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CÖNKLERDEN GÜN I I INA:

D VR L  BUDALA SMA L

FROM CÖNKS TO THE SUNL GHT: BUDALA SMA L FROM 

D VR

Do an KAYA1

ÖZET

Budala mahlas , edebiyat m zda be  

air taraf ndan mahlas olarak kullan lm -

t r. Sözkonusu airler u yüzy llarda ya-

am lard r: XVII. yüzy l, XVIII yüzy l (2 

air), XIX. yüzy l (2 air). airlerin be i de 

Alevî-Bekta î inanc na sahiptir. iirlerinde 

bu do rultudaki inanç ve dü üncelerine yer 

vermi lerdir. Divri i’nin ahin köyünden 

olan Budala smail’in, XVIII. yüzy lda ya a-

d n  tahmin etmekteyiz. iirlerini genellik-

le 11 hece ile söylemi tir. iirlerinde bazen 

ad n , bazen de Budala yahut Budala smail 

mahlas n  kullanm t r. Budala smail’in 23 

iiri tespit edilmi tir. Baz  iirlerinden anla-

d m za göre Budala smail, Sultan Yal n-

cak Oca ’na ba l d r.

Anahtar Kelimeler: Mahlas, Budala, 

Alevî-Bekta î iiri, Budala smail.

1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Halkbilimi Bölümü. 

ABSTRACT

In Turkish literature, Budala has been 

used as a penname by  ve poets. The  ve 

poets mentioned lived in these centuries: 

17th century, 18th century (2 poets), 19th 

century (2 poets). All of the  ve poets be-

long to the Alevi and the Bektashi belief. In 

their poems, they had given place to Ale-

wite-Bektashi thoughts. It is supposed that 

Budala smail, who is from the ahin village 

in Divri i, had lived during the 18th cen-

tury. On the whole, he had built his poems 

by using an 11-syllable meter. In his poems, 

he had used his name and sometimes the 

penname of Budala or Budala smail. So far, 

Budala smail is known to have authored 23 

poems. According to deductions from some 

of his poems, Budala smail was af  liated 

with the Ocak (Hearth) of Sultan Yal ncak.

Key Words: Penname, Budala, Alewite-

Bektashi poetry, Budala smail.
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Edebiyat m zda “Budala” mahlas n  

kullanan be  â k vard r. Bunlardan birinci-

si XVII. yüzy lda ya am  Alevî-Bekta î airi 

Budala’d r. kincisi ve üçücüsü Hasan Dede 

evlad ndan olan Budala ile Dedemo lu Ali 

(Öl. 1886) olarak bilinen Budala; dördüncü-

sü Çorumlu Budala smail, be incisi de bu 

makalemizde tan tmaya çal aca m z Div-

ri ili Budala smail’dir. 

XVII. yüzy lda ya ayan Budala hakk n-

da bize ilk bilgileri Saadettin Nüzhet Ergun 

vermektedir. Ergun, me hur eseri On Ye-

dinci As rdan Beri Bekta î-K z lba  Alevî a-

irleri ve Nefesleri adl  kitab nda Budala’dan 

k saca bahsetmi  ve dört iirini kaydetmi -

tir. Ergun, verdi i k sa bilgide Kul Budala 

hakk nda unlar  yazmaktad r:

“XVII. as rda ya ad n  tahmin etti i-

miz Bekta î airlerindendir. Münhas ran 

Bekta îli i terennüm etmekle kalmayan, 

â kane mahiyette birtak m ko malar da 

vücuda getiren bu saz airinin eski ve yeni 

mecmualarda hece vezniyle kaleme al nm  

epeyce iirine tesadüf olunmaktad r” (Er-

gun, 1955: 69-72).

M. Sabri Koz’un da Budala hakk nda 

baz  tespitleri vard r. Koz, Dergâh Yay n-

lar  aras nda ç kan Türk Dili ve Edebiyat  

Ansiklopedisi’nde “Budala” maddesinde 

bize u bilgileri vermektedir: 

“XVIII. yüzy l halk airlerindendir. 

Türkmen a iretlerinden birine mensup ve 

Bekta î oldu u san l yor. iirlerinde göçe-

be a iretlerin iskân olaylar ndan, a iretler 

aras  mücadelelerden, a iretlerin ünlü ki i-

lerinden ve devrin adamlar ndan söz etti i 

gibi tarikat konular na da de inmi tir. Baz  

iirlerinde mahlas n n ba na Kul s fat n  

da getirdi i görülüyor. Nerede, hangi y l-

lar aras nda ya ad  bilinmedi i gibi, baz  

kaynaklarda XVII. yüzy lda ya am  olarak 

gösterilmektedir. XVII. yüzy l â klar ndan 

Sunî’nin airnamesi’nde an lmaktad r. Bu 

kay t Sunî’nin ya ad  as r de i medikçe 

XVII. yüzy lda Budala mahlasl  â n ya a-

d n  dü ündürecektir. Bunu imdilik ay rt 

etmek mümkün gözükmüyor” (Koz, 1977: 

469).

