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KUL HİMMET ÜSTADIM’IN BİR MECMUA VE İKİ CÖNKTE 

YER ALAN 7 ŞİİRİ 
7 POEMS OF KUL HİMMET ÜSTADIM IN A PERIODICAL AND TWO 

CONK 
Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYA 

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Özet 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı bilinen Kul 

Himmet Üstadım, Alevî-Bektaşî edebiyatı şairlerindendir. Sivas ilinin Divriği ilçesi 

Örenik köyünde doğmuş ve yine bu köyde vefat etmiştir. Asıl adı İbrahim olan şairin 

soyu bu köyde devam etmektedir. Mahlas seçerken kendisinden yaklaşık iki yüzyıl önce 

yaşayan ve büyük saygı duyduğu Kul Himmet’in mahlasına “üstadım” kelimesini 

eklemiştir. Bu mahlas benzerliğinden dolayı şiirleri Kul Himmet’in şiirleri ile 

karıştırılmış, İbrahim Arslanoğlu’nun çalışmalarından sonra farklı bir şair olduğu 

anlaşılmıştır. Bu makaleye alınan şiirlerin alındığı kaynaklarda da bu şiirlerin Kul 

Himmet adına kaydedildiği görülmüştür. Bu çalışmada daha önce pek çok şiiri 

yayımlanan Kul Himmet Üstadım’ın yedi şiirine yer verilmiştir. Bunlardan üçü 

yayımlanmış, dört tanesi ise tespit edilebildiği kadarıyla yayımlanmamıştır. Yayımlanan 

şiirlerle mecmuadaki şekilleri arasındaki farklılıklar da göz önüne alındığı için şiirlerin 

tamamının bu makaleye alınmasına karar verilmiştir. Şiirlerden dört tanesi bir 

mecmuada, üç tanesi ise Milli Kütüphanede bulunan iki cönkte yer almaktadır. Dört ila 

on iki dörtlük arasında değişen şiirlerde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsü 

bazı mısralarda aksamaktadır. Alevî-Bektaşî itikadına uygun düşüncelerin geniş bir 

şekilde işlendiği şiirlerde Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin 

başta olmak üzere on iki imama duyulan sevgi ve bağlılık; insanî ve dinî değerler; pirin 

izinden gitmenin önemi; misafir ağırlama; sabır, şükür ve duanın faziletleri gibi 

konuların öne çıktığı görülür. Sade bir dil ve samimi bir üslupla yazılan şiirlerde 

deyimlere, bugüne göre arkaik sayılabilecek kelimelere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kul Himmet Üstadım, Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Mecmua, 

Cönk 

 

Abstract 

Kul Himmet Üstadım who is known to have lived between the second half of 

XVIII and the first half of XIX century, is one of the poets of Alevî-Bektaşî literature. He 

was born and died in Örenik village, Divriği district, Sivas. His real name was İbrahim 

and his bloodline continues in that village. While choosing penname, he added the word 
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“üstadım” to the beginning of the name of a well-respected Alevi-Bektaşi poet Kul 

Himmet, who had lived approximately two hundred years before him. Because of the 

similar pennames, two poets´ poems had been confused; but after the studies of İbrahim 

Arslanoğlu, it was determined that there were two different poets whose pennames 

were similar. It is also mentioned in the resources of the poems included in this study 

that the poems are registered with the name of Kul Himmet. This study includes seven 

poems of Kul Himmet Üstadım, whose various poems were published before. While 

three of these poems were published, four of them weren’t. As the differences between 

the published ones in periodicals are taken into consideration, it is determined to use all 

of them in this article. Four of the poems are in a periodical while three of them are in 

two cönk in National Library. Poems vary between verses and two verses and eleven 

syllabic meters is used. Syllabic meter is not coherent in some lines. Poems deal with 

ideas of Alevî-Bektaşî belief and it is seen that the prominent issues used in the poems 

are the love and faith for twelve imams, primarily Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, 

Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, humanitarian and religious values, significance of following 

sect leader, entertaining guests, virtues of patience, praise and pray. The poems are 

written with a simple language and an intimate style, idioms and words that are archaic 

in terms of modern times are used. 

