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Betül AYDOĞDU1

ÖZET

19. yüzyıl â ıklarından olan Develili 

Seyrânî’nin “Gör ʿā ıḳıñ nice ʿirfānı vardır” 

ayak mısralı destanında dünyanın neyin 

üzerinde durduğu, yerin kaç kattan olu -

tuğu konuları anlatılmı tır. Destanda dün-

yanın eski Türk dü üncesinin bir devamı 

olarak sarı öküz tarafından ta ındığı ve yedi 

katlı olduğu tasavvuru görülmektedir. Â ık, 

bu katmanlarda ya ayan varlıklar hakkında 

da bilgi vermi tir. Eserde sarı öküz, Tepegöz 

gibi Türk dü üncesine ait varlıkların bulun-

masının yanı sıra Karun, Hz. Nuh’un boğu-

lan kavmi gibi İslamiyet kökenli kıssalara da 

göndermeler vardır. airin yerin katmanla-

rını kurgularken, eski Türk dü üncesinden 

getirilen imajlar ile İslamiyet’le Türk kültür 

dünyasına dâhil edilen unsurları birlikte 

kullanması oldukça dikkat çekicidir. Bunun, 

Türk dü üncesindeki yeraltı tasavvurunun 

kültürel etkile imlerle ekillenmeye devam 

ettiğini gösterdiği dü ünülebilir. Seyrânî’nin 
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bu destanı ile Orta Asya’dan Anadolu coğ-

rafyasına ta ınan kültürel unsurların de-

vamlılık gösterdiği de görülmektedir. 
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ABSTRACT

Seyrânî is one of the 19.th century min-

strels. In his “Gör ʿā ıḳıñ nice ʿirfānı vardır” 

versed epic, he tells about where the earth 

stays , how many layers does earth have. In 

this epic it can be seen that, as a continuation 

of old Turkish thought, earth stays on a yel-

low ox and earth has seven layers. Seyrânî, 

also tells about the creatures which lives 

on these layers. In this epic, there are some 

creatures like yellow ox, Cyclops which are 

related to old Turkish thought and some 

people which are related to Islamic parables. 

It is interesting that Seyrânî used images 

from old Turkish thought and images which 

are related to Islamic parables and became a 

part of Turkish culture. It can be considered 

that Turkish underground thought proceeds 

confi gurating by the cultural interactions. 

Also it can be seen by this epic that cultural 
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components which are carried from Middle 

Asia to Anatolia show continuity.

Key Words: Develili Seyrânî, Layers of 

Earth, Underground, Epic Genre.

GİRİ

19. yüzyıl â ıklarından olan Develi-

li (Everekli) Seyrânî, Türk halk iirinin 

en önemli ve güçlü isimlerindendir. Â ık 

Seyrânî, Kayseri’nin eski ismi Everek olan 

Develi ilçesinde doğmu tur. Â ığın asıl 

adı Mehmet’tir. Develi’de Oruza Mahallesi 

Camii’nde imamlık yapan Cafer Efendi’nin 

oğlu olan Mehmet, ilk eğitimini babasından 

aldıktan sonra Develi’de bulunan Halasiye 

Medresesi’ne gitmi tir. Medrese eğitimini 

tamamla/ya/mayan Mehmet’in, rüya gö-

rerek â ıklık yeteneği kazandığı halk ara-

sında hâlen yaygın olarak anlatılmaktadır. 

airin â ıklık yeteneğini kazandıktan sonra 

İstanbul’a gittiği ve orada sanatını sergileye-

rek â ık muhitinde önemli bir yer edindiği 

ifade edilmektedir. Â ığın sivri dili dolayı-

sıyla İstanbul’dan kaçırıldığı da dile getiril-

mektedir. Seyrânî’nin bir usta tarafından ye-

ti tirilmediği ve kendisinin de bir çırağının 

olmadığı bilinmektedir.

Seyrânî, devrinin önde gelen airlerin-

den olması ve birçok sözlü kültür çevresinde 

bulunmasından dolayı çok çe itli konularda 

eser vermi tir. Seyrânî’nin dinî-tasavvufi , 

be eri ve ilahi a k, gurbet, övgü, yergi vb. 

konulu birçok iiri bulunmaktadır. Â ık 

özellikle devrinin yozla mı  kurumlarına ve 

bozulmu  düzenine kar ı söylediği iirlerle 

tanınmakta/hatırlanmaktadır.2

Â ığın destan eklinde eser vermek-

te oldukça ba arılı olduğu görülmektedir. 

Özellikle heceli iirlerini irticalen söylediği 

de göz önünde bulundurulursa â ığın sana-

tının ne kadar güçlü olduğu daha iyi anla-

ılacaktır. “Türk Edebiyatında Seyrânî Olgusu: 

Develili Seyrânî ve Eserleri (İnceleme-Metin)” 

adlı tezdeyerin katları ve dünyanın neyin 

üzerinde durduğunu konu edinen “Gör 

ʿā ıḳıñ nice ʿirfānı vardır” (Aydoğdu, 2011: 

956-961) ayak mısralı daha önce yayımlan-

mamı  bir eseri vardır. Bu metin, Millet Kü-

tüphanesi Ali Emiri Koleksiyonu’nda 34 Ae 

Manzum 62 numaraya kayıtlı olan yazma-

da yer almaktadır. Eser kayıtlarda “Divan” 

olarak görünmektedir ancak, içerisinde bir-

çok aire3 ait iir metni bulunmaktadır. Sırtı 

bez, yüzü ebru kâğıt kaplı, mukavva ciltli 

yazma, rika hatla yazılmı  olup içerisinde 

Seyrânî’ye ait 26 iir vardır.

34 Ae Manzum 62’de yer alan “Gör 

ʿā ıḳıñ nice ʿirfānı vardır” ayaklı bu iirin 

çe itlenmesi bulunmamaktadır. Metin, des-

tan eklinde söylenmi  olup 47 dörtlükten 

olu maktadır. Abab-cccb-dddb-… eklinde-

kafi yelenmi  olan metin 11’li hece vezniyle 

söylenmi tir.

iir metni, Özkul Çobanoğlu’nun des-

tan tasnifi ndeki “Dinî ve Ahlakî Hayatla İl-

2 Seyrânî hakkında ayrıntılı bilgi ve belgeler için bkz. 
Aydoğdu, 2011.

3 Bu yazmada E refoğlu Rumî, erif, Â ık Ömer, 
Zakirî, Ra it, Lutfî’nin de iirleri bulunmaktadır.



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

163

gili Destanlar” ba lığında yer alan “Yaratılı  

Destanları” alt ba lığına dâhil edilebilir. Bu 

ba lıkta “[y]aratılı ın sırlarına ve kozmoloji-

nin metafi zik telakkisine dayalı olarak yara-

tılı  ve Yaratan’ı konu edinen destanlar var-

dır” (Çobanoğlu, 2000: 68). Metin muhteva 

açısından incelendiğinde, iirin, yerin yedi 

katını anlatan yedi ana bölümden olu tuğu 

görülmektedir. air, iirin ilk dörtlüğünde 

kendisinin yedi kat yere ait “hikmet”ler söy-

leyeceğini belirtmi  ve böylece kendisinin ne 

kadar bilgili bir ki i olduğunu göstereceğini 

ifade etmi tir.

