kadın gelip,
pire bir ekmek vererek hürmet etti.

Dedi ma¡zûr †ut al nânı dervµş
»udâ’ya eyle şükrü çekme teşvµş

Derviş! Al ekmeği, mazur tut.
Allah’a şükret, ayıplama, dedi.

1610 Bu ar≥da √ına† bil ço…lu… bulunmaz
Yaramaz †opraπına √ar& olunmaz
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Bu yerde çok buğday bulunmaz, bil.
Uygunsuz toprak sürülmez.

O dem nu†ka gelir ol pµr-i »ünkâr
Buyurdu ol zene kim ey nµkû-kâr

O sultan olan pir o anda konuşmaya başlar. O kadına, ey işleri iyi ve
doğru olan! Dedi.

Dedi ◊a… ni¡metiñiz …ıla müzdâd
O ba«şâyende-i te™lµf-i e≥dâd

O zıt tarafları barıştırıp bağışlayan
Allah, nimetlerinizi arttırsın, dedi.

Siziñ çavdarıñız buπday bitire
Vere sünbül kemâline yetire

Sizin çavdarınız buğday olarak yetişsin. Sümbül verip olgunluğa eriştirsin.

»amµr olsa egerçi az onlar
Velµ çı…a firundan ço… §omunlar

Her ne kadar onlardan az hamur
olsa da, fırından çok somunlar çıksın.

1615 Du¡â-yı «ayr eder ol nu†…-ı ¡µsâ
Revân oldu evine çünkü tersâ

O, İsa’nın sözü ile hayır duası eder.
Hıristiyan olduğu için evine doğru
gitti.

Pes anda ol zene mensûb olan cây
Ki çavdar vermeyip olurdu buπday

Sonra o kadının mensubu olduğu
yer, çavdar vermeyip buğday olurdu.

»amµrden firuna …oyup §aπµri
Çı…arırlar idi nân-ı kebµri

Hamurdan fırına küçük bir parça
koyup, büyük ekmek çıkarırlardı.

O yerde pµr ki …ılmışdı ricâ™ı
Ziyâret-gâh …ıldılar o câ™ı

Pirin rica ettiği o yeri ziyaret yeri
yaptılar.

Ederler yılda bir kere tecemmu¡
Ederler ≠eb√-i …urbân u teşeffü¡

Yılda bir kere toplanırlar; kurban
kesip şefaat isterlerdi.

1620 Pes andan √a≥ret-i pµr »ı≥r-vârµ
Müşerref etdi ar≥-ı yüce §ârı

Pir hazretleri ondan sonra Hızır
gibi, o yüce yeri şereflendirdi.

Erişdi câ-be-câ anda §adâlar
Ederler ¡arbede aπle@ nidâlar

Orada yer yer sesler erişti. Çirkin
bağırmalarla kavga ederler.

Ba…ıp e†râfına «ünkâr gördü
‰urur bir kişi anda vardı erdi

Hünkâr etrafına bakıp, orada duran bir kişinin geldiğini gördü.
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Dedi var mı müsâfir-«âne ey cân
N’ola olam bu gece anda mihmân

Ey can! Bu gece orada misafir olabileceğim bir misafirhane var mı?
Dedi.

Dedi ol kişi ey dervµş-i epsem
Verirler bu ahâlµ …onaπa semm

O kişi, ey sessiz derviş! Bu halk konağa zehir verirler, dedi.

1625 Girilir mi bu πavπa arasına
Gidesin πayrı yere çâresi ne

Bu kavga arasına girilir mi? Başka
yere gidesin, çaresi ne?

O yerden dâ«ı yola ¡âzim oldu
Açı…sarây denir bir köye geldi

O yerden de yola koyuldu. Açıksaray denen bir köye geldi.

O cismi menba¡-ı nûr-ı firâset
Çü bir «âtûna oldu anda râst

O bedeni kavrayış nurunun kaynağı
olan, orada bir hatuna rastladığında…

Dedi eyler misin ey ana in¡âm
Bu dervµş ü fa…µri ya¡ni i†¡âm

Ey ana! Yardım eder misin? Yani bu
derviş ve fakire yemek yedirir misi?
Dedi.

Dedi «âtûn otur sen ey kem-âzâr
Varıp saña †a¡âmı edem i√≥âr

Hatun, ey az inciten kişi! Sen otur,
gideyim sana yiyecek hazırlayayım,
dedi.

1630 Gider ol zenleriñ «â†ır-şinâsı
Meger var idi bir …â™im anası

O kadınların hatır bileni gider. Meğer bir kaynanası var idi.

Dedi gördüm ana bir nµk kârı
Ki bir dervµş fa…µr ü dil-figârı

Ana! Bir güzel iş gördüm, dedi.
Gönlü yaralı ve fakir bir derviş…

‰a¡âm istedi benden ol yüzü aπ
N’ola bir nân ile verem biraz yaπ

O yüzü beyaz benden yiyecek istedi.
Bir ekmek ile biraz yağ versem ne
olur.

Du¡â etsin bize dervµş-§ıfatdır
Sözü pertev-nümâ-yı ma¡rifetdir

Bize dua etsin; derviş yüzlüdür,
sözü marifet gösteren ışıktır.

¡Acûze idi mekârih o fer tut
Dedi söyleme revπan sözün unut

İhtiyar bir kadın idi onun kötü işlerine ışık tut; yağ söyleme, sözünü
unut, dedi.

1635 Yürü bir nân ver gitsin işine
Du¡â eyler ise etsin başına
O «âtûn dinlemedi sözün anıñ
Dedi ço… …uluna lu†fu »udâ’nıñ

Yürü bir ekmek ver, işine gitsin.
Dua edecekse kendi başına etsin.
O hatun, onun sözünü dinlemedi.
Allah’ın kuluna ihsanı çok, dedi.
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Biraz yaπ versem anıñla kem olmaz
Bununla …ût-ı sâlµ mu√kem olmaz

Biraz yağ versem onunla azalmaz.
Bununla bir yıllık yiyecek sağlam
olmaz.

¢odu mi…dâr-ı vâfµ yaπı nâne
Getirdi server-i pµr-i cihâne

Yeterli miktarda yağı ekmeğin üstüne koydu. Dünyanın pirlerinin başkanına getirdi.

Getirdi pµr du¡â-yı «ayrı yâde
Dedi ◊a… lu†f ile …ılsın ≠iyâde

Pir, hayır duasını hatırladı. Allah
lütuf ile arttırsın, dedi.

1640 Du¡âdan §oñra ¡azme …ıldı tedbµr
¢ızılırmaπ’a geldi çünkü ol pµr

Duadan sonra yola koyulmak için
hazırlık yaptı. O pir Kızılırmak’a
geldiğinde…

Görür yaπ @arfını §oñra özün «oş
Ki @arf içinde ol yaπ eylemiş cûş

Yağ kabını sonra kendini hoş görür
ki o yağ kap içinde kaynamış.

Getirdi …â™im anasın oraya
Na@ar eyler ¡acûze mâcerâya

Kaynanasını oraya getirdi. Yaşlı
kadın olaya bakar.

Dedi hây ol kişi ◊a… «â§ı imiş
Aña †a¡n eyleyenler ¡â§µ imiş

Hay Allah! O kişi hilesiz, onu ayıplayanlar asi imiş, dedi.

Yürü köyden çı…alım †aşra imdi
Alalım himmetini bârµ şimdi

Yürü hemen köyden dışarı çıkalım.
Hiç olmazsa şimdi himmetini alalım.

1645 Deyip eylediler dâmen meyâne
İkisi da«ı oldular revâne

Deyip, hemen işe giriştiler. İkisi de
yürüyüp gittiler.

Bahâr idi zemµn cünbüşde idi
~ular her sû a…ar cûşişde idi

Bahar idi, yer cümbüş içinde idi.
Sular her tarafa akıp, coşmaktaydı.

Müzeyyen eylemiş e†râfı ezhâr
Revân her vâdi olmuşdu bir enhâr

Çiçekler etrafı süslemiş, nehirler
her bir vadiye akıp gider olmuştu.

¢ızılırmaπ’a geldi iki ¡avret
Görür §u üzre gider pµr-i √ikmet

İki kadın Kızılırmak’a geldi. Bilge
pirin su üstünde gittiğini görür.

~alıp seccâdesin ol pâk-siriştµ
Olur seccâde gûyâ Nû√’a keştµ

O temiz yaradılışlı seccadesini salıp, seccade Nuh’a gemi gibi olur.

1650 Erişdi çünkü pµr ol bir kenâre
Yöneldi »ır…a ‰aπı’na çü vara

Pir o bir kenara erişince, Hırka dağına varmak için yöneldi.

Gü≠er edemedi zenler o sûya
Dönüp nâ-çâr gelirler yine kûya

Kadınlar o tarafa geçemedi. Çaresiz dönüp yine köye gelirler.
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»aber-dâr oldu anlardan ahâlµ
İşidir vâ…i¡ olan cümle √âli

Halk onlardan haberdar olup, olmuş olan bütün olayları işitirler.

Dediler kim gele ol …albi e§fâ
Niçin görmeyelim biz anı √ayfâ

O kalbi en temiz olan kişi gelsin, biz
onu niçin görmeyelim, yazık!

Çü ehlullâh bu köye §aldı sâye
Bizi …oyup göründü bir nisâya

Evliya bu köye gölge saldığında,
bizi bırakıp bir kadına göründü.

1655 ¢u§ûr bizden ne çâre ne edelim
Dediler ba¡≥ılar geliñ gidelim
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Kusur bizimdir, ne yapalım çare yoktur. Bazıları gelin gidelim dediler.

Ne mev≥i¡de ise ol er bulalım
Cemâline erip himmet alalım

O er neredeyse bulalım. Yüzüne varıp himmet alalım.

Ederler bir niçe kesler vifâ…ı
Olur yola revâne bµ-nifâ…ı

Birçok kimse görüş birliği yaparlar.
Anlaşmazlık olmadan yola giderler.

Berµden √a≥ret-i pµr »ır…a ‰aπı’n
Müşerref eyledi ardıc otaπın

Öte yandan Pir hazretleri Hırka dağını ardıçtan çadırla şereflendirdi.

Olurdu anda bir ardıc dıra«tı
Gelir sâyesine ol nµk-bahtı

Orada bir ardıç ağacı vardı. O iyi
bahtlı onun gölgesine gelir.

1660 Dıra«ta eyledi «ünkâr «i†âbı
Bu vech ile «i†âb-ı musta†âbı

Hünkâr ağaca bu şekilde güzel hitapta bulunur.

Dedi …ıl sen beni mestûr u ma√@û@
¢ıyâmetde olasın tâ ki ma√fû@

Sen beni gizle ve memnun et ki kıyamette korunasın, dedi.

Hemân ol ardıcıñ şâ« u nihâli
Eğilip oldu bir «ayme mi&âli

O ağacın fidan ve dalları hemen
eğilip, bir çadır şekline girdi.

Derûnunda girer çün i¡tikâfa
O dânende rümûz-ı nûn u kâf’a

O nûn ve kâf’ın simgesini bilen,
ibadet için onun içine girer.

Na@ar-gâh etdi anı …adri bâlâ
Devecik Ardıcı denir çü √âlâ

O değeri yüksek olan, şimdi Devecik Ardıcı denilen orayı, bakılan
yer yaptı.

1665 Beriden ol kişiler cüst ü cûyı
¢ılıp şemm edemezler müşg-bûyı

Öte yandan o kişiler araştırıp, o
misk kokuluyu koklayamazlar.

Melûl olup gelirler evlerine
Ederler şuπlunu pey-revlerine

Hüzünlenip evlerine gelirler. İzinde
gittiklerinin işlerini yaparlar.

Nü§allµ li-Mu√ammed’in hümâmün
Ve li’l-va§iyyi li’n-nâsi imâmün

Soylu ve insanlara vasiyet etmek
için imam olan Nebi’ye salât ederiz.
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Der-Beyân-ı ¢arâr Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-¢araöyük ve
İşâret Nümûden Be-İdrµs ü Hemsereş-râ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Karaöyük’e yeleşmesi ve İdris ile
Karısına İşaret Göstermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Elâ ey! ‰âlib-i sırr-ı √a…âyı…
Erenlerden olur √all bu da…âyı…

Bilmiş ol ki! Bu incelikler, gerçeğin
sırrını talep eden erenler tarafından çözülür.

Bura… dünyâda sen bu †um†urâ…ı
Nice bir çekesin yâ-hû firâ…ı

Sen bu dünyada gösterişi bırak. Yahu!
Bu ayrılığı, ne kadar çekeceksin?

1670 Erenler bâbınıñ «âk-ı deri ol
¢amudan geçiben ey dil beri ol

248

49b

Ey gönül! Erenler kapısının eşiğindeki toprak ol. Hepsinden geçerek
onlardan uzak ol.

Sipihr-i dilde ref¡ ede πamâmı
Tecellµ el vere saña tamâmı

Gönlün göğünden bulutu kaldırsın.
Tecelli sana hep yardımcı olsun.

Bura… bu tâc u ta«t-ı Edhemµ sen
¢apısında bulasın merhemi sen

Sen bu Edhemî tacı ve tahtını bırak.
Kapısında merhem bulasın.

Erenlerden ya…asın dilde şem¡e
Eresin tâ ma…âm-ı cem¡-i cem¡e

Cemü’l-cem makamına ermek için,
gönülde erenlerden kandil yak.

Ne kesb eyleyesin bu fenâdan
Eger †oπmayasın iki anadan

Eğer iki anadan doğmazsan bu fani
dünyadan ne kazanç elde edersin?

1675 Özüñden edegör …a†¡-ı ¡alâyı…
◊arµm-i √a≥rete ol sen de lâyı…

Hele, Kendinden ilgileri bir kes, sen
de hazretin haremine layık olursun.

Erenlerden bisâ†-ı fey≥-i celbe
Dervµş eyle serµr-i şâh-ı …albe

Erenlerden, kendisine çeken feyiz
minderini, gönül şahının tahtına
derviş eyle.

Mücerred olagör lev&-i sevâdan
‰abµ¡atten çı…ıp geç bu hevâdan

Hele bir kendini kara kirlerden soyutla; tabiattan çıkıp bu nefisten geç.

Demişler ¡âlem-i a§πar bu ¡âlem
İşit kim ekber ¡âlem oldu âdem

En küçük âlem bu âlemdir demişler.
İnsanın âlemin en büyüğü olduğunu işit.

‰uyûr u ger behâyim cümle ma¡nµ
Vücûd-ı âdeme ma¡nµ o ya¡nµ

İnsanın yaratılmasına vesile olan;
Kuşlar ve yahut canavarların bütün
ruhlarıdır.
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1680 ¢amuyu âdem oldu çünkü câmi¡
Bulardır salike râhında mâni¡

Hepsini insan bir araya getirdiği
için, salike yolunda engel olan bunlardır.

Seniñ bed-«ûlarıñ kim dilde vardır
Gelir ol §ûrete fitne o yârdır

Senin gönlünde var olan kötü huyların, o sevgili suretinde görünen
fitnedir.

¢ılar aπvâyı insânıñ diline
Eremez pes √a…µ…at menziline

İnsanın gönlüne yoldan sapmayı
sokar; sonra (salik) hakikat menziline varamaz.

Bulardan ¡ârµdir insân-ı kâmil
Olamaz âdem olan anı √âmil

Olgunluğa erişmiş insan bunlardan
arınmıştır. İnsan olan ona sahip
olamaz.

Eger âdem olam derseñ cihânda
Eriş bir pµre peydâ vü nihânda

Eğer cihanda insan olmayı dilersen,
açık ve gizli olarak bir pire eriş.

1685 Tevellüd eyle pµrden …o lecûcu
¢ılasın göklere tâ kim vülûcu

Sen göklere ulaşıncaya kadar, inadı
bırakıp, pir ile yeniden doğ.

Bura… eşyâ™ı kim ol oldu hâlik
Gözüñ aç dünyadır cây-ı mehâlik

O kalıcı olmayan ölümlü eşyayı bırak.
Gözünü aç, tehlikeli yer dünyadır.

Cihâne gelmeden ma…§ûr-ı a§lı
¡İbâdet ma¡rifet tev√µd va§ılı

İbadet, marifet ve tevhide ulaşmış
olan, dünyaya gelmeden aslı kısaltılmış…

Buları añlama…lı… ersiz olmaz
Giderseñ bu yola rehbersiz olmaz

Bunları anlamak ersiz olmaz. Bu
yola gidersen, rehbersiz olmaz.

Olup İdrµs ü ¢adıncı… mi&âli
Eriş Bektâş’a bul ¡ayn vi§âli

İdris ve Kadıncık Ana gibi olup, Bektaş’a erişerek, aynı kavuşmayı bul.

1690 Bu pendi ey göñül sen saña söyle
Yeter na…l-i rivâyet bize eyle

Ey gönül bu nasihati sen sana söyle. Yeter, bize rivayeti anlat.

O pµr-i nûr-ı ◊a……-ı lem-yezelden
Rivâyet böyle etmişler ezelden

Başlangıçtan itibaren, O baki
Allah’ın nuru olan pirden, böyle rivayet etmişler.

Oπuz’dan Çµn boyu bir cemâ¡at
Gelip bu Rûm’a etdiler i…âmet

Oğuzlardan Çin sınırında yaşayan
bir topluluk, gelip Rum’a yerleştiler.

O …avmin olur idi bir re™µsi
Ki Yûnus Mu…ri’dir ¡ilmiñ enµsi

O kavmin bir reisi vardı ki o ilim
dostu olan Yunus Mukri’dir.
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¢araöyük ya…ınındaki ¢ayı
Ma…âm edindiler anlar o câyı

Onlar Karaöyük yakınındaki Kayı
köyünü yurt edinmişlerdi.

1695 ¢araöyük’le ¢ayı’nıñ meyânı
İki mil idi mi…dâr-ı ¡ayânı

Karaöyük ile Kayı’nın arası, açık
ölçüsü ile iki mildi.

Güherdiş …omşusuyla ayrılırlar
¢araöyük’e ¢ayı’dan gelirler

Komşuları olan Güherdiş ile ayrılırlar. Karaöyük’e Kayı’dan gelirler.

¡Alâ™e’d-dµn’iñ anda yundu vardır
Ki √âlâ nâmı anıñ Yunt Pınar’dır

Alâeddin’in orada tepesi vardır ki
onun adı şimdi Yunt Pınarı’dır.

İmâmı yo… idi …avmiñ elya…
Çü Yûnus Mu…ri idi ¡âlim anca…

Yalnızca Yunus Mukri âlim olduğu
için o kavmin daha münasip imamı
yoktu.

Olurdı ¢ayı’da ol rûz u şâmı
Güherdiş’in de ol idi imâmı

O gece gündüz Kayı’da olurdu.
Güherdiş’in de imamı o idi.

1700 Güherdiş’iñ civârında bir âdem
Vefât edip bulunmaz Yûnus ol dem

Güherdiş’te bir adam vefat ettiği
zaman, Yunus bulunmaz.

¢alır mevtâsı üç gün etdi ta¡fµn
Nihâyet geldi Yûnus …ıldı tedfµn

Ölüleri üç gün kalıp çürüyüp kokar.
Sonunda Yunus gelip defnetti.

Güherdiş gördü √âli …ıldı ibrâm
Gele Yûnus …atına eyledi râm

Güherdişler durumu görüp ısrar etti;
Yunus’un katına gelip boyun eğdi.

Ricâsın ba§mayıp Yûnus o ≠âtın
Gider almaπa ol mescid berâtın

Yunus o zatın ricasını geri çevirmeden, o mescidin yetki belgesini almaya gider.

¡Alâ™e’d-dµn √u≥ûruna çü erdi
Berâtın aldı kârın cümle gördü

Alâeddin’in huzuruna erince izin belgesini aldı; onun işini herkes gördü.

1705 Erişdikde ma…amına o …ârµ
Vücûduna bir ¡illet oldu †ârµ

O köylü makamına vardığında, birdenbire onun vücudunda bir hastalık belirdi.

Erişip va¡de na…l etdi be…âye
Ede ra√metle mevlâsı vi…âye

Vade gelince sonsuzluğa eriştirdi.
Onu Mevla’sı rahmetle esirgesin.

Ederler ¢ayı’da medfûn anı
Olurdu dört oπlu olzamânı

Onu Kayı köyünde defnederler. O
zaman dört oğlu vardı.

Süleymân ~arı İbrâhµm ü İdrµs
Babası gibi İdrµs ehl-i tedrµs

Süleyman, Sarı, İbrahim ve İdris…
İdris babası gibi ders verenlerdendi.
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~arı da«ı bilir idi …ıradan
İkisin ümmi …ılmışdı yaradan

Sarı da okumayı biliyordu. Allah
ikisini okuryazar olmayan kılmıştı.

1710 Alır İdrµs bir …ız pâk-iregdir
¢adıncı… dendi hem ¢utlu Melek’dir

İdris, Kadıncık ve Kutlu Melek de
denilen hamuru temiz bir kız alır.

Beπâyet §âli√adır pâk-†ıynet
Da«ı √üsnâ idi hem ehl-i iffet

Temiz yaradılışlı, oldukça günahsızdır. Ayrıca hem çok güzel hem de
namuslu idi.

Be…âye oldu Yûnus çünkim ¡âzim
Bular Öyük’e gelmek oldu lazım

Yunus sonsuzluğa azmettiğinden
bunlar Öyük’e (Karahöyük) gelmek
zorunda kaldı.

Berâtı aldı dört …ardaş geldi
¢araöyük’de anlar «âne …ıldı

Dört kardeş izin alıp geldi. Onlar
Karaöyük’e yerleşti.

Yedi «âne olur anda mecâmi¡
Binâ olmuşdu a…dem anda câmi¡

Orada toplanılacak yedi ev olur.
Orada ilk önce cami bina olmuştu.

1715 İşit kim ol ¢adıncı… √âli nice
Edâ edip namâzın yatdı gece

50b

O Kadıncık’ın hali nasıldır, işit.
Gece namazını kılıp yattı.

Görür bir vâ…ı¡a ol uy…usundan
Hemân bµdâr oldu …or…usundan

O uykusunda bir olay görür. Korkusundan hemen uyandı.

Dedi İdrµs nedir bu sende dehşet
Dedi düş görmüşem geldi bu va«şet

İdris, bu sendeki korku hali nedir,
dedi. Düş gördüm bu ürküntü geldi,
dedi.

Dedi eyle nedir rüyâñı ta…rµr
Edelim bildiğimiz ile ta¡bµr

Rüyan nedir, anlat; bildiğimiz birine yorum yaptıralım, dedi.

Dedi …arşımda gördüm bir tamam ay
Girer …oynuma ay ey §â√ib-i rây

Karşımda bir dolunay gördüm. Ey
görüş sahibi, ay koynuma girer, dedi.

1720 Ya…amdan çı…ma… istedi §avaşdı
Elim †utdum gözüm illâ …amaşdı

Yakamdan çıkmak istedi mücadele
etti. Elimi tuttum yoksa gözüm kamaşırdı.

Yeñimden çıka kim da«ı iledim
Bu √âliyle hemân uyanı geldim

Yenimden çıkmak için ısrar etti. Bu
haliyle hemen uyanıverdim.

Dedi İdrµs degildir mülk ü mâle
İşâretdir …amer §â√ib-kemâle

İdris, ay mal ve mülke değil, olgunluğa erişmeye işarettir.

Eder himmet saña ol menba¡-ı cûd
Ki senden ola bir evlâd mevcûd

O adaletin kaynağı, senden bir evlat vücuda gelsin diye sana himmet
eder.
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Olur lu†f-ı Süleymân lâyı…-ı mûr
Ede dünyâñı ¡u…bâñı o ma¡mûr
1725 Çü gelmemişdi ¢adıncı…’dan evlâd
İşitdi bu kelâmı oldu dil-şâd
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Kadıncık’ın çocuğu olmadığı için
bu sözü işitince mutlu oldu.

Ol erden eyler idi cüst ü cûyi
Olur bir gün ¢adıncı… câme-şûyi

O eri araştırıp sorardı. Bir gün Kadıncık çamaşır yıkar.

Biraz «atunlar ile ol yegâne
Olurdu erdi «ünkâr ol mekâna

O eşsiz kişi hatunlar ile kısa süreliğine olurdu. Hünkâr o mekâna erişti.

Dedi √a……ıñ rı≥âsı oldu bacı
‰oyurmak ben gibi miskµn ü acı

Bacım! Ben gibi miskin ve açı doyurmaya Hakk’ın rızası oldu, dedi.

Veresiz siz bu dervµşe †a¡âmı
Ki ma√rûm etmeyesiz «â§§ u ¡âmmı

Siz bu dervişe yiyecek verin ki bütün herkesi mahrum etmeyin.

1730 O zenler dediler dervµş n’edersin
‰a¡âm olur mu bunda der-be-dersin

O kadınlar, derviş ne edersin, sen
kapı kapı dolaşırsın burada yiyecek
olur mu? Dediler.

O dem ¢adıncı… etdi bunda sen …al
Getirem nânı dedi gitdi fµ-l-√âl

O an Kadıncık, sen burada kal, ekmeği getireyim dedi, hemen gitti.

Biraz yaπ …almış idi @arf içinde
Mi&âl-i no…ta gûyâ √arf içinde

Kabın içinde, harfteki bir nokta gibi
biraz yağ kalmıştı.

¢odu ol yaπı nân içre hemânı
Getirdi √a≥retine §undu nânı

O yağı ekmeğin içine öylece koydu.
Ekmeği getirip efendisine sundu.

Du¡â-yı «ayr …ıldı ◊âcµ Bektâş
¢adıncı… gönlüne oldu ≥iyâ-pâş

Hacı Bektaş, hayır duası etti.
Kadıncık’ın gönlüne ışık saçtı.

1735 Revâne oldu √a≥ret ileriye
Erip câmi¡e girdi içeriye
51a

Süleyman’ın lütfu karıncaya layık
olur. Senin dünyanı ahiretini o imar
etsin.

Hazret, ileriye doğru yürüdü. Camiye varıp içeriye girdi.

Eder bir kûçesinde çün …arârı
Olup a«şâm ahâlµ geldi vârı

Tenha bir köşede durduğu zaman,
akşam olur cemaatin hepsi gelir.

Namâz-ı şâmı etdi cümle ifâ
Biri etmez müsâfir pµri √ayfâ

Hepsi akşam namazını kıldı. Yazık!
Piri kimse misafir etmez.

Ne kimsesin diyü hµç §ormadılar
Meger «uffâş mihri görmediler

Nesin kimsin diye hiç sormadılar.
Yarasa gibi güneşi görmediler.

Mekânına gider her µn ü ânhâ
¢alır mescid içinde pµr tenhâ

Bunlar ve onların her biri evine gider. Pir mescitte tek başına kalır.
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1740 Meger var idi İdrµs mâderi «oş
Dedi †on πusl eder bugün ¡arûs uş

Meğer İdris’in iyi bir anası varmış.
Bugün gelin elbise yıkadığı için, dedi.

Varıp √â≥ır edeyim bari ben şâm
¢adıncı… gelmez oldu çünkü a«şâm

Bari ben varıp akşam yemeğini hazır edeyim, akşam olduğu için Kadıncık gelmez.

¢oyup bir tencere ya…dı ocaπı
Gelir ol @arfa ya¡ni ala yaπı

Bir tencere koyup ocağı yaktı. Yağı
almak için o kabın yanına gelir.

Görür yaπ ile olmuş @arf mâlµ
Leb-â-leb ger yemµn ve ger şimâli

Kabın, hem sağının hem solunun
ağzına kadar yağ ile dolmuş olduğunu görür.

Dedi bu yaπı âyâ kim almış
Bu mertebe neden bu @arf †olmuş

Acaba, bu yağı kim almış? Bu kap
neden bu derece dolmuş? Dedi.

1745 ¡Aceb eyler iken bu √âle ol zen
Ana ¢adıncı… erdi «ûy-ı a√sen

O kadın bu duruma şaşırırken, güzel huylu Kadıncık Ana geldi.

¢adıncı… da görüp bildi nedir iş
Dedi ana bugün gelmişdi derviş

Kadıncık da görüp işin ne olduğunu
anladı. Ana, bugün derviş gelmişti,
dedi.

‰a¡âm istedi bizden ben de erdim
Biraz yaπidi aldım aña verdim

Bizden yiyecek istedi. Ben vardım
biraz yağ alıp ona verdim.

Bize «ayır du¡â …ıldı mu√a……a…
Du¡âsından ¡a†âlar eyledi ◊a…

Kuşkusuz bize hayır duası etti. Allah
onun duasından bağışlar eyledi.

Gelir İdrµs da«ı va…t-i ¡aşâdan
İşidir mâcerâyı pâdişâdan

İdris de yatsı namazından gelir.
Olayı sultandan işitir.

1750 Dedi İdrµs bugün mescidde bir er
‰urur tenhâ velµ rûyı münevver

İdris, bugün mescitte yalnız ancak
yüzü aydınlık bir er dururdu, dedi.

Dirµπâ «idmetine gidemedik
Getirip anı mihmân edemedik

Ne yazık ki hizmetine gidemedik,
onu getirip misafir edemedik.

Bu √âliyle girerler câme-«ˇâbe
Uyanı geldi İdrµs çı…dı bâba

Bu haliyle uyku odasına girerler.
İdris uyanıp kapıya çıktı.

Dedi varıp alayım âb-ı desti
Edem mescidde mevlâya peresti

Varıp abdest alayım, mescitte
Mevla’ya ibadet edeyim, dedi.

Erişdi mescide ol lu†fa erzen
Verir gördü ≥iyâ mescidde revzen

O lütufa layık, mescide erişti. Mescitte pencerenin ışık verdiğini gördü.
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51b 1755 Dedi biz bundan etmezden ferâπı
Ki söndürmüş idik sûz-ı çerâπı
Nedendir mescidiñ âyâ ≥iyâsı
Eder pes i√tirâ…ına …ıyâsı

Acaba mescidin ışığı nedendir?
Sonra yanmasına hüküm çıkarır.

Ba…ıp revzenden ol dem gördü a@her
‰urur §aπ kûçede ≠ât-ı mu†ahhar

Pencereden bakıp o anda, sağ köşede mübarek şahsın durduğunu, açıkça gördü.

Büşü üzre †urur bir nûr-ı enver
Derûn-ı mescidi …ılmış münevver

Kâkülü üstünde, mescidin içini aydınlatan bir parlak ışık durur.

Eve geldi erince işbu râza
Görür meşπûle ehlini namâza

İşte bu sırra erince eve geldi. Ehlinin namaz kıldığını görür.

1760 Dedi ol gördüğüñ düş oldu @âhir
‰ulû¡ etdi bugün ol nûr-ı bâhir
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Biz buradan çıkmadan mumun ışığını söndürmüştük, dedi.

O gördüğün düş ortaya çıktı, bugün
o çok parlak ışık güneş gibi doğdu,
dedi.

Gel imdi «âk-i pâyine erelim
Düşelim pâyine yüzler sürelim

Gel, şimdi ayağının toprağına erelim. Ayağına düşüp yüzler sürelim.

¢adıncı… eyledi çün istimâ¡ı
İki hem-ser √u≥ûra oldu sâ¡µ

Kadıncık işitip onay verince iki eş
huzura hızlıca yürüdü.

Erişdiler o dem mescid derine
Görür müstaπra… olmuş enverine

Mescit kapısına eriştikleri zaman,
onun nurlara bürünmüş halde görürler.

O dem İdrµs girip verdi selâmı
Buyurdu √a≥ret aña bu kelâmı

O zaman İdris girip selam verdi.
Hazret ona bu sözü söyledi.

1765 Nedir ma†lûbuñuz renc-i …ademde
Ki geldiñiz iki hem-ser bu demde

Bu yolculuk sıkıntısına değecek
amacınız nedir ki karı koca bu zamanda geldiniz?

Dediler gelmişiz sul†ânımıza
Ki teşrµf ede cân dil «ânemize

Sultanımıza gelmişiz ki can, gönül
hanemizi şereflendirsin, dediler.

Egerçi mûr-ı ≥a¡fıñ pâyesi ne
Erişe iltifâtıñ sâyesine

Gerçi zayıf karıncanın rütbesi nedir ki lütufların gölgesine erişsin.

Dedi ◊a≥ret sezâ ediñ mu¡âfa
Ki niyyet eylemişem i¡tikâfa

Hazret, bağışlamayı uygun görün
ki köşeye çekilip ibadete niyet eylemişim, dedi.

Ne deñli etdilerse pµre ibrâm
Hümâ-yı lâ-mekânµ olmadı râm

Pire, ne kadar ısrar ettilerse de,
mekânsız Hüma kuşu boyun eğmedi.
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1770 ¢adıncı… gitdi andan ric¡at ile
Getirdi mâ-√a≥ardan sür¡at ile

52a

Kadıncık oradan kaçarak gitti. Hızlıca hazır olan şeylerden getirdi.

O ◊a……’ıñ ma@har-ı nûr-ı §ıfâtı
‰a¡âma etmedi hem iltifâtı

O Hakk’ın sıfatlarının nuruna mazhar olan yiyeceğe de rağbet etmedi.

Buyurdu eyleyip πayret √amiyyet
Ki etdim ¡âkif-i bµ-ekle niyyet

Gayret edip, yemek yemeden kendimi ibadete vermeye niyet ettim, dedi.

Olalım der ¢adıncı… bârµ nâ™il
Dehân-ı pâkiñ ile bir du¡â …ıl

Kadıncık hiç değilse temiz ağzın ile
bir dua et de nail olalım, der.

Buyurdu olmañız maπmûm u muπber Gamlı ve dargın olmayın, himmetiSiziñle himmetimizdir berâber
miz sizinle beraberdir, buyurdu.
1775 O dem İdrµs da«ı olup ayâπda
Elin öpdü vedâ¡ etdi o çaπda

O zaman ayakta olan İdris de elini
öpüp o anda veda etti.

~ıπındı pµr cenâb-ı müsta¡µne
O mescid içre girdi erba¡µne

Pir yüce yardımcısına sığındı. O mescit içinde kırk günlük ibadete girdi.

Getirirler idi ba¡≥en me™âkil
Velµ olmazdı ◊a≥ret anı âkil

Bazen yiyecekler getirirlerdi ancak
Hazret onu yemezdi.

Tamâm oldu…da çı…dı ◊âcµ Bektâş
¢apı öñünde idi üç cesµm †aş

Bittiği zaman Hacı Bektaş çıktı. Üç
büyük taş kapı önündeydi.

Çı…ardı anda da«ı çille-i rûz
Olurdu şeş-cihâne nûr-efrûz

Orada da altı cihanı aydınlatarak,
kırk günlük ibadet geçirdi.

1780 Tamâm oldu…da …ır… gün bµ-bahâne
Olurdu …arşı †aπda çille-«âne

Kırk gün sebepsiz bir şekilde tamamlanınca karşı dağda çilehane
olurdu.

Mücevvef idi bir †aşıñ derûnu
Mücessem †aş görünürdü birûnu

Bir taşın içi boştu, taş dışardan kocaman görünürdü.

Ya…ınında işâretle cenâbı
Eder e@hâra cârµ ¡ayn-ı âbı

Hazret yakınında bir işaretle su pınarını yüzeyde akıtır.

Ki ismi zemzem olmuşdur ¡ayândır
La†µf u «oş-güvâr âb revândır

İsminin zemzem olduğu bilinmektedir. Tatlı ve hoş su akmaktadır.

O †aşıñ pµre geldi bâ†ını «oş
Çı…ardı çile anda ol ¡abâ-pûş

Pire o taşın içi güzel geldi. O derviş
orada çile çıkardı.

1785 Ziyâret …a§dı ile bir nice kes
Velµlerden gelirler bir…aç er pes

Ziyaret amacı ile bir nice kişi sonra
velilerden birkaç kişi gelirler.
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Ziyâret etdiler pµriñ †apusun
¢ılıp ta¡@µmle hem dest-bûsun

Hepsi sırayla elini de öperek piri
ziyaret ettiler.

Oturup etdiler pµr-âne §o√bet
Ne §o√bet §o√bet-ânesi mu√abbet

Oturup pirlere yakışırcasına sohbet; sohbet değil sohbet edercesine
muhabbet ettiler.

Ederler √a≥rete ol câyi tebrµk
Dediler «oş ma…âmdır lµk târµk

Hazreti o yer için kutlarlar. Hoş
yerdir ancak karanlık, dediler.

Eger bu πâra bir revzen bıraπıp
Oturmuş olsañız olurdu merπûb

Eğer bu mağaraya bir ışık bırakıp
oturmuş olsanız rağbet olurdu.

1790 Bu vech ile dedikde ol ¡azµzler
Buyurdu eresiz ma†lûbe sizler

52b
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O ulular bu şekilde dediğinde, sizler muradınıza eresiniz, buyurdu.

Çü bismillâh diyüben urdu destin
Büyût-ı …albe i√≥âr etdi dostun

Bismillah diyerek elini vurduğunda,
dostun gönül evine seslenir.

Bir âdem girecek mi…dârı açdı
Vilâyet şu¡lesin meydâne §açdı

Bir adamın gireceği ölçüde açtı.
Ermişlik ışığını meydana saçtı

Erenler √âli gördü …ıldı tekbµr
Mübârek pâyine yüz sürdü bir bir

Erenler durumu görüp tekbir getirdi,
mübarek ayağına tek tek yüz sürdü.

Şehâdet …ıldılar ◊a… birliğine
Dediler Hû da«ı er erliğine

Allah’ın birliğine şahitlik ettiler.
Hu! Çektiler, er de erliğine dediler.

1795 Vedâ¡ edip revâne oldu anlar
O câda …aldı pes tenhâ erenler

Onlar veda edip yola koyuldu. Sonra o yerde erenler yalnız kaldılar.

Bu cânibden dedi İdrµs umarın
Olur çün erba¡µn tekmµl yarın

İdris, umarım bu yandan kırk günlük ibadet tamamlanır dedi.

Ne deñli eyledik o ≠âtı da¡vet
Ki a§lâ …ılmadı raπbet icâbet

O değerli şahsı ne kadar davet ettikse de asla davetimize uyup rağbet etmedi.

Mebâdâ fur§atı biz geçirevüz
Hümâ-yı devletimiz uçuravuz

Sakın ha! Biz fırsatı kaçırmayalım.
Devlet kuşumuzu uçurmayalım.

¢adıncı… gel senin ile gidelim
Yine tekrâr biz da¡vet edelim

Kadıncık! Gel, seninle gidelim biz
yine tekrar davet edelim.

1800 O gece eylediler pes §abâ√ı
Getirdi hem-seri âb-ı mubâhı
Edip µfâ vu≥û™ ile namâzı
◊u≥ûra geldi etdiler niyâzı

O geceden sonra sabahı eylediler.
Eşi abdest suyunu getirdi.
Abdest ile namazı kılıp, huzura geldi dua ettiler.
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¢odular «âk-pâye her iki ser
Ta≥arru¡ etdiler ol iki hem-ser

O iki karı koca, ayağının toprağına
her iki başı koydular, yakardılar.

Dedi ra√m eyle bir miskµn kişidir
Murâd-ba«ş eylemeklik er işidir

Zavallı bir kişidir bağışla dedi. Birinin arzusunu gerçekleştirmek er
işidir.

Bu rütbe pµre oldu…da †aleb-kâr
Tebessüm eyledi bu √âle «ünkâr

Bu rütbe pirden istenildiğinde,
hünkâr bu duruma tebessüm etti.

1805 Dedi göñlüm eder i@hâr u izbâr
Oluruz ilügüm şâyed size bâr
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Gönlüm yazı ile bildirir ve gösterir.
Sultanım! Belki size yük oluruz, dedi.

Ki ço…dur ¡âşı…-ı §âdı… mu√ibler
Gelir dµdâre anlar rûz u şebler

Gece ve gündüzleri görüşe gelen,
gerçekten seven dostlar çoktur.

Sizi bu külfetiñ ya…maya nârı
Diye …almış idim sizden kenârı

Bu zahmetin ateşi sizi yakmasın
diye sizden uzak kalmıştım.

Dediler mâl ü zer ey dürr-i şeh-vâr
Fedâ olsun yoluñda her ne kim var

Ey padişahlara layık olan inci! Mal
ve altın her ne varsa senin yolunda
feda olsun, dediler.

¡A…âr u mevâşµ cümle emvâl
Yoluñda §arf ederiz biz beher √âl

Biz, mülk ve hayvanlar başta bütün
malları her durumda senin yolunda
harcarız.

1810 Nihâyet bulur ise cümleten ol
Alıram destime himmetle keçkûl

Onların hepsi tükenir ise, gayret göstererek elime dilenci çanağını alırım.

Ederim şeyülillâhi …urâda
Seniñdir pâdişâhım her irade

Beldede Allah rızası için bir şey,
derim. Ey sultanım! Her buyruk senindir.

Çü İdrµs’iñ işitdi zemzemesin
Ayâπa geldi giydi cemcemesin

İdris’in zemzem suyu gibi olan sözünü işittiği zaman ayağa kalkıp
ayakkabısını giydi.

Hümâ-yı ra√meti çün sâye §aldı
Derûn-ı πârdan pes †aşra geldi

Esirgeyen devlet kuşu koruduğu için
mağaranın içinden dışarı geldi.

Düşüp İdrµs delµl oldu o künce
Gelir idi ¢adıncı… hem peyince

İdris, o köşeyi göstermek için önde
kılavuz oldu. Kadıncık da onun peşinden geliyordu.

1815 Yed-i bey≥â-yı Mûsâ’sın çü câne
Erişdirdi münevver oldu «âne

Musa’nın parlak elini cana eriştirdiğinde ev aydınlık oldu.
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Ne «âne «âne-i cennet nişânı
Ki aldı …albine ol ¡âlµ-şânı

Ev değil, Cennet evinden alameti
olan bu ev o şan ve şeref sahibini
içine aldı.

Zihµ ba«t u sa¡âdet göre yüzün
O pµre varı ile vere özün

Ne güzel! Yüzün talih ve mutluluk
görsün. O pire varı ile kendini versin.

»udâyâ ra√metiñle eyle mer√ûm
Cemâl-i ma¡nevµden …ılma ma√rûm

Ey Allah’ım! Merhametinle rahmetini müjdele. Manevi yüz güzelliğinden mahrum bırakma.

Müretteb etdiler ol şâh u «âne
Derûn-ı beyitde bir çille-«âne

O şah için evin içinde bir çilehane
düzenlediler.

1820 ¢adıncı… beyti …urbunda da«ı hem
Ki lâyı… çileye bir câ mu…addem
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Kadıncık evinin yakınında da en
önce çileye uygun bir yer…

Olurdu πâhµ ol câya giderdi
¢adıncı… «ânesinde πâh ederdi

Bazen o yere giderdi bazen de Kadıncık evinde yapardı.

¢adıncı… «ânesinde bir gün ol şâh
¢ılar idi namâz-ı @uhrµ nâ-gâh

O şah bir gün Kadıncık evinde vakitsiz öğlen namazı kılar idi.

Temâyül eyledi dµvârı dârıñ
Düşe üstüne ol ¡âlem medârıñ

Evin duvarı o dünya sebebinin üstüne düşmeye meyil etti.

¢arµb oldu nihâyet inhidâma
Bu √âl ma¡lûm olur ol dem imâma

Sonunda hemen hemen yıkılacak
gibi oldu. Bu durum o anda imama
malum olur.

1825 Ta√iyyâtda idi pµr bişâret
Selâmı verdi etdi hem işâret

Tahiyyat duasında olan pir selam
verip ve işareti yaptı.

Dedi divâr-ı dâra …if mübârek
O √alde …â™im etdi ◊a… tebârek

Evin duvarına mübarek eliyle dur
dedi. Allah mübarek etsin o şekilde
dik durdu.

Dedi İdrµs’e ol nûr-ı imâmet
Ki …ala bu ¡alâmet tâ …ıyâmet

O imamlığın nuru, İdris’e dedi ki
bu alamet kıyamete kadar kalsın.

Yı…ıldı √ücreniñ πayrı cidârı
¢odu √âliyle bu divârı bârµ

Küçük odanın diğer köşesi yıkıldı.
Yaradan bu duvarı olduğu gibi bıraktı.

‰urur √âlâ o √aliyle bayâπı
Erenler nu†…udur yer gök †ayaπı

O eskiden olduğu gibi hala durur.
Yer ile göğün dayanağı erenlerin
sözüdür.
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1830 Yine bir gün emµr-i ehl-i a¡râf
Ederdi Öyük üzre seyr-i e†râf

Örfe uygun davrananların sultanı
yine bir gün Öyük üstünde etrafı
seyrederdi.

Öbür sûyu idi anıñ çemen-zâr
Aña §almış idi «ünkâr en@âr

Onun öbür tarafı yeşillik idi.
Hünkâr ona bakışlarını salmıştı.

¢adıncı… Ana’nıñ bir ehl-i «idmet
Olurdu işçisi pâkµze πayret

Kadıncık Ana’nın hizmet ehlinden
olan bir temiz gayretli işçisi vardı.

Demez idi ya…µn u ger uzaπı
O câda ra¡y eder idi buzaπı

Yakın ve uzak demezdi. O yerde buzağı otlatırdı.

O gün ol …ız olurdu ol arada
Çü lâzım geldi gitmek bir murâda

O gün o yerde bir arzusunu gerçekleştirmek amacıyla o kız ordaydı.

1835 Görür Öyük’te †urur pµr-i §âli√
Dedi pµrim baña vardır me§âli√

Dinin buyruklarına uygun davranan pirin tepede durduğunu görüp,
pirim işlerim vardır, der.

Ne@âret eyle kim emişmeyeler
Anaları ile buluşmayalar

Göz kulak ol ki aşıp anaları ile
emişmesinler.

İcâbet …ıldı pµr gitdi evine
Umûrun gördü ¡avdet etdi yine

Bir çağrı üzerine pir evine gitti, işlerini görüp yine geri döndü.

Gelip gördü buluşmuş anasıyla
Ki otlarlar inekler †anasıyla

Gelip gördü ki anasıyla buluşmuş
olan danalar ineklerle otlarlar.

Aña düşvâr geldi işbu ma¡nâ
Dedi a«şâm cevâb verem ne gûnâ

İşte bu mana ona zor geldi. Akşam
nasıl cevap vereyim dedi.

1840 Bu fikr ile olur ol renc-âşâm
Bu √üzn ile erişdi oldu a«şâm

O bu düşünce ile sıkıntı çeker. Bu
hüzün ile erişip akşam oldu.

¢amusun sev… edip beyte getirdi
Alıp bir @arf ta√libe oturdu

Hepsini önüne katıp sürerek eve
getirdi. Bir kap alıp süt sağmaya
oturdu.

Görür sütler mu…addemden ≠iyâde
Ta¡accüb eyledi bu izdiyâde

Sütlerin öncekine göre arttığını görür. Bu artışa hayret eyledi.

Eder yavruların ter ≥a¡ya tervµç
Velµ emmeğe etmezler heves hµç

Yavrularını yeni çiftliğe yürütür.
Ancak emmeye hiç heves etmezler.

‰oyurmuşdur dedi buları menbet
Anıñçün eylemezler süde raπbet

Bunları çayır doyurmuştur, onun
için süte rağbet eylemezler dedi.
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1845 ¢odu bu √âl ile anları gece
İşit ferdâ olur a√vâli nice
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Onları gece bu şekilde bıraktı. Yarın durumları nasıl olur, işit.

Olur a«şâm olunca pes nigeh-bân
Getirdi beyte §aπdı şµri ol ân

Akşam olduktan sonra bekçi, eve
getirdi sütü o anda sağdı.

Çü yavruları verdi maderine
Ki emmek meyli gelmez hµç birine

Yavruları annelerine verdiğinde hiçbirinin emmeye meyli olmaz.

Bu √âle cümle isti¡câb …ıldı
∏arµb iş oldu istiπrâb …ıldı

Hepsi bu duruma hayret etti; tuhaf
iş oldu şaşıp kaldı.

¢adıncı… dedi ol …ıza bu √âli
¢i yavru anadan …aldı melâli

Kadıncık o kıza bu durumu, yavru
anadan usandı, diye anlattı.

54a 1850 Eyâ bir «astalı… mı oldu †ârµ
¡Ayân eyle ne √âlet oldu cârµ

Acaba! Aniden bir hastalık mı oldu?
Ne haller olup geçti açıkla.

Dedi du«ter bular bµmâr degildir
Sebeb bu √âlete ol ehl-i dildir

Kız, bunlar hasta değildir; bu duruma sebep o gönül ehlidir, dedi.

Dedim mer¡âda pµrim bir na@ar et
Emişmez dedi ilügüm yürü git

Otlakta pirim bir bak dedim. Efendim, yürü git emişmez dedi.

Cemâd u ger bahâyim nu†…-i iksµr
Ediser lâ-cerem her nev¡a te™&µr

Onun etkili sözleri şüphesiz canlı
ve cansız varlıkların her türlüsüne
tesir eder.

¢adıncı… bildi ol pµr-i edebdir
Bu √âle nu†…u anıñ çün sebebdir

Kadıncık o edep sahibi pirin sözlerinin bu duruma sebep olduğunu
anladı.

1855 ◊u≥ûr-ı √a≥rete geldi ¢adıncı…
‰aleb-kâr-ı himem oldu ¢adıncı…

Kadıncık, hazretin huzuruna geldi;
onun yardımı için talepte bulundu.

Dedi yavrular etdi terk-i mâder
Bulara ra√met et ey himmete der

Ey yardım kapısı olan! Yavrular annelerini terk etti. Bunlara rahmet et
dedi.

Tebessüm eyledi ol nûr-ı nâdir
Dürer-bâr-ı feminden oldu §âdır

O nadir bulunan nur gülümsedi.
İnci yağdıran ağzından çıktı.

Dedi πam yeme ¢adıncı… emişe
Bular göñlüñ gibi ola hemµşe

Kadıncık yavruların emişinden gam
yeme, bunlar daima senin gönlün
gibi olsun, dedi.

Bu nu†…u dedi ol ba«ş-ende âmâl
Buzaπılar emişdi anda fi’l-√âl

O emelleri gerçekleştiren bu sözü
dedi. Buzağılar orada hemen sütü
emdiler.
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1860 Velµler nu†…unuñ yer gök mu†µ¡i
İ†â¡at …ıl bul ol …adr-i refµ¡i

Yer ile göğü bağlayan velilerin sözüne boyun eğ. O yüce makam sahibini bul.

Bu eşyâ oldu kün356 emriyle mevcûd
Şa…µdir ger ta…µdir na«s u mes¡ûd

Bu şeyler ol emriyle var oldu. Eğer
talihsizse zayıf, talihliyse takva sahibidir.

◊urûfâtdan olur hem kün mürekkeb
◊urûfâtı eden hem …uvvet-i Rab

Kün de harflerden meydana gelir.
Harfleri yaratan da Allah’ın kuvvetidir.

»ulâ§â nu†…-ı ◊a……’a cümle tâbi¡
»udâ’nıñ nu†…u metbû¡u’l-tevâbi¡

Kısacası, Hakk’ın kelamına hepsi
tabidir. Allah’ın sözleri kendisine
uyulan ve bağlı olunandır.

Velµler etdi nu†…a tâbi¡iyyet
Anıñçün aña tâbi¡ her hüviyyet

Veliler kelama tabi oldular. Onun
için her hakikat ona tabidir.

1865 Yürü var sen de tâbi¡ ol …ardaş
Ola tâ nu†…uña tâbi¡ …uru yâş

Kardaş! Kuru ve yaş sözüne tabi
olsun diye, sen de yürü var tabi ol.

Erenler √a≥retinden bu velâyet
Bulupdur bu arada çün nihâyet

Erenlerin efendisinden bu velayet
burada son bulduğu için…

»itâmı misk ola işbu kelâmıñ
Resûle …ıl §alât ile selâmıñ

İşte bu sözün bitişi misk olsun. Resule salat ve selam getir.

Der-Beyân-ı Nefs-i Bed Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-»ˇâce Nûre’d-dµn
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hoca Nureddin’e Kötü Şekilde Üflemesi Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
54b

Beyân eyle dilâ …avl-i digerden
Ba¡µd etmeye mevlâ «oş nigerden

Ey gönül! Başka sözleri anlat. Allah güzel bakışlardan uzak etmesin.

¢adıncı… «ânesinde pµr-i râzµ
Ederdi anda çün ârâm-sâzµ

Sırları olan pir Kadıncık’ın evinde
oturduğu için…

1870 Ehâlµ sû™-i @ann eylediler hep
Ederler bu kişi anda beher şeb
Meger ¢adıncıπ’a ¡âşı… olupdur
Bu dervµş bu sebeb bunda …alıpdır
356

Bkz. İktibaslar, Nu: 14.

Halkın hepsi kötü sandılar. Bu kişi
her gece orada derler.
Olsa olsa Kadıncık’a âşık olmuştur.
Bu derviş bu sebeple burada kalır.
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Degil bu «âne tekye dervµş olsun
Ki dervµşe bu câda ne iş olsun

Bu ev tekke değil derviş olsun ki bu
yerde dervişe ne iş olsun.

Çü …â§ır ¡a…lın efkârı πala†dır
~adef görse deñizde der ki ba†dır

Noksan aklın fikri yanlış olduğundan, denizde inci görse kazdır der.

Göreydi ¡aks necesµ §uda bâhir
Edeydi bu içilmez πayr-ı †âhir

Kirli suda yansımayı apaçık görseydi, temiz olmayan bu su içilmez derdi.

1875 »udâyâ hûş-ı cânı eyle kâmil
Bıra…ma ¡a…l-ı …â§ır ile câhil
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Ey Allah’ım! Canın aklını olgunlaştır; Eksik akıl ile cahil bırakma.

Ederdi güft u gûy-i hem-civârµ
Ah-ı İdrµs işitti ya¡ni ~arı

Komşusunun dedikodusunu yapardı. İdris’in erkek kardeşi, yani Sarı
bunu işitti.

Dedi İdrµs’e bir gün ~arı a√ma…
Saña gelmez mi hµç ¡âr u utanma…

Sarı bir gün İdris’e, ahmak sende
hiç arlanma utanma yok mu, dedi.

Nice bir …ala beytiñde bu dervµş
Saña vermez mi «al…ıñ sözü teşvµş

Bu derviş ne zamandır evinde kalır.
Halkın sözü sana karışıklık vermez
mi?

Dedi İdrµs «aber-dâr ol …arındaş
Velâyet §â√ibidir ◊âcµ Bektâş

İdris, kardeşim Hacı Bektaş velayet
sahibidir, haberin olsun, dedi.

1880 Velâyet erlerinde hµç kem olmaz
‰utulur mu el aπzı ebkem olmaz

Ermiş kişilerde hiç eksiklik olmaz.
Elin ağzı tutulur mu, konuşmadan
olmaz.

Seniñ ¡a…lıñ erişmez mübtedµsin
Eliñ sen eyleme @ann-ı bedµsin

Senin aklın ermez, acemisin. Sen
elin kötü fikirlerini benimseme.

Dedi gördükleriñ çün oldu bâdµ
Velµ etmedi ~arı i¡timâdı

Gördüklerin apaçık oldu, dedi. Ancak Sarı güven duymadı.

Göñülden sû™-i @ann etdi velµye
»udâ’nıñ ¡avnidir ermek belµye

Veliye içinden kötü fikir besledi.
Bilgiye ulaşmak Allah’ın yardımıyla olur.

O günler var idi ¢ay§er emµri
O Nûre’d-dµn’e «ˇâce bed-≥amµri

O günlerde Nureddin’e hoca olan
kötü gönüllü Bizans emiri vardı.

1885 Ki bir sancak begi idi o bµmâr
Verilmiş şehr-i ¢ırım aña tµmâr
Çü İdrµs’ten ümµdin kesdi ~arı
Derûnun ya…dı anıñ nâr-ı ¡ârı

O hasta bir sancak beyi idi. Kırım
şehri ona tımar olarak verilmişti.
Sarı, İdris’ten ümidini kestiği için
utanma duygusu onun içini yaktı.
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Dedi vermez rı≥â bu işe âdem
Gideyim »ˇâce Nûre’d-dµn’e bu dem

Adam bu işe rıza vermez, o zaman
Hoca Nureddin’e gideyim, dedi.

Bu √ı…d u buπz bed fikriyle †urdu
Hemân ol günde şehr-i …ıra erdi

Bu öç ve kin kötü fikirleriyle durdu.
Hemen o günde Kırşehir’e erdi.

Emµre eyledi çün ¡ar≥-ı √âli
Vu≥û√a erdi anıñ bed me™âli

Sultana halini bildirdiğinde onun
yanlış anladığı ortaya çıktı.

1890 Dedi geldi bize bir ehl-i bid¡at
¢arındaşım o şa«§a …ıldı bµ¡at

Bize bidat ehlinden biri geldi, kardeşim o kişiye boyun eğdi, dedi.

Delâlet eyle «ayra gel kerem …ıl
Çı…ar bu ilden ol dervµşi rem …ıl

Hayrına gel ihsan edip anlat. O
dervişi korkutup bu ilden çıkar.

İşidip »ˇâce Nûre’d-dµn’e «â™ib
O dem ~arı ile gönderdi nâ™ib

İşitip umutsuzca Hoca Nureddin’i
Sarı ile vekil olarak gönderdi.

Öyük’üñ aşaπısında çü vardır
O çeşme adı anıñ Üç Pıñar

Öyük’ün aşağı tarafında adı Üç Pınar olan bir çeşme vardır.

Gelirdi √a≥ret aña ba¡≥ı ezmân
Görür nâ™ib o câda pµri ol ân

Hazret kimi zamanlar oraya gelirdi. Vekil o zaman o yerde piri görür.

1895 Dedi dervµş bu olma… gerekdir
Ki İdrµs ile √âşâ müşterekdir

Haşa! İdris ile ortak olan derviş bu
olsa gerek, dedi.

◊u≥ûra geldi gördü vech-i pâkin
Dedi dervµş bu câda olma sâkin

Huzuruna gelip parlak yüzünü gördü. Derviş bu yerde durma dedi.

Emµriñ emri böyledir saña bil
Bu mev≥i¡den bu sâ¡atde celâ …ıl

Beyin sana emri böyledir, bil. Bu
saatte bu yerden ayrıl.

Bu mülküñ dedi «ünkâr issiyim ben
¡Abe&dir etme beyhûde baña men

Hünkâr, ben bu mülkün sahibiyim,
beni boşuna minnet altında bırakma abestir, dedi.

Beni i«râca olmaz kimse …âdir
Emµr ü √âkim ger pâdişâdır

Bey, hâkim ve padişah da olsa kimsenin beni buradan çıkarmaya gücü
olmaz.

1900 Emµriñe beyân et bu kelâmı
Olamaz «a§§a nâfi≠ hükm-i ¡ammı

Beyine bu sözü bildir. Bayağı kimselerin hükmü seçkinlere işlemez.

Geri geldi o nâ™ib Şehr-i ¢ır’a
İfâde eyledi √âli emµre

O vekil Kırşehir’e geri geldi. Durumu emire ifade etti.

İşidip bu sözü ol nâ…ıs-idrâk
Cenâb-ı pµre ol oldu πa≥ab-nâk

O kıt anlayışlı bu sözü işitince pir
hazretlerine öfkelendi.
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Dedi şer¡e muπâyir iş ne lâyı…
Velµ olmaz bu √âliyle «alâyı…

Yasalara aykırı işler uygun değildir;
ancak insanlar bu haliyle olmaz,
dedi.

Varayım imdi mi…dârın göreyim
¿evâba gireyim ilden süreyim

Varayım şimdi ölçüsünü alayım. Sevaba gireyim ilden süreyim.

1905 Hemân at √â≥ır oldu bindi gitdi
O kibr ü «ışm ile Öyük’e yetdi
55b
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Hemen at hazırlandı, binip gitti. O
kibir ve hışım ile Öyük’e vardı.

Ya…ın geldikde Üç Pıñar’a ol mµr
Oturur gördü anda √a≥ret-i pµr

O bey, Üç Pınar’a yaklaştığında,
pir hazretlerinin orada oturduğunu
gördü.

Erişip nâzil oldu pes zemµne
Selâm etdi mu…addem ol emµne

Erişip yere indikten sonra, ilk önce
o güvenilir şahsa selam verdi.

Dedi İdrµs Monlâ’nıñ evinde
Olan dervµş misin bid¡at bu dµnde

Molla İdris’in evinde, bu dinde bidat olan derviş sen misin? Dedi.

Selâmın red …ıldı çünkü «ünkâr
Dedi biziz o dervµş-i nikû-kâr

Hünkâr ne vakit selamını geri çevirdi, o iyi işler yapan derviş biziz, dedi.

1910 Yüzüne ba…dı ol kes gördü heybet
Dedi şârabda yo… icrâ-yı sünnet

O kişi yüzüne baktı heybet gördü.
Şarapta sünneti yerine getirmek
yok dedi.

Tecâvüz eylemiş √addinden e@fâr
Dedi bu keste var â&âr-ı küffâr

Tırnakları sınırı aşmış, bu kişide
kâfirlerin izleri var, dedi.

Sezâ olmayanı şân-ı şerµfe
Sezâ gördü çü ol merd er-i cµfe

Yüksek şana uygun olmayanı uygun
gördüğü için o adam leş erdir.

Velµ olsun saña kim şöyle ma¡lûm
Degildi pµre ¡âdet fi¡l-i me≠mûm

Ancak sana şöyle malum olsun ki
ayıplanmış şeyler pire adet değildi.

Revâ-yı kibri Nûre’d-dµn büründü
Anıñçün pµr aña böyle göründü

Nureddin kibrine uygun büründü.
Onun için pir ona böyle göründü.

1915 Sebeb ola velâyet @âhir ede
Bıraπa kibrini ol †oπru gide

Velilik göstermeye sebep olsun. O
kibrini bırakıp doğru gitsin.

¡İnâd eyler ise bula sezâsın
Görür a¡mâliniñ herkes cezâsın

İnat ederse kendisine yaraşanı bulsun. Herkes yaptıklarının cezasını
görür.

Görüp Nûre’d-dµn üş «ünkârı böyle
Dedi dervµş nedir bu √âl söyle

Nureddin hünkârı böyle gördüğü
için, derviş nedir bu hal söyle, dedi.
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Ki @ıfr u şâribiñ böyle derâzdır
Şerµ¡at emri midir yâ ne râzdır

Tırnakların ve bıyığın böyle uzundur, şeriat emri midir? Ya da sırrı
nedir?

Gel öyle va…ti oldu …ıl §alâtı
~alât ile bulur mü™mµn necâtı

Gel, öğle vakti geldi namazını kıl.
Mümin kurtuluşu namaz ile bulur.

1920 Dedi «oş edelim ◊a……’a peresti
Getirsinler elâlem âb-ı desti

Allah’a ibadeti güzel yapalım; el
âlem abdest alsınlar, dedi.

Dedi Nûre’d-dµn ol dem «âdimine
Getirdi §u †olu bir âb-gµne

O vakit Nureddin hizmetçisine dedi,
su dolu bir şişe getirdi.

¢odu «âdim √u≥ûr-ı pµre âbı
Eline …oduπu √µnde cenâbı

Hizmetçi pirin önüne suyu koydu.
Hazret eline döktüğü anda…

Görürler §uyu cümle bµ-direngµ
Olupdur cümle …a†re «ûn rengi

Hepsi suyun bütün damlalarının kan
renginde olduğunu hemen görürler.

Dedi ey câm-ı πaflet ile mesti
Vu≥û olur mu «ûn ile dürüstµ

Ey gaflet kadehi ile sarhoş olan!
Kan ile abdest almak doğru mudur? Dedi.

56a 1925 Eder ma¡≠ûr †ut §uç yo… bu …ulda
Şikâr etmiş idik bir kebgi yolda

Mazur tut bu kulda suç yok dedi.
Yolda bir keklik avlamıştık.

Anıñ …anından olmuş …ılma teb¡µd
Dedi ¡abde bu âbı eyle tecdµd

Onun kanından olmuş, kovma. Köleye bu suyu tazele dedi.

Gelir §u yine pes pµr-i zemâne
Ta√avvül etdi §u tekrâr …ana

Su yine gelir, sonra zamanın piri
suyu tekrar kana dönüştürdü.

Çü «ˇâce etmedi ol ¡abde bâver
Olur bi-≠-≠ât kendi âb âver

Hoca o köleye inanmadığı için bizzat kendisi suyu getirir.

Hemân Nûre’d-dµn ol dem …ıldı ta¡cµl
Mükerrer eyledi ol @arfı taπsµl

Nureddin hemen o anda acele etti.
Tekrar tekrar o kabı yıkadı.

1930 Getirdi âb-ı §âfµ pµre §undu
Yine ol âb-ı sâde …ana döndü

Temiz su getirip pire sundu. Yine o
sade su kana döndü.

Bu √âli gördü fµ-l-√âl etdi ol πûl
Kerâmât-ı velµ’yi si√re ma√mûl

Bu durumu görüp hemen cindir dedi.
Veli’nin kerametlerini sihre bağladı.

¡İnâd u kibr ediben dedi ol ¡â…
Bu câda †urma dervµş yo…sa i√râ…

O dik başlı, inat ve kibir yaparak,
bu yerde durma derviş, yoksa yakarım, dedi.
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Ederim ben seni †oπru cevâbdır
Vücûduñ ¡âleme ma√≥-ı ¡a≠âbdır

Ben sana doğru cevabı veririm. Vücudun dünyaya katkısız eziyettir.

İşidip anı √a≥ret nu†…a geldi
Ki tµr-i nu†…una amaç …ıldı

Onu işitip hazret konuşmaya başladı. Ki sözünün okuna hedef buldu.

1935 Çı…ardı ±ülfi…âr’ı pµrehenden
◊avâle eyledi …avs-i dehenden

Zülfikar’ı gömleğinden çıkardı. Ağzının yayından havale eyledi.

Buyurdu kim seni ferdâ alırlar
¡Ayâl u «âneñe √asret …ılırlar

Seni yarın alacaklar, karın ve evine
hasret bırakacaklar diye buyurdu.

Seni bir «âm göne …oyalar hem
◊arâretle çekesin «ayli der hem

Seni hem bir yaş deri içine koyacaklar hem de çokça çekeceksin,
der.

Da«ı √abs eyleyeler bir ma…âma
Erişe çeşmiñe derd ü sa…âme

Yine seni bir yere hapsedecekler.
Gözüne dert ve hastalık erişecek.

Meger bir müşt-i √âk u cû †aleb …ıl
≤iyâ-yı çeşmiñe anı sebeb …ıl

Ancak bir avuç toprak ve arpa iste.
Onu gözünün ferine sebep kıl.

1940 Mekânıñ §oñra andan ola bir cây
Diyesin vâ dirµπâ vây vây vây
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Ondan sonra yerin bir yer olacak.
Vah! Yazıklar olsun! Vay vay vay!
Diyeceksin.

Ta√assür ¡ar≥ edesin her †uyûra
◊ayâtıñda giresin §anki güre

Her kuşa hasretini arz edeceksin.
Hayatında mezara girmiş gibi olacaksın.

Bu sözde «ˇâce oldu lâl u mebhût
¢ını «avf etdi oldu …albi meştût

Hoca bu sözde dilsiz ve dehşete
düşmüş oldu. Istırabı korkuttu, kalbi parça parça oldu.

Da«ı hµç …âdir olmadı cevâba
O gün …aldı düşüben ı@†ırâba

Artık cevap verecek gücü kalmadı.
O gün ıstıraba düşüp kaldı.

Getirdi ~arı ol gece †a¡âmın
~abâ√ etdi vedâ¡ ile selâmın

O gece Sarı yiyeceğini getirdi. Sabah veda ile selamını verdi.

1945 Binip atına ol dem yola girdi
¢arµbine çü şehr-i …ırıñ erdi

O anda atına binip yola girdi.
Kırşehir’in yakınına vardı.

O yerde var idi bir §ulu vâdµ
Namâz-ı @uhr olur ol câda yâdı

O yerde sulu bir vadi vardı. Öğlen
namazı o yerde hatırına gelir.

O câda oldu Nûre’d-dµn nâzil
Edâ …ıldı namâz-ı @uhru √â§ıl

Nureddin o yerde indi öğlen namazını kıldı.
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Murâd etdi ki ¡azm ede o râha
Gelir çend kes düşer hem iştibâha

O yola koyulmayı arzu etti. Birkaç
kişi gelir, şüpheye düşer.

Erişdi ¢onya’dan yedi neferdir
Müretteb cümle §â√ib zûr u ferdir

Hepsi güç ve kuvvet sahibi art arda
sıralanmış Konya’dan gelen yedi
asker erişti.

1950 Dediler »ˇâce Nûre’d-dµn misin sen
Seni ister ¡Alâ™e’d-dµn a√sen

57a

Hoca Nureddin sen misin? Pek güzel Alâeddin seni ister, dediler.

Dedi mühlet veriñ beyte varayım
Siziñle ba¡de şâha ereyim

Mühlet verin eve varayım, sonra sizinle şaha varayım, dedi.

Dediler kim seni …ande bulavuz
Emân vermeyevüz ta…yµd …ılavuz

Seni nerde bulalım, can ve mal güvenliği tanımayalım, şart koşalım,
dediler.

Da«ı bir yaş gön hem …aplayavuz
Ki fi¡liñ pâdişâha oldu yâvuz

Yaş bir deri de kaplayalım ki yaptığın şey padişaha kötü oldu.

Da«ı gösterdiler fermân-ı şâhı
Görüp dem-beste …aldı …ıldı âhı

Sonra şahın buyruğunu gösterdiler.
Görüp soluğu kesildi, feryat etti.

1955 Mu…ayyed etdiler ol yerde mu√kem
Erenler nu†…u @âhir oldu bµ-kem

Orada onu sıkıca bağladılar. Erenlerin sözü eksiksiz meydana geldi.

Vücûdun …apladılar «âm göne
Getirdiler çü anı …arşı gûne

Vücudunu yaş deri ile kapladılar.
Onu ters biçimde getirdiler.

Olurlar ¢onya şehrine revâne
Erişdiler ¡Alâ™e’d-dµn «âne

Konya şehrine doğru giderler.
Alâeddin’in evine eriştiler.

Meger kim anda bir zindân olurdu
¢atı «ışm eylediğin anda …urdu

Meğer orada kurda katı öfke eylediği bir zindan vardı.

Cihât-ı sitti §uvanmış kireçle
Alırdı nûr-ı ¡aynı işbu rencle

Altı tarafı kireçle sıvanmış. İşte bu
eziyetle gözünün ışığını alırdı.

1960 O zindâna giren …alırdı üç sâl
¡Alâ™e’d-dµn aña eyledi irsâl

O zindana giren üç yıl kalırdı.
Alâeddin onu oraya gönderdi.

Erenler nu†…u geldi «â†ırına
Eder çâre gözü nûr-ı ferine

Erenlerin sözleri hatırına geldi.
Gözünün ışık ve nuruna çare bulur.

Olur nâdim velµ iş gitdi elden
Gerek idi ere i…râr ezelden

Pişman olur ancak iş elden gitti.
Eri baştan onaylaması gerekirdi.

Dedi i√≥âr edem cev ile «âki
Gözümden olmayayım derd-nâkµ

Arpa ve toprağı hazırlıyayım, gözümden dertli olmayayım, dedi.

267

S E D AT K A R D A Ş

Dökeyim ol cev †opraπa bârµ
Ba…ayım aña olmaya ≥ararı

Hiç olmazsa o arpayı toprağa dökeyim. Ona bakayım zararı olmasın.

1965 Çü zindâniyâna yalvardı beπâyet
Eder ra√m ile zindân-bân √imâyet

Muhafızlara çok yalvardığından
zindancı merhamet ile onu korur.

Getirdi «âk u cev mi…dâr-ı vâfµ
Gözü nûruna tâ kim ola şâfµ

Gözünün nuruna şifa olacak kadar
yeterli miktarda arpa ve toprak getirdi.

Cevi «al† eyledi «âk ile anda
Çü sebz olup ba…ardı ol mekânda

Orada arpa ile toprağı karıştırdı.
Yeşerdiğinde o yerde ona bakardı.

Erenleriñ kelâm-ı bµ-riyâsı
Çü zâ™il olmadı çeşmi ≥iyâsı

Erenlerin yalansız sözü… Çünkü
gözünün ışığı ortadan kaybolmadı.

Tamâm oldu çü üç yıl anda †urdu
¡Alâ™e’d-dµn’den ol dem emr erdi

Orada duracağı üç yıl tamamlandığı zaman Alâeddin’den emir erdi.

1970 Getirdiler hemân anı √u≥ûra
Görür şâh yo… ziyân gözünde nûra
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Hemen onu huzura getirdiler. Şah
gözünün nurunun kaybolmadığını
görür.

Degiller idi √âletden «aber-dâr
Ta¡accüb etdiler bu √âle bisyâr

Durumdan haberleri yoktu. Bu duruma oldukça şaşırdılar.

¡Alâ™e’d-dµn buyurdu şöyle femden
Ki bir tµmâr veriñ ar≥-ı ¡Acem’den

Alâeddin ağzından şöyle buyurdu ki
İran ülkesinden bir tımar verin.

Bu Rûm’u görmeye bir dâ«ı bu bed
O câda ola tâ nefsi mü™ebbed

Bu kötü kişi, kendi ömrünün sonuna
kadar o yerde kalsın, bir daha bu
Rum ülkesini görmesin.

Getirdiler çü anı bir ma…âma
İle’l-ebed eder anda i…âme

Onu bir yere getirdikleri gibi o yerde sonsuza kadar ikamet eder.

1975 ‰uyûra ¡ar≥ ederdi derd ü √asret
Çü πurbet elidir etmiş idi nefret

Kuşlara dert ve hasretini anlatırdı.
Gurbet eli olduğu için nefret etmişti.

Erenler nu†…un añıp aπlar idi
Firâ… dâπıyla sµne †aπlar idi

Erenlerin sözünü hatırlayıp ağlardı.
Ayrılık acısı ile sinesini dağlardı.

Ecel aña nihâyet geldi erdi
Bu derd ü √asretiyle cân verdi

Ecel ona en sonunda geldi erdi. Bu
dert ve hasretle can verdi.

Anıñ a«lâf u a√bâb-ı metµni
Varıp getirdiler pes meyyitini

Onun soğukkanlı nesli ve dostları
varıp sonra cesedini getirdiler.
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Ederler anı Şehr-i ¢ır’a medfûn
Ecel desti nice dil eyledi √ûn

Onu Kırşehir’e defnederler. Ecel
eli nice gönülleri yararsız eyledi.

1980 »udâyâ ra√m …ıl maπbûn …ılma
Göñülden nûr-ı idrâkâtı silme

Ey Allah’ım! Merhamet et şaşırtma; gönülden anlayış ışığını silme.

Düşürme er gözünden bizi yâ Rab
Göre er yüzünü dil gözü yâ Rab

Ey Rabbim! Bizi er gözünden düşürme; gönül gözü erenlerin yüzünü görsün.

Göñülden ref¡ …ıl cehl ü √icâbı
Göre tâ çeşm ser-i sırr-ı ¡ucâbı

Göz acayip sırların başını görsün
diye, gönülden cahillik ve perdeyi
kaldır.

Saña senden ederim el-πıyâ&ı
Meded ma√rûm …ılma müsteπâ&i

Sana senden aman dilerim. Medet!
İstenilenden mahrum etme.

Geçir yâ hâdµ bizi cism ü tenden
Ba¡µd etme bu cism ile va†andan

Ey doğru yolu gösteren Allah! Bizi
bu beden ve tenden geçir. Bu cisim
ile vatandan uzak etme.

1985 ◊abµbiñ ¡aş…ına vergil necâtı
Nebµmizdir aña …ıldı… §alâtı

Ona dua ettiğimiz peygamberimiz
olan habibin aşkına kurtuluş ver.

Der-Beyân-ı Şehâdet Kerden-i Penç A√câr Be-emr-i
◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Emriyle Beş Taşların Şahitlik Etmesine Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey dil mürπü başla dâsitâne
Otaπıñ …ur dµger bir bûsitâne

Ey gönül kuşu! Gel destana başla.
Çadırını başka bir bostana kur.

Velâyet gül-bününden baπla güller
Gelip şem eyleyeler ehl-i diller

Velayetin gülfidanından güller bağla. Gönül ehlinden olanlar gelip
koklasınlar.

Ne gül ma√§ûl-i gül-zâr-ı behiştµ
Ne ten şem eyleyen pâk-i siriştµ

Ne gül cennetteki gül bahçesinin
ürünü, ne de teni koklayan temiz
yaradılışlıdır.

Nihâli ki nebiyy-i ekmelµden
Bula neşv™ ü nemâ fey≥-i ¡Alµ’den

En mükemmel peygamberin fidanı,
Ali’den feyiz alarak büyüsün.

1990 ¢ıyâs et kim nice olur netâyic
Bulur bâzâr-ı ma¡nµde ne râyic

Sonucun nasıl olacağını karşılaştır
ki mana pazarında ne değer bulur?
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Bu gül her vürde beñzer gül degildir
»azân ile §ular sünbül degildir

Bu gül her güle benzer gül değildir.
Sonbaharda sular sümbül değildir.

Geçer çün bûyı anıñ kâ≠ibµdir
Bu lâhûtµ meşâmıñ câzibµdir

Onun kokusu geçtiği için aldatıcıdır. Bu ilahî burnu cezbedendir.

Dimâπa verse râ√at şemmi ânıñ
Müdâmµ …ûtudur bu şemm canıñ

Onun kokusu zihne rahatlık verse,
bu koku canın devamlı azığı olur.

Verirsen sen o vürde perveriş çün
Bu gül perverde-i feyyâ≥-ı bµ-çûn

Sen o gülü beslersen, bu gül Allah’ın
bereketi ile beslenmiş gibi olur.

1995 O vürdüñ ¡ömrü beş gün yo… sibâ…ı
Bu vürdüñ tâ …ıyâmet √ükmü bâkµ
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O gülün beş günlük geçmişi yok. Bu
gülün hükmü kıyamete kadar kalıcıdır.

O vürdüñ menbiti «âk oldu …ardaş
Bu vürdüñ bendesidir «âk ile †aş

Kardaş! O gülün yetiştiği yer toprak
oldu. Taş ve toprak bu gülün kölesidir.

◊u§ûle geldi ol gül âb u «âkdan
Vücûd-ı âb u «âk bu nûr-i pâkdan

O gül su ve topraktan, su ve toprağın varlığı bu parlak nurdan meydana geldi.

Yeter ey dil yine ma…§ûdu söyle
O vürde ma@har olan cûdu söyle

Ey gönül! Yeter yine maksadını
söyle. O güle kavuşan cömerdi
söyle.

¢adıncı… «ânesinde √a≥ret-i şâh
‰ulû¡ eylerdi her şeb ol yüzü mâh

O ay yüzlü şah hazretleri her gece
Kadıncık evinde güneş gibi doğardı.

58a 2000 Yedi «âne idi Öyük’de vârı
Alır her gün biri mâl u †avarı

Öyük’ün tamamı yedi ev idi. Her
gün biri mal ve davarları alırdı.

Çü ra¡y eyler idi nevbetle anı
Gelir İdrµs’e çün nevbet zamânı

Onu sıra ile otlattıkları için, nöbet
sırası İdris’e gelir.

O gün İdrµs’iñ oldu bir mühimmi
Eder pes bu ecelden «ˇâce himmi

O gün İdris’in önemli bir işi oldu.
Bu yüzden hoca tasa yapar.

Dedi ücretle bir âdem bulunmaz
Benim işim de elzem terk olunmaz

Ücretle bir adam bulunmaz, benim
işim de çok önemli terk olunmaz,
dedi.

Nedir tedbµr-i a√sen ol dem ¡âciz
¢adıncı… çâresi nedir ediñ siz

En güzel tedbir nedir? Aciz Kadıncık çaresi ne ise siz söyleyin.
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2005 Buyurdu √a≥ret-i »ünkâr ol dem
Yürü gör «idmetiñi çekme sen πam

Hünkâr hazretleri o zaman, yürü sen
işini gör, gam çekme diye buyurdu.

Seniñ için n’olur ra¡y eylerim ben
Saña eylemesinler kimseler men

Ne olacak ben senin için sürüyü otlatırım. Kimse sana yaptığı iyiliği
başına kakmasın.

Dedi İdrµs √âşâ pâdişâhım
Emµrim rehberim püşt ü penâhım

İdris, padişahım, sultanım, rehberim, arkam, sığınacak yerim, haşa!
Dedi.

Ne lâyı… olasın sen şâh râ¡µ
Bu ne sözdür eyâ ne oldu dâ¡µ

Sen şahın sığır çobanı olması uygun değildir. Bu nasıl sözdür, ey dua
eden acaba ne oldu?

Mu¡a††al olsa kâr ü pµşemizdir
Seniñ anca… rı≥âñ endµşemizdir

İşsiz olsa bizim kar ve işimizdir. Ancak düşüncemiz senin rızandır.

2010 Dedi √a≥ret rı≥âmız …ul-ı me≠kûr
Nefis öldürme ilügüm işiñ gör

Hazret, rızamız zikredilen kuladır,
kendini öldürme sultanım işini gör,
dedi.

Ne çâre oldu İdrµs nu†…a bende
Çı…ıp cem¡ etdi √ayvânâtı anda

Ne çare İdris bu söze uydu, çıkıp
orada hayvanları topladı.

Yerinden √a≥ret-i »ünkâr †urdu
Gelip √ayvânları mer¡âya sürdü

Hünkâr hazretleri yerinden kalktı,
gelip hayvanları meraya sürdü.

Çı…ıp e†râfa çün ol pµr-i pµrân
Ederken her cevânib üzre seyrân

O pirlerin piri etrafa çıkıp her yönde dolaşırken…

Görür çiftini sürmüş ~arı geldi
O gözlerini √ayvân içre §aldı

Çiftini sürmüş Sarı’nın geldiğini
gördü. O gözlerini hayvan içine
saldı.

2015 Dedi «ünkâr öküzleriñ getir gel
Ki …urd ekl edecekdir ol müvekkel

Hünkâr, öküzlerini getir gel; kurt
yiyecektir vekilliği üstüne al, dedi.

Sen olıca… bularıñ dµde-bânı
Ki hµç bir ferde √aml etmezsin anı

Sen bunların bekçisi olunca onun
hiçbir ferde saldırtmazsın.

Nedir dedi bu men¡iñ a§l u fer¡i
¢amunuñ mâlı olur çünkü mer¡â

Bu yasağın aslı ve ayrıntısı nedir?
Çünkü mera herkesin malıdır dedi.

Olalar cümlesi emn ile i√yâ
Neden …urda na§µb oldu bu âyâ

Hepsi güvenle daha iyi olsunlar.
Acaba bu neden kurda nasip oldu.
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58b

Bu köy ehli degil miyim ¡acebdir
Bu tefrµ…a bizi de ne sebebdir

Bu köyün ehlinden değil miyim, tuhaftır. Bizi ayırmaya sebep nedir,
söyle.

2020 Bu köy ehline oldum ise ben câr
Buları ra¡y edersin sen de nâ-çâr

Bu köy ehline ben komşu oldumsa,
sen de çaresiz bunları otlatırsın.

Dedi √a≥ret aña eyle te™emmül
Baña etme nihâyetde ta¡allül

Hazret ona bu işi etraflıca düşün,
sonunda bana bahane bulma, dedi.

Öküzleriñ seniñ ≥âyi¡ olur pes
Baña ilhâm böyle oldu ey kes

Ey kimse! Senin öküzlerin sonra kaybolur bana böyle ilham geldi, dedi.

Dedi ~arı bular ne olur ise
Gelir başa …ader ne …ılır ise

Sarı bunlara ne olursa, kader ne
ederse başa gelir, dedi.

O câda var idi beş dane a√câr
Oluñ şâhid dedi a√câre «ünkâr

O yerde beş tane taş vardı. Hünkâr,
taşlara şahit olun, dedi.

2025 Beriden geldi ~arı çün işine
Gör anıñ ne geliserdir başına
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Öte yandan Sarı işine geldiği için,
onun başına ne iş gelecektir gör.

Çü a«şâm oldu «al…ıñ geldi mâlı
Öküzler gelmedi arttı melâli

Akşam olduğunda halkın hayvanları geldi. Öküzler gelmediği için
sıkıntısı arttı.

Hem-ân-dem ~arı cân atdı yabâna
Öküzlerin arardı yana yana

Sarı derhal ıssız kıra canını attı;
yana yana öküzlerini arardı.

Gezerdi †aπ u §a√ra cest ü çâlâk
Görür …urd eylemiş anları ihlâk

Dağ ve çölü hızlıca gezerdi. Kurdun onları yok ettiğini gördü.

¢asâvet …ayπu başına dirildi
~anasın §ar¡a tek cinne uruldu

Endişe, kaygı başına toplandı. Sanırsın sara hastası gibi cin tarafından çarpıldı.

2030 Geri geldi ederdi zâr u eyvâ
Cenâb-ı pµrden hem †utdu da¡vâ

Ağlayıp inleyerek geri geldi. Pir
hazretlerinden de hesap sordu.

Dedi dervµş nedir bunca √a…âret
Niçin …ılmadıñ anlara ne@âret

Derviş bunca hakaret nedir? Niçin
onlara göz kulak olmadın? Dedi.

Beni sen edesin şer¡ ile te™mµn
Ve-illâ eyleyesin anı ta≥mµn

Sen bana yasaya göre teminat vereceksin. Eğer olmazsa onun tazminatını vereceksin.

Dedi «ünkâr sen etdiñ leccâcı
Velµ ben saña …ıldım i√ticâcı

Hünkâr, sen inatçılık ettin; ancak
ben sana delil göstereceğim, dedi.
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59a

Eder ~arı ki olma ki≠b ile yâr
Yoπidi ol arada πayr-ı deyyâr

Sarı, yalancı ile yar olma, orada
başka tek bir insan yoktu, dedi.

2035 Nice √üccet bıra…dıñ baña anda
Ki bizden πayrı kim var ol yabânda

O ıssız yerde bizden başka kim
vardı ki bana nasıl orda delil bıraktın?

Buyurdu ~arı’ya pµr-i mücâhid
¢odum ben saña anda penc şâhid

Cihat eden pir, Sarı’ya ben sana
orada beş şahit bıraktım, dedi.

Dediler ol ahâlµ †uruñ imdi
Görelim biz da«ı anları şimdi

O halk, o halde durun biz de şimdi
onları görelim, dediler.

Ahâlµ cümle geldiler o câya
Dediler …ande şâhid mâ-cerâya

Halkın hepsi o yere geldiler. Olaya
şahit olan nerede dediler.

Dedi şâhid bu beş seng-i ¡a@µmµ
Eder bu kâr-gâhın bes nazµmi

Bu işyerinde sıra sıra dizilen beş
büyük taş şahit dedi.

2040 Dediler ede mi †aşlar şehâdet
Eder dervµş bu √âlet «ar…-ı ¡âdet

Taşlar şahitlik eder mi dediler. Derviş, bu durumu usule göre çözer.

Nebµ yâ-«ûd velµ aña gerekdir
Mu√âl işdir bu πayra §a¡b-rekdir

Onun için peygamber ve yahut veli
olmak gerekir. Olanaksız olan bu iş
başkasına daha zordur.

Ol envâr-ı siyâdetden «ülâ§a
Velâyetde erişen bezm-i «â§§a

Kısacası o seyitliğin nurlarından
velilikte seçkinler meclisine erişen...

Olan göñlü serveri Mu§†afâ’nıñ
¡Uyûn-ı pâki nûru Murta≥â’nıñ

Gönlünün önderi Mustafa, parlak
gözlerinin ışığı Hz. Ali olanın…

O şar…sız πarbsız olan na«l-i zeytiñ
O zübde nûru olan ehl-i beytiñ

O doğusuz batısız olan zeytin fidanı… O ehl-i beytin en seçkin nuru
olan…

2045 O va√det micmerinde ¡anber olan
◊acer şecer aña fermân-ber olan

O vahdetin tütsü kabında anber kokusu olan. Ağaç ve taşın onun emirlerini götüren olan…

Cenâb-ı √a≥ret-i pµr ◊âcµ Bektâş
Fezâ-yı ¡âleme olan ≥iyâ-pâş

Evrenin sonsuz boşluğunu aydınlatan pir Hacı Bektaş hazretleri…

Gelip Beş†aş’a ba√r-i zâtdan ol cû
Dür-efşân-ı bedenden §açdı inci

O Beştaş’a gelip zatının denizinde
aradı; inci serpen bedeninden inci
saçtı.
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Bu vech ile kelâmı oldu vâ…i¡
Ki bir ◊a…… edeñ i&bât ve…âyi¡

Konuşması bu şekilde gerçekleşti ki
olayları ispat eden bir Allah’tır.

İşitip bu cemâ¡at ola …ani¡
Olalar ~arı’nıñ şerrine mâni¡

Bu topluluk işitip inansın. Sarı’nın
kötülüğüne engel olsunlar.

2050 Gelir nu†…a »udâ’nıñ …udretiyle
Beyân etdi velâyet …uvvetiyle
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Allah’ın kudreti ile konuşmaya başlar. Velayet kuvveti ile açıkladı.

¢amusu geldi cânlı tek √u≥ûra
Selâm eylediler ol pâk nûra

Hepsi canlı gibi huzura geldiler; o
parlak ışığa selam verdiler.

Dedi anlar ki †oπru râh için biz
Şehâdet eyleriz Allâh için biz

Onlar, biz doğru yol için Allah’a
şahitlik ederiz dedi.

Ki buyurdu getir gâvıñı gel sen
Olurlar …urda †u¡me gâvıñ a√sen

Sen öküzünü getir gel, öküzün kurda güzelce bir lokma olur diye buyurdu.

Na@ar …ılmam telef olur öküzler
Çü te™&µr etmedi ~arı’ya sözler

Göz kulak olmam, öküzler telef olur.
Sarı’ya sözler etki etmediği için…

2055 Cenâbıñ bizi …ıldıñ anda şâhid
Gider pes beytine bu ~arı câhid

Hazret bizi orada şahit yaptın. Sonra bu inkâr eden Sarı evine gider.

İşitdiler ahâlµ bu kelâmı
Dediler e§§alât u ve’s-selâmı

Halk bu sözü işittiler, salat ve selam
senin üzerine olsun, dediler.

¡Arûs-ı i¡ti…âda verdi zµnet
Ederler ~arı’ya cümle me≠emmet

İtikat gelinine süs verdi. Hepsi Sarı’yı
kınarlar.

Bu √âle eyledi ol ~arı inkâr
Ki si√re √aml ediben etmez i…râr

O Sarı, bu durumu inkâr etti; sihre
bağlayarak itiraf etmez.

Düşüben tµre …albi sû™-i @anne
Çü si√r isnâd eder a√sen ma@anne

Kara gönlü kötü fikre düşerek, evliya gibi görülen pek güzel kişiye
sihir atfeder.

2060 Bu cânibden çü ol yerde ahâlµ
Görürler √a≥ret-i pµrden bu √âli

Bu taraftan, halk o yerde pir hazretlerinden bu durumu gördükleri
için…

Olurlar …adr-i pµrden anlar âgâh
Ki ne rütbe velµdir pµr-i dergâh

Onlar pirin değerinden, dergâhın
pirinin ne derece erdiğini anlarlar.

¢ulûbu √ubbuna câ eylediler
Nehâr ü leyl va§fın söylediler

Gönüllerini sevgisine yer eylediler.
Gece gündüz vasıflarını söylediler.
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Der-Sitâyiş-i Cenâb-ı Velâyet-Me™âb ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Velayet Kaynağı Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.) Hazretlerinin Övgüsü’ne Dair)
Tercµ¡-i Bend 2
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
I
Eyâ ≠ât-ı güzµde bµ-mi&âlµ
Delµl-i …urb emriñ imtisâli
¢amu pµrân içinde yüce …adriñ
¢amu sâlik bulur senden kemâli
Ki ≠âtıñ ma@har-ı nûr-ı nebµdir
¡Aliyy-i ¡âlµdendir va§fıñ ¡âlµ
Bir ednâ âsitânıñ bendesiniñ
Felâ†ûn-ı zamândır pây-mâli
Ne πam seni ederse ~arı inkâr
Yer ü gök oldu i…rârıñla mâlµ
Şehâdet etdiler saña çü Beş†aş
Şehid-nâ357 gerçek ersin ◊âcµ Bektâş

Ey benzersiz seçilmiş kimse! Buyruğuna uymak Allah’a yakın olmaya delildir.
Bütün pirler içinde değerin yüksektir,
bir yola girenlerin hepsi senden olgunluk bulur. Yüce vasfın yüce Ali’dendir ki
şahsın peygamberin nuruna sahiptir. Bir
alçak eşiğinin kölesinin, zamanın ayakaltına alınmış Platon’udur. Sarı seni
inkâr ederse gam değildir. Yer ve gök
seni kabul edenlerle doludur. Ey Hacı
Bektaş! Beştaş’ın sana şahitlik ettiği
gibi, biz şahit olduk, gerçek ersin.

II
¡Urûc etdi semâya cedd-i pâkiñ
İmâm-ı vâlidiñ bu rûy-i «âkiñ
Nübüvvetle velâyetden @uhûruñ
Edemez kimse bunda iştirâkiñ
Seniñ va§fıñdır e≠kâr-ı semâvât
Dilinde virdidir ar≥ u semâñıñ
Ta§arruf §â√ibisin …u†bü’l-a…†âb
¡Avâlim hep yed-i …ahr-ı helâkiñ
Telaffu@ etdi cân verdi cemâda
Mü™e&&ir nu†…uñ ol iksµr-nâkiñ
Şehâdet etdiler saña çü Beş†aş
Şehid-nâ358 gerçek ersin ◊âcµ Bektâş

Bu yeryüzünün imamı olan babanın temiz soyu gökyüzüne yükseldi. Peygamberlikle velilikten çıkmana kimse ortak
olamaz. Göklerin hatırlanması senin
vasfınladır. Yer ve göğün gönlünde güldür. Allah’ın tasarruf kudreti vermiş olduğu velisin. Âlemler yok edici kahrının
elidir. Etkili sözlerini, o anlamlı sözlerini dile getirerek cansız varlıklara can
verdi. Ey Hacı Bektaş! Beş taşın sana
şahitlik ettiği gibi, biz şahit olduk, gerçek ersin.

III
60a Eyâ keşf eyleyen her mu¡∂µlâtı
Aπisnâ yâ mu√ille’l-müşkilâtı
Çü İbrâhµm gibi geçdiñ bütünden
Bir etdiñ ≠âtıla ya¡nµ §ıfâtı
Süleymân-ı zamânsın «âtem ile
Yed-i tes«µr aldıñ kâ™inâtı
‰arµ…-i evliyâyı …ıldı ta√kµm
Bu Rûm içre kelâmıñ muhkemâtı
Beni va§fıñla söyletse ¡aceb mi?
‰aşı söyletdi nu†…uñ iltifâtı
Şehâdet etdiler saña çü Beş†aş
Şehid-nâ359 gerçek ersin ◊âcµ Bektâş

Ey her büyük ve güç işleri ortaya çıkaran! Ey müşkülleri halleden! Bize yardım et. İbrahim gibi putundan geçtiğin
için şahsınla sıfatını bir ettin. Mühür ile
zamanın Süleyman’ısın, elde etme gücü
ile kâinatı aldın. Bu Rum ülkesi içinde
sözlerinin ayetleri evliyalığın yolunu
sağlamlaştırdı. Beni vasıflarınla söyletse şaşılır mı? Konuşmasının iltifatı taşı
söyletti. Ey Hacı Bektaş! Beş taşın sana
şahitlik ettiği gibi, biz şahit olduk, gerçek ersin.

357
358
359

Bkz. İktibaslar, Nu: 15.
Bkz. İktibaslar, Nu: 15.
Bkz. İktibaslar, Nu: 15.
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IV
Rumûz-ı enbiyâya âşinâsın
Velâyet i…limine pâdişâsın
Cemâliñ zeyn-i eflâk u arâ≥µ
¡Uyûn-ı ¡âlemµne rûşenâsın
Serµr-i lµ-ma¡allâh360 dµde-bânı
¡Urûc-ı ≠âta …avseyn ü denâ’sın361
Mu…ırra keşti-i Nû√ intisâbıñ
Ce√ûda πar…-ı †ûfân-ı belâsın
◊ayât-ı tâze verdiñ mürde cisme
Dem-i ¡µsâ ile mu¡ciz-nümâsın
Şehâdet etdiler saña çü Beş†aş
Şehid-nâ362 gerçek ersin ◊âcµ Bektâş

Peygamberlerin işaret ve sözlerine aşinasın. Velayet ülkesine padişahsın. Güzel
yüzün yer ve göklerin süsüdür. Âlemin
gözlerini parlatansın. O Allah ile beraber
olma makamındaki tahtın bekçisine zatın
yükselişi, iki yay aralığı kadar yahut daha
azdır. Bağlılığın Nuh’un gemisi vardır diyenleredir. Yahudi’ye bela tufanına boğulansın. Ölmüş bedene canlı hayat verdin.
İsa’nın nefesi ile mucize gösterensin. Ey
Hacı Bektaş! Beş taşın sana şahitlik ettiği
gibi, biz şahit olduk, gerçek ersin.

V
Eger bµmârlar Lo…mân’a geldi
Saña Lo…mân da«ı dermâna geldi
Seniñ √âcet-revâdır âsitânıñ
Selâ†µn-i cihân i√sâna geldi
Kelâmıñ ±ülfi…âr-ı ◊aydarµ’dir
Ki cins-i mu«telif µmâna geldi
Zihµ deryâ-yı ra√met menba¡-ı cûd
Gelenler bâbıña bir kâna geldi
Nihânµ mürde …albi eyle i√yâ
Niceler n’ola senden câna geldi
Şehâdet etdiler saña çü Beş†aş
Şehid-nâ363 gerçek ersin ◊âcµ Bektâş
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Eğer hastalar Lokman Hekim’e geldiyse, sana Lokman da ilaç için geldi. İhtiyacı gören eşiğine, cihanın sultanları
ihsan etmeye geldi. Çeşitli nesneleri
imana getiren sözlerin Hz. Ali’nin Zülfikar kılıcıdır. Ne güzel! Merhamet denizi
adalet kaynağı olan kapına gelenler bir
olmaya geldi. Ey Nihânî! Ölmüş kalbe
hayat ver. Nice kimseler ne olur senden
can için geldi. Ey Hacı Bektaş! Beş taşın
sana şahitlik ettiği gibi, biz şahit olduk,
gerçek ersin.

Der-Beyân-ı Ân Ki ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Der-Va…t-i Şitâ
Sµb ªâhir Kerd Ez-Şecer-i Mu«âlif
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Kış Vaktinde Elverişsiz Ağaçtan
Elma Ortaya Çıkardığı O Kimseye Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
60b

360
361
362
363

Diger ey dil beyân eyle velâyet
Velâyât-ı erenler bµ-nihâyet

Ey gönül! Başka bir velayet anlat.
Erenlerin velayetleri sonsuzdur.

Çü ~arı uydu İblµs-i la¡µne
Dedi sâ√ir velâyet menba¡ına

Sarı, lanetlenmiş şeytana uyduğu
için, velayet kaynağına sihirbaz dedi.

Bkz. İktibaslar, Nu: 6.
Bkz. İktibaslar, Nu: 2.
Bkz. İktibaslar, Nu: 15.
Bkz. İktibaslar, Nu: 15.
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2065 Geçirir rûzunu fikr ü bed ile
Ki bey¡at etmedi şâh-ı ¡adile

Adaletli şaha itaat etmediği gibi
günlerini kötü düşüncelerle geçirir.

Gelir İdrµs evine ~arı nâ-gâh
Görür kim √ücresinde †urur ol mâh

Sarı, İdris’in evine ansısın gelir.
O ay yüzlünün odasında olduğunu
görür.

Eder göñlü yine fikr-i fenâyı
Dedi görür bu ¢adıncı… Ana’yı

Yine gönlü kötü düşünceler eder. Bu
Kadıncık Ana’yı görür dedi.

Bu √âli √a≥rete pes oldu rûşen
Buyurdu edelim gel seyr-i gülşen

Bu hali sonra hazrete aşikâr oldu.
Gel, gül bahçesini seyredelim dedi.

Hem-ân-dem geldi ol √a≥ret ayâπa
Giderler ~arı ile anda bâπa

O hazret hemen ayağa kalktı. Sarı
ile orada bağa giderler.

2070 ¢arµb-i «ânede bir bâπ ü eşcâr
Olurdu bir aπaca geldi »ünkâr

Evin yakınında bir bağ ve ağaçlar
vardı. Hünkâr bir ağacın yanına
geldi.

Buyurdu ~arı’ya işbu şecerden
Çıkıp cem¡ eyle bir mi…dâr &emerden

Sarı’ya, işte bu ağaca çıkıp bir miktar meyve toplamasını söyledi.

Dedi ~arı ki ev…ât-ı şitâdır
Şecer …addi «azân ile dü-tâdır

Sarı, kış vaktidir ağaçların boyu
sonbaharda bükülür, dedi.

Dökülmüşdür …amunuñ berg ü bârı
Bu sözü deme ki bµ-i¡tibârµ

Hepsinin yaprakları ve meyveleri
dökülmüştür. Bu sözün itibarsız olduğunu söyleme.

Buyurdu √a≥ret aña ben çı…ayım
»udâ …âdirdir aña bir ba…ayım

Hazret ona ben çıkayım, Allah kadirdir ona bir bakayım, dedi.

2075 »udâ’nıñ lu†fu ço…tur şâyed işler
¢uluna yaz u …ış verir yemişler

Eğer işlerse Allah’ın lütfu çoktur.
Yaz ve kış kuluna yemişler verir.

Dedi ~arı göreyim nice e&mâr
Getire bu şecerden çünkü bµ-bâr

Sarı, bu meyvesiz ağaçtan birçok
meyve getirsin göreyim, dedi.

Dedi dervµş §u¡ûd et bu dıra«ta
Getir bize biraz e&mâr-ı pu«te

Derviş, bu ağaca çık bize biraz olgunlaşmış meyve getir dedi.

Dedi »ünkâr bismillâhi Ra√mân
Mübârek pâyini va≥¡ etdi ol an

Hünkâr, Rahman olan Allah’ın adıyla dedi. O an mübarek ayağını koydu.

Getirdi ol aπaç fµ’l-√âl †arâvet
¡Urû…-ı cisme cân …ıldı sirâyet

O ağaç hemen canlandı; gövdesinin köklerine can sirayet etti.
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2080 Şükûfeler bitirdi tâze elma
Velâyetdir ne luπaz ü ne mu¡ammâ364

Çiçekler taze elma verdi. Lugaz ve
muamma değil, bu veliliktir.

Buyurdu ~arı’ya pµr-i ¡acâyib
Na@ar …ıl ~arı seyr eyle πarâ™ib

Acayip pir Sarı’ya buyurdu. Sarı
bak tuhaf şeyleri seyret.

Cenâb mü&miri’l-eşcâr mevlâ
Ne rütbe verdi gör …uluna a¡lâ

Mevla, kulu olan hazrete meyve
ağaçlarından daha yüksek ne rütbe
verdi gör.

Na@ar …ıldı…da ol e&mâra ~arı
Cüdâ …ılmış ayaπın i«ti§ârµ

Sarı o meyvelere baktığında, kısacası ayağını ayırmış.

Te§âdüf etdi gözü ¡avretine
Na@ar …ıldı »udâ’nıñ √ikmetine

Gözü edep yerine tesadüf etti.
Allah’ın hikmetine baktı.

2085 ‰urur ¡avret yerinde ol şehi ferd
Beyâ≥ ü …ırmızı anda iki verd

O şahın avret yerinde biri beyaz ve
biri kırmızı iki gül durur.

Görüp ~arı başın …ıldı aşaπı
◊icâbından …ızardı yüzü yâπı

Görüp, Sarı başını aşağı eğdi.
Utancından yüzünün yağı kızardı.

Dedi ta√…µ… velµyullâhdır bu
∏ulâm ü bende ¡âlem şâhıdır bu

Gerçekten bu ermiştir, kul ve köle
âleminin şahıdır, dedi.

İki şeyden o …ıldı terk-i inkâr
Sebeb oldu bular pes etdi i…râr

O iki şeyden inkârı terk etti. Bunlar
sebep oldu sonra kabul etti.

O dem ki aπaca va≥¡ etdi pâyi
Ki sebz eyler idi ba§tıπı câyi

Ağaca ayağını bastığı o an, bastığı
yeri yeşillendirirdi.

2090 Şükûfe açılıben meyve verdi
Bu √âli gözü ile ~arı gördü
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Çiçekler açılıp meyve verdi. Sarı bu
durumu gözleri ile gördü.

Biri oldur ki …ıldı √all-i müşkül
Görür ¡avret yerinde √a≥retiñ gül

Biri zor işleri halletmesidir. Hazretin avret mahallinde gül görür.

Bu √âlâtı görüp nûr-ı a√addan
Ferâπat eyledi ol @ann-ı bedden

O kişinin nurundan bu halleri görüp, o kötü düşünceden vazgeçti.

Geçip inkârdan in§âfa geldi
Bıra…dı ≠emmini ev§âfa geldi

İnkârdan geçip insafa geldi. Ayıplamayı bıraktı, vasıflara geldi.

Ederken ~arı sû™-i i¡ti…âdı
Bu iki √âl olur i…râra bâdµ

Sarı kötü inançlar ederken, bu iki
durum kabul edip söylemesine sebep olur.

Bkz. İktibaslar, Nu: 16.
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2095 Çü √a≥ret ol aπaçdan dökdü e&mâr
¢amuyu ~arı cem¡ etdi ne kim var

Hazret, o ağaçtan meyveleri döktüğünde, Sarı her ne varsa hepsini
topladı.

Aπaçdan indi pes «ünkâr yere
Hem-ân-dem ~arı düştü pây-i pµre

Hünkâr sonra ağaçtan yere indi. O
anda Sarı pirin ayağına düştü.

Beyân-ı ¡özr ediben oldu giryân
Dedi ma¡≠ûr †ut ey pµr-i pµrân

Özür sunarak ağladı. Ey pirlerin
piri! Özrümü kabul et dedi.

Nice eylemişem terk-i edeb men
Velµ ¡afvıñı eylerim †aleb men

Ben epeydir edebi terk etmişim; ancak senin affetmeni istiyorum.

Nihâyetsiz …u§ûr u cürmüm ey şâh
Rücû¡ etdim meded estaπfirullâh

Ey şah! Sonsuz kusur ve günahlarımdan geri döndüm; medet! Allah’tan af
dilerim.

2100 Buyurdu √a≥ret aña tevbe ~arı
¢abûldür lµk ta…dµr oldu cârµ
61b

Hazret, ona buyurdu ki Sarı tövben kabul oldu ancak takdir geçmişte kaldı.

¢abarcı… ola cismiñ hem-çü menfû«
~ular a…ıp budur ede seni yo«

Cismin aynı şişmiş kabarcık olsun.
Sular akıp bu seni yok etsin.

İnanmadıñ olur bunca velâyet
Ki sırrım fâş …ıldıñ sen nihâyet

Bunca velilik olurken sen inanmadın ki en sonunda benim sırrımı sen
açıkladın.

Emân bed-nefes etme dedi yâ pµr
Buyurdu geri gelmez çı…dı bu tµr

Ey pir! Bağışla kötü okuyup üfleme,
dedi. Bu ok çıktı geri gelmez, buyurdu.

Ol elmayı alıp ~arı birader
¢adıncı… beytine geldi berâber

Sarı kardeş o elmayı alıp birlikte
Kadıncık evine geldiler.

2105 ‰uyup İdrµs ü ¢adıncı… bu √âli
Görürler √ikmet-i cell-i celâlµ

İdris ve Kadıncık bu durumu duyup, şanı yüce olan Allah’ın büyük
hikmetini görürler.

Ne …udretler verir …uluna Allâh
Allah kullarına ne hikmetler verir.
Ve yehdµ men yeşâ™365 el-◊ükmü li’lâh O dilediğini, doğru yola iletir, Hüküm Allah’ındır.

365

¢adıncı… bir nicesin anıñ aldı
¢ariyye ehline ta…sµm …ıldı

Kadıncık, onun birçoğunu aldı,
köylülere bölüştürdü.

Görürler kim erenler şµvesidir
Zihµ «oş-bû …udret meyvesidir

Erenlerin tarzı olduğunu görürler.
Ne hoş! Güzel kokulu kudret meyvesidir.

Bkz. İktibaslar, Nu: 16.
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Kimi kim derd-i ser eylerdi bµ-hûş
O sµbi …o…lasa olur idi «oş
2110 Eger bir kimse olsa idi bµmâr
Ederdi sµb-i …udret aña tµmâr

Eğer biri hasta olsaydı, ona kudret
elmasını tımar ederdi.

Bulurdu ekl-i elmadan şifâlar
Verirdi §af√a-i …albe §afâlar

Elma yemekten şifalar bulurdu.
Kalbin levhasına safalar verirdi.

İşit …µm noldu ~arı derd-mende
Göñülden çünkü pµre oldu bende

Pire gönülden kul olduğu için dertli
Sarı’ya ne olduğunu işit.

Olur «idmetde nice rûz-gârı
Nihâyet buldu bir gün ¡ömr-i kârı

Hizmet etmede epey zamanı olur.
Bir gün işinin ömrü sona erer.

¢abarcı… çı…arır ~arı ıbı†dan
Erişdi tir-i nu†…-ı murtabı†dan

Sarı koltuk altından kabarcık çıkarır. İlgili sözün oku erişti.

2115 A…ardı §arı §ular ol yaradan
Verir cân lâ-cerem bu mâ-cerâdan
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Aklını kaybetmişçesine başında dert
olan her kim o elmayı koklasa iyileşirdi.

O yaradan sarı sular akardı. Şüphesiz bu olaydan can verir.

Ki √ala vardır anıñ nesli anda
Biri olmaz iki pµr ü civânda

Onun nesli hala orada vardır. Genç
ve yaşlılarda biri iki olmaz.

Ecel erdikde anlarıñ birine
Erenler nu†…u gelirdi yerine

Onların birine ecel erdiğinde, erenlerin sözü yerine gelirdi.

Vu…û¡ buldu…da anlara bu √âlet
Bilip √âli çekerlerdi melâlet

Onlara bu durum meydan geldiğinde, durumu bilip üzüntü çekerlerdi.

Nihâyet buldu çün bu yerde …ı§§a
~alât et …almaya gönlüñde πu§§a

Hikâye burada bittiği için, namaz
kıl gönlünde keder kalmasın.

Der-Beyân-ı Ân ki Fa…µhµ İmâmetµ Kerd Bµ-Teklµf
Der-◊u≥ûr-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Huzurunda Teklifsiz İmamlık Yapan O Fakihe Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
62a 2120 Yine bir πayri söze eyle âπâz
Kerâmât-ı velµ bµ-√add ü endâz

Yine başka bir söze başla. Veli’nin
kerametleri sayısız ve ölçüsüzdür.

O dem ki ~arı’ya pµr-i yegâne
Bu remzi …ıldı pes oldu revâne

Eşsiz pir Sarı’ya bu işareti edip gittiği zaman…
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~uluca ¢araöyük’ün şimâli
Cevânibinde vardır bir ahâlµ

Suluca Karaöyük’ün kuzey yönünde bir halk vardır.

İlicek nâm anda bir …ariyye
Olurdu geldi ol «ayrü’l-beriyye

İlicek adında orada bir köy vardı.
İnsanların en hayırlısı geldi.

Du«ûl etdi …ariyye mescidine
Ahâlµ geldiler ol nûr-ı dµne

Köyün mescidine girdi. Halk o dinin ışığına geldiler.

2125 Erişdiler …amu dµdâre anlar
Eder teşrµf-i §o√betle erenler

Onların hepsi sevgiliye erişirler.
Erenler sohbeti şereflendirirler.

Ni&âr etdi ferµd-i nu§√ u pendi
Eder pervâne nice derd-mendi

Nasihat ve öğütlerin eşsiz olanlarını
saçtı. Sayısız dertliyi pervane yapar.

Ta…arrüb eyledi maπrib namâzı
~alâta oldular tertµb-sâzi

Akşam namazının vakti geldi. Namaz için saflara durdular.

Öyük’üñ var idi çün bir imâmı
Edip ta√…µr imâm bâ-hümâmµ

Öyük’ün bir imamı olduğu için,
imam azimle hakaret etti.

Bilâ-teklµf ol ehl-i nedâmet
Geçip mi√râba etdi ol imâmet

O pişman olan halk teklif etmeden,
o mihraba geçip imamlık yaptı.

2130 Rumûz-ı na…d-i İbrâhµm-i ¿âni
Fa…µhiñ oldu pes ma¡…ûd lisânı

İbrahim-i Sani’nin değerli gizli sırları… Fakihin sonra dili bağlandı.

Zamânµ ol fa…µh †urdu …ıyâmda
Ki hµç yâd edemez √arf ü kelâmda

O fakih kıyama durduğunda, harf
ve sözleri hiç hatırlayamaz.

Bu √âli gördüler çün mu…tedµler
Bozup bu i…tidâ fâsid dediler

İmama uyanlar bu durumu gördükleri zaman bozup bu imam yanlış
dediler.

Buyurdu √a≥ret-i »ünkâr imâma
O küstâ«µ olan nâ-pû«te «âma

Hünkâr hazretleri o pişmemiş, ham,
küstahlık yapan imama buyurdu.

Giden ◊a……’a bu uπrum √a……ı bil ki
Verir irşâd için erler bu mülkü

Hakk’a giden hak uğrum hakkı için
bil ki, erenler bu mülkü irşat için
verirler.

2135 Seniñ tek kimse küstâh gitmemişdir
İmâmetde ta…addüm etmemişdir

Senin gibi kimse küstahça gidip
imamlıkta önde durmamıştır.

Ki bir kes etmedi kesb-i liyâ…at
Nedir bu sendeki ibrâz-ı †â…at

Kimse çalışıp fazilet etmedi ki bu
sendeki güç gösterisi nedir?

Erenlerden saña yo… idi destûr
Nedir bu ictisâr ey ¡ayn-ı mestûr

Erenlerden sana izin yoktu. Ey gözleri
kapalı olan! Bu cesaretlenme nedir?
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±er-i ¡irfânı …oyup ifti…âra
¢atı dû-çârsın ey yanı …ara

Ey beceriksiz! İrfan altınını bırakıp, yoksulluğa çok tutulmuşsun.

Eder fi’l-√âl erenler nu†…u te™&µr
Nüfûs-ı pµrdir mânend-i iksµr

Hemen erenlerin sözü tesir eder. Pirin ruhu iksir gibidir.

2140 ªuhûr eyledi işbu √âlet anda
Ki ≥âyi¡ …ıldı ¡ömrün ol mi√ende
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İşte bu hal onda ortaya çıktı ki ömrünü o sıkıntılarda boşuna harcadı.

Çü √a≥ret ol gice …aldı o yerde
~abâ√a dek olur meşπûl-i derde

Hazret o gece o yerde kaldığı için
sabaha kadar derde tutuldu.

Namâzın …ıldı ol pµr-i √a…µ…µ
Revâne oldu pes †utdu †arµ…i

O gerçek pir namazını kıldı. Yürüdü sonra yolu tuttu.

Erenlerden bu nu†… u bu velâyet
Bu mev…i¡de bulur ey dil nihâyet

Ey gönül! Erenlerin bu sözü ve velayeti bu yerde son bulur.

Bulasın dü serâ fevz ü felâ√ı
Özüñe pµşe …ıl fi¡l-i §alâ√ı

Zafer ve kurtuluşun iki sarayını bulasın. Doğru olan amelleri kendine
huy edin.

2145 ~alâ√-ı fi¡lden biri §alâtdır
~alât et A√med’e nûr-ı necâtdır

Doğru amellerden biri namazdır.
Kurtuluşun nuru olan Ahmed (Hz.
Peygamber) için namaz kıl.

Der-Beyân-ı Ta«mµr-Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Seng-Cismµ-râ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Taştan Cismi Yoğurması Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Erenlerden diger fa≥lıñ @uhûru
Ki fa≥l olmuşdu her sâl ü şühûru

Erenlerden başka bir faziletin meydana çıkması… Ki her yıl ve ayı fazilet olmuştu.

Ne gûnâ oldu eyle istimâ¡ı
Ki bu fa≥lıñ diğerle ictimâ¡ı

Bu faziletin diğeri ile nasıl birleştiğine kulak ver.

Velâyet mihrine ol ma†la¡ vü burc
Öyük e†râfın eylerdi teferrüc

O güneş ve benzeri burçlar, velayet
güneşi için Öyük etrafında gezinirdi.