Key Words: Kul Himmet Üstadım, Alevî-Bektaşî Literature, Periodical, Cönk 

(Magazine) 

 

GİRİŞ 

Türklerde tasavvuf anlayışı Ahmet Yesevî ile başlamış ve onun öğrencilerinin 

Anadolu’ya gelmesiyle Anadolu’da da hayat bulmuştur. Bunlardan Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı 

Veli gibi mutasavvıfların şiirleri Anadolu tasavvuf şiirinin yayılmasında etkili olmuştur. Bir 

yandan da Alevî-Bektaşî itikadına mensup şairler yetişmiş ve bu itikada uygun nefes, nutuk, 

deme, deyiş adlarıyla şiirler söylemişlerdir. Bu şairlerden bazıları çok sevilmiş ve büyük şair 

olarak görülmüş, şiirleri âyin-i cemlerde okunmuştur. Pir  Sultan Abdal, Hatayî, Kul Himmet, 

Yeminî, Viranî, Teslim Abdal ve Nesimî Alevî geleneğinde usta sayılan ve “Yedi Kutuplar”, 

“Yedi Ulu Ozan” adı verilen yedi büyük şairdir (Birdoğan 2003: 420; Özen 2006: 106; Zaman 

2009: 359). Bu şairler kendi dönemlerinden başlamak üzere sonraki dönemlerde pek çok şairi 

etkilemişlerdir. Kul Himmet de kendinden sonra yetişen bazı şairleri etkilemiş ve bu şairler, 

şiirlerinde onun izinden gitmişlerdir. İşte Kul Himmet Üstadım, bunlardan biridir. 

1. Kul Himmet Üstadım 

Sivas/Divriği’nin Karageban bucağına bağlı Örenik köyünde doğan Kul Himmet 

Üstadım, XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşamış, aynı köyde vefat 

etmiştir. Öksüzoğulları ailesinden olan Kul Himmet Üstadım’ın asıl adı İbrahim’dir. Divriği 

nüfus kayıtlarından şairin Hasan adında bir oğlunun, Murtaza ve Cafer adlarında torunlarının 

olduğu anlaşılmaktadır (Aslanoğlu 1997: 8-9; Kaya 2009: 582; Aslanoğlu 2014: 7). 

Nüfus kayıtlarından hareketle kesinleşen yaşadığı dönem ile şiirlerinden edinilen 

bilgiler örtüşmektedir (Aslanoğlu 2014: 7-8).  

Kul Himmet Üstadım’ın Hızır’dan dolu içmesi şu şekilde anlatılır: Âşık İbrahim bir gün 

birkaç arkadaşıyla şehre gitmek üzere yola çıkar. Yan yolda eşeğinin ayağı bir çukura girip 

kırılır. El birliği ile tedavi etmeye çalışırlarsa da muvaffak olamazlar. Arkadaşları tekrar yola 

koyulur. Fakat İbrahim, eşeğinin başından ayrılmaz. Az sonra yolun öbür ucundan hırpanî 

kılıklı bir ihtiyar çıkagelir. İbrahim’e niçin beklediğini sorar. O da başından geçenleri anlatır. 

İhtiyar, eşeği tedavi eder ve gözden kaybolur. İbrahim yola koyulup arkadaşlarına başından 

geçenleri anlatınca onlar da o ihtiyarın Hızır olduğunu söylerler. Aradan yıllar geçer. Bir gün 

bostanda otururken pejmurde kılıklı, her yanı kan, irin içinde bir adam çıkagelir. Yüreğinin 
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yanık olduğunu, bir karpuz kesip yese ferahlayacağını söyler. İbrahim oturduğu minderi 

adama uzatır ve karpuzların ham olduğunu söyler. Adam kesmesini söyler. İbrahim karpuzu 

kestiğinde kıpkırmızı olduğunu görünce bu işte bir fevkaladelik olduğunu sezer. Eşeğini tedavi 

eden adamın bu adam olduğunu anlar. Adamın bir anda çehresi değişir tertemiz, nur yüzlü bir 

ihtiyar tecessüm eder. Uzun sohbetin ardından İbrahim Hızır’ın elinden doluyu içer (Aslanoğlu 

2014: 12-13). 

Sağlığında üne kavuşamayan şairin şiirleri Kul Himmet’in şiirleriyle karışıp Kul 

Himmet’e ait olduğu zannıyla pek çok cönkte yer almıştır (Özcan 2011: 11; Aslanoğlu 2014: 14). 

Nitekim bu çalışmada söz konusu edilen Kul Himmet Üstadım şiirleri de bir mecmua ve iki 

cönkte Kul Himmet adına kayıtlıdır (Kaya 2015: 182). 

