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Bektaşilik Geleneğinde Fakirlik İle İlgili Terimler ve  
Bu Terimlerin Divan Şiirine Yansıması

Sedat Kardaş*

Fakr, Fahr, Fahir ve Fakirlik Terimleri

Arapça "fakirlik, yoksunluk, ihtiyaç duyma"1 manasına gelen fakr 
kelimesinden türetilmiş olan fakir sözcüğü, sözlüklerde "Geçimini 
güçlükle sağlayabilen kişi, yoksul, muhtaç, durumu acıklı olan, 
biçare, zavallı, aciz, yoksul, züğürt, malsız, servetsiz, parasız, 
fukara, muhtaç, geliri az olan veya hiç olmayan, (toprak için) 
verimsiz, (nesne için) yokluk, dilenci, geda"2 gibi anlamlarda kul-
lanılmaktadır.

Sufilerin "Fakirlik benim övüncümdür, onunla iftihar ederim (övü-
nürüm)" hadisine dayanarak, fakrı kendilerine temel düstur edin-
meleri sonucu, fakirlik tasavvufta mühim bir makam haline gelmiş 

*  Dr. Öğr. Üyesi Sedat Kardaş, Muş Alparslan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Muş. sedat_kardas@hotmail.com

1 Serdar Mutçalı, Arapça-Türkçe Sözlük, Dağarcık, İstanbul, 2014, s.709.
2 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, (Haz. Paşa Yavuzarslan), TDK Yayınları, Ankara, 

2010, s.327; Ali Nazîmâ ve Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati, TDK Yayınları, 
Ankara, 2009, s.94; Yaşar Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, Ötüken Neşriyat, C. 2, 
İstanbul, 2007, s.1541; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 
(22. Baskı), Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005. s.249.
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ve özel bir anlam kazanmıştır.3 Fakir sözcüğü tasavvufta, "Derviş, 
yoksul; sâlikin Hak'ta fani olması ve kendini ona muhtaç bilmesi; 
Kendinde maddi ve manevi hiçbir varlık bulunmadığını duygu, bilgi 
ve idrakiyle bütün varlıkların Allah'tan olduğunu bilen kişi"4 anlam-
larıyla kullanılmıştır. 

Salikin hiçbir şeye malik ve sahip olmadığının, her şeyin gerçek 
malik ve sahibinin Allah olduğunun şuurunda olması tasavvufta fakr 
terimi ile karşılanmıştır. Buna göre, İnsan Allah'ın kulu olduğundan; 
insan da, ona nispet edilen diğer şeyler de hakikatte onun mevlâsı 
olan Allah'ındır. Yine salikin kendisini daima Allah'a muhtaç bil-
mesi, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını kavraması, fena ve 
fena fillâh, fakr'ın taşıdığı anlamlardandır. Tasavvuf literatüründe, 
kişinin kendisini mutlak surette Hakk'a muhtaç bilmesi, katında 
varlıklı olma ile yoksul olma hallerinin bir ve eşit olması; olunca 
şımarmaması, olmayınca üzülmemesi fakr-ı manevi terimi ile kar-
şılanmıştır.5 Sufilikte önemli ve değerli olan da bu manevi fakrdır. 

Fakir kelimesi buradan hareketle zaman içerisinde, "Allah'ın gücü 
karşısında bir hiç olduğu bilincinde olup kendinden bahsederken, 
tevazu yoluyla kullanılan saygı sözü, ben"6 manasında bir zamir ola-
rak kullanılmıştır. Ayrıca, fakir sözcüğünün, "Hindistan'da kendini 
yokluğa ve eziyete alıştırmış olan çileci dervişlere verilen bir ad"7 
olarak kullanılması, tasavvuftaki söz konusu olan kullanımının Hint 
felsefesinden gelmiş olabileceğini de düşündürmektedir. 

Fakir sözcüğü tasavvuftaki manasına yakın bir şekilde diğer tari-
katlarda olduğu gibi Bektaşiler arasında da kullanılmış ve Bektaşi 
usul ve erkânı içerisinde önemli bir yer teşkil etmiştir. Bektaşilikte 

3 Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılap 
Kitabevi, İstanbul, 2004, s.119; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri 
Sözlüğü, (5. Basım), Ağaç Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009, s.203.