Öyük’üñ cânib-i şar…ına erdi
Eder bir kimse balçı… anda gördü

Öyük’ün doğu tarafına erdi. Bir kişinin orda balçık yaptığını gördü.

2150 Aña ¡avn etdi ol ehl-i sekµnet
Hemân ol †ıyna girdi pâk-†ıynet

O huzurlu kimse ona yardım etti. O
temiz yaradılışlı hemen o çamura
girdi.
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Berâber …ıldı ol şa«§ ile ta«mµr
Tevâ≥u¡ mülkünedir çünkü ol mµr

O mir tevazu mülkünde olduğu için,
o şahıs ile birlikte yoğurdu.

Dedi «ünkâra ol kes kim eyâ pµr
Velâyetiñ cihânda buldu teşhµr

O kişi hünkâra ey pir! Veliliğin
dünyada şöhret buldu dedi.

Türâbı †ıyn ederler bµ-mevâni¡
Velµ bu †aşı †ıyn et zer¡e mâni¡

Toprağı engel olmadan çamur yaparlar. Ancak ekine engel olan bu
taşı çamur yap.

Velâyetiñ ola anıñ ile yâd
Ola tâ i¡tikâdım saña müzdâd

Onun ile veliliğin hatırlansın. Sana
olan inancım artsın.

2155 Meger ol yerde bir seng-i mu¡a@@am
Olurdu geldi ol nûr-ı mücessem

Meğer o yerde çok büyük bir taş
vardı. O cisimlenmiş ışık geldi.

Eder yâd ism-i Ra√mani’r-Ra√µm’i
Çı…ıp ta«mµr eder seng-i ¡azµmi

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismini hatırlar. Çıkıp büyük taşı yoğurur.

Mübârek pâyinin zµrinde ol seng
Ki nerm olur idi ol seng †ıyn teg

O taş mübarek ayağının altında çamur gibi yumuşak olurdu.

Gelip ol kimse başın …odu pâda
Çü man@ûru olur bu √ar…-i ¡âde

Bu mucizevi durum görüldüğünde,
o kimse gelip başını ayağa koydu.

Pes andan beyte geldi …ıldı ârâm
Eder …avme o kes bu √âli i¡lâm

Ondan sonra eve gelip dinlendi. O
kimse bu durumu kavmine anlatır.

2160 İşidip eylediler cümle √ayret
Dediler ziy velâyet nûr-ı …udret

Hepsi işitip hayret ettiler. Kudret
nuru velilik kıyafetidir dediler.

Çü istişmâm için ol misk-i nâfe
Gelirlerdi †apusuna †avâfa

O misk kokusunu almak için onun
huzurunu tavafa gelirlerdi.

Ziyâret-gâhdır ol seng-i mübeyyen
‰urur √âlâ o mev≥i¡dir mu¡ayyen

O açıkça bildirilmiş olan taş ziyaret
yeridir. Hala o kararlaştırılan yerde durur.

Yine bir gün erip mevsim bahâra
Ki gelmişdi şeref leyl ü nehâra

Yine bir gün mevsim bahara erip,
gece ve gündüze şeref gelmişti.

¢ariyye mescidi önündeki †aş
¢arµbinde oturur idi Bektâş

Bektaş, köyün mescidi önündeki taşın yakınında otururdu.

2165 Erişmiş idi ol dem va…t-i sebze
Bulunur idi ma√§ûl ba¡≥ı neb≠e
İmâmı cümle bu nâsıñ «ıyârı
Kesip ekl eyler idi bir «ıyârı

O zaman yeşillik vakti erişmişti. Bir
kısım ürün bulunurdu.
Bütün bu insanların hayrı çok olan
imamı, kesip bir salatalık yerdi.
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O demde nezd-i pµre geldi bir kes
Dedi ey pµr-i kâmil nûr-ı a…des

O zamanda bir kişi pirin yanına geldi. Ey olgun pir, en kutsal ışık! Dedi.

İşit ey gözlere nûr ü ferimiz
Keser anı bizim kârdlerimiz

Ey gözlerimizin nur ve feri! İşit ki
onu bizim bıçaklarımız keser.

Hünerdir kes bu sengµ pıçaπıyla
Çünân ki kesmiş idik âyaπıyla

Bu taşı bıçağıyla kesmek hünerdir.
Biz böyle ayak ile kesmiştik.

2170 Görelim biz da«ı kim nice ersin
Ne rütbe gerçek er §â√ib-hünersin
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Nasıl ersin biz de görelim. Hangi rütben gerçek, hüner sahibi bir ersin.

Velâyâtıñ olur dillerde yâdı
Görüp ben da«ı edem i¡timâdı

Veliliklerin gönüllerde hatırlanır.
Ben de görüp güven duyayım.

O dem olur idi …arşıda bir †aş
Pıçaπın çaldı aña ◊âcµ Bektâş

O zaman karşıda bir taş vardı. Hacı
Bektaş ona bıçağını sürdü.

O †aştan düşdü fi’l-√âl parça yere
Ne …udret verdi gör Allâh pµre

Derhal o taştan yere parça düştü.
Allah pire ne güç verdi, gör.

»alµlullâh mi&âli …ıldı pâre
Bu da«ı neşir oldu ol diyâre

İbrahim aleyhi selam gibi parçaladı. Bu da o diyarda yayıldı.

63b 2175 O dem in§âf geldi ol √erµfe
Hemân yüz sürdü a…dâm-ı şerµfe

O zaman o herife insaf geldi. Hemen şerefli ayaklara yüz sürdü.

¢odular †aşı …urb-ı A……apu’ya
‰urur √âlâ o †aş geldi †apuya

Taşı Akkapı’nın yakınına koydular.
O taş hala huzurda durur.

Nice yerde …odu dürr-i ¡iberler
Nice yerde denir andan «aberler

Birçok yerde ibretlerin incilerini bıraktı. Birçok yerde ondan haberler
söylenilir.

Tamâm oldu bu …ı§§a bu ma√alde
~alât et ¡avn ede va…t-i ecelde

Bu hikâye bu yerde tamamlandı. Namaz kıl, ecel zamanında yardım etsin.

◊acer-Şoden-i ◊ın†a vü ¡Ade& Bâ-Nu†…-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Buğday ve Mercimeğin Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Sözü ile Taş Olması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Beyân eyle dilâ bir …ı§§a tâze
Ki mensûb na…d-i sul†ân-ı ◊icâz’a
2180 Öyük’ün şar…ına ol rûy-i gül-gûn
Gü≠er eyler idi seyrâne bir gün

Ey gönül! Hicaz sultanının parası
ile ilgili yeni bir hikâye anlat.
O gül renkli, bir gün Öyük’ün doğusunu gezintiye çıkmış idi.
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Zamân ermişdi ta√§µl-i √a§âda
~amandan dâneler olmuşdu sâde

Zaman hasadın toplanmasına ermişti. Tohumlar samandan ayırılmıştı.

‰ururdu «arman içre cümle dâne
Da«ı gelmişdi şa√na ol mekâna

Bütün tohumlar harman içinde dururdu. Harman bekçisi de o yere gelmişti.

Hevâ olmuş idi lµkin kerâde
Olurlar munte@ir va…t-i güşâde

Eskiye heves olmuştu ancak açılma
vaktini bekliyorlardı.

Berâ-yi imti√ân pes geldi ol şâh
O tengµ demde …ıldı şey’en lillâh

O şah sonra imtihan için geldi. O
darlık zamanında, Allah rızası için
bir şey diye dilendi.

2185 Dedi veriñ bizim da«ı na§µbi
Rı≥â-yı ◊a……’ıñ olasız …arµbi
Dediler söyle dervµş bize bildir
Ne verelim bular nesne degildir

Derviş, bize söyle, ne verelim bunlar nesne değildir, anlat, dediler.

Cenâb-ı pµr buyurdu anlara pµç
Eger nesne degilse ola hem hµç

Pir hazretleri onlara bükmelerini emretti. Eğer nesne değilse hiç de olsun.

Çü ¡avdet eyledi pµr-i mevâlµ
Pes andan açdı çiçin ol ahâlµ

Kölelerin piri geri döndükten sonra
o insanlar çeçlerini açtı.

Görürler cümle çiçi mu√tecerdir
¢amu √ın†a ¡ade&-i ma√≥ √acerdir

Bütün çeçlerin taşla çevrildiğini
görürler. Bütün katıksız buğday ve
mercimekler taş olmuştur.

2190 Görüp bu √âli ol nâ-…âbil a…vâm
Kerâmâta si√irdir dedi encâm

64a

Bizim de nasibimizi verin, Hakk’ın
rızasına yakın olun, dedi.

O cahil insanlar bu durumu görüp
sonunda kerametlere sihirdir dediler.

Bu «er …i etdiler si√r ile tevsµm
Dediler n’ola ço… bizde zer ü sµm

Bu tarla işini sihir ile adlandırdılar.
Ne olacak bizde altın ve gümüş çok
dediler.

Egerçi †aş olur bular ne vardır
Nu…ûd-ı zer bize bisyâr yârdır

Bunlar taş olduysa da ne vardır.
Altın paralar bize daha çok dosttur.

Kelâm-ı bµ-me™âl-i …avm-i bµ-hûş
Cenâb-ı √a≥ret-i pµr eyledi gûş

Pir hazretleri, akılsız kavmin anlamsız sözlerini duydu.

Dedi anlar da«ı olsun hicâra
»udâ’dan πayrı yo…dur ere câra

Onlar da taş olsun dedi. Allah’tan
başka yardım ulaştıran yoktur.

2195 Sezâ mı mâ-sivâ hµç i¡timâda
Binâ etme §uya †ayanma bâda

Dünya malına güvenmek hiç uygun düşer mi? Suya bina yapma,
rüzgâra yaslanma.
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Hemân ol mu¡temed Rabbü’l-¡ibâddır Sadece o kendisine ibadet edilen
Ki ba«şâyende-i cümle murâddır
güvenilirdir ki cümle istekleri bağışlayıcıdır.
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¢abûl eyler velµsiniñ çü …avlin
¢amu zer †aş olur gör pµr √avlin

Velisinin sözlerini kabul ettiği için
bütün altınlar taş olur. Pirin gücünü gör.

Gelirler «ânesine cümle ol kes
Görür anlar nu…ûdun †aşdır pes

O kişilerin hepsi evlerine gelirler.
Onlar altına paraların taş olduğunu görür.

Çı…arıp atdılar anı yabâna
Ta√avvül indi «arman seng kâna

Çıkarıp onu dışarı attılar. Harman
değişip taş ocağına döndü.

2200 İçinde mercimek √ın†a mu¡ayyen
Görünür √âliyâ ol †aşda a√sen

İçinde mercimek buğday kararlaştırılan o taşta şimdiki zamanda da
güzel görünür.

Münâsib √âle eylerler rivâyet
Mu√iblerden gelir çün bir cemâ¡at

Dostlardan bir topluluk geldiğinde,
uygun duruma rivayet ederler.

◊u≥ûr-ı pµriñ oldular celµsi
‰avâf edip o kerrûbµ enµsi

O en büyük melek olan dostu tavaf
edip, pirin huzurunda belli oldular.

Edip ta¡@µm nihâyet i√tirâmda
Ederler ¡ar≥ e&nâ-yı kelâmda

Saygı gösterip hürmet ettikten sonra, laf arasında durumu arz ederler.

Dediler ey emµr-i her §anâyi¡
Ne için eylediñ bu rız…ı ≥âyi¡

Ey her hünerin sultanı! Bu rızkı niçin yok ettin? Dediler.

2205 Düşeydi †u¡me-i insâna ol hem
Olaydı nu†fe senden anın âdem

O insanın rızkına da düşseydi. Onun
varlığı senin döl suyundan olsaydı.

Buyurdu √a≥ret-i »ünkâr cevâbda
Bu vech ile «itâb etdi bu bâbda

Hünkâr hazretleri cevabında buyurdu. Bu şekilde bu bölümde seslendi.

Dedi ediñ mu√ibbâne ifâde
Edeler bu √acerden istifâde

Dostlara ifade edin, bu taştan istifade etsinler, dedi.

Ki ≥âyi¡ olmaya bir √abbe andan
¡İnâyet ere nûr-ı gün figândan

Ondan bir tohum yok olmasın. Hayanın ışığından cenine yardım ersin.

Egerçi bel¡ ede bir mer™e buπdây
Bir oπlan vere aña kâr-fermây

Eğer bir adam buğday yutarsa işi
buyuran ona bir oğlan versin.

2210 Eger ol bel¡ ederse mercimekden
Verile aña bir …ız bu yemekden

Eğer o mercimekten yutarsa bu yemekten ona bir kız verilsin.
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Bu dem siz olmayasız dil-figârµ
Ki olsun bu da bizden yâdigârµ

Bu zamanda siz gönlü yaralı olmayasınız ki bu da bizden bir hatıra
olsun.

Velµ bu şar†la meşrût ü …â™im
Ki üç gün iki hem-ser ola §â™im

Ancak bu, karı ve kocanın üç gün
oruç tutması şartına bağlıdır.

Üçüncü gün şeb-i cum¡a ola bil
Ala evvel dehâne merd-i …âbil

Üçüncü gün Cuma gecesi olduğunu
bil. İlk önce kabul eden adam ağzına alsın.

Cimâ¡ eyleye ehli ile fµ’l-√âl
Fem-i mer™eye vere va…t-i inzâl

Bu anda ehli ile birleşsin. Uykuda
meni geldiği zaman adamın ağzına
versin.

2215 ‰o…undurmaya hem dendânesine
Yiyip evlâd getire dânesine

Dişine de dokundurmasın. Yiyip eşine evlat getirsin.

Cenâb-ı pµre ola ne≠r-i §âdır
Ne nesneye olurlar ise …âdir

Hangi şeye gücü yeterler ise çıkan,
pir hazretlerine adak olsun.

»udâ’dan erişe ¡avn ü ¡inâyet
ªuhûr ede erenlerden velâyet

Allah’tan yardım ve ihsan erişsin.
Erenlerden velayet ortaya çıksın.

Erişe müddet-i √aml in…i≥âya
Gele evlâdı nâsûtµ fe≥âya

Gebelik süresi sona ersin. Evladı
insanlık âlemine gelsin.

O ne≠iri edeler irsâl ol ân
Eger olmaz ise irsâle imkân

O adağı o anda göndersinler. Eğer
göndermeye imkân yoksa…

2220 Ta§addu… edeler anı fa…µre
¢amu §arf eyleyeler ¡aş…-ı pµre

Onu fakire sadaka versinler. Hepsini pirin aşkına harcasınlar.

Çü dişden √ıf@ için gör ba¡≥ı n’eyler
Ki bâl mûmu ile mestûr eyler

Bazıları dişten korumak için gör ne
yapar? Ki bal mumu ile örter.

Alır aπza eder bir veche sâbı…
Gelir evlâdı ma†lûbe muvâfı…

Alır ağzına bir şekilde geçer. Evladı
istenildiği şekle uygun gelir.

Na@ar evlâdıdır meşhûr şânı
Vücûdda hem olur anıñ nişânı

Meşhur şanı nazar evladıdır. Onun
işareti vücutta da olur.

Nişânın …a†¡ ile ger etseñ irâπ
Verir cân olzamân …almaz o kes §aπ

Eğer nişanını keserek uzak etsen o
zaman o kişi can verir, sağ kalmaz.

2225 ◊acer …ılmış idi çün ol nu…ûdu
Biriniñ kesede olsa vücûdu

O altın paraları taşa dönüştürdüğü
için birinin kesesinde vücudu olsa…
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Olur pes √âmiline bu mübârek
Vere yümn ≠iyâde ◊a… tebârek

Bu mübarek sonra hamile olur. Allah mübarek etsin! Fazlasıyla bereket versin.

Münâsib bir rivâyât-ı πarµbe
Denir bu yerde bir √âl-i ¡acµbe

Bir garip rivayetlere uygun bu yerde bir tuhaf durum denir.

Bu remzi olzamânki pµr †uyurdu
Gele evlâdımız andan buyurdu

Pirin o zaman duyurduğu bu işaretten evladımız gelsin, dedi.

Çü Ma¡mûriyye’de olurdu …â∂ı
Bu …avle olmadı ol …a∂ı râ≥ı

Mamuriyye’de bi kadı vardı. O kadı
bu söze razı olmadı.

2230 Dedi bu †aşı yutmaπla ne √â§ıl
Nice sözler eder buña mümâ&il

Bu taşı yutmakla ortaya ne çıkar?
Buna benzer birçok sözler eder.

Dedi veriñ ikisin yudam andan
ªuhûr eyler mi gör evlâd benden

Ondan ikisini verin yutayım; benden çocuk olur mu gör, dedi.

Getirdiler o …â∂ı ekl …ıldı
İşit kim √ikmet-i ◊a… nice oldu

Getirdiler, o kadı yedi. Allah’ın hikmeti nasıl oldu, işit.

ªuhûr etdi çü nu†…-ı pµr-i kâmil
Olur evlâda fµ’l-√âl …â∂ı √âmil

Olgun pirin sözleri ortaya çıktı.
Hemen Kadı çocuğa gebe kalır.

Ne …ıldı başına söz ebeliği
Nümâyân oldu encâm gebeliği

Laf ebeliği başına ne getirdi? Sonunda gebeliği meydana çıktı.

2235 Erişdi müddet-i √amle çü …â∂ı
Ki gördü ¡âdetâ derd-i ma√â≥i

Kadı’nın gebelik süresi eriştiği için
adeta doğum sancısı eziyeti gördü.

Bu √âletde çekip bisyâr za√met
Bilir ol dem ki nu†…-ı pµr √ikmet

Bu durumda çok zahmet çekip, o zaman pirin sözlerinin hikmetini anlar.

O sû™-i fi¡line oldu peşµmân
Dedi ta√…µ… odur envâr-ı ra√mân

O kötü ameline pişman oldu. Rahman olan Allah’ın nurları, gerçek
odur, dedi.

Baña ol erden oldu işbu irşâd
Helâk oldum bana bir çâre imdâd

İşte bu uyarı bana o erden oldu.
İmdat! Helak oldum bana bir çare!

Ricâ vü ri……at etdi a…rabâya
Meded tµz erişiñ ol sırr-ı bâ’ya

Akrabaya rica ve merhamet diledi.
Medet! O ba’nın sırrına hemen erişin.

2240 Ki isti¡fâ ediñ andan günâhım
Baπışlaya ne deñli rû-siyâhım

Her ne kadar rezil olsam da ondan
af dileyin günahımı bağışlasın.
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Tevâbi¡den pes ¡ârim oldu «üddâm
◊u≥ûra geldiler bâ-sa¡y-i i…dâm

Hizmetçiler tabi olanlara ters düştü. Sürekli çaba göstererek gayretle
huzura geldiler.

Mübârek destini eylediler bûs
Oturdular √u≥ûra şöyle me™yûs

Mübarek elini öptüler. Huzuruna
şöyle üzüntülü biçimde oturdular.

Dediler pâdişâhım eyle ra√met
»alâ§ına n’olur et √üsn-i himmet

Padişahım merhamet et, ne olur
onun kurtuluşuna güzel yardım et,
dediler.

Meded ol mübtelâ dû-çâra eyle
Kerem …ıl derdine bir çâre eyle

O belaya tutulmuş müptelaya yardım
et. İhsan edip derdine bir çare eyle.

2245 Dedi »ünkâr bilin kim çâre yo…dur
Erenler nu†…u dönmez ya¡ni o…dur

Hünkâr, bilin ki çaresi yok; erenlerin sözü dönmez yani oktur, dedi.

Gelir evlâd @uhûra lâ-büd ey şâb
Velµkin çı…maπa yo… anda bir bâb

Ey delikanlı! Çaresiz çocuk doğacak; ancak onda çıkmak için bir
çıkış yeri yok.

Bu za√metden dilerseñiz «alâ§ı
Yarasız ba†nını oldur manâ§ı

Bu sıkıntıdan kurtulmak isterseniz,
karnını yarın. Sığınağı odur.

İki evlâdımız @âhir olısar
»udâ anları bil i√yâ …ılısar

İki çocuğumuz olacak. Allah onları
hayatta bırakacak, bil.

Tevâbi¡ çün bu a«bârı işitdi
Yine mev…i¡lerine ¡avdet etdi

Uşaklar bu haberleri işittiğinde
yine yerlerine geri döndü.

65b 2250 Çü Ma¡mûriyye’ye vâ§ıl olurlar
Erenler nu†…unu i¡lâm …ılırlar

Mamuriyye’ye ulaştıklarında, erenlerin sözlerini bildirirler.

Nihâyet fevt olur bu √âlde nâ™ib
Çı…ardılar iki oπlan πarâ™ib

Kadı sonunda bu halde vefat eder.
Tuhaf iki oğlanı çıkarırlar.

Erenler nu†…u olmaz ya¡ni ≥âyi¡
Olur âfâ…a bu a√vâl-i şâyi¡

Yani erenlerin sözü kaybolmaz. Bu
herkesçe bilinen haller âleme yayılır.

İşidip nice …avm-i müctemi¡ler
Ta¡accüb eylediler müstemi¡ler

Birleşmiş milletlerin çoğu işitip,
dinleyenler hayret ettiler.

Alır anları ehli bes fikirle
Eder perverde çün şµr ü şekerle

Şaşkın düşüncelerle onları alan ailesi, onları süt ve şekerle beslediği
için…

2255 Teşa¡ub etdi ensâli cihâne
»udâ …âdir ata ana bahâne

Nesli dünyaya yayıldı. Baba ile
anne bahane, Allah kadirdir.
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Çü Ma¡mûriyye …aribinde sâkin
Edip oldular anda §oñra sâkin

Mamuriyye yakınlarında yerleştikleri için sonra orada ikamet ettiler.

Ki Buğdayoπlu ile iştihârı
Bu resme yâd olur leyl ü nehârı

Buğdayoğlu ile şöhret bulmuşlar.
Gece gündüz bu şekilde hatırlanırlar.

Tamâm oldu velâyet-i mübµne
~alât eyle delµl-i râh-ı dµne

Belli olan velayet tamamlandı. Din
yolunun deliline namaz kıl.

Der-Beyân-ı Bereket Daden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ »amµr-i Endekµ-râ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Az Miktardaki Hamura Bereket Vermesine Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Şürû¡ eyle diğer fa≥l u reşâde
Ola bir πonca gül-bünden güşâde
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Fazilet ve doğru yoldan gitmenin
bir diğerine başla. Bir gonca gül
kökünden açılsın.

2260 Ne gül kim mübtelâdır şâh u ger …ul
Bu vech ile olur ol πonce men…ûl

Müptelası sultan veya köle olan her
gül, bu şekilde o goncaya nakledilir.

O Bektâş-ı Velµ pµr-i »orâsân
İşitdi fa≥l u …adrin cümle insân

O Horasan piri Bektaş-ı Veli’nin fazilet ve değerini bütün insanlar işitti.

Gelirlerdi †avâfe her †arafdan
Ederlerdi …abes mihr-i şerefden

Her taraftan tavaf etmeye gelirlerdi.
Şeref güneşinden aydınlanırlardı.

¢adıncı… «ânesinde olur idi
Gelenler «ayr-ı himmet alır idi

Kadıncık’ın evinde olurdu. Gelenler hayırlı destek alırdı.

Mu√ibler kim ederdi ¡azm-i dµdâr
¢onu…lar idi İdrµs vüs¡-i mi…dâr

İdris, sevgiliyi görmeye gelen dostları varlığı ölçüsünde konuklardı.

2265 Çü yapmışlar idi mihmân-«âne
Ederler gelip i¡zâz-ı o câne

Misafirhane yaptıkları için gelip o
canı hürmetle ağırlarlardı.

‰a¡âmı ek&erµ mâst u ¡aseldir
¢adıncı… ¡âdetidir «oş-¡ameldir

İyi niyetli Kadıncık âdetidir; yemeği çoğunlukla yoğurt ve baldır.

Bu minvâl üzre olmuş idi ¡adet
Meger bir günkü bir kesb-i sa¡âdet

Meğer bir günkü bir mutluluk kazancı bu şekilde adet olmuştu.

Erişdi bir cemâ¡at …adr-i ¡âlµ
Gelir İdrµs aña sâbı… mi&âlµ

Derece ve rütbesi yüksek bir topluluk
erişti. İdris ona öncekiler gibi gelir.

¢amunuñ birbir √âlin §ordu bildi
Gelip «ünkâr da«ı ta¡zµz …ıldı

Hepsinin halini tek tek sorup öğrendi. Gelip hünkârı da yüceltti.
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2270 Ayâπa geldiler ol …avm o demde
¢odular †av¡-ı ser «âk-i …ademde

O topluluk o anda ayağa kalktılar;
ayağının toprağına eğdikleri başlarını koydular.

Edip i¡zâz erenler serverine
Oturdular heme yerli yerine

Erenlerin önderini yüceltip hepsi
yerli yerine oturdular.

İşâret eyledi İdrµs’e »ünkâr
Getire mâ-√a≥ardan her ne kim var

Hünkâr, İdris’e hazır olarak ne varsa getirmesini işaret etti.

Meger «âne derûnunda √a…µ…µ
Ki …almamış idi a§lâ da…µ…i

Meğer evin içinde gerçekten hiç un
kalmamıştı.

Egerçi √ın†a bekler âsiyâbı
Henüz olmadı aña dest-yâbı

Her ne kadar un değirmeni beklese
de henüz ona fırsat olmadı.

2275 Bu √âlet √a≥rete olundu ma¡rû≥
Dedi cârdan alasız n’ola ma…rû≥

Bu durum hazrete bildirildi. Komşudan ödünç alın ne olacak, dedi.

Tecessüs eylediler cümle câre
Velµ olmadı a§lâ nâne çâre

Bütün komşuları soruşturdular ancak ekmeğe hiç çare olmadı.

Dediler geldiler pµre bu √âli
Ki nândan cümle «âne oldu «âlµ

Geldiler pire bu durumu, bütün evlerde ekmek kalmadığını söylediler.

O tecrµdiñ emµri pµr-i târi…
Dedi bir kef da…µ… ediñ tedârik

O tecridin sultanı, dünyasından geçmiş olan pir, bir avuç un bulun dedi.

Bu «idmete edesiz şimdi te&mµr
¢ılıñ bir @arf içinde anı ta«mµr

Bu hizmeti şimdi tutumlu kullanarak çoğaltacaksınız. Onu bir kap
içinde yoğurun.

2280 Bu emre bu zamân kûşµde olsun
Getiriñ nezdime pûşµde olsun

Bu emre şimdi çaba olsun. Örtülmüş şekilde yanıma getirin.

¢adıncı… nu†…a olmuşdu ve&µ…a
Ki çâre buldu bir mi…dâr da…µ…a

Kadıncık söze inanmıştı ki bir miktar una çare buldu.

»amµr edip ü örtdü bµ-melâle
Çü irsâl eyledi pµr-i kemâle

Usanmadan hamur yapıp örttüğü
gibi olgun pire gönderdi.

O @arfı …odular pµş-i emµre
O dem pµr §undu destin ol «amµre

O kabı sultanın önüne koyduklarında pir o hamura elini uzattı.

O…uyup besmele ol rehber-i râh
Dedi ço… eylesin bu azı Allâh

O yol gösteren besmele okuyup,
Allah bu az olan şeyi çok yapsın
dedi.
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2285 Dedi nân eyleyiñ mihmân besµ cû¡
Velµ pûşµdesi olmaya merfû¡

66b

Bu nu†…u işidip ol …albe nurdan
O @arfı aldılar çünkü √u≥ûrdan

O kalbi nurdan olan bu sözü işitip,
o kabı huzurdan aldılar.

ªuhûra geldi πayret cümle zende
Gelip oldu …amusu nân pezende

Bütün kadınlarda gayret ortaya çıktı. Hepsi gelip ekmek aşçısı oldu.

Ne deñli var ise du«ter ¡arâµs
Pezendeliğe oldu cümle câlis

Ne kadar kız ve gelin varsa bütün
oturanlar aşçı oldu.

Ederler idi anlar nân-ı pu«te
Çü ¡acz erdi ¢adıncı…-ı nµk-ba«te

Talihi iyi Kadıncık’a güçsüzlük erdiğinde, onlar pişmiş ekmek yaparlar.

2290 ◊u≥ûr-ı √a≥rete ¡ar≥ oldu √âli
Ki bu nân …omadı bizde mecâli
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Ekmek yapın, misafir çok acıktı;
ancak örtüsü kaldırılmasın, dedi.

Bu ekmek bizde güç bırakmadı durumu hazretin huzuruna bildirildi.

O dem emr etdi geldi @arf kenâre
»amµrin …ıldı √a≥ret çâr pâre

Hazret o zaman kabın yanına gelmesini emretti, hamurunu dört parçaya böldü.

Dedi ¢adıncıπ’a eydüñ ki bile
Bu çârı pu«te vü nân §uñu …ıla

Kadıncık’a söyleyin bilsin ki bu
dört pişmiş ekmeği sunsun, dedi.

Ere tâ kim «amµri müntehâya
Ki dest-res ola cümle rehâya

Hamuru bitinceye kadar herkes
kurtuluşu elde etsin.

¢adıncı… eyledi çün bu ¡amelden
»alâ§ oldu hemân tûl-i emelden

Kadıncık bu işi yaptığı için, hemen
tükenmez arzudan kurtuldu.

2295 Ana†olu’da bu √âl câri olmak
¢adıncı…’dan …alır nân §uñu …ılma…

Kadıncık’tan kalan ekmek sunmak
durumu, Anadolu’da yürürlükte olur.

Çü bir kef unu …ıldı pµr ≠iyâde
Ki √ükmü âşinâya câri yâde

Pir, bir avuç unu arttırdığı için hükmünün bilenlere geçtiği hatırlanır.

Ba¡µd olmaz ki ol √avl-i a√addır
Velâyet √a≥ret’e mµrâ&-ı ceddir

O tek güç olan erişilmezdir. Velayet
hazrete atalarından mirastır.

Bu resmile olupdur emr-i bµ-çûn
Nebµ’ye vâri& ola evliyâ çün

Veliler peygamberin varisi olduğundan, bu tarzda emsalsiz buyrukları vardır.

Nebµ ¡ilmine ¡âlim evliyâdır
Velµler ¡ilmi çünkim bµ-riyâdır

Nebi ilmine veliler âlimdir. Çünkü
velilerin ilmi yalansızdır.

2300 Ne vâri&dir aña her dâmeni ter
Ne ¡âlimdir o câhil «uşk ü ebter

Her eteği bulaşık ona mirasçı değildir. O kuru ve işe yaramaz cahil
âlim değildir.
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Velµdir eden i√yâ-yı şerµ¡at
¢uru câhiller aña nice bi¡dat

Şeriatı yaşatan velidir. Kuru cahiller ona birçok bidat ekler.

İlâhµ emr-i şer¡e …ıl delâlet
Velµlerden ere §ûb-ı selâmet

Ey Allah’ım! İlahi emirleri göster.
Velilerden kurtuluş yönüne ersin.

Bizi râh-ı §avâba …ıla irşâd
Olalım dünyevµ ¡u…bâda biz şâd

Bizi doğru yola sevk etsin. Biz dünya ve ahirette mutlu olalım.

Mu√ammed ¡aş…ına √amdiñe yâr et
Bu şer¡µ pûtada kâmil ¡ıyâr et

Muhammed aşkına övgüne yar et.
Bu Allah yolunda olgun ve çevik kıl.

2305 Ebûbekr ü ¡Ömer ¡O&mân’a Allâh
Erişdir bizleri dermâna Allâh

Allah’ım! Ebubekir, Ömer ve
Osman’a; bizleri dermana eriştir.

¡Alµ bâbında ver «ûb fi¡âli
Bu fi¡limizle verme infi¡âli

Ali yolunda güzel ameller ver. Bu
amellerimizle kırılmayı verme.

◊asan’dan √üsn-i «atimeye na§µbim
◊üseyn’iñ ¡aş…ına olsun †abµbim

Nasibim Hasan’dan güzel son;
doktorum Hüseyin’in aşkına olsun.

Gözü yaşı için Zeyne’l-¡İbâd’ıñ
Berâ-yi Bâ…ır-ı mirü’l-bilâdıñ

Zeynel Abidin’inin gözyaşları için;
memleketlerin sultanı Bakır için…

»udâvendâ bize sen √a……-ı Ca¡fer
~ırâ† üzre veresin şeh-per ü fer

Allah’ım! Cafer’in hakkı için sen
bize sırat köprüsünde en uzun kuş
kanadı ve ışık veresin.

2310 ∏ulâm-ı Kâ@ım ü Şâh Rı≥â …ıl
Mürµd-i «ân-…âh-ı irti≥â …ıl

Kazım ve Şah Rıza’nın kölesi; seçkin tekkenin müridi kıl.

Ta…µ ile Na…µ nûr-ı bekâdan
Ba¡µd eyleme bir dem itti…âdan

Taki ile Naki, sonsuz nurdan; bir
an olsun Allah korkusundan uzak
eyleme.

Bize imdâd-ı ¡avn-i ¡Asker ile
Şürûr-ı nefsden dûr-ter eyle

Bize Asker’in yardımı ile medet;
nefsin kötülüğünden daha da uzaklaştır.

Mu√ammed Mehdµ’den âl-i ¡abâdan
Uza… etme bizi esrâr-ı bâ’dan

Muhammed Mehdi’den, peygamber
sülalesinden, ba’nın sırrından uzak
etme.

Mu¡µnem ◊âcµ Bektâş ¡âlµ sul†ân
Ola hem dest-gµrim Bâli Sul†ân

Yüce sultan Hacı Bektaş yardımcım;
Bali Sultan da elimden tutan olsun.

2315 Verip …ı§§a gibi ¡ömre «itâmı
~alât et §oñ nefeste …avl-i tâmı

Hikâye gibi ömre son verip, son nefeste eksiksiz sözle namaz kıl.
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Der-Beyân-ı Âmeden ü Tevbe Kerden-i ◊arâmµ
Der-Nezd-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
(Haramî’nin Gelip Hacı Bektaş-ı Veli’nin Katında Tövbe Etmesi Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Çü erbâb-ı seyrden oldu mervµ
»irâm eyler bu resme «âme servµ

Görenlerden rivayet olunduğu gibi,
servi boylu kalem bu şekilde salına
salına yürür.

Deñizli’de olurdu bir √arâmµ
Ki …a†¡-ı râh idi her dem merâmı

Denizli’de, her zaman amacı yol
kesmek olan bir harami vardı.

Alırdı ço… kişiniñ mâl ü rız…ın
Dökerdi …an …atı olmuştu az…ın

Çok kişinin mal ve yiyeceğini alırdı.
Kan dökerdi, zalim ve azgın olmuştu.

‰ururdu cây-i teng ü ber-ma«âfe
Ederdi ¡âbirini bes i«âfe

Dar ve korkunç yerlerde dururdu.
Oradan geçeni çok korkuturdu.

2320 Gelir göñlüne bir gün mer√ametden
Nedâmet eyledi bu mel¡anetden

Bir gün gönlüne gelen merhametten
dolayı, bu lanet edilen kötülüklerden pişmanlık duydu.

Dedi nice bir edem reh-bürµdi
Ki şâd edem o şey†ân-ı merµdi

Nasıl bir şey yapayım ki o inatçı
şeytanı mutlu edeyim? Dedi.

Fenâdan bâ…µye gitmek gerekdir
Kişi endµş-i kâr etmek gerekdir

Fanilikten ebediliğe gitmek gerekir.
Kişi işte tedbirli olmalıdır.

Bu fi¡limden edersem tevbe bu ân
Ola mıdır ¡aceb ma…bûle şâyân

Şimdi bu amelimden tövbe edersem, acaba makbule geçer mi?

»udâ ¡indinde ma…bûl kimse bulsam
Aña bu √âlimi ma¡rû≥ …ılsam

Allah katında kabul olunmuş bir
kimseyi bulsam, ona bu halimi bildirsem…

2325 Günâhım ¡afvını ol ede i¡lâm
Göñülden ref¡ ola bu √üzn ü âlâm

O günahımın affını anlatsın. Bu hüzün ve kederler gönülden atılsın.

Bu vech ile eder ol şa«§ tedbµr
Bir ¡âlim şa«§a …ıldı √âli ta…rµr

O kişi bu nedenle önlem alır; Bir
bilgin şahsa durumu anlattı.

Dedi ol ≠ât ey ¡a…lı remµde
Gidilmez cânib-i …a†¡-i ümµde

O şahıs, ey aklı korkmuş! Ümit kesme yoluna gidilmez, dedi.

»udâ’nıñ ra√met ü in¡âmı ¡âmmdır
Hemân me™yûs-ı şey†ân-ı ¡avâmdır

Allah’ın rahmet ve ihsanları herkesedir. Böylece halkın şeytanının
karamsarlığınadır.
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Nedir bu nâle vü efπân ü zârıñ
»udâ’nıñ lu†fu ehl-i i¡ti≠ârıñ
2330 İşitmediñ mi sen lâ ta…ne†û’yu366
Gel imdi tevbe …ıl terk et bu «ûyu

Sen ümit kesmeyin’i işitmedin mi?
Gel şimdi tövbe edip, bu huyu terk et.

Günâha mu¡terifler çün mü&âbdır
»udâ’dan aña ecir bµ-√isâbdır

Kusurlarını gizlemeyip açıklayan
ödüllendirildiği için, Allah’tan ona
mükâfatlar sayısızdır.

Dedi sâri… zihµ gerçek kelâmdır
Ümµd eyler eger şâh u πulamdır

Hırsız, ne güzel! Gerçek sözdür, eğer
şah ve köle de olsa umut eder, dedi.

Bu söze kimseler etmez gümânµn
Velµkin …albime ere †umânµn

Kimseler bu sözden şüphe etmez.
Ancak kalbime eminlik gelsin.

Ki ¡avf olunduπuma bir işâret
¢ılıp ol er vere baña beşâret

O er affolunduğuma bir işaret edip
bana müjde versin.

2335 Dedi ol ¡âlim aña añla sâri…
¢araöyük’de var bir ehl-i «âri…

O âlim, ona hırsız anla; Karaöyük’te
mucize gösterenlerden biri var, dedi.

Murâdıñ seniñ anca… verir ol ≠ât
Eriş «idmetine sen şimdi bi-≠-≠ât

Senin istediğini ancak o zat verir.
Sen şimdi kendin onun hizmetine
eriş.

Ola derseñ eger dil-«ˇâh √â§ıl
Cemâli şem¡ine ol yürü vâ§ıl

Sonuçta gönlün isteği olsun dersen,
yürü onun yüz güzelliğinin mumuna
ulaş.

◊arâmµ eyledi bu …avlµ çün gûş
Mu√abbet hecri dilde eyledi cûş

Harami, bu sözü işittiğinde gönülde
aşk ayrılığı coşup taştı.

Göñül reh-zenlerin …ılıp hezµmet
Sa¡âdet §avbına …ıldı ¡azµmet

Gönlünün yolunu kesenleri bozguna uğratıp, mutluluk yönüne doğru
yola çıktı.

2340 Erişdi çün o ¡âlµ âstâne
Duhûl etti behiştµ bûstâne
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Bu inleme, figan ve ağlayışın nedir? Allah’ın lütfu af dileyenleredir.

O büyük tekkeye eriştiğinde, cennette ait bahçeye girdi.

◊u≥ûr-ı √a≥rete …ıldı şitâbı
Gelip gördü o rûy-i âftâbµ

Hazretin huzuruna gitmek için acele
etti. Gelip o güneş gibi yüzü gördü.

≤iyâ-pâş olmuş e†râf-ı büyûta
‰arµ…at ermiş emriyle &übûta

Evlerin etrafına ışık saçmış, tarikat
onun emriyle gerçekleşmiş.

Bkz. İktibaslar, Nu: 17.
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Gelip «âk-i …ademde …odu başın
A…ıtdı dµdeden √üzn ile yaşın

Gelip başını ayağının toprağına koydu; hüzün ile gözünden yaşlar akıttı.

‰ururdu …arşıda mebhût ü vâlih
Oturdu verdi √a≥ret pes √avâle

Karşıda şaşırmış ve serap görmüş
gibi dururdu. Hazret oturdu sonra
gönderdi.

2345 Buyurdu söyle ilügüm nedir √âl
Gele …âl-i @uhûra mu≥mir-i bâl

Sultanım durum nedir söyle; gönülde saklı olan şeyler sözle ortaya
çıksın, dedi.

◊arâmi söze gelip dedi şâhım
Deñizli’den olur bir rû-siyâhım

Harami söze gelip, şahım Denizli’den yüzü kara biriyim, dedi.

Niçe yıllar √arâmµli… ederdim
∞alâlet râhına şeb-rûz giderdim

Nice yıllar haramilik yapardım. Gece
gündüz sapkınlık yoluna giderdim.

Bu fi¡limden baña geldi nedâmet
Bu «ûdan tevbe ettim ben tamâmet

Bu eylemimden bana pişmanlık geldi.
Sonuçta bu huyumdan tövbe ettim.

Velµkin himmet et ey ¡âlµ şânı
Baña gösteresin bu dem nişânı

Ancak ey şan ve şerefi yüksek olan!
Yardım et, şimdi bana nişanı göster.

2350 Günâhım ¡afv olunduπun bileyim
◊u≥ûr-ı dil ile †â¡at …ılayım

Günahımın bağışlandığını bileyim.
Gönül rahatlığı ile ibadet edeyim.

N’ola küstâ«lıπımız ola ma¡≠ûr
Ricâmız √a≥retiñe gelmeye zûr

Küstahlığımız bağışlanırsa ne olur?
Dileğimiz hazretine sıkıntı gelmesin.

Kerem …ıl pâdişâhım eyle ikrâm
¢abûle ola şâyeste bu ibrâm

Sultanım! İhsan edip ikram eyle. Bu
ısrar kabule yakışır olsun.

O dem olur idi âteş fürû«te
Alır bir çûb √a≥ret nµm-sû«te

O zaman ataş satılırdı. Hazret yarısı yanmış bir odun parçası alır.

Dedi olmak dilerseñ sen mu¡âfµ
Ki bir büstân yapasın ola kâfµ

Sen bağışlanmak istersen bir bahçe
yapasın yeterli olsun, dedi.

2355 Bu çûbu da«ı πars eyle o câda
Olasın rûz-ı şeb «avf ü ricâda

Bu çubuğu fidan olarak orada ek.
Gece gündüz korku ve dileme içinde olasın.

O büstân √â§ılın her √ürr ü bende
Tenâvül ede âyende revende

O bostanın ürünlerinden her hür ve
köle; gelen giden alıp yesin.

Ne dem ki çûb ola sebzµye vâ§ıl
¢abûl-ı tevbe ma†lûb oldu √â§ıl

Ne zamanki çubuk yeşilliğe kavuşursa, sonuçta istediğin tövbe kabul
olur.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Bu «uşku sebz eder emr-i celµdir
Günâhıñ ¡afvına bilkim delµldir

Bu kuruyu yeşillendiren belli emir,
günahının affına bil ki delildir.

◊arâmµ olzamân ol çûbu aldı
Ayâπa †urdu hem pâ-bûse geldi

Harami, o zaman o çubuğu aldı,
ayağa kalkıp ayak öpmeye geldi.

2360 Vedâ¡ edip olur yola revâne
Erişti çünkü ol a§lµ mekâne
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Veda edip yola koyulur. O seçkin
yere ulaştığında…

Ulu büstân yapar bir …urb-ı râhta
Da«ı πars eyler ol çûbu cenâ√ta

Yolun bir kenarında büyük bostan
yapar. Sonra o çubuğu kenara fidan
olarak diker.

Çü ma√§ûlu kemâle geldi bile
Verir bil-cümle ebnâ-yi sebµle

Ürünlerinin olgunlaşması ile birlikte tamamını yolculara verir.

Kimi görse ederdi anı teklµf
Ederdi ol kese i¡zâz ü tal†µf

Kimi görse ona teklif ederdi. O kişiyi yüceltip iltifatta bulunurdu.

Çü sebze olmadı çûbu o sâlda
◊arâmµ …aldı √üzn ile melâlde

O sene çubuğu yeşermediği için Harami hüzün ve melal içinde kaldı.

2365 Erişdi sâl-i âtµ yine vâfir
Olup ma√§ûl ekl etdi müsâfir

Gelecek yıl erişti yine mahsulden
yiyen misafir çok oldu.

Getirmedi yine çûbu †arâvet
O yıl da«ı çeker «aylµ …asâvet

Çubuğu yine tazelik getirmedi. O
yıl da çok üzüntü çeker.

Üçüncü sâle çün buldu vu§ûlu
Yine büstânda oldu ço… √u§ûlu

Üçüncü yıla ulaştığında bostanda
yine çok mahsul oldu.

Le†âfet erdi büstânıñ berine
Verirdi vâridµne ¡âbirµne

Bostanın toprağına güzellik erdi.
Gelenlere gidenlere verirdi.

Yine ol çûb vermez berg-i tâze
◊arâmµ’ye erişdi merg-i tâze

O çubuk yine taze yaprak vermez.
Haramiye taze ölüm erişti.

2370 Çü …albin tµr-i √üznü rµşe …ıldı
Bu √üzn ile biraz endµşe …ıldı

Kalbini hüzün oku yaraladığı için
bu hüzün ile biraz düşündü.

Dedi maπfûr olmaz pes günâhım
Ki sebz olmadı bu «uşk-ı siyâhım

Artık günahım bağışlanmaz ki bu
kara kuru çubuğum yeşermedi, dedi.

Bu fikr ile melûl oldu beπâyet
Kemâlin √üznü çün buldu nihâyet

Bu düşünce ile oldukça üzüntülü oldu.
Olgunluğu hüznü son bulduğunda…

Görür nâ-gâh ¡uyûn-ı di……at ile
Gelir bir kimse πâyet sür¡at ile

Ansızın, dikkatli gözlerle, bir kimsenin oldukça hızlı bir şekilde geldiğini görür.

297

S E D AT K A R D A Ş

Biraz ma√§ûlle râha geldi ol pes
Erişdi ol araya çünkü ol kes
2375 Eder teklµf aña ber-vech-i ¡âdet
Temâyül etmedi ol bµ-sa¡âdet

Adet olduğu gibi ona teklif eder. O
mutsuz meyletmedi.

Da«ı etmez selâm ü iltifâtı
¡Ubûsü’l-vech-i me≠mûm §ıfâtı

Beğenilmemiş yüz ekşiten sıfatı ile
de selam ve iltifat etmez.

Dedi büstâncı …ardaş eyle te™«µr
Dilim et iltifâtıñ ile tes«µr

Bostancı, kardaş ertele; iltifatınla
gönlümü büyüle, dedi.

Nedir teşmµr ü ta¡cµliñ ¡azµzim
Bu büstân da¡vetidir n’ola bizim

Azizim acelen ve sıvanman nedir?
Bu bizim bostan davetidir, ne olacak?

Nedir bu külfet ü bisyâr tecemmül
Ne deñli za√met ise …ıl ta√ammül

Bu külfet ve aşırı süslenme nedir?
Ne kadar zahmetse de tahammül et.

2380 Te™ennµ …ıl çü ta¡cµl etme böyle
Biraz bu sâye içre râ√at eyle
69a
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Sonra o biraz mahsulle yola geldi.
O kişi oraya eriştiğinde…

İhtiyatlı davran böyle acele etme.
Bu gölge altında biraz dinlen.

Dedi gördüñ bu rütbe gidişim var
≤iyâfet va…ti mi ta¡cµl işim var

Gördün, o derece gidişim var; ziyafet vakti mi? Acele işim var, dedi.

Dedi büstâncı eylersen firâ…ı
De bârµ işiñi verme merâ…ı

Bostancı, ayrılacaksan bari işini
söyle, merakta bırakma, dedi.

Dedi ta¡accüble oldur ki bâdµ
Edipdir köyde bir kimse fesâdµ

Şaşırarak, sebep köyde birinin fesatlık yapıyor olmasıdır, dedi.

Ki edem √âkimi andan «aberdâr
Bu ta¡cµle sebebdir işbu girdâr

Ki hâkimi ondan haberdar edeyim.
İşte bu amel bu aceleye sebeptir.

2385 Bilir büstâncı kim lemmâzdır bu
◊asûdü lâ-yesûd πammâzdır bu

Bostancı bunun gıybetçi olduğunu
anlar. Haset eden mutlu olmaz, bu
gammazdır.

Dedi ol emr ile bunca zamândır
Murâde ermedim √âlim yamandır

O buyrukla bunca zamandır, dileğime eremedim, halim yamandır.

Dıra«t-ı kâm sebz olmaz †utup ya«
Bu @âhirdir ki oldum ehl-i duza«

Dilek ağacı buz tutup yeşermez.
Cehenneme gidenlerden oldum, bu
açıktır.

Çü pµriñ nu†…u böyle oldu cârµ
Bu πammâzı edem ihlâk bârµ

Pirin sözü böyle gerçekleştiği için
bari bu gammazı yok edeyim.
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Nihâlim selsebµlden almadı nem
Açı…dır yüzüme bâb-ı cehennem
2390 Erenler †oπrudur demez «ilâfµ
Çü √ırmâne delµl ol nu†… kâfµ

Fidanım sel sebil çeşmesinden nem
almadı. Cehennem kapısı yüzüme
açıktır.
Erenler doğrudur, tartışmalı şeyleri
demezler. O söz ümitsizlik için yeterlidir.

Edem ihlâk bu şa«§ı her çi bâdµ
Münâfı… kimsedir eyler fesâdµ

Her ne olursa olsun bu şahsı yok
edeyim. İkiyüzlü biridir, fesatlık eder.

Penâmından o dem çı…ardı tµπi
◊avâle …ıldı aña bµ-dirµπµ

O anda gizlenmiş kılıcı çıkardı.
Esirgemeden ona saldırdı.

Erişdirdi o şa«§a çünkü mergi
Bu kârıñ dedi lâzım geldi terki

O kişiye ölümü eriştirdiği için bu işi
terk etmek gerekir, dedi.

Yine baña √arâmµli… sezâdır
Çü bildim nâr-ı dûza«la cezâdır

Cehennem ateşi ile cezalandırılacağımı bildiğim için bana yine haramilik yaraşır.

2395 Bu sözü dedi büstâne gelir uş
Uçup ma…§ada gözü olur düş

Bu sözü dediği gibi bostana gelir.
Maksadına uçup gözü düşte olur.

Görür …ılmış †arâvet-i berg peydâ
Erenler remzi olmuşdur hüveydâ

Taze yaprakların ortaya çıktığını
görür. Erenlerin alameti belli olmuştur.

Hem-ân-dem secde-i şükr etdi uπru
¢oyup büstânı geldi pµre †oπru

Hırsız, hemen şükür secdesi kıldı.
Bostanı bırakıp pire doğru geldi.

◊u≥ûra erdi «âke sürdü yüzün
Güşâde rûşen etdi göñlü gözün

Huzura erip yüzünü toprağa sürdü.
Gönül gözünü açıp ferahlattı.

Ne ise √âli i¡lâm etdi cümle
Ki ma«lû† etmedi hµç bµş ü kemle

Durumu ne ise hepsini anlattı. Eksik
ya da çok hiçbir şey karıştırmadı.

69b 2400 O dem pµr √a≥ret-i ¡âlµ-cenâbı
Buyurdu bir «alµfeye «i†âbı

Şan ve şeref sahibi pir hazretleri o
zaman bir halifeye sözleri söyledi.

Erenleriñ çün ol fermânı üzre
Tirâş eyledi fa«r erkânı üzre

Erenlerin o fermanı üzerine, fahr
töreni esaslarına göre tıraş eyledi.

¢ılıp pûşµde aña fa«r kisve
Göñülden ma√v olur bil-cümle …asve

Ona fahr kıyafeti giydirilir. Gönlündeki bütün hüzünler yok olur.

Niçe müddet eder ol pµre √i≠met
Alır encâm √i≠met ehl-i himmet

Epey zaman o pire hizmet eder. Sonunda gayret edenler hizmet alır.
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Velâyet gülbününden açdı bir verd
Çü pµrden §oñra destûr aldı ol merd
2405 Deñizli’de erişip menzµline
Eder pµr ismini evrâd diline

Velayet ağacından bir gül açtı. O
adam sonra pirden destur aldı.
Denizli’deki menziline erişip, pirin
ismini dilinden düşürmez.

Olur pes âşinâ olmuş iken yâd
Ki √âlâ ◊âcµ Şems ile olur yâd

Sonra hatırlandığında tanınmış olur
ki şimdi Hacı Şems olarak hatırlanır.

Bu yerde bu velâyet oldu a«ir
~alât-ı A√med ile …ıl mefâ«ir

Bu velayet burada sonlandı. Ahmed’e
dua etmek ile övün.

Der-Beyân-ı Binâ Şoden-i ¢ızılca »alvet-«âne
(Kızılca Halvethane’nin İnşa Edilmesi Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Bu vech ile rivâyet …ıldı √âkµ
~adef-gâh-ı ferµd-i dürr-i pâkµ

Hikâyeci, eşi ve benzeri olmayan
parlak incinin kabuğunu bu şekilde
rivayet etti.

Cenâb-ı pµr-i dânâ …addesellâh
Ederdi bir yeri teşrµf her gâh

Bilgili pir hazretleri, Allah onu mukaddes eylesin, her zaman bir yeri
şereflendirirdi.
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2410 Mu√ibb ü mübtedµ ger müntehµdir
Dediler §anma bu cây-i tehµdir

Öğrenmeye yeni başlayan ve sonlandıran dostlar, burayı önemsiz
bir yer sanma dediler.

Erenler bu yere dâ™im gelirler
Meger bünyâdına remzi …ılırlar

Erenler buraya daima gelirler. Meğer binasına işaret ederler.

Bu √âli pµre anlar çün †uyurdu
Erenler şâhı da ma¡…ûl buyurdu

Onlar bu durumu pire duyurduklarında, erenler şahı da akla uygun,
diye buyurdu.

Mu√ibb içre velµ bir ehl-i di……at
Eder ol …uvveniñ fi¡linde seb…at

Ancak, dostlar içinde dikkatli olanlardan biri o düşüncenin eylemine
de geçer.

Ki ola kendisi ol beyte bânµ
Dedi pes ~arı İsmâ¡µl’e anı

O evi kendisi inşa ettirmek istedi.
Sonra onu Sarı İsmail’e dedi.

2415 Bu «izmet bâbını edem güşâde
Bu √âli √a≥rete eyle ifâde
Olur İsmâ¡µl’e bu √âl mar≥µ
Gelip …odu √u≥ûra rûy-i a¡r≥µ

Bu hizmet kapısını açayım. Bu durumu hazrete anlat.
Bu durum İsmail’in hoşuna gider.
Huzura gelip yere yüzünü koydu.
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Beyân eyledi her ne oldu mesmû¡
Buyurdu ol hikem âbına yenbû¡

Her ne duyduysa anlattı. O hikmetlerin suyuna kaynak olan buyurdu.

Getirsin söyle bennâ ilügüm var
Edelim biz resim dâr ü divâr

Sultanım! Var söyle mimar getirsin.
Biz ev ve duvarları çizelim.

O resm üzere ola iş mübâdir
Bu veche nu†…-ı pµr çün oldu §âdır

O resim üzerinde işe girişilsin. Bu
şekilde pirin sözü ortaya çıkınca…

2420 Çü nâ@ır idi ol pâkµze-i şµr
Gelip İsmâ¡µl emri …ıldı tebşµr

O sütü temiz, yolu gözlerken İsmail
gelip emri müjdeledi.

Sürûr-ı bâ†ın oldu dilde @âhir
Getirdi der-¡a…ab üstâd-ı mâhir

Gönlünde gizli bir sevinç ortaya çıktı. Hemen arkasından hünerli usta
getirdi.

O dem pµr etdi †ûl u ¡ar≥ı ta…sµm
Rüsûm-ı dârı …ıldı ya¡nµ tersµm

Pir o dem enlem ve boylamı ayırdı.
Yani evin usullerini resmini çizdi.

¢ızılca »alvet’in √âlâ yeridir
Ne yer kim dest-i …udret ma@harıdır

Kızılca Halvet’in şimdiki yeridir.
Ne yer ki kudret eli ona mazhar olmuştur.

Çü ol mi¡mâr anda …ıldı µcâr
Getirdi ol ma…âma kâfµ a√câr

O mimar orayı kiraladığı için o
yere yeteri kadar taşlar getirdi.

2425 ¢amusun tesviye etdi müheyyâ
Ki ferdâ ol ma…âmı ede i√yâ

Yarın o yeri mamur kılmak için hepsini düzleyip hazırladı.

~abâ√ oldu çü geçdi @ulmet-i şâm
Ki †âlµ oldu mihr-i encüm-âşâm

Sabah olduğunda akşam karanlığı
geçti ki yıldızları içen güneş doğdu.

Gelir mi¡mâr ede ebnâ ma…âmı
Görür bir gecede ma¡mûr tamâmı

Mimar o yeri inşa etmeye gelir. Tamamının bir gecede imar edildiğini
görür.

Bu √âli gördü mi¡mâr erdi rûze
Olur √ayret-fezâ işbu rumûza

Gündüz gelince Mimar bu durumu
gördü. İşte bu sembole şaşırıp kalır.

Görür ol kim getirmiş idi mi¡mâr
Bu √âlâta olur rencµde bµmâr

O mimar getirdiğini görür. Bu durumlara hasta ve kırılmış olur.

2430 Dedi bu bârıñ olmuşdum √amµli
Ki ta√§µl eyleyem ecr-i cemµli
Nice kesdir kim bir gece içre
Yapıp ya…dı bizi bu nâr-ı hicre

Bu yükün taşıyanı ben olmuştum ki
güzel sevap işleyeyim, dedi.
Bir gece içinde yapıp bizi bu ayrılık
ateşinde yakan nasıl bir kişidir?
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Hem-ân-dem ~arı İsmâ¡µl’e geldi
Bu √âli ¡ar≥ …ıldı dile geldi

Hemen Sarı İsmail’e geldi; dile gelip bu durumu bildirdi.

Ki etmiş bir kişi bu «ayra şirket
Ciğer-sûz etdi bizi nâr-ı πayret

Bir kişi bu iyiliğe ortak olmuş. Gayret ateşi bizim ciğerimizi yaktı.

Yürü pµre meded …ıl ¡ar≥-ı √âlet
Kerem …ıl eylegil ref¡-i melâlet

Yürü, pire durumu anlatıp yardım
iste. İhsan edip hüznü ortadan kaldır.

2435 ◊u≥ûra geldi İsmâ¡µl ol an
Çü etdi «âk-pâye √âli tibyân

70b
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O an İsmail huzura geldi. Ayağının
toprağına durumu açık açık anlattı.

¡Urûc-ı …albe ol bâbü’l-ma¡âric
Buyurdu ilügüm yo… kimse «âric

O merdivenlere kapı olan kalbin
yükselişine buyurdu ki sultanım hariç tutulan kimse yok.

»udâ’nıñ …udretidir …ıldı bünyâd
Bu «ayrâtda şerµki yo…dur hµç yâd

Allah’ın kudretidir, o inşa etti. Bu
hayratta yâd edilen hiç ortağı yoktur.

Ne kim ecr-i cezµl olduysa ta…dµr
Ederler defter-i a¡mâle ta√rµr

Her ne çok sevap takdir olduysa,
amel defterine yazarlar.

Beyân et olmasın ol …alb ma√zûn
Nihâl-i i¡ti…âdın …ıla mevzûn

Anlat o kalp hüzünlenmesin. İman
fidanını düzgün kılsın.

2440 Gelip İsmâ¡µl emrin evliyânıñ
Dedi şâd eyledi göñlün o cânıñ

İsmail gelip evliyanın emrini dedi.
O canın gönlünü şad etti.

Mu√ibb-i §âdı…ân oldu «aber-dâr
Olurlar mestµz nûr-ı dµdâr

Sadık olanların dostu haberdar oldu.
Sevgilinin nurunun sarhoşu olurlar.

¢amusu oldular mesrur ü şâdân
~alât et ceddine ol sen de «andân

Hepsi mutlu ve sevinçli oldular.
Atalarına dua et sende neşeli ol.

Elâ temmimhu ve bi’l-«ayri kellim
¡Alâ Nebiyyinâ §alli ve sellim

Onu iyilikle tamamla ve güzel konuş,
Nebi üzerine salât ve selâm olsun.

Der-Beyân-ı Mülâ…ât Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ
Bâ-»ı≥ır Nebµ ¡Aleyhi’s-Selâm
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hızır Nebi (a.s.) ile Görüşüp Konuşması Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Bu vech ile eder men…ûl nâ…il
Diger bu fa≥lı gel gûş eyle ¡â…il
2445 Zamân-ı ¡a§r idi bir gün mu¡ayyen
Gelir bir şa«ş-ı nûrânµ müzeyyen

Ey Akıllı! Nakledenin bu şekilde
nakletmiş olduğu bu başka fazileti
gel dinle.
Belli bir günde ikindi vaktiydi. Süslenmiş nurlu bir şahıs gelir.
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Bir a«≥ar …amçı elde «ûb nidâsı
Olurdu bir elinde hem cüdâsı

Elinde yeşil bir kamçı, bir elinde de
hediyesi, güzel sesi olurdu.

Süvâr olmuş idi boz ata ol cân
Kapı öñünde geldi indi ol ân

O can boz ata binmişti. O an kapı
önüne geldi indi.

Çü İsmâ¡µl …apıda idi hâ≥ır
¢udûmuna pes anıñ oldu nâ@ır

İsmail kapıda hazır olduğu için,
onun ayak basmasını gördü.

Edip i¡zâz İsmâ¡µl o ≠âtı
Elinden aldı fi’l-√âl anın atı

İsmail, o zatı yüceltip, hemen elinden atını aldı.

2450 ¢ızılca »alvet’e ol ≠ât erdi
Teva……ufsuz derûn-ı beyte girdi

O zat Kızılca Halvet’e erdi. Beklemeden evin içine girdi.

Uza…dan etdi İsmâ¡µl seyrân
O ≠âtıñ cünbüşüne oldu √ayrân

İsmail uzaktan seyretti; o zatın
cümbüşüne hayran kaldı.

Dedi kimdir eyâ bu bµ-tekellüf
Eder bu rütbe pµr ile te™ellüf

Acaba bu gösterişsiz kimdir, bu derece pir ile iyi geçinir? Dedi.

Zihµ √aşmetli erdir ≠µ-§alâbet
Tehµ kimse degil bu şa«§ elbet

Ne güzel! Haşmetli kuvvetli erdir.
Elbet bu şahıs önemsiz biri değildir.

Meger ba√r idi ba√r-i cûda geldi
¡Aceb bilsem ki ne ma…§ûde geldi

Meğer deryaydı, cömertlik denizine
geldi. Bilsem ki acaba ne maksatla
geldi.

71a 2455 Bu √âlde eyler iken fikr ü endµş
Erişti nâ-gehân bir merd derviş

Bu halde düşünüp taşınırken, ansızın bir derviş adam erişti.

Dedi …ardaş bu atı al zamânı
Gelirem yine ben tµz çek hemâni

Kardaş! Bu atı al zamanı gelince ben
yine gelirim, hemen tez çek, dedi.

Çü ol dervµşe ol dem atı verdi
¢ızılca »alvet’iñ bâbına erdi

O dervişe atı verdiği gibi Kızılca
Halvet’in kapısına girdi.

‰urup ol «alvetiñ @âhir derine
Na@ar eyledi ol πâ™ib erine

O halvetin dış kapısında durup, o
görünmeyen âlemin erine baktı.

Oturmuş …arşı ba…dı ol ¡azµze
Olur §o√betlerinden …and rµze

Karşıda oturmuş o azize baktı. Sohbetlerinden şeker dökülür.

2460 Ol e&nâda buyurdu pµr zâtı
Ki dµdârıña ey »ı≥r-ı √ayâtµ
Ederdim iştiyâ… ü va§le himmet
Velµ şimdi vu…û¡a geldi «izmet

O esnada pirin kendisi yüzüne, ey
canlılığı meydana getiren Hızır!
Diye buyurdu.
Kavuşma arzusuna gayret ederdim,
ancak şimdi görev ortaya çıktı.
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Düşüpdür bir gemi Ba√r-ı Siyâh’da
Erersin ba√r u berre cümle râhda

Karadeniz’de bir gemi düşmüştür.
Bütün yollardan kara ve denize
erersin.

Eriş anlara ¡avn-i bµ-bahâ …ıl
O girdâbdan kerem eyle rehâ …ıl

Onlara ulaşıp karşılık beklemeden
yardım et; ihsan edip o girdaptan
kurtar.

Yine §o√bet-i …adµmdir ber-kemâli
Görürüz ger dilerse ◊a… cemâlµ

Yine eski sohbeti mükemmeldir. Allah isterse eğer yüzünü görürüz.

2465 Çü bu √âlet-i firâ…a oldu dâ¡µ
Hemân sâ¡at eder pµre vedâ¡ı
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Gelir İsmâ¡µl ol dem «izmetine
Olur nâ@ır-ı …udûm √a≥retine

İsmail o an gelir, hazretinin adımına bakıp hizmetinde olur.

Erişdi »ı≥r peyπamber çü bâba
Getirdi esbi İsmâ¡µl rikâba

Hızır peygamber kapıya ulaştığında, İsmail huzura atı getirdi.

Süvâr oldu o dil-mecrû√a merhem
Vedâ¡-ı ~arı İsmâ¡µl eder hem

O gönlü yaralıya merhem Sarı
İsmail’e de veda edip atına bindi.

Öpüp pes ~arı İsmâ¡µl rikâbı
Eder i¡zâz-ı ol ¡âlµ-cenâbı

Sarı İsmail huzuru öptükten sonra,
o şan ve şöhret sahibini yüceltir.

2470 Miyânın esbiniñ etdi o beste
Binip ol esbi bir kez …ıldı ceste

71b

Bu ayrılık durumuna duacı olduğu
için pire aynı saatte veda etti.

O atın belini bağladı. Binip o atı bir
kez sıçrattı.

Kemândan çı…ar asâ tµr endâm
¢araöyük’e ba§dı birden a…dâm

Kemandan çıkan ok gibi bedeni
Karaöyük’e birden ayak bastı.

Olardan ref¡ …ılma…çün kerrûbµ
Berâber gün ile …ıldı πurûbı

Meleklerin en büyüğü onlardan
kaldırmak için, güneşin doğuşu ile
batışını bir etti.

Belirsiz oldu gözden hâ deyince
Ba…a …aldı çü İsmâ¡µl peyince

Ha deyince gözden kayboldu. İsmail ardından baka kaldı.

◊u≥ûr-ı √a≥rete İsmâ¡µl erdi
Beyân etdi ol a√vâli ki gördü

İsmail hazretin huzuruna erdi; gördüğü o halleri anlattı.

2475 Dedi şâhım bu ≠âtıñ nâmı âyâ
Nedir eyler dili dµdârı i√yâ

Şahım bu şahsın acaba adı nedir?
Onunla görüşmek gönle hayat verir, dedi.

Edibâ ne o merdâne revişler
Ki »ı≥r’a iltifâtı cân baπışlar

Ey edip! O mertçe gidişler nedir?
Ki Hızır’a iltifatı can bağışlar.
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Buyurdu ilügüm yoldaşımızdır
Cenâb-ı »ı≥r’dır …ardaşımızdır

Sultanım, yoldaşımızdır; Hızır hazretleridir, kardaşımızdır dedi.

Çü gelmişdi bizimle ede §o√bet
Ederdi cânımız dµdâre raπbet

Bizimle sohbet etmek için gelmişti.
Canımız görüşmeyi arzu ediyordu.

Velµ bir «idmeti geldi @uhûra
Ki nâ@ır oldu ol sâl ü şühûre

Ancak bir görevi ortaya çıktı. Ki yıl
ve aylara bakar oldu.

2480 Olur bir demde Hindû hem Yemen’de Bir anda hem Yemen hem Hindis»udâ aña bu ar≥ı …ıldı bende
tan’da olur. Allah ona bu yeryüzünü köle kıldı.
Eder İsmâ¡µl ol †ayy-i mekânı
Gözüñle gördüñ uş sen râyegânı

İsmail mekândan mekâna atlar. İşte
sen pek çoğunu gözünle gördün.

İşitdi ~arı İsmâ¡µl ma…âlı
Sükût etdi çü ma¡lûm oldu √âli

Sarı İsmail sözü işitti. Durumu malum olunca sessiz kaldı.

Bulupdur …ı§§amız çün i«titâmı
~alât et ere ◊a……’ıñ ¡avn-i tâmı

Hikâyemiz son bulduğu için, dua
et; Allah’ın tüm yardımı ulaşsın.

Der-Beyân-ı Mülâ…ât Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Bâ-Ricâl-i ∏ayb
¢addesallâhu Esrârehum
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Gayb Erenleri (k.e.) ile Görüşüp Konuşmasına Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Elâ ey nâ…il-i fa≥l-ı velâyet
Ne gûnâdır beyân eyle rivâyet

Şimdi ey velayetin erdemini nakleden! Rivayet ne tarzdadır açıkla.

2485 Ahâlµ bir gün ol a«şâm çaπı
Görürler pür-≥iyâdır »ır…a ‰aπı

Halk bir gün akşam vakti, Hırka
Dağı’nın çok aydınlık olduğunu
görürler.

Dediler ~arı İsmâ¡µl’e mezbûr
Görünür »ır…a ‰aπı’nda iki nûr

Adı geçen Sarı İsmail’e Hırka
Dağı’nda iki ışık göründüğünü söylediler.

İşidip ~arı İsmâ¡µl ma…âlı
◊u≥ûr-ı √a≥rete ¡ar≥ etdi √âli

Sarı İsmail bu sözü işitip, hazretin
huzurunda durumu anlattı.

Ahâlµ söyler ey pµr-i hidâyet
Mu¡ayyen görünür iki ¡alâmet

Halk, ey hak yolunu gösteren pir!
Belli olan iki belirti görünür, der.

≤iyâ-pâş velâyet midir anlar
¡Ayân eyle bu remzi gel erenler

O ışık saçanlar velayet midir? Ey
ermiş gel bu işareti açık et.
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72a

2490 Dedi İsmâ¡µl’im ∏ayb Erleri’dir
Ger isti…bâl eder isen yeridir

İsmail’im Gayb erenleridir, eğer
karşılayacaksan yeridir, dedi.

Bizi görmeğe etmişlerdi niyyet
Eder dµdâr için anlar ¡azµmet

Bizi görmeye niyet etmişlerdi. Onlar görüşmek için yola çıktılar.

Olalım ilügüm gel biz de ¡azim
Ki …arşı gitmek oldu ya¡nµ lâzım

Sultanım, gel biz de yola çıkalım ki
karşıya gitmek gerekir oldu.

‰uyup İsmâ¡µl uş emr-i la†µfin
Öñüne …odu pâpûş-ı şerµfin

İsmail güzel buyruğu duyduğu için,
şerefli ayakkabısını önüne koydu.

Cenâb-ı pµr o dem †urdu ayâπa
Revâne oldular birlikte †aπa

Pir hazretleri o an ayağa kalktı,
birlikte dağa yürüdüler.

2495 Hidâyet mihri çünkim oldu †âli¡
Ederler i…tibâs andan me†âli¡
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Hidayet güneşi doğduğu için ondan
doğacak yerleri ödünç alırlar.

Ricâl-i ∏ayb geldi şâha …arşı
Dirildi hem-çü encüm mâha …arşı

Rical-i Gayb, yıldızların aya karşı
toplanması gibi, şaha karşı geldi.

Devecik Ardıcı’na √âl ile pµr
Oturdu übhet ü iclâl ile pµr

Pir Devecik Ardıcı’na olduğu gibi
ululuk ve yücelikle oturdu.

Eder üç rûz ü şeb anlarla §o√bet
Revâcın buldu bâzâr-ı mu√abbet

Onlarla üç gün üç gece sohbet eder.
Muhabbet pazarı değerini buldu.

Ma√abbetle olur i√yâ leyâlµ
~adef aπzı ni&âr eyler le™âlµ

Geceler içten konuşmalarla hayat bulur. İnci kabuğunun ağzı inciler saçar.

2500 Zihµ …â™il zihµ bâ-cân sâmi¡
Ki her bir …avlidir √ikmet mecâmi¡

Ne güzel anlatan dinleyen de canlı
ki her bir sözü hikmet saraylarıdır.

~orup müşkiller aldılar cevâbı
Görüp müşkil-güşâ ¡âlµ-cenâbı

Şerefli kişiliğinin güç şeyleri çözdüğünü görerek, zor sorular sorup
cevapları aldılar.

Olanlar ma@har-i √allâl-i müşkil
Ederler müşkili √al cüz™ ü ger kül

Zorlukların üstesinden gelenler,
parça ya da bütün güçlükleri hallederler.

Velâyet şâhınıñ ¡ilmine vâri&
Nübüvvet fa«riniñ √ilmine vâri&

Velayet şahının ilmine mirasçı;
peygamberlik övüncünün inceliğine mirasçı…

»udâyâ bizi andan fey≥-yâb et
Sezâ-yı bâb-ı her √âcet-me™âb et

Ey Allah’ım! Bizi ondan feyiz bulan
kıl; her ihtiyacın olduğu o yerin kapısına layık yap.
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2505 Erenlerle çü §o√bet oldu â«ir
Ayâπa geldi ser-tâc-ı mefâ«ir

Övünülecek şeylerin baş tacı olan,
erenlerle sohbet bittiği için ayağa
kalktı.

Vedâ¡ etdi oları ol arada
Buyurdu pµr yine ¡avdet irâde

O yerde onlara veda etti. Pir yine
iradesine geri dönmeyi buyurdu.

Olundu çünkü ol câdan i¡âde
Erişdi menzile ber-veche ¡âde

O yerden geri gelindiği için, menzile olduğu şekilde erişti.

Cenâb-ı pµr dergâha girince
»alµfeler olur vâlih görünce

Pir hazretleri dergâha girince, onu
gören halifeler şaşırır.

Dediler ey der-i ta¡@µm ü tebcµl
Ne isti…bâl olur bu yâna ta¡cµl

Ey ululama ve yüceltme kapısı! Bu
tarafa gelecekte aceleyle ne olur?
Dediler.

2510 Dedi İsmâ¡µl anlara ne sözdür
Bugün biz gideli üç leyl ü rûzdur

İsmail onlara bu ne sözdür? Bugün
biz gideli üç gün üç gecedir, dedi.

Mu√abbet oldu bil üç rûz ü gece
Beyân edek size bu √âl nice

Üç gün üç gece sohbet edildiğini
bil. Size bu durumun nasıl olduğunu açıklayalım.

Dediler siz bu günde va…t-i a«şâm
¢arµb idi ki gele süfre-i şâm

Siz bu günde akşam vakti, akşam
sofrası gelmeye yakınken, dediler.

İ¡âde etdiñiz yine bu anda
Ne …alma… üç gece siz ol mekânda

Yine şimdi geri döndünüz. Siz o
mekânda üç gece kalmadınız.

Budur bes √ayretimiz ya¡nµ bizim
Henüz bas† olmadı süfre ¡azµzim

Yani bizim çok şaşırmamız bundandır. Azizim henüz sofra açılmadı.

2515 İşidip ~arı İsmâ¡µl kelâmı
Sükût etdi bilip remz-i imâmı

Sarı İsmail sözü işitip, imamın alametini anlayarak sustu.

İşit kim evliyâdır √üccetüllâh
Müsa««ir emrine ezmân ü her mâh

Allah’ın yeryüzündeki delili velilerdir. Zamanlar ve her ay onun emrine boyun eğmiştir.

Dilerse geceyi gündüz eder ol
Ki şar… u πarba bir anda gider ol

O isterse geceyi gündüz yapar ki
bir anda doğu ve batıya gider.

Bu …uvvetler aña cümle »udâ’dan
Ki behre aldılar ◊a…… nidâdan

Bu güçlerin hepsi ona Allah’tandır
ki Allah’ın sesinden nasibini aldılar.

Bular …â™im-ma…âm-ı ◊a…’dır anca…
»udâ’nıñ emrin eyler «al…a ber-√a…

Bunlar sadece Hakk’ın kaymakamıdır; Allah’ın emrini hak olduğu
üzere halka eyler.
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2520 Bulardır İzµd’iñ Dârü’l-Emân’ı
N’ola …ılsa zamân içre zamânı
Çü eşyâ ◊a……’ıñ ismine ma@âhir
Velµde câmi¡iyyet oldu @âhir

Allah’ın güven yurdu bunlardır. Zaman içinde zaman kılsa ne olur?
Eşya Hakk’ın ismine nail olduğu
için, Velide toplayıcılık ortaya çıktı.

Bu emr ü nehiy eden Esmâ™-i ◊a…’dır Bu emir ve yasakları eden Hakk’ın
Muvâfı… ger mu…âbil dü-seba…dır
en güzel isimleridir. Hemfikir veya
karşıt iki bahistir.
Zamân ü ger mekân sâl ü şühûru
¢amu buldu §ıfâtından @uhûru

Zaman veya mekân, yıl ve ayların
hepsi onun sıfatlarından ortaya çıktı.

Ki ≠âtda ne zamân ve ne mekânı
Denildi çün bu ≠âta lâ-mekânµ

Bu zata mekânsız denildiği gibi şahıslara ne zaman ve ne mekân denildi.

2525 Delµl-i lâ-§abâ√ ü lâ-mesâ™i
Beyân eyledi e§√âb kesâ™i
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Sabahsız ve akşamsız olmanın delilini ashaptan kimseler açıkladı.

~ıfâtı ≠âtına bir «oş mu…arrdır
~ıfâtı ≠âta vermeyen ba…ardır

Sıfatı zatına hoş bir yerdir. Sıfatı
zata vermeyen ahmaktır.

Münezzehdir »udâ eşyâ §ıfatdan
Bu besdir yine söyle men…abetden

Allah eşya sıfatı ile nitelenmeyendir.
Bu yeterdir yine menkıbelerden söyle.

Nebµ’ye §ad selâm bµ-keyf ü kemmâ
Ve li’n-nâ@ir ¡ale’l-eşyâi cemmâ

Bütün eşyayı görüp gözeten Nebi’ye
sayısız yüz selâm olsun.

Firistâden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ~arı İsmâ¡µl-râ Be-Celâlü’d-dµn-i Rûmµ
¢addesallâhu Esrârehum
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sarı İsmail’i Celaleddin-i Rumî’ye (k.e.) Göndermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
73a

Eyâ «âme yine yaz bir kitâbı
Kitâb-ı ◊a…’dır ehlullâh «i†âbı

Ey kalem! Yine bir kitabı yaz. Velinin konuşması Hakk’ın kitabıdır.

2530 Hevâdan gelmedi nu†…-ı nefµsi
Meger enfâs-ı …udsµdir enµsi

Nefis sözleri havadan gelmedi. Meğer kutsal duaları dostudur.

Velµler çün bu†ûn-ı enbiyâdır
Velµler nu†…u §anma hevâdır

Veliler enbiyanın soyu oldukları
için, velilerin sözlerini heves sanma.

Hevâ-yı nefse ey dil olma mâ™il
Hemân ol evliyâ ≠ikrini …â™il

Ey gönül! Nefsin isteğine meyletme,
hemen o evliyanın zikrini söyle.
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Meger ol ~arı İsmâ¡µl bir gün
◊u≥ûra geldi etdi ey yüzü gün

Meğer o Sarı İsmail bir gün huzura gelip, ey yüzü güneş gibi parlak
olan, dedi.

Seniñçün eyledim bir âb-ı ma√rûr
Buyur πusl edeyim ey cismi pür-nûr

Senin için hararetli bir su hazırladım. Ey bedeni çok parlak olan!
Buyur yıkayayım.

2535 ◊u≥ûruñda ola ma¡≠ûr-ı küstâ«
Kerem …ıl çeşm-i i…bâliñ ile ba«

Huzurunda küstahlığım bağışlansın.
İhsan edip, kabul eden gözlerle bak.

Süleymân’a bu mûrdan ¡ar≥-ı ma≥mûn Süleyman’a bu karıncadan nükteli
¢uluñ İsmâ¡µl’i gel etme ma√zûn
sözler söyleyen kulun İsmail’i gel
üzme.
Buyurdu ilügüm tµz ¢onya’ya var
Celâlü’d-dµn’e eyle ¡ar≥ u a«bâr

Sultanım, hemen Konya’ya var
Celaleddin’e haberleri bildir, buyurdu.

¢atında vardır anıñ bir kitâb hem
Berâber getir kim πâyet elzem

Onun katında bir de kitap vardır. Oldukça önemlidir beraberinde getir.

U§ûl-i fa…rde tekrâr ¡abe&dir
~alâtı na…≥ eden hem-çü √ade&dir

Abdest gerektiren durumun dua ve
namazı bozması gibi, yoksulluğun
esasında yineleme yersizdir.

2540 Pes anda …almadı tekrâra †â…at
Ki dervµşâne lâzımdır i†â¡at

Ondan sonra tekrara güç kalmadı
ki dervişe yakışırcasına itaat etmek
gerekir.

Alıp destûr erenlerden hemâne
Olur ¢onya’ya İsmâ¡µl revâne

İsmail erenlerden izin alıp hemen
Konya’ya doğru gider.

Nihâyet geldi ¢onya şehrine ol
Celâlü’d-dµn √u≥ûruna †utup yol

O, Celaleddin’in makamına yol tutup, sonunda Konya şehrine geldi.

¢açan mensûbu olan dâre erdi
Du«ûl-i dâr ile dµdâre erdi

Ne zamanki ilgisi olduğu eve ulaştı. Evin içine girmesiyle görüşmeye
ulaştı.

Görüşdü evliyâ erkânı üzre
Tarµ…at piriniñ fermânı üzre

Evliyanın ileri gelenleri ile tarikat
pirinin fermanı üzerine görüştü.

2545 Celâlü’d-dµn-i Rûmµ …ıldı teftµş
Dedi geldiñ ne câdan söyle dervµş

Celaleddin Rumi, teftiş etti. Derviş
nereden geldin söyle, dedi.

Beyân et bize ism ü şöhretiñden
Bizim için olan bu «idmetiñden

Bize isim ve şöhretinden; bizim için
olan bu görevinden bahset.
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73b

Dedi İsmâ¡µl aña cümle √âli
Eder taf§µl bu mücmel-i me™âlµ

İsmail ona bütün durumu söyledi.
Bu mananın özünü ayrıntılı bir şekilde anlatır.

~uluca ¢araöyük’de olurdum
Ki Bektâş «idmetin anda …ılırdım

Suluca Karaöyük’te olurdum ki orada Bektaş’ın hizmetini yapardım.

Çü etmişdim biraz §u bir gün i√râr
Dedim tenhâda ey sul†ân-ı a√râr

Sıcak bir günde biraz su yaptığım
için, yalnızken ey özgür olanların
sultanı, dedim.

2550 Rı≥â-yı ◊a…’dır emriñ imti&âli
N’ola bu dem ederseñ iπtisâli
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Buyruğuna bütünüyle uymak Allah’ın
isteğidir. Şimdi yıkanırsan ne olacak?

Hem-ân-dem emr-i ¡âlµ oldu §âdır
Ki ¢onya şehrine var mu…te≥âdır

Aynı anda Konya şehrine gerekli
şey için var büyük emri ortaya çıktı.

Celâlü’d-dµn’e bizden sen selâm et
Çü vardır bir kitâb a«≠-ı kelâm et

Sen bizden Celaleddin’e selam söyle. Bir kitap var almak için söz söyle.

Bu emre imti&âle geldim ey şâh
Cemâliñ gördüm üş el√amdülillâh

Ey şah! Bu emri yerine getirmek
için geldim. Allah’a hamdolsun işte
yüzünü gördüm.

Ne √ikmetdir da«ı etmedim idrâk
Bilirsin sen yine bu nu†…u ey pâk

Ne hikmet olduğunu da anlayamadım. Ey aziz! Yine sen bu sözü bilirsin.

2555 Celâlü’d-dµn işidip dedi mis…µn
Neden edemediñ göñlünü teskµn

Celaleddin işitip, derviş neden gönlünü yatıştıramadın? Dedi.

Ba§µret gözü ile yürü bir ba…
◊u≥ûr-ı pµrde heft ü heşt ırma…

Gönül gözü ile yürü bir bak. Pirin
huzurunda yedi ve sekiz ırmak…

Geçer dâ™im eder pµri ziyâret
Ne lâzımdır aña §oru †ahâret

Geçer. Piri daima ziyaret eder. Ona
temizliği sormaya ne gerek var.

O kim †âhir gele hem gide †âhir
◊amâ…atdır aña πusl emri @âhir

Temiz gelip temiz gidecek olan o
kimseye yıkanma emri açık bir ahmaklıktır.

Ki mu√tâc-ı †ahâret belki tendir
Geçe tenden te†ahhur yâ nedendir

Belki ten temizliğe muhtaçtır. Ya temizlenmenin tenden geçmesi nedendir?

2560 Geçen bu √asebden her varı rû√dır
Bu†ûn u @âhiri envâr-ı rû√dır

Bu soydan geçenin her varlığı ruhtur. Soyu ve dış görünüşü ruhun
nurlarıdır.
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¢amu pey oldu câmi¡ …albi anıñ
Emµr ü nâ@ırıdır gün figânın

Onun kalbi hepsini kapsayan oldu.
Haya ceninin emir ve nazırıdır.

Alanlar no…†a-i re™s-i πuyûbu
Olar §ad mer√ale sürdü ¡uyûbu

Kayıpların başının noktasını alanların yüz aşamada ayıpları sürdü.

»u§û§â …ıldı ◊a… ta†hµri ta§dµ…
Kelâmında †ahûr ehl-i ta√…µ…

Ayrıca, Allah temizlenmeyi uygun
buldu. Araştıranlar sözlerinde çok
temizdir.

Celâlü’d-dµn eder esrâr-ı bisyâr
Dedi var bizden ¡ış… et aña ey yâr

Celaleddin birçok sırlar söyler. Ey
dost! Var bizden ona aşk et, dedi.

2565 Dedi İsmâ¡µl ey keşşâf-ı her râz
Dedi var bir kitâbım ol ser-efrâz

74a

İsmail, ey her sırrı çözen! Dedi.
Benzerlerinden üstün olan bir kitabım var dedi.

Kerem …ıl ver berâber alayım hem
Celâlü’d-dµn dedi fehm eyle sersem

İhsan edip ver onu da yanımda götüreyim. Celaleddin, sersem anla dedi.

Saña …âfµ degil mi er kelâmı
¢itâbdır keşf eder ol ¡ilm-i tâmı

Erin sözleri sana yetmez mi? O eksiksiz ilimleri keşfeden kitaptır.

Bu pend idi erenleriñ murâdı
Ki al bu pendi göñlüñ bula şâdı

Erenlerin muradı bu öğüttü. Bu nasihati al gönlün sevinç bulsun.

Duyup İsmâ¡µl ol laf@-ı √urûfµ
Nedir remz eyledi kesb-i vu…ûfu

İsmail o harflerden oluşan sözü duyup, gizli ve kapalı olanın ne olduğunu kavradı.

2570 Ayâπa …al…ıp oldu ¡özr-«ˇâhi
Alıp destûr …ıldı ¡azm-i râhı

Ayağa kalkıp özür diledi. Destur
alıp yola çıktı.

~uluca ¢araöyük’e erişdi
Gelip dervµşler ile pes görüşdü

Suluca Karaöyük’e erişti. Gelip
sonra dervişlerle görüştü.

◊u≥ûra girdi †urdu bâ-…ıyâmµ
Celâlü’d-dµn’den ¡ar≥ etdi selâmı

Huzura girdi, ayakta durdu.
Celaleddin’in selamını söyledi.

¢u§ûrun …ıldı istir√âm pµre
Ki ol dem mürtekib cürm-i kebµre

Pire kusurunu istirham etti ki o zaman büyük bir suç işlemişti.

Sezâ …ıl ¡afvına bu derd-mendi
Sevindir sen bu ¡âciz müstemendi

Bu dertliyi affına layık kıl. Sen bu
aciz ve zavallıyı sevindir.

2575 ¡Aceb …ıldı işidenler bu √ale
Erişdi cümlesi remz-i me™âle

İşitenler bu duruma hayret etti.
Hepsi ima edilen manaya erişti.
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Riyâz-ı …udsten teşmµm-i gülden
Na§µb alıp †uruşdular göñülden

Kutsal güzel bahçelerden gül koklamaktan nasip alıp, gönülden uğraştılar.

Yeter olduñsa sözüñ √i§§e-yâbı
Diger diñle yine bir fa§l u bâbı

Sözden hisseni aldınsa, yeter. Yine
başka bir bölüm ve konuyu dinle.

Selâmü’l-lâh ¡alâ «ayri’n-Nebiyyµn
Ve evlâdi’l-le≠µne hem ¡Aliyyµn

Nebilerin en hayırlısına ve Ali’lerin
de çocukları üzerine selâm olsun

Endâ«ten-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû Şebânµ-râ Be-Freng-istân
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Çobanı Frengistan’a Fırlatması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey √âl-i celâlinden «aber-dâr
Celâlinden cemâlin eyle dµdâr
2580 Celâlinde cemâli oldu pinhân
Celâl ekledi anı «ayra e≠hân
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Ey güzel halinden haberdar olan! Gel,
kızgınlığından yüz güzelliğini gör.
Öfkesinde yüz güzelliği gizlendi. Hayır için zihinler ona yücelik ekledi.

‰abµbiñ şerbeti kim gerçi mürdür
¡Alµle râ√at-efzâ-yı ¡ömürdür

Her ne kadar doktorun şerbeti acı
olsa da, hastaya ömrün rahatlığını
arttırandır.

Bilenler gerdiş-i devr-i sipihri
Hemân bir bildiler lu†f ile …ahrı

Gökyüzünde zamanın dönüşünü bilenler, öylece lütuf ve kahrı bir bildiler.

Cemâli çün √icâbı oldu râfi¡
Celâli şerbeti her dâ™e nâfi¡

Cemali’nin hicabı yükseltip açması gibi, celalinin şerbeti her derde
mutlak faydalıdır.

Vücûduñdur …ılan irâ&-ı za√met
Vücûduñ no…†ası ref¡inde ra√met

Vücudun noktasının kaldırılması olayında rahmete, zahmet sebebi kılan
senin bedenindir.

74b 2585 Bu tenden geç bulasın ≠ev… √âli
Teniñ no…†ası …ıldı √âli «âli

Bu tenden geç, zevk durumunu bulasın. Issız beni tenin noktası kıldı.

Vücûduñ «ˇâhişinden geç «ülâ§a
Eresin rûh ilinde bezm-i «â§§a

Sözün kısası vücudun isteklerinden
geç. Ruh ülkesinde hususi meclise
eresin.

‰abµ¡at çâh-ı tendir «a§let-i i«vân
Bıraπırlar seni bu çâha ey cân

Tabiat samimi huylardan oluşan
tenin kuyusudur. Ey can! Seni bu
çukura bırakırlar.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

‰abµ¡atdan çı…ıp ol cândan âgâh
Yeter ten √absi dil Mı§r’ında ol şâh

Yaradılıştan çıkıp o candan haberdar ol. Ten hapsinde olduğun yeter,
gönül Mısır’ında sultan ol.

¢afesdir †ûtµ’ye zindân-ı √asret
¢afesdendir «urûcu ¡ayn vu§lat

Papağana hasret zindanı kafestir.
Kafesten çıkışı aynı kavuşma gibidir.

2590 ¢amu derd mecma¡ı bilkim bu tendir
¡İlâcı derdiñ √abbü’l-va†andır

Bil ki bütün dertlerin toplandığı yer
bu tendir. Derdin ilacı vatan hapıdır.

Bu söz besdir kelâmıñ i«ti§âr et
Erenler ≠ikrini derde √isâr et

Yeterli olan bu sözün ibaresini sadeleştir. Erenlerin zikrini derde kale
yap.

Ne vech ile rivâyet …ıldı râvµ
Rivâyet kim velâyâtını √âvµ

Anlatan, veliliklerini içeren rivayetleri, ne şekilde rivayet etti?

~uluca Öyük e†râfında bir câ
Payâmlıdere nâmı vardır √âlâ

Suluca Öyük etrafında şimdiki Payamlıdere adında bir yer vardır.

Emâmında olurdu bir beriyye
Yapılmış idi anda hem …ariyye

Ön tarafında bir sahra olurdu.
Orada köy de yapılmıştı.

2595 ¢ızılaπıl idi ol …arye ismi
Ki Türkman …ışlaπı olmuşdu resmµ

O köyün ismi Kızılağıl idi. Ki resmi
olarak Türkmen kışlağı olmuştu.

Ederdi bir kes anda ra¡y-i aπnâm
Ba§ardı gâhµ √a≥ret anda a…dâm

Bir kişi orada koyunları otlatırdı.
Hazret bazen oraya ayak basardı.

Gelirdi pµre bâ-kibr ü πurûr ol
Ederdi pµri her dem bµ-√u≥ûr ol

O pire kibir ve gururla gelirdi. Her
zaman piri huzursuz ederdi.

Buyurur idi √ilm ile mülâyim
Gel etme bize râ¡µ renc dâ™im

Güzellikle ve yumuşakça çoban, gel
bize sürekli eziyet etme, buyururdu.

Tecâvüz etme √addiñ sen bilirsin
Özüñü bilmedik yerde bulursun

Sınırını aşma, sen sınırını bilirsin.
Kendini bilmedik yerde bulursun.

2600 O râ¡µ …ılmadı ı§πâ kelâmı
Beter ı§râr eder levminde lâmı

O çoban kulak verip söz dinlemedi.
Aleyhinde kötü konuşmakta ısrar
eder.

Yine bir gün erenler gelmiş idi
O ra¡µ da«ı √â≥ır olmuş idi

Yine bir gün erenler gelmişti. O çoban da hazır olmuştu.

Atar pey-der-pey ol †a¡ne ile †aş
¢atı rencµde oldu ◊âcµ Bektâş

O yavaş yavaş taş atarak yerer. Hacı
Bektaş son derece rencide oldu.
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O dem …udret elin aña uzatdı
‰utup ol râ¡µyi bir câya atdı

O anda kudret elini ona uzattı. O
çobanı tutup bir yere attı.

Özünden gitdi râ¡µ şöyle πâfil
Ki ol bµ-çâre oldu ¡a…l-ı zâ™il

Çoban şöyle gafletle kendinden
geçti. Ki o çaresizin aklı yok oldu.

2605 Fireng-istân içinde bir cezµre
Olurdu ol arada düştü zµre

Avrupa içinde bir yarımada vardı.
Orada aşağı düştü.

Celâl ü heybetinden oldu medhûş
Biraz müddet o yerde yatdı beyhoş

Öfke ve heybetinden hayrete düştü.
Bir müddet o yerde baygın yattı.

Yine ¡a…lı gelip başa uyandı
Velµ fehm etdi ne renge boyandı

Yine aklı başına gelip uyandı. Ancak
hangi renge boyandığını anladı.

Gözün açdı ba…ıp e†rafa ey yâr
Kenârında görür ba√r-i ¡a@µm var

Ey yar! Gözünü açtı; etrafa bakıp,
etrafında büyük bir denizin olduğunu görür.

Tek ü tenhâ dil-i «ûn-bârdan özge
Kimesne yo…durur diyârdan özge

Tek ve yalnız başına, kan saçan
gönlünden başka yabancı ülkede
kimse yoktur.

2610 ¢u§ûrun bildi dedi √ayf ü eyvâh
Ki ben etdim bu işi bana §ad âh

Kusurunu anlayarak bana yazık ve
eyvah; bu işi ben ettim bana yüz ah!
Dedi.

Döküp eşk-i nedâmet oldu giryân
Eder nâr-ı ta√assür sµne büryân

Pişmanlık gözyaşları döküp ağladı.
Hasret ateşi göğsünü büryan yaptı.

Olup …â™im eder geşt ü gü≠ârı
Gü≠ârında ederdi yine zârı

Sürekli gezip tozardı. Dolaşırken
yine ağlayıp dururdu.

Der idi n’oliserdir bunda √âlim
Niye müncer ola hâl-i melâlim

Burada halim ne olacak? Hüzünlü
halim niye sürüklenip dursun? Derdi.

Gezerken zâhir oldu bir kenµsâ
Dedi icrâ olur âyµn-i ¡µsâ

Gezerken bir kilise göründü. İsa
ayini yerine getirilir, dedi.

2615 Olur elbette âdem varayım ben
Bu dil derdine çâre arayım ben

Elbette adam olur ben varayım bu
gönül derdine çare arayayım.

Hem-ân-dem sür¡at ile deyre geldi
¡Acâyib bir mekândır seyre geldi

Hemen o anda hızlıca kiliseye geldi. O Acayip mekânı, seyre çıktı.

Olurken deyriñ e†râfında ≠âhib
Çı…a geldi …apıdan …arşı râhib

Kilisenin etrafında giderken, rahip
karşı kapıdan çıka geldi.
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Ba…ıp râ¡µye râhib dedi serser
Niçin etdiñ bu deñli cürmü ek&er

Rahip çobana bakıp, serseri niçin
be denli çok suç işledin, dedi.

¢ul olan şâhıla da¡vâ eder mi
Sinek ¡An…â ile ¢âf’a gider mi

Kul olan şahla iddiaya girer mi?
Sinek Anka kuşu ile Kaf dağına gider mi?

2620 Eder mi …a†re ba√r ile müsâvât
Dirµπâ kendiñe etdiñ isâ™et

Damla denizle ile denk olur mu?
Yazık! Kendine kötülük ettin.

Ne diyem saña şaş…ın der-bedersin
Ne işiñ var erenlerle n’edersin

Sana ne diyeyim? Şaşkın bir serserisin. Erenlerle ne işin var ne edersin?

Niçin †a¡n edesin …u†b-ı zemâna
Sezâdır saña uπradıñ ziyâna

Zamanın ermişlerinin başına niçin
söversin? Ziyana uğradın, sana layıktır.

Bu sözü râ¡µ râhibden işitdi
‰utup dâmânını efπân etdi

Çoban bu sözü rahipten duydu; eteğini tutup, ıstırapla inledi.

Dedi √âlimden âgâhsın …ıl imdâd
Şikeste beste göñlüm eylegil şâd

Halimi biliyorsun yardım et; kırılmış
bağlı gönlümü sevinçle doldur, dedi.

2625 Serâsµme gezer mûr-ı √a…µrem
Süleymân’ım kerem …ıl ki fa…µrem

Sersem gezen değersiz bir karıncayım. Ey Süleyman’ım! Fakirim,
ihsan et.

Meded …ıl lu†fıla yâpış elime
Erişdir yine beni menzilime

Yardım et! Lütufla elime yapış. Beni
tekrar evime eriştir.

Dedi râhib bu imdâdı ol eyler
Ki sul†ân işini §anma …ul eyler

Rahip, bu yardımı o yapar; sultanın
işini kulun yapabileceğini sanma,
dedi.

¢uluñ işi müdâm ¡i§yân ü kemdir
Cömerddir er işi lu†f ü himemdir

Kulun işi sürekli isyan ve kötülüktür. Er cömerttir, işi lütuf ve emek
vermektir.

Er işin her kişiler edebilmez
Ki yek-sâle †arµ…i gidebilmez

Her kişi erin işini yapa bilemez ki
bir yıllık yolu gide bilemez.

2630 Gelir bir kerre yılda πam yeme sen
Dilek edem getire yine a√sen

Gam yılda bir kere gelir, sen yeme.
İstekte bulunayım tekrar daha iyisini getirsin.

Velµ …alma… gerek bu yıl bu yerde
Gelir ol va…te dek bu câya pµr de

Ancak bu yıl bu yerde kalmak gerek.
Pir de o zamana kadar bu yere gelir.
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Murâda erişesin def¡-i πam …ıl
Kerem «ˇânı ile kesb-i ni¡am …ıl

Gamı yok et, isteğine erişesin. Cömertlik sofrasıyla nimetleri edin.

‰uruş bir sâl et bu câda «idmet
Erenlerden erişe tâ ki himmet

Bir yıl burada uğraşıp, erenlerden
yardım ulaşıncaya dek hizmet et.

¢abûl eyledi râ¡µ cân ü dilden
Ederdi «idmetin geldikçe elden

Çoban can ve gönülden kabul etti.
Elden geldikçe hizmetini yapardı.

2635 Tamâm oldu çü ol sâliñ √isâbı
Gelir cem pâye bâb-ı intisâbı

O yılın hesabı tamamlandığı için
şah bağlılık kapısı için ayağa geldi

Gelir ruhbân ü râ¡µ yâre …arşı
Cenâb-ı √a≥ret-i «ünkâra …arşı

Rahipler ve çorban yara, hünkâr
hazretlerinin karşısına gelir.

Yüz urdular ikisi «âk-pâye
Müşerref oldular √âcet-revâya

İkisi ayağının toprağına yüz sürdüler. İhtiyacı görene şeref kazandılar.

Getirdi √ücre-i cismine cânı
Güneşle ≠erre …ıldı i…tirânı

Cisminin hücresine canı getirdi.
Güneş ile zerre yakınlaştı.

Süleymân oldu §an-ı mûra müsâfir
Mu√abbet oldu bu e&nâda vâfir

Süleyman karıncanın şöhretine misafir oldu. Bu esnada çok muhabbet
oldu.

2640 Ayâπa geldi râhib dedi şâhım
Ki sensin her bir a√vâlde penâhım

Rahip ayağa kalkıp şahım, her bir durumda sığınılacak yerim sensin, dedi.

Der ¡afvıña çün …ıldım da«µlek
Bu cânı eylerim ben ya¡nµ dµlek

Affın için sana sığındığım gibi, ben
bu canı arzu eylerim, der.

Da«µlek ey himem-ba«şâ-yi âdem
Da«µlek ey ni¡am-ba«şâ-yi ¡âlem

Ey insanlara tesir veren! Sana sığınırım. Ey âleme nimetler bağışlayan! Sana sığınırım.

¢uluñ ¡i§yânı şâhım gerçi ço…dur
¢atında ba√r-ı lu†fuñ §anki yo…dur

Şahım! Her ne kadar kulun isyanı
çoksa da, sanki senin katında lütuf
denizi yoktur.

Bilirsin bendeniñ işi «a†âdır
Velµ kâr-ı şehen-şehler ¡a†âdır

Bilirsin, kulun işi hatadır. Ancak
şahlar şahının işi bağışlamaktır.

2645 Erenler işi kâm-ba«şlı…dır
Yamân edenlere hem ya«şlı…dır
N’ola bu râ¡µye gel lu†fuñ işle
¢u§ûrun mücrimiñ ra√m et baπışla

Erenlerin işi herkesin isteğini yerine getirmektir. Kötülük edenlere de
iyiliktir.
Bu çobana lütfunu işlesen ne olur?
Suçlunun kusurunu merhamet edip
bağışla.
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Ne kim emr edesin fermân seniñdir
Mücâzât ü eger i√sân seniñdir

Her ne buyurursan; cezalandırma
veya ihsan ferman senindir.

Buyurdu gerçi kim bisyâr melûlüm
Ne kim dµlek eder iseñ …abûlüm

Her ne kadar üzüntülü olsam da, her
ne istersen kabulümdür, buyurdu.

Velµkin niyyetim Beytü’l-◊aram’dır
‰avâf-ı «âk-i pâk-i mu√teremdir

Ancak niyetim, Kâbe’dir; saygıdeğer kutsal toprağı tavaf etmektir.

2650 Bu râ¡µ gözlesin bu yerde bir dem
Edem ¡avdetde pes irsâl-i âdem
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Bu çoban bir zaman burada gözlesin. Geri döndükten sonra adam
göndereyim.

Aña teslµm ediben eyle isbâl
Yazı…lar beklemişdir bunda bir sâl

Ona teslim ederek gönder. Burada
bir yıl beklemiştir, yazıktır.

Dedi râhib ol âdem eyle âsân
Kerem …ıl bir teberrük eyle i√sân

Rahip, o adamın işini kolaylaştır; bir
uğurlu ihsan eyleyip, kerem kıl, dedi.

¢amusun eyledi ma…bûl-ı himmet
Eder tevdµ¡ ile râha ¡azµmet

Bütün gayretleri kabul etti. Vedalaşarak yola çıktı.

Erişdi gördü ol cây-i la†µfi
Ziyâret eyledi Beyt-i Şerµf’i

Erişti o güzel yeri gördü. Kâbe’yi
ziyaret etti.

2655 Namâz-ı @uhru anda …ıldı µfâ
Pes etti Ye&rib ¡azmin nûr-ı e§fâ

Öğlen namazını orada kıldı. Sonra
parlak nur Medine’ye doğru yola
çıktı.

Çü oldu cedd-i pâkin dâ«ı zâ™ir
‰avâf etdi ne kim var cây-i sâ™ir

Mübarek atalarını da ziyaret ettiği
gibi başka her ne yer varsa tavaf etti.

Edâ etdi §alât-ı ¡a§rı ol-≠ât
Eder tev√µd-i is…â†ü’l-i≥âfât

O zat ikindi namazını kıldı. İskat-ı
İzafat tevhidini yerine getirir.

Ba…µ¡a geldi etdi ço… du¡âlar
O câdan da«ı √a≥ret neh≥at eyler

Baki mezarlığına geldi çok dualar
etti. Hazret o yerden de yola çıkar.

~uluca ¢araöyük’e çü erdi
Erenlerden birini anda gördü

Suluca Karaöyük’e erdiği zaman,
erenlerden birini orada gördü.

2660 Çı…ardı ol arada câmesini
Ki ol pµrâhen ¡anber-şâmesini

Orada elbisesini, o anber kokan
gömleğini, çıkardı.

Verir aña erenler pâdişâhı
Dedi olπıl Fireng-istân’a râhµ

Erenlerin şahı ona verir. Avrupa’ya
doğru yola çık, dedi.

Edesin râhibe teslµm-i câme
Selâm et bizden erişdir merâme

Rahibe elbiseyi teslim edesin. Bizden selam söyle, meramızı eriştir.
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Saña bir kimseyi ol ede terfµ…
Getirsin eyleye Allâh tevfµ…

Sana bir kimseyi arkadaş olarak
versin. Getirsin, Allah uygun hale
getirsin.

Payâmlı vâdµsine …ûy gü≠er …ıl
Yürü ol cânibi seyr et na@ar …ıl

Payamlı vadisinde köyü gez; yürü o
tarafı seyredip, bak.

2665 ¢abûl edip o ≠ât oldu revâni
Ediben emrini ta¡vµ≠-i cânı
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O zat kabul edip gitti. Emrini yerine
getirerek canı için muska taktı.

Giderken geldi ol câne «u†ûri
Dedi câme verir …albe fütûri

Giderken o canın hatırına geldi. Elbise kalbe bıkkınlık verir dedi.

Vesa«dan eyleyeyim n’ola ben pâk
Ki i¡†âsında a§la olmaya bâk

Ben pislikten temizleneyim ne olacak? Ki onun verilmesinde asla sakınca olmasın.

Bu fikr ile gelip bir âb-ı cûya
Eder şüste §u …oyup müşk-bûya

Bu düşünce ile bir akarsuya gelip,
misk kokulu elbiseye su koyarak yıkar.

Uz ¡a…lı ile gûyâ …ıldı †athµr
Eder pes câme dâne leff ü temhµr

Sanki usta aklıyla temizledi. Sonra
elbiseyi bir bohça haline getirip
mühürler.

2670 Düşüp râha Fireng-istân’a geldi
Hemân †oπruca ol ruhbâna geldi

Yola düşüp Avrupa’ya geldi. Hemen
doğruca o rahiplere geldi.

Eder nezdinde anıñ va≥¡-ı câme
Müşerref …ıldı ruhbânı selâme

Onun katında elbiseyi yere koyar.
Rahipleri selamla şereflendirdi.

Selâm aldı gelip râhib ayâπa
Ki verdi âb-ı i†fâ dilde dâπa

Rahip ayağa kalkıp selamı aldı ki gönüldeki yaraya söndürme suyu verdi.

¢odu başın dedi cândan ¡aleyke
Dönüben etdi istifsâr o peyke

Başını koyup candan senin üzerine
olsun! Dedi. Dönerek o haberciyi
soruşturdu.

Niçin getirmediñ √âliyle …ardaş
Edeydiñ bize µ§âl pür-vesa« kâş

Kardaş! Niçin olduğu gibi getirmedin? Keşke bize kirle dolu şekilde
teslim etseydin.

2675 ¢atı müştâ… idim ol bûy-i †µbe
Marµ≥-i dil erişmedi †abµbe

O güzel kokuyu aşırı göresim vardı.
Gönül hastası doktora erişmedi.

Na-çâre böyledir …ısmet ezelden
Ki ¡âşı…lar çeke √asret güzelden

Çaresizlik, kısmet ezelden böyledir ki
âşıklar güzellerin hasretini çekerler.

Pes ol râ¡µ-yi ol ehl-i diyânet
Dedi bu cân saña oldu emânet

Ondan sonra o dindarların o çobanı, bu can sana emanet oldu, dedi.
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Pes ol er …ıldı râhible vedâ¡ı
Revâne oldular birlikde râ¡µ

Sonra o er rahiple vedalaştı. Çobanla birlikte gittiler.

Payâmlı vâdisine çünkü erdi
Şobânı ol arada §alı verdi

Payamlı vadisine erdiğinde çobanı
orada salıverdi.

77a 2680 O yerde kim mu…addem ol bayıldı
Yine anda gözün açdı ayıldı

O ilk önce o yerde bayıldı. Tekrar
orada gözünü açtı, ayıldı.

Dedi yâ Rab bu ne √âldir ne seyrân
¡Aceb rü™yâ mı bu iş etdi √ayrân

Ey Rabbim! Bu ne hal bu ne seyrandır; bu iş acaba düş mü? Hayrete düşürdü.

Görür aπnâm da«ı yanında †urur
Mehâlikden ke’l-evvel yine …orur

Koyunların da yanında durduğunu
görür. Tehlikelerden önceki gibi korur.

Tezayüd eyledi √ayretde πar…ı
Edebilmez idi temyµz ü far…ı

Şaşkınlığı oldukça arttı. Farkı ve
ayrımı yapamıyordu.

Çü fikri ba√rine müstaπri… oldu
Bu √âl içre iken …ardaşı geldi

Düşünce denizine daldığı için, bu
haldeyken kardeşi geldi.

2685 Dedi hây ne edersin @ulm ü sa«ti
¢oyunlar ¡avdetiniñ geldi va…ti

Hay! Ne diye eziyet ve sıkıntı yaparsın? Koyunların dönüş vakti geldi.

Yo…uşdur öñü anca eriserdir
Edenler fehmi behre görüserdir

Önü yokuştur anca yetişecektir. Anlayanlar kısmeti görecektir.

Buları sen niçin fikr eylemezsin
Cevâbım ver ne için söylemezsin

Sen bunları niçin düşünmezsin. Cevabımı ver niçin söylemezsin.

İşidip râ¡µ dökdü eşk-i dµde
Dedi oldu baña bir √âl bedµde

Çoban işitip gözyaşı döktü. Meydandadır, bana bir hal oldu, dedi.

Gelirdi bunda bir merd-i @arµfµ
Alırdım lâπa ol ≠ât-ı şerµfi

Zarif bir adam buraya gelirdi. O
şerefli zatı şakaya alırdım.

2690 Meger bir gün …atı rencµde olmuş
Da«ı fehm etmedim ki çille †olmuş

Meğer bir gün çok rencide olmuş.
Çilenin dolduğunu da anlamadım.

Ben evvel ¡âdetim derpµş …ıldım
O dem etdi beni bilmem ki n’oldum

Ben önceki âdetimi aklımdan geçirdim. O an bana ne olduğunu bilmediğim şeyler etti.

Fireng-istân’da oldum şöyle tenhâ
Saña diñle edem ben √âl-i inhâ

Batılı memleketlerde böyle tek başıma kaldım. Dinle, ben sana o durumları anlatayım.
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Edip «idmet tamâm ruhbâne bir sâl
Beni bir yıl §oñunda …ıldı irsâl

Papazlara tam bir yıl hizmet ettim.
Bir yılın sonunda beni gönderdi.

Dedi …ardaş ne söz bu söyle n’olduñ
»ayâle uπrayıp ma§rû¡ mu olduñ

Kardaş! Bu ne söz, söyle ne oldun?
Hayale uğrayıp, sara hastası mı oldun? Dedi.

2695 ~abâ√dan sen bu aπnâmı alıpsın
Ki geldim bunda sen √âlâ olupsun

77b
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Sen bu koyunları sabahtan aldın ki
geldim sen hala buradasın.

Fireng-istân’a bir günde kesâne
Ki yol yo…dur deme bunu fesâne

Batılı memleketlere bir günde insana uygun yol yoktur. Bunu deme
efsanedir.

O râ¡µ bildi √âli †ınmadı hµç
O dem aπnâmını ol …ıldı der-pµç

O çoban durumunu hiç tınlamadığını
anladı. O an o koyunlarını topladı.

Gelip pes «ânesine †aldı fikre
Gece gündüz olur meşπûl-i ≠ikre

Sonrasında evine gelip düşünceye
daldı. Gece gündüz zikirle meşgul
olur.

Göñülde lâ-cerem câ …ıldı √ibbi
Olur ol √a≥retiñ §âdı… mu√ibbi

Şüphesiz, gönlünde sevgi yer edinir.
O hazretin sadık dostu olur.

2700 Nihâyet geldi ol râ¡µ √u≥ûra
Erişdi bu √u≥ûr içre sürûra

O çoban sonunda huzura geldi. Bu
huzur içinde mutluluğa erişti.

Sürûr-i bâ…µ olsa saña lâzım
Erenler meclisine ol mülâzım

Sana sonsuz sevinç lazım olsa,
erenler meclisine bağlanıp kal.

Erenlerdir «arâbe cisme mi¡mâr
Özüñ teslµm …ıl kim ede i¡mâr

Harabe cisme mimar, erenlerdir.
Kendini teslim et ki imar etsin.

Bu câda buldu …ı§§a √üsn-i encâm
~alât et vereler nez¡inde bir câm

Hikâye bu yerde güzel son buldu.
Dua et, sen can çekişirken bir kadeh versinler.

İ@hâr Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Câme-i ∏aybµ-râ Be-¢adıncı… Ana
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Gayb Aleminden Elbiseyi Kadıncık Ana’ya
Görünür Kılması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey mu†rib yine bir naπme-sâz ol
Terennüm-kerde-i na…d-ı ◊icâz ol
2705 Bizi beyhoş …ıl bir «ûb sesle
Edesin vâle √a……ânµ nefesle

Ey çalgıcı! Gel yine bir şarkı söyle.
Hicaz nakdinden şarkılar söyle.
Bizi bir güzel sesle baygın kıl. Hak
ve adalete uygun nefesle inletesin.
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¢atı √ayret-zede mest üzre mest et
Bu varlı… câmın ¡ış… ile şikest et

Aşırı hayrete düşmüş olanları mest
üstüne mest et. Bu varlık kadehini
aşk ile kır.

Bu ba†ın cismi i«râc et kem eyle
»alâ§ et cismden ya¡nµ cem eyle

Bu gizli cismi dışarı çıkar azalt.
Maddeden kurtar yani çoğalt.

Ki ecsâm ¡âleminde iş güç oldu
O ≠ât va√deti cünbiş nic’oldu

Cisimler âleminde iş zorlaştı. O zatın tekliği titreme ile çok oldu.

Bıra…maz şeş-cihet mâni¡dir ¡azme
Erilmez √ayf ola Lâhûtµ bezme

Altı taraf (dünya) gitmeye engeldir,
bırakmaz. Yazık! İlahi meclise ulaşılmaz.

2710 ¢ız oπlan mülk ü mâl her bir †arafdan Kız, oğlan, mal ve mülk her bir tarafBizi ma√rûm …ıldı ol şerefden
tan, bizi o şereften mahrum bıraktı.
Nedir söyle bunuñ sen çâresini
Yazı… bµ-çâredir §ar yaresini

Sen bunun çaresinin ne olduğunu
söyle. Yazık! Çaresizdir, yarasını sar.

Dedi …almaya varlı… dilde ≠erre
Kese tâ cismiñi yo…lu…da erre

Testere cismini yoklukta kesinceye
dek gönülde zerre varlık kalmasın,
dedi.

Yürü ol dünyada gûyâ ki emvât
◊ayât ma¡nµye ver …uvvet-i i&bât

Yürü, o dünyada ölüler gibi, mana
âlemine sağlamlık kuvveti ver.

Edenler varını ol vare teslµm
¢adıncı… Ana’dan eyleye ta¡lµm

Varını o mevcuda teslim edenler,
Kadıncık Ana’dan ders alsınlar.

