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ÖZET 

ŞENGÜL, Mustafa. Mecmûa-i İlâhiyât (Hasanpaşa Ktp. No: 19 Hk 2271) Adlı 

Eserin Transkripsiyonu ve İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2019. 

Mecmûa-i İlâhiyât, Tekke-Tasavvuf edebiyatı alanında değerlendirilebilecek ila-

hi tarzında kaleme alınmış şiirlerden oluşmaktadır. Bu şiirlerin dışında eserde nesir ola-

rak kaleme alınmış varaklar da yer almaktadır. Eserin başlangıç kısmında doksan adet 

hadis ve bunların ikişer beyitlik tercümeleri bulunmaktadır. Mecmûa-i İlâhiyât, müellifi 

olan Seyyid Hasan’ın şiirlerinin dışında baş ve son kısmına eklenmiş varaklardan oluş-

muş bir şiir kitapçığı şeklinde günümüze ulaşmış el yazması bir eserdir. 

Eserin müellifi Seyyid Hasan hakkında edebiyat tarihlerinde ve şiir antolojile-

rinde herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Eserde toplam 175 şiir tespit edilmiştir. Bu 

şiirlerin 127’si eserin müellifi Seyyid Hasan’a aittir. Seyyid Hasan’ın şiirleri dışında, 

eserin baş kısmında Hüdâî’ye ait yirmi iki şiir ve nesir Fatiha Suresi tefsiri yer almakta-

dır, manzum kısımlar da tefsirin arasına yerleştirilmiştir. Eserin son kısmında Zâkirî’ye 

ait sekiz, Derviş’e ait bir, Hâletî’ye ait bir, Meylî’ye ait bir, Şeyhoğlu Mustafa’ya ait bir, 

Câhidî Ahmed Efendi’ye ait iki şiir bulunmaktadır. Ayrıca eserde cenaze defni ile ilgili 

nesir şeklinde yazılmış bilgi, Molla Fenârî’nin Şürûŧu’ś-Śalât adlı eserinden “namaz, 

abdest, gusül” ile ilgili nazım tercüme, İmam Gazâlî’nin Kimyâ-yı Saǿâdet adlı eserin-

den bir alıntı ve Hz. Muhammed (s.a.v.), dört halife, din ve devlet büyüklerine edilmiş 

dualar bulunmaktadır. 

Eserdeki şiirlerin çoğunda Dîvan şiiri geleneği sürdürülmüş, şiirlerde başlık kul-

lanılmamıştır. Başlık kullanılan şiirlerde de “İlahi” başlığı yer almaktadır. Bazı şiirlerin 

şairi, kopan varaklardan dolayı belirlenememiştir. Ayrıca kimi şiirlerin başlıklarında yer 

alan nevâ, bûselik, mâhûr gibi makam adlarından şiirlerin bestelenmiş oldukları anla-

şılmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Seyyid Hasan, İlahi, Tasavvuf Edebiyatı  
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ABSTRACT 

  ŞENGÜL, Mustafa. Transcription and İnvestigation of the Work Named 

Mecmûa-i İlâhiyât (Hasanpaşa Ktp. No: 19 Hk 2271) , Master Thesis, Çorum, 2019. 

 Mecmûa-i İlâhiyât, consists of poems taken in ilahi style which can be 

evaluated in the field of Tekke-Sufism literature. Apart from these poems, there are 

leafs written in prose. There are ninety hadith and two couplets in the beginning.  Apart 

from the poet Seyyid Hasan, the author of this work, it is a manuscript that has survived 

to the present day in the form of apoetry booklet, which is composed of the head and the 

final part of the leafs. 

 There is no information and document in the anthologies of literature and 

poetry about Seyyid Hasan, the author of the book. A total of 175 poems have been 

identified in the work. 127 of these poems belong to the author of the book Seyyid Ha-

san. Apart from the Seyyid Hasan’s poems, there are twenty two poems of Hüdâî in the 

head of the work and commentary of Sura al-Fatiha as the prose, and the verse sections 

are placed between the commentary. İn the last part of the work, eight poems belonging 

to Zâkirî, one poem belonging to Derviş, one poem belonging to Hâletî, one poem 

belonging to Meylî, one poem belonging to Şeyhoğlu Mustafa, two poems belonging to 

Câhidî Ahmed Efendi. In addition, prose information about the funeral, from Molla 

Fenârî's work Şürûtu’s-salât prayer, ablution, gusül” related verse translation, a prose 

quote from İmam Gazâlî’s work Kimyâ-yı Saâdet, prayers to the Hz. Muham-

med(s.a.v.), four caliphs, to the elders religion and state. 

               In most of the poems in the work, the tradition of divan poetry has been 

continued and the title has not been used in the poems. As the title İlahi is included in 

the poems used in the title. İn addition some poems in the titles of the names, such as 

nevâ, bûselik, mâhûr such as the names of the poetry of the names are understood to be 

composed. 

 

 Keywords: Seyyid Hasan, Divine, Sufism Literature  
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ÖN SÖZ 

 Bilindiği gibi edebiyat, kültürün kayda geçirilmiş hâlidir. Bir toplumun edebiya-

tının oluşum süreci başlangıçta sözlü edebiyat olarak karşımıza çıkar. Sözlü bir aktarım 

olduğunda kalıcılığı sağlamak için ahenk unsurlarını kullanmak kaçınılmazdır. Bu yüz-

den ilk edebî eserler şiir olarak ortaya çıkar, hatta bu şiirler ezgili hâlde nesilden nesile 

aktarılır. 

 Bir toplumun kültür birikimini sonraki nesillere aktarması yani o toplumun ede-

biyatının oluşumu, sözlü olarak başlar ve toplumun gelişimine paralel olarak yazılı hâle 

gelir. İlk edebî eserler şiir olduğundan şairler doğal olarak toplumda kültür taşıyıcılığı 

görevini üstlenmişlerdir.  

 Edebiyatın tarihle olan ilişkisini de yabana atmamak gerekir. Çünkü birbirinden 

en çok yararlanan; bilgi, belge alışverişi yapan iki alan diyebiliriz edebiyat ve tarih için. 

Edebî eserleri incelerken bu eserlerin dönem özelliklerini göz önünde tutmalıyız ya da 

bilgi, belge bulamadığımız dönemlerle ilgili edebî eserlerdeki ipuçlarını değerlendirme-

liyiz. Özellikle sözlü olarak gelişen Halk edebiyatı ve Tekke - Tasavvuf edebiyatında 

dönemle ya da şairin hayatıyla ilgili ipuçlarını eserlerin satır aralarında bulmak, buldu-

ğumuz bilgilerle yetinmek zorunda kalıyoruz. Eserin yazıldığı dönemi belirlemek için 

eserin satır aralarından topladığımız bilgi kırıntılarını tarihi belgelerle bir araya getiri-

yor, bu şekilde eserin kaleme alındığı dönemle ilgili bir kanaat oluşturmaya, sonuca 

ulaşmaya çalışıyoruz. 

Mecmûa-i İlâhiyât adlı eseri Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde 19 

Hk 2271 numarada bulduk ve üzerinde daha önce yapılmış bir çalışma olmadığını belir-

leyerek yeni bir çalışma ortaya koyma heyecanıyla incelemeye başladık. Çalışmamızın 

birinci bölümünde, eserdeki özel isimleri ve dil özelliklerini belirlemek suretiyle edebi-

yat tarih ilişkisinden yararlanarak eseri tanıtmaya çalıştık; ikinci bölümünde, eserin mü-

ellifi olan Seyyid Hasan’ın hayatını ve şiirlerini inceledik; üçüncü bölümünde eserde 

birkaç şiiri bulunan diğer şairlerden bahsettik ve dördüncü bölümünde çalışmalarımızı 

sonuçlandırarak çeviri metnimizi sunduk. Bu çalışmayla, eserin kaleme alındığı dönem-

le ve şairin hayatıyla ilgili bir kanaat oluşturmaya çalıştık. 

Bu uzun soluklu, zor süreçte başta bana rehberlik eden tez danışmanım Dr. Öğr. 

Üyesi Hiclâl DEMİR’e, benden yardımını esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN Nİ-
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ZAM’a ve bana sabırla katlanan eşim ve çocuklarıma çok teşekkür ediyor, bu çalışma-

nın edebiyat dünyasına az da olsa bir katkı sağlamasını temenni ediyorum. Müellif 

Seyyid Hasan’ın belirttiği gibi okuyanların bizi ayıplamamasını, hoş görmesini; eksiği-

mizi tamamlamasını diliyorum. 

 

                                                                                                 05.02.2019 

                                                                                                          Mustafa ŞENGÜL 
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GİRİŞ 

Türk- İslam kültürü uzun bir geçmişe sahiptir. Türkler, bulunduğu tüm coğrafya-

larda iz bırakmış, kalıcı eserler ortaya koymuşlardır. Türk edebiyatı da bu doğrultuda 

Göktürk, Uygur, Karahanlı, Selçuklu gibi farklı devletlerde ve farklı coğrafyalarda eser-

ler vermişlerdir. Osmanlı dönemine gelindiğinde Tekke-Tasavvuf, Halk ve Dîvan Ede-

biyatı olarak üç ana kolda eserler ortaya konmuştur. Bu üç ana koldan Dîvân Edebiyatı, 

saray ve devlet merkezli olduğu için kayıt altına alınmış, ancak Tekke-Tasavvuf ve 

Halk Edebiyatı geniş bir alana yayıldığı ve daha çok halk kitleleri arasında hayat buldu-

ğu için bütünüyle kayıt altına alınamamıştır. Bu çalışmada ele alınan MecmûǾa-i 

İlâhiyât, Tekke-Tasavvuf Edebiyatı içinde değerlendirilebilecek, bugüne kadar çevirisi 

yapılmamış eserlerden biridir. 

Toplumun duygu ve düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak dile getirmesi olarak 

tanımlanan edebiyat denilince akla ilk gelen edebî tür şiirdir. Çünkü şiir; duygu ve dü-

şüncelerin ifade edilmesi, sonraki nesillere aktarılması, toplum hafızasında hoş bir tat 

bırakması amacıyla ve estetik bir kaygıyla yazılan edebî bir türdür. Türk edebiyatının 

yukarıda belirtilen üç ana kolunda da bu tür, birinci sırayı almaktadır. Özellikle Tekke- 

Tasavvuf ve Halk Edebiyatı ürünlerinin neredeyse tamamı şiir türünde verilmiştir. Ça-

lışmamızda 175 şiirin tespit edilmesi bu düşünceyi desteklemektedir. 

 Bu çalışmada Mecmûa-i İlâhiyât adlı eserin içeriği incelenerek yukarıda belirti-

len kayıt altına alma çalışmalarına bir katkı sunma amaçlanmıştır. Eserde geçen isimler 

ve ipuçlarından yola çıkılarak eserin yazıldığı dönem ve müellifi Seyyid Hasan ile ilgili 

bir kanaat oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca eserde müellif Seyyid Hasan dışındaki 

şairlere ait şiirler ve bölümler hakkında da bilgi verilmiştir.   
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BİRİNCİ BÖLÜM  

MECMÛA-İ İLÂHİYÂT 

1.1. GENEL BİLGİLER 

 Mecmûa-i İlâhiyât, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde 19 Hk 2271 

numarada kayıtlıdır. Toplam 89 varaktır. Eserde varak numaraları bulunmamaktadır, 

Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde kayıtlı olan fotoğraf numaralarına göre okun-

muş, transkribe edilirken varaklar numaralandırılmıştır. Eserin adı, kütüphane 

kataloğunda verilen bilgiye göre, konusundan yola çıkılarak belirlenmiştir. Kütüphane 

kataloğunda eserin yazısı “kırma nesih”, kağıt çeşidi “su yolu ve harf filigran” olarak 

belirtilmektedir. Eser üzerinde daha önce yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanama-

mıştır. Eserin müellifinin Seyyid Hasan olduğu eserin 31-A numaralı varağında bulunan 

şu paragraftan anlaşılmıştır:  

“Bismillāh ile ibdā idüp bu ilāhiyyātı te’lįf idüp yazan el-faķįr el-ĥaķķı es-seyyid 

Ĥasan el-mücellid ve Ĥaķ teǾālādan istiǾānet ŧaleb idüp günāhım añup söyleyemişdür 

Ǿaķl-ı ķāśırumla bu ķadar elimden geldi ancaķ Ǿöźr iderem ǾArabiyyātım yoġidi eger bir 

eksigi ġalat yeri var ise Ǿilmi olup oķuyan ķarındaş bize Ǿıtāb etmesün Ǿaybını setr itsün 

Ĥaķ teǾālā anuñ Ǿaybını setr ide Ĥaķ teǾālā cümle ümmet-i Muĥammed ile āħirimizi 

Ǿāķıbetimizi įmanla Ķur’ānla ħatm eylesün her aǾżāmızuñ ĥareketini şeriǾata muvāfıķ 

ķılıvirsün ve cümlemizi raĥmetiyle cennetiyle dįzārıyla āħirinde müşerref eylesün 

                āmįn yā Rabbe’l-Ǿālemįn ve biĥaķķ-ı Seyyide’l-mürselįn” 

Eserin yazıldığı tarihe dair herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen içeriğinde-

ki isimler ve dil özellikleri Mecmûa-i İlâhiyât’ın 16. yüzyılda kaleme alınmış olabilece-

ğini düşündürmektedir. Eser, merkezde Seyyid Hasan’ın şiirleri olmak üzere Hüdâî, 

Zâkirî, Hâletî, Meylî, Şeyhoğlu Mustafa ve Câhidî Ahmet Efendi’nin şiirlerinden oluş-

muştur. Eserin başlangıç ve son kısımlarında sonradan yapıştırıldığını düşündüğümüz 

varaklar mevcuttur. El yazması olan eser çok tahrif olmuştur. Bazı varaklar kopmuş, 

bazı varaklar da esere sonradan eklenmiştir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEYYİD HASAN 

2.1. HAYATI 

 Eserin müellifi olduğunu tespit ettiğimiz, eserdeki 175 adet şiirin 127’sinin sahi-

bi olan Seyyid Hasan hakkında edebiyat tarihlerinde herhangi bir bilgiye rastlanama-

mıştır. İsminde bulunan Seyyid sıfatından ve şiirlerinde geçen 

Ceddidür Seyyid Ĥasanuñ ŧayyibededür ravżası 

 ŞefiǾ olsun yarın aña cedd-i ol ħulķ-ı ĥasen 

Ceddüm ol Muĥammed şefāǾat ķıldı 

ifadelerinden şairin Peygamber (s.a.v.) soyundan geldiği anlaşılmaktadır. Hayatı ve ya-

şadığı dönemle ilgili bilgileri ancak şiirlerinde kullandığı dil özellikleri ve anılan isim-

lerden tahmin etmek mümkündür. Şiirlerinde Eski Anadolu Türkçesi etkisi oldukça be-

lirgindir. Ayrıca şiirlerinde mürşidi olarak tanımladığı iki isim vardır: Bunlar Fenâyî 

Hüseyin Efendi ve Şeyh Ali Semerkandî’dir. 

 Şeyh Ali Semerkandî, Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde, Ankara'nın Çamlı-

dere beldesinde yaşamış, kerametlerinden söz edilen manevi makamı yüce bir kişidir. 

1320 (H.720) senesinde İsfehan'da doğmuş, 1457 (H.862) tarihinde Çamlıdere'de vefat 

etmiştir. Ömrünü tebliğ, irşad faaliyetlerine adamıştır. Türbesi Çamlıdere beldesinde 

bulunmaktadır (İslam Âlimleri Ansiklopedisi (t.y.): 277-280). 

Seyyid Hasan, Şeyh Ali Semerkandî’yi iki şiirinde anmıştır. İlk şiirinde onun 

tefsir, hadis okuttuğunu; âlim bir kişi olduğunu ve kendisinin de Şeyh Ali 

Semerkandî’nin tarikatine girmek istediğini dile getirir: 

Medĥ iderem yā Rab ben bir sulŧānı                    

Şeyħ ǾAli-i Semerķand ad u śanı 

Fażl ile Ǿālemlere vermiş şānı                    

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

Cān u göñülden Ǿāşıķam ben aña              

Ŧarįķine girem luŧf eyle baña 
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Bile ĥaşr eyle minnetüm bu saña               

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

İkinci şiirinde Şeyh Ali Semerkandî’nin çok cefa çektiğini, mahşer gününde 

Peygamber (a.s.) ile birlikte olacağını ve ümmetin affını dileyeceğini şöyle ifade etmek-

tedir: 

Mürşidi ceddi Muĥammed Muśŧafā          

Ŧarįķ-i Ĥaķda çekmişdür çoķ cefā 

Śoĥbet-i Muĥammedle süren śafā              

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

Dünyā āħir olup ķopa ķıyāmet                    

Maĥşer yerine cemǾ ola bu ümmet 

Dervişlerin Ĥaķdan eyleyen minnet            

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

*** 

 Fenâyî Hüseyin Efendi 15. Yüzyıl, Fatih Sultan Mehmed dönemi şairlerindendir. 

Fenâyî mahlasını döneminde ilk kullanandır (Yıldız, 2003: 345). Seyyid Hasan, Fenâyî 

Hüseyin Efendi’yi iki şiirinde metheder: İlk şiirinde Edirne şehrinde vaaz verdiğinden, 

halk arasında çok sevildiğinden bahseder: 

Edirne şehrinde  aķrānı yoķdur                      

VaǾžın diñler ġāyet muĥibbi çoķdur 

Ol kim her bir sözi añladur ĥaķdur                  

Fenāyį Ĥüseyin Efendįdür bil 

 

Ŧarįķi Şeyħ ǾAli-i Semerķandį                     

Ne Ǿilm vermiş aña Allāh efendį 

Pįrinüñ tefsįrin oķıyan kendi                           

Fenāyį Ĥüseyin Efendįdür bil 

İkinci şiirinde Fenâyî Hüseyin Efendi’nin âlim, müttaki kişiliğinden; vaazının 

çok etkileyici olduğundan ve Şeyh Ali Semerkandî’nin Fenâyî Hüseyin Efendi’nin mür-

şidi, pîri olduğundan söz eder: 
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Meşāyiħ içinde Ǿālim mütteķį                         

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendįdür 

Görür gibi tevĥįd eyleyen Ĥaķķı                     

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendįdür 

 

Ol Ǿazįz bu şehre gelelden beri                        

Çekdügi çileyi çekmiş yoķ biri 

Ol ki Şeyħ ǾAli-yi Semerķand pįri                  

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendįdür 

 

Cümlenüñ iǾtiķādı şimdi aña                             

VaǾžından ayrılmam saǾādet baña 

Seyyid Ĥasan anı bilür śorsaña                        

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendįdür 

*** 

Şiirinde geçen Mevlūd sözcüğü ile kültürümüzdeki mevlid geleneğine ve Sü-

leyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı peygamberimizin doğumunu konu alan şiirine 

işaret edildiği tahmin edilmektedir. Bu tahmin doğru ise Seyyid Hasan, Süleyman Çele-

bi’nin Vesîletü’n-necât’ı yazdığı 15. yüzyıldan (Pekolcay, 1967, s.153)  sonra yaşamış 

olmalıdır. Şiirinde Mevlūd sözcüğünü şöyle kullanır: 

Mevlūdını kim ki diñler           

ŞefāǾatin bula anlar 

Ġāfil olmañ Müslümānlar      

Ŧoġduġı aydur bu gelen  

*** 

Şeyĥ Ekmelü’d-dįn Meşāriķ Şerĥinde eyle dir                

Gel namāzı itme gel terk olma kelbveş senüñle 

Yukarıdaki beyitte geçen Şeyh Ekmelüddin ve eseri Meşârik Şerhi 14. yüzyılda 

kaleme alınmıştır.
1
 

                                                           
1
 Şeyh Ekmelüddin, Hanefî mezhebinde kabul görmüş bir fıkıh âlimidir. İsmi, Muhammed bin Mahmûd 

bin Ahmed el-Bâbertî er-Rûmî el-Mısrî’dir. 1310 yılından sonra Bayburt’ta doğmuş, 1384 yılında Mı-

sır’da vefat etmiştir. ( Aytekin, 1991, s. 377) 
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Bu bilgilerden, Seyyid Hasan’ın 15. yüzyılın ikinci yarısı ya da 16. yüzyılda 

Anadolu’da yaşamış bir mutasavvıf bir şair olduğu tahmin edilmektedir. 

 

2.2. ŞİİRLERİ 

 Mecmûa-i İlâhiyât adlı eserde Seyyid Hasan’a ait 127 şiir bulunmaktadır. Bu 

şiirlerin sadece ikisi “İlâhi” başlığı taşımakta, 125’inde başlık bulunmamaktadır.  

2.2.1. Şekil Özellikleri  

2.2.1.1. Nazım Şekli 

Seyyid Hasan’ın şiirlerinde gazel ve mesnevî nazım şekillerinin yanında koşma 

ve mani nazım şekilleri de kullanılmıştır. Şiirlerinde kullanılan kafiye şeması sınıflan-

dırmasına bakılarak bu nazım şekilleri belirlenmiştir. Dörtlük nazım birimiyle oluşturu-

lan şiirlerin tamamı ayaklı yani tekrarlanan mısralarla birbirine bağlanmıştır. 

2.2.1.2. Nazım Birimi 

 Seyyid Hasan’ın şiirlerinin 

 • 113’ünde dörtlük nazım birimi, 

 • 13’ünde beyit nazım birimi, 

 • 1’inde beşlik nazım birimi kullanılmıştır. 

2.2.1.3 Kafiye Şeması 

 Seyyid Hasan’ın şiirlerinin dörtlük nazım birimiyle oluşturulanlarının  

 • 46’sında (aaab/ cccb/ dddb/…), 

 • 29’unda (aaaa/ bbba/ccca/…), 

 • 37’sinde (abab/ cccb/ dddb/…), 

 • 1’inde (aaba/ ccdc/…) kafiye şeması;  

beyit nazım birimiyle oluşturulanlarının 

 • 2’sinde (xa/ xa/ xa/…), 

 • 9’unda (aa/ xa/ xa/…), 
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 • 2’sinde (aa/ bb/ cc /…) kafiye şeması; 

beşlik nazım birimiyle oluşturulan bir şiirde 

 • (aaa bb/ ccc bb/…) kafiye şeması kullanılmıştır. 

  

2.2.2. Üslûp 

 Seyyid Hasan, Tekke-Tasavvuf edebiyatı şairi olarak öğreticiliği esas aldığından 

sade bir dil kullanmıştır. Ancak bu durum onun kuru bir üslûpla yazmasına sebep ol-

mamış, tam tersi son derece lirik (duygusal, coşkun) bir üslûpla şiirlerini yazmıştır. Ele 

aldığı Kâbe özlemi, ölüm, peygamber sevgisi gibi konuları içten ve etkileyici bir dille 

anlatır, okuyucuya mistik bir haz hissettirir. Şiirlerinde öğreticiliği birincil amaç olarak 

kabul ettiğinden söz sanatlarına fazla yer vermemiş, anlaşılırlığı tercih etmiştir. Kullan-

dığı sözcükler, halkın hedef kitle olarak belirlendiğinin göstergesidir. Şiirlerindeki li-

rizm aşağıdaki birkaç örnekle gösterilebilir:  

Māsivāyı terk etmişler 

Benlik ĥicābın geçmişler          

Arayup seni bulmışlar 

Yoķ anlaruñ emmāresi 

   

Saña aķrab olanlaruñ 

Nefsi mevtdurur anlaruñ                

Baş śoķacaķ hiç bunlaruñ 

Yoķ otura bir ħānesi 

 

Seyyid Ĥasan nedür fikrüñ 

Ĥaķ olursa dilde źikrüñ          

Arturırsañ dā’im şükrüñ 

ǾAşķun olduñ pervānesi 

*** 

Ķanı ata ana ķardaş  

Mevt anlara aķıtdı yaş 
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Añup bunları ķayna ŧaş  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Seyyid Ĥasan anġıl mevti  

Ceddüñ çekdi o zaĥmeti 

Añ anuñçün aġla ķatı  

Ħandān olup gülmeñ neden 

*** 

Mevlām senüñ dergāhuña  

Varam iñleyü iñleyü              

Bu cānum senüñ yoluña  

Virem iñleyü iñleyü 

 

ǾÖzr iledür el’ān rūĥum  

Ĥayfā geçdi Ǿömr ü günüm      

Eynüme yaķasız ŧonum  

Giyem iñleyü iñleyü 

 

Çünki geldüm ben bu sine  

ǾAmel yoķ fāidesi ne            

Ölicek ķaranlıķ sine  

Girem iñleyü iñleyü 

 

Bir ķaranlıķ yerdür ĥāli  

Ķılmadum śāliĥ aǾmāli               

Münker Nekįre su’āli  

Virem iñleyü iñleyü 

*** 

Añ ķıyāmet ķorķuların  

Tevbeye gel tevbeye gel           

Aķıdup çeşmüñ śuların  

Tevbeye gel tevbeye gel 
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Bir yaña Ĥaķķuñ heybeti  

Bir yaña şemsüñ şiddeti         

Añ bunları aġla ķatı 

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

El çek dünyānuñ źevķinden  

Altunı añ geç fevķinden       

Ķurtulmış yoķ mevt oķından  

Tevbeye gel tevbeye gel 

*** 

Daha önce de belirtildiği gibi şiirleri edebî bir kaygının ötesinde öğreticilik ama-

cına hizmet ettiğinden lirizm ve anlam derinliğinden uzak sade bir anlatımla sunulmuş-

tur. Bazı şiirlerinde ise Yunus Emre üslûbunun etkisi oldukça belirgindir. Aşağıdaki 

birkaç şiir örneği bu etkiyi göstermektedir: 

Ey göñül sen bu dünyāda 

Çoķ yaşayup n’itseñ gerek  

Yolcusun sen bu fenāda 

Āħir bir gün göçseñ gerek 

 

Cįfe dünyāya aldanma 

Aña kelb gibi el śunma 

Māl [u] mülkine ŧayanma 

Çün bıraġup gitseñ gerek 

*** 

Fikr it yatacaķ yirüñi 

Netdüñ śoralar śoruñu 

Ķurtlar yiyiser tenüñi 

Ĥāk ile yek olsañ gerek 

 

Ĥaķķun buyruġın güdersiñ 

Dünyāyı arda atarsıñ 
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Ölmeden anı śatarsıñ 

Cennetde yir ŧutsañ gerek 

 

Seyyid Ĥasan ne dünyāya 

Göñül vir sen ne Ǿuķbāya 

Nažar itmezseñ sarāya 

Ĥaķ cemālin görseñ gerek 

*** 

İşbu cām-ı Hūdan içmek                 

İsteyenler gelsün beri 

İçüp vücūdundan geçmek               

İsteyenler gelsün beri 

 

Gel beri iç Hū şarābın                     

N’iderler dünyā şarābın 

MaǾmūr etmek ķalb ĥarābın         

İsteyenler gelsün beri 

 

Kim içdi bir curǾasını                      

Giderdi ķalb[in] pasını 

Cān u dilden Mevlāsını                    

İsteyenler gelsün beri 

 

2.2.3. Dil Özellikleri 

Şiirlerinde Eski Anadolu Türkçesi özellikleri görülen Seyyid Hasan, misyonu 

gereği sade bir dil kullanmıştır. Şiirlerindeki –ısar/ –iser, -durur/ –dürür, -dır /-dir ekleri 

ve iyelik eklerinin yuvarlak ünlü harflerle (-u, -ü) kullanımı Eski Anadolu Türkçesinin 

özellikleridir. Aşağıdaki örneklerde bu hususlar görülmektedir: 

  

Cümle murāduñ veriser                       

Cennetine de ķoyısar 
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Cemāline irgüriser 

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

*** 

Recebüñ her gicesinde Ĥak teǾālā ne durur                     

Receb benüm şehirümdür ķullarum ķulumdurur 

Raĥmet benüm uçmaķ daħı hem benüm fażlumdurur      

Fażl benüm elümdedür zįrā inan gerçekdurur 

*** 

ĶanāǾat bir mertebe-i Ǿālįdür                       

ǾĀrif iseñ bir kenz-i ilāhįdür 

Enbiyā vü evliyānuñ ĥālidür 

Aldanma dünyāya ķardaş aldanma 

 

Seyyid Hasan’ın şiirlerinde imlada tutarlılık yoktur. Örneğin (et-) yardımcı fiili 

bazen (it-), bazen de (et-) şeklinde yazılmıştır.  