4 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001, 
s.131; Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, s.1541.

5 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.131.
6 Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, s.1541; Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, s.327.
7 Çağbayır, Ötüken Türkçe Sözlük, s.1541.
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Dört Kapı Kırk makam öğretisi vardır. Kırk makam içerisinde tari-
kata bağlı olan yükümlülüklerden onuncusu "aşk, şevk, safa ve 
fakirlik"tir.8 Şehidî'ye ait aşağıdaki beyit de fakr ve fahrın Bektaşiler 
için taşıdığı önemi özetler niteliktedir:

Server-i âlem Muhammed Mustafa'nın aşkına 
Fakr ile fahr eyleyüb hırka giyen Bektâşîdir (Şehidî)

Dervişler, cânâna kavuşmak için cân u gönülden canlarını dostun 
yoluna feda etmek isterler. İkilikten kurtulmak için, damla olan 
vücutlarını vahdet denizine katarak, Allah'ta yok olup fena fi'llâh 
makamına erişirler. Orada yokluk içinde yok (fenâ-ender-fenâ) 
olup, "Fakr tamamlandığında, o, Allah'tır" sırrının zuhuruyla yok-
luk tamam ve varlık zahir olur.9

Bektaşi Kültüründe Fakirlik İle İlgili Terimler

Fakir: Sözlük anlamlarını yukarıda vermiş olduğumuz fakir söz-
cüğü, Arapça "mala ihtiyacı olan kişi" demektir. Fakir fena fillâh 
makamındadır. Kişinin kendinde gördüğü her şeyi, kendine değil; 
Allah'a ait ve Allah tarafından olduğunu bilmesi ve bu bilinci kuv-
vetle taşır hale gelmesidir. Bu mertebeye fena fillâh denir. Salik, bu 
durumda kendinde dünyevi ve uhrevî bir varlık görmez.10 Tarikat 
mensupları arasında tevazu ifade eden bir tabirdir. Dervişler ara-
sında ben demektir. Tarikatta ilerlemiş olanlar bile ben diyecek 
yerde fakir derler.11 

"Tasavvuf yolunu tutanlar, "ben" yerine "biz" yahut çok defa, hatta 
hemen hemen umumiyetle "Fakıyr", "Fakıyriniz" derler. Yanılarak 
"ben" derlerse, hemen sözlerine "benliğime lanet" deyimini 
eklerler."12

 8 John Kingsley Birge, Bektaşilik Tarihi, Ant Yayınları, İstanbul 1991, s.117-120.
 9 Hasan Cemali Baba, Bektaşî Risâleleri, (Haz. Kahraman Özkök), Revak Kitabevi, 

İstanbul, 2014, s.7. 
10 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.204.
11 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, Eski Türk Edebiyatında Maz-

munlar ve İzahı, (Haz. Cemal Kurnaz), H Yayınları, İstanbul, 2009, s.190.
12 Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s.120.
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Bektaşi menakıpname ve nefeslerinde de dervişler fakir olarak nite-
lendirilir. Menâkıb-ı Hacı Bektaş Veli'nin birçok yerinde dervişler-
den "fakr" olarak bahsedililir.13

Fakirî: Yoksulluk demek olup, kendisinden ilim ve amel alınmış 
sâlikin, iradesiz kalması halidir.14 

Hadîmü'l-fukarâ: Şeyhler imzalarının üzerine hâdimü'l-fukarâ 
yazarlardı. Bu tabir daha çok Bektaşi ve Mevleviler arasında kul-
lanılırdı. Fukarâ-yı Bektaşiye ve fukarâ-yı Mevlevîye tabirleri şâyi' 
(yaygın, herkesçe bilinen) idi. Çünkü tarikat itibarıyla bütün kızıl-
başlar Hacı Bektaş'a mensupturlar. Bu cihetle Hacı Bektaş fukara-
sıdırlar.15 