2715 Nice gitdi işit yo…luk izinde
Ki dünyâ …almadı √abbe gözünde

78a

Yokluğun izinde ne kadar çok gittiğini işit. Ki gözünde dünyadan tane
kalmadı.

Atasından aña ermişdi ço… mal
Erenler idi lµkin «â§ âmâl

Ona atasından çok mal kalmıştı.
Ancak iyi emelleri olan erenlerdi.

Cenâb-ı pµriñ ol √abb-ı rehine
¢amusun §arf edip verdi rehµne

Pir hazretlerinin o yolunun tanesine hepsini harcayıp rehine verdi.

‰arµ…-i fa…iri …ıldı i«tiyâre
Neler kesb etdi ba… ol ba«tiyâre

Yoksulluk yolunu seçen onun neler
kazandığına bak.

Çü dünyâda e&er …omadı a§lâ
Heme §arf etdi fa§len ba¡de fa§lâ

Dünyada hiç eser bırakmadığı gibi
parça parça hepsini harcadı.

2720 Gelen mihmâne etmiş idi ma§rûf
Gelirdi √a≥ret için …avm-i ma¡rûf

Gelen misafirlere harcamıştı. Hazret için tanınmış kavimler gelirdi.
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Yine bir gün »orâsân erlerinden
Müsâfir geldi «ul…-bihterlerinden

Yine bir gün Horasan erenlerinin en
güzel huylularından misafirler geldi.

Görüp İdrµs »ˇâce bi’t-tamâmı
Gelip …arşı eder «oş i√tirâmı

İdris Hoca tamamını görüp, karşılayarak güzel hürmet eder.

Getirdi √ücresine …ıldı i¡zâz
O dem teşrµf eder pµr-i ser-efrâz

Odasına getirdi yüceltti. O zaman
benzerlerinden üstün olan pir teşrif
eder.

Erenler cümle geldi pâye düşdü
Ne pâdır devlet-i Dârâ’ya düşdü

Erenlerin hepsi geldi ayağa düştü.
Ayak değil, Dara’nın devletine düştü.

2725 »orâsân erleriniñ iştiyâ…ın
Ederler ¡ar≥-ı sûz u i√tirâkın
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Horasan erenlerinin özlemini, yanıp tutuşmalarını arz ederler.

Du¡â-yı «ayr-ı gül-bâng eyledi pµr
Cevâbın hem selâmıñ …ıldı tekrµr

Pir gülbank ile hayır duası etti. Hem
cevabını hem de selamını tekrarladı.

Dedi İsmâ¡µl’e pes anda √ünkâr
Yürü var «ânemize ey nµkû-kâr

Hünkâr sonuçta İsmail’e ey iyi işler
yapan! Yürü evimize var, dedi.

Ne ise mâ-√a≥ar al gel me™âkil
Ki bu …ardaşlara lo…ma getirgil

Yenilecek şeylerden hazırda her ne
varsa al gel. Bu kardeşlere lokma
getir.

Gelip İsmâ¡µl etdi da……-ı bâbı
Beyân etdi o dem emr-i cenâbı

İsmail gelip kapıya vurdu. O zaman
hazretin emrini açıkladı.

2730 ¢adıncı… gördü nu†…u nâmesini
Çı…ardı me™âkil için câmesini

Kadıncık mektubun sözlerini gördü.
Yiyecekler için elbisesini çıkardı.

Dedi bu câmeyi …ardaş verdim
Çü ben sitrem için tennûre girdim

Kardaş! bu elbiseyi verdim. Ben
örtünmek için bu geniş eteğin içine
girdim, dedi.

Erenler nu†…u yerin bula …ardaş
Fedâ olsun yolunda cânla baş

Kardaş! Erenlerin sözü yerini bulsun. Canla baş yolunda feda olsun.

N’edem ben câmeyi kim câme oldur
Ki √âfı@ cân ile ecsâme oldur

Ben elbiseyi ne yapayım, elbise odur
ki can ve cisimleri koruyan odur.

Degil câme fedâ etdim bu cânı
Bahâsı ile √â≥ır eyle nânı

Elbise değil bu canı feda ettim.
Karşılığına denk gelen para ile ekmek hazırla.

2735 Pes andan girdi tennûre ¢adıncı…
Ki perde eyledi nûra ¢adıncı…

Ondan sonra Kadıncık ışığa perde
olsun diye, tennura girdi.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

78b

~oyundu varlıπından mi&l-i câme
Girer «âke erer kenz-i merâme

Elbise gibi varlığından soyundu. Toprağa girer maksat hazinesine erer.

Pes aldı ~arı İsmâ¡µl libâsı
Ne ise a«≠ …ıldı mu…te≥âsı

Sonra, Sarı İsmail elbiseyi aldı. Gereği ne ise kabul etti.

Erenlere o dem süfre getirdi
Ki yerli yerine «idmet yetirdi

Erenlere o an sofra getirdi. Yerli yerinde hizmetini ulaştırdı.

Tenâvül eylediler çünkü mihmân
Du¡â olup dediler şükr-i Ra√mân

Misafirler yiyip içtikleri için, dua
edip Rahman olan Allah’a şükürler
olsun, dediler.

2740 ¢adıncı… lo…madan §oñra müdâmµ
»oş âmed eyler ol bi’s-setr tâmı

Kadıncık bütünüyle örtünerek, yemekten sonra sürekli, hoş geldiniz
derdi.

Bu kez gelmedi fevt oldu bu ¡âdet
Buyurdu olzamân pµr-i sa¡âdet

Bu kez gelmedi bu adet öldü. O zaman mutluluğun piri buyurdu.

Ne oldu ilügüm ¢adıncı… için
»oş âmed …ılmadı mihmâne niçin

Sultanım Kadıncık’a ne oldu? Niçin misafire hoş geldin demedi?

Yürü ¢adıncıπ’a de eylesin gûş
Gelip …ılsın müsâfir göñlünü «oş

Yürü Kadıncık’a de dinlesin; gelip
misafirin gönlünü hoş kılsın.

Gelip İsmâ¡µl ol emr ile bâba
Dedi er nu†…unu ¡iffet-me™âba

İsmail o emirle kapıya gelip, erin
sözlerini, o namusun barındığı yere
söyledi.

2745 Dedi bilmez mi bu ¡uryân vücûdu
Cihânı …ılmışdır ¡ilm ü cûdu

İlim ve adaleti cihanı kaplamıştır,
bu çıplak vücudu bilmez mi? Dedi.

Erenlere benim √âlim beyândır
Bilir anlar eger gizli ¡ayândr

Erenlere benim halim söylenmiştir.
Onlar bilir, gizli olan onlara açıktır.

Dönüp İsmâ¡µl etdi √âli i¡lâm
Ne …ıldı diñle ol dem pµr-i İslâm

İsmail dönüp durumu anlattı. O zaman İslam’ın pirinin ne yaptığını
dinle.

Olurdu bir dolab anda …adµmµ
Çü bismillâh deyip ◊a……’ıñ nedµmi

Onda eski bir dolap vardı. Allah’ın
yakın dostu, bismillah deyip…

Elin §undu aña ol pâk-†ıynet
Çı…ardı bûπ-çeyi kim bûy-i cennet

O temiz yaradılışlı elini ona sundu;
cennet kokulu bir bohça çıkardı.

2750 Mu¡a††ar …ıldı bezmi ki İrem’dir
¡A†âyâ-ba«ş-ı sul†ân-ı keremdir

Meclisi güzel koku ile İrem’e dönüştürdü. Hediyeler veren kerem
sahibi sultandır.
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Buyurdu ver ¢adıncı… giysin imdi
Gelip mihmânı √âlin §ora şimdi

Ver, Kadıncık şimdi giysin; gelip
hemen misafirin halini sorsun.

Alıp getirdi çün İsmâ¡µl anı
Giyip eyledi resm-i mµzbânı

İsmail alıp onu getirdiği için, giyip
konuk ağırlama geleneğini yerine
getirdi.

Ki göz görmüş degildir câme-i pâk
Dimâπı devrden eyler ¡ı†ır-nâk

Beyni döndüren o güzel kokulu parlak elbiseyi göz görmüş değildir.

Degildir çün tamâm va§fı …âbil
Olamaz aña hµç câme mu…âbil

Bütün vasıfları kabul edilen olmadığı
için, ona karşılık elbise hiç olamaz.

79a 2755 Buyurdu √a≥ret-i pµr-i mükerrem
¢adıncı… √a≥ret-i Allâh’dır ekrem
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Kerem sahibi pir hazretleri Kadıncık’a, Allah en cömert olandır, buyurdu.

Beri gel kim »udâ’nıñ lu†fudur bol
Bu …udret ba«şişin al ol aña …ul

Beri gel ki bu Allah’ın lütfudur. O
ona kul olan bu kudret hediyesini al.

Elin seccâde zµrinden çı…ardı
Ki bir keff zer verir cümle ba…ardı

Elini seccadenin altından çıkardı.
Bir avuç altın verir, hepsi bakardı

¢adıncı… «arc …ıl da«ı ol âgâh
Olursa √âcetiñ altına her gâh

Kadıncık haberin olsun, her ne zaman altına ihtiyacın olursa harca.

Ki bu seccâdeye gel i…ti≥âda
Olur √âcâtıña kâfµ …a≥âda

İhtiyaç olduğunda bu seccadeye gel.
İhtiyacını karşılayacak kadar yeterli
miktar önceden olur.

2760 »udâ râhında …ıldıñ be≠l-i ma…dûr
Mekârihden seni ◊a… eylesin dûr

Allah yolunda Allah’ın takdiri gereği cömertçe harcadın. Hak seni
mekruh şeylerden uzak tutsun.

Ki bu himmetiñe §ad âferµni
»udâ tevfµ…iniñ sen ol …arµni

Bu gayretine yüz aferin. Allah’ın
yardımına sen yakın ol.

Öñüñden §oñuñ artı… ola her bâr
Bu dünyâ na…§ı ile çekme sen bâr

Başından sonuna kadar her defasında daha fazla artsın; sen bu dünya eksikliği ile yük çekme.

Ola altın olu… cârµ hemµşe
Velµ †utma… öñün olmaya pµşe

Altın daima oluk gibi aksın. Fakat
önünü tutmak adet olmasın.

‰utar iseñ öñün √ır§la niyete
Yedirirsin ¢adıncı… anı iste

Hırsla önünü tutmayı niyet edersen,
Kadıncık, onu istediğine yedirirsin.

2765 Edip aña du¡â-yı «ayr vâfir
Dediler Allâh Allâh hep müsâfir

Bütün misafirler, ona çokça hayır
duası edip, Allah Allah, dediler.
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Du¡â vü himmeti aldı ¢adıncı…
Dönüp yine eve geldi ¢adıncı…

Kadıncık, dua ve manevi desteği
aldı; dönüp yine eve geldi.

Müsâfirler de aldı i≠n-i şâhı
O demde eylediler rev be-râhı

Misafirler de şahın iznini aldı. O
anda yola çıktılar.

Bulupdur …ı§§amız «atm-i berâtı
Mu√ammed Mu§†afâ’ya …ıl §alâtı

Hikâyemiz son bulmuştur. Muhammed Mustafa’ya dua et.

Nefes Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-¢adıncı… Ana ve
ªuhûr Kerden-i Evlâd-ı Û
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Kadıncık Ana’yı Üflemesi ve Onun Çocuğunun Olması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey dil eyle tezyµn cihânı
¡Ayân et §ûret-i kenz-i nihânı
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2770 Ne §ûret her §uverden ola fâ™i…
Buluna §ûrete sµret mu†âbı…

Suret değil, her biçimden üstün olsun. İçi dışına uygun bulunsun.

Bu §ûret §ûret-i mevlâ buyurdu
~ıfatdır dedi ma…§ûdu †uyurdu

Bu suret Mevla’nın sureti buyurdu.
Sıfattır dedi, maksadı duyurdu.

Mu†âbı… olmaya sµret eger kim
Bahâyim oldu ma¡nµde meger kim

Eğer içi uygun olmazsa, meğerki
anlamda canavar olur.

Mu†âbı… olmadıysa sµrete ba«
O…u yevme yefirrul mer™u min e«367

Uygun olmadıysa, içe bak, İşte o
gün kişi kaçar kardeşinden, ayetini
oku.

Bu ta†bµ…e erişen oldu vâri&
◊ikem tu«mun ol oldu ar≥a √âri&

Bu uygulamaya erişen mirasçı oldu.
O hikmet tohumunu tarlaya eken
oldu.

2775 Velµ her dâmeni ter vâri& olmaz
Çü ¢âf’a ermeyen ¡An…â’yı bulmaz
Mu√ammed mesleğinde oldu âli
O…u küllü ta…µ’yi †uy me™âli368

367
368

Ey gönül! Gel cihanı süsle; gizli
hazinelerin suretini ortaya koy.

Bkz. İktibaslar, Nu: 18.
Bkz. İktibaslar, Nu: 19.

Ancak her eteği bulaşık mirasçı
olmaz. Çünkü Kaf dağına ermeyen
Anka kuşunu bulamaz.
Akrabaları Muhammed’in yolunda
oldu, Haramdan sakınanların hepsi akrabamdır’ı oku, mealini duy.
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Ta…µ’dir ehl-i beyti Mu§†afâ’nıñ
¿emerdir a§lı na«l-i i…tifânıñ

Mustafa’nın yakın akrabaları dine
bağlı olanlardır. Kanaat fidanının
aslı meyvedir.

Ta…µ’niñ ¡aksi olsa âli veylâ
Olur hem ¡aks-i âl imlâda çün lâ

Akrabaları taki’nin tersi olursa,
imlada da âl’in tersi lâ olduğu için
yazık olur.

Yürü sa¡y eyle kesb et √âl-i Âdem
Hebâ etme özüñ ey âl-i Âdem

Yürü çalış, Âdem’in halini edin. Ey
âdemoğlu kendini heba etme.

2780 Gerek ede puser babaya †â¡at
Mu«âlif olmaya oldu…ça †â…at
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Çocuğun babaya itaat etmesi gerekir. Gücü yettiğince zıt olmasın.

İ†â¡atle ¢adıncı… erdi nesle
Erenlerden himem-i «ayr-nefesle

Kadıncık itaat ve erenlerden hayırlı
nefes gayretiyle nesle erdi.

İ†â¡at eyle sen de olma bâπµ
Ne gûnâ oldu …ı§§a †ut …ulaπı

Sen de itaat et, asi olma. Kıssanın
ne şekilde olduğuna kulak ver.

Cenâb-ı pµr ol µzid-perestµ
¢açan kim alır idi âb-desti

O Allaha ibadet eden pir hazretleri
ne zaman abdest alsa…

Şifâ niyyetine ¢adıncı… anı
Edip nûş eyler idi …ut-ı cânı

Kadıncık onu şifa niyetine içip, canın gıdası yapardı.

2785 Yine bir gün alır iken vu≥û¡u
‰amıp enfµ demi renk etdi §uyu

Yine bir gün abdest alırken kanayan burnu damlayıp suyun rengini
değiştirdi.

Buyurdu va≥¡ …ıl câ-yi «afâda
Ki olmaya …adem anda nihâde

Üzerine basılmaması için onu gizli
yere koymasını buyurdu.

¢adıncı… eyledi tedbµr bâ-hûş
Dedi niçin bu âbı etmeyim nûş

Kadıncık akıllıca bir tedbir aldı. Bu
suyu niçin içmeyeyim? Dedi.

Ezelden ¡âdet oldu baña bu iş
Göñüldür cây-ı ma«fµ …ılma teşvµş

Bana bu iş ezelden beri adet oldu.
Gönüldür, gizli yeri karıştırma.

Tecerru¡ eyledi ol âbı bµ-kem
Sedµdetü’l-¡a…µde dµni mu√kem

Dini sağlam itikadı doğru olan, o
suyu eksiksiz yudum yudum içti.

2790 ¢adıncı… …ıldı çün bu işe cür™et
◊u≥ûr-ı √a≥rete pes etdi sür¡at

Kadıncık bu işi yapmaya cesaret ettiği için, hazretin huzuruna hızlıca
geldi.

¢adıncı… √âli ma¡lûm oldu pµre
Buyurdu ol dil-i pâk ≥amµre

Kadıncık’ın hali pire malum oldu.
O gönlü temiz kişiye buyurdu.
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¢adıncı… nûş …ıldın mı bu âbı
Vere ◊a… saña ecr-i bµ-√isâbı

Kadıncık! Bu suyu içtin mi? Allah
sana sınırsız mükâfat versin.

Dedi ne olmaya ma¡lûm ¡azµze
Velµ dökmek …atı güç geldi bize

Aziz olana ne malum olmaz? Ancak
dökmek bize çok zor geldi, dedi.

Bu dilden özge ba§madı… aña pây
Erenler bulamadım «âlµ bir cây

Bu gönülden başka ona ayak basmadık. Erenler, boş bir yer bulamadım.

2795 Buyurdu ol yüzü envâr-ı mı§bâ√
¢adıncı… eylesin Allâh ı§lâ√

O yüzü çıra ışığı gibi olan, Kadıncık Allah ıslah etsin, buyurdu.

Ki bizden umduπuñ nesne verildi
~afâ himmet na@ar cümle görüldü

Bizden umduğun şey verildi. Safa,
gayret, nazar hepsi görüldü.

Tamâm erdiñ erenlerden na§µbine
Çü olduñ pâk-a«lâkı kesµbe

Tamam, temiz ahlakı kazandığın
için, erenlerden nasibine erdin.

¢adıncı… bil gele senden üç evlâd
Ki yurt oπlumuz ola anlar ol şâd

Kadıncık! Bil ki senden üç evlat
doğacak. Onlar yurdumuzun oğlu
olacak, neşeli ol.

Bu «al…ıñ ulusu §â√ib-kirâmı
Edeler dest-bûsi i√tirâmı

Bu halkın uluları ve soyluları, hürmet edip ellerini öpsünler.

2800 Ger ¡âlem erse †ûfân-ı fesâde
Evlâdıñ ermeye kârı kesâde

Eğer âlem fitne tufanına uğrasa,
evladının işine durgunluk ermesin.

Birâz müddet bunuñ üzre mürûru
Edince geldi pes √amliñ @uhûru

Bunun üzerinden biraz zaman geçince, hamileliğin belirtileri ortaya
çıkar.

Edince va≥¡-ı √amlin mâder-i pâk
Velâyet ile √a≥ret …ıldı idrâk

Mübarek anne doğurunca, Hazret
velayet ile bunu anladı.

Buyurdu geldi dermân †abibim
Ümµdim Atası ya¡nµ ◊abµb’im

Doktorum, ilacım; Ümidim Atası
yani Habib’im geldi, buyurdu.

◊abµb oldu pes ism-i pâki anıñ
Erenler «ûnudur çün «âki anıñ

Onun toprağı erenlerin kanı olduğundan, onun mübarek ismi Habib
oldu.

2805 Biraz müddet gü≠er çün …ıldı yine
¢adıncı… Ana √âmil oldu yine
Getirdi bir püser da«ı vücuda
Gelir İsmâ¡µl ol dem kân-ı cûda

Yine biraz müddet geçince, Kadıncık Ana tekrar hamile oldu.
Bir erkek çocuk daha doğurur. İsmail o zaman adalet kaynağına gelir.
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Dedi verdi bir oπlan bize ma¡bûd
Buyurdu √a≥ret olsun nâmı Ma√mûd

Allah bize bir oğlan verdi dedi. Hazret, adı Mahmut olsun, buyurdu.

Yine oldu ¢adıncı… Ana √âmil
Çü √amli müddeti oldu…da kâmil

Kadıncık Ana yine hamile oldu.
Hamilelik süresi tamamlanınca…

Bu süflâ ¡âleme …ıldı imâle
Erişe cevheri ya¡nµ kemâle

Bu en alçak âleme meylettirdi. Yani
cevheri olgunluğa erişsin.

2810 »aber oldu gelip İsmâ¡µl ol dem
Dedi ey »ı≥r-ı ¡âlem ¡µsevµ-dem
80b
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‰amıp nµsân-ı femm na…d-i Necef’den Ağzının Nisanı Necefin akçesinden
ªuhûra geldi bir lü™lü §adefden
damlatıp, sedeften bir inci ortaya
çıktı.
Buyurdu ilügüm …ıl nu†…u i≠¡ân
Olurdum ◊a≥ret-i »ı≥r ile bu ân

Sultanım sözlerimi bildir buyurdu.
O an Hazret-i Hızır ile birlikteydim.

Ederdik §o√bet ü def¡-i melâle
Aña âd eyledik biz »ı≥r Lâle

Sohbet edip, üzüntü atardık. Biz
ona Hızır Lale adını verdik.

Çü anıñ ismi »ı≥r Lâle oldu
¢ıdem baπı gülüne jâle oldu

Onun ismi Hızır Lale olduğu için,
Ezel bağının gülüne jale oldu.

2815 Sekiz cennet cemâline işâret
¢udûmu √ûr u πılmâna beşâret

369

Haberi olan İsmail o anda gelip, Ey
İsa nefesli, âlemin Hızır’ı! Dedi.

Sekiz cennet yüzünün güzelliğine
işaret; ayak basması huri ve gılmana müjdedir.

Sözü ¡arş-ı berµniñ başına tâc
Alırdı √üsn-i rûyu Zühre’den bâc

Sözü, göğün en yüksek tabakasının
başına taçdır. Yüzünün güzelliği
Zühre’den haraç alırdı.

Cemâli mu§√af-ı Mevlâ’ya benzer
¢aşı besmeleden imlâya benzer

Yüzü Allah’ın kitabına (Kuran);
kaşı besmelenin yazısına benzer.

Ne kim va§f eyler isem müste√a…dır
Ki ser-tâ-pâ vücudu nûr-ı ◊a…’dır

Her ne şekilde vasf etsem hak etmiştir ki baştan ayağa vücudu Allah’ın
nurudur.

Mu√µ† olsa ¡aceb mi kevni gün tek
ªuhûru çün nefesle oldu kün369 tek

Sadece ol nefesiyle olduğu için,
varlığı güneş gibi çevresine doğarsa şaşılır mı?

Bkz. İktibaslar, Nu: 14.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

İstimdâd Ez-Cenâb-ı ¢udsµ-Me™âb ¢uddise Sırruhû
(Kutsallığın Barındığı Kimse Olan Hazret’ten (k.s.) Yardım Dileme)
Tercµ¡-i Bend 3
Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilün
I
Ey …ılan i@hâr i¡câz-ı Mesµ√-i Meryemµ
¡Âlem-i √iste bir âdem eylediñ «ûn-ı femi
Emr-i Rabbü’l-¡âlemµn oldu fu™âdıñ mülhemi
Çün √ayât ba«ş etdi söyletdi o cism-i mu@lemi
İntisâb-ı der-gehiñ †utmaz müsâvât-ı Cem’i
Gör ne sul†ân üzre sul†ân eylemişdir Edhem’i
Eylediñ tes«µr-i himmet on sekiz biñ ¡âlemi
¡Âlemµne çünkü gösterdiñ †arµ…-i eslemi
Bâd-ı himmetle edip cûşiş çü el†âfıñ yemi
Sildi ¢adıncı… Ana √asret ¡uyûnundan nemi
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ âdemi
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi

Ey Meryem oğlu İsa’nın aciziyetini
ortaya çıkaran! Ağzındaki kandan
düşünce dünyasında bir insan yarattın. Âlemlerin Rabbinin emri,
gönlün ilham kaynağı oldu. Çünkü o karartılmış cisme hayat verip
söyletti. Dergâhına intisap ile Cem
denk olmaz. Edhem’i nasıl sultan
üstüne sultan eylemiştir, gör. On
sekiz bin âlemi gayretinle zapt ettin. Çünkü âlemine güvenilir yolu
gösterdin. Lütuflarının yemi himmet
rüzgârı ile taştığı için, Kadıncık Ana
gözlerinden hasret gözyaşını sildi.
Ey Hazret! Üç damla kandan insanı ortaya çıkardın. Ey yardımsever!
Ben sersemi adam demekle var et.

II
Sırr-ı eble ma@har-ı tâmı olan evlâdsın
¿âbit oldu mümkinâta bâ¡i&-i µcâdsın
¡Âlem-i ı†lâ… içinde fâriπ ü âzâdsın
¡Âlem-i …ayd içre da«ı nâ@ır-ı evtâdsın
Semt-i …udsµden gelen ba«ş-ı √ayât bir bâdsın
Şân-ı ecdâdıñ li-külli …avm içre hâdsin370
81a N’ola …ılsañ ref¡-i cehlim sâ√ib-i irşâdsın
Menba¡-ı lu†f-ı hidâyet bir kerem-mu¡tâdsın
Ey Süleymân-ı cihân mûr-ı dile âbâdsın
Çün ¢adıncı… Ana’ya sen bâ¡i&-i dil-şâdsın
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ Âdem’i
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi

370

Bkz. İktibaslar, Nu: 20.

Babanın sırrı ile mükemmelliğe
sahip olan evlatsın. Mümkünata
sabitliği vücuda getirmeye sebepsin. Neşe âleminde rahat ve hürsün. Sıkıntı âleminde de direklere
bakansın. Kutsal semtten gelip hayat veren bir rüzgârsın. Ecdadının
şanını bütün kavimler için uyaransın. İrşat sahibisin, cahilliğimi,
ortadan kaldırsan ne olur. Hidayete erdiren lütfunun kaynağı, ihsan
etmeye alışmış birisin. Ey cihanın
Süleyman’ı! Kadıncık Ana’nın gönül neşesine sebep olduğun için
Gönlün karıncasını abad edensin.
Ey Hazret! Üç damla kandan insanı ortaya çıkardın. Ey yardımsever!
Ben sersemi adam demekle var et.
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III
Ey ki cedd-i pâkiñ olmuştur selûnµ kâ™ilµ
Merkez-i ¡ilme erişdirdi hezârân câhili
Niceniñ verdi murâdıñ lu†f u cûd-ı şâmili
¡Âlemµne bes ki ra√metdir vücûdu √â§ılı
Sen ki anıñ vâri&isin ey velµler kâmili
Dâ«il-i ¡ilm eyle †ard etme bu mücrim sâ™ili
∏ar…-ı ba«r-ı πaflet oldu… sekr-i cehliñ zâ™ili
Zevra…-ı lu†fuñ ile irgür necât-ı sâ√ili
N’ola olsam pâdişâhım bâb-ı ra√mıñ vâ§ılı
Çün ¢adıncı… Ana oldu ehl-i beytiñ dâ«ili
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ Âdem’i
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi

Ey mübarek ataları bana sorunuz diyen! Binlerce cahili ilimin
merkezine eriştirdi. Birçoğunun
lütuf ve adaleti kapsayan isteklerini verdi. Sözün kısası vücudu âleme rahmet dağıtandır. Ey
velilerin olgunu! Onun mirasçısı
olan sen, bu suçlu dilenciyi kovma, ilme dâhil et. Cahilliğin geçici hayretinden, gaflet denizinde boğulduk. Lütfunun şişesi ile
kurtuluş sahiline eriştir. Padişahım! Kadıncık Ana ehl-i beyte
dâhil olduğu için, merhametinin
kapısına ulaşsam ne olur? Ey
Hazret! Üç damla kandan insanı
ortaya çıkardın. Ey yardımsever! Ben sersemi adam demekle
var et.

IV
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‰âyir-i …udsµ n’ola …ılsa deriñde lâneyi
Çünkü ceddiñ türbeti ce≠b etdi …udsiyâneyi
Terk-i Âdem …ılmadı bµ-hûde ol kâşâneyi
No…†a-i ¡ayniñde görmeklik gerekdir dâneyi
¢âbil-i idrâk-i fey≥ olan bu âsitâneyi
Cennete vermez n’eder âbâda her vµrâneyi
Şev…iñ etdi cümleden iπnâ nice mestâneyi
Cümlesi sen ≠âta eyler şev…-i bµ-pâyâneyi
Şev…iñe …âbil vücûd eyle bu ben dµvâneyi
Nitekim şev…iñ bekâm etdi ¢adıncı… Ana’yı
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ Âdem’i
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi

Kutsal kuş kapında yuva yapsa
ne olur? Çünkü atalarının türbesi melekleri cezbetti. Âdem boşuna o sarayı terk etmedi. Gözünün
noktasında taneyi görmek gerekir. Feyzini idrak etme yeteneği
olan bu eşiği, cennete vermez;
her veraneyi mamur edip ne yapar? Hevesin birçok sarhoşu
hepsinden daha çok zengin etti.
Hepsi sen zata sonsuz arzu eder.
Bu ben deliyi şevkini kabul eden
vücut eyle. Nitekim şevkin Kadıncık Ana’yı maksadına ulaştırdı. Ey Hazret! Üç damla kandan insanı ortaya çıkardın. Ey
yardımsever! Ben sersemi adam
demekle var et.
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V
Ey …arµb-i …urb-ba«ş-ı sırr-ı min √abli’l-verµd371
Şems-i ≠âtıñdan ne πam ger şeb-pere oldu ba¡µd
Gün gibi rûşen hidâyet pertevisin ey va√µd
Ma§dar-ı esrâr-ı √ikmet ma@har-ı ism-i mürµd
Tef¡alü fi’l-kevni misle yef¡alu’llâh mâ-yürµd
I§la√i’l-ef¡âle minnâ veffı…ı’n-nehci’s-sedµd372
Şol Süleymânµ …apıña geldi ben mûr-ı mürµd
Pâdişâhım lu†f …ıl kim lu†fuña yo…dur ¡adµd
81b Himmet-i …udsiyye ki †utdu Nihânµ bes ümµd
Himmetiñ oldu ¢adıncı… Ana’da çünkim bedµd
◊a≥retâ üç …a†re …andan @âhir etdiñ Âdem’i
Himmetâ âdem demekle var …ıl ben sersemi

2820 Erişdi çün ¢adıncı…’dan üç evlâd
Bu veçhiyle rivâyet etdi üstâd

Biri vasıflarını toprağa gömüp,
hazret zamanında vefat eder.

Hemân ikileriniñ …aldı nesli
Çü i√yâ …ıldı ol ¡µsâ-nefesli

Böylece ikisinin nesilleri kaldı.
Çünkü o İsa nefesli hayat verdi.

◊abµb günden güne buldu kemâli
Erişdi çâr-deh-i isnân-i sâli

Habib günden güne olgunlaştı. On
dört yaş dişini çıkarma yılına ulaştı.

Murâd etdi ki ol a√sen «i§âli
Ede bir Zühre ile itti§âli

O güzel yaradılışlı, onun bir Zühre
ile kavuşmasını arzu etti.

Biraz «âtûnu √a≥ret …ıldı i¡zâm
Edeler tâ …ızıñ a√vâlin i¡lâm

372

Kadıncık’tan üç evlat eriştiği için,
üstat bu şekilde rivayet etti.

Defµn-i «âk edip biri §ıfâtı
Eder √a≥ret zamânında vefâtı

2825 Olurdu Malya’da bir …adri vâlâ
Aña vermişdi bir …ız ◊a… Te¡âlâ

371

Ey şah damarından sırrına yakınlık bahşedene yakın olan! Eğer
yarasa zatının güneşinden uzak
olduysa gam değildir. Ey tek olan!
Güneş gibi parlak hidayet ışığısın.
Hikmetli sırların kaynağı, müritlerin isimlerine mazharsın. Sen de
dünyada Allah’ın dilediğini yaptığı
gibi yaparsın. Bizim işlerimizi ıslah
et ve doğru yola ulaştır. Ben mürit
karıncası şu senin Süleyman mührü
kabartmalı kapına geldi. Padişahım! İhsan et ki lütfuna son yoktur. Himmet’in Kadıncık Ana’da
göründüğü için; Nihânî, mübarek
tesirine çok ümit bağladı. Ey Hazret! Üç damla kandan insanı ortaya
çıkardın. Ey yardımsever! Ben sersemi adam demekle var et.

Bkz. İktibaslar, Nu: 21.
Bkz. İktibaslar, Nu: 22.

Malya’da değeri ve rütbesi yüksek
biri vardı. Allah yükseltsin! Ona bir
kız vermişti.
Hazret, kızın durumunu bildirsinler
diye, birkaç kadını gönderdi.

331

S E D AT K A R D A Ş

Gelip çün gördüler bir «ûb du«ter
Ki bir pâkµze-dâmen-i nµk-a«ter

Gelip, talihli ve namuslu bir güzel
kız gördükleri için…

Görüp a√vâli ¡avdet eylediler
¢ızıñ «ûb «isâlin söylediler

Durumu görüp geri dönerler. Kızın
güzel huylarını söylediler.

Erenler √a≥reti bu veche tertµb
Ki çend eş«â§ eder irsâle tensib

Erenlerin hazreti, bu şekilde düzenler ki birkaç kişiyi göndermeyi
uygun bulur.

2830 »alµfe sâ™ir ehl-i mu¡teberden
Varıp istediler …ızı ol erden
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82a

Halife ve öteki itibarlı kişiler, varıp
kızı o erden istediler.

Dedi ol er ki vardır i¡tibârım
Mebâdâ √a≥rete güç gele bârım

O er, itibarım vardır; sakın hazrete
yüküm güç gelmesin, dedi.

Gerekdir vere bize ço… zer ü sµm
Ma√allince olur çün §arf ü ta…sµm

Bize çok altın ve gümüş vermesi gerekir. Çünkü harcama ve bölüştürme yerine göre olur.

Ederler √a≥rete ma¡rû≥ √âli
Buyurdu veresiz ma†lûbµ mâlı

Hazrete adı geçen durumu söylerler.
Talep edilen malı verin, buyurdu.

¢atında dervµşiñ dünyâ denµdir
Veriñ siz ilügüm Allâh πanµdir

Dervişin katında dünya alçaktır.
Sultanım siz verin, Allah ganidir.

2835 Elin †olaba urdu pµr hem ol ân
Çı…ardı §âfµ altın †olu hemyân

O anda pir elini dolaba vurdu. Saf
altın dolu büyük bir kese çıkardı.

Dedi veriñ rı≥â versin o kişi
Gidiñ imdi tamâm ediñ bu işi

O kişiye verin, razı olsun; şimdi gidin bu işi sonlandırın, dedi.

¢ılıp πayret bitirdiler umûru
Ki icrâ …ıldılar sûr-ı sürûru

Gayret edip görevi bitirdiler ki neşeli bir düğün yaptılar.

¡Arûsu almaπa a¡yân-ı e†râf
Derlediler gedâ ger bây ü eşrâf

Gelini almak için etraftaki, fakir,
zengin ve ululardan seçkinler topladılar.

Cenâb-ı pµr de √â≥ır oldu bi’≠-≠ât
¢udûm-ı çâr-¡alâmet fa…re i&bât

Pir hazretlerinin kendisi de hazır
oldu. Dört işaretten oluşan Kudüm
müzik aleti fakr törenine delildir.

2840 ¡Azµmet …ıldılar bâ-çend vâfµ
Getirip …ızı etdiler zifâfı

Birkaç güvenilir ve yeterli kişi ile
gittiler. Kızı getirip, törenle damada teslim ettiler.
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Olur çün müddet-i √amliñ tamâmı
Bir oπlan †oπdu Ümµd oldu nâmı

Hamilelik süresi sona erdiğinde bir
oğlan doğdu. Adı Ümit oldu.

Ümµdim Atası demişdi »ünkâr
Yerin buldu kelâmı √â§ıl-ı kâr

Hünkâr Ümidim Atası demişti. İşin
kısası sözleri yerini buldu.

Velµ Ma√mûd idi mec≠ûbü’l-e†vâr
Mü™essir oldu nu†…u ±ülfi…âr-vâr

Ancak Mahmut’un tavırları delice
idi. Sözleri Zülfikar gibi etkileyici
oldu.

Ziyâde i√tirâz olurdu andan
Geçerdi uπrayan …ahrına cândan

Ondan fazlasıyla korkulurdu. Öfkesine uğrayan canından geçerdi.

2845 Şikâyet …ıldılar «ünkâre bir gün
Ki Ma√mûd eyler a√vâli diğer gûn

Bir gün, Mahmud başka şekilde haller eyler diye, hünkâra şikâyet ettiler.

Ederiz πâyet andan ictinâbı
Alıpdır «avfı gözden cümle «ˇâbı

Ondan oldukça çekiniyoruz. Korkusu gözden bütün uykuyu almıştır.

Edince √a≥ret-i pµr istimâ¡ı
Dedi olmaz iki †µπ ictimâ¡i

Pir hazretleri işitince, iki kılıç bir
kına sığmaz, dedi.

İki şimşµre câ ger bir πılâfdır
Birin †ar√ et ki isliye «ilâfdır

Eğer iki kılıca yer bir kılıf olsa, birini çıkar ki sahibine zıtlıktır.

Gidiñ √a……ına ı§marlañ o ≠âtı
Erişsin ≠âtına ya¡nµ §ıfâtı

Gidin o zata hak ettiğini yapın. Yani
kişiliğine sıfatı erişsin.

2850 Gelip ol …avm gördü bµ-direngi
Ki etmişdir felek Ma√mûd’a rengi

O halk çarçabuk gelip gördü ki felek Mahmud’a hile yapmıştır.

Defµn-i «âk …ıldılar o genci
Müsinnden far… kılmaz çar« genci

O genci toprağa gömdüler. Felek
yaşlıdan genci ayırmaz.

Erenler nu†…udur Yurdoπlu oldu
◊abµb ile çü »ı≥r Lâle …aldı

Erenlerin nefesiyle Yurtoğlu olarak
Habib ile Hızır Lale kaldı.

İkiniñ …ıldı evlâdı teşa¡ub
Ta¡a§§ub eyleme etme ta§a¡ub

İkisinin evlatları dallanıp kollara
ayrıldılar. Bağnazlık etme, güçleştirme.

Erenler nu†…udur hµç red olunmaz
Erenler sırr-ı ¡a…l ile bulunmaz

Hiç reddedilmeyen erenler sözüdür.
Erenlerin sırrı akıl ile bulunmaz.

2855 Bu yerde eylediñ tekmµl-i meb√a&
Burada bölümü sonlandırdın.
Selâmu’l-lâh li-men bi’l-«atmi yüb¡a& Allah’ın selâmı elçi olarak gönderilenlerin sonuncusuna olsun
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Der-Beyân-ı Su™âl-i Güvenc Abdâl Be-Cenâb-ı Pµr-i Dest-gµr ¢uddise Sırruhû
(Güvenç Abdal’ın Elden Tutan Pir Hazretlerine (k.s.) Soru Sorması Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
82b

Gel ey Sµmurπ-i lâhûtµ beyân et
Ki gelmekden bu nâsûta ¡ayân et

Ey İlahi Anka kuşu! Gel açıkla. Bu
insanlığa gelmeyi anlat.

Ederken gülşen-i va√detde pervâz
Niçin bu yerde olduñ âşiyân-sâz

Vahdetin gül bahçesinde uçarken,
niçin bu yere yuva yaptın?

Dedi cûş eyledi deryâ-yı µcâd
Olundu bir …afes çâr mâye bünyâd

İcat denizi coştu; dört özden bir kafes inşa olundu, dedi.

İki revzen bıra…dılar o câya
Düşürdüler beni «avf ü ricâya

O yere iki pencere bıraktılar. Beni
korku ve ricaya düşürdüler.

2860 Yedi düşmen ederlerdi hücûmu
¢ılar idi nigeh-bânım rücûmu
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Yedi düşman hücum ederdi. Benim
bekçim taşlar idi.

Ne yerde olduπun far… edemezdim
¢afesden çı…ıp aña gidemezdim

Nerede olduğunu fark edemezdim.
Kafesten çıkıp ona gidemezdim.

Bu düşmenden ede diye rehâyı
Ederdim gece gündüz hûy hâyı

Bu düşmandan kurtulsun diye, gece
gündüz hay! Ve huy! Ederdim.

Erişdi bir §adâ nâgeh …ulaπa
Erem derseñ eger emn ü ferâπa

Ansızın bir ses kulağa erişti. Eğer
emniyet ve huzura erişeyim dersen…

¢apa revzenler olsun man@arıñ iç
Ki ya¡nµ cümle ma√sûsâtdan geç

Pencereleri kapat, bakış yerin iç
tarafın olsun. Yani bütün madde
âlemindeki şeylerden geç.

2865 Dedim bu revzeni iπlâ…a üstâd
Gerekdir kim derûnum ede âbâd

Üstat, bu pencereyi kapatman gerekir ki içimi bayındır kılsın, dedim.

Bilirem baña bu revzen günâhdır
Görür nâ-ma√remi işim tebâhdır

Bana bu pencere günahtır, bilirim.
Mahrem olmayanı görür, işim bozulmuştur.

Dedi ger ◊âcµ Bektâş’ı bulursañ
Ki ¡avni erişir …ande olursañ

Eğer Hacı Bektaş’ı bulursan, nerede olursan onun yardımı erişir,
dedi.

Odur üstâd edip teşmµr-i sâ…i
Bul anı eylesin ta¡mµr-i bâ…µ

Bir işe iyice girişen üstat odur. Onu
bul, sürekli kalıcı tamiri yapsın.
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»alâ§ ede bu lu¡b âlâyişinden
Geçire tâ ki †ab¡ıñ «ˇâhişinden
2870 Güvenc Abdâl erişdi çünkü pµre
Değişdi ke&ret-i dünyâyı bire
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Mizacının isteklerinden geçirinceye kadar, bu oyun gösterişinden
kurtarsın.
Güvenç Abdal pire eriştiği için,
dünyanın kesreti birden değişti.

Güvenc ol sen de dergâhında pµriñ
Ki ola her mekânda dest-gµriñ

Güvenç! Sen de pirin dergâhında ol
ki her yerde senin elinden tutsun.

Dedim kıldıñ perµşân hûş u ¡a…lı
Kerem …ıl ol …a§a§dan eyle na…li

Akıl ve fikri perişan ettin dedim.
Kerem edip, o hikâyeciden naklet.

Dedikim ◊âcµ Bektâş’ıñ …atında
Güvenc nâmında biri «idmetinde

Hacı Bektaş’ın katında, Güvenç
adında biri hizmetindedir, dedi.

Cemâli şem¡ine pervâne idi
Dü-¡âlemden aña pervâne idi

Her iki âlemden onun mum gibi olan
yüzünün güzelliğine pervane idi.

2875 Dedi bir gün erenler eyle ma¡≠ûr
Bir endµşe göñülde eyledi zûr

Bir gün erenler şahı mazur gör, gönlümde zorlayan bir düşünce var dedi.

◊u≥ûruma benim olur müzâ√im
Beni …urtar meded ey ≠i-merâ√im

Benim huzuruma sıkıntı verir. Ey
merhamet sahibi! Beni kurtar, medet!

Dedi √a≥ret nedir göñlüñde fikriñ
Ki oldu gece gündüz dilde ≠ikriñ

Hazret, gece gündüz dilinde zikrettiğin, gönlündeki düşüncen nedir?
Dedi.

Dedi Güvenc ki ey dehriñ ferµdi
Beyân et kim olur şey« ü mürµdi

Güvenç, ey zamanın eşsizi! Şeyh ve
mürit olur, açıkla, dedi.

Mu√ibb-i §âdı… ¡âşı…dan kinâyet
¡Ayân et bize ey kân-ı ¡inâyet

Ey yardım kaynağı! Sadık dost
âşıktan kinayeyi, bize aşikâr et.

2880 İşitdi pµr çün …avl-i Güvenc’i
Buyurdu ilügüm gel çekme renci

Pir Güvenç’in sözlerini işitti. Sultanım gel sıkıntı çekme, dedi.

Biñ altın ne≠rimiz vardır getir sen
Yerine gelse va¡de oldur a√sen

Bin altın adağımız vardır, sen getir.
Vadenin yerine gelmesi daha güzel
olur.

Güvenc oldu o dem fermân-ber-i pµr
Ne câda olduπun etmedi ta…rµr

Güvenç o zaman pirin buyruğunu
götürdü. Hangi yerde olduğunu
sağlamlaştırmadı.

Hemân-dem †aşra geldi bµ-terâ«µ
Giderdi gitdiğin bilmezdi da«ı

Hemen o anda gecikmeden dışarı
geldi. Giderdi gittiği yeri de bilmezdi.

335

S E D AT K A R D A Ş

Eder devr dü rûzµ çün sipihri
Göründü …arşıdan nâ-gâh şehri

Talihi iki gün döndüğü için ansızın
karşıda bir şehir göründü.

2885 Mücessem hem müzeyyendir mu√a§§al Özet olarak büyük ve süslüdür. Daha
Bu resme görmemişdi şehr evvel
önce bu şekilde şehir görmemişti.
Girip ol şehre …ıldı cüst ü cûyu
Biraz seyr etdi gezdi çâr-sûyu

O şehre girip, arayıp sordu. Biraz
seyredip çarşıyı gezdi.

Eder bir kimseden ol şehri teftµş
Dedi Hind †opraπıdır añla dervµş

O şehri bir kişiden soruşturur. Derviş, Hint toprağıdır, dedi.

Güvenc Abdâl işitdi bu kelâmı
Dedi bu √âl ¡aceb bir ibtilâ mı

Güvenç Abdal bu sözü işitti; bu hal
acaba bir düşkünlük mü? Dedi.

İki günde erişmeklik çü Hind’e
¡Aceb idi bu iş ben derd-mende

Hindistan’a iki günde erişmek; ben
dertliye bu iş tuhaftı.

2890 Görelim ◊a… ü erler n’eyleyiser
Güzeldir her ne kim ol eyleyiser
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Görelim Allah ve erler ne eyleyecek?
Onlar her ne eylerlerse güzeldir.

Gezerken her †araf Güvenc Abdâl
Görür bir kimse anı …ıldı i…bâl

Güvenç Abdal her tarafı gezerken,
bir kimse görür; ona rağbet eder.

Ki ya¡nµ yo…durur hey™etde far…ı
O ≠ât ile ki göstermedi πar…ı

Yani görünüşte farkı olmayan o zat
ile sahiplik göstermedi.

Güvenc‘i etdi da¡vet nezdine ol
Vefâ eyleye ne≠ri nezdine ol

O, Güvenç’i yanına davet etti. Onun
yanına adağı yetişsin.

Güvenc erdikde …ıldı i√tirâmı
Beπâyet etdi i¡zâz ü kirâmı

Güvenç erdiğinde, azizler ve ululara son derece hürmet etti.

2895 ‰a¡âm i√≥âr edip ba¡de’l-te√âvür
Ki icrâ oldu her resm-i tesâfür

Karşılıklı konuşmadan sonra yiyecekler hazırlanıp, misafir ağırlama
geleneği yerine getirildi.

Dedi dervµş ne i…lµmden olursun
Ne «idmet ile bu ile gelirsin

Derviş, hangi ülkedensin? Bu memlekete ne hizmetle gelirsin? Dedi.

Güvenc eder ki biz Ana†olu’dan
Na§µb almış idik gerçek velµden

Güvenç, biz Anadolu’dan gerçek
bir veliden nasip almıştık, der.

Ki ismi ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’dir
Velµler serveri sırr-ı ¡Alµ’dir

İsmi Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Velilerin önde geleni, Ali’nin sırrıdır.

Dedi bir gün biñ altın ne≠rimiz var
Getir dedi da«ı olmadı tekrâr

Bir gün bin altın adağımız var dedi.
Getir dedi, bir daha tekrar olmadı.
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2900 İki gün irgürüp bu şehre râhı
Budur hâlim saña dedim kemâ-hi
İşitdikde o kimse nâm-ı Bektâş
¡Uyûn-ı iştiyâ…ı oldu pür-yaş

O kişi Bektaş adını işitince, özleyen
gözleri yaşla doldu.

Güvenc’i aldı geldi «ânesine
Eder meb≠ûl-ı mâlikenesine

Güvenç’i aldı evine geldi. Büyük
köşkü andıran evinde bolluk yapar.

¢ılar üç gece dervµşe ≥iyâfet
Dedi ermiş idi baña bir âfet

Üç gece dervişe ziyafet yapar. Bana
bir afet uğramıştı, dedi.

İşit kim ben idim bir ulu tâcir
Sefer eyler idim …a§d-ı me™cir

İşit ki ben büyük bir tüccardım. İcraya verilmiş yerlere bilerek sefer
yapardım.

2905 Giderdim bir sefer deryâda bilgil
Mu«âlif bâd esip √âl oldu müşkil

Bil ki bir gün denizde gidiyordum.
Kötü bir rüzgâr esip durum güçleşti.

¢atı ço… idi keştµde metâ¡ım
Tebâh olma…da idi ibtiyâ¡ım

Gemide malım çok fazlaydı. Satın
aldıklarım yok olmaktaydı.

¢arµb olmuşdu πar… olmaπa keştµ
Ki mevc-i ba√r ile buldu şikesti

Okyanusun dalgası ile kırılan gemi
batmaya çok yaklaşmıştı.

Dedim ey ¡âlemin …u†b-i zemânı
Eriş feryâdıma ba§ma emânı

Ey âlemin zamanın ermişlerinin başı!
Feryadıma eriş, can ve mal güvenliğimi sağla, dedim.

Biñ altın ne≠rim olsun âsitâne
Meded …ıl ben ≥a¡yıf ü dil-sitâne

Senin eşiğine bin altın adağım olsun. Ben zayıf ve gönül zapt edene
yardım et!

2910 Bu e&nâda erişdi »ı≥r-âsâ
Ki …ılmış idi sen tek câme aña
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Bu şehre iki günlük yol ile eriştim.
Durumum budur, sana olduğu gibi
dedim.

Senin gibi elbise giyen biri, o esnada Hızır gibi erişti.

Erişdi sûy-i ◊a…’dan dest-i …udret
Mehâlikden bize ol verdi nu§ret

Allah tarafından kudret eli ulaştı.
Bize o tehlikeli yerden yardım verdi.

Erişdim «âk-pâye baş …odum ben
Nedir ey »ı≥r-va…t ismiñ dedim ben

Ben onun ayağının toprağına baş
koydum. Ey Hızır gibi vaktinde yetişen! İsmin nedir? Dedim.

Dedi Bektâş denir «al…ıñ dilinde
¢ara Öyük Ana†olu ilinde

Anadolu memleketinde Kara Öyük’te
halkın dilinde Bektaş denir, dedi.

Dedim ne≠riñ vefâ olsun efendim
Dedi gönderirim bir derd-mendim

Efendim adağın yetişsin dedim. Ben
bir dertlimi gönderirim, dedi.
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2915 Dedim söyle o mersûlüñ §ıfâtın
Beyân etdi §ıfâtın işbu ≠âtın
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O gönderilmişin vasıflarını söyle
dedim. İşte şu zatın sıfatlarını açıkladı.

»ayâlde cell-i resmiñ baπlar idim
Ne gün gelse gerek der aπlar idim

Senin resminin büyüklüğünü hayalde bağlardım. Ne gün gelecek diye
ağlardım.

Be-√amdullâh cemâliñ …ıldı şâdân
Emel baπında πoncem oldu «andân

Allah’ın övgüsü ile yüzünü neşeli
kıldı. Emel bağında goncam açıldı.

Çı…ardı …odu biñ altun-ı §âfµ
Diger biñ zer Güvenc’e …ıldı kâfµ

Çıkardı bin saf altın koydu. Güvenç
için yeterli olan bin altın daha verdi.

Verir biñ da«ı anda vâ…fına
Ki ya¡nµ ol …apıda ¡âkifine

Bin de vakfı için yani o kapıda sürekli hizmet edenlere orada verir.

2920 Güvenc anları aldı oldu ¡âzim
Gerekdir dâm-ı dehre §ayd lâzım

Güvenç onları alıp yola çıktı. Dünyanın tuzağına avlanmak lazım gelir.

Görür bir man@arıñ içinde nâ-gâh
Yüzü mihr-i münµr ü cebhesi mâh

Ansızın, yüzünün bir tarafı parlak
güneş diğer yönü ay olan bir suret
görür.

Bu …a§r-ı ¡âleme na……âş fı†rat
Getirmemişdi anıñ gibi §ûret

Allah, nakkaş gibi meydana getirdiği bu dünya sarayında onun gibi
suret getirmemişti.

Henüz ermiş idi bedr-i kemâle
Göñülden eyledi dervµş imâle

Henüz ayın on dördüncü gecesine
ermişti. Derviş gönülden meyletti.

Ki her bir târ-ı zülfü oldu câ≠ib
Dilinde †oπdu anıñ §ub√-i kâ≠ib

Onun saçının her bir teli cezbedici
oldu. Onun gönlünde sabaha karşı
görünen beyazlık doğdu.

2925 Öñünde man@arıñ …ıldı …arârı
Gider elden ¡inân-ı i«tiyârı

O yüzün önünde durdu. İradesinin
dizginleri elden gider.

İçirdi sâ…µ §ahbâ-yı ma√abbet
Geçirdi rûz-ı ferdâ-yı mu√abbet

Saki sevgi kadehi içirdi. Aşkın ebedi günlerini geçirdi.

Ne pµriñ «idmeti geldi «a†ıra
Tecellµ oldu gûyâ kûh-i ‰ûr’a

Pirin görevi hatırına gelmedi. Sanki Tur dağında tecelli oldu.

Cemâli √üsnü πar…a verdi ¡a…lın
Olup sekr-i hevâ unuttu na…lin

Yüzünün güzelliği aklını boğdu.
Hevesinin sarhoşu oldu, nakil işini
unuttu.
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Düşürdü «âl ü «a††ı dâme §aydı
Ne fikr-i âb ne …aldı nân …aydı
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Ben ve yüzündeki sarı tüyler av tuzağına düşürdü. Ne su düşüncesi ne
ekmek ilgisi kaldı.

2930 ¢alır üç gün tamâm beyhoş ü mestµ
Ne ekl etdi ne içdi gitdi hestµ

Üç gün boyunca sarhoş ve baygın
bir şekilde kalır. Ne yedi ne içti,
varlığı gitti.

Meger ol ulu tâcir …ızı idi
O …odu bir kenµzek aña dedi

Meğer o büyük bir tüccarın kızıydı.
Onun koyduğu küçük bir cariye ona
dedi.

Bu dervµş bunda olur üç gün oldu
Yürü a√vâlini bir §or ki n’oldu

Üç gün oldu bu derviş buradadır.
Yürü durumunu sor ki ne oldu.

Kenµzek geldi gördü çün Güvenc’i
Dedi dervµş niçin çekdiñ bu renci

Küçük cariye geldi, Güvenç’i gördüğünde, derviş, bu sıkıntıyı niçin
çektin? Dedi.

Dedi man§ûr oldum dâre düşdüm
Kemend-i …âkül-i dil-dâre düşdüm

Allah’ın yardımıyla üstün gelen ben
dara düştüm; sevgilinin saçının kemendine düştüm, dedi.

2935 Olup pervâne-i şem¡-i cemâli
Yolunda cismi …ıldım pâyimâli

Yüzünün mumunun pervanesi olup,
yolunda bedenimi ayaklar altına
aldım.

Yo… elde i«tiyârım çâr ü nâ-çâr
Ki oldum πamzesi cellâda dûçâr

İster istemez seçmek elimde değil ki
cellat gamzesine tutuldum.

Dedi dervµş n’edersin bu ma√âli
Ki sende sµm ü zer yok ihtimâli

Derviş bu yerde ne yaparsın? Muhtemelen sen de altın ve gümüş de
yoktur, dedi.

Güvenc etdi meded bir çâre yâhû
Ne ile râm olur ol çeşm-i âhû

Güvenç, ey Allah’ım! Yardım et, bir
çare, o ceylan gözü ne ile boyun
eğer? Dedi.

Eger zerdir eger cândır fedâyım
Süleymân ise ben mûr-ı gedâyım

Eğer altınsa, eğer cansa feda olsun.
Süleyman ise ben kulu karıncayım.

2940 Çı…ardı §âfµ zer bir kµse dervµş
Getirdi ol zeri va≥¡ etdi der-pµş

Derviş bir kese saf altın çıkardı. O
altını getirdi gözünün önüne koydu.

Kenµzek etdi dervµş †ur «afâda
Edem a√vâliñi ben bir ifâde

Genç cariye, derviş gizli yerde dur,
ben hallerini bir anlatayım dedi.
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Kenµzek girdi fµ’l-√âl içeriye
Dedi hep mâ-cerâ-yı mâh-rûya

Genç cariye, hemen içeriye girdi.
Hep ay yüzlülerin macerası dedi.

İşitdi zer sözün ol sµm-endâm
Temâyül etdi cinsiyyetle encâm

O gümüş gibi parlak bedene sahip
olan altın sözünü işitti; sonunda
cinsiyetle eğilim gösterdi.

Buyurdu tµz getir ol derd-mendi
Yazı… üç gün derimde ol emindi

O dertliyi hemen getirmesini buyurdu. Yazık! Üç gün kapımda korkusuzca durdu.

2945 Ala mihr-i vi§âlimden o pâyi
Güneş dervµş demez verir ≥iyâyı373
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O kavuşmamın güneşinden payını
alsın. Güneş derviş demez ışık verir.

Kenµzek müjde …ıldı pârsâya
Hümâ-yı devletiñ gül §aldı sâye

Cariye o namusluya müjde verdi.
Devlet kuşu güle gölge saldı.

Güvenc’iñ oldu başdan ¡a…lı zâ™il
Ki πâyet olmuş idi va§le mâ™il

Güvenç’in aklı başından gitmişti.
Kavuşmaya oldukça meyletmişti.

Erişti vu§lata §ad √amd ü minnet
◊ayâtında eder iskân-ı cennet

Yüzlerce hamd ve minnet olsun ki
vuslata erişti. Hayattayken cennete
yerleşir.

Görüp √ûrµ cemâlin bâ-¡ayânµ
Der-âπûş eyledi ince meyâni

Huriye benzeyen yüzünü açık bir
şekilde görüp, ince belini kucakladı.

85a 2950 Murâd-ı pisteri çün oldu güster
Vi§âl na«linden ol ber alma… ister

Yatak arzusu dağıldığı için o kavuşma fidanından meyve almak ister.

Bu e&nâda iki şa…… oldu divâr
Erişdi dest-i …udret Cibrµl-vâr

Bu esnada duvar ikiye bölündü.
Kudret eli Cebrail gibi erişti.

Yed-i Bey≥â-yı Mûsâ erdi pür-nûr
Olur bu @ulmet-i şehvet o dem dûr

Nurla dolu Musa’nın parlak beyaz
eli erdi. Bu şehvet karanlığı o zaman uzaklaşır.

Emel §u√fun Güvenc’iñ …ıldı mensû« Güvenç’in emel sayfalarını yok etti.
Urup yı…dı Güvenc’i gördü ol şû«
O cilveli kadın vurup Güvenç’i yıktı.
Biraz beyhoş yatdı ¡a…lı sersem
Ayıldı bildi √âli oldu ebsem
2955 Dedi …ız söyle kimiñ bu elidir
Ki nûr ile bu «âne müncelµdir
373

O zihni karışmış, biraz baygın yattı.
Ayıldı, durumu anladı, sustu.
Kız, ışık ile bu evi aydınlatan bu el
kimindir? Söyle, dedi.

Bu beyit müstensih nüshaları olan M3 ve O1 nüshalarında bulunmamaktadır.
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Lisânıñ ne sebebden böyle lâldir
Beyân eyle Güvenc’im bu ne √âldir

Hangi sebepten dilin böyle laldir?
Güvenç’im! Bu ne haldir? Açıkla.

Güvenc etdi ki şey«im destidir bu
Müzeyyel cehl-i nefes mestidir bu

Güvenç, bu şeyhimin elidir; bu nefsin cahilliğine ek olarak sarhoştur,
dedi.

Velµler cümle indirdi aña baş
Olur nâm-ı şerµfi ◊âcµ Bektâş

Velilerin hepsi ona baş eğdi. Şerefli
adı Hacı Bektaş’tır.

Budur şâh ü velµler aña bende
Erişdirdi yüdµ-veş bizi Hind’e

Şah ve ermişlerin ona köle oldukları budur. Bizi eller gibi Hindistan’a
ulaştırdı.

2960 İki günde geçirdi bunca deşti
Ne ise söyledi hep ser-gü≠eşti

İki günde bunca çölü geçirtti. Başından her ne geçtiyse söyledi.

Hidâyet destidir kim …ıldı verhem
Kaba ve ayıp sözler eden hidayet
Ne verhem renc-i …albe urdu merhem elidir. Kötü söz değil, gönül sızısına
merhem vurdu.
İşitdi bu kelâmı ol ≥a¡µfe
Mu√abbet etdi ol dest-i şerµfe

O güçsüz kız bu sözü işitti; o mübarek ele sevgi duydu.

ªuhûr-ı ¡aş… oldu âb ü kilden
Hidâyet kûh gibi †oπdu göñülden

Su ve kilden aşk doğdu. Doğru yol
gönülden dağ gibi doğdu.

Dedi dervµş beni gel eyle µ§âl
Çı…ar √üzn-i firâ…ım †aşraya §al

Derviş, gel beni yanında götür; ayrılık acımı çıkarıp dışarıya sal, dedi.

2965 Tera√√um eyle ber-şûrµde √âlim
Meded pervâne-i şem¡-i cemâlim

85b

Ümitsiz halime merhamet et. Yüzümün mumuna pervane olan! Yardım et.

Güvenc etdi n’ola ey pâk-mâye
Le†âfet kesb eden erer semâya

Güvenç, ey aslı temiz olan! Ne olacak, güzellik kazanan göğe erer, dedi.

¢ız ol dem zerleri dervµşe verdi
Olup tebdµl ikisi yola girdi

Kız o zaman altınları dervişe verdi. İkisi de kıyafet değiştirerek yola
girdi.

Erenler himmeti olunca ma…dûr
Olur gözden nihân bed fi¡lden dûr

Erenlerin yardımı yerini bulunca,
gözden gizli, kötü eylemlerden uzak
olur.

Eder va…t-i πurûb anlar müruru
¢ılar dervâzeden anlar ¡ubûru

Onlar güneş battığı zaman geçip
giderler. Onlar gökyüzünden girip
çıkarlar.
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2970 Olurlar nı§f-ı leyle dek çü mâşµ
Gelir pes anlara «ˇâbıñ telâşı

Gece yarısına dek yürüdükten sonra, onlara uyku telaşı gelir.

Şu deñli oldular bir yerde «ufte
Ki oldu πoncesi §ub√uñ şikefte

O şekilde bir yerde uyurlar ki sabahın goncası açılır.

Çı…ardı perdeden §aldı ni…âbı
Cemâlin çün ¡arûs-ı âfitâbµ

Güneşin gelini gibi olan yüzünü
perdeden çıkardı, örtüyü saldı.

Olanlar ¡andelµb-i §ub√-ı dµdâr
Olur πafletden ol elbette bµdâr

Görüşme sabahının bülbülü olanlar,
elbette gaflet uykusundan uyanır.

İçenler bâde-i câm-ı §abû√µ
N’eder πaflet ile ta¡≠µb-i rû√u

Sabah içkisi içilen kadehten şarap
içenler, gaflet hali ile ruha eziyeti
ne yapar?

2975 Açıldı çün ¡uyûn-ı inti@âre
Bular da açdı …ıldılar ne@are
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Bekleyen gözler açıldığı için, bunlar da açıp seyrettiler.

Görürler Hind’e beñzer câ degildir
Dedi …ız bu ne √âldir baña bildir

Hindistan’a benzeyen yer olmadığını görürler. Kız, bu durum nedir,
bana anlat dedi.

Güvenc etdi ki şey«im …ıldı himmet
Vezân oldu bize çün bâd-ı ra√met

Güvenç, bize merhamet rüzgârı estiği için, şeyhim yardım etti, dedi.

¡İnâyet pµrden †ayy-i mekândır
Eder her şa«§a §anma râyegândır

Pirden yardım, tayy-i mekândır. Her
kişiye ettiğini, değersiz olduğunu
sanma.

‰urup iki refµ… oldu revâne
Göründü nâ-gehâni çille-«âne

İki eş durup yola koyuldu. Ansızın
çilehane göründü.

2980 ¢ızılca »alvet oldu âşikâre
Erer şâdµ ol iki dil-figâre

Kızılca Halvet görünür oldu. O iki
aşığa mutluluk erer.

Erişdiler Süleymânµ derine
Sürerler «âkini didelerine

Süleyman mührü kabartmalı kapıya
eriştiler. Toprağını gözlerine sürerler.

Güvenc’e …arşı geldiler «alµfe
Görüşdü yer yerin …alb-i elµfe

Halifeler Güvenç’in karşısına geldiler. Her yandan istediği gönüllerle görüştü.

Şitâb etdi Güvenc andan √u≥ûra
Erişdi mu…sim-i fey≥ ü √ubûre

Güvenç oradan huzura acele etti.
İlim ve âlimlere ant içilen yere erişti.

Eder ol ma√v ten künc-i ¡ademde
¢odu ol zerleri «âk-i …ademde

O teni yokluk köşesinde yok eder. O
altınları ayağın toprağına koydu.
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2985 Erişdi …ız da«ı ma√v nihâne
Güneşdir ma√v-ı encümde behâne

Kız da insani eksiklerden kurtulma
sırrına erişti. Yıldızların ortadan
kalkmasına vesile güneştir.

Ederler ikisi …addin «amµde
Açarlar dµde-i …albi ümµde

İkisi boylarını bükerler; umut için
kalp gözlerini açarlar.

O zeyn-i heft eflâk ü zemµniñ
Lisâne geldi …u†bu ¡âleminiñ

O yedi felek ve yeryüzünün süsü,
âleminin büyüğü dile geldi.

~açıp dürc-i dehânından le™âli
Eder tes«µr-i dil si√r-i √elâli

Hokka gibi küçük ağzından inciler
saçıp, helal sihir ile gönlü büyüler.

Buyurdu ilügüm gel söyle remzi
Ki …ıldı şâhid-i mâ¡nâ bu πamzi

Bu göz kırpmayı anlamın şahidi kılarak, sultanım gel alameti söyle,
buyurdu.

2990 Ne idi bu tekellüfden de ma†lûb
Güvenc etdi erenlerim bilir «ûb

Bu güçlüğe katlanmadan istenilen
neydi, söyle. Güvenç erenlerin şahı
iyi bilir, dedi.

Benim ne √addim ola remze irem
Ne πavvâsım ki işbu ba√re girem

Benim ne haddim olur ki gizli anlama ereyim. Dalgıç değilim ki bu
denize gireyim.

Buyurdu ilügüm añla me™âli
Ki bizden eylemiş idiñ su™âli

Sultanım bize sormuş olduğun sorunun açıklamasını anla, buyurdu.

Nedir şey« ü mürµd ile mu√ibbµ
Nedir ¡âşı…larıñ ma¡nâ-yı lübbµ

Şeyh ve müridin dostluğu nedir?
Âşıkların öz ile ilgili manaları nedir?

Bu fi¡liñ alayım yüzden √icâbın
Su™âliñ göresin rûşen cevâbın

Bu amelin yüzünden peçesini alayım. Sorunun açık cevabını göresin.

2995 Mürµd ev§âfını fehm eyle evvel
Saña §âdı… irâdet bµ-mü™evvel

İlk önce müridin vasıflarını anla.
Sana gerçek irade tabir edilmemiş…

Ki …ıldım saña ben emr ü «i†âbet
Aña teftµşsiz …ıldıñ icâbet

Ki sana ben emredip hitabet kıldım.
Ona sorgulamadan uydun.

Fenâ-fi-ş-şey« derler bu ma…âma
Erişir emri eyleyen i…âme

Emri yerinde kullanan, Fenafişşeyh
denilen bu makama erişir.

Mu√ibb-i şâdı… ol §arrâf oldu
Ki incâz etdi va¡din §âf oldu

Önceden verdiği sözü yerine getirip temizlenen o sarraf gerçek dost
oldu.
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Bu …ıza ¡aşk-i pâk oldu hüveydâ
Ki bir remz ile bize oldu şeydâ
3000 Şikeste oldu her …ayd ü ¡alâyı…
Ata ana veya †a¡n-ı «alâyı…

Anne, Baba, halkın ayıplaması; her
bağ ve ilgi kırıldı.

¢abûl etdi zen iken renc-i râhı
Bu yolda etmedi şekvâ vü âhı

Kadın iken yolun eziyetini kabul
etti. Bu yolda şikâyet ve ah etmedi.

Benim ol şey«-i kâmil merd «â§ı
Mehâlikden saña verdim «alâ§ı

Adamın hası! O olgun şeyh benim.
Sana tehlikeli işlerden kurtuluşu
verdim.

Gerekdir şey«e bâ†ın ¡ayni √â≥ır
¢ılıp sâlikine ola nâ@ır

Şeyhe kalp gözü gerektir. Hazırlayıp salikine gözcü olsun.

Eger maşrı…dadır şey«-i edµbân
Mürµd πarbµye olur nigeh-bân

Eğer iyi eğitim almış şeyhler doğuda
olsa, batıdaki müride göz kulak olur.

3005 »alâ§ ede yolunda uπrulardan
Ede tâ ol mürµdi †oπrulardan
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Bir gizli mana ile bize divane olan
bu, kıza besbelli günahsız aşk oldu.

O müridi doğru olanlardan kılana
kadar, yolunda uğradıklarından
kurtarsın.

Sülûkunda …ıla †ayy-i †arµ…i
Olur her câ mürµdiniñ refµ…i

Sülukunda yoldan yola atlasın. Her
yerde müridinin yoldaşı olur.

Güvenc Abdâl işitdi pµr sözün
¢odu †opraπa fi’l-√âl iki yüzün

Güvenç Abdal pirin sözünü işitti.
Derhal iki yüzünü toprağa koydu.

Niyâz ile edip ¡ar≥-ı «ulû§µ
¢ılar idrâk ma¡nâ-yı √u§û§µ

Dua ile samimiyet gösterip, özel
manayı kavrar.

Cenâb-ı √a≥ret-i pµr etdi fermân
Güvenc Abdâl’a biñ altını i√sân

Saygıdeğer pir hazretleri, Güvenç
Abdal’a bin altını ihsan ettiğini duyurdu.

3010 Da«ı oldu nikâ√ ol du«t-ı zµbâ
Murâda erdi ger dünyâ vü ¡u…bâ

Hem o güzel kız ile evlendi, hem
dünya ve ahirette muradına erdi.

Erenler himmeti ola müyesser
Bu @ulmetde bizi …omaya serser

Erenlerin yardımı nasip olsun. Bu
karanlıkta bizi başıboş bırakmasın.

Edip rû√ânµ himmet ile yâri
Mu¡ayyen göstere dµdâr-ı yâri

Manevi yardım ile dostluk edip,
sevgilinin yüzünü açık göstersin.

İlahµ mer√amet şef…at seniñdir
Ki √ıf@-ı ¡âlem-i «il…at seniñdir

Allah’ım! Merhamet ve şefkat; varlık âleminin esirgeyiciliği senindir.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Tabâyi¡ «ˇâhişinden sen rehâ …ıl
Erenler «idmetinde müntehâ …ıl
3015 Mu√ammed Mu§†afâ’nıñ √ubbu için
¢uşûr-ı ¡âleminin lübbü için

Yaratılış gereği olan isteklerden sen
kurtar. Erenlerin hizmetinde son
noktaya kadar götür.
Muhammed Mustafa’nın sevgisi
için; âleminin tabakalarının özü
için…

Ebûbekr ü ¡Ömer ¡O&mân’e ba«ş et
Göñüller lev√ine i«lâ§ı na…ş et

Ebubekir, Ömer ve Osman’a bahşet.
Gönüller levhasına ihlası nakşet.

Baπışla ◊a…… ◊aydar ¡ilmi yâ Rab
Ki etdiñ nefsimize @ulmü yâ Rab

Ey Rabbim! Haydar’ın gerçek ilmini bağışla ki özümüze eziyet ettin.

İki rey√âneler için baπışla
Bu ¡â§µ mücrimiñ §uçun baπışla

İki reyhaneler için bu asi günahkârın
suçunu bağışla.

Esµr-i Kerbelâ’nıñ √ürmetine
Yetµm-i mübtelânıñ √ürmetine

Kerbela esirlerinin, belaya düşmüş
yetimlerin hürmeti için…

3020 ¡Aliyy-i ¡Âbidµn göz yaşı √a……ı
»ûn-âlûde şehµdler başı √a……ı

Aliyy-i Abidin’in gözyaşı hakkı; Kana
bulanmış şehitlerin başı hakkı…

Mu√ammed Bâ…ır ü Ca¡fer imâma
Bizi ba«ş eyleyip irgür tamâma

Muhammed Bakır ve Cafer imamlara; Bahşedip bizi tamama ulaştır.

İmâm Kâ@ım Rı≥â’ya ba«ş et Allâh
Bizi silk-i Rı≥â’da na…ş et Allâh

Allah’ım! İmam Kazım ve Rıza’ya
bahşet; Bizi Rıza’nın tespihindeki
boncuklara nakşet.

Ta…µ için erişdir itti…âye
Na…µ’çün eyle her √âlde vi…âye

Takî için takvaya eriştir. Nakî için
her durumda sahip çık.

Edip imdâd ¡avn-i ¡Askerµ’den
»alâ§ eyle meded kûr u kerµden

Askerî’nin yardımından yardım edip,
kör ve sağırlıktan kurtar, medet!

87a 3025 Mu√ammed Mehdµ’den eyle hidâyet
¡İnâyet …ıl nihâyet ger bidâyet

Muhammed Mehdi’den doğru yolu
göster. İster sonuçta ister başlangıçta yardım et.

O ≠ât’için ki va§fın söyler insân
Güvenc-âsâ saña et seyrim âsân

İnsanın vasıflarını söylediği o zat
için, Güvenç gibi sana seferimi kolaylaştır.

»itâmeş müşk bâşed rû√-ı nâs bâd
Ber-ân A√med §alât-ı bµ-…ıyâs bâd

İnsanların ruhu da onun sonu gibi
misk olsun. O Ahmet’in üzerine sayısız salat olsun.
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»alâ§µ Dâden-i Keştµ-râ ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Gemiyi Kurtarması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Eyâ «âme yürüt ceyş-i √urûfµ
Müsa««ir eyle i…lµm-i vu…ûfu

Ey kalem! Harf askerlerini yürüt.
Kavrama ülkesini zapt et.

Geçir ten fülkünü deryâ-yı «a††dan
»aber-dâr eyle esrâr-ı nu…a†dan

Ten kayığını çizgi denizinden geçir.
Noktaların sırlarından haberdar et.

3030 Telâ††um eyledi eb√âr-ı §ûret
Helâk ü πar…a ermişdir ≥arûret

Şekil denizleri dalgalandı. Zorunluluk yok olma ve batma durumuna
gelmiştir.

Gerekdir √â§ılı erbâb-ı ma¡nµ
»alâ§ ede bu πar… içinde ya¡nµ

Yani sözün kısası anlama vakıf
olanların bu boğulma içinden kurtulmaları gerekir.

Dür-i ma¡nâya §ûret oldu …âlıp
Çı…ar ol dür ederseñ @arfı sâlib

Şekil, anlam incisine kalıp oldu.
Eğer o dış görünüşü alıp yok edersen o inci çıkar.

Mücerred cevheriñ bu cisme girdi
Ki na……âş §ûverden resme girdi

Soyut özler bu cisme girdi ki nakkaş
şekilden resme başladı.

Teke&&ür eyledi √âl-i ta¡ayyün
Bu ke&ret ile olunmaz tebeyyün

Ortaya çıkma durumları sayıca arttı. Bu kesret ile ortaya çıkılmaz.

3035 Vücûduñdan olur ke&ret nümâyiş
Ki …ılmış ehl-i ma¡nâ âzmâyiş

Deneyim kılmış olan mana ehlinin
vücudundan kesret görünür.

Kes İbrâhµm gibi re™s-i vücûdu
Erişe saña ◊a……’ıñ kebş-i cûdu

İbrahim gibi vücudun kafasını kes.
Sana Allah’ın adaletinin göstergesi
olan koçu ulaşsın.

Yeter ey nâ@ım-ı dürr-i ma¡ânµ
Cenâb-ı pµrden eyle beyânµ

Ey manaları inci gibi dizen şair!
Yeter; pir hazretlerinden açıkla.

Ki bir gün ol √arµm-i Ka¡be-i dil
Mu√allı…in remzin keşf eder bil

Bir gün gönül Kâbe’sinin hareminde olan, tıraş olmanın sırrını keşfeder, bil.

Buyurdu ol erenler nµk √ûyu
Terâşµde ediñ başımda mûyu

O erenlerin güzel huylusu başımdaki saçları tıraş edin diye buyurdu.

3040 Bu emri …ıldı bir dervµş …ıyâmı
Terâşµde eder re™s-i hümâmı

Bu emri buyurdu, bir derviş işe kalkıştı. Himmetlinin başını tıraş eder.
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Erişdi nı§fına çün ser terâşi
Dedi mek& et biraz …ılma telâşı

Baş tıraşının yarısına geldiğinde,
biraz dur, telaş yapma dedi.

Ferâπat …ıldı dervµş oldu râ…ıb
Cenâb-ı pir hem oldu murâ…ıb

Derviş el çekti bekledi. Pir hazretleri de kendinden geçti.

¢ılıp bu √âlde bir la√@a …arârı
Ederlerdi mürµdân inti@ârı

Bu halde bir an oturup durdular.
Müritler bekliyorlardı.

Özüne geldi yine pµr-i kâmil
Dediler cümleye ey ¡avn-i şâmil

Olgun pir tekrar kendine geldi. Ey
yardımı herkesi kapsayan! Dediler.

3045 Nedir lu†f eyle bu te™«µre bâdµ
Buyurdu bir kes oldu bize nâdµ

Bu ertelemeye sebep nedir, lütuf
eyle. Bir kişi bizi çağırdı, buyurdu.

Ki girmişler idi Ba√r-ı Sefµd’e
Olur yol üzre bir girdâb bedµde

Akdeniz’e girmişler idi ki yol üzerinde bir girdap meydana çıkar.

Düşer girdâba ol dem içre keştµ
Erişdi ehl-i keştµye dürüştµ

O anda gemi girdabın için düşer.
Gemi ahalisine sertlik erişti.

Ederler §ıd…ıla ≠ikr-i »udâ’yı
Ederler yek-cihet zâr ü nidâyı

Açık yüreklilikle Allah’ı zikrederler.
Fikirleri bir olarak ağlayıp inlerler.

¢ılarlar ne≠r beş yüz zer rehâya
Gerekdir erişe va¡di vefaya

Kurtulmak için beş yüz altını adak
ederler. Verdikleri sözün sadakate
erişmesi gerekir.

3050 İşitdiler bu nu†…-ı dervµş-ânµ
‰aleb eylediler anda nişâni

Bu dervişane sözü işittiler. Ondan
işaret istediler.

Cenâb-ı ◊a……’ıñ ol √abl-i metµni
Eder ta√rµk fi’l-√âl âsitµni

Cenabı Hakk’ın o sağlam ipi (İslam
dini), hemen o anda yenlerini hareket ettirir.

Mübârek yeñlerinden düşdü mâhµ
Ol evc mâhµ idi zinde kemâ-hµ

Mübarek yenlerinden balık düştü.
O dalga olduğu gibi canlı balıktı.

Görür cümle mu√ibbân anda kim var Bütün dostlar orada olduklarını
Eder mâhµleri pes na…ş-ı dµvâr
görür. Sonra balıkları duvara nakşeder.
¢ızılca »alvet’e oldu bu ta§vµr
Ederdi ¡aşk tenevvürünü teşvµr
3055 Çü tekmµl oldu pµriñ ser terâşi
Ferâπat §a√nına urdu ferrâşi

Kızılca Halvet’te aşkın nurunu içinde bulunduran bu tasvir oldu.
Pirin baş tıraşı tamamlandığında,
feragat meydanına süpürgeci vurdu.
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Bu cânibden işit ol keştµ √âlin
Meger bir ulu tâcir ço… mâlın

O geminin durumunu bu taraftan
işit. Meğer bir büyük tüccar, mallarının çoğunu…

Metâ¡ vü la¡l ü cevher ≠µ-…ıyemden
¢oyup keştµye geçer idi yemmden

Kıymetli mal, inci ve mücevherlerden gemiye koyup, denizden geçerdi.

Mu«âlif rüzgâr esti giderken
Getirdi fülkü bir girdaba yelken

Giderken ters rüzgâr esti. Yelken
gemiyi bir girdaba getirdi.

∏arµ… olmaπa az …aldı nihâyet
Açıp baş istedi tâcir ¡inâyet

Batmaya az kalmışken, sonunda tüccar, başını kaldırıp yardım istedi.

3060 Dedi Rûm’uñ eyâ √a… evliyâsı
Meded sever «alâ§ eyle bu yası

88a
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Ey Rum’un yardım seven gerçek
evliyası! Bu yıkımdan kurtar, dedi.

Saña beş yüz zer olsun ne≠r «âli§
Tevessül ettim ey cây-i mu«âli§

Sana beş yüz saf altın adak olsun.
ey kurtuluş yeri! Sana başvurdum.

Bu sûziş oldu çün …albinde †ârµ
Cenâb-ı pµr fi’l-√âl …ıldı yârµ

Bu yürek yanması ansızın kalbinde
belirdiği için, pir hazretleri hemen
yardım etti.

‰utar fülkü mübârek desti erdi
Bu ¡avni çünkü tâcir anda gördü

Mübarek eli ulaşıp gemiyi tutar. Tüccar orada bu yardımı gördüğü için…

Niyâz edip dedi ey »ı≥r ma¡nµ
Nedir nâm-ı şerµfiñ söyle a¡nµ

Dua edip, ey Hızır’ı andıran! Dedi.
Yani senin şerefli ismin nedir, söyle.

3065 Buyurdu ◊âcµ Bektâş nâm «ünkâr
»udâ’nıñ saña ¡avni oldu bu kâr

Hacı Bektaş adlı hünkâr dedi.
Allah’ın sana yardımı bu iş oldu.

Bu sözü dedi ol dem πâ™ib oldu
O kim ◊a……’a «alµfe nâ™ib oldu

Allah’ın halifesine vekil olan o, bu
sözü dedi o anda kayboldu.

Erişdi tâcir üş fevz ü necâta
Çı…ıp berre süvâr oldu bir ata

Tüccar kurtuluşa erdiği için, karaya çıkıp bir ata bindi.

Cenâb-ı pµri bâ-…a§d-ı †avâf ol
¡Azµmet eyledi bâ-§ıd… u §âf ol

O, pir hazretlerini tavaf etmek maksadıyla, temiz kalplilik ve saflıkla
yola koyuldu.

Gelirken yolda ol şa«§-ı vefâ-pûş
Eder pµr ismini nâ-geh ferâmûş

O sözünde duran şahıs yolda gelirken, ansızın pirin ismini unutur.

3070 Hemân «ünkâr laf@ı …aldı dµlde
Su™âl eylerdi bu nâmı her ilde

Öylece gönülde hünkâr sözü kaldı.
Her diyarda bu adı sorardı.
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O dem ¢onya içinde ey nikû-kâr
Celâlü’d-dµn’e derler idi «ünkâr

Ey iyi amel sahibi! O zaman Konya
içinde Celaleddin’e hünkâr derlerdi.

Dediler tâcire kim ¢onya’ya er
Vefâ et va¡diñe kim ne≠riñi ver

Tüccara Konya’ya ulaş; sözünü tutup vadettiğin adağı ver, dediler.

Erişdi ¢onya şehrine çü tâcir
Görür şa«§en Celâlü’d-dµn müşâcir

Tüccar Konya şehrine eriştiğinde,
Celaleddin’in şahsen münakaşa ettiğini görür.

Egerçi cümle ecsâm âb ü kildir
Eden ta«lµ§ lµkin bu degildir

Her ne kadar bütün cisimler su ve
kilden olsa da, lakin beni kurtaran
bu değildir.

3075 İçeri girdi tâcir pes ≥arûrµ
Öper dest-i şerµfin bµ-πurûrµ
Olur müstaπri…-i ba√r-ı ta√ayyür
Göñülde var idi illâ taπayyür

Hayret denizinin boğulmuşu olur.
Gönülde değişimden başkası vardı.

Velâyet …uvvetiyle bildi mollâ
O dem ol tâcire …ıldı tesellâ

Molla velilik gücüyle bildi. O zaman o tüccarı teselli etti.

Buyurdu ben degilem saña ma†lûb
¢araöyük’de ol merπûbü’l-üslûb

Senin istediğin ben değilim, o üslubu sevilen Karaöyük’te dedi.

A«µmiz ◊âcµ Bektâş’dır murâdıñ
Uza… yoldan çün ol-≠âtı aradıñ

Muradın dostumuz Hacı Bektaş’tır.
O zatı uzak yoldan gelip aradığın
için…

3080 Bu …ulu istimâ¡ etdikde ol kes
Celâlü’d-dµn’e tevdµ¡ eyledi pes
88b

Sonra tüccar mecburen içeri girdi.
Gururlanmadan mübarek elini öper.

O kişi bu kulu dinledikten sonra,
Celaleddin’e veda etti.

Süvâr olup revân oldu †arµfe
Erişdi ol meded-ba«ş-ı πarµke

Binip tarif edilen tarafa doğru gitti.
O batanlara yardım edene erişti.

Berµden ol Cenâb-ı pµr-i a…†âb
Olurdu çevresinde cümle a√bâb

Beri taraftan o yüce pir hazretlerinin
çevresinde bütün dostları olurdu.

Dedi İsmâ¡µl’e ol ra√mete kân
Yürü var ilügüm geldi bezir-gân

O rahmet kaynağı İsmail’e, sultanım yürü git tüccar geldi, dedi.

Getir pes nezdimize yürü anı
Varıp İsmâ¡µl uş gördü o cânı

Onu öylece yanımıza getir. İsmail
vardığı zaman o canı gördü.

3085 Delil olup getirdi beyt-i ◊a……’a
Ziyâret etdiler ol müsta√ı…a

Rehber olup Allah’ın evine getirdi.
O layık olanı ziyaret ettiler.
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Görüp bildi çü görmüştü gemide
Selâm etti …ılıp …addin «amµde

Gemide gördüğü için görünce tanıdı. Boynunu eğerek selam verdi.

Budur feryâd-res feryâd gününde
Budur cân-ba«ş cân ecsâm †onunda

Yardım için çağırma gününde feryada erişen; cisimlenmiş can donunda can bağışlayan budur.

Yüzünü …odu ¡âlµ «âk-pâye
Ki mu√tâc idi çeşmi tûtiyâya

Gözleri sürmeye muhtaç olduğundan yüzünü yüce ayağının toprağına koydu.

¢odu hem beş yüz altın ne≠ri pµşe
Buyurdu √a≥ret aña kim hemµşe

Beş yüz altın adağı da önüne koydu.
Hazret ona buyurdu ki daima…

3090 Mu¡µniñ ola ◊a… ref¡ ede bârın
¢abûle hem ede ne≠riñ mu…ârin
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Allah yardımcın olsun, yükünü kaldırsın; adağını da kabule uygun
etsin.

Eder dervµşler ba¡de su™âli
Ne olmuş bildiler anıñ me™âli

Ondan sonra dervişler soru sorarlar. Ne olduğunun açıklamasını anladılar.

Erenler remzin idrâk etdi anlar
Ki demişdi terâşında erenler

Onlar erenlerin sırlı sözünü anladılar ki erenler tıraşında demişti.

Nice gün ol müsâfir anda …aldı
Erenlerden temâmet behre aldı

O misafir nice gün orda kaldı.
Erenlerden payını eksiz aldı.

Vedâ¡ edip revâne oldu bâ-kâm
Muradına ererek veda edip gitti.
Bu yerde …ı§§amız hem buldu encâm Hikâyemiz de burada son buldu.
3095 ~alât ile selâm et Mu§†afâ’ya
Ede tâ √âl-i nez¡iñde kifâye

Mustafa’ya selam ve salat et ki can
çekiştiğin durumda yetişsin.

Der-Beyân-ı ~afâ vü Na@ar Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
Be-¢ara Re™µs
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Kara Reis’e Nazar Edip Safa Vermesine Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Eyâ «âme yine yaz va§f-ı erden
Göñül beytine ur na…ş-ı digerden

Ey kalem! Yine erin vasıflarını yaz;
gönül evine başka bir nakış vur.

O şâh-ı evliyâ nesl-i Mu√ammed
O ser-i murta≥â râh-ı mü™ebbed

O Muhammed’in neslinden olan
evliyaların şahı… O ebedi yolun
beğenilmiş önderi…
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Nice türlü kerâmet …ıldı i@hâr
Zemµni §µti †oldurdu pür-e@hâr

Nice türlü kerametler gösterdi. Şöhret zeminini çiçeklerle doldurdu.

Demiyle buldu §ı√√at dilde her dâ
İşit bir türlü cilve …ıldı peydâ

Onun nefesiyle gönüldeki her hastalık sıhhat buldu. İşit, bir türlü cilve ortaya çıkardı.

3100 ¢ara Re™µs nâm olurdu bir merd
Ederdi seyr keştµ içre bµ-derd

Kara Reis adlı bir adam vardı. Gemi
içinde dertsiz olarak sefer yapardı.

¢aradeñiz idi seyrânı her dem
Yine †oldurdu √ın†a fülke bir dem

Her zaman sefer yeri Karadeniz’di.
Bir gün yine gemiye buğday doldurdu.

Muvâfı… ruzgârµ açdı yelken
Bu resme çün gemi gitmekde iken

Uygun zamanda yelken açtı. Bu şekilde gemi gitmekte iken…

Erişdi nâ-gehân bâd-ı mu«âlif
Diger gün oldu a√vâl-i mü™ellif

Ansızın muhalif bir rüzgâr erişti.
Diğer gün alışılmış durumlar oldu.

¢arµb oldu meger πar…a ne kim var
Dedi olsun gemi bu dem sebük-bâr

Meğer her ne varsa batmaya yakın
oldu. Bu anda geminin yükü hafif
olsun, dedi.

3105 Edelim ba√re gendümleri µ&âr
Bu fikr içinde belirdi bir â&âr

Buğdayları denize döküp saçalım.
Bu düşünce içinde bir işaret belirdi.

ªuhûr etdi o deryâdan bir abdâl
Gelir §u üzre dedi »ı≥r’adır dâl

O denizden bir derviş ortaya çıktı.
Su üstünde gelerek, yol göstermek
Hızır içindir, dedi.

Gelip abdâl gemiye oldu dâ«il
Ki fehm etmedi anı hµç ¡â…il

Derviş gelip geminin içine girdi.
Hiçbir Akıllı bunu anlamadı.

¢ara Re™µs’e geldi ya¡nµ ol er
Verir göñlüne anıñ nûrla fer

Yani o er Kara Reis’e geldi. Onun
gönlüne nur ile fer verir.

Dedi √âliñ nedir söyle …arındaş
Bu √âle olmasın çeşm-i diliñ yaş

Kardeş durumun nedir? Bu hale
gönül gözün yaş olmasın, dedi.

3110 Beni Rûm erleriniñ serveri bil
Saña gönderdi gördü çünkü …âbil

Beni Rum erlerinin önderi bil. Kabul gördüğü için sana gönderdi.

Bu gendümleri …ıl ba√re nihâde
Velµ endµşesin etme behâda

Bu buğdayları denize bırak. Ancak
değeri için endişe etme.

Ne deñli …ıymeti var ise anıñ
Getir verem dedi şâd ola cânıñ

Onun ne kadar değeri varsa, getir vereyim, senin canın mutlu olsun, dedi.
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Göresin yürü didâr √u≥ûru
Alasın hem behâsın çekme zûrµ

Yürü sevgilinin yüzünü göreceksin.
Değerini de alacaksın zorluk çekme.

İşitdi …omadı va…t-i a«ire
Döker ba√re ne kim vardır ≠a«µre

İşitti son ana bırakmadı. Tahıllardan her ne varsa denize döker.

3115 Bu işte …ılmadı a§lâ ta¡allül
¢amusun §aldı §uya bµ-te¡emmül

Bu işte hiç bahane aramadı. Etraflıca düşünmeden hepsini suya saldı.

Gemiden geldi pes abdâl ba√re
Dedi gel sen de al …ardaş behre

Derviş ondan sonra gemiden denize geldi. Kardaş! Gel sen de payını
al, dedi.

Re™µs’i da¡vet etdi bâ-tela††uf
Özün §aldı §uya ol bµ-teva……uf

İnce ve nazik bir davranışla Reis’i
davet etti. O beklemeden kendini
suya saldı.

Edip dervµşi ta¡…µb …a¡ra erdi
Ba…ıp bir …a§r-ı ¡âlµ anda gördü

Dervişi takip edip derine indi. Bakıp orada büyük bir saray gördü.

Çekilmiş …a§rıñ e†râfında dµvâr
‰urur anda ≠a«µre her ne kim var

Sarayın etrafına duvarlar çekilmiş.
Tahıllardan her ne varsa orada durur.

3120 Derûn-ı …a§ra girdi iki hem-râh
Görür bir §uffe anda şöyle hem-câh

İki yoldaş sarayın içine girdi. Şöyle
oturan bir sofa görür.

Oturmuş §uffe §adrına iki ≠ât
Şu¡â¡-yı vechi ¡aks-i cümle ≠errât

Yüzlerindeki ışınlar bütün zerrelerden yansıyan iki kişi sofanın önüne
oturmuş.

Bu√ûr-ı …albiñ ol dürr-i ferµdi
Sezâdır ola »ı≥r anıñ mürµdi

O gönül denizinin değerli incisine
Hızır mürit olsa uygun düşer.

Gelip abdâl o dem …ıldı sekµnet
Dedi şâhım budur ol pâk-i †ıynet

Derviş o zaman gelip dinlendi. Şahım, o temiz yaradılışlı budur, dedi.

‰urup anda Re™µs-i «ûb-mâye
Erişdi …adrle re™si semâya

Mayası iyi olan Reis orada durup,
derece olarak göğün en uç kısmına
yükselir.

3125 Verirler aña bir hemyân zer hem
Ururlar …albi emrâ≥ına merhem

Ona bir çuval altın da verirler. Kalbinin hastalıklarına merhem vururlar.

Re™µs ol dem lisâne geldi bµ-râ«
Dedi ma¡≠ûr ola şâhım bu küstâ«

Reis o zaman kaygılanmadan dile geldi. Şahım bu küstah affedilsin, dedi.

»aber-dâr eyle n’ola ismiñizden
Olam âgâh cism ü resmiñizden

İsminizden haber verin, ne olur?
Cisim ve resminizin ne olduğunu
bileyim.
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Egerçi yo…durur cânıñ mekânı
Eder µcâb gevher çünkü …ânı

Her ne kadar canın mekânı yokluk
olsa da cevher için kaynak gerekir.

Buyurdu biri anda ol ≠evâtıñ
Ki budur dest-gµri kâ™inâtıñ

Oradaki şahıslardan biri buyurdu
ki kâinatın koruyucusu budur.

3130 Budur »ı≥r ü »udâ ¡avni elidir
Baña nâm ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’dir
~uluca ¢araöyük’dür †uraπım
Ya…µnem ¡âşı…a gerçi irâπım

Durduğum yer Suluca Karaöyük’tür.
Her ne kadar uzak olsam da aşığa
yakınım.

Re™µs ol dem icâzet-«ˇâh oldu
Yüzünü «âk-pâye bas† …ıldı

Reis o zaman icazet istedi; yüzünü
ayağının toprağına serdi.

İşâret …ıldılar abdâla tekrâr
Getirdi geştµye bµ-renc ü âzâr

Dervişe tekrar işaret ettiler. İncitmeden ve eziyet çekmeden gemiye
getirdi.

Yine deryâya girdi oldu pinhân
Re™µs bu √âle oldu vâlih √ayrân

Yine denize girdi kayboldu. Reis bu
duruma şaşırıp hayrette kaldı.

3135 Gemisin Rûm’a tevcµh etdi der-√âl
Ki …albinde ziyâret eder âmâl

90a

Allah ve Hızır’ın yardım eli budur.
Benim adım Hacı Bektaş-ı Veli’dir.

Gemisini hemen Rum’a döndürdü
ki kalbinde emeller ziyaret eder.

Çı…ıp berre süvâr oldu bir esbe
¡Azµmet eyledi rû√ânµ kesbe

Karaya çıkıp bir ata bindi. Ruhani
kazanıma doğru yola koyuldu.

İki hemyân aldı beylesince
Ki §arf ede vi§âl için o gence

O hazineye kavuşmak için harcasın
diye böylesine iki büyük kese aldı.

¢araöyük’e erdi bir gün ol er
Mu…ârin oldu şemse pâk a«ter

O er bir gün Karaöyük’e erdi. Parlak yıldız güneşe kavuştu.

Olur pervânesi dµdâr-ı yârin
Şu¡a¡-yı pertevi ma√v etdi varın

Dostun yüzünün pervanesi olur. Işığının kaynağı varlığını yok etti.

3140 Yüzünü yerlere …odu düşündü
Geçip cümle revâbı†dan boşandı

Yüzünü yerlere koyup düşündü. Bütün bağlarından geçip kurtuldu.

◊u≥ûra ne≠ri …odu dide nemle
Görüşdü hem «alµfe ile cemle

Yaşlı gözlerle huzura adağı koydu.
Halife ve şah ile de görüştü.

Çü yer gösterdiler …ıldı …u¡ûdu
Eder …udsµ nefesden şemm ¡ûdu

Yer gösterdikleri için oturdu. Mübarek nefesten ut şeklindeki bitkileri koklar.
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Erenler ce≠besinden erdi √âlet
Göñülden eyleyip ref¡-i melâlet

Erenlerin kendinden geçmesinden,
keyfiyet erdi. Gönülden üzüntüleri
yok edip…

Düşüp dünyâ vü mâ-fµhâ gözünden
‰utup bir yol bu ma¡nânıñ izinden

Dünya ve ahiret gözünden düşüp;
bu mananın izinden bir yol tutup…

3145 Meyân-ı «idmeti ol eyleyip berk
O fülkü mülkü dilden eyledi terk
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O hizmet kemerini sağlamlaştırıp,
o mülkü, gemiyi gönülden terk etti.

Bıra…dı kâr bârı …almadı iş
Erenleriñ derinde oldu dervµş

İş ve malı bıraktı, iş kalmadı. Erenlerin kapısında derviş oldu.

Olup erkân-ı fa…r üzre terâşi
Mu√abbet ile bas† oldu ferrâşı

Fakr töreni usullerine göre tıraş olup,
sevgi ile süpürgeci kendinden geçti.

¢ara Abdâl añladı nâm-ı pâki
Zer eyler nu†…-ı pµrler tµre «âki

Kara derviş temiz ismi anladı. Pirlerin nefesi kara toprağı altın eder.

»udâ’yâ ol erenler √ürmetine
Erişdir bizi bâb-ı devletine

Ey Allah’ım! O erenlerin hürmetine, bizi devletinin kapısına eriştir.

3150 Bu yerde …ı§§amız «atm oldu …ardaş
~alât et ola tâ …abriñde yoldaş

Kardaş! Bu yerde hikâyemiz bitti.
Salat et ki kabrinde yoldaşın olsun.

Ziyâret Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-Seyyid Ba††âl ∏âzµ
¢addesa’llâhu Rû√-hümâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Seyyid Battal Gazi’yi (k.r.) Ziyaret Etmesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey bülbül bu gül-≠âre gü≠er …ıl
Ne zµbâ πonceler vardır na@ar …ıl

Ey bülbül! Bu gül bahçesini gez. Ne
güzel goncalar vardır, seyret et.

Riyâ≥-ı ¡âlemi ne resme §âni¡
Ne üslûb üzre olmuş bu ma§âni¡

Âlemin güzel bahçelerini ne şekilde
yaratmış? Bu sarnıçlar hangi üslup
üzerine olmuş?

Eger dervµş ü sul†ândır ger abdâl
¢amu ma¡rifetine oldular dâl

Derviş, sultan ya da abdal, hepsi
onun marifetine yol gösteren oldular.

Çü evvel a«ir ü bâ†ınla @âhir
Bu ev§âfı eder i&bât ma@âhir

İlk ve son ile iç ve dış; bu vasıfları
onun kaynak olduğunu ispat eder.

90b 3155 Tecellµ eyledi esmâ™-yı ≠âtı
Getirdi çün @uhûra her §ıfâtı

Her sıfatını ortaya çıkardığı için,
zatının isimleri tecelli etti.
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Temevvüc eyledi deryâ-yı va√det
Bıra…dı ¡âleme emvâc-ı ke&ret

Vahdet denizi dalgalandı. Âleme
kesret dalgaları bıraktı.

Bu ¡âlem bir vücûd ü a√ad oldu
Özü mescûd ü yüzü sâcid oldu

Bu âlem tek ve bir vücut oldu. Kendisi Allah ve yüzü, görünümü secde
eden oldu.

Cemâlinden ≥iyâ-pâş oldu şem¡a
Özüñ ver er ma…âm-ı cem¡-i cem¡a

Yüzünün güzelliğinden mum ışık
saçtı. Kendini ver, cem-i cem makamına ulaş.

Bu†ûnuñla olup bu ba√re πar…a
ªevâhirle rücû¡ et bezm-i far…a

Nesillerinle bu denize batıp, ayırt
etme meclisine coşkun denizlerle
geri dön.

3160 Budur kâmil olan insâna ¡âdet
Bu ¡âdetle bulur anlar sa¡âdet

Olgun olan insana adet budur. Onlar bu adetle mutluluk bulur.

Olur @âhirleriyle şer¡e mün…âd
◊a…µ…at şem¡in eyler dilde µkâd

Görünüşleriyle şeriata boyun eğer.
Hakikat mumunu gönülde yakar.

‰utarsa dâmen-i şer¡µ bu ferşi
Görürler lâ-cerem bâlâ-yı ¡arşı

Bu yeryüzündekiler şeriatın eteğini
tutarsa, şüphesiz göğün üstünü görürler.

Ser-i ¡arşıñ bilirsin şer¡e pâdır
Bu pâdan †utmayan işi hebâdır

Göğün üstü şeriata ayaktır, bilirsin.
Bu ayaktan tutmayanın işi yok olmaktır.

Yeter ey dil bize ma†lûbu söyle
Nice oldu †avâf-ı √a≥ret ile

Ey gönül! Yeter bize talep edilen
hazreti tavaf ile nasıl oldu, söyle.

3165 O dem ki √a≥ret-i Ba††âl ∏âzµ
Şehµd oldu erenler şâh-bâzı

O zamanki erenlerin doğanı olan
Battal Gazi hazretleri, şehit oldu.

ªuhûr etdi o dem bir rµ√-i ¡â§ıf
»arâb oldu nice mev§ûf-ı vâ§ıf

O zaman şiddetli bir rüzgâr çıktı.
Nice sıfatları vasf olunmış olan harap oldu.

Niceniñ oldu hem nâ-bûd bûdu
Olur mestûr ∏âzµ’niñ vücûdu

Çoğunun da varlığı yok oldu.
Gazi’nin vücudunun üstü örtülür.

¢alur ol kenz ma«fµ «âk içinde
O mihr şeb gibi eflâk içinde

Gece felekler içinde olan güneş gibi,
O hazine toprak içinde gizli kalır.

Gelirler bulamaz evlâdı anı
Bulamaz cism içinde kimse cânı

Çocukları gelirler onu bulamazlar.
Kimse bedeni içinde canı bulamaz.
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3170 Nice müddet belirsiz yatdı …aldı
¡Alâ™üddevle Sul†ân devri geldi

91a

356

Nice zaman belirsiz yatıp, kaldı.
Alaüddevle Sultan devri geldi.

Anası gördü bâ-√âl-i menâmµ
Meger ol nûr-ı sâdâtü’l-enâmı

Meğer o insanların ulularının nurunun annesi rüya yolu ile gördü.

Ma…âm ü medfeninden …ıldı irşâd
Bu emr üzre düzüldü ¡âlµ bünyâd

Türbe ve mezarından yol gösterdi.
Bu emir üzerine yüce binalar yapıldı.

Velµ «al… mu†ma™inne olmaz idi
Ki bu @ann ile §ıd…ı bulmaz idi

Ancak halkın gönlü rahat olmazdı.
Bu şüphe ile gerçeği bulmazdı.

¢açan √a≥ret †avâfın …ıldı ta√§µl
¢amusu @annı §ıd…a etdi ta√vµl

Ne zaman ki hazret tavafını tahsil
etti; hepsi şüpheyi gerçeğe çevirdi.

3175 Rivâyet etdiler kim pµr-i √a≥ret
‰avâf-ı seyyidi çün …ıldı niyyet

Pir hazretlerinin seyidi tavaf etmeye niyet etiğini rivayet ettiler.

Bu …a§d ile revân oldu sebµle
Ederdi √ürmetin gören …abµle

Bu amaçla yola koyuldu. Onu gören kabile hürmet ederdi.

Te§âdüf …ıldı yolda bir fetâya
Getirdi √a≥reti ol rûstâya

Yolda bir delikanlıya rastladı. O,
hazreti o köye getirdi.

Eder ekrem ü ¡izzet fev…-al-¡âde
Dedi bu ¡abde …ıl lu†fuñ ziyâde

Olağanüstü hürmet ve cömertlik
eder. Bu kuluna lütfunu arttır, dedi.

Bize bir yâdigârıñ nâm-zâd et
N’ola bu göñlümü anıñla şâd et

Bize bir yadigârını miras bırak. Ne
olur bu gönlümü onunla mutlu et.

3180 İşitdi bu sözü ol ra√mete kân
Eder tâc ü kemer pâpûşun i√sân

O merhamet kaynağı bu sözü işitti.
Taç, kemer ve ayakkabısını ihsan
eder.

Vedâ¡ edip o câdan oldu ¡âzim
Gelip bir kes dedi budur niyâzım

Veda edip o yerden yola çıktı. Bir
kişi gelip ricam budur dedi.

Beni mey™ûs …ılma ey ser-efrâz
Ki ol dervµş evine pertev-endâz

Ey benzerlerinden üstün olan, o dervişin evini nurlandıran! Beni ümitsizliğe düşürme.

O ma«la§dan çü istir√âm işitdi
Gelip anıñ da«ı göñlün «oş etdi

O kurtulacak yerden dileği işitti.
Gelip onun da gönlünü hoş etti.

O cân teslµm olup dervµş oldu
Ki geçdi â«iret-endµş oldu

Ahiret endişesinden geçen o can
teslim olup derviş oldu.
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3185 Mübârek desti ile √a≥ret-i pµr
Terâş edip ne ise …ıldı tedbµr

Pir hazretleri mübarek eli ile tıraş
edip gereken tedbiri aldı.

O cânıñ var idi aπnâmı vâfir
Getirdi yavruların bµ-münâfir

O canın çok koyunu vardı. Yavrularını usulca getirdi.

Edip da¡vet gelirler cümle cµrân
Çü tenevvür mu√abbet oldu nµrân

Sevgi nurundan aydınlandığı için,
davet edip hepsi yakına gelirler.

¢amu yavruları ≠eb√ etdi ol kes
Ne deñli dese de √a≥ret aña bes

Hazret ne kadar ona yeter dese de,
o kimse bütün yavruları kurban etti.

Müfµd olmadı etdi cân fedâdır
Saña cân vermeyen cândan cüdâdır

Can fedadır dedi, faydası olmadı.
Sana can vermeyen candan ayrı
düşmüştür.

3190 Veren cânın bulur bâ…µ √ayâtı
Egerçi §ûretâ gördü memâtı
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Her ne kadar görünüşte ölümü görse
de canını veren sonsuz hayatı bulur.

Cenâb-ı pµre «oş geldi bu i«lâ§
Buyurdu aña kim ey merdüm-i «â§

Bu içten sevgi pir hazretlerine hoş
geldi. Ona ey iyi insan! Diye buyurdu.

Bu …urbân üstü«ˇânın ceste ceste
Getiriñ eylemeñ birin şikeste

Bu kurban kemiklerini parça parça
getirin. Birini bile kırmayın.

¢amusunuñ derisini serini
Getiriñ sehv …ılmayıñ birini

Hepsinin derisini başını getirin. Birinde hata etmeyin.

Bizimçün eylediñ sen bunca …urbân
Mu¡avve≥ edelim biz da«ı i√sân

Sen bizim için bunca kurban kestin.
Biz de karşılığında ihsan edelim.

3195 Ziyânlu etmeyelim bu «u§û§ta
Bulasın ecri çü vardır nu§û§ta

Bu hususta ziyan etmeyelim. Doğru
düşüncelerde olduğu gibi mükâfatını
bulasın.

Çü pµriñ emri üzre …ıldı anlar
Cülûduna …odu ¡a@mµ erenler

Onlar pirin emri üzere davrandığı
için, erenler hayvan derilerine kemik koydu.

¢amusun bir mekânda va≥¡ …ıldı
¢apusun bend ediben †aşra oldu

Hepsini bir mekâna koydu. Kapısını bağlayıp dışarı çıktı.

Getirdip âb aldı âb-ı desti
Namâz edip …ılır ◊a……’a peresti

Su getirtip abdest aldı. Namaz kılıp
Allah’a ibadet eder.

Du¡âya †utdu el ba¡de§-§alâtı
¢uzular için istedi √ayâtı

Namazdan sonra duaya el tuttu.
Kuzular için hayatı istedi.
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3200 Olup ref¡-i icâbet-gâh-ı mevlâ
¢abul etdi du¡âsın ◊a… te¡âlâ
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Allah’ın duaları kabul ettiği yere
yükselip, Allah yüceltsin, duasını
kabul etti.

Meger ol demde gelmiş idi aπnâm
¢uzu emişme va…ti ey nikû-nâm

Ey güzel isimli! Meğer o zaman kuzuların koyunları emme vakti gelmişti.

Buyurdu ol du¡âsı müstecâb …ul
Açıñ bâbı görelim nicedir ol

O duası kabul edilen kul buyurdu.
Kapıyı açın, onlar nasıldır görelim.

¢apıyı açdılar ey …albi âgâh
Ne …udretler veripdir …âdirullâh

Ey kalbi uyanık! Kapıyı açtılar. Her
şeye gücü yeten Allah, ne kudretler
vermiştir.

Peçeler ber-√ayât olmuşdu cümle
¢amu mâderlerine …ıldı √amle

Yavruların hepsi sağ olmuştu. Hepsi annelerine hücum etti.

3205 Görünce cümlesi bu √âl-i hüş-ber
Dediler yek-cihet Allâhu ekber

Hepsi bu aklı götüren hali görünce, hep birlikte Allah en büyüktür,
dediler.

¢ılıp i¡zâz-ı ol ≠ât-ı kirâmı
Da«ı cedd-i ¡ı@âmına selâmı

O ulu kimseyi yüceltip, büyük atalarına da selam gönderdiler.

Getirdiler heme va§fın zebâne
¢uzu…ıran dendi mµzbâne

Bütün vasıflarını dile getirdiler. Ev
sahibine Kuzukıran denildi.

Ki √âlâ nesli bâ…µdir o cânıñ
Denir evlâdıdır ¢uzu…ıran’ıñ

Hala o canın nesli sürmektedir. Kuzukıran oğulları derler.

Vedâ¡ etdi o câdan √a≥ret-i pµr
Getirdiler …amu Gül-bâng-ı tekbµr

Pir hazretleri o yerden veda etti.
Hepsi tekbir gülbankını getirdiler.

3210 Cenâb-ı √a≥ret ol dem yola girdi
Çü Seyyid ∏âzµ’niñ …urbuna erdi

Cenabı hazret o zaman yola girdi. Seyit Gazi’nin yakınına eriştiği için…

Olurdu A…pıñar nâm çeşme anda
Gelirler ehl-i bâ†ın ol mekânda

Akpınar adında bir çeşme vardı.
İlahi sırra ermiş kimseler o mekâna
gelirler.

¢udûm-ı pµri isti…bâl ederler
»oş âmed a√sen-i i…bâl ederler

Pirin uzaktan gelişini karşılarlar.
Hoş geldin deyip en iyi şekilde ilgilenirler.

¡Azµmet etdiler §o√betle râha
»aber erişdi şey«-i «ân-…âha

Sohbetle yola çıktılar. Tekkenin şeyhine haber erişti.
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Ne kim vardır …amu dervµşin aldı
Erenler √a≥retine …arşı geldi

Ne kadar dervişi varsa hepsini aldı;
Erenler hazretini karşılamaya geldi.

3215 Getirdiler nihâyet √ürmet ile
Çü erdi mer…adına …urbet ile

Sonunda hürmetle getirdiler. Mezarına yakınlıkla erdiği için…

Selâm edip dedi ¡âlµ tebârım
~uyumuz ulusu ≠ül-¡itibârım

Selam verip, yüksek ve temiz olan
soyum; itibar sahibi soyumuzun
ulusu, dedi.

Mezâr-ı √a≥ret-i Seyyid’den ol ân
Erişdi bir §adâ ey pµr-i ¡irfân

Seyit hazretlerinin mezarından o
an, ey irfan sahibi pir, şeklinde bir
ses erişti.

Selâm olsun ilim kevnim ü şehrim
Ki ceddim yâdigârı dilde mihrim

Memleketim dünyam ve şehrim;
atalarımın yadigârı gönlümdeki
güneşim, selam olsun.

Cenâb-ı pµr ol dem oldu bir yemm
Pir hazretleri o anda bir deniz;
Mi&ilde …abr-i Seyyid fülk-i mu√kem benzer şekilde Seyit’in mezarı sağlam bir kayık oldu.
3220 Olur bir la√@a bu †arz mu¡allµ
Yine ric¡at eder √âlât-ı evvelµ

Bir an bu şekilde yükselir. Tekrar
eski durumuna geri döner.

Bu kez …abr oldu ba√r-ı bµ-nihâyet
Ederdi √a≥ret ol yemmde sibâ√at

Bu kez mezar ucu bucağı olmayan
bir deniz oldu. Hazret o denizde
yüzer.

Yine evvelki √âle geldi anlar
Ziyâret …ıldı bu resme erenler

Onlar yine önceki hale geldiler.
Erenler bu şekilde ziyaret etti.

Gelip mer…ad derine ◊âcµ Bektâş
Yed-i pâkiyle a§dı anda bir †aş

Hacı Bektaş mezarın kapısına gelip, parlak eliyle oraya bir taş astı.

Buyurdu nu†…la ol ¡âlµ-şânı
Ola bu seng bizden bir nişânµ

O şan ve şerefi büyük olan sözle buyurdu. Bu taş bizden bir işaret olsun.

3225 Çü çend gün anda …aldı pµr-i √ikmet
Vedâ¡ edip yine …ıldı ¡azµmet

Hikmetli pir orada birkaç gün kaldığı için veda edip yine yola çıktı.

Edip Öyük’de pes teşrµf-i dârı
Eder anda sa¡âdetle …arârı

Ondan sonra Öyük’te evi şereflendirip, orada mutlulukla oturur.

Erişdi …ı§§amız bunda temâme
~alât et senda«ı «ayrü’l-enâme

Hikâyemiz burada sona erdi. Sen
de varlıkların hayırlısı olan Hz.
Muhammed’e dua et.
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Ba¡≥ Mermûzât-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) İşaretle Anlatılan Şeylerinden Bazıları)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Bu vech ile rivâyet etdi râvµ
Rumûzât-ı cenâbı ya¡nµ √âvµ

Rivayet eden bu şekilde yani hazretin işaretlerini kapsayıp rivayet etti.

O dem ki ◊âcµ Bektâş aldı destûr
Diyâr-ı Rûm’a gelmiş idi mestûr

Hacı Bektaş izin aldığı o zaman,
Rum diyarına gizlice gelmişti.

92b 3230 ¢araöyük’de …ılmışdı …arârı
Mu√µ† olmuşdu §µti her diyârı
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Kara Öyük’te durmuştu. Şöhreti her
diyarı kuşatmıştı.

Gelirlerdi nevâ√µden mu√ibler
Alırlar idi himmet müntesibler

Etraftan dostlar gelirlerdi. İntisap
edenler manevi yardım alırlardı.

Niceler a«≠ edip irşâd ü bµ¡at
Ederdi meskenine yine ric¡at

Niceleri irşat ve biati kabul edip,
yine meskenine geri dönerdi.

Olurdu a…râ-yı …urbunda ol ân
Pesendµde-«i§âl bir mu√ib-i cân

O zaman huyları beğenilen bir can
dostu yakındaki köyde olurdu.

İşitdi ol kişi ev§âf-ı pµri
Ziyâret niyyetin etdi ≥amiri

O kişi pirin vasıflarını işitti. Kendisi ziyaret niyetini söyledi.

3235 Dedi validesine ey ≥a¡µfe
Müheyyâ …ıl bugün bir «ûb raπµfe

Annesine, ey zayıf kadın bugün güzel bir pide (yufka) hazırla dedi.