Ayrıca “irgür-, ıra-, yavu kıl- fiilleri”; “Çalap, kulaguz, kande” gibi bir kısmı 

bugün arkaik olmuş sözcüklere şiirlerinde sık sık rastlanır. Aşağıda birkaç örnek veril-

miştir:  

Seversüñ fuķarā ķullaruñ yā Rab                   

Anlardur ĥażretüñe ġāyet aķrab 

Ben ķuluñ da anlardan ķıl ey Çalap             

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

*** 

İlāhį ırama śoñ demde benden 

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

Yüz urup dilerem dāimā senden                

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

*** 

Cümle murāduñ veriser                       

Cennetine de ķoyısar 

Cemāline irgüriser 
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Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

*** 

Ķalbüñ iķlįmine varanda olur                          

Gizlüdür mürşidsüz nice bulunur 

Ķulaġuzsız giden yavu ķılunur                             

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 

 

2.2.4. Ahenk Unsurları 

2.2.4.1. Ölçü 

 Seyyid Hasan’ın şiirlerinin tamamında hece ölçüsü kullanılmıştır.  

Dörtlük nazım birimiyle oluşturulan şiirlerin 

 • 39’unda 8’li, 

 • 61’inde 11’li, 

 • 12’sinde 15’li, 

 • 2’sinde 7’li hece ölçüsü; 

beyit nazım birimiyle oluşturulan şiirlerin  

 • 8’inde 11’li, 

 • 4’ünde 15’li, 

 • 1’inde 10’lu hece ölçüsü; 

beşlik nazım birimiyle oluşturulan şiirde 15’li hece ölçüsü kullanılmıştır. 

 

2.2.4.2. Kafiye 

 Seyyid Hasan’ın şiirlerinde yarım, tam, zengin uyağın yanında cinaslı uyak da 

kullanılmıştır. Özellikle cinaslı ve tunç uyak örnekleri şiirde yetkinlik bakımından dik-

kat çekicidir. İki farklı örnek verilebilir: 

Añdıġımca her günāhum                                 

ǾArşa çıķar her gün āhum  

 Fażluñ ile pādişāhum                                     

Meded eyle ķıyāmetde 
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*** 

Zekātın virmese kişi                                    

Ķatı düşvār olur işi 

Cehennemdür bil varışı                                

Görür Ĥaķķuñ Ǿaźābını 

*** 

Hidāyet eyle rāhumı  

İster isen çü āhumı                           

Bulam sen pādişāhumı  

Erem maķśūda yā Allāh 

  

2.2.4.3. Redif 

Redif; dörtlük nazım birimi kullanılan şiirlerde genellikle ek olarak karşımıza 

çıkarken beyit nazım birimi kullanılan şiirlerde (mesnevi şeklinde yazılan iki şiir dışın-

da) redif kullanılmamıştır.  

Üzgün olduķ ufāġımuz irümüz                                 

Ĥaķķa ŧāǾat ķılmaz olduķ birümüz 

Vir śalavāt cennet ola yerümüz                               

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

*** 

Bir ķaranlıķ yerdür ĥāli  

Ķılmadum śāliĥ aǾmāli               

Münker Nekįre su’āli  

Virem iñleyü iñleyü 

 

2.2.4.4. Tekrarlar 

Seyyid Hasan’ın şiirlerinde kullanılan diğer ahenk unsuru tekrarlardır. Bu tekrar-

lar bazen mısra sonlarında birkaç sözcük, bazen dörtlüklerin son mısraları olarak kulla-

nılmıştır. 

Gör ne virdi bize Celįl               

Lā ilāhe illa’llāh hū 
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Kendü birligine delįl                  

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

Dįnümüze ne ise lāzım               

Olalum aña mülāzım 

Mü’min olana bu lāzım             

Lā ilāhe illa’llāh hū 

*** 

Ĥarc it Ǿömrüñ Ĥaķ yolına  

Buñ demde saña bulına     

Girip śūfįler ķolına  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

Murāduma irem dirseñ  

Cennet içre girem dirseñ          

Ĥaķ cemālin görem dirseñ  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

 

2.2.5. Muhteva Özellikleri 

 Seyyid Hasan; şiirlerinde bir müslümanın dünyaya, ölüme, manevî değerlere 

bakış açısının nasıl olması gerektiğini işlemiştir. Ele aldığı belli başlı konular şunlardır: 

 

2.2.5.1. Allah’ın Birliği, Kudreti 

Seyyid Hasan;  Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini ve yarattığı dünya düzenini 

şiirlerinin ana konusu olarak seçmiş; bu sonsuzluğun, gücün karşısındaki acziyetini ifa-

de etmiştir:  

Oñ sekiz biñ Ǿālem içre ne ki var                     

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

Ay [u] güneş yıldızlar leyl [ü] nehār                      
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Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

Deryālar ķaralar ŧaġlar ŧaşlar                            

İçinde ins ü cin ķurdlar u ķuşlar 

Ħayr u şer ķuru yaş yazlar u ķışlar                   

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ                                     

 

2.2.5.2. Münacat, Allah’a Yakarış 

Seyyid Hasan, şiirlerinde Allah’ın kudretini kabul edip kendisinin aciz bir kul 

olduğunu söyledikten sonra Allah’tan günahlarının bağışlanmasını diler: 

Celālüñ var ise cemālüñ de var                                 

Bir aduñ Ķahhārsa bir aduñ Ġaffār 

Ĥükmüñe māniǾ yoķ senüñ ey Settār                       

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

Mālikü’l-mülksün [sen] taśarruf senüñ                             

ǾAlāķası yoķ arada kimsenüñ 

Dert senüñ dertlü senüñ dermān senüñ                       

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

*** 

İlāhį ben bį-çāreyem                                     

Meded eyle ķıyāmetde 

Derdüñ ile āvāreyem                                     

Meded eyle ķıyāmetde 

 

Añdıġımca her günāhım                                 

ǾArşa çıķar her gün āhım 

Fażluñ ile pādişāhım                                     

Meded eyle ķıyāmetde 
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2.2.5.3. Peygamber Sevgisi, Övgüsü 

Seyyid Hasan;  Müslüman olmanın temel şartı olan Allah sevgisinden sonra şiir-

lerinde O’nun elçisi Hz. Muhammed’e duyduğu sevgiyi şöyle ifade eder:  

Dü Ǿālem vücūdına sebeb olan                  

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

ǾĀśį ķullar derdine dermān ķılan               

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

***                                       

Enbiyālaruñ serveri                

Evliyālaruñ rehberi 

Āĥir zamān peyġamberi        

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

2.2.5.4. Dünyanın Geçiciliği, Aldatıcılığı 

Seyyid Hasan dünyanın geçici olduğunu, nimetlerine aldanmamak gerektiğini, 

ahiret ve dünya işlerinde denge kurmak gerektiğini birçok şiirinde ele almıştır:  

Bu yalancı dünyānuñ ŝebātı yoķ                   

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

Śafāsından daħı hem cefāsı çoķ                   

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

*** 

El çek dünyānuñ źevķinden  

Altunı añ geç fevķinden       

Ķurtulmış yoķ mevt oķından  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

Ħayāl [ü] žılla beñzer bu  

ŦāǾat ķıl dünyādan el yu              

Raĥmet itsün tā saña Hū  

Tevbeye gel tevbeye gel 
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*** 

Göñül dünyāya aldanma 

Saña bāķį ķalur śanma 

Ĥaķķı źikreyle uśanma 

Uśanmayan bulur Ĥaķķı 

 

Göñül gel şeyŧāna uyma                           

Sözüñ hiç Ǿamele śayma 

Ġaflet nevminde uyuma                           

Uyan źikreyle sen Ĥaķķı  

                             

2.2.5.5. Ölüm Gerçeği 

Seyyid Hasan; geçici ve aldatıcı dünyanın sonunda ölümün olduğuna, insanların 

bu sona kendilerini hazırlamaları gerektiğine şiirlerinde etkileyici bir dille yer vermiştir:  

Münker Nekįr gelür ise                 

Baña su’āl ķılur ise 

Dil dönmeyüp urur ise                 

ǾAceb nice olur ĥālüm 

*** 

Ĥaķ teǾālā gel didükde bu cāna               

Gelmemişe döner insān cihāna 

 

Bu fenāya gelen gider Ǿāķıbet                 

Ecel irüp dükendükde çü dāne 

        

2.2.5.6. Namazın Önemi 

Seyyid Hasan şiirlerinde, Müslüman olmanın ilk ve en önemli şartı olarak beş 

vakit namazı ve cuma namazını eda etmeyi görmektedir. Beş vakit namaz şartının terk 

edilmesinin kişinin inancına büyük zarar verdiğini belirtmekte, cuma günü ve namazı-

nın kutsiyetini Peygamberimiz (a.s.) hadislerde söylediği ödül ve cezalarla sıralamakta-

dır:  
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Farżdur bize beş vaķt namāz                   

Mü’min olan ķılur ķomaz 

Ķılmayan Ĥaķķa yaramaz                       

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

Namāz ķılan nūrlu olur                            

Ol nūr ile Ĥaķķı bulur 

Ķılmayanlar maĥrūm ķalur                      

Güzel Ǿibādetdür namāz 

***       

CumǾanuñ bir fażįletin daħı diyem diñle gel              

CumǾa gün gökden yedi yüz biñ ferişte añlaġıl 

İniser cümlesi įmān ehlini sen şöyle bil                       

Ġufrān iĥsān ile Ĥaķķuñ cennetine oķıya 

***                                                         

CumǾa namāzını terk itse kişi                    

On beş dürlü belāya uġrar başı 

 

Biri rızķınuñ berekātı gide                           

İkinci ķıśalur bil anuñ yaşı 

 

2.2.5.7. Üç Ayların Önemi 

Senenin on iki ayı içinde kutsal kabul edilen üç ayın günahlardan arınma konu-

sunda bir fırsat olarak görülmesi, bu aylarda daha fazla tevbe edilmesi gerektiğini söyler 

ve bu aylarda cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını müjdeler:    

Recebüñ her gicesinde Ĥak teǾālā ne durur                     

Receb benüm şehirümdür ķullarum ķulumdurur 

Raĥmet benüm uçmaķ daħı hem benüm fażlımdurur      

Fażl benüm elümdedür zįrā inan gerçekdurur 
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Āħir gicesinde ider tevbe ider de varumdur                         

Ķabūl idüp revā ķılam duǾā ider de varumdur 

Yarlıġayayın dir istiġfār ider varumdur                           

KaǾbü’l-Aħbār
2
dan rivāyetdür inan gerçekdurur 

            

 Receb Şaǿbān Ramażān gör ne ulu aylar olur              

Bu aylarda nice biñ Ǿāśį ķullar iǾŧāķ olur 

Baĥr-i Ǿiśyāndan çıķuban raĥmete iġrāķ olur               

Bāb-ı cennet açılup bāb-ı caĥįm iġlāķ olur  

 

2.2.5.8. Cennetin Güzellikleri 

Seyyid Hasan, dini insanlara anlatırken hem ödüllendiren hem cezalandıran bir 

sistem olarak göstermiştir. Ödül olarak cennetin varlığını, orada su ve bal akan ırmaklar 

olduğunu, üzerinde her türlü yemişi bulunduran Tuba ağacını, yaşlanma ve ölümün ol-

mayışını şöyle anlatır:                                                                      

Bunda elli altmış yetmiş ķocarsın                      

Anda ķal bitmez otuz üç yaşarsın 

Ĥūrįlerüñ var Ǿumrāne boşarsın                        

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Ŧūbā var ŧalı her ġurfeye irmiş                          

Var üstünde dā’im biñ dürlü yemiş 

Dįvārınuñ bināsı altun gümüş                             

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Dürlü ırmaķlar var su ile Ǿasel                            

İçseñ ķarnuñ şişirüp virmez kesel 

                                                           
2
 Ka'bü'l-Ahbar: Yemen bölgesindendir. Müslüman olmadan önce Beni İsrail'in (İsrail oğullarının) meş-

hur âlimlerindendi. Hz. Ömer devrinde Müslüman oldu. Tabiîn’in büyüklerindendir. Pek çok hadis riva-

yeti vardır. 652’de vefat etmiştir. (İslam Âlimleri Ansiklopedisi, (t.y.): 355) 
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Muġannįler var āvāzı müselsel                               

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Seyyid Ĥasan ķıl sen śāliĥ aǾmāli                       

Sevme bu dünyāyı žıll-ı ĥayāli 

Göstere saña Ĥaķ anda cemāli                             

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

2.2.6. Şiirlerde Kullanılan Söz Sanatları 

 Seyyid Hasan’ın şiirlerinde sade bir dil kullandığı ve öğreticiliği amaç edindiği 

daha önce belirtilmişti. Bu amaca ulaşmak için sık sık ayet ve hadislerden iktibasları ve 

bilinen olayları hatırlatma yani telmihleri araç olarak kullanmıştır.  

 

2.2.6.1. İktibas 

Seyyid Hasan’ın şiirlerinde geçen bazı iktibas örneklerini şöyle gösterebiliriz: 

İki rekǾat namāz ķılsa her kim cumǾa gicesi              

RekǾat evvelide bir Fātiĥa daħı nicesi 

“Ķul yā eyyühe’l-kāfirūn”
3
 ķoşa rükuǾ secdesi              

Olduġında örüŧurup bir Fātiĥa oķıya 

 

“İźā cāe”
4
 ķoşa Allāh vire beş nesne aña                        

Gökden inen kitābları oķumışca müzd saña 

Vire ikinci seksen yıl Ǿibādetce baķ baña                       

Müzd vire Ĥaķ bu namāzda bunları kim oķıya 

*** 

“Tūbū ila’llāh”
5
 āyetüñi oķıyup Seyyid Ĥasan 

Saña dönüp tevbe eden raĥmet eyle aña sen 

ŞefįǾ olsun yarın aña cedd-i ol ħulķ-ı ĥasen                

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf”
6
 

                                                           
3
 Kāfirūn 109/1 “De ki: Ey kâfirler!”  

4
 Nasr 110/1 “Geldiği zaman…” 

5
 Tahrim 66/8  “Allâh'a tevbe ediniz.” 
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*** 

Seyyid Ĥasan bize emr idüp ol Hū                                   

Dir “Yā eyyühe’lleźįne āmenū”
7
  

Deyüñ imdi Ĥaķdan emr oldı çün “śallū”
8
                   

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

2.2.6.2. Telmih 

Telmih yani bilinen bir olayı hatırlatma anlamındaki söz sanatı örneklerini din 

büyükleri, peygamber mucizeleri, ahiret hayatı şeklinde gruplandırabiliriz. Şiirlerdeki 

bazı telmih örnekleri aşağıya alınmıştır: 

 

 

• Peygamber kıssaları, din büyükleri 

Ya ķanı  Śıddįķ ile ǾÖmer hem Oŝmān    

ǾAli ile Ĥasan Ĥüseyin ey cān 

Bunlara daħı irdi emr-i Sübĥān              

Melūl olma göñül el-ĥükmi li’llāh 

 

Dįn çerāġı İmām AǾžam o sulŧān           

Bu fenāya geldi ŧutmadı evŧān  

Nūĥ Ǿömrünce Ǿömrüñ olursa bir  ān      

Melūl olma göñül el-ĥükmi li’llāh 

***                                            

Ādem atamuza ol sebeb oldı                           

Cennetden çıķdı üç yüz yıl aġladı 

Ol vaķtden melǾūn bize kin baġladı                

Ķudretüñle żabt it Allāhum Allāh 

 

 

                                                                                                                                                                          
6
 Bizi endişe edip korktuğumuz belalardan muhafaza buyur. (korunma duası) 

7
 Ey iman edenler! 

8
 Ahzab 33/56: “ Sizde O’na salât edin!” 
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• Mirac Mucizesi 

Devnüñ nıśfı içre ŧuran                 

Burāķıyla göge varan 

Ĥaķķuñ cemālini gören                

Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

                        

• Peygamber Mucizeleri 

Bunuñ emŝāli neler diyim neler                       

Aç gözüni ne ķudretdür gör bular 

Muĥammedi gerçekledi bir keler                          

Anı kim söyletdi Allāh efendį 

 

Pes bil insan śūretinde Dāvuda                        

Geldi selām verdi ŧurdı ŧapuda 

Sen nesin didi yilem didi o da                                

Anı kim söyletdi Allāh efendį 

 

                            

• Ahiret Hayatı, Kıyamet Günü 

Bizi Śırāŧdan geçüren                   

Firdevs bāġına göçüren 

Kevŝer şarābın içüren                  

Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

                  

• Esmâü’l-Hüsnâ (Allah’ın 99 ismi)                  

Tevvābdur bir ismüñ ezel  

Settār ismüñ de ne güzel         

Ey Ķādir ey Lem-yezel  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 
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• Aşk Kahramanları 

ǾAşķ mecāzı ile niçe ķullaruñ                   

Ögrendiler vāśıl olmaķ yollaruñ 

Züleyĥā ile Ferhād Mecnūnlaruñ              

Taķlįd ile vāśıl oldılar saña 

 

 

• İran Mitolojisi 

Ǿİbretle baķ yatanlara  

Kimi Cem
9
dür kimi Dārā

10
          

Ķalanın fikr eyle ara  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

 

•Halk Şiiri Unsurları 

Namāzumda gözlerüm hep yabanda                  

Niyāzumda Ǿaķlum fikrüm bir yanda 

Kūh-ı Ķāfı ŧolaşuram bir anda                          

ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

Her ne kadar “ Kaf dağı” telmihi halk şiiri unsuru olarak alınsa da edebiyatımız-

da genel olarak kullanılan bir telmih unsurudur. 

 

2.2.6.3. Diğer Söz Sanatları 

 Söz sanatı olarak iktibas ve telmihin dışında mecaz-ı mürsel (ad aktarması), isti-

are, teşbih gibi söz sanatlarına da yer verilmiştir. Bu söz sanatlarının kullanıldığı bazı 

mısralar aşağıda belirtilmiştir: 

Dįn çerāġı İmām AǾžam o sulŧān (teşbih)  

                                                           
9
 Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında çokça anılan efsanevî İran hükümdarlarından biridir. Pişdâdiyân’ın 

dördüncüsüdür (Onay, 2007, s.9). 
10

 Klasik edebiyatımızda adı en çok geçen İran hükümdârlarından birisidir. Keyâniyân’ın dokuzuncusu ve 

sonuncusudur  (Onay, 2007, s.82). 
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Söylesün cān bülbüli (teşbih) 

Cān [u] dil taĥtına sulŧān isteyen (mecaz-ı mürsel) 

 Eñ śoñ bu cān ķuşı ķafesden uça (istiare) 

Melekü’l-mevt arasında şefāǾat eyleyici (istiare) 

MelǾūn Şeyŧānı da eyü ŧaşladuñ               

Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün (istiare, mecaz-ı mürsel) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER ŞAİRLER 

3.1. HÜDÂÎ 

Aziz Mahmud Hüdâyî, 1541’de Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. 

Eğitimini İstanbul, Bursa, Mısır medreselerinde tamamladı. 1573’te Mısır’dan döndük-

ten sonra Bursa’da müderris ve naip olarak görev aldı. Daha sonra resmî görevlerini 

bırakarak Şeyh Üftâde’ye intisab etti. 1595’te İstanbul’da Hüdâyî Dergâhını tamamladı. 

1599’da Üsküdar Mihrimah Sultan (İskele) Camiinde perşembe günleri vaaz vermeye 

başladı. Kanûnî’nin, kızı Mihrimah Sultan’dan torunu Ayşe Sultan ile de evlendiği riva-

yet edilen Aziz Mahmud Hüdâyî 1628’de vefat etti. Üsküdar’da bulunduğu yıllarda 

Bulgurlu Mahallesinde bir çilehâne ile bir hamam yaptırdı (Yılmaz, 1991, s. 338-339).  

Aziz Mahmud Hüdâyî halvetî - celvetî geleneğin seçkin bir temsilcisi, mutasavvıf bir 

şairdir (Yılmaz, 2013, s. 7).  

• Mecmûa-i İlâhiyât adlı eserde Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait “Hüdâî” mahlasıyla 

yazılmış 

17 adet dörtlük nazım birimli, 

5 adet beyit nazım birimli toplam 22 şiir tespit edilmiştir. 

 

• Dörtlükle yazılan şiirlerin 

8’i 8’li, 

3’ü 7’li, 

2’si 11’li hece ölçüsüyle; 

1’i (Fe’ilâtün/ Mefâ’ilün/ Fe’ilün), 

2’si (Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün), 

1’i  (Mefâ’îlün /Mefâ’îlün /Fe’ûlün) aruz kalıbıyla yazılmıştır. 

3’ü (aaaa/ bbba/ ccca/…), 

14’ü (abab/ cccb/ dddb/…) uyak şemasıyla yazılmıştır. 
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• Beyitle yazılan şiirlerin 

Biri (Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilün), 

İkisi (Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilün), 

İkisi (Mefâ’îlün /Mefâ’îlün /Fe’ûlün) aruz kalıbıyla yazılmıştır. 

Üçü (aa/ xa/ xa/…) gazel, 

İkisi (aa/ bb/ cc/…) mesnevi uyak şemasıyla yazılmıştır. 

 

• Şiirlerinin yedisi “İlahi” başlıklıdır. 

 

• Şiirlerinde konu olarak Allah’ın kudretini ve bu kudret karşısında kendi zayıf-

lığını işlemiş, günahları için O’ndan bağışlanmasını dilemiştir. 

 Aziz Mahmud Hüdâyî şairliğin yanında bestekârlığıyla da tanınmaktadır. 

Mecmûa-i İlâhiyât’da yer alan yirmi iki şiirin altısı bûselik, rast, hüseynî, mâhûr, nevâ 

makamlarında bestelenmiştir. Bu şiirlerden bûselik makamında bestelenen şu ilahi gü-

nümüzde yaşamaktadır:  

Açıldı çün bezm-i elest                                   

Devr eyledi peymānesi 

Andan içenler oldı mest                                  

Ayılmadı mestānesi 

 

Ol bādeden kim nūş ider                                 

İçdügi dem serħoş ider 

Deryā gibi ol cūş ider                                     

Esrük olur dįvānesi 

 

Śavm-ı sivāyı kim ŧutar                                   

ǾĮd-i viśāle ol yiter 

Bülbül gibi dā’im öter                                           

Gülşen olur kāşānesi 
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Bayrāma ol Ǿāşıķ ire                                            

Kim Ĥaķ cemālini göre 

Dost bezminüñ źevķin süre                              

Pür-nūr olur dil-ĥānesi 

 

Aç gözüñi ĥaķ ile baķ                                   

Oķı Ĥüdāįden sebaķ 

Kāmil olurmuş ehl-i Ĥaķ  

Ŧoġmazdan evvel ānesi 

 

Ayrıca eserde Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait baş kısmı bulunamamış bir nesir bö-

lüm (Fâtiha Sûresi tefsiri)  bulunmaktadır.  

 

3.2. ZÂKİRÎ 

Doğum tarihi hakkında bilgiye ulaşılamayan Zâkirî Hasan Efendi Foça’da doğ-

muştur. İyi ve uzun süreli bir eğitimin ardından âlim bir kişilik olarak Hatîb Zâkirî Ha-

san Efendi diye de tanınmıştır. Eminönü Küçükpazar’daki Hoca Hayreddin Camisine 

hatip olan Hasan Efendi, 1623 yılında bu görevi sırasında vefat etmiştir. Zâkirî Hasan 

Efendi beste çalışmalarıyla tanınmış orta düzeyli bir şair olarak karşımıza çıkar (Özcan, 

1997, s. 319).   

Eserde Zâkirî mahlaslı sekiz şiir bulunmaktadır. Şiirlerin tamamı dörtlük nazım 

birimiyle yazılmıştır. Dörtlükle yazılan şiirlerin ikisi 16’lı, üçü 11’li, biri 15’li, biri 

10’lu, biri 8’li hece ölçüsüne sahiptir. Şiirlerinin biri başlıksız, altısı “İlahi” başlıklı, 

dördü acemaşįrān, nevā, būselik, māhūr makam adlarıyla başlıklandırılmıştır. Şiirlerinin 

üçünde bir ahenk unsuru olarak nakarat yani yinelenen beyitler kullanmıştır. Şiirlerinin 

tamamında konu olarak Allah’a yalvarma, O’ndan günahlarının bağışlanmasını dileme 

seçilmiştir.      
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3.3. MEYLÎ 

Meylî, 16. yüzyılın yetkin şairlerindendir. Osmanlı Edebiyatının Balkan toprak-

larındaki başarılı temsilcilerindendir. Bir devlet büyüğünün himayesine giremediği için 

yeterince tanınmamıştır. Asıl adı Novobereli Mehmed Meylî olarak bilinmektedir. Âşık 

Çelebi, Tezkiresi’nde onun yaşı küçük ama başarılı bir şair adayı olduğunu belirtir. Âşık 

Çelebi, eserini 1568’de tamamladığına göre Meylî 1540’lı yıllarda doğduğu tahmin 

edilmektedir.     

Eserde Meylî mahlaslı bir şiir bulunmaktadır. Bu şiir Bosna Gazi Hüsrev Bey 

Kütüphanesi 2659 numarada kayıtlı Meylî Divanı’nda bulunmaktadır (Şenödeyici ve 

Akdağ, 2014, s. 33-35). Bu şiir başlıksız, beyit nazım birimiyle yazılmış, (aa/ xa/ xa/ xa/ 

…) gazel uyak şeması ve (Fe’ilâtün / Mefâ’ilün / Fe’ilün) aruz kalıbında bir şiirdir. Ko-

nu olarak dünya hayatının geçici, ahiret hayatının kalıcı olduğunu anlatır. 

 

3.4. HÂLETÎ 

Hâletî, 1570 ile 1631 yılları arası İstanbul’da yaşamış; medrese eğitiminin ardın-

dan kadı, kazasker olarak görev yapmış; rubai şairi olarak tanınan bir Dîvan şairidir. 

Azmîzâde rubâîlerinin değerleri yanında sayıları bakımından da aşılamamış bir şair olup 

rubâîlerinin toplamı 900-1000 civarındadır. Dîvanındaki rubâîleri ayrıca Rubâiyyât-ı 

Hâletî adıyla bir araya getirilmiştir. (İpekten, 1991, s. 348-349). 

Eserde şaire ait beş beyitlik, gazel uyak şemalı (aa/ xa/ xa/…), (Fâ’ilâtün 

/Fâ’ilâtün /Fâ’ilün) aruz kalıbında, başlıksız bir şiir bulunmaktadır. Şiir konu olarak 

şairin Allah’a olan bağlılığını, aşkını anlatır.  
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3.5. ŞEYHOĞLU MUSTAFA 

  Asıl adı Mustafa’dır. Kenzü’l-Küberâ adlı eserinden anlaşıldığı kadarıyla 1340 

yılında doğmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı vefat tarihinin 1413 olduğunu belirtir. 

Germiyanoğulları Beyliği’nin merkezi Kütahya’da yetişen şair Germiyanoğulları Beyli-

ği’nde nişancı ve defterdar olarak görev yapmıştır. Hurşidnâme adlı eserini Germiyan 

Beyi Süleyman Şah adına yazmaya başlamış, Süleyman Şah’ın ölümü üzerine eserini 

Yıldırım Bâyezîd Hân’a sunmuştur ( Yavuz, 2010, s. 88-89).  

Eserde şaire ait dörtlük nazım birimi ve 11’li hece ölçüsü ile yazılmış, (abab/ 

cccb/ dddb/ …) uyak şemalı, yarım uyak kullanılmış “İlahî” başlıklı bir şiir vardır. Şiir 

bugün hâlâ halk arsında yaşayan, peygamber sevgisini lirik bir üslûpla işleyen bir ilahi-

dir.    

 

 

3.6. CÂHİDÎ AHMED EFENDİ 

Edirne’de doğduğu bilinen şairin asıl adı Ahmed, mahlası Câhidî’dir. Hayatı 

hakkında yeterli bilgi bulunamamıştır. Kitâbü’n-Nasîha adlı eserinden anlaşıldığı kada-

rıyla Rumelili bir aileden gelir ve babasının adı Muhammed’dir. Ölüm tarihi 1659-60 

olarak tahmin edilmektedir. Türbesi Çanakkale’de bulunmaktadır. (Azamat, 1993, s. 16-

17)  

Eserde biri Câhidî, diğeri Ahmed mahlaslı iki şiiri tespit edilmiştir. Câhidî mah-

laslı şiir dörtlük nazım birimi ve 15’li hece ölçüsü kullanılarak oluşturulmuştur. İlahi 

başlıklı bir şiirdir. Ahmed mahlasını taşıyan şiir dörtlük esaslı, 11’li hece ölçüsüne sa-

hip, başlıksız bir şiirdir. İki şiirde de şair Allah’tan, kendisine olan aşkını artırmasını 

dilemektedir. 
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3.7. DERVİŞ 

Eserde  “İlahi-i Derviş” başlıklı bir şiir tespit edilmiştir. Eserin muhtelif yerle-

rinde belirtilen kopan varaklardan dolayı şiirin tamamı bulunamamıştır. Derviş mahla-

sını kullanan bir şair bulunamamıştır. Ancak eserde yer alan diğer şairlerin yaşadığı 

dönemi ve yerleri dikkate aldığımızda şiirin Hâletî ile aynı yerde bulunmuş,  ölüm tarihi 

1606 olarak bilinen Boşnak asıllı Derviş Paşa’ya ait olabileceği düşünülmektedir 

(Sarıcaoğlu, 1994, s.195). Derviş mahlaslı şiir dörtlük nazım birimi ve “Fâ’ilâtün 

/Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilün” aruz kalıbı kullanılarak oluşturulmuştur. İlahi başlıklı bir 

şiirdir.  