Ad  geçen airname’de Budala’n n yer 

ald  dörtlük öyledir:

K zkapan’ n tab’  bir derya idi

Kulo lu ak yan bir eyda idi

Budala da gayet pür-sevda idi

Üryan gezer idi Dervi  Ferahî (Kaya, 

2009: 137).

Ad ndan söz etti imiz ikinci air, eyh 

Hüseyin olarak bilinir ve 1781’de vefat et-

mi tir. Tayibili a iretinden olup K r kkale 

civar nda ya am t r (Koçak, 2000: 92-93).

Dedemo lu Ali diye de bilinen üçüncü 

Budala, 1886’de Hakk’a yürümü tür. As l 

ad  Hüseyin ah olup Beydili a iretine men-

suptur. iirlerinde Budala veya Kul Budala 

diye tap rm t r (Koçak, 2000: 92-93). 

Budala konusunda ilk çal may  yapan 

Naci Kum Atabeyli, “XVIII. Yüzy l Halk a-

irlerinden Budala Hakk nda Notlar” adl  ça-

l mas nda “Biz Budala’n n iirlerinde geçen 

isimlerin delaletiyle airin, Selim III. (1776) 
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s ralar nda ya ad n  tespit ediyoruz. Man-

zumede ad  geçen Yusuf Pa a, Koca Yu-

suf Pa a olacakt r. Kad o lu ise Konya’da 

Nizam-  Cedid te kilat n  yapan zatt r” ek-

linde bize baz  bilgiler vermektedir (Atabey-

li, lkkanun 1937; 321). Atabeyli, makalesin-

de Budala’n n dört iirini yay mlam t r. 

Budala hakk nda ba ka ara t rmac lar n 

da verdikleri bilgiler vard r. 

Cahit Öztelli Bekta i Gülleri adl  kita-

b nda Budala’n n XVIII. yüzy lda ya am  

bir air oldu undan söz edip, bir iirini kay-

detmi tir (Öztelli, 1973: 306 ve 356).

Ayn  air hakk nda smail Özmen de 

Alevî-Bekta î iirleri Antolojisi adl  kitab n-

da baz  bilgiler vermi  ve dört iirini yay m-

lam t r (Özmen, 1998: 71-74).

Ayr ca, Re  k Ahmet Sevengil (Sevengil, 

1965: 224-233) de kitaplar nda Budala’ya yer 

vermi tir.

Dördüncü air, Çorum’un Büyükincirli 

köyünden olup XIX. yüzy lda ya am t r. 

Alevî-Bekta î airi olan Çorumlu Budala s-

mail H. 1210-1270 (M. 1795-1854) y llar nda 

ya am t r (Göksoy, Eylül 2001: 24-26).

Budala smail mahlas n  kullanan be in-

ci air burada tan taca m z Divri ili Budala 

smail’dir.

Divri ili Budala smail hakk nda bize 

ilk bilgileri halkbilimci Kutlu Özen vermi -

tir. Özen, Adana’da sundu u bir bildiriyi ta-

mamen Budala’ya ay rm t r. Özen, bildiri-

sinde Yunus, Pir Sultan ve Noksanî gibi Bu-

dala mahlas n  da birkaç airin kulland na 

dikkati çekmi , Budala konusunu irdelemi  

ve be  iirini kaydetmi tir (Özen, 1993: 205-

216).

Daha sonra ayn  air hakk nda ahs m n 

da baz  çal malar  olmu tur. (Kaya, 2002: 

14-23; Kaya, Eylül 2001: 21-22). 

Alevî-Bekta î airi olan Budala sma-

il hakk nda bilinenler çok azd r. As l ad  

smail’dir ve iirlerinde Budala, Budala s-

mail yahut Kul Budala mahlaslar n  kullan-

m t r. XVIII. yüzy lda ya ad n  tahmin 

etti imiz Budala smail, Divri i’nin ahin 

köyündendir. Genellikle Bekta î itikad n  

dile getiren iirler söylemi tir. Bunun yan n-

da sosyal konulu iirleri de vard r. tikada 

ba l  terimlerin d nda dili sadedir. iirle-

ri muhteva yönü ile oldukça kapsaml d r. 