Kul Himmet Üstadım’ın farklı bir şair olduğu İbrahim Aslanoğlu’nun gayretleri ile 

ortaya çıkmıştır. Onun çalışmalarından önce bütün şiirlerinin Kul Himmet’in olduğu 

zannedilmiştir. Öyle ki bazı antolojilerde bugün bile Kul Himmet’e ait yayımlanan şiirlerin Kul 

Himmet Üstadım’a ait olduğu gözden kaçabilmektedir. Nitekim Mehmet Yardımcı (1998) da bir 

çalışmasında Kul Himmet ile Kul Himmet Üstadım’ın karıştırılan şiirlerini ele almıştır. Bunun 

aksini iddia ederek Kul Himmet’in bazı şiirlerinin Kul Himmet Üstadım’a mal edildiğini 

savunan araştırmacılar da vardır.  

2. Mecmua ve Cönklerdeki Şiirlerin Özellikleri 

Bu makalede yayımlanan şiirlerin dört tanesi bir mecmuadan, iki tanesi Milli 

Kütüphanede yer alan 06 Mil Yz Cönk 203 numaralı, bir tanesi de aynı kütüphanedeki 06 Mil 

Yz Cönk 295 numaralı cönkten alınmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi anılan kaynaklarda bu 

şiirler Kul Himmet adına kayıtlıdır. Adı geçen mecmuada Kul Himmet, Şah Hatayî, Pir Sultan 

Abdal’a da ait pek çok şiir vardır (Kaya 2015: 182). 

Tespit edilebildiği kadarıyla bu çalışmada yer alan 7 şiirden 3 tanesi yayımlanmış, 4 

tanesi yayımlanmamıştır. 2 numaralı şiir Nuran Baygül’ün (1999) tezinde, 4 ve 7 numaralı şiir 

İbrahim Aslanoğlu’nun (2014) çalışmasında yer almaktadır. 4 numaralı şiir Şah Hüseyin 

Şahin’in çalışmasında (2013) Kul Himmet’e ait şiirler arasında da yer almaktadır. Yayımlanmış 

şiirlerle mecmuadaki şekilleri karşılaştırıldığında dörtlük sayısı da dahil olmak üzere çeşitli 

farklılıkların olduğu görülür. Bu yüzden yayımlanan bu şiirlerin de bu çalışmaya alınması 

uygun görülmüştür. Şiirlerin yayımlanma bilgileri şu şekildedir: 

 

Tablo 1: (Yayımlanma Bilgisi) 

Şiirin 

Bu 

Çalışmadaki 

Numarası 

Yayımlandığı Yer 
Mecmuadaki 

Dörtlük sayısı 

Yayımlandığı 

yerdeki 

dörtlük sayısı 

2 
Nuran Baygül (1999), Yüksek Lisans 

Tezi 
5 dörtlük 5 dörtlük 

4 

Şah Hüseyin Şahin (2013), Yedi Ulu 

Ozan’dan Kul Himmet (Dede); 

İbrahim Aslanoğlu (2014), Kul 

Himmet Üstadım 

12 dörtlük 10/11 dörtlük 

7 
İbrahim Aslanoğlu (2014), Kul 

Himmet Üstadım 
7 dörtlük 6 dörtlük 

Şiirlerden biri (6 numaralı şiir) 4 dörtlük, üç tanesi (2, 3 ve 5 numaralı) 5 dörtlük, biri (7 

numaralı) 7, biri (1 numaralı) 9, biri de (4 numaralı) 12 dörtlükten oluşmaktadır. Tamamında 
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11’li hece ölçüsü kullanılmış, ilk iki şiirde döner, diğer beşinde tek ayak tercih edilmiştir. Kafiye 

örgüsü döner ayaklı şiirlerde “abab cccb dddb …” veya “abcb dddb eeeb …” şeklinde, tek ayaklı 

şiirlerde ise “aBaB cccB dddB …” şeklindedir. Hece ölçüsünün bazı mısralarda aksadığı görülür. 