Eski kültürlerde evrenin yaratılı ı, dün-

yanın bu evren içerisindeki yeri, dünyanın 

yapısı (kaç kattan olu tuğu) ile ilgili sorular 

halk muhayyilesinde yorumlanarak cevap-

landırılmı  ve bu cevaplar etrafında da an-

latılar olu mu tur. Jean-Paul Roux’nun be-

lirttiğine göre Orhun ve Ongin Yazıtları’nda 

gök ve yer “evren[in] iki ana bölge”sidir. 

Roux, yeraltında “üçüncü bir kozmik 

bölge”nin bulunmasıyla ilgili bir dü ünceye 

dair bu kaynaklarda bir dayanağın bulun-

madığını, ancak bu dü üncenin çok sonra 

olu mu  olabileceğini de eklemi tir (Roux, 

2011: 65). İsmail Ta  da bu dü ünceye ka-

tılmı  ve yeraltına ait tasavvurların Uygur 

metinleriyle birlikte Türk kozmolojisine 

girdiğini ve böylece “üçlü bir evren anlayı-

ının” olu tuğunu ifade etmi tir. Ta , göğün 

katları ve yerin katları “kabulü”nün Mani-

heizm ve Budizm’in kabulüyle birlikte dü-

ünülmesi gerektiğini ifade etmektedir (Ta , 

2011: 231). 

Eliade, Altayların yeraltı hakkındaki ta-

savvurlarını u ekilde aktarmı tır: “Yeral-

tının giri i Altaylılarca ‘yerin duman deliği’ 

olarak tasarlanır. (...) Bir tür simetri kaygı-

sıyla yeraltı âlemi de gökle aynı sayıda kata 

sahip olarak tasarlanmı tır. (...) Orta ve Ku-

zey Asya toplumlarının çoğu içinse [yeral-

tı] yedi veya dokuz katlıdır” (Eliade, 1999: 

311).

Seyrânî’nin yerin katları hakkında bir 

destan söyleyeceğini belirtmesi ve bu katları 

tasvir etmesinden yola çıkarak Uygur döne-

minden günümüze kadar yer, yeraltı ve gök 

anlayı ının devam ettiği, yeraltı ile ilgili dü-

üncenin 19. yüzyıla kadar ya atıldığı ve bu 

dü üncenin zamanla ve kültürlerarası etki-

le imlerle olgunla tırıldığını dü ünebiliriz.

Destanın ikinci dörtlüğünden itibaren 

yerin katları tasvir edilmeye ba lanmı tır. 

İkinci dörtlükten 19. dörtlüğe kadar yerin 

en alt tabakası anlatılmı tır. airin verdiği 

bilgilere göre bu katta deniz vardır. Bu dün-

yada olan yani yeryüzünde görülen güne  

ve ayın yedi kat a ağıda da devranı vardır. 

Yerin yedi kat altında bulunan denizde bir 

balık bulunmaktadır. Balığın bir ‘yanı’ bu-

dünya kadardır. Yani bu dünyanın en az iki 

katı büyüklüğünde olan bu balığın bir gözü 

mavi, bir gözü ye il renklidir. Bir kemiği Kaf 

Dağı’na e ittir. Allah’ın izni haricinde bir 

ey yapmaz, dünyayı yıkmayı dü ünmez. 

Acıkmayan ve susamayanbu balığın üze-

rinde ta  ve mermer vardır. Bu mermerin 

ı ığı/parlaklığı aydan daha fazladır. Bu ta  

balığın üstünde olmakla beraber, tıpkı üze-
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rindeki bir elbise gibi, ona ağır gelmez. Bu 

ta ın eni ve yüksekliği bu dünya kadardır. 

Bu ta  üstünde bakmakta olan bir öküz var-

dır. Bu öküzünde bir tırnağı Kaf Dağı kadar-

dır. Buna nispetle de çimeni vardır öküzün. 

Öküzün boynuzları ise o kadar büyüktür 

ki bir ucu mağriptedir, bir ucu ma rıktadır. 

Öküzün di leri kar gibi beyazdır, öküzün 

kendisi ise sarıdır. Alnının ortasında ni anı 

vardır. Bu iz/i aret Kur’an-ı Kerim’den bir 

ayettir. Ayetin ba ı ‘hikmet’in içinde gizli-

dir. Ayağının altındaki ta ın dili vardır ve 

tilavet etmektedir. Bu öküz, Allah’ın kud-

retiyle doymaktadır. Öküz silkinse dünyayı 

kaldırıp atar ancak Allah’ın lütfu sayesinde 

bunu yapmaz.

iire göre yedinci kat yani en a ağıda-

ki katta dikkat çekici bazı unsurlar bulun-

maktadır: Dünya denizin içindeki bir balı-

ğın üzerindeki mermerin üstünde olan sarı 

öküzün boynuzundadır. Eski kültürlerde 

dünyanın neyin üzerinde durduğu fi kri de 

yorumlanmı tır. Teleüt Türkleri dünyayı ta-

bak gibi düz olarak dü ünmü tür. Teleütlere 

göre bu tabağın dört kenarından dört ‘gök’ 

öküz’ko ul’mu tur (Ögel, 2010: 248). Bir Al-

tay destanına göre ise dünya öküzler tarafın-

dan çekilen “çadırlı bir otağ gibi” görülmek-

teydi (Ögel, 2010: 248). Ögel, Kırgızlarda ye-

raltında büyük bir ‘okyanus’ olduğu, bunun 

üzerinde ise çok kalın bir ‘bulut’un dola tığı 

görü ünün bulunduğunu aktarmı tır. Bulu-

tun üzerinde ise bir ‘kaya’ ve onun üzerinde 

ise bir ‘boz öküz’ vardır (Ögel, 2010: 249). 

Gagauz Türklerinde de benzer bir dü ünce 

görülmektedir: “Yerin bir sarı öküzün boy-

nuzları arasında olduğu ve bu öküz tarafın-

dan ta ındığı; veya da deniz balığının sırtın-

da durduğu”na inanılmaktadır (İusiumbeli, 

2005: 210). Kayıkçı Kul Mustafa tarafından 

da dünyanın bir öküz tarafından ta ındığı 

tasavvurunun dile getirildiği görülmek-

tedir: “En a ağıda, büyük bir deniz vardı. 