Çam h  yöresinde iyi saz çald  kulaktan 

kula a aktar lmaktad r. 

Budala smail, iirlerinden de anla laca-

 üzere Sultan Yal ncak Oca ’na ba l d r.

Sultan Yal ncak, Ha  k’e 34 km me-

safedeki Yal ncak köyünde yatmaktad r. 

Hac  Bekta  Veli’nin halifesi olup as l ad  

Esseyyid Mehmet Nuri’dir. Babas  Pirab 

Sultan’d r. Hac  Bekta  Veli, be inci halifesi 

ve çera c s  olan Pirab Sultan’  hizmet için 

Konya’ya göndermi tir. Pirab Sultan, han -

m  ve üç çocu unu al p Konya’ya gitmi ; 

orada insanlar  ir at etmi tir. Pirab Sultan 

Hakk’a yürüyünce o lu Mehmet/Yal ncak 

Sultan babas n n vasiyeti do rultusunda 

Sivas’ n Karabel mevkiine gitmi , ancak e -

k ya ile yap lan çarp mada ehit olmu tur. 
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1907 y l nda Sar  smail o lu Mahmut Efen-

di taraf ndan yapt r lm  olan türbesi,2 1937 

y l nda y k lm , imdiki türbe ise 2003 y l n-

da yap lm t r.

A a ya kaydetti im iirler, ar ivim-

de bulunan 6, 7, 9, 26, 33 ve 34 numaral  

cönklerden al nm t r. Sözkonusu cönkler 

hakk nda, dergimizin ilk say s nda yay m-

lad m “Cönklerden Gün I na” ba l kl  

yaz da bilgi verilmi tir. A a da kaydetti i-

miz 23 nefesten birisi divanî tarzda, birisi de 

8 heceli; kalan 21 nefes 11 hecelidir.

Yay mlad m z nefeslerin d nda Bu-

dala smail’in farkl  cönklerde kay tl  ve gün 

yüzüne ç kmay  bekleyen pek çok nefesinin 

daha oldu u kuvvetle muhtemeldir. Ancak 

uras n  söyleyelim ki smail’in toplu olarak 

yay mlanm  en fazla iiri, bu makale ile or-

taya konulmu tur. 

-1-

Az kazanam art k yeyim mi dersin

Kud(u)retten nasip bulunmay nca

Gerçe in s rr na yetem mi dersin

Sana Hak’tan nazar olunmay nca

Bunda her kafaya güher koymazlar

Bir gerçe in didar ndan duymazlar

Yol içinde seni iyi saymazlar

Yan p ate lere kül olmay nca

2 http//yalincakkoyu.com

Ki i ahtan gayri dehman m  olur 

Â n vatan  zahman m  olur

Hak kalbin evinde mihman m  olur

Aynan pak olup da silinmeyince

Bunda her karda a kap  m  açarlar

Gerçe i yetmi  ikiden seçerler

Ya senin günah ndan m  geçerler

Mürvet deyüp dârdan sal nmay nca

P nar gözünden iç e rinden içme

Ali’yi Muhammed’den ay r p seçme

SMA L meta n her yerde açma

Mü terisi olup al nmay nca (33/53a)

-2-

Ne sevdi in bilir ne sevildi in

Ne acayip insan olur dünyada

Ne övdü ün bilir ne övüldü ün

Ne acayip insan olur dünyada

Kimi mihman ndan yüzün çevirir

Dev cinsi olanlar dudak devirir

Etti i iyli i saçar savurur

Ne acayip insan olur dünyada

Seven yorulur vefas z geleni

Ço u bilmez dünya ahiretin halini

Kandan kat( )randan çekmez elini

Ne acayip insan olur dünyada
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Derdim de ip s z latma yaremi

Na i hoyrat hat r y kmak töre mi

Ço u bilmez kadir ile keremi 

Ne acayip insan olur dünyada

Ey SMA L bell’olmal  iyilik 

sraf haramd r sarf olan zayilik

Zamane dostu ya haftal k ya ayl k

Ne acayip insan olur dünyada

(33/15 b)

-3-

Gam kasavet keder a u olur gider

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Peri an gönlümü en mamur eder

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Gül yüzlü sevdi im avk u güne im

Güzel sevdi imden sevdal  ba m

Günbegün art yor cünbü üm cu um

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Gülistan zeyn olmu  ak r bülbülüm

Aç lm  goncalar dâr-  fülfülüm

Medh-i Ali söyler âz olur dilim

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Al giyinmi  ye illeri ba lan r