Eksiklik ya da fazlalık bulunan kimi mısralarda metin tamir edilmiştir. Eklemeler köşeli 

parantezle belirtilmiş, çıkarılan fazlalıklar dipnotla gösterilmiştir. Mecmua ve cönkteki şekil için 

“M” kısaltması kullanılmış, şiirlerin numaralarının dışında dörtlük numarası yazılmış ve birinci 

mısralar için “a”, ikinci mısralar için “b”, üçüncü mısralar için “c”, dördüncü mısralar için de 

“d” harfi kullanılmıştır. Şiirlerin dörtlük sayısı, ölçüleri, ayak türü, yer aldıkları kaynaklar ve 

sayfa numaraları şu şekildedir: 

 

Tablo 2: (Şiirlerin Bilgisi) 

Şiirin 

Numarası 

Dörtlük 

Sayısı 
Ölçüsü 

 

Ayak Türü 

 

Yer Aldığı 

Kaynak 

 

Sayfa 

Numarası 

1 9 dörtlük 11'li Döner ayak Mecmua 323-324 

2 5 dörtlük 11'li Döner ayak Mecmua 326 

3 5 dörtlük 11'li Tek ayak Mecmua 326-327 

4 12 dörtlük 11’li Tek ayak Mecmua 336-337 

5 5 dörtlük 11'li Tek ayak 
06 Mil Yz 

Cönk 203 
75a 

6 4 dörtlük 11'li Tek ayak 
06 Mil Yz 

Cönk 203 
75b 

7 7 dörtlük 11'li Tek ayak 
06 Mil Yz 

Cönk 295 
35b 

 

Kul Himmet Üstadım, mahlasını alarak sonuna “üstadım” kelimesini eklediği Kul 

Himmet’ten derin bir şekilde etkilenmiştir. Ayrıca “Ya Ali hakkımda hayırlısını / İsterim ya Ali 

senden isterim” mısralarıyla başlayan 5 numaralı şiiri, Pir Sultan Abdal’ın “Yemen illerine bir can 

gönderdim / Ya Ali sen sakla senden isterim” mısralarıyla başlayan şiirine naziredir (Yağcı 2011: 

472-473; Öztelli 2012: 203-204). 

Şiirlerde bugünkü Türkçe için arkaik sayılabilecek kelimelere yer verildiği görülür: 

“uçmak, kangı, yu-, şar, çon-, onul-, kazgan, yaykan-, yed-, sındı” kelimeleri bunlardandır. Şiirlerde 

canlı ve samimi bir üslup göze çarparken zengin bir deyim kullanımı da söz konusudur: 

gönlüne (diline) gelmek (1/1a), hesap görmek 1/3d, sevdaya düşmek 1/4a, aklını yitirmek 1/4a, hesap 

vermek 1/4d, yolundan azmak 1/5a, mizan kurmak 1/5c, fikir vermek 1/7a, yolunu gözlemek 2/4a, 

merhem çalmak 4/1a, türab/toprak olmak 4/3a, birine kul olmak 4/3c, figan kurmak 4/4c, vakfeye durmak 

4/10c, eli yetmek 4/11b, safa sürmek 5/4b, yükünü yıkmak 5/5c, gözü yolda olmak 7/2c, posta oturmak 

7/5b, yüz sürmek 7/7b gibi deyimler bunlardandır. 

3. Mecmua ve Cönklerdeki Şiirlerin Muhtevası 

Alevî-Bektaşî inancına uygun şiirler yazan Kul Himmet Üstadım’ın şiirlerinde bu 

gelenekte şiir yazan kimi şairlerden farklı olarak Hz. Muhammed’e de derin bir bağlılık 

görülür. Onun ismini Hz. Ali ile birlikte anar ve “Hak Muhammed Ali geldi dilime” (1/1a), 

“Sevdiğim Allah bir Muhammed Ali / Üç güzel sevmişim eli n’eyleyim” (2/1ab), “Behey erenler 

Muhammed Ali’ye / Biz de hizmet ettik bizden uluya” (4/6ab) mısralarıyla Hz. Ali ve Hz. 

Muhammed’e duyduğu bağlılığı dile getirirken Hz. Muhammed’e olan sevgisini  “Şükür 

Muhammed’in yüzünü gördüm” (2/5c), “Server Muhammed’in yüzünü görsem” (4/10b), 
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“Muhammed’in hûb cemali güldedir” (7/2b), “Yüz sürelim Muhammed’in tacına” (7/7b) dizeleriyle 

dile getirir. 

Şüphesiz 12 imamların ilki olan Hz. Ali, Kul Himmet Üstadım’ın şiirlerinde en çok ele 

alınan şahsiyettir. Hz. Ali, şiirlerinde Haydar ve Şah-ı Merdân adlarıyla da geçer. “Âşık olsam 

türlü kelam söylesem / İnsem Ali’m deryasını boylasam” (4/2ab), “Ali ismi dört kitapta okunur” (7/1a), 

“Onulmadı bu sinemin yarası / Şah-ı Merdan muradımız veresi” diyen şair 5. şiirin ayağını “İsterim 

ya Ali senden isterim” dizesiyle tekrar eder. 

