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POEMS OF HATÂYÎ WHICH DOESN’T EXIST IN 
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ÖZET

XVI. asır tarihinin önemli ahsiyetle-
rinden biri de üphesiz Safevî Devleti hü-
kümdarı ah İsmail-i Safevî’dir. O, Anado-
lu Türk toplumu üzerinde, sadece siyasî ve 
tasavvufî yönüyle değil yazdığı Türkçe iir-
lerle de asırlar sürecek bir tesirin sahibi ol-
mu tur. iirlerini Hatâ’î mahlasıyla yazdığı 
halde Anadolu’da daha ziyade Hatâyî’nin 
iirleri bir “dîvân”da toplanmı tır. 

Bu yazıda Hatâyî Dîvânı’nın nüshala-
rı, Dîvân’ın bugüne kadar yapılan ne irleri 
değerlendirilecek, literatürde söz edilmeyen 
be  yeni nüsha tanıtıldıktan sonra airin söz 
konusu ne irlerde yer almayan iirleri ya-
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yımlanacaktır. Ba ka bir makaleyle etrafl ıca 
irdelediğimiz Hatâyî’nin hece vezniyle iir-
ler yazıp yazmadığı konusuna da kısaca de-
ğinilecektir.

ahsî kütüphanemizde bulunan iir 
mecmuaları, cönkler ve bir Buyruk yazma-
sından çıkarılan bu iirlerin sayısı; 8’i aruz, 
24’ü hece ölçüsüyle olmak üzere toplam 
32’dir. Bu iirlerden altısı yeni tespit edilen 
İstanbul nüshasında da bulunmakta, yedisi 
ise elimizdeki yazmalardan her ikisi veya 
üçünde bulunmaktadır. Bunlar da nüsha 
kar ıla tırılması yapılarak ne redilmi tir.

Anahtar Kelimeler: ah İsmail, Hatâyî 

Dîvânı, iir Mecmuaları, Cönkler, Buyruk.

ABSTRACT

Undoubtly, monarch of Safevi State 
Shah İsmail-i Safevi is one of important fi g-
ures in the history of XVI. century. He is 
owner of an impression will last for centu-
ries on Anatolian Turkish society not just 
his political and mystical aspects of Turkish 
poetry. Although the poems he wrote under 
the pseudonym Hatâyî’s poems were col-
lected in a divan.
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In this article, copies of Hatâyî divans, 

will be examined publishing to this time, 

doesn’t exist in literature which fi ve new 

copies and will be published the poems 

which doesn’t exist above publishing. De-

tail in another article that studied the issue 

of writes to write poems in syllabic meter 

Hatâyî’s briefl y discussed.

The number of these poems which is-

sued from poetry collections, conks and 

Buyruk manuscript are thirty two which ex-

ist in our personal literary. Eight of these po-

ems written in aruz meter and twenty foor of 

these poems written in syllabic. Six of these 

poems are contained in İstanbul copy which 

has new detected, seven of these poems con-

tained in our manuscripts. Also these poems 

published with comparision copies.

Key Words: Shah İsmail, Hatâyî’s Di-

van, Poetry Collections, Conks, Buyruk.

GİRİ

Türk tarihinin büyük bir bölümü ne ya-

zık ki Türklerin birbiri arasında geçen sava -

larla doludur. Bu cümlenin en bariz teyidi 

olan XVI. asır, her ikisi de genç ya ta haya-

ta gözlerini yummak gibi bir kaderi payla-

an ah İsmail Safevî (1487-1524) ile Yavuz 

Sultan Selim’in (1470-1520) mücadelelerine 

sahne olur. Devrinin iki büyük devletinin 

hükümdarı olan Yavuz ve ah İsmail’i bir-

le tiren sadece Türklükleri ve genç denecek 

ya ta amansız hastalıklara duçar olup göç-

meleri de değildi. Bu kudretli iki Türk’ün 

mü terek bir tarafı da air olmalarıydı. “İran-

zemin”deki Safevî Devleti’nin hükümdarı 

ah İsmail iirlerini Türkçe yazıyor, payi-

tahtı Türk dilli İstanbul’da olan Yavuz Selim 

ise küçük Dîvân’ını Farsça olu turuyordu. 

Yavuz’un, ah İsmail Türkçe yazdığı için i-

irlerini Fars diliyle kaleme aldığına dair bir 

tevatür varsa da bunun gerçek sebebini öğ-

renmekten u an için mahrumuz. ah İsmail 

de iyi bildiği Farsçayla bazı iirler kaleme 

almı tır ama onun Dîvân’ı birkaç iir hariç 

bütünüyle Türkçedir.1

Bu yoğun mücadele, ah İsmail’i pa-

yitaht penceresinden gören Osmanlı ay-

dın zümresine de tesir etmi , bu bakı  açısı 

hâliyle edebî muhitlerde de kar ılık bul-

mu tur. Dîvân’ı da belki de bu endi ey-

le Anadolu topraklarında fazla çoğaltıl(a)

mamı , onun adına tezkirelerde de yer 

verilmemi tir.2 Fakat özellikle Alevî-Bekta î 

zümresi içinde çok sevilen ah İsmail 

1 Bazı ara tırmacılar, Dîvân’da geçen birkaç beyte is-
tinaden ah İsmail’in Dîvân’ını sağlığında kendisinin 
olu turduğunu söyleseler de -böyle anla ılmaması da 
mümkün olan- bu beyitler dı ında bunu temin edecek 
malumata sahip değiliz. 

2 Hatâyî’ye, ölümünden bir asır sonra yazılan Fâizî 
Tezkiresi hariç, uarâ tezkirelerinde yer verilmeme-
sini salt bu sebebe bağlamak çok isabetli olmayabilir. 
Elbette tarihî-siyasî ortamın bunda önemli bir payı 
vardır. Ancak zaten Osmanlı coğrafyası dı ında ya a-
yan airlerin Türkçe de söyleseler uarâ tezkirelerine 
girmesi çok da kolay değildi. Hatta daha ileri giderek 
diyebiliriz ki, airlik kudreti ne olursa olsun tezkire-
lere İstanbul’a gitmemi  Anadolulu veya Rumelili 
airlerin girmesi dahi ender görülen bir durumdur. 

Konuyu bu boyutuyla da dü ünmek gerekir.
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Safevî’nin hatırası iirlerle ya atılmaya çalı-

ılmı , mecliste, erkânda onun iirleri okun-

mu , Dîvân’ı olmasa bile parça parça iirleri 

mecmualarda ve cönklere yazılagelmi tir.3 

Sözlü kültür aktarımının çok baskın olduğu 

Alevî-Bekta î unsurlar içinde sözlü edebiya-

tın yazıya geçirilmesinde de pek çok sorun-

lar ya anmı , iir mecmuaları ve cönklere 

Hatâyî iirleri büyük tahrifatlarla geçmi tir. 

Zamanla “ ah” Hatâyî’nin hatırası ile Alevî 

toplum arasında öyle kuvvetli manevî bağ-

lar olu mu tur ki iir denince Hatâyî, Hatâyî 

denince iir akla gelir olmu tur. Abdulbaki 

Gölpınarlı’nın aktardığı u ilginç anekdot 

3 “Dîvân nüshalarının çoğaltılmaması” ibaresini 
mevcut durum itibarıyla söylüyoruz. (Bu dipnot, bu 
yazının tamamlanmasına az bir zaman kalana kadar 
kö eli ayraç içine aldığımız u ekilde devam edi-
yordu): [Bilindiği kadarıyla Türkiye’deki tek Hatâyî 
Dîvânı nüshası Ali Emiri Millet Kütüphanesi Nu. 
131’de bulunmaktadır. Anadolu’da, diğer nüshalara 
göre çok eksik ve problemli bir nüsha olan bu yaz-
madan ba ka nüshaların da yazıldığına ku ku yok. 
Meselâ Sadettin Nüzhet Ergun, Fuat Köprülü’de bir 
nüsha bulunduğunu söylüyor ancak bu nüshanın u 
an nerede olduğu bilinmemektedir. Keza Edirneli 
Nazmî’nin Mecma’u’n-nezâ’ir’inde Hatâyî’nin hemen 
hepsi de Dîvân nüshalarında bulunan 10 adet gazeli 
vardır. Kuvvetle muhtemeldir ki Nazmî bu gazelleri 
bir Hatâyî Dîvânı’na bakarak kaydetmi tir. Türlü se-
beplerle zamanın gadrine uğramak yazmaların âdeta 
kaderidir. Yani Hatâyî Dîvânı’nın Türkiye’de fazla 
nüshasının bulunmamasını sadece Yavuz- ah İsmail 
veya Osmanlı-Safevî mücadelesine indirgemek doğ-
ru olmayabilir.] Sonradan Dîvân’ın be  nüshasını 
daha tespit ettik ki, bunlardan biri İstanbul Büyük-
ehir Belediyesi O. Ergin Yazmaları 226/2 numarada 

kayıtlıdır. Bu durum, görü ümüzü peki tirdiği gibi 
özellikle yazma nüshalarla ilgili söz ederken “bilindi-
ğine göre”, “mevcut bilgilerimize nazaran” gibi esnek 
ifadeler kullanılması gerektiğini bir kez daha ortaya 
koyması bakımından da kayda değerdir.

bu meselenin boyutlarını ortaya koyar ma-

hiyettedir: 

“Alevîler Hatâyî’yi, bu mahla-

sı o kadar hususîlikten çıkarmışlar, o kadar 

umumîleştirmişlerdir ki herhangi bir şiirin şairi-

ni sorarlarken ‘Bu şiirin Hatâyî’si kimin?’ diye 

sorarlar ve Hatâyî mahlaslı herhangi bir şiir oku-

nurken mecliste kadınlar ayağa kalkar, erkekler 

diz çöker.” (Gölpınarlı, 1953: 19). 

Bu anekdot bize pek çok eyi söylemek-

tedir. Asıl kimliğini -ya sözüne dikkat çek-

mek için ya Hatâyî’yi tazim için, belki taklit 

amacıyla belki de bamba ka sebeplerle- sak-

lamak isteyen Alevî ozanlar, ko malarında, 

nefeslerinde kendi adları yerine Hatâyî’yi 

tap ırmı lar, böylece Hatâyî gölgesi altında 

iirlerinin itibarını artırmı lar ama öte yan-

dan da pek çok Hatâyî’nin ortaya çıkmasına 

yol açmı lardır. 

Hatâyî mahlaslı çok sayıda air olduğu 

o kadar bellidir ki, İbrahim Arslanoğlu’nun 

bu duruma ba ka örnekler de gösterdiği i-

irlerin birinde air asıl adını öyle söylüyor 

(1992: 336):  

Hatâyî lâkabım Ca’ferî ismim

Bir levh üzerine yazıldı resmim 

Bâtın madeninden oluptur cismim 

Hikmet-i Hudâ’ya uğradım geldim

Hatâyî mahlaslı iirlerdeki tek karı ık-

lık bu da değildir. Yunus Emre, Pir Sultan 

Abdâl, Nesîmî, Kul Himmet gibi ba ka a-

irlere ait olduğu bilinen pek çok iir cönkle-

re ve mecmualara Hatâyî adıyla geçmi tir. 
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Bize öyle geliyor ki bu cönklerin sahipleri 

kime ait olduğunu bilemedikleri, emin ola-

madıkları iirleri Hatâyî adına kaydetmekte 

bir beis görmemi lerdir. Meselâ ahsî kü-

tüphanemizde yer alan 42 numaralı mecmu-

anın (Mec. 42) 124a sayfasında geçen “-dan 

sayılır” redifl i iir ile4 hem aynı mecmuanın 

127a sayfasında hem de Mec. 27, 15b’de yer 

alan “Turnalar Ali’yi görmediniz mi” tek 

ayaklı iir, bu mecmualarda Hatâyî mahla-

sını ta ırken kaynaklarda Pîr Sultân Abdâl’a 

ait görünmektedir.

Keza Teslîm Abdâl’ın iirleri arasında 

anılan “Dört kapunun kangısından girdiñ 

sen” tek ayaklı iir Mec. 27, 16a sayfasın-

da Hatâyî adına kayıtlıdır. Kul Himmet’in 

“Mihmân ho  geldiñ ho  geldiñ” tek ayak-

lı iiri -diğerleri gibi bazı deği ikliklerle- 

Hatâyî’ye ait gösterilmektedir (Mec. 27, 

16b). Biz burada bu iirlere yer vermedik.5

Bu yazının esas konusu Hatâyî mah-

laslı iirlerin gerçekte kime ait olduğunun 

ara tırılması değildir. Ancak bu yazıyla da 

doğrudan ilgili bulunması açısından bahse-

dilmesi elzem olduğuna binaen bu hususta 

birkaç söz daha söylemek isteriz. Bir kere, 

4 Bu iir Ergun, 1956: 75’de de vardır. Ergun, bu iir 
gibi bazı benzerlik ta ıyan ba ka iirleri de “nazire” 
olarak nitelemektedir ve bunu ba ka ara tırmacılar da 
kabul etmi  görünmektedir. Meselâ bkz. Arslanoğlu, 
1992: 407, 530 (Arslanoğlu nazire için “benzek” tabiri-
ni kullanır). Bize göre bunlar nazire değil asıl iirlerin 
tahrif edilerek Hatâyî’ye mal edilmi  eklidir.

5 Ancak kuvvetli bir ihtimalle Aziz Mahmud 
Hüdâyî’ye ait olan bir iiri istisna olarak metne dâhil 
ettik ki sebebi ileride açıklanacaktır.

Hatâyî’nin a ağıda sayılan 20’nin üzerinde 

Dîvân nüshası içinde heceyle yazılmı  iir-

ler yalnız Türkiye’de bulunan iki nüshada 

mevcuttur. Diğer bütün nüshalardaki iir-

ler, tamamen aruzla yazılmı  ve pek çoğu da 

Dîvân iiri normlarına uygun iirlerdir. Kim 

tarafından ne zaman çoğaltıldığı bilinmeyen 

her iki İstanbul nüshasının da müstensihler 

tarafından -tıpkı Sadettin Nüzhet’in yaptığı 

gibi- hiçbir ayrım gözetmeksizin mecmua 

ve cönklerde rastladıkları Hatâyî mahlaslı 

iirleri de içine katılarak olu turulduğu çok 

açıktır.6 Bir dîvân airi olduğuna ku ku du-

yulmayan Hatâyî’nin XVI. yüzyıl gibi klâsik 

iirin bütün kurallarıyla oturduğu, oturmak 

bir tarafa zirveye kurulduğu bir çağda -id-

dia edildiği gibi Kızılba lığı Anadolu’da 

yaymak kaygısıyla da olsa- hece ölçüsüyle 

iirler yazmasının pek mümkün olmadığı

6 İlk defa bu yazıyla tarafımızdan bilim âlemine du-
yurulan İBB Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmala-
rı nüshasının, kâğıt, yazı ve cilt özellikleri gibi teknik 
bakımdan muahhar bir nüsha olduğu kolayca anla-
ılmaktadır. Pek çok imlâ hatasından da fazla bilgili 

bir kimse olmadığı anla ılan meçhul müstensihin ka-
leminden çıkan bu nüshanın da mecmua ve cönkler 
vb. Alevîliğe dair kaynaklardan toplanan iirlerin bir 
araya getirilmesiyle olu turulduğu anla ılmaktadır. 
Meselâ bizim burada yayımladığımız Buyruk’tan alı-
nan manzumelerden 6’sı bu Dîvân nüshasında da he-
men hemen aynen yer almaktadır ki bu da Dîvân’ın 
bu nüshasının kaynaklarından birinin de Buyruk ol-
duğu ihtimalini gösterir.
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nı; bunun akla ve âdete de uygun olmadığı 

kanaatindeyiz.7 

ahsî kütüphanemizdeki iir mecmua-

ları ve cönklerde bulunan Hatâyî mahlaslı 

iirlerden, yaptığımız literatür taramasın-

da yayımlanmadığını tespit ettiklerimizin 

ne rine geçmeden önce, konuyla doğrudan 

ilgili olduğu için Hatâyî Dîvânı’nın nüsha-

ları ve özellikle de Dîvân üzerinde bugüne 

değin yapılan ne riyat üzerinde durmak is-

tiyoruz.

Hatâyî Dîvânı’nın nüshaları Dîvân 

üzerinde yapılan son çalı mada (Necef-

Cavan ir, 2006: 152-155) 16 adet olarak tes-

pit edilmi tir. Buna göre Dîvân’ın bilinen 

en eski nüshası, airin ölümünden 11 yıl 

sonra istinsah edilen Ta kent nüshasıdır. 

Özbekistan Bilimler Akademisi’nde bulu-

7 Cönklerde, iir mecmualarında ve kısmen 
Alevî-Bekta î kültürüne ait -Buyruk’ta, çe itli 
fütüvvetnâmelerde ve erkânnâmelerde görüldüğü 
gibi- kimi yazmalarda sıkça kar ımıza çıkan Hatâyî 
mahlaslı iirlerin aslında ah İsmail Hatâyî’ye ait olup 
olmadığı konusu, birinci öncelikli mesele olarak ele 
alınması gerekirken Dîvân’ı ne redenler bile bu ko-
nuya ya hiç değinmemi ler (Azerî nâ irler gibi) ya da 
öyle bir dokunup geçmi lerdir (N. Birdoğan gibi). 