Zülf-i bendi ar -  rahman e lenir

Derdimendim yaralar m sa lan r

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

Ey SMA L efkat efaat pirden

Âlem bir yana olsa vaz gelmem yârden

San r m ki dört ay do du dört yerden 

Gül yüzlümün gül cemalin görünce

(33/8b)

-4-

Ya erenler billâh ad olup güldüm

Çok ükür görü tüm dünya gözüyle

Bin iki yüz elli alt da du  geldim 

Sökün aylar nda bahar yaz ile

Hub e mi  ka lar n Yaradan Gâni

Yal ncak be inci mam n hani

Sa  esen mi pirim brahim Sâni

Hak bilir bakar m ben Hak gözüyle

Do ru Abdulvahhab’a u rar yollar

Co tu akar K z l rmak selleri

Her estikçe dost ilinin yelleri

Sinem keser a k ate i köz ile

man m var dört kap n n dördüne

Katlanm m her cevrine derdine

Hublar ile konduk merdan yurduna

Ceminde oturduk algun saz ile

Ey SMA L Karabel’in bekçisi

Kavime has ma bildirdin bizi

Var p Ehl-i beyt’e sürünce yüzü

Sür yüzün bizim için niyâz ile 

(33/8a)
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-5-

Bir güzelin sevdas  var ba mda

Gönül arz eylemi  yoluna kar

Her seher sal nsa aln m dû unda

As lsam zülfünün teline kar

Â k olan dost zülfünü dar gözler

Ari  er kelâm  bi ürür tuzlar

Seherde zeyn olmu  mahitap yüzler

Dost dosta â k olmu  yar na kar

Â klar yâr ile vedala anda

Anca â klar n meyli var sende

ntikam al ns n dedi i demde

ehitler uyand  nuruna kar

Sahib zaman mülk eyesi gelince

Kerbelâ’da intikam n al nca

Azap ile Hak’tan gazap olunca

Cehennem de yanar nar na kar

Ey SMA L dostun cemali hüsni 

Dünyada bulunmaz menendi misli

Hünkâr Hac  Bekta  Veli’nin nesli

Â klar ber-murad pirine kar

(33/30b)

-6-

Vücudum ehrinde emalar yanar

A k n ate inin korunun derdi

Arif-i billâhlar cihan  eler

Ferhat kaya keser irin’in derdi

Olur mu ç ng s  ç kmayan çakmak

Kimisi beyhude kimisi ahmak

Her birini bir sevdaya salan Hak

Kimini ho  tutar pirinin derdi

Ben huylu de ilim muska yaz lmaz

Kitap devr eylesen deffar k lamaz

Merhemsiz yaray  kimse saramaz

Yüz bin cerrah gelse birinin derdi

Gâh a lay p didelerim ya  eden

Gâh güldürüp gönlüm uru en eden

Aya güne ule verip dan

Muhammed Ali’nin nurunun derdi

Muhammed Ali’dir cihana server

Hatminde hatem var elinde dal var

Alt nda a u var üstünde bal var

Bal diye iniler ar n n derdi

Elimde sermayem dilimde var m

Saadetli hünkâr m gül yüzlü yârim

Hünkâr Hac  Bekta  Veli’dir pirim

Abdallar hu çeker pirinin derdi

Hey SMA L yaralar m ellidir

Tarife hacet de il dertli bellidir

Abdallar n h rka giyer all d r

Hünkâr Hac  Bekta  Veli’nin derdi

(34/33/9a-9b, 17a-17b)
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-7-

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

Çe min cellad olmu  k l c n za lar 

Akt  çe mim ya  ummanlar ça lar

N’eyleyem dost ile arada da lar

K rc l  boranl  bil seher yeli

Bende-i kulunun hâlin bilen ol

Abdal edip bu sevdaya salan ol

Bendeniz ne bilem eydüp k lan ol

Heman medhin söyler dil seher yeli

Ey SMA L nazar eyle halime

sabet eylesün leb-i la’lime

Emanet olal m Sultan Bal m’a

Yine kendinindir kul seher yeli

(33/1)

-8-

ah-  Horasan’dan kalkt  yürüdü

Belh-i Buhara’ya u rar yollar

Meded ey on iki imamlar meded

Divanda tespih okunur dilleri

Er Yal ncak Üryan H z r Pir Gaib

Hünkâr Hac  Bekta  erlere nâkib

Dört kap  k rk tak m i aret koyup

ah mam Bak r’dan ba l  belleri

Be inci imamdan geldi Yal ncak

Elest-i gününden Hak bildim ancak

Abdulvahhab Gazi çekince sancak

Erler seyyah olmu  gezer illeri

Ye il çad r yeryüzünü bürüdü

Ba  yal n Üryan H z r yürüdü

Doksan bin evliya mevcut var idi

Nazargâh eylemi  keskin belleri

Ey SMA L Karabel’de yatan ah

Hakikate âh-  merdan ems-i mâh

Hünkâr Hac  Bekta  Veli padi ah

Aç lm  gül en ba n n gülleri

(33/7b-8a)