Hz. Hüseyin ve ehl-i beytin şehit edildiği Kerbela, bu elim hadiseyi hatırlatacak şekilde 

ele alınır: “Kangı şehit Kerbela’nın çölüne / Yunmadı gömleği kandır dediler” (1/1cd), “Kerbela’dır 

imamların vatanı” (1/8b). 

Hz. Ali’nin eşi ve Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’ya da şiirlerde derin bir muhabbet 

duyulduğu görülür. O, bir anadır ve ehl-i beyte bağlı şairlerce Fatıma Ana olarak anılır. “Kim 

sorarsa Fatm’Ana’nın yârini / Haydar Fatm’Ana’ya yârdır dediler” (1/9cd), “Fatm’Ana’dan içtim aşkın 

dolusun” (5/1c), “Fatma Ana’mızın gözü yoldadır” (7/2c), “Fatm’Ana’nın saç bağının ucuna / Lâ ilâhe 

illallahi yazılı” (7/7c) mısralarında bu muhabbet ve saygı açıkca görülür.  

On iki imama bağlılık, Alevî-Bektaşî şairlerin vazgeçilmez konularından biridir. Bunun 

için “On iki imamlarla vakfeye dursam” (4/10c), “On iki imamların saçı leyli var” (7/6a) dizeleri 

kullanılmıştır. On iki imamdan yukarıda ifade edilen İmam Ali dışında İmam Hüseyin (4/2c, 

7/3b), İmam Hasan (7/3a), İmam Zeynel (7/4a), İmam Cafer (7/4d), İmam Musa Kâzım (7/5a), 

İmam Rıza (7/5a), İmam Muhammed Takî (7/5b), İmam Ali Nakî (7/5b), İmam Mehdî (7/6d)’ye 

de yer verilmiştir. Özellikle 7 numaralı şiir on iki imam sevgisi üzerine yazılmıştır. 

Şiirlerde adı geçen din büyüklerinden biri de Hacı Bektaş-ı Veli’dir.  Hacı Bektaş’a 

pirim diyen Kul Himmet Üstadım, “Dahi senden gayrı piri n’eyleyim” (2/1d), “Hacı Bektaş eşiğinde 

kul olsam / Pire varmayınca yoktur çaresi” (4/3cd), “Bektaşî Veli’nin ismi dildedir” (7/2a) diyerek ona 

olan sevgi ve saygısını belirtir. 

Saygı duyulan tarihî-dinî şahsiyetlerden Şems-i Tebriz (3/3b), Lokman Hekim (4/1a), 

Hallâc-ı Mansur (4/4b), Kızıl Deli (4/6c), Şeyh Ahmed Dede (4/7a), Karaca Ahmed (4/7b), 

Selman (4/8c) da Kul Himmet Üstadım’ın şiirlerinde ele alınır. 

Şiirlerde peygamberlerden Hz. İdris (1/8c), Hz. İsmail (4/8a) ve meleklerden Cebrail 

(4/8b, 7/5c) de yer almaktadır. 

3 numaralı şiir, misafir anlamına gelen mihmanı anlatır ve mihman ağırlamanın ne 

kadar önemli olduğunu işler. Mihmanı gözeten Hakk’ı gözetmiş olur. Mihman ağırlayanın 

cennetle mükafatlandırılacağını ifade eden şair, mihmanın nasibinin iki olduğunu ve birini ev 

sahibine bırakıp gittiğini belirterek kültürümüzde yer alan “misafir berekettir / misafir bereket 

getirir” anlayışını yansıtır. 

4 numaralı şiirde, din ve tasavvuf büyükleri anılarak bir pire varmanın, onun izinden 

gitmenin önemi üzerinde durulmuştur. 

6 numaralı şiirde sabır, şükür ve dua konusunu ele alınır. Tek ayaklı bu şiirde “Biri sabır 

biri şükür bir dua” dizesi şiir boyunca tekrar edilir ve sabır, şükür ve duanın faziletleri anlatılır. 