Bu hususu bir problematik olarak kabul ederek görü  
beyan eden, iki Dîvân nâ iri (S. N. Ergun ve İ. Arsla-
noğlu) ile bir bildiri metniyle meseleye eğilen M. Sabri 
Koz (2004) dı ında bir ara tırmacı göremedik. Öyle ki, 
“Hatâyî’nin iir Dünyası” ba lıklı, bize göre tam da bu 
meselenin odağındaki bir doktora tezinde (Temizkan, 
2001) bile konunun çok da önemli telâkki edilmemesi 
calib-i dikkattir. Bu konudaki görü  ve tespitlerimiz, 
“ ah İsmail Hatâyî’nin iirlerinde Kullandığı Vezin 
Meselesi” ba lıklı -yayımlanacak- yazımızda temel-
lendirilmeye çalı ılmı tır. Burada bu kadarla iktifa 
ediyoruz.

nan bu yazmadan ba ka İran’da yedi nüsha 

(varlıkları ilk defa Mirza Resul İsmailzade 

tarafından bildirilen Tebriz’de Sultan el-

Gürayî’nin özel kütüphanesinde bulunan 

nüsha ve Tebriz Millî Kütüphanesi nüsha-

sı; ilk kez Necef-Cavan ir ne rinde tanıtılan 

Kum Mescid-i Azam Kütüphanesi ve Tahran 

Merkez Kütüphanesi Belgeler Bölümü nüs-

halarıyla Tahran Eski ahen ah Kütüphane-

si8, Erdebil Dâru’l-ir âd ve İran Millî Kütüp-

hanesi nüshası) bulunmaktadır. İki nüshası 

Paris Millî Kütüphane’de bulunan Hatâyî 

Dîvânı’nın birer nüshası da Londra’da Bri-

tish Museum, Vatikan’da Apostol Kütüpha-

nesi, Berlin Kütüphanesi Doğu Yazmaları 

Bölümü, Bakü’de Azerbaycan El Yazma-

ları Fondu9 ve Afganistan’da Mezar-ı erif 

Bahtar Müzesi’nde bulunmaktadır. Eserin 

diğer nüshalardan hem iir adedinin azlı-

ğı, hem de hece ölçüsüyle iirler barındır-

ması açısından oldukça farklı olan bir nüs-

hası da İstanbul Millet Kütüphanesi’nde 

bulunmaktadır.10 Bunlardan ba ka Sadettin 

Nüzhet Ergun, Dîvân’ın bir nüshasının da 

8 Bu nüshayla ilgili bütün malumat bir katalog bilgisi-
ne dayanmakta olup, İran’da yapılan çalı malarda da 
kullanılmadığı dikkat çekmektedir.

9 Necef-Cavan ir ne rinde 14. sırada gösterilen bu 
nüshadan ba ka bir yerde bahsedildiğini görmedik. 
Azeri ara tırmacıların yer yer basılı divan metinleri-
ni de “nüsha” olarak değerlendirdiklerini biliyoruz. 
Hamid Araslı gibi yıllarca o kurumun ba ında olan 
bir ilim adamının bu fonddaki yazmadan habersiz 
olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Nüsha hakkında 
ayrıntılı bilgi verilmeyi i bizce bu nüshayı da me kuk 
hükmüne dü ürmektedir.

10 Bu nüshalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İsma-
ilzade, 2004: 9-23; Necef-Cavan ir, 2006: 152-155.
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Fuat Köprülü’nün kütüphanesinde olduğu-

nu bildirmektedir (1956: 19).11 

Biz de bu nüshalara, ah İsmaîl Hatâyî 

ve onun Dîvân’ı üzerine bugün kadar ya-

pılan çalı malarda sözü edilmeyen, ba -

ka bir deyi le ara tırmacıların varlığından 

haberdar olmadıkları be  yeni nüsha ilâve 

ettik. Biri Türkiye’de, ikisi İran’da, ikisi de 

Mısır’da bulunan bu be  nüshadan Mısır 

kütüphanelerinde bulunanları henüz görme 

ansımız olmadı. Söz konusu be  nüshanın 

özellikleri öyledir:

1) İstanbul Büyük ehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 

Yazmaları Nu: 226/2 nüshası

Yeri belli ikinci Türkiye nüshası olarak 

ifade edebileceğimiz bu yazma, 50 varak 

olup yazmanın 61b-111b sayfaları arasında 

yer almaktadır.12 Sırtı açık kahverengi me-

in, çiçek desenli mavi ebru kaplı mukavva 

cilt içinde, krem renkli aharlı kâğıda ba lık-

lar ve mahlaslar kırmızı olmak üzere siyah 

mürekkeple ve rik’a-nesih karı ımı bir hatla 

yazılmı tır. Her sayfada 21 satır ve çift sütun 

üzerine yazılan nüshada yer yer derkenar-

larda müstensih veya bir ba kası tarafından 

11 Ergun’un böyle bir nüshadan söz etmesine rağmen 
çalı masında bu yazmayı kullanmadığına nazaran, 
bu nüshayı kendisinin de görmediğini veya gördüyse 
de yararlanamadığını çıkarabiliriz. Köprülü’nün yaz-
malarının çoğunun Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter 
Ara tırma Kütüphanesi’nde bulunduğunu biliyoruz. 
Ne var ki adı geçen kütüphanenin yazmalar katalo-
ğunda böyle bir eser yer almamaktadır.

12 İlgili katalogda (Bayraktar, 1993: 53) 41-91 yaprak-
lar arasında bulunduğu bilgisi nüshaya göre doğru 
değildir.

yapılan tashihler dikkat çekmektedir. Kafi -

ye harfl erinin kırmızı ba lıklarla belirtilmesi 

dolayısıyla ilk bakı ta mürettep bir dîvân 

görünümündeyse de buna pek uyulmadığı 

fark edilmektedir. Aruz ve heceyle yazılan 

iirler bir sıra gözetilmeden karı ık olarak 

yer almı tır. 103a-107a arasında “Nasihatna-

me” vardır. Aruzla yazılmı  108 (80 gazel, 3 

murabba, 20 tuyuğ, 2 müfred, münacat ba -

lıklı 34 beyitlik bir mesnevi, 2 terci-i bend), 

heceyle yazılmı  69 (ko malar ve heceyle 2 

müseddes) olmak üzere toplamda 177 adet 

manzume mevcuttur.

Bu nüsha pek çok bakımdan Sadettin 

Nüzhet’in ne rine esas olan Millet Kütüp-

hanesi nüshasıyla benzerlikler ta ımaktadır. 

İki nüsha arasındaki en önemli benzerlik, 

her ikisinin de “muhtasar” olması ve hece 

vezniyle yazılan iirleri de barındırmaları-

dır. Bununla birlikte nüshaların birbirinden 

veya ikisinin aynı nüshadan kopya edilme-

diği, ihtiva ettikleri iirlerin farklılığından 

anla ılmaktadır.

2) İran İslâmî ura Meclisi 

Kütüphanesi (Eski adı: Kitabhane-i 

Meclis-i ûrâ-yı Millî), Nu: 4096 

(Demirba  nu: 62919) nüshası

69 yapraktan olu an nüsha, sırtı kahve-

rengi, emseli, salbekli, zincir bordürlü vi ne 

renkli me in ciltte, kalın kahverengi kâğıda 

her sayfada 12 satır ve iki sütun üzerine nes-

talik hatla yazılmı tır. Her sayfası altın cet-

velli ve her iirin unvan kısmında dikdörtgen 

çerçeveler içinde nefi s tezhipler bulunan bu 
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nüshada bütün mahlaslar da altın yaldızla 

yazılmı tır. Ba tan ve sondan eksik olduğu 

gibi orta kısımlardan da eksik varaklar ol-

duğu anla ılan nüshada istinsah bilgileri de 

kayıtlı değildir. Zamanla yıpranma ve neme 

maruz kalma dolayısıyla yer yer korozyona 

uğramı tır ve silinmeler az da olsa okumayı 

zorla tıracak durumdadır. En eski Hatâyî 

yazmalarından biri olduğuna ku ku olma-

yan bu nüshada, aslında müretteb olmakla 

birlikte muhtemelen zamanla dağılan yap-

rakların yanlı  ciltlenmesi sonucunda sayfa-

lar oldukça karı mı tır. Nüshada 216 gazel, 

7 tuyuğ ve 1 müseddes mevcuttur.

3) İran İslâmî ura Meclisi 

Kütüphanesi (Eski adı: Kitabhane-i 

Meclis-i ûrâ-yı Millî), Nu: 4077 

(Demirba  nu: 62898) nüshası 

11 yaprak tutarında çok noksan bir nüs-

hadır. Koyu kahverengi me in kapak üze-

rine açık vi ne renkli, ortası çiçek desenli, 

gömme emseli, salbekli, kö ebentli ve çiçek 

motifl i bordürüyle sanatlı bir cilt içindedir. 

Cilt ön kapağının içinde çiçek resmi, 1b say-

fasında elinde ku  tutan bir kız minyatürü 

vardır. Her sayfa 12 satırlı, çift sütun üze-

rine cetvelli olarak hazırlanan nüsha siyah 

mürekkeple ve nestalik hatla yazılmı tır. Bu 

nüshada da diğer Tahran nüshası gibi iirle-

rin unvan kısımları çerçeve içinde nefi s tez-

hiplidir. Tek bir cilt içinde müstakil bir ki-

tap olmasına nazaran aslında tam bir dîvân 

olup zamanla pek çok yaprağın koptuğu 

anla ılan nüshanın derkenarlarında da a-

irin “Dehnâme” mesnevisi yer almaktadır. 

İstinsah bilgileri bulunmayan bu nüshanın 

da oldukça eski olduğu bellidir. Aralarda-

ki kopukluklar nedeniyle ba ı veya sonu 

bulunmayan iirler olduğu için iir sayısını 

tam olarak tayin etmek zor olmakla beraber 

kimileri eksik olan 31’i Türkçe ve 1’i Farsça 

32 gazel vardır. 

4) Mısır Milli Kütüphanesi 

(Kahire) Türkçe Yazmalar Bölümü 

40 numarada (51 varak)

5) Mısır Hidiv Kütüphanesi 

(Kahire) Nu: 9090/1 nüshası

Yeni tespit ettiğimiz bu be  nüshayla 
birlikte -birkaçının yeri bilinmeyen- toplam 
23 nüshadan söz edildiğini söylemek yanlı  
olmaz.

Hatâyî Dîvânı’nın ne irleri üzerine de 
unları söyleyebiliriz. Dîvân‘ın kitap olarak 

ilk ne ri, Selman Mümtaz’ın 1937 yılında Er-
debil nüshası üzerinden yaptığı baskıdır.13 
İkinci ne ir ise Türkiye’de yapılmı tır. Sa-
dettin Nüzhet Ergun, Dîvân’ın Millet Kü-
tüphanesi nüshası ve gördüğü bazı mecmua 
ve cönklerden topladığı iirlerle olu turdu-
ğu metni ah İsmail i Safevî Hayatı ve Nefes-

leri adı altında 1946 yılında ne retmi , 10 yıl 
sonra eseri yeniden bastırmı tır. Eserde sıra-
sıyla önce -hece adedine göre tasnif edilmek 
üzere- 105 adet hece vezniyle yazılmı  iir, 
ardından 67 gazel, 6 murabba, 1 müseddes, 
1 terci-i bend, “Mesneviler” ba lığı altında 2 

13 Tek nüsha üzerinden hazırlanan Selman Mümtaz’ın 
ne rine ula mamız mümkün olmadı. Diğer ne irlerin 
açık künyeleri bibliyografyada verilmi tir.
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mesnevi ve nihayet “Dehname’den” ba lığı 
altında çoğu Dehnâme’nin bölüm sonların-
da yer alan gazellerden olmak üzere 9 man-
zumeye yer verilmi tir ki bunları ayrı birer 
manzume kabul etmemek gerekir. Ergun, 
eserinin sonunda -yazılı  benzerliği dola-
yısıyla iirleri birbirine karı tığı iddiasıyla- 
Hatâyî gibi XVI. yüzyıl airlerinden olan 
Midillili Hitâbî’ye ait olduğunu bildirdiği 
bazı gazellere de yer vermi tir.14 Toplam 182 
manzumeyle, yayımlanmı  Hatâyî divanları 
içinde metin sayısı en az olan ne ir budur.

Turhan Genceî’nin -metin kısmı Arap 
harfl eriyle olmak üzere- İtalyanca ne rettiği 
çalı ması ise 1959’da Napoli’de basılmı tır. 
Bu ne ir, eserin tenkitli metin hâlinde ha-
zırlanan ilk ne ridir. Bu çalı mada sadece 
Avrupa’daki nüshalar (İngiltere ve Vatikan 
nüshalarıyla iki Paris nüshası) değerlendi-
rilmi tir. Eserde, herhangi bir nazım ekli 
ve alfabe sırası gözetilmeksizin toplam 259 
manzumeye yer verilmi tir. Nüsha farkları 
dipnot değil sonnot eklinde kitabın sonun-
da gösterilmi tir. Çalı manın sonuna ekle-
nen ilk mısralar fi hristi, aranan iirlerin bu-
lunmasını kolayla tırken15 hemen ardında 
yer alan vezin fi hristi airin kullandığı vezin 
sıklığını bize göstermektedir (Gandjei, 1959: 
11-23). 

1966’da Bakü’de Hamid Araslı’nın re-
daktörlüğünde Aziz Aka Memmedov ta-

rafından -metin ve aparatların bulunduğu 

14 Bu konudaki tespitlerimiz ileride açıklanacaktır.

15 Bu hususta Ergun ne rinin bir öncü olduğunu 
söylemek gerekir. Zira ondan sonra Genceî ve diğer 
bütün Hatâyî ne irlerinde ilk mısra dizini uygulana-
gelmi tir.

bölüm Arap harfl eriyle olmak üzere- hazır-

lanan Dîvân, ah İsmail Hatai-Eserleri adıyla 

hazırlanan 2 ciltlik külliyatın 1. cildinde yer 

alır. Dîvân’da 371 gazel, 1 Farsça gazel, “Ru-

bailer” ba lığı altında 11 tuyuğ, 21 ilave ga-

zel, 1 terci-i bend, 1 murabba, 1 kıt’a, 15 ka-

side bulunmaktadır. 2. ciltte ise Hatâyî’nin 

mesnevilerine yer verilmesi açısından bu 

çalı ma aynı zamanda ilk “külliyat” duru-

mundadır. Memmedov, tenkitli metin ola-

rak hazırladığı bu eserini iki Paris nüshası, 

Londra, Vatikan, Erdebil, Mezar-ı erif ve 

İstanbul nüshalarından yararlanarak olu -

turmu tur.

Dîvân’ın Türkiye’de ikinci ne ri Nejat 

Birdoğan tarafından yapılmı tır. Birdoğan’ın 

1991 yılında ne rettiği Dîvân, 2006 yılında 

yayınlanacak Hatâî Külliyâtı’na gelene ka-

dar Türkiye’de basılmı  en hacimli Hatâyî 

Dîvânı olarak öne çıkmaktadır. Ergun’un 

yaptığı gibi önce heceyle yazılan iirlere yer 

veren Birdoğan, daha sonra aruzla yazılan 

iirler, nihayet mesnevilere yer vermi tir. 

Yazar eserinin ön sözünde kitabını hazır-

larken daha önce yapılan çalı maları kul-

landığını, Erdebil nüshasını gördüğünü ve 

ek olarak çe itli cönklerde yer alan ve daha 

önce yayımlanmamı  deyi leri de ilk defa 

yayımladığını söylemektedir. Yazar, aruz-

la 317, heceyle 28 iirin Türkiye’de ilk defa 

yayınlandığını belirtmektedir. Eserde, 139’u 

hece, 379’u aruzla yazılmı  toplam 518 iir 

yer alır. Birdoğan’ın, eserinin giri  kısmında 

kendisinin de bir örnek göstererek “Demek 

ki ‘ âh Hatâî’ veya yalnız ‘Hatâî’ adını kullanan 

başka ozanlar var.” (2001: 35) dediği hâlde 
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bunlar arasında bir seçim yapıp yapmadı-

ğından, bu problem kar ısında nasıl bir yol 

izlediğinden bahsetmemesini çalı manın bir 

eksikliği olarak kaydetmek gerekir. Metin-

lerin kaynağının gösterilmemesi, bu ne rin 

önemli bir ba ka kusuru olarak dikkat çek-

mektedir.

İbrahim Arslanoğlu tarafından hazır-

lanan ve 1992 yılında ne redilen ah İsma-

il Hatayî ve Anadolu Hatayîleri adlı çalı ma, 

metni kadar Hatâyî mahlaslı iirlerin ah 

İsmail’e aidiyeti konusunun tartı ıldığı in-

celeme bölümüyle de dikkat çekmektedir. 