 

3.8. ŞAİRİ BİLİNMEYEN ŞİİRLER 

Mecmûa-i İlâhiyât hakkında genel bilgi verilirken de belirtildiği gibi eserin bazı 

varak ya da varakları bulunamadığından bazı şiirin tamamı okunamamış, mahlas belir-

lenememiştir. Mecmûa-i İlâhiyât içindeki şiirlerin şairlerini şiirin son beyiti ya da dört-

lüğünde yer alan mahlastan öğrendiğimiz için devamı bulunamayan şiirlerin şairi bilin-

memektedir. Bu şekilde şairi bilinmeyen şiirler 6, 34, 35, 77, 108, 161 numaralı şiirler-

dir.  

Ayrıca şiirin tamamı bulunan, ancak mahlas içermeyen şiirler de bulunmaktadır.  

Bu şiirlerin de şairi bilinmemektedir. Bunlardan ilki 1 numaralı Farsça şiir; diğerleri de 

28, 29, 30 ve 31 numaralı, Molla Fenârî’nin Şürûŧu’ś-śalât adlı eserinden “namaz, ab-

dest, gusül” ile ilgili manzum tercümelerdir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEVİRİYAZILI METİN 

4.1. ÇEVİRİYAZILI METİN OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLEN HUSUS-

LAR 

Mecmûa-i İlâhiyât adlı el yazması eserin tahrif olduğu, eser hakkında genel bil-

giler başlığı altında belirtilmişti. Bu yüzden çeviriyazı metne geçmeden önce transkribe 

sırasında dikkat edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

• Eser, fotoğraflanmış olarak kayıt altına alınmış olup 2691 ile 2696 arasındaki 

fotoğraflar dış kapak ve cilt fotoğraflarından oluştuğundan çeviriyazılı metin 2697 nu-

maralı fotoğraftan başlanarak numaralandırılmıştır. 

• Orijinal metnin varak numaraları bulunmamakta, transkribe sırasında yapılan 

numaralandırma çeviriyazılı metinde sağa dayalı olarak 10 punto ve koyu yazı tipinde 

köşeli parantez [] ile belirtilmiştir. 

• Eserde yer yer kopan varak ya da varakların olduğu şiirlerden anlaşıldığı kada-

rıyla dinotlarda belirtilmiştir. 

• Eserin başında bulunan 90 adet hadis metni ve tercümesi, kopan varak ya da 

varaklar olduğunu düşündüğümüzde, edebiyatımızda kullanılan bir “manzum 100 ha-

dis” ten alınmış olabilir. 

• Okunamayan yerler boş bırakılmış, yazısı belirgin ama anlam verilemeyen söz-

cükler Arap Alfabesiyle yazılmıştır. 

• Bazı şiirlerin farklı varaklarda olduğu tespit edilmiştir. Şiirler transkribe yapı-

lırken bu kısımlar bir araya getirilmiş ve bu durum dipnotta belirtilmiştir. 

• Özel isimler büyük harfle başlatılmış; ancak özel isimlere getirilen çekim ekleri 

kesme işaretiyle ayrılmamıştır. 

• Bazı sayfalarda görülen, yan ve dik olarak sayfanın kenar boşluklarına yazılan 

der-kenarlar dipnotta gösterilmiştir. 

• Noktalama işareti, iktibasların belirtilmesi için konulan tırnak işareti dışında 

kullanılmamıştır. 

• Eserin baş kısmında bulunan doksan hadisin ikişer beyitlik tercümelerinde ölçü 

belirlenememiştir.  

• Eski Anadolu Türkçesi belirtisi olarak alabileceğimiz (et-) yardımcı fiili bazı 

yerlerde (it-), bazı yerlerde de (et-) şeklinde yazılmıştır. 
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• Şiirlerde hece sayısını kullanılan ölçüye uygun hâle getirmek için yapılan ek-

lemeler köşeli parantez ( [ ] ) içinde belirtilmiştir. 

 

4.2. ÇEVİRİYAZILI METİN 

[1-B] 1-Men meleke źāden ev rāĥileten tebluġuhū ilā beyt-illāhi ve lem-yeĥci yemūtü 

yahūdiyyen 

Güci yetdükce źād u rāĥile
11

ye                          

Kaʿbeyi her kim olmaya zāir 

 

Ya yahūdį ola ya naśrānį                                

Mevt irüp ʿömri çünki ola āħir 

 

2-Ķāle Ǿaleyhi efżalü’ś-śalavāti ez-zekātü ķanŧaratü’l-İslām
12

 

Yolı vardı dįn-i İslāmuñ                                 

Her kişi kim eyledi zekātı edā 

 

Bile farż oldı çün zekāt u śalāt                      

Vermeyen etmedi  śalātı edā 

 

3-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām re’sü’l-ʿaķli müdāretü’n-nāsi baʿde’l- įmān 

Re’sü’l-Ǿaķl oldı baʿde’l- įmān                     

Ħalķla eylemek dā’im müdārātı 

 

Ki müdārā zamānıdır bu zamān                   

ǾĀrif añlar bu remz ü kelimātı 

 

4-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām min mūĥibbāti’l-maġfireti bezlü’s-selām ü ĥüsnü’l-kelām 

Mūcib-i maġfiret nedür bil anı                     

Ħalķa bezl ü selām ü ĥüsn ü kelām 

 

                                                           
11źād u rāĥile: nakil vasıtası ve yol masrafı 
12 Zekât İslam'ın köprüsüdür.  
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Sebķat it selām sen ġayrıdan                       

Hem al ikrām eyle sen selām müdām 

 

5-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām el-kelimetü’t-tayyibetü śadaķatün 

Ĥācet ehline luŧf ile söyle                             

Daħı gösterme aña gülmez yüz 

 

Eyü söz ile güler yüz ile aña                         

Vir cevābın śadaķadur eyü söz 

 

6-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām  Ħayru’l- kelāmi mā ķalle ve delle 

Kelimātuñ ħayırlusı bu kim                        

Her ne deñlü olursa ola ķalįl 

[2-A] 

Bir söz ile edā ola biñ söz                          

Yaʿni ola bir biñine delįl 

 

7-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām men tevāża’a [lillāhi] rafeʿahu’llāhu ve men tekebbera 

veżaʿahu’llāhu 

Kim tevāżuǾla ħalķa ħalķ etse                    

Ĥaķ anuñ  ķadrini refįǾ  eyler 

 

Her ki kibr ile vażǾ ide ħalķa                      

Rabb-i ʿizzet anı vażīǾ  eyler 

 

8-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ĥüsnü’l- ħulķı nıśfu’d-dįni 

Ĥüsn śūret kişide sįretdür                       

Şekli bį-cāndur mis  ilde hemįn 

 

Dįn-i mü’min degül dürüst ansız                 

Ĥüsn-i ħulķ oldı çünki nıśfu’d-dįn 
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9-Ķāle Ǿaleyhi efżalü’ś-śalavāti El-mü’minü mir’ātü’l-mü’mini 

Śaf olup birbirin müşāhidin                   

Oldı mir'ātı mü’minüñ mü’min 

 

Her ne yüzden kim ide aña nažar           

Görür anuñ śıfātınuñ Ǿaynın 

 

10-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām lā yedħulü’l-cennete men kāne fī ķalbihį miŝķāle źerretin 

mine’l-kibr 

Kibr ya kim Ĥaķķuñ bir dāsıdur             

El uzadan fużūlį bāŧıldur 

 

Kimde kim źerre deñlü kibr olsa          

Anı śanma cennete dāħildür 

 

11-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām terkü kelimetin min-ġıybetin eĥabbu ila’llāhi min elfi 

rek‛atin śalātin 

Ġıybetüñ bir sözini terk idegör              

Hiç çekme nevāfile aślā zaĥmet 

 

Ĥażret-i 'izzete o sevgülidür                  

Ķılmadınsa namāzı biñ rek‛at 

 

12-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām El-ġıybetü eşeddü mine’z-zinā 

[2-B]    Mümkin olduķça eyle ĥıfž-ı lisān         

Virme hergiz müsāvįye ruĥśat 

 

Ġıybet söz ķaçurmaġıl źinhār                 

Ki zinādan eşed imiş ġıybet 

 

13-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām sü’ü’l- ħulķi yufsidü’l-‛amele kemā yufsidü’l-‛asel 

Ħūy-ı bedden ĥaźer gerek źinhār           

K’anuñla ‛amel olur fāsid 
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Sū-i ħulķla bozma aǾmālüñ                   

Kim olur ĥal ile Ǿasel fāsid 

 

14-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām inne’l-ĥasede ye’külü’l-ĥasenāti kemā te’külü’n-nāru’l-

ħaŧabe 

Kimsenüñ gel kemāl ü māline                 

Ĥased itme ĥasūd olup źinhār 

 

Ĥasenātını bil ĥased kimsenüñ                

Yir nitekim ocaķda hįmeyi nār 

 

15-Men keżamehū ġayžan ve hüve yaķdiru Ǿalā infāzihī meleǾa’llāhüǾalā ķalbehu 

emnen ve īmānen 

Her ki vakt-i ġażabda ħışma gelür          

Ħışmını yutsa śabr idüp bir ān 

 

Ķādir olup ya anı defǾ itse                       

Ŧola ķalbine anuñ emnle įmān 

 

16-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men eśleĥa beyne’ŝneyni iŝtevcebe ŝevābe şehīdin 

İki kişi arasını her kim                           

Zaĥmete girüp eylese ıślāĥ 

 

Vācib olur aña ŝevāb-ı şehįd                  

Çünki ol vire fesāda śalāĥ 

 

17- Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām el-ġażabu yufsidü’l-įmāne kemā yüfsidü’ś-śabru’l-Ǿasel 

Ġażab u ĥiddeti ķo mü’min iseñ           

Ki ġażab fāsid eyler įmānı 

 

Şehd ü sükkerin ise ne deñlü Ǿasel         

Telħ ider pāre-i śabr anı 
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[3-A] 18-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām men Ǿafā Ǿinde’l-Ǿuźri Ǿafa’llāhu Ǿinde’l-Ǿusr 

Bulsa bir kimesne düşmene furśat          

Ķādir olduķca anı eylese Ǿafv 

 

ǾAfv idüp buñ deminde anı Ħüdā          

Niçe niçe günāhını ide maĥv 

 

19-Niyyetü’l-mü’mini ħayrun min-Ǿamelihį ve niyyetü’l-fāsıķı şerrun min- 

Ǿamelihį 

Niyyetin ĥayra etse eger bir mü’min      

ǾAmelinden o niyyet efżaldür 

 

Niyyetin şerre ķılsa ger bir fāsıķ            

ǾAmelinden o şerri mühmeldür 

 

20-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ed-dāllü Ǿale’l-ħayri kefāǾilihį 

Bir kişi ki ŝevāb ķaśdın ide                   

Bir kişiyi ħayr işe delālet ide 

 

O ŝevāba anuñla olur şerįk                    

Ol kişi kim ne ħayr u  ŧāǾat ide 

 

21-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām men ķażā ĥāceten li-aħįhi ķaża’llāhü ĥācetehü 

Ki ķażā itse Ĥaķ rıżāsı çün                  

Ĥācetin görse bir müslümānuñ 

 

İtdügi iyilik olmaya żāyiǾ                     

Yaza ĥācetini Ħüdā hep anuñ 

 

22-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām uŧlübü’l-ĥācete Ǿinde ĥassāni’l-vücūhi 

Kerem ehli olur vecįh-i ādem                 

Ĥüsn-śūret delįl-i sįretdür 
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Zişt-rūdan śaķın kerem umma               

Dile andan ki ħūb-śūretdür 

 

23-Ķāle’n-nebiyyü śalla’llāhü Ǿaleyhi ve sellem el-Ǿiddetü deynün 

Her kişiye ne vaǾde kim idesin              

SaǾy idüp vaǾdüñe vefā idesin 

[3-B] 

VaǾde çün źimmetüñde deyn oldı             

Vācib oldı anı edā idesin 

 

24-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām es-seħiyyü fį-civāri’llāhi ve ene refįķuhü 

Gel gidersen seħā ŧarįķına git                

Ķurb-ı Ĥaķķa çü yoķ bu deñlü ŧarįķ 

 

Ĥaķ civārındadur seħį ādem                   

Ĥażret-i Muśŧafādur aña refįķ 

 

25-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām eś-śadaķatü taŧfį ġażabe’r-Rabbi 

Geldükce elüñden it śadaķa                     

Ki taśadduķ belāyı defǾ eyler 

 

Eyle vaķt-i belāda anı penāh                 

Ġażab-ı Ķāhiri o refǾ
13

 eyler 

 

26-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men kefā sāilen cāmiǾan Ǿalā bābihį Ǿaźźebehu’llāhu elfe 

sene 

Her ki bir sāili süre maĥrūm                

Ķapusında didügi vaķit şey’en li’llāh 

 

Ĥabs idüp vādi-i cehennemde              

Aña biñ yıl Ǿaźāb ide Allāh 

                                                           
13 refǾ: refįǾ 
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27-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām lā teruddü’s-sāile velev kāne temreten  

Ķoma ķapuñda sāili maĥrūm            

Külli virmezseñ cüz’ü vir bārį 

 

Virmez iseñ tamām ĥurmaca           

Vir anuñ bārį nıśfı miķdārı 

 

28-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām daǾvetü’l-ġurebāi maķrūnetün bi’l-icābeti 

Al ele göñlini ġarįbüñ kim                

Ĥasta göñli vü ĥāŧırı maĥzūn 

 

Ġurebānuñ duǾāsın eyledi Ĥaķ          

DaǾvet içre icābete maķrūn
14

 

 

29-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām duǾāü’l-vālidi li veledihį ke duǾāi’n-nebiyyi li-ümmetihį 

[4-A] Vālidüñ bed-duǾāsını źinhār              

Cehd idüp almasun cihānda veled 

 

Veled üzre duǾā-i vālidi Ĥaķ            

Eylemez daǾvet-i nebį gibi red 

 

30-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ķalbü’l-mü’mini Ǿarşu’llāhi 

Ey ki śalduñ bu gökler üstüne                         

Sırr-ı dilden hiç olmaduñ āgāh 

 

Dil-mekān Ħüdā-yı Ǿarş-ı berįn mekįn           

Ķalb-i mü’min vesįǾ-i Ǿarşu’llāh 

 

31-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām et-taķvā daǾvetü’l-mažlūmi velev kāne kāfiran 

Yerde ķalmaz duǾāsı mažlūmun      

Kāfir olsa daħį olur maķbūl 

                                                           
14 Maķrūn: ulaşılan, yakın 
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Žālimüñ tįġ-i žulmi başın urur           

Baş aça çünki pādişāhına ķul 

 

32-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ež-žulmü žulümātün yevme’l-ķıyāmeti 

Her ki žulm itdi zįr-i destine           

Yarın ol žulm aña žulmet olur 

 

Ol zamān kim ecel boġazın ala     

Aña cān virmesi meşaķķat olur 

 

33-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām el-müslimü men selime’l-müslimūne bi-yedihį ve 

lisānihį 

Mü’min oldur ki kimse hiç andan             

Nefret itmeye dil ü cānlar 

 

Ya elinden yāħud dilinden anuñ                

Hergiz incinmeyeler Müslümānlar 

 

34-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men kāne źü vechāni fi’d-dünyā kāne lehū yevme’l-

ķıyāmeti lisānen min-nār 

Şol ki dünyāda iki yüzli ol                        

Nitekim şekl-i millet-i sañsar 

[4-B] 

Ĥāme gibi iki zebān ola                            

Aġzı içre iki zebān-i nār 

 

35-Ķāle Ǿaleyhi efżalü’ś-śalavāti lā-yedħulü’l-cennete nemmāmün 

Birbirinden bu ħalķa söz iledüp                    

Źemme vü nemme olmaġıl māil 

 

Bu śıfatlarla kim ola mevśūf                    

Olmaz ol kimesne cennete dāħil 
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36-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men aĥsene İslāme’l-mer’i terkühū mā lā yaǾnįhi 

Jeng ü laġv kelām-ı fāĥişden                   

Her ki mir’at-i dįni eyledi pāk 

 

Ĥüsn-i İslāmı anda gördi Ǿayān              

Śūret-i maǾnāyı ķılup idrāk 

 

37-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām men keŝŝüre mezāĥuhū źehebe vaķāruhū 
15

  

Bir kişi kim laŧįfeyi çoķ ide                    

Eksilür Ǿarżı vaķārı gider 

 

Açılur nüktelerle her sırrı                       

Keşf olur cümle Ǿaybı Ǿārı gider 

 

38-Ķāle Ǿaleyhi efżalü’ś-śalavāti Men ġaşşenā feleyse minnā 
16

 

Ĥįle vü ħudǾa ehl-i mekkārı                   

Didi bizden degül Rasūlu’llāh 

 

YaǾni mü’min degül münāfıķdur            

Anı ĥaşr eylemez bizimle İlāh 

 

39-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām İnne ekŝere ehli’l-cenneti el-bulhu 

Yüri pür ĥįle vü zaġal olma                   

LāǾübālį vü śādıķu’l-vaǾd ol 

 

Cennet ehlinüñ ekŝeri būn olur             

Var sen daħı bunlıgı eyle ķabūl 

 

 

 

                                                           
15

 Derkenâr: üç meźiyet şehvoldı āħirinde vāķıǾoldı anı? 

16
 Derkenâr: Bundan başlaya 
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40-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām inna’llāhe teǾālā yüĥibbü külle ķalbin ĥazįnin 

[5-A] Feraĥ u şādįliķ  yaraşmaz aña                      

Ŧālib-i Ĥaķ olan olur maĥzūn 

 

ǾÖmrüñ olduķca gülmeseñ ġam degül        

Ķalb-i maĥzūnı çün sever Bįçūn 

 

41-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām mūtū ķable en temūtū 

ǾĀķıbet terk ider seni dünyā                     

Şimdiden gel aña vedāǾ eyle 

 

Çünki ķaŧǾ-ı Ǿalāķadur āħir                        

Her teǾalluķdan inkıŧaǾ eyle 

 

42-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām inne likülli ķavmin fitneten ve fitnetü ümmeti el-mālü 

Oldı bir fitne her bir ümmetiçün               

Anlara bāǾiŝ-i żalāl oldı 

 

Ümmetiçün didügi peyġamber                 

Bunlara fitne mülk [ü] māl oldı 

 

43-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ĥubbü’d-dünya re’sü külli ħaŧīetin 

Bu ne ġafletdür ki cān u dilüñ                    

Māsivā sevgüsiyle ŧopŧolıdur 

 

Gerçi çoķdur günāhuñ envāǾi                    

Ĥubb-i dünyā bu cümleden uludur 

 

44-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām ĥuffeti’l-cenneti bi’l-mekkārihi ve ħuffeti’n-nāru bi’ş-

şehevāti 

Zaĥmete Ĥaķ yolında ķatlan kim           

Cennetüñ yolı pür-meşeķķatdür 



42 
 

 

Yüri leźźāt ķo ki nār-ı caĥįm                  

Deñlü leźźetiyle şehvetdür 

  

45-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men tüķabbilü ġulāmen bi-şehvetin Ǿaźźebehū fi’n-nāri 

elfe senetin 

Bir “huve ehlį” ye tābiǾ olup                  

Öpse şehvetiyle ger bir oġlānı 

 

Ĥaķ teǾālā Ǿaźāb idüp yarın                    

Yaķa biñ yıl o cürm içün anı 

[5-B] 

46-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām laǾana’llāhu men Ǿamile Ǿamele ķavmi Lūŧın 

ǾAmel-i ķavm-i Lūŧ ile her kim              

ǾAmel ide ǾAķābe oldı maĥal 

 

LaǾnetu’llāh mažhar düşdi ol                  

Ķavl-i şeyŧān ile çün itdi Ǿamel 

 

47-İźā rakibe’l-müźekkeru źekeran ihtezze Ǿarşu’r-Raĥmāni fein māte māte 

müşriken ev melǾūnen 

Ķaçan etse livāŧa bir melǾūn                     

ǾArş-ı Raĥmān ol dem olur lerzān 

 

Ger o ĥalde ölse kāfir olur                       

İledür küfre anı ol tuġyān 

 

48-Ķāle [Ǿaleyhi]’ś-śalātü ve’s-selām ez-zinā yūriŝü’l-faķre 

Ne ķadar kim ġanį ola zānį                      

Āķıbet faķr olur aña ġālib 

 

Mūnisi faķr imiş zinā źinhār                     

Devleti olan olmasun ŧālib 



43 
 

 

49-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām el-ħamru cimāǾu’l-iŝmi 

Ħoş dimişdür dįn şarāba şer āb                  

Ki niçe niçe şerri cāmiǾdür 

 

Şerre cür’et virür fesāda ķıvām                  

Nefis ü şeyŧāna ķatı tābiǾdür 

 

50-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men laǾibe bi’ş-şaŧranc ve nāžırı ileyhi ke-ekele laĥme’l-

ħınzįri 

LaǾib-i şaŧranc her ki şuġl idinüp                

İtse yanınca yāħud aña nigāh 

 

Güdüben bir alay ĥanāzįri                           

Etin ekl eylemişce ide günāh 

 

51-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām laǾana’llāhü’r-rāşiye ve’l-mürteşiye 

Ekŝer-i žulmüñ irtişādandur                       

Yir ķomaz Ǿadliyle bir işe daħı 

[6-A] 

LeǾana’llāh didi peyġamber hem              

Cān-ı rāşiye ve mürteşįye daħı 

 

52-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām itteķū Ǿani’l-ĥarāmi fi’l-bünyāni fe innehū esāsü ħarābin 

Ol binānuñ ne ola bünyādı                         

K’ola māl-ı ĥarām ile bünyād 

 

Ol esāsuñ olur ĥarābı ķarįb                         

Sehl olur ol Ǿimāret-i ābād 

 

53-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men lebise’l-ĥarįre fi’d-dünyā lem-yelbeshu fi’l-āħireti 

Her kim zen gibi zeyn ide kendözin             

Giydi bunda ĥarįr-i ferħunde 
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Ķaldı Ǿuryān-ı ŝiyāb cennetden                  

Giymez anda libās-ı tābişde 

 

54-Ķāle’n-nebiyyü śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem eş-şöhretü āfetün 

N’ola ŧutsa cihānı kibr ü riyā                      

Ħalķ-ı Ǿālem esįr-i şöhretdür 

 

Śaķın ey zįnetle tefāħurdan                       

Ġāfil olma ki şöhret āfetdür 

 

55-Ķāle’n-nebiyyü śalla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem el-Ǿaynü ĥaķķun 

Ķatı gösterme kendüñi ħalķa                 

Nažar-ı çeşm-i bedden eyle ĥaźer 

 

Göz deger kişiye bu söz ĥaķdur       

Eŝerinden irer kişiye żarar 

 

56-Ķāle  Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām lā yeflaĥu ķavmün temlikuhum imre’etün 

Śaķın virdi her ki dest źene                  

Olmadı ol merd ķābil-i ıślāĥ 

 

Źen aña ĥākim oldı ol maĥkūm              

Olmaz ol kimsene Ǿāķıbet iflāĥ 

 

57-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām el-vaĥdetü ħayrun min-celįsi’s-sūi 

[6-B] Keŝretüñ zaĥmeti ķatı çoġ olur                

Bu cihanda ĥużūr yektālıķ 

 

Nā-muvāfıķ ħarįf-i hem-demden                 

Kişiye yek degül mi tenhālıķ 
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58-Ķāle  Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām küllü imriin muǾāfun ille’l-mücāhidūn 

ǾAfv ola şol kimesne ümmetden              

Ki itdügi cürmi eyledi iħfā 

 

Lįk anuñ günāhı olmadı Ǿafv                    

Ki itdügin  ħalķa eyledi ifşā 

 

59-Ķāle  Ǿaleyhi efżalü’ś-śalavāti ve ekmelü’t-taĥiyyāti En-nedemü tevbetün 

Çün günāh işledüñ peşįmān ol                  

Ki nedāmet aña kefāretdür 

 

Ol işe cān u dilden ol nādim                    

Tevbe didükleri ancaķ nedāmetdür 

 

60-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām lā yedħulü’l-cennete Ǿabdün ĥattā yü’minü cāruhū Ǿan 

bevāriķihį 

Ķoñşu ĥaķķın riǾāyet it her gāh                

İtme hem-sāyeñi śaķın ġam-gįn 

 

İtmez ol kimsene cenneti mesken            

Cārı cevrinden olmasa ger emįn 

 

61-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ŧūbā limen şeġalehū [Ǿaybuhū] Ǿan-Ǿuyūbi’n-nāsi 

İyilik oldur ķoyup ilüñ Ǿaybın                 

Kendinüñ Ǿaybına ola meşġūl 

 

Ögmeye nefsini ġayrı yerüp                      

Ħoş degüldür bu resme redd-i ķabūl 

 

62-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām ķuli’l-ĥaķķa ve in kāne mürren    

Çünki gördüñ bir işi bāŧıldur                      

Ħāŧır-ı ħalķ içün aña dime ĥaķ 
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Söyle ĥaķķı ne deñlü acı ise                      

Ehl-i dįn olana budur elyaķ 

[7-A] 

63-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām efżalu’ś-śadaķati kelimetü’l-ĥaķķı 

Bulamaz bu ŝevābı bir adam                    

Günde biñ adama virse śadaķa 

 

Söyle ĥaķķı yerinde etme sükūt               

Ĥaķ söz oldı çün efżal śadaķa 

 

64-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām el-kāsibü ĥabįbu’llāhi 

Ol ki biñ zaĥmet ü meşaķķatle               

Desti rencin idindi ķuvvet ĥalāl 

 

Ola maĥbūb ĥaķķuñ ol kāsib                   

Buyurupdur ĥabįb-i ħūb-ħiśāl 

 

65-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām et-tāciru’ś-śadūķu’l-emįn[ü’l-müslimü] maǾa’n-

nebiyyįne ve’ś-śıddįķįne ve’ş-şühedāi 

Tācir olan kişi ticāretde                           

Śādıķu’l-vaǾd olup olursa emįn 

 

Enbiyā vü eśdıķā daħı şühedā                  

Ĥaşr olıcaķ bile koya yarın 

 

66-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām leǾana’llāhuü ākile’r-ribā ve müvekkilihį ve kātibihį ve 

şāhidihį 

Çün ribā-ħora laǾnet itdi Rasūl                  

Olmaz İslām olan aña mā’il 

 

Kātib şāhid ü yiyen yidüren                    

Oldılar hep bu laǾnete dāħil 
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67-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām Ceffe’l-ķalemi bi-mā hüve kā’inün 

Nįk ü bed veche-i cebįnüñde                      

Dest-i taķdįrle ki oldı raķam 

 

Bir bir ol Ǿāķıbet gelür başuña                    

Rūz-ı evvel ne yazdıysa ķalem 

 

68-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām men śabere Ǿalā muśįbetin yuǾavviżuhu’llāhu 

Her ki bu Ǿālem-i ĥavādiŝde                       

Uġrasa bir muśįbete nāgāh 

[7-B] 

Aña śabr itse itmese şekvā                         

ǾIvażın eyleye aña Allāh 

 

69-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām el-ķanāǾatü kenzün lā-yefnā 

Mülk ü māl adamı ġanį itmez                     

ĶāniǾ ol ki ġınā ķanāǾatdür 

 

ŦamaǾ u ĥırśı ķula ķāniǾ olan                       

Śāĥib-i genc-i bį-nihāyetdür 

 

70-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām ŧūbā limen kāne lehū faķrun fi’d-dünyā ve hüve Ǿazįzün 

fi’l-āħireti 

Her ki dünyā-yı dūndan yudı elin                 

Bu televvüŝden ol temįz oldı 

 

Dünyādan geçdi gerçi źilletle                     

ǾĀħiretde velį Ǿazįz oldı 

 

71-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām mevtü’l-fuķarāi rāĥatün ve mevtü’l-eġniyāi muśįbetün 