Kul Himmet Üstadım’ın bir mecmua ve iki cönkte tespit edilen şiirleri şunlardır: 

4. Mecmua ve Cönklerdeki Şiirler 

1 

1. Hak Muhammed Ali geldi dilime   

Hak seni uçmağa oldur dediler  

Kangı şehit Kerbela’nın çölüne  

                                                

1 Mecmua, s. 323-324. 
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Yunmadı gömleği kandır dediler 

 

2. Çok seyir eyledim sinem içinde 

Erenler oturmuş irfan içinde 

On iki kız gördüm bir şar içinde  

Seksen oğlanı an[lar]a verdiler 

 

3. Kırk sekiz kapı var aç[ıp] girdiler 

Ellisi [gidip] uçmakta durdular  

Kırk sekiz dahi var ana vardılar 

Doksan ile hesabını gördüler 

 

4. Sevdaya düşen[ler] aklın yitirir 

Ârif olan bu bazarda oturur 

Zebaniler otlu topuz getirir 

Hesabın vermeyene zordur dediler 

 

5. Leyla deresinden yolundan azan 

İki melek gelmiş amelin yazan 

Karanın üstüne kurulmuş mizan 

Müminlere cadde yoldur dediler 

 

6. Sofusun [sen] ne gezersin kıraçta 

Kıraçta gezenin emeği hiçte 

Yüz bin kanat gördüm bir ulu kuşta 

Seçilen ördekten kazdır dediler 

 

7. Âşıklar [bunda] çok vermişler fikri 

Kesmeyelim [biz] Yaradan’dan şükrü 

Muhammed’in parmağında zikiri 

Bilmeyen üstada gördür dediler 

 

8. Dahi ne zamandan meta‘ satanı 

Kerbela’dır imamların vatanı 

İdris’in sındısı [hulle] yapanı  

Bilmeyen üstada gördür dediler 

 

9. Kul Himmet Üstadım dinlen (…) 

Diyen bilmez evliyanın sırrını 

Kim sorarsa Fatm’Ana’nın yârini 

Haydar Fatm’Ana’ya yârdır dediler 

 

2  

1. Sevdiğim Allah bir Muhammed Ali 

                                                
 1/9a (…): Mecmuada burası boştur. 
2 Mecmua, s. 326. Bu şiir yayımlanmıştır. bk. Nuran Baygül, Tokat ve Divriği Kaynaklı Cönkler Üzerinde Bir Tetkik, 

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 1999, s. 174.  



 

 

 

Kul Himmet Üstadım’ın Bir Mecmua Ve İki Cönkte Yer Alan 7 Şiiri                                                                        179 
 

 
 

 
 

Üç güzel sevmişim eli n’eyleyim 

Gülbengi çekilen Bektaşî Veli 

Dahi senden gayrı piri n’eyleyim 

 

2. Sevdiğim[in] boyu selvinin dalı 

Başına bağlanır yeşili alı 

Dostumun dudağı oğulun balı 

Arının yaptığı balı n’eyleyim 

 

3. Lalesinin yeşili var alı var 

Gerdanında çifte çifte hâli var 

Dostumun yanağında üç güli var 

Bahçede açılan gülü n’eyleyim 

 

4. Eğer yolcu isen yolun gözle gel 

Tutiysen şekeri balı gözle gel 

Kıymetli taş çıkan gölü gözle gel 

Ördeğin daldığı gölü n’eyleyim 

 

5. Kul Himmet Üstadım [erişir] derdim 

Kalbimde ihlasım dilimde virdim 

Şükür Muhammed’in yüzünü gördüm 

Dünya dedikleri çölü n’eyleyim 

 

3 

1. Haber aldım ser çeşmenin gözünden 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

Kadir Mevla’m bir hal eyle tez elden 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

 

2. Mihmanı kondurmak farz ile sünnet 

Mihman konduranın makamı cennet 

Nasibi ikidir Huda’ya minnet 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

 

3. Mihman odur ki Hak evin çonarlar 

Şems-i Tebriz geldi bade sunarlar 

Dökerler kalp evin seni sınarlar 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

 

                                                                                                                                          
 2/1c Bektaşî: Hacı Bektaş M. 
 2/3c üç: üç tomurcuk M. 
 2/4a yolun: yolunu M; 4c taş: taşı M. 
 2/5a derdim: derim M. 
3 Mecmua, s. 326-327.  
 3/2b Mihman: Mihmanı M. 
 3/3a evin: evini M; 3c evin: evini M. 
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4. Mihman odur ki özünü fark eder 

Muhabbetten bend kaldırır ark eder 

Nasibi ikidir birin kor gider 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

 

5. Kul Himmet Üstadım böyle buyurdu 

Yaslan pir eşiğine bekle durundu 

Şit melekleri geldi haber verdi 

Mihmanı gözeden Hakk’ı gözedir 

 