Bu ne irde Latin alfabesine göre sıralanmı  

258 gazel, 1 murabba, 1 müseddes, “Ruba-

iler” ba lığı altında 10 tuyuğ ve 1 mesnevi 

bulunmaktadır. airin “Külliyât”ını olu tu-

ran diğer iirlerden sonra “ üpheliler” ba -

lığı altında 145 gazel, 5 murabba, 1 terci-i 

bend, 1 mesnevi, nazım ekli belirtilmeden 

sıralanmı  1 rubai, 1 kıt’a, 1 mesnevi ve 1 

matla’ bulunmaktadır.16 Arslanoğlu daha 

sonra “Anadolu Hatâyî”leri ba lığı altın-

da Hatâyî, Can Hatâyî, Derdimend Hatâyî, 

Kul Hatâyî, Pîr Hatâyî, Sultân Hatâyî, âh 

Hatâyî mahlaslarıyla, bazıları aruz, çoğu he-

16 Arslanoğlu, bu gruptaki iirleri neden “ üpheli” 
gördüğüne dair tatmin edici bir izah getirmez. Ön-
sözde her ne kadar Ta kent nüshasını esas aldığını, 
orada bulunmayan iirleri “ üpheliler” arasına aldığı-
nı yazsa da neden böyle yaptığını açıklamamaktadır. 
Ta kent nüshasının bilinen en eski tarihli nüsha olma-
sından dolayı böyle bir yola ba vurmu sa (ki yazar 
bunu belirtmiyor) bu doğru bir tercih kabul edilemez. 
Müellif hattı nüsha bulunmadığına göre tarih önceliği-
ni yegâne ölçüt olarak kabul etmek doğru olmaz. Nite-
kim Dîvân’ın diğer na irleri ula abildikleri bütün nüs-
haları değerlendirmi lerdir ki doğru olan da budur.

ceyle yazılmı  200’ün üzerinde iire yer ve-

rir. Yazarın, ah İsmail Hatâyî’ye ait olmadı-

ğını dü ündüğü için “Anadolu Hatâyîleri” 

üst ba lığında ne rettiği bu iirlerle birlikte 

hesaplandığında kemiyet bakımından, ya-

yımlanan Hatâyî iirlerinin bir arada oldu-

ğu en hacimli çalı ma budur. Bu ne irde de 

Birdoğan ne ri gibi metinlerin kaynakları 

gösterilmemi tir.17

İranlı ara tırmacı Mirza Resul İsmail-

zade, önce İran’da 2001 yılında Arap harf-

leriyle Türkçe ah İsmail Sefevi (Hetai) Kül-

lüyatı adıyla ne rettiği çalı masını 2003’de 

İran’da, 2004’de ise Bakü’de Latin harfl eriy-

le bastırmı tır. İsmailzade, bu ne ri, kendi 

bildirdiğine göre Dîvân’ın bilinen yazma 

nüshalarından ba ka Memmedov, Ergun 

ve Arslanoğlu ne irlerinden de istifade ede-

rek hazırlamı tır. Nüsha farklarının sadece 

Arap harfl i baskılarda gösterildiği bu çalı -

mada yazar, üpheli gördüğü iirlerin ba ı-

na (*) i areti koymu tur. Bu ne rin en kayda 

17 Birdoğan ve Arslanoğlu ne ri için kullandığımız 
“kaynakların gösterilmemesi” nâkısası Türkiye’de 
yapılan son ne ir (Necef-Cavan ir, 2006) için de geçer-
lidir. “Yerlerin gösterilmemesi” derken kastımız, her 
bir manzume için hangi Dîvân nüshasından, hangi 
yayından yahut cönk veya mecmuadan alındığının 
gösterilmemi  olmasıdır. Eserin sonunda genel bir 
kaynakça verilmesi bu noktada yeterli görülemez. 
Tek tek her bir manzumenin sıhhat derecesinin tayini, 
gerektiğinde ara tırmacıların o iirlerin orijinallerine 
bakabilmeleri ancak bu yolla mümkündür. Hâlbuki 
Sadettin Nüzhet Ergun’un neredeyse 50 yıl önce uy-
guladığı metot örnek olarak ortadaydı. Tenkitli metin 
esaslarının güdülmediği, transkripsiyon alfabesinin 
kullanılmadığı (sadece Necef-Cavan ir ne rinde kul-
lanılmı tır.) bu ne irler esasında popüler ne ir kabul 
edilir. Ne var ki burada böyle bir ayrım yapmadan 
hepsini tanıtmak gerktiğini dü ündük.
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değer tarafı daha önce varlığı bilinmeyen iki 

nüshanın değerlendirilmi  olmasıdır. İsma-

ilzade ne rinde 418 gazel, 12 kaside, 1 terci-i 

bend, 1 müseddes, 7 murabba, 3 kıt’a18, 1 

müstezad, “Rubailer” ba lığı altında 11 tu-

yuğ ve “Ko malar ve Geraylılar” ba lığı al-

tında hece ölçüsüyle yazılmı  41 manzume 

bulunmaktadır.19 Eserin devamında Hatâyî 

Külliyatı’nın diğer eserlerine (Nasihat-

name, Deh-name) yer verilmi tir.

Dîvân’ın son ne ri ise Ekber N. Necef 

ve Babek Cavan ir tarafından İstanbul’da 

ah Hatâ’î Külliyatı adıyla 2006 yılında ya-

pılmı tır. Çalı manın oldukça ayrıntılı de-

nilebilecek giri  ve inceleme kısımlarında 

Hatâyî’nin edebî ki iliğinden ziyade tarihî 

kimliği üzerinde durulmu tur. Bu çalı ma-

da da daha önceki ne irlerde bahsedilme-

yen iki İran nüshası (Kum ve Tahran Üni-

versitesi Merkez Kütüphanesi nüshaları) 

bildirilmektedir ki bizce eseri değerli kılan 

da budur.20 Çalı manın muhtelif yerlerinde 

18 Kıt’alar ba lığı altında verilen 3 manzumenin ilki 
gazel, 3. sü tuyuğdur.

19 Ara tırmacı, çalı masının her iki baskısında da 

Hatâyî adına kayıtlı hece ölçüsüyle yazılan iirler 

hakkında “ airin ko malar hissesindeki 11 ve 8 hecalı 

i’rleri çok üphelidir.” (İsmailzade, 2001: 37), “ ai-

rin ko malar ve geraylılar sırasındaki 8 ve 11 hecalı 

e’rleri çox übhe doğurur.” (İsmailzade, 2004: 27) de-

mekle birlikte bu iirleri eserine dâhil etmi tir. üphe-

sinin sebebine dair de bir açıklama yapmamı tır.

20 Ne var ki bu nüshaların ne re ne kattığına dair bir 

söz edilmemesi dikkat çekmektedir. Bu yeni bulunan 

iki nüsha Dîvân’ın hacmini artırmı  mıdır, bir önce-

ki çalı ma olan İsmailzâde ne rinden bu ne rin farkı 

veya fazlalığı nedir gibi sorulara eserde bir cevap bu-

lamıyoruz.

daha önce yapılan Dîvân ne irleri üzerinde 

değerlendirmeler yapılmaktadır.21 Necef-

Cavan ir ne rinde transkripsiyon alfabesi 

kullanılmı  ve son kısma bir “sözlük” eklen-

mi tir. Bu ne irde İsmailzade ne rinde gös-

terilen nüshalar (2004: 11-24) aynen ve aynı 

sırayla gösterilmi tir (Necef-Cavan ir, 2006: 

152-157). Birdoğan ve Arslanoğlu gibi bun-

da da yayımlanan iirlerin nerede bulundu-

ğu gösterilmemi tir. Bu çalı mada yer alan 

manzumelerin nazım ekillerine göre da-

ğılımı öyledir: 422 gazel, 13 kaside, 8 mu-

rabba, 1 terci-i bend, 1 müseddes, “Kıt’alar” 

ba lığı altında 4 iir22 bir “tek beyt” (matla’), 

1 müstezad, 8 murabba, 1 rubai, 10 tuyuğ, 

33 ko ma, “Varsağılar” ba lığı altında 3, 

“Geraylılar” ba lığı altında 15 iir, 8 bayatı 

ve 2 mesnevi yer almaktadır. Eserin deva-

mında Hatâyî Külliyatı’nın diğer eserlerine 

(Nasihat-name, Deh-name) yer verilmi tir.

Kanaatimizce hem Avrupa nüshaları, 

hem de H. 942 (1535) yılında istinsah edilen, 

uanki bilgilerimize göre en eski nüsha olan 

Ta kent nüshası ve diğer ark nüshalarını 

kullanması hasebiyle en etrafl ı ne ir Mir-

21 Ne var ki bu değerlendirmelerde bazı kayda değer 
hatalar vardır. Nâ irler, bugüne kadar yapılan Dîvân 
ne irlerinin -Turhan Genceî ne rini hariç tutarak- bi-
limsel baskısının yapılmadığı iddia etmektedirler. Ya-
zarların bilimsellik derken ölçütlerinin ne olduğunu 
bilemiyoruz ama gerek Memmedov, gerekse İsmail-
zade ne irleri tenkitli metin hâlinde hazırlanmı tır. 
Kendi ne irlerinde nüsha farkları gösterilmediği gibi 
iirlerin hangi nüshalardan alındığı dahi gösterilme-

mektedir ki bilimsellik adına önemli bir eksikliktir.

22 1 numaralı iir gazel, 3 numaralı iir tuyuğ, 4 nu-
maralı iir ise nakıs gazeldir.
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za Resul İsmailzade tarafından ne redilen 

Dîvân’dır.23

Netice olarak tekraren söyleyelim ki, yu-

karıda özetlediğimiz sebepler çerçevesinde, 

iiriyet bakımından ne düzeyde olursa ol-

sun hece ölçüsüyle yazılan Hatâyî mahlaslı 

iirlerin ah İsmail Hatâyî’ye ait olması ihti-

malini çok zayıf görüyoruz. Bu kanaatimize 

rağmen bu yazıda, Hatâyî mahlasını ta ıyan 

hece vezniyle yazılmı  iirler de ne redilmi -

tir. Bu bir çeli ki gibi görülmemelidir. İleri-

de bu iirler üzerinde derinlemesine çalı ma 

yapmak isteyecek, Hatâyî’leri biribirinden 

tefrik etmeye çalı acak ara tırmacılar için 

bunların, hususiyle ahsî bir kütüphanede 

bulunması açısından, değerli malzeme olu -

turacağını dü ünüyoruz. Heceyle yazılan i-

irler arasına mısralarında vezin ve/veya ka-

fi ye kusuru olan iirler de dâhil edilmi tir. 

Hatâyî mahlaslı iirlerin Anadolu Alevîleri 

arasındaki yüzyıllar süren macerası dü ü-

nüldüğünde bunun son derece tabiî oldu-

ğu görülecektir. Bütün bu sebeplerle, vezin, 

mânâ, iiriyet gibi teknik veya anlama mü-

teallik hiçbir kayda tabi olmadan bu mahla-

sı ta ıyan daha önce yayımlanmamı  bütün 

iirleri buraya kaydetmeyi yeğledik.24

23 Bu ne rin en zayıf yönü ise “dil”idir. İsmailzade, 
Hatâyî’nin dilini, devrinin dil hususiyetlerini tama-
men gözardı etmi , hatta metinlerin orijinal ekillerini 
tahrif ederek Tebriz Türklerinin günümüz yazı diline 
çevirmi tir.

24 Bu tercihimizde, konu üzerine sık sık görü  alı -
veri inde bulunduğumuz Dr. Doğan Kaya hocamızın 
telkinleri de etkili olmu tur.

Bu makaleyle, 8’i aruzla (biri dokuz 

bendlik 1 murabba ve 7 gazel), 24’ü heceyle 

yazılmı  olmak üzere toplam 32 iir ilk defa 

olarak yayımlanmaktadır. Bu iirlerin 22’si 

kütüphanemizdeki muhtelif iir mecmua-

ları ve cönklerde yer almaktadır. Bazıları 

cönkler ve mecmualarda da bulunan 11 iir 

ise yine kütüphanemizde bulunan eyh Safî 

Buyruğu yazmasında da yer alan iirlerdir.25 

İçindeki iirlere nazaran bu Buyruk nüshası 

küçük bir Bekta i iirleri mecmuası gibidir 

(Bkz. Eserin nüsha tavsifi ). Buyruk’ta bu-

lunan iirlerden özellikle bahsetmek istiyo-

ruz. Bunlar, -birkaçı müstesna olmak üze-

re- edebî değeri de yüksek olan iirlerdir. Bu 

Buyruk nüshasında Hatâyî mahlaslı toplam 

31 iir vardır. Bazıları aruz, bazıları heceyle 

yazılan bu iirlerden 11’i airin yayımlanan 

dîvânlarının hiçbirinde yer almamaktadır. 

Bu yazıda Hatâyî’nin edebî ki iliğine 

dair bir değerlendirme amacı güdülmemek-

le beraber özellikle aruzla yazılan son gazel 

olarak ne rettiğimiz iire dikkat çekmek 

istiyoruz. Çünkü sade ve akıcı bir dille ya-

zılan bu iir, bizim imdiye kadar hiç kar ı-

la madığımız bir aruz kalıbıyla yazılmı tır. 

Bir kapalı, bir açık, üç kapalı heceden olu an 

25 Buyruk, Alevî yazılı kültürünün en önemli eserle-
rindendir. Büyük Buyruk ve Küçük Buyruk adlı iki 
Buyruk vardır. Bizdeki Büyük Buyruk’tur. Eserin, ah 
Tahmasb (1524-1576) tarafından Bisâtî adlı birine yaz-
dırıldığı ihtimalinden söz edilmektedir (Gölpınarlı, 
2003: 241). Asıl adı Menâkıbu’l-esrâr Behcetü’l-ahrâr 
olan eserin nüshaları biribirinden çok farklıdır. Birkaç 
ne ri için bkz. Aytekin trsz.; Bozkurt, 1982; Ta ğın, 
2003.
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iki tef’ilelik bu kalıp (- . - - - / - . - - -) -sade-

ce birkaç imâleyle- iir boyunca aksamadan 

korunmu . Doğrusu biz bu kalıbın adını 

bilmiyoruz ve yaptığımız ara tırmalarda 

da böyle bir kalıba rastlamadık. Aruz kalıp-

larını bulmak üzere hazırlanan ve oldukça 

donanımlı bir bilgisayar programı kulla-

nıldığı söylenen http.nlp.ceng.fatih.edu.tr/

aruz/Aruz? adresi de bir sonuç vermedi. 

Bu program, vezni müs tef ’i lâ tün müs tef ’i 

lâ tün olarak tespit etmektedir ki kapalı he-

celer dolayısıyla bunun doğru olamayacağı 

açıktır. İlginç vezinli bu musammat gazelin 

ilk iki beyti takti’li okuyu a göre öyledir 

(Altı çizililer kapalı / uzun, italikler açık / 

kısa heceleri, ^ i areti konmu  sesler imaleyi 

gösterir):

(- . - - -)

İs te yen yÀ rın / òÀ ki der vâ rın

Bul sa dil dÀ rın / ãaú la res rÀ rın

Baú ma yan cÀ nâ / ir di cÀ nÀ na 

Gir di mey dÀ nâ / ter ki düp èÀ rın

Bu iiri bir satranç murabba gibi dü ü-

nerek her mısraı tek tef’ilelik bir aruz kalıbı 

saymak da mümkündür. Ancak hem anlam 

bütünlüğü, hem akıcılık bakımından mu-

sammat gazel kabul etmenin daha doğru 

olacağı kanısındayız. Bu durumda iirin 

veznini u üç adla kabul etmek de mümkün 

görünüyor; ancak musammat gazellerdeki 

vezin denkliği artı dü ünüldüğünde ilk ka-

lıp daha uygun gelmektedir:

1. müf te ’î lâ tün / müf te ’î lâ tün

2. fâ ’i lün / fa’lün / fâ ’i lün / fa’lün

3. fâ ‘i lâ tün / fa’ / fâ ‘i lâ tün / fa’

iirlerinde kullandığı aruz kalıpları 

iki elin parmaklarını geçmeyen Hatâyî’nin 

Türk iirinde -bildiğimiz kadarıyla- hiç kul-

lanılmayan bu vezni kullanması bize önce 

oldukça ilginç geldi. Dîvân’ın, İBB Atatürk 

Kitaplığı’ndaki nüshasında da bu iirin 

derkenardaki iki beyit ilâvesiyle mevcut 

olduğunu gördük. Ancak son dörtlükteki 

“Hatâyî’den” ibaresinin üzerine dü ülen bir 

sahh kaydıyla derkenardaki “Hüdâyî’den” 

ibaresi, iirin Hüdâyî’ye aitliği meselesi-

ni gündeme getirdi. Gerçekten de Ziver 

Tezeren’in ne rettiği Dîvân’da bu iir bulu-

nuyordu (1985: 108). Bizce de vezin, dil ve 

üslûp bakımından Hatâyî’ye ait olması ih-

timali çok az olan bu iiri de metinler ara-

sına ekledik. Bunun en önemli sebebi bahis 

konusu aruz kalıbına dikkat çekmekti. Zira 

Tezeren bu iiri 10’lu hece ölçüsü olarak de-

ğerlendirmi tir. Bu, edebiyatımızda kullanı-

lı ına hiç rastlamadığımız vezni bu vesileyle 

göstermi  oluyoruz. 

Yayımladığımız iirlerden 11’ini ihtiva 

eden Buyruk’tan sonra en çok manzume, 6 

iirle 25 numaralı cönkte, 4 iirle 16 numa-

ralı iir mecmuasında bulunmaktadır. Bazı 

iirler kütüphanemizdeki birden fazla cönk 

veya mecmuada ortakla a yer almaktadır 

ki dipnotlarda bunlar görülebilir. Burada 

ne rettiğimiz gazellerin ikisi ise yayımlan-

mı  Hatâyî Dîvânı ne irlerinde bulunmadığı 



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

51

hâlde Mecma’u’n-nezâ’ir’de yer alan gazel-

lerdir.

iirleri önce aruzla yazılanlar ve heceyle 

yazılanlar olmak üzere ikiye ayırdık. Aruz-

la yazılanları dîvân tertibine uygun ekilde, 

önce murabba ve sonra elifba sırasına göre 

gazeller olmak üzere sıraladık. Heceyle ya-

zılanları ise İbrahim Arslanoğlu’nun isabet-

li tertibinde olduğu üzere “Hatâyî”, “ âh 

Hatâyî”, “Sultân Hatâyî” ve “Cân Hatâyî” 

mahlaslarına göre sıraladık. Aruz ve hecey-

le yazılmı  iirleri kendi içlerinde ayrı ayrı 

numaralandırdık. Her iirin ba ına veznini, 

(*) i aretiyle dü ülen dipnotlarıyla da her bir 

manzumenin bulunduğu yerleri gösterdik.