Denizde, bir balık, balığın üstünde de öküz 

vardı. Dünya bu öküzün boynuzları üzerin-

de duruyordu” (Ögel, 2010: 249).4 Yine Ana-

dolu sahasında, Yunus Emre’nin bir iirinde 

“Öküz ta ın üstinde ta ı balık götürür/Ba-

lık suyun içinde binâsın yilden kodı” diye-

rek tıpkı Seyrânî’nin iirinde bahsettiği gibi 

dünyanın öküzün sırtında, öküzün ta ın üs-

tünde, ta ın balığın sırtında, balığın bir de-

nizin içinde olduğu dü üncesini yansıtmı -

tır (Torun, 2005: 28). Gülseren Özdemir, “Pir 

Sultan deyi lerinde çok eski zamanlarda 

ortaya atılan dünyanın bir öküzün boynu-

zunun üstünde durduğu göze çarpar. Ona 

göre sarı öküz salın, sal balığın, balık der-

yanın, derya ikrarın, ikrar imanın üzerinde 

durmakta ve Tanrı kudretine dayanmakta-

dır” demi tir ancak bu inanı ın yer aldığı 

iir örneğini vermemi tir.5 Boratav’ın Musa 

Kâzım’dan aktardığına göre “Dünya yuvar-

laktır. Bir Sarı-Öküzün boynuzları arasında 

4 Bu iire ula amadığımız için, metin Ögel’in eserin-
den alıntılanmı tır.

5 Özdemir, Gülseren; “Pir Sultan Abdal’ın Deyi lerin-
de Animizmin ve İslâmiyet Öncesi Eski Türk İnançla-
rının İzleri”, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/
gulseren_ozdemir_pir_sultan_abdal_animizm_inanc-
lar.pdf; s. 16.
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durur. Bu öküzün 70000 ayağı vardır, her iki 

ayağı arası binlerce yıllık yoldur. Boynuzla-

rı yakuttandır. Öküz de bir kaya üstünde 

durur” (Boratav, 1997: 12). Yine Boratav M. 

Halit Bayrı’nın aktardığı bir inanı ı alıntıla-

mı tır: “Öküz yakuttan dört kö e bir ta a ba-

sar; bu ta  bir ate  üzerine, ate  de Tanrı’nın 

gücüne dayanır” (Boratav, 1997: 12).

Seyrânî’nin iirinde bu tasavvurlar bi-

raz daha detaylı bir ekilde anlatılmı tır: 

Balığın büyüklüğü, bir gözünün ye il diğer 

gözünün mavi olması, öküzün tırnağının 

Kaf Dağı kadar olması ve buna nisbetle çi-

meninin bulunması, öküzün sarı renkli ol-

ması gibi ayrıntılı tasvirler yer almaktadır. 

Ancak burada dikkat çeken birkaç unsur 

daha vardır ki bu da dü üncenin İslamî 

açıdan ekillendirilmeye ba ladığına i aret 

eder niteliktedir: Öküzün alnının ortasın-

da Kur’an-ı Kerim’den bir ayet yazılıdır, bu 

ayetin ba ı ise “hikmet”in içinde gizlidir. 

Ayrıca öküzün ayağının altındaki ta  da ti-

lavet etmektedir. Sözlükte ‘tilavet’ “Kur’an’ı 

güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma” 

anlamına gelmektedir (Büyük Türkçe Sözlük, 

2005:1982). Buna göre ta , lisana gelmi  ve 

Kur’an-ı Kerim okumaktadır. 

Bazı kültürlerde öküzün (veya balığın) 

oynaması hâlinde dünyada deprem olacağı 

inanı ı da bulunmaktadır (Ögel, 2010: 248; 

İusiumbeli, 2005: 210). Seyrânî’nin destanın-

da ise öküzün hareketi kısıtlanmı tır. Öküz, 

dünyayı fırlatıp atmaya gücü yettiği hâlde 

Allah’ın lütfu sayesinde atmamaktadır. 

Yerin yedinci katıyla ilgili dikkat çekici 

unsurlardan bir diğeri de yeryüzünde gö-

rünen güne  ve ayın yerin yedi kat altında 

da ‘devranı’nın olmasıdır. Ta ’ın belirttiği-

ne göre yeraltı dünyası dokuz katlıdır ve 

her katta “[y]eraltına mahsus bir güne ten 

çıkan korkunç bir ı ık” vardır (Ta , 2011: 

230). Seyrânî’nin ifadesinden yeraltında da 

zaman kavramının olduğu anla ılmakla bir-

likte; Seyrânî, bu katın aydınlık veya karan-

lık olmasına açıklık getirmemi tir.

Yerin yedinci katının tasvirinden sonra 

air altıncı katı anlatmaya ba lamı tır. 19. 

dörtlükten 23. dörtlüğe kadar olan kısımda 

anlatılanlara göre bu katta ay ve güne  yok-

tur, her yer karanlıktır. Bu kattaki yaratıklar 

gece ile gündüzü bilmezler, ancak yüzleri 

ay ve güne  gibi parlaktır. Bunların yüzleri 

deve gibidir ve birbirlerinin üzerine yığılır/

kümelenirler. Bu yaratıklar birbirine güve-

nir ve bunlarda erlik-di ilik yoktur.

Bu katla ilgili çok uzun ve detaylı bilgi 

verilmemi tir. Bu tabaka ile ilgili en belirgin 

özellik yüzleri nurlu ve deveye benzeyen 

yaratıkların bu katta ya amasıdır. Ya ar Ço-

ruhlu devenin “Türk mitolojisinde alp sim-

gesi ya da bir ongun” olduğunu, “[ö]zellikle 

buğra denilen erkek develer[in] kahraman-

lar tarafından töz olarak kabul edil[diğini]” 

belirtmi tir (Çoruhlu, 2006: 150). Çoruhlu, 

devenin “töz olma vasfının” İslamiyet’in 

kabulünden sonra da devam ettiğini, Ka-

rahanlılarda devenin “unvan ongunu” ol-

duğunu ifade etmi tir (Çoruhlu, 2006: 150). 

Devenin “zaman zaman erken devirde ya 
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da İslamiyetten sonra kanatlı olarak da tas-

vir edilmesi”nin ‘töz olma vasfı’ ve ‘unvan 

ongunu’ olması ile bağlantılı olduğunu da 

belirtmi tir (Çoruhlu, 2006: 151).Destan 

metninde ise yaratıkların yüzünün deve 

gibi olduğundan bahsedilmi , cinsiyet özel-

liği ta ımayan bu yaratıkla ilgili fazlaca bilgi 

verilmemi tir. 

23. dörtlükten 26. dörtlüğe kadar olan 

bölümde â ık yerin be inci katını anlatmı tır. 

Destana göre bu katta bir orman vardır. Al-

lah bu katı da bo  bırakmamı tır: Camızsu-

retindeki yaratıklar bu katta ya amaktadır. 

Bunların da mevsimlerden haberleri yoktur. 

Seher yeli vardır burada ancak gece ve gün-

düz yoktur. Bu kattakiler a kla gezerler. Bu 

yaratıkların da erkek ve di ilikleri hakkında 

rivayet edenlerin üphesi vardır.

Bu kat hakkında da çok ayrıntılı tasvir-

ler yapılmamı tır. Tıpkı altıncı kattaki yara-

tıklar gibi bu kattaki yaratıklarda cinsiyet-

sizdir. Ancak, bu kattaki yaratıklar bir alt 

kattaki deve görünü lü yaratıklardan farklı 

olarak camız görünü lüdür.

Seyrânî 27. dörtlükten 32. dörtlüğe ka-

dar dördüncü kat hakkında bilgi vermi tir. 