Gel iñen ŧālib-i ġınā olma                         

Ki ġanįye ölüm muśįbetdür 
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Źillet ü faķr ile ölürseñ öl                           

Fuķarā mevti çünki rāĥatdur 

 

72-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām ed-dünyā sāǾatün fecǾalhā ŧāǾaten 

Ŧayanup Ǿömre ķılma ŧūl-i emel               

ǾÖmrüñi sen geçürme ġaflet ile 

 

Çünki dünyā zamānı sāǾatdür                     

Geçür ol sāǾati Ǿibādetle 

 

73-Devletü’l-eġniyāi fi’d-dünyā lā beķā lehā ve devletü’l-fuķarāi fi’l-āħireti fenā 

lehā 

Devlet-i eġniyāyı śorarsañ eger                    

Dār-ı dünyādur beķāsızdur 

 

Fuķarā Ǿizz ü devleti ammā                        

Mülk-i Ǿuķbādadur fenāsızdur 

 

74-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām ed-dünyā sicnü’l-mü’mini ve cennetü’l-kāfiri 

[8-A] Oldı dünyā çü mü’mine zindān                   

Merd-i ĥaķķa çü bunda rāĥat yoķ 

 

Oldı dünyā behişt-i ehl-i żalāl                       

NiǾmet ü menāline nihāyet yoķ 

 

75-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām eş-şeyħu şebābün fį-ĥubbi’l-iŝneyni ŧūlü’l-Ǿömri ve 

keŝretü’l-māl 

Pįr olan kimesne yigit gibidür                     

Rāġıb olmaķda bir iki ĥāle 

 

Olur anuñ muĥabbeti ġālib                          

Ŧūl-i Ǿömr ile keŝret-i māle 
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76-Ķāle Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selām kefā bi’l-mevti vāǾižan 

Ķaśd-ı cān ide çün bedende ecel               

ĶalǾalar olmaya anı ĥāfıž 

 

Ġayra nāśıĥ naśįĥatin ķoyalum                 

Mevt ĥāli hemįn ola vāǾiž 

 

77-Ħalāvetü’d-dünyā merāretü’l-āħireti ve merāretü’d-dünyā ħalāvetü’l-āħireti 

Ey ŧālibkār-ı leźźet-i dünyā                       

Āħiretde bu nūş-ı nįş olısar 

 

Acı dirlikleri bu dünyānuñ                         

Ehl-i Ǿuķbāya ŧatlu aǾįş olısar 

 

78-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām lā-tesübbü’l-emvāt 

Sögme ölmüşlere vebāle girüp                  

Ħayra girüp it duǾā-i ħayırla yād 

 

Çünki anlar nizāǾı terk itdi                         

Sen de dilden ķıl anları āźād 

 

79-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām inne’l-meyyite leyüǾaźźebü bi-bükāi ehlihį 

Akrabādan birisi fevt olsa                         

Girye vü zārı ķılma anuñçün 

 

Aña źįrā Ǿaźāb olur o yiñe                         

Gel Ǿaźāb itme aña cānuñ içün 

***
17

 

[8-B] Ola mı bu ŝevāba Ǿadl-i Ǿadįl                    

Ki yetmiş yılı Ǿibādet ide 

 

                                                           
17 yaprak tamamen kopmuş. 
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80-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām eĥabbü’n-nāsi yevme’l-ķıyāmeti imāmün Ǿādilün 

O şehüñdür saǾādet-i kevneyn                           

Meyli yoķ žulme Ǿadle māildür 

 

Ĥażret-i Ǿizzete eĥabbü’n-nās                   

Yevm-i maĥşerde şāh-ı Ǿādildür 

 

81-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām [el-Ǿilmü] farįżatün Ǿalā-külli müslimin ve müslimetin 

Merd ü źenden her ehl-i İslāma                

Farż-ı Ǿayn oldı Ǿilm ü dįn oķımaķ 

 

Oldı ol Ǿilim ile Ǿamel vācib                       

Farķ ola tā anuñla bāŧıl u ĥaķ 

 

82-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām uŧlubü’l-Ǿilme mine’l-mehdi ile’l-laħdi 

Cümle mechūli idegör maǾlūm                

Ǿİlme śarf eyle vā-Ǿömrüñi hep 

 

Dime geçdi [kim] zamān-ı taĥśįl                        

Mehdden laĥde dek ķıl anı ŧalep 

 

83-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām lā-faķra eşeddü mine’l-cehli 

Cehle beñzer cihānda faķr olmaz              

Ķatı yoħsul cihānda cāhildür 

 

Mal ile nāķıśı ġanį śanma                          

Ol kişidür ġanį ki kāmildür 

 

84-İnne ķalįlen li-Ǿameli meǾa’l-Ǿilmi keŝįrun ve inne keŝįran li-Ǿameli meǾa’l-

cehli ķalįlen 

Ne Ǿamel ide olmayan Ǿilmi                     

Ǿİlmle azacıķ Ǿamel çoķ olur 
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Cehl ile sehl olur keŝįr Ǿamel                      

O da sehv ü ħaŧā ile yoġ olur 

 

85-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men teķaddeme Ǿālimen fe-keennemā celese Ǿale’l-

muśĥafi 

[9-A] ǾĀlim üzre otursa bir Ǿāmį                       

Māl ü cāh içün görme revā 

 

Ǿİlmi taħfįf ider şu mertebe kim               

Muśĥaf üzre cülūs ider gūyā 

 

86-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men ekreme ilā ġaniyyen li-ġınāihį źehebe ŝülüŝān dinihį 

Bir ġanįye şu kim ġınāsı içün                   

İtse dünyā-perest olur ikrām 

 

Ŝülüŝen nüķūd-ı dįni gider                         

Anda noķśan źįrā olur İslām 

 

87-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām evvelü mā yüĥāsibü bihi’l-Ǿabdü yevme’l-ķıyāmeti eś-

śalātü 

Her ne dem kim irişe vaķt-i śalāh            

Ŧavr-ı edā ile anı olma kehel  

  

Ķıl namāzı namāzdur bil anı                     

Yevm-i āħirde śorulan evvel 

 

88-Ķāle  Ǿaleyhi’s-selām men terake vaķten men fe-keennemā źebeĥa nefsehū bi-

ġayrı sikkįn 

Her ki bir vaķt namāzı eylese terk          

Kendü nefsini kendü ķātildür 

 

Dökdi ķanın bi-ġayrı sikkįn                      

Şol kişi ki śalāta mühmildür 
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89-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām nevmü’s-śubĥi temneǾu’r-rızķa 

Her kim vaķt-i seherde ħefte ola            

Aña śubĥ uyĥusı virdi keslān 

 

Ol gün anuñ başına gün doġmaz             

Hem anuñ rızķına gelür noķśān 

 

90-Ķāle Ǿaleyhi’s-selām düm Ǿale’ŧ-ŧahāreti yüvessaǾ Ǿaleyke’r-rızķu 

Ger dilerseñ cihānda vüsǾat-i rızķ          

Ĥāżır ol dāimā ŧahāret ile 

  

Yüri Ǿālemde ŧįb-i  ŧāhir ile               

Bulasın rızķı tā ki vüsǾat ile 

 

 

[10-B] Rūĥ-ı pāk-ı münevver ve muŧahhar ĥażret-i Rasūlla’llāh ve cemįǾ-i enbiyā vü 

evliyā rā ve çeĥār-yār-ı bā-śafā rā  devām-ı Ǿömr-i devlet ve nižām-ı salŧanat 

pādişah-ı İslam rā ve Ǿünvān-ı bā devlet ü Ǿasākiri bā-behçeti der-heme evķat-ı 

cemiǾ-i beliyyāt necāt maĥfūž kerd-i an Ǿala’llāh livāehū 

………………………………………. ve be-rūĥ-ı revān śāĥibü’l-ħayrāt ve’l-

ĥasenāt merĥūm Sulŧān Murad ħan… baǾde’t-teĥiyyeti ve’t-taǾžįm muĥibbu’l-

fuķarāi …………… ĥażreti efendį rā ve bāķį Ǿazįz elfi maħdūmunān 

ervāĥı…………..rıżā-i Ĥaķ rā 

fātiĥa…………………………………………………… 

 

Ey ecel-i lā-yezāl ve ey śamed-i źü’l-celāl ey ġaffār…………yā ilāhe melike’l-

maǾbūdāti perverde …berekāt-i āyāt beyyināt-ı kelām vaĥy …ihtimām ü intižām 

sübĥānı ki tūtiyān-ı şekeristān kelām-ı ilāhį ……………ħoş-elħan 

………..ħāfižān-ı āyāt-ı tenzįl ve nāķilān-ı āŝār-ı te’vįl ki bülbülān-ı bostān-ı 

cennet ki tūtiyān-ı şekeristān-ı raĥmet….ĥafažahümü’llāhu teǾālā tilāvet 
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fermūde est ŝevāb………be-rūĥ-ı pāk-i münevver …… pāk muŧahhar… cüm-

le…    ĥüdā goft “sübhānelleźį esraǾa biǾabdihį”
18

 … 

[11-A] Berr-i kābeş bā melāiki enbiyā vü evliyā cümle Ǿālem şüd  teferrace ez-süreyyā 

tāsira śadr-ı śuffe-i śafā māh-ı ķubbe-i vefā muǾallā vü müzekkā müctebā vü 

mürteżā sırr-ı inna’llāhe’śŧafā Aĥmede-i bā-vefā ħātem-i enbiyā yaǾni Ĥażret-i 

Muĥammed Muśŧafā ʿaleyhi efżalü’ś-śalavāti ve ekmelü’t-taĥiyyāti ve Ǿalā-ālihį 

ve eśĥābihį efżalü’l-evliyāi ve’l-Ǿārifįne ve bi-iĥsānin ilā yevmi’d-dįni 

rıżvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmeǾįn. Ve Ǿale’l-ħuśūś şehr-u yā ….. aǾžam ve 

kām kām-ı müfeħħam felikį Allāhümme meliki’ş-şemǾi żılla’llāhi fi’l-Ǿālem… 

Mülūke’l-Ǿarabi ve’l-Ǿacemi ħāfıž-ı bilādi’llāhi şarķan ve ġarben nāśiye 

Ǿibādu’llāhi berren ve baĥran el-muķaddesi’s-semāi el-mebśūri Ǿale’l-aġnāi 

vāśıtü’l-emni ve’l-emān nāşimü’l-Ǿadli ve’l-iħsān… … cihān ile’d-devleti ve’l-

erkāǾažįmü’l-ķadri ve’ş-şe’ni ve Ǿināyeti’l-meliki’r-raĥmāni sülāle-i faĥr-i āli 

ǾOŝmān …. es-sulŧān ibni’s-Sulŧān ibni’s-sulŧān es-sulŧān Muĥammed ħān 

ibni’s-sulŧān İbrāhim ħān aħi’s-sulŧān ġāzi Murad ħān ibnü’s-sulŧān Aĥmed ħān 

ibni’s-sulŧān Muĥammed ħān ibnü’s-sulŧān Murad ħān ħallede’llāhü mülkehū ve 

eŝere salŧanatihi ilāhį baħt-ı şāhı vü ber-baħt-ı pādişāhı müstedām-ı müstaĥkem 

źāt bi’n-nebiyyi ve ālihį … ‘l-emįn yā rabbe’l-Ǿālemįn ve bį-rūĥ-ı revān-ı 

śāĥibu’l-ħayrāt ve’l-ĥasenāt merĥūm maġfūr saǾįd ü şehįdü’l-muĥtāc ilā 

raĥmeti’llāhi … sulŧān Murad ħān ġāzį rā ve bāķį Ǿulemāi ħāżırįn ve cemāǾat-i 

nāžirįn 

[12-B] 

***
19

 

                                                 taǾrįf-i ĥaķ rā Fātiha yā Rab 

 

 

 

                                                           
18

 İsra 17/1 (Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-

i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir.) 
19

 Yaprağın üst kısmında üç satır yırtılmış olduğundan okunamamıştır. 
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1 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’lün 

  Ġāź-ı süħan be ki küte merdüm-i dānā                    

Er nām-ı ħüdāvendi tebārek ve teǾāla 

 

Ser-defter-i dįvān-ı kütübħāne-i dāniş                         

Ĥamd est sitāyiş-i śıfat-ı ĥażret-i aǾlā 

 

Şāhān-ı cihāndār-ı selāŧįn-i cihān-baħş 

Berdāşte der-ĥażret o dest-i temennā 

 

Yā Rab baśķa-yı dili an gevher-i maķśūm 

Eź ħūn-ı źeden rıħte-i tā ĥaķ … 

 

Yā Rab başķa-yı dem Ǿan maǾder-i śoĥbet 

YaǾnį ki dem-i rūĥ-ı ķuds-ı ĥażret… 

 

An śadr-ı risālet şeref-i gevher-i ādem 

Ve an-faħr-i rusül muĥterem-i Mekke vü… 

 

 

2 

(8’li Hece Ölçüsü) 

                               İLĀHĮ 

Ey dil deryā gibi gel coş 

Ĥaķķa ķulluķ eyle bir ħoş       

Dünyā niǾmetlerinden boş 

Ola ķarnuñ şimdengiri 

 

Kim uyar nefs hevāsına 

ǾAźāb göre girüp sine                   

Pāre pāre idüp sįne 

Śā’im ol sen şimdengiri 
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Çoķ çoķ yılınup içüp yatma
20

 

Nefsüñ semirdüp ķabartma    

Nevm ile ķalbüñ mevt itme 

Ķalķ ķā’im ol şimdengiri 

 

ǾĀlem aġyārdan ħālį’ken 

Ķalkup pāk ābdest al erken      

Murād iste ħalķ uyurken 

Ĥaķdan imdi şimdengiri  

 

Cümle enbiyā evliyā 

Böyle andılar bį-riyā                         

Ķadre ir … iħyā 

İt her giceñ şimdengiri 

 

Mürşid … ancaķ güzel 

Naśįb ide o lem-yezel               

Ķısmet oldı ise ezel 

O da olur şimdengiri 

 

Bu aǾmāli Seyyid Ĥasan 

Ger iderseñ ġāyet aĥsen               

Şübhesiz vāśıl olduñ sen 

Ĥaķķa taĥķįķ şimdengiri 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Mısrada bir hece fazla olduğundan 8’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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[13-A] 

***
21

 

3 

(11’li Hece Ölçüsü) 

*** 

Namāz ķılur gibi ŧursun ķā’im ol                                       

Kem sözlerden śāmıt eyle dilümi 

 

Dilim göñlüm ıślāĥ eyle ilāhį                                     

Anlardur kesb eyleyen her günahı 

Eller … iderem her gün āhı                                       

Kem sözlerden śāmıt eyle dilümi 

 

Senüñ fikrüñ olsun dā’im göñlümde                              

Źikrüñ olsun hem daħı bu dilümde 

El ĥaķķı da bulunmaya boynumda                             

Kem sözlerden śāmit eyle dilümi 

 

Her aǾżāsın Seyyid Ĥasanuñ ey Ĥaķ                          

Ĥıfž it ola ĥażretüñ yüzi aķ 

Merĥamet eyle günāhı ġāyet de çoķ
22

                            

Kem sözlerden śāmıt eyle dilümi 

 

 

4 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Buncanuñ źį-rūĥısın ey lem yezel                             

Bį-ķuśūr ħalķ eylemişsin ne güzel 

“Naĥnu ķasemnā”
23

da rızķların ezel                              

                                                           
21

 Yaprağın üst kısmında üç satır yırtılmış olduğundan okunamamıştır. 

22
 Mısrada 12 hece var. 11’li hece ölçüsüne uymuyor.  

23
 Zuhruf 43/32 “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini 

aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine, derece 

derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır.” 
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Ķısmet itmiş mi ki ey rezzāķ Allāh 

 

Ey on sekiz biñ Ǿālemüñ ħālıķı                                      

Çü sensin baġışlayan bunca maħlūķı 

Cümle Mıśr Şāmuñ ħalķı Ǿüç biñ Ǿunuķı                                      

Ŧuyura münādįler ey rezzāķ Allāh
24

 

 

Yüzbiñ Ǿālem dirile bu emre ere                                          

NiǾmet virelüm bu niǾmetler pejmüre 

Ķudretleri yoķdur ķarnın ŧoyura 

 Senüñdür bu ķudret ey rezzāķ Allāh 

[13-B] 

Bunuñ emŝāli çün Süleymān ķuluñ                              

Diledi ŧoyura cümle maħlūķuñ 

Śudan çıķdı niǾmet diledi çoķ teñ                              

Evvelde Ǿāciz oldı ey rezzāķ Allāh 

 

Seyyid Ĥasana da vir gel ey rezzāķ                                    

Ķudretüñ ħˇ[ā]nından aña sen erzāķ 

Düşürüp ķatuñdan sen anı uzaķ                                     

Ġayra muĥtāc itme ey rezzāķ Allāh 

 

 

5 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ey göñül sen bu dünyāda 

Çoķ yaşayup n’itseñ gerek  

Yolcusun sen bu fenāda 

Āħir bir gün göçseñ gerek 

 

Cįfe dünyāya aldanma 

Aña kelb gibi el śunma 

                                                           
24

 Dörtlüğün 2, 3, 4.mısralarında 12 hece var. 11’li hece ölçüsüne uymuyor. 
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Mal [u] mülkine ŧayanma 

Çün bıraġup gitseñ gerek 

Ķanı …den öñ gelenler 

Ecel meyin içdi anlar 

Sende içüp ….  

Ķanlu yaşu …  gerek 

 

Zįnet ile …  

Eldür Ǿarż ider ĥüsnüni  

ǾĀķıbet ķaranlıķ seni 

Varuban  … itseñ gerek 

 

Fikr it yatacaķ yirüñi 

Netdüñ śoralar śoruñu 

Ķurtlar yiyiser tenüñi 

Ĥāk ile yek olsañ gerek 

 

Ĥaķķun buyruġın güdersüñ 

Dünyāyı arda atarsuñ 

Ölmeden anı śatarsuñ 

Cennetde yir ŧutsañ gerek 

 

Seyyid Ĥasan ne dünyāya 

Göñül vir sen ne Ǿuķbāya 

Nažar itmezseñ sarāya 

Ĥaķ cemālin görseñ gerek 

 

 

6
25

 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Gelüñ derdümüze dermān bulavuz                    

Ĥaķķa ķul Aĥmede ümmet olavuz 

                                                           
25

 Bu iki dörtlük 36 numaralı şiirin ilk iki dörtlüğüdür.  
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Bunı dilümüzde tesbįĥ ķılavuz                          

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

Derdümüze dermān ķılan Aĥmede                    

Yüz uruban dā’im ol Muĥammede 

Rūĥı içün diyelüm bu dünyāda                         

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

 

[14-A]   7 

(8’li Hece Ölçüsü) 

FAŚL-I HÜDĀĮ-İ İLĀHİYĀT BŪSELİK 

Açıldı çün bezm-i elest                                   

Devr eyledi peymānesi 

Andan içenler oldı mest                                  

Ayılmadı mestānesi 

 

Ol bādeden kim nūş ider                                 

İçdügi dem serħoş ider 

Deryā gibi ol cūş ider                                     

Esrük olur dįvānesi 

 

Śavm-ı sivāyı kim ŧutar                                   

ǾĮd-i viśāle ol yiter 

Bülbül gibi dāim öter                                           

Gülşen olur kāşānesi 

 

Bayrāma ol Ǿāşıķ ire                                            

Kim Ĥaķ cemālini göre 

Dost bezminüñ źevķin süre                              

Pür-nūr olur dil-ĥānesi 

 

Aç gözüñi ĥaķ ile baķ                                   

Oķı Ĥüdāįden sebaķ 
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Kāmil olurmuş ehl-i Ĥaķ  

Ŧoġmazdan evvel ānesi 

8 

        İLĀHĮ-i HÜDĀĮ BŪSELİK 

 Fāilātün fāilātün fāilün           

Cāhidū fi’llāhi yā ehle’ś-śalāĥ                            

İnne Ǿumre’l-mer’i yemżį ke’r-riyāĥ 

 

Yā Ǿibāda’llāhi ķūmū vaǾbüdū                           

Veźkürūhu fi’l-ġuduvvi ve’r-revāĥ 

 

Cennet ehline gerek Ǿilm ü Ǿamel                 

Lā-cerem lāzımdur uçmaġa cenāĥ 

 

ǾAķla baķma ir tecellį nūrına                        

ŞemǾa ĥācet ķalmaz olduķda śabāĥ 

 

Ey Hüdāįden naśįĥat isteyen 

Ĥaķķa ķul ol bulmaķ istersen felāĥ   

 

 

 

[14-B]     9       

 İLĀHĮ DER MAĶĀM-I BŪSELİK 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

ǾAşķ odı arturur her gice efġānum benüm       

Ŧañ budur ki derd olur her śubĥ dermānum benüm 

 

                                     Allāhümme vāĥidü aĥadü śameden 

 

Niçe sırlar açılur Ǿāleme odlar śaçılur           

Bir nefes cūş eylese deryā-yı Ǿummānum benüm 
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                                     Allāhümme vāĥidü aĥadü śameden 

 

Daġıdur her perde[y]i yırŧar urur ŧaşra çıķar        

Yandırur śaķlamasa mülkini sulŧānum benüm 

 

                                     Allāhümme vāĥidü aĥadü śameden 

 

Ölenler iki cihānda mest ü ħayrān olalar        

Ger oķınsa Ǿālem-i ber-śaĥf-ı dįvānum benüm 

 

                                     Allāhümme vāĥidü aĥadü śameden 

 

Fāş ola Ǿilm-i ledünni niçe ķanlar dökülür      

Ger görünse gözlere göñülde mihmānum benüm 

 

                                     Allāhümme vāĥidü aĥadü śameden 

 

 

10   

     (8’li Hece Ölçüsü) 

           İLĀHĮ-i HÜDĀĮ RĀST 

Ey nefs yiter sehv ü źelel                                

İnśāfa gel inśāfa gel 

Terk eyleyüp ŧūl-i emel                                   

İnśāfa gel inśāfa gel 

 

Bu Ǿādet ü bidǾat nedür                                 

Bu zįnet ü şöhret nedür 

Bu ķuru germiyyet nedür                               

İnśāfa gel inśāfa gel 

 

Bir gün eser bād-ı ecel                                    

Ten baġına virür ĥalel 
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İħlāś ile eyle Ǿamel                                            

İnśāfa gel inśāfa gel 

İfsād[ı] ķo ey nefs-i dūn                                    

Ķad żalle ķavmün müfsidün 

[15-A] Ŧālibleri itme zebūn                                       

İnśāfa gel inśāfa gel 

 

İtme Hüdāįye Ǿinād                                        

Fermāna eyle inķıyād 

İtmez misüñ Mevlāyı yād                                 

İnśāfa gel inśāfa gel 

 

 

    11   

   (7’li Hece Ölçüsü) 

              İLĀHĮ-i HÜDĀĮ ĤÜSEYNĮ 

Allāhümme yā Hādį  

Āsān eyle yolumuz 

Sehhil Ǿubūra’l-vādį  

Tiz geçür ŧut elümüz 

 

Esüp maĥabbet yeli  

Vecde getürsün dili 

Söylesün cān bülbüli 

Ĥandān olsun gülümüz 

 

Yā Rab fażl u cūd eyle  

Kemāli şühūd eyle 

Ĥaķķānį vücūd eyle 

Iślāĥ eyle ĥālümüz 

 

Dergāhuña sürüp yüz 

Kelāmuñ işitevüz 
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Dįdāruñı görsevüz 

Vaśla irse elümüz 

Hüdāyį dir yā Mevlā 

Ente’l-Ǿaliyyü’l-aǾlā 

Gencįne-i “ev ednā”
26

  

Olsun re’s ü mālümüz 

 

 

12 

Mefā’įlün mefā’įlün 

Ħüdāyā cümle-i Ǿālem 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

Melek cinn ü benį ādem 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Zemįn olmuş yoluñda ĥāk 

İder deryā yaķalar çāk 

Dün gün raķs ider eflāk 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Seĥerde açılan güller 

Öter şūrįde bülbüller 

Benefşelerle sünbüller 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Eger mihr ü eger źerre 

Eger baĥr ü eger ķaŧre 

Eger ŧūbā [eger] sidre 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Eger ĥūrį eger ġılmān 

 Eger mālik eger rıżvān 

                                                           
26

 Necm 53/9 “Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” 
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Sekiz cennet yedi nįrān 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

Eger ġā’ib eger ĥāżır 

Eger bāŧın eger žāhir 

Eger mü’min eger kāfir 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Ķamūnuñ maŧlub[ı] birdür 

Ya niçün baǾżı kāfirdür 

ǾAceb ĥālāt Ǿaceb sırdur 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

[15-B] 

Kimine ķapu açılmaz 

Kimi geçer gider ilmez      

Kimi bilür kimi bilmez 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

Hüdāįye irüp ĥālāt 

Viśālüñle bula leźźāt                 

Efendį cümle mevcūdāt 

Saña Ǿāşıķ seni özler 

 

 

13 

 Mefā’įlün Mefā’įlün 

Bizi insān iden sensin 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi             

Kemāl iĥśān iden sensin 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

Cihānı eyleyüp peydā 

Bize itdüñ vücūd  iǾŧā          

Hem itdüñ Ǿaşķ ile iĥyā 
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Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

Bu źātı ķande bulurduķ 

Śıfātı ķande bulurduķ          

Ĥayātı ķande bulurduķ 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

Ǿİbādı eyleyüp įcād 

Ķulūbı eyleyüp ābād                 

  İdersin kendüñe irşād 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

Senüñdür ķuvvet [ü] ķudret 

Arada ġayrılar ālet              

Bulunmaz lutfuña ġāyet 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

Hüdāyįye hüdā geldi 

Cenābından Ǿaŧā geldi            

Maĥabbetden śafā geldi 

Şükür yā Rabbi yā Rabbi 

 

 

14 

(7’li Hece Ölçüsü) 

Śadr-ı cemǾi’l-mürselįn 

Sensin yā Rasūla’llāh          

Raĥmeten li’l-Ǿālemįn 

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Nūruñ sirāc-ı vehhāc 

ǾĀlemler saña muĥtāc                 

Śāĥib-i tāc ü miǾrāc 
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Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Āyine-i rahmānį 

Nūr-ı pāk-i sübĥānį                         

Sırr-ı sebǾu’l-meŝānį  

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Şāhidüñ leyl-i isrā 

“Sübĥāne’lleźĮ esra’a”
27

                 

Mažhar-ı nūr-ı esmā 

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Ey menbaǾ-ı luŧf u cūd 

Yeriñ maķām-ı
28

 Maĥmūd       

Yaradılmışdan maķśūd 

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Cānlar içinde cānān 

MaǾden-i Ǿilm ü Ǿirfān              

Ceddüm [ü] pįrüm sulŧān 

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

Açan rāh-ı tevĥįdi 

Bulan sırr-ı tefrįdi                         

Hüdāyįnüñ ümįdi 

Sensin yā Rasūla’llāh 

 

 

 

[16-A]   15 

(8’li Hece Ölçüsü) 

                                                           
27

 İsra 17/1 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece 

Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir.” 
28

 Maķādır: maķām-ı 
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Ķoyup sidre vü Tūbāyı                     

Göñlüm seni özler Mevlām seni 

Gerekmez ġayrı sevdāyı                                           

Göñlüm seni özler Mevlām seni 

 

Bülbüller ister gülistān                                             

Pervāne şemǾ-i şebistān 

Göñlüm seni ister hemān                                         

  Göñlüm seni ister Mevlām seni 

 

Ĥüsrev [ü] Şįrįnüñ meftūnı                                           

Ķays ise Leylānuñ Mecnūnı 

Ne anı ister ne bunı                                                   

Göñlüm seni özler Mevlām seni 

 

Gerçi cennetde güzeldür                                             

Lį ki ĥüsnüñ bį-bedeldür 

Ķısmet[-i] rūz-ı ezeldür                                                   

Göñlüm seni özler Mevlām seni 

 

Ġayra baķmaz Ǿāşıķ gözi                                           

Saña ŧoġrılmışdur özi 

Budur Hüdāyįnüñ sözi                                                

Göñlüm seni özler Mevlām seni 

 

 

16 

 Fe’ilātün Mefā’ilün Fe’ilün 

Bize bizden olan yaķįn [u] ķarįb                                       

Ķoma fürķat elinde bizi ġarįb 

Keremüñden viśālüñ eyle naśįb                                   

Meded it yā enįs-i küll-i ġarįb 
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Çün emįn eyledüñ emānetiñe                                    

Yine sen lāyıķ eyle ħiżmetüñe 

Mažhar it raĥmet-i Ǿināyetüñe                                    

Meded it yā enįs-i küll-i ġarįb 

 