Edem va§fı güzel piriñ †avâfın
Da«ı mevcûd olan dervµş-ı §âfın

Vasfı güzel piri, safında yer alan
dervişleri de ziyaret edeyim.

O dem mâder ayaπa geldi fi’l-√âl
Ki yapdı bir raπµfe nâdir em&âl

O zaman anne hemen ayağa kalktı;
benzeri nadir bulunan bir pide yaptı.

Alıp ol cân raπµfµ ¡âzim oldu
◊u≥ûr-ı √a≥ret-i «ünkâra geldi

O can pideyi alıp yola çıktı. Hünkâr
hazretlerinin huzuruna geldi.

¢odu re™s-i i†â¡at «âk-pâye
Ne «âk-i pâ şerefte ¡arş-pâye

Boyun eğen başını ayağının toprağına koydu. Ayağın toprağı değil
şerefte, göğün derecesi…

3240 Çü yer gösterdiler geldi edeble
Oturdu fey≥-i bâ†ından †aleble
Fem-i ¡anberlerini açdı «ünkâr
Ki müşk-i nâfesini §açdı «ünkâr

Yer gösterdikleri için, edepli bir şekilde, içteki feyizden taleple oturdu.
Hünkâr güzel kokulu ağzını açtı ki
ahu miskinden saçtı.
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Tela††uf gösterip ol nesl-i A√med
Eder mihmân-nüvâzµ vü «oş âmed

O Ahmed’in nesli, ince bir davranış gösterip, misafir ağırlar ve hoş
geldin der.

Cenâb-ı pµre ol «oş man@ar oldu
Mess-i …albiyyesi sµm ü zer oldu

Pir hazretlerine o hoş göründü. Kalbine dokunması altın ve gümüş oldu.

Bu §o√betden erişdi câne √âlet
Eder rû√ânµler kesb-i √alâvet

Bu sohbetten cana keyfiyet erişti.
Ruhaniler şirinlik kazanır.

3245 Bu √âletden erişdi …albe ce≠be
Tamâm müstaπri… oldu ba√r-ı ¡a≠be

Bu durumdan kalbe cezbe erişti.
Hepsi tatlı denize boğuldu.

Erenleriñ olur §âdı… münµbi
Ne ise a«≠ eder erden na§µbi

Erenlerin Allah’a yönelmesi hakiki
olur. Nasibi ne ise erden kabul eder.

Çü a√bâb-ı †arµ… eder be-i«lâ§
Bu kez a§√âbı oldu zümre-i «â§

İçten sevgiyle yol arkadaşlığı ettiği
için, bu kez dostları seçkin zümreden oldu.

Gidip dilden sivânıñ her telâşı
Olur erkân-ı fa…r üzre terâşı

Gönülden gayrın her telaşı gidip,
fakr usullerine göre tıraş olur.

Ta¡allu… câmesiyle gitdi …asve
Tecerrüd «ânesinde giydi kisve

Dünya ilgisinin elbisesiyle hüzünler gitti. Soyutlanma evinde elbise
giydi.

3250 Nice müddet olur «idmetde …â™im
Rı≥â-yı pµri gözler idi dâ™im

Nice zaman hizmette devam eder.
Daima pirin rızasını gözlerdi.

Erişdi çün mürµd-i «â§ murâde
Eder menziline √a≥ret i¡âde

İyi mürit muradına eriştiği için,
hazret onu evine geri gönderir.

İcâzet birle oldu râha ¡âzim
Erişdi «âneye ol merd-i √âzım

O ihtiyatlı adam, icazet ile yola çıktı, evine ulaştı.

Görüşdü mâderiyle cân ü dil şâd
Görür mâder ki oπlu olmuş irşâd

Can ve gönlü sevinçli olarak annesiyle görüştü. Annesi oğlunun doğru yola girdiğini görür.

Olur her vechle mesrûre mâder
Mu√abbetden …ulûbe açdı bir der

Anne her şekilde memnun olur. Sevgiden gönüllere bir kapı açtı.

3255 Bunuñ üzre nice gün oldu imrâr
Yine cûş etdi pire şev…-i dµdâr
Yine yaptırdı çörek mâderine
Yine yüz sürdü tâ «âk-i derine

Bunun üstünden nice gün geçti.
Yine pirle görüşme arzusu coştu
Yine annesine çörek yaptırdı. Yine
kapısının toprağına yüzü sürdü.
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Biraz müddet i…âme …ıldı anda
Yine geldi evine bir zamânda

Orada bir müddet durdu. Yine bir
zamanda evine geldi.

¢açan kim pµre …a§d etse †avâfı
Çörek idi o cânıñ it†i√âfı

Her ne zaman piri ziyaret etmeyi
amaçlasa, o yerin hediyesi çörek idi.

Bu √âl olmuş idi ol câna mu¡tâd
¢açan …ılsa ziyaret …a§dını yâd

Bu durum o cana alışkanlık olmuştu.
Ne vakit ziyaret isteğini hatırlasa…

3260 Meger bir sâl «al… …a√† ü πalâdan
Olur dermân-de işbu ibtilâdan
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¡Arûs-ı √abbe …ılmış idi «alvet
Bulunmaz idi bµ-zer aña vu§lat

Tahıl gelini yalnız kalmış idi. Altınsız ona kavuşma bulunmazdı.

Derûnu ya…dı fa…r u fa…â nârı
O cânıñ da«ı oldu ifti…ârı

Yoksulluk ateşi gönlü yaktı. O canın
da yoksulluğu belli oldu.

Egerçi fa…re olmuş idi …âni¡
Velµ varmaπa pµre oldu mâni¡

Gerçi yoksulluğa kanaat etmişti;
Ancak pire gitmeye engel oldu.

Ki dâne yo… idi …ıla da…µ…µ
Çörek ede göre pµr-i √a…µ…µ

Un yapmak için tohum yoktu ki çörek edip gerçek piri görsün.

3265 Revâ görmedi ki gele tehµ-dest
Bu câm-ı i√ticâba oldu ser-mest
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Meğer bir yıl halk kıtlık ve pahalılıktan; işte bu düşkünlükten aciz
olur.

Eli boş gelmeyi uygun görmedi. Bu
gizlenme kadehinden sarhoş oldu.

Künûz-ı πaybdan bir gün bil-esbâb
O merd-i «â§a meftû√ oldu bir bâb

Bir gün gizli hazinelerden vasıtalarla o iyi adama bir kapı açıldı.

Da…µ… alıp raπµf etdirdi yine
Şitâbân oldu «ünkâra sevine

Un alıp yine ekmek yaptırdı. Sevinerek hünkâra acele ile gitti.

Erişti mûr Süleymânµ √u≥ûra
¢amu varını verdi bu sürûra

Bütün malını bu sevince veren karınca Süleyman’a yakışan huzura
erişti.

◊u≥ûruna …odu…da ol raπµfi
Buyurdu pµr ey «al…ıñ ≥a¡µfi

O ekmeği huzura koyduğunda pir,
ey halkın zayıfı! Diye, buyurdu.

3270 Ne için eylediñ eyâ tekellüf
Raπµf etmek için …ıldıñ te™essüf

Ey! Niçin zahmet ettin? Ekmek yapmak için kederlendin?

Ne olurdu alaydıñ mâ-√a≥ardan
Yeğ idi dûr olmazdıñ na@ardan

Hazır olan yiyeceklerden alsaydın,
ne olurdu? Daha iyiydi, gözden
uzak olmazdın.
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Ki ¡âşı… vâ§ıl olma… yeğirekdir
Meger bu vu§lata mâni¡ çörekdir

Ki aşığın kavuşanı daha iyidir. Meğer bu kavuşmaya engel olan çörektir.

¡Avâmilden ¡alâyı…dan güzer …ıl
Bu ma¡nâ ¡âlemine gir na@ar …ıl

Sebepler ve ilgilerden geç. Bu mana
âlemine gir, bak.

Eger melbûs ü ma†¡ûm ü çörekdir
Bu ma¡nâ ¡âlemine ne gerekdir

Eğer giyecek, yiyecek ve çörekse,
bu mana âlemine ne gerek vardır.

3275 ¢amusu perdedir rû√ ¡âlemine
Ki mâ™ildir …amusu bu zemµne

Tamamı bu yeryüzüne eğilmiş olan
onların hepsi ruh âlemine perdedir.

Zemµn-@ulmânµdir §â√ib-ke&âfet
Ke&âfetden erişir cümle âfet

Çokluk sahibi olma karanlık sebebidir. Bütün afetler çokluktan
erişir.

Ma…âmıñ ¡ulvµdir ey cân-ı ¡âlem
Erişdi süflâdan ¡ulvµye Âdem

Ey âlemin canı! Makamın yücedir.
Âdem peygamber en aşağıdan yükseğe erişti.

Erem derseñ ger ¡ulvµ’ye dervµş
¡Alâyı…dan geçe gör çekme teşvµş

Derviş! Eğer manevi âleme erişeyim dersen, dünya ilgilerinden geç,
karışıklık çekme.

Bu süflâ ¡âleme gelmekde ma…§ûd
Bilinmekdir murâd-ı Rabb-ı ma¡bûd

Bu alçak dünyaya gelmekte maksat,
Kendisine ibadet ettiğimiz Allah’ın
bilinmek istemesidir.

3280 Bu ¡âlemiñ mebdei bil câna geldi
Bu cânı câna ver …urbâna geldi

Bu âlemin başlangıcı cana geldi, bil.
Bu canı cana ver, kurbana geldi.

Bu cânı cism-i eşyâda bıra…ma
Ke&âfet nârına sa¡y eyle ya…ma

Bu canı eşyanın çokluğunda bırakma. Gayret et, kesret ateşinde
yakma.

Bu cismi eyleme cânıñ √icâbı
Ki ya¡nµ şuπl edinme †uy cevâbı

Bu cismi canın perdesi haline getirme; yani iş edinme, cevabı duy.

¢amu şuπluñ seniñ bil câna olsun
Bu cânıñ mâ¡adâsı yâ ne olsun

Senin bütün işin cana olsun, bil. Bu
candan başka ya ne olsun?

Yeter ey dil sözü bunda tamâm et
~alât-ı A√med ile i«titâm et

Ey gönül! Yeter, burada sözü sonlandır; Ahmed’e dua ile sona erdir.
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Gendüm Firistâden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-Râhib-i Der-¢urb-ı A…sarây
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Aksaray Yakınındaki Rahibe Buğday Göndermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
3285 Bu vechile √ikâyet …ıldı nâ…il
Semâ¡ et cânla ey merd-i ¡â…il
94a

Olurdu A…sarây …urbunda vâfir
¢urâ-yı ¡µsevµ şirk ehli kâfir

Aksaray yakınlarında, Hz. İsa’nın
dininden olan şirk ehli kâfirlerin
köyleri vardı.

Meger bir dostu pµr-i kâmrânıñ
Olurdu berisinde ol …urânıñ

Meğer o köyün berisinde mutlu pirin bir dostu vardı.

»alâyı…dan †utardı dµni pinhân
Görünürdü velµ @âhirde ruhbân

Dini dünya ilgilerinden saklı tutardı.
Ancak görünüşte rahip görünürdü.

Velâyet rütbesine ermiş idi
Velµler meclisine girmiş idi

Velilik derecesine ermişti. Veliler
meclisine girmişti.

3290 O câda bir sene …a√† oldu πayet
Oπul babaya …ılmazdı ri¡âyet
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Nakleden bu şekilde anlattı. Ey akıllı
insan! Canla duy.

O yerde bir sene oldukça kıtlık oldu.
Oğul babaya saygı göstermezdi.

¢amusu nefs-i nefsµ oldu ma«lû…
Niçe açı… …apılar oldu maπlû…

Varlıkların hepsine tatlı ruh ve hayat
oldu. Pek çok açık kapı kilitlendi.

Gelir bir gün o râhib «â†ırına
Ki âyâ √âlimiz Rûm serverine

Bir gün o rahibin aklına gelir ki
acaba halimiz Rum önderine…

Degil mi ola ma¡lûm ki bu bârı
Bize çekdirmededir ı≥†ırârı

Malum olmadı mı? Ki bize bu yükü
çektirmeye mecbur bırakmaktadır.

N’olur lu†f-ı ¡amµminden buluna
Biraz √ın†a ¡a†â …ılsa …uluna

Bereketli lütfundan bulunsa; kuluna biraz buğday bağışlasa ne olur?

3295 Ki dû-çâr olmuşuz bu √âl-i ≥ıy…a
Erenler dest-gµr olur πarµ…a

Ki bu darlık haline uğramışız. Erenler suya batmış olanın elinden tutar.

Gü≠er eyler o râhib bu «u†ûrdan
Olur ma¡lûm-ı √âl Mûsâ’ya ‰ûr’dan

O rahip bu hatıra gelen şeyden geçer. Musa’ya Tur dağından durum
malum olur.

Biraz √ın†a müheyyâ eyledi pµr
Eder bir cânla ruhbâne tesyµr

Pir biraz buğday hazırladı. Bir can
ile rahibe gönderir.

Velµ bu emr olundu…da mürµde
Niceler oldu mu«tellü’l-¡a…µde

Ancak bu emir müride verildiğinde,
çoğu imanı bozuk oldu.
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Düşerler birbiriyle güft ü güya
Bu √âl düşvâr gelmişdi …amuya

Birbirleriyle dedikoduya düşerler.
Bu durum herkese zor gelmişti.

3300 Niçin küfr ehline pµr etdi i√sân
¡Adû-yı dµn buyurdu …âmil insân

Pir niçin kâfirlere ihsan etti? Olgun
insan din düşmanı, buyurdu.

Velµkin edebilmediler i@hâr
Ederler dillerinde anı ı≥mâr

Ancak onu meydana çıkaramadılar.
Onu gönüllerinde gizlerler.

Beriden ol mürµd buπdayı aldı
O …urb-ı A…sarây’a çünkü geldi

Beri taraftan o mürit buğdayı aldı.
O Aksaray’ın yakınına geldiği için…

Ki nâr-ı …a√†a yanmışdı o câlar
Görüp dervµşe …ıldılar ricâlar

Ki o yerler kıtlık ateşinde yanmıştı.
Görüp dervişe ricalar ettiler.

Dediler biz bahâsından ziyâde
Verelim eyle dervµş sen irâde

Biz değerinden fazla verelim; derviş sen karar ver, dediler.

94b 3305 Ne olur eyle bir mi…dârın i«râc
Tera√√um eyle dervµş …almışız aç

Ne olur bir miktarını sat. Derviş,
merhamet et, aç kalmışız.

Çü dervµş gördü e&mân-ı kemâli
‰ama¡ verdi derûne i«tilâli

Derviş en yüksek değeri gördüğü
için, açgözlülük gönlüne ihtilal verdi.

Çı…ardı bir…aç ölçek √ın†a encâm
Yine «âk ü §amanla …ıldı itmâm

Sonunda birkaç ölçek buğday çıkardı. Yerini toprak ve samanla tamamladı.

Verip anları aldı a…çesin hep
Yine girdi yola ol eğri-me≠heb

O mezhebi bozuk, onları verip bütün
paralarını aldı, tekrar yola girdi.

Gelir ol …ûya ma√§ûl-i kelâmı
Erişdirdi o ruhbâna selâmı

Sözü verilen ürün o köye gelir. O
rahibe selamı eriştirdi.

3310 İşitdikde selâm ü nâm-ı pµri
»amµde-…ad oluban öpdü yeri

Pirin adı ve selamını işittiğinde,
boynunu eğerek yeri öptü.

Teşekkür eyledi feryâd-resine
Gelir dervµş ile ol «ânesine

Feryadına erişene teşekkür eyledi.
O, derviş ile evine gelir.

Eder mihmân-nüvâzµ emrin icrâ
∏arâµb geldi dervµşe bu mecrâ

Misafir ağırlama buyruğunu yerine
getirir. Bu olay dervişe tuhaf geldi.

Tefekkür etdi kendi ile kendi
Ki mü™min olsa yo… idi menendi

Kendi kendine düşündü ki mümin
olsa benzeri yoktu.

Ederken ba√r-ı √ayretde sebâ√at
Olur ruhbâne ma¡lûm işbu √âlet

Hayret denizinde yüzerken işte bu
durum rahibe malum olur.
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3315 O dervµşiñ o dem irşâdı için
Marµ≥-i dil devâsı şâdı için
Dedi İslâm olurdum lµk dervµş
Baña mâni¡ olur şol fikr ü teşvµş

O dervişin o zaman doğru yola yönelmesi için; hastalıklı gönlünün
çaresi olan mutluluk için…
Derviş! Müslüman olurdum, ancak
şu düşünce ve karışıklık bana engel
oluyor, dedi.

Olurdum müslümân ammâ ki düşvâr Müslüman olurdum ama çok zor.
Emânâta «ıyânet …or…usu var
Emanetlere hıyanet etme korkusu var.
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Ki İslâm yalñız @âhirle olmaz
~u girmedikçe içe √av≥ †olmaz

Ki İslam sadece görünüşte olmaz.
Su içine girmedikçe havuz dolmaz.

Me&elde §u ile @âhir olur pâk
Çi sûd olmuş derûnu çirk eşrâk

Atasözünde; temizlik su ile ortaya
çıkar. Ne fayda içi şirk kiri olmuş.

3320 Serâ™ir cümle @âhir olduπu dem
¢alır ol lev&le olmuşdu a…dem

Sırların hepsi ortaya çıktığı zaman,
ilk önce o kirle kalır.

‰utalım müslümân oldu birûnuñ
Çi sûd a√kâmını †utmaz derûnuñ

Varsayalım ki dışın Müslüman oldu.
Ne fayda için sözlerini tutmaz.

Saña bu √ın†a olmuşdu vedµ¡at
»ıyânet eylediñ bu mu şerµ¡at

Bu buğday sana emanet olmuştu;
hıyanet ettin, şeriat bu mu?

Egerçi @âhirâ râhib göründüm
Ne var sen gibiye perde büründüm

Eğer görünüşte rahip göründüysem
ne var? Senin gibisine hicap örtündüm.

Derûnum @âhiriñ tek «oş-√âldir
Derûnuña birûnum bir me&eldir

Dışın gibi içimin hali vakti yerindedir. Dışım için için ibret alıcı bir
sözdür.

3325 Bu mir™âtdan görüpsün √âliñi sen
Bu†ûnu görmeğe yo… ¡ayn-ı a√sen

Bu aynadan sen halini gör. İç yüzünü görmeye daha iyi göz yok.

İşitdi çünkü dervµş bu ma…âli
Olup âşüfte-dil †utuldu …âli

Derviş bu sözleri işittiği için gönlü
perişan olup, nutku tutuldu.

Bu √âletden olur dervµş me™yûs
Uruldu olzamân dµr içre nâ…ûs

Derviş bu durumdan üzgün olur. o
anda kilise içinde çana vuruldu.

Tecemmu¡ eylediler «al… o dµre
Getirdi râhib ol mihmânı seyre

Halk o kiliseye toplandı. Rahip o
misafiri seyretmesi için getirdi.

Ne ise etdiler icrâ-yı âyµn
Ki gûyâ dµn-i ¡µsâ oldu tezyµn

Neyse, İsa’nın dini (Hıristiyanlık)
süslenmiş gibi, ayini icra ettiler.
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3330 Pes andan gitdiler herkes yerine
Getirdi râhib uş «alvet derine

Ondan sonra herkes yerine gitti.
İşte rahip halvetin kapısına getirdi.

¢apıdan çün derûna girdi dervµş
Görür zµr-i zemµnde var ¡aceb iş

Derviş kapıdan içeri girdiğinde, yer
altında tuhaf bir şey olduğunu görür.

Ki çâr-kûşe müzeyyen …ıble mi√râb
Da«ı var bir kelâm-ı Rabbü’l-erbâb

Ki dört köşesi süslenmiş kıble, mihrap; bütün sahiplerin rabbi Allah’ın
sözleri de var.

Da«ı bir bûπ-çe içre tâc-ı fa…rı
Çı…ardı giydi başa …ıldı fa«rı

Bir bohça içinden de fakr tacını çıkarıp on iki dilimi Bektaşî kavuğu
haline getirip, başına giydi.

‰urup mi√râba …arşı bâ-niyâzı
Edâ etdi tamâmıyla namâzı

Mihraba karşı dua ile durarak, bütünüyle namazı kıldı.

3335 Alır ol mu§√af-ı Yezdânµ deste
O dervµşi getirdi √âl-i meste

O Allah’ın kitabını (Kur’an) eline
alır; o dervişi sarhoş haline getirdi.

Tamâm oldu…da çün âyµn-i A√med
Dedi dervµşe ey dµvâne pür-derd

Ahmed’in sünneti yerine getirildiğinde, dervişe, ey derdi çok olan
divane! Dedi.

Biziz ol »ı≥r’ıñ ¡abd-ı fa…µri
Süleymân-ı zamân mûr-ı √a…µri

O Hızır’ın fakir kölesi, zamanın
Süleyman’ı, hor görülen karıncası,
biziz.

Bizi sen §anma bir şirk ehl-i kâfir
Ba…ıp olma bu §ûretden münâfir

Sen bizi şirk koşan kâfirlerden sanma. Bakıp bu görünüşten nefret etme.

Çü dervµş sen «aber-dâr ol bu cândan Derviş! Sen bu candan haberdar
Geçip bu ten ile hem µn ü ândan
olduğun gibi, bu tenden geçip, teferruat ile meşgul olma.
3340 Erişdir menziliñ ma¡nâ iline
Ki râz-ı künz-i ma«fµdir biline

95b

Mana ülkesi olan yurduna eriştir ki
gizli hazinelerin sırrıdır, bilinsin.

Belirsin zµr-i «âk içre defµne
O «âki ref¡ edip al bir sefµne

Toprağın içinde define belirsin. O
toprağı kaldırıp bir gemi al.

Bu §ûret ma¡nâya olmuşdurur √âk
Bıra… kim edesin ta√§µl-i idrâk

Manayı toprak gibi gizleyen bu dış
görünüşü bırak ki anlama yeteneğini elde edesin.

Bu √âli göricek dervµş †urdu
◊u≥ûrunda o ruhbânıñ yüz urdu

Derviş bu hali görünce durdu; o keşişin huzurunda yere kapandı.
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O buπday kim fürû«t etmişdi anı
Bahâsın verdi cümle bµ-ziyânı
3345 Dedi her işimiz na…§ ü «a†âdır
Velµ erler işi lu†f ü ¡a†âdır

368

O satmış olduğu buğdayın ücretinin
hepsini eksiksiz verdi.
Her işimiz eksik ve yanlıştır; ancak
erlerin işi lütuf ve bahşiştir, dedi.

Meded cebr eyle bu ¡u≥v-ı cerµ√i
Ki etdim ben baña @ulm-i §arµ√i

Medet! Bu yaralı, kırık organı sar ki
ben bana şüphesiz olan zulmü ettim.

‰abµb-i «aste-gânsın her ¡ilelde
N’ola göründüñ er πayrı milelde

Her hastalıkta hastaların doktorusun. Başka milletten göründünse
eğer ne olacak?

Dedi râhib …ula… †ut diñle ey merd
Emânet ¡ar≥ edince kevne ol ferd

Rahip, ey insan! Kulak tut dinle, o
kişi varlığa emaneti taktim edince,
dedi.

Yeri gök eylediler andan i¡râ≥
¢abûlden cümle …ıldı ¡ö≠r ü emrâ≥

Yer ve göğü ondan uzaklaştırdılar.
Kusur ve hastalıkları hepsi kabul
ettiler.

3350 Çü insân oldu ol ma¡rû≥-ı √âmil
Velµkin @âlim oldu da«ı câhil

İnsan o hastalığı taşıdığı için zalim
de cahilde oldu.

Niçin câhil ola fermân-ber olan
Meger câhil olan kûr u ker olan

Emri yerine getiren niçin cahil olsun? Meğer cahil olan kör ve sağır
olandır.

Dediler ol emânetden murâdı
¢amu nu†…a gelür fµ-mâ yurâdµ

O emanetten gayelerini dediler. Dilediği şeylerin hepsi nutka gelir.

Sebebdir her umûre nu†…-ı cârµ
Emânâtıñ olupdur ya¡nµ bârµ

Yani emanetlerinin Allah’a ait olması, her görev için sözünün geçmesine sebeptir.

Eger §avm ü §alât vesâ™ir a√kâm
¢amusu nu†…la bilindi encâm

Oruç, namaz gibi hükümlerin hepsi
sonuçta sözle bilindi.

3355 O buπday kim saña oldu emânet
◊a…µ…atde o nu†…adır «ıyânet

O sana emanet olan buğday… Gerçekte hıyanet o sözedir.

ªalûm ü hem cehûlsin bu sebebden
Çü i¡râ≥ eylediñ sen nu†…-ı Rab’dan

Bu sebeple hem zalim ve hem kara
cahilsin. Çünkü sen Allah’ın sözünden yüz çevirdin.

Ki √aml ede idiñ külli’l-mevâ…i¡
»ıyânet olmıyaydı anda vâ…i¡

Ki her yerde taşısaydın, orada hıyanet olmasaydı.
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Çü pµre «idmet etdiñ bol kemâli
N’edersin bâ…µ olmayan bu mâlı

Pire olgunlukla çok hizmet ettiğin
için, bu sonsuz olmayan malı ne yapacaksın?

Eger mâl ister iseñ ma¡rifetdir
Bu nu†…u gözle √a……ânµ §ıfatdır

Eğer mal istersen marifettir. Hak ve
adalete uygun olan bu sözü gözet.

3360 Çü dervµş diñledi bu nu†…-ı √a……ı
Özüdür gördü @ulmüñ müste√a…ı
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Derviş bu gerçek sözü dinlediği için
kendisinin zulme layık olduğunu
gördü.

Eder ¡ar≥-ı niyâz ile te≠ellül
¢u§ûrum ¡afv …ıl etme ta¡allül

Niyaz göstererek alçalır. Kusurumu
affet, vesile arama.

‰arµ…atda biz oldu… gerçi küstâ«
Kerem …ıl ¡ayn-ı el†âfıñ ile ba«

Her ne kadar biz tarikatta küstahlık
ettikse de, ihsan edip lütuf gözünle
bak.

Pes ol e&mâni verdi yine ruhbân
O câdan yine ¡avdet …ıldı ol cân

Sonra rahip yine o ücreti verdi. O
can o yerden tekrar geri döndü.

Ne ise armaπanın verdi anıñ
Pûz urdu pâyine …u†b-ı zâmânıñ

Onun ödülü ne ise verdi. Zamanın
ermişlerinin başının ayağına burnunu koydu (yüz sürdü).

3365 Eder teblµπ-i ruhbânıñ selâmın
Dedi hep evvel ü â«ir kelâmın

Rahibin selamını bildirir. İlk ve son
bütün sözlerini dedi.

¢amusun söyledi ol mâ-cerânıñ
◊u≥ûrunda o pµr-i kâm-rânıñ

O mutlu pirin huzurunda, o maceranın tamamını söyledi.

Buyurdu √a≥ret-i «ünkâr o ≠âta
Eriş sen ≠âta aldanma §ıfâta

Hünkâr hazretleri o şahsa buyurdu.
Sen zata eriş, sıfatına aldanma.

Bulunduysa birimiz ger ¡ibâda
Biñimiz gizlenipdurur …abâda

Eğer birimiz ibadette bulunduysa,
binimiz cübbede gizlenmiştir.

»udâ’nıñ «al…ını ta√…µr …ılma
»udâ tekrµm eder sen zµr …ılma

Allah’ın insanlarına hakaret etme.
Allah yüceltir sen alçaltma.

3370 Bilir misin derûnunda ne vardır
İçinde ne olduğunu bilir misin?
Buyurdu beyt-i ◊a… kim ◊a……’a yârdır Allah’ın evi, Allah’a dosttur, buyurdu.
◊a…µ…atde bu ta√…µr ◊a……’a ¡â™id
Aña ta¡@µm …ıl ol ◊a……’a ¡âbid

Gerçekte bu hor görme Allah’a
aittir. O Allah’a kul olana saygı
göster.
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Mu¡ârı≥ idi ma¡nen nice kesler
İşidildikde çünkim bu nefesler

Bu nefesler işitildiği için, çoğu kişi
anlamca karşı çıkmaktaydı.

¢amusu …ıldı istiπfâr der-√âl
Ki çı…dı dillerinden …µl ile …âl

Dillerinden dedikodu çıkanların
hepsi hemen tövbe etti.

»itâme erdi bu yerde rivâyet
~alât et A√med’e bul @ıll-ı râyet

Rivayet burada sona erdi. Ahmed’e
dua et, bayrağın gölgesini bul.

Âmeden-i Seyyid Ma√mûd-ı ◊ayrân Be-◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhumâ
Be-µn Üslûb Ki Mârµ Der-Dest ü Şµr-i Der-Rµz
(Seyyid Mahmud-ı Hayran’ın Aslana Binip Elinde Yılan ile
Hacı Bektaş-ı Veli’ye (k.s.) Gelmesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
3375 Gel ey √âl-i erenlerden «aber-dâr
¡Arûs-ı …ı§§adan ¡ar≥ eyle dµdâr
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Ey erenlerin halinden haberdar
olan! Gel, hikâye gelininden görüşmeyi bildir.

Ne lâzımdır ki efsâne ma…âl et
Ma…âlıñ ehl-i √âl içinde √âl et

Efsane söylemen gerekmez. Sözünü,
Allah’ın adamları içinde oldukları
halden söyle.

Sibâ¡-ı nefse râkib olma …ardaş
Edip ir«â-¡inânın §alma …ardaş

Kardaş! Nefsin yırtıcı hayvanlarına
binme; dizginlerini salıverme.

Dirµπâ @ulm …ıldı… nefsimize
Sezâ etse melekler †âşı bize

Yazık! Kendimize zulmettik. Melekler bize taşı layık görse.

Hevâ ceyşi şebµ«ûn etdi nâ-gâh
Degiliz √âliyâ πâretden âgâh

Arzu askeri ansızın gece baskını
yaptı. Şimdiki zamanda yağmadan
haberdar değiliz.

96b 3380 Ecel peyki erişdi geldi bâba
◊arµ§iz yine bµ-pervâ bu «ˇâba

Azrail geldi kapıya erişti. Yine bu
uykuya korkusuzca aşırı istekliyiz.

Bu πaflet içre …aldı… çâr ü nâ-çâr
Erenler eyleye lu†f ile bµdâr

İster istemez bu gaflet içinde kaldık. Erenler lütfedip uyandırsın.

Yı…ıldı… işimiz ta¡mµre …aldı
Ser-â-pâ ¡avn ü lu†f ü pµre …aldı

Yıkıldık işimiz tamire kaldı. Baştan
ayağa yardım, lütuf ve pire kaldı.

Ederse fi¡limizle √a…… cezâdır
Cezâ biñ mertebe bize sezâdır

Amelimize göre hak cezadır. Cezanın bin mertebesi bize uygundur.
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Eger ¡afv etse anıñdır irâde
Ne √addi …ullarıñ çün ü çirâda
3385 O’dur a√kem …odu… ser √ikmetine
O’dur er√am §ıπındı… ra√metine
¢amumuza »udâ’yâ eyle ra√met
Ki ra√mıñ …ahrıña …ılma…da seb…at

Eğer affederse karar onundur. Kulların niçin ve nasıl demeleri ne hadlerine?
En fazla hükmeden odur, onun hikmetine baş koyduk. En merhametli
olan odur, rahmetine sığındık.
Ey Allah’ım! Hepimize merhamet et
ki merhametin kahrını geçmektedir.

Bizi ba«ş et Mu√ammed Mu§†afâ’ya Bizi seçilmiş talihlileri aydınlatan
≤iyâ-pâş-ı sipihr-i ı§†ıfâya
Muhammed Mustafa’ya bağışla.
Be-√a……-ı icti√âd-ı çâr a§√âb
Bizi ma√şerde teşne …oma bµ-âb

İslam’ın dört büyüklerinin görüşlerinin hakkı için, bizi mahşer gününde susuz bırakma.

On iki çeşme-i ¡ayn hedâye
Baπışla mer√amet eyle gedâya

On iki göz pınarına hediyeler bağışla; kullarına merhamet eyle.

3390 Olanlar ma@har-ı ol nûr-ı humâme
Müselsel tâ eli yevmü’l-…ıyâme

O ulu padişahın nuruna mazhar
olanlar, kıyamet günü elleri zincirle
bağlanmış gibi arka arkaya gelirler.

Bizi bu ma@harü’l-envâra ba«ş et
Cenâb-ı √a≥ret-i «ünkâra ba«ş et

Bize bu hünkâr hazretlerinin nurlarına mazhar olmayı bağışla.

Yeter ey dil murâde …ıl şürû¡u
Nedir na…l et u§ûliyle fürû¡u

Ey gönül! Yeter, muradına başla. Aslın neticesi nedir, usulüne göre aktar.

O dem kim pµr eder meşhur-ı âfâ…
Ki nûr-ı §ub√ §âdı… …ıldı eşrâ…

Pirin şöhreti ufukları aştığı zaman,
sabahın ilk ışıkları şirk koşanları
sadık yaptı.

Gelirlerdi ziyârât-ı ¡azµze
Ki ber-…ayd uralar nefes kürµze

Arzularına hizmetçi nefesi vursunlar diye O ulu kimseyi ziyaretlere
gelirlerdi.

3395 Olurdu nâm-ı A…şehr ile bir câ
Bir er var idi anda bunda mülcâ

Akşehir ismiyle bir yer vardı. Ötede
beride zorla iş yaptıran bir adam
vardı.

Velâyet erlerinden §â√ib-¡irfân
Denirdi nâmına Ma√mûd-ı ◊ayrân

Velayet erlerinden irfan sahibi;
adına Mahmud-ı Hayran denirdi.

İşidip va§f-ı pµri bir gün ol er
Telâ…µ niyyetin …ıldı mu…arrir

O er bir gün pirin vasıflarını işitip,
kavuşma niyetine karar verdi.
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Olur ol demde bir şµriñ süvârı
Eline aldı bir heybetli mârı

O zamanda bir aslana biner; eline
heybetli bir yılan aldı.

Alıp üç yüz …adar dervµş …atına
¡Azµmet …ıldı görmek niyyetine

Yanına üç yüz kadar derviş alıp,
görmek niyetiyle yola çıktı.

3400 Erişdi bir gün ol er …urb-ı pµre
»aber verdiler ol pµr-i «abµre
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O er bir gün pirin yakınına erişti. O
bilgisi olan pire haber verdiler.

Ki A…şehr’inde ol merd-i edµbi
Gelipdir dâr-ı velµ †arz-ı ¡acµbi

Akşehir’den o edepli insan, velinin
evine tuhaf bir şekilde gelmiştir.

Ki şµri zµre mârı deste almış
Da«ı üç yüz mürµd hem-râh …ılmış

Ki aslanı altına, yılanı eline almış;
üç yüz müridi de yoldaşı yapmış.

Erişdi ey kerem-kân-ı civâre
İrâde ile ba¡≥ı …arşı vara

Ey civar yerlerin kerem kaynağı!
Erişti. İrade göstererek karşı tarafa
varsın.

Buyurdu ol-zamân pµr-i mu¡a@@am
Ki oldu bize isti…bâl elzem

Yüce pir o zaman buyurdu ki bize
gelen misafiri karşılamak gereklidir.

3405 Egerçi oldu ol ≠µ-rû√a râkib
O’dur er ede bµ-rû√i merâkib

Her ne kadar o canlıya bindiyse,
ermiş kişi de cansızı binek yapsın.

Birûn-ı «alvete geldi hem-ân-dem
Olurdu bir …aya anda mu…addem

Hemen o anda halvetin dışına geldi.
Orada önceden beri bir kaya vardı.

¢odu seccâdesini aña Bektâş
Buyurdu sirü bi-i≠n’illah ey †aş

Bektaş ona seccadesini koydu. Ey
taş! Allah’ın izniyle yürü, buyurdu.

Hem-ân-dem oldu †aş bir esb-i tâzµ
Geçirdi sür¡aten şµb ü firâzi

O taş hemen o anda bir Arap atı
oldu; hızlıca iniş ve yokuşları geçti.

¢amu sâlik da«ı gitdi berâber
Ne …uvvet gösterir Allâhu ekber

Bütün salikler de birlikte gittiler.
Allah en büyüktür, ne kuvvet gösterir.

3410 O dem Ma√mûd-ı ◊ayrân’a çü erdi
Gelir bir er …aya üstünde gördü

O Mahmud-ı Hayran’a erdiği zaman, bir erin kaya üstünde geldiğini gördü.

Erenler …udretine oldu vâlih
Ki bisyâr eyledi √ayret bu √âle

Erenlerin kudretine şaşırdı ki bu
duruma çok fazla şaşırdı.

Velµ küstâ«lıπın fi’l-√âl bildi
Bu veche geldiğine nâdim oldu

Ancak küstahlığını hemen anladı.
Bu şekilde geldiğine pişman oldu.
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Hem-ân-dem şµrden geldi zemµne
¢ıyâme †urdu çün ¡abd-ı kemµne

Hemen o anda aslandan yere indi.
O aciz kul kıyama durdu.

Gelip pµriñ √u≥ûrunda …odu baş
Ki er dânende-i esrâr ü ger fâş

Gelip pirin huzuruna başını koydu.
Ki er kişi sırları veya ortaya çıkmış
şeyleri bilendir.

3415 ¢uluñ küstâ«lıπına …alma şâhım
Egerçi bµ-edeb bir rû-siyâhım
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Şahım! Her ne kadar edepsiz bir rezil olsam da sen kulun küstahlığına
bakma.

Buyurdu …if o dem √a≥ret …ayaya
Temekkün eyledi †aş ol araya

Hazret o zaman kayaya dur, dedi.
Taş orayı yurt edindi.

Ki √âlâ ol mu¡ayyen bir mu†âfµ
Ki teşrµf kerdesidir bµ-«ilâfi

Ki ihtilafsız olarak şereflendirdiği
o yer hala gezilip tavaf edilen bir
yerdir.

Tenezzül eyledi pµr ol mekânda
¢amu dervµşler cem¡ oldu anda

Pir o mekânda alçakgönüllülük gösterdi. Bütün dervişler orada toplandı.

¢amusu sürdüler yüz «âk-pâye
O mihr-i ma†la¡-ı âl-i ¡abâya

Hepsi, peygamber ailesinin doğan
güneşinin ayağının toprağına yüz
sürdüler.

3420 Tamâm bir hefte §o√bet eylediler
Ne §o√bet cümle √ikmet söylediler

Tam bir hafta sohbet ettiler. Sohbet
değil hep hikmetli sözler söylediler.

İşiden ¡âşı…ânân geldi cümle
¢amu toplandı rû√ânµ ni¡âmla

İşiten âşıkların hepsi geldi. Hepsi
manevi nimetlerle toplandı.

O meclisde der-i √ikmet açıldı
Derârµr-i ledünnµler §açıldı

O mecliste hikmet kapısı açıldı. Gaipten inciler saçıldı.

Ne meclis meclis-i …udsµ «idemdir
Ne mürvârµd dü-¡âlem-i …ıyemdir

Meclis değil, kutsal meclisin görevleridir. İnci değil, kıymetli iki dünyadır.

Çü §o√betden erişdikde ferâπa
Gelir Ma√mûd-ı ◊ayrânµ ayâπa

Sohbetten dinlenmeye çekildiklerinde, Mahmud-ı Hayrani, ayağa
kalkar.

3425 İcâzetdir murâdım dedi şâhım
Eger fermân ederse pâdişâhım
Buyurdu pµr kim ol yerden gelipsen
O câdan kim bize √ayrân olupsan

Şahım! Eğer padişahım ferman buyurursa, izin istiyorum, dedi.
Pir, bize hayran olduğun o yerden
gelmişsin diye buyurdu.
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Saña ba«ş etdik ilügüm o câyı
Ki †utsunlar saña anlar ricâyı

Sultanım, sana onlar rica etsinler
diye o yeri sana bağışladık.

Vedâ¡ eyledi pes Ma√mûd-ı ◊ayrân
Ma…âmına ¡azµmet …ıldı ol ân

Veda ettikten sonra Mahmud-ı Hayran, o zaman makamına doğru yola
çıktı.

Erenler da«ı geldi menziline
¢arâr etdi melâ™ik ma√filine

Erenler de menzillerine geldi. Melekler meclisine oturdu.

3430 Bu yerde …ı§§amız buldu nihâyet
~alât ile aña ver sen de πayet
Erenlerden …ıl istir√âm-ı √âli
Ede lu†file tâ ref¡-i melâli

Hikâyemiz burada son buldu. Sen
de dua ile ona sonuç ver.
Lütuf ile üzüntüyü gidersin diye,
erenlerden durum için dilekte bulun.

İstimdâd Ez-Rûhâniyye-i Cenâb-ı Pµr-i Dest-Gµr ¢uddise Sırruhû
(Elden Tutan Pir Hazretlerinin (k.s.) Ruhaniyetinden Yardım İsteme)
Mütekerrir Müseddes 2
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün
I
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1 Eyâ pµr-i √a…µ…at sen verirsin mürdeye cânı
Ki cümle sâlikµn senden bulupdur nûr-ı ¡irfânı
2 Degil zµ-rûh bµ-rû√ eyledi emriñle seyrânı
N’ola ¡abd olsa ger bir ¡abd ki Ma√mûd-ı ◊ayrânµ
3 Binip at eylediñ cânsız …ayayı ey kerem-kânı
Kerem kânı efendim …ıl bizi de √ayy ü rû√ânµ

Ey gerçek pir! Ölüye canı sen
verirsin. Bütün saliklerin senden irfan ışığını bulmuştur.
Canlı değil ruhsuz emrinle gezindi. Bir kur olan Mahmud-ı
Hayrani bir kul olsa ne olur?
Ey kerem kaynağı! Binip cansız
kayayı at yaptın. Kerem kaynağı olan Efendim! Bizi de diri ve
canlı yap.

II
1 Biziz ma¡nâda câmid §ûretâ ger âdemµ-zâdız
Dirµπâ cân verir nu†…uñ erişmez ise ber-bâdız
98a

2 ¢apıñda sâ™iliz ra√m eyle kim mu√tâc-ı irşâdız
Seniñdir emr ü fermân pâdişâhım biz rı≥â-dâdız
3 Binip at eylediñ cânsız …ayayı ey kerem-kânı
Kerem kânı efendim …ıl bizi de √ayy ü rû√ânµ

Görünüşte insan olsak da, manada cansız biziz. Yazık! Can veren nefesin yetişmezse perişanız.
Kapında irşada muhtaç olan
dilenciyiz, merhamet et. Padişahım! Emir ve ferman senindir,
biz razıyız. Ey kerem kaynağı!
Binip cansız kayayı at yaptın.
Kerem kaynağı olan Efendim!
Bizi de diri ve canlı yap.
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III
1 Dilimde söyleyen sen ol göñülde hem †uran sen ol Hem dilimde söyleyen hem
Fenâ-fi’ş-şey« …ıl şâhım alan sen ol veren sen ol gönlümde duran sen ol. Şahım! Şeyh içinde yok ol, alan
2 Meded bu tevsen-i nefsiñ licâmını uran sen ol
ve veren sen ol. Karşıtlıktan
»ilâfdan geçirip cây-ı rı≥âda †ur veren sen ol
geçirip rıza yerinde dur, ve3 Binip at eylediñ cânsız …ayayı ey kerem-kânı
ren sen ol. Ey kerem kaynaKerem kânı efendim …ıl bizi de √ayy ü rû√ânµ
ğı! Binip cansız kayayı at
yaptın. Kerem kaynağı olan
Efendim! Bizi de diri ve canlı yap.
IV
1 Deriñ dârü’ş-şifâ™-yı ins ü cin cümle «alâyı…dır
Deriñde böyle rencûr …almışız bizler ne lâyı…dır
2 Egerçi mâni¡-i §ı√√at bu nefs ü bu ¡alâyı…dır
¢amusu ta√t-ı emriñde bu ne cây-ı me≥âyı…dır
3 Binip at eylediñ cânsız …ayayı ey kerem-kânı
Kerem kânı efendim …ıl bizi de √ayy ü rû√ânµ

Eşiğin insan ve cin bütün
varlıkların hastanesidir. Bizler kapında böyle hasta kalmışız, uygun değildir. Her ne
kadar sağlığa engel bu nefis
ve dünya ilgisi olsa da, hepsi
emrinin altındadır. Bu dar ve
sıkıntılı er değildir. Ey kerem
kaynağı! Binip cansız kayayı at yaptın. Kerem kaynağı
olan Efendim! Bizi de diri ve
canlı yap.

V
1 Mu√ammed Mu§†afâ’ya intisâb u …urbetiñ √a……ı Muhammed Mustafa’ya inVelâyet §adrı on iki imâm u √üccetiñ √a……ı
tisap etmenin ve yakını olmanın; velayetin başı on iki
2 Nihânµ ¡abdiñi ma√rûm …ılma ra√metiñ √a……ı
imam ve seçkin âlimlerin;
Cemâd u nâmide cârµ olan bu √ikmetiñ √a……ı
canlı ve cansızlara geçen
3 Binip at eylediñ cânsız …ayayı ey kerem-kânı
bu hikmetin; Nihânî kulunu
Kerem kânı efendim …ıl bizi de √ayy ü rû√ânµ
rahmet hakkından mahrum
bırakma. Ey kerem kaynağı! Binip cansız kayayı at
yaptın. Kerem kaynağı olan
Efendim! Bizi de diri ve canlı yap.
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Firistâden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Yûnus Emre-râ
Be-‰abdu… Emre ¢uddise Sırrahum
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Yunus Emre’yi Tabduk Emre’ye (k.s.) Göndermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Olanlar va§f-ı pµrânıñ «abµri
Bu veche eylemiş tahrµr debµri

Pirlerin vasıflarından haberdar
olanların kâtibi bu şekilde yazmış.

Şimâlinde meger Sivri√i§âr’ıñ
Olurdu bir …arye ol diyârıñ

Meğer Sivrihisar’ın kuzeyinde, o
diyarın bir köyü vardı.

Da«ı var idi bir kes nâm-ı Yûnus
Çü fa…r √âliyle olmuşdu mûnis

Adı Yunus olan yoksul haliyle tanınmış bir kimse de vardı.

3435 O câda renc-berlik ol ederdi
Ta¡ayyüşde fütân «µzân giderdi
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O, o yerde rençberlik ederdi. Geçinmede düşe kalka giderdi.

Meger bir sâl …a√† oldu hüveydâ
Nehârı oldu gûyâ leyl-i yeldâ

Meğer bir yıl kıtlık belirdi. Gündüzü sanki en uzun gece oldu.

Erenler va§fın işidmişdi ol merd
Ki ermişdir devâya cümle ≠µ-derd

O adam, erenlerin vasıflarını, bütün dert sahiplerine çare bulduğunu işitmişti.

N’ola i√sân ede bu dil-figâre
Eden bây ü gedâya âşikâre

Zengin ve yoksul herkese açıkça
eden, bu gönlü yaralıya ihsan etse
ne olur?

¢apusuna gelen ma√rûm gitmez
Gideyim ben de @âhir redd etmez

Kapısına gelen yoksun gitmez. Ben
de gideyim elbette reddetmez.

3440 Da«ı fikr etdi bir mi…dâr hedâye
Münâsipdir o şey √âl-i gedâya

Bir miktar hediye de düşündü. O
şey kulun haline uygundur.

Biraz alıç edip cem¡ ü ¡ilâve
¢amusun eyledi ta√mµl-i gâve

Biraz alıç toplayıp ilave ederek,
hepsini öküze yükledi.

‰arµ…-i ma…§ada oldu şitâbân
Ede tâ i…tibâs-ı mihr-i tâbân

Parlak güneşten ödünç almak için,
maksadının yoluna acele ile gitti.

Erişdi bir gün ol şâh-ı cevâda
Ki mu√tâc deri √âtem-i nevâda

Bir gün nasibini vermede çok cömert olan muhtaç kapısı o cömert
şaha ulaştı.

Ne şâhdır şâhlar olmaz celµsi
¢amusu bâbınıñ bir kâse-lµsi

Şah değildir, hepsi kapısının bir çanak yalayıcısı olan şahlar arkadaşı
olmaz.
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3445 Gelip sürdü mübârek pâyine yüz
Bir an te™«µr edip açıldı çün söz
Dedi bir «asteyim dermâne geldim
¡Adâlet bâbına i√sâne geldim

Derman için gelen bir hastayım,
adalet kapısına ihsan için geldim,
dedi.

Ki bir mûrum Süleymân’a erişdim
Çü dil-mürde idim câna erişdim

Süleyman’a erişmiş bir karıncayım
çünkü kalbi ölmüş biriydim cana
ulaştım.

¢oma şâhım beni ma√rûm irâde
Ki ¡âlem «al…ı hep erdi murâde

Şahım! Beni dileğimden mahrum
bırakma ki dünya halkı hep muradına erdi.

İşitdim çün seniñ nâm-ı şerµfiñ
¡A†â …ıl isteğin miskµn √erµfiñ

Senin şerefli ismini işittiğim gibi,
miskin herifin isteğini bahşet.

3450 Degilse de egerçi saña lâyı…
¢abûl et tu√fem ey mµr-i «alâyı…

Ey varlıkların miri! Her ne kadar
sana layık değilse de hediyemi kabul et.

Biraz buπday ver ey i√sânı kâfµ
Bu nefs-i ¡â§µye eyle kefâfi

Ey ihsanı yeterli olan! Biraz buğday ver, bu ben isyankâra hayatta
kalmaya yetecek kadar rızık ver.

Buyurdu ilügüm «oş çekme za√met
Erişiser ne oldu ise …ısmet

Sultanım! İyi, zahmet çekme; kısmet
ne olduysa erişecektir, buyurdu.

Çü …aldı bir iki gün anda ol kes
Murâd edindi geri gitmeği pes

O kişi orada bir iki gün kaldıktan
sonra, geri gitmeyi arzuladı.

Cenâb-ı √a≥rete …ıldılar i¡lâm
Ki gitmek ister ol ey pir-i İslâm

Ey İslam’ın piri! O gitmek ister
diye, yüce hazrete bildirdiler.

3455 Dedi √a≥ret beyân edin o câna
Murâdı ere câna yo…sa dâne
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Gelip mübarek ayağına yüz sürdü.
Bir an geciktirip söz açılınca…

Hazret, O cana muradı mı erişsin,
yoksa tohum mu? Söyleyin, dedi.

Dediler emr-i pµri ol fa…µre
Dedi buπday gerekdir ben √a…µre

O fakire pirin emrini söylediler.
Ben hor görülmüşe buğday gerektir, dedi.

Dediler √a≥rete işbu cevâbı
Ki buπday oldu ol şa«§ıñ √icâbı

İşte bu cevabı hazrete dediler. Ki o
şahsın perdesi buğday oldu.

Yine buyurdu ol kân-ı ¡inâyet
Edip i√sân-ı ma¡nâya ri¡âyet

O lütuf kaynağı, mananın ihsanına
saygı gösterip, yine buyurdu.
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Dedi ol alıçın her dânesine
Nefes edem ola pür-nûr sµne
3460 Dediler aña yine nu†…-ı pµri
Dedi olmaz nefesle aç sµrµ

Pirin sözlerini yine ona dediler. Aç
birinin karnı nefesle doymaz, dedi.

Ki ben açım baña buπday gerekdir
¢amudan baña ol sevgiliregdir

Ki ben açım bana buğday gerektir.
Bana hepsinden o daha sevimlidir.

Yine ¡ar≥ etdiler √âli √u≥ûra
Ki olmaz şeb-pere tâb er-i nûra

Yine durumu huzura bildirdiler. Ki
yarasa nurlu erenlerden aydınlanmaz.

Buyurdu her çekirdeği şümârı
Edem on himmet etsin i¡tibârı

Her çekirdeğinin sayısınca on nefes
vereyim, değer versin, buyurdu.

Yine geçmedi Yûnus dânesinden
Zeri far… edebilmedi misinden

Yunus yine tohumundan vazgeçmedi. Altını bakırdan ayırt edemedi.

3465 Nihâyet aldı buπdayı o dâ¡µ
¡Azµmet eyledi …ıldı vedâ¡ı
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O alıcın her tanesi için nefes vereyim; sinesi nurla dolsun dedi.

Sonunda o duacı buğdayı aldı. Veda
edip yola çıktı.

Biraz gitdikde …ıldı fikr ü endµş
Dedi Yûnus ne gûnâ oldu bu iş

Biraz gittikten sonra düşünüp taşındı. Yunus, bu iş nasıl oldu, dedi.

Nedir ey serserµ divâne a√ma…
Ki fânµye bu deñli mâyil olmak

Ey serseri, divane, ahmak! Geçici
şeylere bu denli meyilli olmak nedir?

¡A†â …ıldı saña bâ…µ ni¡amdan
Kerâmetden velâyetden himemden

Sana sonsuz nimetlerden, keramet,
velayet ve manevi yardımdan bahşetti.

Ne için almadıñ anı a πâfil
Neden geldi saña bu meyl-i sâfil

Ey gafil! Onu niçin almadın? Bu alçak meyil sana neden geldi?

3470 Seni şâh etmek isterken cihâne
Nedir bu imtinâ¡ıña bahâne

Seni cihana şah etmek isterken, bu
kaçınmana sebep nedir?

Behey şaş…ın nedir bu der-be-derlik
Nedir bu serserµlik kûr u kerlik

Behey şaşkın! Bu derbederlik nedir?
Bu serserilik, kör ve sağırlık nedir?

Yürü var bâbına tekrâr iste
Şifâ bulur †abµbe gitse «aste

Yürü kapısına var, tekrar iste. Hasta doktora gitse şifa bulur.

Yine döndü erişdi âsitâne
Dedi yârµlik ediñ ben fütâne

Yine döndü eşiğe erişti. Bu ben düşküne yardım edin, dedi.
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Ki «amr-ı πaflet içmişdim ayıldım
Baña gereklisini şimdi bildim
3475 Gidelim ol şehiñ …ardaş …atına
Edelim √âli ma¡rû≥ √a≥retine
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Gaflet şarabından içmiştim, ayıldım.
Bana gerekli olanı şimdi anladım.
Kardaş! O şahın huzuruna gidelim,
adı geçen hazrete durumu söyleyelim.

Gerekmez n’edeyim fânµ kesµbi
Ede i√sân-ı rû√ânµ na§µbi

Gerekmez, geçici kazancı ne yapayım? Manevi ihsanı nasip etsin.

O dem «ünkâra ¡ar≥ oldu ma…âlı
Buyurdu ol cenâb-ı pµr-i ¡âlµ

O zaman sözleri hünkâra bildirildi.
O yüce pir hazretleri buyurdu.

Bu dem miftâ«ı biz ol kilµdiñ
Ki verdik ‰abduπ’a pes aña ediñ

Biz şimdi o kilidin anahtarını,
Tapduk’a verdik, o halde ona deyin.

Na§µbin andan ala ister ise
Egerçi §âdı… istekli er ise

Şayet sadık ve istekli bir erse, isterse nasibini ondan alsın.

3480 Bu emri eylediler aña i«bâr
Dönüp ‰abduπ’a geldi çâr ü nâ-çâr

Bu emri ona bildirdiler. İster istemez dönüp Tapduk’a geldi.

Aña a√vâlini ¡ar≥ etdi bir bir
Da«ı i¡zâm-ı pµri …ıldı ta…rµr

Ona durumunu bir bir söyledi. Pirin onu göndermesini de anlattı.

Dedi ‰abdu… n’ola …ıl bunda «idmet
Erenlerden na§µbiñ ola himmet

Tabduk, ne olur burada hizmet et;
nasibin erenlerden manevi yardım
olsun, dedi.

Edip ta«§µ§-i «idmet bµ-müşevveş
Ki …ıldı anı dergâha √a†ab-keş

Karışıklık olmadan ona görev tahsis
edip, onu dergâha odun çeken yaptı.

Ederdi heyzumu @ahrµne ta√mµl
Bu veche «idmetini …ıldı tekmµl

Kuru odunu sırtına yüklerdi. Bu şekilde hizmetini tamamladı.

3485 Velµ almaz idi eğri vü yaşı
Nice yıl «idmet etdi bµ-telâşµ

Ancak eğri ve yaş olanları almazdı.
Nice yıl telaşlanmadan hizmet etti.

Meger bir gün gelir Rûm evliyâsı
Olur cem¡ ü mu√abbet bµ-…ıyâsµ

Meğer bir gün Rum evliyası gelir.
Ölçüsüz sevgi ve dostça sohbet olur.

O cem¡iyyetde olur idi berâber
Aña hem Yûnus-ı Gûyende derler

O toplulukta Yunus-ı Guyende denilen kişi de onunla birlikte idi.

◊a†ab-keş da«ı anda idi √â≥ır
Bulara ‰abdu… Emre oldu nâ@ır

Odun çeken de orada hazırdı. Tapduk Emre bunlara baktı.

Erişdi ‰abduπ’a bir ce≠be √âlet
Eder Gûyende’yi nu†…a delâlet

Tapduk’a bir cezbe hali erişti. Guyende’ye konuşması için işaret eder.
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3490 Dedi Gûyende’ye kim §o√bet eyle
¢i vardır şev…imiz gel imdi söyle
Velµ işitmedi bu nu†…u ol er
Egerçi oldu bu «ˇâhişi mükerrer

Guyende’ye sohbet et ki hevesimiz
vardır gel şimdi söyle, dedi.
Her ne kadar bu isteği tekrar ettiyse de, o er bu sözleri işitmedi.

Ki a§lâ gelmedi Gûyende’den söz
Guyende’den hiç söz gelmedi. Bu
Bu kez döndürdü ol heyzum-keşe yüz kez yüzünü o kuru odun taşıyıcısına
(Yunus Emre) döndürdü.
Ey Yunus! Gel, o zaman erişti, sana
o kilidi açtık, dedi.

Verildi pes na§µbiñ ey nikû-kâr
Yerine geldi bu dem nu†…-ı »ünkâr

Ey iyi amel sahibi! Sonunda nasibin
verildi; hünkârın sözü şimdi yerine
geldi.

3495 Gel imdi söyle fet√ edip dehânı
¡Ayân et meclise sırr-ı nihânı

Gel, şimdi ağzını açıp söyle; gizli sırrı mecliste gözle görülür hale getir.

Edince ‰abdu… Emre bu cevâbı
Açıldı Yûnus’uñ cümle √icâbı

Tapduk Emre bu cevabı verince,
Yunus’un bütün perdeleri açıldı.

Olundu …a†resi ¡ummâne idmâc
Hevâ bâdı gidib ba√r oldu emvâc

Damlaları büyük denizlere karıştı.
Heves rüzgârı gidip denizde dalga
oldu.

Olur merkûbu anıñ fülk-i i«lâ§
Ki ba√r-ı va√det içre oldu πavvâ§

Vahdet denizi içinde dalgıç olan
onun, bineği ihlas gemisi olur.

Göñül küncünden oldu genc @âhir
Dehânından ni&âr etdi cevâhir

Gönül köşesinden hazine meydana
geldi. Ağzından cevherler saçtı.
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Gel ey Yûnus o dem erişdi dedi
Saña …ıldı… güşâde ol kilµdi

3500 ªuhûra geldi esrâr-ı √a…âyı…
Ki derk-i ¡âcizi ehl-i da…âyı…

Dakayık ehlinin aciz idrakinden
hakikatlerin sırları ortaya çıktı.

Erenlerden olıca… √üsn-i √immet
Olur sul†ân-ı dil bir ¡âciz ümmet

Erenlerden manevi yardımın iyisi
olunca, ümmetten bir aciz, gönül
sultanı olur.

Bu gûnâ Yûnus’ıñ çün oldu √âli
∏ınâye erdi ref¡ etdi melâli

Yunus’un hali bu şekilde olduğu için,
servete ulaştı, üzüntüyü yok etti.

Erenler bizleri de ede ı§lâ√
Bu a¡mâl edemez çün bizi iflâ√

Bu işler bizi kurtaramayacağı için,
erenler bizleri de ıslah etsin.

~alâ√-ı √âl erenler mesleğidir
~ırâ†dan §anma kim pâyiñ geñidir

Hali iyileştirmek erenlerin mesleğidir. Sanma ki ayağın sırattan geniştir.
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3505 Bu teslµke şerµ¡atdir mu√âfı@
Alır bµ-√ıf@ şem¡i bâd-ı πâli@

Bu yola sokmanın koruyucusu şeriattır. Sert rüzgâr korumasız mumu alır.

Şerµ¡atle †arµ…e …ıl sülûku
Bulardır mülk-i göñlüñ çün mülûku

Şeriatla yola gir. Çünkü gönül ülkesinin hükümdarları bunlardır.

Felâ√-ı dü-serâdır şer¡-i A√med
Çü elfâ@-ı ma¡ânµ fer¡-i A√med

İki dünyanın kurtuluşu Ahmed’in
yoludur. Çünkü manalı sözler
Ahmed’in şubeleridir.

Ma¡ânµ oldu esrâr-ı †arµ…at
Aña elfâ@ olmuşdur şerµ¡at

Tarikatın sırları manalar haline
geldi. Ona yasa şeriat olmuştur.

Ki olmasa idi elfâ@-ı cûdu
Görünmezdi ma¡ânµniñ vücûdu

Ki cömert sözleri olmasaydı, mananın varlığı görünmezdi.

3510 Bu besdir sözü «atm eyle tamâm et
O «atm-i enbiyâya hem selâm et

Bu yeterdir, sözü bitir tamamla. O
peygamberlerin sonuncusuna (Hz.
Muhammed) de selam gönder.

Mülâ…ât-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Bâ-A…ça ¢oca ¢uddise Sırrahuma
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Akça Koca (k.s.) ile Karşılıklı Konuşması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Semâ¡-ı cânla sem¡ eyle ¡â…il
Ki ne resme rivâyet …ıldı nâ…il

Akıllı kişi! Nakledenin ne şekilde
rivayet ettiğini can kulağı ile dinle.

Cenâb-ı √a≥ret-i pµr-i mu…addes
¢atında evliyâdan bir nice kes

Mübarek yüce pir hazretlerinin
huzurunda evliyadan birçok kişi…

Ederler idi bâ-√ubb-ı firâvân
Develi nâ√iyesi içre seyrân

Aşırı sevgi ile Develi bölgesi içinde gezerlerdi.

O sûda var idi A…ça ¢oca nâm
Ki bir §â√ib-ta§arruf-ı nµk-encâm

O tarafta Akça Koca adlı tasarruf
sahibi sonu iyi olan biri vardı.

3515 Ya…ın geldi erenler çün o câya
¢udûm-ı şemsi i«bâr için âya

Erenler o yerin yakınına geldiğinde,
Aya, Güneşin gelişini haber vermek
için…

Bir âdem etdiler irsâl mu…addem
Teva……uf …ıldı erler anda bir dem

Önceden bir adam gönderdiler.
Erenler orada bir vakit beklediler.

O ≠âtıñ menziline geldi dervµş
¡Ayâlinden eder ol cânı teftµş

Derviş, o zatın evine geldi. O canı
karısından sorar.
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Ki geldi ◊âcµ Bektâş-ı Velµ bil
¢udûmundan pes ehliñe «aber …ıl

Hacı Bektaş-ı Veli geldi bil. Onun
gelişinden eşine haber ver.

Meger bir ¡avreti var idi anıñ
Gül içre «ârı idi gül-sitânıñ

Meğer onun, gül bahçesinin gülündeki diken olan bir karısı vardı.

3520 Şeb idi yâ ki ta¡…µb etdi rûzu
Behârıñ oldu yâ berdü’l-¡acûzu
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Ya gündüzü takip eden gece idi veya
baharın kocakarı soğuğu oldu.

Unutdurdu anın bu bed «i§âli
Meyân-ı mihr ü mehde itti§âli

Onun bu kötü huyu, güneş ve ayın
ortada buluşmasını unutturdu.

Açıp dervµşe ol ¡avret dehânı
~anasın zemherµr aldı cihânı

O kadın dervişe ağzını açıp, sanırsın ki dünyayı karakış soğukları aldı.

Dedi bunca nedir ta¡cµz √âlet
¢apandı üstümüze bâb-ı râhat

Bunca taciz hali nedir? Rahatlık
kapısı üstümüze kapandı, dedi.

Ki sizlerden nihâyet dâd ü feryâd
Bunuñ gibi nice söz …ıldı µrâd

Ki sizlerden sonumuz bağırıp feryat etmektir. Bunun gibi birçok
söz söyledi.

3525 Dedi A…ça ¢oca ise murâdıñ
Ki burça… işi var ol nâ-murâdıñ

Akça Koca ise istediğin, o muradına erişememişin burçak işi var dedi.

Falân câda yol üzre yürü dervµş
Ki burça… tarlasında işler ol iş

Derviş, yürü falan yerde yol üstünde, burçak tarlasında iş işler.

‰uyup dervµş bu …avl-i nâ-revâyı
Gelip ¡ar≥ etdi pµre mâ-cerâyı

Derviş bu yakışık olmayan sözü
duyup, gelip macerayı pire anlattı.

İşidip pµr olur rencµde «â†ır
Dürüldü ya¡nµ √a……ânµ defâtir

İşitip, pirin kalbi kırılır. Yani hakana ait defterler dürüldü.

Buyurdu ger bu zen …ılmadı mihmân Eğer bu kadın misafir etmediyse
Ne πam imdi gerekdir bize ol cân
gam değil; şimdi bize o can gereklidir, buyurdu.
3530 Çü ma…§ad bize ol A…ça ¢oca’dır
Görelim √âlini anın nicedir

Bizim amacımız o Akça Koca olduğu için, onun hali nasıldır, görelim.

O ≠âtı görmeği …a§d etdi √a≥ret
Erenlerle o dem …ıldı ¡azµmet

Hazret o zatı görmeyi amaçladı. O
an erenlerle yola çıktı.

Kerem mihri †oπup ol pârsâye
O lâhûtµ hümâlar §aldı sâye

O dine bağlı kişiye kerem güneşi
doğup, o ilahi devlet kuşları gölge
saldı.
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Görürler olmuş A…ça ¢oca dü-tâ
»itâme ere burça… işleri tâ

Akça Koca’nın burçak işleri bitinceye dek belinin büküldüğünü
görürler.

Tera√√um …ıldı pµr-i ≠µ-mürüvvet
ªuhûr etdi o dem câvµd …uvvet

Fazilet sahibi olan pir merhamet
etti. O zaman ebedi kuvvet ortaya
çıktı.

3535 Buyurdu √a≥ret-i «ünkâr o ≠âta
Nedir za√met mükerrem bu §ıfâta

Hünkâr hazretleri o zata buyurdu.
Kerem sahibi olan bu sıfata zahmet nedir?

¢amu eşyâ velµye oldu tâbi¡
Nedir nu†… ile cem¡e bunda mâni¡

Bütün nesneler veliye bağlandı.
Sözü ile burada toplanmaya engel
nedir?

Ki bir nu†…ile cümle cem¡ olalar
◊u≥ûra bµ-mezâ√im hep geleler

Ki bir sözüyle hepsi toplansınlar.
Huzura sıkıntısız hep gelsinler.

Dedi ey «âk-pâyı başlara tâc
Bu iş anca… seniñ lu†fuña mu√tâc

Ey ayağının toprağı başlara taç
olan! Bu iş sadece senin lütfuna
muhtaç, dedi.

Eger müşkil eger âsân seniñdir
Mürüvvet mer√amet i√sân seniñdir

Zor veya kolay senindir. Cömertlik,
merhamet, ihsan etmek senindir.

3540 O demde nu†…a geldi pµr da«ı hem
Buyurdu oluñuz cümle ferâhem

Pir de o anda dile geldi. Hepiniz
toplanın, buyurdu.

O burça…lar yerinden geldi fi’l-√âl
¢amu cem¡ oldular bir †urfe a√vâl

O burçaklar derhal yerinden geldiler. Hepsi tuhaf bir halde toplandılar.

Bu √âli gördü A…ça ¢oca ol ân
Dedi ey nu†…u her ecsâme bir cân

O an Akça Koca bu hali gördü. Ey
sözü her cisme bir can olan! Dedi.

Kerem …ıldıñ ¡a†â etdiñ şehâ sen
Bizi za√metden etdiñ ger rehâ sen

Şahım! Sen kerem kıldın bahşiş
verdin; ya da bizi zahmetten kurtardın.

Velµ bunlar idi e≠kâr ü kârım
Bu ≠ikrim aldıñ uş ey ≠µ-l-mekârim

Ancak işim ve zikirlerim bunlardı.
Ey keremler sahibi! Şimdi bu zikrimi aldın.

3545 Da«ı biz ekl ederiz kâr-ı desti
Veririz √a@@-ı nefse hem şikesti

Artık bizde eldeki kazancı yeriz.
Nefsin hazına da yenili veririz.

383

S E D AT K A R D A Ş

Meded …ıl …ullarıñ bu a√…arına
Yine hep gideler yerli yerine

Kulların bu en hakirine yardım et.
Yine hep yerli yerine gitsinler.

O dem √a≥ret yine edip irâde
Yerine eyledi cümle i¡âde

O zaman hazret yine emredip,
hepsini yerine geri gönderdi.

O câda etdiler bir dem …arârı
Bıra…dı A…ça ¢oca da«ı …ârı

O yerde biraz oturdular. Akça
Koca da işi bıraktı.

Dedi A…ça eyâ şem¡-i √a…µ…at
Bu şeb mihmânımız ol eyle şef…at

Akça, ey hakikat mumu! Şefkat et,
bu gece misafirimiz ol, dedi.

3550 Bu şeb mihmân-serâmız eyle rûşen
Ola tâ gül yüzüñle √ücre gülşen
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Gül yüzünle oda gül bahçesi olsun
diye, bu gece misafirhanemizi aydınlat.

O dem dervµşler etti …ılma ibrâm
Rı≥âsız yerde nice ola ârâm

O zaman dervişler ısrar etme dedi.
Rızasız yerde huzur nasıl olsun?

Mu…addem gelmiş idik «âneñize
Rı≥â vermediler …almaπa bize

Evinize önceden gelmiştik. Bize
kalmak için izin vermediler.

Dedi A…ça ¢oca ey nµk-merdi
Çü çihil sâl çekdim ben bu derdi

Akça Koca, ey iyi insan! Ben bu
derdi kırk yıl kadar çektim, dedi.

N’olur bir gececik siz A…ça için
Bu derdi çekesiz çün verdi bµ-çûn

Siz Akça için bir gececik Allah’ın
verdiği bu derdi çekseniz ne olur?

3555 Tebessüm …ıldı √a≥ret dedi n’ola
Yeme πam ilügüm hâ öyle ola

Hazret tebessüm edip ne olacak
dedi. Sultanım sakın gam yeme
öyle olsun.

Rı≥â verdiler ol dem cümle abdâl
Ki …ıldılar evine anıñ i…bâl

O zaman bütün dervişler rıza verdiler ki onun evine rağbet ettiler.

Eder A…ça ¢oca bµ-√add i¡zâz
Olundu çün †a¡âma anda âπâz

Akça Koca sınırsız saygı ile ağırlar.
Orada yemeğe başlandığı için…

Çı…ıp A…ça ¢oca ba¡de’l-†a¡âmı
Ki i√≥âr eyledi çend «â§§ ü âmı

Akça Koca yemekten sonra çıkıp,
seçkin ve halktan birkaç kişi hazırladı.

Getirdi da«ı bir bez ol √u≥ûra
Ki lâzımdır o bez ehl-i …ubûra

O huzura bir de bez getirdi. Ki o
bez kabir ehline (ölü) lazımdır.

3560 Dediler nicedir işbu nümâyiş
Ki görmedik cenâze bunda biz uş

İşte bu gösteriş nasıldır ki biz burada şimdi cenaze görmedik, dediler.
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Dedi A…ça ¢oca kim hem-serimiz
Bugün rencµde eylemiş serimiz

Akça Koca, eşimiz önderimizi bugün rencide etmiş, dedi

Zebân-zed olmuş ol zen ya¡nµ pµre
Cesâret eylemiş cürm-i kebµre

Yani o kadın pire dil uzatmış. Büyük suça cesaret eylemiş.

Erişdi va¡desi anıñ bu sâ¡at
Ediñ techµz ü tekfµne ¡inâyet

Bu saatte onun vadesi geldi. Ölünün yıkanıp kefenlenmesi işine
yardım edin.

O dem bir nice zen i√≥âr olundu
Görürler kim o zen mürde bulundu

O vakit birçok kadın hazır edildi.
O kadının ölü bulunduğunu görürler.

3565 Ne kim var emr-i teπsµl ile tekfµn
Olur icrâ ederler çünkü tedfµn

Yıkayıp kefenleme emri için her ne
varsa yaparlar. Onu defnettikleri
için...

O şeb i@hâr edip A…ça meserret
◊u≥ûr-ı …alble …ıldı mu√abbet

O gece Akça sevinç gösterip, gönül rahatlığı ile dostça sohbet etti.

Namâz-ı §ub√den §oñra zamânı
Ederler A…ça ile fµ-emâni

Sabah namazından sonra Akça’yı
Allah’a emanet ederler.

Çü geldi √a≥ret-i pµr-i mükerrem
Ma…âm-ı ¡izzine bâ-fey≥-i ekrem

Kerem sahibi pir hazretleri, en cömert olanın ilhamıyla yüce makamına geldiği için…

Tamâm oldu §alât ile selâm et
Ki ≠ikr-i mihrile bedr-i tamâm et

Tamam oldu. Ayı ve güneşi anarak
ona salat ile selam ver.

3570 Selâmullâh şeh-i levlâk’e374 olsun
Da«ı ol §ulb ü nesl-i pâke olsun

Allah’ın selamı Hz. Muhammed’e;
o temiz nesli ve soyuna da olsun.

Der-Beyân-ı Ânki ◊âcµ Bektâş-ı Velµ »ır…a-Eş-râ Sû«te Kerd
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hırkasını Yaktığı O Kimseye Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
102a

374

Gel ey dil söyle bu √ikmet-nümâdan
¡Ayân et bizlere ¡ibret-nümâdan

Ey gönül! Gel, bu hikmet gösterenden söyle; bizlere ibret göstereni anlat.

Bu dünyâ çünkü bir ¡ibret-serâdır
»udâ ¡abdi için ¡ibret yarâdır

Çünkü bu dünya bir ibret sarayıdır. Allah kulu için ibretler yaratır.

Bkz. İktibaslar, Nu: 4.
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Sen ol ¡ibretden almadıñ na§µ√at
Ki kârıñ oldu encâmı fa≥µ√et

Sen o ibretten nasihat almadın ki
işin sonu rezillik oldu.

Bu fânµ rav≥aya sen çünkü geldiñ
Çü semlµ meyvesine mâ™il oldıñ

Sen bu fani bahçeye geldiğin için;
zehirli meyvesine meylettiğin için…

3575 Niçin adına anıñ dendi e&mâr
Biline tâ ki §oñ √arfindedir mâr

386

Onun adına niçin esmâr (meyve)
denildi? Son harfinde mâr (yılan)
olduğu bilinsin diye.

~oñu mâr olan e&mârı n’edersin
Helâk eyler sem-i mâri n’edersin

Sonu mâr (yılan) olan esmârı
(meyve) ne edersin? Öldüren yılan zehrini ne yaparsın?

Eger kâlâ vü lâlâ vü †alâdır
Bularıñ §oñ √urûfu cümle lâ’dır

Eğer kala, lala ve tala ise, bunların son harfleri hep lâ harfidir.

Edip …a†¡-ı ser-cümle ¡alâyı…
Olasın bezm-i «â§§e tâ ki lâyı…

Bütün ilgileri kesip ta ki seçkinlerin meclisine layık olasın.

¡Alâyı…dan çü gitse √arf-i evvel
Olur bâ…µde lâyı… bµ-mü™evvel

Alâyık kelimesinden ilk harf giderse, sonunda açıklanmamış anlama lâyık olur.

3580 ‰utanlar pâyini §ıd…ıñ kemâ-hi
‰utar bµ-şekk ser …urb-ı İlâhµ

Doğruluğun ayağını olduğu gibi
tutanlar, şüphesiz Allah’a yakın
olmanın ucundan tutar.

O kim dünyâda …alb-i münkesirdir
Erişdirdi …adem ol câ ki sırdır

Dünyada kalbi kırılmış olan kimse,
o sır olan yere ayağını ulaştırdı.

Eden §avm u §alâtına ri¡âyet
~afâ vü §afvete erdi nihâyet

Oruç ve namazına uyan, sonunda
safa ve temizliğe erdi.

Riyâ ile ribâdan kim geçerse
¡Aceb mi Kev&er-i ra√met içerse

İkiyüzlülük ile tefecilikten geçen
rahmet Kevser’inden içerse, şaşılır mı?

Edenler âdemiyyet emrin µfâ
A…ıtdı ı§†ıfâdan âb-ı e§fâ

İnsanlık emrini yerine getirenler,
seçkinliği temiz suyunu akıttı.

3585 Geçirmezse †am¡-ı †a¡ne zamânın
‰arµ…-i fevze erdi bâ-†umânµn
‰umânµn ı§†ıfâ ra√met §afâdan
◊urûfu evvelin al intihâdan

Zamanın ayıbı olan açgözlülüğü
geçirmezse, gönül rahatlığı ile zafer yoluna erdi.
Tumânîn (rahatlık) ıstıfâ (temizlik), rahmet ve safâ’nın ilk harflerini sona al.
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102b

Edip terkib-i merkûb bâ-neşâ†µ
Gü≠er …ıl …orkusuz püll-i §ırâ†ı

Neşe ile art arda getirip birleştir.
Korkusuzca sırat köprüsünü gez.

Bu varlı… câmesini eyle i√râ…
Ola envâr-ı ≠âtı tâ ki işrâ…

Kişiliğinin nurları aydınlatıncaya
kadar, bu varlık elbisesini yak.

Bu söz bes söyle gel mâ na√nü fµhi
Ki √âl-i pµr-i mün…âdü ileyhi

Bu söz yeterli, gel üzerinde konuştuğumuzu, ona boyun eğilen pirin
halini söyle.

3590 ~uluca ¢araöyük’üñ mekânı
¢ışıñ ma¡lûm ki gûyâ anda kânı

Suluca Karaöyük’ün yeri; kışın
kaynağı oradaymış gibi bilinir.

Olar kim görmeğe pµri gelirdi
Bürûdetle …atı rencûr olurdu

Piri görmeğe gelen onlar soğuktan çok hasta olurdu.

Ederler bir gün a§√âb ittifâ…ı
Ki pµre ¡ar≥ edeler bu siyâ…ı

Ashap bir gün pire bu tarzı bildirmek için ittifak eder.

Ki bir sâ√il zemµne ola hicret
Ola âyendeye tâ kim sühûlet

Gelenlere kolaylık olsun diye bir
sahil yerine göç olsun.

◊u≥ûr-ı √a≥rete cem¡ oldular hep
Mürµdân-ı mu√ibbân-ı mu…arreb

Yakın dostlarından olan dervişlerin hepsi hazretin huzurunda toplandılar.

3595 Olur bas†-ı merâme söz fütâde
Dediler yıl …atı ço…dur şitâda

Meramın anlatılmasında söz düşkün olur. Yılın kışında soğuk çoktur dediler.

Egerçi va…t-i §ayf bµ-şümârdır
Velµ …ış günlerinde se¡bi vardır

Gerçi yaz mevsimi sayısızdır, Ancak kış günlerinde güçlük vardır.

Buyurdu ol dem anda pµr-i irşâd
‰avâf için gelirler ilügüm bâd

O zaman o doğru yolu gösteren
pir, Sultanım tavaf için Allah’ın
yardımıyla gelirler buyurdu.

‰avâfa geleni men¡ etmek olmaz
Bıraπıp πayri yere gitmek olmaz

Tavafa gelene engel olmak olmaz.
Bırakıp başka yere gitmek olmaz.

İşidip †ınmadılar bu kelâmı
Kelâm-ı pµre …arşı söz ola mı

İşitip bu söze aldırış etmediler.
Pirin sözlerine karşı söz olur mu?

3600 Bu söz üstüne geçdi bir nice gün
◊u≥ûra yine cem¡ oldu bular çün

Bu sözün üstünden birçok gün
geçti. Bunlar yine huzura toplandıkları için…

Dediler ço… bu ar≥ıñ irtifâ¡ı
Olunmaz √â§ılından intifa¡ı

Bu yerin yüksekliği çok, ekinlerinden fayda olunmuyor, dediler.
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Hemân dervµşe ço…ça za√meti var
Bulunmaz da«ı hµzem minneti var

Aynı şekilde dervişe çokça zahmeti var. Odun da bulunmaz, minneti
var.

Buyurdu ilügüm es«âdır Allâh
Verir ¡abdi murâdın √amdülillâh

Sultanım, Allah en cömert olandır; Allah’a şükür, kulunun istediğini verir, buyurdu.

Olur sâkit bilirler yo… rı≥âsı
Da«ı …almadı sözüñ i…ti≥âsı

Susar, rızası olmadığını anlarlar.
Artık sözün gereği kalmadı.

3605 Yine geçdi bunuñ üstüne ezmân
Buyurdu bir gün ol mı§bâ√-ı µmân

Yine bunun üstünden zamanlar
geçti. Bir gün o imanın kandili
buyurdu.

Edelim »ır…a ‰aπı’n imdi seyrân
Olalım Ardıc’a bu gece mihmân

Şimdi Hırka Dağı’nı dolaşalım.
Bu gece Ardıç’a misafir olalım.

Mürµdân ol dem i√≥âr oldu cümle
Devecik Ardıcı’na geldi cümle

Müritlerin tamamı o anda hazır
oldu. Hepsi Devecik Ardıcı’na geldi.

Buyurdu ya…dılar od ol ma…âme
Hem-ân-dem geldi ol √a≥ret …ıyâme

Buyurdu o yerde ateş yaktılar. Hemen o anda hazret ayağa kalktı.

Olup pµr emn-i âteşte sâ¡µ
Erişdi √âlet-i ≠ev…-i semâ¡ı

Pir ateşin güvenliğinde gayret edip,
semanın manevi huzur hali erişti.

3610 Görüp bu √âleti dervµşler ol dem
Semâ¡a girdiler anlar da bµ-kem

Dervişler o an bu durumu görüp,
onlar da eksiksiz semaya girdiler.

Çü …ır… def¡a olar e†râf-ı nârı
¢amu devr eylediler cümle varı

Onların hepsi ateşin etrafında
kırk defa için bütün benlikleriyle
döndüler.

Çı…ardı ba¡de pµr-i mücerred
Ten-i pâkinden etdi «ır…asın red

Yalın olan pir sonra çıkardı; parlak teninden hırkasını geri çevirdi.

Ol âteş kim olurdu anda sûzân
Bıraπıp «ır…asın …ıldı fürûzân

Orada yanmakta olan o ateşe hırkasını bırakıp, parlattı.

Yanıp kül oldu «ır…a âteşile
Ni&âr etdi küli √a≥ret eliyle

Hırka ateş ile yanıp kül oldu. Hazret eliyle külü saçtı.

3615 Çü her bir ≠erre düşdü bir mekâna
Buyurdu √a≥ret ol dem sâlikâna

Her bir zerre bir yere düştü. O zaman hazret, dervişlerine buyurdu.

Ki her bir ≠erreniñ düşdüğü yere
O mev≥i¡de »udâ heyzum bitire

Her bir zerrenin düştüğü yere, Allah
o mevzide odun meydana getirsin.
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Ola tâ yevm-i â«ir bâ…µ câri
Alıp râ√at bulalar hem-civârı

Son güne kadar ebedi geçerli olsun.
Komşu da alıp rahat bulsunlar.

Erenler nu†…u bâ-¡avn-i Teâlâ
◊a†ab «al… eyledi ol †aπda Mevlâ

Erenler sözü, Allah yükseltsin,
yardımıyla, Mevla o dağda odun
yarattı.

Henüz bu âna dek e†râf …urâdan
Keserler «al… eder yine buradan

Henüz bu ana dek etraftaki köylerden halk yine buradan keserler.

3620 Denildi »ır…a ‰aπı ol mekânda
Ki pµriñ «ır…ası yanmışdır anda

Pirin hırkasının yanmış olduğu o
yere Hırka Dağı denildi.

Bu yerde …ı§§amız çün oldu a«ir
Mu√ibbâne ola cây-ı mefâ«ir

Hikâyemiz burada sonlandığı için,
dostlara iftihar edilecek yer olsun.

Selâm et mef«arü’l-ekvâne sen de
¢apısında olasın tâ ki bende

Sonunda kapısında köle olasın
diye Sen de varlıkların övüncüne
selam gönder.

İrsâl Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ~arı ~altu…-râ ¢uddise Sırruhumâ Be-Gül-¡i≠âr
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sarı Saltuk’u (k.s.) Gülizar’a Göndermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Bu vechile rivâyet oldu cânâ
Ki √âl-i ha≥ret-i pµrden bu gûnâ

Ey can! Pir hazretlerinin halinden
bu şekilde rivayet oldu.

Mu¡arrifler ederler böyle ta¡rµf
Ki Çille ‰aπı’nı etmişdi teşrµf

Dervişler böyle tarif ederler ki
Çile Dağı’nı şereflendirmişti.

3625 O Zemzem Çeşmesi …urbunda bir kes O Zemzem Çeşmesi yakınlarında
Ederdi ra¡y aπnâm anda ol pes
bir kişi orada ardınca koyunları
otlatırdı.
103b

¢atına geldi râ¡µniñ erenler
O mürde cisme fey≥-i cân verenler

O ölmüş cisme canın bereketini
veren erenler çobanın yanına geldiler.

Buyurdu ilügüm nâmıñ nedir de
Saña kim ce≠be-i ra√mân erdi

Sultanım! Rahman olan Allah’ın
cezbesinin erdiği senin adın nedir? Söyle buyurdu.

Dedi râ¡i baña ad oldu ~altu…
Buyurdu Rûm iline biz de §aldı…

Çoban, bana Saltık ad oldu, dedi.
Rum iline biz de saldık, buyurdu.
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Da«ı himmet na@ar etdi o câna
Ölü idi erişdi tâze câna

Yine o cana manevi yardım gözüyle baktı. Ölüydü taze cana erişti.

3630 Açıldı çeşm-i …albi oldu bµnâ
Nedir fehm eyledi insân ma¡nâ

Kalp gözü açıldı görür oldu. İnsanın manası nedir anladı.

Erenler nu†…udur kµmyâ vü iksµr
Zer olur eyler elbet †aşa te™&µr

Kimya ve iksir erenlerin nefesidir.
Taşa tesir edince elbette altın olur.

Göñülden etdi ¡avn-i bµ-√isâbµ
¢amu ref¡ oldu ~altıπ’ıñ √icâbı

Sayısız yardımı gönülden etti.
Saltık’ın bütün perdeleri ortadan
kalktı.

Nice …a†¡ eyledi menzil ma…âmât
Cüyûş-ı nefsini hep eyledi mât

Makamlarda nice menzil yol aldı.
Nefsinin askerlerini hep mat etti.

Buyurdu ba¡de Rûm iline git
Ahâlµsini irşâd ü felâ√ et

Sonra Rum iline git, halkını doğru
yola sevk edip mutlu et, buyurdu.

3635 Dedi ~altu… ki etdiñ lu†f ü en¡âm
Velµ ben gidicek n’olur bu aπnâm

Saltık, lütuf ve nimetler verdin
ancak ben gidince bu koyunlar ne
olacak, dedi.

Buyurdu √a≥ret ol ¡ö≠rü …ılınca
Ki …alır §â√ibi bunda gelince

O özrü bildirince, hazret sahibi gelinceye kadar burada kalır, buyurdu.

Bularıñçün yeme πam ilügüm sen
Ziyân ermez †ururlar §aπ ü esen

Sultanım! Sen bunlar için gam
yeme; kötü bir duruma düşmezler,
sağ salim dururlar.

‰ut üstâd nu†…unu …albiñde mu√kem Üstadının sözlerini kalbinde sıkıKi insâniyyetiñde olmaya kem
ca tut ki insanlığında eksiklik olmasın.
◊u≥ûr-ı pµre geldi ~altu… ol dem
Dedi et himmetiñle bizi hem-dem

Saltık o zaman pirin huzuruna geldi. Bizi himmetinle yoldaş et dedi.

3640 Erenler himmet etdi çün o câna
¢uşandı bir aπaç şimşµr miyâna

Erenler o cana manevi yardımda
bulunduğu için, beline ağaçtan
bir kılıç bağladı.

Da«ı bir yayıla verdi yedi tµr
¡İnâyet …ıldı bir seccâde hem pµr

Pir, hem bir yay ile yedi ok verdi;
hem de bir seccade verip yardım
etti.

Ulu Abdâl Kici Abdâl’ı terfµ…
Buyurdu √a≥ret ◊a…… ede tevfµ…

Hazret, Allah, Ulu Abdal ve Kici
Abdal’ı yanına uygun arkadaş haline getirsin, buyurdu.
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Bir iki demeyip †utuñ yola yüz
Size her yerde çün biz bedre…ayüz

Bir iki demeyip yola çıkın. Çünkü
her yerde biz size rehberiz.

~a…ın «avf etme ilügüm yola dûr
Seniñle gönderen seni biledür

Sultanım sakın uzak yoldan korkma. Seninle gönderilen seni güçlendirir.

104a 3645 Hemân ~altu… iki abdâlı aldı
Vedâ¡-ı pµr edip çün yola geldi

Saltık hemen iki dervişi aldı; pire
veda edip yola çıktı.

Alıp himmet revâne oldu üç er
Sinop şehrine erdi bir gün anlar

Üç er, himmet alıp yola çıktı. Onlar bir gün Sinop şehrine erdi.

Kenârına erip Ba√r-ı Siyâh’ıñ
Oturdular …aya üstünde râhıñ

Karadeniz sahiline ulaşıp, yolda
kaya üstünde oturdular.

ªuhûr etdi o câda sebze her yân
Ki √âlâ bu ¡alâmetle nümâyân

Şu anda bile bu şekilde görünen o
yerde, her taraftan yeşillik belirdi.

Pes ol dem ~arı ~altu… ba√re geldi
O dem seccâdesin §u üzre §aldı

O andan sonra Sarı Saltık denize
geldi. O zaman seccadesini suyun
üzerine saldı.

3650 Oturup üçü ¡azm etdi bu sûdan
»urûc etdiler ol bir sûda §udan

Üçü oturup bu taraftan gittiler.
Öbür tarafta sudan çıktılar.

Meger Sinop Begi Gürleş mu…addem Meğer Sinop Beyi Gürleş daha önKi seyre gelmiş idi anda ol dem
ceden, o yere o anda gezintiye gelmişti.
Bu √âli gördü geldi …ıldı tebcµl
Eder ~altu… Baba destini ta…bµl

Bu hali gördü, geldi saygı gösterdi. Saltık Baba’nın elini öper.

Ma…amına buları da¡vet etdi
Bular da«ı icâbet etti gitdi

Makamına bunları davet etti.
Bunlar da davete uyup gittiler.

Rükû bµ-çûn bulındu beg ricâda
Velµ üç ≠ât gitdiler piyâde

Bey sebepsiz eğilip ricada bulundu. Ancak üç zat yürüyerek gittiler.

3655 Olur Gürleş ve …avmi da«ı râcil
Serâya cümlesi de oldu ¡âcil

Gürleş ve kavmi de yaya olur,
hepsi de saraya aceleyle gittiler.

Besâ†-ı beyti …ıldılar i√â†a
Oturmadı bu üç er ol bisâ†a

Evin etrafını çevrelediler. Bu üç er
o halılara oturmadı.

¢odu seccâdesin fa…iriñ yolunca
Ulu Abdâl Kiçi §aπ ü §olunca

Seccadesini fakirin yoluna; Ulu
Abdal ve Kiçi’yi sağ ve soluna
koydu.
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¢arâr eylediler †arz-ı edeble
Mü™eddeb idiler te™dµb-i Rab’la

Edepli bir şekilde oturdular. Efendilerinin edeplendirmesi ile terbiyeli idiler.

¢alırlar çend gün ol yerde müsâfir
Eder Gürleş da«ı i¡zâz-ı vâfir

Orada birkaç gün misafir kalırlar.
Gürleş de çok saygı ile ağırlar.

3660 Velµ anlar …amusu …avm-i ¡µsâ
Olup †utar idiler dµn-i tersâ
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Ancak onların hepsi İsa kavminden olup Hıristiyan dinine inanırlardı.

Delµl olup riyâ≥-ı «âlidine
Çü ~altu… da¡vet etdi cümle dµne

Saltık hepsini dine davet ettiği
için, sonsuz güzel bahçelerine kılavuz olup…

¢abul eyledi Gürleş bµ-mu√âlif
Ya…µn-ba«ş oldu çünkü √âl-i sâlif

Gürleş muhalefet etmeden kabul
etti. Çünkü geçmiş halini iyi biliyordu.

Çü Gürleş oldu emr-i pµre tâbi¡
¢amu µmâne geldi hem tevâbi¡

Gürleş pirin emrine tabi olduğu
için, hepsi hem imana geldi hem
de tabi oldular.

Çü anlar oldular §ıd…ile nâcµ
O dem ~altu… Baba giydirdi tâcı

Onlar doğrulukla esenliğe eriştikleri için, o an Saltık Baba tacı
giydirdi.

3665 ◊üseynµ şekli …ılmış idi anı
Urup başına buldu ≠ev…-i cânı

Onu Hüseyni taç şekline getirmişti.
Başına koyup canın zevkini buldu.

Vedâ¡ etdi çü ~altu… her birine
¢odu seccâdesin §u üzerine

Saltık her birine veda ettiği gibi
seccadesini suyun üzerine koydu.

Oturdu Ulu Abdâl Kiçi Abdâl
Yürü dedikde ~altu… aña fµ’l-√âl

Ulu Abdal ile Kiçi Abdal oturdu.
Saltık ona yürü dediğinde derhal…

Mi&âl-i keşti-yi Nû√ etdi seyrân
Sinop ehli bu √âle oldu √ayrân

Nuh’un gemisi gibi gezindi. Sinop
ehli bu duruma şaşırdı.

Edicek inti…âl Gürleş be…âya
Yine yüz tutdular …avmi şe…âya

Gürleş ebediliğe göçünce (ölünce),
kavmi yine rezilliğe yüz tuttular.

3670 Beriden √a≥ret-i ~altu… refµ…i
~u üzre gider idiler †arµ…i
Ererler Gül-¡izâr nâm …al¡eye çün
¢alır seccâde pes bâ-emr-i bµ-çûn

Öte yandan Saltık hazretlerinin
arkadaşları su üstünde yolu giderlerdi.
Gülizar adlı kaleye erdiklerinde,
seccade Allah’ın emriyle durur.
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Dediler bunda ◊a… √ikmet yaradır
Meger pµriñ murâdı bu aradır

Allah’ın bunda bir hikmeti var dediler. Meğer pirin muradı burasıdır.

Üçü da«ı gelir ol dem kenâre
Dedi ~altu… Baba ol iki yâre

Üçü de o an sahile gelir. Saltık
Baba o iki dostuna dedi.

Bu işte πâlibâ √ikmet görüne
Gidiñ siz işbu …al¡eniñ derine

Galiba bu işte hikmet görünüyor.
Siz işte bu kalenin kapısına gidin.

3675 Bu yerden edeyim tâ ben §u¡ûdu
Edem √ikmetden istişmâm-ı ¡ûdu
Çü gitdikde iki yâr-ı muvâfı…
~u¡ûd edip √i§âre oldu fâ™i…

Aynı fikirde olan iki dostu gittikleri
zaman, hisara tırmanıp üste çıktı.

»udâ ¡avni vü pµriñ himmeti var
Eline †utma olur seng-i dµvâr

Allah’ın izni ve pirin himmeti ile
duvarın taşları elini tutar, yapışır.

Gelirdi seng-i dµvâr …arşı deste
Ki √âlâ bir nişandır ol bu deste

Duvarın taşı ele karşı gelirdi ki bu
elin izi orada hala mevcuttur.

Pes erdi burca ol mürπ-i √a…µ…at
Görür bir a¡@am ejder pür-mehâbet

O hakikat kuşu sonunda burca
ulaştı. Heybetli büyük bir ejder
görür.

3680 Meger ol …al¡e bir kâfir emµre
Müsellim idi cümle ol müdµre
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Ben bu yerden yükselmek için,
hikmetten öd ağacının kokusunu
alayım.

Meğer o kale bir kâfir beye teslim
edilmişti. Hepsi o yöneticiye…

Olıca… @âhir işbu ejder anda
Tava††un etdiler πayri mekânda

Orada işte bu ejder belirince, başka bir mekânı yurt edindiler.

Çü ~arı ~altu… ejderhâyı gördü
Erenler …uvvetiyle na¡ra urdu

Sarı Saltık ejderhayı gördüğü zaman, erenlerin kuvvetiyle nara attı.

Görüp ejder açar aπzın urur dem
Hücûm eyledi ~altu… üzre mu√kem

Ejder görüp ağzını açar, üfler.
Saltık üzerine kuvvetli hücum etti.

Aşaπı indi ~altu… aldı yayı
Atıp bir tµr añdı Kibriyâ’yı

Saltık aşağı indi, yayı aldı; bir ok
atıp Allah’ı andı.

3685 Diger bir o… atıp erdi feminden
‰olaşdı ~altıπ’ın mâr pµramenden

Başka bir ok attı, ağzına erdi. Yılan Saltık’ın beline sıkıca dolaştı.

~ıkıp mu√kem çü verdi «ayli za√met Güçlü bir şekilde sıkıp, epey sıÖzünden etdi »ı≥r’a eyle himmet
kıntı verdiği için, Hızır’a içinden
yardım et, dedi.
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Erenler bir …ılınc vermiş idi «oş
Velµ etmişdi ol tµπi ferâmûş

Erenler güzel bir kılıç vermişti.
Ancak o kılıcı unutmuştu.

O dem »ı≥ır Nebµ ol rû√-ı bâ…µ
Cenâb-ı pµre olmuşdu mülâ…µ

O anda o ebedi ruha sahip Hızır
peygamber, pir hazretleri ile görüşmekteydi.

Buyurdu ey …arındaşım …ıl imdâd
Ki ~altu… Baba’yı et tµπ’e irşâd

Ey kardeşim! Saltık Baba’ya kılıca ulaşması için yardım et, buyurdu.

3690 Ferâmûş eyledi tµπi †utuldu
Ütem derdi velµ √ayfâ ütüldü

Kılıcı unuttu, tutuldu. Yeneyim
derdi ancak yazık ki yenildi.

Bu dem saña çaπırdı tµz meded …ıl
Ki andan ejderiñ mekrini redd …ıl

Şimdi seni çağırdı hemen yardım et.
Ejderin hilesini ondan geri döndür.

Getir «â†ırına şimşµri anıñ
Eriş imdâdına yâzı… o cânıñ

Onun hatırına kılıcı getir. Yazık, o
canın imdadına eriş.

O dem »ı≥ır Nebµ tevdµ¡ …ıldı
O an Hızır Nebi vedalaştı; hemen
Hem-ân-dem †arfetü’l-¡ayn içre geldi o anda, göz açıp kapayıncaya kadar o an içinde geldi.
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Urup ol ejdere mu√kem cidâyı
Dedi niçin unutduñ sen nidâyı

O ejdere mızrağını güçlü bir şekilde vurup, sen bağırmayı niçin
unuttun, dedi.

3695 Erenler verdiği şemşµri …ande
Niçin urmadıñ ol tµπi ki sende

Erenlerin verdiği kılıç nerede? O
sende olan kılıcı niçin vurmadın?

O dem «â†ırına geldi çü şimşµr
Dedi be-√a……-ı §ıd…-ı √a≥ret-i pµr

O zaman kılıç hatırına geldiği
için, pir hazretlerinin gerçek hakkı için, dedi.

Ferâmûş eylemişem eyle ma¡≥ûr
Çü verdik saña za√met olma rencûr

Unutmuşum bağışla. Sana zahmet
verdiğimiz için incinme.

O tµπi ejdere ol dem üşürdü
Yedi başını ol mârıñ düşürdü

O kılıcı o anda ejdere sapladı; o
yılanın yedi başını düşürdü.

Zemµne «ûn-ı ejder oldu cârµ
Rehâ-yâb oldu fâsidden mecârµ

Ejderin kanı yere aktı. Su yolları
fesatçıdan kurtuldu.

3700 Ki √âlâ »ı≥r’ıñ i&ri anda meşhûd
Mu¡ayyen bir ziyâret-gâh-ı ma¡hûd

Ki hala orada Hızır’ın izi gözle
görülür, sözü geçen türbe yeri bellidir.
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Vedâ¡ eyledi »ı≥r oldu revâne
Biraz seyr etdi ~altu… iki yâne

Hızır veda edip gitti. Saltık iki
yanı biraz gezdi.

Ulu Abdâl Kiçi Abdâl erişdi
Gelip ~altu… Baba ile görüşdü

Ulu Abdal ile Kiçi Abdal erişti;
gelip Saltık Baba ile görüştü.

Mübârek bâd dediler bu πazâya
Muvâfı… ola ¡ind-Allâh rı≥âya

Bu savaşa mübarek olsun, Allah
yanında kabul edilmeye uygun olsun, dediler.

Pes andan †aşra tevcµh etdiler rû
Dedi ~altu… getiriñ baña bir §u

Ondan sonra yüzlerini dışarı döndürdüler. Saltık bana bir su getirin, dedi.

3705 Ki bu ejder beni etdi perµşân
Beπâyet oldu cânım şimdi ¡a†şân

Bu ejder beni perişan etti. Şimdi
canım oldukça susadı.

Eder abdâllar e†râfı tekâpu
Bulunmadı §u bular …ıldı …ayπu

Dervişler sağa sola koşarak etrafta su aradılar. Su bulunmadı,
bunlar kaygılandı.

O dem ~altu… Baba ◊a……’ın emµni
Eliyle √afr …ıldı bir zemµni

O zaman, Allah’ın güvenilir kulu
Saltık Baba bir yeri eliyle kazdı.

ªuhûr eyledi fµ’l-√âl bir la†µf âb
İçiben cümle cânlar oldu sµrâb

Hemen güzel bir su ortaya çıktı.
Bütün canlar içip doydu.

Tereddüd eyler iken iki yâne
Te§âdüf eylediler bir şubâne

İki yana gidip gelirken, bir çobana rastladılar.

3710 Ol ejder …atlini işitdi nâ-gâh
Gelip …al¡e begini …ıldı âgâh

Ansızın o ejderin katledilişini işitti. Gelip kale beyini haberdar etti.

Gelip …al¡e begi erişdi fµ’l-√âl
Gözüyle gördü nice olmuş a√vâl

Kalenin beyi gelip hemen ulaştı.
Durumun nasıl olduğunu gözüyle
gördü.

Ayâπına yüzün sürdü babanıñ
Dedi ey çeşme-i √ayvân zebânıñ

Babanın ayağına yüzünü sürdü.
Ey dili ab-ı hayat olan! Dedi.

Bizi i√yâ buyurduñ bu telefden
Ki görmedik bu imdâdı selefden

Bize bu öldürme ile hayat verdin
ki bu yardımı atalardan görmedik.

Baba ~altu… buları dµne da¡vet
Edip buyurdu ediñ cümle raπbet

Saltık Baba bunları dine davet edip,
hepiniz rağbet gösterin buyurdu.

3715 Görüp bu √âleti nµk ü bedisi
¢amusu oldu dµniñ mühtedµsi

İyi ve kötüsü bu durumu görüp, hepsi dinini değiştirip Müslüman oldu.
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Ne deñli var ise …avm ü …abµle
Begiyle dµne geldi cümle

Ne kadar kavim ve kabile varsa,
hepsi beyi ile dine geldi.

Mu√ibb-i §âdı… oldu hep ahâlµ
Nifâ… ü küfr ü şirkden oldu «âlµ

Halk hep gerçek dost oldu. Nifak,
küfr ve şirkten arındı.

Ahâlµ geldiler yerli yerine
Mu√abbet etdiler biri birine

Halklar yerli yerine geldiler. Birbirlerini sevdiler.

O …al¡e mµri πâyet oldu dil-şâd
Eder ~altu… Baba’ya tekye bünyâd

O kalenin miri oldukça mutlu oldu.
Saltık Baba’ya tekke inşa eder.

3720 O tekye içre nice dem derildi
Erenler †arz ü âyµni görüldü
106a
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O tekke içinde nice zaman toplanıldı. Erenlere özgü ayinler görüldü.

Bu üslûb üzre geçti bir nice sâl
Ne sâl fer«unde-fâl nâ-bûd em&âl

Bunun üzerinden nice yıl geçti.
Sene değil masallarda benzeri olmayan uğurlu fal…

Nice türlü velâyet remz ü hâlet
ªuhûra geldi hem nice kemâlet

Nice türlü velayet, alamet ve durumlar hem de nice olgunluklar
meydana geldi.

Dedi ~altu… Baba bir gün zamânı
Ziyaret edelim Dârü’l-Emân’ı

Saltık Baba bir gün zamanıdır,
güven yurdunu ziyaret edelim
dedi.

‰avâf eyleyelim «ünkârı imdi
Verelim vâra cümle vârı imdi

Şimdi hünkârı tavaf edelim; varlığa bütün varlığı verelim.

3725 Görüldü der-¡a…ab anda tedârik
Teveccüh etdi oldu πayri târik

Hemen arkasından orada hazırlıklar görüldü. Diğerlerini bırakıp
yöneldi.

Bu veche eylediler na…l-i a√vâl
Olurdu ol-zamân bir §â√ib-i √âl

Bu şekilde durumlarını naklettiler.
O zaman bir güçlü kişi vardı.

Erenler der-gehinde kim Eçek nâm
Ederdi çiftçilik işine i…dâm

Erenler dergâhında Eçek adında,
çiftçilik işiyle uğraşırdı.

Ederdi gâvlerine «idmet öyle
Yatardı zirine kendisi şöyle

Öküzlerine öylesine hizmet ederdi
ki, kendisi şöyle altlarına yatardı.

Libâsın çı…arıp ¡uryân olurdu
Eger †aş yâ …atı nesne bulurdu

Elbisesini çıkarıp çıplak kalırdı;
Eğer taşa ya da sert bir nesne varsa bulurdu.
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3730 Yabâne atıp eyler idi di……at
Beπâyet ra√met eder idi ri……at

Issız yere atıp dikkat ederdi. Son derece merhamet ve şefkat gösterirdi.

Çü bir gün çiftini sürerken ol cân
∏a≥ab erişdi urdu gâve ol ân

O can bir gün çiftini sürerken öfkelenip o zaman öküze vurdu.

Hem-ân-dem cârµ oldu gâvden «ûn
Lisâne geldi gâv bâ-emr-i bµ-çûn

Hemen o anda öküzden kan aktı.
Allah’ın emriyle öküz dile geldi.

Dedi bu âna dek «idmet …ılırdıñ
Beni ma…§ûduñ üzre hem bulurduñ

Bu ana dek hizmet ederdin; beni
maksadının da üstünde bulurdun,
dedi.

Velµ şimdi …ocadım i«tiyârım
Murâdıñca olam yo… i…tidârım

Ancak şimdi kocadım ihtiyarım.
Dilediğin gibi olacak gücüm kuvvetim kalmadı.

3735 Baña gel √ürmet et ferdâ olunca
Ki bu ferdâ Baba ~altu… gelince

Gel bana hürmet et. Yarın olunca
ki yarın Saltık Baba gelince…

Beni …urbân ederler …ılma teşvµş
Revâ degil bu √iddet biter her iş

Beni kurban edecekler, karıştırma.
Bu hiddet uygun değil, her iş biter.

Bu sözü dedi «âmûş oldu ol gâv
Eçek bu √âlde özün eyledi yâv

Öküz bu sözü söyleyip sustu. Eçek
bu halde kendisi yahu! Dedi.

Ferâπat eyledi kârın bıra…dı
Çü te™&µr etti bu söz sµne ya…dı

Bu söz tesir edip sinesini yaktığı
için, el çekip işini bıraktı.

Gelip dergâhda dedi …ıldı µcâb
İşiden …ıldılar bu √âle i¡câb

Gelip gerektiği gibi dergâhta anlattı. İşiten bu duruma hayret etti.

106b 3740 O dem pµr etmiş idi irti√âli
~ıfatdan ≠âta …ılmışdı vi§âli

O zaman pir ölmüştü. Nitelikten
öze kavuşmuştu.

Ki bir er-zâde idi câ-nişµni
O gâvıñ ¡afv …ıldı ol işini

Ki bir er oğlu vekildi. O öküzün
işini affetti.

O günden beri …almışdı o cânıñ
Öküz söyleden oldu nâmı anıñ

O günden beri o canın adı Öküz
söyleten olarak kaldı.

Pes ol gün geçdi oldu çün §abâ√ı
~alâta da¡vet oldu ≠µ-felâ√ı

O gün geçtikten sonraki sabah
vaktinde, kurtuluşa ermiş namaza
davet edildi.

Gelip er-zâde vü dervµş «alµfe
Olur icrâ §alâvât içre va@µfe

Er oğlu derviş ve halife gelip namaz
içinde vazifeleri yerine getirirler.
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3745 Gelirler A…sarây’ıñ hep yoluna
Ki ~altu… Baba isti…bâl oluna
Velµ görmediler andan e&er hem
Dönüp bu √âle …ıldı cümle der-hem

Saltık Baba’yı karşılamak için
hepsi Aksaray yoluna gelirler.
Ancak hem ondan eser görmediler
hem de dönüp bu hale hepsi mustarip oldular.

Meger ~altu… Baba kim Rûm ilinden Meğer Saltık Baba Rum ilinden
Ki gelmiş idi ¢ırşehri yolundan
Kırşehir yolundan gelmişti.
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¢araöyük ya…µnine gelip tâm
Biraz ol yerde eylediler ârâm

Karaöyük yakınına tam geldiklerinde, o yerde biraz durup dinlendiler.

Pes andan emr …ıldı dervµşâna
Ki †aş cem¡ etdiler anda nişâna

Ondan sonra dervişlerine, orada
iz bırakmak için taş toplamalarını
emretti.

3750 Gelirler çünkü dergâh-ı şerµfe
Görürler yo…durur dervµş «alµfe

Mübarek dergâha geldikleri zaman, derviş ve halifelerin olmadıklarını görürler.

Bulup çend kimse etdiler sû™âli
Beyân eylediler anlar çü √âli

Birkaç kişi bulup soruşturdular.
Onlar durumu açıkladıkları için…

Bu √âl üzre iken anlar da geldi
Baba ~altıπ’ı anlar anda buldu

Bu hal üzereyken onlar da geldi.
Onlar Baba Saltık’ı orada buldu.

Görüşüp oldu «oş âmed rüsûmu
Dediler «ayrdır erler …udûmu

Görüşüp hoş geldin merasimi oldu.
Erlerin gelişi için hayırdır, dediler.

İşiden hep mu√ibler geldi her sû
Olur bir ¡âlµ meclis câ-be-câ û

İşiten dostların hepsi her taraftan
geldi. Orada yer yer büyük bir
meclis olur.

3755 O ma¡mûr gâvı …urbân eylediler
Gelen mihmânı cümle †oyladılar

O bakımlı öküzü kurban ettiler.
Gelen misafirlerin hepsini yedirip
içirdiler.

Nice gün …aldı Baba ~altu… anda
İcâzet nevbeti erdi o anda

Baba Saltık orada nice gün kaldı.
O anda icazet sırası geldi.

Aña er-zâde süfre vü çerâπı
Verir göñlüne √ubbile furâπı

Er oğlu ona sofra ve çerağı gönlüne de sevgi ile ışık verir.

Verir çâr ¡alâmetle inâbet
Çü destûr oldu verildi icâzet

Müsaade olup izin verildiği için,
dört alametle tarikata girer.
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Vedâ¡ edip Baba ~altu… …amuyu
Eder Rûm iline tevcµh rûyu

Baba Saltık hepsine veda edip, yüzünü Rum iline döndürür.

3760 Gelirler bir gün ar≥-ı Gül-¡izâr’e
Sa¡adetle erer anda …arâre

Bir gün Gülizar kalesi diyarına
gelirler. Orada mutlulukla oturur.

Nice müddet eder çün zinde-gâni
◊ayâta erdi nice mürde-gâni

Nice müddet diri olduğu gibi, nice
ölüler hayata erdi.

Nice türlü velâyet …ıldı i@hâr
Riyâ≥-ı dilde açdı nice ezhâr

Nice türlü velayet gösterdi. Gönül
bahçesinde nice çiçekler açtı.

Eger anlar beyân olsa mufa§§al
¢alır ma…§ûd söz olur mu†avvel

Eğer onlar uzun uzadıya anlatılsa, maksat kalır söz uzatılmış olur.

Hemân bir irti√âlin söyleyelim
Ne gûnâ rı√let etdi eyleyelim

Hemen ölümünü söyleyelim. Ne
şekilde öldüğünü söyleyelim.

3765 Ya…µn oldu ecel çünkim erişdi
Baba ~altu… o beg ile görüşdü

Ecelin gelmesi yaklaştığı için,
Baba Saltık o bey ile görüştü.

Dedi erdi ecel câmı eyâ mµr
Tecerru¡ eyleriz yo… aña taπyµr

Ey mir! Ecel kadehi erdi; yudum
yudum içeriz, onu değiştirmek olmaz.

Gerek düze birer tâbût yârân
¢atımda …oyalar terk edicek cân

Dostlarımın birer tabut hazırlamaları gerekir. Can terk edince
önüme koysunlar.

Olup techµz ü tekfµn emr-i teπsµl
¢oyuñ tenhâ edin bu işi teshµl

Yıkama ve defnetme emrini yerine
getirip koyun; bu işi tek yapıp kolaylaştırın.

Pes andan giresiz siz içeriye
Na@ar eyleyesiz bu ser-fürûya

Ondan sonra siz içeri giresiniz.
Bu baş eğmişe bakasınız.

3770 Kimiñ tâbûtu içre bulunursam
Kimiñ burc-ı dilinde †ulunursam

Kimin tabutu içinde bulunursam,
kimin gönül burcunda batarsam…

Alıp defn eylesin …urbunda cismim
Nizâ¡ olunmaya bu oldu resmim

Bedenimi alıp yakınında defnetsin.
Törenim bu oldu çekişme olmasın.

Ve-illâ †okunur size ziyânım
Nihânım gözden ammâ ki ¡ayânım

Yoksa size zararım dokunur. Gözden gizliyim ama açıkça ortadayım.

Dedi ol …al¡e mµri pâdişâhım
¢uluñam yo… göñülde iştibâhım

O kalenin miri, padişahım ben senin kulunum gönlümde şüphe yok,
dedi.
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Seni biz …anπı tâbûtda bilelim
Mu¡ayyen rû-nihâdıñ tâ olalım
3775 Buyurdu sen de …ıl tâbût-ı a√sen
Götürürken na@ar et ol-zamân sen
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Kesin bir şekilde yüz sürelim diye,
biz seni hangi tabutta bilelim?
Sen de en güzel tabutu yap; götürürken o zaman bak, buyurdu.

~unarım destimi bilkim o câdır
Ne câ bil kim size cây-ı ricâdır

Elimi uzatırım, bil ki o yerdir. Sizin istediğiniz yerin neresi olduğunu bil.

Bu sözü dedi teslµm etdi cânı
Erişdi a§lına rû√-ı revânı

Bu sözü dedi, canını teslim etti.
Giden ruhu aslına erişti.

Cenâb-ı √a≥ret-i Allâh-ı a…des
O ≠âtıñ eyleye serrin mu…addes

En mukaddes olan Allah hazretleri, o kimsenin başını mukaddes
eylesin.

Tamâm oldu çü emr-i iπtisâli
Yedi tâbût düzüldü bµ-mi&âli

Yıkama emri yerine getirildiği
için, yedi eşsiz tabut dizildi.

3780 ¢atında …oyuben hep †aşra oldu
Biraz mek& etdi §oñra cümle geldi

Onun yanına koyarak hepsi dışarı çıktı. Biraz durup sonra hepsi
geldi.

Çü tâbûtuna her kimse el urdu
Ba…ıp ~altu… Baba’yı anda gördü

Her kim tabutuna el vurdu; bakıp
Saltık Baba’yı onda gördü.

Alıp tâbûtunu götürdü herkes
O beg da«ı alır tâbûtunu bes

Herkes alıp tabutunu götürdü. O
bey de tabutunu yalnız alır.

Götürdü «ânesine ba…dı ol dem
Elin §undu hemân ol sırr-ı âdem

Evine götürdü o zaman baktı. O
insanın sırrı hemen elini uzattı.