Burası da bo  değildir. Bu katta ‘misafi r ya-

ratıklar’ vardır. Bu kattaki yaratıklar ahu 

suretindedir. Bunlar ‘yügrek’6 ceylanlardır. 

Bunlarda da erkeklik ve di ilik yoktur. Bun-

dan dolayı hayız ve lohusalık hâllerini bil-

mezler. Bu yaratıklar akan su gibi dola ır. 

6 yügrük (yüğrük): “Güçlü, çevik, çalı kan, eline aya-
ğına çabuk” (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlü-

ğü, 1979: 4325).

Karun’un bu kata dü mesinden korkarak 

sakınırlar. 

Ögel Türk destanlarında “yerin ruhu” 

ile “di i geyik” arasında bağlantı bulun-

duğunu belirtmi tir. Ögel, Çingiz Han 

Destanı’nda geçen “kurt gökten, ala-geyik 

Ho’ai Maral ise, yerden gelmi ti” sözüne 

dayanarak “kurt[un] göklerin; Ala geyi[ğin] 

ise yerlerin sembolü ve ruhu gibi” olduğu-

nu ifade etmi tir (Ögel, 2010: 103). Ayrıca 

Ögel, Yestey Mongkö adlı Baraba-Om Türk-

lerine ait bir masalda da “geyik-kız” tipinin 

görüldüğünü söylemektedir. Ögel’in verdi-

ği bilgilere göre geyik-kız “yeraltının bittiği 

yerde oturuyordu”. Masala göre geyik-kızı 

bir yiğit görür ve onu yakalamak üzere ko-

valar. Ögel, bu kovalamanın yeraltına doğ-

ru olduğunu da belirtmi tir (Ögel, 2010: 

103). Saadet Çağatay ise “bazı varyantlarda 

geyi[ğin] cisim deği tirdiği gibi, geyik ve kız 

te bihi[nin] (Bineger’de olduğu gibi) veya 

geyiğin sevgiliye giden bir elçi olu u[nun] 

ve geyiğin daima di i olu u[nun] Türk halk 

edebiyatının her sahasında görün[düğünü]” 

ifadeetmi tir (Çağatay, 2008: 418).7

Ögel’in verdiği bilgiler Seyrânî’nin des-

tanı ile birlikte dü ünülecek olunursa, yerin 

dördüncü katında ya ayan ahunun, Türk 

dü üncesinde de var olan “yerin ruhu” ve 

“di i geyik” imajlarıyla bağlantılı olduğu 

dü ünülebilir. Ancak burada, Seyrânî’nin 

destanında yer alan varlıkların cinsiyetsiz 

oldukları ve hatta “hayz ile nifaslık” bilme-

7 Geyik motifi yle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Çağatay, 
2008.
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diklerinin söylenmesinden, airin aktardığı 

bu varlığın eski dü ünceyle bağlantılı oldu-

ğu ancak bu tipin zaman içerisinde hatıra-

sının zayıfl adığı veya eski dü ünceye bağlı 

yeni bir imajın ortaya konulduğu bir ihtimal 

olarak kar ımıza çıkmaktadır. 

airin yeraltının dördüncü katıyla ilgili 

verdiği bir diğer bilgi de ahu suretli yaratık-

ların Karun’un dü mesinden korktuklarıdır. 

Peygamberler Tarihi’nde verilen bilgilere göre 

Karun, Hz. Musa’nın ‘amcasının oğlu’dur 

ve ‘büyük servet sahibi’dir. Aynı zamanda 

“Musâ ve Hârûn Aleyhisselâmdan sonra 

İsrailoğullarının en bilgilisi ve üstünü idi”. 

Kıssaya göre Karun, bu üstün özelliklerine 

rağmenHz. Musa’nın zekâtı emretmesinden 

sonra İsrailoğullarını Hz. Musa’ya kar ı kı -

kırtır ve Hz. Musa’ya bir fahi e vasıtasıyla 

tuzak kurar. Hz. Musa, fahi eye Allah’ın 

adıyla yemin verince fahi e doğruyu söyler 

ve Karun’un kurduğu tuzak ortaya çıkar. 

Bunun üzerine Allah, Hz. Musa’ya yere is-

tediği gibi emretmesini vahyeder. Hz. Musa 

yere Karun’u ve onun yanında yer alanları 

yutmasını emreder. Böylece Karun ve adam-

ları yere batarlar. “Rivâyete göre, Karun ve 

adamları, Kıyamete kadar, her gün, bir insan 

boyu, yerin dibine geçirilmektedir” (Köksal, 

2004b: 84-89). Destandaki ahu suretli yara-

tıkların Karun’un dü mesinden korkmala-

rının sebebi de Karun’un her gün bir insan 

boyu yerin dibine battığı rivayetiyle ili kili 

olmalıdır. 

Destanın 32-35. dörtlüklerinde yerin 

üçüncü katı tasvir edilmi tir. air bu katın 

da bo  olmadığını, bu katta tepesinde gözü 

olan insanların bulunduğunu söylemi tir. 

Yine bu katta tufanda Hz. Nuh’un boğulan/

batan kavmi vardır. Bunlar bağrı maktadır-

lar. Bunlara Allah yer (mekân) vermemi tir, 

hepsi ba tan ayağa üçüncü kata inmi tir. 

Burada iblis le lerinden bir saray yapılmı -

tır ancak yıkılmı tır. Bu sarayın viranesi de 

bu kattadır. 

Seyrânî bu kısımda Hz. Nuh ve Nuh 

Tufanı’nı i aret etmektedir. Hz. Nuh, 

“‘ülü’l-azm’ olarak adlandırılan be  büyük 

peygamberden biridir” (Harman, 2007: 226). 

Harman, “insanlar[ın] Hz. Nûh’a kadar tev-

hid inancıyla ya adığı, putperestli[ğin] ilk 

defa Nûh’un kavmiyle ortaya çık[tığı]” ri-

vayetini aktarmı tır. “Hz. Nûh, kavmini 

putperestlikten uzakla tırıp tevhid inancına 

döndürmek için gönderilmi tir. (…) Nûh, 

kavmini Allah’tan ba kasına ibadet etme-

meleri konusunda uyarmı , aksi takdirde 

ba larına gelecek azabı kendilerine haber 

vermi tir (Nûh 71/1-4)” (Harman, 2007: 

226). Hz. Nuh bütün uyarılarına rağmen 

“kavminin putperestlikten vazgeçmediğini 

görünce inanmayanları cezalandırması için 

Allah’a dua etmi ”tir (Harman, 2007: 226).

Bu kavim “[g]öklerden bo anan yağmurla-

rın, yerlerden fı kıran suların selleri” altın-

da kalarak helak olmu tur (Köksal, 2004a: 

99), sadece Hz. Nuh’a inanlar kurtulmu tur 

(Harman, 2007: 226).