-9-

Cihan hava iken melek halk etti

Celalinden yakt  nar geldi geçti

Cebrail’i yaratt  üstad n sordu

Dehan  tutuldu tur geldi geçti

cazet istedim kanad n açt

Doksan bin y l müdam havada uçtu

Cebrail’in gözüne bir kubbe dü tü

U runa rehnüma nur geldi geçti 

Cebrail üstattan sabak n ald  

Naz-  niyaz edip settare geldi

Pirine rahmet demek ol zaman kald

Hünkâr sülbden sülbe s r geldi geçti
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S çrad  kademin bas nca fer a

Elif tac ba nda ç kt  ol ar a

Feri tahlar ba  indirdi Bekta ’a

Yekta dü cihanda bir geldi geçti

Zülfükar’la talip olan Ali’ye

Biat etmez Hac  Bekta  Veli’ye

Tabi-i Süfyand r Mervan kuluya

Anter bu cihanda kör geldi geçti

Arif Ehl-i beyt’e ikrar yetirdi

Anlar n taht na sultan oturdu

Kimi ehvet ile akl n yitirdi

Kimi puthanede der geldi geçti

SMA L’in bu sözleri alana 

Tekebbür eme in verir talana

Çar anas r e  cihette bilene

Hünkâr Hac  Bekta  pir geldi geçti

(33/20a)

-10-

O sultan  arzu ederim gaziler

Tac-  devlet cömert gani Yal ncak

Her and kça sinelerim s z lar

ittire idim bunu Yal ncak

ah-  Cüneyt Ali Haydar t mar

Tavaf eyle Karabel’deki eri

Tecellâmd r dostun hüsn-i didâr

Kudret taam d r hun-  Yal ncak

Uçmak ehitlere Kerbelâ dü tü

mamlar n kan  Kâbe’ye dü tü

Horasan’da a z ndan ate ler saçt

Ke f-i kerâmeti kâni Yal ncak

Horasan piridir Ali’dir nesli

ah âsitanede serili postu

On ik’imam nesli peygamber dostu

Be inci imam n hani Yal ncak

Ey SMA L Hac  Bekta  Veli

Dedi ki Abdal Musa, ah K z l Deli

Muhammed divan  hak didar Ali

Kulluktan yad etme beni Yal ncak

(33/7b ve 56b)

-11-

Ey a alar ben dostu gücendirdim

Bilemem ahvalim nas l olacak

Ak l dedikleri kalmad  bende

Dahi garip ba a neler gelecek

Bir sad k yârim yok hâlimden bile

A larsam a laya gülersem güle

Giriftar eyledin beni bu hale

Anlad m ki dahi derde salacak

Â k ma ukuna demi tir beli

Aradan kesilsin ladenin dini

Kan-  revan oldu didemin seli

Kim kay r p çe mim ya  silecek
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Huda bilir yüre imin derdini

Kesmem senden ümidimi virdimi

Kul efendisinden umar yard m

Senden gayri hâlim kimler bilecek

Ey SMA L bilen hakt r gören göz

Kabul eyle hacetimiz duam z

Bu dünyada görülmezse davam z

Besbelli ki mah erecek kalacak

(33/59b)

-12-

Hey erenler hal dan t k yâr ile

k’ay altm  gündür otuz diyemem

Günüm geldi geçti ah u zar ile

Yars z geçen günlerimi sayamam

Yas ile gam vatan tutmu  sineme

Muhammed a k na bak n zâr ma

Her kim kavu tursa beni yar ma

Ku ça can m kurban geri duramam

Ahiri ate in sinemi yakar

Günbegün durmay p yoluma bakar

Ya  yerine gözlerimden kan akar

Yas tutmu am gayr  donlar yuyamam

Benim derdim bir kez varmak yâr ile

Yad gelirse kan ederim yâr ile

Yad evvelce vard  m’ola yâr ile

Hoyrat yolar güllerini k yamam

O yâr siler m’ola gözüm ya n

Gözleyelim gelecek ayba n

Herkes bulmu  yarenini e ini

Söz çok ama a ikâra diyemem

Açma a  gö sünü beddua atar

Oku kirpikleri sineme batar

Dost dostun görünce muhabbet artar

Dostun irin dillerinden doyamam

Ey SMA L gözya n  dökerim

Can tohumun öz tarlaya ekerim

Çoktan beri hasretini çekerim

Ahu gözlüm ben cevrine doyamam

(34/7b-8a)