Metni ne rederken transkripsiyon alfa-

besi kullandık. İhtiyaç duyulduğunda metin 

tamiri cihetine gittik. Tamir edilen bölümle-

ri kö eli ayraç [ ] içinde gösterdik. Türlü se-

beplerden okunamayan yerleri (…) eklinde 

gösterdik, okunamayan ibare/bölüm, yaz-

madan kaynaklanan özel bir durum dolayı-

sıyla okunamamı sa bunu dipnotta da açık-

ladık. Metin tamiri yapılsa da vezni düzel-

meyen mısralarda vezin kusurunu dipnotta 

gösterdik. Ayet ve hadis iktibaslarını italik 

karakterde dizdik; diğer Arapça ibareleri ise 

tırnak içinde gösterdik ve hepsinin anlamla-

rını dipnotlarda verdik.

Alt çizgi i areti ( _ ) iki ünlü arasında 

yapılacak ulamayı (vasl) i aret etmektedir 

(msl: On iki_imÀm evliyÀnuñ sırrısın). İtalik ka-

rakterde dizilen harfl er ise vezin gereği zi-

haf yapılan (msl: Bunca kim úavl ü úarÀr ikrÀr 

ìmÀn üstinedür) veya med yapılması gerektiği 

hâlde vezin gereği yapılmayan uzun ünlüle-

ri (msl: Merd olan ãarrÀf bilür sikke sinÀn üsti-

nedür) gösterir.

Metinlerin bulunduğu yazmalar ve 

nüsha tavsifl eri

A) Buyruk (Menâkıb-ı eyh 

Safîyullah)

Yz. 104, N. 25

245x185 mm, 190x145 mm ölçülerinde, 

45 yaprak (90 s.), 24 satırlı. Sırtı deri, ebru 

kaplı mukavva ciltte, açık krem ince çizgi-

li kâğıda, rik’a hatla yazılmı tır. Söz ba ları 

ve kimi kelimeler kırmızı olmak üzere si-

yah mürekkeple yazılmı . 19 Ramazan 1318 

tarihinde “Tarîk-i Bekta î bendelerinden 

Karahisarî Es-Seyyid Hâfız Hasan ibni Mu-

hammed Nûrî” tarafından yazılmı tır. Asıl 

metinden (86 s.) sonra Hüsnî mahlaslı 6 adet 

nefes yer alıyor (s. 87-90). 

Ba ta Hatâyî olmak üzere bazı önde ge-

len Alevî-Kızılba  airlerin iirleri de metin 

içinde dağınık olarak bulunmaktadır. Bu 

airler unlardır: Hatâyî (31 iir), âh ‘Âlî 

Emre, ‘Âdilî (2), Pîr Sultân (2), Kul Himmet 

(3), Hüsnî (6).

Bu makaledeki iirlerden 11’i bu eserde 

yer almaktadır.

B)26 Cönkler

1) Yz. Nu. 9, Cönk 5  

165x95 mm, iç ölçüler muhtelif. 16 yap-

rak. Yıpranmı  ebru kaplı ye il karton cilt 

26 Ayraç içindeki sayılar o şairin o mecmua veya cönkte 
kaç şiiri bulunduğunu gösterir.
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içinde muhtelif satırlı, rik’a hat ile krem renk-

li ince, basit kâğıda siyah mürekkeple yazıl-

mı tır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli de-

ğildir. Bir destanda Sultan Abdülmecid’den 

bahsedilmesine nazaran XIX. yy.’da yazıl-

dığına hükmedilebilir. Cönkteki iirlerin ta-

mamı Alevî-Bekta î airlere aittir.

Cönk muhtevası: A kî (10a), Dertli Kotayî 

(?), Ferdî, Fevzî (2), Kalender Abdâl, Kaygu-

suz Abdâl, Kemâl Baba, Muhibbî, Nak î (2), 

Nesîmî, Nûrî (2), Peçeci Ahmed, Recânî (?), 

Rûhî, Seyyid Nizamoğlu, Seyyid Tüte (?), 

ah Hatâyî, emsî (2), ems-i Tebrîzî, Vîrânî, 

Yesârî, Zahmî, Zâtî (?). 11b’de Berat-ı Asker 

ba lıklı mahlas dörtlüğü olmayan bir destan 

ve 12a’da bir kıt’a vardır.

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu cönkte 

yer almaktadır.

2) Yz. Nu. 14, Cönk 10

155x105 mm, iç ölçüler muhtelif. 97 yap-

rak. Koyu vi ne, üzerinde geometrik ekiller 

olan me in ciltte, muhtelif satırlı, kırık ta’lik 

hatla, abadî sarı kâğıda siyah mürekkep-

le yazılmı tır. İstinsah tarihi ve müstensihi 

belli değildir. Ancak fi zikî konumuna bakı-

lınca oldukça eski olduğu anla ılan cönkte 

yer alan airlerin tamamının XVI. yy. ve ön-

cesinde ya ayan airler olmasına nazaran da 

XVI. veya en geç XVII. yy. ba larında tutul-

duğu söylenebilir. Hâfız, Sâib ve Mevlânâ 

vb. airlere ait üzere birçok Farsça iire yer 

vermesi, çoğunluğu Hurûfî ve Bekta î olan 

dîvân airlerinin iirlerini barındırması gibi 

özellikleriyle cönkten ziyade iir mecmuası 

gibidir.

Cönk muhtevası: Âgâhî, Ağnî Dede (2), 

Ahmed Hambel, Ahmedî, Ak emseddin 

Baba, Âlî, Ar î (6), Attâr, Bâkî, Bahâyî, Belîğ, 

Celâlî, Cüneyd-i Bağdâdî, Dürrî, Ebussuûd 

(2), Emrî, E refoğlu Rûmî, Fehîm, Fehmî 

(2), Feyzî, Fuzûlî, Hâfız (17), Hâkim, Halîlî 

(2), Hatâyî (3), Hayâlî, Hayretî (3), Hilâlî 

(4), Huzûrî, Hüdâî, Hüsâmmeddîn, Kabûlî, 

Kanberî, Kemâl, Kemâl Pa a-zâde (6), 

Kerîmî, Kitâbî, Matlabî, Mevlânâ (9), Mihr-i 

Osmân Baba, Misâlî (2), Mücrim, Muhîtî, 

Nazîrîzâde, Nesîmî (48), Nesîmî (Farsça i-

irler 41), Niyâzî, Örfî, Recâî, Rûhî (4), Sâib 

(8), Seher Abdâl (34a), Seyfullâh, Sezâyî, 

Sinânî, Sîretî, emsî (46b, 83a), ems-i Tebrîz 

(6), emsülhakk-ı Tebrîz, îrî, Vahdetî (4), 

Vâhib, Vaslî Beg, Veled, Yunus Emre, Za’fî 

(2), Zâtî (3).  

Ayrıca eserde pek çok Arapça ve Fars-

ça beyitler, rubâîler, Farsça gazel ve kıt’alar, 

Seher mahlaslı bir aire ait “Velâyet-nâme- 

Hikâyet-i dest-borîden” ba lıklı 104 beyit-

lik bir manzume, tasavvufî bir mektup, iki 

tuyuğ, Yunus Emre’nin “Çıkdım erik dalı-

na anda yedim üzümü” diye ba layan ii-

rinin erhi vardır. “Fi’r-rübâ’îyâti Nesîmî” 

ba lığı altında Nesîmî’nin 18 adet tuyuğu, 

“Hikâye-i Garîbe”, “Istılâhatü’s-sûfi yye” 

ba lığı altında bazı yiyeceklerin tasavvufl a 

ilgileri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu cönkte 

yer almaktadır.

3) Yz. Nu. 19, Cönk 15 

205x75 mm, iç ölçüler muhtelif. 27 yap-

rak. Siyah me in (yeni) cilt içinde, muhtelif 
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satırlı, nesih kırması ile krem renkli çizgi 

fl igranlı kâğıda siyah ve kırmızı mürekkep-

le karı ık olarak yazılmı tır. 4b’de 27 Mart 

1301, 14b’de 27 C. Ahir 1302 tarihleri kayıtlı-

dır. Derleyeni belli değildir. Cönkteki iirle-

rin tamamı Alevî-Bekta î inancıyla ilgilidir.

Cönk muhtevası: Baba Emir, Hasretî (5), 

Hüseynî, Kelâmî, Kul Himmet (2), Sâdık (3), 

Sefîl Â ık, Süleyman, ah Hatâyî (5), Teslîm 

Abdâl (6), Velî (3), Vîrânî, Visâlî, Yüsrî. 

Ayrıca arasında mahlas bendi bulunma-

yan birkaç murabba, mahlassız bir ko ma 

ve mahlassız bir gazel vardır. eyhülislâm 

Hayrullah Efendi ve Seydi Sultan Celâl için 

yazılmı  birer de mersiye vardır.

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu cönkte 

yer almaktadır.

4) Yz. Nu. 164, Cönk 25

175x70 mm, iç ölçüler muhtelif. emseli, 

zencirekli, kahverengi me in ciltte 237 yap-

rak, muhtelif satırlı, rik’a ve talikle kirli sarı 

abadi kağıda ve sonradan eklenmi  krem 

renkli çizgili ve kareli kâğıda siyah, mavi ve 

mor mürekkeple yazılmı . İstinsah tarihi ve 

derleyeni bilinmemektedir. Ancak birbirin-

den çok farklı kâğıtlar ve yazı sitilleri cöngün 

çok uzun bir süreçte ve pek çok elde yazıla-

rak toplandığını göstermektedir. Sonradan 

eklendiği belli olan yeni sayfaların sonun-

da cönkteki iirlerin fi hristi bulunmaktadır. 

Cönkteki airlerin ekseriyeti Alevî-Bekta î 

ve Hurûfî inancına mensuptur. 

Cönk muhtevası: Abdâl Mûsâ, Ali İzzet 

(2), A kî, Attâr, Azbî (2), Behâî, Bosnevî (3), 

Ca’fer, Ceyhunî, Çoban Baba, Dertli, Dervî  

Ali (2), Dervî  Kemter, Dervî  Rûhullah, 

Dervî  Süleyman, Dilsûz, Ecrî Baba, Er-

ed, E ref, E ref Pa a (2), E refoğlu Rumî 

(2), Fezim (?) (5), Fuzûlî (17), Gafûrî, Gaybî 

(7), Geda Muslu, Gedayî, Genc Abdâl, Gül-

süm, Hâfız (2), Hakîrî, Hâlî, Harâbî (2), Ha-

san Dede (2), Hasırcıoğlu, Ha im, Haydar, 

Hilmî (10), Himmetî (7), Hüseyin, Hüsnî 

(2), Hüznî, Iydî (3), İbrahim (2), İlhâmî (13), 

Kanberî (2), Kara Vaiz, Karaca Ahmet, Kay-

gusuz Abdâl (4), Kazak Abdâl, Kâzım (3), 

Kul Himmet (4), Kul Kanber, Lâmi’, Maz-

har (2), Mebnî, Melâlî, Mir’âtî (3), Muhibbî, 

Muhyiddin, Münif Pa a, Nebâtî, Nef’î (4), 

Nesîmî (19), Nigâhî, Niyâzî Mısrî (3), Pîr 

Gâib Abdâl, Pîr Sultân Abdâl (10), Pür-

gam, Râgıb Pa a, Rızâ (3), Rızâ Pa a, Rif’at 

(2), Sâdık (2), Sâkî, Sebâtî, Selamî, Sersem, 

Serverî, Seyfî, Seyfullah, Sırrî, Sultan Selim, 

Sûzî, ah Cân Baba, ah Hatâyî (10), ahî 

Baba, âkir, ehîdî, em’î, ems-i Tebrîzî, 

evkî, eyh Nazîf-i Mevlevî, inasî Efendi, 

îrî (2), ükrî (2), Teslîm Abdâl, Turâbî (23), 

Vâsıf, Vehbî (2 ), Vîrân Abdâl (6), Vîrânî (4), 

Visâlî, Yesârî Baba, Yûnus Emre (3), Yümnî, 

Zikrî (3), Ziyâ Pa a. 

Cönkte ayrıca; “Der Beyân-ı Neseb-i 

Pir-i Tarikat Hünkâr Hacı Bekta  Velî”, “Der 

Beyân-ı Silsile-i Tarikat-ı Aliyye-i Bekta î”, 

“Der Medh-i ah Dehmân”, “Dua-i İmam 

Hüseyin”, “Es-Seyyid Fazl-ı Yezdân Haz-

retlerinin Haseb u Nesebleri”, “Meclise 

Girdikte”, “ ecer-i Tayyibe İmam İsnâ A er 

Hünkar Hacı Bekta  Velî”, “Tarih-i Turâbî 

el-Hacı Ali Dede” ba lıklarından olu an 
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mensur bölümler bulunmaktadır. Muhtelif 

sayfalarda büyük ihtimalle cönk sahibinin 

çocukları veya torunları olan Bekta , Münîr, 

Nadire ve Mehmed Nadir’in doğum, eğitim 

ve askerlikleri konularında bazı tarihler de 

bulunmaktadır.

Bu makaledeki iirlerden 6’sı bu cönkte 

yer almaktadır.

5) Yz. Nu. 172, Cönk 33

210x110 mm, iç ölçüler muhtelif. 15 yap-

rak, muhtelif satırlı, ciltsiz. Nesih yazı ile sarı 

abadi kâğıda siyah ve kırmızı mürekkeple 

karı ık olarak yazılmı . Yer yer mürekkep 

üzerinde sim kullanılmı . Müstensih: Es-

Seyyid Muhammed Hüssam. İstinsah tarihi 

belli değil. iirlerin çoğu Alevi-Bekta î air-

lere aittir.

Cönk muhtevası: Ahmed (6), Alî, Â ık 

Ömer, Bâkî (2), Bedrî, Fakîrî, Fazlî, Fehmî, 

Fuzûlî (3), Hâletî (2), Hatâyî, Hayâlî (4), 

Hayretî, Hüdâyî (12), İlâhî, Makâlî, Mecnûn, 

Mezâdî, Molla Garîbî, Muhammed (2), Mu-

hibbi, Nakî, Nesîmî (5), Niyâzî, Ömer (2), 

Rûhî (3), Seher Abdâl, Seyyid, em’î, emsî 

(2), erîf, Tab’î (?), Ulvî (2), Usulî, Yahyâ, 

Zahîrî. 

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu cönkte 

yer almaktadır.

6) Yz. Nu. 173, Cönk 34

210x110mm, iç ölçüler muhtelif. 15 yap-

rak, muhtelif satırlı, ciltsiz. Nesih yazı ile sarı 

abadi kâğıda kırmızı ve siyah mürekkeple 

yazılmı . Müstensih (derleyen) ve istinsah 

tarihi belli değil. 

Cönk muhtevası: Âhû, Â ık Ömer, A ki, 

Dervî  Alî, E ref, Hakkı, Haydar, Hüsâmî, 

Kenzî, Kul Himmet, Mâhir (2), Muhammed, 

Muhyiddin, Nesîmî, Ömer (2), Pîr Sultân 

Abdâl (2), Rızâyî (5), Seyfî, ah Hatâyî (3), 

evkî (Farsça), Tanbûrî, Yûnus (2). Ayrıca 

mahlassız arkılar, müfredler, ilâhî, nefes ve 

türkî ba lıklı iirler, ko malar bulunmakta-

dır. 

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu cönkte 

yer almaktadır.

B) iir Mecmuaları 

1) Yz. Nu. 65 Mec. 4

140x100 mm, iç ölçüler muhtelif. 105 va-

rak (211 sayfa), muhtelif satırlı. Koyu kahve-

rengi, sırt kısmı zarar görmü  me in ciltte, 

nesih hatla krem rengi, kalın abadi kâğıda 

siyah mürekkeple yazılmı tır. Sonradan 

mavi tükenmez kalemle sayfa numaraları 

verilmi  olan cöngün istinsah tarihi ve mü-

ellifi  belli değil. Mecmûanın son kısmında 

farklı bir hatla “Dîvân-ı Hatâyî Budur ki Zikr 

Olunur” ba lığı altında Hatâyî Dîvânı’ndan 

bir bölüm (191-211 arası) bulunmaktadır. 

Mecmûadaki iirlerin birçoğu ba lık yazıl-

madan birbiri ardına dizilmi  durumdadır. 

Nüshanın, mecmuada çok sayıda iiri bulu-

nan Dervî  Ahmed tarafından tertip edilmi  

olması muhtemeldir. Mecmuanın tamamı 

Alevî-Bekta î inancıyla ilgili iirlerden olu -

maktadır.

Mecmûa Muhtevası: Ahmed (2), Dervî  

(Devrî ) Ahmed (77), Dervî  ‘Alem (8), 

Dervî  Siyâh [Sipâh (?)], Hasan (2), Hatâyî 
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(14), Kul Hasan, Kul Himmet (8), Kul 

İbrâhim (2), Öksüz, Pîr Sultân Abdâl (3).