Destgįr olmaz ise bize Raĥmān                                    

Azdurur nefs ile bizi Şeyŧān 

Sen esirge efendim bizi hemān                                           

Meded it yā enįs-i küll-i ġarįb 

[16-B] 

Enbiyā gördügi Ǿaŧālar içün                                        

Evliyā sürdügi śafālar içün 

Ehl-i derde olan devālar içün                                      

Meded it yā enįs-i küll-i ġarįb 

 

Gerçi ħoşdur efendį śabr-ı cemįl                                

ŻuǾafāda velā biżāǾa ķalįl 

Kerem it ķalmasun Hüdāyį Ǿalįl                                  

Meded it yā enįs-i küll-i ġarįb 

 

 

 

17 

(8’li Hece Ölçüsü) 

                      İLĀHĮ-İ HÜDĀYĮ 

Ķuldan saña lāyıķ n’ola                                               

ǾĀşıķ seni ķanda bula 

Meger senden iĥsān ola                                              

Yā rabbenā senden kerem senden Ǿaŧā
29

 

 

Śuġrā  senüñ kübrā senüñ                                             

Ūlā senüñ uħrā senüñ 

                                                           
29

 Her dörtlükte tekrarlanan bu mısra 12 hece olduğundan ölçüye uymamaktadır. 
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Dünyā senüñ Ǿuķbā senüñ                                           

Yā rabbenā senden kerem senden Ǿaŧā 

 

Nefse bizi ıśmarlama                                                  

Çignetme derd ile ġama                                              

İrgür saña yolda ķoma                                                 

Yā rabbenā senden kerem senden Ǿaŧā 

 

Ey lā yezāl  [ü] lem yezel                                                   

Ķanı saña lāyıķ Ǿamel 

ǾAbdüñ işi sehv ü źelel                                                 

Yā rabbenā senden kerem senden Ǿaŧā 

 

Ķoma Hüdāyįyi Ǿazįb                                                    

Vaślüñ aña eyle naśįb 

Yessir merāmį yā Mucįb                                             

Yā rabbenā senden kerem senden Ǿaŧā 

 

 

18 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Olmayıcaķ senden Ǿaŧā                                         

Ķul neylesün ya Rabbenā 

[17-A] Dā’im işi sehv ü ħaŧā                                       

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

İster seni cān bülbüli                                       

Lākin irişmez Ǿaķl eli 

Ger açıvirmezseñ yolı                                     

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

Kim ġamda kim rāĥatdadur                             

ǾĀlem buña ĥayretdedür 
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Hep ķabża-i ķudretdedür                                  

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

Kim ki ezel didi belā                                    

Andan ıraġ olmaz belā 

“Allāhu yefǾal mā yeşā”
30

                                    

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

Ĥaķ añlamaķ merd işidür                                  

Śıġmaz Ǿaķıl nerd işidür 

Çün śāni-Ǿi ferd işidür                                         

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

Ente’l-kerįmü’l-müsteǾān                                

Ente’r-raǾūfu küllü ān 

İĥsānıña ķalduķ hemān                                      

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

Uçsa ķafesden Ǿandelįb                                     

Ķoma Hüdāyįyi ġarįb 

İt Gülşen-i vaśluñ naśįb                                          

Ķul neylesün ya Rabbenā 

 

 

 

19 

Mefā’îlün mefā’îlün feūlün 

Musaĥĥar emrüñe hep cümle eşyā                                  

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

Elüñ altındadur dünya vü uķbā                          

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

 

                                                           
30

 Âli İmran 3/40 “Allah dilediğini yapar” 
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Ne isterseñ idersiñ ķudretüñ var                        

Her işde niçe niçe ĥikmetüñ var 

[17-B] Esirgersiñ Ǿuśātı raĥmetüñ var                            

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

 

Kiminüñ derdine tįmār idersin                           

Kimine āteşi gülzār idersin 

Kimini Muśŧafā muħtār idersin                          

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

 

Ķanı Eyyūb gibi bir śabra ŧāķat                                

Ya İsmāǾįl-veş ķurbāna cürǾet 

Meger kim idesin fażluñla raĥmet                      

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

 

ǾUśāta raĥmeti ġufrān idersin                         

  Göñüller derdine timār idersin 

Hüdāyįye Ǿaŧā iĥsān idersin                                

Senüñdür ķul senüñdür ĥükm efendi 

 

 

 

20 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bunda gelen eger pįr u civāndur                         

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

Eger gedā eger şāh-ı cihāndur                            

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

 

Begenmeyen kişi bunda Ǿabāyı                         

Bir gün olur bu ħalķuñ ĥāk-i pāyı 

Śoyarlar egninden aŧlas ķabāyı                          

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 
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Terk eyle irkenden nefsin hevāsın                          

Śādıķ ol gözle Mevlānuñ rıżāsın 

Ķomazlar kişinüñ fāħir libāsın                          

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

 

Olmaz sevdālara gel olma ŧālib                         

Maķśūd ise eger ĥayra meŧālib 

Bunda ķalur begüm māl [u] menāśıb                     

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

 

Ķo dünyā fikrini ŧūl-ı emeldür                          

Senüñle gidecek ĥüsn-i Ǿameldür 

[18-A] Yollarda yük aġırlıġı ĥaleldür                             

Bunda Ǿuryān gelüp Ǿuryān giderler 

 

Aldanup ķalma bu fānį sarāya                             

Nažar eyle Muĥammed Muśŧafāya 

Eger dünyā ger ya mülk-i beķāya                       

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

 

Yā Rab Hüdāyiye eyle hidāyet                            

Ya ķılmaya senden ġayrıya ŧāǾat 

Yetmez mi kişiye pend ü naśįĥat                         

ǾUryān gelüp yine Ǿuryān giderler 

 

 

 

21 

 Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

Ey bu göñlüm şehrini biñ luŧf ile ābād iden       

On sekiz biñ Ǿālemi bir emr ile įcād iden 
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Źāt-ı bį-çūnuñ mekānlardan münezzehdür senüñ           

Pes seni ya ķande bulsun aġlayup feryād iden 

 

Ķaśr-ı ķurba irgürüp iĥsāna mažhar olmaġa                    

ǾĀşıķa varlıķ cibālin kesdürüp Ferhād iden 

 

Kimseye ölmezden öñ göstermeyüp dįdārını            

İrgürüp bāķį ĥayāta lįk soñra şād iden 

 

Ķıl hidāyet ķıl Ǿināyet bu Hüdāyį ķuluña              

Çünki sensin her murāda irgürüp irşād iden 

 

 

22 

(8’li Hece Ölçüsü) 

                         İLĀHĮ-İ HÜDĀYĮ MĀHŪR 

Bir pādişāha ķul ol kim 

Mülki źā’il olmaz ol[a]                

Bir gülşene bülbül ol kim 

Hiç śararıp śolmaz ol[a] 

 

Sırruñı keşf itme yāda 

Virme ĥāśıluñı bāda                   

Bir dost idin ki dünyāda 

Hiç senden ayrılmaz ola 

 

Kendüñ Ǿummāna śalagör 

Ġavvāś oluban ŧalagör        

Bir özge cevher alagör 

Kimsede bulunmaz ola 

 

Zāhidlere uçmaķ gerek 

Ĥaķdan yaña ķaçmaķ gerek   
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Bir bādeden içmek gerek 

İçenler ayılmaz ola 

 

Ķoyalum lāf [u] güzāfı 

Gel eyleyelüm inśāfı                    

Göñül ol vaķt olur śāfį 

Aña keder gelmez ola 

[18-B] 

Gercek seven cānānını 

Virür tenini cānını                       

Derd odur ki dermānını 

Ĥaķdan ġayrı bilmez ola 

 

 

Gercek Ǿāşıķ olsa sālik 

Görinür küllü şey hālik              

Bir mülke ola gör mālik 

Kimse elden almaz ola 

 

Bülbül olup ötmek gerek 

Güller gibi bitmek gerek         

Bir Ǿāleme yetmek gerek 

Fenā eli irmez ola 

 

Bir kapuya mülāzım ol 

Dün gün Hüdāyį ķāyim ol       

Bir özge Ǿilme Ǿālim ol 

Melek anı bilmez ola 
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23 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Olur tevĥįd ile her derde dermān                              

Ĥaķķa tevĥįd ile ermiş erenler 

Olur tevĥįd ile her müşkil āsān                                 

Ĥaķķa tevĥįd ile ermiş erenler 

 

Göñülden pasuñı silmek dilerseñ                               

Eger bilmedigüñ bilmek dilerseñ 

Ĥaķķı sen de eger bulmaķ dilerseñ                          

Ĥaķķa tevĥįd ile irmiş erenler 

 

ǾĀleme Ǿibret göziyle baķanlar                                 

Çerāġı nūr-ı Mevlādan yaķanlar 

Yir ü gökden geçüp Ǿarşa çıķanlar                            

Ĥaķķa tevĥįd ile ermiş erenler 

 

Aldanma key śaķın bu kāināta                                     

Geç aġ u ķaradan baķ nūr-ı źāta 

İrmek ister iseñ bāķį ĥayāta                                        

Ĥaķķa tevĥįd ile ermiş erenler 

 

Bulmaķ diler iseñ eger Ħüdāyı                                   

Ehl-i tevĥįde ĥiźmet it Hüdāyį 

Yola çeken vardır bay [u] gedāyı                                   

Ĥaķķa tevĥįd ile ermiş erenler  
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[19-A]   24 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Luŧf eyleyüp bir kez nažar 

Eylerse ger sulŧānumuz     

Kürsį degül Ǿarşdan daħı 

ǾĀlį ola Ǿunvānumuz 

 

Benlik aradan ŧūr ola 

Žulmet gidüp pür-nūr ola           

Maĥzūn göñül mesrūr ola 

MaǾmūr ola vįrānumuz 

Vaĥdet şarābın kim içe 

Fānį Ǿalāyıķdan giçe             

Ger ĥaşr ola niçe niçe 

Ayılmaya mestānumuz 

 

Şevķ ile bülbül öte 

Āvāzı āfāķı ŧuta                               

Her laĥža taze gül bite 

Hiç śolmaya bostānumuz 

 

Olsa Hüdāyįye Ǿaŧā 

Cān şemǾine ire nidā                                    

Derdin viren ķādir Ħudā 

Bir gün vire dermānumuz 
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25 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ey ŧālib-i dünyā olan                                 

Taĥśįl idüp n’itseñ gerek 

Olsañ eger şāh-ı cihān                               

Bir gün ķoyup gitseñ gerek 

 

Çekseñ niçe yıllar taǾab                               

Dünya senüñ farż eyle hep 

Ķabri añar mısın Ǿaceb                              

Ŧopraķ olup yatsañ gerek 

 

Bį-çāre ŧalıp ġaflete                                      

İhmāl idersin ŧāǾate 

ǾÖmrüñ irerse ġāyete                                 

Emri ķaçan ŧutsañ gerek 

 

Bildüñ mi nefs aĥvālini                            

Ŧuyduñ mu mekr ü ālini 

Görüp ķıyāmet ĥālini                                 

Her źevķi unutsañ gerek 

 

ǾĀdet idinme ŧoķluġı                                

Vaĥdetde ol ķo çoķluġı 

Yoldaş iderseñ yoķluġı                             

Dost iline yitseñ gerek 

 

… tedüp Ĥaķdan nidā                                

Ķıl yolına cānuñ fedā 

Hüdāyįye sen ey Ħudā                                       

ǾAŧā  iĥsān itseñ gerek 
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[19-B]   26 

 Fā’ilātün fā’ilātün fā’ilün 

Gel berü ey derde dermān isteyen            

Cāna baķmaz vaśl-ı cānān isteyen 

 

Māsivā eśnāmın[ı] eyler şikest                     

ĶaŧǾ ider zünnārı įmān isteyen 

 

Ķulluķ eyler śıdķ ile Mevlāsına                  

Cān [u] dil taĥtına sulŧān isteyen 

 

Fānį varlıķdan geçüp bulur ĥayāt              

Ķaŧreyi ķor baĥr-i Ǿummān isteyen 

 

Milk-i bāķį isteyen ķor fānįyi               

Küllüge baķmaz gülistān isteyen 

 

Bāl açar ŧāvūs-ı ķudsįler gibi                    

Lā mekān mülkinde cevlān isteyen 

 

Ĥiźmete bel baġlayup eyler niyāz             

Bāb-ı Ĥaķdan luŧf [u] iĥsān isteyen 

 

Māsivā nāsūtına ķılmaz nažar                   

ǾĀlem-i lāhūtı seyrān isteyen 

 

Virseler almaz Süleymān mülkini             

Ey Hüdāyį vech-i Raĥmān isteyen 
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27 

(7’li Hece Ölçüsü) 

                        İLĀHĮ-i DER MAĶĀM-I NEVĀ 

Neyleyeyüm dünyāyı 

Baña Allāhum gerek            

Gerekmez māsivāyı 

Baña Allāhum gerek 

 

Fānį devlet gerekmez 

Dürlü zįnet gerekmez         

Ĥaķsız cennet gerekmez 

Baña Allāhum gerek 

 

Ehl-i dünyā dünyāda 

Ehl-i Ǿuķbā Ǿuķbāda            

Her biri bir sevdāda 

Baña Allāhum gerek 

 

Bülbül güle ķarşu zār 

Pervāneyi yaķmış nār               

Her ķuluñ bir derdi var 

Baña Allāhum gerek 

 

Mecnūn ister Leylāyı 

Vāmıķ ister ǾAzrāyı           

N’idem ġayrı sevdāyı 

Baña Allāhum gerek 

 

Bį-hūde hevāyı ķo 
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Ĥaķ yola gir yā hū
31

                

Hüdāyįnüñ sözi bu 

Baña Allāhum gerek 

[20-A]   28 

Haźā Tercüme-i Şürūŧü’ś-śalāt-ı Monlā Fenārį
32

 ǾAleyhi’r- raĥmetü’l-bārį 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

 

Ĥamd lāyıķdur saña ey pādişāh-ı ins [ü] cān          

Kim vücūduñ pertevindendür bu kevn ile mekān 

 

ǾĀlemi taśvįr ķılduñ bį-edāt [u] bį-miŝāl                    

Dürişüp bir nüktesine iremez vehm-i ħayāl 

 

Aĥsen itdüñ luŧf [u] iĥsān ile insan cevherin           

Tā kim oldı maŧlab-ı genc-i ilāhįye emįn 

 

Ĥāśśa faĥru’l-enbiyā’-i sālār-ı tāc-ı eśfiyā               

Mažhar-ı nūr-ı risālet maǾden-i śıdķ u śafā 

 

Āline aśĥābına yüz biñ śalāt ile selām                  

Kim dil ü cān ile dįn yolına ķıldılar ķıyām 

 

İbtidā ķılmaġa budur sebeb-i nažm-ı kitāb           

Eylesün Ǿālemlerüñ rūĥını ol Ĥaķ mustatāb 

 

Rabbenā faġfir lenā taķśįranā fį-emrinā                 

Ĥālenā ĥavvil ilā-ĥālin cemįlin Rabbenā 

 

Feżżıl Ǿallāmü müfti’r-Rūmi ve’ş-Şāmi ecmeǾįn      

Adı Şemsü’d-dįn ü hem Monla Fenārįdür yaķįn 

 

                                                           
31

 Mısrada bir hece eksik olduğundan 7’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
32

 Molla fenârî (1350-1431) : Osmanlı’nın ilk şeyhülislamıdır.  
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Kendü maħdūmźādesi çün bir risāle eylemiş     

Bil ki erkān-ı śalātı ħoş maķāle eylemiş 

 

Birisi Ǿālimlerüñ etmemiş anı tercüme                     

Dimemiş kim bu gerek ola benüm ferzendüme 

 

Ben żaǾįf şįveyle ilhām aldıgum nažm eyleyem        

Mübtedįye tā ki āsān ola Türkį söyleyem 

 

Ķılmayam ĥalŧ-ı Ǿibāret yetdügünce ķudretüm               

Ben ne olam ya neye irişecekdür ŧāķatüm 

 

Lįk buyruķ ŧutmaġ içün nažm ile ķıldum şürūǾ            

Olsun eyyāmuñ muvāfıķ şems itdükce ŧulūǾ 

 

Ħāŧıruñ şemǾini pür-nūr eylesün ol lā yezāl               

İrmesün cemǾiyetine cemǾinüñ naķśı zevāl     

 

 

 

 

     29 

                                     BĀB-I ŞÜRŪŦÜ’Ś-ŚALĀT 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

Her kişi kim isteye itmek namāza ibtidā                 

Evvelā lāzım durur aña sekiz … 

[20-B] 

ǾAvretin setr eyleye niyyet ķıla abdest ala                

Śu bulunmazsa teyemmüm ide pāk ŧopraġ ile 

 

Gövdesi ŧonı namāz ķılduġı yiri pāk ola                 

Ķıbleye ķarşu ŧura beş vaķt vaķtiyle ķıla 
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Bu sekizden kim birin terk eylese bāŧıl olur            

Ķılduġı ger sehv ger Ǿamd ile bį ĥāśıl olur 

 

                                  BĀB-I FERĀİŻU’Ś-ŚALĀT 

Altıdur farż[ı] namāzuñ işidüp bul gel felāĥ                                        

Öriŧurmaķ oķumaķ Ķur’ān tekbįr iftitāĥ 

 

Śoñ oturmaķ secde ķılmaķ hem rükūǾ itmek tamām           

Biri olmazsa namāzuñ bāŧıl olur ve’s-selām 

 

                                 BĀB-I VĀCİBĀTÜ’Ś-ŚALĀT 

Yedidür vācibleri naśś ile ķılmışdur ŝübūt                             

Eylemek taǾyįn Ķur’ān öñ ikide hem ķonup 

 

Śoñ taĥiyyāt öñ oturmaķ Ǿadl-i erkān eylemek                    

Cehr u iħfā yerlerin yerlü yerince gözetmek 

 

Sehv-i secde vācibi terk idicek vācib olur                          

Ķaśd eylese ķılduġı eksük ü hem iŝm olur 

 

 

                                 BĀB-I SÜNENÜ’Ś-ŚALĀT 

Besmele āmįn ü tesbįĥ ü tesmįǾ ü ŝenā                              

Sūre-i żam … olmaz iki śoñra ŝenā 

 

İki elin ķalduruban baġlamaķ ĥamd ü selām                     

Cümle tekbįr-i teǾavvüź öñ teşehhüd bi’t-tamām 

 

Bu namāzuñ sünneti ondört olupdur der ĥāb                       

Biri terk olsa bulunmaz ol namāzuñda ŝevāb 

 

                                 BĀB-I MÜSTEĤABBĀTÜ’Ś-ŚALĀT 

Bellü bil yigirmi beşdür müsteĥabbātü’ś-śalāt        
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Ķıl Ǿamel bulmaķ dilerseñ ŧamu öźinden necāt 

 

 

Secde yirin gözleye itse namāzında ķıyām                 

Ayaġı üstün göre ķaddini çünkim ķıla lām 

[21-A] 

Secdede gözleye burnun hem teşehhüdde öñün       

Żamm idicek üç ya dört ķadar eyit hemįn 

 

Śol bilegin ŧutup açmaķ parmaġın baǾde’ş-şürūǾ     

Arķasın başın berāber eylemek baǾde’r-rükūǾ 

 

Başını ķaldurmaķ andan ĥamd ile indürmek dizin     

Ķarın uyluķlarına ŧoķunmaķ ķomaķ yüzin 

 

Ķoltuķ açmaķ burnun altın bile ķomaķlıķ yire         

Ķıbleye ayaķları parmaķlarını döndüre 

 

Secdeye varıcaġız burnun yere evvel ķoya               

Secdede üç yāħu beş ya yedi tesbįĥ oķuya 

 

Başın alnın ķaldura ķoya yere tekbįr ile                    

Lįk başın ķaldurmasında ellerin te’ħįr ide 

 

Ellerin ķaldurdıġından śoñra dizin ķaldıra                 

Oturıcak śol ayaġın döşeyüben otura 

 

Ķıbleye yönelde saġ ayaġını parmaġın döñüp           

Ellerin uyluġı üstine ķoya tefrįĥ idüp 

 

Hem taĥiyyāt oķuyuban vire ardınca selām              

Yüze ellerin sile oldı namāzı çün tamām 
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                                BĀB-I MEKRŪHĀTÜ’Ś-ŚALĀT 

On üç olup mekrūh iden bellü bilüñ ŧāǾatı                

Eli ile oynamaķ gerinmek esnemek ķatı 

Śaf arasında ŧurıcaķ śıķ ŧura ayrılmaya                    

ǾÖźri yoġ iken namāz içinde baġdaş ķurmaya 

 

Gözlerin yummaya śafdan ŧaşra tenhā ŧurmaya       

Nesne dizmeye eliyle hem elin oynatmaya 

 

Ellerin yire döşeyüp çevre yaña baķmaya                 

Ellerin bögrine ķoyup parmaġın çıtlatmaya 

 

 

                                 BĀB-I MĀ-YÜFSİDÜ’Ś-ŚALĀT 

Fāsid iden on dörtdür namāzı ki işit                            

Ĥıfž idüben śafĥasına ħāŧıruñ taĥrįr it 

 

Nesne yimek nesne içmek aġlamaķ redd-i selām       

Fetĥ etmek aña kim olmaya kendüye imām 

 

[21-B] Bį Ǿöźür etmek tenaĥnuĥ söylemek fiǾl-i keŝįr                      

Setrin açmaķ ŧāhir olmamaķ sücūd etdügi yir 

 

Źikr etmek gülmek ü aķsurana virmek cevāb           

Saķalın tertįb idüp etmek ķażāsın iĥtisāb 

 

30 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

                                   BĀB-I FERĀYİŻÜ’L-VUŻŪǾ 

Āb-ı dest almaġun farżı ki olmışdur çehār                   

Olmasa baǾżı yeri olmaz vüżūya iǾtibār 

 

Başa mesĥ etmek yumaķ ayaķların yüzin elin          
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Lįki bile yuya kaǾbın mirfaķın ile ķolın 

 

   

                                    BĀB-I SÜNENÜ’L-VUŻŪǾ 

Ābdest almaķlıġuñ añla onbirdür sünneti                   

İt riǾāyet olmak isterseñ rasūlüñ ümmeti 

 

Mażmaża misvāķ istinşāķ ve daħı ġasl-i yed                         

Etmek istincā arıtmaķ şarŧ olunmaz hem Ǿaded 

 

Mesĥ etmek başına boynu ile ķulaķların                  

Besmele taħlįl etmek śaķķal u parmaķların 

 

Üçe degin Ǿużvınuñ ġaslini tekrār eylemek               

Almaķ istincā içün ŧaş ya aña beñzer kesek 

 

                                     BĀB-I MÜSTEĤABBĀTÜ’L-VUŻŪǾ 

Müsteĥabbı altıdur niyyetdür evvel ey Ǿazįz             

Başlamaķ śaġın yumaķ birbiri ardınca tįz 

 

Śaġ eliyle mażmaża istinşāķ idüp sümkürmeye        

Vaķt-i ĥācet aya güne öñin ardın dönmeye 

 

Ābdest ala duǾādan ġayrı etmeye kelām                   

Ķıbleye ardın öñün dönmeye idüp iĥtirām 

 

 

                                     BĀB-I NEVĀFİLÜ’L-VUŻŪǾ 

Fi’l-ĥaķįķa dört durur ābdest içinde nāfile               

Yuyıcaķ her Ǿużvını etmek duǾā iħfā ile 

 

Ŧonuna fercine śu śaçmaķ ŧahāret śoñuna                

BaǾde’l-istincā’ etmek dįvāra süre …  
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***
33

 

[22-A]                             BĀB-I MEKRŪHĀTÜL-VUŻŪǾ 

Yididür mekrūhı abdestüñ bilüp ķıla iĥtirāz            

Tā ki Ĥaķ ķatında merġūb ola ķıldıġuñ namāz 

 

Śuya sümkürmek tükürmek yüze śu urmaķ ķatı       

Śu dökerken söylemek göze gözükmek Ǿavreti 

 

Śol eliyle mażmaża istinşāķ idüp etmek nažar           

Kendüden ĥāric olan nesneye işitgil ħaber 

 

                                       BĀB-I MENHİYYĀTÜL-VUŻŪǾ 

Ābdest içinde bilgil beş olupdur ammā nehyi                     

Yalın ayaķ mesĥ idüp isrāf eylemek śuyı 

 

Artıķ eksik yumaķ üçden ġasl-i farż olan yerin         

Śaġ elle istincā idüp setr eylememek Ǿavretin 

 

                                      BĀB-I NEVĀĶIŚÜL-VUŻŪǾ 

Yedidür ābdesti naķś iden bil ey sevgili ķul               

Evvelā ne ĥāric olur sebįleynden bile ol 

 

Śavt ile gülmek namāz içinde gitmek kendüden       

Dayanup yaśdanuben ħāˇb etmek durur söykenüben 

 

Aġzı ŧolu ķuśmaķ irişmek namāzında cünūn 

 ***
34

 

                                                           
33

 Derkenar  … mesĥ eylemek başına tertįb śaķlamaķ      

                          Ĥaķ kelāmın ibtidā ķılduġı ile başlamaķ 

    Derkenar       Alt[ı] oldı müsteĥabbı gibi ādāb-ı vüżū’          

                          Ĥācetinden śoñra setr-i Ǿavret etmek ola ħū 
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31 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’ilün 

 

                                         BĀB-I FERĀYİŻÜ’L-ĠUSL 

Ġusl içinde farż olan üç nesne oldı ġāsile         

Mażmaża istinşāķ idüp Ǿużvın ķamu ŧāhir ķıla 

 

                                         BĀB-I SÜNENÜ’L-ĠUSL 

İttifāķan altıdur ġuslüñ işitgil sünneti                            

Gövdesinde olan menįi pāk idüp yumaķ ķatı 

 

Ellerin fercin yumaķ her Ǿużvını üç kez yumaķ        

Ābdest almaķ ġusülden śoñra yumaķlıķ ayaķ 

 

                                        BĀB-I  ĮCĀBÜ’L-ĠUSL 

***
35

 

 

[23-B] *** 

CemiǾ ķullarına dükeli evķatda bu sūre-i şerįfenüñ oķumasına emr 

buyurmuşlardur şirk-i ħafĮdür dĮne şifā olduġiçün Rabbü’l-ǾālemĮn illa’llāhü 

teǾālā ki dükeli Ǿālemlerüñ rabbisidür yaǾni cümle melekleri ve felekleri ve 

enbiyā vü evliyā ve sāir maħlūķātı yoķdan yaradup tedrįcle kemāllerine irişdirüp 

taśarruf ancaķ oldur andan ġayruñ taśarrufda Ǿalāķası yoķdur bu daħı iŝbāt-ı 

tevĥįddür er-raĥmāni’rraĥįm
36

 illa’llāhü teǾālā ki dükeli niǾmetleri cümle ħalķa 

virici oldur dünyāda vü āħiretde andan ġayrı bir kimse kimseye bir ĥabbe niǾmet 

                                                                                                                                                                          
34

 Kopan yaprak ya da yapraklar var. 
35

 Kopan yaprak ya da yapraklar var. 