-13-

Kömür gözlüm bana dertlerin çoktur

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim

Hayli demdir seni gördü üm yoktur

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim

Ç k p ç k p yollar  ba lama

Ci erci im a k oduna da lama

Gidi kömür gözlüm beni e leme

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim

Gidece im yollar k t r borand r

Gidiyorum gelece im gümand r

Yârdan ayr lm m hayli zamand r

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim
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Gidece im yollar yollu yoku lu

Ak gerdana çifte benler nak l

Üsküfün e dirmi  ahin bak l

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim

BUDALA’m eydür ömrümün var

Can m n canan  gözümün nuru

Ben gidenden sonra var sar n yâri

Ç k bir yol sal n ki andan gideyim

(7/61a-61b)

-14-

Kud(u)ret meyinde bir delil yand

Âleme an verdi kan  k rklar n

O nurun meyinden içenler kand

Cevahir mekân  kâni k rklar n

Mirim s rr n de melere açmad  

sa u dünyada don de i medi

K rklar ana rahmine dü medi

Ya nas l verildi can  k rklar n

Fatma Ana’y  o didarda gördüler

Üryan büryan oldu çarha girdiler

Engür erbetini orda verdiler

Bir emleden oldu kan  k rklar n

Günahlar tart ld  nizam kuruldu

Göz gönül arand  sohbet soruldu

Nasipleri aç ld  k smet verildi

Kud(u)retten gelir hûnu k rklar n

Salman sail oldu Allah dost dedi

Bir zembil istedi bir de post dedi

Muhammed k rklardan ni an istedi

Bir yâreden akt  kan  k rklar n

SMA L’em bir acayip hal oldu

K rklar erkân sürdü do ru yol oldu

Muhammed’in teri dü tü gül oldu

Cemi misk amber olmu  kokar k rklar n

(34/39a)

-15-

Yü rük olur gönül ku u

Evliya söyletir ta

rfan n  bilen ki i

rfanda niyaz eylesin

Ali yoludur yolumuz

Hakk’a malûmdur hâlimiz

Daim irfandad r dilimiz

rfanda niyaz eylesin

Ala gözlü arayanlar

Ahdi bütün koç yi itler

Yeryüzünde biten otlar

rfanda niyaz eylesin

Hacca giden can hac lar

Görmesin a r  ac lar

Yolo lu müslüm bac lar

rfanda niyaz eylesin
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Der BUDALA’m dünya fani

Veren al r bir gün can

Kusura kalmas n Ali

rfanda niyaz eylesin

Der BUDALA’m oldu tamam

te geldi sahib-zaman

eyh Sa  yan on iki imam

rfanda niyaz eylesin

(9/10a)

-16-

ki nokta üç huruf dört kitap andan ç kar

Eli   mimden ay ran ol kezzap dinden ç kar

Eli   mim rumuzunu binde bir can anlamaz

Ziya verir ems kamer mahitap andan ç kar

Arif-i billâh olan okur aktan karay

Dost cemali hor gören y kar gönül saray

(Elif)de (Ye)yi (Sad)da (Dal)  bilen sarar 
yaray

Hatta o (Sin) (Fe) hikmet-i (Vav) dahi 
(Lam)’dan ç kar

lm-i ledün hikmetini okur ari  er bilir

Ehl-i beyt’e bende olmayan ikrar n eytan al r

Çar-  anas r bab nda gönül dostunu tan r 

Cümle mahlûkat n atas  (Kâf) ile (Nun)’dan ç kar

Peygambere ümmet isen do ru raha gel beri

Nasip veren eli gözle gezme arada serseri

Yi irmi dokuz huruftur harf-be-harf cümle var

(Lam-elif) kaymakam olmu  miftah  (Ya)’dan ç kar

Ey SMA L tevekkül k l gözle dostun yolunu 

Küntü kenze nazar k l bilir edna halini 

Hayâ ile üns eyleyen ol do rultur yolunu

lm-i hakikat madenidir cavidan andan ç kar

Cafer o lu Muhtar A a’dan yadigâren tah-
rir olunmu tur 1322

(34/61b-62a)