Ayrıca mahlassız nefesler ve dörtlük-

ler, ba lıksız dualar, bir “Salavat-nâme”, 

“Dergâh Duası” ve “İsm-i Âzâm Duası” bu-

lunmaktadır.

Bu makaledeki iirlerden 2’si bu mec-

muada yer almaktadır.

2) Yz. Nu. 73, Mec. 12

197x124 mm, iç ölçüler muhtelif, 85 yap-

rak. Sırtı kahverengi ebru kaplı kahverengi 

me in ciltte, muhtelif satırlı, talik kırması 

rik’a hatla çok ince, kirli mavi renkli kâğıda 

yazılmı tır. Mecmûanın müstensihi “Kızta ı 

civârında Sofîler Mahallesi’nde sâkin Sirozî 

Ali Vasfî Efendi bin Mehmed Bahâeddîn 

Azîzî”, istinsah tarihi 13 evval 1257’dir. 

Mecmûa muhtevası: Abdülhalîm, Ah-

med Zemçî (?), Â ık Kemter, Bâkî, Fuzûlî 

(6), Gaybî Baba, Hâ imî (Sultânülârifîn Sey-

yid Ha îmî Osmân Efendi) (6), Hatâyî (3), 

Hayretî, Kul emsî, Mevlânâ (2), Nesîmî 

(56), Seher Abdâl, Zekâî, Ziyâî. Ayrıca mec-

muada, “Matla’-ı Nazîr”, “Meydânda Olan 

On İki Post”, “Min Kelâmi Hazret-i âh”, 

“Vâkı’a-i Dervî  Muhammed” ba lıklı men-

sur metinler ile Hacı Bekta  Velî’nin nese-

binden bahseden bir bölüm bulunmaktadır. 

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu mecmu-

ada yer almaktadır.

3) Yz. Nu. 77, Mec. 16

180x120 mm, iç ölçüler muhtelif. 88 yap-

rak. Açık kahverengi me in ciltte muhtelif 

satırlı, biri beyaz âbadî, öteki krem renkli 

aharlı olmak üzere iki tür kâğıda, siyah mü-

rekkeple rik’a ve ta’lik olmak üzere iki tür 

hatla yazılmı tır. İstinsah tarihi belli değil-

dir. Ancak nüshadaki muhtelif tarihler hicrî 

1200’lerin ortalarında (1830’lar) derlendiği-

ni göstermektedir. İlk sayfadaki “Hâdimu’l-

fukarâ bende-i eyh Hazret-i Gâlib Efendi 

-kuddise sırrıhu’l-azîz- Mehmed âkir-i 

âciz [ü] kemter” ifadesinden bu ahsın 

mecmûanın sahibi ve müstensihi olduğu 

anla ılmaktadır. 

Mecmûa muhtevası: Ahmed, Ahmed-i 

Sârbân, Âlî (2), Ârîfî, Ar î, Â ık, Â ık Yûnus 

(6), Atâ (72b), Bîçâre, Ca’ferî (9), Câhidî, 

Cezbî, Cinânî, Dervî  (?), Dervî  Ahmed, 

Dervî  Alî, Dervî  Ömer (2), Dervî  Sa’îd, 

Dervî  Yûnus (5), E refoğlu Rûmî (13), 

Fâtıma Zehrâ Hanım, Fâzıl (Mîr), Fehîm, 

Fevzî, Feyzî, Gafûrî (4), Gül enî, Hâcı 

Bayrâm-ı Velî, Hakîrî, Hakkı (4), Hâkî, 

Halîlî, Halîlî-yi Bağdâdî, Hatâyî (5), Hâtim 

Efendi, Hayâlî (2), Hüdâyî-yi Üsküdarî, Hü-

seyin, İbrahim (6), İshâk, Kabûlî, Kaygusuz 

(2), Kul Himmet (2), Kul Siyâhî, Mahvî, Mısrî 

(10), Mîr Nigârî, Miskîn Yûnus, Muhammed 

(2), Nâ’ilî, Nak î (2), Nasûhî-yi Üsküdarî (2), 

Nesîmî (12), Nigârî, Niyâzî (32), Nizâmîoğlu, 

Nûrî (5), Pîr Sultân Abdâl (3), Rahmî (5b), 

Rûhî (6), Rûhî-yi Bağdâdî, Sa’deddîn, Sabrî, 

Sâkî, Selâmî (2), Seyyid Nizâmîoğlu, Sezâyî 

(6), Sıdkî, Su’ûdî, Sûfî (2), emsî (6), ems-i 

Tebrîzî (4), Teslîm Abdâl, Usûlî, Ümmî 

Sinân, Selâmî Efendi (Üsküdarî), Vecdî, 

Yazıcıoğlu, Yûnus (17), Yûnus Emre (2), 

Yûnus-ı Mısrî (?), Zekî (Fâzıl’ın gazelini tah-
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mis), Zifi l, Ziyâ. Ayrıca atasözleri muhtevalı 

mahlassız bir ko ma, beyitler, mahlassız ga-

zel ve kıt’alar, muhtelif berat suretleri, müf-

redler, nevruz günü içilecek erbetin içine 

atılacak dua, “Tarîk-i aliye-i Celvetiyyenin 

bey’ati beyânındadır” ba lığı altında eyh 

Mustafâ Efendi’ye kadar (öl. H. 1182) gelen 

bir Celvetî eceresi ve Bah î Ali Baba’nın ve-

fatına bir tarih bulunmaktadır.

Bu makaledeki iirlerden 4’ü bu mec-

muada yer almaktadır.

4) Yz. Nu. 83, Mec. 27

190x130 mm, iç ölçüler muhtelif, 54 yap-

rak, muhtelif satırlı. Sırtı tamir görmü  siyah 

çiçek emseli, mıklepli me in ciltte, bozuk 

bir nesihle siyah mürekkeple beyaz abadî 

kâğıda yazılmı . İstinsah tarihi ve müstensi-

hi belli değil. Ancak yazı ve kâğıt farklılıkla-

rına nazaran mecmûanın farklı zamanlarda, 

farklı ki ilerce derlendiği söylenebilir. 

Mecmûa muhtevası: Vîrân Abdâl (2), 

Muhyî, Hatâyî (8), Kul Â ık em’î (4), [Kul 

em’î, em’î Baba (2)], Dervî  ‘Alî, Sâfî (mer-

siye), İbrâhîm Hakkı (Erzurumlu), emsî 

(2), emseddîn (2), Ar î [Efendi, Baba] (7), 

Âlî Baba, Nesîmî (3), Niyâzî-i Mısrî, Bâkî 

(2), Vahdetî Baba, Fethî, Fıtnat Hanım (2), 

Azmî Baba, Gâlib Efendi (Ne ’et Efendi’yi 

tahmis), Kalender Abdâl (2), Muhammed, 

Velî, Â ık Ömer, Gül en Halîl. Mecmûanın 

devamında birtakım dualar, harf ve sayılar-

la dolu cedveller, cifr, sihirler, cin çağırma 

usulüne dair bilgiler vs. bulunmaktadır. 1b-

9a arasında Arapça mensur ve manzum par-

çalar (İbni Sina’nın Kaside-i Varkâiyye’si, 

Kasîde-i Tantarâniyye vb.) vardır.

Bu makaledeki iirlerden 4’ü bu mec-

muada yer almaktadır.

5) Yz. Nu. 92/7, Mec. 42

155x95 mm, 120x60 mm ölçülerinde, 19 

yaprak (111b-130a). Sırtı siyah, Rumi be-

zemeli koyu lacivert me in ciltte, 13 satırlı, 

mavi, çok ince, harf (C) fl igranlı kâğıda rik’a 

kırmasıyla yazılmı tır. İstinsah tarihi ve 

müstensihi belli değil. 2a’da “Merhûm Ganî 

Baba’nın hayrât ve vakfıdır.” kaydı var. 

Eser, bir risaleler mecmûasının 111b-116a 

varakları arasında yer almaktadır. 

Mecmûa muhtevası: Dervî  Âlim, Fuzûlî 

(2), Hatâyî (3), Hilmî, İsmâil Baba, Kanberî 

Baba, Kazak Abdâl, Nutk-ı Hâcı Bekta -ı 

Velî, Nesîmî, Teslîm Abdâl, Vahdetî, Pîr 

Sultân (2).

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu mecmu-

ada yer almaktadır.

6) Yz. Nu. 209, Mec. 62

205x135 mm, iç ölçüler muhtelif, 121 

yaprak, vi ne çürüğü sahtiyan, emseli, 

yaldız bordürlü cilt içinde, çizgi fl igranlı, 

krem renkli, âharlı kâğıda rik’a ve divanî 

hattı ile yazılmı . Mecmûadaki bilgilerden 

mecmûanın içinde kendisinin de iirleri bu-

lunan Nâdî mahlaslı bir air tarafından der-

lendiği anla ılmaktadır. İstinsah tarihi ise 

belli değildir. Pek çok sayfası bo  olan mec-

muada Bektâ î iirleri ağırlıktadır. 
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Mecmua muhtevası: Atâ Efendi 

(Rû enî’nin kasidesini tahmis), Beyânî (2), 

Cevâbî, Dervî  Yûnus, Didâr, Enver, Fâik 

(2), Fuzûlî, Hâ im, Hatâyî, Hüdâyî, İzzet, 

İzzet Molla, Kânî Efendi (3: Biri Ru enî’nin 

kasidesini tahmis), Kethüdâ-zâde Muham-

med Arif Efendi, Leylâ Hanım (14b: Vâsıf’a 

nazire), Nâdî (3), Ne ’et Efendi (2), Niyâzî 

(2), Nurî Ahadî, Pa a-zâde Said Beg, Râsih, 

Resmî, Rızâ, Sâfî, Safvet (3), Sâkıb (Fâzıl’ın 

gazelini tahmis), Seydî, Seyyâhî, Seyyîd, 

Seyyîd Beg, Seyyid Nesîmî, Sezâyî, Sinân-ı 

Ümmi, âkir Beg, ânî, em’î, Vâsıf (10), Ya-

zıcıoğlu Mehmed, Zecrî, Zekâî, Zekî (Fâzıl’ın 

gazelini tahmis).

Bu makaledeki iirlerden 1’i bu mecmu-

ada yer almaktadır.

METİN

A) Aruz Ölçüsüyle Yazılan iirler 

MURABBAè

127

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . –

1  èÁşıú u ãÀdıúlaruñ çeşminde cÀnsın yÀ èAlì 

 Gevher-i deryÀ-yı èışú baórinde kÀnsın yÀ èAlì

 Küntü kenzüñ28 mÀhına mihr-ÀsmÀnsın yÀ èAlì

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

2 Óaú teèÀlÀ óaúú-ı õatında buyurdı hel etÀ29

 Geldi senden ol Óasan birle Óüseyn nÿr-ı ÒudÀ 

 Neslüñe yavuz ãananlar çekerler yarın cezÀ30 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

3 ŞÀh Zeyna’lèÀbidìn müéminlerüñ sulùÀnıdur 

 Hem Muóammed BÀkır ol nÿr-ı ÒudÀ’nuñ cÀnıdur 

 İsmini õìkr eylemek èÀşıúlaruñ ìmÀnıdur 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

27 Mec. 62, 10a. Şiirde “Der Medó-i İmÀm èAlì kerremallÀhu vechehÿ” başlığı vardır.

28 Küntü kenz: “Ben (gizli) bir hazine idim.” Tasavvuf çevrelerinde çok yaygın olan ve hadis-i kudsi kabul edilerek büyük 
ilgiyle sık sık söylenen bu söz hadis bilginlerince uydurma hadislerdendir.

29 Hel etÀ: “Hakikatte geldi.” İnsan suresi 1. âyet.

30 Mısranın vezni kusurlu.
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4 Caèfer-i äÀdıú kim ol sırr-ı nübüvvetdür bugün 

 èİlm-i şerèì maèrifet içre nübüvvetdür bugün

 Pes óaúìúat úuluñ olmaú cÀna minnetdür bugün 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

5 Mÿsì-i KÀôım ki gelmişdür riyÀøet31 şÀhıdur

 ŞÀh èAlì MÿsÀ RıøÀ èÀriflerüñ hem mÀhıdur 

 Pes temennÀ olınan şÀhuñ èÀlì dergÀhıdur 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

6 Çün vilÀyet baórinüñ àavvÀãı olmışdur Taúì 

 èİlm-i esmÀdan müsemmÀ gösterür sırr-ı Naúì 

 ÒÀricì’ye Õu’l-feúÀr’uñ bildürür dÀéim Óaú’ı 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

7 ŞÀh Óasanü’l-èaskerì oldı cihÀnda pìşvÀ 

 Hem Muóammed Mehdì-i ãÀhib-zamÀn nÿr-ı ÒudÀ32

 Ol Muóammed óurmeti-çün úıl meded yÀ MurtaøÀ 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

8 äad hezÀrÀn laènet olsun ol Yezìd’üñ cÀnına 

 Hem aña tÀbiè olan müşriklerüñ erkÀnına 

 Úalmaya ôulmetde her kim yapışa dÀmÀnına 

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

9 Laómike laómì33 senüñ óaúúuñda gelmişdür i şÀh 

 Durmayup devrÀn ider şevúuñla dÀéim mihr ü mÀh 

 ÁsitÀnuña34 ÒAÙÁYÌ bir úuluñdur püşt ü penÀh

 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn pìşvÀsın yÀ èAlì

31 riyÀøet: metinde “riyÀøed”.

32 nÿr-ı ÒudÀ: metinde “ol nÿr-ı ÒudÀ”.

33 Laómike laómì: “Etin etimdir.” Hz. Muhammed’in Hz. Ali hakkında söylediğine inanılan söz.

34 ÁsitÀnuña: metinde “ÁsitÀnına”.
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GAZELLER

135

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . -

1 Òaùù u òÀlüñ àÀret-i dìn itmege leşker yiter

 Başúa sancaú çekme ki kÀküllerüñ ser-ver yiter

2 BÀàa varmaúdan àaraø seyr-i gül ü gülzÀr ise

 TÀze dÀàı sìnemüñ baña gül-i aómer yiter

3 Áh-ı èÀşıú bir yalıñ şemşìr durur gÿyiyÀ

 Kim şirÀr-ı nÀr-ı èışú aña dilÀ cevher yiter

4 Gözlerüñ her dem nedendür göñlümi meftÿn ider

 Òaùù u òÀlüñ çün úamer devrinde şÿr u şer yiter 

5  Nuúre-i mÀhı ùutup úÀl itmege zergÀr-ı çerò 

 İki gözüm her gice encüm aña aòker yiter 

6 Dÿstum yüz virme düşmen saña lalalanmasun

 PÀdşehsin bu ÒAÙÁYÌ ùapuña çÀker yiter

236

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . - 

1  Cehdimüz diúúatimüz gevher-i kÀn üstinedür 

 Sözümüz ãoóbetimüz bir lÀ-mekÀn üstinedür

2 Dìnüñe noúãÀn gelür itme òilÀfı èahdüñe37

 Bunca kim úavl ü úarÀr ikrÀr ìmÀn üstinedür

35 Köksal, 2001: 1/978. Bu şiir Mecma’u’n-nezâ’ir’de Hatâyî’ye, Pervâne Bey Mecmuası’nda (123a) Hitâbî’ye ait gö-
rünmektedir. Fakat yukarıda görüldüğü üzere Pervâne Bey’in Hitâbî’ye ait olarak gösterdiği şiirlerin hemen tamamının 
Mecma’u’n-nezâ’ir’in yanı sıra Hatâyî Dîvânı’nda da bulunduğuna nazaran bu şiirin de Şah İsmail Hatâyî’ye ait olması 
ihtimali çok yüksektir.

36 Buyruk, s. 61. Bu şiir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 226/2’de 91a sayfasında 
da bulunmaktadır (Bu nüsha, bundan sonra OE rumuzuyla gösterilecektir.)

37 òilÀfı èahdüñe: òilÀf èahdüñe sen, OE.
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3 Òiõmete bil baàlayup yaramaú içün yÀre men38 

 Her ne kim dost buyurur39 òiõmeti cÀn üstinedür 

4 Her kimüñ úalbine baãduú ol vilÀyet mührini 

 Merd olan ãarrÀf bilür sikke sinÀn40 üstinedür

5 Ey ÒAÙÁYÌ her bir işüñ sÀèati var àam yime 

 Óaúú41 bÀùıldan aàalmaz42 yaòşı yamÀn üstinedür

343

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . -

1 Şol perì-peyker melek çeşmiyle cÀnumdur benüm

 Gitmesün göñlümden ol rÿó-ı revÀnumdur benüm 

2 äordum aàzuñ àonçe mi yÀ dür midür yÀ [òod] dehÀn 

 Bu sözüm yoòsa òayÀlüm yÀ gümÀnumdur benüm 

3 Serve beñzetdüñ boyını ey raúìb-i kem-naôar 

 Nice dirsin serv anı èömr-i civÀnumdur benüm 

4 Zülfini misk-i Òoten didüm didi ki söyleme 

 Misk daòı bir türÀb-ı ÀstÀnumdur benüm 

5 Didiler kim ey ÒAÙÁYÌ nice sevdüñ yÀrı sen 

 Didi yoòdur iòtiyÀrum dil-sitÀnumdur benüm 

  

38 men: baú, Buyruk.

39 Her ne kim dost buyurur: Dost buyursun, Buyruk.

40 sikke sinÀn: sedd-i istÀn, OE. OE’de bu ibare derkenarda “sikke-i sinÀn” olarak düzeltilmişse de bu şekilde de vezin 
bozulmaktadır.