4  

1. Lokman Hekim merhem çalsa yarama 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

Dünü günü varsam şah-ı kereme 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

2. Âşık olsam türlü kelam söylesem 

İnsem Ali’m deryasını boylasam 

Şah İmam Hüseyn’e hizmet eylesem 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

3. Türab olsam toprak olsam yol olsam 

Erisem de hal evinde hal olsam 

Hacı Bektaş eşiğinde kul olsam 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

4. Bir günde üç kerre kurban eylesem 

Mansur gibi boynum urgan eylesem 

Figan[lar] kursam [da] çıksam ağlasam 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

5. Eşiğinde kurban kessem yedirsem 

Kurbanın[ız] kabul olsun dedirsem 

Muhammed’in tülbendini yudursam 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

6. Behey erenler Muhammed Ali’ye 

Biz de hizmet ettik bizden uluya 

İnsem tavaf etsem Kızıl Deli’ye 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

                                                
4 Mecmua, s. 336-337. Hem Kul Himmet Üstadım hem de Kul Himmet’e ait şiirler arasında yer almaktadır. bk. İbrahim 

Aslanoğlu, XIX. Yüzyıl Alevi-Bektaşi Şairi Kul Himmet Üstadım, Can Yayınları, İstanbul 2014, s. 71-72; Şah Hüseyin Şahin, 

Yedi Ulu Ozan’dan Kul Himmet (Dede), Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2013, s. 153-

154. 
 4/4b boynum: boynumu M. 
 4/5a Eşiğinde: Şah eşiğine M. 
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7. Şeyh Ahmed Dede’ye farzın eylesem 

Karaca Ahmed’e hâlim arz etsem 

Devemi kendi elim ile yedsem 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

8. İsmail’e inen koçu getirsem 

Cebrail’in hizmetini yetirsem 

Selman gibi genç oğlanı götürsem 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

9. Seksen bin hacıyla hacıdan gelsem 

Okusam âmentü abdestim alsam 

Ulu canlar gibi beş vakit kılsam 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

10. Üç günde üç kerre Kabe’ye varsam 

Server Muhammed’in yüzünü görsem 

On ik’imamlarla vakfeye dursam 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

11. Erenler siz bilirsiniz hâlimiz 

Eşiğine yeter m’ola elimiz 

Orda temiz olur bizim ölümüz 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

12. Kul Himmet Üstadım vallahi billah 

Hüseynîler çağrışır[lar] hüvallah 

Er meydanın geçtim Allah eyvallah 

Pire varmayınca yoktur çaresi 

 

5 

1. Ya Ali hakkımda hayırlısını 

İsterim ya Ali senden isterim 

Fatm’Ana’dan içtim aşkın dolusun 

İsterim ya Ali senden isterim 

 

2. İsterim dükkanın açılmasını 

Müşk ile anberin saçılmasını 

Gün doğup âlemin ışımasını 

İsterim ya Ali senden isterim 

 

3. Onulmadı bu sinemin yarası  

                                                
 4/7b Karaca: Gözcü Karaca M; hâlim: hâlimi M; etsem: eylesem M. 
 4/9b âmentü: ilmim M. 
 4/11a Erenler: Behey erenler M; 11b Eşiğine: Muhlis eşiğine M. 
 4/12c meydanın: meydanına M. 
5 06 Mil Yz Cönk 203, v. 75a. 
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Şah-ı Merdan muradımız veresi 

Gine senden olsun derdim çaresi 

İsterim ya Ali senden isterim 

 

4. Kırk sekiz kapıyı açıp girince 

İçinde zevk ile safa sürünce 

Zebaniler gelip sual sorunca 

İsterim ya Ali senden isterim 

 

5. Kul Himmet Üstadım bakın zârıma 

İntizarım ala gözlü pirime 

Yükünü yıkınca irfan yerine 

İsterim ya Ali senden isterim 

 

6 

1. Yerin göğün arşın kürsün binası 

Biri sabır biri şükür bir dua 

Kudretinden yanar şem‘a çerağı 

Biri sabır biri şükür bir dua 

 

2. Sabır imiş şu dünyaya getiren 

Şükür imiş her hizmeti bitiren 

Müminleri rahmetine yetiren 

Biri sabır biri şükür bir dua 

 

3. Sabır imiş şu dünyanın temeli 

Verdiği nimete şükür demeli 

Mümin kullarına hayır ameli 

Biri sabır biri şükür bir dua 

 