Fukara Keşkülü: Dervişlerden nefsini alçaltmak için halktan bir 
şeyler toplamaya çıkanlar, keşküllerini uzatırlar, içine ne konursa 
dergâha getirip şeyhe teslim ederlerdi. Keşkülün içinde para, ekmek, 
daha da başka şeyler bulunurdu. Bu münasebetle karmakarışık şeyler, 
halk arasında "Fukara keşkülü gibi" deyimiyle nitelenirdi. Yine bu 
münasebetle süt, pirinç unu ve badem yağıyla yapılan, üstüne dövül-
müş ceviz, badem, nar taneleri konan, yani birçok şeyden yapılmış 
olan sütlü tatlıya da keşkül ve keşkül-i fukara adı verilmiştir.16 

Fahr/Fahir: Arapça "övünme, övünç, övünme vesilesi olan şey" 
demektir. Çeşitli sayıda dilimli (terk), Bektaşi tacının adıdır. Bu tâc, 
yokluk ve fakr ifade eder. Mahv, fakr ve yokluk yolunun yolcusu 
olan sufiler, başlarına giydikleri tâc ve sikkeleri, bu konuda sembol 
olarak kullanmışlardır. Bektaşi fahrinin kubbe (yani üst) kısmı, on iki 
ve dört dilimlidir.17 Tasavvufta "yoksulluk benim övüncümdür" hadi-

13 Semiha Altıer, "Bektaşi İkonografisi Üzerine Bir Deneme: Hacı Bektaş Veli Müze-
si'ndeki Figürlü Keşkül-ü Fukaralar", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Mayıs 2008, Sayı: 17, s.101-116, s.104.

14 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.204.
15 Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, 

s.190.
16 Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s.121.
17 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.203.
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sine dayanarak, mutasavvıfların yokluk yolunun yolcuları oldukla-
rını simgeleyen başlıklarına, tâc ve sikkelerine fahr adı verilmiştir.18 
Böylece sufiler, yokluk yoluna girdiklerini bu başlık ile anlatmış 
olurlar.19 

Bektaşi fahrinin kubbesi, yani üst kısmı On İki İmam'a, lengeri, yani 
başa geçen kısmı Dört Kapı'ya işaret olmak üzere on iki ve dört 
dilimlidir. Mevlevi sikkesiyse terksizdir, yani dilimsizdir ve yekpa-
redir.20 Dört terekli taca Fahr-ı Edhemî, on iki terekli taca da Fahr-ı 
Hüseynî denilir.21 

Bektaşiler ve Mevleviler, Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaş 
Veli'nin "Bir gün gelecek, fahrimi tikenler (dikenler) giyecek" 
dediğini söylerler. Bu söz Mevlevilik ile Bektaşiliğin zamanla ilk 
mükemmelliğini yitireceğini, tarikata girenlerin ve tarikatın zamanla 
bozulacağını bildirmek için kullanılır.22

Fena fillâh işareti yerinde kullanılır bir tabirdir. Fakir oldur ki nef-
sinden ve mülkü görmeden ve kendine mensup olan şeyden beri ola 
ve cümleyi gani-i mutlakın bile. Zatta bilmeyi bile andan bile. Bu 
mertebeye fena fillah denilir. Bunda salik bihut olur. Ondan tasar-
rufu hak icra eder.23

Fahr Töreni: Zamanla fahr tacının giydirilmesi ile ilgili Bektaşiler 
arasında bir gelenek oluşmuş ve bu geleneğe bağlı olarak yapıla-
caklar belli bir usule bağlanmıştır. Halifelere fahr tacı bir törenle 
giydirilmiştir. Bu törene de fahr töreni adı verilmiştir. Hacı Bektaş-ı 
Velînin öğretisini yaymak için yazılan velayetname nüshalarında bu 
tarz törenlerden sıkça söz edilmektedir. Ali Nihanî'nin kaleme almış 