Öpüp destini ol mµr oldu dil-şâd
Dil oldu mu†ma™inne buldu irşâd

O mir elini öpüp gönlü sevinçli
oldu. Gönlünde şüpheler kalmayan o doğru yolu buldu.

3785 Yedi yerde ma…âme bu sebebdir
¢amu …udret-velâyet emr-i Rab’dir
Bu yerde …ı§§amız «atm oldu …ardaş
~alât et A√med’e şâd ola Bektâş

Yedi yerde mezarı sanılan yerin
olmasına sebep budur. Bütün velayet gücü Allah’ın emridir.
Kardaş! Bu yerde hikâyemiz bitti.
Ahmed’e salat et, Bektaş mutlu
olsun.
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Mülâ…ât Kerden-i A«µ Evrân Velµ Bâ-◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhumâ
(Ahi Evran Veli’nin Hacı Bektaş-ı Veli (k.s.) ile Karşılıklı Konuşması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Bu vech ile rivâyet …ıldı üstâd
Nice görüşdü iki ehl-i irşâd

İki irşat ehlinin nasıl görüştüğünü, üstat bu şekilde rivayet etti.

A«µ Evrân nâm olurdu bir er
Kibâr-ı evliyâdan ≠ât-ı eşher

Evliyanın büyüklerinden, çok tanınmış kişilerden Ahi Evran adında bir er vardı.

O dem ki ¢onya’da Mollâ Celâlµ
Bulur irşâd-ı Tebrµzµ’yle √âlµ

Konya’da Mevlana Celaleddin’in
Tebrizî’ye irşat ederek güç bulduğu o zaman…

3790 ‰arµ…-i ¡ilmi terk etdi o √â§ıl
‰arµ…-i fa…re çünkim oldu dâ«il

Yoksulluk yoluna girdiği için, o
ilim yolunu terk etti göründü.

Bu √âl ¡âlimlere güç geldi vâfir
¡Alâ™üddevle’ye dediler â«ir

Bu durum âlimlere çok güç geldi.
Sonunda Alaüddevle’ye dediler.

Ki bir abdâl geldi …ıldı ı≥lâl
Bize güç geldi πâyet işbu a√vâl

Bir derviş gelip doğru yoldan çıkardı. İşte bu durum bize çok güç
geldi.

Aña emr eyle terk etsin bu √âli
Yerine getire eski kemâli

Ona emret bu hali terk etsin; eski
olgunluğu yerine getirsin.

¡Alâ™üddevle etdi bu ¡abe&tir
Velµdir ol kişi feryâd-restir

Alaüddevle, bu abestir, o kişi feryada erişen bir velidir, dedi.

3795 Bu sözü demezem «avf eylerim ben
Bu sözde etmeyesiz baña siz men

Ben bu sözü demem korkarım. Siz
bu sözde bana minnet etmeyin.

Çü ¡âlimler bu sözden oldu rencûr
Gelip †aşraya anlar etdi cumhûr

Âlimler bu sözden incindi. Dışarıya gelip onlar topluluk oluşturdu.

Dediler terk edelim bu diyârı
Ki dervµşler ede kendiye yârı

Bu diyarı terk edelim ki dervişler
kendisine dostluk etsin, dediler.

Ki bir mübtede¡e …ula… ne lâyı…
Gidelim bu diyârdan ey «alâyı…

Ey insanlar! Bu diyardan gidelim
ki eskiden olmayıp yeni çıkmış olana kulak vermek uygun değildir.

Ne deñli var ise müftü vü …â∂ı
»a†µb ve ger imâm hep oldu râ≥ı

Ne kadar müftü ve kadı ya da hatip ve imam varsa hepsi razı oldu.
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3800 O şeb cümle revân oldu yoluna
Teveccüh etdiler ¡urbân iline

O gece hepsi yola çıktı. Bedevilerin (Çöl Arapları) ülkesine yöneldiler.

Şeb¡-i cum™a idi ol gece ey cân
~abâ√ oldu işidilmedi ezân

Ey can! O gece Cuma gecesiydi.
Sabah oldu, ezan işitilmedi.

¡Alâ™üddevle’ye olundu i¡lâm
İmâmsız …aldı bu dem şehr-i islâm

Alaüddevle’ye bildirildi. İslam şehri bu zamanda imamsız kaldı.

Bu şeb ¡âlimler eyler vifâkı
Ederler terk-i ev†ân ü firâ…ı

O gece âlimler görüş birliğine varıp, vatanlarını terk edip ayrılırlar.

¡Alâ™üddevle bildi √âli bµ-…âl
Alaüddevle söz söylenmeden du»aber gönderdi ~adrü’d-dµn’e fµ-l-√âl rumu anladı. Sadreddin’e hemen
haber gönderdi.
3805 Meger şey« eyler idi bir ≥iyâfet
Çü geldi şey«e peyπâm-ı «ilâfet
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Meğer şeyhe hilafetin haberi geldiğinde, şeyh bir ziyafet veriyordu.

Ki bir kes şey«e etdi ¡ar≥-ı fermân
Dedi şâh senden ister aña dermân

Şeyhe fermanı bildiren bir kişi,
şah senden onun için derman ister, dedi.

O dem şey« emr …ıldı bir na…µbe
Ki ya¡nµ bir kemâl ehli edµbe

O zaman şeyh, edeplilerden olgun
bir vekiline emretti.

Dedi eriş Deñizli’ye bu dem sen
Filân bâπda bir âdem vardır a√sen

Sen şimdi Denizli’ye var, filan bağda pek güzel bir adam vardır, dedi.

Aña bizden erişdir sen selâmı
Gele bu cânibe …a§r et kelâmı

Sen bizden selamı ona eriştir.
Sözü kısa tut bu tarafa gelsin.

3810 Edip †ayy-i mekân ol er erişdi
O ≠âtile o bâπ içre görüşdü

O er mekândan mekâna atlarcasına erişti. O kimse ile o bağ içinde
görüştü.

Beyân etdi aña cümle merâmı
A«µ Evrân idi meger ki nâmı

Ona bütün meramını anlattı. Meğer onun adı Ahi Evran’dı.

Çü bâπı §â√ibine …ıldı teslµm
Selâm-ı şey«e …ıldı ¡izz ü tekrµm

Bağı sahibine teslim ettiği için, şeyhin selamına hürmet edip yüceltti.

Dedi baπ §â√ibi …ande gidersin
Ki bir yıldır ki …uvvet §arf edersin

Bağın sahibi nereye gidiyorsun. Ki
bir yıldır güç sarf ediyorsun, dedi.

Dedi kim Şey« ~adrü’d-dµn ister
Aña gitmek baña oldu mu…arrer

Şeyh Sadreddin’in ona gitmemi istediği bana bildirildi, dedi.
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108b 3815 Vedâ¡ edip o bâπ issini anda
Na…µble ¢onya’ya erdi ol anda

O bağ sahibine orada veda edip,
dervişle o anda Konya’ya erdi.

≤iyâfet işi olmamıştı itmâm
Erişdiler aña etdiler i…dâm

Ziyafet işi tamamlanmamıştı. Yetişip ona yöneldiler.

A«µ’ye etdi πâyet şey« i¡zâz
Mu√abbet bâbın aña eyledi bâz

Şeyh Ahi’yi son derece saygı ile
ağırladı. Muhabbet kapısını ona
açtı.

‰a¡âm işi tamâm oldu yenildi
Du¡â vü √amd ü şükr-i ◊a… denildi

Yemek işi tamamlandı, yenildi;
Allah’a şükür, hamd ve dua denildi.

Dedi şey« gel …arındaşım A«µ git
Ki ¡âlimlere tedbµr-i √üsn et

Şeyh, gel Ahi kardeşim git, âlimlere
güzel tedbir et, dedi.

3820 Bu gece terk-i ev†ân etmiş anlar
Çü müşkül oldu kâr-ı müslümânlar

Onlar bu gece vatanı terk etmişler. Müslümanların işi güç oldu.

Yürü anları ey i√sân-¡âde
Yine ev†ânına eyle i¡âde

Ey bağışlamayı adet edinen! Yürü,
onları vatanlarına yine geri gönder.

Ki fevt olunmaya cum¡a namâzı
Eriş tµz bir edip şµb ü firâzı

Çabuk, iniş çıkışı bir edip eriş ki
Cuma namazı kaçırılmasın.

A«µ Evrân çı…ıp erişdi kûçe
Görür gider serµ¡en cümle «oca

Ahi Evran çıkıp küçük köye erişti.
Bütün hocaların hızlıca gittiklerini görür.

Emâmına gelip anlarıñ etdi
Nedir bu iş size sul†ân ne †utdu

Onların önlerine gelip, bu iş nedir
sultan size ne yaptı? Dedi.

3825 Geliñ ¡avdet ediñ bu iş ¡abe&dir
Bilirsiñiz size bu ¡ayb-ı besdir

Gelin geri dönün, bu iş abestir. Bilirsiniz, size bu çok ayıptır.

A«µ’niñ sözün etmediler a§πâ
A«µ ol dem yere emr etdi ey câ

Ahi’nin sözünü öğrenmeye hevesli
olmadılar. Ahi o zaman yere, ey
yer! Diye emretti.

Buları bel¡ …ıl cümle kemâ-hµ
Ki ma√bûs eyle tâ gitmeye râhı

Bunların hepsini olduğu gibi yut
ki yola gitmesin diye hapset.

O dem †utuldu cümlesi zemµne
Olurlar vâlih ü ¡âciz kemµne

O zaman hepsi zemine tutuldu.
Şaşırmış, aciz ve zavallı olurlar.

Dediler …ıl «alâ§ile bizi şâd
Olalım emriñe biz cümle münkâd

Bizi kurtararak mutlu et; biz hepimiz emrine boyun eğelim, dediler.
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3830 A«µ Evrân o dem verdi «alâ§ı
»alâ§ olunca anlar oldu ¡â§µ

Ahi Evran o zaman serbest bıraktı. Onlar kurtulunca asi oldular.

Yine Evrân zemine …ıldı ma√bûs
Bu √âlde yine anlar oldu me™yûs

Evran, yine zemine hapsetti. Onlar
bu durumda yine ümitsiz oldular.

Dediler sen ne kişisin ne nâmıñ
Mükedder etdiñ işin «â§§ ü ¡âmıñ

Sen kimsin, adın nedir? Herkesin
işini halini kederli yaptın, dediler.

Buyurdu baña derler A«µ Evrân
Bana Ahi Evran derler; şimdi Şeyh
Ki ~adrü’d-dµn-i Şey« gönderdi bu ân Sadreddin gönderdi, buyurdu.
109a

¡İnâdı terk ediñ …oyuñ «ilâfı
Ve-illâ yer yutar bu …avl-i şâfµ
3835 İşitdiler bu …avl bµ-πurûrµ
Rı≥â-dâd oldular emre ≥arûrµ
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İnadı terk edin, bu şifa veren söze
muhalefet etmeyi bırakın; yoksa
yer yutar.
Bu kibirsiz sözü işittiler. Emre
mecburen razı oldular.

Yine …urtuldular emr etdi ar≥a
Dedi tµz şehre eriñ ya¡nµ far≥a

Yine yere emretti, kurtuldular. Hemen şehre yani farza yetişin, dedi.

Dediler kim aña ey √ikmete kân
~alâta ermeğe yo… şimdi imkân

Ona ey hikmete kaynak olan! Şimdi namaza ermeğe imkân yok, dediler.

Bu yerden şehre bir «aylµ mesâfe
Erilmez bizi düşürme güzâfe

Bu yerden bir hayli mesafe olan
şehre erilmez. Bizi boşuna düşürme.

A«µ Evrân dedi yum gözüñüzü
Bulasız şehr içinde özüñüzü

Ahi Evran, gözünüzü yumun, kendinizi şehir içinde bulacaksınız, dedi.

3840 ¢amu göz yumup edince güşâde
Görürler şehri cümle erdi şâde

Hepsi göz yumup açınca şehri görürler. Herkes mutluluğa erdi.

Ma…âm ü menziline geldi herkes
Görüldü «idmeti her kişiniñ pes

Herkes onun makam ve menziline
geldi. Sonra her kişinin hizmeti
görüldü.

Cemâ¡atle namâz µfâ olundu
Ki «idmet yerli yerince bulundu

Cemaatle namaz kılındı ki görev
yerli yerince yapıldı.

A«µ Evrân şey«e geldi ol dem
Aña şey« …ıldı ¡izz ü «ayr-ma…dem

Ahi Evran o zaman şeyhe geldi.
Şeyh onu yüceltti ve hoş geldin dedi.

Belini baπladı …ıldı du¡âlar
İnâbet √â§ıl oldu her ricâlar

Beline kuşak bağlayıp dualar etti.
Tarikata girip her isteği ortaya çıktı.
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3845 Alıp destûr şey« kâşânesinde
O şehriñ geldi debbâπ-«ânesinde
Biraz müddet o yerde oldu ¡âmil
Gelir pes ¢ay§er’e ol merd-i kâmil

O yerde bir müddet çalıştı. O olgun insan sonra Kayseri’ye gelir.

Çü ¢ay§erµye’de debbâπlı… etdi
Velâyetle bu işi ya¡nµ †utdu

Kayseri’de debbağlık yaptığı gibi
velayetle bu işi tuttu.

Yedi reng cildi var idi A«µ’niñ
Dehâ yo… idi ol kân-ı sa«µniñ

Ahi’nin yedi renk cildi vardı. O cömertlik kaynağından üstün yoktu.

Verirdi zµr-i cildden müşterµye
Velµ no…§ân gelmezdi deriye

Cildin altından müşteriye verirdi.
Ancak deride azalma olmazdı.

3850 Yedi idi ne deñli bey¡ ederse
Yedi …alır yedisi de giderse
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Şeyh’in köşkünde izin alıp, o şehrin
hayvan derilerinin terbiye olunduğu yere geldi.

Ne kadar satsa da yedi idi. Yedisi
de gitse yedi kalırdı.

Meger ol demde böyle idi …ânûn
Olur dükkânlara yevmiyye her gün

Meğer o zamanda kanun böyleydi.
Her gün dükkânlara yevmiye olur.

Bunu πamz etdiler bir gün emµre
Dediler ol da«ı yevmiye vere

Bir gün onu sultana şikâyet ettiler.
O da yevmiye versin dediler.

Aña gönderdi ol beg çend neferden
Ki yevmiyye alalar hem ol erden

O bey, o erden de yevmiye alsınlar diye, askerinden birkaçını ona
gönderdi.

A«µ Evrân’a bu √âl oldu ma¡lûm
¢amu şâkirdi def¡ etdi o ma@lûm

Ahi Evran’a bu hal malum oldu. O
mazlum bütün öğrencileri kovdu.

3855 Giyip evrân libâsın şöyle †urdu
Ol adamlar gelip bu √âli gördü

Büyük yılan elbisesini giyip şöyle
durdu. O adamlar gelip bu durumu gördü.

~anasın gözleri kül«ân ocaπı
Vücûdu …aplamışdı bir bucaπı

Gözleri külhan ocağı sanırsın.
Vücudu bir köşeyi kaplamıştı.

Görünce cümlesi oldu remµde
Çü vu§lat bulmadılar ol ümµde

Görünce hepsi korktu. O umutlarına kavuşamadıkları için…

Gelip beglerine √âli dediler
Velµ πâyet olar lerzân idiler

Gelip beylerine durumu söylediler.
Ancak onlar oldukça titriyordu.

İşidenler ta¡accüb …ıldı √âle
Dediler beñzer ol ehl-i kemâle

İşitenler duruma hayret ettiler. O
olgunluğa erişenlere benziyor, dediler.
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3860 Ve-illâ bunda Evrân nice ola
Eger ola idi elbet †uyula
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Yoksa büyük yılan burada nasıl olsun, Eğer olsaydı elbet duyulurdu.

Anıñ yevmiyyesi bize gerekmez
Edelim «ayr kim «ayr elmiz eğmez

Onun yevmiyyesi bize gerekli değildir. İyilik yapalım ki hayır elimizi eğmez.

Pes etdikleri işe nâdim oldu
Bu vechiyle ol er çün şöhre buldu

Sonra yaptıkları işe pişman oldular. Bu şekilde o er şöhret bulduğu
için…

Nice müddet eder anda i…âmet
Eder ¢ırşehr’ine pes ¡a†f-ı himmet

Nice müddet orada ikamet eder.
Sonra Kırşehir’e çalışmak için
meyleder.

Bu şehr içinde etdi çün …arârı
O dem Gülşehri ile nâmı cârµ

O zaman adı Gülşehri olarak geçen bu şehirde oturduğu için…

3865 O dem ki √a≥ret-i pµr ehl-i ta¡rµf
»orâsân’dan bu Rûm’u kıldı teşrµf

Tarif ehlinden olan pir hazretlerinin Horasan’dan bu Rum ülkesini
şereflendirdiği o zaman…

¢amu dillerde nâmı yâd olurdu
Ki nâmından göñül le≠≠et bulurdu

Bütün gönüllerde ismi anılırdı ki
isminden gönül lezzet bulurdu.

A«µ’niñ meclisinde de olur yâd
Göñülde iştiyâ…ı oldu müzdâd

Ahi’nin meclisinde de anılır. Gönülde görme isteği artar.

Ki bir gün niyyet etdi …a§d-ı dµdâr
¡Azµmet etdi ol dem ol nikû-kâr

O zaman o iyi işler yapan, bir gün
görüşme amacıyla yola çıktı.

Beriden √a≥rete ma¡lûm olur bu
Getirdi der-¡a…ab andan yaña rû

Beri taraftan bu hazrete malum
oldu. Ardından ondan yana yüzünü çevirdi.

3870 Çü şehriñ …urbuna erişdi √a≥ret
A«µ ile o yerde …ıldı vu§lat

Şehrin yakınına eriştiğinde, hazret Ahi ile o yerde buluştu.

Mu√abbet eylediler ¡ârif-âne
Göñül ¡arşında anlar e§f-âne

Onlar gönül makamında en temiz
ariflere yakışırcasına muhabbet
ettiler.

Buyurdu √µn-i §o√bet √a≥ret-i pµr
N’ola A«µ’m olunsa bunda tedbµr

Pir hazretleri sohbet anında, Ahi’m
bunda tedbir olsa ne olur, buyurdu.

Olaydı bu yeriñ bir çeşme-sârı
Ki tecdµd-i vu≥û™a …ılsa yârµ

Dostlar abdestini yenilesin diye
bu yerin bir çeşme başı olsaydı.
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Dedi A«µ n’ola şâhım elinden
Gelir »ı≥r âbı cârµdir dilekden
3875 O dem √afr etdi pµr bâ-işâret
ªuhûr eyledi âb-ı pür-le†âfet

Ahi, şahım ne olacak elinden gelir. Hızır dilenen suyu akıtır.
O zaman pir işaretle toprağı kazdı. Çok güzel bir su ortaya çıktı.

Namâz-ı @uhru …ıldı etdi Evrân
Bu yerde bir de olsa sâye-dârân

Evran öğle namazını kıldı, bu yerde bir de gölgelikler olsa dedi.

Hemân πars eyledi √a≥ret ¡a§âyı
Buyurdu vere bu @ıll §afâyı

Hazret hemen çubuğu toprağa ekti.
Bu gölge safa versin, buyurdu.

»udâ’nıñ √ikmeti ol çûb uyandı
O dem evrâ… ü zµnetle †onandı

Allah’ın hikmeti o çubuk yeniden
canlandı. O an yaprak ve süsle
donandı.

Oturup sâyesinde ol aπacıñ
Olur mu√abbeti bu ibtihâcıñ

O ağacın gölgesinde oturup, bu
sevincin muhabbeti olur.

3880 İkindi va…tine dek oldu ârâm
Biri birine «aylµ …ıldı ikrâm

İkindi vaktine kadar dinlendi. Birbirlerine çok sayıda ikram ettiler.

¢ıluben ¡a§rı etdiler vedâ¡ı
Çü a«şâm oldu erilmeπe dâ¡µ

İkindi namazını kılarak vedalaştılar. Akşam için yetişmeye duacı
oldular.

Geri menzillerine geldi erler
Velµ râvµ olanlar böyle derler

Erler menzillerine geri geldi. Ancak rivayet edenler böyle derler.

Ki ol çeşme aπaç oldu †avâf-gâh
Ederlerdi ziyâret ehl-i âgâh

Haberdar olanlar, o tavaf yeri olan
ağaç ve çeşmeyi ziyaret ederlerdi.

¡A§â da«ı olur ¡âlµ dıra«tµ
‰avâf eyler idi her nµk-ba«tµ

Çubuk da büyük bir ağaç olur.
Her bahtı iyi olan tavaf ederdi.

3885 Bu veche buldu ol câ iştihârı
Nice müddet …alır leyl ü nehârı

O yer bu şekilde şöhret buldu.
Nice müddet gece gündüzü kalır.

Gelir ¢ırşehr’den bir gün aña pes
Ki bir ehl-i hevâ √ükmü geçer kes

Bidat sahiplerinden sözü geçen bir
kimse, bir gün Kırşehir’den ona
gelir.

Dıra«tı kesdirip şehre getirdi
Eliyle öz evine âteş urdu

Ağacı kestirip şehre getirdi. Eliyle
kendi evini ateşe attı.

A«µ Evrân’ıñ evlâdı işitdi
Gelip ol kimseye tevbi« etdi

Ahi Evran’ın çocukları işitti. Gelip o kimseyi azarladı.
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Dediler bu ziyâret-gâhı niçin
Ki kesdiñ râ≥ı olmaz aña bµ-çûn
3890 Velµ söz etmedi ol şa«§a te™&µr
Dedi niçin edersiz sözü tek&µr
110b
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Bu ziyaret yerini niçin kestin? Allah ona razı olmaz, dediler.
Ancak söz o şahsa tesir etmedi.
Niçin sözü uzatırsınız, dedi.

Yabanda kesmişem ben bu aπacı
Ne lâzım geldi ey miskµn du¡âcı

Ben bu ağacı ıssız kırda kesmişim.
Ey miskin duacı! Ne gerek vardı.

Gelir erzâdeler rencûr-dil hep
Dediler §abr ediñ güzel eder Rab

Erin evlatları hep gönlü incinmiş
olarak gelir. Sabredin Allah güzel
eyler, dediler.

Geçince bir nice gün …udret-i ◊a…
Ki bir †ûfân oldu «al…a mu†la…

Bir nice gün geçince, Allah’ın kudretinden elbette halka bir tufan oldu.

O şa«§ıñ §â¡i…a düştü evine
İ§âbet …ıldı ol merd-i kemµne

O kimsenin evine yıldırım düştü.
O aciz insana isabet etti.

3895 Helâk etdi ve ya…dı «ânesini
Bıra…dı zµr-i «âne hep kesbini

Evini yaktı ve yok etti. Bütün kazancını evin altında bıraktı.

Aπaç çünkim o mev≥i¡den geldi
Da«ı ol çeşme de nâbûd oldu

Ağaç o yerden geldiği için, o çeşme de yok oldu.

Bu veche oldu işbu mâ-cerâlar
Velµye olmaz hµç çün ü çirâlar

İşte bu maceralar bu şekilde oldu.
Veliye nasıl ve niçinler hiç olmaz.

¡İnâd etme velµlerle …arındaş
Bulasın ◊a… …atında tâ ki pâdâş

Kardeş! Allah katında mükâfat bulabilmen için, velilerle inatlaşma.

Bu yerde …ı§§amız buldu «itâmı
~alât et imdi bâ-i«lâ§ tâmı

Hikâyemiz burada son buldu. Salat et şimdi ihlas ile tamamla.

Dervµş Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhu ¢â∂µ-râ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Kadı’yı Derviş Yapması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
3900 Rivâyet etdi erbâb-ı …a§âµ§
Ki bir gün ol cenâb-ı pµr-i «âli§

Hikâyeciler rivayet etti ki o gerçek
pir hazretleri bir gün…

Alıp İsmâ¡µl hem ¡azm etdi
Ki görmeğe A«µ Evrân’a gitdi

Ahi Evran’ı görmeye gitmek için
İsmail’i de alıp yola çıktı.

A«µ Evrân’a da ma¡lûm olup √âl
Cenâb-ı pµre …arşı …ıldı i…bâl

Ahi Evran’a da durum malum olup,
pir hazretlerini karşılamaya geldi.
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O çeşmede buluşdu birbiriyle
Diledi √a≥ret ol yerde derile

O çeşmede birbirleriyle buluştular.
Hazret orada toplanılmasını istedi.

Dedi Evrân kerem …ıl bende-gâne
Cemâliñle müşerref ola «âne

Evran kullarına kerem kıl; ev yüzünün güzelliği ile şereflensin, dedi.

3905 N’ola bugün de anda ola §o√bet
Ere dµdârıña ehl-i mu√abbet
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Bugün de orada sohbet olsa ne
olur? Muhabbet ehli yüzüne erişsin.

Buyurdu n’ola ey A«µ’m gidelim
Nice diler ise göñlüñ edelim

Ey Ahi’m! Ne olacak gidelim; gönlün nasıl isterse yapalım, buyurdu.

Çü şehre geldiler beyt-i A«µ’ye
Şeref-ba«ş olup ol merd-i sa«µye

O cömert adama şeref verip şehre
geldiklerinde Ahi’nin evine geldiler.

Mu√abbet şâhidi geçdi na@ardan
‰a¡âm i√≥âr olundu mâ-√a≥ardan

Muhabbet sevgilisi gözden geçti.
Önceden hazırlanmış yiyeceklerden yemek hazırlandı.

Erişip geldiler ba¡de’l-†a¡âmı
İşiden ol yeriñ ba¡≥ı enâmı

O yerin halkından işiten bazıları
yemekten sonra erişip geldiler.

3910 Gelirler memleket a¡yânı anda
Dem ü dµdâre erdi ol mekânda

Memleketin ileri gelenleri oraya
gelirler. O mekânda nefes ve görüşmesine erdi.

Mübârek destini bûs eylediler
»oş âmed «ayr ma…dem söylediler

Mübarek elini öptüler. Hoş geldin
hayırlı geldin dediler.

Meger şehr içre olmuş idi bir √âl
¡Alâ™üddevle …ıldı anda i¡câl

Meğer şehirde bir hal olmuştu.
Alaüddevle onda acele ettirdi.

Eder pes ¢al¡ecik …â∂µsin i¡zâm
O √âliñ ede teftµşinde i…dâm

O durumun teftişinde sürekli çalışsın diye Kalecik kadısını gönderir.

O …â∂µ da«ı ol gün geldi şehre
¢a≥a sev… etdi tâ kim vere behre

O kadı da o gün şehre geldi. Nasibini versin diye davayı görmesi
için gönderdi.

3915 Çü …a≥ı görmedi a¡yân ü vâlµ
Eder «âdimlerinden pes su™âlµ

Kadı, seçkinler ve valiyi görmediği için, yardımcılarına sorar.

Dediler ◊âcµ Bektâş nâm bir er
Bu gün teşrµf eder şehri o mihter

Hacı Bektaş adında bir er bugün
şehri şereflendirdi, dediler.

Ziyâret etmeğe gitdiler anı
Ki oldur beyt-i elfâ@a ma¡ânµ

Sözlerden oluşan beyte mana olan
onu ziyaret etmeye gittiler.
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Bu sözü çünkü ol …â∂µ işidir
Dedi gidip görem nice kişidir

O kadı bu sözü işittiği gibi, gidip
göreyim nasıl bir kişidir, dedi.

Alıp bir kimse geldi âsitâne
Ba…ıp ol mecma¡ içre ümmet-âne

Bir kişi alıp eşiğe geldi. O toplantı
içinde ümmete yakışırcasına bakıp…

3920 Görür …â∂µ cemâlini cenâbıñ
≤iyâsın ma√v …ılmış âfitâbıñ
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Gelip bµ-i«tiyâr öpdü elini
Oturdu gösterirler ma√filini

Gelip elinde olmayarak elini öptü.
Oturmak için gösterdikleri yere
oturdu.

Açıp ¡µsâ-femin ol pµr-i §âli√
Buyurdu ilügüm nedir ma§âli√

O iyi amel sahibi pir, İsa’yı andıran ağzını açıp sultanım mesele
nedir, buyurdu.

Dedi …a≥ı …a≥iyye vâ…i¡ oldu
Beni teftµş için sul†ân §aldı

Kadı bir dava meydana gelmiş, teftiş için beni sultan gönderdi, dedi.

Buyurdu ilügüm ma¡lûmdur iş
Velµ edebiliñ mi «ûb teftµş

Sultanım iş bellidir, ancak güzel
teftiş edebiliyor musun, buyurdu.

3925 Dedi ger olmaya bende liyâ…at
Buyurmaz mesned-ârâ-yı «ilâfet
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Kadı, hazretin yüzünün güneşin
ışığını yok ettiğini görür.

Eğer bende hüner olmasaydı, hilafete süs veren emretmez, dedi.

Buyurdu †utalım var i…tidârıñ
Niçin mühmil edersin kâr bârıñ

Varsayalım ki kudretin var, niçin işini gücünü ihmal edersin, buyurdu.

Seni ol pâdişâhlar pâdişâhı
Ki irsâl etdi bilmekçün kemâ-hµ

O padişahlar padişahı, olduğu
gibi bilmek için seni gönderdi.

Edip teftµş ¡irfân ola √â§ıl
Olasın ma¡rifetle tâ ki vâ§ıl

Teftiş edip bilgi ortaya çıksın. Ta
ki ustalıkla erişesin.

‰utup emrin mecâzµ mu…tedânıñ
~ıyarsan emrini √ayfâ »udâ’nıñ

Mecazi önderlerin emrine uyup,
Allah’ın emrini bozarsan, yazık!

3930 Ne veche söyle teftµşe a√a…sın
Eger in§âfe …â™il …ul-ı ◊a…’sın

Eğer adalete inanmış bir Allah
kuluysan, söyle, ne şekilde teftişe
daha yetkilisin?

İşidip …â∂µ bu √ikmet kelâmı
Dili pür-şev… olup gitdi @alâmı

Kadı bu hikmetli sözü işitip, gönlü
şevkle dolup zalimliği gitti.

Cemâline ba…ıp …ıldı temâyül
Velâyet nûrunu gördü o dem ol

O, yüzüne bakıp yöneldi, o zaman
velayet nurunu gördü.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Göñülde eyledi şev…i tezâyüd
Erişdi √âlet-i cezbiye lâ-büdd

Gönülde şevki arttı. Çaresiz cezbe
haline erişti.

Temâdµ eyledi üç gün bu √âlet
Ayıldı yevm-i râbi¡ bµ-kesâlet

Bu durum üç gün sürdü. Dördüncü gün üşenmeden ayıldı.

3935 Cenâb-ı pµri gördü yine anda
Gelip lu†f et dedi ben derd-mende
¢a†ârıñdan ayırma ben fa…µri
Münevver eylegil bu …alb kµri

Ben fakiri katarından ayırma. Bu
kalbin katranını parlak eyle.

Beni dervµşliğe lu†f et …abûl et
Gedâlar √a……ına lu†fuñu bol et

Lütfedip beni dervişliğe kabul et.
Kulların hakkı için lütfunu bol et.

O dem bas† etdiler bi¡at ferâşın
Eder İsmâ¡µl erkân-ı terâşın

O zaman biat süpürgesini açtılar.
İsmail tıraşı usule göre eder.

¢odu teftµşi …â∂µ oldu dervµş
Tamâm oldu çü §o√bet bitdi her iş

Kadı teftişi bırakıp derviş oldu. Sohbet tamamlandığı için her iş bitti.

3940 Vedâ¡ edip cenâb-ı pµr-i irşâd
Ma…âmına gelirler cümle dil-şâd
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Yine cenabı orada gördü. Ben
dertliye lütuf et, dedi.

Doğru yolu gösteren pir hazretleri
veda edip, bütün gönlü şad olanlar makamına gelirler.

O …â∂µ «idmet etdi nice eyyâm
~ıla için icâzet aldı encâm

O kadı nice zaman hizmet etti. Sonunda sılasına gitmek için izin aldı.

Erip menziline va§f etdi √âli
Nice oldu ise min ¡an me™âli

Evine erip ondan meydana gelen
nasıl olduysa durumu anlattı.

Nice kes ¡âşı… oldular …ula…dan
Dilerdi görmeği Rabbü’l-fela…dan

Birçok kimse görmediği halde aşırı sevgi beslediler. Yaratılmışların
Rabbinden onu görmeyi isterdi.

Nihâyet rehber etdiler o cânı
Olurlar ¡âzim-i pµr-i ma¡ânµ

Sonunda o canı kılavuz yapıp, manaların pirine doğru yola çıkarlar.

3945 Ederler yolda âsâyiş irâde
Meger «ûkân olurdu ol arada

Yolda güvenli olmayı dilerler. Meğer orada canavarlar (domuzlar)
vardı.

Biri nâgâh varıp †utar paçasın
‰akıp çañ târumâr etdi pençesin

Bir tanesi ansızın varıp paçasını tutar. Çan takıp pençesini perişan etti.

Ne deñli men¡ …ıldı ise …â∂µ
Buları edemedi men¡e râ≥ı

Kadı ne kadar engel olsa da bunları durdurmaya razı edemedi.
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Çü §alıverdi çañı ile anı
İşideniñ remµde oldu cânı

Onu çanı ile birlikte salıverdiği
için, işitenin canı korktu.

¢açardı anası peçe …ovardı
Ereyim anama derdi eyü erdi

Annesi kaçardı yavrusu kovardı.
Anama ereyim derdi, iyi erdi.

3950 Ba…ışıp bu işe anlar gelirler
Bu √âliyle rı≥â-yı ◊a… dilerler
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Bakışıp bu işe onlar gelirler. Bu
haliyle Allah’ın rızasını dilerler.

Çü ol √ayvânlara verip hezµmet
Ederler ba¡de anlar a¡zµmet

O hayvanları bozguna uğratıp,
onlar sonra yola koyulurlar.

Çü ¢ırşehri’ne erişdi ol erler
A«µ Evrân’ı görmeklik diler

O erler Kırşehir’e eriştiğinde Ahi
Evran’ı görmeyi dilerler.

Gelip tekyesine bulamadılar
Mürµde …ancaru gitdi dediler

Tekkesine gelip bulamadılar. Müritlere, nereye gitti, dediler.

Dedi dervµşler «ünkâra gitdi
Müşerref olmaπa dµdâre gitdi

Dervişler, şereflenmek için hünkâra
görüşmeye gitti, dediler.

3955 Meger erlerine gelmişler idi
O çeşmede celµs olmuşlar idi

Meğer erlerine gelmişlerdi. O çeşmede birlikte oturmuşlardı.

Yine anlar ¡azµmet …ıldı râha
Erişmek için ol irşâd penâha

O irşadın sığınma yerine erişmek
için, onlar yine yola çıktı.

Çü çeşme …urbuna erişdi anlar
Görürler çeşme başında erenler

Onlar çeşme başına eriştiğinde,
erenleri çeşme başında görürler.

Geliben «âk-pâye …odular baş
Na@ar …ıldı bulara ◊âcµ Bektâş

Gelip onun ayağının toprağına
baş koydular. Hacı Bektaş bunlara
baktı.

Buyurdu size ne etdi o √ayvân
Ki †a…ıp çañı etdiñiz perµşân

O hayvan size ne yaptı ki çanı takıp perişan ettiniz, buyurdu.

3960 O ◊a……’a giden uπrum √a……ı için
Alınca çañı andan ◊a……-ı bµ-çûn

O Hakk’a giden uğrum hakkı için,
emsalsiz Allah, ondan çanı alınca…

Cebµnim oldu ter πâyet buñaldım
Hezâr za√met ile ol çañı aldım

Alnım ter oldu çok bunaldım. Bin
zahmet ile o çanı aldım.

Çı…ardı …odu ol çañı √u≥ûra
Dedi ne şey™ sebeb oldu bu zûra

Çıkardı o çanı huzura koydu. Bu
zorluğa hangi şey sebep oldu, dedi.

Görüp ol çañı anlar oldu vâle
¢amusu düşdü ba√r-ı infi¡âle

Onlar o çanı görüp inledi. Hepsi
coşkun denizlere düştü.
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Ederler rû nihâde cümle zârı
¢amu açdı dehân i¡ti≠ârµ
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Ağlayanların hepsi yüzlerini koyarlar. Hepsi ağzını açıp bağışlanmayı diledi.

3965 Dediler eyledik eksikliği biz
Velµ kân-ı mürüvvet oldunuz siz

Biz eksikliği ettik, ancak siz cömertlik kaynağı oldunuz, dediler.

¢uluñ cürm ü «a†âdır işi cümle
Çü sul†ân şânı ¡afv oldu himemle

Sultanın şanı himmet ile affetmek
olduğu gibi, kulun işi de hep hata
ve günahtır.

¢u§ûrundan geçip şâh-ı mürüvvet
¢amu dervµş edip giyirdi kisvet

Cömertlik şahı kusurundan geçip
hepsini derviş edip kisve giydirdi.

Buyurdu …â∂µye ol demde «ünkâr
Ki sen dervµş olursun ey nikû-kâr

Hünkâr o anda kadıya, ey iyi işler
yapan! Senden derviş olur, buyurdu.

Ericek menziliñe ¡ar≥-ı nâm et
O ar≥ıñ mµrine bizden selâm et

Evine erince ismini bildir. O yerin
mirine bizden selam söyle.

3970 Ki olduπuñ ma√al bâ-√add ma¡rûf
Saña ol ar≥ı ede cümle mev…ûf

Sınırlı olarak bilinen senin oturduğun o yerin hepsini sana vakfetsin.

Ziyâret-gâh ola anda mirârıñ
Olasın şâd-ba«ş-ı …alb-i zârıñ

Orada defalarca ziyaret yeri olsun.
Ağlayan kalplere neşe veren olasın.

Çün ol er aldı himmet evliyâdan
»ulû§e erdi …urtuldu riyâdan

O er evliyadan himmet aldığı için,
riyadan kurtulup gönül temizliğine erdi.

Gelip bûs etdi dest-i ◊a…-perestin
Uyardı πaflet içre …alb-i mestin

Gelip, Allah’a inananın elini öptü.
Gaflet içindeki sarhoş kalbi uyardı.

İcâzet istedi ü †urdı der-pµş
İcâzet verdi dedi cümle dervµş

İzin istedi ve önünde durdu. İcazet
verdi, bütün dervişler dedi.

3975 ¢atıñda cümlesi «idmet edeler
Seniñ emriñce i&riñce gideler

Hepsi katında hizmet etsinler. Senin emrine, eserine göre gitsinler.

Vedâ¡ edip çü ¡avdet etdi vârı
Gelip irşâd ederler ol diyârı

Veda edip varına geri dönünce, gelip o diyarı doğru yola sevk ederler.

Çü …â≥µ ¢al¡ecik mµrine geldi
Cenâb-ı pµr selâmın ¡ar≥ …ıldı

Kadı Kalecik mirine geldiğinde,
pir hazretlerinin selamını bildirdi.

Selâm-ı pµre ol mµr etti i¡zâz
Dedi versem hezâr cânım yine az

O mir pirin selamına hürmet etti.
Bin canımı versem yine de az, dedi.
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¢ariyye saña va…f olsun ser-â-ser
Ki fermân eylemiş bize o server
3980 Çü va…f oldu …ariyye ar≥ı aña
Çü şâyi¡ oldu nâmı cümle yaña

O önder bize ferman eylemiş; köy
baştanbaşa sana vakıf olsun.
Köyün toprakları ona vakıf olduğu için, namı her tarafa yayıldı.

Henüz ol ¢al¡ecik’de nesli vardır
Ki Şey«oπlu demekle iştihârdır

Şimdi de o Kalecik’te nesli vardır.
Ki Şeyhoğlu demekle şöhret bulmuştur.

Beriden √a≥ret-i pµr-i hidâyet
A«µ ile vedâ¡ etti nihâyet

Öte yandan hidayet edici pir hazretleri, sonunda Ahi ile vedalaştı.

Sa¡adetle gelirler yerlerine
Yürü …o başıñı «âk-i derine

Mutlulukla yerlerine gelirler. Yürü,
kapısının toprağına başını koy.

»itâme erdi …ı§§a ey birâder
~alât et açıla «ayrile bir der

Ey kardeş! Hikâye sona erdi. Salat et, hayırla bir kapı açılsın.

Der-Beyân-ı An Kes Ki Be-◊a≥ret Sµb Âverde
(Hazret’e Elma Getiren O Kimse Hakkında)
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Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
113a 3985 »aber verdi bu veche ehl-i a«bâr
Olurdu ¢al¡ecik’de bir kes ey yâr

Hikâye edenler bu şekilde bilgi verdi. Ey yar! Kalecik’te bir kişi olurdu.

Çırâπ’ıla müla……ab idi ol er
İşidir bir gün ol va§f-ı erenler

O erin lakabı Çırak idi. O bir gün
erenlerin vasfını işitir.

Dedi ben de alam «ayır du¡âsın
Edip ta√kµm işbu müdde¡âsın

İşte bu iddia edilen şeyi sağlamlaştırıp, ben de hayır duasını alayım, dedi.

Biraz sµb etti ta√mµl bir √imâre
¡Azµmet eyledi dµdâr-ı yâre

Bir eşeğe biraz elma yükledi. Sevgiliyle görüşmek için yola çıktı.

¢ızılırmaπ’a oldu pâ nihâde
Dedi bir dem edem râ√at bu câde

Kızılırmak’a ayak bastı. Bu yerde
biraz dinleneyim, dedi.

3990 Hemân ol merkebi otlaπa §aldı
Biraz kendi da«ı «ˇâbµde …ıldı
Çü bµdâr eyledi ol şa«§ı ma¡bûd
Görür elmalar olmuş cümle nâbûd

Hemen o eşeği otlağa saldı. Kendi
de biraz uyudu.
Allah o şahsı uyandırdığında, elmaların hepsinin yok olduğunu
görür.
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Olur ol kes …asâvet ba√rine πar…
Nice oldu bu √âli …ılmadı far…

O kimse tasa denizine batar. Nasıl
oldu da bu hali fark etmedi?

Dedi nice gidem âyâ tehi dest
Dirµπâ oldu vu§lat bâbı der-best

Acaba eli boş nasıl giderim, dedi.
Yazık! Kavuşma kapısı kapandı.

Yine kendiye etdi ey fürû-ser
Ne çâre olmadı vu§lat müyesser

Yine kendisine, ey başı aşağı inmiş! Ne çare kavuşma kolay olmadı, dedi.

3995 Rücû¡ eyle eli boş gitmek olmaz
Vesµlesiz çü ta§dµ¡ etmek olmaz

Geri dön, eli boş gitmek olmaz. Çünkü sebepsiz rahatsız etmek olmaz.

Ederken işbu fikri zµr ü bâlâ
Yine «ˇâb aldı çeşmin mâl ü mâlâ

Aşağı yukarı işte bu fikri ederken,
yine çok uyku gözünü aldı.

Uyudu ¡âlem-i tim&âle erdi
¢apayıp ten gözün «ünkârı gördü

Uyudu tasvir âlemine erdi. Ten
gözünü kapatıp, hünkârı gördü.

Getirmişler o sµbi hem √u≥ûra
Çırâπ erdi o dem şâd ü sürûra

O elmayı da huzura getirmişler.
Çırak o zaman sevinç ve mutluluğa erdi.

Cenâb-ı pµriñ öpdü dest ü pâyin
Hidâyet süfresinden aldı pâyin

Pir hazretlerinin el ve ayağını öptü.
Hidayet sofrasından payını aldı.

4000 Teveccüh …ıldı aña √a≥ret-i pµr
Buyurdu niyyetiñi …ılma taπyµr

Pir hazretleri ona teveccüh etti.
Niyetini değiştirme buyurdu.

Kişiniñ ger ola kârında i«lâ§
¢açan ≥âyi¡ ola ey merdüm-i «â§

Ey iyi insan! Eğer kişinin işinde
ihlas olursa, nasıl kaybolsun?

Elem çekme getirdiñ bize sµbi
Göñülden redd ü ref¡ et şekk ü reybi

Elem çekme, bize elmayı getirdin.
Gönülden şüphe ve kuşkuyu geri
çevirip yok et.

Çırâπ bu √âlile pes oldu bµdâr
Bulup şâd ü fera√ oldu sebük-bâr

Çırak bu hal ile sonunda uyandı.
Sevinç ve ferahlığı bulup, yükü
hafifledi.

Süvâr oldu hem-ân-dem merkebine
Yine ¡azm etdi rû√ânµ ebine

Hemen o anda eşeğine bindi. Yine
manevi babasına doğru yola çıktı.

4005 A«µ ile ederdi pµr §o√bet
O çeşmede iki ehl-i mu√abbet
»alµfe dervµşân hem gelmiş idi
Meh e†râfında encüm olmuş idi

Pir Ahi ile sohbet ederdi. Muhabbet
ehlinden iki kişi o çeşme başında…
Halife ve dervişler de gelmişti. Ay
etrafında yıldızlar olmuştu.
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Çırâπ da«ı erişdi ol ma…âme
Müşerref oldu ol bedr-i temâme

Çırak da o yere erişti. O tamamlanmış dolunay (ay) şeref kazandı.

Görür elma tamamen gelmiş anda
Meserret gülleri açıldı cânda

Elmaların tamamen oraya geldiğini görür. Canında sevinç gülleri
açıldı.

Çırâπı gördü ol pµr-i mu…addes
Dedi ilügüm olma …albe πam-res

O mübarek pir Çırak’ı gördü. Sultanım kalbine gam ulaştırma dedi.

4010 Ki za√met olmaya diye getirdik
Yerine niyyet-i …albiñ yetirdik
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Zahmet olmasın diye getirdik. Yerine gönlündeki niyeti ulaştırdık.

Çırâπ ol dem gelip pûz sürdü pâye
O sırr-ı Murta≥â âl-i ¡abâya

Çırak o zaman gelip, peygamber
ailesinden Hz. Ali’nin sırrına vakıf
olan onun ayağına çenesini sürdü.

Görüşdü hem A«µ vesâ™irile
O …u†buñ çevresinde dâ™irile

O kutbun çevresinde ilgi ile Ahi ve
diğerleri ile de görüştü.

¢amuya eyledi çün dest-bûsi
Çü yer gösterdiler …ıldı cülûsi

Ne zaman ki hepsinin elini öptü;
yer gösterdikleri için oturdu.

O dem üç cân o câye erdi nâ-gâh
Dediler kim saña ey pµr-i âgâh

O an üç can ansızın o yere erdi. Ey
bilgili pir! Sana… Dediler.

4015 »orâsân erleri eyler selâmı
Ki bu §ub√ etdiler ≠ikr-i kelâmı

Bu sabah sözlerini zikreden Horasan erenleri selam söyler.

Bizi gönderdiler tâ √a≥retiñe
Hezâr şükr ola erdik vu§latıña

Bizi senin hazretin için gönderdiler. Bin şükürler olsun kavuşmana
eriştik.

O dem √a≥ret yedişer dâne elma
»orâsân erlerine verdi cümmâ

O zaman hazret, Horasan erlerine
yedişer tane elmayı küme halinde
verdi.

Götürüñ dedi bizden hem selâmı
Alırlar çün erenler bu peyâmı

Bizden de selam götürün dedi.
Erenler bu haberi aldıkları için…

Revâne olup erdiler yerine
Selâm ü sµb verildi yerlerine

Gidip yerlerine ulaştılar. Selam ve
elma yerlerine verildi.

4020 Beriden emr edip dµniñ çerâπı
Terâş eylediler re™s-i Çırâπ’ı
Libâs-ı fa…rıla etdiler iksâ
◊ayât âbın içirdi »ı≥r-âsâ

Öte yandan dinin kandili emredip,
Çırak’ın başını tıraş ettiler.
Fakr elbisesi ile giydirdiler. Hızır
gibi hayat suyunu içirdi.
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~açıldı âb-ı ra√met ar≥-ı cisme
Nebâtât-ı ma¡ânâ geldi resme

Rahmet suyu cismin toprağına
mana bitkileri çizildi.

Buyurdu √a≥ret-i pµr ilügüm sen
Yine var menziliñe §aπ ü esen

Pir hazretleri, sultanım sen yine
evine sağ salim var, buyurdu.

Bize bir kimse dervµş olmuş idi
Ki evvel …â≥µ idi gelmiş idi

Bize bir kimse derviş olmuştu. Ki
önceleri kadı idi, gelmişti.

4025 O erden a«≠ et erkân-ı †arµ…µ
»ulû§ ü mihrile olπıl refµ…µ

O erden tarikatın erkânını al. İçtenlik ve sevgi ile arkadaşı ol.

Çırâπ ol dem işitdi çün bu pendi
Eder ta¡vµz-i cânı câna bendi

Çırak o zaman bu nasihati işittiği için, cana bağlı olan canından
ödün verir.

Hemân eyledi tevdµ¡ üzre «idmet
Delµli oldu anıñ √üsn-i himmet

Hemen görev gereği veda etti.
Himmetin güzeli onun delili oldu.

Revân oldu yola mesrûr ü dil-şâd
Nice mesrûr olmaz olan irşâd

Sevinçli ve mutlu olup yola çıktı.
Doğru yola giren nasıl sevinçli
olmaz?

Erişdi ¢al¡ecik nâ√iyyesine
Pür idi cevher-i va§fiyle sµne

Kalecik çevresine erişti. Sinesi sıfatlarının cevheri ile doluydu.

4030 Meger olurdu anda bir sipâhµ
Köy aπası idi işi tebâhµ

Meğer orada bir süvari olurdu.
Köy ağası idi işi yokluktu.

Çırâπ’ı görüp etdi …ande idiñ
»aber ver ol yeri kim anda idiñ

Çırak’ı görüp, nerde idin, dedi.
Orada olduğun o yerden bilgi ver.

Çırâπ ol dem güşâd etdi ma…âli
»aber verdi …amu gördüğü √âli

Çırak o zaman lafı açtı. Gördüğü
bütün durumları anlattı.

Velâyet …uvvetiyle √aml-i sµbi
Götürdüğün o pµr-i pâk-nesµbi

O soyu temiz pirin velayet kuvvetiyle elma yükünü götürdüğünü…

Çü rü™yâ ¡âleminde gördüğünü
Şehâdet ¡âleminde erdiğini

Rüya âleminde gördüğü için, Şehadet âlemine erdiğini…

4035 »aber verdi sipâhµye olandan
Velµ ol kimse @ann etdi yalandan

Süvariye olandan bilgi verdi. Ancak o kişi asılsız olduğunu zannetti.

Bu söze eyledi kibr ile «ande
Temes«ür eyledi ol derd-mende

Bu söze kibirle güldü. O dertli ile
dalga geçti.

O demde dest-i πayret erdi pµrden
Düşürdü ol kesi †urduπu yerden

O anda pirden gayret eli erdi. O
kişiyi durduğu yerden düşürdü.
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¢alır ol mest-i lây-¡a…ıl zamânµ
Bulunca mestden bir dem emâni

O ne yaptığını bilmeyen sarhoş,
mestlikten bir an emin olunca, bir
zaman kalır.

Çırâπ’a etdi ol er nice erdir
Ne eşkâl ile söyle mu¡teberdir

Çırak’a o er nasıl bir erdir; ne şekilde itibarlıdır, dedi.

4040 Çırâπ eşkâl-i pµri …ıldı a«bâr
Sipâhµ bildi √âli etdi ey yâr
114b
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Çırak, pirin eşkâlini anlattı. Süvari durumu anladı, ey yar! Dedi.

Kerem …ıl lu†f edip eyle delâlet
Erişdir …almaya dilde melâlet

Kerem kıl, lütfedip doğru yolu
göster. (Beni) eriştir gönülde sıkıntı kalmasın.

»a†â etdim dµlek eyle bu zârı
◊u≥ûrunda edem tâ i¡ti≠ârı

Hata ettim, huzurunda bağışlanmayı isteyeyim diye, bu inleyişi
talep eyle.

Olalım «âk-pâye rû nihâde
Ta≥arru¡ edelim emr-i rehâda

(Onun) ayağının toprağına yüz
sürelim. Kurtuluş hususunda yakaralım.

¢abûl etdi Çırâπ anıñ ricâsın
Ki √âl-i nâ-becâdan ilticâsın

Çırak onun, uygunsuz durumdan
güvenilir bir yere sığınması ricasını kabul etti.

4045 Olur pes Ka¡be-i ¡aş…ıñ delµli
‰avâfa geldiler pµr-i cemµli

Sonra aşkın Kâbe’sine delil olur.
Güzel piri tavafa geldiler.

Erişdiler √arµm-i Ka¡be’sine
¢odular «âke ser pür-sûz-ı sµne

Kâbe’sinin haremine eriştiler. Sineleri çok yanık olanlar, toprağa
baş koydular.

¢açan gördü sipâhµ bu cemâli
Olur şµr-i mehâbet pây-mâli

Süvari ne zaman ki bu yüzü gördü,
ulu aslanın ayakları altında kalır.

◊icâbından §arardı gâh …ızardı
Göñülde √arf-i istir√âm yazardı

Utancından sarardı bazen kızardı.
Gönülde merhamet dileme harfi
yazardı.

Çü ¡ar≥ eyledi …albi tercümânı
Dedi …ıldım erenler ben yamânµ

Gönül tercümanı bildirdiği için,
erenler ben kötülük yaptım, dedi.

4050 ¢uluñ işi «a†âdır sen baπışla
Saña lâyı… olanı şâhım işle
Buyurdu √a≥ret aña çekme rence
Meded-res oldu saña ol †abanca

Kulun işi hatadır sen bağışla. Şahım! Sana layık olanı yap.
Hazret, ona eziyet çekme; o tokat
(şamar) sana yardımcı oldu, dedi.
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Erenlerden erişdi çün ¡inâyet
Seni irşâdiçin …ıldı delâlet

Erenlerden yardım eriştiği için,
sana irşat için yol gösterdi.

Bu …ahrı ¡ayn-ı lu†f añla «abµr ol
İki görme eriş ma¡nâya bir ol

Bu öfkeyi lütuf kaynağı anla bilgili ol. Manaya eriş o biri iki görme.

¡Avârı≥ gerçi ço… olma mu…ayyed
»alâ§ıñçün erişdi saña ol yed

Gerçi kaza ve belaya çok bağlı kalma. O el sana kurtuluşun için erişti.

4055 Buyurdu başını √al… eylediler
Ki «ˇân-ı himmetile †oyladılar

Emretti, başını tıraş ettiler. Ki
himmet sofrası ile ziyafet verdiler.

Libâs-ı fa…rıla etdiler iksâ
Semâya erdi …adri hem-çü ¡µsâ

Fakr elbisesini giydirdiler. Değeri
aynı İsa gibi göğe erdi.

Erenlerden eder ol a«≠ bµ¡at
Kemâl ü fey≥ine erdi meziyyet

O erenlerin emirlerine uyacağını
kabul etti. Kemal ve feyzine üstünlük geldi.

Nice gün «idmet etdi pµr evinde
ªiyâ alırdı mihriñ pey-revinde

Pirin evinde nice gün hizmet etti.
Güneşin izinde gitmeden ışık alırdı.

Çü itmâme erişdi cümle no…§ân
Ma…âmına ¡azµmet …ıldı ol cân

Bütün eksiklikler tamamlandığı
için, o can evine doğru yola çıktı.

115a 4060 Erişdi pes «itâme bu menâ…ıb
Ser-i ceybµ §alâta ol mürâkıb

Sözün kısası bu menkıbe sona erdi.
Başını öne eğip salat ederek kendinden geç.

Mülâ…ât-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-Seyyid ~âli√ ¢uddise Sırruhumâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Seyyid Salih (k.s.) ile Görüşüp Konuşması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Yine …ıl dâstân-ı pµre âπâz
Diğer perdeden ol yine nevâ-sâz

Yine pirin destanına başla. Yine
başka perdeden çalgıcı ol.

Olurdu Şehr-i ¢ır’da bir nikû-kâr
Denirdi aña Seyyid ~âli√ ey yâr

Ey dost! Kırşehir’de iyi işler yapan biri vardı. Ona Seyyid Salih
denirdi.

¢aya Tekye ma√allinde …arârı
Edip bulmuşdu ol cân iştihârı

O can, Kaya Tekkesi mevkiinde
oturup şöhret bulmuştu.

A«µ Evrân Sul†ân bir gün içre
Diler kim vere vu§lat §ûr-ı hicre

Ahi Evran Sultan bir gün içinde,
ayrılık suruna kavuşmayı ister.
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4065 Ki ya¡nµ √a≥ret-i pµre mülâkµ
Olam der ¡azm eder ol nûr-ı bâ…µ
Bu niyyet üzre †aşra geldi olar
Telâ…µ etdi ~âli√’le erenler

Bu niyet üzere onlar dışarı geldi.
Erenler Salih ile birbirlerine kavuştular.

Ayâ…ta birbiriyle etdi §o√bet
Dedi şâhım ne câya oldu niyyet

Ayakta birbirleriyle sohbet ettiler.
Şahım hangi yere niyet oldu, dedi.

Buyurdu ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’ye
Diledim erem ol sırr-ı ¡alµye

Hacı Bektaş-ı Veli’ye, o büyük sırra ulaşmak istedim, buyurdu.

Dedi ~âli√ n’ola kim lu†fuñuzla
Ki bende lâyı… olam nu†…uñuzla

Salih, ben de nefesinizle lütfunuza
layık olsam ne olur, dedi.

4070 Süleymân’a ere bu mûr-ı e≥¡af
¡İnâyâtıñ ola câne mu≥â¡af
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Bu en güçsüz karınca Süleyman’a
ersin. Yardımların cana iki kat olsun.

Delâlet et beni envâr-ı mihre
Ledünnµ mihre rû√ânµ sipihre

Beni güneşin ışınlarına, Allah bilgisi ve sırlarına ait güneş ve ruha
ait gökyüzüne göster.

A«µ Evrân buyurdu «oş güzeldir
Berâber gidelim …ardaş ma√aldir

Ahi Evran buyurdu hoş güzeldir.
Kardaş, beraber gidelim sırasıdır.

Ol iki er berâber girdi yola
Ki »ı≥ır cânı anlar ya¡nµ bula

O iki er beraber yola girdi. Ki
yani onlar Hızır canı bulsun.

Erenlere bu √âl ma¡lûm olur çün
Alır çend erler isti…bâl için

Bu durum erenlere malum olduğu
için, birkaç eri karşılamak için alır.

4075 Revâne oldu ol …u†b-i zemâne
Mülâ…ât ede tâ ol iki câne
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Yani pir hazretleri ile görüşüp konuşayım der; o sonsuz nur yola çıkar.

O zamanın ermişlerinin başı, o iki
canla görüşüp konuşmak için gitti.

Çü ma¡hûd çeşme …urbuna erişdi
Ki bir püşte idi anda görüşdü

Sözü geçen çeşmenin yakınına eriştiğinde, orada bir tepede görüştü.

Diledi √a≥ret ol çeşmede …ala
O Seyyid ~âli√ ol dem geldi …âle

Hazret o çeşmede kalmak istedi.
O Seyyid Salih o zaman dile geldi.

Dedi şâhım ne deñli ise za√met
Kuluñu eylegil şâyân-ı ra√met

Şahım! Ne kadar sıkıntılı ise kulunu merhamete layık et, dedi.

Ricâmız ola ma…bûl eyleme redd
Semâ-yı dilde ey rû√-ı mücerred

Ey tecrit edilmiş ruh! Gönül göğünde, dileğimiz kabul olsun, reddetme.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

4080 Dem-i ¡µsâ ile …ıl mürde i√yâ
Tecellµ ile pür olsun merâyâ

İsa nefesi ile ölüleri dirilt. Tecelli
ile aynalar çok olsun.

Hidâyet pertevin ba«ş eyle …albe
Ki ¡a†f-ı himmet et deccâlµ selbe

Hidayet ışığını kalbe bahşet. Ki
inkârcı deccala himmetini gönder.

Nüzûl eyle semâdan ar≥-ı cisme
Ki gelsin mehdµ πâr içinde resme

Gökyüzünden beden ülkesine indir
ki mehdi mağara içinde resmedilsin.

Dil i…lµminde …almaya mefâsid
Ola bâzâr-ı müfsid cümle kâsid

Gönül ülkesinde bozgunculuklar
kalmasın. Bütün geçmez şeyler fesatlık pazarında olsun.

Olasın bu «umûle sâye-güster
¢udûmuñ «ânemize göñlüm ister

Bu ünü kaybolmuşa gölge eden
(koruyan) olasın. Gönlüm evimize
ayak basmanı ister.

4085 Buyurdu da¡vetin √a≥ret icâbet
Der-i lu†funda mu…≥µ cümle √âcet

Hazret, senin lütuf kapında bütün
ihtiyaçlar tamamlanmış; davetin
kabul edildi, buyurdu.

Erişdiler çü anıñ «alvetine
Güşâde verdiler cân §o√betine

Onun halvet yerine eriştiklerinde,
can sohbetini açıverdiler.

İşiden geldi e†râfdan mürµdi
Ki göre ba√r-ı cânda ol ferµdi

O benzersizi can denizinde görmek
için, etraftan işiten müritleri geldi.

Da«ı Şey« Süleymân Şey« ¡µsâ
O mâha erdi anlar encüm-âsâ

Şeyh Süleyman ve Şeyh İsa da, yıldızlar gibi o ay yüzlüye erdi.

Çü i√≥âr etdi Şey« ~âli√ †a¡âmı
~alâ oldu yediler «â§ ü ¡âmmı

Şeyh Salih yemeği hazırladığı için,
canlar yemeğe çağırıldı, herkes
yedi.

4090 Yenildi çünkü cismânµ ni¡amdan
Yayıldı ba¡dehu «ˇân-ı √ikemden

Bedene mensup nimetlerden yenildiği için; ondan sonra hikmetlerden yemekler yayıldı.

¢onup mâ™ide-i sırr-ı ilâhµ
Me≠â…-ı câna cân verdi kemâ-hµ

İlahi sırların sofrası konup, canın
lezzetine olduğu gibi can verdi.

Uruldu §ûr-ı İsrâfµl nefesden
◊ayâta erdi mürde dil o sesden

Nefes ile İsrafil’in surundan üflendi. O sesten ölmüş gönül hayata kavuştu.

»udâ’nıñ emri ile kâne mâ-kân
Meded-res oldu isti¡dâd ü imkân

Allah’ın emri ile bir varmış bir
yokmuş oldu. Kabiliyet ve imkânlar
yardımcı oldu.
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Gezerdi mihr ü meh sâl ü şühûru
Ki bir ma†la¡dan edeler @uhûru
4095 ªuhûra geldi esrâr-ı √a…âyı…
¢ulûb-ı ¡ârifµne oldu lâyı…
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Ay ve güneş, aylar ve yıllarca bir doğuştan ortaya çıkmak için gezerdi.
Hakikatlerin sırları ortaya çıktı.
Ariflerin gönüllerine layık oldu.

‰oπup andan yine anda †ulundu
Meger ol kim o dil içre bulundu

Meğer o gönül içinde olan o, oradan doğup yine orda battı.

»udâ cümlemize …ılsın delâlet
¢ulûb-ı ¡ârifµnden ere √âlet

Allah hepimize doğru yolu göstersin. Ariflerin gönüllerinden keyfiyet ersin.

Beriden buldu §o√bet çün …arârı
Olur idi o câda nehr cârµ

Öte yandan sohbet devam ettiği
zaman o yerde nehir akıyordu.

Çü te™&µr etti âba √arr-ı mihriñ
»urûşa geldiler πûkânı nehriñ

Güneşin sıcaklığı suya tesir ettiği
için, nehirdeki kurbağalar coştular.

4100 Erenler §o√betine oldu mâni¡
Olunmamış idi ol bezme …âni¡

Erenlerin sohbetine engel oldu. O
meclise kanaat getirilmemişti.

Erenler gördü işbu i≠di√âmı
Dedi πûkân-ı nehre sırr-ı sâmµ

Erenler işte bu izdihamı gördü.
Nehirdeki kurbağalara büyük sırrı söyledi.

Nedir göñlüñüzüñ âyâ murâdı
Şemâtet etmeğe ne oldu bâdµ

Acaba gönlünüzün muradı nedir?
Gürültü ve şamataya ne sebep
oldu?

Ediñ siz olalım yâ müstemi¡ biz
Bu …avπâdan oluñ yâ mümteni¡ siz

Ya siz konuşun biz dinleyelim, ya
da siz bu çekişmeden kaçının.

O pµr-i ba√r ü berr bu emri etdi
Hemân ol πûklar …avπâsı gitdi

O deniz ve karanın piri bu emri etti.
Hemen o kurbağaların çekişmesi
gitti.

4105 ¢amusu ebkem oldu dilleri lâl
~adâ gelmedi a§lâ bir ¡aceb √âl

Hepsi sesiz dilleri lal oldu. Tuhaf
bir şekilde hiç ses gelmedi.

Erenler bµ-mezâ√im §o√bet etdi
Çü §o√bet «ˇânı de pâyâne yetdi

Erenler sıkıntısız sohbet etti. Sohbet sofrası da sona erdiği için…

Alır cümle o mâdan âb-ı destµ
Cenâb-ı ◊a……’a etdiler perestµ

Hepsi o sudan abdest alır; Cenab-ı
Hakk’a ibadet ettiler.

Edâ eylediler @uhruñ namâzın
»udâ’ya ¡ar≥ eder her kimse râzın

Öğle namazını kıldılar. Herkes
sırrını Allah’a arz eder.
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Çü …urbân etmiş idi Şey« ~âli√
Yediler πâyete erdi me§âli√
4110 Erişdi √âl-i §o√bet çün ferâπa
Cenâb-ı pµr o dem geldi ayâπa

Dinlenmek için sohbet hali erişti.
Pir hazretleri o zaman ayağa kalktı.

Egerçi Şey« ~âli√ …ıldı teklµf
Diger ev…âtı etdi pµr ta«lµf

Her ne kadar Şeyh Salih teklif etse
de, pir başka zamanlar için başkasını kendi yerine bıraktı.

Vedâ¡ etdi o «ûb endµşler ile
Buyurdu ¡azm-i râh dervµşler ile

O güzel düşünceye sahip olanlarla vedalaştı. Dervişler ile yola
çıkmayı buyurdu.

Gelirler cümle ol gül çeşmesine
Uyup ol evliyâ ser-çeşmesine

Hepsi o evliya pirine uyup o gül
çeşmesine gelirler.

~alât-ı ¡a§rı µfâ etdi anlar
Ma…âm-ı cisme yine erdi cânlar

Onlar ikindi namazını kıldı. Canlar yine beden makamına erdi.

4115 ¢arâr eylediler menzillerinde
»udâ vü pµr √ubbu dillerinde
116b

Şeyh Salih kurban kestiği için, yediler, işler nihayete erdi.

Gönüllerinde Allah ve pir sevgisi
ile kendi evlerinde oturdular.

»udâ √ikmeti Seyyid ~âli√ ey cân
Gelir va¡de olur mihmân-ı cânân

Ey can! Allah’ın hikmeti, Seyyid
Salih zamanı gelince sevgilinin
misafiri olur.

Defµn eylediler ol genç ≠âtı
Verildi aña a¡mâli berâtı

O genç şahsı defnettiler. Ona işlerden beratı verildi.

¢aya Tekyesi …urbunda mekânı
O ar≥a gizlediler işbu kânı

Kaya Tekyesi yakınlarında mekânı… İşte bu kaynağı o yere gizlediler.

Demişdi anda pµr πûkâna çün bes
O câda kes işidmez πûkdan ses

Pir orada kurbağalara yeter dediği için, o yerde kimse kurbağadan
ses işitmez.

4120 Velµ zµrile bâlâda öterler
O yerde cümlesi aπzın tutarlar

Ancak aşağı ve yukarıda öterler.
O yerde hepsi ağzını tutar.

Erenler nu†…unu §aymadı πûkân
Velµ biz §aydı… hem …aldırdı… erkân

Erenlerin sözünü kurbağalar saymadı. Ancak biz saydık esasları
da kaldırdık.

Hevâ-yı nefse tâbi¡ oldu… eyvâh
Anıñçün †a¡n ederler bizi efvâh

Eyvah! Nefsin arzusuna bağlı olduk. Onun için ağızlar bizi ayıplar.
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¡Alâyı…dan mücerred olmadı… biz
Bu altı …ayddan …urtulmadı… biz

Biz ilgilerden soyutlanamadık. Bu
altı arzudan kurtulmadık.

Yol azdı… râh-ı teslµki şaşırdı…
Nedir tefrµd ü teşrµki şaşırdı…

Doğru yoldan saptık, teslik yolunu şaşırdık. Tefrit ve teşrik nedir
şaşırdık.

4125 Dile bu √abb-ı dünyâ peyki düştü
Bu va√det zârın atdı… iki düştü

Gönle bu dünya sevgisinin haberi
düştü. Bu vahdet zarını attık, iki
düştü.

Bu derdiñ çâre çün …aldı pµre
Erişdire bizi §ı√√atle bire

Bu derdin çaresi pire kaldığı için,
bizi sağlıkla bire eriştirsin.

Çü erdik πâyete işbu sebµlden
~alât et A√med’e gel cân ü dilden

İşte bu yoldan sonuca erdiğimiz
için, gel Ahmed’e can ve gönülden
salat et.

İşâret Nümûden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Be-Mollâ Sa¡µd ü Mürµd Şoden-i Û
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Molla Said’e İşaret Göstermesi ve Onun Müridi Olması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Gel ey sâ…µ bugün vardır melâlim375 Ey saki! Gel bugün sıkıntım vardır.
Dilimden al bu ¡a…di376 beste377-lâlim Dilimden bu bağı al, dili bağlıyım.
Erişdir mer√amet ile piyâle378
Ki tâ …ayd olmayım türlü «ayâle

375
376
377
378
379

Türlü hayallere bağlı olmayayım
diye merhamet ile kadeh eriştir.

4130 »ayâl-i ¡âlemµ edem ferâmûş
Beni bir câmıla …ıl mest ü «âmûş379

Dünyaya ait hayalleri unutayım.
Beni bir kadehle mest ve susmuş
eyle.

Meded †oldur bu teşne câne bir câm
Geçir «oş bu demi bilinmez encâm

Medet! Bu susamış cana bir kadeh doldur. Bu anı hoş geçir, işin
sonu bilinmez.

Nedir bu günbed-i devvâr-ı ¡âlem
Bu ¡âlemde ne için oldu nâlem

Bu dünyanın daima dönen kubbesi (gökyüzü) nedir? Bu âlemde
niçin inlemem oldu?

Derkenarda: cânı sı…ılma… ü πam çekme.
Derkenarda: baπlama, bend itmek.
Derkenarda: ey≥ân.
Derkenarda: …ade√.
Derkenarda: sükût, §adâsızlı…, neş™etsizlik.
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İşâret …ıldı ¡âlem √arf-i ¡ayn’ı
Ki ◊a… @âhir edince bunca ¡aynı

Allah bunca nesneyi görünür kılınca, âlem ayn harfini işaret etti.

¢amu ¡aynıñ gü≠er-gâhı elemdir
Ki ba¡de’l-¡ayn elf ü mµm ü lâm’dır

Bütün nesnelerin güzergâhı elemdir. Ki ayın harfinden sonra elif,
mim ve lam gelir.

4135 Bu ¡âlemde olan her ¡ayn-ı mevcûd
Hümûm ü πam elemle oldu âlûd380

Bu âlemde vücuda gelmiş her varlık, üzüntü, gam ve elemle karışık
oldu.

Bu πam def¡ine ver bir bâde sâ…µ
Nedir far… etmeyim seb… ü siyâ…ı381

Saki! Bu gamın giderilmesi için
bir şarap ver. Öncesi ve sonrası
nedir fark etmeyeyim.

Bu ¡âlem merkez-i çün ü çirâdır
Ezel böyle …onulmış mâ-cerâdır

Bu âlemin merkezi (güneş) nasıl
ve niçindir. Ezelden beri böyle konulmuş olup geçendir.

Egerçi gösterir ¡ayn’ı serinde
Elem var πâyet ¡ayn ü zerinde

Eğer başında ayn harfini gösterirse, eşya ve altında çok elem var.

Ne için dediler ¡ayne ≠eheb nâm
Fenâya gitdiği-çündür sebeb nâm

Ne için mala altın adını verdiler?
Adına sebep kötülüğe gittiği içindir.

4140 Saña ta¡rµf edem diñle sµmi
Bizi irşâd eder laf@-ı resµmi
Uzatma yed ucun …albına epsem
Saña tâ @âhir ola sµmidir semm

Sana gümüşün zehri görünene kadar elinin ucunu kalbına sessizce
uzatma.(?)

Getirme …albe hµç fikr-i riyâset
Görür …albinde yas ehl-i kiyâset

Gönlüne hiç başkanlık fikrini getirme. Akıllı kişiler kalbinde yas görür.

Ayâ…dan düşüp ¡azl ederse başı
A…ıdır …albi yası çeşmi yaşı

Ayaktan düşüp başı uzaklaştırırsa,
kalbindeki yası gözünden yaş akıtır.

Ne kim var dünya için cümle sevdâ™
Mara≥dır çünkü â«ir √arfidir dâ™

Dünya için her ne sevda varsa hepsi
hastalıktır. Çünkü son harfi da’dır.

4145 Bu dâ’dan ister iseñ ger «alâ§ı
Saña √ükm etmesin bu nefs-i ¡â§µ
380
381

Sana gümüşü tarif edeyim dinle.
Görünüşü ve sesi bize doğru yolu
gösterir.

Derkenarda: Bulaşı… …arışı… olan.
Derkenarda: vech, †arz, mi&l, †arμ….

Eğer, bu da’dan kurtulmak istersen,
bu asi nefis sana hükmetmesin.
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¢anâ¡at merkebiniñ ol süvârı
Müsâvµ bil cihânda yoπ ü varı

Kanaat eşeğine bin. Bu dünyada
yok ile varın eşit olduğunu bil.

Geçir †am¡-ı beden başını tµπden
ªuhûra gele lâ-yüfnâda ma¡den

Bedenin açgözlülüğünün başını
kılıçtan geçir. Yok olmada maden
meydan gelsin.

Bıra… bi-l-cümle bu emmâre na√vi
Bu cân ders-«ânesinde o…u ma√vi

Bu bütünüyle buyuran sözdizimini
bırak. Bu can dershanesinde yok
olmayı oku.

Beri ol gel †abµ¡at «ˇâhişinden
Ne…âyi§den «alâ§ ol ¡ayb ü şeynden

Eksikliklerden, kusur ve hatadan
kurtul. Gel tabiat isteklerinden
uzak dur.

4150 Cihânıñ dâm ü …aydından «alâ§e
Vücûduñ terk …ıl encâm «ulâ§e

Cihanın tuzak ve bağından kurtuluş için, sözün kısası sonuçta vücudunu terk et.

Gel ¡ibret eyle ba… Mollâ Sa¡µd’e
Ki vermeyince ser ermedi ¡µde

Gel, Molla Said’e bak ibret eyle. Ki
baş vermeyince bayrama ermedi.

Bu varlı… câmesinden oldu ¡ârµ
Bıra…dı bu vücûdu müste¡ârı

Bu varlık elbisesinden soyundu.
Bu eğreti vücudu bıraktı.

Eritdi pûte-i himmetde …âli
Erişdi √âle …odu …µl ü …âli

Gayret gösterme potasında sözü
eritti. Vecd ve coşku durumuna
ulaşıp dedikoduyu bıraktı.

Bu veche na…l eder râvµler anı
Çü şehr-i A…sarây’da ol-zamânı

Rivayet edenler bu şekilde onu anlatır. O zaman Aksaray şehrinde…

4155 Olurdu bir müderris kim Sa¡µd nâm
Cihâne şöhreti †olmuşdu ber-kâm

Said adında bir hoca vardı. Şöhreti arzu üzerine cihana dolmuştu.

Olur ¢ay§er’de bir ehl-i ta§arruf
Anıñla √â§ıl etmişdi te¡arrüf

Kayseri’de tasarruf ehli biri vardı. Onunla araştırıp öğrenmeyi
gerçekleştirmişti.

Eder Mollâ Sa¡µd aña vidâdı
Beher sâl görmek idi i¡tiyâdı

Molla Said onu sever. Âdeti her
bir sene onu görmekti.

Meger bir sâl alıp ol †âlibini
Ki mihr-i va§lı rûz ede şebini

Meğer bir yıl o öğrencisini alıp, kavuşma güneşi gecesini gündüz etsin.

Bu niyyetle ¡azµmet etdi ol ≠ât
Sürer ‰uz Köyü’ne dek bir gün ol at

O kimse, bu niyetle yola çıktı. O Tuz
Köyü’ne kadar bir gün at sürer.
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4160 ¢arye ket«üdâsı idi dostu
¢onu…ladı edip ¡izzet dürüstµ
Çü icrâ oldu resm-i mµz-bânµ
Güşâde …ıldı bir kimse zebânı

Misafir ağırlama adetleri yerine
getirildiği için, bir kişi dilini açtı.

Dedi geldi @uhûra şimdi bir iş
Ki geldi bu diyâre bir dervµş

Şimdi bir iş meydana geldi. Ki bir
derviş bu memlekete geldi.

¢amu dillerde cârµ oldu yâdı
Ederler aña mu√kem i¡ti…âdı

Bütün gönüllerde hatırı geçen
oldu. Ona sağlam itikat ederler.

Ki bir †arlı…da ismi yâd olunca
Erişir »ı≥r-veş …ul bu gelince

Bir darlık anında ismi anılınca,
bu gelince Hızır gibi kula erişir.

4165 Dıra«t-ı √ubbı πars eden ahâlµ
Verir e&mâr-ı ma…§ûdun nihâli

Sevgi ağacı eken halkın fidanı
maksadının meyvelerini verir.

Velµ bu √âli var kim ¡a…l erişmez
Ki «alkile namâz …ılmaz …arışmaz

Ancak aklın yetmediği bu hali var
ki halka karışıp namaz kılmaz.

İşitdi «ˇâce bu …avl-i ¡acµbi
Ta√ayyürle götürdü ser-be-ceybi

Hoca bu tuhaf sözleri işitti. Hayrete düşüp başını göğsünün üstüne sarkıttı.

Dedi ol ket«üdâ lu†f eyle «ˇâce
O…u anı göresin √âli nice

O kâhya, hoca lütfet, dedi. Oku,
onun halinin nasıl olduğunu göresin.

Dedi mollâ mekânı …ande anıñ
Dediler ¢araöyük lµk o cânın

Molla onun yeri nerde dedi. Karaöyük dediler, ancak o canın…

4170 ‰uraπı ek&eriyyâ »ır…a ‰aπı
Eder bir ardıç altında ferâπı

118a

Köyün kâhyası onun dostuydu.
Düzgünce hürmet edip konuk etti.

Durağı çoğunlukla Hırka Dağı…
Bir ardıç ağacı altında dinlenir.

Edip Mollâ Sa¡µd bir «ˇâce irsâl
Refµ… eyledi kûydan bir…aç em&âl

Molla Said bir hoca gönderip,
köyden birkaç eşi ona yoldaş etti.

Dediler «ˇâceye †âlibler ol dem
Ola terk-i cemâ¡at ger bir âdem

Öğrenciler o zaman hocaya, eğer
bir adam cemaati terk ederse, dediler.

Görülse anda √âl-i ehl-i bid¡at
Selâmın almaπa ne der şerµ¡at

Eğer orada bidat ehlinin hali görülürse, selamını almaya şeriat ne der.

Dedi mollâ ki her bid¡at ∂alâldir
Selâmın alma… olmaz √âli dâl’dir

Molla, her bidat sapkınlıktır; selamını almak olmaz sonu dal’dir, dedi.
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4175 Dedi †âlibleri böyle olunca
Selâmın almayalım ol gelince
Bu cânibden o dâ¡µler erişdi
Cenâb-ı pµrile geldi görüşdü

Bu taraftan o davet edenler erişti.
Pir hazretleri ile gelip görüştü.

Meger ol lem¡a-pâş nûr-ı e§fâ
Namâz-ı ¡a§rı eyler idi µfâ

Meğer o parıldayan en temiz ışık,
ikindi namazını kılıyordu.

Teva……uf etdiler oldu edâ far≥
~a¡µd’iñ çün selâmın etdiler ¡ar≥

Beklediler, farz kılındı. Said’in selamını arz ettikleri için…

Seni ister dediler ey nikû-kâr
Buyurdu lu†fıla anlara «ünkâr

Ey iyi işler yapan! Seni ister dediler.
Hünkâr onlara lütuf ile buyurdu.

4180 Gidiñ siz erişiriz biz ¡a…abdan
Görüşüp anlarız hem bu sebebden
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Öğrencileri, böyle olunca, o geldiğinde selamını almayalım dediler.

Siz gidin biz arkadan yetişiriz.
Hem bu sebepten görüşüp anlarız.

Geri mollâya geldi çünkü anlar
Dediler şimdi gelir ol erenler

Onlar mollaya geri geldiği için,
şimdi o erenler gelir dediler.

¢udûm-ı pµre eylerken nigâhı
Erişdi pes erenler pâdişâhı

Pirin gelişine bakarken, ondan
sonra erenler padişahı erişti.

Girip verdi selâm encümlerine
Velµ mühr urdular heb femlerine

Girip yıldızlarına selam verdi. Ancak hepsi ağızlarına mühür vurdular.

Cenâb-ı pµr oturdu bir ma√alle
Sa¡µd’iñ müşkilin etmeğe √alle

Pir hazretleri Said’in sorununu
çözmek için bir yere oturdu.

4185 Bulardan açmadı bir kes dehânı
O dem √a≥ret yedin §undu ni√ânµ

Bunlardan bir kimse ağzını açmadı.
O zaman hazret, elini gizlice uzattı.

Erişdi desti ekbâd-ı Sa¡µd’e
Ki bir…aç …a†re «ûn etdi çekµde

Eli Said’in karaciğerine erişti. Ki
birkaç damla kan damladı.

¢apıdan †aşra geldi oldu πâ™ib
Nedir bilmediler a√vâl ¡acâyib

Kapıdan dışarı çıkıp kayboldu.
Tuhaf hallerin ne olduğunu anlamadılar.

Sa¡µd’iñ ¡a…lı gitdi oldu zâ™il
Bulunmadı görür bu √âli …â™il

Said’in aklı gitti yok oldu. Bu hali
görüp inanmışı bulunmadı.

¢amu e†râfına cem¡ oldular heb
Dediler «ˇâcemize n’oldu yâ Rab

Bütün hepsi etrafına toplandılar.
Ey Allah’ım! Hocamıza ne oldu,
dediler.
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4190 ~u sebdiler birazdan geldi ¡a…lı
Dediler aña n’oldu eyle na…li

Su serptiler biraz sonra aklı geldi.
Ona ne oldu anlat dediler.

Dedi Mollâ ne oldu ol gelen ≠ât
Ki etdi müdde¡âsın bize i&bât

Molla, bize iddiasını kanıtlayan,
o gelen kimseye ne oldu, dedi.

Dediler oldu vâ…i¡ çünkü bu iş
Saña meşπûl idik n’oldu o dervµş

Bu iş olduğunda seninle meşguldük, o dervişe ne oldu, dediler.

Degiliz √âl ü …âlinden «aber-dâr
Seni sa¡y eyledik etmeğe bµdâr

Onun hal ve sözlerinden haberdar
değiliz. Seni uyandırmaya gayret
ettik.

Derûnundan o dem mollâ eder âh
Dedi bu işleri ol etdi eyvâh

Molla o zaman içinden ah eder.
Bu işler o yaptı, eyvah, dedi.

4195 Elin §undu yapışdı cigerimden
Beni dûr eyledi tâ kim yerimden

Beni yerimden uzaklaştırıncaya
kadar, elini uzatıp ciğerime yapıştı.

Mecâlim …almadı hem gitdi hûşum
A…ıtdı «ûn dilden diñle düşüm

Güçsüz düştüm, aklım da gitti. Gönülden kan akıttı, düşümü dinle.

¡Aceb bu düş müdür vâ…i¡ mi yoruñ
Tecessüs eyleyiñ ol «ûnu görüñ

Acaba bu düş mü, olmuş olan mı
çözün; araştırıp öğrenin o kanı
görün.

Ba…ıp ol «ûnu gördüler o câda
¢amusu √ayrete oldu fütâde

Bakıp o yerde o kanı gördüler.
Hepsi hayrete düştü.

Dedi mollâ ki yürüñ anı buluñ
Bu mürde cismimize cânı buluñ

Molla yürüyün onu bulun, bu ölmüş bedenimize canı bulun, dedi.

4200 Velµ bulunmadı anın nişânı
Nedir bilinmedi hµç √âl ü şânı
Rivâyet etdi râvµler ki a…dem
Cenâb-ı pµri görmüşdü mu…addem

Ancak onun izi bulunamadı; hali
ve şanı nedir hiç bilinmedi.
Rivayet edenler, daha önce pir
hazretlerini görmüştü, diye rivayet ettiler.

Ki bundan bir sene evvel ol üstâd
Ki bundan bir sene önce o üstat,
Giderken ¢ay§er’e ber-vech-i mu¡tâd Kayseri’ye alışılmış olduğu gibi
giderken.
Yolu erişdi çün Açı…sarây’a
Nüzûl eyledi «ˇâce ol araya

Yolu Açıksaray köyüne eriştiğinde, hoca oraya indi.

Meger yaylaπa gitmişdi ahâlµ
¢ariyye …almış idi ya¡nµ «âlµ

Meğer halk yaylaya gitmişti. Yani
köy boş kalmıştı.
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4205 Gece nı§fında †aşra geldi «ˇâce
Gözü †uş oldu bir nûr-ı sirâce

Hoca gece yarısı dışarı geldi,
gözü bir meşale ışığına rast geldi.

Dedi âyâ görünen ne ≥iyâdır
Acaba görünen ne ışığıdır ki buKi bir kes bunda yo… «oş mâ-cerâdır rada hiç kimse yok güzel maceradır, dedi.
Ya…µne geldi ermekçün bu râze
Görür bir kimse †urmuşdur namâze

Bu sırra ermek için yakına geldi.
Bir kişinin namaza durduğunu
görür.

‰urur fev…inde bir …andµl mu¡alla…
Ki yo…dur merba†ı bir sırr-ı muπla…

Üstünde bir kandil asılı durur. Anlaşılması güç bir sır ki bağlanılacak yeri yoktur.

Dedi bµ-şübhe bu kimse velµdir
Velâyet nûrudur kim müncelµdir

Şüphesiz bu kişi velidir, parlayan
velayet ışığıdır, dedi.

119a 4210 O deñli §abr …ıldı anda mollâ
Çü fâriπ oldu ol ≠ât-ı mu¡allâ
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Molla orada öylece sabretti. O
yüce zat çekildiği için…

Erişdi Molla Sa¡de’d-dµn √u≥ûra
Elin öpdü müşerref oldu nûra

Molla Sadeddin huzura erişti.
Elin öptü, nuru şereflendirdi.

~afâ-yı …alb ile aldı du¡âsın
Mu§ay…al eyledi …albinde pâsın

Gönlün safası ile duasını aldı.
Kalbindeki pası cilaladı.

Refµ…leri …atına geldi yine
Delâlet etdi ol nûr-ı mübµne

Dostlarının yanına yine geldi. O
açık nuru gösterdi.

Velµ anlara olmadı müyesser
Egerçi oldular cûyende yek-ser

Gerçi bir baştan bir başa aradılar, ancak onlara kolay olmadı.

4215 İkinci ‰uz …ariyyesinde gördü
Ne veche gördüğü ta…rµre girdi

İkinci kez Tuz köyünde gördü. Ne
şekilde gördüğü sağlamlaştı.

Fe-emmâ gördüğüñde bu arada
O evvel gördüğü gelmedi yâda

Kaldı ki, burada gördüğünde, o
daha önce gördüğü aklına gelmedi.

Bu olduπunu derk etmedi derrâk
Velµ bir neb≠e etti §oñra idrâk

O anlayışlı kişi, bu olduğunu anlamadı. Ancak sonra bir nebze olsun anladı.

Çü «ˇâce ‰uz Köyü’nden oldu ¡âzim Hoca Tuz Köyü’nden yola çıktığı
Ki ol er rü™yetin etmişdi câzim
için, o eri görmekte kararlı idi.
Gelip görüşdüler ber-veche mu¡tâd
Yine ¡avdet murâdın etdi üstâd

Alışılmış olduğu gibi gelip görüştüler. Üstat yine geri dönmek istediğini söyledi.
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4220 Çü ‰uz Köyü’ne erdi «ˇâce ol ân
O ma¡hûd ket«üdâya oldu mihmân

119b

Hoca o an Tuz Köyü’ne erdiği için,
o sözü geçen kâhyaya misafir oldu.

»u†ûre geldi a√vâl-i gü≠eşte
Yem-i √ayretde …aldı «ˇâce işte

Geçmiş durumlar hatıra geldi.
Hoca hayret denizindeki vaziyette
kaldı.

Dedi ol ket«üdâya ey …arındaş
Yine bu yerde midir ◊âcµ Bektâş

O kâhyaya, ey kardeş! Hacı Bektaş yine bu yerde midir? Dedi.

Veyâ «od gitdi mi bir πayri câya
Ki ce≠b etdi bizi bâb-ı ricâya

Veya kendisi başka bir yere gitti
mi? Ki bizi istek kapısı cezbetti.

Dedi bu yerdedir √âlâ o dervµş
¢araöyük’de olur çekme teşvµş

O derviş hala bu yerdedir, dedi.
Karaöyük’te olur, karıştırma.

4225 Dedi Mollâ Sa¡µd gönder bir âdem
Getirsin olalım bu gece hem-dem

Molla Said bir adam gönder, getirsin bu gece dost olalım, dedi.

O demde ket«üdâ hem †aşra geldi
¢ariyye «al…ını hep cem¡ …ıldı

O anda kâhya da dışarı çıktı; bütün köy halkını topladı.

Dedi dervµşe lâzım gide bir kes
Velµ var bir heves etmeyelim ses

Dervişe birinin gitmesi lazım; ancak bir isteğim var ses etmeyelim,
dedi.

‰a¡âmıñ edelim †uzunu no…§ân
Velµ ise eder †uz bize i√sân

Yemeğin tuzunu eksik edelim. Veli
ise bize tuz ihsan eder.

Bu niyyet göñlümüzde lµk …ala
Getirmeyelim anı ya¡nµ …âle

Ancak bu niyet gönlümüzde kalsın. Yani onu dile getirmeyelim.

4230 Göñül ma…§ûduna eylerse vâ§ıl
Ederse †uza ma¡den bunda √â§ıl

Gönül maksadına kavuşursa; burada tuza maden meydana getirirse…

‰olu göñlümüze envâr-ı √ubbu
Olalım cân ü dilden hep mu√ibbi

Gönlümüze sevgisinin nurlarını
doldurup, can ve gönülden hep
onun dostu olalım.

Bu niyyet üstüne bir şa«§ı der√âl
Ederler pµr-i kâm-ba«şe irsâl

Bu niyet üstüne bir şahsı derhal,
herkesin isteğini yerine getiren
pire gönderirler.

Gelip söyledi ol kimse kelâmın
Da«ı Mollâ’nıñ ¡ar≥ etdi selâmın

O kişi gelip sözlerini söyledi.
Molla’nın da selamını söyledi.

Dedi ey mihr-i ¡âlemiyân irşâd
¢abûl et ¡ar≥ımız …ıl göñlümüz şâd

Ey âlemlerin güneşini irşat eden,
arzımızı kabul et, gönlümüzü şad et.
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4235 Buyurdu √a≥ret aña yürü git sen
İcâbet-i da¡vete olmuşdur a√sen

Hazret, ona yürü sen git buyurdu.
Davete en güzel şekilde uyuldu.

Na§µb olur ise ger bize Rab’dan
Geliriz şimdi biz da«ı ¡a…abdan

Eğer bize Allah’tan nasip olursa,
şimdi biz de arkadan geliriz.

Gelip Mollâ’ya söyler iken anlar
Görürler kim gelir şâh-ı erenler

Onlar gelip mollaya söylerken,
erenlerin şahının geldiğini görürler.

Semâ-yı meclise «urşµd erdi
Özün ma√v etdi encüm anı gördü

Meclisin göğüne güneş erdi. Onu
gören yıldız, kendini yok etti.

Görüp Mollâ Sa¡µd bµ-i√tiyârµ
Geçirdi §adr-ı bezme ba«tiyârµ

Molla Said elinde olmadan görüp, o
talihliyi meclisin en başına geçirdi.

4240 ¢atı i¡zâz ü ikrâm etdi Mollâ
Görüp şâriblerin †a¡n etdi illâ
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Uzamış gördü hem e@fâr-ı pµri
Nedir fehm etmedi esrâr-ı pµri

Pirin tırnaklarının uzamış olduğunu gördü. Pirin sırları nedir anlamadı.

Velµkin şöyle ma¡lûm ola bu √âl
Degildi √a≥rete ¡âdet bu ef¡âl

Ancak bu durum şöyle bilinsin. Bu
eylemler hazretin âdeti değildi.

Eder Mollâ’nıñ irşâdın irâde
Vesµle …ıldı bu √âli arada

Mollanın irşat dileğini yerine getirir. Bu durumu orada vesile kıldı.

Çü mollâ gördü bu √âl-i ¡ucâbµ
Velµ ¡ar≥ etmeğe …ıldı √icâbı

Molla bu çok şaşılacak durumu
gördüğü için… Ama söylemeye
utandı.

4245 Bu işte oldu cânı πar…-ı efkâr
Velâyet …uvvetiyle bildi «ünkâr

120a

Molla aşırı hürmet edip ikramda
bulundu. Özellikle içenleri görüp
ayıpladı.

Bu vaziyette canı düşünceye daldı.
Hünkâr velayet gücü ile anladı.

Buyurdu ilügüm düşme figâre
Ki râ≥ı degiliz bizler bu kâre

Sultanım yaralanma ki bizler bu
işe razı değiliz, buyurdu.

Bilirsin böyledir √âl-i beriyye
¢ıyâs olur mu şehre çün …ariyye

İnsanın hali böyledir, bilirsin. Şehir ile köy denk tutulur mu?

ªamµrde …almaya tâ ola bâriz
Ki bir erbâbını biz de ararız

Gönülde kalmasın tamamen belirgin olsun. Ki bir ulu kimseyi biz
de ararız.

Gelir ise eliñden ilügüm sen
Bizimçün idi ver bu işi a√sen

Sultanım, elinden gelirse, sen bizim
için bu işi en iyi şekilde yapıver.
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4250 Çü Mollâ’ya bu deñli oldu destûr
Ede …a†¡ile tâ ol nûru mestûr

Mollaya bu kadar izin verildiği
için, o üstü örtülmüş ışığı bütünüyle kessin.

Ki bir mı…râ≥ getirdiler buyurdu
Çü ol şa¡r-ı şerµfe anı urdu

Bir makası getirdiler buyurdu. O
mübarek kıla onu vurduğu için…

Meger kim mûy-ı İsmâ¡µl idi ol
Ki a§lâ …a†¡ine bulmadı ol yol

Meğer o İsmail’in saçları idi. Ki o
kesmeye hiç yol bulamadı.

Berâber idi İsmâ¡µl o demde
‰ururdu «idmeti üzere …ademde

İsmail o anda birlikte idi. Hizmet
için ayakta dururdu.

Buyurdu √a≥ret İsmâ¡µl’e ey cân
Getir kim anı vermiş idi yârân

Hazret, İsmail’e ey can! Dostların
vermiş olduğunu getir, buyurdu.

4255 ~unar mı…râ≥ı İsmâ¡µl o anı
Alır anı ele pµr-i ma¡ânµ

İsmail o makası ona uzatır. Manaların piri onu ele alır.

Buyurdu bârµ al bu yâdigârı
Edesin bunuñ ile ya¡nµ kârı

Bari bu yadigârı al; yani bununla
işi yapasın, buyurdu.

Alır mı…râ≥ı etmez «ˇâce bâki
Ki …a†¡ etmek için ol şa¡r-ı pâki

Hoca korkmadan o temiz kılı kesmek için o makası alır.

Hemân …a†¡ etdi andan mûy-i târµ
Velµ ol târdan «ûn oldu cârµ

Hemen ondan kara bir saç teli kesti. Ancak o kılın yerinden kan aktı.

Dedi …atl eylediñ bu cânı niçin
Velµniñ cismini cân etdi bµ-çûn

Bu canı niçin katlettin? Allah, velinin cismini can etti, dedi.

4260 ~ıfâtı ≠âta anlar …ıldı vâ§ıl
◊ayât sürmedi anlara √â§ıl

Onlar sıfatı zata kavuşturdu. O
meydana çıkanlar yaşamadı.

Niçin …a§d eylediñ «ûn-ı serine
Bu târı bârµ va≥¡ eyle yerine

Niçin başın kanına kastettin? Hiç
olmazsa bu kılı yerine koy.

Hemân Mollâ Sa¡µd ol târı aldı
Yerine …odu …anı sâkin oldu

Molla Said hemen o kılı aldı, yerine koydu, kanı durdu.

Özün πar… etdi √ayret ¡âlemine
Oturdu yerine hem-çü kemµne

Kendini hayret âlemine batırdı.
Zavallı gibi yerine oturdu.

Bu e&nâda getirdiler †a¡âmı
Oturdular †a¡âma «â§§ ü ¡âmı

Bu esnada yemeği getirdiler. Herkes yemeğe oturdu.

4265 ~unup el yediler cümle yemekden
Velµ «âlµ idi anlar nemekden

El uzatıp bütün yemeklerden yediler. Ancak onlar tuzsuzdu.
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120b

Erenler √a≥reti bu √âli gördü
O dem himmet deñizi cûşiş urdu

Erenler hazreti bu durumu gördü.
O an himmet denizi coştu.

Dedi şol câda vardır mil√a ma¡den
Ki …ullarına i√sândır »udâ’dan

Şurada, Allah’tan kullarına ihsan
olan tuz madeni vardır, dedi.

Nihâyet bulmaya ol tâ …ıyâmet
Ede işbu √avâlµye kifâyet

O kıyamete kadar son bulmasın.
İşte bu yöreye yeterli olsun.

Da«ı sâ™irlerinden ola şeffâf
Derûnu ola anıñ nûr ile §âf

Benzerlerinden de şeffaf olsun.
Onun içi nurla saf olsun.

4270 Da«ı ol ma¡den içre âşikârµ
Ola ¡âşı…lara bir yâdigârı
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Ayrıca o maden içinde açık bir şekilde âşıklara bir yadigâr olsun.

İşidip bu kelâmı ol ahâlµ
Bir âdem §aldılar teftµşe √âli

O halk bu sözleri işitip, durumu
araştırsın diye bir adam gönderdiler.

Çü ol şa«§ etdi anda cüst ü cûyi
Meşâmm-ı câne erdi mil√ bûyi

O şahıs orada araştırmayı yaptığında, Canın burnuna tuz kokusu
erdi.

Alıp bir nice mi…dârın getirdi
¢ariyye ehline müjde yetirdi

Bir nice miktarını alıp getirdi.
Köy halkına müjdeyi yetiştirdi.

Ahâlµ gördü bu bürhân-ı ≠âtı
Olup şâd etdiler hep el-§alâtı

Ahali bu kimsenin delilini gördü.
Mutlu olup, hepsi dua ettiler.

4275 Öpüp eylediler anı ziyâret
Ki anıñ kânıdır nu†…-ı velâyet

Öpüp onu ziyaret ettiler. Ki velayet nutku onun madenidir.

Velâyetden erişdi çün @uhûra
¡Aceb mi …albi anıñ †olsa nûra

Velayetten meydana geldiği için,
onun kalbi nurla dolsa şaşılır mı?

Erişdi «ˇâce vü şâkird bu √âle
¢alır √ayret ile dem-beste vâlih

Hoca ve öğrenci bu duruma erişti.
Zor nefes alarak hayrette kalır.

O meclisde †ururken pµr-i pµrân
Hemân cân gibi gözden oldu pinhân

Pirlerin piri o mecliste dururken,
hemen cin taifesi gibi gözden kayboldu.

Bu sırra ermedi bir şa«§ıñ ¡a…li
Çü mât oldu Sa¡µd’iñ şâh-ı na…lµ

Said’in rivayete dayanan şahı mat
olduğu için bu sırra kimsenin aklı
ermedi.

4280 Çü andan menziline geldi Mollâ
Velµ bir nesneden bulmaz tesellâ

Molla oradan evine geldiği gibi…
Ancak bir nesneden avuntu bulamaz.
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Beriden «al… o kânı …ıldı i@hâr
Bahâr-ı câna oldu hem-çü ezhâr

Öte yandan halk o maden ocağını
ortaya çıkardı. Canın baharı için
çiçekler gibi oldu.

Da«ı ol yâdigârı buldu anlar
Buyurmuşdu mu…addem çün erenler

Erenlerin önceden buyurduğu gibi,
onlar o yadigârı da buldular.

O bir ma¡dendurur ma¡den içinde
Me&elde cân gibidir ten içinde

O maden ocağı içinde bir madendir.
Misalde ten içindeki can gibidir.

Derûnunda olur gâh nûr ey cân
¡Alâyim-i semâ âsâ nümâyân

Ey can! Bazen içinde, al yeşil kuşak gibi görünen ışık olur.

4285 Erenler nu†…una ma@har düşüpdür
Anıñçün nûr-ı pür-ezher düşüpdür
121a

Bizi de ma@har ede himmetine
Şafµ¡ ola Mu√ammed ümmetine

Erenler sözlerine nail olmuştur.
Onun için çok parlak ışık olabilmiştir.
Bizi de himmetine nail etsin.
Muhammed’in ümmetine şifa veren olsun.

Âmeden-i Mollâ Sa¡µdü’d-dµn Be-Cenâb-ı Pµr ¢uddise
Sırruhû ve Mürµd Şoden-i Û
(Molla Sadeddin’in Pir Hazretlerine (k.s.) Gelmesi ve Onun Müridi Olması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey dil ¡aş…-ı pµrµden «aber ver
Bize işbu «aberden «oş ¡iber ver

Ey gönül! Gel ihtiyarlık aşkından
haber ver. Bize işte bu bilgiden
güzel ibretler ver.

Çü biz ma¡dûm idik geldik vücûda
Vücûduñ rengine oldu… rübûde

Biz yoktuk, var olduğumuz için,
varlığın hilesine kapıldık.

¢afes …ıldı »udâ bu cismi câne
Gerekdir âh ede dâ™im o yâne

Allah, bu cismi cana kafes yaptı.
O yana sürekli ah etmesi gerekir.

4290 Degil «oşnûd bilirsin …uş …afesden
Bir ¡ibret al bu cism ü bu nefesden

Bilirsin, kuş kafesten hoşnut değildir.
Bu cisim ve bu nefesten bir ibret al.

Neden bu cisme olduñ bunca mâ™yil
Unutduñ cânıñı ey ¡a…lı zâ™il

Ey aklı yok olmuş! Canını unuttun; neden bu cisme bu kadar hevesli oldun?

O deñli cismden bulduñ ki fürce
‰ama¡ …ıldıñ bıraπıp dürrü dürce

Cisimden o kadar açıklık buldun
ki inciyi bırakıp hokkayı arzuladın.
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Bu cismiñ laf@dır ma¡nâya yâr ol
Dilerseñ yâr eger ra¡nâya yâr ol

Bu cismin sözdür manaya yar ol.
Eğer yar dilersen, güzele yar ol.

¡Asel laf@ından etme bâla ümmµd
Olursun bâldan encâm nevmµd

Bal gibi olan sözlerden balı umut
etme. İşin sonunda baldan ümitsiz
olursun.

4295 Eriş ma¡nâya ism ü resmden geç
Duruş illâya lâ vü cismden geç
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Özüñ …urtar bu varlı… merkezinden
Bilinir çünkü her mâşµ izinden

Kendini bu varlık merkezinden
kurtar. Çünkü her yürüyen izinden
bilinir.

Gidersen bir yola lâyı… mı …alma…
Gerekdir yolcuya bir menzil almak

Bir yola gidersen, durmak uygun
mu? Yolcuya bir konak yeri almak
gerekir.

Ba… ¡ibret gözü ile reh-revâne
Ki …aldı o yemµnler kârbâne

Yolculara ibret gözü ile bak. Ki o
yeminler kervana kaldı.

Bu ¡âlemde da«ı bir reh-reviz biz
Bu yol sâliklerine pey-reviz biz

Biz bu âlemde de bir yolcuyuz; bu
yolun saliklerinin izinden gideniz.

4300 Niçin bu mâl ü mülk ü sµm ü zerle
Çoπu meyl eyleyip yoldan azarlar

121b

Manaya eriş, isim ve resimden geç.
İllâ’ya diren, lâ ve cisimden geç.

Niçin bu mal ve mülk ile altın ve
gümüşe çoğu meyledip yoldan
azarlar?

Ne menzilden geriye …odu bizi
Ki gitdi kârbân πayb etdiñ izi

Bizi hangi menzilden geriye bıraktı? Ki kervan gitti, izi kaybettin.

Ne deñli …ayd olup bu «âki …azdı…
O deñli geri …aldı… yoldan azdı…

Ne kadar bağlanıp bu toprağı kazdıysak, o kadar geri kalıp yoldan
azdık.

Geri yol §ora geldik reh-zenµye
¢ul oldu… …ul olan her bir denµye

Hayduta yol sorup geri geldik.
Kul olan her bir alçağa kul olduk.

»arâbe meyl …ıldı… bûme geldik
Dilenciden ¡inâyet uma geldik

Viraneye meylettik baykuşa geldik.
Dilenciden yardım umarak geldik.

4305 Unutdu… ¡ahdimiz şey†âne uydu…
Ser-â-ser «ˇân-ı emmâr ile †oydu…
¢anı ¡ahde vefâ ey bµ-vefâ dil
¢anı câne §afâ ey bµ-§afâ dil

Sözümüzü unuttuk şeytana uyduk.
Baştanbaşa buyurucunun sofrası
ile doyduk.
Ey vefasız gönül! Sözünde durma
nerde? Ey neşesiz gönül! Gönül
şenliği nerde?
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Vefâsızsın vefasızsın vefâsız
Vefâ-ba«şende pµr bâ-§afâsız

Vefasızsın, vefasızsın vefasız…
Vefa bağışlayan pir neşesizlikle...

Vefânıñ ¡aksini eden kese yuf
Vefâ ma…lûbu imlâda olur avf

Vefanın aksini eden kimseyi kınama. Vefa’nın tersi imlada af olur.

Bize biñ yuf denile ger sezâdır
Bilirsin kim ¡amel cins-i cezâdır

Eğer bize bin yuf denilmesi uygunsa, bilirsin ki amel cezanın cinsidir.

4310 Gel ey dil bende ol pµr-i vefâye
Ede tâ dü-serâ saña kifâye

Ey gönül! Gel o vefalı pire kul ol
ki sana dünya ve ahirette el versin.

Erişdi pµre gör Mollâ Sa¡µd’i
Vefâ dersiniñ oldu müsta¡µdi

Molla Said’in pire gelmesini gör.
Vefa dersinin isteklisi oldu.

Cüyûş-ı nefsi beyt-i …albe …oyma
Vefâsız olma gel şey†âna uyma

Nefis askerlerini gönül evine koyma. Vefasız olma, gel şeytana uyma.

Elem-i ¡ahdden al ders-i vefâyı
Dilâ bu câne …ılma gel cefâyı

Zamanın sıkıntısından vefanın
dersini al. Ey gönül! Gel bu cana
cefa kılma.

»ulâ§a …atl …ıl nefs-i sefµhµ
Bu besdir ≠ikr …ıl mâ na√nü fµhi

Sözün kısası, eğlenceye düşkün
eden nefsini öldür. Bahsetmiş olduğumuzu zikret bu yeterlidir.

4315 O dem Mollâ Sa¡µdü’d-dµn yine
O kûydan ¡avdet etdi meskenine

O zaman Molla Sadeddin yine o
köyden evine geri döndü.

Çü bir sâl eğledi ol dil-fikârın
Velµkin ¡aş…-ı pµr aldı …arârın

Bir yıl o yaralı gönlünü avuttu;
ancak pirin sevgisi kararını aldı.

Semâ-yı mihr-i dilden esdi bâdµ
‰arâvet buldu ar≥-ı i¡ti…âdµ

Gönlün güneşinin göğünden bir
rüzgâr esti. İtikat yeri tazelik buldu.

Yine bârân-ı ra√met istedi «âk
Ki ala götüre bir πonce-i pâk

Yine toprak rahmet yağmuru istedi ki bir parlak goncayı alıp götürsün.

Mu√abbet aπzın açdırdı §adefden
Ki …âbil dür ola na…d-ı necefden

Muhabbet ağzını inci kabuğundan
açtırdı. Ki Necef parasından inci
kabul etsin.

4320 ¢atına cem¡ …ıldı †âlibini
Dedi efkâr-ı her rûz ü şebini
Dedi her kim dilerse √â≥ır olsun
Benimle görmeğe ol ≠âtı gelsin

Öğrencilerini yanına topladı. Her
gece gündüzün düşüncesi… Dedi.
Her kim isterse hazır olsun; benimle o kimseyi görmeye gelsin, dedi.
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Ben anı görmeğe cezm eylemişem
Biliñ ferdâ beni ¡azm eylemişem

Ben onu görmeğe kesin karar vermişim. Ben yarın yola çıkmışım,
bilin.

Dediler «ˇâce senden bu bedµ¡dir
Ne lâyı…dır ki ol bir mübtedi¡dir

Hoca bu sende görülmemiş olan
bir şeydir. Uygun değildir ki o bir
acemidir.

Dedi Mollâ Sa¡µd ey …avm-i nâ-dân
Biliñ ol kimsedir ser-tâc-ı merdân

Molla Said, ey cahil halk! İnsanların baş tacı o kimsedir, bilin, dedi.

4325 Çü gördüm ben kerâmâtın gözümle
Ben anı eyledim ta§dµ… özümle

Ben kerametlerini gözümle gördüğüm için, onu kendimle onayladım.

Fa…µriñ siz gerek oluñ refµ…i
Gerek olmak ki ben †utdum †arµ…i

Sizin fakirin dostu olmanız gerek.
İcabet ettiği için ben yolu tuttum.

Görürler i¡ti…âd-ı «ˇâce mu√kem
Ki oldu «ˇâceniñ ¡azmi mu§ammem

Hocaya inancının sağlam; hocaya
gideceği kesin olarak kararlaştırılmış olduğunu görürler.

Otuz şâkird müheyyâ oldu bile
Refâ…at ede gide tâ sebµle

Yola giderken eşlik etsin diye, birlikte otuz öğrenci hazır oldu.

¢amusu √â≥ır oldu geldi ferdâ
Velµ pµre olurlar cümle a¡dâ

Yarın gelince hepsi hazır oldu.
Ancak hepsi pire düşman olurlar.

4330 Alır Mollâ kitâb-ı mu¡teberden
Ki tefsµr ü a√âdµ& ü siyerden

Molla, itibarı olan kitaplardan;
tefsir, hadisler ve siyerden alır.

Dedi şâyed ola bir ba√& «ˇâce
Gele işbu kütüb hem i√tiyâce

Hoca, şayet bir bahis olursa, işte
bu kitaplar da ihtiyacı görsün.

¢odu hegbesine ol ki levâzım
Bir esbe râkib olup oldu ¡âzim

O ihtiyaçları heybesine koydu. Bir
ata binip yola çıktı.

Te§âdüf etdiler bir şa«§a yoldan
Su™âl eylediler pµri o …ûldan

Yolda bir şahsa tesadüf ettiler. O
kuldan piri sordular.

Dedi n’edersiz ol bir şa«§-ı mechûl
Degildir anı görmek size ma¡…ûl

O meçhul bir şahıs olanı ne yapacaksınız? Onu görmek size mantıklı değildir, dedi.

4335 Ki ¢ırşehr’inde vardır bir enµsi
Odur bil mübtedi¡leriñ re™µsi

Kırşehir’de bir dostu vardır. Yenilik getirenlerin başkanı odur.

Bu sözü işidicek sû«te cümle
Ederler ¡ahdi ol nâ-pu«te cümle

Medrese öğrencilerinin hepsi bu
sözü işitince, o tecrübesizlerin
hepsi yemin ederler.
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Ki a§lâ añmayalar nâm-ı Bektâş
¡Aceb mi görmese «ûrşµdi «uffâş

Ki Bektaş’ın adını asla anmasınlar.
Yarasa güneşi görmese şaşılır mı?

Dediler «â†rıçün «ˇâcemiziñ
Gideriz yo…sa nedir işi biziñ

Hocamızın hatırı için gideriz yoksa bizim işimiz nedir, dediler.

‰alâ… olsun eger nâmın edersek
Eger bir «a†ve anıñçün gidersek

Eğer adını anarsak; eğer onun için
bir adım atarsak, bağımız çözülsün.

4340 Velµ bu sözü anlar etdi i«fâ
Ki a§lâ etmemişdi «ˇâce ı§πâ
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Ancak onlar, hocanın hiç dinlemediği bu sözü gizledi.

Bu efkâr ile oldu çünkü a«şâm
Erişdi dillerine @ulmet-i şâm

Bu düşünceyle akşam olduğu için,
gönüllerine akşam karanlığı erişti.

Velâyet güneşinden oldular dûr
ªalâm-ı leyl-i √ı…dile olup «or

Öç alma gecesinin karanlığı ile
bayağı olup, velayet güneşinden
uzak oldular.

Bu πaflet ile yatıp uyudular
Ki yol renciyle yorulmuş idiler

Bu gaflet ile yatıp uyudular. Ki yol
sıkıntısıyla yorulmuş idiler.

»udâ √ikmeti ol …avm-i @alâme
Düşürdü fi¡l-i şey†ân i√tilâme

Allah’ın hikmeti, o zalim kavmi şeytan aldatması davranışlara düşürdü.

4345 O yatıp buldular cümle melâlµ
Velµ fâş etmediler işbu √âli

Onlar yatıp hepsi sıkıntı buldular.
Ancak işte bu hali anlamadılar.

¢ızılırmaπ’a geldiler nihâyet
Hevâ ıssı idi ol gün be-πâyet

Sonunda Kızılırmak’a geldiler. O
gün hava çok sıcaktı.

Biri etdi ki işbu §uya girem
Ki bir mi…dâr râ√at √âle erem

Biri işte bu suya gireyim ki bir
miktar rahat hale ereyim, dedi.

Bu niyyet @âhir oldu ol birinden
Tevâfu… eyledi yek-digerinden

O birinden bu niyet ortaya çıktı.
Biri bir diğerine uydu.

Çü dâniş-mendler anda §uya girdi
Bulardan işbu √âli «ˇâce gördü

Danişmentler orada suya girdiği
için, hoca işte bu durumu bunlardan gördü.

4350 Dedi cümleye olma…lı… mu«âlif
»a†âdır dediler ehl-i ma¡ârif

Arifler hepsine muhalif olmak hatadır dediler, dedi.

Çü girmek lâzım oldu işbu §uya
Hemân «ˇâce da«ı girdi o cûya

İşte bu suya girmek lazım olduğu
için, hemen hoca da o ırmağa girdi.

Beriden √a≥ret-i pµr-i hidâyet
A«µ Evrân ile eylerdi §o√bet

Öte yandan doğru yolun piri hazretleri, Ahi Evran ile sohbet eylerdi.

439

S E D AT K A R D A Ş

O Gül Çeşmesi’niñ ya¡nµ …atında
Olurlar idiler cân §o√betinde

Yani o Gül Çeşmesi’nin huzurunda, can sohbetinde olurlardı.

Ol e&nâda buyurdu ◊âcµ Bektâş
Biraz †âlib gelir bize …arındaş

O esnada Hacı Bektaş, kardaş bize
birkaç öğrenci geliyor, buyurdu.

4355 Velµkin şar† …ıldılar †alâ…ı
Olursa ≠ikr nâme dil mülâ…i
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Fakat gönül görüşüp konuşma olduğunda adı anılırsa bağı çözmeyi şart koştular.

¢ızılırmaπ’a §uya girdi anlar
Yürü nâmımızı andır erenler

Onlar, Kızılırmak’ta suya girdiler.
Erenler, yürü ismimizi andır.

¢i tâ yol verme bizi añmayınca
Erenler râhına baş eğmeyince

Ki bizi anmayıncaya, erenlerin yoluna baş eğmeyinceye kadar yol verme.

A«µ Evrân ayâπa geldi fµ’l-√âl
Hem evrân §ûretini etdi tim&âl

Ahi Evran hemen ayağa kalktı. Bir
de büyük yılan şeklini tasvir etti.