4. Kul Himmet Üstadım haberi duyan 

Râhında görsün [ol] cenneti gören 

Kırk sekiz kapıdan içeri giren 

Biri sabır biri şükür bir dua 

 

7  

1. Ali ismi dört kitapta okunur 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

Zikredenler Azazil’den sakınır 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

2. Bektaşî Veli’nin ismi dildedir 

Muhammed’in hûb cemali güldedir 

Fatma Ana’mızın gözü yoldadır 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

                                                
6 06 Mil Yz Cönk 203, v. 75b. 
7 06 Mil Yz Cönk 295, v. 35b. Bu şiir yayımlanmıştır. bk. İbrahim Aslanoğlu, age., s. 51; Şah Hüseyin Şahin, age., s. 401. 
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3. Hasan bahçesinin gülü açıldı 

Şah Hüseyin tazelendi seçildi 

Huri kızlarına hulle biçildi 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

4. Zeynel yaralandı akıyor kanı 

Bakır kazganında yaykanır donu 

İmam Cafer elindedir erkânı 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

5. Kâzım Musa Irıza’nın dostunda 

Takî Nakî oturuyor postunda 

Cebrail’in kanadının üstünde 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

6. On ik’imamların saçı leyli var 

Bütün âşıkların sende meyli var 

Mehdî’nin koynunda bir hamaylı var 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

7. Kul Himmet Üstadım dert ilacına 

Yüz sürelim Muhammed’in tacına 

Fatm’Ana’nın saç bağının ucuna 

Lâ ilâhe illallahi yazılı 

 

SONUÇ 

Alevî-Bektaşî edebiyatında pek çok şair yetişmiş, bunlardan yedi tanesi “Yedi 

Kutuplar”, “Yedi Ulu Ozan” adlarıyla anılmıştır. Kul Himmet de bu ozanlardan biridir. 

Yaşadığı çağdan itibaren pek çok şairi etkileyen Kul Himmet, kendisinden yaklaşık iki yüzyıl 

sonra yaşayan Kul Himmet Üstadım’ı da derin bir şekilde etkilemiştir. Usta olarak gördüğü Kul 

Himmet’in mahlasına “üstadım” kelimesi ekleyerek şiirler söyleyen Kul Himmet Üstadım’ın 

şiirleri, bu mahlas benzerliğinden dolayı pek çok mecmua ve cönkte Kul Himmet’in şiirleri ile 

karıştırılmış ve uzun yıllar varlığı fark edilmemiştir. Yapılan araştırmalar sonunda Kul Himmet 

Üstadım’ın XVIII. Yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısında Sivas’ta yaşayan Âşık 

İbrahim olduğu anlaşılmıştır. Kul Himmet Üstadım’ın şiirleri bu çalışmalarda Kul Himmet’ten 

ayrılmıştır. Hem Kul Himmet’le hem de Kul Himmet Üstadım’la ilgili çalışmalar yapılsa da 

mecmua ve cönklerde henüz yayınlara girmemiş şiirlerin olduğu görülmüştür. Bu çalışmada da 

bir mecmua ve iki cönkte Kul Himmet Üstadım’a ait 7 şiir tespit edilmiş, bunların üçünün 

yayımlandığı, dördünün yayımlanmadığı tespit edilmiştir. Yayımlanan şiirlerle bu 

kaynaklardaki şiirler arasındaki farklılıklar da dikkate alınarak şiirlerin tümü bu makaleye 

alınmıştır. Dörtlük sayısı 4 ila 12 arasında değişen şiirlerin tamamında 11’li hece ölçüsü 

kullanılmış; beşinde tek ayak, iki tanesinde döner ayak tercih edilmiştir. Sade bir dil ve samimi 

bir üslupla yazılan şiirlerde arkaik kelimelere de yer verilirken zengin bir deyim kullanımının 

                                                
 7/4a Zeynel: İmam Zeynel M. 
 7/7c Ana’nın: Ana’mızın M. 
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olduğu dikkatlere sunulmuştur. Alevî-Bektaşî inancına uygun düşüncelerin ele alındığı 

şiirlerde Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin başta olmak üzere on 

iki imama duyulan sevgi ve bağlılık; insanî ve dinî değerler; pirin izinden gitmenin önemi; 

misafir ağırlama; sabır, şükür ve duanın faziletleri gibi konuların öne çıktığı görülmüştür. 
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