Seyrânî, destanında Nuh Tufanı’nda 

boğulan kavmin yerin üçüncü katında oldu-

ğunu ve burada bağrı tıklarını söylemi tir. 
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Seyrânî, Allah’ın onlara yer vermediğin-

den, bu kavmi cezalandırmak için onların 

tamamını yerin üçüncü katına indirdiğin-

den bahsetmi tir. Hz. Nuh’un kavminden 

bahsedilmesi ise destanda kar ımıza çıkan 

İslamî unsur/atıfl ardandır.

Üçüncü katta olduğundan bahsedilen 

bir diğer unsur da “gözi tepesinde insan” 

olarak zikredilen ve muhtemelen Dede Kor-

kut Hikâyeleri’nde de yer almı  olan Tepe-

göz tipidir. Tepegöz Avrasya sahasındaki 

kültürlerin anlatılarında oldukça yaygın 

bilinen bir karakterdir (Üçüncü, 2002: 53). 

Üçüncü, bu motifi n Moğol ve Japonları da 

içine alan geni  bir sahada görülmesini “bu 

motifi n Asya kavimleriyle bir arada ya adı-

ğımız bir dönemde ortaya çık[ma]” ihtimali-

ne bağlamaktadır (Üçüncü, 2002: 54). 

Türk kültüründe de birçok farklı anlatı-

da kar ımıza çıkan bu karakter, Dede Korkut 

Hikâyeleri’nde bir insan ile bir peri kızının 

evlilik dı ı ili kisinden olmu tur. Tepegöz 

doğduğunda insan gibi değildir. Su üzerin-

de, bir nesne gibi durmaktadır. Gelen giden 

onu tekmeler. Oruz Koca’nın mahmuzu-

nun değmesiyle torba gibi yırtılır ve için-

den Tepegöz çıkar. Bu yaratığın tek gözü 

vardır (Ergin, 1997: 206-215). Bahaeddin 

Ögel, Tepegöz’ün doğduğu yerin bir pınar 

olmasından hareketle, Tepegöz ile yeraltı 

arasında bağlantı olabileceğine i aret etmi -

tir: “Tepegöz’ün doğum yeri, çe me veya bir 

pınar ba ıdır. Pınar, yeraltından gelen sular 

dolayısiyle, yeryüzü ile yeraltının bir kapısı 

veya bir bağlantı yeri gibi görülür.” Ögel’in 

verdiği bilgilere göre “Güney Anadolu’daki 

Türkmen masallarında ise, Alageyik’in an-

nesi, Kaf Dağı’nda ya ayan, Tepegöz adlı bir 

di i devin oğluydu. Bayburt masallarında 

Tepegöz, bazan insan ve bazan da, dev ola-

rak görünüyordu” (Ögel, 2010: 67). Ögel’in 

açıklamalarına dikkat edilirse, Tepegöz’ün, 

yeraltı ile bağlantılı dü ünüldüğü görüle-

cektir. Özellikle Türkmen masalında Te-

pegöz ile Alageyik arasında nispet olduğu 

dü üncesi ve Seyrânî’nin destanındaki ahu 

suretli yaratıklar ile Tepegöz’ün yeraltında 

ya adığı rivayetleri birlikte dü ünüldüğün-

de, daha anlamlı hâle gelmektedir. Tepegöz 

ve Alageyik’in yeraltına bağlı tipler oldu-

ğu ve Seyrânî’nin de yeraltını konu edinen 

destanında bu tiplere yer vermesi, kültü-

rel devamlılık açısından önemlidir. Ancak 

Seyrânî, destanında Tepegöz hakkında bilgi 

vermemi tir. Sadece yerin üçüncü katında 

bulunduğundan bahsetmi tir. Bu katta ol-

duğu söylenen yaratığın topluluk hâlinde 

veya tek ba ına olduğu hakkında da bilgi 

verilmemi tir. 

Yerin üçüncü katında iblis le lerinden 

yapılmı , viranesi kalmı  bir saray bulun-

maktadır. İsmail Ta , yeraltının “Erlik’in 

egemenliği altında” olduğunu ifade etmi tir 

(Ta , 2011: 230). Eliade ise bir amanın ye-

raltına yaptığı yolculuk ritüelini anlatırken 

amanın “dokuz yeraltı ırmağının ağızları-

nın da yer aldığı yedincide [yedinci katta], 

Erlik Han’ın ta  ve siyah balçıktan yapılmı  

ve her taraftan sımsıkı korunan sarayını 

gör[düğünden]” bahsetmi tir (Eliade, 1999: 

233). Bu bilgilere göre eski Türk dü ünce-
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sinde yeraltının hâkimi olduğu dü ünülen 

Erlik’e ait bir saray bulunmaktadır. Eliade’ın 

verdiği bilgilere göre bu saray oldukça ko-

runaklı ve ta  ile siyah balçıktan yapılmı -

tır. Seyrânî’nin destanda bahsettiği saray 

ise iblis le lerinden yapılmı tır. Ayrıca bu 

sarayın kendisi de virane hâlindedir. Des-

tanda verilen bilgilerden iblis le lerinden 

saray yapanın Nuh kavmi olup olmadığı 

anla ılamamaktadır. Sarayın virane olması, 

eski Türk dü üncesinden uzakla maya veya 

Allah’ın hiçbir yer vermediği Nuh’un kavmi 

tarafından yapılmı  bir sarayın çürüyüp vi-

rane olduğunun dü ünülmesine i aret edi-

yor olabilir. 

Yerin ikinci katı yani yeryüzünün he-

men altındaki katta yer alanlar 36-40. dört-

lüklerde anlatılmı tır. Bu katta çar ı pazar 

vardır. Yine bu katta bazı iki dinli ve deve 

kinli varlıklar vardır. Sünni cinlerin de bu 

katta olduğu rivayet edilmi tir. Her gün bir-

birlerini boyar, ba tan ayağa birbirlerinin 

postunu soyar, birbirlerinin etini yiyerek 

doyarlar. Bağ ve bostanın olmadığı, kuzu ve 

koyunun olduğu bu katta bulunanlar derya 

suyunu içerler.

İslamî literatürde ‘cin’ “duyularla idrak 

edilemeyen, insanlar gibi uur ve iradeye 

sahip bulunan, ilahî emirlere uymakla yü-

kümlü tutulan ve mümin ile kâfi r grupla-

rından olu an varlık türü” olarak tanımlan-

maktadır ( ahin, 1993: 5). ahin, İslamiyet 

öncesi Türk kültüründeki yeraltının hâkimi 

Erlik’in hizmetinde bulunan “kötü ruhlar” 

ile ‘cinler’i bağlantılı olarak değerlendir-

mi tir. ahin’in belirttiğine göre kötü ruhlar 

“insanlara her türlü kötülüğü yapmakta, 

onlara ve hayvanlara hastalık göndermekte-

dir. Erlik’in karanlık dünyasına mensup bu 

ruhlara kara nemeler veya yekler denilmek-

tedir ki yek Uygurca dinî metinlerde ‘ ey-

tan’ anlamındadır. (…) Her türlü hastalık ve 

kötülüğün sebebi sayılan bu cinler aman 

tarafından hasta bedenlerden uzakla tırıl-

maktadır” ( ahin, 1993: 7). 