41 Óaúú: Óaúúı, OE.

42 aàalmaz: OE’de metin içinde “eylemez” yazan kelime derkenarda “aàalmaz” olarak tashih edilmiştir. Ancak aàalmaz 
kelimesi vezni bozmaktadır. “Óaúú bÀùıldan aàar…” olması mümkündür.

43 Köksal, 2001: 2/1825.
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444

Vezin: . - - - / . - - - / . - - - / . - - - /

1 Muóibb-i çÀker-i Óayder vilÀyet diñle Óayder’den45 

 Şeh-i MerdÀn Şìr-i YezdÀn mükerrerdir meger zerden 

2 èAlì oldur ki peyàamber idür èilmüñ úapusıdur 

 İşitdük pìş gelenlerden òaber alduú àanìlerden 

3 èAlì oldur beşiginde aña bir ejdehÀ geldi 

 Dutup anı dumanından iki yırtdı ser-À-serden 

4 èAlì oldur ki SelmÀn’a èaceb bir deste-i nergis 

 Hem ol dem tÀze Kevåer’di ki üç yüz dirdügi yerden 

5 èAlì oldur ki úurtardı [o] faølı küfr-i kÀferden 

 Anuñ borcın edÀ úıldı girü şeb-per ü şeş-perden

6 èAlì oldur ki üç yüz biñ adım yol varuban geldi 

 Yarım günden gün aşmışdı güni úırdı eãabberdan (?)

7 èAlì oldur ki bir sÀéil temennÀ úıldı bir etmek 

 Hem ol demde revÀn geçdi úaùÀr-ı mÀl u Úanber’den 

8 èAlì oldur ki Cümcümèa FurÀt’uñ yolını ãordı 

 Yiyidi arúadan geldi ki Cümcüm[è] ibni Mermer’den

9 èAlì oldur ki Nuãayr’ı çalup úıldı iki pÀre 

 Yine úıldı mübÀlaàa didi óaúsın Şeh-i MerdÀn 

10 èAlì oldur ki úudretden aña üç nesne sır geldi 

 Birin bindi birin aldı birin dìn açdı kÀferden

44 Cönk 10, 36a.

45 Óayder kelimeleri metinde Òayder imlâsıyla yazılmış.
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11 èAlì oldur ki vaãfını yazupdur ÚÀdir ü ÓayyÀ

 Yedi yerde yedi gökde oúur dìvÀn u defterden

12 èAliyyullÀh veliyyullÀh esedullÀh èibÀdullÀh 

 Gelüpdür on yedi Àyet aña AllÀhu ekberden 

13 èAlì üstÀd olmışdur ki şÀgird oldı CebrÀéìl 

 Elestü èahdin[i] ögretdi oúıtdı münevverden

14 èAlì şÀh-ı vilÀyetdür aña inkÀr iden merdÿd 

 Úoyuñ taúlìd ile olsun geçüñ ol dìn-i ebterden 

15 ÒAÙÁYÌ olmaàıl àam-gìn oúuàıl medóini şÀhuñ 

 Úaradur münkirüñ göñli yüregi seng ü mermerden 

546

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . -

1 LÀ fetÀ illÀ èAlì oldur47 erenler ser-veri 

 LÀ seyfe_illÀ Õu’l-feúÀr bilinde tìà-i Óayderì48

2 Evvel ü Àòir èAlì’dür49 ôÀhir ü bÀùın èAlì 

 Óükm idüp ãaldı ayaàa50 ŞÀm’ı Rÿm’ı yer yeri51

3 CebrÀéìl’i tercümÀn çekdi o şÀh-ı enbiyÀ52 

 CebrÀéìl andan53 getürdi anda sìb-i aómerì 

46 Cönk 25, 64a, Buyruk, s. 57.

47 oldur: sensin Cönk. 25.

48 Mısranın vezni kusurlu.

49 Evvel ü Àòir èAlì’dür Evvel èAlì Àòir èAlì, Cönk 25.

50 Óükm idüp ãaldı ayaàa: Òışm-ıla ayaàa ãaldı, Cönk 25.

51 yer yeri: serserì Cönk 25.

52 o şÀh-ı enbiyÀ: o şÀh-ı úadìm, Buyruk.

53 andan: geldi, Buyruk.
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4 Ol sebeb54 çÀr-yÀr úıldı birini geldi55 óabìb 

 Üçi vardı óaørete çaàırdı AllÀh ekberi

5 Biri Düldül biri FÀùma oldı ol çÀr-pÀrenüñ 

 Biri oldı Õu’l-feúÀr biri èAlì’nüñ Úanber’i 

6 Her birin bir õÀt[a] úıldı ol úadìm-i lem-yezel 

 Úudretinden geldi şÀha òiõmet eyler her biri56

7 Baú baúışuñ al alışuñ didi şÀh-ı evliyÀ57

 TÀ 58 yaúìn baú kim göresin baúma59 zinhÀr serserì 

8 Ey göñül sen şÀhı sevdüñ úoyma elden dÀmenin 

 Seveni seven iledür tÀ ki rÿz-ı maóşerì 

9 ÁsitÀnında o şÀhuñ çÀkeri60 çoúdur velì 

 Bu ÒAÙÁYÌ cümlesinüñ kemteridür kemteri

661

Vezin: - . - - / - . - - / - . - - / - . -

1 YÀ resÿl-i seyyid-i kevneyn èÀlem mefòarı

 Maúãad-ı maúãÿd-ı èÀlemsin nebìler ser-veri 

2 ŞÀnuña levlÀke levlÀk62 dindi ey òayru’l-beşer 

 Sÿre-i ÙÀhÀ vü YÀsin’sin ÒudÀ’nuñ reh-beri

3 ŞÀh-ı MerdÀn Şìr-i YezdÀn ibni èammÿ MuãùafÀ 

 ëarb u óarb ile ol aldı küfr elinden Òayber’i 

54 sebeb: sebebden, Cönk 25.

55 geldi: aldı, Cönk 25.

56 Bu beyit Cönk 25’te yok.

57 evliyÀ: enbiyÀ, Cönk 25.

58 TÀ: Sen:, Cönk 25.

59 baúma: olma, Cönk 25.

60 ÁsitÀnında o şÀhuñ çÀkeri: ŞÀh- merdÀn èAlì’nüñ úuları, Buyruk.

61 Mec. 4, s. 208.

62 levlÀke levlÀk: Tamamı “Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım.” mânâsındaki hadis-i kudsîden kısmî iktibas.
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4 Õu’l-feúÀr-ı FÀùıma bir nÿrdan inşÀ idi 

 Úudretinden ôÀhir itdi vÀlidiyle Úamber’i 

5 Ben àulÀm-ı şeh-süvÀrÀn-ı (..…)em 

 Bende-i òulú-ı óasen olmaú degüldür serserì 

6 Óaúú’ı reh-ber idinüp şevú ile elden úomışuz 

 ŞÀh Óüseyn-i KerbelÀ’nuñ yolına cÀn u seri 

7 ŞÀh Zeyne’l-èÀbidìn’e úul olaldan tÀ ebed 

 Olmışam cümle òavÀric gözlerinüñ òanceri 

8 İzi tozı gözüme heykel cilÀdur BÀúır’uñ 

 Úanda èÀrifler var ise naúd iderler cevheri 

9 Caèfer-i äÀdıú kim oldur pìşvÀmuz lem-yezel 

 Cümle ìmÀn ehlinüñ göñlinde oldur reh-beri 

10 Mÿsì-yi KÀôım ki oldur reh-nümÀsı èÀlemüñ 

 (…)63 ger hümÀ geçse deger bÀl ü peri 

11 (…)64 müttaúìdür úıble-i ehl-i ãafÀ 

 ŞÀh èAlì MÿsÀ RıøÀ baór-i vilÀyet maôharı 

12 Kim ki Taúì’nüñ yolına cÀn ile baş oynadur

 Rÿz-ı maóşer ŞÀh elinden içdi Àb-ı Kevåer’i

13 Bende-i şÀh-ı Naúì’yem çekmezem èÀlem àamın 

 CÀn [u] dilden olmışam cümle_imÀmuñ çÀkeri 

14 Heft boyunca65 oúuram medó ü åenÀlar tÀ ebed 

 Bende-i münúÀd olup ãıêk-ıla oldum èAskerì 

63 Nüshanın üst kısmına gelen bu bölüm kopuk olduğu için okunamadı.

64 Nüshanın üst kısmına gelen bu bölüm kopuk olduğu için okunamadı.

65 “Boyunca” kelimesi “bu nice” şeklinde de okunabilir şekildedir. Her ikisine de anlam veremedik.
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15 YÀ Muóammed mehdì-i ãÀóib-zamÀn eyle ôÿhÿr 

 TÀ ki maàrib cÀnibinden ùoàa şems-i òÀverì 

16 ÇÀr-deh maèãÿm-ı heftÀdìne yÀr olan bu gün 

 Laènet ile yÀd ider Şimr66 ile MervÀn òarı 

17 Ey ÒAÙÁYÌ ùut omuzuñ dergeh-i ŞÀh’a yaúın 

 Vaút olupdur ki göresin mÀh-ı bedr-i enveri 

767

Vezin: - . - - - / - . - - -

1 İsteyen yÀrın òÀk ider varın

 Bulsa dildÀrın ãaúlar esrÀrın

2 Baúmayan cÀna irdi cÀnÀna 

 Girdi meydÀna terk idüp èÀrın 

3 YÀr elin ùutdı birlige yetdi 

 Dost ile itdi gizli bÀzÀrın 

4 èÁrif ol ey dil ola gör kÀmil 

 Ben diyen àÀfil utanur yarın 

5 èAşú-ıla ùolan arayup bulan

 Nefsini bilen bildi áaffÀrın68

6 NÀşi diñleme dostdan iñleme

 Gülen añlama bülbülün zÀrın

7 Gel ÒAÙÁYÌ’den al sebaú erken69 

 Óaúú’ı isteyen úosun inkÀrı

66 Kelime metinde “şìr” gibi yazılmıştır.
67 Buyruk, s. 66. OE, 85aa.

68 Buyruk’ta bulunmayan 5 ve 6. bendler OE nüshasında derkenarda yer almaktadır.

69 OE nüshasında ÒaùÀyì mahlasının yanına sonradan düşülen “sahh” kaydıyla derkanarda “HüdÀyìden” ibaresi yazılmış-
tır. Bu şiir gerçektende Azîz Mahmûd Hüdâyî Dîvânı’nda yer almaktadır. Bkz. Tezeren, 1985: 108.
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B) Hece Ölçüsüyle Yazılan iirler 

a) HATÂYÎ mahlaslı iirler (11 iir)

170

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Dervìşligüñ on bÀbı vardur müémin 

 èÁrif iseñ gel diñle evvelinden 

 Evvel budur LÀ ilÀhe illallÀh 

 Kelime-i tevhìd oúı dilinden 

2 İkinci budur èadÀvet etmeye 

 Óırãa_uyup şeyùÀna göñül úatmaya 

 Müémin iseñ göñlüñde küs ùutmaya 

 Geçirigör yatlu fikri göñülden 

3  Üçünci bu dur[u]r nuùúı óaúú ola

 Siline úalb Àyìnesi pÀk ola 

 Úudretinden cÀn úulaàı øakk ola 

 Óaúìúat gevheri ãıza óÀlinden 

4 Dördüncüsi bu dur[ur] serdÀr ola 

 Gire dost baàçasına gülzÀr ola 

 Aãıla Manãÿr gibi ber-dÀr ola 

 Bir kez ölen ayruú olmaz ölümden 

5  Beşinci budur ki biñ bir otura 

 Özinüñ uàrusın ele getüre 

 ResÿlullÀó’uñ úavlini yetüre 

 Geçmiş ola şerìèatüñ úÀlinden 

70 Buyruk, s. 46. Bu iir OE’de de vardır ancak ikisi 
arasında nüsha farkı denemeyecek kadar fazla fark-
lılık vardır.

6  Altıncı budur kim èöõür eyleye 

 èAzìz ola MevlÀ úabÿl eyleye

 Dürlü dürlü fesÀdı terk eyleye 

 Naãìb ola aña raómet balından 

7  Yedincisi budur mürebbìsine 

 Derd ile düşmiş ola hevÀsına 

 Úondura göñül úuşın yuvasına 

 Baórì olmış gevher olur gölinden 

8 Sekizinci budur úuşaú úuşana 

 TürÀb olup ine yere döşene 

 Erenler bu dervìşlige nişÀne 

 Emir budur böyle geldi elümden 

9 Ùoúuzuncı budur kim tÀc urına 

 Boyana úalbi [de] Óaúú’uñ nÿrına 

 İòlÀs ile gire cennet şÀrına 

 Óulle geye ol İdrìs’üñ elinden 

10 Onuncısı budur muãÀóib ola 

 Anuñ ile özge èameller úıla 

 Öyle [iken] óaúúına teslìm ola 

 Geçmiş ola ãırÀùından úılından 

11  Dervìşligüñ bir bÀbı daòi vardur 

 Özin mürebbìye yitüren erdür 

 ÒAÙÁYÌ óaúìúat bir gizli sırdur 

 Götürülsün perde óicÀb yolından
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271

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 DünyÀyı ãatdum òoş bezirgÀn oldum 

 Mıãır dirler ben bir şÀra uàradum 

 èÁlem-i èademden ôuhÿra geldüm

 Vücÿd dirler bir diyÀra uàradum 

2  Üstinde úurılmış bir yeşil ãayvan

 Dilerem ki anı eyleyem seyrÀn 

 Gördüm bir dervìş èaşú ile óayrÀn 

 ErkÀnda gezerken yÀra uàradum 

3  Biñ bir yaması var egninde şÀlı 

 Úırú başı var anuñ hem yedi eli 

 Üç gözi var aàzı bir daòi dili 

 Ùu[r]mayup Àh ider zÀra uàradum 

4 Dört úat bÀrÿsı var úudretden yapu 

 On iki burcı var on iki úapu 

 ÒÀdimler sulùÀna úılurlar ùapu 

 Dest-bÿs itdüm ÒünkÀr’a uàradum 

5 Yedi yüz yetmiş yedi òÀnesi var 

 İçinde mescid [ü] meyòÀnesi var 

 èAúıllı uãlu deli dìvÀnesi var 

 Hem-[ni]şìn oldum àam-òˇÀra uàradum

6 Dört yüz úırk dört çarşu binÀdur èayÀn 

 Üç yüz altmış ırmaúları var revÀn 

 KerremnÀ 72Àyetin úılurlar beyÀn 

 Sırrını bildüm esrÀra uàradum 

71 Buyruk, s. 77.

72 KerremnÀ: Tamamı “kerremnÀ benì Àdeme” olup, “Biz 
âdem oğullarınını üstün kıldık.” mealindeki Bakara Suresi 
30. âyetten iktibastır.

7 İki óÀkimi var bu şehrüñ ey cÀn 

 Birisi RaómÀnì ol biri şeyùÀn 

 Bir biriyle ùurmaz ceng ider her Àn 

 Bunları gördüm efkÀra uàradum 

8 Müéminler RaómÀn úatına dirilmiş 
 Münkir münÀfıú şeyùÀna virilmiş
 Kimisi boş gezer bendi úırılmış 
 äÿret uàrısı mekkÀra uàradum

9  ÒÁTÁYÌ’m getürmez yanına73 ôÀlimi 

 Varup èarø eyledüm ben de óÀlimi 

 Didi sen maôlÿmsuñ aldı elimi 

 BÀà-ı cennet [bir] gülzÀra uàradum

374

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Óaú nefese inkÀr eyleyen ùÀlib 

 İblìs’dür bu cemden sürülsün gitsün 

 Óaúú’uñ dìvÀnında yüzi úaradur 

 Esfeldür ol yerden sürünsün gitsün

2 Yoú ise úalbinde muóabbet sevi 

 Yoú mudur göñlinde AllÀh’uñ evi 

 Özinden òaberi olmayan devi 

 äalıver yabÀna yürüsün gitsün

3 Yalñız bir úafesde ãaúla bir úuşı 
 Kimüñle söyleşür olmasa eşi
 GünÀhın meydÀna virmeyen kişi 

 Yüzini egsün de ayrılsun gitsün

73 Vezin gereği “yanna” şeklinde okunmalıdır.

74 Buyruk, s. 78.
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4 CÀnını cellÀda teslìm itmeyen 

 Rehberüñ gitdigi yola gitmeyen 

 Mürşid iúrÀrını kÀmil itmeyen 

 Çürükdür yuları úırılsun gitsün

5 ÒÁTÁYÌ dost eline_irişdi elüm

 èAyÀn oldı Óaúú’a sır cümle óÀlüm 

 Biz olalum maôlÿm olanlar ôÀlim 

 èAlì dìvÀnından ãorulsun gitsün 

475

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Gerçek èÀşıú diye aña dirüm ben 

 Bi’l-külliye farú eyleye özini 

 RıøÀ loúması [kim] aña óelÀldür 

 Yürüyünce belli_itmeye izini 

2 Dost yolına aúup varı Àb gibi 

 Döşene yer yüzine türÀb gibi

 Gice gündüz merkez (?) döker òˇÀb gibi

 Baúdıàı yirden ayırmaya gözini76 

3 Erenlerdür èaşú küresin ùaşuran 

 Mürebbìler ùÀlibini bişüren 

 Varlıàını Óaúú’a teslìm düşüren 

 Evvel úabÿl itdirmişdür niyÀzını77

4 Erenler meydÀnında yidüm içdüm 

 Gerçek naôarında müşkiller seçdüm

 Şerìèat ùarìúat ùonını biçdüm 

 Maèrifetdür óaúìúat òazÀéini 

75 Buyruk, s. 79.

76 Mısranın vezni kusurlu. Ancak konuşma dilinde “Bakdığ 
yerden…” gibi söylendiği için bu bir vezin kusuru sayıl-
maz.

77 Mısranın vezni kusurlu.

5 Baórì oldur gele èummÀna ùala 

 Gerçek oldur andan bir gevher ala 

 Bir úardaş kim sefìl yurdında ola 

 Çoàa ãaymaú gerek anuñ azını 

6 ÒÁÙÁYÌ dir [ki] ÀmennÀ şÀd olmaz 

 Gizli sırlar şu èÀlemde yÀd olmaz 

 Sevini sevini giden78 yad olmaz 

 Òÿb ekmişler muóabbetüñ ùuzını 

579

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Men özümi saña yaúın eyledim 

 Luùfuñdan ne gelse eyvallÀh dedim

 İşiginde çoú günÀhlar eyledüm 

 Tevbe günÀhıma estaàfirullÀh 

2 Gökden raómet ister [ise] baàışlar 

 Úul günÀh işler[se] sulùÀn baàışlar 

 Óasan Óüseyin’in nuùúı óakkı-çün 

 Tevbe günÀhıma estaàfirullÀh

3 Òalìfeler òalìfesi pÀdişÀh 

 (..….) enüñ80 dìn ü devleti şÀh

 İşigiñde müstecÀbdır mihr ü mÀh 

 Tevbe günÀhıma estaàfirullÀh

4 Men özümi ùarìúate baàladım 

 ErkÀn buyurursa anı söyledim 

 İşiginde çok şükürler eyledim 

 Tevbe günÀhıma estaàfirullÀh

78 giden: metinde “giderseñ”.