18 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.131.
19 İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, İstanbul 2004, 

s.145.
20 Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s.119.
21 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 1, Milli Eği-

tim Basımevi, İstanbul, 1983, s.583. 
22 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.203; Gölpınarlı, Tasavvuf-

tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s.119
23 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 1, s.585. 
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olduğu manzum Hacı Bektaş-ı Velî Velayetnamesi'nde de tövbe 
eden bir haramiye fahr tacı giydirilirken düzenlenen fahr töreninden 
kısaca söz edilmiştir:

O dem pîr hazret-i 'âlî-cenâbı 
Buyurdu bir halîfeye hitâbı 
Erenleriñ çün ol fermânı üzre 
Tirâş eyledi fahr erkânı üzre 
Kılıp pûşîde aña fahr kisve 
Göñülden mahv olur bil-cümle kasve (Ali Nihanî)24

Yine aynı eserde, Aksaray yakınlarından gelip dergâhta Hacı 
Bektaş-ı Velî'den buğday isteyen bir rahibe fahr tacının giydirildiği 
törenden bahsedilirken, pirin kendisinden "Hızır'ın fakir kölesi, 
Süleyman'ın hakir karıncası" şeklinde söz ettiği görülür: 

Pes andan gitdiler herkes yerine
Getirdi râhib uş halvet derine 
Kapıdan çün derûna girdi dervîş
Görür zîr-i zemînde var 'aceb iş 
Ki çâr-kûşe müzeyyen kıble mihrâb
Dahı var bir kelâm-ı Rabbü'l-erbâb 
Dahı bir bûg-çe içre tâc-ı fakrı
Çıkardı giydi başa kıldı fahrı 
Turup mihrâba karşı bâ-niyâzı
Edâ etdi tamâmıyla namâzı 
Alır ol mushaf-ı Yezdânî deste 
O dervîşi getirdi hâl-i meste 
Tamâm oldukda çün âyîn-i Ahmed
Dedi dervîşe ey divâne pür-derd
Biziz ol Hızr'ıñ 'abd-ı fakîri
Süleymân-ı zamân mûr-ı hakîri25

24 Sedat Kardaş, Ali Nihanî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi, Grafiker 
Yayınları, Ankara, 2018, s.299.

25 Kardaş, Ali Nihanî'nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi, s.367.
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Fahr-ı 'Âlem: Âlemin övüncü, İslam peygamberi Hz. Muhammed 
için kullanılan bir tabirdir.26

Fahr-ı Kevneyn: İki âlemin, dünya ve ahiretin övüncü manasında 
olup Hz. Muhammed için kullanılır.27 

Fahr-ı Edhemî: Bu tâcın dört dilimi vardır. Bu tâcı ilk defa İbrahim 
b. Edhem el-Belhî giydiği için, onun adına izafen Fahr-ı Edhemî 
diye anılmıştır.28 

Fahr-ı Hüseynî: Hüseynî tâc. Bu tâcın on iki dilimi vardır. Hz. 
Hüseyin On İki İmamın başında gelenlerden olduğu için, bu tâca 
Fahr-ı Hüseynî denmiştir.29 

Fahir (Fahr) Cihâzı: Sufiler Muhammed Peygamber'in "Al-fakru 
fahrî ve bihî aftahıru" yani yokluk benim övüncümdür, onunla övü-
nürüm dediğini kabul ederler ve yollarının yokluk yolu olduğunu söy-
lerler. Her tarikatın kendine göre bir giyim özelliği vardır. Taç deni-
len serpuş, hırka, kemer, bele, göğse takılan taşlar vs. hep bu özelliği 
belirten şeylerdir. Bunlara cihaz-ı tarikat" ve fahir cihazı denir.30 

Çhâr (Çâr) Fahr ve Çhâr Alâmet: Şeyh, halifelik verdiği kişiye 
çırak (çerağ), sofra, âlem (bayrak) ve seccade verir. Bu dört şeye 
dört nişan anlamına gelen çhâr alâmet denir.31 Bu dört unsur fakir-
liği ve onunla övünmeyi temsil etmektedir. 