“Kur’ân-ı Kerîm’de verilen bilgilere göre 

cinler de insanlar gibi Allah’a kulluk etmele-

ri için yaratılmı tır. Cân insan türünün mev-

cudiyetinden önce yakıcı ve her eye nüfuz 

edici ate ten (nâr-ı semûm, mâric) halkedil-

mi tir. Cinlere de peygamber gönderilmi , 

bir kısmı iman etmi , bir kısmı kâfi r olarak 

kalmı tır. Son peygamber Hz. Muhammed 

insanlara olduğu gibi cinlere de ilâhî emir-

ler tebliğ etmi tir” (Kılavuz, 1993: 8). Kıla-

vuz, birçok âlimin cinlerin de “doğan, yiyip 

içen, evlenip çoğalan, ölen ve hatta insan-

larla ili ki kuran” varlıklar olduğunu kabul 

ettiğini aktarmı tır. Kılavuz’un belirttiğinde 

göre, kaynaklar cinlerin “dünyanın çe itli 

bölgelerinde özellikle dağlık yerlerde, ha-

rabelerde, denizlerde, çöllerde, çöplüklerde 

ve mezarlıklarda” ya adığını ifade etmekte-

dirler. Cinlerin “kendilerine özgü bir tarza 

beslen[dikleri]” Kılavuz tarafından belirtil-

mi tir ancak bu açıklanmamı tır (Kılavuz, 

1993: 9).

Seyrânî’nin destanında bahsi geçen 

“sünni cinlüler” Kılavuz’un açıklamaların-

da “iman etmi ” olan cinler olmalıdır. air 
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bu grupların birbirlerini boyayıp, ba tan 

ayağa birbirlerinin postunu soyup, birbirle-

rinin etini yiyerek doyduklarını söylemi tir. 

Ayrıca bu kattaki yaratıkların deniz suyu 

içtiği de Seyrânî tarafından dile getirilmi -

tir. Kılavuz’un, cinlerin beslenmesinin ken-

dilerine özgü olduğunu söylediğini ancak 

açıklamadığını belirtmi tik. Seyrânî burada 

bu beslenmeye bir ‘açıklama’ getirmi tir. Bu 

açıklamanın halk arasındaki inanı larla ala-

kalı olduğu dü ünülebilir. Çünkü Kılavuz 

bazı kaynakların “cinlerin yemek kokularıy-

la veya kemik vb. yemek artıklarıyla yahut 

hayvan dı kısıyla beslendiğini” aktardığını 

ancak bugörü lerin pek de kabul görmedi-

ğinden bahsetmi tir (Kılavuz, 1993: 9). 

Kaynaklarda cinlerin dünyanın çe itli 

bölgelerinde ya adığı belirtilmi tir. Ancak 

Seyrânî bu varlıkların yerin ikinci katında 

ya adığını ifade etmi tir. Ba ka bir deyi le 

Seyrânî bu varlıkları yeraltına ait unsurlar-

dan biri gibi yansıtmı tır. Bu anlayı ın İsla-

miyet öncesi Türk toplumundaki ‘kötü ruh’ 

kabulleriyle ilgili olduğu dü ünülebilir. 

Seyrânî, destanında son olarak yerin 

ilk katı yani yeryüzünü anlatmı tır. Â ığın 

41-44. dörtlüklerde verdiği bilgilere göre bu 

katta gökyüzü vardır. Gökyüzü yıldızlar, gü-

ne  ve ay ile süslenmi tir. Hz. Âdem ile Hz. 

Havva Serendip’tedir. Medine’de ise ‘Nebi-

ler Sultanı’ Hz. Peygamber vardır. Burada 

yetmi  iki buçuk millet bulunur, hepsinin 

de bir yerde vatanı vardır. Bu katla ilgili son 

olarak da Allah’tan, ömrünü bereketli kıl-

masını istediği padi ah Sultan Mahmut’tan 

bahsetmi tir. 

Peygamberler Tarihi’nde verilen bilgiye 

göre Hz. Âdem ve Hz. Havva yaratıldıktan 

sonra cennette her türlü nimetten yararlan-

maktaydılar. Allah onlara sadece bir ağacın 

meyvesini yasaklamı tı. eytan, onlara yak-

la arak onları bu meyveden yemeleri için 

kandırdı. Meyveyi yedikten sonra Allah, Hz. 

Âdem ve Hz. Havva’yı yeryüzüne indirdi. 

Hz. Âdem ‘Hindistan’da ‘Nevz’ veya ‘Bevz’ 

Dağı’na, ki bu dağ Hindistan’da Serendip’te 

bulunmaktadır, indirilmi tir. Hz. Havva ise 

‘Cidde’ye indirilmi tir (Köksal, 2004a: 29-

37).

Seyrânî, destanında Hz. Âdem’in 

Serendip’te ‘Nevz’ veya ‘Bevz’ Dağı’na indi-

rilmesi ve orada ya amalarına i aret etmi -

tir. Destanda Hz. Peygamber’den de “nebi-

ler sultanı” olarak bahsedilmi tir.

Yeryüzünde yetmi  iki buçuk milletin 

ya adığı ve yeryüzünde her milletin kendi 

vatanının olduğunu söyleyen Seyrânî, des-

tanın 44. dörtlüğünde Sultan Mahmut’a (II. 

Mahmut olmalıdır) dua ederek, destanda 

yerin katlarını anlatmayı tamamlamı tır. 

Â ık 45. dörtlükten itibaren kendisinin 

â ıklık gücünü övmü tür. Birçok ki inin 

â ık olduğunu iddia ettiğini ancak hiçbiri-

nin böyle bir destanının bulunmadığını söy-

ler. air, halk arasında ‘pespaye’8 bilinmesi-

ne kar ın kendisinin destan düzenlemekte 

mahir olduğunu ifade eder. 

8 pespaye: “Alçak, soysuz, a ağılık” (Büyük Türkçe 
Sözlük, 2005: 1600).
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Destana genel olarak bakıldığında me-

tinde İslamiyet öncesi Türk inanı  ve ka-

bullerinden izler ve kabuller ile İslamî un-

surların bir arada yer aldığı görülmektedir. 

Özellikle bazı kavramların mitolojik gönder-

melerinin olması 19. yüzyılda söylenmi  ve 

İslamiyet dairesinde verilmi  bir destanda 

kültürel kodların nasıl ya atıldığı ve aktarıl-

dığının görülmesi açısından önemlidir. Des-

tanda en uzun olan bölüm, yerin 7. katının 

anlatıldığı kısımdır. Buradaki mitolojik un-

surların (deniz, öküz, balık, ta ) bazılarında 

görülen İslamî i aretler (öküzün ba ındaki 

ayet, ta ın tilavet etmesi) destandaki Türk 

kültürüne ait kodların İslamiyet ile yeniden 

yorumlandığını dü ündürmektedir. Yine 

benzer bir ekilde ahu suretli yaratıklar ile 

geyik motifi , ‘sünni cinler’in yeraltında ya-

aması gibi unsurlar, kültürel derinliği olan 

motifl erin İslamiyet çevresinde kültürel an-

lamda dönü türülerek ekillendirildiğine 

i aret etmektedir. 