¢ızılırmaπ’a ol sâ¡at ulaşdı
¢amunuñ câme e†râfın †olaşdı

Kızılırmak’a o saat ulaştı. Bütün
elbiselerin etrafını dolaştı.

4360 Başın …aldırdı bulardan yañaya
Deyi anı görse …alırdı †añaya

Onu gören şaşırıp kalsın diye, başını bunlardan yana kaldırdı.

~udan çün fâriπ oldu geldi biri
Gider ¡a…lı görüp mâr-ı kebµri

Biri sudan çıkıp geldiği zaman,
büyük yılanı görüp aklı gider.

Ki cân «avfiyle kendin atdı §uya
»aber verdi …amu ba…dı o sûya

Ki can korkusuyla kendini suya attı.
Haber verdi, hepsi o tarafa baktı.

Görürler cümle ol mâr-ı mehµbi
Bu √âle «ˇâce …ıldı @ann ü reybi

Hepsi o büyük yılanı görür. Hoca
bu halden kuşku ve şüphe duydu.

Dedi bu ejder olsa bu arada
¢omazdı hµç √ayvân bir …arada

Bu ejder burada olsa, hiçbir hayvanı karada bırakmazdı, dedi.

4365 Bu cismiyle †urur mu mâr-ı câyi¡
Niçin e†râfda bu olmaya şâyi¡

Bu cismiyle aç yılan durur mu? Etrafta niçin bu herkesçe bilinmesin?

Degil bir nükteden pes «âli bu iş
Ki sizden incine belki o dervµş

Bu iş bir nükteden boş değildir. Ki
belki o derviş sizden incinmiştir.

Edersiz göñlüñüzden sû-i @annı
Bize bµ-şübhe gösterdi bu fenni

Gönlünüzden kötü düşünceler geçirirsiniz. Şüphesiz bize bu hüneri
gösterdi.

Bu pendi eyler iken «ˇâce √asbµ
Görüp mârı remµde oldu esbi

Hoca bu öğüdü gönüllü yaparken,
atı yılanı görüp ürktü.
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Düşürdü hegbesin mollânıñ âba
Ziyân erdi §udan cümle kitâba

Molla’nın heybesini suya düşürdü.
Bütün kitaplara sudan zarar geldi.

4370 Egerçi «ˇâceye bu πu§§a oldu
◊a…i…atde velµkin √i§§e oldu

Gerçi bu hocaya üzüntü olduysa
da, ancak gerçekte ona hisse oldu.

Yine ol †âlibine dedi yürüñ
Öñünde ejderiñ yüz yere uruñ

O öğrencilerine yine yürüyün, ejderin önünde secdeye kapanın, dedi.

Şefµ¡ getirelim ol nûr-ı dµni
‰utalım ma¡nevµ anıñ yedini

O dinin nurunu suçumuzun bağışlanması için aracı getirelim.
Onun manevi elini tutalım.

Yolumuz ba«ş ede bize gidelim
Derinde cânımız …urbân edelim

Yolumuzu bize bahşetsin gidelim.
Kapısında canımızı kurban edelim.

Dediler «ˇâce biz şar† eylemişiz
Ki ≠ikrinde †alâ…ı söylemişiz

Hoca biz şart eylemişiz ki onun zikri için talakı söylemişiz, dediler.

4375 Nice ismini anıñ edelim yâd
Bu teklµfµñi bizden eyle ib¡âd

Onun ismini nasıl analım? Bu teklifini bizden uzak tut.

Dedi «ˇâce nedir böyle bed-endµş
O dervµştendurur ta√…µ…-i bu iş

Hoca, böyle kötü niyetlilik nedir?
Bu işin araştırıp soruşturması o
derviştendir, dedi.

Anıñ ismin diyesiz çâre yo…dur
Atar göz göre kendin nâre yo…dur

Onun ismini diyeceksiniz çare yoktur. Göz göre göre kendini ateşe
atmak olmaz.

Nedir sizde olan bu belâhet
Tµz anı ≠ikr ediñ buluñ felâhet

Sizde olan bu aptallık nedir? Derhal onu anın, kurtuluşu bulun.

Ne çâre geldi dânişmendler anda
¢amu yüz yere urdu ol mekânda

Ne çare, danişmentler orada geldi,
hepsi o mekânda secdeye kapandı.

123b 4380 Berâber idi ol zârµde «ˇâce
Getirdi ≠ikr bâzârın revâce
¢amu «âk-i niyâze …odular baş
Dediler birbirin yâ ◊âcµ Bektâş

O inleyen hoca birlikte idi. Zikir
pazarına değer getirdi.
Hepsi dua toprağına baş koydular. Birbirlerine ya Hacı Bektaş,
dediler.

Bizim cürmümüzü ba«ş et meded …ıl Bizim suçumuzu bağışla, yardım et.
Biz etdik etme lu†f-ı bµ-¡aded …ıl
Biz ettik sen etme, hesapsız lütuf kıl.
Ederken bu niyâzi bµ-ma¡âyib
Görürler mârı gözden oldu πâyib

Bu niyazı kusursuz ederken, yılanın gözden kaybolduğunu görürler.
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¢amusu geldi geydiler libâsın
Çı…arıp dilde @ann ü iltibâsın
4385 Revâne oldular çün yola anlar
Göründü menzil-i şâh-ı erenler

Onlar yola gittikleri için, erenler
şahının menzili göründü.

Bu yaña diñle …u†b-ı kâ™inâtı
A«µ’yi gönderip gelmişdi ≠âtı

Bu taraftan dinle, kâinatın kutbu,
Ahi’yi gönderip kendisi gelmişti.

Buyurdu ~arı İsmâ¡µl’e «ünkâr
Sa¡µd’e …arşı ilügüm yürü var

Hünkâr, Sarı İsmail’e Sultanım,
Said’in karşısına yürü ulaş buyurdu.

Bize gelmek u§ûlünden «aber ver
»aberden dµde-i câne ¡iber ver

Bize geliş şeklinden haber ver. Haberden canın gözüne ibretler ver.

¢amusu †utalar ma¡§ûm §ıfâtın
Çı…ara cümle nefsiñ müşkilâtın

Herkes masum sıfatını tutsunlar.
Nefsin bütün güçlüklerini çıkarsınlar.

4390 Nidâ™-yı ◊a……’ı söyler bu münâdµ
Bıra…sınlar bu nefs ü bu ¡inâdı
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Hepsi gönüllerinden şüphe ve anlam belirsizliğini çıkarıp, elbiselerini giydiler.

Bu müezzin, Allah’ın çağırmasını
söyler. Bu nefs ve inadı bıraksınlar.

Göñülde …almaya ≠erre hevâdan
Ki ¡uryân ola lübs-i mâ-sivâdan

Gönülde arzudan zerre kalmasın
ki dünya ile ilgili şeylerin elbisesinden soyunsun.

Bu emri aldı İsmâ¡µl gitdi
Sa¡µd’i çünkü isti…bâl etdi

Bu emri aldı, Said’i karşılamak
için İsmail gitti.

Mülâ…µ oldu çün ol nµk nâmı
Sa¡µd’e söyledi emr-i imâmı

O güzel ada sahip olanla görüşüp konuştuğunda, Said’e önderin
emrini söyledi.

Yine dönüp √u≥ûra geldi ~arı
Penâh edindi lâhûtµ √i§ârı

Sarı yine dönüp huzura geldi. İlahi
kaleyi sığınma yeri olarak edindi.

4395 O dem πar… oldu mollâ ba√r-ı fikre
Getirdi bir niçe ma¡nâyı ≠ikre

Molla o zaman düşünce denizine
daldı; birçok manayı aklına getirdi.

Dedi ma¡§ûm-§ıfât olma… mücerred
Ola bizden bu @âhir câmesi redd

Masum sıfatlı olmak dışında, bu
görünüş elbisesi bizden geri dönsün, dedi.

~oyunup olalım abdâl ya¡nµ
Bu √âli aña etdi dâl ya¡nµ

Yani soyunup olalım abdal olalım.
Doğrusu bu hali ona dal etti.
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~oyundu emr-i câne minnet etdi
¢odu bir fo†a setr-i ¡avret etdi

Soyundu, canın emrine boyun eğip
yalvardı. Bir havlu koyup ayıp yerlerini kapattı.

Baş açı… pâ berehne yola düşdü
Dıra«t-i kibr-i nefsi §ola düşdü

Baş açık, ayak çıplak yola düştü.
Nefsinin büyük ağacı solup kaldı.

4400 Görüp şâkir[d]leri de etdi ta…lµd
¢amusu eylediler terk-i ta…yµd

Talebeleri de görüp taklit etti.
Hepsi şart koşmayı terk ettiler.

Çü erişdi bular Tekye ¢aya’ya
Bu √âl ma¡lûm olur kân-ı √ayâya

Bunlar Kaya Tekkesi’ne eriştiğinde, bu durum utanma kaynağına
malum olur.

Dedi İsmâ¡µl’e tµz yürü söyle
Tamâm oldu bu remz âgâh eyle

İsmail’e çabuk git söyle, bu işaret
tamamlandı haberdar et, dedi.

Telebbüs eylesin @âhir libâsın
Çı…arsınlar libâs-ı mâ-sivâsın

Dış görünüşe ait elbiselerini giyinsin. Dünya ilgilerine ait elbiselerini çıkarsınlar.

Yine eylediler ilbâs-ı câme
Teveccüh …ıldılar pµr-i hümâme

Yine elbiseleri giydiler. Himmetli
pire yöneldiler.

4405 Misenn zer etmeğe kimyâ-yı ≠âta
Gelip erişdiler »ı≥r ü √ayâta

Özlerinin kimyasına, bileği taşını
altın etmek için gelip Hızır ve hayata eriştiler.

Öpüp pµriñ mübârek ellerini
Oturdu şev… aldı dillerini

Pirin mübarek ellerini öpüp, oturdular. Gönüllerini neşe aldı.

Arada nice remz ü §o√bet oldu
Buyurdu √a≥ret ol dem süfre geldi

Arada birçok alamet ve sohbet oldu.
Hazret buyurdu o an sofra geldi.

Oturdu süfreye hep «â§§ ü ¡âmı
Tenâvül eylediler ol †a¡âmı

Bütün herkes sofraya oturdu. O
yiyecekleri alıp yediler.

Yine dµdâr-ı pµre açdılar göz
Füyûz-ı ma¡nevµye sürdüler yüz

Yine pirin yüzüne göz açtılar. Manevi feyizlere yüz sürdüler.

4410 Sa¡âdet kesb ederken nµk-ba«tı
Görür mollâ erişdi öyle va…ti

Talihli mutluluk kazanırken, molla
öğle vaktinin eriştiğini görür.

Edip pµre Sa¡µd ¡ar≥-ı niyâzı
Dedi ifâ edelim gel namâzı

Said, pire duasını edip, gel namazı kılalım dedi.

Buyuruñ alalım bir âb-ı desti
Edelim ba¡de ◊a……’a peresti

Buyurun abdesti bir alalım. Sonra
Allah’a ibadeti edelim.
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Buyurdu ilügüm abdestimiz var
Namâza ◊a……’a ol âb-dest sezâ-vâr

Sultanım, abdestimiz var; Allah’a
namaz için o abdest yaraşır, buyurdu.

Yürü sen eyle tecdµd-i vu≥û™ı
Getirsinler saña †ur imdi §uyu

Yürü sen abdestini yenile. Dur
şimdi sana suyu getirsinler.

4415 O dem mollâ buyurdu bir √erµfe
Getirdi §uyu ol cây-ı şerµfe
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O zaman molla bir yoldaşına buyurdu. Suyu o mübarek yere getirdi.

O @arfdan §uyu dökdüğünde ol cân
»udâ’nıñ √ikmeti ol §u olur …an

O can o kaptan suyu döktüğünde,
Allah’ın hikmeti o su kan olur.

Dedi ibrµ…de …an olma… gerekdir
Bu §uyu tök yine al yeğrekdir

İbrikte kan olsa gerek, bu suyu
dök yine al daha iyidir, dedi.

O kimse çünkü âbı …ıldı tecdµd
Ki defa¡âtle …anı etdi teb¡µd

O kimse birkaç kez kanı uzaklaştırarak suyu yeniledi.

Yine …ana o §u etti teπayyür
Bu √âle eyledi Mollâ ta√ayyür

O su yine kan rengini aldı. Molla
bu durumdan hayrete düştü.

4420 Buyurdu √a≥ret ilügüm söz añla
Yüzün terk eyle her şeyde öz añla

Hazret, sultanım! Söz anla; yüzünü
terk et, her şeyde öz anla, buyurdu.

Gerekdir §u ola âb-dest lâyı…
Ala tâ âb-ı desti her «alâyı…

Her insan abdest alsın diye, suyun
abdest için uygun olması gerekir.

Vu≥û™ her §u ile olmaz revâ çün
Bulunmaya o §uda mâ-sivâ çün

Abdest her su ile münasip olmadığı için, o suda Haktan gayrı şeyler
bulunmasın.

Nitekim her eden da¡vâ-yı irşâd
Edemez †âhir ü temyµz ü dil-şâd

Nitekim her irşat davasını yürüten,
temiz, seçkin ve gönlü hoş edemez.

Ki her da¡vâ edenler mürşid olmaz
Ki nûr-ı ber… nûr-ı «ûrşµd olmaz

Şimşeğin ışığı güneş ışığı olmayacağı gibi, her dava eden mürşit olmaz.

4425 Bilirsin kim ≥iyâsı zâ™il olur
Bıraπır @ulmete çün √â™il olur

Bilirsin ki ışığı yok olur. Karanlığa
bıraktığı için engel meydana getirir.

Da«ı âb-dest gerek lâyı… namâza
Ol âb-dest ola mı ala hem aza

Abdest de namaza uygun olmalıdır. O abdesti hem alıp hem azmak
olur mu?

Namâz gerek da«ı ◊a……’a yaraya
Namâz dinmez bu bey¡ ü bu şarâba

Namazın Allah’a da yaraması gerek.
Bu satış ve şaraba namaz dinmez.
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Göñülde niçe yüz biñ √ı…d ü kµne
Edersen §an i†â¡at emr-i dµne

Gönülde nice yüz bin düşmanlık
ve kini huy edinirsen, dinin buyruğuna…

Edersen gerçi kim ser ber-zemµni
Göñül πayre mu…ayyed der-kemµni

Her ne kadar başını zemine koysan, gönül başkasına bağlı pusuda bekler.

4430 Buyurdu nitekim µzid te¡âlâ
Yaramaz değme dil ≠ikrime a§lâ
Yaramaz †â¡atime her bir ecsâm
Gerek olsun Nerµmân ü gerek Sâm

Her bir cisim ibadetime yaramaz.
Hem Neriman ve hem Sam olması
gerekir.

Ya her †â¡at sezâ-yı ma¡rifet mi
Verir mi gül …o…usun ya¡nµ «a†mµ

Ya! Her ibadet marifete uygun mu?
Yani hatmi çiçeği gül kokusu verir
mi?

Dönüp İsmâ¡µl’e buyurdu a√sen
Gel ilügüm yürü âbı getir sen

Dönüp İsmail’e güzelce buyurdu.
Sultanım! Gel, sen git suyu getir.

Getirdi çünkü İsmâ™µl §uyu
Selâmetle Sa¡µd aldı vu≥û™u

İsmail suyu getirdiği için, Said selametle abdesti aldı.

4435 Namâza eyledi «ünkârı teklµf
Erenler lu†fu ile …ıldı tal†µf
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Nitekim Allahü Teâlâ, asla beni
zikrederken gönül uygunsuz şeylere değmesin buyurdu,

Hünkârı namaza çağırdı. Erenler
lütuf ile gönlünü hoş etti.

Dedi yürü Sa¡µd ol mu…tedâmız
Saña cümle edelim i…tidâ biz

Said, yürü bizim önümüzde ol, biz
hepimiz sana uyalım, dedi.

¢ılındı sünnet olundu i…âmet
Geçip Mollâ Sa¡µd etdi imâmet

Sünnet kılındı, kamet getirildi.
Molla Said, geçip imamlık yaptı.

Çü etdi iftitâ√e «ˇâce tekbµr
◊icâb ref¡ oldu gözden himmet-i pµr

Hoca başlama tekbirini getirdiği
için, pirin himmeti ile gözden perde kalktı.

Görür beyt-i şerµfµ piş-gâhda
Görür pµri o beyt içre nigâhde

Önünde Kâbe’yi görür. O ev içine
baktığında piri görür.

4440 Eder √ayret ba…ar §aπ canibine
Görür maπribde da«ı pµri yine
Ba…ar §ol cânibine döndürüp baş
Görür maşrı…da †urur ◊âcµ Bektâş

Sağ tarafına bakar, hayret eder.
Yine batıda piri görür.
Başını çevirip sol tarafına bakar.
Hacı Bektaş’ın doğuda durduğunu görür.
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Başın …aldırdı √ayretle semâya
Nigâhı erdi tâ ¡arş-ı ¡alâya

Hayretle başını göğe kaldırdı. Bakışı göğün en yüksek yerine ulaştı.

Görür ¡arş üzre †urur ≠ât-ı pâki
Bıra…mış bu ke&µf ü cism-i «âkµ

Mübarek zatının göğün üstünde
bu yoğun ve topraktan cismi bırakmış olarak durduğunu görür.

Na@ar §alıp görür ta√t-ı zemµni
Görür anda da«ı pµr-i emµni

Bakış atıp toprağın altını görür.
Orda da güvenilir piri görür.

4445 »ulâ§a her yañada gördü ≠âtı
Ki ≠âtı …aplamışdır şeş-cihâtı
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Sözün kısası, her tarafta o zatı gördü. Ki zatı dünyayı kaplamıştır.

¡Aceb …ılma ki bu ma√v §ıfâtdır
¡Alµ’niñ sırrıdır memsûs-ı ≠âtdır

Şaşırma ki bu mahv sıfatıdır. Alinin sırrıdır, elle dokunulmuş zattır.

Nice gün √ayret aldı pes Sa¡µd’i
Ki far… edemedi …urb u ba¡µdi

Ardından nice gün Said’i hayret aldı.
Ki uzağı ve yakını fark edemedi.

Başını secdeden …aldırdı bârµ
Bu na@mı söyledi bµ-i«tiyârµ

Hiç değilse başını secdeden kaldırdı. Elinde olmadan bu şiiri söyledi.

Na@m 1382
1 Şol dem mü™e≠≠in erdi geldi i…âmet etdi
¢al…dı gözümden √icâb ne «oş ¡alâmet etdi

O zaman müezzin erip geldi, kamet getirdi. Gözümden perde
kalktı, ne güzel alamet gösterdi.

2 Secdeye indi yüzüm bir yüzü gördü gözüm
‰aπılıp ¡a…lım sözüm mât ü melâmet etdi

Yüzüm secdeye indi, gözüm bir
yüzü gördü. Aklım dağılıp, sözümü mat ve melamet etti.

3 Cümle bilip râzımı dildeki bu niyâz mı
Beş va…itle namazımı ¡aş…la πaret etdi

Hepsi gönlümdeki niyaz mı, sırrımı bilip beş vakitle namazımı aşkla yağmaladı.

4 Şol benim secde-gehim ‰ûr †aπıdır meger kim Şu benim secde ettiği yer, Tur daOldu tecellµ bu yüz …albe sekânet etdi
ğıdır. Meğerki tecelli oldu, bu yüz
kalbe sükûnet verdi.
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Müellif bu şiiri Molla Sadeddin’in (Said Emre) şiiri olarak vermektedir. Diğer velayetnamelerde de
yine aynı kişiye atfedilip farklı şekillerine rastlanılan bu şiir nefes örneği olarak verilmiştir. Burada
ise Gazel formunda,14’lü hece vezni ile yazılmış gibi görünmektedir. Söz konusu şiir Yunus Emre’nin
“Banladı ol mü’ezzin turdı kâmet eyledi / Hazrete tutdı yüzin döndi niyyet eyledi” matlalı şiiri ile oldukça benzerlik göstermektedir.
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5 Her …ande ba…sa gözüm †ob†olu ◊âcµ Bektâş
Aña …ul oldı Sa¡µd ne «oş sa¡âdet etdi

Gözüm her nereye baksa Hacı
Bektaş ile dopdolu. Sa’îd ona kul
oldu, ne güzel saadet etti.

Der-Sitâyiş-i Cenâb-ı Pµr ¢uddise Sırruhû
Tercµ¡-i Bend 4
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
I
125b Eyâ pµr-i √a…µ…at dest-gµra
Ki her dermân-deye sensin @ahµrâ
ªuhûr-ı çeşme-i esrâr-ı mu†la…
Vücûduñdur o sul†âna serµrâ
Gehi ta√te’&-&erâ cilve-gehiñdir
Semâ gâh menziliñ pâk-i ≥amµrâ
Mu√µ†-i ¡âlem ü âdemdir ¡ilmiñ
Degil ¡ilmiñde «âric ≠erre zµrâ
Göründüñ her zamânda her mekânda
Ne …uvvetdir bu …uvvetler …adµrâ
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ383

Ey gerçeklerin piri! Elden tut ki her
çaresize arka çıkan sensin. Mutlak
sırların çeşmesinin ortaya çıkması...
O sultana taht senin vücudundur. Bazen toprak altı senin cilve yerindir.
Bazen gönlünün saflığına yer gökyüzüdür. İlmin âlem ve insanın muhitidir. Zira en küçük parça senin ilminin dışında değil. Her zamanda, her
mekânda göründün. Ey gücü yeten!
Bu kuvvetler ne kuvvettir? Ey sultan!
Nereye baksam göründün. Ki büyük
bir saltanatın varisi sensin.

II
Ne cism ü ne hüviyyetdir ne cândır
Ne rütbetdir ne devletdir ne «ândır
Bilinmez va√det-i ≠âtµsi şâhıñ
»ıred-«ıyre nişânı bµ-nişândır
Sen olduñ Refref-i ¡aş…ıñ süvârı
Ki Cibrµl-i «ıred anda yebândır
~alâtıñda bulup mi¡râc-ı ma¡nâ
Çü ferşden tâ-be-¡arş saña bir ândır
Bir ânda gökde vü yerde görünseñ
¡Aceb midir ki ceddiñde ¡ayândır
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ384

383
384

Bkz. İktibaslar, nu: 23.
Bkz. İktibaslar, nu: 23.

Ne cisim, ne kişilik ve ne candır. Ne
rütbe, ne devlet, ne handır. Şahın zatının tekliği bilinmez. Akıl donduran
alameti belirsizdir. Akıllı Cebrail’in
ıssız olduğu yerde aşk Refref’inin binicisi sen oldun. Sana yeryüzünden
göğe kadar bir anlık mesafe olduğu
için, senin duanda mananın miracını
bulup, bir anda gökte ve yerde görünsen şaşılır mı? Ki atalarında açık ve
bellidir. Ey sultan! Nereye baksam
göründün. Ki büyük bir saltanatın
varisi sensin.
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III
Sen olduñ terbiyet-ba«ş-ı ¡abµdiñ
Ki dürdüñ defterini mekr ü keydiñ
Seniñ ey pâdişâhım lu†f u …ahrıñ
Delµlidir hemân va¡d ü va¡µdiñ
Hidâyet şem¡asın …ıldıñ fürûzân
¢ulûbunda nice nice ¡anµdiñ
Gözüñ mek√ûl-i mâ-zâπa’l-ba§ar’dır385
Sözüñdür maπzı ¢ur’ân-ı mecµdiñ
Çü sen memsûs-i zâtsın şeş-cihetde
Göründüñ gözüne Mollâ Sa¡µd’iñ
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ386

Kula terbiye veren sen oldun ki hile ve
aldatmanın defterini dürdün. Ey padişahım! Senin lütuf ve kahrın, öylece iyi
ve ürkütücü şeyler vadetmenin delilidir.
Hidayet mumunu pek çok inatçının kalplerinde parlak kıldın. Gözün gördüğünden şaşmayan gözün sürmesi, sözün
ulu Kur’an’ın özüdür. Sen dünyanın her
tarafında zatına elle dokunulan olduğun
için, Molla Said’in gözüne göründün.
Ey sultan! Nereye baksam göründün. Ki
büyük bir saltanatın varisi sensin.

IV
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Ne deñli söylesem va§fıñı ez-ber
Olursun yine andan ya¡nµ ber-ter
Ser-i fa«ri berâber âsumâne
126a ¢odu kim âsitâne §ıd…ile ser
Deriñde deyi †ab¡a √ükmü cârµ
Süleymân-ı zamândır ¡abd-i kem-ter
Sen olduñ şübhesiz insân-ı kâmil
¢amu esmâya sensin çünkü ma@har
Edersin âb-ı ma√≥ı …ana ta√vµl
Ne …udretli velµ Allâhü ekber
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ387

Vasıflarını ne kadar zihinde tutup söylesem, yine ondan daha üstün olursun.
Gökyüzü başındaki Bektaşî kavuğu ile
birlikte, doğrulukla eşiğine baş koydu.
Daha değersiz kullar, kapında diye,
yaradılışa hükmü geçen zamanın Süleyman’ıdır. Şüphesiz sen olgun insan
oldun. Çünkü bütün isimlere sahip olan
sensin. Halis suyu kana dönüştürürsün.
Allahu Ekber! Ne kudretli veli... Ey sultan! Nereye baksam göründün. Ki büyük bir saltanatın varisi sensin.

V
Cihânıñ √â§ılı görür gözü sen
Ki gördüñ ◊a……’ıla her bir yüzü sen
‰arµ…at pµrleriniñ √üccetiyseñ
◊a…âyı… içre «atm etdiñ sözü sen
Deriñde …alsa sâ™ir sâlik-i râh
¡Aceb midir sülûkuñ merkezi sen
Melâ≠ ü melce™-i dermân-de olduñ
Bıra…ma deşt-i √ayretde bizi sen
Hezâr[ân] cürm ü ¡i§yânımla geldim
¢abûl eyle Nihânµ ¡âcizi sen
Göründüñ …ancaru ba…sam emµrâ
Ki sensin vâri&-i mülken kebµrâ388
385
386
387
388

Bkz. İktibaslar, nu: 8.
Bkz. İktibaslar, nu: 23.
Bkz. İktibaslar, nu: 23.
Bkz. İktibaslar, nu: 23.

Sözün kısası, cihanın gören gözü sensin ki sen Allah ile her bir yüzü gördün. Tarikat pirlerinin hüccetiysen,
hakikatler içinde sen sözü bitirdin.
Öteki yolun salikleri sen sülukun merkezinin kapısında kalsa, şaşılır mı?
Çaresizlerin iltica ve sığınma yeri oldun. Sen bizi hayret çölünde bırakma.
Binlerce günah ve isyanımla geldim.
Sen aciz Nihânî’yi kabul eyle. Ey sultan! Nereye baksam göründün. Ki büyük bir saltanatın varisi sensin.
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Görüp Mollâ Sa¡µdü’d-dµn bu √âli
Bıra…dı ism ü resmi …µl ü …âli
4450 Dedi pµrim …abûl eyle …alayım
Deriñde …o beni dervµş olayım

126b

Molla Sadeddin bu hali görüp,
isim ve resmi, dedikoduyu bıraktı.
Pirim, kabul et kalayım; bırak senin kapında derviş olayım, dedi.

¢abûl etdi erenler «oş gördü
Terâş eylediler anı buyurdu

Kabul etti, erenler hoş gördü. Emretti, onu tıraş ettiler.

Erenler kisvesine girdi «ˇâce
¢amu ra«tını bâde verdi «ˇâce

Hoca, erenlerin elbisesine girdi;
bütün eşya ve gereçlerini yele verdi.

O şâkirdler bu √âli etdi rü™yet
Olardan ba¡≥ıları …ıldı bµ¡at

O talebeler bu durumu gördü. Onlardan bazıları biat etti.

Velµ ço…ları gitdi aldı destur
Ki mu≥mir gâhi bâriz gâhi mestûr

Ancak çoğu gizli, bazen açık, bazen saklı izin alıp gitti.

4455 Sa¡µdü’d-dµn çü dervµş oldu «oş-√âl
Erenler «idmetin etdi nice sâl

Sadeddin geçimi yerinde bir derviş olduğu için, nice yıl erenlerin
hizmetini yaptı.

¡Ubûdiyyet ma…âmı «oş ma…âmdır
‰olu süfre §ılâ-yı «â§§ ü ¡âmdır

Aşırı bağlılık makamı hoş makamdır. Dolu sofra herkesin sılasıdır.

¡Ubûdiyyetle âdem oldu kâmil
Emânât-ı »udâµ ya¡nµ √âmil

İnsan ubudiyetle olgunlaştı, yani
Allah’ın emanetlerine sahip oldu.

¡İbâdetden ¡Azâzil oldu ser-keş
Bilirsin n’oldu encâmı müşevveş

Şeytan ibadette başkaldırdı. Sonunun nasıl karışık olduğunu bilirsin.

»udâ’yâ ¡avniñi terfµ… eyle
Bize her √âlde tevfµ… eyle

Ey Allah’ım! Yardımını yanımıza
arkadaş eyle; bize her durumda
hidayete eriştir.

4460 Nitekim buldu …ı§§a «atm-i tâmı
~alâtile na§µb et i«titâmı

Nitekim hikâye sona erdi. Dua ile
sona ermeyi nasip et.

Seng Endâ«ten-i Mollâ Sa¡µdü’d-dµn Be-Ser-i Mübârek-i
◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
(Molla Sadeddin’in Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Mübarek Başına Taş Atması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey dil söyle bir tâze rivâyet
Sa¡µdü’d-dµn nece …ıldı πavâyet

Ey gönül! Gel, yeni bir rivayet söyle.
Sadeddin, nasıl doğru yoldan saptı?

O dem Mollâ Sa¡µd …almış idi bil
‰uruşdu «idmete ol on sekiz yıl

O zaman Molla Said’in kaldığını
bil. O on sekiz yıl hizmette uğraştı.
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Oturur idi bir gün ey nikû-kâr
¢ariyye mescidi öñünde «ünkâr

Ey iyi işler yapan! Bir gün hünkâr
köy camisinin önünde oturuyordu.

‰ururdu yalıñız yo… idi yârân
Hevâ açıldı olmuş idi bârân

Yalnız dururdu, dostları yoktu.
Yağmur yağmıştı, hava açıldı.

4465 Sa¡µd’i gördü ol erler çerâπı
Dedi †âm üzre var gezdir yuvaπi

O erlerin kandili Said’i gördü.
Damın üstüne çık yuvağı (loğ taşı)
gezdir, dedi.

O dem Mollâ Sa¡µd çün çı…dı †ama
Erişdi vesvese ol …alb-i «âma

Molla Said o zaman dama çıktığında, o olgunlaşmamış kalbe şüphe
düştü.

Dedi «idmetdeyim bunca zamândır
Bu resme geçdi a√vâlim yamandır

Bunca zamandır hizmetteyim; bu
şekilde geçti halim fenadır, dedi.

Ezel olmuş idim meşhur-ı âfâ…
Hevâ nâriyle √ayfâ …ıldım i√râ…

Önceden dünyada şöhret sahibi olmuştum. Yazık! Arzu ateşiyle ateşe
verdim.

Ne oldu neşr olunan ¡ilm ü tedrµs
Ki etmişdim nice †ullâbı ta…dµs

Yayılmış olan ilim ve ders vermeye ne oldu? Ki nice öğrenciyi kutsamıştım.
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4470 ¢amusu hep bu dervµşiñ belâsı
Bu †aşı atayım bârµ n’olası

Bütün hepsi bu dervişin belası...
Hiç değilse bu taşı atayım ne olacak?

Helâk edip bulam a«ir «alâ§ı
Rehâ edem yüzünden ¡âm ü «â§§ı

Yok edip sonunda kurtuluşu bulayım. Yüzünden herkesi kurtarayım.

Bu vesvese i√â†a …ıldı …albin
Hebâya verdi bunca sâl-i celbin

Bu vesvese onun kalbini kuşattı.
Çektiği bunca yılı boş yere harcadı.

O dem varmış idi «ünkâr «ˇâce
Bıra…dı †aşı serr-i bu türâba

Hünkâr o zaman varmıştı. Hoca
taşı, bu toprağın üstüne bıraktı.

Velâyetle bu √âlµ …ıldı ma¡lûm
Siper …ıldı elini pµr-i ma≥lûm

Velayetle bu durumu anladı. Mazlum pir elini siper yaptı.

127a 4475 Mübârek barmaπı †aşa yer etdi
‰utup †aşı o dem yabana atdı

Mübarek parmağı taşta yer yaptı.
Taşı tutup o zaman uzak yere attı.

Sa¡µd’iñ …almadı artı… …arârı
İnip †amdan hemân etdi firârı

Said’in artık kararı kalmadı, damdan inip hemen firar etti.
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Bu fi¡le oldu πâyetde peşµmân
Bu √âlet eyledi göñlün perµşân

Bu yaptığına çok pişman oldu. Bu
durum gönlünü perişan etti.

¢ızılırmaπ kenârına erişdi
Ki tâbı …almadı bayıldı düşdü

Kızılırmak kenarına erişti ki gücü
kalmadı bayıldı düştü.

Dedi bu deñli görmüşdüm velâyet
Nedir göñlümde inkârım nihâyet

Bu kadar çok velayet gördüm, sonuçta gönlümdeki inkâr nedir? Dedi.

4480 Bu inkârım beni etmez çü ı§lâ√
Bu fi¡lim …ande olsam …ılmaz iflâ√

Bu inkârım beni ıslah etmediği
için, bu yaptığım nerde olsam beni
iflah etmez.

Yine andan oñulur işbu yâre
Yine andan olur bu derde çâre

İşte bu yara yine ondan iyileşir.
Yine bu derde çare ondan olur.

Bu derde andan istimdâd edilir
‰abµbi terk edip …ande gidilir

Bu dert için ondan istimdat edilir.
Doktoru terk edip nereye gidilir.

Ayâπda †urdu …arşı sûy-i pµre
Ederdi tevbe bu cürm-i kebµre

Pirin yanına karşı ayakta durdu.
Bu büyük suça tövbe ederdi.

Temâdµ eyledi …ırk gün bu √âlet
Gözü pür-yâş ü …albi pür-melâlet

Gözü yaşla dolu ve kalbi üzüntü
ile dolu olarak bu hali kırk gün
devam ettirdi.

4485 Gözüne girmedi hµç «ˇâb a§lâ
Ki ≠ikri pµr idi fa§len fe-fa§lâ

Asla gözüne hiç uyku girmedi. Ki
sürekli zikri pir idi.

Nihâyet buldu çünkim erba¡µni
Olur anıñ »udâ ¡avni mu¡µni

Onun kırkı son bulduğu için,
Allah’ın yardımı onun yardımcısı
olur.

Görür gelmekde bir…aç reh-revâni
Oları bekledi «ˇâce zamânµ

Birkaç yolcunun gelmekte olduğunu görür. Hoca onları bir zaman
bekledi.

Selâm verdi ya…µn geldikde câyi
Sa¡µd anlara …ıldı ilticâyı

Yerinin yakınına geldiklerinde selam verdi. Said onlara sığındı.

Dedi Mollâ baña ma¡lûm ediñ siz
»udâ’nıñ ¡aş…ına …ande gidersiz

Molla, bana siz söyleyin, Allah
aşkına nereye gidiyorsunuz, dedi.

4490 Dediler ¢araöyük’den yañaya
Gideriz …alma ey dervµş †anaya
Dedi Mollâ ediñ baña mürüvvet
Ki mecbûr olmuşum etmeğe cür™et

Karaöyük’ten yana gideriz. Ey
derviş hayrette kalma, dediler.
Molla bana cömertlik yapın ki cüret etmeye mecbur olmuşum, dedi.
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~a…alım baπla merkeb …uyruπuna
»ilâf etdim çü şey«im buyruπuna

Sakalımı eşeğin kuyruğuna bağla. Çünkü şeyhimin buyruğuna zıt
gittim.

Götürüñ şöyle sürüne sürüne
Beni teslµm ediñ «âk-i derine

Şöyle sürüne sürüne götürün. Beni
eşiğinin toprağına teslim edin.

¢abûl ediñ »udâ için sözümü
¢oyup aπlatmayıñ bunda gözümü

Allah için sözümü kabul edin. Burada bırakıp gözümü ağlatmayın.

4495 Ta¡accüb etdi yolcular bu √âle
Açışıp verdiler biraz nevâle
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Yolcular bu duruma hayret etti.
Acı duyup biraz azık verdiler.

~a…alın baπlayıp merkeb dümine
Tesellµ …ıldılar anıñ πamına

Eşeğin kuyruğuna sakalını bağlayıp, onu kederi için teselli ettiler.

Bu √âliyle ererler çünkü kûya
Görenler geldiler cümle o sûya

Bu şekilde köye geldikleri için,
görenlerin hepsi o tarafa geldiler.

Gerek dervµş «alµfe gördü a«yâr
Ederler ~arı İsmâ¡µl’e a«bâr

Gerek derviş gerekse de halifelerin
hayırlı olanları gördü. Sarı İsmail’e
haber verdiler.

Bu √âlde gördü İsmâ¡µl anı
Açışdı √âline güyendi cânı

İsmail onu bu halde gördü. Haline
için için acıdı, canı kül oldu.

4500 Dedi bu iş ne idi oldu senden
Ne gördüñ söyle sen πayrı hasenden

Senden olan bu iş neydi? Güzellikten başka ne gördün? Söyle, dedi.

Derûnundan eder Mollâ o dem âh
Dedi yo…dur baña πayrı meded-gâh

Molla o zaman içinden ah eder.
Bana başka yardım yeri yoktur, dedi.

Bilirem yo… …abulü bu revµşiñ
Meded bir çaresine ba… bu işin

Bilirim bu gidişin kabulü yok. Yardım et! Bu işin bir çaresine bak.

Dedi var yat ¢ızıl »alvet öñünde
Çı…ıca… √a≥ret andan dön soñunda

Git Kızıl Halvet önünde yat; hazret sonunda oradan çıkacak, dedi.

Seni görüp bizim Sa¡µd mi derse
¢abûl eder bu söz eyle ederse

Seni görüp bizim Said mi derse,
bu sözü böyle söylerse kabul eder.

4505 O dem şâyân olursun bil …abûle
Murâdıñ geldi düş pâye √u§ûle

O zaman kabule layık olursun bil.
Kısacası dilediğin geldi ayağına
düş.

Sa¡µdü’d-dµn gece çün o câda
¢alır tâ-be-se√er bâb-ı ricâda

Sadeddin o yerde gece sehere kadar istek kapısında kalır.
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Se√er va…ti erenler †aşra çı…dı
Yatar …apıda bir kes gördü ba…dı

Seher vakti erenler dışarı çıktı. Baktı, kapıda birinin yattığını gördü.

Dedi İsmâ¡µl’e bu ne kişidir
Ki gece va…ti bunda ne işidir

İsmail’e, bu kimdir ki gece vakti
ne işi var, dedi.

Dedi …uluñ Sa¡µd’dir bu yatan kes
Olasın tâ aña bu dem meded-res

Bu yatan kişi kulun Said’dir; şimdi onun imdadına yetişesin, dedi.

4510 Dedi bizim Sa¡µd mi ilügüm bu
Dedi beli erenlerim budur û
Çü †aşraya çı…ınca √a≥ret-i pµr
Sa¡µd’i etdi İsmâ¡µl tebşµr

Sultanım! Bu bizim Said mi? Dedi.
Evet, erenlerim bu o, dedi.
Pir hazretleri dışarı çıkınca, İsmail Said’e müjdeyi verdi.

Yeter …ardaş gözüñden dökme nem sen Kardaş! Sen gözünden yaş dökme,
¢abûl etdi erenler çekme πam sen
yeter. Erenler kabul etti, sen gam
çekme.
128a

Çü geçdi gece erdiler §abâ√a
Pür oldu nûr-ı «ûrşµdile §â√a

Gece geçip sabah erdiklerinde güneş ışığı ile avlu dolu oldu.

Oturdu pµr çün seccâdesinde
»alµfe sâ™iri pµş ü pesinde

Pir seccadesine oturduğu için, halife ve ötekiler önünde ve arkasında…

4515 Gelip †urdu Sa¡µdü’d-dµn …apıda
Erenler …arşısında ol †apuda

Sadeddin gelip kapıda erenler
karşısında o ibadette durdu.

¡Uyûn-ı ra√meti oldu aña †uş
O dem himmet deñizi eyledi cûş

Rahmetinin kaynağı ona tesadüf
etti. O zaman himmet denizi coştu.

Dedi bir erba¡µn etdiñ …arada
~u içre et se bâr eriş murâda

Karada bir erbain çıkardın; su içinde de üç defa yap muradına eriş,
dedi.

Buyurdu geldi bir †aşt oldu √â≥ır
~u …oyup oldular hep aña nâ@ır

Emretti bir leğen hazır olup geldi.
Su koyup herkes ona baktı.

Buyurdu girdi ol †aşt içre mollâ
¢amu a¡≥âsını §u aldı illâ

Emretti, molla o leğen içine girdi. Bütün organlarını su kapladı.
Yalnız…

4520 ¢apadılar anıñ aπzın tamâmı
Aña eylediler ma«§û§ ma…âmı
Çü …ır… gün †urdu anda bâ-firâπı
Götürüp aldılar andan …apaπı

Onun ağzını tamamen kapattılar.
Ona özel bir yer yaptılar.
Bırakıp durmadan orada kırk gün
durduğu için, götürüp kapağı ondan aldılar.
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~u içre görmedi biri Sa¡µd’i
Ki olmuş idi cismi nâ-bedµdµ

Cismi görünmez olan Said’i kimse
su içinde görmedi.

¢apaπın urdu yine √a≥ret-i pµr
¢oyup ol câye …ır… gün oldu te™«µr

Pir hazretleri yine kapağını kapattı. O yere koyup kırk gün erteledi.

Çü …ır…ıncı günüñ a«şâm namâzın
Edâ eylediler ◊a……’a niyâzın

Kırkıncı günün akşam namazı için
Allah’a dua eylediler.

4525 Getirdiler yine meydâna anı
Görürler †ıfl-ı nev-res nâ-gehânµ
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Derûn-ı †aşt aña ra√m idi gûyâ
Ki görünmezdi anda aña dünyâ

Sanki orada ona dünyanın görünmediği leğenin içi ona rahimdi.

Kemâle ermemişdir gördü yine
¢apaπın √a≥ret anıñ urdu yine

Yine olgunluğa ermediğini gördü.
Hazret onun kapağını tekrar kapattı.

Yine bir erba¡µn anda çı…ardı
Getirdiler …amu aña ba…ardı

Yine orada bir erbain çıkardı. Getirdiler, hepsi ona bakardı.

¢apaπın aldılar bâ-emr-i ¡âlµ
Görürler anı kim bulmuş kemâli

Ulu emriyle kapağını aldılar. Onun
olgunluğu bulduğunu görürler.

4530 Yine §aç ü §a…alı mi&l-i sâbı…
¢amu endâm ü a¡≥âsı mu†âbı…

128b

Onu yine meydana getirdiler. Ansızın yeni doğmuş bir çocuk görürler.

Yine saç ve sakalı eskisi gibi…
Bütün bedeni ve organları birbirine uygun…

Velµsiniñ yedinden ◊a… te¡âlâ
Ne √ikmet gösterir …uluna mevlâ

Allahü Teâlâ velisinin elinden…
Mevla kuluna ne hikmetler gösterir?

Buyurdu geldi mollâ bâ-sa¡âdet
Giyirdiler ne ise fa…re ¡âdet

Emretti, molla mutlulukla geldi.
Fakr töreni için adet ne ise giydirdiler.

İki kez †oπdu çün mollâ anadan
Bu idi çünkü ma…§ad bu fenâdan

Molla anadan iki kez doğmuş gibi
oldu. Çünkü bu gelip geçici olmaktan maksat buydu.

¢amuya ◊a… na§µb ede bu √âli
Bize göstermeye â«ir melâli

Allah herkese bu hali nasip etsin.
Bize en sondaki sıkıntıyı göstermesin.

4535 Bizim etdiğimize …alma yâ Rab
¡A†â vü maπfiretdir çün işiñ hep

Ya Rabbi! Bizim ettiğimize kalma;
çünkü senin işin hep affetme ve
bağışlamadır.
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Lisân-ı …alb indi mürde oldu
»azân erdi bu ar≥ pejmürde oldu

Kalbin dili indi öldü. Sonbahar
erdi, bu dünya perişan oldu.

Dem-i fey≥iñ ede hem anı gûyâ
Bahâr-ı ra√metiñ hem bunu i√yâ

Hem feyzinin nefesi onu söyleyen
kılsın, hem de rahmetinin baharı
buna hayat versin.

Veliyy-i …u†b-ı ¡âlem √ürmetine
Düşürme bizi nefsiñ kürbetine

Âlemin ulu velisinin hürmeti için,
bizi nefsin tasasına düşürme.

Çü etdiñ aña ta…lµd ü teme&&ül
Ederiz saña anıñla tevessül

Ona biçim kazandırıp benzetmeye
çalıştığın için, sana onunla başvururuz.

İstimdâd Ez-Cenâb-ı Pµr-i Dest-Gµr ¢uddise Sırruhû
(Elden Tutan Pir Hazretleri’nden (k.s.) Yardım İsteme)
Mütekerrir Müseddes 3
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün
I
1 Meded ey @ulmet-i Rûm’ı gelip tenvµr eden »ünkâr
Ser-â-pâ bu †arµ…at mülkünü tes«µr eden »ünkâr
2 ◊adµd olmuş …ulûbu himmeti iksµr eden »ünkâr
Meded ey nu†…u †aşa †opraπa te™sµr eden »ünkâr
3 Meded «âk-i Sa¡µd’i sa¡dile ta«mµr eden »ünkâr
Meded niçe «arâbe dilleri ta¡mµr eden »ünkâr

Ey Rum’un karanlığını
gelip aydınlatan; Baştan
ayağa bu tarikat ülkesini
fetheden; Öfkeli gönüllere himmetini iksir eden;
ey nutku taşa toprağa tesir eden; Said’in toprağını bahtiyarlıkla yoğuran;
Nice yıkık gönülleri tamir
eden hünkâr! Yardım et.

II
1 Dil-i târµkimizden ref¡ …ıl bu @ulmeti pµrim
Edersin çünkü her dermân-deye sen şef…ati pµrim
2 Der-i √âcet-revâña uma geldik himmeti pµrim
Bizi ma√rûm …ılma cedd-i pâkiñ √ürmeti pµrim
3 Meded «âk-i Sa¡µd’i sa¡dile ta«mµr eden »ünkâr
Meded niçe «arâbe dilleri ta¡mµr eden »ünkâr

Pirim! Karanlık gönlümüzden bu karanlığı yok
et. Çünkü sen her zavallıya şefkat edersin. Pirim!
İhtiyacı gideren kapına
himmeti umarak geldik.
Temiz soyunun hürmeti
için bizim yoksun bırakma. Said’in toprağını bahtiyarlıkla yoğuran; Nice
yıkık gönülleri tamir eden
hünkâr! Yardım et.
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III
Medet! Mananın yüzünden daha ne kadar böyle
uzak kalacağız? Efen2 Egerçi …âbiliyyetden seniñ i√sânıña dûruz
Süleymân’ım sezâ-yı mer√amet …ıl biz de bir mûruz dim! Nurunla kurtar, biz
ışığının talibiyiz. Her ne
3 Meded «âk-i Sa¡µd’i sa¡dile ta«mµr eden »ünkâr
kadar senin ihsanın için
Meded niçe «arâbe dilleri ta¡mµr eden »ünkâr
yetenekten uzak olsak da,
Süleyman’ım! Merhamete layık yap, biz de bir karıncayız. Said’in toprağını bahtiyarlıkla yoğuran;
Nice yıkık gönülleri tamir
eden hünkâr! Yardım et.

1 Meded dµdâr-ı ma¡nâdan nice bir böyle mehcûruz
Rehâ-yâb et efendim nûrıñ ile †âlib-i nûruz

IV
1 Hevâdan †olu bu ba√r-i †abµ¡atda √abâb oldu…
¢urudu ¡ayn-i fey≥ hâmûn-ı tende bir serâb oldu…
129a
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2 ◊azân-ı nefs ile §oldu… töküldük çün türâb oldu…
¡İmâret mer√amet senden ser-â-pâ biz «arâb oldu…
3 Meded «âk-i Sa¡µd’i sa¡dile ta«mµr eden »ünkâr
Meded niçe «arâbe dilleri ta¡mµr eden »ünkâr

Arzu ile dolu bu yaradılış
denizinde hava kabarcığı
olduk. Feyiz pınarı kurudu, tenin büyük çölünde
bir serap olduk. Nefsin
sonbaharı ile solup döküldük, toprak gibi olduk.
Bayındırlık ve merhamet senden, biz baştan
ayağa perişan olduk.
Said’in toprağını bahtiyarlıkla yoğuran; Nice
yıkık gönülleri tamir eden
hünkâr! Yardım et.

V
1 ◊ayât et mürde göñlüm çünkü yenbû¡u dehânıñdır
Düşüş …alış kihânıñ n’ola bahşâyiş mihânıñdır
2 »a†â vü kem olur bizden kerem şâh-ı cihânıñdır
¢abûl et bir πarµbiñ der-be-der şaş…ın Nihân’ıñdır
3 Meded «âk-i Sa¡µd’i sa¡dile ta«mµr eden »ünkâr
Meded niçe «arâbe dilleri ta¡mµr eden »ünkâr

Ölmüş gönlüme hayat ver
çünkü kaynağı ağzındır.
Küçüklerin düşüş ve kalışı ne olacak, affetmek
büyüklerindir. Hata ve
kusur bizden olur, kerem
cihan şahınındır. Kabul
et, bir garip, serseri, şaşkın olan Nihânî’nindir.
Said’in toprağını bahtiyarlıkla yoğuran; Nice
yıkık gönülleri tamir eden
hünkâr! Yardım et.
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4540 ¢abûl etdi Sa¡µd’i’i çünkü «ünkâr
Erişdi menziline ol nikû-kâr

Hünkâr, Said’i kabul ettiği için,
o iyi işler yapan evine erişti.

¢abûl ede bizi de bu ricâmız
Bu derdir çünkü bâb-ı ilticâmız

Bizi de kabul etsin, dileğimiz
budur. Çünkü bizim sığınma kapımız bu kapıdır.

Bu zümreden bizi dûr etme Allâh
Hevâ-yı nefsle «or etme Allâh

Allah’ım! Bu topluluktan bizi
uzak etme; nefsin isteği ile bizi
değersiz kılma.

Çü …ıldıñ bizi sen bunda müsâfir
Te…â≥âmız görüp olma münâfir

Bizi sen burada misafir kıldığın
için, serzenişimizi görüp nefret
etme.

Seferde √âcetimizi …a≥â …ıl
Bizi sen ma@har-ı √ibb ü rı≥â …ıl

Seferde ihtiyaçlarımızı yerine
getir. Sen bizi yol arkadaşı ve
rızaya sahip kıl.

4545 Ebû’l-¢âsım Mu√ammed √a……ı yâ Rab
Va§µsiyle mü™eyyed √a……ı yâ Rab

Ey Allah’ım! Ebu’l-Kasım Muhammed hakkı; vasiyetiyle destek alma hakkı…

Bizi ba«ş et yoluna giden âlih
Bu ta…vâda bize eyle dilâ leh

Ey gönül! Bize Hak yoluna gitmeyi bağışla; bu takvada bizden
taraf ol.

Baπışla anıñ a§√âbına √â§ıl
Livâü’l-√amdine …ıl bizi vâ§ıl

Kısacası onun ashabına bağışla. Bizi onun Livaü’l-hamdine
bizi kavuştur.

Çü ≠ikriñle bulur …ı§§a tamâmı
Bula ≠ikriñle ¡ömrümüz «itâmı

Hikâyenin zikrinle tamamlanması gibi, ömrümüz senin zikrinle son bulsun.

Şefµ¡ et bize fa«r-ı kâ™inâtı
Ki far≥ etdiñ bize aña §alâtı

Bize ona salat etmeyi farz ettiğin kâinatın övüncünü (Hz. Muhammed) şefaatçi kıl.

4550 Ve §alla’l-lâhü bi’n-Nebiyyi A√med
Ve nâle’l-lâhü bi-fey≥i Mu√ammed

Peygamber Ahmed üzerine
salât olsun ve Allah Muhammedin feyzine ulaştırsın.
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Namâz Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ Bâ-Sa¡µdü’d-dµn
Der-Ka¡be-i Mua¡@@ama Nâle’llâhu Lenâ Ziyâretehâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sadeddin ile Kabe-i Muazzama’da Namaz Kılması
Allah Bizi Onların Ziyaretine Nail Etsin)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
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Velâyetden diğer evrâ… açıldı
Yine bu bezme ¡anberler §açıldı

Velayetten başka sayfalar açıldı.
Yine bu meclise güzel kokular saçıldı.

Bu vechile ederler anı √âkµ
Ki …ıldı ol ¡alµniñ na…d-ı pâki

Onu bu şekilde hikâye ederler ki o
ulunun mübarek nakdini kıldı.

¢aya Tekye’de bir gün √a≥ret-i pµr
Eder ol mev≥i¡i teşrµf ü tenvµr

Bir gün pir hazretleri, Kaya Tekke’sindeki yeri şereflendirir ve aydınlatır.

»alµfe dervµş ânda cem¡ olmuş
Cemâl-i pµr o cem¡e şem¡ olmuş

Halife ve dervişler orada toplanmış. Pirin güzel yüzü o meclise
mum olmuş.

4555 Bu yüz için …amu divâne idi
Hidâyet şem¡ine pervâne idi

Bu yüz için hepsi divane idi. Hidayet mumuna pervane idi.

Ederler idi nu†…-ı pâkini gûş
¢ılarlar idi gûş-ı câne mengûş

Mübarek sözlerini dinlerlerdi.
Can kulağına küpe ederlerdi.

Ederken a«≠-ı envârü’l-emânı
~alât-ı @uhruñ erişdi zamânı

Aman dilemenin nurlarını kabul
ederken, öğle namazının vakti erişti.

Görürler oldu anda pµr πâyib
Nedir bilmedi kimse bu πarâyib

Pirin oradan kaybolduğunu görürler. Kimse bu tuhaf şeylerin ne
olduğunu anlamadı.

Göründü yine hem ba¡de’z-zamânı
Ki teşrµf etdi evvelki mekânı

Bir süre sonra yine göründü ki önceki mekânı şereflendirdi.

4560 Dedi Mollâ Sa¡µd kendiye râzda
¡Aceb …ande idi va…t-i namâzda

Molla Said kendisine içinden, acaba namaz vaktinde nerede idi, dedi.

Velâyet ile pµr anıñ emµri
Sa¡µd’den etdi ma¡lûm bu ≥amµri

Onun sultanı olan pir velayet ile
Said’den bu içindekini öğrendi.

Güneş ermiş idi çün va…t-i ¡a§re
Buyurdu ol ki gelmez va§fı √a§re

Güneş ikindi vaktine ermediği
için, o vasıfları bir yere kapatılamayan buyurdu.
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O …odu …atına Mollâ Sa¡µd’i
Elin aldı ele şey«i mürµdi

O, Molla Said’i yanına koydu.
Şeyhi müridinin elini eline aldı.

Dedi …o pâyiñ üzre pâyiñi hem
Gözüñü ilügüm hem …apa bir dem

Sultanım ayağını da ayağımın üstüne koy; gözünü de bir an kapat dedi.

4565 ¢apadı aç dedi açdı gözünü
Derûn-ı Ka¡be’de gördü özünü
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Kapattı, aç dedi gözünü açtı. Kendini Kâbe’nin içinde gördü.

Cemâ¡at sünneti eylerler µfâ
Namâza †urdu hem ol nûr-ı e§fâ

Cemaat sünneti kılıyordu. O en saf
nur da namaza durdu.

‰aşı üstünde İsmâ¡µl Nebµ’niñ
Edâ™-yı sünnetin etti ebiniñ

İsmail Nebi’nin taşı üstünde, atalarının sünnetini yerine getirdi.

Olup …âmet edâ-yı far≥ …ıldı
»udâ’ya √âcetin «al… ¡ar≥ …ıldı

Kamet getirilince farzı kıldı. Halk
Allah’a ihtiyaçlarını arz etti.

Du¡âdan §oñra oldu nâ-bedµdi
O câda yalıñız …odu Sa¡µd’i

Duadan sonra görünmez oldu. O
yerde Said’i yalnız bıraktı.

4570 Sa¡µd çün …aldı ol dârü’l-emânda
Namâz erdi yine diğer zamânda

Said o emniyet mahallinde kaldığı
için, yine diğer vaktin namazı erdi.

Görür «ünkârı eylerken tefekkür
Olup dil-şâd …ıldı ço… teşekkür

Düşünceye dalmışken hünkârı görür. Mutlu olup çok şükretti.

Namâzdan §oñra ba…dı görmedi ol
‰uta tâ dâmenin el ermedi ol

Namazdan sonra baktı onu görmedi. Eteğini tutmak istedi ona el ermedi.

Çü …ır… gün …aldı ol bµ-irtiyâbµ
Görürdü her namâz va…ti cenâbı

O tereddütsüz kırk gün kaldığı için,
her namaz vakti cenabı görürdü.

Ederdi niyyet ammâ eremezdi
Namâzdan §oñra pµri göremezdi

Niyet ederdi ama eremezdi. Namazdan sonra piri göremezdi.

4575 Sa¡µd çün erba¡µni …ıldı itmâm
Tecellµ-i vi§âle erdi encâm

Said kırkı tamamladığı için, nihayette kavuşma tecellisine erdi.

Gelip «ünkârile bu dem görüşdü
Besµ şükr etdi dµdâre erişdi

Gelip o anda hünkâr ile görüştü.
Çok şükür etti, yüze erişti.

Teferu¡ etdi geldi âhe yine
Dedi götür beni dergâha yine

Dallanıp yine dosta geldi. Beni
tekrar dergâha götür dedi.

Yine emr etdi pµr evvelki resmi
¢aya Tekye’de buldu yine cismi

Pir yine daha önceki davranışı
emretti. Kendini Kaya Tekke’sinde
yine buldu.
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Yine anda oldu meclis ke’l-evvel
Sa¡µd’e etdiler de bµ-mü™evvel
4580 Dediler √a≥retile …ande gitdiñ
»aber ver bizlere anda ne etdiñ

Yine orada önceki gibi meclis oldu.
Said’e yorumlamadan söyle dediler.
Hazret ile nereye gittin; bize bilgi
ver orada ne yaptın, dediler.

Dedi Mollâ ne oldu biz gideli
Bu câda ya¡nµ sizi terk edeli

Molla biz gideli ne kadar oldu;
yani bu yerde sizi terk ettiğimizden beri, dedi.

Dediler oldu bir sâ¡at hemâne
Bize sırrını de »ı≥r-ı zamâne

Tam bir saat oldu; zamanın Hızır’ı
bize sırrını de, dediler.

Çü √âle vâ…ıf oldu …ıldı i¡lâm
Ne kim …ıldı o na…dı mµr-i İslâm

Duruma vakıf olduğu kadar İslam’ın
mirinin yaptığı her nakdi anlattı.

‰urur iken Sa¡µd’e geldi ce≠be
¡I†âş-ı …albi erdi mâ-yi ¡a≠be

Dururken Said’e cezbe hali geldi.
Susamış kalbi tatlı suya erdi.

4585 Bu na@mı söyledi ta…rµr …ıldı
O dem dervµşler ta√rµr …ıldı

Bu şiiri sözlü olarak söyledi. O
zaman dervişler yazdı.

Na@m 2389
1 Bir ün erişdi câne İsrâfµl urdu §ûru
Mürde idim dirildim şa…… oldu ten …ubûru
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Cana bir şöhret erişti, İsrafil
suru üfledi. Ölüydüm dirildim,
tenin çukurları yarıldı.

2 Meydân-ı √aşre girdim bu √abr-i nefsi dirdim Kıyamet meydanına girdim,
Cân ¡âlemine erdim gördüm cinân ü √ûrµ
bu nefsin çürümesini topladım. Can âlemine erdim, cennetler ve huriler gördüm.
3 Fe eynemâ tuvellû390 sırrına eren uşşâ…
Lübbe na@ar …ıldılar terk etdiler …uşûru

Nereye dönerseniz dönün sırrına eren âşıklar, kabuğu terk
edip içe baktılar.

4 Varlı…la etme †arlı… ◊a……’ıñ olur bu varlı…
Ver ◊a……’a eyle yârlı… ◊a……’ıla …ıl √u≥ûru

Varlık ile darlık etme, bu varlık
Allah’ındır. Hakka ver, dostluk
et; Hak ile huzuru yarat.

130b 5 Nâm Sa¡µd olmadan nâsûta ol gelmeden
Okumuşam bir âyet pµriñ yüzü su†ûru
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İsim Sa’îd olmadan, o insanlık âlemine gelmeden, pirin
yüzünün satırlarından bir ayet
okumuşum.

Müellif bu şiiri Molla Sadeddin’in (Said Emre) şiiri olarak vermektedir. Diğer velayetnamelerde de
yine aynı kişiye atfedilip farklı şekillerine rastlanılan bu şiir nefes örneği olarak verilmiştir. Burada ise
Gazel formunda,14’lü hece vezni ile yazılmış gibi görünmektedir.
Bkz. İktibaslar, nu: 24.
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Bu na@mı çün Sa¡µd ta…rµr …ıldı
~arı İsmâ¡µl ol dem †uru geldi

Bu şiiri Said sözlü olarak söylediği
zaman, Sarı İsmail geldi.

Dedi küstâ«lıπıma …alma şâhım
Bu sözde oldu vâ…i¡ iştibâhım

Sultanım küstahlığıma itibar etmeyin; bu sözde şüphem oldu, dedi.

Eder ki almadan ben işbu nâmı
O…urdum âyet-i nûr imâmµ

Ben bu adı almadan imam olarak
nur ayeti okurdum, dedi.

Eger §âdı… ise anıñ na…µli
Niçin …ıldı bu deñli …âl ü …ili

Eğer onun naklettiği şey doğruysa,
niçin bu kadar dedikodu yaptı?

4590 Dedi Mollâ eger olmaya §âdı…
Niçin oldum seniñle yâ muvâfı…

Molla, eğer gerçek olmasa, ey başarı
kazanan! Niçin seninle oldum, dedi.

O…udum âyetin geldim bu ile
O âyet idi şimdi geldi dile

Ayeti okudum bu memlekete geldim.
Şimdi dile gelen o ayet idi.

Bu cisme girdim anı πayb …ıldım
Aradım cism ü resmi ¡ayb …ıldım

Bu cisme girdim onu kaybettim. Cisim ve resmi aradım ayıp ettim.

Ol âyetden arardım ben ¡alâmet
Çü @âhir eyledim anı tamâmet

O ayetten ben işaret arardım. Onu
tamamen açık ettiğim için…

Bulunmaz cevher açmayınca kânı
Anınçün eylemişim µn ü ânı

Kaynağını açmayınca cevher bulunmaz. Onun için teferruatla uğraşmışım.

4595 Aradım buldum hem ben ol nişânı
Hem i@hâr eyledim ol ¡âli-şânı

Ben aradım hem o işareti buldum;
hem de o şan ve şerefi büyük olanı
açığa vurdum.

Sa¡µd İsmâ¡µl’i çün …ıldı te™mµn
Tebessüm buyurup pir etdi ta√sµn

Said İsmail’in endişesini giderdiği
için, pir tebessüm edip beğendi.

Sa¡µd’iñ gün gün efzûn oldu ≠ev…i
Kemâl-i i≠diyâdı buldu şev…i

Said’in günden güne hazzı arttı. Artan olgunluğu neşeyi buldu.

ªuhûr etdi niçe türlü √a…âyı…
Açıldı niçe esrâr-ı da…âyı…

Nice türlü hakikatler ortaya çıktı. Nice
ince ve anlaşılması güç sırlar açıldı.

Anıñ tercemesidir hem Ma…âlât
Ki Farsµ idi ol ¡ayn-ı kemâlât

Makalat da onu tercümesidir. Bilgi
ve erdem bakımından olgunluk kaynağı olan o Farsça idi.

4600 Tamâm oldu bu yerde çünkü …ı§§a
~alât et A√med’e ref¡ ola πu§§a

Bu yerde hikâye tamamlandığı için,
Ahmed’e salat et, üzüntü ortadan
kalksın.

461

S E D AT K A R D A Ş

Der-Beyân-ı Te™lµf Kerden-i Şey« Necmü’d-dµn-i Kübrâ vü Endâ«ten
»alµfe-i Baπdâd An-râ Be-Şâ†
(Şeyh Necmeddin-i Kübra’nın Telif Etmesi ve Bağdat Halifesinin
Onu Büyük Nehre Atması Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün

131a
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Yine bir türlü …ı§§a yazdı «âme
Bu vechile o…undu çün bu nâme

Kalem yine bir türlü hikâye yazdı.
Bu mektup bu şekilde okunduğu
için…

Ki bir şey« var idi kim §â√ib-i ârâ
Denirdi nâmı Necmü’d-dµn-i Kübrâ

Ki mevki sahibi bir şeyh vardı. Adına Necmeddin-i Kübra denirdi.

Gerek ¡ilm-i nücûm ü ¡ilm-i @âhir
Ki her bir fende olmuş idi mâhir

Gerek astroloji ve gerek zahiri
ilimlerde ki her bir fende mahir
olmuştu.

Bu gûnâ eylediler anı ta¡rµf
Ra§addan bir risâle …ıldı tel™µf

Bu şekilde onu tarif ettiler. Gök cisimlerini gözleme üzerine (Rasat)
bir risale yazdı.

4605 Alıp şey« anı çün Baπdâd’a geldi
»alµfeye vere bu yâda geldi

Şeyh onu alıp Bağdat’a geldiğinde,
aklına bunu halifeye vermek geldi.

Çü ¡Abbâsiler eylerdi «ilâfet
◊u≥ûra geldi şey«-i pür-@arâfet

Abbasiler halifeliği sürdürdüğü
zaman, zariflikle dolu şeyh huzura
geldi.

Eder ta…dµm-i te™lµf kerdesini
Güşâde …ıldı fa≥lµ perdesini

Yazmış olduğu eserini taktim eder.
Fazilet perdesini açtı.

Meger Şâ†’ıñ kenârı idi ta«tı
»afµfü’l-¡a…l idi hem …albi sa«tµ

Meğer tahtı Şat nehrinin kenarındaydı. Hem aklı biraz kıt, hem de
kalbi katı idi.

Elinde her ne olur ise âba
Atardı eyledi hem bu kitâba

Elinde her ne olursa suya atardı.
Bu kitaba da yaptı.

4610 Dediler aña anda hep vezµri
Ki geldi saña şey«-i bµ-na@µri

Orada bütün vezirleri ona, sana
benzersiz bir şeyh geldi, dediler.

Saña bir ¡ilmi etmişdir hedâye
Sezâ mıdır ki sen verdiñ hebâye

Sana bir ilmi hediye etmiştir. Senin onu yok etmen uygun mudur?

Dedi gelir baña «oş §u §adâsı
N’ola bu «oşuñ ol olsun fedâsı

Bana suyun sesi güzel gelir. O bu
güzelliğe feda olsa ne olur? Dedi.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

131b

Erişdi şey«e çünkü işbu √âlet
Şikeste-«â†ır oldu pür-melâlet

Şeyhe işte b haller eriştiği için, kalbi kırılmış, üzüntü ile dolu oldu.

Göñülden etdi …a§d-ı inti…âmı
Olur pür-kµne çün …albi ma…âmı

Kalbinin makamı kinle dolduğu için,
Gönülden intikam almaya kastetti.

4615 Çı…ıp Baπdâd’dan tµz yola girdi
Gelip bir gün Tatâr-istân’a erdi

Bağdat’tan çıkıp hemen yola girdi. Bir gün gelip Tataristan’a erdi.

Çü Cengµz »ân idi ol ilde sul†ân
On oπlu var idi şü¡cân-ı devrân

O ülkede sultan Cengiz Han’dı. Zamanın yiğitleri olan on oğlu vardı.

Bularıñ ba…dı ol şey« †âli¡µne
Ki …uvvette kemâle bâliπine

O şeyh bunların talihine, güç ve
kuvvette en üst noktaya erişmiş
olana, baktı.

Biriniñ †âli¡in ol şey«-i ta…vâ
Görür ol birlerinden anı a…vâ

O takva sahibi şeyh, birisinin talihinin o diğerlerinden daha kuvvetli olduğunu görür.

Gelû »ân idi nâmı ol civânıñ
Bulup va…tini şey« Cengµz »ân’ıñ

O delikanlının adı Gelu Han idi.
Şeyh Cengiz Han’ın vaktini bulup…

4620 Dedi çend gün ta√ammül …ıl firâ…a
Ki gönder oπluñu ar≥-ı ¡Irâ…’a

Birkaç gün ayrılığa tahammül edip,
oğlunu Irak ülkesine gönder, dedi.

Gelû’nıñ †âli¡µ a…vâ digerden
ªafer-yâb olısar gitdiği yerden

Gelu’nun talihi diğerlerinden daha
kuvvetli. Gittiği yerde zafer kazanacaktır.

Alır bµ-şübhe bil Baπdâd’ı bu ≠ât
Dedi Cengµz nedir bu …avle i&bât

Şüphesiz bu kimse Bağdat’ı alır, bil.
Cengiz bu sözün ispatı nedir, dedi.

Ne bildiñ †âli¡in a…vâ Gelû’nuñ
Mu@affer olduπun yâ bu πulüvnüñ

Gelu’nun talihinin kuvvetli olduğunu ve bu saldırının zaferle sonuçlanacağını, nerden bildin?

Dedi şey« eyleme †a¡n ü rücûmu
Ki ben «ûb bilirem ¡ilm-i nücûmu

Şeyh, ayıplayıp taşlama ki ben
astroloji bilimini iyi bilirim, dedi.

4625 Sözüm ta§dµ… edem ki filân şeb
‰utulur ay görür ma«lû…lar hep
Dedi Cengµz bu iş olur ise ger
Düzem bu oπluma bir ulu leşker

Sözümü tasdik edeyim ki filan gece
Ay tutulacak, bütün yaratılmışlar
görür.
Cengiz, eğer bu iş olursa; bu oğluma büyük bir ordu hazırlarım, dedi.

463

S E D AT K A R D A Ş

Seniñle edeyim irsâl bârµ
Ki tes«µr eyleyesiz ol diyârı

Hiç değilse seninle göndereyim ki
o diyarı fethedesiniz.

Erişdi şey«iñ ol ta«§µ§ leylµ
¢amer †utulmaπa eyledi meyli

Şeyhin söz ettiği o gece erişti. Ay
tutulmaya meyletti.

O dem Cengµz »ân varmışdı «ˇâba
‰utuldu ay göründü şey« ü şâbba

O zaman Cengiz Han uyumaya
gitmişti. Ay tutuldu, ihtiyar ve genç
herkese göründü.

4630 Görür şey« «âna olmaz çünkü varma…
Hemân tedbµrini etdi uyarmak
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Şeyh hana ulaşamayacağını gördüğü için, hemen uyandırmanın
tedbirini buldu.

Dedi şeyh anda olan ¡am u «â§§a
Dilerseñiz eger çâre «ulâ§a

Şeyh orda olan herkese, sözün kısası eğer çare isterseniz, dedi.

Çı…ıp †am üstüne ¡avret ü oπlan
Gerekdir döğeler †aşt ile …azπan

Avrat ve oğlanların dam üstüne çıkıp, leğen ile kazan çalmaları (vurmaları) gerekir.

∏ırµv ü izdi√âm olsun kemâ-hµ
Ola kim edeler ta«lµ§-i mâhı

Olduğu gibi feryat ve izdiham olsun. Belki ayı kurtarırlar.

Ahâlµ eyledi bu fi¡li yek-bâr
Bu …avπâdan o dem «ân oldu bµdâr

Ahali bu eylemi tek seferde yaptı. O
zaman han bu kargaşadan uyandı.

4635 Su™âl etdi bu ef¡âli nedµme
Dediler e&er-i √ükm-i …adµme

Bu hareketleri nedimlerine sordu.
Eski hükümlerin eseridir, dediler.

Ki bir √âlet erişdi şimdi mâha
Ta√avvül etdi envârı siyaha

Ki şimdi aya bir hal erişti. Işıkları
siyaha dönüştü.

Bu fi¡li dedi şey« ta«lµ§e çâre
Ahâlµ oldular mecbûr-ı kâra

Şeyh kurtarma çaresi olarak bu
hareketi söyledi. Ahali işe mecbur
oldular.

Çü Cengµz »ân işitdi mâ-cerâyı
Pesend etdi o şey«-i nµk-râyi

Cengiz Han olayı işittiğinde o iyi
düşünceli şeyhi takdir etti.

Dedi zµ-ilm-i √ikmet zµ-fe≥â™yil
»udâ bu şa«§ı etmiş ya¡nµ nâ™µl

Hikmet ilmine sahip fazilet sahibi,
yani Allah bu şahsı nail etmiş, dedi.

4640 Gerekdir …uşayım leşker Gelû’ya
Edem i¡zâm ü terfµ… bu uluya

Gelu’ya ordu kuşanmam gerekir. Bu
uluya arkadaş olarak göndereyim.

Görülmedi çü şey«iñ bunda ki≠bµ
Bu fi¡le …albimi celb etdi cezbµ

Şeyhin bunda yalanı görülmediği
için, bu eylemle cezbi gönlümü
kendi üzerine çekti.
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O dem emr etdi ceyşin de †utarı
Hemân cem¡ etdiler yüz biñ Tatâr’ı

O zaman askerin sayısını da emretti. Hemen yüz bin Tatar’ı topladılar.

Bu Cengµz »ân idi çün …avm-i tersâ
‰utarlardı …amusu dµn-i ¡µsâ

Bu Cengiz Han Hristiyan kavminden olduğu için, Hepsi İsa’nın dinine bağlıydı.

Bulara verdi bir ruhbân-ı mâhir
Dedi dµn mu…te≥âsın ede @âhir

Bunlara maharet sahibi bir keşiş
verdi. Dinin gereğini göstersin dedi.

4645 Dem-i sa¡d etdiler ¡azm-i beyâbân
Gelu Han, Şeyh Necmeddin ve
Gelû »ân Şey« Necmüd’-dµn ü ruhbân keşiş, uğurlu saydıkları zamanda
çöle doğru yola çıktılar.
Erişdiler ya…µn-i Baπdâd’a bir gün
»alµfeye dediler √âl diğer gün

Bir gün Bağdat’ın yakınına eriştiler. Diğer gün halifeye durumu
söylediler.

Ki geldi yüz biñ er ile Tatâr »ân
Cünûduñ cem¡ine tµz eyle fermân

Ki Tatar Han yüz bin eri ile geldi. Ordunun toplanmasına hemen
ferman eyle.

»afµfü’l-¡a…l idi çünkim «alµfe
Bu √âli etmedi çendân va@µfe

Halife aklı kıt olduğu için, bu durumu o kadar da görev bilmedi.

Tedârik eyledi nâ-çâr vezµri
»aber-dâr eyledi bâlâ vezµri

Çaresiz veziri sağladı. Yüce veziri
haberdar etti.

4650 Ne kim var ise cem¡ oldu cüyûşu
Çü bir gün iki ¡asker etdi cûşu

Ne kadar varsa askerler toplandı.
Bir gün iki asker coştuğu için…

Hücûm eylediler mânend-i dü şµr
Ururlar birbirine gürz ü şemşµr

İki aslan gibi hücum ettiler. Birbirlerine gürz ve kılıç vururlar.

Gelû’ya esdi pes nu§ret nesµmi
Olur maπlûb çün anıñ «a§ımı

Ondan sonra Gelu’ya yardım
rüzgârı esti. Onun düşmanı mağlup olur.

»alµfe ol hücûm içre †utuldu
Felek mât eyledi şâ√an ütüldü

Halife o hücum içinde tutuldu. Felek mat eyledi, şahlar yenildi.

Gelû »ân etdi ol ili musa««ir
¢omadı hµç bir mev…i¡ mu™a««ir

Gelu Han o ili zapt etti. Hiçbir
yeri geride bırakmadı.

4655 Bulur ¡Abbâsiyân çün in…irâ≥ı
Ezelden böyle √ükm etmişdi …â≥µ

Abbasilerin soyu tükendi. Allah
ezelden böyle hüküm vermişti.
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Sebeb erbâb-ı fa≥lı …ıldı ta√…µr
Velµ lâzım idi ta¡@µm ü tev…µr

Sebep fazilet erbabına hakaret etmesiydi. Ancak ululayıp saygı göstermesi gerekirdi.

Muπâyir oldu ef¡âli rı≥âya
Giriftâr oldu a«ir bu …a≥aya

Hareketleri rızaya aykırı oldu. Sonunda bu kazaya yakalandı.

Çü Necmü’d-dµn andan aldı dâdın
Gelû’dan buldu hem dünyâ murâdın

Necmeddin ondan adaletini aldığı
için, Gelu’dan da dünya muradını
buldu.

¡A†iye ba«ş olundu bµ-nihâye
Erişdi tâc-ı Necmü’d-dµn Sühâ’ya

Sınırsız hediyeler bağışlandı.
Necmeddin’in tacı Süha’ya erişti.

132b 4660 Çü Baπdâd leşkeri buldu hezµmet
Alıp destûr şey« …ıldı ¡azµmet

Bağdat askeri hezimete uğradığı
için, Şeyh izin alıp yola çıktı.

Gelû »ân ba¡de-≠â etdi bir endµş
Dedi her …ande olsam fet√dir iş

Gelu Han ondan sonra bir şey düşündü. Her nerde olsam işim fethetmektir, dedi.

Ki şey« bildirdi ol fa≥l-ı na¡µmµ
Ki …uvvetli yaradmış †âli¡µmi

Ki Allah’ın lütfu olan fazilet sahibi şeyh bildirdi ki talihimi kuvvetli
yaratılmış.

Müsa««ir edeyim hem Rûm diyârın
Mu†µ¡ vü râm edeyim şehr-yârın

Rum diyarını da zapt edeyim. Padişahını itaat ettireyim ve boyun
eğdireyim.

Müretteb eyleyip âlât-ı rezmµ
Yürütdü Rûm’a pes râyât-ı ¡azmi

Savaş aletlerini düzenleyip, sonra
Rum’a niyet bayraklarını yürüttü.

4665 Beriden ol velµler pµşvâsı
Ki Bektâş-ı Velµ göz rûşenâsı

Öte taraftan o velilerin önderi,
göz nuru Bektaş-ı Veli…

Oturur idi bir gün dostlarıyla
Ra√µ…-i câm-ı va√det mestleriyle

Bir gün dostlarıyla; Vahdet kadehindeki şarabın sarhoşlarıyla otururdu.

Kemer-beste mürµdân şâha …arşı
Çü §af düzmüşdü encüm mâha …arşı

Kuşak bağlamış müritler şaha karşı, ayın çevresindeki yıldızlar gibi
sıraya dizilmişti.

¢apıdan girdi ol dem merd-i râhµ
¡İmâme câme vü cümle siyâhµ

O zaman sarığı, elbisesi ve tamamı siyah olan bir yolcu adam içeri
girdi.

¢odu gül-bûyuna başın eliniñ
Cenâb-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’niñ

Hacı Bektaş-ı Veli’nin gül kokulu
eline başını koydu.
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4670 Erişdi urdı yüzün «âk-pâye
O nûr-ı zübde-i âl-i ¡abâya
Dedi «ünkâr nedir ilügüm ismiñ
¡Ayân et bize bu √âlette resmiñ

Hünkâr, sultanım ismin nedir; bu
halde bize suretini açıkla, dedi.

Dedi Cân ismi ile câne geldim
Demiñden mürde …albe câne geldim

Can ismi ile cana geldim; ölmüş
kalbe nefesinden can için geldim.

İşidip bu sözü ol nûr-ı ezher
O cânı himmetine …ıldı ma@har

O parlak nur bu sözü işitip, o canı
himmetine mazhar etti.

Buyurdu gel seriñden ver külâhı
Yerine «oş getir ¡ahd-i ileyhi

Gel başındaki külahı ver; yerine
ona yeminini hoş getir, buyurdu.

4675 Oturdu geldi Cân Baba edeble
Müşerref oldu ol pâk-i neseble
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O peygamberin ailesinin seçkin
nuruna erişti, yüzünü ayağının
toprağına sürdü.

Can Baba, edeple geldi oturdu. O
soyu temiz ile şereflendi.

Alır tâcın eline √a≥ret-i pµr
¢odu başına yine …ıldı tekbµr

Pir hazretleri eline tacını alır.
Yine tekbir getirip başına koydu.

Giydirdi perde ref¡ oldu gözünden
»aber-dâr oldu cisminden özünden

Giydirdi gözünden perde kalktı.
Cisminden özünden haberdar oldu.

Bu ar≥-ı tenden eyledi «urûcu
Semâ-yı câna …ıldı pes ¡urûcu

Bu ten ülkesinden dışarı çıkıp, ardından canın göğüne yükseldi.

Bu cismi varlıπını bâde verdi
Çü ismi Cân idi hem câne erdi

Bu cismi varlığını yele verdi. İsmi
Can olduğu için cana da erdi.

4680 Erip kµmyâya «âki cevher oldu
Le†âfet erdi müşg-i ¡abher oldu

Kimyaya ulaşıp toprağı cevher oldu.
Güzellik erdi, nergis kokusu oldu.

Kesip Deccâl’i mu√kem …ıldı ¡ahdi
ªuhûr etdi dilinde ya¡nµ Mehdµ

Deccalı bırakıp yemini sağlam
kıldı. Yani gönlünde Mehdi ortaya
çıktı.

Olurdu câmesi cümle siyeh-fâm
Dediler ¢ara ‰onlu Cân Baba nâm

Bütün elbiseleri siyah renkli olurdu. Adına Kara Donlu Can Baba
dediler.

Buyurdu √a≥ret-i pµr ilügüm gel
Gelû »ân Rûm’a gelmekde yolun al

Pir hazretleri, sultanım gel; Gelu
Han Rum’a gelmekte yolunu kes.

Mu√ammed dµnine ol girmedikçe
Aña yol verme yolu görmedikçe

O Muhammed dinine girmedikçe,
yolu görmedikçe, ona yol verme.
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4685 Egerçi ço… çerµsi cümle fersân
Mu¡µniñdir »udâ sen olma tersân
Çü Cân Baba alır er himmetini
Hemân …ıldı ¡azµmet niyyetini

Can Baba erin himmetini aldığı
için, hemen yola çıkmak istedi.

Olup deryâ-yı himmette πarµ…e
Vedâ¡ edip revân oldu †arµ…e

Himmet denizinde boğularak, veda
edip yola gitti.

Kemâ« Boπazı’na erdi Baba Cân
Çerµsin gördüğüm gelir Gelû »ân

Can Baba Kemah Boğazı’na erdi.
Gelu Han askerlerinin geldiğini
görür.

Yolun aldı oturdu bir …ayaya
Dedi râm oluñ emr-i evliyâya

Yoluna çıkıp bir kayaya oturdu.
Evliyanın emrine boyun eğin dedi.

4690 Mu√ammed Mu§†afâ’ya ediñ i…râr
Ve-illâ edemezsiz bundan imrâr
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Her ne kadar hepsi sansar olan
çok askeri varsa da, Allah senin
yardımcındır, sen korkma.

Muhammed Mustafa’yı inkâr etmeyerek açıkça söyleyin. Yoksa
buradan geçemezsiniz.

Gelû’ya etdiler bir kimse †urur
Delidir buncılayın lâf urur

Gelu’ya bir kimse duruyor; delidir
bunun gibi sözler söyler, dediler.

Gelû »ân emr edip …ondu çerµsi
Buyurdu anı getirdi birisi

Gelu Han emredip askerleri kondu. Buyurdu, birisi onu getirdi.

Çü geldi Cân Baba bµ-…ayd ü teşvµş
Gelû »ân etdi nedir söyle dervµş

Can Baba kayıtsız ve aldırmaz şekilde geldi. Gelu Han derviş, söyle nedir, dedi.

Buyurdu Cân Baba aña ki …ardaş
Beni gönderdi saña ◊âcµ Bektâş

Can Baba ona buyurdu ki, kardaş
beni sana Hacı Bektaş gönderdi.

4695 Ki yol vermem meger kim müslümân ol Müslüman ol, Muhammed yoluna
Mu√ammed yoluna gel bµ-gümân ol
gel şüphesiz ol. Yoksa yol vermem.
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Gelû »ân etdi bu mecnûn degildir
Dönüp ruhbâna dedi bunu bildir

Gelu Han bu deli değildir dedi.
Keşişe dönüp bunu anlat dedi.

Bu sözü §anma bir lâf ü güzâfı
Ki bunca leşkere ede «ilâfı

Bu sözü boş bir söz sanma ki bu
kadar askere karşı çıksın.

Sû™âl et añla «oş mâ-fµ-≥-@amµr
Velµ midir bunuñ ta√…µ… emµri

Soru sor, gönüldeki güzel şeyleri
anla. Bunun sultanı veli midir araştır.

Velµ ise egerçi fµ-l-√a…µ…a
Bizi yaπma eder bu bir da…µ…a

Eğer gerçekten veli ise, bizi bu bir
dakika yağmalar.
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4700 Te™emmül etdi ruhbân dedi «âna
Bu dervµşi çekelim imti√âna

Rahip etraflıca düşünüp hana, bu
dervişi imtihana çekelim, dedi.

Getirsinler buyur bir ulu …azπan
~u …oyup eylesinler nâr sûzân

Emret bir büyük kazan getirsinler.
Su koyup ateşi yaksınlar.

Bu dervµşi …oyalım hem derûne
Çı…arsa §aπ u sâlim ger birûne

Bu dervişi de içine koyalım. Eğer
sağ salim dışarı çıkarsa…

Velµdir bu kişi ta√kµk erdir
Elinde bu cihân zµr ü zeberdir

Bu kişi erliği araştırılıp doğrulanmış
velidir. Bu cihan, elinde alt üsttür.

¢abûl edip bu dµne olalım yâr
Ki ◊a……’a tâbi¡ olma… olmadı ¡âr

Kabul edip bu dine yar olalım. Ki
Hakk’a tabi olmak ayıp olmadı.

4705 Bu söz ma…bûl geldi ol obaya
Gelû »ân döndü dedi Cân Baba’ya

Bu söz o obaya makbul geldi. Gelu
Han, Can Baba’ya döndü dedi.

Bu √ükmü …ıldı dervµş işbu …â≥µ
Olur musun bu √âle söyle râ≥µ

Derviş! İşte bu kadı bu hükmü verdi. Bu hale razı olur musun, söyle.

Dedi Cân Baba olmaz bize düşvâr
Rumûz-ı evliyâdır bunda iş var

Can Baba, bize zor olmaz, dedi.
Evliya alametidir, bunda iş var.

Ne eylerse eder bizi yaradan
Çü ben varım verip çı…am aradan

Bizi ne eylerse yaradan eder. Ben,
verip oradan çıkmak için varım.

Gelir …azπan çünkim «ân buyurdu
~u …oyup bir mücessem âteş urdu

Han buyurduğu için kazan gelir.
Su koyup bir büyük bir ateş yaktı.

4710 Olundu girmeğe Baba’ya teklµf
Baba Cân geldi …ıldı anı teşrµf

Baba’ya girmesi teklif edildi. Can
Baba geldi onu şereflendirdi.

Edip yâd ism-i Ra√mân ü Ra√µm’i
O §uya girdi ol bµ-«avf ü bµmi

Rahman ve Rahim ismini anıp, o
korkusuz ve endişesiz o suya girdi.

Bu cânibden erenler pâdişâhı
Çü bir beyda…la mât etdi o şâhı

Bu taraftan erenler padişahı, bir
piyade gibi o şahı mat etti.

O gün idi ki pµr …ılmışdı işrâ…
Olur idi o …azπan zµri i√râ…

Pirin etrafı aydınlattığı o günde, o
kazanın altı ateşe verilirdi.

Namâzdan §oñra √a≥ret nu†…a geldi
Buyurdu mûy-i ser serde çü πaldı

Namazdan sonra hazret dile geldi.
Baştaki kıllar başta kaldığı için,
buyurdu.

4715 Bu işi etdi İsmâ¡µl’e ta¡lµ…
Ki re™s-i pâkini ol ede ta√lµ…

Bu işi İsmail’e erteletti ki o mübarek başını tıraş etsin.
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Alıp İsmâ¡µl’i çün √a≥retine
Aşaπı geldiler Öyük …atına

İsmail’i hazretine alıp, aşağı,
Öyük karşısına geldiler.

Erenler çün terâş eyle demişdi
Biraz §u ~arı İsmâ¡µl …omuşdu

Erenler tıraş et dediği için, Sarı
İsmail biraz su koymuştu.

Erişdi dâder İdrµs o demde
Selâm verdi gelip †urdu …ademde

O anda erkek kardeşi İdris erişti.
Selam verdi, gelip ayakta durdu.

Otur dedi aña pµr-i cenâbı
Oturam der iken dökdü ol âbı

Saygıdeğer pir ona otur dedi.
Oturayım derken o suyu döktü.

4720 Diledi §u bula çekdi «acâlet
Dedi πam çekme ol ba√r-ı velâyet
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Su bulmak istedi utandı. O velayet
denizi gam çekme dedi.

Bu câda veriser perverd-igârım
Deyip »ı≥r etdi dedi A…pınar’ım

Rızık veren Allah’ım bu yerde verecektir, deyip Akpınar’ımı Hızır
yaptı, dedi.

Bu nu†…u eyledi √a≥ret se bârı
Üçüncüde hemân §u oldu cârµ

Hazret bu sözü üç kez tekrarladı.
Üçüncüde hemen su aktı.

Buyurdu pµr bir mâni¡ ola mı
Ki evvelde işitmediñ kelâmı

Pir, bir engel mi vardı da ilkinde
sözümü işitmedin, buyurdu.

O dem §udan erişdi bu §adâ kim
Bilir √âlimi «ünkârım »udâ kim

O zaman sudan bu ses erişti.
Hünkârım, Allah halimi bilir.

4725 Nişâbûr’da idim olunca fermân
Mu†µ¡im çünkü fermânıña her ân

Ferman olduğunda Nişabur’da
idim. Her zaman fermanına itaat
ettiğim için…

Yüz urdum gelmeğe evvelde mâ™il
Velµkin Erciyes olmuşdur √â™il

Önceden gelmeğe meyledip yüz
sürdüm. Ancak Erciyes engel oldu.

Yedi kere bu †aπı ben †olaşdım
Sekizde √amd olsun ki ulaşdım

Ben bu dağı yedi kere dolaştım.
Hamdolsun ki sekizincide ulaştım.

Buyurdı ~arı’ya √a≥ret bil âsân
Bizimle idi bu §u der-»orâsân

Hazret, Sarı’ya kolayca bil buyurdu. Bu su Horasan’da bizimleydi.

Ki …ande ister isem √â≥ır idi
Heme an emrimize nâ@ır idi

Ki nerde istersem hazırdı. Her an
emrimize bakardı.

4730 Bu §udan bir kişi πusl ederse
»ulû§µ üzre üç cür¡a yutarsa

Bir kişi bu sudan yıkanırsa, samimilikle üç damla yutarsa…
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Cehennem nârına yanmaya ol kes
Ki söndürmeğe nârı bu §udur bes

O kimse cehennem ateşinde yanmasın. Ki ateşi söndürmeye bu su
yeterlidir.

Bu sözden √a≥retiñ ma…§ûdu ya¡nµ
Budur kim †oπdu …albe işbu ma¡nµ

Yani hazretin bu sözden maksadı
budur ki, işte bu mana kalbe doğdu.

Bizimle idi dediği bu âbı
Budur te™vµlde bildiğim cevâbı

Bizimleydi dediği bu suyu, sözü
başka anlamda düşünüldüğündeki
cevabım budur.

Ki nu†…-ı pâkine …ıldı işâret
Budur işbu ma¡iyyetden ¡ibâret

Ki mübarek sözlerine işaret etti.
İşte bu maiyetten ibaret olan budur.

4735 Buyurdu πuslile üç cür¡a kimse
Na§µb olursa girmeye ce√µme

Yıkanırken üç damla bir kimseye
nasip olursa cehenneme girmesin,
buyurdu.

Ki ya¡nµ pâk olur §udan @evâhir
Eder hem nu†… mürşid …albi †âhir

Yani dış görünüşü sudan temiz olur.
Söz mürşidin kalbini de temizler.

Buyurdu üç cür¡a ol sebebdir
Murâdı ¡aş…la nu†…u †alebdir

O üç yudum, muradı aşkla sözü
talep etmeye sebeptir, buyurdu.

Bilirsin kim √urûf-ı ¡aş… üçdür
İ†â¡at-ı nu†…a ¡aş… olmazsa güçdür

Bilirsin ki aşkın harfleri üçtür.
Söze itaatte aşk olmazsa zordur.

Çü cârµ oldu ol §u üç nefesde
Niçin gelmedi ol evvelki sesde

O su üç nefeste aktığı için, o ilk
seste niçin gelmedi.

4740 Dedi §u √â™il oldu Erciyes uş
Gelir iken yolum oldu aña †ûş

Su, çünkü Erciyes engel oldu, gelirken yolum ona rast geldi, dedi.

Yedi kez †olaşıp erdim vi§âle
Yüzüñ √amd ola gördüm bi’l-i§âle

Yedi kez dolaşıp kavuşmaya erdim.
Hamdolsun yüzünü akarak gördüm.

Mevâlµddir bu üç …o Zeyd ü ¡Amrı
Üçüncüde erer insâna emri

Bu üçü Mevâliddir, Zeyd ve Amrı
bırak. Üçüncüde ise emri insana
ulaşır.

Vücûduñ Erciyes’dir çün mi&âlµ
Yedi duru dürer yedi «i§âlµ

Vücudun yedi parlak inci, yedi
huy misali Erciyes gibidir.

Bıra…mayınca cismi yedi «ûyı
A…ıtmaz çeşme esrâr-ı hevâyı

Cismi yedi huyu bırakmayınca,
göz aşkın sırlarını akıtmaz.
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4745 Budur ¡a…lımca çün te™vµl-i eslem
◊a…µ…atin bilir Allâhu a¡lem391

Benim aklımca en güvenilir yorumu budur. En iyi bilen Allah’tır,
gerçeğini bilir.

Bu deñliye erişe bildi ¡a…lım
Beyân etdim işitdiñ cümle na…lim

Aklım bu kadarına erişebildi. Açıkladım, bütün anlattıklarımı duydun.

Egerçi var ise bunda «a†âmız
»udâ ba«ş eyleye ¡avf ü ¡a†âmız

Eğer bunda hatamız varsa, Allah
af ve bağışı bize bahşetsin.

Çü …ıldı A…pıñar’ı pµr cârµ
O §udan müntefi¡ oldu civârı

Pir Akpınar’dan su akıttığı için, o
sudan etrafı faydalandı.

¡Uyûnundan alıp «ünkâr §uyu
Ederdi §uya πar… e†râf u sûyu

Hünkâr kaynağından suyu alıp,
etraf ve çevresini suya boğardı.

4750 Velµ §u düşdüğü yeriñ bu«ârı
Çı…ardı ta√t-ı ar≥dan ol yu…arı

Ancak suyun düştüğü yerin buharı, o yerin altından yukarı çıkardı.

Bu √âle √ayret etdi ~arı bisyâr
Dedi pµrim nedir bu işte esrâr

Sarı bu hale oldukça hayret etti.
Pirim, bu işteki sırlar nedir, dedi.

Çı…ar niçin bu †opraπıñ du«ânı
Dedi bir âteş urdu Gelû »ân’ı

Bu toprağın dumanı çıkar? Gelu
Han bir ateş yaktı, dedi.

‰olu §u …ondu …azπan-ı mücessem
¢odular aña Cân Baba’yı epsem

Büyük yemek kazanına su dolduruldu. Ses çıkarmayan Can Baba’yı
koydular.

Bu §u ile ederiz anı nermµ
Mebâdâ ya…maya ol âb-ı germµ

Bu su ile onu yumuşatırız. O sıcak
su yakmasın.

135a 4755 Beriden Cân Baba …azπanda üç rûz
Oturdu bµ-ziyân ol ba«t-ı fµrûz
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Öte taraftan, o bahtı açık Can
Baba üç gün zararsız oturdu.

Gelû »ân’a dedi begler nedir iş
Çü üç gün oldu †urur bunda dervµş

Beyler, Gelu Han’a derviş burada
üç gün oldu duruyor durum nedir,
dedi.

Ta√ammül edemez bu ñâre timür
Süleymân’ı eder bu nâr bir mûr

Bu ateşe demir dayanamaz. Bu
ateş Süleyman’ı bir karınca eder.

Görelim nice oldu ol deliye
Çü bu minvâl ar≥ oldu Gelû’ya

Bu şekilde Gelu’ya bildirildiği
için, o deliye ne oldu, görelim.

Bkz. İktibaslar, nu: 25.
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Alıp ruhbânı geldi ol ma…âme
Na@ar §aldı …amu ol nµk-nâme

Keşişi alıp o yere geldi. Herkes o
iyi ad kazanmışa baktı.

4760 Ederdi Cân Baba ◊a……’a münâcât
Bu resme eyler idi ¡ar≥-ı √âcât

Can Baba Allah’a münacat (dua)
ederdi. Bu şekilde durumunu bildiriyordu.

İlâhµ sen delµl ol …ullarıña
Hidâyet eyle †oπru yollarıña

Allah’ım! Sen kullarına delil ol;
doğru yola yönlendir.

İşimizi delâlet eyle «ayra
Mu…ayyed eyleme sen bizi πayra

İşimizi hayra delalet et. Sen bizi
başkasına bağlı kılma.

Tatâr …avmµ bu √âle oldu √ayrân
Dediler bu ne √ikmet bu ne seyrân

Tatar kavmi bu duruma hayret etti.
Bu ne hikmet, bu ne seyran, dediler.

Gelû »ân etdi ruhbâne «aber ver
Bu müşkül işi √all et mu¡teber ver

Gelu Han, keşişe bilgi ver dedi.
Bu güç işi hallet, güvenilir (bilgi)
ver.

4765 Dedi ruhbân dµn terki …ılınmaz
Bu deñli işe bil …âni¡ olunmaz

Keşiş, dinden çıkılmaz; bu kadar
işe bil ki inanılmaz, dedi.

Getirsinler buyur birço… √a†abdan
Gele …a†¡ etmeyeler hem ¡akabdan

Emret birçok odun getirsinler.
Gelsin ardından da kesmesinler.

Edeler yer yerin ol nârı sûzân
Derûnunda o nârıñ ola bu cân

O ateşi her yandan yaksınlar. Bu
can o ateşin içinde olsun.

Egerçi ya…maya âteş mu√a……a…
Girelim dµnine kim dµnidir ◊a…

Eğer ateş yakmazsa, kesin olarak
Hak dini olan onun dinine girelim.

Gelû »ân döndü etdi ey Baba Cân
Bu dµniñ ulusudur olma rencân

Gelu Han döndü Ey Can Baba, bu
dinin ulusudur, incinme, dedi.

4770 Bunuñ √ükmüne olmazız mu«âlif
İ†â¡at eylemişler cümle sâlif

Bunun hükmüne karşı çıkmayız.
Öncekilerin hepsi itaat eylemişler.

Gerektir ki giresin işbu nâre
Ki böyle √ükm …ıldı bu ne çâre

Bu böyle hüküm verdi. Çare yok,
işte bu ateşe girmen gerekir.

Baba Cân etti göñlüm râ≥ı böyle
Gire ruhbân da«ı benimle söyle

Can Baba gönlüm böyle razı, benimle keşiş de girsin söyle, dedi.

Ki dµni √a… olan yanmaya oda
Gerekdir gire birlik oda bu da

Ki dini Hak dini olan ateşte yanmasın. Bunun da birlikte ateşe
girmesi gerekir.
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Temeyyüz eyleye ◊a……’ıla bâ†ıl
Ola hem bâ†ılıñ a√kâmı ¡â†ıl

Hak ile batılı birbirinden ayırsın.
Batılın hükümleri de etkisiz olsun.

4775 Bu söz †oπru dediler …avm-i Tatâr
Ki √a……ı ya…maya elbetde Settâr

Tatar kavmi bu söz doğru ki Settar
olan Allah hak olanı elbette yakmaz, dediler.

Bu ruhbânıñ sözüne ◊a… deriz biz
Yanarsa nâre niçin πam yeriz biz

Biz bu keşişin sözüne Hak deriz;
ateşte yanarsa, niçin gam yeriz?

Ki kendi √ükmüdür fermân olunsun
Sözünde bir kişi §âdı… bulunsun

Kendi hükmüdür diye ferman olunsun. Bir kişi sözünde sadık bulunsun.

Bu söze ittifâ…ı etdi vârı
‰utuldu eyledi ruhbân ¡ârµ

Hepsi bu söz için anlaşmaya vardı. Keşiş tutuldu soyundu.

Bilirdi işi kim oldu «asâret
Belâ-yı ¡arile …ıldı cesâret

İşinin ziyan olduğunu bilirdi.
Utanç belası ile cesaret etti.

4780 ¢arâr eylediler bu söze yek-ser
◊a†ab getirdiler bir cem¡ ek&er

Baştanbaşa bu sözde karar kıldılar. Çok fazla odunu bir araya getirdiler.

Ya…ıp çı…ardılar nârı semâya
»udâ …ılsın Baba Cânı √imâye

Yakıp ateşi gökyüzüne çıkardılar.
Allah, Can Baba’yı korusun.

Baba Cân aldı ruhbânıñ elini
»udâ’ya baπladı mu√kem belini

Can Baba keşişin elini aldı.
Allah’a belini sağlam bağladı.

O nâre girdi İbrâhµm varı
Vücûddan geçdi verdi vare varı

O ateşe İbrahim gibi girdi. Vücuttan geçti, varına varlık verdi.

Tamâm üç gün ol âteş içre …aldı
Baba Cân’a o nâr gül-zâr oldu

O ateş içinde tam üç gün kaldı. O
ateş Baba Can’a gül bahçesi oldu.

4785 Velµ ruhbânı ma√v etdi dürüstµ
Çü Cân †utmuşdu destin …aldı desti

Ancak doğrusu keşişi mahvetti.
Can elini tuttuğu için eli kaldı.

Çü dördüncü günü nâr oldu sâkin
Gelip gördü …amu mµr ü mesâkin

Dördüncü gün ateş sakinleştiği
için, bütün mir ve meskenleri gelip gördü.

Na@ar eylediler ol ser-firâze
Ki †urmuş …ıbleye …arşı namâze

Kıbleye karşı namaza durmuş o
benzerlerinden üstün olana baktılar.

Namâzdan §oñra geldi «âna ol cân
Verip ol desti dedi işte ruhbân

O can, namazdan sonra hana geldi. O eli verip işte keşiş dedi.
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Gelû »ân etdi dervµş ne sebebdir
Eli yanmaya anıñ ne ¡acebdir
4790 Dedi vermiş idi destin bize bil
Vereydi yanmaz idi bize ger dil
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Gelu Han, onun elinin yanmamasına sebep nedir? Ne tuhaftır? Dedi.
Bize elini vermişti bil; eğer bize
gönül verseydi yanmazdı, dedi.

Bize teslµm olanı ya…maz âteş
Bunuñ sırrı budur olma müşevveş

Bize teslim olanı ateş yakmaz. Bunun sırrı budur, aklın karışmasın.

Biz µfâ eyledik lâzımdı bize
Ediñ µmân çü lâzım oldu size

Biz gerekeni yerine getirdik. Size
lazım olduğu için iman edin.

Gelû »ân etdi …ıl µmânı tem…µn
Gümânım …almadı kim ya«şi bu dµn

Gelu Han, imanı telkin et bu pek
güzel dine şüphem kalmadı, dedi.

Baba Cân eyledi µmânı i¡lâm
Gelû »ân üzre †oπdu nûr-ı İslâm

Baba Can imanı bildirdi. Gelu
Han üstüne İslam’ın nuru doğdu.

4795 Hidâyetden @uhûr etdi yenâbµ¡
İçip buldu hidâyet hep tevâbi¡

Hidayetten çeşmeler ortaya çıktı.
İçip tabi olanların hepsi doğru
yolu buldu.

Şehâdet etdiler ◊a… birliğine
Mu√ammed √a…lıπı er erliğine

Allah’ın birliğine, Muhammed’in
haklılığına, erin erliğine şehadet
ettiler.

¢amu µmân edip buldu amânı
Bu √âle …ıldı cümle şâdımânµ

Hepsi iman edip bağışlanmayı
buldu. Herkes bu duruma sevindi.

Gelû »ân †urdu yerinden sevine
He-ân-dem girdi ol «alvet evine

Gelu Han yerinden kalkıp sevindi.
Hemen o anda o halvet evine girdi.

»aber-dâr eyledi ol ¡avretini
Dedi bul sen da«ı ◊a… ra√metini

O karısını haberdar etti. Sen de
Allah’ın rahmetini bul dedi.

4800 Dedi ¡avrat Gelû’ya olma câhil
¢atımda var benim zehr-i helâhil

Karısı Gelu’ya cahil olma, benim
katımda öldürücü zehir var, dedi.

İçireyim ola ¡ar≥ aña √âlim
Girem dµne …alırsa §aπ u sâlim

İçireyim ona halim bildirilsin. Sağ
salim kalırsa dine gireyim.

O dem gönderdi «ân bir ket«üdâyı
Getirdiler o câya Cân Baba’yı

O zaman han bir kâhyayı gönderdi. Can Baba’yı o yere getirdiler.

≤amµrin söyledi dervµşe ol zen
Dedi bu zehri nûş et etmeyim @an

O kadın dervişe kendi söyledi. Bu
zehri iç kuşku duymayayım dedi.

Nitekµm «âna gösterdiñ kerâmet
Göreyim ben da«ı bulam selâmet

Nitekim hana keramet gösterdin.
Ben de göreyim kurtuluşu bulayım.

475

S E D AT K A R D A Ş

4805 Dedi Cân Baba getir n’ola anı
Bu cânı ba«ş eden √ıf@ ede cân’ı

Can Baba, onu getir ne olacak; bu
canı bahşeden canı korusun, dedi

O dem emr etdi ¡avrat √âdimine
Getirip §undular Cân-ı emµne

O zaman zevce hizmetçilerine emretti. Getirip güvenilir Can’a sundular.

Alıp nûş etdi añıp ism-i ◊a……’ı
Ol âb-ı selsebµliñ müste√a……ı

O tatlı ve hafif suya layık olan,
Allah’ın ismini anarak, alıp içti.

¡Ara… olup döküldü cümle ol semm
Ki ≠erre olmadı ol semmle sersem

O zehrin hepsi ter olup döküldü.
Ki o zehirle hiç sersem olmadı.

Kemâ-fi-&-&âbı… oldu cismi zinde
Görüp …almadı şübhe şimdi zende

Eskisi gibi cismi sağlam oldu. Görüp şimdi kadında şüphe kalmadı.

4810 Gelû »ân gibi ol da …ıldı µmân
Bu emrâ≥-ı …ulûbe buldu dermân
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Gelu Han gibi o da iman etti. Bu
gönüllerdeki hastalıklara derman
buldu.

Nihâyet buldu çün dµniñ u§ûlü
O dem «ân o…udu diğer fu§ûlü

Dinin usulü son bulduğu için, o
zaman han diğer bölümleri okudu.

¢atına cem¡ …ıldı beglerini
O…udu cümle «â§§ ü yeğlerini

Beylerini huzuruna topladı. Bütün
seçkin ve üstün olanları çağırdı.

Dedi biz müslümân oldu… bu ilde
Babamla mu«telif oldum sebµlde

Biz bu ilde Müslüman olduk. Babamla yolda aykırı ve zıt oldum.

Degiliz gitdiği yola muvâfı…
¢atına gitmek olmaz πayrı lâyı…

Gittiği yola hemfikir değiliz. Artık
yanına gitmek münasip olmaz.

4815 ¡Alâ™üddevle’ye nâme yazalım
Bir ar≥ isteyelim …ışla… düzelim

Alaüddevle’ye mektup yazalım.
Bir yer isteyip kışlak düzelim.

Pesend eyledi cümle bu râyi
Yazıp derc eylediler mâ-cerâyı

Hepsi bu düşünceyi beğendi. Yazıp olayı kaydettiler.

¡Alâ™üddevle’ye gönderdiler hem
Gelip o…undu oldu cümle müfham

Alaüddevle’ye de gönderdiler. Bütün anlatılanlar gelip okundu.

¡Alâ™üddevle bu işe olur şâd
Ki etmiş ◊âcµ Bektâş anı irşâd

Alaüddevle bu işe sevindi ki Hacı
Bektaş onu doğru yola getirmiş.

Vezµr ü beglerin cem¡ etdi bir bir
Dedi siz ne edersiz bunda tedbµr

Vezir ve beylerini tek tek topladı.
Siz bunda ne tedbir düşünürsünüz,
dedi.
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4820 Dediler pâdişâhım sen biliñ «ûb
Ne kim re™y eder iseñ bize merπûb
Şu deñli kim Sivas ü ¢ay§eri’ye
Cibâlµ ile Malya’nıñ beriyye

Şu kadar ki, Cibal bölgesi ile
Malya Ovası’ndan beriye Sivas ve
Kayseri’ye…

Bular yayla… ü hem …ışla… verile
Şitâ vü §ayfde anda derile

Bunlar hem yaylak ve hem kışlak
verilsin. Kış ve yaz mevsimlerinde
orda toplansınlar.

¡Alâ™üddevle hem gördü münâsib
Buyurdu yazdı bu vechile kâtib

Alaüddevle de uygun gördü. Emretti, kâtip bu şekilde yazdı.

¡A†iye verdiler elçiye vâfir
Alıp fermânı elçi oldu sâfir

Elçiye bol miktarda bahşiş verdiler. Elçi fermanı alıp yola çıkmaya
hazır oldu.

4825 Gelû »ân’a erişdi bµ-melâli
Verip fermânı i¡lâm etdi √âli

Gelu Han’a sıkıntısız bir şekilde
erişti. Fermanı verip, durumu bildirdi.

O…uyup oldular hep şâd ü «urrem
Ki kılmış idi i¡zâz ü mükerrem

Okuyup hepsi mutlu ve sevinçli oldular. Ki ululayıp saygı göstermişti.

Çü Rûm’a girdi bunlar bµ-mevâni¡
Verilip ar≥-ı me≠kûr oldu …âni¡

Bunlar Rum’a engelsiz girdiği gibi,
adı geçen topraklar verilip yeterli
buldular.

Gelû »ân etdi ol dem iştiyâ…ı
Cenâb-ı pµrile ola mülâ…i

O zaman Gelu Han pir hazretleri ile
görüşüp konuşmaya özlem duydu.

Alıp beğleri ile bir cemâ¡at
¡Azµmet eylediler hem o sâ¡at

Beyleri ile bir topluluk alıp, hem o
saatte yola çıktılar.

4830 Cenâb-ı pµre ma¡lûm oldu bu iş
Buyurdu cem¡ oldu cümle dervµş
137a

Padişahım sen daha iyisini bilirsin; her ne düşünürsen bize makbul, dediler.

Pir hazretlerine bu durum malum
oldu. Buyurdu bütün dervişler toplandı.

Dedi …avm-i Tatâr’ile Gelû »ân
Gelir ammâ ki yo… §ıπmaπa imkân

Gelu Han Tatar kavmi ile geliyor
ama sığmaya imkân yok, dedi.

Verelim aña …arşı bir mesµre
Vefâ etmez bu câ cem¡-i ke&µre

Ona karşıda bir mesire verelim. Bu
yer büyük bir toplantıya yetmez.

Edelim ya¡ni §a√râda …arârı
Mülâ…µ olalım ol câda bârµ

Yani kırda yerleşelim. Hiç değilse
o yerde görüşüp konuşalım.
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Alıp dervµş «alµfe her ne kim var
Gelip Tekye ¢aya’da …aldı «ünkâr
4835 Gelû »ân erişip geldi o câda
Görünce √a≥reti oldu piyâde

Gelu Han erişip geldi. O yerde
hazreti görünce atından indi.

Dil ü cân armaπân etdi √u≥ûra
◊ayât-ı bâ…µye erdi sürûra

Can ve gönlünü huzura armağan
etti. Sonsuz hayatın sevincine erdi.

Urundu tâc-ı fey≥i «âk-pâdan
Cilâ-sâz etdi çeşmin tûtiyâdan

Ayağının toprağından bereket tacını taktı. Gözünü sürmeden parlattı.

Alıp «ayr ü du¡â himmet §afâsın
Göñül mir™âtınıñ ref¡ etdi pâsın

Hayır ve dua alıp himmet safasından, gönül aynasının pasını yok etti.

Getirmişler idi …urbân bisyâr
¢amusu ≠eb√ ü †ab« olundu ey yâr

Ey yar! Çok kurban getirmişlerdi.
Tamamı kesilip pişirildi.

4840 ¡A@µm cemi¡yet oldu bµ-…ıyâsµ
¢arµn oldu …abûle bµ-riyâsı
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Derviş halife her kim varsa alıp,
hünkâr gelip Tekye Kaya’da kaldı.

Ölçüsüz büyük bir toplantı oldu.
Riyasızlığı kabule yakın oldu.

Mu√abbet oldu ol şeb mâh içinde
Şekerler †oldu hep efvâh içinde

O gece ay ışığında muhabbet oldu.
Bütün ağızlar şeker doldu.

Hidâyet şem¡i oldu şu¡le-efrûz
≤iyâ kesb etdi encüm cem¡i tâ rûz

Hidayet mumu (pir) alev parlatan
oldu. Yıldız kümesi gündüze kadar
ışık kazandı.

Çü ferdâ buldu ol §o√bet ferâπı
Buyurdu «ân görüldü yol yaraπı

O sohbetten ertesi gün el çekildiği için, han emretti, yol hazırlığı
görüldü.

Vedâ¡ eylediler pµr-i penâhµ
Dediler ¡avf …ıl cürm ü günâhı

Sığınma yeri olan pire veda ettiler.
Suç ve günahı affet dediler.

4845 Cenâb-ı pµr hem …ıldı tesellµ
Tesellµden @uhûr etdi tecellµ

Pir hazretleri de teselli etti. Teselliden tecelli ortaya çıktı.

Bu şev…ile gelir yola …ademler
Göñülden ref¡ oldu cümle πamlar

Bu şevk ile ayaklar yola gelir. Gönüldeki bütün gamlar yok oldu.

Edip verd ism-i pµri dillerine
Gelirler cümlesi menzillerine

Pirin ismini dillerine dolayıp,
hepsi evlerine gelirler.

Bulara ¡âdet olmuş idi her sâl
Olurdu ne≠r ü …urbân pµre irsâl

Bunlara adet olmuştu. Her yıl pire
adak ve kurban gönderilirdi.

Bu √âliyle zamân etdi mürûru
Müşevveş eyledi devrân √u≥ûru

Bu haliyle zaman akıp geçti. Felek
huzuru bozdu.
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137b 4850 Gelû »ân inti…âl etdi fenâdan
‰oπanlar fevt olur â«ir anadan

Gelu Han varlıktan sıyrılıp Hakka ulaştı. Anadan doğanlar sonra
ölür.

Yerine eylediler oπlunu «ân
Buları yine ı≥lâl etdi şey†ân

Yerine oğlunu han yaptılar. Şeytan
bunları yine doğru yoldan çıkardı.

Mürûrile taπayyür eyledi iş
Yine eylediler pûta perestiş

Zamanın geçmesi ile iş değişti.
Yine puta taptılar.

Ederler idi lµkin anı e«fâ
Bu √âli …ıldı ma¡lûm pµr-i e§fâ

Ancak onu gizlerlerdi. En saf pir,
bu durumu öğrendi.

O dem var idi dervµş içre bir er
Hevâ Ata idi nâm-ı o server

O zaman dervişler içinde bir er
vardı. O önderin adı Heva Ata idi.

4855 Buyurdu √a≥ret aña ey nikû-nâm
Tatâr …avmi yine döndüler a§nâm

Hazret ona, ey adı güzel olan,
Tatar kavmi yine putlara döndü,
buyurdu.

Velµ e«fâ ederler yürü anı
Çı…arıp men¡ …ıl pµr ü cevânı

Ancak onu gizlerler. Yürü onu ortaya çıkarıp ihtiyar ve gencini durdur.

Niçin olmaya dµne πayretimiz
Seniñle biledir var himmetimiz

Dine gayretimiz niçin olmasın?
Himmetimiz seninledir var, git.