36
 Fatiha 1/2 “ O Rahmân, Rahîmdir” 
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virmege ķādir degüldür bir mertebe tevĥįd daħı budur nitekim buyurur vemā 

biküm min niǾmetin femina’llāh
37

 NAŽM 

Her ne niǾmet kim olursa ki Ǿaŧā  

Bil ki Ĥaķdan bilmeseñ olur ħaŧā 

 

māliki yevmi’d-dįn
38

 illa’llahü ki ceza güninüñ māliki ve mutaśarrıfı ancaķ oldur 

yaǾni “femen yaǾmel miŝķāle źerratin ħayran yerah vemen yaǾmel miŝķāle 

źerratin şerran yerah”
39

 muķteżāsınca her kişiye źerre ķadar ħayrına ŝevāb źerre 

ķadar şerre Ǿaźāb itmekle ceza güninüñ mālikidür bir tevĥįd daħı budur  “iyyāke 

naǾbüdü”
40

 ey śıfatı kemāl źātına maħśūś olan źü’l-celāl Allāh  

[24-A] Biz mü’min ve muvaĥĥid ķullaruñ cümlemiz ancaķ saña Ǿibādet ve teźellül
41

  

iderüz hiç senden ġayrı bir mevcūda ve tevāżūǾ ve teźellül idüp ĥācet istemezüz 

źįrā bizi ancaķ sen yaratduñ ve rızķlandırduñ ġayruñ Ǿalāķası yoķdur ħulķ u 

rızķda ve Ǿibādet ü duǾā olunmaķda bu daħı tevĥįddür  ve “iyyāke nesteǾįn”
42

 

daħı ancaķ senden yardım ve meded isterem hiçbir işde senden ġayrı mevcūddan 

yardım ve meded istemem
43

* źįrā senden ġayrı mevcūdāt cümle Ǿācizlerdür ve 

bį-çāreler ve muĥtāclardur nitekim ĥalįlüñ İbrāhim Ǿaleyhi’s-selām nār-ı 

Nemrūda atılur iken hażret-i Cebrāil Ǿaleyhi’s-selām gelüp ŧutmaķ murād itdi 

ħalįlüñ rāżı olmadı Cebrāil Ǿaleyhi’s-selāmdan istimdād ķılmadı biz daħi aña 

uyup senden ġayrıdan istimdād u istiǾānet ķılmazuz  NAŽM 

 

Seni ķoyup dil [ü] cān ġayrıya mā’il mi olur  

Gökde ĥurşįde iren źerreye ķā’il mi olur  

 

Ehl-i ĥaķķa nice ķarşu ŧuralar müddeǾiyān  

Źerreler hiç güneşüñ tābına ĥā’il mi olur    

 

                                                           
37 Nahl 16/53 “Size ulaşan her nimet Allah'tandır.” 
38 Fatiha -3- “hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) malikidir.” 
39 Zilzal 99/7-8 “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir 

kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” 
40 Fatiha 1/4 “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” 
41 Kendini hakir gösterme 
42 Fatiha 1/4 “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” 
43 İstemem: istemez 
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Ǿİzzet-i nuśret-i Ĥaķ mü’mine taǾyįn etmiş 

 Kendü zuǾmıyla kişi Ǿizzete nā’il mi olur  

 

Ekme her bir yere bezr-i Ǿameli zįrā kim 

[24-B] Dāneler odlu yere düşse o ĥāśıl mı olur 

Ķatl idüp Circįs
44

 gibi ġarķ-ı ħūn-āb etseler 

Çāha Yūsuf-veş śalup cismini türāb etseler 

 

  Errelerle çāk idüp ħūnını seyl-āb itseler 

  Çün ħalįli āteş-i sūzāna pertāb itseler 

 

  Hażret-i Cebrā’ilden ĥaķ ehl[i] imdād istemez 

NEŜR 

Ķul Cenāb-ı Ĥaķķa bu ħiŧābı etdükde eger ĥāl u ķāline muħālif olup ġayrıdan 

yardım isterse Cenāb-ı Ĥaķdan “keźźebet”
45

 ħiŧābı gelür ĥadįŝ ĥadįŝ-i şerįfde 

“İhdine’ś-śırāŧa’l-müsteķįm śırāŧa’lleźįne enǾamte Ǿaleyhim ġayri’-maġżūbi 

Ǿaleyhim vele’ż-żāllįn”
46

  ey Hādį bize hidāyet ķılġıl ŧoġrı cennete giden yola ki 

Ķur’ān yolıdır “Ve enne hāźā śırāŧį müsteķįmen fe’ttebiǾūhü velā tettebiǾu’s-

subule feteferraķa biküm Ǿan sebįlihį”
47

  ol kimse yolına hidāyet eyle ki sen an-

lara iĥsān etdüñ Ķur’ān yolına gitmege ol kimseler yolına hidāyet etme bizi kim 

anlara ġażab etdüñ ve Ķur’ān yolından azup ġayrı yola gitdiler  “inne hāźe’l-

ķur’āne yehdį lilletį hiye aķvem”
48

 ķullara fermān cānlara cānān derdlere 

dermān yaǾni Ķur’ān hem aña įmān hem ķatı įķān olupdur cümleye fermān 

25-A  Ķur’ān anuñ saŧrı sebįl-i bāġ-ı cennet anuñ ĥarfi olupdur cümleye raĥmet eger 

žāhir eger bāŧın meǾānį anuñ içindedür cümle beyānı “Ķul yā ehle’l-kitābi 

teǾālev ilā kelimetin sevāin beynenā ve beyneküm ellā naǾbude illa’llāhe velā 

nüşrike bihį şey’en velā yetteħiźe baǾżunā baǾżan erbāben min dūni’llāhi fe in 

                                                           
44

 Müslümanlar tarafından sâlih bir kimse veya nebî olarak kabul edilen kişi, hıristiyanlara göre ise St. George diye 

bilinen azîz. 
45 Hakka 69/4 “Yalanladılar” 
46 Fatiha 1/5-6-7 “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıkların-

kine değil.” 
47 En’am 6/153 “İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça 

parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” 
48 İsra 17/9 “Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür” 
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tevellev feķuluşhedū bi ennā müslimūn”
49

 bu āyet tevĥįdüñ taĥķįķinde ĥażret-i 

ǾAzįz Maĥmūd Efendi Üsküdārį selime’l-bārį buyururlar 

 

32 

Mefā’įlün Mefā’įlün Fe’ūlün 

ǾUmūm eyler ifāde nekre her ān                        

Siyāķ-ı nefye vāķiǾ olsa ey cān 

 

Bu maǾnāyı eger itdüñse idrāk                       

Olunmamaķ gerek hiçbir şey işrāk 

 

Eger şirk-i ħafį vü ger celįdür                         

Bulardan ķurtulan lābüd velįdür 

 

CemįǾ-i źevķe tevĥįd oldı mebde’                     

ǾAźāba nitekim şirk oldı menşe’ 

 

ǾUśāt-ı mü’minįni yaķdıġı nār                           

Anuñçündür begüm şirk-i ħafį var   

     

Kişi şirkden idicek ictinābı                             

Muĥaķķaķ bil ki ol görmez Ǿaźābı 

 

Olur tevĥįd aślı her kemālüñ                           

Nitekim şirkdür aślı her żalālüñ 

 

Bu maǾnādan aña kim ire irşād                      

Bir işi źįd ü Ǿömre ķılmaz isnād 

 

Muvaĥĥid eylemez hiç ġayrı iŝbāt                 

                                                           
49 Ăli İmran 3/64 “De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. 

Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirir-

lerse, deyin ki: "Şahit olun, biz müslümanlarız."” 
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Ki et-tevĥįdü isķāŧü’l-iżāfāt 

25-B 

ǾAźāba bāǾiŝ olan şirk ü şekdür                       

Te’ellüm aña ki muĥkim muĥkemdür  

 

 

Gel imdi źįd ü Ǿömre ŧapma[yı] ķo                        

Begüm āŝār-ı şirkden var elüñ yu 

 

Kişinüñ şirki dükelidür Ǿaźābı                          

Er iseñ muĥkem eyle ictinābı 

 

Rivāyet olunur kim Pįr-i Besŧām                        

Ki yaǾnį Bāyezįd śāĥib-i iķdām 

 

Bu deñlü cidd ü saǾy[ü] diķķat ile                        

Bu deñlü ĥalvet ile Ǿuzlet ile 

 

Baķup her ĥāline o merd-i fāyiķ                              

Arayup bulmadı bir ĥaķķa lāyıķ 

 

Didi bir ĥaķķa lāyıķ iş yoġ el-ĥaķ                   

Meger var ise tevĥįdüm var ancaķ 

 

Didiler bilme misin süd yidigüñ                        

Yüregimi süd aġrıtdı didigüñ 

 

Bu söz ile bulunur mı senden tevĥįd               

ǾAceb sen ķandesin ya ķande tevĥįd 

 

Uyan ġafletden imdi Ǿāķil iseñ                         

Ĥaķı añlayıgör ehl-i dil iseñ 
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Ölüp gitmezden evvel bil Ħudāyı                    

Hevāyı ko sivāyı ko Hüdāyį 

 

 

 

 

33 

Mefā’įlün Mefā’įlün fe’ūlün 

Sev anı ĥaķ hevā ile hevesdür                          

Ĥaķķı añla bil Allāh pesdür
50

 

 

Kişi Ĥaķ bilmeye geldi cihāna                  

51
 yanılur arada dürlü bahāne  

 

Eger olduñsa bu maǾnāya vāķıf                        

Çalış saǾy it olagör Ĥaķķa Ǿārif 

 

Alup mıśr-ı teǾallümden şekerler                        

ǾAķįdeñ pāk idegör ey birāder 

 

Śalāĥa gerçi her maǾrūf yoldur                         

Ĥaķįķatde velįkin śāliĥ oldur 

 

Ki evvel terk ide ol mā-sivāyı                               

Geçe nefsinden ü bile Ħudāyı 

[26-A] 

İrişmiş ola ol tevĥįd-i źāta                                   

Baķup ķalmaya efǾāl ü śıfāta 

 

Bu tevĥįde eger irmek dilerseñ                           

Serāy-ı vaĥdete girmek dilerseñ 

                                                           
50

 Mısrada iki hece eksikolduğundan vezne uymamaktadır. 
51 Eger sözcüğü vezni bozduğu için şiirde belirtilmemiştir. 
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Düriş śıdķ ile dāyim ķarǾ-ı bāb it                                

Sivāyı terk idüp refǾ-i ĥicāb it 

 

Oñat fehm eyle maǾnā-yı kelāmı                            

Gözet yerlü yerinde her maķāmı 

Günāhı nefse isnād eyleyigör                            

Edeb yolun efendį söyleyigör 

 

Ķula Mevlā edeb resmin ŧuyurdı                       

Göre nice “femin nefsik”
52

 buyurdı 

 

Dilerseñ olasın maķbūl-i ĥażret                           

Müeddeb ol bulasın tā ki ķurbet 

 

İşit kim bu saǾįde geldi bir er                            

Ziyāret etmegiçün ey birāder 

 

Meger farķ etmeyüp ol śol u śaġın                    

Kapuya kodı evvel śol ayaġın 

 

Buyurdı aña ol śāĥib-kerāmet                        

Ķarįb olmaz edebsüz bize heyhāt 

 

Şol rāh-ı edebden ŧaşr[a] gide                             

Ķaçan ola bizimle śoĥbet ide 

 

Dilerseñ kim ķabūl ide seni Rab                        

Müeddeb ol müeddeb ol müeddeb 

 

Ĥaķįķat eyleyüp sırruñda cevlān                       

ŞerįǾat žāhirüñ ĥıfž etsün ey cān 

                                                           
52

 Nisa 4/79: “Kendindendir.” 
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Ĥabįbu’llāha eyle iķtidāyı                                    

Śırāŧ-ı müstaķįme git Hüdāyį 

 

 

 

34 

Mefā’įlün Mefā’įlün Mefā’įlün fe’ûlün  

Dilā her ne ümįd eylerseñ ol dergāhdan iste             

Dimezler saña var bir mürşid-i gümrāhdan iste 

[26-B] Ne baħt [u] ŧāliǾ-i bedden ne mihr ü māhdan iste           

Ne şöhret-i şeyħ-i āyįn ne ehl-i cāhdan iste 

 

Ne dervįş [ü] ne źāhidden ne ķuŧb [u] şāhdan iste            

Yüri yoķdan seni var eyleyen  Allāhdan iste 

 

Niyāzı cānib-i Ĥaķķa it kim ķādirdür
53

                         

Degül aǾmāl eşķāle ķalup ġayba nāžırdur 

Bu ķavli gūş-ı hūş ile işit bir hān
54

-ı bāhirdür                 

Umūrında ser-ā-ser ħalķ-ı Ǿālem cümle ķāśırdur   

 

Ne dervįş [ü] ne źāhidden ne ķuŧb [u] şāhdan iste            

Yüri yoķdan seni var eyleyen  Allāhdan iste 

 

Elüñ çek ħalķ-ı Ǿālemden idin bir kūşe-i me’vā          

Dimişler kimseden yoķ fā’ide kimseye aślā
55

 

Kelāmum cevherin ŧaķ gūş-ı cāna eyleyüp ıśfā          

TażarruǾlar idüp baş aç duǾāya ķaldır el ammā 

 

Ne dervįş [ü] ne źāhidden ne ķuŧb [u] şāhdan iste            

Yüri yoķdan seni var eyleyen  Allāhdan iste 

                                                           
53

 Mısrada üç hece eksikolduğundan vezne uymamaktadır. 
54

 ĥān:ħān 
55

 Mısrada bir hece eksikolduğundan vezne uymamaktadır. 



95 
 

 

Ħüdānuñdur cihān ħalķına ħod mebźūl olan niǾmet    

[27-A]  Naśįbüñ irişüp gūşişle virme kendüñe zaĥmet 

Gözüñ aç Ǿayn-ı cānı ķaplamasın perde-i ġaflet   

Sözüñ ħarc eyleyüp yoķ yere etme kimseye minnet 

 

Ne dervįş [ü] ne źāhidden ne ķuŧb [u] şāhdan iste            

Yüri yoķdan seni var eyleyen  Allāhdan iste 

 

Ümįdüñ cāmesin Ǿazmi ķatı teng eyleyüp ķıśma       

Atup tįr-i murādātı nişāne yayını yaśma 

Ķılıcuñ mihmānum diyü il dįvārına aśma
56

                    

Münāśib isteyü kimse ķapusına ayaķ baśma 

 

Ne dervįş [ü] źāhidden ne ķuŧb [u] şāhidden iste            

Yüri yoķdan seni var eyleyen  Allāhdan iste 

 

 

35 

Mefā’įlün Mefā’įlün Mefā’įlün Mefā’įlün  

Dimem ki murāduñı erbāb-ı Ǿazze ve celleye Ǿarż eyle
57

   

Żiyā-baħş-ı çeraġ-ı mihr ü şemǾ-i māha Ǿarż eyle 

Belā-yı rāh-ı Ǿaşķı zāhid-i gümrāha Ǿarż eyle               

İnanmaz iseñ sözüm bir Ǿālį dergāha Ǿarż eyle 

 

Dilā ĥālüñ ne dehrüñ ķuŧbına ne şāhaǾarż eyle            

[27-B]  Cihān mülkini yoķdan var iden Allāha Ǿarżeyle 

 

Sipihrüñ devletinden el çeküp terk-i taĥammül ķıl         

ǾAdū-yı bed-nihāduñ ŧaǾnına śabr u taĥammül ķıl 

EǾālįye ne yalvar ne ednāya tenezzül ķıl                      

                                                           
56

 Mısrada iki hece eksikolduğundan vezne uymamaktadır. 
57

 Mısrada 19 hece olduğundan vezne uymamaktadır. 
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Ħüdā-yı bį-niyāza istinād ile tenezzül ķıl 

 

Dilā ĥālüñ ne dehrüñ ķuŧbuna ne şāhaǾarż eyle            

Cihān mülkini yoķdan var iden Allāha Ǿarż eyle 

 

 

Gezüp her gün der-i mįr ü vezįre Ǿarż-ı ĥāl etme                     

Viren Ĥaķdur saña bįhūde Ǿarżuñ pāy-māl etme 

Odur muǾŧį vü māniǾ ġayrı bir egri ħayāl etme           

Vesāilden eliñ çek yoķ yere fikr ü muĥāl etme 

 

Dilā ĥālüñ ne dehrüñ ķuŧbuna ne şāhaǾarż eyle            

Cihān mülkini yoķdan var iden Allāha Ǿarż eyle 

 

Cihān-ı bį-ŝebātuñ lā-beķādur Ǿizz ü iķbāli                       

Ne ġam yersin olursañ ķayd-ı dünyādan eger ĥālį 

Recā-yi Ĥaķķa ĥażar it ġayrıdan ķaŧǾeyle māli           

Yüzüñ sürdür ki Mevlāya her dem ķılma ihmāli
58

 

[28-A]   

Dilā ĥālüñ ne dehrüñ ķuŧbuna ne şāhaǾarż eyle            

Cihān mülkini yoķdan var iden Allāha Ǿarż eyle 

 

Virüp rüşvet cinānı ol ki ķaśd-ı intisāb eyler                    

Zülāl-i çeşme-i ħıżr özleyüp meyl-i serāb eyler 

Zamānı gelmeyince sanma kim devlet şitāb eyler                 

Ħudā elbetde bir gün śabr iderseñ fetĥ-i bāb eyler 

 

  Dilā ĥālüñ ne dehrüñ ķuŧbuna ne şāhaǾarż eyle            

  Cihān mülkini yoķdan var iden Allāha Ǿarż eyle 

 

***59
 

                                                           
58

 Mısrada bir hece eksik olduğundan vezne uymamaktadır. 
59

 Der-kenar 



97 
 

İmam Ġazālį ĥażretleri raĥmetü’llāhi Ǿaleyh raĥmeten vāsiǾaten “Kimyā-yı 

Saǿādet” adlu kitābında buyurmışlardır ki bir kimesne ĥażret-i Rasūl śalla’llāhü 

Ǿaleyhi ve sellem cenāb-ı Ǿizzetlerine gelüp faķirlikden şikāyet idüp dermānde 

ķaldum nice olur ĥālüm baña bir dermān didükde ĥażret-i Rasūl śalla’llāhü 

Ǿaleyhi ve sellem buyururlar ki sen meger melā’ike tesbįĥinden bį-ħabersin gibi 

buyur yā rasūla’llah dedi buyurdılar ki ŧañ yeri aġardıķdan śoñra śabāĥ 

namāzından öñürdi kim bu tesbįĥe meşġūl ola dünyā aña sürüni sürüni gele ge-

rek istesen gerek istemesen ol mübārek tesbįĥ budur  

Sübĥāna’llāhi ve bi-ĥamdihį sübĥāna’llāhi’l-Ǿažįm ve bi-ĥamdihį estaġfiru’llāh 

[28-B] 

 

36 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Gelüñ derdümüze dermān bulavuz                           

Ĥaķķa ķul Aĥmede ümmet olavuz 

Bunı dilümüzde tesbįĥ ķılavuz                                

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

Derdümüze dermān ķılan Aĥmede                          

Yüz uruban dāim ol Muĥammede 

Rūĥı içün diyelüm bu dünyāda                               

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

Üzġün olduķ ufāġumuz irimüz                                 

Ĥaķķa ŧāǾat ķılmaz olduķ birimüz 

Vir śalavāt cennet ola yerümüz                               

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

                                                                                                                                                                          
Bu … ile her kim olur ise ger Ǿāmil 

…. yeñi başdan oldı … oña mil 

Bāb-ı Ĥaķķa ger tevekkül ķılarsa Seyyid Ĥasan 

Luŧf-ı Ĥaķķa mažhar olduñ şöyle bil kendüñi sen 
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Nefsį  nefsį dinildügi gün bize                                

Nefsin evlādın vire yolumuza 

Gel diyelüm biz de ol ulumuza                               

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

Seyyid Ĥasan bize emr idüp ol hū                                   

Dir “Yā eyyühe’lleźįne āmenū”
60

  

Deyüñ imdi Ĥaķdan emr oldı çün “śallū”
61

                   

Allāhümme śalli Ǿalā Muĥammed 

 

37 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Birsin sen ey ulu Allāh 

Muĥammed rasūlü’llāh          

Ki įmānum budur vallāh 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

 

Ķaçan bu kevni yaratduñ 

Neyleyüm nidem dimedüñ       

Kimseden mįrāŝ yimedüñ 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

 

Pādişāhsın vezįrüñ yoķ 

Bį-bedelsin nažįrüñ yoķ            

Bir işüñde ķuśūruñ yok 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

 

Mülküñden maǾzūl olmazsıñ 

Ebed bāķįsin ölmezsiñ 

Hem aġmaz u hem aġarsıñ 

                                                           
60

 Ey iman edenler! 
61

Ahzab 33/56: “ Salât edin” 



99 
 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

 

Senüñ Ǿāşıķlaruñ pek çoķ 

ǾAşķ yayından atmışlar oķ    

Bulamazlar nişānuñ yoķ 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

Kim dilerse seni bunda 

Arasın bula ķalbinde                

Tecelliyle śaġduñ anda 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

[29-A] 

 

Ĥüsnüñ oldıġı içün aĥsen 

ǾĀşıķ oldı Seyyid Ĥasan        

Vaśluñ aña naśįb it sen 

Senüñdür bu cümle Ǿālem 

 

 

38 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Gel luŧf eyle yā Rab baña 

ǾĀşıķ eyle beni saña              

ǾAşķ cürǾasın ķana ķana 

İçüp olam mestānesi 

 

ǾAşķ şarābı ķande olur 

Anı Ǿāşıķlaruñ bilür                   

Yirden göge Ǿurūc ķılur 

ǾArşdan yüce meyĥānesi 

 

Bezm-i elest cāmın anlar 

İçmiş ezel ol erenler              

Döküp yaş yirine ķanlar 
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Eyninde yoķ bir cāmesi 

 

Māsivāyı terk etmişler 

Benlik ĥicābın geçmişler          

Arayup seni bulmışlar 

Yoķ anlaruñ emmāresi   

 

Saña aķrab olanlaruñ 

Nefsi mevtdurur anlaruñ                

Baş śoķacaķ hiç bunlaruñ 

Yoķ otura bir ħānesi 

 

Seyyid Ĥasan nedür fikrüñ 

Ĥaķ olursa dilde źikrüñ          

Arturırsañ dā’im şükrüñ 

ǾAşķın olduñ pervānesi 

 

 

39 

(8’li Hece Ölçüsü) 

ǾAşķuñ ey Ĥaķ benden uzaķ 

 Ķılma luŧf it gel ey Rezzāķ   

ǾAzāzil yoluma ŧuzaķ 

Ķurmaya ey Vehhāb Allāh  

 

ǾAşķuñ ile yananlardan 

ǾAşķ şarābın ķananlardan          

Kim varsa ol erenlerden 

Himmet irgür Kerįm Allāh  

   

Gerçek Ǿāşıķlaruñ kimdür 

Varup bulam baña bildür          

Rāhımı azmayam gönder 
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Beni ŧoġrı Raĥįm Allāh 

 

Dünyāda ol Ǿāşıķlarla 

Ķonuşdur ol śādıķlarla                

Beni yarın hem anlarla 

Bile ĥaşr it dostum Allāh 

Saña Ǿāşıķ olanlaruñ 

Ķurbet menzil bulanlaruñ             

Ki ol gercek erenlerüñ 

Ĥürmetiçün sen ey Allāh 

 

Hidāyet eyle rāhumı 

İster isen çü āhumı                           

Bulam sen pādişāhumı 

Erem maķśūda yā Allāh 

 

Seyyid Ĥasana ver ey Ĥaķ 

ǾAşķuñ kitābından sebaķ       

Ŧuymaya insler devşāķ 

 ŞuǾā-veş ey ulu Allāh 

 

 

[29-B]   40 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ben Ǿaşķ sevdāsına düşdüm  

Ĥaddüm degül bir iş etdüm 

 ŦāǾat ile ķaçan pişdüm  

Ķıluram ben bu daǾvāyı 

 

Ǿİbādet  ŧāǾat yoķ bende  

ǾAķlum fikrüm hep yabanda 

ǾAşķ ķandedür yā ben ķande 

Başdan śavmadum hevāyı 
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ŦāǾat beźrin odlu yire  

Ekdüm çünki ne bitire 

  Meger işüm Ĥaķ bitire  

Yoħsa ķodum ben fetvāyı 

 

Hem ĥırmen-ı Ǿömrümi yil  

Śavurur ŧurma bunca yıl 

Beni böyle bir Ǿāśį bil  

Nidem śūretde taķvāyı 

 

Cām-ı Hūdan da içmedüm 

Nefs hevāsından geçmedüm           

Hiçbir günāhdan ķaçmadum 

Terk idüben māsivāyı 

 

Gör neler bu benüm şeklüm  

Śanurlar ādem var Ǿaķlum 

Günāhumdan idüp naķlüm  

İderem āh ile vāyı 

 

ǾAşķ daǾvāsı sözlerin sen 

Terk it gel ey Seyyid Ĥasan 

Günāh işlemekden uśan  

Şeyŧān virmesün iġvāyı 

 

 

41 

(7’li Hece Ölçüsü) 

Māsivāyı nidelüm  

Gelüñ tevĥįd idelüm               

Ĥaķķa ŧoġrı gidelüm  

Allāh Allāh yā Allāh 
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Tevĥįd cānlara cānān  

Ĥaķ birligine bürhān       

Fetĥ-i ebvāb-ı cinān 

Allāh Allāh yā Allāh 

 

Tevĥįd cānlaruñ cānı  

ǾĀşıķlar sever anı              

Sedd-i bāb-ı nįrānı  

Allāh Allāh yā Allāh 

 

Tevĥįdle yer gök ķā’im  

ǾĀşıķlar da hem śā’im     

Gelüñ diyelüm dā’im  

Allāh Allāh yā Allāh 

 

Kimüñ dili tevĥįde  

Ögrendi ise bunda                    

Diye maĥşer yerinde  

Allāh Allāh yā Allāh 

    

Tevĥįd dirseñ ölünce  

Dirsiñ hem ĥaşr olunca        

Di cennete girince  

Allāh Allāh yā Allāh 

   

Tevĥįd etmeyen n’olur  

Yarın dilsüz ĥaşr olur 

Tevĥįd idenler bulur  

Allāh Allāh yā Allāh 

 

Seyyid Ĥasan ne iĥmāl  

Gel tevĥįd it bul kemāl 
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Saña göstere cemāl  

Allāh Allāh yā Allāh 

 

 

 

 

[30-A]   42 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Bu sözlerüm yā İlāhį  

Baŧŧāl oluben ķalmasun              

Vir aña dā’im ilāhį  

Oķuya żāyiǾ olmasun 

 

TażarruǾ ķılup yalvarı   

ŞefįǾidinüp serveri            

Bu ilāhįmüñ her biri  

Eskiyüp nāra yanmasun 

 

Şol Ǿāşıķa vergil şevķi  

İlham ile bula źevķi            

Anı śoñ dem saña oķı  

Şeyŧān aña yol bulmasun 

 

Yalvaruram niyāz ile  

Kim oķursa āvāz ile              

Yüzbiñ ŝevāb çün yazıyla  

Dįvānına ol bilmesün 

 

Birbirinden kim yazına  

Cürmi defterden ķazına     

Urulmaya tā yüzine  

Güler cemāli śolmasun 
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Tekyelerde kim oķuya  

İrgür ĥayāt-ı bāķiye        

Bülbül gibi ol şaķıya  

Anda ķalup hiç ölmesün 

 

 

Seyyid Ĥasan görüñ nider  

Ĥaķķa ol tażarruǾ ider       

Bunı kim oķıyup Hū der  

Ol cān acısı ŧuymasun 

 

43 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Nefse çāre mürşid elin alagör                           

Ĥaķ yolında çalış sen er olagör 

Ĥaķķ ile ĥaķ olup Ǿaşķla ŧolagör                        

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 

 

…  olan añar ķaranlıķ sini                                 

İsteyen Ǿāşıķ bulur mevlāsını 

İster iseñ isteye mevlāsını                                   

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 

 

Ķalbüñ iķlįmine varanda olur                          

Gizlüdür mürşidsiz nice bulunur 

Ķulaġuzsuz giden yavu ķılunur                             

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 

 

Ķur’an ĥadiŝ mürşid yeter dir iseñ                   

Yeter maǾnāsına muŧŧaliǾ iseñ 

Mürşid lāzımdur [e]ger ümmį iseñ                               

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 
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Seyyid Ĥasan āletsiz çıķma yola                       

İĥtimāldür nefs ĥarāmįsi ola 

Ālet didügüm mürşiddür remz ile                              

Ķıl seyāĥat ķandedür śor bulagör 

[30-B] 

Telķįn olunmaġın ŧarįķi hemān meyyit gömülüp ĥalķ ŧaġılup gitdükde bir Ǿālim 

ve śāliĥ kişi meyyitüñ yüzi ķarşusına geçüp ayaķ üzre ŧurup üç kerre yā fülān 

ibnü fülān çaġıra ve eyde ki  

“Üźküru’l-Ǿahde’lleźį ħaracte Ǿaleyhi mine’d-dünyā şehādeten en lā-ilāhe il-

la’llāhü vaĥdehū lā şerįkelehū ve enne Muĥammeden rasūlu’llāhi ve enne’l-

cennete ĥaķķun ve’n-nāra ĥaķķun ve’l-baǾŝe ĥaķķun ve enne’s-sāǾate ātiyetün 

lā-raybe fįhā ve enne’llāhe yebǾaŝü men-fi’l-ķubūri ve enneke rażįte bi’llāhi 

rabben ve bi’l-İslāmi dįnen ve bi-muĥammedin Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selāme 

nebiyyen ve bi’l-ķur’āni imāmen ve bi’ś-śalāti ferįżaten ve bi’l-ķaǾbeti ķıbleten 

ve bi’l-mü’minįne iħvānen rabbiya’llāhü’lleźį lā ilāhe illā hüve rabbü’l-Ǿarşü’l-

Ǿažįm”  

Diye andan śoñra üç kerre daħı “yā fülān ibnü fülān” diyüp adıyla çaġıra ve diye  

“Ķul rabbiya’llāhü ve dįni’l-İslāmü ve nebiyyį Muĥammedün Ǿaleyhi’ś-śalātü 

ve’s-selāmü” 