Destanda Tepegöz motifi nin bulun-

ması da oldukça dikkat çekicidir. Bura-

da Tepegöz’den yeraltında ya ayan var-

lıklardan biri olarak bahsedilmi , ancak 

Tepegöz’e dair ayrıntılı bilgi verilmemi tir. 

Tepegöz’ün yeraltında ya adığının ifade 

edilmesi de önemli bir ayrıntıdır. 

Destanda Türk kültürüyle ilgili unsur-

ların yanı sıra, İslamiyet kaynaklı kıssalara 

da atıfl ar yer almaktadır. Hz. Nuh’un helak 

olan kavmi, Karun’un yere batması hakkın-

daki kıssalar yeraltı ile bağlantılı olmaların-

dan dolayı destan metninde yer almaktadır. 

Ancak destanda her katta ya ayan yaratıkla-

rın ayrı ayrı zikredilmesine dikkat edilecek 

olursa, airin bu kıssaları seçmekle kalma-

yıp, destan metni içinde kıssa kahramanla-

rını belli katlara yerle tirerek destanı kurgu-

ladığını da dü ünmek mümkündür.

Bu destanın icra bağlamı da göz önünde 

bulundurulursa, Seyrânî’nin sanatkârlığını 

övmesi ve kendi â ıklığını ispat etmeye ça-

lı masından metnin dinleyici kitlesi kar ı-

sında icra edildiği dü ünülebilir. Â ık sa-

dece yerin katlarını dinleyiciye aktarmamı , 

47 dörtlüklü bütünlük arz eden metin söy-

lemi tir. Bu söyleyi  içerisinde bazı dörtlük-

lerde zor kafi yeler seçerek kendi sanatına da 

dikkat çekmi tir. Ba ka bir deyi le destanı 

didaktik bir anlatımla bırakmamı , sanat-

la süslemi tir. Seyrânî’nin heceli iirlerini 

irticalen söylediği de dikkate alındığında, 

â ığın söyleyi  gücünün oldukça üst bir se-

viyede olduğu anla ılacaktır. 

Bir topluluk, bilinçaltındaki ve bilinç 

seviyesindeki dü ünce, inanç, yorum, his 

ve tecrübelerini somut veya soyut eserlerle 

nesilden nesle aktarır. Bu eylem, topluluğun 

kültürel devamlılığını sağlamasının yanı 

sıra kendisini diğer topluluklardan farklı 

kılan yönlerini vurgulaması açısından da ol-

dukça önemlidir. Dinleyici kitlesi kar ısında 

icra edilen bu destanda Türk kültürünün 

Orta Asya’dan getirdiği unsurlar ile İslamî 

unsurlar bir arada kullanılarak kültürel an-

lamda devamlılığın sağlanmasına katkıda 

bulunulmu tur. 
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EK:

GÖR ʿĀ IḲIÑ NİCE ʿİRFĀNI 

VARDIR

1. Saña ʿāşıḳlıġı icrā eyleyim

ʿĀşıḳlıġıñ yolu erkānı vardır

Yedi ḳat yirlerden ḥikmet söyleyim

Gör ʿāşıḳıñ nice ʿirfānı vardır

2. Her ʿāşıḳ añlamaz eşʿār-ı sırrdan

Almadıḳdan ṣoñra himmeti pìrden

Diñle [sen] esrārı yedinci yerden

Vaṣfı mümkin degil ʿummānı vardır

3. Eşcār-ı diliñde yetür §emeriñ

Ġayretile ḳoşana gör kemeriñ

Bu dünyāda olan şems [ü] ḳameriñ

Heft zemìn taḫtda devrānı vardır

4. Sen nār kimseye ṣatma şer yanıñ

Ṣardı ʿaşḳ [u] sevdā dilā her yanıñ

Heft zemìn taḫtda olan deryānıñ

Gūş it kim ne resme evzānı vardır

5. Ṭıfıllar ʿarż ider māderden memek

Māder peder olan çoḳ çeker emek

Deryāda ḫalḳ itdi Ḫudā bir semek

Bir bu dünyā gibi bir yanı vardır

6. Bir çeşm[i] sebzedir bir çeşm[i] māvì 

Bir sünigi Kūh-i Ḳāf’a müsāvì 

Ḫalḳ etmemiş olsa Yāradan kāvì 

Getürir dünyāyı dermānı vardır

7. Anda yoḳ Ḫālıḳ’ıñ izninden çıḳmaḳ
Gelmez ḫāṭırına dünyāyı yıḳmaḳ
Ne teşnelik bilür ḫod ne acıḳmaḳ
Aña Ḥaḳḳ’ıñ öyle fermānı vardır

8. Saña menşūr idem sim ile zeri

Eger keşf olursa hidāyet deri

Diñle semek üzere seng [ü] mermeri 

Anıñ ne vechile beyānı vardır

9. Gūş eyle refʿ ola ḳalbiñ riyāsı

Bir bu cihān olmaz anıñ ḳıyāsı

Envār-ı ḳamerden çoḳdır żiyāsı

Ṣanmaġıl bir zerre noḳṣānı vardır

10. Dimez kimse baña bir ġazel çaġır
Ṭuymaz ḥaḳìḳati ṣamāḫ ṣaġır 

Ṣanma ṭaş semege birdir hem aġır
Ṣanki bir cismiñ ḳaftānı vardır

11. Ḳullıḳda muḳìm ol taṣdìḳ it dìni

Refʿ it ey muʿannid ḳalbiñden kìni

Bir bu dünyā deñlü o ṭaşıñ ini

Bir bu dünyā deñlü fevḳānı vardır

12. Pervāne çevriler kendin yaḳar a

Düşini bu āteş başdan çıḳara

Biz gelelim ṭaş üstinde baḳara

Ol öküziñ nice iskānı vardır
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13. Yine ṭalḳalandı göñül ırmaġı
Tevātir eglemek bu nuṭḳ-ı ṣaġı
Bir Kūh-ı Ḳāf deñlü her bir ṭırnaġı
Anıñ aña göre çimānı vardır 

14. Boynuzınıñ vaṣfı budır taḥìḳde

İşbu Sırrullahı tefrìḳde

Birisi maġribde biri maşrıḳda

Sırr-ı Beytullah’da gerdānı vardır

15. Diñle nuṭḳım ḳalbiñ pasın arıdır

Aḳ dişleri ṣanki şitā ḳarıdır

Āʿżāsınıñ cümle rengi ṣarıdır

Ānlu ortasında nişānı vardır 

16. Ey dilā bu esrār şeddini ḳoşan

Gün olur virirsin dilden dile şān

Ṣorarlarsa nedir ʿaceb ol nişān

Yazılmış bir āyet Ḳurʾān’ı vardır

17. Ḥikmet içre mesṭūr āyetiñ başı

Ḫaṣṣası pāyınıñ altında ṭaşı
Anıñla żabṭ ider ey dìn ḳardaşı

Ṭaş tilāvet eyler lisānı vardır

18. Erenler bu sırrı böyle buyurur

Ehl-i diller ġāfi llere ṭuyurur

Ḫalḳ anı ḳudretinden doyurur

Luṭfi le ḥücceti burhānı vardır

19. ʿİnd-i Ḥaḳḳ’da çoḳdır luṭfıla ʿaṭā
Silkinse dünyāyı ḳaldurup ata

Bi[z] gelelim imdi altıncı ḳata

Anıñ ne vechile tıbyānı vardır

20. Felek ursa gerek sìneme bir oḳ
Ḳāfi ye bulursam ḥikāyetim çoḳ
Bir ẓulmet ʿālemi şems [ü] ḳamer yoḳ
Ṣanmaġıl aḥkām-ı zindānı vardır