79 Cönk 33, 10a.

80 Bu kelime okunamadı.
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5 ÒAÙÁYÌ’yem secde úıl[aram] cÀndan 

 ZìrÀ ki oldı baş başa cÀna cÀn

 DìvÀn-ı èAlì’dir cÀnlar bu dìvÀn

 Tevbe günÀhıma estaàfirullÀh

681

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Yaúdılar82 İbrÀhìm’i nÀra_atdılar 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

 èAbdu’r-RezzÀú şÀl geydi83 òınzìrı gördi84 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

2 Gör Óaú teèÀlÀ’nuñ óikmet işini 

 Varúa GülşÀh85 içün dökdi yaşını

 FerhÀd dost yolına virdi başını 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

3 Mihr ü VefÀ bunda gelüben gitdi 

 LeylÀ Mecnÿn göñlinde mekÀn ùutdı 

 İbrÀhìm İsmÀèìl’i úurbÀn itdi

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

4 Ádem ata uçmaàından sürildi 

 Sen günÀh işledüñ diyü yerildi86 

 Cercìs yetmiş kerre öldi dirildi

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

81 Cönk 15, 1b, Buyruk, s. 73, OE 91b.

82 Yaúdılar: Ol Yezìdler, Buyruk, OE.

83 èAbdu’r-RezzÀú şÀl geydi: èAbdu’r-rÀzıú şÀl geyüp, 
Cönk 15.

84 Mısranın vezni kusurlu.

85 GülşÀh: GülşÀn, OE.

86 buyruldı: ırıldı, Cönk 15.

5 Şems Tebrìz87 gezerken èaşúa ulaşdı 
 MollÀ Rÿmì kitÀbın88 suya saçdı 

 Gör Eyyÿb’a nice yıl úurdlar üşdi89

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

6 MÿsÀ nebì Àrzÿladı90 pìrini

 Óaú’dan àayrı kimse bilmez sırrını

 SulùÀn Edhem terk eyledi şehrini91

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

7 Muóammed yanardı Óaúú’uñ nÿrında 

 MÿsÀ kelÀm danışurdı92 Ùÿr’ında 

  Manãÿr ayrılmadı ene’l-Óaú’dan dÀrında93 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

8 Mihr ü VefÀ biri birinden azdı 

 Behlÿl bayúuşlayın vìrÀne gezdi 

 Seyyid Nesìmì’yi zÀhidler94 yüzdi 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

9 Bu işlerüñ cümlesini Óaú itdi 

 Yÿnus úırú gün balıú úarnında yatdı95 

 Ùabdıú baórì olup96 èummÀna batdı 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

87 Şems Tebrìz: Şems Tevrìz, Cönk 15.

88 kitÀbın: kitÀbı, Cönk, Buyruk.

89 Gör Eyyÿb’a nice yıl úurdlar üşdi: Eyyÿb nice yıllar 
úurtlara düşdi, Cönk; üşdi; düşdi, Buyruk..

90 Àrzÿladı: èarôÿladı, Cönk 15.

91 Şehrini: Belò şehrini, Buyruk.

92 kelÀm danışurdı: biñ bir kelÀm, Buyruk, OE.

93 Her üç nüshada da bu şekilde olan mısranın vezni ku-
surlu.

94 Nesìmì’yi zÀhidler yüzdi: Nesìmì’nüñ zÀhidler derisin 
yüzdi, Buyruk.

95 2 ve 3. mısralar OE’de takdim-tehirli.

96 baórì olup: selefiyle baór olup, Cönk 15.
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10 Gel ÒAÙÁYÌ bıraú èÀrı nÀmÿsı 

 Sìle virür seni97 èÀruñ gemüsi 

 Bunca gelen erenlerüñ98 hepüsi 

 İncinmedi Óaú’dan gelen cefÀya

799

Vezin: 11’li hece ölçüsü100

1 Diyeyüm faøl-ı Óaúú’ı diñle ey cÀn 

 Úulaú ùutar bu nuùúa ehl-i èirfÀn 

2 Úapudan tÀ dibe101 varınca úardaş 
 Gerek kim görine on iki erkÀn 

3 EyvallÀh úıl türÀba sür yüzüñi 

 Evvel erkÀn budur ey şÀh-ı cihÀn

4 İkinci işige eyle sücÿdı

 Üçünci ãaà ayaàın baãa102 insÀn 

5 Dördünci cemèiyyete vire103 èaşúı 
 Bu cemèiyyete yeten bulur ìmÀn 

6 Beşincisi yine sücÿd idesin 

 Bu devlete yetendür ehl-i ìmÀn 

97 Sìle virür seni: Sìle vir er iseñ, Cönk 15.

98 erenlerüñ: erÀsìliñ, Cönk.

99 Buyruk, s. 48. Bu şiir OE 84b sayfasında da vardır.

100 Bu şiirin vezni için hece de aruz da demek mümkündür. 
Ancak herhâlde en doğrusu İbrahim Arslanoğlu’nun söyle-
diği gibi “aruz formunda hece” demek olacak. Mamafih bu 
şiir sıra sayıların söylendiği bu nedenle vezni de bozan ke-
limelerin bulunduğu mısralar çıkınca küçük hatalarla aruza 
uymaktadır (. _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ )

101 Úapudan tÀ dibe: Úapu dibine, Buyruk.

102 Baãa: Bu kelime her iki nüshada da “baãar” şeklindedir. 
Ancak OE’de derkenara düşülen “baãa” şeklini daha uygun 
gördük.

103 vire: vir, OE.

7 Altıncı erkÀn-ı ùarìúat durur 

 TemennÀ çeròini çevir104 ãaàından 

8 Yedinci temennÀsın mühr eyleye

 Sekizinci dÀra ùurup di105 emÀn 

9 Ùoúuzunci saña gülbÀng virürler106 

 Yine mürvet diyüp úıl sücÿd revÀn 

10 Onuncısı107 saña yer gösterürler 

 Ùolanma ùoàru geç er naôarından 

11 On birinci dizüñ çök secde eyle 

 Senden edeb getürsün108 pìr ü civÀn 

12 On ikinci Óaú’uñ cemèiyyetine109 

 Bu cemde bulınur her derde dermÀn 

13 ÒAÙÁYÌ úalmışın her kim110 yitüre

 Aña Óaú’dan ola raómet-i erzÀn

104 çeròini çevir: çeròi çevrile, OE.

105 di: diye, OE.

106 virürler: -virürlerse, Buyruk.

107 Onuncısı: Onuncı, OE.

108 Getürsün: görsün, OE.

109 Óaú’uñ cemèiyyetine: Óaú cemèiyyetine yetersin, OE.

110 her kim: Buyruk’ta yok.
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8111

Vezin: 14’lü hece ölçüsü112 

1 èÁlem üzre ãaldı øiyÀ Àl-i Muóammed 

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed 

 Seyfi şaúú idüp geldi yine Àl-i Muóammed

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed

2 Men èAlì’nüñ kemter úuluyam ol şÀh-ı keremdür 

 Óasan başum tÀcı Óüseyn nÿr-ı  èalemdür 

 İmÀm Zeyne’l-èabÀ BÀúır’ı seyyidlige demdür 

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed

3 èÁlem üzre gelmedi Caèfer gibi èirfÀn 

 KÀôım gibi bir daòı hem gelmedi sulùÀn 

 Güneş yüzin görüp didi şÀh-ı ÒorasÀn 

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed

4 ŞÀh Naúì gözlerüme nÿr-ı øiyÀdur 

 èAlì Naúì sÀyesinde murà-ı hümÀdur 

 İmÀm èAlì cümle derde èayn-ı şifÀdur 

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed

5 Mehdì ôuhÿr ola úalmaya perde 

 MünÀfıúlar boynu tìà u teberde 

 ŞÀhuñ medóin oúur ÒAÙÁYÌ şÀm u seóerde

 TÀ ãalli èalÀ seyyidinÀ Àli Muóammed

111 Mec. 12, 15a.

112 Şiirde fazla sayıda vezin kusuru vardır. Hepsi tek tek gösterilmedi. Ancak mükerrer mısraların mef’ûlü mefâ’îlü 
mefâ’îlü fe’ûlün kalıbına ve şiirin murabba tarzında yazılmasına nazaran aslında aruzla yazılmış olan bu şiirin zamanla 
tahrif edile edile bu hâle dönüştüğü söylenebilir.
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9113

Vezin: 14’lü hece ölçüsü114

1 Her kimüñ kim115 õikri düvÀzdeh imÀm ola 

 Her ne maúãÿdı116 var ise anuñ tamÀm ola 

2 ErkÀn-ı faòre her kim getürse117 irÀdeti118

 Bunları119 bilmezse yidügi óarÀm ola 

3 Ol120 faòr-i kÀéinÀt münevver Muóammed’üñ rÿóına 

 äad hezÀrÀn ãalÀt u ve’s-selÀm ola 

4 İmÀm èAlì durur şìr-i ÓudÀ121 vü murtaøÀ-yı dìn 

 Ki èÀlem122 aña bende vü çÀker ü àulÀm ola 

5  İmÀm Óasan durur naúd-i èAlì Óüseyn’le 

 Bunlara bir úaãd idenler ÒavÀrice cüõõÀm ola 

6  Dördünci imÀm123 Zeyne’l-èÀbidìn’dür 

 Beşinci imÀm Muóammed BÀúır-ı be-nÀm ola 

7  Altıncı imÀm Caèfer-i äÀdıú durur124 reh-nümÀ 

 Yedinci imÀm Mÿsì-i KÀôım ikrÀm125 ola 

113 Mec. 4, s. 200, Mec. 12, 19b.

114 Şiirde fazla sayıda vezin kusuru vardır. Hepsi tek tek gösterilmedi.

115 kimüñ kim: kimüñ Mec. 4.

116 maúãÿdı: murÀdı Mec. 4.

117 her kim: - Mec. 4.

118 irÀdeti: iradet Mec. 12.

119 Bunları: Buları Mec. 12.

120 Ol: Bu Mec. 12.

121 şìr-i ÓudÀ: şehr-i ÓudÀyì Mec. 4.

122 Ki èÀlem: Dü cihÀn Mec. 4.

123 Dördünci imÀm: maòlÿúÀt-ı dìn Mec. 4.

124 Durur: durur çün Mec. 4.

125 ikrÀm: ekrem Mec. 12.



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

73

8 Sekizinci İmÀm èAlì MÿsÀ RıøÀ126 

 Ùoúuzuncı imÀm Muóammed Taúì delìl imÀm127 ola 

9 Onuncı imÀm İmÀm èAlì durur velì128 

 On birinci imÀm Hasan el-èAskerì õikri var ola129 

10 On ikinci imÀm Muóammed Mehdì-i ãÀóibü’z-zamÀn

 Úuùb-ı devrÀn úÀdir-i óüssÀm ola 

11 ZìrÀ kim her ùarìúe ser-çeşmedür bular130 

 Ger der-miyÀn-ı faòr-i òÀãã u èÀm ola

12 Ey ÒAÙÁYÌ eksiklik ile yÀd eyle bu èaùÀyı kim131 

 TÀ ki dillerde söylene bir òoş kelÀm ola

10132

Vezin: 16’lı hece ölçüsü133

1  Dervìşlik daèvÀsın úılan gel on iki erkÀna baú 

 Òayır içün ögredeyim Óaúú içün vireyüm134 sebaú 

2  Evvelki erkÀn bu durur135 òÀk eyleyesiñ özüñi 

 Yüksek[ler]den dügmeyesin136 olasın ùopraúdan ùopraú 

126 İmÀm èAlì MÿsÀ RıøÀ: imÀm-ı heştümdür velì Mec. 4.

127 delìl imÀm: delìl Mec. 4.

128 velì: inèÀm Mec. 4.

129 õikri var ola. Bu bölüm Mec. 4’de ( ماويل ) şeklinde yazılmıştır.
130 Bu beyit Mec.4’de yok.

131 Bu beyit Mec. 12’de şöyle: Bendelikle bunları yÀd eyle ÒaùÀyì / Oúına dillerde bu òoş kelÀm ola

132 Buyruk, s. 60. Bu şiir Divan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin nüshasında (OE) da 
vardır. Yalnız Dîvân’daki imlâ oldukça bozuk olduğu gibi çoğu yerde vezne de uymayan anlamsız kelimeler de vardır.

133 Bu şiir aruzun müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün kalıbına da yakındır ama çoğu mısrada kusurludur. Bu 
nedenle bu şiiri de “aruz formunda hece” olarak kabul edebiliriz.

134 Óaúú içün vireyüm: hem Óaúú içün virem, OE.

135 erkÀn bu durur: erkÀnı budur, OE.

136 Yüksek[ler]den dügmeyesin: Gögsüñden diñlemeyesin, OE.



74

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

3 İkinci erkÀnı budur maèrifetüñ137 toòumundan 
 KÀmil olınca bile çek öz kendi tarlaña bıraú138 

4  Üçünci erkÀnı budur gögerdi ãuvarmaú gerek 
 Maèrifetüñ başın bulup alasın deñizden bardaú139 

5 Dördünci erkÀnı budur kÀmil oldı biçmek gerek 
 KÀmil olınca biçmege al pìrden rıøÀyla oraú 

6  Beşinci erkÀnı budur iltüp dökesin òarmana
 Her òarmana dökmek olmaz ãabır òarmanına bıraú 
7  Altıncı erkÀnı budur süresiñ140 yumuşaú gerek 
 Anı sürüp yumşalmaàa dögen gerek adı firÀú141 

8  Yedinci erkÀnı budur yumşadı ãavurmaú gerek 
 Úudretden bir yil eser ol yile dirler èaşú u şevú142 

9  Sekizinci erkÀn budur ilet óÀl degirmenine 
 Yumşaduban un eyleseñ ki ola àÀyetde yumşaú 

10 Ùoúuzuncı erkÀn143 budur óÀl elekden eleyesiñ 
 Alçaú ùut yile virürseñ dimeyeler saña aómaú 

11 Onuncı erkÀnı budur úoy irÀdet teknesine 
 Mihr [ü] maóabbet ùuzıyla yoàıralar anı çoú çaú144 

12  On birinci erkÀn budur ãalàıl göñül furunına 

 äaúın ki yandırmayasın145 odunın úarÀrınca yaú146 

137 Maèrifetüñ: al maèrifet, OE.

138 KÀmil olınca bile çek öz kendi tarlaña bıraú: Öz kendi tarlaña bıraú kÀmil olınca besle çaú, OE.

139 bardaú: bir bardaú, Buyruk.

140 Süresiñ: süde ben, OE.

141 adı firÀú: anı eyle farú, Buyruk.

142 èaşú u şevú: èaşú-ı Óaú, OE.

143 erkÀn: metinde “erkÀnı”.

144 çaú: çoú, Buyruk.

145 yandırmayasın: yaúdırmayasın, Buyruk.

146 úarÀrınca yaú: úarÀrca bıraú, Buyruk.
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13  On ikinci erkÀn budur ilet pìrüñ naôarına 

 Eyü kemÀl kesb itmişsin disün ki147 dervìş yüzüñ aú 

14  Óaúú’uñ didigin diyesiñ efsÀneyi_elden úoyasın 

 EfsÀneyi_elden úoyanlar anlardur fÀèil-i muùlaú 

15  ÒAÙÁYÌ dir anlar òÀmdur anlar dünyÀda bì-àamdur 

 Dört úapudur úırú maúÀmdur üç yüz altmış altı uàraú

11148

Vezin: 8’li hece ölçüsü

1 Gel küll[ì] ferÀàat eyle 

 Şu sevdÀdan ôarar oldı 

 Şol melÀmetle naãìóat

 (…….) dur úarar oldı

2 Erenler icÀzet virmez

 DÀéim èÀşıú ãabra irmez

 Kişi kendi èaybın görmez 

 El noúãÀnın arar oldı 

  

3 Müşkilüñi mürşide dan

 KÀmil insÀn ile inan 

 Şimdi birbirine insÀn 

 Şöyle ùuzaú úurar oldı 

4 ÙÀlib n’eylesin çÀresin 

 Oúudum aàda úarasın

 ÒAÙÁYÌ kendi yarasın 

 Yine kendi ãarar oldı 

147 disün ki: disünler, OE.