Bu telķįnleri yapıca yapıca teennį ile maǾnāsın fikr iderek etmek gerek ve andan 

śoñra eyde “Rabbi lā teźernį ferden ve ente ħayru’l-vāriŝįn”
62

 

[31-A]  

Bismillāh ile ibdā idüp bu ilāhiyyātı te’lįf idüp yazan el-faķįr el-ĥaķķı es-seyyid 

Ĥasan el-mücellid ve Ĥaķ teǾālādan istiǾānet ŧaleb idüp günāhum añup 

söylememişdür Ǿaķl-ı ķāśırumla bu ķadar elimden geldi ancaķ Ǿöźr iderem 

Ǿarabiyyātum yoġ idi eger bir eksigi ġalat yeri var ise Ǿilmi olup oķuyan ķarındaş 

bize Ǿıtāb etmesün Ǿaybını setr itsün Ĥaķ teǾālā anuñ Ǿaybını setr ide Ĥaķ teǾālā 

cümle ümmet-i Muĥammed ile āħirümüzi Ǿāķıbetümüzi įmānla Ķur’ānla ħatm 

eylesün her aǾżāmuzuñ ĥareketini şeriǾata muvāfıķ ķılıvirsün ve cümlemizi 

raĥmetiyle cennetiyle dįzārıyla āħirinde müşerref eylesün 

                                                           
62

 Enbiya 21/89: “ Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.” 
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                āmįn yā Rabbe’l-Ǿālemįn ve bi-ĥaķķı Seyyidi’l-mürselįn 

 

 

44 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Gör ne virdi bize Celįl               

Lā ilāhe illa’llāh hū 

Kendü birligine delįl                  

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

Dįnimize neyse lāzım               

Olalum aña mülāzım 

Mü’min olana bu lāzım             

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

Tañrıya ne lāzım ķuldan            

Źikrüni ķomasun dilden 

Diyelüm cān [u] göñülden            

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

Ŧurma Ĥaķķun źikrin ey yār       

İdegör sen dilde tekrār 

Dime ben olur günahkār             

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

Kim dimedi Ǿāśį oldı                   

Kim didi įmānı buldı 

Caĥįme … … buldı                   

Lā ilāhe illa’llāh hū 

[31-B] 

Gelüñ olmayalum küstāĥ             

Diyelüm śıdķ ile Fettāĥ 
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Cennete daħ[ı] hem miftāĥ              

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

 

Seyyid Ĥasan nider baķuñ           

Bir gün gelür emri Ĥaķķuñ 

Hemān ŧurmañ bunı oķuñ            

Lā ilāhe illa’llāh hū 

 

 

45 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Tevĥįd ider Ĥaķķa Ǿāşıķ olanlar            

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

Bāķį ķalmaz bu fānįye gelenler           

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

  

Tevĥįd ile olur bu ķalb mücellā             

Tevĥįd ile olur hem ķadrüñ aǾlā 

Ŧoġsun dirseñ saña ol nūr-ı Mevlā         

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

 

Tevbe śābūnıyle ķalbüñ kiriñ yu          

Ġayreti ķo dilüñden di hemān hū 

Tevĥįd ile gördü dįzār cümle śu             

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

 

Māsivā naķşını ķalbüñden çıķar              

Olam dirseñ dü Ǿālemde berħordār 

Gel tevĥįdi idin sen kendüñe yār          

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

 

Yedi ķat gök üzre cümle melekler         
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Tevĥįd ile Ĥaķķa ider dilekler 

Tevĥįd ile döner çarħ-ı felekler               

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

 

Seyyid Ĥasan terk it ġayr[ı] sevdāyı          

Cān u dilden źikr eyle gel Ħüdāyı 

Tevĥįd ile vir cāna sen ġıdāyı               

Tevĥįd ile buldı Ĥaķķı bulanlar 

 

 

 

[32-A]   46 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ey göñül ķo māsivāyı                 

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

Yeter olduñ sen hevāyı               

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

 

Bülbülüñ maŧlūbı güldür             

ŞemǾe pervāne de ķuldur 

Ġayrı sevmek yañlış yoldur        

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

 

Sevipdür Şįrįni Ferhād                 

O yola gitmedi zühhād 

Ġayrısını sevmez ol hād              

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

 

Ĥaķįķat Ǿaşķ ne güzeldür             

Anı sev ki lem yezeldür 

Cümle maħluķdan eźeldür           

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 
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Sevdigiçün Muĥammed baķ       

Efżal etdi cümleden Ĥaķ 

Lā nažįr ü miŝl[i] hem yoķ            

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

 

Seyyid Ĥasan eyle źārı                

Tā bulasın o gülźārı 

Görmek isterseñ dįzārı               

Gel Mevlāyı sev Mevlāyı 

 

 

47 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Bir mürşide ol ki bende              

Nažįri bulunmaz ola 

Kudūret ķomaya sende               

Hiç Şeyŧān yol bulmaz ola 

 

ŚunǾ-ı Ĥaķdan sebaķ al ki          

Ǿİbret deryāsına ŧal ki 

Bir dürlü çerāġ bul ki               

Nūrına göz doymaz ola 

[32-B] 

ǾAşķ eri ol olma şaķį                

Cān u göñülden sev Ĥaķķı 

Şol Ǿilmi ögrenüp oķı             

Cehli anuñ olmaz ola 

 

Gelüñ urmayalum lāfı                

Virelüm cevābı şāfį 

Ķalp ne ile olur śāfį                    

Ĥaķdan ġayrı sevmez ola 
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Bülbül olup ötmek gerek          

Bāķį güle yetmek gerek 

Ķurı ħārı n’itmek gerek             

Andan ki būy gelmez ola 

Seyyid Ĥasan dir özüñi              

Gel ġayrıdan yum gözüñi 

Bir dergāha ŧut yüzüñi               

Kim saña lā dimez ola 

 

 

48 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Terk it göñül ŧūl-i emel                    

İħlāś ile eyle Ǿamel 

Gel esmeden bād-ı ecel                    

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

Nefse uyup olma eżal                      

Bir mürşide varıp al el 

Her müşkilüñ ol ide ĥal                   

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

Bunda kimse bāķį ķalmaz                

Anda varan bunda gelmez 

Ĥaķdan ķorķan ġāfil olmaz              

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

Gel śıdķ ile Ĥaķķa ķul ol                   

Her ĥālüñe vāķıfdur ol 

Bulmaķ dilerseñ eger yol                 

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

İster iseñ Ĥaķķı bulmaķ                   
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İşüñ olsun ŧāǾat ķılmaķ 

[33-A]   ………………… olmaķ                  

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

Nefs elinden ey Ħudā sen                

Ķurtar bizi saġ u esen 

Tevbe idüp Seyyid Ĥasan                 

İħlāś ile eyle Ǿamel 

 

 

49 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Gelüñüz biz günahkārlar                  

Diyelüm estaġfiru’llāh 

Ǿİbādet içre bį-kārlar                        

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

Ŧurmayalum ey cemāǾat                 

İdelüm Ĥaķķa biz ŧāǾat 

Ħaŧā itdügümiz sāǾat                        

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

Dimeyelüm ecel ıraķ                      

Gelmeden görelüm yıraķ  

Tevbe günāhlara tiryāķ                 

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

Ecel irer bir gün bize                     

Ŧopraķ içre bizi dize 

Naśįĥatdür hepümüze                    

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

Sinde çürümeden cesed               
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Gitsün terk idelüm ĥased 

Şeyŧān yolına tevbe sed                 

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

Seyyid Ĥasan günahkārı                 

Esirger yoķ meger Bārį 

Aġlayuban zāri zāri                       

Diyelüm estaġfiru’llāh 

 

 

 

[34-B]   50 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Farżdur bize beş vaķt namāz                   

Mü’min olan ķılur ķomaz 

Ķılmayan Ĥaķķa yaramaz                       

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

Namāz ķılan nūrlu olur                            

Ol nūr ile Ĥaķķı bulur 

Ķılmayanlar maĥrūm ķalur                      

Güzel Ǿibādetdür namāz  

  

Dime Şeyŧān beni dürter                           

Olmaz olmaz yire ilter  

Bil ki namāz Ǿaybı örter                           

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

Bunda ķılanlar sünneti                             

Oldur Muĥammed ümmeti 

Ŧoġrı bulurlar cenneti                               

Güzel Ǿibādetdür namāz 
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Ĥaķdan korkan ķılur namāz                     

Ķażāya bir vaķtin ķomaz 

Tenin yılan çıyan yimez                           

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

Ķılalum beş vaķt namāzı 

İdelüm Ĥaķķa niyāzı 

Tañrı maĥrūm komaz bizi 

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

Seyyid Ĥasan ķıl sen namāz                     

Ĥaķķa ķarşu eyle niyāz 

Rabbüñ seni maĥrūm ķomaz                     

Güzel Ǿibādetdür namāz 

 

 

[35-A]   51 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Hiç bu dünyā kime ķaldı                          

Hep benim diyenler oldı 

Źikreyleyen Ĥaķķı buldı                          

Sen de źikreyle bul Ĥaķķı 

 

Gel göñül dünyādan el çek 

Gelmeden gel ölüm tįzcek 

Ŧurma tevĥįd ile hū çek 

Tevĥįd iden bulur Ĥaķķı 

 

Göñül dünyāya aldanma 

Saña bāķį ķalur śanma 

Ĥaķķı źikreyle uśanma 

Uśanmayan bulur Ĥaķķı 
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Göñül gel şeyŧāna uyma                           

Sözüñ hiç Ǿamele śayma 

Ġaflet nevminde uyuma                           

Uyan źikreyle sen Ĥaķķı 

Göñül bu ġafletden uyan                          

Tevĥįd-i Ĥaķda ŧurma yan 

İşbu yolda cāna ķıyan                                

Śoñ dem bulan odur Ĥaķķı 

 

Yüri göñlüñ Seyyid Ĥasan                         

Yönelt Tañrı źikrine sen 

Źikr-i Ĥaķda olma uśan                             

Uśan olan bulmaz Ĥaķķı 

 

 

52 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Bu cihāna gelen n’olur                                

MünķaŧıǾ bil ĥayātını 

Hemān Allāh bāķį ķalur                             

Kimse bulmaz ŝebātını 

 

İnśāfa gel ey nefs [ü] ten                               

Günāh etme Ĥaķdan utan 

Görme misin yerde yatan                            

Ölenlerden şu ĥālini 

   

Bu dünyāya özenürsin                                 

Ĥelāl ĥarām ķazanursın 

Cān gider sen uzanursın                              

Alur hep ıssı mālını 

 

Tañrı ne farż itdi gūş it                              
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Cān u göñülden gel nūş it 

Dervişler ĥāŧırın ħoş it                                

Vir sāliküñ zekātını 

 

[35-B] Zekātın virmese kişi                                    

Ķatı düşvār olur işi 

Cehennemdür bil varışı                                

Görür Ĥaķķuñ Ǿaźābını 

 

Kitāb ĥükmin meger güde                          

Çalab dāħı raĥmet ide 

Cennetine vara gide                                      

Süre zevķ [u] śafāsını 

 

Seyyid Ĥasanuñ çoķ derdi                             

Gice gündüz Allāh verdi 

Tañrı raĥmet ide kendi                                 

Bula derde devāsını 

 

53 

(8’li Hece Ölçüsü) 

İlāhį ben bį-çāreyem                                     

Meded eyle ķıyāmetde 

Derdüñ ile āvāreyem                                     

Meded eyle ķıyāmetde 

 

Añduġumca her günāhum                                 

ǾArşa çıķar her gün āhum 

Fażluñ ile pādişāhum                                     

Meded eyle ķıyāmetde 

 

Ecel irerse nideyim                                     

Eli boş ķande gideyim 
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Yana yana yaķılayım                                  

Meded eyle ķıyāmetde 

 

 

Yoldaş it įmānum ey Ĥaķ                          

Esirge ĥālüme sen baķ 

Baĥr-ı Ǿiśyāna oldum ġarķ                         

Meded eyle ķıyāmetde 

 

Yā Rab bize eyle vefā                                

Cürmümüz çün ķılma cefā 

ŞefāǾat etsün Muśŧafā                                

Meded eyle ķıyāmetde 

[36-A] 

Şol ĥabįbüñ minnetine                               

Biz günahkār ümmetine 

Biñ bir aduñ ĥürmetine                                

Meded eyle ķıyāmetde 

 

 

Seyyid Ĥasanuñ bu sözi                               

Dergāhuña süre yüzi 

Cemālüñi göre gözi                                      

Meded eyle ķıyāmetde 

 

 

54 

(15’li Hece Ölçüsü) 

Yā ilāhį cürmümi ben dā’im iķrār iderem                 

Ĥażretüñe maǾlūm iken nice inkār iderem 

Sen hidāyet ķılmaz iseñ yā ben ķande giderem        

Tevbe iĥsān idüp įmān ile gönder ey Kerįm 
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Luŧfuñ ile sen baġışla cürmüm ey kān-ı kerem        

Ķaķıyuben ħışm idersiñ ĥükm elüñde niderem 

Sū-i ħātim ile ey Ĥaķ gitmeden pek ķorķaram         

Tevbe iĥsān idüp įmān ile gönder ey Kerįm 

Bed Ǿamellerle gidersem ne ola ĥālüm benüm         

ǾAźābuñ ġāyet ķatıdur dayanamaz cān u tenüm 

Biñ bir aduñ ĥürmetiçün yoldaş eyle įmānum           

Tevbe iĥsān idüp įmān ile gönder ey Kerįm 

 

Ķıl hidāyet ŧoġrı yola budur yā Rab minnetüm         

ŞefāǾat ķıla rasūlüñ diye bize ümmetüm 

Cümle mü’minlere raĥmet ola budur himmetüm      

Tevbe iĥsān idüp įmān ile gönder ey Kerįm 

 

Seyyid Ĥasan ķıl tedārik gelmeden saña ölüm          

Tevbe idüp Ĥaķķa yalvar di ki āsān it yolum 

Gice gündüz ey Ħudāyā bunı söyler bu dilüm          

Tevbe iĥsān idüp įmān ile gönder ey Kerįm 

 

*** 

Gelüñüz gūş-i cān ŧutup diñleyüñüz bu sözi                

Aġlayuben źikridelüm dāimā tañrumuzı  

63
 

*** 

 

[37-B]   55 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Dünüñ nıśfı içre ŧuran                 

Burāķıyla göge varan 

Ĥaķķuñ cemālini gören                

                                                           
63

 Aradan kopan sayfa ya da sayfalar nedeniyle bu şiirin devamı bulunamamıştır. 
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Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

Burāķından inüp yayan               

Bizi maĥşerde arayan 

Ĥaķdan śuçumuz dileyen             

Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

Bizi śırāŧdan geçüren                   

Firdevs baġına göçüren 

Kevŝer şarābın içüren                  

Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

Saña gerçek ümmet olan             

Oldur şefāǾatüñ bulan 

Düşmüşlere meded ķılan             

Ki sensin yā Rasūla’llāh 

 

Bi’ź-zāt medĥüñ ider Hādį           

MaǾźūr ŧut bu derdmendi  

Bu Seyyid Ĥasanuñ ceddi             

Ki sensin yā Rasūla’llāh  

   ***
64

 

 

56 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Yā Rab bize eyle Ǿaŧā               

Niyāzum bu dergāhuña 

                                                           
64

Sayfanın kenarında şu mısralar yer almaktadır: 

 Senüñ medĥüñle ķāśırız               

Pes ………. miķdārumız  

Medĥe lāyıķ …………               

Ki sensin yā Rasūla’llāh 
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ǾAfv it bizden cürm [ü] ħaŧā       

Niyāzum bu dergāhuña 

 

 

Bizi bu nefs-i emmāre              

ŦāǾatden itdi āvāre 

İlāhį sen eyle çāre                     

Niyāzum bu dergāhuña 

 

Fermān idüp ǾAzrāile                

Gelüp cānumuzı ala 

Įmān ile gönder yola                   

Niyāzum bu dergāhuña 

[38-A] 

Ķaçan bu ten ķabre gire            

Emr it Münker ü Nekire 

Sualüñi āsān göre                       

Niyāzum bu dergāhuña 

 

İsrāfįl Śūr emri ile                    

Urup ölenler dirile 

Bitimüz śaġdan verile                

Niyāzum bu dergāhuña 

 

Cennetüñe eyle idħāl                  

Ĥażįre-i ķudsüñe śal 

Müyesser ķıl anda viśāl             

Niyāzum bu dergāhuña 

 

Źį-saǾādet çün ol sırra                

Cemālin aña göstere 

Luŧf it Seyyid Ĥasan göre           

Niyāzum bu dergāhuña 
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57 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Saña bir gün irerse emr-i ilāh                 

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

Añ günāhuñ tevbe idüp eyle āh                

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

 

Bilürsin ki sen fānį cihān fānį                 

Bu meydana gelenler verdi cānı 

Ĥaķķa şükr it saña virdi įmānı                

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

 

Ķanı ol Ĥaķķuñ ĥabįbi Muśŧafā               

Bunda geldi gülmedi çekdi cefā 

Bu çarħ aña daħı ķılmadı vefā                

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

 

Ya ķanı  Śıddįķ ile ǾÖmer hem Oŝmān    

ǾAli ile Ĥasan Ĥüseyin ey cān 

Bunlara dāħı irdi emr-i Sübĥān              

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

***
65

 

[38-B] 

                                                           
65

 Sayfanın kenarında şu mısralar yer almaktadır:  

Hem İmām ŞāfiǾį Mālik Ĥanbelį çār meźheb üzre işbu dört velį … (üst) 

Gör esāsın daħ enzetdiler (yan)   

            Dįn yolunda dürlü zaĥmet çekdiler 

            Raĥmet nevāsüb cānlarına gitdiler 

          *** 
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Dįn çerāġı İmām AǾžam o sulŧān           

Bu fenāya geldi ŧutmadı evŧān  

Nūĥ Ǿömrünce Ǿömrüñ olursa bir  ān      

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

 

Seyyid Ĥasan ŧurma źikreyle Ĥaķķı        

Ķur’ān ile Ǿamel it ol mütteķį 

Küllü nefsin źāiķah
66

 didi oķı                    

Melūl olma göñül el-ĥükmü li’llāh 

 

 

 

58 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ĥaķ teǾālā gel didükde bu cāna               

Gelmemişe döner insān cihāna 

 

Bu fenāya gelen gider Ǿāķıbet                 

Ecel irüp dükendükde çü dāne 

 

Ölenleri görüp Ǿibret almazuz                 

ǾÖmür sermāyesin virdüñ ziyāna 

 

Āħiret yaraġın bunda görmeyen             

Bir gün pişmān olup Ĥaķdan utana 

 

Yarın şaķįler defterinde çıķan                 

Cehenneme girüp odlara yana 

 

İnśāfa gel günāhuña tevbe ķıl                  

Gel bu ġaflet uyħusından uyana 

  

                                                           
66

 Ankebût 29/57  “Her can ölümü tadıcıdır.” 
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Seyyid Ĥasan sen daħı gel tevbeye          

Yüzi aķ varasın yarın dįvāna 

 

 

59 

(15’li Hece Ölçüsü) 

ǾĀşıķ oldum görmedüm ey ĶaǾbetu’llāh ben seni       

Fürķatüñ oda yandurdı neyleyim cān u teni 

Kūyuña yüz süreyidüm ger śalaydı Ĥaķ beni            

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Seni Ǿacz [ü] ķuśūrumla ħoş ideydüm ben tavāf        

Ĥācılarla ŧolanaydum çevirüp …… śāf 

İnşāa’llāh ĥürmetüñe śuçum olurdı muǾāf               

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

[39-A] 

Her köşeñde aġlayuban ideyidüm nālān                   

Ĥaceru’l-esvede yüz sürüp ideridüm efġān 

Yolıña olsun fedā pes śad hezār başıyla cān  

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

               

Ķara kemħāmış libāsuñ sįm źermiş ķuşaġın              

Aķ gümüşden yapılmışdur didiler hem ķapuñ 

Mįzācı raĥmet işitdüm altun oluķ cānibüñ                 

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Bį-şumār ķandil yanarmış eŧrāfuñda nūr-veş                    

Her şebüñde gündüz imiş śanki ŧoġarmış güneş 

Sinde ol Ĥaķ nice Ǿāśį yarlıġarmış baña eş              

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Hem civāruñmış İbrāhįm Maķāmı cennet miŝāl        

Şübhe yoķdur yüz sürenler bulurlar hep viśāl 
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Zįrā
67

 Ķur’ānda buyurmış böyle Allāh teǾāl              

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Bir yanuñda daħı zemzem kim içermiş ħāś u Ǿām                   

Ol mübārek śudan yunup alurlarmış cümle kām 

Rūz [u] şeb ĥālį degülmiş rāvį didi ve’s-selām                   

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

ǾAbd-i Raĥmān imiş gūyā çevre yanuñda ĥarem      

Umaram Ĥaķdan ki varup ben de saña yüz sürem 

Varamazsam beni yarın dile Ĥaķdan ķıl kerem        

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Ĥaķ teǾālā ķıldı seni ehl-i İslām ķıblesi                

Sende oldı Muśŧafānuñ hem vücūda gelmesi 

Ceddidür Seyyid Ĥasanuñ ŧayyibededür ravżası            

Ĥaķ śalar mı ki görem ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

 

60 

(8’li Hece Ölçüsü) 

İki cihānuñ sulŧānı                 

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

Ol yüzi sırr-ı sübĥānı             

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

[40-B]  

Enbiyālaruñ serveri                

Evliyālaruñ rehberi 

Āĥir zamān peyġamberi        

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

ǾĀleme geldi vücūdı              

                                                           
67

 Zįrā: zįre 
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Rabbine ķıldı sücūdı 

Cümle maħlūķuñ maķśūdı      

Ŧoġdıġı aydır bu gelen 

 

…şmedi niçe cānlar               

Devlete irdi erenler 

Ey Muĥammedi sevenler      

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

Mevlūdını kim ki diñler           

ŞefāǾatin bula anlar 

Ġāfil olmañ Müslümānlar      

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

Ümmet iseñ aña kişi                 

Ver yolına imdi başı 

İki cihānuñ güneşi                   

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

 

Seyyid Ĥasanuñ ögdügi            

Yolına cānın verdügi 

Allāhuñ ġāyet sevdügi              

Ŧoġduġı aydur bu gelen 

 

 

61 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Biñ bir aduñ ĥaķķ-ı Ħudā                

Gönder bizi įmān ile 

Düşdükde cān tenden cüdā             

Gönder bizi įmān ile 
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Eyledüñ bizi ħākden insān                

Dįn [ü] įmān etdüñ iĥsān 

… ol luŧfuña yeksān                    

Gönder bizi įmān ile 

 

[41-A]  Saña yüz biñ şükr [ü] minnet            

Ĥabįbüñe ķılduñ ümmet 

Edeb fażluñ ile raĥmet                 

Gönder bizi įmān ile 

 

Ķalmazuz biz bunda bāķį              

Ecel meyin śuna sāķį 

Ĥabįbüñ ĥürmeti ĥaķķı                  

Gönder bizi įmān ile 

  

ǾAceb var mı yā Rab bir dem       

Günāh etmeyevüz her dem 

Bi ĥaķķ-ı Ĥavvā vü Ādem            

Gönder bizi įmān ile 

 

Cürmümüz Ǿafvet ey maǾbūd       

Raĥmetüñ Ǿāmme eyle cūd 

Gözi yaşı ĥaķķ-ı Dāvūd                

Gönder bizi įmān ile 

 

Benüm Seyyid Ĥasan adum            

Bir günahkā[r u] derdmendüm 

Luŧf u iĥsān it efendim                  

Gönder bizi įmān ile 

 

 

62 

(15’li Hece Ölçüsü) 
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Nefse uyup emrüñe çoķ eyledim yā Rab ħilāf               

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

Tevbe ķılam yā İlāhį śuçlarum eyle muǾāf                   

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

68
                                

Ķıl hidāyet nefse yā Rab uymayayım ben Ǿaķl ile        

Her ne mā lā yaǾnį śādır oldı ise cehl ile 

Tevbe olsun ey Kerįmā sen baġışla fażl ile                  

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

 

El-amān bu nefs elinden yā ġıyāŝ ü müsteġįŝ         

Ķurtar andan saña ķul it Ĥaķķ-ı Ķur’ān [u] ĥadįŝ  

Śoñ dem įmāna žafer bulmaya Şeyŧān-ı ħabįŝ                

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

[41-B] 

MaǾśıyetden tevbe ķılup etmişem ben münācāt           

Ĥürmet-i ĥubb-i Muĥammed ķabūl ola bu ĥācāt 

ŞefāǾat ħˇāhem it yarın tā bulam andan necāt                 

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

 

“Tūbū ila’llāh”
69

 āyetiñi oķıyup Seyyid Ĥasan               

Saña dönüp tevbe eden raĥmet eyle aña sen 

ŞefiǾ olsun yarın aña ceddi ol ħulķ-ı ĥasen                

Yalvarup direm İlāhį  “neccinā mimmā neħāf” 

 

 

63 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Cümle ħaŧāma yā Kerįm  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm      

ǾAfvet Ġafūrsın hem Raĥįm  

                                                           
68

 Satırın altında “Aġlayup direm İlāhį  neccinā mimmā neħāf” (Bizi korktuklarımızdan kurtar, emin eyle) 

mısrası yer almaktadır. 
69

 Tahrim 66/8  “Allâh'a tevbe ediniz.” 
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Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Ben bir Ǿāśį günahkārum  

Gice gündüz günāh kārum   

Ey benim perverdigārum  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Biñ bir Ǿaybumuzı görüp  

Ħışm etmezsin yüze urup      

Direm dergāha yüz sürüp  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Tevvābdur bir ismüñ ezel  

Settār ismüñ de ne güzel         

Ey Ķādir ü ey lem-yezel  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Tevbe naśįb et biz ķula  

Įmānla gönder yola              

Hem ĥabįbüñ şefįǾ ola  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Luŧf eyle ey Ġanį sulŧān  

Dilümüzden tevbe bir ān       

Gitmesün tā virince cān  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 

 

Bizi yoķdan var edensin  

ǾĀśįye ġufrān edensin         

Dir bu Ǿāśį Seyyid Ĥasan  

Estaġfiru’llāhe’l-Ǿažįm 
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64 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Dü Ǿālem vücūdına sebeb olan                  

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

ǾĀśį ķullar derdine dermān ķılan               

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

 

Ĥaķķa Ǿāşıķ oluban viren cānı                    

Yarın maĥşerde bekleyen mįzānı 

Maķāmen Maĥmūd köşkinüñ sulŧānı          

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

[42-A] 

Cümleden evvel dirilüben duran                 

ǾĀlemi nūra ġarķ edüp oturan 

Livāü’l-ĥamd[i]  aluban götüren                      

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

 

Emr oluban anda yüriye ŧamu                      

Cümle maĥşer ehli ķorķalar ķamu 

Ŧamudan bizi ķurtaran ey Ǿamū                   

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

 

Çün ħātem-i enbiyādur ol seħį                      

Źünūb ehline şefiǾdür hem daħı 

Seyyid Ĥasanuñ ümįdi ey eħį                        

Ol Muĥammed Muśŧafādur pür-śafā 

 

 

65 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Bir gün Ǿömrüñ defterini  

Düreler Ĥaķ emri ilāh     

Eynüñdeki aŧlas ŧonı  
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Śoyalar Ĥaķ emri ilāh 

 

ǾAmelüñ ne ise bunda  

Bile yoldaş olur sende         

Ķıyāmet gün defterüñde  

Oķursın Ĥaķ emri ilāh 

 

İsrāfįl śūrını ura  

Mevti ķubūrından dura                

Melāikler bir bir sora  

Ĥisāba Ĥaķ emri ilāh 

 

Terāzü mįzān ķurıla  

ǾAmeller vezne urıla              

  lar vardır dirile موقغ

 Ĥaķ emri ilāh بكرىل

 

Getüreler her kāfiri  

Ondan uralar zencįri                

Ĥışm edeler imdi yüri  

Caĥįme Ĥaķ emri ilāh 

 

Mü’mine biñ yıl ey ĥoca  

Gelmeye sāǾat ķadarca               

Bıraķ ħāŧif gibi uça  

Cennete Ĥaķ emri ilāh 

 

Seyyid Ĥasan it ŧoġrı rāh  

Murāduñ vire ol Allāh     

ŞefįǾüñ de Rasūlu’llāh  

Olaydı Ĥaķ emri ilāh 
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66 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ey bizi yoķdan var eyleyen Mevlā                    