-17-

Â k oldum bir güzelin hüsnüne

Dostun mâh yüzünde teller hû çeker

Bakmaz m s n â klar n haline

Mevla’y  zikr eden diller hû çeker

eker duda ndan lebin bal na

Sen dü ürdün beni halk n diline

Cemi ku lar konmu  dall  dal na

Bülbülün kondu u dallar hû çeker

Gel gezelim bahçeleri ba lar

Dahi biz severiz ye den ye leri

Ne içün isterler âdil beyleri

Cümle memleketler iller hû çeker

Aduv kesmez garaz n  kast n

Gönül tan r dü man n  dostunu

Abdallar eynine giyer postunu

Tennure ba lanan beller hû çeker

Ey SMA L erler duaya iner

Yanar k rk budakta emalar yanar

Bal m Sultan abdallar  çark döner

Fena ile kisvet allar hû çeker

(33/3b-4a)
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-18-

Kral o lu Salman putu k r nca

Erzene da na att n söyler

H rkas n soyunup suya girince

Aslan h rkas na yatt n söyler

Aslan yatd  h rkas n n üstüne

Hüvellah eyledi Allah dostuna

Bir k r atl  ç kageldi üstüne

Atl y  görünce gitti in söyler

Atl y  görünce asland r kalkt

Naras n i itdi me eye akt

K r atl  Salman’ n haline bakt

Ula p car na yetti in söyler

Salman Erzene’de derdi nergizi

Bergüzar et dedi unutma bizi

Selman deyince ol zaman bu sözü

Yan ndan s r olup gitti in söyler

Dört yan na bakt  Salman ah itdi

Döndü çarh-  devran zaman zuhur etti

Ali’nin s rr na kim idi yetti

Nasip bu diyara att n söyler

Geldi Ebu Talib’e kul oldu Kamber

Ali ana rahminde virildi haber

Haber duydu hatem-i peygamber

Muhabbet göz gönül katt n söyler

Ali ana rahminden geldi Kâbe’de

Yüzünün üstüne yönü k blede

Muhammed kald rd  bunca sabada

Yüzünün üstüne yatt n söyler

O lana tekbir okudu peygamber

Geldi höllü ünü eledi Kamber

Kamber de bildi ki bunda bir hal var

S rr-  hikmet i lerin tuttu un söyler

Muhammed o lana muhabbet katt

Bugün yar n derken gün geldi çatt

Be ikte ejderi iki erha etti

Çekip iki parça y rtt n söyler

Var p de ince üç ya na Haydar

Çi ninde bahçeye götürdü Kamber

Lala una dedi ah-  münevver

Hurma a ac n n bitti in söyler

O lan bast  lalas n n koluna

Elini uzatt  hurma dal na

ah’ m hurmay  emdi ald  eline

Çi idin Selman’a att n söyler

Dört taraf  ba çe idi ba  idi

Lalas ndan ba ka kimse yo  idi

H rkas n yamarken vurdu çi idi

Çi idin çi nine batt n söyler
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Lala der ki ensem çocuk dursana

Tazire müstahak olursun gene

O lan der ki ya  soru an bu sene

Âlemi oynat p uttu un söyler

O lan der ki Lala senin kaç ya n

Ya m üç yüz ama mü küldür i im

Çok serencam çektim çoktur sava m

Kunda n kucakta tuttu un söyler

Tan  ey Lala can o lunu tan

Bilirsin Erzene’deki Tufan

Ol zaman kim kurtard  aslandan seni

K r atl n n gelip gitti in söyler

Seyridi damar m kaynad  kan m

Benim ol atl da vard r ni an m

Deyince nergizi sundu sultan m

Ahd ile ikrar n güttü ün söyler

Salman mürvet dedi dü tü aya a

imdi Sultan oldu atl  yaya a

Mah cemali benzer güne e aya

Gühere tamuzluk katd n söyler

Ey SMA L kul kurban ol Haydar’a

Muhammed Ali’ye s rr-  settara

Ali yetirdi Salman’  k rklara

Bir olup birli e yetti in söyler

(33/27b-28a)

-19-

mam Hasan yolda  Kanber k lavuz

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Daim Ali Abbas’a yalvar r z biz

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Gelip de gülbengde cemde s rada

Lokmay  tekkede yedik burada

Pirim hanenizi en mamur ede

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Gelmek iradettir gitmek icazet

Hasan’  Hamza’y  pirim ho  gözet

Gedik bekçileri siz eylen imdat

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Yüz atl ya emanet olsak her hâlden

Cüz’i himmet bize evliyalardan

Sa  selâmet a ak gidek bellerden

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Yükse ine ç kt m göründü a  kümbet