148 Mec. 16, 66b
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b) ÂH HATÂYÎ mahlaslı iirler  

(9 iir)

12149 

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Özine bir úardaş birine varsa 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì 

 áÀéib dìdÀr görse èazire (?) varsa 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì

2 Eksiklimüz eger meydÀna varsa 

 Mürüvvet erenler150 dÀrına dursa

 Óaúìúat evinde özge óÀl görse 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì

3 Müéminüz mürüvvet itmek işimüz 

 Úudret[üñ] òÿnından gelür aşımuz

 EvliyÀya úurbÀn olsun başımuz 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì

4 Müémin olan gelür girer yolına 

 MünÀfıúlar hergiz uymaz yolına 

 Hem üçler de bizüz dimiş evliyÀ 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì

5 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m göz yaşını sel eyler 

 Özini ùapşurup kendin úul eyler 

 Raómeti müémine dÀéim bol eyler 

 Biz mihmÀna hemÀn dirüz yÀ èAlì

149 Mec. 27, 15a.

150 erenler: metinde “erenler diye”.

13151

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Muóammed èAlì’nüñ yolına giden 

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur 

 Óaú diyüp baş kesen ùoúurı görme

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur 

2 Bilmeyen bu rÀzı Óaú’dan ıraúdur 

 Bu sırrı bilenler vÀãıl-ı Óaú’dur 

 Úanber ile SelmÀn kendi muùlaúdur 

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

3 Óasan Óüseyin’dir müémine miréÀt 

 Hel etÀ 152oúunur ŞÀh-i VelÀyet 

 Bunı vir[d] eyledi ehl-i kerÀmet 

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

4 Òiõmet itmek erenlerüñ yoludur 

 ŞÀh-ı MerdÀn cümlesinden uludur 

 Birlik menziline gelen velìdir 

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

5 Úardaş olan itmez kimseyle ãavaş 

 DestgÀh-ı Àlìde tokunur úumÀş 

 Sırr-ı evliyÀyı sırr iden úardaş 

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

6 CÀndan söyler şÀhuñ medóin her zamÀn

 Muóammed èAlì’den leõõetin alan 

 Kendi mièrÀcını mürşidde bulan

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

151 Cönk 34, 12b.

152 Hel etÀ: “Hakikatte geldi.” İnsan suresi 1. âyet.
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7 ŞÁH ÒAÙÁYÌ söyle ehline esrÀr 

 Himmet itdi bize Óayder-ı KerrÀr 

 Kendi cismümüze naúş itdi SettÀr

 Muóammed èAlì’nüñ kendi oàludur

14153

Vezin: 11’li hece ölçüsü154*

1 Biñ bir ismi vardur bir ismi óÀøır 

 Her nerde çaàırsam orada nÀôır 

 Muóammed pÀdişÀh èAlì’dür vezìr 

 Bu fermÀnı yazan èAlì degil mi 

2 Gelüñ vaz geçelüm ôann [u] gümÀndan 

 äaúın çıúarsıñız dìnden ìmÀndan 

 ŞefÀèat umalum on iki_imÀmdan 

 İmÀmlar atası èAlì degil mi

3 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m dir ki be hey bì-çÀre 

 Arar iken buldum derdüme çÀre 

 GünÀhum çoú naãıl varam dìvÀne 

 DìvÀnda oùuran èAlì degil mi

15155

Vezin: 11’li hece ölçüsü 

1 Gül bitdigi yeri bilürüm dirsin

 Bilür misin benlik şeyùÀna düşdi 

 CevÀhir kÀnına ireyim dirsin

 O maèdene iren èummÀna düşdi 

2 èAlì’yi gördüm òÿblıú çaàında 

 SelmÀn’uñ çiginde yoluñ ãaàında 

 Cennet-i aèlÀda firdevs bÀàında 

 Bülbül feryÀd idüp gülşÀna156 düşdi 

153 Cönk 25, 185a.

154 Bu şiirin baş tarafı eksiktir.

155 Cönk 25, 165a.

156 gülşÀna: metinde “gÿşÀna”.

3 SelmÀn’uñ çigine genç oàlan geldi 

 Destÿr yÀ şÀh diyüp eline aldı 

 Muóammed terini güline sildi 

 Bu gülüñ úoúusı insÀna düşdi 

4 Úırúlar gelüp ol çiçegi derdiler 

 Derdiler de yüzlerine sürdiler 

 Her birini bir gerçege virdiler 

 Gül Muóammed nergiz SelmÀn’a düşdi

5 Úırúlar gelüp ol úapuyı açdılar 

 DÀnesini yer yüzine ãaçdılar 

 SelmÀn üzüm getürdi_anı içdiler

 Size mescid bize meyòÀne düşdi

6 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m eydür dilek diledi 

 FerhÀd olup şu ùaàları eledi 

 èArafÀt ùaàında bir úoç meledi 

 İsmÀèìl öñine úurbÀna düşdi 

16157 

Vezin: 11’li hece ölçüsü158

1 İneyim şor yerden bayram eyleyem 

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rÿm’a

 GÀzìler göñlini seyrÀn eyleyem 

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rum’a 

2  Kim saàıldı evliyÀnuñ şìrini 

 èAlì úoúuladı àonca gülini 

 áÀzìlerüñ ùoàrı sürüñ yolını

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rum’a

157 Cönk 15, 2b.

158 Bu şiirin de Doğan Kaya’nın taradığı cönklerden iki-
sinde (1/132, 10/6) mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Kaya, 
bu şiirin de sadece “tek ayak” mısrasını neşretmiştir (Kaya, 
2004: 180).
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3 Muóammed èAlì dilinde öterüz159

 Uàradıàmuz yerde oúdan beterüz 

  Úaz gölünde yeşil otaú ùutaruz

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rum’a

4 TÀ Úızıl Elma’ya indi şÀh-ı Rÿm

 İnem seyr eyleyem äarıca Bayrın

 Úarılar Úorusı Mehlem (?) Çayırı[n]

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rum’a 

5 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m eydür cÀnlar cÀnısın 

 On iki_imÀm evliyÀnuñ sırrısın 

 Porsana’nuñ (?) ötesinden yürüsün 

 Aàlama [ey] tÀlib niyetim Rum’a

17160, 161

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Dün ü gün162 òaùÀ itmekdir işüm 

 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh 

 Muóammed èAlì’ye baàlıdır başum 

 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh 

2 Óasan [u] Óüseyin balúır nÿr ise 

 İmÀm Zeynel sır içinde sır ise 

 Eger özümüzde benlik var ise

 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh

3 Biz İmÀm BÀúır’uñ izinden çıúmaú 

 İmÀm-ı Caèfer’e döni gör aómaú

 LÀyıú degildür òÀùırlar yıúmaú 

 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh

159 Mısranın vezni kusurlu.

160 Cönk 15, 26a.

161 İmlâsı çok kötü olan bu cönkte soru işaretiyle gösterilen 
kısımlar okunuşundan emin olmadığımız bölümlerdir.

162 Dün ü gün: metinde “Düni güni”.

4 KÀôım MÿsÀ RıøÀ tÀ nice ãaya 
 Taúì Naúì emegüm163 virme zaya
 Dün ü gün itdügümüz bed-òÿya
 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh
5 Óasanu’l-èasker’üñ gülleri bitse 
 Mehdì küllümüzüñ àamını atsa
 Başına itdügüm (……….)164

 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh

6 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m eydür BaàdÀd Baãıra 
 Baú şu emÀnsıza baú şu esìre
 Sen kerem kÀnısın úalma úuãÿra 
 Tevbe günÀhuma estaàfirullÀh
18165

Vezin: 8’li hece ölçüsü
1 MuãÀóib daèvÀsın úılan 
 Evvel başdan òÀlì166 gerek 
 Rÿó hem rÿha ola şaú 167 
 CÀn cesedde ölü gerek 

2 Göñül Àyìnesin silüp 
 Kişi168 kemÀlini bilüp 
 Óırãı ile nefsi ölüp 
 èAşú ile cÀn diri gerek 

3 Göñül aynasın açana 
 Óaúú’ı bÀùıldan seçene
 On iki bendin169 geçene 
 Óaúú’a gider170 yolu gerek 

163 emegüm: metinde “emegümüz”

164 Bu bölüm okunamadı.

165 Cönk 25, 191a; Buyruk, 51. Bu şiir OE 77a’da da vardır 
OE.

166 òÀlì: óÀli, OE.

167 Rÿó hem rÿha ola şaú: Rÿóuña hem-rÿhı olan, Cönk 
25.

168 Kendi: Kişi, Cönk 25.

169 On iki bendin: İki der-bend, Buyruk.

170 Gider: ùoàrı: Cönk 25.



2012 / Yıl: 2 Sayı: 3

79

4 Göñlinde171 kibir ùutmaya 

 Sevdicegin172 unutmaya 

 Yırta dike yÀre_itmeye 

 CerrÀólıúda173 eli gerek

5 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’nüñ pendine 

 ŞÀh gerek şÀh menendine

 Laómike laómì174 yurdına175

 ŞÀh MurtaøÀ èAlì gerek 

19176

Vezin: 8’li hece ölçüsü

1 Ne gezersin be hey dervìş 
 Dervìşlerde dem bulınur 

 Óaúú’a vÀãıl olduñ ise 

 Ehl-i Óaú’da àam bulınur 

2 Eger olduñ ise òasta 

 Gel derdüñe dermÀn iste 

 Yaúın olduñ ise dosta 

 Dost yüzinde cem bulınur 

3 Olduñ ise dosta yaúın

 Sen seni nÀdÀndan ãaúın 

 Raúìblerden degen oúuñ 

 Yarasına em bulınur 

4 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m budur sözüm 

 Óaúú’a teslìm eyle özüñ 

 Pişir pişir söyle sözüñ 

 Arasında òÀm bulınur 

171 Göñlinde: Özine, Cönk 25.

172 Sevdicegin: Sevdigini, Cönk 25.

173 CerrÀólıúda: Cerr-i mülkde, Cönk 25.

174 Laómike laómì: Hz. Muhammed’in Hz. Ali için söyle-
diğine inanılan “Etin etimdir” mealindeki söz.

175 yurdına: úavline, Buyruk.

176 Cönk 25, 191a.

20177

Vezin: 8’li hece ölçüsü

1 Gelüñ yiyelüm içelüm

 Gündür gelür geçer bir gün 

 èÁlem perÀn perÀn olmuş 
 èÁlem seyrin açar bir gün

2 Yiyüp yidüren bir Àdem 

 Eksik itme bÀri òuddÀm 

 Gök ekine miåÀl Àdem 

 Bizi eken biçer bir gün 

3 Yiyüp yidürmesi òoşdur 

 Dayanmaya yürek ùaşdır 
 CÀn úafesde uçar úuşdur 

 Úuş úafesden uçar bir gün 

4 CÀn gövdenüñ şìşesidir 

 Şişüp yire düşesidir 

 Úul AllÀh’ıñ mìşesidir 

 Balùa gelür keser bir gün

5 Dal başında yeşil yapraú 

 Bir elinde kefen yırtmaú 

 Basdıàımız úara ùopraú 

 Boyumuzdan aşar bir gün

6 ŞÁH ÒAÙÁYÌ’m düşümüzde 

 RÀst da geldi úarşumuzda 

 Bayúuş mezÀr ùaşumuzda 

 áarìb àarìb öter bir gün 

177 Cönk 26, 53b.
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c) SULTÂN HATÂYÎ mahlaslı iirler (3 iir)

21178

Vezin: 11’li hece ölçüsü

1 Özümüze sitem sürelüm sürelüm179

 Yaman ile òurda ile yol olmaz

 Óaúúıñ dergÀhına toàru varalım

 Yalan söyleyenler Óaúú’a kul olmaz 

2 Óaúú’ı óaúú idelüm açalum úapu 

 RÀhıyla öñinde úılalum ùapu 

 Er birlik ile yapdı bir yapu 

 Birlik bitmedikçe göñül bal olmaz 

3 İmÀm úulı olan Óaú’dan utana 

 Óaú birlik ile gevher ãatana 

 Úalbinde kin ile kibir ùutana 

 Sürüñ gitsün dört úapudan el olmaz 

4 SULÙÁN ÒAÙÁYÌ’nüñ ögü[di] sırdur 

 Göremez Yezìd’üñ gözleri kördür

 Erenlerüñ yolı kadìmì birdür 

 Dervìşlere bundan başúa yol olmaz

  

22180

Vezin: 8’li hece ölçüsü

1 Manãÿr’ı aãılı gördüm 

 DÀrdadur Muóammed èAlì 

 Bulayım ŞÀh-ı MerdÀn’ı 

 Hardadur Muóammed èAlì

178 Cönk 5, 3a.

179 Mısra metinde bu şekildedir ancak bu hâliyle vezin bozuk olduğu gibi anlam da çıkmamaktadır.

180 Mec. 16, 66b.
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2 Yüzümi sürsem izine 
 Âşnâ olmışam sözine 
 Şol münkirlerüñ gözine 
 Perdedür Muóammed èAlì

3 Dirler èÌsÀ göge aàdı 
 Òıøır Kevåeri’nden úandı 
 Yeşil geydi Buraàa bindi181 
 Nÿrdadur Muóammed èAlì

4 Daàda deş[t]de hevÀ yerde
 Aúan ãuda derik gülde
 Aàızda her vaúit dilde 
 Dürdedür Muóammed èAlì

5 SULÙÁN ÒAÙÁYÌ durmışdur 
 Özini teslìm úılmışdur 
 Bir gerçege yüz sürmişdür 
 Erdedür Muóammed èAlì

23182

Vezin: ?183

1 Cümle cihÀn maòlÿúınuñ cÀnı èAlì’dür 
 Hem Àòiretüñ şÀh sulùÀnı èAlì’dür
2 èAlì nuùúından irdi èÀlemlere raómet 
 Ol luùf u kerem maèdeninüñ kÀnı èAlì’dür

3 Úalmışlaruñ elin alan maóşer güninde 
 Úamu dertlülerüñ dermÀnı èAlì’dür

4 Óasan baàçasınuñ ùÀvÿs kuşı 
 Óüseyn’lerüñ dilinde êÀstÀn[ı] èAlì’dür

181 Mısranın vezni kusurlu. “BurÀàa bindi” ibaresi halk söyleyişindeki gibi “BurÀ bindi” okunduğu takdirde vezinde prob-
lem (söyleyiş açısından) kalmamaktadır.

182 Mec. 12, 14b.

183 Bu şiir, aruzla yazılmadığı gibi hemen hiçbir mısranın hece sayısı da 10 heceden 16 heceye kadar varan şekilde birbi-
rini tutmamaktadır.
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5 Hem MuãùafÀ’nuñ dostı ol Óayder-i KerrÀr 

 FÀùımatü’z-ZehrÀ’nuñ her gice mihmÀnı èAlì’dür

6 Ol ùÿùì ki oturdı óaørete úarşu 

 Ol ùÿùìnüñ şekkeristÀnı èAlì’dür

7 ÚuréÀn’da buyurmış ki dìni küm velìdìn 

 Ol Àyetüñ delìliyle bürhÀnı èAlì’dür

8 Óaøret buyurmuş èulÿmuñ úapusı èAlì’dür şehri benem 

 Bil ki ol èulÿmuñ der ü dìvÀrı èAlì’dür

9 SULÙÁN ÒAÙÁYÌ èaşú ile oúur èAlì medóin 

 İúrÀr Muóammed’de geldi ìmÀnı èAlì’dür 

    

d) CÂN HATÂYÎ mahlaslı iir:

24184

Vezin: 8’li hece ölçüsü

1 CÀn cesedde úadìm oldı 

 èAşkuñ içre girme-y-ile 

 áam göñülüm rÿşen oldı 

 Dost cemÀlin görme-y-ile 

2 Uzanup dosta varmaà[a]

 Dostuñ cemÀlin görmege 

 Ezelden binÀ úurmaàa185 

 Temel dutmaz urma-y-ıla 

3 Ben Àşıúam işüm zÀrdur 

 Kişi èaybın bilmez kördür 

 Almaàıla elüñ vardur 

 Eli dutsun virme-y-ile 

184 Mec. 16, 67b.

185 úurmaàa: metinde “úurmaya”.
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4 CÀndur cesedüñ danuàı 

 Tenüñdür mihmÀn úonuàı 

 Müéminem dir de ãınuàı 

 Neyi_ oñulmaz ãarma-y-ıla 

5 Ger186 isterseñ Óaú’dan iste

 Óaú’da bulınur her nesne 

 Var óÀlüñi èarø it dosta 

 İşüñ bitmez durma-y-ıla187 

6 CÁN ÒAÙÁYÌ’m cÀn bil belì 

 Tesbìó oúur dostuñ güli 

 Ne úurursuñ óüsnüñ güli 

 Tükenür mi derme-y-ile188
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