Fakr: Arapça "fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçlılık" gibi mana-
ları ifade eder. Varlıktan kurtulup, Allahta fani olma makamı-
dır. Mutasavvıflara ve tarikat ehline fukara adı verilir. Zira onlar, 

26 Gencay Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 
s.228.

27 Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, s.228.
28 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.203; Pakalın, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 1, s.583. 
29 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.203; Pakalın, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 1, s.583. 
30 Abdülbaki Gölpınarlı, Vilâyet-nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, İnkılap 

Kitabevi, İstanbul, 1995, s.138.
31 Gölpınarlı, Vilâyet-nâme Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, s.139.
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kendilerini mülklerden boşaltmışlar; yani içlerinde mal-mülk sev-
gisi bırakmamışlardır. Fakrın şekli, bütün sebeplerden uzaklaş-
maktır. Fakirlerin en belirgin özelliği şudur: Onlar yoklukta feryad 
etmez, sızlanmaz, sükûnetlerini korurlar; ellerine bir şey geçince 
de onu başkasına verirler, başkalarını kendi nefislerine tercih eder-
ler.32 Mevhum olan varlıktan kurtulmak, fena fillaha mazhar olmak 
yerinde kullanılır bir tabirdir.33

Fakra ıstılah olarak yüklenen bir mana da şudur: Fakr bizim bil-
diğimiz yoksulluk değil, manevi ihtiyaçlılık hâlidir. Nazarî olan 
mevhum varlığını terkeden, (ef'âl, sıfat ve zâtını) Hakk'ta fâni kılan 
kimse, hakiki fakra ulaşmış kişidir. Böyle birinin ne kadar malı 
olursa olsun, hiçbirine gönül bağlamaz.34

Bedri Noyan, Turgutlu dergâhı postnişini Mücerred Ali Rıza'ya ait 
bir yazmadan söz edip, söz konusu yazmadan hareketle Fakr makamı 
için sekiz mertebeyi şart koşmuştur: 1- Tevbesinde ayak diremek, 2. 
Âbid olmak, 3. Şükredici olmak, 4. Razı olmak, 5. Sabırlı olmak, 
6. Samit olmak (Susmak), 7. Arif olmak, 8. Velayet mertebesidir, 
kudret sahibi olmak.35 

Fakr-ı Manevi: Kişinin kendisini mutlak surette Hakk'a muhtaç 
bilmesi, katında varlıklı olma ile yoksul olma hallerinin bir ve eşit 
olması; olunca şımarmaması, olmayınca üzülmemesi fakr-ı manevi 
terimi ile karşılanmıştır. Sufilikte önemli ve değerli olan da bu 
manevi fakrdır.36

Fakr-ı Sûrî: Kişinin malı mülkü olmaması.37 İnsanın muhtaç olduğu 
şeyleri bulmaması, görünürde yoksulluk şeklinde tarif edilmiştir.38

32 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.204.
33 Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü 1, s.585. 
34 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.204.
35 Bedri Noyan Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik, VII. Cilt Bektaşilik 

ve Bektaşilik Ahlakı, Ardıç Yayınları, Ankara, 2006, s.476.
36 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.131-132.
37 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.132.
38 Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik, s.470. 
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Palheng Taşı: Hz. Muhammed'in de bazen açlıktan karnına taş bağ-
ladığı rivayet edilir. Bektaşilikte de dervişlerin kemerleri üzerine ve 
biraz sola koydukları Palheng taşı da bunun simgesidir, buna işaret-
tir. Yoksa süs olsun diye değildir.39 

Fakirlik İle İlgili Terimlerin Divan Şiirine Yansıması

Divan edebiyatının temel kaynaklarından bir tanesi de tasavvuftur. 
Bektaşi tarikatının usul ve erkânı ile tasavvuf arasında ortak yönler 
olup, bu akımlar çoğu konuda benzer eğilimler gösterir. Bu sebeple 
tasavvuf kültürü, Bektaşi edebiyatı ile Divan edebiyatı arasında 
bir yakınlık kurulmasına ve divan şairlerinin Bektaşi şairlerinden, 
Bektaşi şairlerin de divan şiirinden etkilenmesine neden olmuştur. 
Kaldı ki birinci sınıf şair diyebileceğimiz birçok şairin Bektaşi tari-
katıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi vardır. Divan edebiyatı 
içerisinde önemli bir yere sahip olan ve büyük bir kısmı Bektaşi olan 
Balkan şairleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yüzden Divan 
şiirinde kullanılan mazmun ve terimler ile Bektaşi edebiyatı ve kül-
türündeki kavramlar arasında benzerlik ve ortaklıklar mevcuttur. 