Hevâ Ata o gün ¡azm etdi râha
Getire çün o …avmi intibâha

Heva Ata, o kavmi uykudan uyandırmak için, o gün yola çıktı.

Erişdi etdiler ol …avm i¡zâz
Ki dervişlerle olmuşlardı dem-sâz

Erişti, dervişlerle dost olmuş olan
o kavim, saygı ile ağırladılar.

4860 ¢alır anlar ile bir yıl tamâmı
~anem ref¡ine bir gün düzdü dâmı

Tam bir yıl onlarla kalır. Putları
ortadan kaldırmak için bir gün tuzak kurdu.

Yerinden †urdu geldi bµşe-zâre
◊a†ab getirdi birço… urdu nâre

Yerinden kalkıp ormana geldi.
Birçok odun getirip ateşe attı.

Çü bir büt-«âne var idi «afâdan
Hevâ Ata aña girdi …afâdan

Gizli bir puthane vardı. Heva Ata
ona arkadan girdi.

Ne kim var ise a§nâm aldı cümle
Nigeh-bân gördü anı etti √amle

Ne kadar put varsa hepsini aldı.
Bekçi gördü, ona saldırdı.

Hevâ Ata oları tµz †olaşdı
Hemân ol ya…tıπı nâre ulaşdı

Heva Ata onları çabuk dolaştı.
Hemen o yaktığı ateşe ulaştı.
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4865 Girip hep ya…dı ol a§nâmı nârda
Nigeh-bânlar gelip …aldı kenârda
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Gelû »ân oπluna i¡lâm olundu
Gelip ta¡cµl ile ol da bulundu

Gelu Han’ın oğluna bildirildi.
Acele ile gelip o da orda bulundu.

Dedi dervµş niçin böyle edersin
Ya…ıp âteşte a§nâmı n’edersin

Derviş niçin böyle yaparsın?
Putları ateşte yakıp ne yaparsın?
Dedi.

Buları ta…dµs eyler biz †aparız
»arâbe …albi bularla yaparız

Biz bunları kutsar taparız. Harabe kalbi bunlarla yaparız.

Hevâ Ata dedi terk et @alâmı
Mededsiz ¡âciz hµç Allâh ola mı

Heva Ata karanlığı terk et dedi.
Hiç acizlere yardım etmeyen Allah
olur mu?

4870 Beni gönderdi ol pµr-i mu…addes
‰arµ…-i ◊a……’a oldu ol meded-res
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Girip bütün putları o ateşte yaktı.
Bekçiler gelip kenarda kaldı.

O mübarek pir beni gönderdi.
Allah’ın yolunda o yardım eriştirdi.

Ediñ siz dµde-i cânı güşâde
Bu √âli bir görüñ eriñ reşâde

Siz kalp gözünü açın. Bu hali bir
görün, hak yoluna erin.

Yanar mı ◊a… çü «al… etdiği oda
Veyâ πar… ola mı dersin o §uda

Allah insanı yarattığı ateşte yanar
mı? Veya o suda boğulur mu dersin?

Başını …urtaramaz gör bu nârdan
Ne olur πar… olandan yâ yanardan

Bu ateşten başını kurtaramaz gör.
Boğulandan ve yanandan ne olur?

Babañ olmuş idi dµninde §âdı…
Mu«âlif ola evlâdı ne lâyı…

Baban dininde doğru olmuş idi. Evladının muhalif olması layık değildir.

4875 Mu√ibb idi erenler √a≥retine
Hem olmuş idi ma@har himmetine

Erenler hazretine dost idi. Himmetine de sahip olmuştu.

Bu ar≥da tu«m-ı nµkiñ √ârisi ol
Olup «ayrü’l-«alef bir vâri&i ol

Bu toprakta iyi tohumun ekicisi ol.
Hayırlı evlat olup tek varisi ol.

Gerek evlâd ola vâri& babaya
Ve-illâ i¡tibâr olmaz …abâya

Evladın babaya mirasçı olması
gerekir. Yoksa üstündeki elbiseye
itibar olmaz.

Bu §ûret bu …abâ tem&µlde bir pût
Görürsün hâlik olur pendimi †ut

Bu şekilde bu kaba temsilde bir
putun helak olduğunu görürsün,
nasihatimi tut.

»udâ hâlik olur mu ey birâder
‰utalım oldu §oñ ma«lû… ne eder

Ey kardeşim! Allah helak olur mu?
Varsayalım ki oldu, son mahlûk ne
yapar?
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4880 Hevâ Ata sözü mânend-i iksµr
Gelû »ân oπluna çün etti te™&µr

Heva Ata’nın sözü iksir gibi Gelu
Han’ın oğluna tesir ettiği için…

İşitdi cümle begler …ıldı ta§dµ…
Bıraπıp şirki tev√µd oldu tah…µ…

İşiten bütün beyler onayladı. Şirki
bırakıp tevhidin doğruluğu ortaya
çıkarıldı.

¢amusu etdiler bu sözde in§âf
Ki in§âfa demişler «ayrü’l-ev§âf

Hepsi bu sözde insaf ettiler. Ki insafa vasıfların en hayırlısı demişler.

Hevâ Ata’yı aldı «ân …atına
Elin öpdü erip dµn devletine

Heva Ata’yı han katına aldı. Elini
öptü, din devletine erdi.

Da«ı gönderdi adamler civâra
Ki pût terkin buyurdu cümle vâra

Ayrıca etrafa adamlar gönderdi ki
bütün varlıklara putu terk etmelerini buyurdu.

4885 Bu √âlden oldu âgâh ol …abµle
¢amusu geldiler †oπru sebµle
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O kabile bu durumdan haberdar
oldu. Hepsi doğru yola geldiler.

Hevâ Ata …alır bir nice müddet
Ecel erdi nihâyet buldu ¡iddet

Heva Ata bir nice müddet kalır.
Sonunda ecel erdi, süre son buldu.

Bıra…dı bu √ayât-ı müste¡âri
Libâs-ı tenden oldu ya¡ni ¡ârµ

Bu eğreti hayatı bıraktı. Ani ten
elbisesinden soyundu.

Ki √âlâ Balışey«’dedir mezârı
Varıp mülk-i bekâdan †utdu dârı

Ki hala mezarı Balışeyh köyündedir.
Varıp sonsuz mülkten yurt edindi.

Vücûdu pûtunu ma√v etdi ol er
Erip cân ¡âlemine oldu server

O er vücudunun putunu yok etti.
Erip can âlemine önder oldu.

4890 Bıra…dı çün bu cismânµ †arµ…i
»udâ ra√metiniñ olsun πarµ…i

Bu cismani yolu bıraktığı için, Allah rahmetinin boğulmuşu olsun.

Bu yerde …ı§§amız buldu nihâyet
»udâ bizlere de ede hidâyet

Bu yerde kıssamız son buldu. Allah bizlere de hidayet etsin.

Bu pût-ı nefsden …urtara bizi
Ki ya…maya bu nefs ü nâre bizi

Bizi bu nefis putundan kurtarsın.
Ki bu nefis ve ateşte bizi yakmasın.

Na§µb ola bize √âl-i Mu√ammed
Şefµ¡ ola bize âl-i Mu√ammed

Muhammed’in hali bize nasip olsun. Muhammed’in akrabaları bize
şefaatçi olsun.

Elâ yâ eyyühe’l-müştâ… ileyh
Bi-…albin «âli§in §allû ¡aleyh

Dikkat et! Ey ona hasret çeken,
hulus-i kalp ile ona salât ediniz.
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Reften-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû Be-Medµne-i ¢ay§eriyye
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Kayseri Şehrine Gitmesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
4895 Yine cân bülbülü geldi nevâya
Yine dil mürπü uçdu bu hevâya
Gül-istân-ı velâyet πoncesinden
Getirdi bezme cân eğlencesinden

Velayet gül bahçesinin goncasından, meclise canın eğlencesinden
getirdi.

Dedi ol vürd-i lâhûtµ gül-istân
◊a…µ…at ¡andelµbi …ıldı destân

Hakikat bülbülü o ilahi gül bahçesinin güllerinden destan yaptı, dedi.

Olurdu Malya’nıñ çölünde ol ân
Tatâr …avminden idi iki ¡ayân

O zaman Malya ovasında Tatar
kavminin ileri gelenlerinden iki
kişi vardı.

¢atı mâl-dâr idiler mi&lµ ma¡dûm
‰utar idi ikisi iki ma«dûm

Yokmuş gibi çok mal sahibi idiler.
İkisinin iki erkek çocuğu vardı.

4900 İki oπlan eder bir gün cidâli
Arada biriniñ oldu …ıtâli
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İki oğlan bir gün kavga eder. Arada biri diğerini öldürdü.

O ma…tûlüñ işidip a…rabâsı
Gelir ol câye heb …avm ü obası

O öldürülenin akrabaları işitip,
bütün kavim ve obası o yere gelir.

¢opardı cümle feryâd ü πırµvi
Ederler birbirine mekr ü rµvi

Hepsi feryat ve figan kopardı. Birbirlerine hile ve düzen ederler.

O dem ¢ay§er’de olur idi biri
¡Alâ™üddevle’den sanca… emµri

O zaman Kayseri’de Alaüddevle’den
sancak beyliği alan biri vardı.

O ma…tûlüñ babası geldi şehre
Emµrden istedi dâd işbu …ahre

O katledilenin babası şehre geldi.
İşte bu öfke için beyden adalet istedi.

4905 Dedi ediñ aña şer¡en …ı§â§µ
Veriñ bu …albe πamdan bir «alâ§µ
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Yine can bülbülü nağmeye geldi.
Yine gönül kuşu bu arzuya uçtu.

Ona şeriat kurallarına göre cezasını verin; bu gönle gamdan bir
kurtuluş verin dedi.

O dem sanca… beği gönderdi çend kes O zaman sancak beyi birkaç kişi
Getirdiler †utup ol …âtili pes
gönderdi. Ardından tutup o katili
getirdiler.
Bilirsin çün olur şef…at pederde
Berâber geldi bu √üzn ü kederden

Babada şefkat olduğunu bilirsin.
Bu hüzün ve keder ile birlikte geldi.
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Dedi mµre görürsün sinn ü √âlim
Bir oπlum var …odum yoluna mâlım

Mire, yaşımı ve halimi görürsün;
bir oğlum var, yoluna malımı koydum, dedi.

Diyet veriñ delµl oluñ rı≥âya
Meded ediñ ki düşdük bir ka≥âya

Kan bedeli verin rızaya delil olun.
Bir kazaya düştük yardım edin.

4910 O ma…tûlüñ babası …ıldı feryâd
Dedi elbet …ı§â§ile ediñ dâd

O katledilenin babası feryat etti.
Şüphesiz kısas ile adil davranın,
dedi.

Emµr ede meded ol şa«§-ı mülzem
Dedi bildirmek oldu şâha elzem

Bey, o susturulmuş kimseye yardım eder. O şaha bildirmek kaçınılmaz oldu, dedi.

Ne sûya olur ise emri mecrâ
Aña göre ola µcâbı icrâ

Emri ne tarafa akıp giderse, ona
göre gereği yerine getirilsin.

O …âtil √abs olundu emr edip mµr
Babası döndü bu √üznile dil-gµr

Mir emredip o katil hapsedildi.
Babası kalbe sıkıntı veren hüznüyle döndü.

Evine geldi çün kâtil babası
Başına cem¡ oldu a…rabası

Katilin babası evine geldiğinde,
akrabaları başına toplandı.

4915 ¢amuya oldu çün ma¡lûm √âli
Beπâyet etdiler √üzñ ü melâli

Durumu herkese malum olduğu
için, oldukça fazla hüzün ve kederlendiler.

Dediler yeme πam bu işte …ardaş
Bu derde çâre eyler ◊âcµ Bektâş

Kardaş! Bu işte gam yeme; Hacı
Bektaş bu derde çare eyler, dediler.

Yürü …urbânıñı alıp aña var
‰apusunda yüz urup aπla yalvar

Yürü kurbanını alıp ona var. Makamına yüz sürüp ağla, yalvar.

Eder bµ-şübhe çâre ol bu derde
Ki lu†fu erişipdir nice merde

Şüphesiz, o bu derde çare bulur.
Ki lütfu nice insana erişmiştir.

Çü dostlardan olundu bu işâret
O şa«§ıñ …albine †oldu bişâret

Dostlardan bu işaret olunduğu için,
o kimsenin kalbine müjde doldu.

4920 Hemân …al…ıp alır bir ço…ça …urbân
Gelir «ünkâra bula tâ ki dermân

Hemen kalkıp çokça kurban alır.
Derman bulsun diye hünkâra gelir.

Erişdi çünkü «ünkârıñ derine
Su™âl etdi görüp anda birine

Hünkârın kapısına eriştiğinde,
orada birini görüp soruşturdu.

Dediler √a≥reti Tekye ¢aya’da
Teferrüc eyler ol ba¡≥ı piyâde

Hazret Tekye Kaya’da bazen yaya
olarak gezip sıkıntı atar, dediler.
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Gelip «ünkârı anda buldu ol er
El öpdü †urdu ol bµ-nu†… ü bµ-fer

O er gelip hünkârı orada buldu. O
sessiz ve kuvvetsiz el öptü durdu.

¢amu endâmına geldi taπayyür
Gidip ¡a…lı olur πar…-ı ta√ayyür

Bütün bedenine değişiklik geldi.
Aklı gidip hayrete batar.

139b 4925 ¿erâb-ı √ayret aldı meste …aldı
‰utuldu dilleri dem-beste …aldı

Hayret serabı aldı sarhoş kaldı.
Dilleri tutulup sesi soluğu kesildi.

O dem gör √ikmet-i emr-i »udâ’yı
İşitdi ol …ayadan bu nidâyı

Allah’ın emrinin hikmetini gör; o
zaman o kayadan bu sesi işitti.

Dedi âdem niçin √ayrân olursun
Bu deñli işte ser-gerdân olursun

Adam! Niçin hayrete düşersin?
İşte bu kadar şaşkın olursun, dedi.

Eger beğ √âli ¡ar≥ etdi o şâha
De sen de ¡ar≥ …ıl bu pâdişâha

Eğer bey o şaha durumu arz ettiyse,
sen de bu padişaha bildirip, söyle.

Çün ol kişi işitdi bu kelâmı
Hemân ref¡ oldu …albinden @alâmı

O kişi bu sözleri işittiği için, hemen kalbinden karanlığı yok oldu.

4930 Edip fey≥-i …ademden bir tecceru¡
¢odu ser pâyine …ıldı ta≥arru¡

Ayağından taşıp akan sudan bir
yudum içip, ayağına baş koydu,
tazarru etti (yakardı).
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Beyân etdi o cümle mâ-cerâyı
Dedi geldim saña çâre arayı

O bütün macerayı anlattı. Çare
aramak için sana geldim dedi.

Mürüvvet mer√amet şef…at kerem …ıl
»alâ§ eyle bu derdden bµ-verem …ıl

Cömertlik, merhamet, şefkat kerem
et. Bu dertten kurtar, veremsiz kıl.

Cenâb-ı pµre bu olmuştu ¡âdet
Ederdi cümleniñ göñlüñ ri¡âyet

Bu pir hazretlerine adet olmuştu.
Herkesin gönlünü ağırlardı.

Ne etseler †aleb red eylemezdi
Der idi ilügüm bed söylemezdi

Ne talep etseler reddetmezdi. Sultanım derdi, kötü söylemezdi.

4935 Tesellµ …ıldı pµr ol serserµye
Dedi †urma yürü var ¢ay§eri’ye

Pir o serseriyi teselli etti. Durma,
yürü Kayseri’ye var, dedi.

Buluşuruz saña …urbunda şehriñ
Vefâ mu¡tâdlarıyız biz bu dehriñ

Şehrin yakınında seninle buluşuruz. Biz bu dünyanın vefaya alışmış olanlarıyız.

Bu sözü @ann …ılma ki≠b ü lâfµ
Ki sözde etmeziz a§lâ «ilâfi

Bu sözün yalan ve anlamsız olduğunu sanma. Ki asla sözde yalan
söylemeyiz.
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Bu nu†…u etdi ol i√sân-¡âde
Eder bu va¡adile anı i¡âde

O ihsan eder gibi bu sözü söyledi.
Bu söz verme ile onu geri çevirir.

Evine geldi ol şa«§-ı πam-efrû@
¡Azµmet …ıldı şehre yine ol rûz

O gamı tutuşturan kişi evine geldi.
Yine o gün şehre doğru yola çıktı.

4940 Tesellµ bulur idi gâhµ giryân
Sönerdi …albi nârı gâhµ biryân
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Bazen ağlayan teselli bulurdu.
Bazen büryana dönen kalbinin
ateşi sönerdi.

Erişdi …urb-ı şehre çünkü ol kes
Olurdu pµr va¡adinde müvesves

O kişi şehrin yakınına eriştiğinde,
pirin sözünden kuruntuya düşerdi.

Çü …urba erdi bâ-emr ü vecµbi
Görür ol ma@har-ı sırr-ı ¡acµbi

Emirle ve yapılması zorunlu olduğu için yakına ulaştığında, o acayip sırlara mazhar olanı görür.

Oturmuş yol kenârında erenler
‰olar şev…ile gül-rûyun görenler

Erenler yol kenarında oturmuş.
Gül yüzünü görenler şevk ile dolar.

Fera√dan gözleri a…ıtdı yaşı
Mübârek «âk-pâye …odu başı

Sevinçten gözleri yaş akıttı. Mübarek ayağının toprağına başını
koydu.

4945 Rükûb-ı esbi …ıldı pµre teklµf
Dedi √âcet degildir …albi te™lµf

Pire ata binmeyi teklif etti. Kalbi
bağdaştırmak lüzumlu değildir,
dedi.

Ki biz her √âlde me™lûfü’l-…ulûbız
Bu nefs-i ser-keşe …ıldı… πulüv biz

Ki biz her halde kalplerde huy edinilmişiz. Biz bu inatçı nefse karşı
başkaldırdık.

Piyâde girdi şehre ol mürebbµ
Eder her «a†vesi e≠kâr-ı Rabb’i

O eğitici kimse şehre yaya olarak
girdi. Her adımı Rabbi zikreder.

Mu√ibler gördüler «ünkârı yek-bâr
Ederler ol Behâ™e’d-dµn’e a«bâr

Dostlar hünkârı bir kere gördüler.
O Bahaddin’e haber verirler.

O bir büstâncı kim ehl-i ta§arruf
Cenâb-ı pµrle …ılmışdı te¡arrüf

O tasarruf ehlinden bir bostancı,
pir hazretleri ile araştırıp öğrenmişti.

4950 Behâ™e’d-dµn isti…bâle geldi
Çünân zenbûr …albi bâla geldi
Getirdi «âneye pür-şev… ü mihri
◊a…µ…at mâhını mihr-i sipihri

Bahaddin eşek arısının gönlünün
bala gelmesi gibi karşılamaya
geldi.
Talihin güneşi hakikat ayını sevgi
ve şevkle evine getirdi.
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İşitdi şehr içinde nice a¡yân
‰avâfe geldiler ol beyti her yan

Şehirde birçok ileri gelen işitti. O
evin her tarafını tavafa geldiler.

Mi&âli Ka¡be etdiler ziyâret
Mürµd olup getirdiler irâdet

Kâbe gibi ziyaret ettiler. Mürit
olup irade getirdiler.

Çü yevmü’l-«ams idi ol rûz râzı
Mu√abbet oldu tâ öyle namâzı

O günün sırrı beşinci gündü. Öğle
namazına kadar muhabbet oldu.

4955 Namâz-ı @uhrden ba¡de’l-ferâπa
Cenâb-ı pµr o dem geldi ayâπa

Öğle namazı kılındıktan sonra, pir
hazretleri o zaman ayağa kalktı.

Buyurdu gidelim sanca… beğine
Ki ol şa«§ıñ «ülâ§a ermeğine

Sancak beyine ki sözün kısası o
şahsa ulaşmaya gidelim, buyurdu.

Bu şa«§ıñ oπlu etmiş bir …a≥âyı
Edelim tevbe ol mâ-me≥âyı

Bu kimsenin oğlu bir kaza etmiş; o
geçen şeyden tövbe edelim.

Ayâπa †urdu cümle √a≥ret ile
Çü geldiler √u≥ûr-ı mµre bile

Hepsi hazret ile ayağa kalktı. Mirin huzuruna birlikte geldiler.

Oturdular gelip ba¡de’s-selâmı
O ma√bûs üzre açdılar kelâmı

Selamlaştıktan sonra gelip oturdular. O tutsak üzerine söz açtılar.

4960 Bu √âlet oldu lµk andan mu…addem
Bu durum oldu ancak ondan önce
Ki Seyyid ∏âzµ’ye varmazdan a…dem ki Seyyid Gazi’ye varmadan önce…
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Başında var idi bir sür« ¡imâme
¡Arab kârı ¡abâ eğninde câme

Başında kırmızı bir sarık, elbise
olarak üstünde Arap işi hırka vardı.

»aber-dâr eylediler çün emµri
Bu gelmekden nedir ma…§ûd-ı pµri

Pirin bu gelişten maksadının ne olduğundan, emiri haberdar ettiler.

Ta¡allül eyler idi beğ hemµşe
Dedi şâh vâkıf olmuşdur bu işe

Bey daima bahane bulurdu. Şah
bu işi öğrenmiştir, dedi.

Eder isem bu ta«lµ§e cesâret
Nihâyet kârımız olur «asâret

Bu kurtuluşa cesaret edersem, sonunda işimiz zarar olur.

4965 Dediler olan a¡yân-ı medµne
İ†â¡at …ıl bu emr-i nûr-ı dµne

Orada olan şehrin seçkinleri, dinin
nurunun emrine itaat et, dediler.

İ†â¡at buña hem şâh eylemişdir
Velâyâtını her câ söylemişdir

Şah da buna itaat etmiştir. Her yer
veliliklerini söylemiştir.

Dedi bu ise ger √a… erlerinden
Baña vere ¡imâmesin serinden

Eğer bu gerçek erlerden ise, bana
başından sarığını versin, dedi.
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Sözün ma…bûl edip ma√bûsu verem
Bu ≠âtıñ himmetine ben de erem

Sözünü kabul edip tutsağı vereyim.
Bu şahsın himmetine ben de ereyim.

Dedi pµr »a… giden uπrum √a…ıy-çün
Bu râha sâlik olan mütta…µ-çün

Pir, Hakk’a giden uğrum hakkı
için, bu yola salik olan takva sahipleri için, dedi.

4970 Biz anı …ılmadı… şâyân-ı efser
Ki ola ol kişiniñ cismi bµ-ser
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Biz onu taca layık kılmadık ki o
kişinin cismi başsız olsun.

Dedi görmez misin beğ bu nedir baş
Buyurdu aña ol dem ◊âcµ Bektâş

Bey bu ne baştır görmez misin dedi.
O zaman Hacı Bektaş ona buyurdu.

Ki yarın …ır… nefer erler geleler
Seniñ bu başıñı tenden alalar

Ki yarın kırk asker er gelip senin
bu başını tenden alacaklar.

Bu sözden ol emµr oldu πa≥ab-nâk
Dedi olmazsa sözüñ edem ihlâk

O emir bu sözden öfkelendi. Sözün
olmazsa helak ederim dedi.

Bugün mühlet saña ferdâ eresin
İkiden …anπı ser gider göresin

Bugün sana mühlet, yarın eresin.
İkisinden hangi baş gider, göresin.

4975 Çü ferdâya olur te™hµr bu kâr
Behâ™e’d-dµn evine geldi «ünkâr

Bu iş yarına ertelendiği için,
hünkâr Bahaddin’in evine geldi.

Namâz-ı ¡a§rı µfâ …ıldı anda
Mu√ibler geldi yine ol zamânda

İkindi namazını orada kıldı. Yine
o anda dostlar geldi.

Mu√abbet çeşmesi oldu revâne
İrâdetden gelip †oldu revâne

Muhabbet çeşmesi aktı. Gönül isteğinden gelip ruha doldu.

Çü a«şâm oldu leyl-i cum¡a erdi
Bu ke&ret gitdi cem¡ü’l-cem¡e erdi

Akşam olup Cuma gecesi erdiği
için, bu kesret gitti, cemü’l-cem erdi.

~abâ√-ı cum¡anıñ geldi zamânı
Çü †oldu câmi¡e nµk ü yamânı

Cuma sabahının zamanı geldi. İyi
ve kötüsü camiye doldu.

4980 Erenler serveri nûr-ı imâmet
Mu√ibler ile geldiler tamâmet

Erenlerin önderi imamlığın nuru,
bütün dostları ile geldiler.

Edâ oldu…da cum¡anıñ namâzı
Göñüller ¡ar≥ …ıldı ◊a……’a râzı

Cuma namazı kılındığında, gönüller
Allah’a kabul etmesi için arz etti.

Çı…ıp câmi¡den anlar geldi far…a
Ki herkes kâr ü kesbe oldu πar…a

Onlar camiden çıkıp değiştiler. Ki
herkes iş ve gücüne daldı.

E&er görmedi beğ piriñ sözünden
Sevindi şâd oldu ol özünden

Bey pirin sözünden eser görmedi.
Sevindi o kendisinden mutlu oldu.
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Dedi …andedir ol sâlûs dervµş
Bugün anıñ edem işini der-pµş
4985 Buyurdu ya…dılar bir ço…ça nârı
¢oyalar Pµri İbrâhµm-vârµ

O ikiyüzlü derviş nerededir? Bugün onun işini göz önünde bulundurayım, dedi.
Emretti büyük bir ateş yaktılar.
Piri İbrahim gibi koysunlar.

O dem ¢onya yolundan erdi nâ-gâh
Müsella√ …ır… neferler «ˇâh nâ-«ˇâh

O an Konya yolundan ansızın kırk
silahlı nefer ister istemez erdi.

Buluşup §undular ol mµre fermân
O…uyup …almadı cisminde dermân

Buluşup o mire fermanı sundular.
Okuyup cisminde ferman kalmadı.

Hemân ol …ır… kişiden biri geldi
O mµre bµ-teva……uf tµπ çaldı

Hemen o kırk kişiden biri geldi. O
mire durmadan kılıç çaldı.

Alıp mµriñ başın etdiler ¡avdet
Kimesne bilmediler bu ne √ikmet

Mirin başını alıp geri döndüler.
Bunun ne hikmet olduğunu kimse
anlamadı.

4990 O dem kim mµr bu √âlden mu…addem Mir bu halden önce pir hazretleriCenâb-ı pµre göndermişdi âdem
ne adam göndermişti.
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Gelip ol kes seni ister dedi mµr
Gerekdir edesin ta¡cµl ü teşmµr

O kişi gelip mir seni istiyor, dedi.
Acele edip girişmen gerekir.

Dedi pµr …ande mµr verdi serini
Yürü var göresin «âlµ yerini

Pir, mir nerede başını verdi, yürü
var boş yerini göreceksin, dedi.

Dedi ben şimdi geldim yo… bu √âli
Yürü dervµş …o bu fikr-i mu√âli

Ben şimdi geldim bu hali yok; yürü
derviş bu saçma fikri bırak, dedi.

Dedi pµr ilügüm …ıl nu†…u zinde
Ki biz gördük yürü gör √âli sen de

Pir, sultanım nefesini canlı tut ki
biz gördük, yürü sen de halini gör.

4995 Mu√ibler etdi aña …ılma tµzi
Ne lâyı… merd-i ◊a……’a bu sitµzi

Dostlar ona bu acele etme; Allah’ın
kuluna bu öfke layık değildir.

Geriye döndü çün ol merd «â™if
Erişdi oldu bu a√vâle vâ…ıf

O zulmeden adam geriye döndü.
Erişti bu durumu öğrendi.

Görüp a√vâli erkân-ı medµne
Gelip hep düşdüler pµriñ yedine

Şehrin önde gelenleri durumu görüp, hepsi gelip pirin eline düştüler.

Mürµd-i mu¡te…µd oldu aña bir
¢amusu «âk-pâye düşdü bir bir

Ona inanan bir mürit oldular. Hepsi tek tek ayağının toprağına düştü.

Rehâ etdiler hem ma√bûs cevânı
Alıp oldu peder yola revânµ

Genç tutsağı serbest bıraktılar.
Baba alıp yola gitti.
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5000 Vedâ¡ edip da«ı pµr-i ser-efrâz
¢araöyük’e oldu sâye-endâz
141b

Benzerlerinden üstün olan pir de
veda edip, Karaöyük’e gölge saldı.

O ma…tûlüñ babasın …ıldı «oşnûd
Ki oldu sµnelerden kµne nâ-bûd

O katilin babasını memnun etti. Ki
sinelerden kin yok oldu.

»itâme erdi bu …ı§§a «amûş ol
~alât peymânesinden cür¡a nûş ol

Bu kıssa sona erdi, sus. Salat kadehinden bir yudum iç.

Budur cân ü cihânıñ √â§ılâtı
»ulû§ile resûle …ıl §alâtı

Can ve cihanın hasılatı budur.
Gönül temizliği ile resule salat et.

Der-Beyân-ı Ân Ki ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû Mürdeµ-râ Zinde Kerd
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Bir Ölüyü Diriltmesi Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Debµr-i merkez-i mülk-i velâyet
Bu resme etdi ta√rµr rivâyet

Velayet ülkesinin merkezindeki
kâtip, rivayeti bu şekilde yazdı.

5005 Ki bir gün †aşra geldi pµr-i ¡âlµ
Ederdi Malya’da seyr-i √avâlµ

Ki yüce pir bir gün dışarı çıkıp,
Malya’da yöreyi gezerdi.

Bir öyük var idi ~am§âm nâmı
O câye geldi çün pµr-i be-nâmı

Samsam adında bir öyük vardı.
Meşhur pir o yere geldi.

Sa¡âdetle aña …ıldı §u¡ûdu
Buyurdu ol öyük üzre …u¡ûdu

Mutlulukla ona çıktı. O öyük, üzerine oturmasını buyurdu.

Tatâr …avminden anda çend «âne
Tava††un eylemişdi ol mekâna

Orada Tatar kavminden birkaç ev,
o mekânı yurt edinmişti.

İki ferzend o gün lu¡b eyler idi
Her iki nµk ü bed söz söyler idi

İki çocuk o gün oyun oynuyordu.
Her ikisi de iyi ve kötü sözler söylüyordu.

5010 Biri bay oπlu vâfir a…rabâsı
Birisiniñ fa…µr idi babası

Biri varlıklı ve zengin oğlu ve akrabaları çok; birisinin babası fakir idi.

Cedel vâ…i¡ olur â«ir arada
Olurken her iki çün ü çirâda

Her ikisi nasıl ve niçinde olurken,
sonunda arada kavga çıkar.

Fa…µr oπlu alıp bir †aşı yerden
Atıp urdu refµ…in gûş-ı serden

Fakirin oğlu yerden bir taş alıp
attı; arkadaşının başındaki kulağından vurdu.
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Ecel ermiş idi cân verdi fµ’l-√âl
¢ariyye «al…ına †uyuldu a√vâl

Ecel ermişti, hemen can verdi. Durum köy halkı tarafından duyuldu.

Ahâlµ geldiler bi’l-cümle varı
Öyük üzre …ılar oπlan firâri

Ahalinin tamamı varıp geldiler.
Çocuk öyük üzerine kaçar.

5015 Gelip «ünkâra …ıldı ol penâhı
Dedi …urtar çü ettim bir günâhı

142a

490

O hünkâra gelip sığındı. Bir günah işledim beni kurtar, dedi.

Dedi bu dem elimden bir «a†âdır
Görürsün senda«ı kim oldu §âdır

Bu zamanda elimden bir hata oldu,
ortaya çıkınca sen de görürsün,
dedi.

Beni sen bu beliyyeden rehâ …ıl
Bulara ¡avfıñı sen …an bahâ …ıl

Sen beni bu beladan kurtar. Bunlara affını sen kanla değer biç.

Beni al sâye-i el†âfıña çek
Mürüvvet mer√amet geldim da«µlek

Beni al lütfunun gölgesine çek.
Cömertlik ve merhamete geldim
sana sığınırım.

Erenler ra√met etdi bu ricâya
Dedi gel imdi cây-ı ilticâya

Erenler bu ricaya rahmet etti.
Şimdi sığınma yerine gel, dedi.

5020 Emµn ol eyleme «avf ü hirâsı
Oñulur çünkü her derdiñ yarası

Emin ol korku ve endişe etme.
Çünkü her derdin yarası iyileşir.

Çü oπlan oldu anlardan remµde
Peyince etdiler anıñ devµde

Çocuk onlardan korktuğu gibi,
onun peşinden koştular.

Geliben gördüler pµriñ …atında
Oturmuşdur penâh-ı √a≥retinde

Gelip pirin yanında, hazrete sığınıp oturmuş gördüler.

Dediler bize ver bu mihr-cânı
Ki §oldurdu bugün büstân-ı cânı

Bize, bugün can bostanını solduran bu sonbaharı ver, dediler.

¢ı§â§ edip alalım inti…âmı
Gide şemme sipihr-i dil πamâmı

Kısas edip intikamı alalım. Az da
olsa gönül göğünün bulutu gitsin.

5025 Cenâb-ı pµr buyurdu pes tesellµ
Dedi böyle …ılınmışdır tecellµ

Pir hazretleri sonra teselli buyurdu. Tecelli böyle kılınmıştır dedi.

¢açan atılsa o… …avs-i …aderden
Aña √â™il olur mu hµç siperden

Eğer kaderin yayından ok atılırsa,
ona hiç siperden engel olur mu?

Getiriñ bunda ol ma…tûlu √âlâ
Ne √ikmet @âhir eyler ◊a… te¡âlâ

O öldürülen çocuğu şimdi getirin.
Allahu Teâlâ ne hikmet gösterir?

Semâ¡ etdiler anlar bu kelâmı
Getirip dediler bu iş ola mı

Onlar bu sözleri işittiler. Getirip
bu iş olur mu dediler.
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Eder ba¡≥ı velµye bu ¡aceb mi
Ki biz tek anlar ehl-i mu√tecib mi

142b

Bazıları veliye bu garip mi? Ki
onlar bizim gibi örtünmüşlerden
mi? Derler.

5030 Biliriz çün kerâmât-ı velµniñ
Ki i¡câzı nebµler ekmeliniñ

Çünkü peygamberlerin en olgun
olanının mucizelerini, velinin kerametlerini biliriz.

O ma…tûlü o dem ¡µsâ-yı &ânµ
Aluben «ır…ası zµrine anı

O zaman ikinci İsa o öldürülen
(çocuğu), hırkasının altına alıp…

»udâ’ya eyledi dilden münâcât
İcâbet-gâha …ıldı ¡ar≥-ı √âcât

Allah’a gönülden münacat eyledi.
Kabul etme yerine dileklerini bildirdi.

Semâ-yı …albe geldi ebr-i √ikmet
Hemân sµr-âb …ıldı ba√r-ı ra√met

Hikmet bulutu gönlün gökyüzüne
geldi. Hemen rahmet denizini taze
kıldı.

Gelir bârân-ı ra√met πay&-ı nµsân
◊ayât-ı tâze buldu mürde âsân

Nisan bulutundan rahmet yağmuru gelir. Ölü kolayca yeniden hayat buldu.

5035 O dem ser-sebz olur ol nev-nihâlµ
Çı…ar ol «ır…adan gördü ahâlµ

Ahali o hırkadan, o taze fidanın
yeni yetişmiş olarak çıktığını görür.

Cemâli şu¡lesi bir mâh olmuş
¢aşı @ulmetde »ı≥r’a râh olmuş

Yüzünün parıltısı bir ay olmuş.
Kaşı karanlıkta Hızır’a yol olmuş.

Tatâr …avmi görüp hep oldu «urrem
Ki i√yâ eyledi pµr-i mükerrem

Tatar kavmi, kerem sahibi pirin
hayat verdiğini görüp, hep mutlu
oldu.

Fera√dan gözleriniñ a…dı yaşı
¢odular «âk-pâye pµre başı

Sevinçten gözlerinin yaşı aktı. Pirin ayağının toprağına başı koydular.

Binâ-yı i¡ti…âdı oldu mu√kem
Mu√ibb-i §âdı… oldu cümle bµ-kem

İtikat binası sağlam oldu. Herkes
tamamıyla gerçek dost oldu.

5040 Dediler ba¡≥ı râvµler birâder
Ki İsmâ¡µl idi anda berâber
Velµkin ≠ikr olan oldu §a√µ√µ
Ki tenhâ etdi i¡câz-ı mesµ√i

Bazı rivayet eden kardeşler,
İsmail’in orada birlikte olduğunu
dediler.
Ancak zikredilen gerçek oldu. Ki
İsa’nın mucizesini tek başına gösterdi.
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Murâd üzre nihâyet buldu bu kâr
¢araöyük’e geldi yine «ünkâr

Bu iş istenildiği gibi son buldu.
Hünkâr yine Karaöyük’e geldi.

»itâme oldu bu …ı§§a resµde
~alât et cedd-i «ünkâr-ı reşµde

Bu kıssa sona ulaştı. Doğru yolu
bulan hünkârın atalarına salat et.

Himmet Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû
Be-¡O&mân ∏âzµ ve Pâdişâh Şoden-i Û
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Osman Gazi’ye Himmet Etmesi ve
Onun Padişah Olması)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Elâ ey †a™ir-i lâhûtµ-dem gel
Nedµm-i «âli§-i bezm-i …ıdem gel
5045 Niçin geldik bu nâsûta «aber ver
Ne oldu √âl-i a§lı bir ¡iber ver
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Bu insanlık âlemine niçin geldik,
anlat. Asıl durum ne oldu, bir ibret ver.

Dedi bu küntü kenz’in392 esdi bâdı
Temevvüc etdi deryâ-yı vidâdı

Bu Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim rüzgârı esti. Dostluk denizini dalgalandırdı.

¡Ana§ırdan düzüldü çün gemiler
Verildi aña ism-i âdemµler

Anasırdan gemiler düzüldüğü için
ona insanla ilgili isim verildi.

O mevciñ …a†resi erdi derûne
Dilerdi çı…maπa cânım birûne

O dalganın damlası içeriye (ruh)
erdi. Canım dışarı çıkmak isterdi.

Velµ bend eyledi …ayd-ı ¡anâ§ır
Ki …aldım bµ-meded yo… idi nâsır

Ancak anasır (öğeler) bağladı ki
yardım eden yoktu, yardımsız kaldım.

5050 Cenâhım yoldu ¡u……âb-ı tabµ¡at
ªuhûr etdi nice türlü bedµ¡at
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Şimdi ey ilahi nefesli kuş! Gel.
Ezel meclisinin saf ve güzel hikâye
anlatanı! Gel.

Tabiat kartalı kanadımı yoldu. Nice
türlü nadir güzellikler ortaya çıktı.

Ferâmûş eyledim ol bezm-i «â§§ı
Elimden aldılar ol i«ti§â§ı

O özel meclisi unuttum. O hüneri
elimden aldılar.

Ezel bir şâh idim oldum gedâ™µ
La†µf idi ke&µf etdim πıdâ™µ

Ezelde bir şahtım, dilenci oldum.
Güzeldi, gıdayı kaba yaptım.

Bkz. İktibaslar, nu: 26.
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Çü oldu menzilim anda mevâlµd
Ederdi rûz şeb dil mürπü nâlµd

Doğduğum yerde evim olduğu için,
gönül kuşu gece gündüz inledi.

Cemâd ü nebât ü √ayvâne geldim
Nihâyet nu†kla insâna geldim

Cansız varlıklara, bitkilere ve
hayvanlara geldim. Sonunda söz
ile insana geldim.

5055 O küntü kenz’in393 envâr-ı celµli
Ki hem-râh eyledi yedi delµli
143a

Bu gözü verdi bezmin görmek için
Ayâπı verdi aña ermek için

Meclisini görmek için bu gözü
verdi. Ona ermek için ayağı verdi.

Eli verdi elini almak için
Bu göñlü verdi kendin bilmek için

Elini almak için eli verdi. Kendini
bilmek için bu gönlü verdi.

¢ulaπı verdi ma¡nâyı işite
Gerek ◊a… bûy için enfi keşµde

Manayı işitmek için kulağı verdi.
Allah koku için burun çizmiş.

Lisânı verdi tâ kim ola ≠âkir
Ola her vechle in¡âme şâkir

Zikr olsun diye dili verdi. Her şekilde ihsana şükretsin.

5060 Binip ol dem …anâ¡at merkebine
Yürüdüm mutta§ıl rûz u şebine

O zaman kanaat eşeğine binip,
gece gündüz aralıksız yürüdüm.

Erişti nâgehân yedi √arâmµ
Neye uπratdı gör ba«t-ı …aramı

Ansızın yedi harami erişti. Kara
talihimi neye uğrattı, gör.

‰uraπ oldu baña ¡acziñ ma…âmı
Ki ¡aczi müsta…µm eyler sa…âmı

Bana acizliğin makamı durak oldu.
Ki acizlik derdi doğru yola iletir.

Ma…âm-ı ¡aczde vardım niyaza
Ta≥arru¡ eyledim ol kâr-sâza

Acizlik makamında duaya vardım.
O becerikliye tazarru eyledim.

Erişti göñlüme ol demde ilhâm
Dediler er gibi ol etme evhâm

O anda gönlüme ilham erişti. Er
gibi ol yersiz kuşkular etme, dediler.

5065 Yürü bul yol bilici merd-i kâmil
Ola tâ bu √arâmµye mu…âbil
Saña senden meded ede o reh-ber
Gele tâ anıñ ile …albiñe fer
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O Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim sırrının parlak ışıkları, yedi delili yoldaş eyledi.

Bkz. İktibaslar, nu: 26.

Yürü, bu haramiye karşılık olsun
diye, yol bilen olgun insanı bul.
Onun ile kalbine aydınlık gelsin
diye, o yol gösterici sana senden
yardım etsin.
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Sa«âvet tµπini ol vere deste
Kese ba«li ede ta«tın şikeste

Cömertlik kılıcını eline o versin.
Kati cimriliğin tahtını kırsın.

İçire hem saña dârû-yı §abrı
Ki za«m-ı şehvete eyleye cebri

Sana sabır ilacı da içirsin ki şehvet yarasını iyileştirsin.

Tevâ≥u¡dan ede bas†-ı firâşµ
‰utup baπlaya kibr-i dil-«ırâşi

Tevazudan döşek sersin. Tutup yürek parçalayan kibri bağlasın.

5070 Geçire kµn ü buπ≥ ü hem πare≥den
Eresin cevhere cism ü ¡ara≥dan

Kin, nefret ve garezden de geçirsin.
Madde ve nesneden cevhere eresin.

Ki hµç …almaya sende mas«aralı…
Ta√avvül ede nûra yüz …aralı…

Yüz karalığı aydınlığa değişsin ki
sende hiç maskaralık kalmasın.

Aña bende olursuñ şâh olursun
Yine ol meclis-i a§lı bulursun

Ona kul olursun şah olursun. Yine
o asıl meclisi bulursun.

Nitekim bend olur ¡O&mân ∏âzµ
Müsa««ar eyledi Rûm u ◊icâzı

Nitekim Rum ve Hicazı zapt eden
Osman Gazi yakalanır.

Bu ilhâm verdi √ubb-i ◊âcµ Bektâş
Eşiği †aşına geldim …odum baş

Bu ilham Hacı Bektaş’ın sevgisini verdi. Eşiğinin taşına gelip baş
koydum.
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143b 5075 Egerçi var yolunda ço… «a†âmız
Ede şef…at odur ma¡nâ atamız
Delµl ola bize ecdâdı √a……ı
Niçe bµ-keslere imdâdı √a……ı

Her ne kadar onun yolunda hatamız çoksa da, mana atamız olan o
şefkat eder.
Doğru ve gerçek olan ataları bize
delil, nice kimsesizlere yardımı
olsun.

Dedim ey dil nice bend oldu ¡O&mân Ey gönül! Osman nasıl esir düştü?
Bu na…li meclise gel eyle destân
Bu nakli gel meclise destan yap,
dedim.
Dedi ol dem ki Oπuz pâdişâhı
Çü i…lµm-i be…âya erdi râhı

O zaman ki Oğuz padişahının yolu
ebedi diyara erdiği için…

Cihân-ı fâniden edince rı√let
Erişdi âl-i Selçu…’a bu devlet

Fani dünyadan göç edince, bu
devlet Selçuk soyuna erişti.

5080 Felek «âk etdi …abrinde kelµmi
Geçirdi ta«tına Sul†ân Selµm’i

Felek bahsedilen kişiyi kabrinde
toprağa çevirdi. Tahtına Sultan
Selim’i geçirdi.
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Selµm ∏âzµ idi ¡âlemde teşhµr
¡Acem i…lµmini hep …ıldı tes«µr

Âlemde Selim Gazi olarak şöhret
kazanmıştı. Acem ülkesini bütünüyle ele geçirdi.

Bıra…tı Rûm’a tµπ’i şu¡lesini
Alır ol ¢ay§eriye ¢al¡esi’ni

Kılıcının şulesini Rum’a bıraktı.
O Kayseri Kalesi’ni alır.

Edinir işbu şehri pây-i ta«tı
Gider dünyâdan ol da …odu ra«tı

İşte bu şehri başkenti yapar. O da
yolculukta gerekli şeyleri bırakıp
dünyadan gider.

Verildi oπluna bu kâmı anıñ
¢ılınc Arslan idi hem nâmı anıñ

Bu dilek onun oğluna verildi.
Onun da adı Kılıç Arslan idi.

5085 ◊asan ‰aπı’nda ol e&nâda bir mâr
ªuhûr edip hücûm eylerdi her bâr
»arâb etmişdi ol e†râfı balı…
Elinden ¡âciz olmuşdu «alâyı…

Balık o tarafı harap etmişti. İnsanlar elinden aciz olmuştu.

¢ılınc Arslan geldi A…sarây’a
Erişdi ejder olduπu araya

Kılıç Arslan Aksaray’a geldi. Ejderin olduğu yere erişti.

O mârı …atl edip «al… oldu mesrûr
Kemâ-fµ-s-sâbı… ol sû oldu ma¡mûr

O yılanı katledip halk sevinçli oldu.
O taraf eskisi gibi bayındır oldu.

»udâ vermiş idi hem aña ma«dûm
¡Alâ™üddevle »üsrev ile mevsûm

Allah ona da, Alaüddevle Hüsrev
ile isimlendirilmiş bir erkek çocuk
vermişti.

5090 ¢ılınc Arslan edince terk-i ev†ân
¡Alâ™üddevle oldu ta«ta sul†ân
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O esnada Hasan Dağı’nda bir yılan (ejderha), ortaya çıkıp her defasında saldırırdı.

Kılıç Arslan yurdunu terk edince,
Alaüddevle tahta sultan oldu.

Şecµ¡ idi bahâdır bir cihân-gµr
Gelip hem bende olmuşdu nice mµr

Cihanı zapt eden cesur bir yiğitti.
Nice bey de gelip ona kul olmuştu.

Velµkin içlerinden Germiyânµ
Bahâdırlı…la bend etmiş miyânı

Ancak içlerinden Germiyanlılar,
bahadırlıkla arayı hükmü altına
almış.

Aña verdi ¡Alâ™üddevle ¡asker
¡Azµmet eyledi bâ-şevket ü fer

Alaüddevle ona asker verdi. Kuvvet ve heybetle yola çıktı.

Kütâhya ile ‰avşanlı Vezir†aş
Deñizli vü ¡Uşâ…’a oldu hem baş

Kütahya, Tavşanlı ile Vezirtaş; Denizli ve Uşak’a da yönetici oldu.
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5095 Gelip hem Germiyân’ı fet√ …ıldı
O câda emr-i şâhile beğ oldu
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Gelip Germiyan’ı da fethetti. Şahın emriyle o yerde bey oldu.

¡Alâ™üddevle bir gün …ıldı endµş
Burusa fet√ini hem ede der-pµş

Alaüddevle bir gün Bursa’nın fethini de göz önünde bulundurup
düşündü.

Velµ iskân olunan …avm-i Tatâr
Edebsizlik ederler idi her bâr

Ancak iskân olunan Tatar kavmi,
her seferinde edepsizlik ederlerdi.

Gelû »ân oπluna gönderdi fermân
Dedi eyle §alâ√-ı …avme dermân

Gelu Han oğluna ferman gönderdi. Kavmini iyileştirmek için çare
bul, dedi.

Burusa fet√ine çün etdim ¡azmi
~alâ√e ede …avmiñ söyle cezmµ

Bursa fethine gittiğim zaman, söyle
kavmin kesin kararlılıkla düzelsin.

5100 Gelû »ân oπlu emre oldu tâbi¡
Eder tedbµr ü tekdµr tevâbi¡

Gelu Han oğlu emre itaat etti. Ona
tabi olanlar tedbir alıp kınarlar.

¡Alâ™üddevle cem¡ etdi cüyûşu
Burusa cânibine …ıldı cûşu

Alaüddevle orduyu topladı. Bursa
tarafına coştu.

Erişdiler gelip sul†ân öñüne
¢uruldu «ayme emr etdi beğine

Gelip sultanın önüne eriştiler. Çadır kuruldu, beyine emretti.

»aber gönderdi her mµr ü fetâya
Velµkin …aldı ev…ât-ı şitâya

Bütün mir ve yiğitlere haber gönderdi. Ancak kış vaktine kaldı.

‰uraπ etdi o câda şâh ol …ış
Bahâr erdi çü revna… buldu her iş

Şah o kış o yerde durdu. Bahar erdiğinde her iş tazelik buldu.

5105 Buyurdu eyleye ¡azme …ıyâmı
Getirdiler o demde bu peyâmı

Gitmek için kalkışmayı emretti. O
zamanda bu haberi getirdiler.

Ki Tatâr …avmi yine oldu güm-râh
◊arâmµli… edip hep kesdiler râh

Ki Tatar kavmi yine yoldan çıkmış.
Haramilik edip hep yol kestiler.

Buyurdu geldi beğler bâ-işâre
Bu işte eylediler istişâre

Yazı ile bildirip emretti, beyler geldi. Bu işte birbirlerine danıştılar.

¡Alâ™üddevle ol a√bâblarına
Buyurdu cümle iş erbâblarına

Alaüddevle o dostlarına, bütün işçilere buyurdu.

Ki ¡avdet lâzım oldu ol diyâre
Tatâr …avmine edem ya¡ni çâre

Ki o diyara geri dönmek lazım oldu.
Yani Tatar kavmine çare bulayım.

5110 Velµ bu câda lâzım mµr-i §â√ib
Şecâ¡at ehli hem ≠µ-re™y-i §â™ib

Ancak bu yere sahiplik edecek, cesaret ve doğru fikir sahibi mir lazım.
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Oπuz’dan dediler Cân-dâdeler’den
Üç er vardır ¢aya Beğ-zâdeler’den

Oğuz boyunun Candadeler’den,
Kaya Beyoğulları’ndan üç er var
dediler.

Yiğit erlerdir anlar bir …arındaş
Oπuz …avmine hem bular olur baş

Kardeş olan onlar yiğit erlerdir.
Oğuz kavmine da bunlar yöneticidir.

Denir ulusuna Ay†oπmuş Alp’ı
Bahâdırlı… bularıñ oldu celbi

Onların büyüğüne Aydoğmuş Alp
denir. Bahadırlık bunların üzerine
kaldı.

Bular fet√ eyledi Güzel ◊i§âr’ı
Mu†µ¡ etdi yemµnile yesârı

Bunlar Güzel Hisar’ı fethetti. Antlaşma ile varlığını teslim etti.

5115 Çü şâha etdiler tav§µf «aylµ
Bulara etdi şâhıñ gönlü meyli

Şaha oldukça çok sıfatlarını söyledikleri için, şahın gönlü bunlara
meyletti.

O dem Ay†oπmuş Alp’a verdi şemşµr O zaman Aydoğmuş Alp’a kılıç verO ar≥ıñ beğliğin hem …ıldı tebşµr
di. O yerin beyliğini de müjdeler.
Geri ¢onya’ya geldi şâh erişdi
Tatâr …avmi ile yine barışdı

Şah Konya’ya geri gelip erişti. Tatar kavmi ile yine barıştı.

Çü ol Ay†oπmuş Alp §â√ib-i firâse
Düşürdü kâfiri «avf ü hirase

O Aydoğmuş Alp yiğitlik sahibi olduğu için, kâfiri korku ve endişeye
düşürdü.

Nice sâl √ükm eder sul†ân öñünde
Ecel erdi kemâliniñ soñunda

Sultanın önünde nice yıl hükmeder.
Olgunluğunun sonunda ecel erdi.

5120 Çü rı√let etdi Ay†oπmuş be…âya
»udâ ra√metle eyleye vi…âye

Aydoğmuş ebediliğe göç etti. Allah rahmetle esirgesin.

Gelir …ardaşına √ubb-ı riyâset
Ki Er†oπmuş’du nâmı ≠µ-kiyâset

Kardeşine başkanlık sevgisi gelir.
Ki o akıllının adı Erdoğmuş’tu.

Çü şâha gelmeğe …a§d etdi bµ-şûr
O ar≥ıñ beğliğine ala menşûr

O beyliğin fermanını almak için,
şaha habersiz gelmeye niyet etti.

İşitdi yolda ol va§f-ı celµyi
Nu¡ût-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’yi

O Hacı Bektaş-ı Veli’nin naatlarının parlak sıfatını yolda işitti.

Mu√abbet mihri dilde oldu †âli¡
Zihµ †âli¡ zihµ «ayrü’l-me†âli¡

Muhabbet güneşi gönülde doğdu.
Ne güzel doğuş! Ne güzel! Doğuş
yerlerinin en hayırlısı…
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5125 Dedi ol πonce-i âl-i ¡Alµ’niñ
◊u≥ûruna gidem ben ol velµniñ
Du¡â-yı «ayr tâ ede ma@har
Ki oldur nûr-ı ◊a…’dan nûr-ı azher

Mazhar olmak için hayır duası etsin ki Hakk’ın nurundan çok açık
olan ışığı odur.

Çü @âhir man§ıbın dil oldu †âlib
Gerekdir u«revµ dilde me†âlib

Gönül belli makamın talibi olduğu için, gönülde ahiretle ilgili isteklerin olması gerekir.

Bu niyyetle Öyük’e geldi ol cân
Aradı »ı≥r gibi âb-ı √ayvân

O can bu niyetle Öyük’e geldi. Hızır gibi ab-ı hayatı aradı.

Dediler »ır…a ‰aπı’n …ıldı teşrµf
O †aπı eylediler aña ta¡rµf

Hırka Dağı’nı şereflendirdi dediler. O dağı ona tarif ettiler.

5130 Gelir Ardıc’a ber-vech-i mu¡arrif
Cemâl-i pµrile oldu müşerref

145a
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O Ali’nin soyunun goncasının, o
velinin ben huzuruna gideyim, dedi.

Tarif edildiği gibi Ardıç’a gelir.
Pirin yüzü ile şereflenir.

Görür pµr etmiş isti…bâl …ıble
Bulur i…bâl …ıble bu sebeble

Pirin kıbleyi karşıladığını görür. Bu
sebeple kıble baht açıklığını bulur.

Namâz-ı @uhru …ılmış bµ-münâfât
Eder …albiyle is…â†u’l-i≥âfât

Zıtlık olmadan öğlen namazını kılmış. Kalbiyle dünya ilgilerini terk
eder.

~alâtında erer bir itti§âle
Erişir pâyi mi¡râc-ı vi§âle

Salatında bir kavuşmaya erer.
Ayağı kavuşma miracına erişir.

Namâzdan §oñra Er†oπmuş erişdi
¢odu ser «âk-pâyine görüşdü

Namazdan sonra Erdoğmuş erişti.
Ayağının toprağına baş koyup, görüştü.

5135 Edeble geldi …arşısında †urdu
Otur dedi buyurdu pµr oturdu
Buyurdu ilügüm ma¡lûm eyle
Nedir ma…§ûduñuz gelmekde söyle

Edeple geldi karşısında durdu.
Pir otur deyip buyurdu, oturdu.
Sultanım anlat, gelmekteki maksadınız nedir söyle, buyurdu.

Dedi pµrim saña ma¡lûm √âlim
Pirim benim halim sana malum,
Benim Er†oğmuş Alp diñle mü™ellim Erdoğmuş Alp benim, yürek yakan
halimi dinle, dedi.
Oπuz’dan ¢aya Beğ oğullarından
Ki bir …avmiz »udâ’nıñ …ullarından

Oğuzdan Kaya Beyoğulları’ndan,
Allah’ın kullarından bir kavimiz.

Ulu …ardaşım Ay†oπmuş öñünde
Çü √ükmü var idi sul†ân öñünde

Büyük kardeşim Aydoğmuş’un
sultan önünde hükmü vardı.
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5140 Ecel …avsi atıp tµr-i yemûtµ
Erişdi aña da √ükm-i yefûtµ
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Ecel yayı ölümsüzlük okunu atıp,
ona da yok olmayan hüküm erişti.

Murâdım şimdi varma… pâdişâha
Sezâ-vâr buyurulam tâ ben bu câha

İsteğim, ben bu yere layık buyurulmak için şimdi padişaha varmak.

Velµ evvel gelip bâ†ın şehine
Dedim başım …oyam «âk-i rehine

Ancak önce iç yüzün şahına gelip,
yolunun toprağına başımı koyayım, dedim.

¡Alâyı…dan gözümü yuma geldim
Seniñ pµrim du¡âñı uma geldim

İlgilerden gözümü yumup geldim.
Pirim! Senin duanı umarak geldim.

Egerçi olmuşam bu câhı …â§ıd
Erenler himmeti a§l-ı ma…â§ıd

Her ne kadar bu yeri kast etmiş
olsam da, erenlerin himmeti maksatların aslıdır.

5145 Beyân-ı √âl etdi oldu «âmûş
O dem deryâ-yı himmet eyledi cûş

Halini anlatıp sustu. O an himmet
denizi coştu.

Nevâzişler edip «oş âmedµler
Zebân-ı lu†fle böyle dediler

İltifat edip hoş geldin demeleri lütuf dili ile böyle dediler.

Yedi yıldan beri Selçu…’uñ âli
Emâretden olur ma¡nâda «âlµ

Selçukluların bayrağı yedi yıldan
beri mana olarak beylikten boştur.

Tecemmu¡ etdi Rûm’uñ evliyâsı
Ki na…l eyleye bu şem¡iñ ≥iyâsı

Rum’un evliyası toplandı ki bu
mumun ışığı aktarılsın.

Ederler her biri bir i«tiyâri
Velµ hµç biri olmaz ba«tiyârµ

Her biri bir tercihte bulunur. Ancak hiç biri mutlu olmaz.

5150 Siziñ ensâbıñız ervâ√ını biz
Ki ma√fû@ eyledik mesrûr oluñ siz

Biz sizin soyunuzun ruhlarını muhafaza eyledik. Siz sevinçli olun.

Velâyet …ab≥asında oldu ma«fû@
Olasız ilügüm dil-şâd u ma√@û@

Velayetin avucunda muhafaza
edildi. Sultanım! Mutlu ve memnun olacaksınız.

Getir †µπiñ edem bend-i meyâne
Getirdim çünkü bu sırrı ¡ayâne

Kılıcını getir beline bağlıyayım.
Çünkü bu sırrı ortaya çıkardım.

O dem Er†oπdu pµşe …odu şemşµr
Alıp Rûm’a teveccüh etdi ol şµr

O an Erdoğdu öne kılıcı bıraktı. O
aslan alıp Rum’a yöneldi.

İşâret eyledi Er†oπdu †urdu
◊u≥ûr-ı √a≥rete geldi oturdu

İşaret etti, Erdoğdu durdu. Hazretin huzuruna gelip oturdu.
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5155 ~afâ-yı himmetile √a≥ret-i pµr
O şemşµri alıben …ıldı tekbµr
Meyâne bend edip bâ-dest-i pâki
O kµmyâ-yı na@ar zer etdi «âki

Mübarek eli ile beline bağlayıp, o
iltifat kimyası ile toprağı altın yaptı.

Erişdi çün erenler iltifâtı
Süleymân eyledi mûr §ıfâtı

Erenlerin iltifatı eriştiği için, Süleyman karınca sıfatını eyledi.

Du¡â …ıldı ki sürçmesin ayâπıñ
»udâ olsun …amu yerde †ayaπıñ

Dua etti ki, ayağın kaymasın, Allah her yerde dayanağın olsun.

Yürü var pâdişâha eyle ¡ar≥ı
¢atında ¡ar≥ıñ anıñ ola mar≥µ

Yürü padişaha var bildir. Arz ettiğin onun katında kabul edilsin.

5160 O bir alet ta§arruf dest-i ◊a…’da
Göz aç gör …udretin nüh †aba…da
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Pir hazretleri himmetin verdiği
safa ile o kılıcı alarak tekbir kıldı.

Tasarrufu Allah’ın elinde olan bir
organ olan gözü aç, dokuz tabakada kudretini gör.

Sen anı §anma etdim ben veyâ sen
Odur fâ¡il √a…µ…atde bil a√sen

Sen onu ben veya sen ettik sanma.
İyi bil ki gerçekte yapan odur.

Yürü sen ilügüm olma kederde
Verildi size serverlik …aderde

Sultanım! Yürü sen kederlenme.
Size önderlik kaderde verildi.

¢odu Er†oπdu başın «âk-pâye
¢ıran etdi Sühâ ol bedr-i âya

Erdoğdu başını ayağının toprağına koydu. Süha o ayın on dördüncü gecesi ile birleşti.

‰ulû¡ etdi serinde nûr-ı ezher
Tecellµ nûruna ol oldu ma@har

Başında parlak ışık doğdu. O tecelli nuruna mazhar oldu.

5165 Vedâ¡ edip revâne oldu râha
Erişdi ¢onya’da çün pâdişâha

Veda edip yola çıktı. Konya’da
padişaha eriştiği için…

◊u≥ûr-ı pâdişâha ol erişdi
Murâdı ma†labı üzre görüşdü

O padişahın huzuruna erişti. Muradının isteği üzerine görüştü.

¡Alâ™üddevle’ye «oş geldi ol ≠ât
Ki oldu beyda…ı Er†oπdu’nuñ at

O kimse Alaüddevle’ye hoş geldi
ki Erdoğdu’nun piyadesi at oldu.

Verir …ardaşı beğliğiñ o mµre
Ki geldi bir mu√abbet ol ≥amµre

Kardeşinin beyliğini o mire verir.
Ki o kalbe bir muhabbet geldi.

Dedi verdim seniñ olsun o sanca…
Mura√√a§ müsta…il âmirsin anca…

Verdim o sanca senin olsun; ama
vekil olarak gönderilen bağımsız
yöneticisin, dedi.
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146a 5170 Yazıldı emr olundu pes berâtı
Murâdı √av≥ına a…dı Fürât’ı

Sonra berat belgesi yazılıp emir
olundu. Fırat nehri muradının havuzuna aktı.

Sürer sul†ân öñüne esb ¡âcil
Çü …arşı geldiler rükbân ü râcil

Hızlı bir şekilde atını sultan önüne
sürer. Yaya ve atlılar karşılamaya
geldikleri için…

Bu üslûb üzre girdi ol ser-efrâz
O şehriñ içine bâ-¡izz ü i¡zâz

O üstün olan kişi bu şekilde, o şehrin içine yücelik ve ululukla girdi.

Nice sâl eyledi anda √ükûmet
Zamânında fera√-yâb idi ümmet

Nice yıl oranın devlet yönetimini
elinde bulundurdu. Ümmet zamanında sevinç bulmuştu.

¢amu küffârı …ılmışdı hirâsân
Çü himmet eyledi pµ-ri »orâsân

Horasan piri himmet ettiği için,
bütün kâfirleri korkutmuştu.

5175 Bir oπlu oldu ¡O&mân idi nâmı
Ederlerdi ri¡âyet «â§§ ü ¡âmı

Bir oğlu oldu, adı Osman idi. Bütün herkes saygı gösterirdi.

≤iyâ-pâş idi anıñ efserinde
Ki devlet necmi †oπmuşdu serinde

Onun tacından ışık saçardı ki başında devlet yıldızı doğmuştu.

Anı Er†oπdu bir üstâda verdi
Çü sinni hem yedinci sâle erdi

Yaşı da yedinci yılına erdiğinde,
Erdoğdu onu bir üstada verdi.

Bulur Er†oπdu’nuñ çün ¡ömrü encâm Erdoğdu’nun ömrü son bulduğu
Felek sâ…µsi §undu bir †olu câm
için, Felek sakisi bir dolu kadeh
sundu.
Gelenler dünyaya elbet gidiser
Bu çar« göze ger †opra… ediser

Eğer bu felek göze toprak edecekse de, dünyaya gelenler elbet
gidecek.

5180 ¢odu †opraπa bu cism ü serini
Ma…âm edindi ba†ın mâderini

Bu cisim ve başını toprağa koydu.
Soyunun annesini makam edindi.

Bu dµniñ uπruna ço… çekdi za√met
»udâ etsin o ≠âtı πar…-ı ra√met

Bu dinin uğruna çok zahmet çekti.
Allah o kimseyi rahmete boğsun.

Giçi …ardaşa Gündüz Alp’a bu tâc
Verildi etmedi bir kimse iz¡âc

Küçük kardeşi Gündüz Alp’e bu
taç verildi. Bir kimsenin canını
sıkmadı.

¡Alâ™üddevle ol dem dileğiyle
Te§âlu√ eyledi bu resme beğiyle

O zaman Allaüddevle’nin isteğiyle, bu şekilde beyi ile barış yaptı.
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¢oyup Derbend-i Ermen’den √udûdu İki tarafın askeri geçmesin diye
Ki geçmeye iki cânib cünûdu
Ermeni Derbendi’ni (geçit) sınır
bırakıp…
5185 Bunuñ üstüne eyyâm etdi emrâr
Bahâdır oldu ¡O&mân ∏âzµ ey yâr

Bunun üstünden zaman geçti. Ey
dost! Osman Gazi bahadır oldu.

¢aya Beğ …avminiñ a¡yânı ol dem
Tecemmu¡ etdi ¡O&mân’ile bir dem

O zaman Kaya Bey kavminin seçkinleri Osman ile bir an toplandı.

Dediler beğ idi babañ bu ilde
Ki şân ü şöhreti var idi dilde

Baban bu ilde, şan ve şöhreti dillerde olan bir bey idi, dediler.

Çü sen †ıfl olmaπın ¡ammıñ beğ oldu Sen çocuk olduğundan amcan bey
Velµ şimdi sen olma…lı… yeğ oldu
oldu. Ancak senin olman daha iyi
oldu.
146b

Edip bu resme √udûdunu tecâvüz
Saña bu beğliği şâh verse câ™iz
5190 Uralım kâfire tµπ-i cüsâmı
Alalım ¡âlem içre nâm-ı Sâm’ı
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Bu şekilde sınırını aşıp, sana bu
beyliği şahın vermesi uygundur.
Kâfire büyük kılıcı vuralım. Âlem
içinde Sam’ın adını alalım.

Bu söze oldu ¡O&mân ∏âzµ mâ™il
Buyurdu etdiler şemşµr √amâ™il

Osman Gazi bu söze meyletti. Buyurdu, kılıç hamaylı yaptılar.

Müretteb etdiler âlât-ı cengi
¡Azµmet eylediler bµ-direngµ

Savaş aletlerini düzenlediler. Gecikmeden yola çıktılar.

Bilecik İnegöl üzerine bunlar
Hücûm edip bıra…dılar oyunlar

Bilecik, İnegöl üzerine bunlar hücum edip oyunlar bıraktılar.

Edip encâm küffârı hezµmet
Alıp götürdüler mâl-ı πanµmet

Sonunda kâfirleri hezimete uğratıp,
ganimet mallarını alıp götürdüler.

5195 Olur Bursa Beği bu √âle âgâh
Yazıp bir nâme gönderdi o bed-«ˇâh

Bursa Beyi bu durumdan haberdar olur. O kötülük isteyen bir
mektup yazıp gönderdi.

Getirdi elçi şâha nâmesini
Ne ta√rµr eylemiş gör «âmesini

Elçi mektubunu şaha getirdi. Kaleminin ne yazdığını, gör.

Demiş etdik seniñle biz ¡uhûdµ
Nedir bu fitne-engµz Cühûdµ

Biz seninle bir anlaşma yaptık. Bu
fitne arttıran Yahudi nedir, demiş.

Musalla† eylemişsin bir dilµri
Ki †urmaz ¡ahdine bilmez biliri

Sözünde durmaz, bileni bilmez küstah birini musallat eylemişsin.
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Eger emriñle etmişdir bu işi
Edelim biz da«ı işbu döğüşü
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Eğer emrinle bu işi etmişse, biz de
işte bu dövüşü edelim.

5200 Ve-illâ anı †utup ver cezâsın
Getir yerine şar†ıñ mu…te≥âsın

Yoksa onun tutup cezasını ver.
Şartın gereğini yerine getir.

¡Alâ™üddevle gördü çün bu √âli
Derûnu pür-πa≥ab …ıldı melâli

Alaüddevle bu hali gördüğü için,
sıkıntısı içini öfkeyle doldurdu.

Dedi kimdir eden böyle cesâret
Ki vermiş ol ile bunca «asâret

O ile bunca zarar vermeye böyle
cesaret eden kimdir? Dedi.

Dediler kim ol Er†oπdu’nuñ ey «ân
Bir oπlu …almış idi nâmı ¡O&mân

Ey han! O Erdoğdu’nun bir oğlu
kalmıştı, adı Osman, dediler.

ªuhûr etmişdir andan şimdi bu bed
Buyur ¡ammısına …alsın mu…ayyed

Şimdi bu kötülük ondan ortaya çıkmıştır. Emret amcasına bağlı kalsın.

5205 Yazıldı Gündüz Alp’e emri fµ’l-√âl
Ki †utup eyleye ¡O&mân’ı irsâl

Gündüz Alp’e, Osman’ı yakalayıp
hemen göndermesi emri yazıldı.

Çü Gündüz Alp olur bu emre âgâh
Mu…ayyed eyledi bir gece nâ-gâh

Gündüz Alp bu emirden haberdar
olduğu için, bir gece ansızın onu
bağladı.

◊u≥ûr-ı şâha irsâl etdi encâm
Erişdi ¢onya’ya ol nµk-i fercâm

İşin sonunda şahın huzuruna gönderdi. O sonu iyi olan Konya’ya
erişti.

Görüp erkân-ı devlet ol civânı
O cânı cümleniñ hep sevdi cânı

Devlet erkânı o genci görüp, bütün hepsinin canı o canı sevdi.

Görürler ≠µ-mehâbet bir bahâdır
Bulunmaz mi&li devrân içre nâdir

Cihan içinde ender görülen, benzeri bulunmaz heybetli bir bahadır görürler.

5210 Ne lâyı… kâfiriñ ola fedâsı
Rı≥â vermez bu a√vâle »udâ’sı

Kâfire feda etmek uygun düşmez.
Allah’ı bu duruma rıza vermez.

¢amusu eylediler ittifâ…ı
◊u≥ûr-ı şâha geldi bµ-nifâ…ı

Hepsi ittifak ettiler. Şahın huzuruna anlaşmazlık olmadan geldiler.

Dediler pâdişâhım geldi ol er
Velµ hep dileriz ¡afvıñı yek-ser

Padişahım! O er geldi; ancak bütün hepimiz bağışlanmasını isteriz.

Şecâ¡at büstânında nihâli
¢arµb-i √üsnü olmuşdur ahâlµ

Yiğitlik bostanında fidanı… Ahali
güzelliğine yakın olmuştur.
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Cebµninde hüveydâ necm-i nu§ret
Gözünde müncelµ envâr-ı ¡ibret
5215 ‰oπurmaz mi&lini ümmü’l-zamânµ
Meger budur zamânıñ …ahramânı

Kâfir yüzünden öldürülmesi uygun mudur? Allah için, âlemi kendinden yakarsın.

Degildir dµn-i A√med çünkü râ≥µ
Buña √ükm edebilmez hµç …â≥µ

Ahmed’in dini razı olmadığı için,
buna hiçbir kadı hükmedemez.

¡Ala™üddevle işitdi bu …âli
‰utuldu anları redde ma…âli

Allaüddevle bu sözü işitti. Onları
reddetmeye sözü tutuldu.

Buyurdu hem getirdiler √u≥ûra
Na@ar …ıldı o …add-i serv-i zûra

Emretti huzura getirdiler. O kuvvetli servi boyluya baktı.
Sevgi nehirleri dalgalandı. O servi boylu, nehri taze eyledi.

Dedi şeh …avliñiz gerçekdir ammâ
O pµrden açılır işbu mu¡ammâ

Şah, sözünüz gerçektir ama işte
bu muamma pirden açılır, dedi.

Ne remz eyler ise câ-yı ¡ameldir
Ki emri bizlere a§l-ı emeldir

Ne remiz eylerse amel yeridir ki
onun emri bizlere emelin aslıdır.

Meger kim ol-zamânda ◊âcµ Bektâş
Gelû »ân’ı edince dµnde …ardaş

Meğer Hacı Bektaş’ın Gelu Han’ı
din kardeşi ettiği o zamanda…

¡Alâ™üddevle vü erkânı yek-ser
¢omuşdu emr-i pµre cümlesi ser

Alaüddevle ve ileri gelenlerinin
hepsi baştanbaşa pirin emrine baş
koymuştu.

5225 Ederdi her umûrun pµre i¡lân
Cenâb-ı pµr ne kim eylerse fermân

147b

Zamanın anaları benzerini doğurmaz. Meğer zamanın kahramanı
budur.

Revâ mı …atl ola kâfir yüzünden
Ya…arsın ¡âlemi billâh özünden

5220 Telâ†um eyledi enhâr-ı mihri
O servµ eyledi sµr-âb nehri
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Alnında Allah’ın yardım yıldızı
açıkça belli; gözünde ibret nurları
parlar.

Her işini pire bildirirdi. Pir hazretleri her ne ferman eylerse…

Ol emri kendüye der-pµş ederdi
Ederse anıñ ile iş ederdi

O emri kendisine göz önünde tutardı. Ederse onunla iş yapardı.

Çü şâhdan işidip re™y-i §avâbı
¢amu ma¡…ûl görürler bu cevâbı

Şahtan doğru düşünceyi işittikleri
için, hepsi bu cevabı mantıklı görürler.
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Eder çend kes refµ… ¡O&mân mµre
Hemân i¡zâm ederler §avb-ı pµre

Mir Osman’a birkaç kişiyi yol arkadaşı eder. Hemen pirin tarafına
gönderirler.

Bu cânipden erenler pµşvâsı
¡Uyûn ¡âleminiñ rûşenâsı

Bu taraftan erenlerin önderi, gözler âleminin parlak olanı…

5230 Olunca bu diyâre pâ nihâde
Mu√ibbi gün gün olurdu ziyâde

Bu diyara ayak basınca, sevgisi
gün gün artardı.

Ederdi †âlibine tâc iksâ
Velµ şekli o tâcıñ Elf-âsâ

Talep edene taç giydirirdi. Ancak
o tacın şekli Elif gibiydi.

Ol e†râfda olan cümle nemed-bân
Getirirler idi kiçe beher ân

O etrafta olan keçecilerin hepsi,
her bir an keçe getirirlerdi.

O dem bir kiçeci üstâd-ı mâhir
Düzer bir tâc şekl-i Elf @âhir

O zaman bir hünerli üstat keçeci,
Elif şeklimde görülen bir taç yapar.

Getirdi √a≥ret-i «ünkâra anı
Ki ala himmet-i pµr-i zamânı

Zamanın pirinden himmet almak
için hünkâr hazretlerine onu getirdi.

5235 Velµ πâyet †avµl idi ol efser
Alır ¡µsâ gibi sûzen ol er

Ancak o taç oldukça uzundu. O er
İsa gibi bir iğne alır.

Mübârek elleriyle √a≥ret-i pµr
O tâcı …ıldı bir mi…dâr ta¡mµr

Pir hazretleri mübarek elleri ile o
tacı bir miktar tamir etti.

¢odu bir yerde dedi †âlibi var
Gelir bu tâc-ı himmet câlibi var

Bir yere koydu, talibi var dedi. Bu
himmet tacını kendine çeken var,
gelir.

Ol e&nâda gelir ¡O&mân ∏âzµ
◊u≥ûr-ı pµrde …ıldı niyâzı

O esnada Osman Gazi gelir, pirin
huzurunda dua etti.

¢odu rûy-i irâdet «âk-pâye
¢ıran etdi Sühâ §ân bedr-i âya

Gönül isteği ile yüzünü ayağın
toprağına koydu. Sanki Süha dolunayla birleşti.

5240 Olur ten √abbesi ol «âke vâ§ıl
‰arâvet kesb ediben verdi √â§ıl
Dediler şâh bu cânı …ıldı irsâl
Mu†i¡-i emriñizdir çün meh ü sâl

Tenin tohumu o toprağa ulaşır.
Tazelik kazanıp ürün verdi.
Ay ve yıl emrinize itaat ettiği için,
şah bu canı gönderdi, dediler
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Bu olmuş idi emr-i şâha ¡â§µ
Cezâ görse gerek ehl-i ma¡a™§µ

Bu şahın emrine isyan etmişti.
İsyankârların ceza görmesi gerekir.

Nedir bunuñ cezâsı söylesin pµr
Aña göre edelim biz de tedbµr

Bunun cezası nedir, pir söylesin.
Biz de ona göre önlem alalım.

Ba…ıp ¡O&mân’a √a≥ret †urdu bir dem Hazret Osman’a bakıp bir an durTecellµ eyledi ol nûr-ı âdem
du. O adamın nuru ortaya çıktı.
5245 Dedi «oş geldiñ ¡O&mân’ım beri gel
Erenler himmetiniñ ma@harı gel
148a
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Hoş geldin, Osman’ım beri gel.
Erenlerin himmetine mazhar olan,
gel.

¢u¡ûd etdi gelip ¡O&mân emâme
Dil ü cân rab† edip nûr-ı imâme

Osman gelip, gönül ve canını imamın nuruna bağlayarak öne oturdu.

Giyirdi √a≥ret ol tâcı serine
Erişdi …adri «ûrşµd-i berµne

Hazret o tacı başına giydirdi. Değeri en yüksek güneşe erişti.

Miyânından çı…ardı bir kemer hem
Miyân-best eyledi ol pµr-i mülhem

Belinden bir de kemer çıktı. O ilham edilmiş pir belini bağladı.

Eder ¡O&mân’a tel…µn-i †arµ…i
Dedi ol nu§ret âbınıñ πarµ…i

Osman’a yolu anlatır. O yardım
suyuna batmış olan dedi.

5250 Bile gelmişdi ¡O&mân’la iki kes
¢aya Beğ …avmi idi bµ-müvesvis

Kaya Bey kavminden kuruntusuz
olan iki kişi Osman ile gelmişti.

Yeñinden «ır…anıñ kesti hemâne
İki tâc etdi ol iki cevâne

Hırkanın kolunun ucundan hemen
kesti. O iki delikanlıya iki taç yaptı.

Dedi bular ü bulardan gelenler
Bu tâcı giyeler tâbi¡ olanlar

Bunlar ve bunlardan gelenler, tabi
olanlar bu tacı giysinler, dedi.

Ki bil anlar erenler ¡askeridir
Sipâhıñ ola kim yeñiçeridir

Bil ki onlar erenler askeridir. Yeniçeri olan onlar sipahın olsun.

Ne §avbe eyler iseñ ger ¡azµmet
Edeler anda kâfirler hezµmet

Eğer hangi tarafa gidersen, kâfirleri
orada hezimete uğratsınlar.

5255 Ola «ûb evveliñden intihâsı
Olasın câh ü devlet müntehâsı
Ola «ünkârlıπım va§fµde nâmıñ
Dilinde söylene va§fıñ enâmıñ

Evvelinden sonu güzel olsun. Rütbe ve devletin son noktası olasın.
Hünkârlığımın vasfında adın olsun. Vasıfların insanların dilinde
söylensin.
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Velµsi işbu Rûm’uñ merd-i râhı
Dilerler vereler πayre bu câhı

İşte bu Rum’un yolcularının velisinin bu rütbeyi başkasına vermelerini dilerler.

Velâyet …ab≥asında rû√uñu biz
Yedi yıldır ederdik «ıf@ ü temyµz

Biz senin ruhunu velayet avucunda, yedi yıldır ayırıp korurduk.

»ilâfında idi sırr-ı ¡alµniñ
»udâ …ab≥ etdi rû√un …ır… velµniñ

Büyük sır senin hilafetinde idi. Allah kırk velinin ruhunu teslim aldı.

5260 Saña verildi bu man§ıb bilesin
Erenler nu†…una tâbi¡ olasın
Eger kim ilügüm olmaya sizden
Ziyân erişmeye ta√…µ… bizden

Sultanım, eğer sizden ziyan olmazsa, bizden araştırıp soruşturma erişmez.

Dönüp dedi refµ…e bu kelâmı
¡Alâ™üddevle’ye ediñ selâmı

Dönüp arkadaşına bu sözü dedi.
Alaüddevle’ye selam söyleyin.

Atası man§ıbın tevcµh …ılsın
Ki şimdilik o yerde beğ bu olsun

Ataları rütbesini arttırsın ki şimdilik o yerde bu bey olsun.

Bıra…sın √âline bu «ûb-nihâdı
Ki küffârile ede tâ cihâdı

Bu güzel huyluyu, kâfirlerle cihat
yapsın diye, kendi haline bıraksın.

148b 5265 Bu nu†…u işidip cümle refµ…i
Edip tevdµ¡ †utdular †arµ…i

Bütün arkadaşları bu sözü işitip,
vedalaşarak yolu tuttular.

Bular çün pây-i ta«ta bir gün erdi
Gelip cümle √u≥ûr-ı şâha girdi

Bunlar bir gün başkente erdiği için,
hepsi gelip şahın huzuruna girdi.

Selâm-ı pµri şâha söylediler
Ne kim buyurdu i¡lâm eylediler

Pirin selamını şaha söylediler.
Her be buyurduysa anlattılar.

ªuhûr etmişdi √a≥retden o ma¡nâ
¢abûl etdi dedi ol dem a†a¡nâ394

Hazretten o anlam ortaya çıkmıştı.
Kabul etti, o zaman biz itaat ettik,
dedi.

Edip …ayd-ı tühemden anı i«lâ§
Buyurdu verdiler bir «il¡at-ı «â§

Onu töhmet endişesinden kurtarıp,
emretti. Bir özel kaftan verdiler.

5270 Verip altın başlı bir ¡alemden
Beri eylediler √üzn ü elemden
394

Bu devlet memuriyeti sana verildi, bilesin. Erenler nutkuna bağlı
olasın.

Bkz. İktibaslar, nu: 27.

Altın başlı bir sancak verip, hüzün
ve kederden geri çevirdiler.
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Yazıldı nâmına fµ’l-√âl menşûr
Alıp destûr girdi râha mesrûr

Derhal adına ferman yazıldı. İzin
alıp memnun olarak yola girdi.

Ya…µn oldu…da çün sul†ân öñüne
»aber erişdi a¡yân ü beğine

Sultanın önüne yaklaştığı için beylere ve ileri gelenlere haber erişti.

¢amusu oldular ol dem süvârµ
Ederler anı isti…bâl vârı

Hepsi o an bineklerine binip, onu
karşılamaya giderler.

Getirdiler çü şehre her bed ü nµk
Mübârek bâde geldi oldu tebrµk

Her iyi ve kötüyü şehre getirdikleri için, Mübarek olsuna geldi,
tebrik olundu.

5275 İşidip geldi e†râfdan cüvânlar
Aña tâbi¡ olup …or baş u cânlar
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İşitip etraftan gençler geldi. Ona
bağlanıp baş ve canlarını bırakırlar.

¢aya Beğ’den cevânân …abµle
¢amu tâbi¡ olurlar bu sebµle

Kaya Bey’den genç halkın tamamı
bu yola tabi olurlar.

Yeñinden vermiş idi pµr çün tâc
O resme geydiler πayr oldu i«râc

Pir elbisesinin ucundan taç verdiği
için, o şekilde giydiler, diğeri atıldı.

Velµ sâ™ir gelenle …avmi beyni
Eder renginde tefrµ… olmaz ¡aynı

Ancak kavminin arasına gelen diğerleri, renginde ayrı tutar, aynı
olmaz.

Ki πayre tâc-ı sür«µni verildi
Beyâ≥ rengiyle a…vâmı derildi

Ki diğerlerine kızıl taç verildi. Beyaz rengiyle kavimler toplandı.

5280 ∏azâya √â≥ır oldular ¡umûmu
Döke küffâre bârân-ı πumûmu

Bütün halk gaza etmeye; kâfirlere
gam yağmurunu dökmeye hazır oldu.

Gelip e†râf-ı bedre hem-çü encüm
Ederler cümle küffâre tehâcüm

Ayın etrafına aynı yıldızlar gibi gelip, hepsi kâfirlere hücum ederler.

Erenler himmetinden aldılar tâb
Ne yerde olsalar oldu @afer-yâb

Erenler himmetinden güç aldılar.
Nerede olsalar zafer buldular.

Edip Gül-bâng-ı ¡avn-i evliyâsın
Cihâne §aldılar nu§ret livâsın

Evliyaları yardımının Gülbank’ını
söyleyip, yardım sancağını cihana
saldılar.

Erenler nu†…udur merdûd olmaz
Bu nârıñ nûrudur kim dûd olmaz

Erenlerin sözüdür geri çevrilmez.
Bu ateşin ışığıdır ki duman olmaz.

5285 Bular çün ◊âcµ Bektâş küçüğüdür
O nârıñ pu«tesi §anma çiğµdir

Bunlar Hacı Bektaş’ın küçüğü olduğu için, o ateşin pişmişlerini çiğ
sanma.
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Bulardan olmadı…ça görmez âfet
Erişdi â«ir ¡O&mân’a «ilâfet

Bunlardan olmadıkça afet görmez.
Sonunda hilafet Osman’a erişti.

Gelirler ba¡de ¡O&mân’ıñ âli
Olurlar cümle bu nu†… üzre vâlµ

Sonra Osman’ın soyu gelirler. Bütün hepsi bu söz üzerine vali olurlar.

Bu nu†…a dizilip hep dürr-i mevzûn
Cenâb-ı ◊a… ede i…bâlin efzûn

Bu söze hep vezinli inciler dizilip,
Cenab-ı Hak talihini arttırsın.

Erişdi …ı§§a bu yerde temâme
~alât et senda«ı cedd-i imâme

Hikâye bu yerde tamama erişti. Sen
de imamlığın atalarına salat et.

Der-Beyân-ı Ev§âf-ı Ba¡≥ı »alâ™if-i Cenâb-ı Pµr ¢uddise Sırruhû’l-Münµr
(Pir Hazretlerinin (Kuddise Sırruhu’l-Münir) Halifelerinden Bazılarının
Vasıflarına Dair)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
5290 Gel ey esrâr-ı ma¡nµdâr âdem
»alµfe-zâde-i envâr-ı Âdem

Ey manalı sırları olan adam!
Âdem’in nurunun halife oğlu! Gel.

Nedir ma…§ûd gelmek bu ¡ademden
Beyân et ya¡ni ol kenz-i …ıdemden

Bu yokluktan gelmedeki amaç nedir? Yani o eski hazineden açıkla.

¡Arûs-i küntü kenz’in395 el-ni…âbın
Güşâd eyle bu «alvet-«âne bâbın

Ben gizli bir hazineydim sırrının
gelinin perdesini, bu yalnızlık köşesinin kapısını aç.

Temevvüç etdi ba√r-i ferd-i cevher
Bilinmek diledi ol nûr-ı ezher

Eşi benzeri bulunmayan cevher
denizi dalgalandı. O parlak nur
bilinmek istedi.

◊urûf-ı müfredât terkµbe geldi
ªuhûr-ı ma¡nâya tertµbe geldi

Bütünün öğelerinin harfleri parçaları birleştirdi. Mananın görünüşünü düzenlemeye geldi.

5295 Getirdi çünkü nu†… u §avtı …uvvet
O nu†… içre «afµ oldu hüviyyet

Söz ve sedası kuvvet getirdiği için,
o söz içine hakikat gizlendi.

Bu nu†… u §avt u …uvvet hep bir oldu Bu söz, seda ve kudret hep bir
ªuhûr-ı ma¡nâya âdem yer oldu
oldu. İnsan mananın ortaya çıkmasına yer oldu.
395

Bkz. İktibaslar, nu: 26.
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Emânât-ı »udâ kim nu†…-ı ◊a…’tır
¢abûl-i âdem andan bir seba…dır

Allah’ın emanetleri olan Hak sözlerin insan tarafından benimsenmesi bir derstir.

»alµfe oldu âdem bu sebebden
Ki bir mir™ât olup gösterdi Rab’dan

Bu sebepten insan halife oldu ki
bir ayna olup Allah’tan gösterdi.

Eger mir™âtı jeng-âlûd olursa
Ki lev&-i nefsle @ulmet bulursa

Eğer aynası paslı olursa ki nefsin
kiri ile kararırsa…

5300 O mir™âtdan görünmez nûr-ı mâ¡nâ
~ıfâtı ≠âta perde oldu ya¡nµ

O aynadan mananın nuru görünmez. Yani sıfatı zatına perde olur.

»alµfe olmaπa lâyı… degildir
Hemân bir …uru nâmdır âb ü kildir

Halife olmaya layık değildir. Öylece kuru bir ad, su ve kildir.

»aber-dâr olmadı çün nu†… cândan
Nihâyet aldılar bu nu†…u andan

Söz candan haberdar olmadığı için,
sonunda bu nutku ondan aldılar.

Her evlâd-ı peder âdem degil bil
»alµfe olmaπa olmadı …âbil

Her babanın çocuğu insan değil,
bil. Halife olmaya yetenekli olmadı.

»alµfe ola mı men tek her ebter
Bu bezme eremez her dâmeni ter

Benim gibi her hayırsız halife
olsun mu? Her eteği bulaşık bu
meclise eremez.

5305 Fenâ-fi-llah †arµ…idir bu minhâc
Ma¡allâh seyridir bu seyr-i mi¡râc

Bu geniş yol, Allah’ın varlığı içinde yok olma yoludur. Bu miraç
yolculuğu Allah ile seyretmektir.

O kim geldi «alµfe-zâde oldu
Cihândan cismden âzâde oldu

Halife oğlu olan o kimse cihandan
cisimden kurtuldu.

¡Avârı≥dan geçip oldu revâne
Ve bµ-yemşµ ile oldu revâne

Kaza ve beladan geçip gitti. Ve
yürümeden gitti.

‰utan Allâh’dır ol cânıñ elinde
Diyen Allâh dürer anıñ dilinde

O canın elinden tutan Allah’tır.
Allah diyenin dilindeki incidir.

Bu câye dediler …urb-ı nevâfil
Bu mihr olursa πarb-ı tende âfil

Bu yere kurb-ı nevafil dediler. Bu
güneş olursa tenin batısında batar.

5310 Olursa «il¡at cisminden ¡ârµ
Bıraπırsa √ayât-ı müste¡ârı
Yerine oπlunu eyler «alµfe
Ki şey«i ile olmuşdu elµfe

Kaftan cisminden soyunursa, eğreti olarak alınmış hayatı bırakırsa…
Yerine, şeyhi ile aşina olmuş olan
oğlunu halife yapar.
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Degildir bu veled bil la√m u …andan Bu çocuk et ve kandan değildir,
Meger †oπmuşdur ol cân içre cândan bil. Meğer o can içindeki candan
doğmuştur.
Ki nu†…-ı şey«ine verdi irâde
Emânet geldi erdi her murâde

Şeyhinin sözüne irade verdi. Emanet geldi, her murada erdi.

Resûlullâh buyurdu iki nesne
Bıra…dım size √a……ânµ kimesne

Hz. Muhammed, hak ve adalete
uygun davranan kimselere iki nesne bıraktım buyurdu.

5315 Birisi ehl-i beytim biri ¢ur™ân
İkisi mutta§ıl bir oldu her ân
Baña Kev&er kenârında mülâ…µ
Olurlar dedi fehm et bu siyâ…ı

Bana Kevser’in kenarında kavuşurlar dedi. Bu ifade biçimini anla.

Bilirsin biri cism-i ferri oπlu
Birisi hem resûlüñ sırrı oπlu

Biri parlak cisminin oğlu, birisi
de resulün sırrının oğlu, bilirsin.

Eger sırrıyla bir olmaya cismi
Erişmez kev&er-i ma¡nâya resmi

Eğer cismi sırrıyla bir olmazsa,
resmi mana Kevser’ine erişmez.

Velâyet şâhınıñ ey §â√ib-i hûş
Kelâmullâh-ı nâ†ı… …avlin et kûş

Ey velayet şahının akıllısı! Bir şey
ifade eden Kur’an’ın sözlerinin
zahmetini kaldır.

5320 Bir oldu cismi cânile sırrına
Erer elbet «ilâfet kev&erine
150a

Birisi yakın akrabalarım, diğeri
Kur’an… İkisi devamlı olarak her
an birbirine yakın oldu.

Cismi can ile sırrına bir araya geldi. Elbet hilafet Kevser’ine erer.

Erenler nu†…una tâbi¡ olanlar
Bıraπıp cismi ol nu†…u bulanlar

Erenlerin sözüne bağlı olanlar,
cismi bırakıp o sözü bulanlardır.

»alµfedir bil ol enfâs-ı «ûbµ
Eder i√yâ-yı emvât-ı …ulûbu

Gönüllerde ölülere can veren o
güzel nefesli kimse halifedir, bil.

Yeter sözü dırâz etme dilâ kes
Bilenlere bu söz da«ı olur bes

Ey gönül! Yeter, sözü uzatma kes.
Bilenlere bu söz bile yeterli olur.

Cenâb-ı pµr e†vârın beyân et
Biraz evlâd-ı esrârın ¡ayân et

Pir hazretlerinin tavırlarını açıkla. Biraz bilinmeyen soyunu anlat.

5325 Bu vechile olunmuşdur bu i«bâr
Bu resmile …ılınmışdır bu izbâr
Ki Rûm’a geldi pµriñ «ûb ≠âtı
Otuz altı sene …ıldı √ayâtı

Bu şekilde haber verilmiştir. Bu yazı
ile bildirme bu tarzda yapılmıştır.
Pirin güzel zatı Rum’a (Anadolu)
geldi. Otuz altı sene yaşadı.
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Bu va…t içre erenler yüzü aπı
Uyardı otuz altı biñ çerâπı

Erenlerin yüzünün akı bu vakit
içinde, otuz altı bin mumu irşat
etti, uyandırdı.

»alµfe oldular her biri anıñ
Eder i√yâ olur cân-ı cihânın

Her biri onun halifesi oldular. Hayat verir, cihanın canı olur.

Velµ Firdevsµ demiştir erenler
Ki biñ bir er idi i√§âde anlar

Ancak Firdevsî, erenler sayı olarak bin bir er idi, demiştir.

5330 Mü™eyyiddir bu …ulu tâc-ı Elfµ
Olur biñ bir o ≠âtıñ «ayr-ı «alfµ
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Elifi Taç bu kulu doğrular. O zatın
halifelerinin hayırlıları bin bir olur.

¡Arabca ma¡ni-yi Elf biñ …ılındı
Müsemmâsı cümelde bir bilindi

Elifin anlamı Arapçada bin kılındı. Ebcet hesaplamasında adlandırılışı bir bilindi.

Olur biñbir ¡aded ism ü müsemmâ
Çü tâcından olur √all bu mu¡ammâ

Bu muamma tacından çözüldüğü
gibi, bin bir tane isim ve adlandırma olur.

Bularıñ cümlesiniñ na…l-i √âli
Olursa söz uzar verir melâli

Bunların hepsinin hali anlatılırsa
söz uzar, sıkıntı verir.

Velµ ba¡≥ınıñ edelim ismini yâd
Erişe himmeti tâ bize imdâd

Ancak, himmeti bize yardıma gelsin diye, bazılarının ismini analım.

5335 Nüzûl-i ra√met ¡ind-i ≠ikr-i §âli√
Denilmişdir eyâ nµk-i me§âli√

Rahmetin inmesi doğru zikredilince, ey işleri güzel olan! Denilmiştir.

İşit kim anlar erbâb-ı kemâldir
Birisi anlarıñ Seyyid Cemâl’dir

İşit ki onlar olgun kimselerdir. Onlardan birisi Seyyid Cemal’dir.

Denirdi ~arı İsmâ¡µl birine
Ya…µn idi erenler serverine

Birine Sarı İsmail denirdi. Erenlerin önderine yakındı.

¢olu Açı… ◊acım Sul†ân’durur hem Resul Baba ve Pir Eb, bir de Kolu
Resûl Baba vü Pµr Eb derde merhem Açık Hacım Sultan, derde merhemdir.
Biri Seyyid Receb hem ~arı ¢â≥µ
¡Alµ Baba biri ◊a… ola Râ≥µ
5340 Baba Ber…’dir da«ı ra√met-feşâdır
Behâ™e’d-dµn ile Ya√yâ Paşâ’dır

Biri Seyyid Recep ve Sarı Kazı;
Biri Ali Baba, Allah ondan razı
olsun.
Baba Berk (Barak) da rahmet
saçandır. Bahaddin ile Yayha
Paşa’dır.
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Hem A†las-pûş’la dost-ı »udâ’dır
Biri ~amed ki rû√ânµ-nidâdır

Ruhani sesli olan Samed de Atlaspuş ile birlikte Allah’ın dostudur.

Bularıñ va§fı olursa mufa§§al
Uzar söz edelim biz anı mücmel

Bunların vasıfları ayrıntılı olarak
anlatılırsa söz uzar. Biz onu özet
olarak anlatalım.

İşit Seyyid Cemâl kim a…demidir
Mesµ√-≠âta va§ıl oldu demidir

İlk önce Seyyid Cemal’i işit. Nefesiyle Hz. İsa’nın zatına ulaştı.

Ederdi pµr aña πâyet vedâdı
Cemâl’im derdi ≠ikr oldu…ça adı

Pir ona oldukça çok sevgi duyardı. Adı anıldıkça Cemal’im derdi.

5345 Mu√abbet mâhı …albinde †oπardı
Eliyle @ahrµni her dem §ıπardı

Sevgi ayı kalbinde doğardı. Sırtını
her zaman eliyle sıvazlardı.

»alµfelerden olur idi bâlâ
Eder nµsân-ı nu†…u anı lâlâ

Halifelerin üstünde olurdu. Nutkunun bereketi onu lala yapar.

Tecemmu¡ etdiler bir gün √u≥ûra
Füyû≥ât-ı neşûre neşr-i nûra

Bir gün huzura toplandılar. Dağıtılan bereketler, ışık yaymalar…

Bu geldi göñlüne Seyyid Cemâl’iñ
Cemâl’iñ ma@har-ı nµk «ayrü’l-lâliñ

İyi bir duruma gelmiş Cemal’in,
dilsizlerin en hayırlısı Seyyid
Cemal’in gönlüne bu geldi.

¡Aceb …ande eder bize ma…âmı
Ma…âmâtıñ emµri bâ-fi«âmı

Acaba makamların sultanı ulular
ile bize nerede makam yapar.

5350 Olur işbu ≥amµre pir vâ…ıf
O pµr-i ma…§ad-ı ehlü’l-mevâ…ıf

O oturulacak yerlerin maksadı
olan pir işte bu gönülden geçeni
öğrenir.

Cemâl’ım dedi …ıl nu†…u vi…âye
Ki biz gidince ol dârü’l-be…âya

Cemal’im! Biz o ahirete gidince,
nutku koru, dedi.

Rükûb etmek için şol merkebi al
Seyâ√at râhına ¡azm eyle evvel

Binmek için şu eşeği al. İlk önce
seyahat yoluna çık.

Ne yerde merkebiñ ekl olsa …urda
O câ ta«§µ§ olundu saña yurda

Eşeğin hangi yerde kurda yem
olursa, o yer sana yurt olarak
ayırtıldı.

Hemân ol câye gel etme temehhül
Tava††un eyleyip hem …ıl te™ehhül

Hemen o yere gel başından savma. Yurt eyleyip evlen.
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5355 Bir oπluñ ola ol zenden bedµdi
Yol ede himmeti Ba√r-ı Sefµd’i

Açıkça o kadından bir oğlun olsun. Himmeti Akdeniz’i yol etsin.

Çü teslµke o yerde ol mübâşir
Cemâl’ım ol o yerde fey≥i nâşir

Cemal’im! O mübaşir feyzi o yerde dağıttığı gibi o yerde doğru
yola girer.

Bu söz üstüne geçdi bir niçe dem
Ne oldu diñle √âli sırr-ı Âdem

Bu söz üstünden bir nice zaman
geçti. Âdem’in sırrının hali ne
oldu, dinle.

Cenâb-ı pµr-i zµn-i ar≥ u eflâk
Olunca genc-i cismi ya¡ni der-«âk

Yeryüzü ve feleklerin süsü olan pir
hazretleri, yani cismi toprakta hazine olunca…

Ümµdim Atası ya¡nµ ◊abµb’iñ
Yeri oldu yeri pµr-i edµbiñ

Ümidim Atası yani Habib’in yeri
edepli pirin yanı oldu.

5360 Gelip Seyyid Cemâl pes aldı destûr
Gidip cân gibi oldu çeşme mestûr

Seyyid Cemal gelip ardından izin
aldı. Gidip can gibi göze perde
indi.

Çün ol bir gün Altun†aş’a geldi
Erenler nu†…u anda başa geldi

O bir gün Altıntaş’a geldiğinde,
Erenlerin sözü orada başa geldi.

Görür bir mürπ-zâr-ı âb-cârµ
Aña nevm oldu old-dem anda †ârµ

Sular akan bir kuş yatağı (çayırlık) görür. O zaman orada ansızın
uyudu.

Eder «ˇâbµde anda çend mi…dâr
Gidip «ˇâbı gözünden oldu bµdâr

Orada birkaç miktar uyur. Gözünden uykusu gidip uyandı.

Ayâπa geldi aldı âb-ı desti
Namâzın …ıldı etdi ◊a…-peresti

Ayağa kalkıp abdest aldı. Namazını kıldı, Allah’a ibadet etti.

5365 Diler …a†¡ ede pes ol kûh u berri
Görür yo… merkebi …ıldı ta√arrµ

Sonra o dağ ve yeri geçmek ister.
Eşeğinin olmadığını görünce, bulmaya çalıştı.

Tecessüs eyler iken gördü nâ-gâh
Tebâh etmişdir anı gürg-i bed-«ˇâh

Anlamaya çalışırken ansızın, kötülük isteyen kurdun onu yok etmiş
olduğunu gördü.

Tecellµ erdi pes ol …alb-i ‰ûr’a
Ki geldi nu†…-ı pµr ol dem «u†ûra

O Tur’dan kalbe sonra tecelli erdi
ki o zaman pirin sözü aklına geldi.

Dedi ma¡lûm oldu kim bu câdır
Bize ma«§û§ cây-i mültecâdır

Anlaşıldı ki bize ayrılan sığınma
yeri bu yerdir, dedi.
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Eder …albinde i«lâ§ı teceddüd
Gelip ol kûya girdi bµ-tereddüd

Kalbinde ihlası tazelenir. Gelip tereddütsüz o köye girdi.

5370 Tava††un …ıldı oldu anda sâkin
Budur √a……ında çün «ayrü’l-emâkin

Onun hakkında yerlerin en hayırlısı bu olduğundan, evlenip oraya
yerleşti.

Velâyâtın o yerde …ıldı i@hâr
Bahâr-ı nu†…u açtı nice ezhâr

Velayetlerini o yerde gösterdi. Sözünün baharı nice çiçekler açtı.

~açıp ar≥-ı …ulûba be≠r-i √ibbi
Ahâlµ oldılar cümle mu√ibbi

Gönüllerin toprağına sevgi tohum
saçıp, halkın hepsi dostu oldular.

Uruldu ~ûr-ı İsrâfµl deminden
¢amu …urtuldu …abr-i ten πamından

İsrafil’in Sur’u onun nefesinden
çalındı. Hepsi ten mezarının gamından kurtuldu.

Livâü’l-√amd’e …ıldılar imâme
Girerler rav≥a-i ¡aden cemâle

Livaü’l-hamd’e imame kıldılar.
Yokluk bahçesinin güzelliğine girerler.

5375 Da«ı da¡vâlarında …avl-i â«ir
Olur A√medullâh ≠µ-mefâ«ir
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Bir de davalarında son sözleri,
övünülecek şeylere sahip Ahmedullah olur.

Te™ehhül etdi hem ol nµk-a«ter
Alır bir kimseden pâkµze du«ter

O talihi güzel olan da evlenir. Bir
kimseden namuslu bir kız çocuğu
alır.

Bir oπlu geldi andan §â√ib-i≠¡ân
Verildi nâm aña hem A§l ‰oπan

Ondan terbiyeli bir oğlu doğdu.
Ona Asıl Doğan adı verildi.

Erişdi va¡de encâmı Cemâl’e
Verir cân na…dini câm-ı cemâle

Cemal’e ecelin sonu erişti. Güzellik kadehine can nakdini verir.

Tökülcük’de olur √âlâ mezârı
Ma…âmı bâπ-ı cennet sebze-zârı

Hala mezarı Tökelcik’tedir. Makamı cennet bağının yeşilliğidir.

5380 Kemâle erdi ol «ayrü’l-«alef hem
Aña tâbi¡ olurlar hep selef hem

O hayırlı oğul da olgunluğa erdi.
Ataları da hep ona bağlı olurlar.

Olur irşâda vâri& sırr-ı eble
Geçer postuna anıñ bu sebeble

Baba sırrıyla irşada mirasçı olur.
Bu sebeple onun şeyhlik makamına geçer.

Gider bir gün o cân çün Rûm iline
Ki @âhir ola pµr nu†…u biline

Pirin sözünün ortaya çıkacağı
bilinsin diye, o can bir gün Rum
iline gider.
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Gelibolu Boπazı’na erişdi
Gemici §ordu bir kesle görüşdü

Gelibolu Boğazına erişti. Gemici
sordu bir kişiyle görüştü.

Dedi şimdi gider var yürü erken
Gelip gördü açılmış cümle yelken

Şimdi gider, yürü erkenden var,
dedi. Bütün yelkenlerin açılmış
olduğunu görür.

5385 Beni de al dedi ol keştµ-bâna
Dedi dönmez ne söylersen yabâna

O gemiciye beni de al, dedi. Ne
söylersen boşuna dönmez, dedi.

Celâle geldi ol na…d-ı Cemâl’i
Hemân ol ba√rı etdi pây-mâli

O Cemal’in nakdi öfkelendi. Hemen o denizi ayağının altına aldı.

»udâ’nıñ …udretiyle ol olurdu
Mübârek pâyi altı yol olurdu

O Allah’ın kudretiyle oluyordu.
Mübarek ayağının altı yol oluyordu.

Gemici gördü bu √âl-i πarµbi
Getirdi keştµyi bµ-şekk ü reybµ

Gemici bu tuhaf durumu gördü.
Gemiyi şüphe ve kuşku duymadan
getirdi.

Dedi lu†f eyle etme bize menni
Gemiye girdi …ıldı temennµ

Etme, bize bağışlanmayı ihsan
et, dedi. Gemiye girdi olmasını
diledi.

5390 Mürüvvet etdi ba§madı emânı
Gemiye girdi geldi olzamânı

Cömertlik yaptı, aman dilemeyi
çiğnemedi. O zaman geldi gemiye
girdi.

Geçip …ıldı ziyâret her ma†âfı
Ecelden erdi â«ir câm-ı §âfµ

Geçip, dolaşılacak yerleri ziyaret
etti. Sonunda ecelden halis şarap
kadehi erdi.

Çü Eski Zaπrâ’da defn olundu
Cemâl-i mihri ol câda †olundu

Eski Zağra’da defin olunduğu
için, güneş gibi güzel olan yüzü o
yerde battı.

»udâ πar… etsin anı ra√metine
Bizi de ma@har ede himmetine

Allah onu rahmetine boğsun; bizi
de himmetine mazhar etsin.
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Der-Sitâyiş-i Seyyid Cemâl ¢uddise Sırruhû
(Seyyid Cemal’in (k.s.) Övgüsüne Dair)
Mütekerrir Müseddes 4
Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilâtün / Fâ¡ilün
I
1 Bâπ-ı va√detden şühûde geldi bir tâze nihâl
Bâπbân-ı mâ¡niden buldu kemâl-i i¡tidâl
2 Nu†…-ı pµre etdikçün cân ü dilden imti&âl
Ma¡nide ¡aynı olub @âhirde oldu bir me&el
3 »a≥ret-i pµriñ «alµfe ≠âtıdır Seyyid Cemâl
152a
Nûr-ı ◊a……’ıñ ya¡nµ bir mir™âtıdır Seyyid Cemâl

II
1 Hestµ-i eşbâhdan ¡üryân olup abdâl olan
¡Âlem-i taf§µl-i câmi¡ §â√ib-i icmâl olan
2 İsm ü resm-i …âli terk edip emµr-i √ân olan
Lµ-ma¡allâh396 râhına seyyâ√-ı mâh u sâl olan
3 »a≥ret-i pµriñ «alµfe ≠âtıdır Seyyid Cemâl
Nûr-ı ◊a……’ıñ ya¡nµ bir mir™âtıdır Seyyid Cemâl

Vahdet bağından bir taze
fidan var oldu. Mananın
bağcısından ölçülü olma
olgunluğunu buldu. Pirin
sözüne can ve gönülden uyduğumuz için, manada aynı
olup görünüşte bir mesel
oldu. Seyyid Cemal pir hazretlerinin halifesidir; yani
Hak nurunun bir aynasıdır.
Cisimlerin
varlığından
soyunup derviş olan, topluluğu parçalara ayıran
âlemde toplama sahibi
olan, lafın varlığını terk
edip dünyada sultan olan,
Allah benimledir yoluna
aylar ve yıllarca seyyah
olan Seyyid Cemal pir hazretlerinin halifesidir; yani
Hak nurunun bir aynasıdır.

III
1 Çün çı…ıp çâh-ı †abµ¡atdan hemân §ıddı… vâr
Mı§r-ı dilde şâh olup oldu emµr-i her diyâr
2 Nûr-ı lâhûtµ cemâlinde hüveydâ şu¡le-dâr
±âtıla ≠ât oldu etdi bu §ıfatda istitâr
3 »a≥ret-i pµriñ «alµfe ≠âtıdır Seyyid Cemâl
Nûr-ı ◊a……’ıñ ya¡nµ bir mir™âtıdır Seyyid Cemâl

396

Bkz. İktibaslar, nu: 6.

Aynı Hz. Ebubekir gibi
tabiat çukurundan çıkıp,
gönlün Mısır ülkesinde
şah olup, her diyarın sultanı oldu. İlahi nur yüzünde açıkça ışık tuttu.
Zat ile zat oldu, bu sıfatta
gizlendi. Seyyid Cemal pir
hazretlerinin halifesidir;
yani Hak nurunun bir aynasıdır.
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IV
1 Ol ≥iyâ-ba«ş-ı hüviyyetdir ¡uyûn-ı mümkinât
¢odu cismi erdi câne oldu her cisme √ayât
2 Hem cemâd ü nâmide §â√ib ta§arruf ber-&ebât
Kim yazılmışdır elinde dest-i kudretden berât
3 »a≥ret-i pµriñ «alµfe ≠âtıdır Seyyid Cemâl
Nûr-ı ◊a……’ıñ ya¡nµ bir mir™âtıdır Seyyid Cemâl

Olabilir şeylerin kaynağı
o gerçeğe ışık saçandır.
Cismi bırakıp cana erdi,
her cisme hayat oldu. Hem
hayvanlara ve hem bitkilerde sürekli tasarruf sahibi olmaya kudret elinden
elinde ferman yazılmıştır.
Seyyid Cemal pir hazretlerinin halifesidir; yani Hak
nurunun bir aynasıdır.

V
1 ¡Âcizân ¡âleminiñ oldular feryâd-resi
Lâ-yezâlµ …uvvetiniñ ya¡nµ √a……ânµ sesi
2 Ey Nihânµ ba√r-ı i√sâne alıp bu ben «ası
◊â≥ır olsun üstümüzde himmet-i …udsiyyesi
3 »a≥ret-i pµriñ «alµfe ≠âtıdır Seyyid Cemâl
Nûr-ı ◊a……’ıñ ya¡nµ bir mir™âtıdır Seyyid Cemâl
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Çaresizler âleminin feryada ulaşanları, yani sonsuz
kuvvetinin hak ve adalete uygun sesi oldular. Ey
Nihânî! Bu ben çalıyı ihsan denizine alıp, mübarek
himmeti üstümüzde hazır
olsun. Seyyid Cemal pir
hazretlerinin halifesidir;
yani Hak nurunun bir aynasıdır.

Der-Beyân-ı »alµfe-i ¿ânµ ¢uddise Sırruhû
(İkinci Halife (k.s.) Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey baba-yı ma¡nâdan «aber-dâr
¢ıl anıñ †âlibine ¡ar≥-ı dµdâr
5395 Çü geldik işbu «âke biz ¡ademden
Firâ…a düşüben bezm-i …ıdemden

Ey mananın babasından haberdar
olan! Gel, onu talep edene güzelliğini göster.
Ezel meclisinden ayrılığa düşerek,
biz yokluktan işte bu toprağa geldiğimiz için…

‰abâyi¡ bizi bend etdi ser-â-ser
Ki serden düşdü ol lâhûtµ efser

Huylar bizi baştanbaşa bağladı ki
o ilahi taç baştan düştü.

O bezmiñ le≠≠etin §andı… bu yerde
Heves dâmı giriftâr etdi derde

O meclisin lezzetini bu yerde sandık. Heves tuzağı derde düşürdü.
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Ba…arız ar≥a gâh gâhi sipihre
O le≠≠etden bulavuz tâki behre

O lezzetten pay bulana kadar, bazen yeryüzüne bazen gökyüzüne
bakarız.

Gehµ Mecnûn olup Leylâ’ya geldik
Gehµ lâ’ye gehµ illâ’ye geldik

Bazen Mecnun olup Leyla’ya geldik. Bazen lâ’ya bazen illâ’ya geldik.

5400 Gehµ düşdük hevâ-yı hây ü hûya
Göñül gâh düşdü zülf-i müşk-bûya

Bazen Allah arzusuna düştük.
Bazen gönül misk kokulu saçlara
düştü.

Niçin bülbül eder sâz ü nevâyi
Niçin Ferhâd diler †aπ ü …ayayı

Bülbül niçin saz ve sözü eder? Niçin Ferhat dağ ve kayayı ister?

Niçin bµçâre ¢ays §a√râ-neverddir
¢oyan bu √âle her birin bu derddir

Niçin çaresiz Kays çölleri dolaşmıştır? Her birini bu hale koyan
bu derttir.

Ki √ibbidir bu derd bezm-i …adµmiñ
Cemâli şev…idir yâr-ı nedµmiñ

Ki bu dert ezel meclisinin sevgisidir. Meclis arkadaşının yüzünün
şevkidir.

Vi§âlin isteriz ol nûr-ı ≠âtıñ
Velµ müşkil gelir terk-i §ıfâtıñ

O zatı nur gibi olana kavuşmayı
isteriz. Ancak sıfatını terk etmek
zor gelir.

5405 Müberrâdır o ≠ât cism ü ¡ara≥dan
Biziz âlûde-†ab¡ile πara≥dan

O zat cisim ve eşyadan arınmıştır.
Kin huyuna bulaşmış olan biziz.

İki ≥ıddıñ vi§âli çün mu√âldir
Göñüller bu sebebden pür-melâldir

İki zıt şeyin kavuşması güçtür. Bu
sebepten gönüller sıkıntı ile doludur.

Bu derdiñ çâresin §ordum dediler
Gerekdir evvelâ her mübtedµler

Bu derdin çaresini sordum dediler.
İlk önce her acemi gerektir.

Geçip baba ana mülk ü …abâdan
Bula bir ma¡nevµ pµr ü babadan

Baba, ana, mülk ve kaftandan geçip, bir manevi pir ve babadan bulacak.

Ola pervâne şem¡µ çevresinde
Vücûdu yana ¡aş…ı küresinde

Mumun çevresinde pervane olacak. Vücudu aşkının ocağında yanacak.

5410 Olup ma√vi §ıfâtı ≠âta vere
Görürsün vu§latı erince pµre

Yok olup sıfatı zata verecek. Pire
erince vuslatı görecek.
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Görünür ≠âtına ≠âtile cânân
Velµ ol hemçü İsmâ¡µl …urbân

Kendisine sevgili zatıyla görünür.
Ancak o İsmail gibi kurban…

Nitekim ~arı İsmâ¡µl cenâbı
Cenâb-ı pµrden açdı bu bâbı

Nitekim Sarı İsmail Efendi, pir
hazretlerinden bu kapıyı açtı.