21. Bir maḫlūḳ ḫalḳ itmiş diñle bu sözi

Bilmez anlar gice ile gündüzi

Her biriniñ şems [ü] ḳamerdir yüzi

Rūylarınıñ māhitābānı vardır

22. Ṣanmaġıl bir eder ṣayılır anlar

Birbiri üzere ḳayılır anlar

Ṣūret-i cemelden yayılır anlar

Ṣanmaġıl anlarıñ cevbānı vardır

23. Anlar birbirine ġāyetle emìn

Māde[r]lik nerlik yoḳ eyler yemìn

Bundan böyle naḳlim beşinci zemìn

Bir ʿālem ġāyetle ormanı vardır

24. Bu naḳlimi bir kimseler ṭuymamış

Naḳḳāl-ı sālifden naḳli uymamış 

Ḫudā ol ʿālemi ḥālì ḳoymamış

Camus heyʾetinde ḥavāyı vardır

25. Bilmez anlar yaz u ḳışı bahārı

Ḫalḳ itmiş anlara bād-ı seḥārı

Anlarıñ da yoḳdır leyl ü nehārı

Anlarıñ ʿaşḳıla cevlānı vardır

26. Baʿżı ḳāfi ye var ṭaş perkliginde

ʿArūżı zifāfı gerdekliginde

Anlarıñ da dişi erkekliginde

Rāvì-yi esrārıñ gümānı vardır 
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27. Bunda dördinciden diñle cevābı

Eger keşf olursa ġāyet [de] bābı 

Refʿ olursa setr-i beytden ḥicābı 

Ẓāhir bāṭından ʿayānı vardır

28. Ẓālimiñ ẓulminden göñül ḫoş degil

Bu dünyāda her uçanlar ḳuş degil

Dördinci ḳat yerde ḥāli boş degil

Anıñ da maḫlūḳ-ı mihmānı vardır

29. Bunda ẕikr olunur bir nuṭḳ-ı mesbūḳ
Gör nice esrār agāh bu maʿşūḳ
Āhū ṣūretinde andaki maḫlūḳ
Beġāyetle yügrek ceyrānı vardır

30. Dād-ı Ḥaḳḳ’dır bu deryāda ġavvāṣlıḳ
Anlar da bilmez ḥayż ile nifāslıḳ
Bulınmaz anlarda ẕeker ü ìnāslıḳ
Ṭabʿile vallahi ḥayrānı vardır

31 .Dāʾim serlerine baḳınur anlar

Mā-yı cārì gibi aḳınur anlar

Ḳārūn düşer deyü ṣaḳınur anlar

Kimisiniñ ḫavfl a pinhānı vardır

32. Ey dilā muḳìm ol sünnet [ü] farża

Ṣaḳın heves etme cehtile ḳarże

İmdi biz gelelim üçinci ʿarża

ükr it Ḥaḳḳ’a luṭf [u] erzānı vardır

33. Ṣayyādveş vechiñe al nişāngāhı

Farsìce bilürsiñ ṣay yek dü seyi

Üçinci ḳat yeri ṣanmaġıl tehì

Gözi tepesinde insānı vardır 

34. İdrākiñ varısa fevt etme yevmi

Edā it ṣalātı ṭuta gör ṣavmı

Ṭūfānda ġarḳ olan Nūḥ Nebì ḳavmi

Üçinci ḳat yerde efġānı vardır

35. Ḥaḳḳ Nūḥ’ıñ ḳavmine virmedi arāy

Üçinci ḳat yire indi serāpāy

İblìs leşlerinden yapdı bir sarāy

Çürüyüp yıḳıldı vìrānı vardır

36. İkinci zemìne geldik baḳalım

Göñüller ḳaṣrına şemʿa yaḳalım

Ḳaḥbe felek ṣaydı bir bir ṣaḳalım

Serimiñ bir gitmez dumanı vardır

37. Ey dilā artursın Mevlā neşātıñ

Felek bendin alur payından atıñ

Pìrleriñ irşādı ikinci ḳatıñ

Çārşuyı pāzārı dükkānı vardır

38. Bulınur bir ṭaḳım iki dìnlüler

Bir maḫlūḳ var olar deve kìnlüler

Cemʿ olmış bir fırḳa sünnì cìnlüler 

Herkesiñ bir günā elvānı vardır

39. Birbirlerin günāgün boyarlar

Serden pāya ḳadar postun ṣoyarlar

Birbiriniñ lahmin yiyüp ṭoyarlar

Ne bir baġ ne de bir bostānı vardır

40. Hem ḳuẓusı vardır hem de ḳoyunı

Birisi adama virmez boyunı

Bu ʿālemde aḳan deryā ṣuyunı

İçerler ṣan gelüp cihānı vardır
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41. Çıḳup birincide dürdüñ semāyı

Müzeyyen nücūm güneşle ayı

Serendib’de bil Ādem’le Ḥavvā’yı

Medìne’de Nebì Sulṭānı vardır

42. Gāhì burca gelür ḫāver ṭolanur

Kimi yavrım deyü aġlar yolınur

Yetmiş iki buçuk millet bulınur

Her birin bir yerde evṭānı vardır

43. Ṭaʿn idenler itsün ḥāṭırım ḫoşdır

Böyle bir eseri kimler ḳomuşdır

Allah bir Resūl ḥaḳḳ cümlesi boşdır

Ḫudā’nıñ luṭf [u] iḥsānı vardır

44. Ḥaḳḳ naṣìb eylerse ḥacc ile zekāt

Budır cihān içre maḳbūl-i rekāt

Lem Yezel ʿömrine virsin berekāt

Sulṭān Maḥmūd nāmda bir ḥānı vardır

45. ʿAşḳ şatırbāndır serimden yider 

Ne bezme dilerse getürir gider

Çoḳ kimse daʿvā-yı ʿāşıḳlıḳ ider

Ḳanḳısınıñ böyle destānı vardır

46. Kime var ziyānım ey merd dilir

Bay [u] gedā bizi pespāye bilir 

Tertìb-i destān[ın] ḥaḳḳından gelir

Müslim Everekli Seyrānì vardır

47. Seyrānì söyledi zemìniñ sözin

Biḥamdilillah Ḫālıḳ açdı cān gözin 

Kimseniñ ṭaʿnından çevirmez yüzin

Ölünceye ḳadar meydānı vardır

(Aydoğdu, 2011: 956-961)