"15. yüzyılda ortaya çıktığı kabul edilen dini-tasavvufi mahiyetteki 
Alevi-Bektaşi edebiyatı diğer edebiyatları da etkilemiştir. Alevilik 
kırsal kesimde Bektaşilik daha çok şehirlerde gelişmiştir. Bektaşi 
şairlerde divan şiiri çevresine yakın oldukları için divan şiiri etkile-
ri, Alevi şairlerde ise, halk şiiri çevresinde oldukları için halk şiiri 
etkileri görülmüştür. Aynı zamanda divan şiiri ve halk şiiri de Alevi-
Bektaşi şiir geleneğinden etkilenmiştir. Bu karşılıklı etkilenmenin 
sonucunda Alevi-Bektaşi şairleriyle divan şairleri bazı tasavvufi 
terim ve kavramları ortak kullanmışlardır."40 

39 Dedebaba, Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevilik, s.471.
40 H. Dilek Batislam, "Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak 

Tasavvuf Terimleri", I. Uluslar Arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 27-29 Nisan 
2000, s.1. http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/batis-
lam_6.pdf, (E.T. 20.06.2018)
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Fahr tacı ve fakr makamı çevresinde kazandığı anlamlar ile 
Bektaşiler arasında kullanılagelen fakirlikle ilgili terimler de Divan 
şiirinde kendine yer bulmuştur. Divan şairleri ve nasirleri, tasavvuf-
taki makamlardan dördüncüsü olan fakr ve Bektaşilikte Dört Kapı 
Kırk Makam öğretisi içerisinde tarikata bağlı olan yükümlülükler-
den onuncusu olan fakirliği bazen bir makam bazen de amaca ulaş-
mada bir yöntem olarak sunmuşlardır. 

Divan şairleri, fakr ve fahr terimlerini kullanmak suretiyle "fakir-
lik benim övüncümdür" hadisine telmihte bulunurlar. Mutasavvıf ve 
dünya nimetlerinde gözü olmayan bir şair olduğunu belirten Hayalî 
de çok meşhur olan bilmezler redifli gazelinin şu beytinde kendi 
tabiatını ortaya koymakta ve fakr ehlinin bu hallerinden gurur duy-
duklarını ve onların giyim, kuşam gibi gösteriş unsurlarına teveccüh 
etmediklerini ifade etmiştir:41

Hayâlî fakr şâlına çekerler cism-i 'üryânı
Anunla fahr iderler atlas u dîbâyı bilmezler (Hayalî)

Fakr ebedi devlet olan vahdete ulaştıran yol ve yöntem, sırtındaki 
hırkadan başka her şeyi yük sayan dervişlik hali olarak işlenmiştir. 
İlk sufiler yoksulluk anlamına gelen fakr ile Allaha muhtaç olma 
anlamına gelen fakrı birleştirip bunu amaç ve meslek edinmişler-
dir. Onlara göre fakr (dervişlik) Allah'a giden yol, fakir (derviş) 
de bu yolun yolcusudur. Bitip tükenmeyen, yok olmayan hazineyi 
(Kenz-i lâ-yefnâ, Allah) ve sonsuz denizi ancak fakir bilir ve fakir-
liğin tadına varmayan Allah'ı gerçek manada bilemez.42 Bu düşünce 
Niyazî-i Mısrî'ye ait aşağıdaki iki beyitte şu şekilde özetlenmiştir:

Sureta gördüler Allah diyeni olmuş fakir
Sandılar Allah fakirdir kendilerdir ağniya
Kenz-i lâl-yefnayı bilmez kandedür illa fakir
Bahr-ı bî-pâyânı bulmaz etmeyen terk-i siva (Niyazi Mısrî)

41 Mete Bülent Değer, "Hayâlî'nin "Bilmezler" Redifli Gazelinin Ontolojik Analiz 
Yöntemiyle İncelenmesi" Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol/Cilt: 2, No/
Sayı: 3, 2015, s.60-74, s.72.