Dil ü cânı verip …urbânı oldu
Vi§âl-i ma¡nevµden behre buldu

Can ve gönlünü verip kurbanı oldu.
Manevi kavuşmadan pay buldu.

»ilâfetde ikinci idi ol ≠ât
Peder sırrın özünde etdi i&bât

O zat halifelikte ikinci idi. Baba
sırrını kendinde var etti.

5415 Erişdi √a≥ret-i pµre çü râhı
Tefeyyü≥ etdi fey≥-i lâ-tenâhµ

Pir hazretlerine yolu düştüğü için,
bitip tükenmez feyzi yükseldi.

Ne yere gitmeli olaydı Bektâş
Olurdu ~arı İsmâ¡µl aya…daş

Bektaş nereye gidecek olsa, Sarı
İsmail ona ayak uydururdu.

O cânıñ geldi bir gün «â†ırına
Ne câ ta…dµr olur ya¡ni serine

O canın bir gün aklına geldi. Yani
başına hangi yer değer biçilir?

Ki anda bas† ede bir pût-ı irşâd
Nice diller ola fey≥iyle dilşâd

Ki orada bir irşat putu açsın. Nice
gönüller feyziyle mutlu olsun.

Velâyet mülkünüñ şâh-ı emµri
Velâyet ile bildi bu ≥amµri

Velayet ülkesinin şah ve sultanı,
bu kişiyi velayet ile öğrendi.

5420 Buyurdu ilügüm diñle bu √âli
Edince dünyadan biz irti√âli

Sultanım! Bu hali dinle buyurdu.
Biz dünyadan göçünce…

Bu fermânı saña …ıldım emânet
İcâzetdir ki …ıl √ıf≥ u §ıyânet

Bu fermanı sana emanet ettim.
İcazettir, sakla ve muhafaza et.

Çü benden §oñra sen ey pârsâyµ
Hemân pertâb …ıl elde ¡a§âyı

Ey sofuluk eden! Sen benden sonra hemen elinden asayı fırlat.

Ne sûya kim ¡a§â ola fütâde
Ma…âmıñdır seniñ §ayf u şitâda

Asa ne tarafa düşerse, yaz ve kış
senin makamındır.

Bu söz üzre eder eyyâm imrâr
Felek §undu firâ…µ câmın ey yâr

Bu söz üzerinden zaman geçer. Ey
yar! Felek ayrılık kadehini sundu.

5425 O bedr-i ◊aydar’ıñ nûr-ı serveri
Semâ-yı cismden †olundu nûru

O Haydar’ın ayının önderinin
nuru, cismin göğünden ışığı battı.

◊abµbi etdiler postuna i…¡âd
Ki √a……ı idi anıñ post-ı irşâd

Sevgiliyi postuna oturttular ki irşat postu onun hakkı idi.
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İcâzet aldı İsmâ¡µl andan
Yaraπın gördü çı…dı ol mekândan

İsmail ondan icazet aldı. Fırsatını
gördü, o yerden çıktı.

¡A§âsın olzamân Mûsâ™-vârµ
Hevâya atdı çün bâ-√ükm-i yâri

O zaman asasını Musa gibi, dostun hükmü ile havaya attı.

Giderken ol »udâ’nıñ …udretiyle
Na@ar …ıldı velâyet …uvvetiyle

O Allah’ın kudretiyle giderken,
velayet kuvvetiyle baktı.

5430 Uçardı …uş gibi çün per güşâde
¢ararın buldu ar≥-ı Menteşe’de
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Kanat açmış kuş gibi uçardı. Menteşe diyarında kararını buldu.

‰avâz’da …ubbesinden geçdi deyriñ
Nedir encâmını seyr et bu seyriñ

Tavas’ta kilisenin kubbesinden
geçti. Bu gidişin sonu nedir, seyret.

Meger bir râhib o…ur idi İncµl
Başına urdu geldi şöyle ta¡cµl

Meğer bir rahip İncil okurdu. Şöyle hızlıca geldi, başına çarptı.

Ki bir mâr şekli gördü ol ¡a§âyı
Şaşırdı ¡a…lın etdi hây ü vâyı

O asayı bir yılan şeklinde gördüğü
için, aklını şaşırdı, hay ve vay etti.

Çü geldi râhibiñ başına ¡a…lı
Görür kim bir ¡a§â yo… özge na…li

Rahibin aklı başına geldiğinde,
rivayetten başka bir asanın olmadığını görür.

5435 Delip ol …ubbeyi girmiş derûne
Çı…ıp hem ba…dı her sûdan birûna

O kubbeyi delip içeriye girmiş. Çıkıp her taraftan dışarıya da baktı.

Bu fikriyle çü erdi va…t-i şâmı
Beriden diñle ol ≠ü’l-i√tişâmı

Bu düşünce ile akşam vakti erdiği
gibi, öte taraftan o görkemliyi dinle.

¡A§âsın atdı …ıldı ol şeb ârâm
~abâ√a erdi nu†…u ≠âtına râm

Asasını attı, o gece dinlendi. Sabaha erdi, sözü zatına boyun eğdi.

Vu≥û™un eyledi ol merd tecdµd
~alâta erdi tev√µd oldu ta√dµd

O adam abdestini yeniledi. Namaza erdi, tevhit sınırlandı.

Gelip ba¡de’§-§alât ol er niyâze
Teşekkül eyledi bir şekl-i bâze

O er namazdan sonra duaya gelip, açık bir şekil meydana geldi.

5440 Hem-ân-dem ol Hümâ-yı lâne-i nâz
Açıben bâl ü perrin …ıldı pervâz

Hemen o anda o naz yuvasının
Hüma kuşu, kanat açarak uçtu.

Erişdi ol ‰avâz nâm menziline
Nice nice velâyâtı biline

O Tavas adlı yere erişti. Pek çok
velayetleri bilinsin.

¢onar üstüne hem bir seng-i sa«tıñ
Yer etdi †aşa pây-i nµk-ba«tıñ

Sert bir taşın üstüne de konar. O talihi iyi olanın ayağı taşta iz bıraktı.
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‰avâz’ıñ bir beği var idi Zânûn
‰utardı ¡µsevµ âyµn ü …ânûn

Tavas’ın Zanun adında bir beyi
vardı. Hristiyan ayin ve törenlerini tutardı.

Görüp aña dediler bu †oπanı
Zihµ ma…bûl yo…dur mi&li …ânı

Bu doğanı görüp ona dediler. Ne
güzel! Soyu gibi kabul edilirliği
yoktur.

5445 Meger kim ola bu bir bâz-ı şâhµ
¢açıp gelmişdurur bµ-iştibâhµ

Meğerse bu bir şahın doğanı olsun. Hiç şüphesiz kaçıp gelmiştir.

Dedi beğ i√timâli oldu †ârµ
Yâ İslâm’dan yâ bizdendir firârµ

Bey ihtimali birdenbire dedi. Ya
Müslümandan ya da bizden firar
etmiştir.

Gidiñ İslâm ü kâfir †onlarıyla
‰utuñ anı bu iki ünleriyle

Müslüman ve kâfir kıyafetleri ile
gidin. Bu iki sanlarıyla onu tutun.

Pes ol dem bir nice kes geldi §ayda
Düşüreler ki bâzı dâm-ı …ayda

O andan sonra pek çok kişi, doğanı endişe tuzağına düşürmek için
ava geldi.

Bularıñ …a§dı ma¡lûm oldu ol dem
Göründü der-¡a…ab bir şekl-i âdem

O zaman bunların niyeti malum
oldu. Ardından bir adam şeklinde
göründü.

5450 Bu √âli gördüler §ayyâdlar uş
Dediler âdem oldu bu zihµ …uş
Meger ¡µsâ bizi tel…µne geldi
Tera√√um etdi bu «al…ına geldi

Meğer İsa bizi telkin etmeye geldi.
Merhamet edip bu halkına geldi.

Geliben düşdüler †opraπa yek-ser
¢odular cümlesi de pâyine ser

Baştanbaşa gelip toprağa düştüler.
Hepsi de ayağına baş koydular.

Dönüp Zânûn’a ta¡cµl eylediler
Ne gûnâ oldu √âli söylediler

Dönüp Zanun’a acele ettiler. Ne
şekilde olduysa, durumu söylediler.

Dediler bu işi ¡µsâ’dan özge
Edemez ol büt-i tersâdan özge

O Hıristiyan güzeli olan İsa’dan
başka bu işi kimse yapamaz, dediler.

5455 Saña himmet ede gelmiş meger ol
Zihµ devlet eder ise eger ol
154a

Avcılar bu hali gördükleri gibi, bu
güzel kuş insan oldu dediler.

İşitdi bu sözü Zânûn-ı dil-şâd
Ayaπa geldi tâkim bula irşâd

Meğer o sana himmet etmek için
gelmiş. Eğer o devlet ederse ne
güzel!
Mutlu Zanun bu sözü işitti. İrşat
bulmak için ayağa kalktı.
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Aluban …avminiñ cümle ulusun
İçiben câm-ı şev…iñ hep †olusun

Kavminin bütün ulularını alarak,
şevk kadehinin hep dolusunu içerek…

¢amusu geldi düşdü «âk-pâye
Niyâz etdi o merd-i müctebâya

Hepsi gelip ayağının toprağına
düştü; O seçilmiş adama dua etti.

Bulara ba…dı İsmâ¡µl Sul†ân
Buyurdu size lâzım √ibb-i ev†ân

İsmail Sultan bunlara baktı. Size
vatan sevgisi lazım, buyurdu.

5460 Mu√ammed dµnine bi’l-cümle giriñ
Va†an le≠≠etlerin ol dµnde görüñ

Hep birlikte Muhammed dinine
girin. Vatan lezzetlerini o dinde
görün.

‰ulû¡ etdi bularda nûr-ı µmân
Cehâlet @ulmeti ref¡ oldu ol ân

Bunlarda iman nuru doğdu. O an
cahillik karanlığı yok oldu.

¢amusu geldiler µmân ü dµne
İ†â¡at …ıldılar dµn-i mübµne

Hepsi din ve imana geldiler. Belli
olan dine itaat ettiler.

Teveccüh …ıldı dil √âl-i §alâ√a
Erişdiler …amu fevz ü felâ√a

Gönül barış haline yöneldi. Hepsi
kurtuluş ve mutluluğa eriştiler.

Tecellµ …ıldı …albe nûru Ra√mân
Ederler ~arı İsmâ¡µl’i mihmân

Kalbe, herkese merhamet eden
Allah’ın nuru tecelli etti. Sarı
İsmail’i misafir ederler.

5465 Müheyyâ eylediler aña bir câ
Ne câ bây ü gedâya oldu melce

Ona bir yer hazırladılar. Yer değil,
zengin ve yoksula sığınma yeri oldu.

Velâyet çeşmesinden a…dı bir §u
‰arâvet buldu ar≥-ı dilde her sû

Velayet çeşmesinden bir su aktı.
Gönül ülkesinde her taraf tazelik
buldu.

Geçirdi bâπ-ı dil va…t-i «azânı
Erişdi bâπ-ı …albiñ bâπbânı

Gönül bağı sonbahar mevsimini geçirdi. Kalp bağının bahçıvanı erişti.

‰oπup mihr-i ¡a†ûfetler atadan
Semâ-yı dil «alâ§ oldu şitâdan

Lütufların güneşi atadan doğup,
gönül göğü, kıştan kurtuldu.

Çü gördü √â§ılı herkes bahârı
Bulur İsmâ¡µl anda iştihârı

Sözün kısası herkes baharı gördüğü için, İsmail orada şöhret bulur.

5470 Olup a§dâf-ı ¡a§rıñ bir ferµdi
Teke&&ür etdi a√bâb ü mürµdi

Yüzyılın sedefinin çok değerli incisi
olup, dostlar ve müritleri çoğaldı.

Meğer a√bâbla bir gün gezerdi
Le™âli rişte-i câna dizerdi

Meğer bir gün dostları ile gezerdi.
Can ipliğine incileri dizerdi.
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Ederdi §o√bet-i cân bâ-vifâ…µ
Görür bir çiftçi anda ittifâ…µ

Aynı düşüncede olanlarla can
sohbeti ederdi. Orada tesadüfen
bir çiftçi görür.

Gelirler çiftçiniñ anlar …atına
Ere tâ ol kişi er §o√betine

O kimse erin sohbetine gelsin diye,
onlar çiftçinin yanına gelirler.

»udâ’nıñ √ikmeti gâvıñ birisi
Lisâne geldi oldu cân dirisi

Allah’ın hikmeti öküzün birisi dile
gelip, can dirisi oldu.

154b 5475 Dedi ey bende-i «â§-ı »udâ’nıñ
Penâh ü mülce-i bây u gedâ’nıñ
Nice yıl «idmet ettim ben bu merde
¢ocadım â«ir erdim özge derde

Ey yoksul ve zenginin sığınma
yeri ve barınağı olan Allah’ın has
kulu! Dedi.
Nice yıl ben bu adama hizmet ettim. İhtiyarladım, sonunda başka
derde erdim.

Ta√ammül …almadı yo… …udretim âh Ah! Tahammül kalmadı, gücüm yok.
Eder bu @ulmü baña yine her gâh
Yine her zaman bu zulmü yapar.
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Meded ra√m et baña ey merd-i kâmil Ey olgun insan! Rahmetin herkesi
¢amuya ra√metiñ çün oldu şâmil
kapsadığı için, bana merhamet et,
medet!
Meded erişdi uş feryâd-resten
Dµlek eyledi İsmâ¡µl o kesden
5480 »alâ§ etdi o gâvı «idmetinden
Rehâ-yâb oldu â«ir …ayd-ı tenden

Feryada yetişenden işte yardım
erişti. İsmail o kimseden istekte
bulundu.
O öküzü hizmetinden kurtardı.
Sonra ten arzusundan kurtuldu.

Bu resme nice türlü türlü ezhâr
Velâyet gül-bününde …ıldı i@hâr

Bu şekilde nice türlü türlü çiçekleri, velayetin gül bahçesinde gösterdi.

Erişdi nevbeti kûs-i ra√µliñ
Olur da¡vet «alµlinden «alµliñ

Göç davulunun sırası erişti. Sevgilinin göçünden (ölümünden) davet olur.

Erenler verdiği fermânı aldı
Mürµdâñın o…udu cümle geldi

Erenlerin verdiği fermanı aldı.
Müritlerini çağırdı hepsi geldi.

Dedi buldu nihâyet emr-i nâsût
Çı…ar √abs-i bedenden mürπ-i lâhût

İnsanlık durumu sona erdi; ilahi
kuş (can) bedenin hapsinden çıkar.

5485 Ta√arrükden çü …aldı bu sefµne
Beni bu menzile ediñ defµne

Kımıldamaktan bu gemi kaldığı
için, beni bu yere gömün dedi.
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Bu fermânı benimle bile …oyuñ
Unutmañ fey≥-i rû√ânµme uyuñ

Bu fermanı benimle birlikte koyun.
Unutmayın, ruhani feyzime uyun.

Va§iyyet emri çünkim oldu â«ir
Zemµne düşdü ol tâcü’l-mefâ«ir

Vasiyet emri sona erdiği için, o
övünme tacı yere düştü.

Nihân oldu o nu†…a ba†ın-ı ümmde
Annenin karnında o söze o döl
Vücûdun ma√v …ıldı …a†re-i yemmde suyu kayboldu. Vücudunu denizin
damlasında yok etti.
Mekândan lâ-mekâna erdi ol nûr
Erenler himmetinden etmeye dûr
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O nur mekândan mekânsızlığa
erdi. Erenlerin himmetinden uzak
etmesin.

5490 Bunuñ üstüne geçdi nice devrân
İşit ne gösterir …abrinde ol cân

Bunun üstünden pek çok zaman
geçti. O can mezarında ne gösterir, işit.

Cenâb-ı pµriñ evlâdından ol dem
Olurdu bir ¡azµz ey yâr hem-dem

Ey yar! Pir hazretlerinin çocuklarından, o zaman bir aziz dostu
olurdu.

Meger Sivri√i§âr’ıñ köylerinden
Biriyle Seyyid A√med §oylarından

Meğer Sivrihisar köylerinden, Seyyid Ahmed soylarından biriyle …

İcâzetde tenâ…uş oldu vâ…i¡
Sözüyle edemedi anı …âni¡

İcazet konusunda anlaşmazlık ortaya çıktı. Sözüyle onu ikna edemedi.

Dedi @annı edem derseñ mu√a……a…
Erenler sırrı İsmâ¡µl’dir el-√a…

Her ne olursa olsun kuşku duyayım dersen, doğrusu erenlerin sırrı İsmail’dir, dedi.

5495 Varıp …abrinden edip isti¡âne
Bunuñ √allin ede Mevlâ i¡âne

Varıp mezarından yardım dileyip,
bunun çözümü için Allah yardım
etsin.

Bu söze eyleyip …avl u …arârı
Ziyâret etdiler gelip mezârı

Bu söz için anlaşıp karar verdiler.
Gelip mezarı ziyaret ettiler.

Cenâb-ı pµrin evlâdından ol er
‰a≥arru¡ eyleyip etdi erenler

Pir hazretlerinin evladından o er,
tazarru edip, erenler dedi.

İcâzetde bizimle oldu işkâl
Saña ma¡lûmdur her olan a√vâl

İcazette bizimle güçlük oldu. Her
olan durum sana malumdur.

Bilirem ceddimiñ esrârı sensin
Mu†µ¡-i emri fermân-dârı sensin

Atamın sırları sensin bilirim. Buyurduğu emre itaat edilen sensin.

525

S E D AT K A R D A Ş

5500 Bugün bu müşkili sen bize √all et
Bu √alle bizleri ehl ü ma√al et

Bugün bu güçlüğü sen bizim için
çöz. Bu çözüme bizleri sahip ve
yer et.

Hemân ol dem be-¡avn-i ◊a… tebârek Hemen o an Allah mübarek etsin
Mezârından çı…ar dest-i mübârek
onun yardımıyla, mübarek eli mezarından çıkar.
Erenler verdiği fermânı §undu
Ne ise ma…§ad u ma†lab o…undu

Erenlerin verdiği fermanı uzattı.
Maksat ve istek ne ise okundu.

Derûne çıkdı anda yine desti
Ki olmamışdı …abrinde şikesti

Mezarında kırılmamış olan eli
yine orda içeri girdi.

La†µfdir cevheri rû√-i revânıñ
»udâ sırrını ta…dµs ede anıñ

Canlı ruhun cevheri narindir. Allah onun sırrını mübarek etsin.

5505 Bizi de √i§§e-dâr ede himemden
Ki ma√rûm etmeye ¡âlµ ni¡amdan
Beyân etdik çü ikinci imâmı
~alât-ı A√med’ile …ıl temâmı

Bizi de gayretinden pay sahibi etsin ki büyük nimetlerinden yoksun
bırakmasın.
İkinci halifeyi açıkladığımız için,
Ahmed’in salatı ile tamamla.
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Der-Beyân-ı »alµfe-i ¿âlµ&
(Üçüncü Halife Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Elâ ey nâ…il-i …avl-i velâyet
Nedir söyle bu üçüncü «ilâfet

Şimdi ey velayetin sözlerini nakleden! Bu üçüncü hilafet nedir, söyle.

Bu vechile rivâyet etdi râvµ
Bu resme oldu bu lü™lü™-i √âvµ

Rivayet eden bu şekilde rivayet etti.
Bu içine alan inci bu şekilde oldu.

Erenleriñ ki üçüncü elidir
¢olu Açı… ◊acım Sul†ân Velµ’dir

Erenlerin üçüncü eli Kolu Açık
Hacım Sultan Veli’dir.

5510 Merâtib menzil issi serveridir
Velâyet içre …uvvetli eridir

155b

Mertebe ve menzil sahibi önderdir. Velayet içinde kuvvetli erdir.

Cenâb-ı pµr birgün ol humâma
Na@ar …ıldı §afâ vü bi-t-tamâma

Pir hazretleri bir gün o ulu kimseye,
tamamıyla gönül neşesi ile baktı.

Eline §undu bir a«şâb şemşµr
Buyurdu eyle bu meydânda teşmµr

Eline ağaçtan bir kılıç sundu. Bu
meydanda sıva diye buyurdu.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Erenleriñ bu dem cellâdı sen ol
¡Alµ’nin ±ülfi…âr’ı dâdı sen ol

Bu zamanda erenlerin celladı sen
ol. Ali’nin kılıcının adaleti sen ol.

Verildi saña bu şemşµr-i Bâ†ın
Geçesin tµπ-veş bâ†ın-ı §ırâ†ın

Sana bu Batın kılıç verildi. Kılıç
gibi sıratın içinden geçesin.

5515 Velµkin olmaya bu remz mestûr
Bir iş etdikde bizden ola destûr

Ancak bu remzin üzeri örtülmesin.
Bir iş ettiğinde bizden izin olsun.

Ve-illâ †o…unur saña ziyânım
Ki bir mengûş-ı gûş ola beyânım

Açıklamam kulağına küpe olsun;
yoksa sana zararım dokunur.

◊acım Sul†ân o demde geldi †aşra
Na@ar §aldı o tµπe lübb ü …ışra

Hacım Sultan o an dışarı geldi. O
kılıcın kılıfına ve içine baktı.

Görür bir ta«tadır «oş mâ-cerâdır
Ki cellâd olmaπa ne ictirâdır

Bir tahta olduğunu görür, hoş maceradır. Ki cellat olmaya cüret etmek değildir.

¢apıda var idi ol dem bir ester
Dedi imdi baña bürhân göster

O zaman kapıda bir katır vardı.
Şimdi bana delil göster dedi.

5520 Göreyim tµπ-i Bâ†ın √ükmü var mı
Erenler içre bir işe yarar mı

Batın kılıcının hükmü var mı, erenler içinde bir işe yarar mı, göreyim.

Hemân ol estere …ıldı √avâle
Dü nµme …ıldı √âle oldu vâlih

Hemen o katıra darbe vurdu, iki
parçaya ayırdı. Duruma şaşırdı.

Bu √âli gördüler pµre dediler
Ki anda çend nefer √â≥ır idiler

Orada hazır olan birkaç nefer, bu
hali gördüler, pire dediler.

Erişdi √a≥rete bir √âl-i mestµ
Buyurdu ola anıñ «uşk desti

Hazrete bir kendinden geçme hali
erişti. Onun eli işe yaramaz (kuru)
olsun, buyurdu.

◊acım Sul†ân’ıñ oldu desti şellâ
Ne …udretler eder i@hâr Mevlâ

Hacım Sultan’ın eli çolak oldu.
Allah ne kudretler gösterir.

5525 ◊acım Sul†ân bu işe oldu nâdim
Dedi ¡i§yândır elbet kâr-ı «âdim

Hacım Sultan bu işe pişman oldu.
Kulların işi elbette isyandır dedi.

»alµfelere geldi …ıldı zârµ
◊icâbından …ızarırdı ¡i≠ârı

Halifelere geldi, ağlayıp inledi.
Utancından yanağı kızarırdı.

Dedi ediñ erenlere niyâzı
Ki sul†ân …oldan ede imtiyâzı

Sultan kolundan ayrıcalık elde etsin diye erenlere dilekte bulunun
dedi.
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¢uluñ işi dem-â-dem oldu ¡i§yân
Eder sul†ân olanlar ¡afv ü i√sân

Kulun işi her zaman isyan etmek
oldu. Sultan olanlar affedip ihsan
eder.

O gün a«şâm olup maπrib namâzın
¢ılıp herkes »udâ’ya etdi râzın

O gün akşam olup akşam namazını
herkes kılıp, Allah’a sırrını söyledi.

5530 Cenâb-ı pµr posta oldu câlis
Erenler geldi hep oldu mecâlis

Pir hazretleri posta oturdu. Erenlerin hepsi geldi, toplantılar oldu.

Uyardılar erenlerden çerâπı
Du¡â Gül-bâng’dan …ılıp ferâπı

Gülbank duasından el çekip, Erenlerden mumu yaktılar.

O dem Seyyid Cemâl Baba Resûl’ü
Hem İsmâ¡µl ü Pµr Eb bâ-u§ûlü

O zaman Seyyid Cemal, Baba Resul ve İsmail ile Pir Eb gereğine
uygun…

Ayâπ üzre gelirler pµre …arşı
Olurlar ◊acım’a cümle ricâ-cû

Pirin karşısında ayakta dururlar.
Hepsi Hacım için umut ararlar.

Dediler ey günâh-kârlar penâhı
Seniñ şânıñdurur geçmek günâhı

Ey günahkârların sığınağı! Günahı affetmek senin şanındır, dediler.

5535 ◊acım bir derd-mendindir ezelden
Seniñ bir …ayd ü bendiñdir ezelden

Hacım eskiden beri senin bir dertlin; senin bir bağ ve ilgindir.

¢olu çola… gözü kör şaşımızdır
Baπışla cürmünü …ardaşımızdır

Kolu çolak, gözü kör şaşımızdır.
Günahını bağışla, kardeşimizdir.

Cenâb-ı pµr işitdi bu ma…âli
Bi√âr-ı ra√me …ıldı inti…âli

Pir hazretleri bu sözleri işitti.
Rahmet denizlerine geçti.

Buyurdu ilügüm …olu açılsın
»udâ’nıñ ra√meti aña §açılsın

Sultanım, kolu açılsın; Allah’ın
rahmeti ona saçılsın, buyurdu.

O demde gördüler olmuş güşâde
Erişdiler …amusu ≠ev… ü şâde

O anda açılmış olduğunu gördüler.
Hepsi zevk ve mutluluğa eriştiler.

5540 ◊acım Sul†ân gelir hem «âk-pâye
¢odu ser zübde-i âl-i ¡abâya

Hacım Sultan da ayağının toprağına gelir, peygamber ailesinin
üyesine baş koydu.

◊u≥ûr-ı pµrde eyler i¡ti≠âri
Ta≥arru¡ eyledi ço… …ıldı zâri

Pirin huzurunda özür diler. Çok
ağlayıp, yalvardı.

Yine verildi evvelki merâtib
Berâtın yazdı lâhûtµ o kâtib

Önceki mertebeler geri verildi. O
İlahi kâtip beratını yazdı.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Nice gün etdi bu √âl üzre imrâr
Eder birgün ◊acım bu fikri ı≥mâr

Bu durumun üzerinden nice günler geçti. Hacım bir gün bu fikri
içinde gizler.

Dedi âyâ o lu†fuñ ya¡ñi kânı
Ne câye ede ta¡yµn mekânı

Acaba o lütuf kaynağı, hangi yeri
mekânım tayin eder, dedi.

5545 Mu¡ayyen oldu pµre bu ≥amâ™ir
Ma…âle geldi bu a√vâle dâ™ir

Pire bu işin içyüzü malum oldu.
Bu duruma dair söze başladı.

Buyurdu …ande ise «ˇâhiş-i dil
Saña ◊acım o cânib ola menzil

Gönlün isteği nerede ise, Hacım
sana o taraf yurt olsun, buyurdu.

Bu esfelden ¡alâya irti…âye
Gidince pµr çün dârü’l-be…âye

Bu en aşağıdan en yükseğe yükselmeye, pir ahirete gittiği zaman…

Yeri verildi √a≥retiñ √abµbe
¢amuya †av¡i oldu pes vecµbe

Hazretin yeri sevgiliye verildi.
Sonra hepsinin görevi kendiliğinden oldu.

◊acım Sul†ân destur aldı andan
¡Azµmet eyledi çün ol mekândan

Hacım Sultan ondan izin aldı. O
mekândan yola çıktı.

156b 5550 Alıp ta«ta …ılınç oldu revâne
Erişdi tâki ar≥-ı Germiyân’a

Tahta kılıcı alıp Germiyan diyarına erişinceye kadar, gitti.

O sûyuñ geldi gördü √âkµmini
Dedi ver baña bunda bir zemµni

Geldi o tarafın hükmedenini gördü. Bana burada bir yer ver, dedi.

Ki ben ol ◊âcµ Bektâş dervµşiyim
Eder tel…µn-i emrin bir kişiyim

Ki ben o Hacı Bektaş’ın dervişiyim. Emrini telkin eden bir kişiyim.

Meger Uşâ… nevâ√µsinde ol ân
~usuz’da ejder olmuşdur nümâyân

Meğer o zaman Uşak bucağında,
Susuz denilen yerde ejder ortaya
çıkmıştır.

¢amu andan †aπılmışdır ahâlµ
Bulunmayıp @afer hµç …aldı «âlµ

Halkın hepsi ondan dağılmıştır.
Hiç zafer bulunamayıp ıssız kaldı.

5555 Dedi √âkim saña bil şu …arada
Mekân ta«§µ§ edip …ıldım irâde

Hâkim, bil ki sana şu kara parçasında, mekân tahsis edip, irade
gösterdim, dedi.

Velµ bir ejderi var ister iseñ
◊elâk et anı ger gerçek er iseñ

Ancak bir ejderi var. Eğer istersen
ve gerçek ersen onu öldür.

Seniñ olsun o câ etdim çü temlµk
Var anda eyle sen tertµb-i teslµk

O mülk olarak devrettiğim yer senin olsun. Var sen orda doğru yolu
düzenle.
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◊acım Sul†ân …abûl etdi bu sözü
O ~usuz Köyü’ne ¡a†f etdi yüzü

Hacım Sultan buz sözü kabul etti.
Yüzü o Susuz Köyü’ne yöneldi.

Erişdi anda bir tekye olurdu
Anıñ şey«ine Burhân denilirdi

Erişti orada bir tekke olurdu.
Onun şeyhine Burhan denilirdi.

5560 Meger Ba††âl ∏âzµ yârlarından
Yedi şehid o πâzi erlerinden

Meğer Battal Gazi dostlarından,
o gazinin erlerinden yedi şehit…

O câ olmuş idi anlara medfen
Ederdi «idmetin Burhân-ı pür-fen

O yer onlara mezar olmuştu. İlimlerle dolu Burhan hizmetini yapardı.

◊acım Sul†ân görüşdü anıñ ile
Da«ı dervµş etdi gitdi bile

Hacım Sultan onunla görüştü.
Derviş de birlikte gitti.

Rivâyet etdi râvµler bu gûnâ
Ki u∂√iyye idi ey merd-i dânâ

Rivayet edenler bu şekilde rivayet
etti. Ki ey bilgili adam! Kurban
bayramıydı.

Ol eylük erleri Bekice Sul†ân
◊abµb-i ◊âcµ …avmi aldı …urbân

O iyilik erleri Bekice (Bekçe) Sultan
ve Habib-i Hacı kavmi kurban aldı.

5565 Geleler Seyyid Ba††âl derine
Bu ¡azmi etdiler birbirlerine
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Seyyid Battal’ın kapısına gelirler.
Bu gayreti birbirlerine ettiler.

¡Azµmet etdi anlar cümle √â§ıl
Niyâz Irmaπı’na tâ oldu vâ§ıl

Sözün kısası, onların hepsi yola
çıktı. Ne zaman ki Niyaz (Banaz)
Irmağı’na ulaştılar.

Meger ol-va…t gelmişdi bahâre
Müşâbih idi enhârı bi√âre

Meğer o zaman bahara gelmişti.
Nehirleri denizlere benzemişti.

Çü bular oldu ırmaπa mu…âbil
Velµ olmadı geçmek âbı …âbil

Bunlar ırmağın karşısına geldiler. Ancak suyu geçmek mümkün
olmadı.

Dediler bir ya…µn köyde …alalım
~abâ√ı bir gü≠er-gâhın bulalım

Bir yakın köyde kalalım, sabah bir
geçiş yolunu bulalım, dediler.

5570 Bular eyler iken fikr-i gü≠er-gâh
Erişdi iki kimse anda nâ-gâh

Bunlar geçilecek yeri düşünürken,
ansızın iki kişi oraya erişti.

Meger anlar ◊acım Sul†ân ü Burhân
İdiler geldiler bir †arz-ı şâhân

Meğer onlar Hacım Sultan ve
Burhan idiler. Bir hükümdar gibi
geldiler.

◊acım Sul†ân erip verdi selâmı
Dedi erler tereddüdde …ala mı

Hacım Sultan erip selam verdi.
Erler tereddütte kalırlar mı, dedi.

A L İ N İ H A N Î ’ N İ N M A N Z U M H A C I B E K TA Ş - I V E L İ V E L AY E T N A M E S İ

Ki olmuşsuz heme şey« ü zamâne
Bu «al…a ya¡ni bir bâb-ı emâne

Zamanın bütün şeyhleri bu halka
bağışlanma kapısı olmuşsunuz.

Edersiz celb sizler †âlibini
Ferâmûş etdirip ümm ü ebini

Sizler, talep edeni anne ve babasını unutturup kendi üzerinize çekersiniz.

5575 Bu deñli §uyuñ olduñuz çü mâtı
Ne veche geçesiz yarın §ırâ†ı

Bu kadar suya mat olduğunuz
gibi, yarın sırat köprüsünden nasıl geçeceksiniz?

Ümµd-ı fevz eder bµ-çâre sâlik
Yolun urduñuz anlar oldu hâlik

Salik çaresiz kurtuluşu ümit eder.
Yolunu kestiniz onlar helak oldu.

Çü yo…dur çâreñiz ey şey«-i lâşe
Niçin «al…ı düşürürsüz telâşe

Ey zayıf şeyh! Çareniz olmadığı
halde, niçin halkı telaşa düşürürsünüz?

Bu söz güç geldi anlara beπâyet
Dediler görelim sen geç nihâyet

Bu söz onlara oldukça zor geldi.
Sonunda sen geç görelim, dediler.

◊acım Sul†ân’a ol dem geldi ce≠be
»i†âb etdi dönüp ol mâ-yi ¡a≠be

Hacım Sultan o zaman cezbeye
geldi. Dönüp o tatlı suya seslendi.

5580 Her eşyâyı dedi diri edersin
Yüzüñ yere urup dosta gidersin

Her eşyayı canlandırırsın; yüzünü
yere vurup dosta gidersin, dedi.

Benim de nehr-i cânım a…dı dosta
Ki §anma …ışra …aldı ba…dı posta

Benim de can nehrim dosta aktı.
Ki kabuğuna kalıp posta baktığını
sanma.

Seniñle hem-demiz ey mâ-yi cârµ
‰arµ… eyle bize işbu mecârµ

Ey akarsu! Seninle dostuz. Bize
işte bu akıntı yerlerini yol eyle.

O anda gördüler ırmaπı el-√a…
O câda oldu fi’l-√âl §u iki şa…

O anda ırmağı gördüler, gerçekten o yerde hemen su ikiye ayrıldı.

¢amusu mest olur görüp bu √âli
Gü≠er eylediler Mûsâ mi&âlµ

Hepsi bu durumu görüp kendinden geçer. Musa gibi geçtiler.

5585 Yine a… dedi §uya a…dı ol §u
Mu†µ¡-i emr-i …udret çünkü her sû

Yine suya ak dedi, o su aktı. Çünkü
her taraf kudret emrine itaat eder.

Bu √âli gördü geldiler ser-â-ser
¢amusu «âk-pâye …odular ser

Bu durumu baştanbaşa görüp geldiler. Hepsi ayağının toprağına
baş koydular.

Ta≥arru¡ …ıldılar ¡ö≠r eylediler
Berâber gitmeği hem söylediler

Yakarıp özür dilediler. Beraber
gitmeyi de teklif ettiler.

531

S E D AT K A R D A Ş

157b

◊acım Sul†ân dedi n’ola gidelim
O sul†ânıñ †avâfın hem edelim

Hacım Sultan gidelim ne olacak, o
sultanın da tavafını edelim, dedi.

¡Azµmet …ıldılar Seyyid derine
Gelirler tâki Boldu… Çayırı’na

Seyyid’in kapısına gittiler. Sonunda Bolduk çayırına gelirler.

5590 Gelir rûhânµ-i Seyyid o câye
◊acım Sul†ân görüp …al…dı ricâya
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Seyyid’in ruhu o yere gelir. Hacım
Sultan görüp ricaya kalktı.

Erişdi ◊acım’a bir vecd √âlet
Çı…ıp kendiden oldu ◊a……’a âlet

Hacıma bir kendinden geçme hali
erişti. Kendinden geçip Allah’a
vasıta oldu.

Erişdi √âl-i istiπrâ…a yek-ser
Yine geldi ma…âm-ı §a√ve ol er

Ansızın dalgınlık hali erişti. O er
yine uyanıklık makamına geldi.

Dediler ne bu √âlâtı mü™eyyid
Buyurdu geldi rû√-ı pâk-i Seyyid

Bu yardım eden haller ne, dediler.
Seyid’in mübarek ruhu geldi, buyurdu.

Ki bir cezv™dir bu dµniñ bânµsinden
Bu fey≥ erdi baña rû√ânµsinden

Bu dinin yaratıcısından bir parça
olan bu feyz, onun manevisinden
erdi.

5595 Mezµd oldu …amuya iştiyâ…ı
Dediler ◊acım’a hem bu siyâ…ı

Herkesin görme arzusu çoğaldı.
Bu üslubu Hacım’a da dediler.

Mu…addem bir «aber dergâha µ§âl
Ki bir pµş-rev edelim ya¡ni irsâl

İlk önce dergâha bir haber ulaştıralım. Yani bir öncü gönderelim.

◊acım Sul†ân bu re™yi gördü ma¡…ûl
Gelip erişdi dergâha çün ol …ul

Hacım Sultan bu fikri mantıklı
buldu. O kul gelip dergâha eriştiği gibi…

Varıp âdâbla açdı kelâmın
Erenleriñ dedi şey«e selâmın

Varıp usulüne göre sözünü açtı.
Erenlerin selamını şeyhe söyledi.

Bu √âlet ol-zamân güç geldi şey«e
Dedi lâyı… degil √âl-i müşµhe

O zaman bu durum şeyhe güç geldi. Gayret haline layık değil, dedi.

5600 Ki pµş-rev göndereler hem-çü ¡âmµ
»u§û§ile «alµfe ola nâmı

Halktan kimseler gibi öncü gönderirler. Özellikle adı halife olsun.

Niçin ta«fµf eder ol âsitânı
Behey abdâl mi…dârıñı †ânı

O eşiği niçin hafife alır? Behey
derviş! Dereceni bil.

Bu cânib çün erenler …almış idi
O sebze üzre §o√bet olmuş idi

Bu taraftan erenler kaldığı için, o
yeşillik üstünde sohbet olmuştu.
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ªuhûr etdi o demde bir nice kes
İki mer™e ile erişdiler pes

O anda birçok kişi ortaya çıktı.
Sonra iki kişi ile eriştiler.

Dediler anlara …ande gidersiz
Nedir ma†lubuñuz bunda n’edersiz

Onlara nereye gidiyorsunuz; isteğiniz nedir, burada ne yapıyorsunuz, dediler.

5605 Dediler gideriz Seyyid derine
Murâd ol πâziyânıñ serverine
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Murad olan o gazilerin önderi
olan Seyyid kapısına gideriz.

Edevüz ¡ar≥-ı √âcet anda biz yâd
Vere Mevlâ bize ya¡nµ bir evlâd

Biz orda anıp halimizi bildireceğiz.
Yani, Allah bize bir evlat versin.

◊acım Sul†ân dedi ◊a… ede √â§ıl
Olasız ma†lab ü ma…§ûda vâ§ıl

Hacım Sultan, Allah yaratsın; istek ve maksadınıza kavuşun, dedi.

Bu dil dergâhdan πayri degildir
»udâ √â≥ırdurur ayrı degildir

Bu gönül dergâhtan başka değildir. Allah hazırdır, ayrı değildir.

¢abûl etdi nisâdan biri nu†…u
Bu derd-i ra√imden ol buldu ¡ı†…ı

Kadınlardan biri sözü kabul etti.
O bu rahmin derdinden kurtuluşu
buldu.

5610 Velµ birisi anıñ …ıldı inkâr
Murâda ermedi ol a«ir kâr

Ancak onların birisi inkâr etti. O
son işte muradına ermedi.

»ulû§ etmişdi çün ol bir ¡afµfe
◊acım Sul†ân buyurdu ey ≥a¡µfe

O bir namuslu olan kadın içtenlikle etmişti. Hacım Sultan, ey zayıf
kadın! Dedi.

Vücûda gele senden pes bir oπlân
Gerekdir ola adı anıñ ¡O&mân

Sonunda senden bir oğlan vücuda
gelsin. Onun adının Osman olması gerekir.

Biraz yolsuz ola √âl-i bidâyet
Velµ ehl-i †arµ… ola nihâyet

O başlangıçta biraz yoldan çıkacak. Ancak sonunda doğru yola
girecek.

Bir oπlu gele ola bu nişânı
Ki köprüceği delik ola şânı

Bir oğlu gelecek, delik köprücük
kemiği şanı olacak. Bu onun delili
olsun.

5615 Bizim sırrımız andan ola @âhir
Egerçi √âmil oldu her ma@âhir

Gerçi her nail olan gebe oldu. Bizim sırrımız ondan ortaya çıksın.

Ki her ma@harda hem-çü «ûn-ı regdir Ki her emeline kavuşmuşta aynı
Velµ ol sırrı bilmeklik gerekdir
damardaki kan gibidir. Ancak o
sırrı bilmek gerekir.
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Bu nu†…u …ıldı çünkim ◊âcµ Sul†ân
Bular eyledi ¡azm-i sû-yi ev†ân

Hacı Sultan bu konuşmayı yaptığı
için, bunlar vatanın tarafına gitti.

Çü buldu müddet-i √amli tamâmı
Bir oπlu geldi ¡O&mân oldu nâmı

Hamilelik süresi tamamlandığı için,
bir oğlu geldi, adı Osman oldu.

Şecâ¡at içre buldu iştihârı
◊arâmµli… olurdu i«tiyâri

Yiğitlik içinde şöhret buldu. Seçimi haramilik olurdu.

5620 ◊acım Sul†ân edince irti√âli
Nedâmet verdi kendiye bu √âli

Hacım Sultan ölünce, bu hali kendisine pişmanlık verdi.

Dil ü cânı erişdi ≠ev…-i ¡aş…a
Bu cismi ya…dı nâr-ı şev…-i ¡aş…a

Gönül ve canı aşkın zevkine erişti.
Bu cismi aşk şevkinin ateşinde yaktı.

◊acım Sul†ân derine geldi encâm
Tecerru¡ …ıldı âb-ı tevbeden câm

Sonunda Hacım Sultan kapısına
geldi. Tövbe suyu ile dolu kadehten yudum yudum içti.

Tenâkü√ eyledi nefsin vi…âye
Temâyül etdi √âl-i itti…âye

Nefsin önüne geçmek için nikâhlandı. Yasaklardan kaçınma haline yöneldi.

Olunca bir nice müddet mürûru
Bir oπlu ¡âleme …ıldı @uhûru

Bir nice zaman gelip geçince, bir
oğlu dünyaya geldi.

5625 Erenler remzi üzre ol ¡alâmet
Nümâyân idi ol erde temâmet
158b

Erenlerin remizi üzere o alamet, o
erde tamamen göründü.

Erenler eşiği …ıldı beşini
Nihâyet oldu seccâde-nişµni

Erenlerin eşiğini payı kıldı. Sonunda seccadede oturan (şeyh) oldu.

Bu cânibden ◊acım Sul†ân bu remzi
Edince cilve-i bâ†ın bu πamzi

Bu taraftan Hacım Sultan bu remizi gösterince, bu gizli işaret göründü.

Ayaπa geldi oldu cümle ¡âzim
¢udûm-ı sanca… ü bâhir levâzim

Ayağa kalkıp hepsi kudüm, sancak
ve üstün gereçler ile yola koyuldu.

Gelip erişdiler çün âsitâne
‰avâf oldu «ulû§-i dostâne

Gelip eşiğe ulaştıkları için, dosta
yakışır biçimde içtenlikle tavaf oldu.

5630 Semâ¡a girdiler bâ-vecd-i …albi
Füyû≥-ı ma¡nevµniñ oldu celbi

Kalbin kendinden geçmesi ile
semaya girdiler. Manevi feyizler
kendi üzerine çekti.

Velµ dergâhda ba¡≥ı fâsid-efkâr
Ederdi ◊acım’ıñ †avrına inkâr

Ancak dergâhta bazı kötü düşünceliler, Hacımın tavrını inkâr ederdi.
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Güşâd etdi ◊acım tµπ-i Bu†ûn’ın
Düşürdü anlarıñ cismi sütûnun

Batın kılıcını çıkardı. Onların
varlık direğini düşürdü.

Olur cellâd-ı meydân-ı erenler
Verir güftârına cân-ı erenler

Erenler meydanının celladı olur.
Sözüne erenlerin canını verir.

Bu √âli «ân-kâhıñ şey«i gördü
◊ased …ıldı müridine buyurdu

Tekkenin şeyhi bu durumu gördü.
Kıskanıp müritlerine buyurdu.

5635 Bular …u††â¡-ı râhimiş yürü †ur
Ne deñli er ise âlât-ı tµmûr

Bunlar yol kesici imiş yürü dur.
Nasıl bir er ise demirden aletler…

¢amu tennûre urup eyle i√râ…
Bize …avπâ ile açmaya bayra…

Hepsini tandıra atıp yak. Bize
kavga ile bayrak açmasın.

Bu işe etdiler çünkim bişâret
Eder Burhân’a pes ◊acım işâret

Bu işi müjdeledikleri için, ardından Hacım Burhan’a işaret etti.

Hem-ân-dem dedi Bismillâhi Rahmân Hemen o anda Burhan, Rahman
O tennûruñ içine girdi Burhân
olan Allah’ın adıyla, dedi; o tandırın içine girdi.
Eliyle âleti cümle çı…ardı
¢amusu anda Burhân’a ba…ardı
5640 Ol âteş içre İbrâhµm-vârµ
Semâ¡a girdi ma√v etdi o nârı

Eliyle aletlerin hepsini çıkardı.
Herkes orada Burhan’a bakıyordu.
O ateş içinde İbrahim gibi, semaya girdi, ateşi söndürdü.

◊acım Sul†ân ba…ıp şey«e πa≥abla
Dedi ol terbiye a√kâm-ı Rab’la

Hacım Sultan şeyhe öfke ile bakıp,
Allah’ın hükümleri ile terbiye ol,
dedi.

O sâ¡at @âhir oldu ber… ü ra¡dµ
Velµler nu†…unuñ yo… …abl ü ba¡di

O saat gök gürlemesi ve şimşek
ortaya çıktı. Velilerin sözünün öncesi ve sonrası yok.

O dem bir §â¡i…a eyler nüzûlu
Helâk etdi ya…ıp o bü’l-fu∂ûlu

O an bir yıldırım düştü. O boşboğazı yakıp yok etti.

Bu √âli görüp etdiler penâhµ
Ki vermiş …uvvetin ◊a… bµ-tenâhµ

Bu hali görüp sığındılar. Ki Allah
ona sonsuz kuvvet vermiştir.

159a 5645 O gece etdiler anda √u≥ûru
Semâ-yı dilde †oπdu §ub√ nûru
Edip ba√r-i mu√abbetde sabâ√e
Erişdiler bu va√detle §abâ√a

O gece orda dinlendiler. Gönlün
gökyüzünde sabah ışığı doğdu.
Muhabbet denizinde yüzüp, bu
vahdetle sabaha eriştiler.
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◊acım Sul†ân revân oldu †arµ…e
Refµ… oldu yine me≠kûr ferµ…e

Hacım Sultan yola gitti. Yine adı
geçen topluluk yol arkadaşı oldu.

Çü ~usuz Köyü’nüñ …urbunda ol er
O câya geldi kim olurdu ejder

O er Susuz Köyü’nün yakınında
geldiği yerde ejder olurdu.

◊acım Burhân’la gitdi mâra †oπru
Ne eder mâr özü çün yâre †oπru

Hacım, Burhan ile yılana doğru
gitti. Yılanın kendisi dosta doğru
ne eder?

5650 Görüp ejder bulara aπzın açdı
Cehennem kül«anından nâr §açdı
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Ejder bunları görüp ağzını açtı.
Cehennemin büyük ocağından ateş
saçtı.

Gelip sür¡atle etdi bir tehâcüm
Yerinde kûh-vârµ †urdu ◊acım

Gelip süratle bir hücum etti. Hacım yerinde dağ gibi durdu.

Erenler §anma eşyâdan §a…ına
Ne etdi gör erişince ya…µne

Erenlerin küçük şeylerden sakınacağını sanma. Yakına erişince ne
yaptığını gör.

Açar fem çün ¡a§â-yı İbn-i ¡İmrân
Çı…ar ol dem ¡a@µm bir dûd-ı nµrân

İbn-i İmran’ın (Hz. Musa) asası
gibi ağzını açar. O zaman büyük
bir ateş dumanı çıkar.

Ya…ıp kül eyledi ol ejderhâyı
Şürûrundan o câ buldu rehâyı

Yakıp o ejderhayı kül etti. O yer
kötülüklerinden kurtuluşu buldu.

5655 Gelip cümle mübârek bâd …ıldı
◊acım ol ar≥ı hem âbâd …ıldı

Gelip hepsi mübarek olsun dedi.
Hacım o yeri de abat etti.

Gelirler çün ~usuz nâm ol ma…âme
Edip ma¡mûr …ıldı pes i…âme

Susuz adlı o yere geldiklerinde,
bayındır edip sonra yerleşti.

◊acım Sul†ân birgün bir cem¡a
Cemâli nurunu …ılmıştı şem¡a

Hacım Sultan bir gün bir toplantıya, yüzünün nurunu mum kılmıştı.

Dediler ismi veş bu câ §usuzdur
Bize Mûsâ gibi †aşdan §u sızdır

İsmi gibi bu yer susuzdur; Bize
Musa gibi taştan su sızdır, dediler.

Aña yo… √üzn ü «avf ol kim velµdir
»udâ’nıñ çün velµ …udret elidir

Veli olana hüzün ve korku yoktur.
Çünkü veli Allah’ın kudret elidir.

5660 ~usuzlu…dan erişmişiz memâta
Erişdir bizleri n’ola √ayâta
◊acım Sul†ân o dem …ıldı niyâzı
Dedi ey «âli…-i şµb ü firâzi

Susuzluktan ölüme erişmişiz. Ne
olur, bizleri hayata eriştir.
Hacım Sultan o zaman dua etti. Ey
iniş ve yokuşun yaratıcısı! Dedi.
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159b

Çalıp bu yâraya …udret-i emnden
Bize i√sân …ıl ra√met-i yümnden

Bu yaraya rahatlık kudretinden
çalıp, bize bereketli rahmetinden
ihsan et.

◊acım Sul†ân fi’l-√âl oldu mülhem
Gelip √afr etdi anda bir yeri hem

Hacım Sultan hemen ilham aldı.
Gelip orada bir yeri de kazdı.

»udâ emriyle âb oldu revâne
◊ayât-ı …alb erişdi mürde câne

Allah’ın emriyle su aktı. Ölmüş
cana hayat canlılığı erişti.

5665 Denir elân ◊acım Sul†ân Pıñarı
Velâyet neb¡i fey≥-i Kird-gârı

Allah’ın feyzinin velayet kaynağına
şimdi, Hacım Sultan Pınarı denir.

Bu nev¡e ço… velâyet …ıldı @âhir
Olur âfâ…da meşhûr ü bâhir

Bu şekilde çok velayet gösterdi.
Ufuklarda (çevrede) meşhur ve
üstün olur.

Teke&&ür etdi derviş ü mu√ibbi
Tefeyyü≥ etdi ha≠â fa∂lu Rabbµ397

Derviş ve dostları arttı. Rabbimden olan bu lütuf ilerledi.

Bu deñli eyle etdik bizler µcâz
Menâ…ıbda olur taf§µl ü ibrâz

Bizler bu kadar kısa ve özlü olarak söyledik. Menakıpta geniş ve
ayrıntılı açıklama olur.

Bıra…dı â«iri §ûru √ayâtı
Ediñ peyπambere sizler §alâtı

En sonundaki hayatın surunu bıraktı. Sizler peygambere salatı edin.

Der-Beyân-ı »alµfe-i Râbi¡
(Dördüncü Halife Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün

397

5670 Gel ey dil «âme-i ¡aş…ı revân et
Bu dördüncü «alµfeden beyân et

Ey gönül! Gel, aşkın kalemini
akıt. Bu dördüncü halifeden anlat.

Bu resme verdi râvµler nişânı
Resûl Baba’dır anıñ nâm ü şânı

Rivayet edenler, bu şekilde işaret
etti. Onun adı ve şöhreti Resul
Baba’dır.

Cenâb-ı ◊âcµ Bektâş’ıñ nedµmi
~afâ-himmet olunmuşdur …adµmi

Hacı Bektaş hazretlerinin yakın
dostu (olan ona), çok eskiden gönül saflığıyla himmet edilmiştir.

Bkz. İktibaslar, nu: 28.
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Bunuñ da«ı gelir …albine bir rûz
Ki ne câda olavuz şem¡-efrûz

Bunun da bir gün gönlüne, ne zaman mumu tutuşturan olacağız,
düşüncesi gelir.

Cenâb-ı pµre ma¡lûm oldu √âli
Buyurdu ilügüm diñle ma…âli

Durumu pir hazretlerine malum
oldu. Sultanım lafı dinle, buyurdu.

5675 Bıra… bu fikri sen ol …albi sâkin
Arama i«tiyârıñla mesâkin
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Bu fikri bırak, sen kalbi sakin ol.
Kendi iradenle meskenler arama.

Seni irsâl ederiz bir ma…âma
Edesin ol arada sen i…âme

Seni bir yere göndeririz. Sen orada iskân edersin.

Bu söz üstüne etdiler sükûtu
Bulur er nu†…u elbette &übûtu

Bu söz üstüne sustular. Er sözü elbette gerçekleşir.

Bu dârı √a≥ret-i pµr terk edince
Be…â i…lµmine çünkim gidince

Pir hazretleri bu diyarı terk edince,
çünkü ölmezlik iklimine gidince…

Resûl Baba çü bir dem oldu nâ™im
Uyandı uy…udan pes oldu …â™im

Resul Baba bir an uyuduğu için,
uykudan uyandı sonra ayağa kalktı.

5680 Görür ol cây-i Altun†aş’a tâbi¡
Ki Beş…arış’da olmuş ya¡ni vâ…i¡

Altıntaş’a bağlı olan o yeri görür.
Ki yani Beşkarış’ta olmuştu.

Olurdu bir beği …a§r idi meddi
Ki ya¡nµ beş …arış olmuşdu …addi

Uzunluk olarak eksik olan bir beyi
vardı. Ki yani boyu beş karıştı.

Anıñçün Beş…arış dendi o yere
Ki mensûb oldu ol va§f-ı emµre

Onun için o yere Beşkarış dendi.
Ki o emirin vasfıyla bağıntılı oldu.

‰utardı cümle bunlar dµn-i ¡µsâ
Binâ etmişdi beğ hem bir kilµsâ

Bunların hepsi İsa’nın dinine bağlıydı. Bey, bir kilise de bina etmişti.

O beğ birgün revân oldu şikâre
Vere tâ bir neşâ† …alb-i figâre

O bey, yaralı kalbine bir neşe versin diye, bir gün ava gitti.

5685 Resûl Baba bilip bu √âli yâ-hû
Hemân ol demde oldu şekl-i âhû

Ey o zat! Resul Baba bu hali bilip,
hemen o anda ceylan şekline girdi.

Çü geldi ol şikârıñ mev…i¡µne
Göründü ol beğiñ hem tâbi¡ine

O av yerine geldiği zaman, o beye
bağlı olanlara göründü.

Görürler kim bir âhûdur mücessem
Velµ πâyet güzel zµbâ müressem

Cisimlenmiş bir ceylan ama oldukça güzel süslü bir resim olduğunu görürler.

Emµri geldiler etdiler âgâh
Dediler ne yaratır …adir Allâh

Geldiler emiri haberdar ettiler.
Kudretli Allah ne yaratır, dediler.
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Dedi beğ çevre alıp cân …atalım
Ola kim bunu biz diri †utalım
5690 Bular gelirdi yâb yâb …ad «amµde
Görür âhû olur gûyâ remµde

Bunlar eğilip yavaş yavaş gelirdi.
Ahu görür, korkmuş gibi olur.

¢amuyu etdi beğ ta√rµk ü terπµb
Hemân at …oşup etdi cümle ta¡…µb

Bey hepsini yola çıkarıp isteklendirdi. Hemen hepsi at sürüp takip etti.

Ol âhû geldi çün ol deyre erdi
Görürlerdi derûn-ı deyre girdi

O ceylan gelip o kiliseye erdiği
için, kilisenin içine girdiğini görürlerdi.

Derûn-ı deyrde oldu √amâme
Per açıp uçdu …ondu anda bâme

Kilisenin içinde güvercin oldu.
Kanat açıp uçtu, orada kubbeye
kondu.

Geliben cümle girdiler o deyre
Yo… âhû vâlih oldular bu seyre

Gelerek hepsi o kiliseye girdiler.
Ceylan yok, bu gidişe şaşırdılar.

5695 Ba…arlar bâm-ı deyre bir kebûter
‰urur √üsnâ vü müste&nâ nikûter

160b

Bey, etrafını çevirip, can katalım;
belki biz bunu canlı yakalarız, dedi.

Kilisenin kubbesine bakarlar. Çok
güzel ve benzeri az bulunur bir
güzel güvercin durur.

Buları gördü ol …uş yere …ondu
Görürler hey™et-i insâne döndü

Bunları gördü, o kuş yere kondu.
İnsan şekline döndüğünü görürler.

Ta¡accüb etdiler bunlar bu √âle
Bu işte oldular √ayrân ü vâlih

Bunlar bu duruma şaşırdılar. Bu
işte hayran ve şaşırmış oldular.

Atından beğ o dem indi zemµne
Gelir pâyine çün ¡abd-i kemµne

Bey o zaman atın yere indi. Zavallı kullar gibi ayağına gelir.

Tevâbi¡ gördü geldi bi’ş-şehâde
Olur heb «âk-pâye ser nihâde

Tabi olanlardan görüp gelenler
tanık oldular. Hepsi ayağının toprağına baş koydular.

5700 Dedi beğ √ayrete bizi bıra…dıñ
Kerem …ıl √allini eyle bu ¡a…dıñ

Bey, bizi hayrette bıraktın; kerem et,
bu düğümün çözümünü eyle, dedi.

Kimedir intisâbıñ söyle ismiñ
¢odu √ayretde gûnâ-gûn resmiñ

Kime bağlısın, ismini söyle. Renk
renk resmin hayrette bıraktı.

Buyurdu nâmımız Resûl Baba’dır
Da«ı şey«im benim âl-i ¡abâdır

Adımız Resul Baba’dır; benim
şeyhim de peygamber soyudur.

Ki ya¡nµ na…d-i evlâd-ı ¡Alµ’dir
Be-nâm-ı ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’dir

Ki yani Hacı Bektaş-ı Veli adıyla,
Ali’nin evladının sermayesidir.
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Getirdi ol beni bu dem bu ar≥a
Mu…ârindir biliñ emrini far≥a
5705 Budur çün server-i …urb-ı ferâ™i≥
Budur ol ma@har-ı bas† ile …âbı≥

Farzlara yakınlığın önderi budur.
Bast ile kabz hallerinin mazharı
budur.

Yı…ıp bir «ân-…âh ediñ bu deyri
Derûnuñda ola mescidle yeri

Bu kiliseyi yıkıp yerine tekke yapın. Mescid ile yeri içinde olsun.

Mu√ammed Mu§†afâ dµnine giriñ
Olup İslâm ma…âm-ı emne eriñ

Muhammed Mustafa dinine girin.
Müslüman olup, güvenli makama
erin.

Resûl-i √a……dır ediñ siz şehâdet
Getiriñ ◊âcµ Bektâş’a irâdet

Gerçek peygamberdir, siz şehadet
edin. Hacı Bektaş’a irade getirin.

Bular görmüşdü √âl ü şân ü ev§âf
Bu sözde eylediler cümle in§âf

Bunlar hal, şan ve vasıfları görmüştü. Hepsi bu sözde insaf ettiler.

5710 Erenler nu†…unu bil kµmyâdır
Niçin kim süm¡asızdır bµ-riyâdır
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Beni bu zamanda bu yere o getirdi.
Farza erişmiş olan emrini bilin.

Gösterişsiz ve riyasız olduğu için,
erenlerin sözünün kimya olduğunu bil.

Bularda cilve …ıldı nûr-ı µmân
Şehâdet eylediler cümle ol ân

Bunlarda imanın nuru göründü. O
zaman hepsi şehadet eylediler.

Mu√ibb oldu Resûl Baba’ya varı
Mürµd edendir cümle ol diyârı

O bütün diyarı mürit eden Resul
Baba’ya hepsi dost oldu.

Velµ gâhµ ◊i§ârcıπ’a gelirdi
Ma…âm edinip anda hem olurdu

Ancak bazen Hisarcık’a gelirdi.
Yer edinip orda da dururdu.

Tökelcik’de da«ı Seyyid Cemâl’e
Mülâ…âta eder idi imâle

Tökelcik’te de Seyyid Cemal’e görüşüp konuşmak için meylederdi.

5715 ¢açan Seyyid Cemâl bas† itse «ˇânı
‰a¡âme da¡vet eyler idi anı

Ne zaman Seyyid Cemal sofra
açsa, onu yemeğe davet ederdi.

Velâyet ile Seyyid’iñ …atına
Resûl Baba gelirdi da¡vetine

Resul Baba, Seyyid’in katına velayet ile davetine gelirdi.

Yine destur alıp bir dem giderdi
Bu resmi birbiri ile ederdi

Yine izin alıp bir anda giderdi. Bu
âdeti birbirleriyle yaparlardı.

Nihâyet cismden cân oldu fâ§ıl
Bıra…dı cismi ◊a……’a oldu vâ§ıl

Sonunda can bedenden ayrıldı.
Cismi bırakıp Allah’a ulaştı.
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Ede ta…dµs sırrın anıñ Allâh
Na§µb eyleye birrin anıñ Allâh

Allah onun sırrını kutsasın; ona
hayırlar nasip eylesin.

161a 5720 O kâr-sâz mevlâ »âli…-i râz
Ede himmetlerini sâye-endâz

O iş yapıcı Mevla, sırların yaratıcısı, himmetlerini koruyucu etsin.

Yeter bu sözü ey dil i«ti§âr et
Resûle ta§liye dürrün ni&âr et

Ey gönül! Yeter, bu sözü kısa tut.
Peygambere salavat-ı şerife incilerini saç.

Der-Beyân-ı »alµfe-i »âmis
(Beşinci Halife Hakkında)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
Gel ey mihr-i √a…µ…µden ≥iyâ-pâş
»ilâfet ma†la¡ından gel çı…ar baş

Ey gerçek güneşten ışık saçan! Gel,
halifeliğin doğuşundan ortaya çık.

Nedir söyle «alµfeden beşinci
Ne gûnâ bu §adef içinde inci

Halifelerden beşincisi kimdir; bu
sedef içinde nasıl incidir, söyle.

Dedi râvµler ol lü™lüyü nâ-yâb
Denirdi ismine Sul†ân Pµr Eb

Rivayet edenler, o bulunmaz inciyi
dedi. İsmine Sultan Pir Eb denirdi.

5725 Uyardı ◊âcµ Bektâş’dan çerâπı
Çera…çı «idmetiniñ yüzü aπı

Çerağcılık hizmetinin yüzü akı,
Hacı Bektaş’tan mumu yaktı.

Rivâyetdir ki ~adrü’d-dµn bir eyyâm
Cenâb-ı pµre bir er …ıldı i¡zâm

Rivayettir ki, bir gün Sadreddin,
pir hazretlerine bir er gönderdi.

Dedi var ◊âcµ Bektâş’a selâm et
Ki bizden ¡ar≥-ı şev… bâ-kelâm et

Hacı Bektaş’a var selam söyle; bizden isteğimizi söz ile bildir, dedi.

Ayâπın öp de ki ey âl-i A√med
Bu ~adrü’d-dµn eyler şev…-i bµ-√add

Ayağını öp, ey Ahmed’in sülalesinden olan! Bu Sadreddin aşırı
istek duyar, de.

Kemâl-i lu†f ü i√sân ü keremden
Ma…âm-ı …urb ü ¡izz ü mu√teremden

Lütuf, ihsan ve keremin olgunluğundan; saygıdeğer, yüce ve yakınlık makamından…

5730 Bize göndere bir sâliklerinden
‰arµ…at mülküne mâliklerinden
Gele ¢onya’ya bizim ile ola
¢abul ede ricâmız pµr nola

Bize saliklerinden, tarikat mülküne
sahip olanlardan, birini göndersin.
Bizim ile Konya’ya gelsin; Pir ricamızı kabul etsin, ne olacak?
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O dervµş çünkü ¢onya’dan erişdi
Cenâb-ı pir ile geldi görüşdü

O derviş Konya’dan eriştiği için,
geldi pir hazretleri ile görüştü.

Çü ~adrü’d-dµn’iñ ¡ar≥ etdi ricâsın
Dedi cümle murâd-ı câ-be-câsın

Sadreddin’in ricasını bildirdiği
gibi, yer yer bütün isteklerini dedi.

Cenâb-ı pµr tekrµm eyledi hem
Dedi …ardaşımızdır emri elzem

Pir hazretleri saygı da gösterdi.
Kardaşımızdır, emri vazgeçilmezdir, dedi.

5735 O dem Pµr Eb’e tevcµh etdi rûyu
Dedi sensin murâd ey «ûb-«ûyu
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O an Pir Eb’e yüzünü çevirdi. Ey
huyu güzel olan! İstenilen sensin,
dedi.

Seniñ ¢onya ola yürü mekânıñ
Görüş cevherleri ile o kânıñ

Yürü, senin yurdun Konya olsun.
O kaynağın cevherleri ile görüş.

‰urup Pµr Eb o dem geldi evine
Dedi bu √âli ehline sevine

Pir Eb kalkıp o an evine geldi. Sevinerek bu durumu ailesine dedi.

Eder ehli ki olma nu†…u târik
Edelim göç yaraπın biz tedârik

Ailesi, sözü terk etme, göç hazırlıklarını sağlayalım, der.

Görüp Pµr Eb yol emrin mu…addem
Üç oπlun bile aldı geldi ol dem

Pir Eb önceki yol emrini görüp,
üç oğlunu da yanına alıp o zaman
geldi.

5740 Cenâb-ı pµrile …ıldı vedâ¡ı
Cenâb-ı pµr olur «ayrile dâ¡µ

Pir hazretleri ile vedalaştı. Pir
hazretleri hayır duacısı olur.

Erenlerden alırlar «ayr himmet
Diyâr-ı ¢onya[ya] eyler ¡azµmet

Erenlerden hayır duası alırlar.
Konya diyarına doğru giderler.

Gelip görüşdü ~adrü’d-dµn velµyle
Olur mesrûr-ı biñ cân ü dil ile

Gelip Sadreddin veli ile görüştü.
Bin can ve gönlün memnunu olur.

Eder Pµr Eb’e ço… i¡zâz ü ikrâm
Erenler cem¡i oldu …ıldı bayrâm

Pir Eb’e çok hürmet ve ikramda
bulunur. Erenler toplantısı oldu,
bayram etti.

Aña gösterdi ~adrü’d-dµn bir yer
Budur menzil saña ta¡mµr …ıl der

Sadreddin ona bir yer gösterdi.
Sana menzil olan burayı düzelt, der.

5745 ‰urup geldi o dem Pµr Eb Sul†ân
O câyi eyledi bir «ayrü’l-ev†ân

Pir Eb Sultan o zaman durup geldi. O yeri bir hayırlı yurt eyledi.

Nice türlü velâyet …ıldı peydâ
Nice nice rümûz oldu hüveydâ

Nice türlü velayet gösterdi. Nice
nice sırlar açık oldu.
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Çü ~adrü’d-dµn ile eylerdi §o√bet
Kemâl üzre idi ülfet mu√abbet

Sadreddin ile sohbet eylediği için,
dostlu ve muhabbet olgunluk gereğince idi.

Da«ı celb etdi nice âşinâyı
Nice dil buldu andan rûşenâyı

Birçok dostu da kendine çekti. Nice
gönüller ondan aydınlığı buldu.

Nice mürde dile verdi √ayâtı
Çü vak†iñ oldu İsrâfµl ≠âtı

Zamanın İsrafil kişisi olduğu için,
nice ölmüş gönüllere hayat verdi.

5750 Edeyim …anπı ev§âfını ço…dur
Kerâmât-ı velµye √a§r yo…dur
O cümleden beri kim ¢onya şehri
Vebâ ile bir eyyâm buldu …ahrı

O cümleden beri, Konya şehri bir
dönem veba ile sıkıntı çekti.

Çü Pµr Eb’iñde bir oπlu †utuldu
Felek mât etdi şâhını ütüldü

Pir Eb’inde bir oğlu tutulduğu
için, felek şahını mat etti, yenildi.

Ederken oπlunuñ §abr ü ¡azâsın
O birin aldı artırdı e≠âsın

Oğlunun sabrını ve yasını çekerken,
öbürünü aldı sıkıntısını arttırdı.

Ederdi ehlini Pµr Eb tesellµ
Ki ◊a…’dan böyle olmuşdur tecellµ

Pir Eb ailesini teselli ederdi ki,
Allahtan böyle tecelli etmiştir.

5755 Ederdi §abr ¡avret «ˇâh nâ-«ˇâh
Üçüncü oπlu da †utuldu nâ-gâh
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Hangi vasfını söyleyeyim çoktur.
Velinin kerametlerine sıkıştırmak
yoktur.

Karısı ister istemez sabrederdi.
Ansızın üçüncü oğlu da tutuldu.

Be-emrullâh vefât etdi da«ı ol
Bu kez maderine buldu ceza¡ yol

O da Allah’ın emri ile vefat etti.
Bu kez annesinin içine sabırsızlık
işledi.

Ta√ammül ya…asın çâk etdi mâder
Yere urdu yüzün «âk etdi mâder

Anne, tahammül yakasını yırttı;
yere vurup yüzünü toprak etti.

Alıp «ila¡tlerin anıñ öñüne
Ederdi girye döğüne döğüne

Onun elbiselerini önüne alıp, dövüne dövüne ağlardı.

Gelip Pµr Eb Sul†ân gördü √âli
Tezâyüd etdi teşvµş ü melâli

Pir Eb Sultan gelip durumu gördü. Karışıklık ve sıkıntısı çoğaldı.

5760 Erişdi ◊a≥ret-i ¡µsâ mi&âlµ
Ederdi «ˇâce emr-i iπtisâli
Dedi ey tµre «âke cân dehende
Bu küstâ«lıπım ¡afv et bu mi√ende

Hazret-i İsa gibi erişti. Hoca gereği gibi yıkama emrini yerine getirmekteydi.
Ey kara toprağa can veren! Bu
sıkıntılar içinde bu küstahlığımı
bağışla, dedi.
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Çü aldıñ ikisin birin baπışla
Kerem göster kerµmsin lu†fuñ işle

İkisini aldığın için birisini bağışla. Kerimsin, kerem göster, lütfunu işle.

Egerçi …ahrıñ oldu ¡aynı el†âf
Velµ ¡avrât için yo…dur bu ev§âf

Gerçi kahrın aynı lütuflar gibi
oldu. Ancak kadın için bu vasıflar
yoktur.

◊u≥ûr-ı dil temâmet oldu meslûb
Olur i…bâlimiz idbâre ma…lûb

Gönlün huzuru tamamen alındı. Talihimiz bahtsızlığa çevrilmiş olur.

5765 Diri …ıl oπlum ey √âcâtµ …â≥µ
Bu küstâ«lıπa sen ol bârµ râzµ
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Ey istekleri yerine getiren Allah!
Oğlumu dirilt. Hiç olmazsa bu
küstahlığa sen razı ol.

Bu resme eyler iken ¡ar≥-ı «âcât
¢abûl oldu …arµne bu münâcât

Bu şekilde durumunu bildirirken,
bu yakarış hali kabul oldu.

‰ulû¡ etdi semâ¡-yı dilde ilhâm
Degil @ann ü «ayâl bµ-şekk ü evhâm

Gönlün göğünde ilham doğdu.
Zan ve hayal, şüphesiz ve yersiz
kuşkular değil.

Gelip açdı elin †urdu &enâye
Dedi …um yâ buneyye bi’l-¡inâye

Gelip elini açtı, senaya durdu. Ey
oğulcuğum! İnayetle, kalk! Dedi.

»udâ emriyle geldi ol ayâπa
Ki değiştirildi anıñ mergi §aπa

Allah’ın emriyle o ayağa kalktı. Ki
onun ölüsü sağ olarak değiştirildi.

5770 ◊ayâta erdi ten ¡µsâ nefesden
Bulur cân mürdeler lâhûtµ sesden

Ten İsa’nın nefesinden hayata
erdi. Ölüler ilahi sesten can bulur.

Alıp getirdi oπlun maderine
Firâ… ü √asretµ der-be-derine

Alıp oğlunu, ayrılık ve hasretten
perişan olan annesine getirdi.

Dedi §abr eylemişdim ibtilâya
Velµ bµ-†â…at olduñ sen belâya

Kötü alışkanlığa sabretmiştim; ancak sen bela karşısında güçsüz kaldın, dedi.

Yeter aπlama oπluñ işte geldi
Bu √âl vâ…i¡de §anma düşde geldi

Yeter ağlama, işte oğlun geldi. Bu
durum meydana geldi, düşte geldiğini sanma.

Görüp oπlunu mâder oldu şâdân
Bu √âli gördü hep dânâ vü nâ-dân

Anne oğlunu görüp mutlu oldu. Bilgili ve bilgisiz herkes bu hali gördü.

5775 Ederler dilde mu√kem i¡ti…âdı
Giderler emrine bâ-in…iyâdı

Gönülde sağlam itikadı ederler.
Boyun eğerek emrine girerler.
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Bu veche etti Pµr Eb va…ti imrâr
Uruldu kûs-ı rı√let birgün ey yâr

Pir Eb bu şekilde vakti geçirdi. Ey
dost! Bir gün göç (ölüm) davulu
çalındı.

Ecel serbânı geldi aldı anı
Ki teslµm eyleye cânâne cânı

Sevgiliye canı teslim etsin diye,
ecel serbanı geldi onu aldı.

»udâ himmetlerini vâr …ılsın
Bize rû√ânµleri yârµ …ılsın

Allah himmetlerini yaraşır kılsın.
Bize ruhanileri yardım etsin.

Bu yerde …ı§§amız buldu nihâye
~alât et A√med’e er sırr-ı hâye

Bu yerde kıssamız sona erdi.
Ahmed’e salat et, hâ’nın sırrına
eriş.

İrti√âl Kerden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ve Ba¡≥ Ve§âyâ-yı Û
Be-~arı İsmâ¡µl ¢uddise Sırruhumâ
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin Ölmesi ve Onun Sarı İsmail’e (k.s.) Bazı Vasiyetleri)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
5780 Dilâ gel bu cihân varını terk et
Erenler √ubbuna göñlünü berk et

Ey gönül! Gel bu cihan varını
terket. Erenler sevgisine gönlünü
sıkıca bağla.

Sevenler ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’yi
Diyenler ol ere dilden belµyi

Hacı Bektaş-ı Veli’yi sevenler; o
ere gönülden evet diyenler…

¢ulaπ [ur] nice terk etdi cihânı
Ki …a†re oldu deryâda nihânµ

Denizde kaybolan damla gibi, Cihanı nasıl terk ettiğine kulak ver.

‰urur bir gün cenâb-ı pµr §alâta
~alâtında erip mi¡râc-ı ≠âta

Pir hazretleri bir gün namaza durur.
Namazında kişinin miracına erip…

Edâ eyledi √a≥ret çün namâzı
Du¡â vü nâzı vü her bir niyâzı

Namaz gibi dua, naz ve her bir niyazı yerine getirdi.

5785 »ilâfet vâri&i ol sırr-ı âdem
O…udu ~arı İsmâ¡µl’i ol dem

O insanın sırrı halifeliğin varisi, o
zaman Sarı İsmail’i okudu.

Buyurdu ilügüm yevmü’l-«amµsdir
◊ayât-ı müste¡ârµ bes nüvµsdir

Sultanım, bugün perşembedir; eğreti hayat yeter yazmıştır, buyurdu.

Ki dosta giderim emri bugündür
Ölüm §anma bize bu bir düğündür

Dosta giderim emri bugündür.
Ölüm sanma, bu bize bir düğündür.
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Bıraπıram bugün «âke bu cismi
Bulam na……âşı …oyam na…ş ü resmi

Bugün bu bedeni toprağa bırakıyorum. Nakış ve resmi bırakıp
nakkaşı bulayım.

Erişdi §anma ilügüm memâta
Erişdik mevtle bâ…µ √ayâta

Sultanım! Ölüm erişti sanma.
Ölümle sonsuz hayata eriştik.

5790 Dedi el-mü™minûne lâ-yemûtûn398
Degiliz ilügüm mevtile meftûn
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Göñül arzu eder dârü’l-be…âyı
Diler cân vu§lat-ı a§ıl li…âyı

Gönül ahireti arzu eder. Can asıl
buluşmanın kavuşmasını diler.

İşit kim bu fenâdan göz yumunca
»azân-ı mevtle πonce §olunca

İşit ki bu fani dünyadan göz yumunca; ölüm sonbaharı ile gonca
solunca…

¢oyup «alvetde eyle bâbı mesdûd
Getirme göñlüñe hµç bûd ü nâ-bûd

Yalnız bırakıp kapıyı ört. Gönlüne
hiç varlık ve yokluğu getirme.

Na@ar …ıl çille-«âne cânibinden
Gelir bir er ricâlü’l-πâ™ibinden

Çilehane tarafına bak. Rical-i gaipten bir er gelecek.

5795 Olur «a∂râ †onu yüzde ni…âbı
Ki hµç etmeye nu†… u irti…âbı
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Yüzül yeşil peçeli olur ki konuşmayıp beklemesin.

Gelir «alvetime hµç olma mâni¡
Ne eyler ise sen ol aña …âni¡

Odama gelecek hiç engel olma.
Ne yaparsa sen ona inan.

Çı…ara cismimi şev… ü hevesle
Mübâşir ola ol cân emr-i πusla

Şevk ve hevesle bedenimi çıkarsın.
O can yıkama emrine görevli olsun.

~uyumu sen …oyup ol eylesin pâk
Kefen √â≥ır gelir …ıl sözüm idrâk

Suyumu sen koy, o yıkasın. Kefen
hazır gelecek, sözümü anla.

Gele …ozdan müheyyâ bir de tâbût
Budur medfûn edesiz √ükm-i nâsût

Cevizden yapılmış bir tabut gelecek.
Defnedin, insanlığın hükmü budur.

5800 Demez söz etme andan i«tibârı
Velµkin eyle √âlden i¡tibârı
Olunca çünkü tedfµn emri â«ir
Süvâr olup gide ol ≠µ-mefâ«ir
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Müminler ölmezler; sultanım
ölümle müptela değiliz, dedi.

Bkz. İktibaslar, nu: 29.

Söz söylemez, onu sınama. Ancak
halden ona itibar et.
Sonunda defnetme emri yerine getirildiği için, o övünülecek şeylerin sahibi, binip gidecek.
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»aber ver etmesinler hµç girye
Şemâtet etmesinler ehl-i …arye

Haber ver, köylüler hiç ağlamasınlar; sevinmesinler.

»ı≥ır Lâle ola yerimde …â™im
Ol olsun türbe-dâr oldu…ça dâ™im

Hızır Lale yerime geçsin. Devam
ettiği sürece o türbedar olsun.

Edâ-yı «idmet ede elli sâli
Ediñ her câda aña imti&âli

Elli yıl hizmet etsin. Her yerde
onun emrine tamamen uyun.

5805 Gidince dünyadan bu iş müselsel
Otursun yerine hem oπlu Mürsel

Dünyadan gidince, bu iş arka arkaya olacak şekilde, yerine oğlu
Mürsel otursun.

Bu da«ı …ır… sekiz yıl ede «idmet
Erişe Yûsuf Bâlµ’ye nevbet

Bu da kırk sekiz yıl hizmet etsin.
Sıra Yusuf Bali’ye erişsin.

Otuz yıl «idmete ede …ıyâmı
Erince irci¡µ399 emri peyâmı

Otuz yıl hizmette dursun. Dön!
Emrinin haberi erince…

Bu «idmet verile oπlu Resûl’e
Gelince sâl-i pencâhµ √û§ûle

Ellinci yıl olunca, bu hizmet oğlu
Resul’e verilsin.

Be…âye meyl …ıla yüzü anıñ
İki oπlu olur bir …ızı anıñ

Onun yüzü ebediyete meyletsin.
Onun iki oğlu bir kızı olur.

5810 ~aπµriñ olusardır nâmı Ma√mûd
Kebµr oπlu ola mec≠ûb ü mes¡ûd
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Olusar nâmı anıñ Bâli Sul†ân
Odur …utb eyleye hem †ayy-i ev†ân

Onun adı Bali Sultan olacak. Kutb
makamına ulaşacak, yurtları atlarcasına geçecek olan odur.

¢ızınıñ adı da«ı ola ◊âtµ
Olur bir ¡â…ile pâkµze-≠âtı

Kızının adı da Hati olacak. O namuslu insan bir bilgin olur.

Olur ol nâ@ire dergâha encâm
Ederler ¡izzetin her nµk-fercâm

O sonunda dergâha gözcü olur.
Her sonu iyi olanlar da saygı gösterirler.

Gelir Sul†ân Bâlµ’den bir evlâd
Olur İskender adı sa¡d-ı mµlâd

Sultan Bali’nin bir çocuğu olur.
Kutlu doğan onun adı İskender olur.

5815 Ol İskender eger tutdu cihânı
Bu İskender ediser terk-i fânµ
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Küçüğünün adı Mahmud olacaktır. Büyük oğlu deli ve mutlu olsun.

Bkz. İktibaslar, nu: 30.

O İskender eğer cihanı zapt ettiyse, bu İskender fani dünyayı terk
edecektir.
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‰aleb …ıldıysa ol âb-ı √ayâtı
Bu mûtû400 emriyle ala memâtı

O ab-ı hayatı talep ettiyse, bu ölünüz! emriyle ölümü alacak.

Bıraπıp dünyayı ehline encâm
Şehâdetden tecerru¡ eyleye câm

Sonunda dünyayı ehline bırakıp,
şehitlikten kadehi yudum yudum
içsin.

Bir evlâdı ola nâmı ¢alender
Gire ¡aş… âteşine çün semender

Kalender adında bir evladı olacak. Semender gibi aşk ateşine
girecek.

Çü Ma√mûd ola ◊a… vu§lat-pe≠µri
¢alender ola dergâhıñ na@µri

Mahmud gibi Allah kavuşmasını
bulsun. Kalender dergâhın bekçisi olsun.

5820 Bu dünyâ fânµdir …almaz aña da
Be…â ister iseñ ◊a…’dan yaña de

Bu dünya fanidir ona da kalmaz.
Ebedilik ister isen Hak’tan yana
söyle.

~arı İsmâ¡µl olma ¡a…lı «µre
Kemâle sa¡y ü πayret eyle «ayra

Sarı İsmail! Aklı karışmış olma.
Hayrına olgunlaşmak için çaba
ve gayret eyle.

Bu hestµden geçip …ıl terk-i dünya
Özüñ «âk eyle andandır bu bünye

Bu varlıktan geçip dünyayı terk et.
Kendini toprak eyle, bu bünye ondandır.

Ediñ mihmâne siz i¡zâz-ı vâfir
◊a…’ıñdır olmañız zµnhâr münâfir

Siz misafire çokça hürmet edin.
Tanrı misafiridir, sakın nefret etmeyiniz.

¢abûl eylediñiz çün fa…r ü kisve
Gerekdir olmaya hµç dilde …asve

Fakirlik ve kisveyi kabul ettiğiniz
için, gönlünüzde hiç hüzün olmaması gerekir.

5825 Özüñe pµşe …ıl hem ¡ayb-pûşµ
Derûnuñ ¡aybına †ut sem ü gûşu
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Ayıp örtmeyi de kendine huy edin.
İçindeki ayıplara kulak tut.

∏are≥den buπ≥dan kibr ü √asedden
Geçe gör cümle a¡râ≥-ı cesedden

Kinden, nefretten, kibir ve kıskançlıktan geç, vücudun bütün hastalıklarını gör.

Kelâmı fi¡li a√vâli √asen ol
¢amu bedlikden ilügüm esen ol

Sözü, işi, durumu güzel ol. Sultanım! Bütün kötülüklerden iyi ol.

Bkz. İktibaslar, nu: 31.
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Da«ı i√≥âr edip birçok †a¡âmı
‰oyur miskµn fa…µr ü «â§§ ü ¡âmı

Ayrıca birçok yemek hazırlayıp,
miskin, fakir ve herkesi doyur.

Sükût etti da«ı etmedi ta†vµl
Özü yüzünü ◊a……’a …ıldı ta√vµl

Sustu daha fazla uzatmadı. Kendi
yüzünü Allah’a çevirdi.

5830 O…udu kendi kendisine Yâsin
Gelip kerrûbiyân eyledi ta√sµn

164a

Kendi kendisine Yasin okudu.
Meleklerin en büyükleri gelip beğendi.

Edip tekbµr §alât ü hem selâmı
Bu oldu √a≥retiñ «atm-i kelâmı

Tekbir getirip Allah’a dua edip,
peygambere salavat getirdi. Bu
hazretin sözünün sonu oldu.

¢adıncı… işidip der√âl geldi
Cemâli şem¡ine pervâne oldu

Kadıncık işitip hemen geldi. Yüzünün mumuna pervane oldu.

Bilirler biñ bir erler işbu √âli
Ki eyler √a≥ret-i pµr irti√âli

Pir hazretlerinin ölümünü, işte bu
hali bin bir erler bilirler.

¢amusu geldi erişdi bu cem¡e
¢amusu oldu pervâne bu şem¡e

Hepsi gelip bu meclise erişti.
Hepsi bu muma pervane oldu.

5835 O √âlde gördüler kim bir süvârµ
Ni…âbıyla erişdi »ı≥r-vârµ

Bir atlının peçesiyle Hızır gibi
geldiğini o halde görürler.

İşâretle selâm-ı ◊a……’ı verdi
Derûn-ı «alvet-i «ünkâra girdi

Allah’ın selamını işaretle verdi.
Hünkârın odasının içine girdi.

Berâber geldi İsmâ¡µl edeble
Görüşdü bir da«ı ol sırr-ı eble

İsmail adabına göre birlikte geldi.
O babanın sırrı ile bir daha görüştü.

Çı…ardı √a≥retiñ ol er tenini
Görüp eylediler dilden enµni

O er hazretin bedenini çıkardı.
Görüp gönülden inlediler.

Müheyyâ eylediler ta«ta resmin
¢odular ta«ta üzre pâk-i cismin

Tahta merasimini hazırladılar.
Parlak bedenini tahta üzerine
koydular.

5840 Ne cism ü ten idi hep cân idi ol
Ne cân idi meger cânân idi ol

O, cisim ve ten değil, hep candı. O
can değildi, meğer sevgiliydi.

~abâ√-ı maşrı…-ı ma¡nâ açıldı
Vücûd-ı pâkine nûrlar §açıldı

Mananın doğusundan sabah açıldı. Parlak bedenine nurlar saçıldı.
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≤iyâ-pâş idi nûr-ı ve’∂-∂u√â’dan401
Mua††ar idi ¡ı†r-ı kâf ü hâ’dan

Kuşluk vaktine andolsun nurundan ışık saçardı. Kâf ve hâ’nın
kokusundan güzel kokardı.

~u i√≥âr eylediler …add-«amµde
Sirişk-efşân ü giryân idi dµde

Boynu bükük şekilde su hazırladılar. Göz gözyaşı saçıp ağlamaklıydı.

¢oyardı ~arı İsmâ¡µl âbı
Ol er πusl eyler idi ol cenâbı

Sarı İsmail su koyardı. O er, o cenabı yıkardı.

5845 Görürler kim kefen √â≥ır serinde
Gelir cennet …okusu her yerinde

Başında kefenin hazır olduğunu
görürler. Her yerinden cennet kokusu gelir.

Tamâm oldu çü techµziyle tekfµn
Namâzın …ıldı ol er etdi tedfµn

Yıkayıp kefenleme işi tamamlandığı için, o er namazını kılıp defnetti.

Ki ya¡nµ eyledi ol er imâmet
Da«ı defn etdi iş oldu temâmet

Ki yani o er imamlık yaptı. Defnedince de iş tamamlandı.

Ol er esbine oldu yine râkib
Velµ İsmâ¡µl öñce oldu ≠âhib

O er yine atına bindi. Ancak İsmail, önce gitti.

O ≠âtı etdi İsmâ¡µl teşyµ¡
Ki bile ol eri etmeye ta≥yµ¡

O eri bilsin bırakıp kaybetmesin
diye, İsmail o kimseyi uğurladı.

5850 Gidince bir iki fersa« †arµ…i
Niyâz eyledi ol √ayret πarµ…i
164b

Dedi ey i«tiyâr eden «afâyı
Özüñ bildir seversen Mu§†afâ’yı

Ey gizlenmeyi seçen! Mustafa’yı
seversen kendini bildir, dedi.

O ≠âtıñ ¡aş…ına kim etdiñ iπsâl
Bu @andan et ya…µne bizi µ§âl

O yıkamış olduğun kimsenin aşkına, bu zandan bizi yakına ulaştır.

Süleymân’ım bu mûru etme me™yûs
Saña bu dil beπâyet oldu me™nûs

Süleyman’ım! Bu karıncayı üzme.
Bu gönül sana oldukça alıştı.

Olup bu derd-mendiñ çâre-sâzı
»udâ’nıñ ¡aş…ına keşf eyle râzı

Bu dertlinin çare bulanı olup,
Allah’ın aşkına sırrı ortaya çıkar.

5855 Ederken ~arı İsmâ¡µl ricâyı
Gözü yaşı ter eylerdi o câyı
401

O hayrete batmış, bir iki fersah
yolu gidince, ricada bulundu.

Bkz. İktibaslar, nu: 32.
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Tera√√um etdi İsmâ¡µl’e ol ≠ât
Ni…âbın aldı ≠âtın …ıldı i&bât

O zat İsmail’e acıdı. Peçesini aldı,
zatını gösterdi.

Görür kim ◊âcµ Bektâş-ı Velµ’dir
Ki kendi devesin yeden ¡Alµ’dir

Kendi devesini çekip götüren Ali
gibi, Hacı Bektaş-ı Veli olduğunu
görür.

Hem-ân-dem «âk-pâye …odu başın
A…ıtdı dµdesinden …anlı yaşın

Hemen o anda başını ayağının
toprağına koydu. Gözünden kanlı
yaşlarını akıttı.

Buyurdu ilügüm …ıl …albi §âfµ
Ki nefsiñ ile her ân et ma§âfı

Sultanım! Gönlünü ferah tut ki
her an nefsinle savaş, buyurdu.

5860 ‰utup ta…vâ yolunu mütta…µ ol
Ki sende mu§addı… küll-i ta…µ ol

Takva yolunu tutup, günahlardan
sakınan ol ki sen de dinine bağlı
olan herkesin doğruladığı ol.

Dedi İsmâ¡µl ol dem pâdişâhım
Benim ol √â≥ır ü πâ™ib penâhım

İsmail o zaman, benim hazır ve
kayıp sığınma yerim olan o padişahım, dedi.

Şehâ …ıl bir du¡â bu derd-mende
N’olur et bu …a†âra ya¡ni bende

Ey şah! Bu dertliye bir dua et.
yani ne olur, bu katara kul et.

Cenâb-ı pµr …ıldı lu†f ü i√sân
Dedi İsmâ¡µl olsun işiñ âsân

Pir hazretleri lütuf ve ihsanda
bulundu. İsmail işin kolay olsun,
dedi.

»udâ’nıñ ra√meti saña erişsin
»ulâ§a …a†re deryâya …arışsın

Allah’ın rahmeti sana erişsin.
Sözün özü, su damlası denize karışsın.

5865 Bu nu†…u eyledi ol pµr-i bürhân
Meger cân idi gözden oldu pinhân
~arı İsmâ¡µl oldu √âle âgâh
Ki ne …udret verir …uluna Allâh

O delil sahibi pir bu sözü söyledi.
Meğer can idi, gözden kayboldu.
Sarı İsmail durumdan haberdar
oldu. Ki Allah kuluna ne kudretler
verir.
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Der-Sitâyiş-i ◊a≥ret-i Pµr ¢uddise Sırruhû
(Pir Hazretlerinin (k.s.) Övgüsü Hakkında)
Mütekerrir Müseddes 5
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün
I
1 Hüviyyet âsumânından esen bâd-ı §abâdır bu
Eren ma¡nâya sırr-ı ◊a≥ret-i Âdem Baba’dır bu
2 İrâdet-kerde-i …uddûsiyân-ı müctebâdır bu
Şeh-i i…lµm-i cân cism ile hem ma√v u hebâdır bu
3 ¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
165a
Kelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu

Bu, gerçeğin gökyüzünden
esen sabah rüzgârıdır; manaya eren Âdem Baba hazretlerinin sırrıdır; seçilmiş kutsanmışların isteğidir; cismi
ile yok olmuş olan can ülkesinin şahıdır. Bu, peygamberin ailesine nail olan Ali’nin
mübarek soyudur; Allah’ın
sözünü içinde bulunduran
ba’nın sırrının noktasıdır.

II
1 Elifdir tâcı fa…r içre giyip terk etdi nâsûtu8
Ki biñ bir âşiyâne mürπüdür bu mürπ-i lâhûtµ

552

Bu ilahi kuş, fakr töreninde
Elifi taç giyip, insanlığı terk
2 Yem-i ma¡nâda va√det yûnusunuñ oluban √û†u eden, bin bir yuvanın kuşudur.
Mana denizinde vahdet yunu»alµl-âsâ beşerlikden çı…ıp kesr eyleyen putu
sunun büyük balığı olarak,
3 ¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
Halil gibi insanlıktan çıkıp
Kelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu
putu kıran… Bu peygamberin
ailesine nail olan Ali’nin mübarek soyudur; Allah’ın sözünü içinde bulunduran ba’nın
sırrının noktasıdır.
III
1 Eşiği pâye-i ¡arş-ı berµne mer§ad u mi¡râc
Vu§ûl-i Ka¡be-i ta√…µ…e †av¡-ı emridir minhâc
2 Rü™ûs-ı ifti«âr-ı evliyâya ≠âtıdır ser-tâc
»ulû§ ile †avâfın eyleyendir ekber-i √uccâc
3 ¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
Kelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu

Eşiği, göğün en yüksek tabakası derecesine yükselme ve
gözleme yeridir. Yolu, araştırıp soruşturma Kâbe’sine
erişme emrine itaat etmektir.
Zatı, evliyanın övündüğü kimselere baş tacıdır. Hacıların
en büyüğü, içtenlikle onu tavaf eyleyendir. Bu peygamberin ailesine nail olan Ali’nin
mübarek soyudur; Allah’ın
sözünü içinde bulunduran
ba’nın sırrının noktasıdır.
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IV
1 Serµr-ârâ-yı …u†biyyet şeref-dârende-i levlâk402 Kutup mertebesinin tahtını
¡Uluvv-i …adrine nisbetle pestdir bu †o…uz eflâk süsleyen, levlak’ın şeref sahibinin kadrinin yüceliğine
2 Edince mürg-i lâhûtµsi cismi âşiyânın çâk
nispetle bu dokuz felek aşaYine kendisi kendi meyyitin πusl eyledi ol pâk
ğıdır. İlahi kuşu (ruhu) cis3 ¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
minin yuvasını parçalayınKelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu
ca, o mübarek kimse, yine
kendisi kendi cesedini yıkadı. Bu peygamberin ailesine
nail olan Ali’nin mübarek
soyudur; Allah’ın sözünü
içinde bulunduran ba’nın
sırrının noktasıdır.
V
1 Emµrâ seyyidâ ra√m et Nihânµ bir kemµniñdir
Penâh u melce™i anca… seniñ bâb-ı emµniñdir
2 ◊imâyet eyle anı ger şimâl ü ger yemµniñdir
Degil merci¡ baña tenhâ deriñ rûy-ı zemµniñdir
3 ¡Alµ’niñ nesl-i pâki ma@har-ı âl-i ¡abâdır bu
Kelâmullâhı câmi¡ no…†a-i esrâr-ı bâ’dır bu

Ey sultan! Ey seyit! Nihânî
bir âcizindir, bağışla. Sığınılacak ve iltica edilecek yer
ancak senin güvenli kapındır.
Eğer sağın ve eğer solun olsa
da onu koru. Bana başvurulacak yer sadece kapın değil,
dünyandır. Bu peygamberin
ailesine nail olan Ali’nin
mübarek soyudur; Allah’ın
sözünü içinde bulunduran
ba’nın sırrının noktasıdır.

Velâyet Nümûden-i ◊âcµ Bektâş-ı Velµ ¢uddise Sırruhû Ba¡de’l-İrti√âl
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin (k.s.) Öldükten Sonra Velilik Göstermesi)
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün

402

Rivâyetdir ki ol dem ◊âcµ Bektâş
Be…â bâlµnine …oydu…da çün baş

Rivayettir ki o zaman Hacı Bektaş
ebedilik yastığına baş koyduğu
zaman…

Murâd ∏âzµ idi Rûm pâdişâhı
Edirne’de olurdu ta«t-gâhı

Rum’un padişahı Murat Gazi idi.
Taht yeri (başkent) Edirne’de idi.

Velµ gâhµ Burusa’ya gelirdi
Vefât-ı pµrde anda olurdu

Ancak bazen Bursa’ya gelirdi. Pirin vefatında oradaydı.

Bkz. İktibaslar, nu: 4.
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5870 »aber-dâr oldu işbu irti√âle
Vezµrine buyurdu lâ-mu√âle

165b

Olunsun √a≥rete bir …ubbe i¡mâr
Getirsinler de bir üstâd mi¡mâr

Hazrete bir kubbe yapılsın. Söyle
usta bir mimar getirsinler.

Buyurdu pes vezµri ol zamânµ
Gelir bir nâmı Yân…o Mâdiyânµ

Ardından o zamanki veziri emretti.
Adı Yanko Madiyani olan biri gelir.

Ekµden eyledi üstâda tenbµh
Ki bir …ubbe binâ …ıl Elf’e teşbµh

Üstada Elif’e benzeyen bir kubbe
inşa etmesini, kesin olarak tembih
etti.

»ı≥ır Lâle’ye emri oldu ta√rµr
¢ılındı bir nice kes ile tesyir

Emri Hızır Lale’ye yazıldı. Birçok
kimse ile gönderildi.

5875 Gelip bir gün şürû¡ olundu kâre
Ki bir …ubbe yapıldı âşikâre

554

İşte bu ölümden haberi oldu. Vezirine mutlaka diye buyurdu.

Gelip bir gün işe başlandı. Ki bir
kubbe açıkça yapıldı.

Çı…ar üstâd …ubbe üzerine
Nihâde ede bir mµl çün serine

Üstat, tepesine bir mil koymak
için, kubbenin üstüne çıkar.

ªuhûr etdi o demde bir ¡a@µm bâd
Şaşırdı ol arada pâyin üstâd

O anda büyük bir rüzgâr çıktı. Üstat o arada ayağını koyacağı yeri
şaşırdı.

Ayâπı sürçüp olunca fütâde
Dedi ey …uvvet olan her fütâde

Ayağı sürçüp düşünce, ey her düşenin dayanağı olan! Dedi.

Seniñçün oluruz biz cân-feşânıñ
Bize göster ne ise sen de şânıñ

Biz senin için can saçanın oluruz.
Sen de şanın ne ise bize göster.

5880 Erişdi olzamân dest-i velâyet
¢odu âheste eyledi √imâyet

O zaman velayet eli erişti. Yavaşça bırakıp korudu.

Görüp bu …uvveti üstâd ol ân
Teva……ufsuz resûle etti µmân

Üstat o an bu kudreti gördü. Beklemeden resule iman etti.

¢alıp altı sene hem oldu «âdim
Zihµ §ıd…-ı derûn nu¡mü’l-ma«âdim

Ne güzel! temiz kalplilikle oğulların güzeli, kalıp altı sene de hizmet etti.

¢odular nâmını Dervµş ~âdı…
~adâ…at menba¡ı yâr-ı muvâfı…

Sadakat kaynağı, uygun dostun
adını Derviş Sadık koydular.

Ecel erişdi â«ir va¡desine
Murâdı üzre anda girdi sµne

Sonunda ecel vadesine erişti. İsteği üzerine oranın bağrına girdi.
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5885 »ı≥ır Lâle’ye etdi ol ta≥arru¡
Ki eylerim ecel câmın tecerru¡
Ediñ medfen baña bu âsitµni
Penâhım ola bu √ı§n-ı metµnµ

Bana bu eşiği mezar yapın. Bu sağlam korunmuş yer sığınağım olsun.

Bu sözü dedi ~adı… verdi cânı
Verenler böyle cân bulur cenâbı

Sadık bu sözü dedi can verdi. Böyle can verenler cenabı bulur.

Olur ol dem aña techµz ü tekfµn
Murâdı üzre anda oldu tedfµn

O zaman yıkanıp kefenlenir. İsteği
üzerine orada defnedildi.

O dem ki …ubbe emri buldu encâm
Ecelden pâdişâh ol ân içer câm

Kubbe emrinin sona erdiği o an,
padişah ecel kadehinden içer.

5890 Erişdi devri çünkim Bâyezµd’iñ
İşi «ayrât idi «ayrı mezµdiñ
166a

Bayezid devri eriştiğinde, o hayrı
artmışın işi hayrattı.

Buyurdu oldu …urşun …ubbe üzre
Kefâret …ıldı anı ya¡ni vizre

Emretti, kubbenin üstü kurşun oldu.
Yani onu günahlarına kefaret kıldı.

Erip ma…§ûda ¡azm el√amdülillâh
Tamâm oldu bu na@m el√amdülillâh

Allah’a hamdolsun, gayret amaca
erip, bu şiir tamam oldu.

Cenâb-ı pµr neslinden ¡azµzi
Olur †û†µ-i †ab¡ıñ …and-rµzi

Pir hazretleri soyundan bir aziz,
şiir söylemede yetenekli bir papağanın şeker dökücüsü olur.

Benâm-ı nâmı Fey≥ullâh Efendi
Yem-i fey≥inden a…ıtdı bu bendi

Feyzullah Efendi adıyla tanınmış,
feyiz denizinden bu benti akıttı.

5895 Anıñ emriyle etdim na@mı ta√mµl
◊ayâtında velµ olmadı tekmµl

403

O Hızır Lale’ye yalvardı. Ki ecel
kadehini yudumlarım.

Onun emriyle şiiri yüklendim. Ancak o hayattayken tamamlanmadı.

Erişmiş idi nı§fa bu vedµ¡et
Çü …ıldı irci¡µ403 emrine sür¡at

Dön! Emrine acele ettiğinde, bu
emanet yarıya ulaşmıştı.

»udâ’nıñ ra√metine πar… olsun
Ki …a†re ba√r ile bµ-far… olsun

Su damlası deniz ile farksız olsun,
Allah’ın rahmetine boğulsun.

¢odu dünyâda üç evlâd yerine
Ere pâyeleri ¡arş-ı berµne

Dünyada yerine üç çocuk bıraktı.
Ayakları göğün en yüksek katına
erişsin.

Bkz. İktibaslar, nu: 30.
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Biri A√med Cemâle’d-dµn adı
Göre dünyâda vü ¡u…bâda şâdı

Birinin adı Ahmet Cemalettin…
dünyada ve ahirette mutluluğu
görsün.

5900 Birisidir Velµyü’d-dµn-i «urrem
Mua¡mmer ola §ad sâl ü mu√arrem

Güler yüzlü Veliyüddin birisidir.
Yüz yıl ve muharrem yaşasın.

Birisi oldu ol ≠ât ile âdâş
Ola √âfı@ları pes ◊âcµ Bektâş

Birisi o zat ile adaş oldu. Hacı
Bektaş koruyucuları olsun.

İlâhµ var ise sehv ü «a†âmız
Baπışla sensin üş §â√ib-¡a†âmız

Allah’ım! Eğer yanlış ve hatamız
varsa bağışla; çünkü bize bağış
veren sensin.

Çü gelmez cürmümüz √a§r u √a§ûra
Kerem …ıl ba…ma no…§ân ü …u§ûra

Günahlarımız üstü kapatılıp gizlenemeyeceği için, kerem kıl, eksiğe
ve kusura bakma.

İlâhµ Mu§†afâ’nıñ √ürmetine
Erişdir bizi lu†fuñ ra√metine

İlahi! Mustafa’nın hürmetine bizi
lütfunun rahmetine eriştir.

5905 Ebûbekr ü ¡Ömer ¡O&mân’a yâ Rab
Baπışla ol şeh-i merdâne yâ Rab

Ey Allah’ım! Ebubekir, Ömer, Osman, o yiğitlerin şahı (Hz. Ali) için
bağışla.
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İlâhµ seyyidµ √a……-ı »adµce
Meded meded bizi gel §alma hµçe

Allah’ım! Efendim! Hatice’nin hakkı için… Medet! Medet! Gel bizi
hiçe salma.

İlâhµ Fâ†ıma √a……ı meded …ıl
Göñülden mâ-sivâyı ref¡ ü red …ıl

Allah’ım! Fatıma’nın hakkı için
yardım et. Gönülden dünya ilgilerini yok edip geri çevir.

İlâhµ ol ◊asan nâm imâme
Bizi ba«ş eyle erişdir temâme

Allah’ım! O Hasan adlı imam
için, bize olgunluğa eriştirmeyi
bahşet.

Şehµd-i Kerbelâ ma@lûm ◊üseyn’e
Baπışla na…d-ı Sul†ân ◊uneyn’e

Kerbela şehidi mazlum Hüseyin;
Sultan Huneyn’in sermayesi için,
bağışla.

166b 5910 ¢alan başsız bedenler √a……ı yâ Rab
Ciğer pâre gidenler √a……ı yâ Rab
¡Aliyy-i ¡Âbidµn’iñ gözü yaşı
Necâta er ∂alâletden bu başı

Ey Allah’ım! Başsız kalan bedenler hakkı; ciğeri parçalanmış gidenlerin hakkı…
Ali-i Abidin’in gözünün yaşı… Bu
başı dalaletten kurtuluşa eriştir.
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Mu√ammed Bâ…ır’ıñ hem √ilmi için
İmâm Ca¡fer’iñde ¡ilmi için

Muhammed Bakır’ın da kibarlığı
için; İmam Cafer’in ilmi için…

Getirdiñ bizi sen çün bu fe≥âya
N’olur ba«ş eyle Kâ@ım’la Rı≥â’ya

Bizi bu evrene sen getirdiğin için, ne
olur Kazım ile Rıza’ya bahş eyle.

Erişdir bizi ta…vâ-yı Ta…µ’ye
Dilim ma@har …ıl envâr-ı Na…µ’ye

Bizi Takî’nin takvasına eriştir.
Gönlümü Nakî’nin nuruna mazhar et.

5915 ¢ılıp imdâd ¡avn-i ¡Askerµ’den
»alâ§ et cümle bu kûr u kerµden

Askerî’nin yardımından yardım
edip, herkesi bu kör ve sağırlıktan
kurtar.

Mu√ammed Mehdµ √a……ı …ıl hidâyet İster başlangıçta ister sonuçta,
Nihânµ’ye nihâyet ger bidâyet
Muhammed Mehdi hakkı için,
Nihânî’yi hidayet et.
Emân yâ Rab esirge bu πarµbi
Ki vermesin aña şey†ân firµbi

Ey Allah’ım! Aman! Bu garibi
esirge ki şeytan onu aldatmasın.

Geçir bu †ab¡ u nefs ile bu tenden
»ulâ§a …ılma dûr a§ıl va†andan

Bu mizaç ve nefis ile bu tenden
geçir. Sözün kısası asıl vatandan
uzak etme.

»itâmı misk ola eyle §alâtı
~alâtdır dü cihânıñ √â§ılâtı

Sonu misk olsun, salavat getir. İki
dünyanın kazancı salattır.

5920 Ü§allµ ve üsellimü bi’t-tibâ¡in
¡Ale’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi’l-mü†â¡in

İtaat edip ümmi Nebi’ye tabi olarak salat ve selam ederim.

Nâ@ım-ı ◊a…µriñ »itâm-ı Na@ma Söyledikleri Târµ«dir
(Hakir Şairin Şiirin Bitirilişine Söyledikleri Tarih’tir)
Kıt¡a
Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün
1.

Velâyâtını pµr-i dest-gµriñ
Getirdi na@ma ¡abd-i müstemendi

Elden tutan pirin velayetlerini, aciz
kulu nazma getirdi (şiirleştirdi.)

2.

Benim √âşâ degildir i…tidârım
Meger kim söyleyen bu dilde kendi

Haşa! Benim iktidarım değildir.
Meğer bu dilde söyleyen kendi…

3.

Emµrâ Seyyidâ gel eyle men…ûş
¢abûlüñ beytine bu na…ş-bendi

Ey seyitlerin başı! Gel, bu nakkaşın beytine kabul ettiğini nakşet.
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4.

»a†âsın ¡avf …ıl sehvini selb et
Budur √asen-«i§âl-i ercümendi

Hatasını affet, yanlışını ortadan
kaldır. Seçkin kimselerin huylarının güzeli budur.

5.

Ederseñ himmetiñle bir na@ar sen
Olur ma…bûl her †ab¡ıñ pesendi

Sen himmetinle bir bakış atarsan,
her beğenilmiş huyun makbul olur.

6.

Bıra…ma vâdi-i redde efendim
Ki mey™ûs eyleme bu derd-mendi

Efendim! Bu dertliyi geri çevirme
vadisinde bırakma ki üzme.

7.

Nihânµ «atmine târµ« dilerseñ
Dile i…dâm-ı Fey≥ullâh Efendi

Nihânî! Eğer bitirişine tarih söylemek istersen, Feyzullah Efendi’nin
çabasını dile.

SONUÇ

İnsan aklının almadığı, doğaüstü ve hayret uyandıran olayları konu edinmesinden dolayı her zaman insanların ilgisini ve dikkatini çeken Velayetnameler,
bir edebî tür olarak Veli kabul edilen kişilerin üstün özelliklerini, hikmetli
sözlerini ve kerametlerini anlatmak amacıyla yazılmış eserlerdir. Velayetname
türüne dahil edilen eserler tıpkı masal, destan ve efsane gibi sözlü gelenek
şeklinde ortaya çıkmış ve sonradan yazılı eserler haline gelmiştir. Söz konusu
eserlere ilham kaynağı olan veliler, bir tarikatın kurucusu olabildiği gibi o tarikatı geliştiren ve yaygınlaştıran bir isim olarak da karşımıza çıkabilmektedir.
Tasavvufun ortaya çıkıp yaygınlaşmasından sonra, ilk olarak Arapça daha
sonra da Farsça ve Türkçe yazılan velayetname ve menakıpnameler ile birlikte Doğu edebiyatlarında zengin bir menkıbe yazma geleneği oluşmuştur. Türk
edebiyatında da Hacım Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli, Kaygusuz Abdal, Abdal
Musa, Otman Baba, Sultan Şücauddîn Baba, Demir Baba, Ahmed Yesevî,
Mevlânâ, Yunus Emre gibi Türk tasavvuf kültürünün önemli isimleri etrafında
manzum veya mensur pek çok Velayetname kaleme alınmıştır.
Bahsi geçen muhitlerden birisi de Bektaşî tarikatı ve çevresidir. Hacı Bektaş-ı
Veli’nin vefatından sonra, Bektaşîlik XV. yüzyılda Pir-i Sanî (ikinci pir) olarak kabul edilen Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılmıştır. Balım Sultan,
Bektaşîliğe bugünkü yapısını kazandırmış, Hacıbektaş’taki merkez dergaha
bağlı sağlam bir taşra teşkilatı kurmuş, tarikata bağlı zaviyeler üzerinde de bir
kontrol mekanizması oluşturmuştur. Böylece bir tarikat haline gelen Bektaşî
geleneği içerisinde, tarikatın gelişip yaygınlaşması ve müritlerin yetişmelerine katkıda bulunması için, gerek Hacı Bektaş-ı Veli gerekse de onun dervişleri hakkında manzum, mensur ya da manzum-mensur olmak üzere onlarca velayetname kaleme alınmıştır. Bu velayetnameler değişik zamanlarda ve değişik kişiler tarafından kaleme alındığı için, ortak temalar taşıdığı kadar farklı
özellikleri de içlerinde barındırmışlardır.
Söz konusu velayetname yazarlarından biri de XIX. yüzyılda yaşamış olan Ali
Nihanî b. Mehmed Tevfîk Yozgadî’dir. Yozgat’ta Bardakçılar adıyla bilinen
aileden olan şairin asıl adı Ali olup mahlası Nihanî’dir. Nihanî’nin Menakıb-ı
Murtazaviye, Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi ve Divan’ı olmak
üzere üç adet eseri vardır. Ancak Divan’ı henüz ortaya çıkmamıştır.
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Ali Nihanî, eserin sebeb-i telif kısmında belirttiğine göre, çalışmamıza konu
olan Velayetname’yi, Hacı Bektâş-ı Veli Dergâhı Postnişîni Feyzullah
Efendi’nin teklif ve ısrarıyla yazmıştır. Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan
eser 56 bölüm ve 5920 beyitten oluşmaktadır. Eserde mesnevi nazım şeklinin
dışında, farklı nazım şekilleriyle yazılmış, 15’i Nihanî’ye ve 2’si Said Emre’ye
ait olmak üzere 17 adet manzume yer almaktadır. Eser aruzun hezec-i
müseddes-i mahzuf yani Mefâ¡µlün / Mefâ¡µlün / Fe¡ûlün vezniyle yazılmıştır.
Esere ait ikisi müellif ve ikisi müstensih nüshası olmak üzere toplamda dört
yazma nüsha tespit edilmiştir. Bu nüshalar içerisinde müellif elinden en son
çıkan nüsha olan Milli Kütüphane’deki 06 Mil Yz A 9582 numaralı nüsha
metnin merkezine alınarak transkripsiyon harfleriyle Latinize edilmiş ve elde
edilen metin Günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Elde edilen metinden hareketle, eserin Bektaşî geleneği içerisinde Velayetnameler arasındaki yeri ve
önemi ortaya konmuştur.
Alî Nihanî’ye ait Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi ile diğer Hacı Bektaş-ı Veli
Velayetnameleri arasında konu ve anlatılan menkıbeler aynı olmakla birlikte,
belirgin farklılıklar vardır. Bu farklı özelliklerin başında şairin üslubu ve
itikadî tavrı gelmektedir.
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XIX. asrın önemli gelişmelerinden olan, II. Mahmud tarafından Yeniçeri Ocağı ile Bektaşî tekkelerinin kapatılması sonrasında Bektaşîler, merkezi idarenin
istediği çizgiye yaklaşmışlar, bir yandan takıyye yapıp diğer taraftan aralarına
karıştıkları Nakşî ve Mevlevîlerden etkilenmişlerdir. Tekkelerinin tekrar açılmasına göz yumulunca Bektaşîler, özellikle asrın ikinci yarısından itibaren,
toplumda kaybettikleri itibarlarını geri kazanmak ve kendilerini savunup
Bektaşîliği tanıtmak gayesiyle yayın faaliyetine girişmişlerdir.
Çalışmamıza konu olan velayetname de bu eserlerdendir. Ali Nihanî söz konusu gelişmelerin etkisiyle, eserinde İslamî ve tasavvufî öğelere yer vermiş ve
ehl-i sünnet anlayışına yakın bir tutum sergilemiştir. Diğer Bektaşî velayetnamelerinin aksine eserine tevhid bölümü ile başlayan şair, aktardığı her rivayetten önce dinî ve tasavvufî bilgiler vermiş ve her rivayetin sonunda da Hz.
Muhammed’e salat edilip ve selam gönderilmesini istemiştir.
Alî Nihanî’ye ait Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi çoğunlukla araştırmacılar
tarafından Firdevsî-i Tavil’e aitmiş gibi gösterilmiştir. Ancak eser Hacı
Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nin yeniden nazma çekilmiş hali olup bahsi geçen
eserle bir ilgisi yoktur. Söz konusu iki eser dikkatlice incelenmiş ve aralarında
konu müşterekliği haricinde herhangi bir ilginin söz konusu olmadığı tespit
edilmiştir.
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