Köyün bekçileri siz eylen imdat

Cümlemize Hak’tan sa l k selamet

Biz yolcu siz duac  olun erenler

Ey SMA L m hl  e i ine niyaz m

Sultan Yal ncak’a yüz sürmek arzum

E e dosta arma an m sa  sözüm

Biz yolcu siz duac  olun erenler

(33/59a)
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-20-

Tedbire güvenme takdir var bozar

Aln na yaz lan serine gelir

Kiramen kâtibi hay r er yazar

Kemler kemal bulmaz pirine gelir

Olur olmaz ile al p satars n

Bilmez helaline haram katars n

Bir bed ehil ile bir i  tutars n

Zarar ziyan külli var na gelir

Helal lokma haram nan hakk m

Zehirden zukkumdan kandan sokumu

Baz  toprak ziyan eder tohumu

er i leme eytan kâr na gelir

Ö renmi sin helal haram yemeye 

Her gördü üne senin midir demeye

cray  Bal m Sultan komaya

eytan gibi secde âr ile gelir

Ey SMA L uyma kalle  fer iye

Nefse uyup tama etme her eye

Seni mertebeden dü ürür paye

Sonu pi mancal k zoruna gelir

(33/19b-20a)

-21-

“Elhamdülillah” ükür gördüm de bildim

“Rabbü’l-Âlemin” Hak yola geldim

“Errahmanirrahim”den rahmet buldum

“Malikiyevmüddin” Ali görünür

“ nna atayna” sure-yi Kevser’in ba

Kevser da tmak Ali’nin i i

Hasan’ n oddan yo ruldu a

Hüseyin’in aldan tonu görünür

mam Zeynel de zindanda durdu

“Hel etâ” suresi dilinde virdi

“Nasrun minallah” Bak r’a erdi

“Ve feth-i karib” Ca’fer yolu görünür

“Elem ne rahleke” “Yasin Kef Hâ”

Musa-y  Kâz m da çok çekdi cefâ

Ir za’y  sevmek mü’mine safâ

Muhabbetin do ru yolu görünür

“Ve’ - emsi” Muhammed Tâkî’de gördüm

“Ve aleyke” Nakî’ye erdim ayet-i Hak bildim

Can u gönülden ikrar m verdim

K rklar meydan n n zâr  görünür

“Elif-lâ” dedim de bu dâra durdum

Askerî Mehdî’ye yüzümü sürdüm

BUDALA SMA L’in dâr n  gördüm

Hakk’ n bin bir ismi Ali görünür

(7/ 21a)

-22-

Hazret-i H z r selam göndermi

Oturdu u postu pâk etsin deyu

Muhammed kandilden indi buyurdu

Yedi i lokmay  hak etsin deyu
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Giyip yedi i meydan  erle

Yolu do ru tut da erkân  birle

Kimi talip olmu  kimisi pirle

Onu birbirine kat etsin deyu

Katardan ayr lm  bir devesi var

Cemde kabul olmu  bir duas  var

Bin katar devede bir devesi var

Elinde ileriye çak etsin deyu

Kurbanl k koyunu sürüden seçme

Aç otur keçinin sütünü içme

Direksiz köprüyü u ray p geçme

Onun temeli yok y k etsin deyu

Bir ki i rehbere gidemez ise

Rehber buyru un tutamaz ise

Hak cem’ine meyil katamaz ise

Yükü saman çaya dök etsin deyu

BUDALA’ m der cehennemin ate i

Rehbere ba l d r talibin ba  

Müdara ile yola gitse bir ki i

Yeri cehennemdir d k etsin deyu

(6/7a-7b)

-23-

Bir ara vard m ismi sultand r

Kimseler ser vurup yay n basamaz

Hakikat madeni güher kân d r

Âlem olup satar dükkân istemez

K rk sekiz minaresi var bir ulu ar

Üç yüz altm  alt  dükkân  envar

Bir bazar ba  bin tellal  var 

Hak ilen bat n birbirini basamaz

ah-  merdan Ali pazar n ba  

Ol sultandan biter cümlenin i i 

Mal miras  yoktur yekta kuma

Terzi s nd  vurup dikip biçemez

Elli yedi bin bezirgân yükünü taylar 

ah-  merdan Ali eritler ba lar 

Günde yüz bin hazine keser hem taylar

O arda de me â k ask  asamaz 

Bezirgân  gelir Çin ü Maçin’den

Hind ü Yemen yedi iklim ve cihetten

Dört derya bent olmu  o ar içinde 

Bu deryadan içip kanan susamaz 

ehri zî-k ymet dükkân  bezestan 

Çar s  pazar  güher satan

Kar nca yükünü tutanlar hastan 

Takdir gelene tebdil küsemez 

Ey SMA L dad-  Hak ilm-i hikmet

Tuhfesi mam Cafer ah-  mâkenet

Bahas n  bilir üstada ilet 

Üçürüm baha biçip k ymet kesemez

(34/53a-54b)
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