42 Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, s.230.
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Sufi bakış tarzına göre fakr, elde ettiğimiz maddi ve manevi her türlü 
değeri kendine ait görmeyip varlığın ve dolayısıyla her türlü değerin 
asıl sahibi olan yaratıcıya ait görme duygu ve düşüncesini tutum ve 
davranışlara yerleştirme durumudur. Bu nedenle sufiler fakr kavra-
mına özel bir önem atfetmişler ve kalbin fakr duygu ve düşüncesiyle 
yaşamasını arzu etmişlerdir. Hacı Bayram Velî şu dizelerde fakrın 
dünya ve dünyevi olan her şeyden kurtulma anlamındaki mahv ve 
fena ile gerçekleşebileceğinin altını çizmiştir:43

El-Fakru fahrî el-fakru fahrî
Demedi mi âlemlerin fahri
Fakrını zikret fakrını zikret
Mahv u fenâda buldu bu gönlüm (Hacı Bayram Velî)

Divan edebiyatı şair ve nasirleri ile tekke mensupları eserlerinin 
baş tarafında, din ve devlet büyükleri için yazdıkları şiir ve nesir 
metinlerinin başında muhataplarını yücelterek överken, kendilerini 
onların karşısında fakir, aciz, düşkün, yoksul, biçare vb. sıfatlarla 
nitelerler. Bu tutumla, hem kibir ve gururdan uzak, alçakgönüllü 
bir tavır takınır hem de maddi fakirliği değil Allaha muhtaç olma 
manasındaki manevi fakirliği (fakr-ı sûrî, zâhirî fakr) kastedip, Hz. 
Muhammed'in "fakirlik benim övüncümdür, onunla övünürüm" 
anlamındaki hadisini örnek alıp onun izinde olduklarını dile geti-
rirler.44 Ahmedî, Fuzulî, Nabî ve Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan 
Kanuni Sultan Süleyman'ın aşağıda verilen beyitlerinde bu düşünce 
işlenmiştir: 

Saltanatla oldı halkun fahrı ol
Kendözine fahr idindi fakrı ol (Ahmedî)

Ey felek yokdur pelâs-ı fakrdan 'arum benüm
Atlasundan bilmişüm üstün muhakkar şâlümi (Fuzulî)

43 İbrahim Işıtan, Hacı Bayrâm-ı Velî'nin Mânevî Kişiliği ve Psiko-Sosyal Etkisi, Tarih 
Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Vol. 5, No. 3, Eylül 2016, s.26-50. s.39.

44 Zavotçu, Klasik Türk Edebiyatı Sözlüğü, s.230.
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Fakr ile biz mâl nedür bilmezüz
Devlet ü ikbâl nedür bilmezüz (Nabî)

İhtiyâr-ı fakr eden dergâh u eyvân istemez
Zâd-ı gamdan özge hergiz kendüye nân istemez (Muhibbî)

Bunun dışında divan edebiyatının temel kaynaklarından olan yazma 
eserlerde, müellif, müstensih ve eser sahiplerine ait bilgiler verilirken, 
"el-fakîr Sinân, ser-mi'mârân-ı Hâssa" örneğinde olduğu gibi çoğun-
lukla ismin önüne "el-fakîr" ifadesinin geldiği görülür. Bu ibarenin 
son sesi olan r harfi giderek uzatılarak s şeklinde bir kuyruk görü-
nümü kazanmış ve "kuyruklu imza" diye anılmıştır.45 Bir de murakkat, 
kıta, kitap ve levhalarda "el-fakîr" yahut "el-hakîr" gibi makama ve 
yazı muhtevasına uygun ve tevazu bildiren kelimelerin kullanıldığı 
görülmektedir.46 Necati Bey divanına ait bir yazma nüshadan aldığı-
mız şu kayıtta da söz konusu terimlerin kullanımına yer verilmiştir:

Okunuşu: Ferağu min-temmetü'l-Divân-ı Necâtî aleyhi'r-rahmeti fî-yevmü's-
sebt şehr-i ş'abân el-mübârek sene 989. Tis'a ve semânîn ve tis'â mi'e 'an 

yedi'l-fakîrü'l-hakîr Şecâ'ed-dîn Muhammed Şîrâzî.

Yine yazma eserlerde yer alan temellük (mülkiyet) kayıtlarında da, 
içinde fakîr kelimesinin tevazu göstergesi ve bir niteleme sıfatı ola-
rak kullanıldığı kalıplaşmış ifadeler tespit edilmiştir. Yazma eserler 
çoğunlukla belirli bir ücret ödenerek veya değerli bir hediye ola-
rak alınmaktadır. Eserlerin sahibini gösteren temellük kayıtların-
daki fakir sözcüğünün kullanılması, kişinin dünya malına önem 

45 Selami Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri (I-II), Eser Basım Yayın 
Dağıtım Matbaacılık, Erzurum, 2005, s.314. 

46 Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri (I-II), s.343. 
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verilmediğini ifade etmek isteğinden ileri gelmektedir. Min-kütübi'l-
'abd (kul/fakirin kitaplarından), temellekehü'l-abdü'l-fakîr (fakir kul 
sahip oldu), intakale ile'l-mülki'l-fakîr (fakirin mülküne geçti), istas-
hebehü'l-fakîrü (fakir satın aldı), intekale ile'l-fakîr (fakire intikal 
etti) gibi ibareler bu duruma örnek teşkil etmektedir.47 

Müstensihler kendilerinden fakir, hakir, muhtaç, şikeste-kalem gibi 
tevazua delalet eden sıfatlarla bahsettikleri halde istinsah ettikleri 
nüshanın müellifini daima yüceltmişlerdir.48 Telif kayıtlarında ise 
müellifin kendisinden "ve ba'de bu 'abd-i fakîr" ibaresi ile bahset-
mesinin klişe haline geldiği ifade edilmiştir.49 

Sonuç

Bektaşi kültürü içerisinde fakirlik ile ilgili pek çok terim vardır. Bu 
terimler genel olarak fahr tacı ve fakr makamı çevresinde kazan-
dığı anlamlar ile Bektaşiler arasında kullanılmaktadır. Bektaşi halife 
ve dervişleri "fakirlik benim övüncümdür, onunla övünürüm" hadi-
sine binaen, tasavvuftaki makamlardan dördüncüsü olan fakr ve 
Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam öğretisi içerisinde tarikata bağlı 
olan yükümlülüklerden onuncusu olan fakirliği kendilerine düstur 
edinip buna göre bir hayat sürmeye çalışırlar. Bu şekilde fena fillaha 
ulaşabileceklerine inanırlar. Söz konusu terimler Divan şiirinde de 
kendine yer bulmuştur. Divan şairleri ve nasirleri, fakirliği bazen bir 
makam bazen de amaca ulaşmada bir yöntem olarak kullanmışlar-
dır. Şairler, genellikle fakr ve fahr terimlerini kullanmak suretiyle 
bahsi geçen hadise telmihte bulunmuşlardır. Yine şairler, yazdıkları 
şiir ve edebi metinlerde memduhunu överken, kendilerini aciz gös-
terme gereği duyup, kendilerinden fakir diye bahsederler. Tevazu 
gösteren bir sıfat olarak bu anlamıyla yazma eserlerde yer alan istin-
sah, telif, temellük gibi kayıtlarda da fakir sözcüğünün kullanımına 
çok sık olarak tesadüf edilmektedir. 

47 Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri (I-II), s.380. 
48 Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri (I-II), s.347. 
49 Ece, Klasik Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri (I-II), s.423. 
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