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

Çü sensin cümle aǾlālardan aǾlā                        

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

Ķudretüñle yaratduñ bunca Ǿālem                       

[42-B] Cümlenüñ aĥvāline sensin aǾlem 

Anuñ ĥaķķı ki ey Ĥaķ ķılduñ ekrem                         

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

Gerçi bizde saña lāyıķ Ǿamel yoķ                       

Fażluñ ile yarlıġa raĥmetüñ çoķ 

Emir ŧutup diler hep cümle maħlūķ                     

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

Sen mürüvvet kānısın ey sulŧānum                      

Şübhe yoķdur aña budur įmānum 

Biñ yaratduñ ĥürmetine sübĥānum                       

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

Ķoy cennete İlāhį bu ķulları                                 

Luŧfuñ ile mesrūr ola dilleri 

Ĥażįre-i ķudse irüp yolları                                   

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

Ķanı başı devletli ķul İlāhį                                   

Cennet içre göresin pādişāhı 

Bu Seyyid Ĥasanuñ sensin penāhı                         

Göster cemālüñi bize yā Allāh 

 

 



132 
 

67 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Oñ sekiz biñ Ǿālem içre ne ki var                     

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

Ay [u] güneş yıldızlar leyl [ü] nehār                      

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

 

Deryālar ķaralar ŧaġlar ŧaşlar                            

İçinde ins ü cin ķurdlar u ķuşlar 

Ħayr u şer ķuru yaş yazlar u ķışlar                   

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

 

Yedi ķat yerler ü yedi ķat gökler                    

ǾArş u kürsį levĥ-i ķalem felekler 

Sidretü’l-müntehā cümle melekler                   

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

[43-A] 

Evvel[ü]  āħir[ü]  bāŧın[u]  žāhir                              

Mü’min [ü]  kāfir [u]  fāsiķ [u]  fācir 

Yoħsul [u] bay aślu hem Ǿaķl-ı ķāśır                          

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

 

Yedi ŧamu ile hem sekiz uçmaķ                     

İçlerinde ne yaradıldıysa Ĥaķ 

Įmānumuz budur aña şübhe yoķ                         

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 

 

Seyyid Ĥasan bu ķudrete Ǿaķl irmez                 

Dillü dilsiz Ĥaķķun źikrinden ķalmaz 

Ĥaķķun Ǿilminden hiç ĥālį yir olmaz                 

Hep yed-i ķudretindedür Allāhuñ 
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68 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bu yalancı dünyānuñ ŝebātı yoķ                   

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

Śafāsından dāħı hem cefāsı çoķ                   

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

 

Külli ħaŧānuñ başı dünyā sevmek                 

Oldı Ǿibādātuñ başı terk etmek 

Ĥabįbu’llāh buyurdı ŧutmaķ gerek               

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

 

Dünyāyı źem ider Ķur’ānda Allāh            

Gör ķabūl etmedi mi evliyāu’llāh 

……. irerse hidāyet Allāh                           

Aldanma dünyāya ķardaş aldanma 

 

ǾAķl-ı kāmil olan dünyā cemǾ etmez           

Bilürsin bunda ķalur bile gitmez 

Çünki bildüñ ķanāǾat neñe yetmez               

Aldanma dünyāya ķardeş aldanma 

 

ĶanāǾat bir mertebe-i Ǿālįdür                       

ǾĀrif iseñ bir kenz-i İlāhįdür 

Enbiyā vü evliyānuñ ĥālidür                         

Aldanma dünyāya ķardaş aldanma 

 

“Eyü olsa terk etmez idi rasūl                   

Altun ŧaġ verdi Ĥaķ etmedi ķabūl 

Seyyid Ĥasan terk it aña ümmet ol         

Aldanma dünyāya ķardaş aldanma”
70

 

                                                           
70

 Bu dörtlük yanlışlıkla 45-B’de yer almaktadır. Bu şiirin devamı olduğundan ve şairin mahlasını içerdi-

ğinden buraya alınmıştır. 
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[43-B]   69 

(8’li Hece Ölçüsü) 

***
71

 

Allāh diyen maĥrūm ķalmaz                      

Bir ferd yoķdur źikrin ķılmaz 

Źikr etmeyen Müslim olmaz                       

Ĥaķķı źikr eyle var yüri 

 

Seyyid Ĥasan Ǿāśį gedā                               

Seni sevsin dirseñ Ħudā 

Ķıl yoluna cānuñ fedā                                  

Ĥaķķı źikr eyle var yüri 

 

 

70 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ŧarįķa giren Ǿāşıķlar                                   

Yā Rab seni źikr iderler 

Cān fedā iden śādıķlar                                

Yā Rab seni źikr iderler 

 

Ol ki seni seven cānlar                                

Māsivādan geçdi anlar 

Dįzāruñı isteyenler                                      

Yā Rab seni źikr iderler 

 

Beş vaķt namāzı ķılanlar                           

Emr [ü] nehyüñi ŧutanlar 

                                                           
71

 Bu şiirin başı bulunamamıştır. 
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Hem ĥabįbüñi sevenler                               

Yā Rab seni źikr iderler 

 

 

ǾAşķuñ odında pişenler                               

ǾAşķı başından aşanlar 

ǾAşķ deryāsına düşenler                             

Yā Rab seni źikr iderler 

 

Gicelerde olup ķā’im                                    

Gündüzlerde olup śā’im 

Gözden yaş aķıdup dā’im                             

Yā Rab seni źikr iderler 

 

Seyyid Ĥasan döküben yaş                          

ǾAşķuñ odına ke’l-ferāş 

Cümle eşyā ŧaġ ile ŧaş                                 

Yā Rab seni źikr iderler 

 

 

71 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Allāh Allāh diseñ bir kez ey insān                   

Yetmiş biñ ide ol saña ihsān 

Cümle müşkillerüñ eyler āsān                           

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān 

  

Çevirdiçüñ seni ketm-i Ǿademden                    

Saña iĥsān etdi niǾmetlerinden 

… umarsañ raĥmetlerinden                              

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān 

[44-A] 

Vücūdun iķlįmin etdi Ǿimāret                           
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Ķoyup įmān cevherini emānet 

Saña Ĥaķdan degül mi bu hidāyet                     

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān 

 

Źikr-i Ĥaķdan ĥālį olma ey dede                      

Nitekim cān tendedür bu dünyāda 

Dilerseñ įmānuñ senüñle gide                            

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān 

 

Ĥaķķa yarar bir Ǿamel de ķılmaduķ                   

Güç olursa yola azıķ da almaduķ 

Ĥaķ ġafūrdur tevbe it ey oñmaduķ                        

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān 

 

Ĥaķ teǾālā işbu Seyyid Ĥasana                         

Raĥmet idüp yaza aña ĥasene 

Raĥmet itmez saķın ümįz kesene                          

Ķulluġuñda imdi gel etme noķśān  

 

 

72 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Yā Rab emrüñ ile ölüm                

Bir gün gelür alur yolum 

Źikrüñ ķılmaz olur dilüm             

ǾAceb nice olur ĥālüm 

 

Günāhıma hiç yoķ Ǿaded             

Ķabre varduķda bu cesed 

Senden olmaz ise meded             

ǾAceb nice olur ĥālüm 

 

Münker Nekįr gelür ise                 
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Baña su’al ķılur ise 

Dil dönmeyüp urur ise                 

ǾAceb nice olur ĥālüm 

 

ǾAmelüm yoķ saña lāyıķ              

Ĥaşr olup cümle ħalā’iķ 

El ayaķ olursa ŧanıķ                      

ǾAceb nice olur ĥālüm 

[44-B] 

Ol gün baña ķıl vefāyı                 

ŞefįǾum it Muśŧafāyı 

Ķorkum bu çekem cefāyı            

ǾAceb nice olur ĥālüm 

 

Seyyid Ĥasan bu cihānı                

Terk it vire Ĥaķ cinānı 

Ey sulŧanlaruñ sulŧānı                   

ǾAceb nice olur ĥālüm 

 

 

73 

(11’li Hece Ölçüsü) 

İlāhį ırama śoñ demde benden              

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

Yüz urup dilerem dā’imā senden                

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

 

Ben bilürem ķatı çoķdur günāhum        

Añdukça Ǿarşa çıķar her gün āhum 

İĥsān eyle baña ey pādişāhum               

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

 

Baña luŧfuñ nažarıyla nažar it               
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Günāhumdan kerem eyle güźer it 

Yā İlāhį bizüm ile gider it                      

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

 

ŞefįǾ olsun bize yarın ol ĥabįb              

Dertlü cānumıza an’eyle ŧabįb 

Biñ bir aduñ ĥürmetiçün it naśįb           

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

 

Seyyid Ĥasan gel ġaflete pek ŧalma       

Nefse uyup žulmet içre ŧaķılma 

Ĥabįbüñ pāk rūĥıçün benden alma        

Dįn-i İslāmı įmānı Ķur’ānı 

 

 

[45-A]   74 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Dilerem senden ey sulŧānum Allāh             

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

Irama benden ey sübĥānum Allāh               

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

 

Dertliyem bu derdüme eyle dermān              

Tevfįķüñ refįķ it baña ey Raĥmān 

Ķabrümde yoldaş olsun eyle fermān             

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

 

İsrāfil Śūrı ura emrüñ ile                                

Ölenler ķabrinde cümle dirile 

Bile gönder maĥşere bizüm ile                      

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

 

…………. raĥmet it kerem işle                   
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Günāhımuz ĥabįbüñe baġışla 

Size virdüm diyü bize saġışla                       

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

 

Seyyid Ĥasan kesmez ümįzin Ĥaķdan          

Ĥaķ ġafūrdur bilür zįrā ol çoķdan 

Vir aña ey bizi var iden yoķdan                    

Įmānı Ķur’ānı śāliĥ Ǿameli 

 

 

[45-B]   75 

Medĥ iderem yā Rab ben bir sulŧānı                    

Şeyħ ǾAli-i Semerķand ad u śanı 

Fażl ile Ǿālemlere vermiş şānı                    

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

Cān u göñülden Ǿāşıķum ben aña              

Ŧarįķine girem luŧf eyle baña 

Bile ĥaşr eyle minnetüm bu saña               

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

Eñ śoñ bu cān ķuşı ķafesden uça             

İĥsān eyle ey yücelerden yüce 

Bu Ǿömrüm anuñ ŧarįķinde geçe                

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

Ŧarįķine girmege cān çekinür                   

Bu derd ile cānum yanar yaķınur 

Meclisinde tefsįr ĥadįŝ oķınur                   

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

Ŧarįķine girem uśūlin sürem                     

Müşkilüm olduķça varuban śoram 
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Hū diyü yoluñda cānumı virem                   

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

 

Biñbir aduñ ĥürmetiçün İlāhį                     

Göster Seyyid Ĥasana ŧoġrı rāhı 

Cümle düşmüşlerüñ sensin penāhı              

İlāhį sen göster seyrümde anı 

 

 

76 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Evliyā-i kümmelįn içre meşhūr                  

Şeyħ ǾAli-i Semerķand[į] sulŧāndur 

[46-A] Ǿİlm [ü] irfān ile hem ķalb pür nūr                 

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

Mürşidi cedd-i Muĥammed Muśŧafā          

Ŧarįķ-i Ĥaķda çekmişdür çoķ cefā 

Śoĥbet-i Muĥammedle süren śafā              

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

Dünyā āħir olup ķopa ķıyāmet                    

Maĥşer yerine cemǾ ola bu ümmet 

Dervişlerin Ĥaķdan eyleyen minnet            

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

ǾĀśįler düreler ol gün aside 

Bilmeyeler herkes aside aşın 

ǾArş gölgesinde oturan kürsįde                   

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

Ĥabįbu’llāh ile cennete giren                      
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Ĥüllesin giyüben güllerin diren 

Ĥażret-i Allāhuñ cemālin gören                   

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

Ķıl hidāyet bu ķullara ey Sübĥān                

Cemālüñ göster vir cennetde evŧān  

Seyyid Ĥasanuñ medĥ etdügi sulŧān             

Şeyħ ǾAli-i Semerķandį sulŧāndur 

 

 

77 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Gel ey gözlerümüñ nūrı  

Ĥaķķı źikreyle var yüri          

Yoķ yere śarf etme Ǿömri  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

Ĥarc it Ǿömrüñ Ĥaķ yolına  

Buñ demde saña bulına     

Girip śūfįler ķolına  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

Murāduma irem dirseñ  

Cennet içre girem dirseñ          

Ĥaķ cemālin görem dirseñ  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

Dünyā zamānıdur sāǾat  

Ġaflet etme eyle ŧāǾat              

Muĥammed ide şefāǾat  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

 

Ķur’ān ĥadįŝ ĥükm üźre ol  
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Ķurb-ı Ĥaķķa bulasın yol  

Ümmet disün dirseñ rasūl  

Ĥaķķı źikreyle var yüri 

***
72

 

 

[46-B]   78 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Gel yā Rab biz günahkār ķullaruña                

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

Yüzümüz aķ varavuz dergāhuña                    

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

 

Gerçi cürmümüz çoķdur ey pādişāh              

Saña şerįķ ķoşmaduķ ĥamdü li’llāh 

Birlügüñ ĥaķķıçün bize yā Allāh                   

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

 

Anuñ şerǾ-i şerįfinden ayırma                       

Günāhumuz yarın hem ķatı śorma 

Ħışm idüp bizi sen ŧamuya sürme                 

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

 

ŞerǾine ķurbān olsun bu cānumuz                  

Zįrā oldur dįnümüz įmānumuz 

Luŧf [u] iĥsān eyle ey sübĥānumuz                   

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

 

Seyyid Ĥasan beg sever o sulŧānı                  

Sünnetin terk itmez baśup şeyŧānı   

Sehvi ger var ise ey kerem kānı                  

ŞefįǾ ķıl Muĥammedü’l-Muśŧafāyı 

 

                                                           
72

 Arada kopan yaprak ya da yapraklar var. 
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[47-A]   79 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Mevlām kim ki sever seni  

Derd ile śınarsın anı      

Cādil idersin kimini  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Kimin tenin yidi ķurdlar  

Kimin ķut idindi ĥūtlar         

Kimin ereyle biçdiler   

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Kimin nāra atdılar nār  

Ķudretüñle oldı gülzār           

Kimi bunda gördi dįzār  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Kimisi öldi dirildi  

Kimi ġarķdan necāt buldı            

Kimin meges helāk etdi  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Kimin tāc-ı taĥtın alduñ  

Ġarķ idüp ġayrıya verdüñ    

Kimini ķırķ yıl aġlatduñ  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Giyer kimisi źerrįn tāc  

Gezer kimisi yalın ac          

Kimisi bir pula muĥtāc  
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Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

 

Kimi nebį kimi velį  

Kimi uślu kimi deli                  

Dest-i ķudretüñde külli  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Yetmiş iki millet ķamu  

Kim uçmaķlıķ kimi ŧamu   

Kimse bilmez ne sırdur bu  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

Seyyid Ĥasan bu ķudretde  

Ķıldı Ǿālemi ħayretde    

Her kuluñ şöyle bir derdde  

Ĥikmet senüñ ķudret senüñ 

 

 

80 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Terk it ķardaş bu dünyāyı                     

Dön Allāha şimden giri 

Fenādan geç ol beķāyı                          

Dön Allāha şimden giri 

 

Ĥaķķa ķulluķ saǾādetdür                       

Ķula lāzım iŧāǾatdür 

Hevā heves ĥamāķatdür                        

Dön Allāha şimden giri 

 

Nefsüñ hevāsına uyma                          

Kendüñi gel nāra ķoyma 
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İnśāf it sen saña ķıyma                         

Dön Allāha şimden giri 

 

Ölüm saña yaķın senden                      

Alurlar cānuñı tenden 

 “NaśĮĥatdür saña benden                       

Dön Allāha şimden giri 

 

Ķaçan ķurtulmaz andan bil                  

Ķuş olup uçsañ da biñ yıl 

Ķorķ Allāhdan eyā ġāfil                      

Dön Allāha şimden giri 

  

“İbret alġıl olanlardan                          

Yaraġuñı gör irkenden 

…  gelmeden eñseñden                         

Dön Allāha şimden giri 

 

 

Seyyid Ĥasan senüñ pendüñ                 

Te’ŝįr itmez ŧut elüñ kendüñ 

Rāżī eyleyüp efendüñ                           

Dön Allāha şimden giri”
73

 

***
74

 

 

81 

(11’li Hece Ölçüsü) 

 “Her işümde naśįb it sen ey Kerįm                 

Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

Baña ķarışmaya şeyŧāni’r-racįm            

                                                           
73

 45-A numaralı varaktan alınmış,  47-B numaralı varaktaki şiirin tırnak işareti içindeki son bölümü 

olduğundan birleştirilmiştir. 
74

 Kopan yaprak ya da yapraklar var. 
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Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

 

 

Bismi’llāhsız zįrā ne işler kişi                

Döner Ǿaksine ebter olur işi 

Virüp yoluña ben cān ile başı                   

Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

 

Yüz on dört sūrenüñ budur evveli           

Göster yā Rab baña sen ŧoġrı yolı 

Rıżāñ olan yire söylet bu dili                  

Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm”
75

 

[47-B] 

Śıdķ ile Bismi’llāh kim dir İlāhį                  

Dökilür źerrece ķalmaz günāhı 

Ben ķuluñ daħı sen olġıl penāhı                 

Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

 

Seyyid Ĥasan geldigince elinden               

Seni źikr eyler ol cān u göñülden 

Irama āħir nefesde dilümden                        

Diyem Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm 

 

 

82 

(11’li Hece Ölçüsü) 

İlāhį budur senden ĥācātumuz                        

Śoñ nefes įmānla al cānumuzı 

Gice gündüz budur münācātumuz   (Allāh)      

Śoñ nefes įmān ile al cānumuzı 

 

                                                           
75

 Bu şiirin buraya kadarki üç dörtlüğü yanlışlıkla 45-A numaralı varakta yer almaktadır. Bu şiirin baş kısmı oldu-

ğundan buraya alınmıştır. 
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Kem ĥāl lāzımuz …ye ķıl tebdįl                   

Günāhumuz çoķdur şerĥ idemez dil 

Dest-i fażluñla defterümüzden sil    (Allāh)      

Śoñ nefes įmānla al cānumuzı 

 

Oda yaķma bizi günāhumuz çün                    

Raĥmetüñ umaruz ey ferd-i Bįçūn 

Esirge ol ĥabįbüñ dostlıġıçün         (Allāh)      

Śoñ nefes įmānla al cānumuzı 

 

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi                   

Ĥıdmetüñden ayırma cümlemüzi 

Dostuñ Muĥammedle ķıl ĥaşrumuzı   (Allāh) 

Śoñ nefes įmānla al cānumuzı 

 

Luŧf eyle ĥabįbüñ elümüz alsun                        

Raĥmetüñle bizi cennete ķoysun 

 Seyyid Ĥasan Ǿāşıķ dįzāruñ bulsun   (Allāh)   

Śoñ nefes įmānla al cānumuzı 

Allāh įmān ile al rūĥumuzı   

 

 

[48-A]   83 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ey on sekiz biñ Ǿālemüñ maǾbūdı                    

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 

Ţālib ķullaruñ hep budur maķśūdı                 

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 

 

Ķalbümüz hidāyet nūruñla ŧoldur                   

Senüñ raĥmetüñ ķullaruña boldur 

Cümlemüzüñ senden dilegi şoldur                  

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 
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Saña ķulluķ etmege ķıl hidāyet                 

Ĥaķ dįni bildürdüñ ķılup Ǿināyet 

Kerem it baġışla cürm [ü] cināyet                    

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 

 

Bir ķaŧre menįden bizi var etdüñ                   

 El ayaķ göz ķulaķ aġız dil verdüñ 

Hem bize beş vaķt namaz ki buyurduñ        

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 

 

Senüñ bu iĥsānlaruñ kim şerĥ ider                 

Vaśf olunmaz dünyā dükenür gider 

Seyyid Ĥasan ġayrı sevdāyı nider                 

Ķulluġuñda geçür bu Ǿömrümüzi 

 

 

84 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Yüz urup İlāhį dilerem dā’im                         

Yoluñda eyleyesin beni ķā’im 

Ġayrı źikr etmeden dilümi śā’im                     

Ķılasın Allāhum budur murādum 

 

Luŧf eyle ayırma göñlümi senden                  

Dilim Ķur’āndan įmānumı tenden 

Śuçlarumı yarın hem śorma benden               

Kerem ķıl Allāhum budur murādum 

 

Ŧarįķ-i müstaķįmi göster baña                       

Gizlüm āşikārum maǾlūmdur saña 

Gel ķulum diyü beni senden yaña                  

Çaġırġıl Allāhum budur murādum 
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[48-B] 

Ķalbümden çıķar sen ġayrı sevdāyı                

Tā ki hiç sevmeyem ben māsivāyı 

Ey ķulum ben saña bāķį sarāyı                       

Virem di Allāhum budur murādum 

 

Günden güne artdı benüm bu zārum               

ǾAşķuñ sevdāsıyladur hep bāzārum 

Seyyid Ĥasan cennet içre dįzārum                  

Gel gör di Allāhum budur murādum 

 

 

85 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Seni ol Ĥaķ ķıldı kendüye ĥabįb                    

İnse cinne peyġamber etdi naśįb 

Ta yazuklu ümmetlü ve ki ŧabįb                     

Olasın sen yarın yā Rasūla’llāh 

 

Allāhuñ farż hem senüñ sünnetüñ                    

Kim ŧutarsa anlardur pes ümmetüñ 

Bizi Ĥaķdan dile geçer minnetüñ                   

ŞefaǾat ķıl yarın yā Rasūla’llāh 

 

Eñ śoñ bu cān ķuşı ŧurmaz ķafesde                

Uçar bir gün bāķį degül bu tende 

Elümüz aluban yevm-i maĥşerde                   

Ķoy cennete yarın yā Rasūla’llāh 

 

Cennetde senüñle bile olavuz                        

Öñümüze düşüben ol ķulaġuz 

Dįzār-ı Ĥaķķ ile śoĥbet ķılavuz                     

Cümlemüz hep yarın yā Rasūla’llāh 
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Seyyid Ĥasan Ǿāśį ümmetüñ saña                  

Yalvarır kerem ķıl şefiǾ ol aña 

Cennet içre umar dįzārın baña                      

Göstere Ĥaķ yarın yā Rasūla’llāh 

 

 

86 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Seversüñ fuķarā ķullaruñ yā Rab                   

Anlardur ĥażretüñe ġāyet aķrab 

[49-A] Ben ķuluñ da anlardan ķıl ey Çalap             

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

 

Dilüm kiźbden hem baŧınum ĥarāmdan          

Śaķla yā Rab ķurtar beni o ŧāmdan 

Fuķarāyla ĥaşr it ķılma Ǿavāmdan               

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

 

Faķr ile ķoyup gideydüm buyurdı                  

Ĥabįbüñ “el-faķru faħrį”
76

 buyurdı 

Çün bize ŧaķvānuñ yolın ŧuyurdı                  

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

 

Didi “el-ķanāǾatü kenzün lā-yefnā”
77

           

Luŧf it ķanāǾatle ķıl Ǿömrüm fenā 

Bir loķma nān ĥırķa yeter bir süknā                 

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

 

Seyyid Ĥasan olma dünyāya māil            

Bu iki ĥadįŝle olagör Ǿāmil 

                                                           
76

 “Yoksulluk övüncümdür.”  Hadis (YILMAZ, 2013, s. 153) 
77

 “Kanaat, tükenmez bir hazinedir.” Hadis (YILMAZ, 2013, s.354) 



151 
 

İlāhį olaydum ol kenze vāśıl                      

Vir hidāyet el çekem dünyādan hep 

 

87 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ķıluram saña yüzbiñ ĥamd [ü]  sipās            

Ħalķ idüp ķılduñ sen bizi ħayru’n-nās 

Düşmānumuzdur Ǿazāzil cinn ecnās         

Ĥıfž eyle şerrinden ey raĥįm Allāh 

 

Dilerem senden ey ķāsımü’l-erzāķ            

Ķurmaya melǾūn bize meger duzaķ 

Olmayuz tā raĥmetüñden uzaķ                   

Raĥmet it esirge ey raĥįm Allāh 

 

Mekir kemendini diler ki ŧaķa                  

Įmānumuzdur ħaddin dibden yaķa   

Ŧamuda ķılavuz bulmayup liķā                 

Budur ķaśdı bize ey raĥįm Allāh 

[49-B] 

Hidāyet seyfin vir ele alalum                    

Nefs Ǿaskerin furśat bulup ķıralum
78

 

“Fażluñ ŧonı ile fetĥin ķılalum                          

Cennet ebvābınuñ ey Raĥįm Allāh 

   

Seyyid Ĥasan çeksin dünyāda cefā           

ŞefįǾi olsun ĥabįbüñ Muśŧafā 

Girüp cennete dįzāruñla śafā                           

Sürsün bu günahkār ey Raĥįm Allāh” 

 

 

 

                                                           
78

 Bu şiirin devamı 46-B numaralı varakta bulunmaktadır. Oradan alınarak şiirin devamına eklenmiştir. 
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88 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Allāh senden rāżį ola                           

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

Lāzım olan odur ķula                           

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

Ŧahāretle sen ĥāżır ol                           

Her ĥālüñe çün ĥāżır ol 

Ķalbüñe de hem nāžır ol                               

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

Hiç emrinden ŧaşra çıķma                    

Zįnet-i dünyāya baķma 

Ne görseñ śu gibi aķma                        

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

Emr [ü] nehyin ger ŧutasın                           

Dünyāyı arda atasın 

Sen de ĥużurla yatasın                          

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

Cümle murāduñ veriser                       

Cennetine de ķoyısar 

[50-A] Cemāline irgüriser                              

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

Bunda ĥükümince cefā                          

Bil sürülmez anda śafā 

ŞefįǾüñ ola Muśŧafā                              



153 
 

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

 

Tevfįķin Ĥaķ ķıla yoldaş                     

ǾAybumız etmeye yarın fāş 

Seyyid Ĥasan dir ey ķardaş                 

Śā’im ķā’im ol sen dā’im 

 

 

89 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Dillerde çün meźkūr olan kim şimdi             

Fenāyį Ĥüseyin Efendįdür bil 

Eyle bir vāǾaž var ise ger imdi                      

Fenāyį Ĥüseyin Efendįdür bil 

 

Edirne Şehrinde aķrānı yoķdur                      

VaǾžın diñler ġāyet muĥibbi çoķdur 

Ol kim her bir sözi añladur ĥaķdur                  

Fenāyį Ĥüseyin Efendįdür bil 

 

Ŧarįķı Şeyħ ǾAli-yi Semerķandį                     

Ne Ǿilm vermiş aña Allāh efendį 

Pįrinüñ tefsįrin oķıyan kendi                           

Fenāyį Ĥüseyin Efendidür bil  

 

Meclisinde her kim ki olsa ĥāżır                    

Ayrılmaz her sözi cāna müeŝŝir 

Kimdür diyem ayaġına yüzüñ sür                   

Fenāyį Ĥüseyin Efendidür bil 

    

Seyyid Ĥasan anuñ medĥini ider                     

Naśįĥatin diñler buyruġın güder 
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CāmiǾleri şöyle kim iĥyā ider                          

Fenāyį Ĥüseyin Efendidür bil  

 

90 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Meşāyiħ içinde Ǿālim mütteķį                         

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendįdür 

[50-B] Görür gibi tevĥįd eyleyen Ĥaķķı                     

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendidür 

 

Ol Ǿazįz bu şehre gelelden beri                        

Çekdügi çileyi çekmiş yoķ biri 

Ol ki Şeyħ ǾAli-yi Semerķand pįri                  

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendidür 

 

VaǾž itdügi cāmiǾde ol erbaǾįn                        

Çıķarmışdur Ĥaķ aña oldı muǾįn 

Böyle aśĥāb etdi yāħud tābiǾįn                        

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendidür 

 

Ĥaķ ile olmasa anuñ bāzārı                                 

VaǾžında aġlayup etmezdüñ zārı 

Meclis-i cennet bāġınuñ gülzārı                        

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendidür 

 

Cümlenüñ iǾtiķādı şimdi aña                             

VaǾžından ayrılmam saǾādet baña 

Seyyid Ĥasan anı bilür śorsaña                        

Fenāyį Şeyħ Ĥüseyin Efendidür 

 

91 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bir ferd nuŧķa ķādir degüldür kendi                   
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Ķur’ān içre inŧiķnā Allāh geldi 

                            yā Süleymān ki didi ضحا  برداق

Anı kim söyletdi Allāh efendi 

 

Bunuñ emŝāli neler diyim neler                       

Aç gözüni ne ķudretdür gör bular 

Muĥammedi gerçekledi bir keler                          

Anı kim söyletdi Allāh efendi 

 

Pes bil insan śūretinde Dāvūda                        

Geldi selām verdi ŧurdı ŧapuda 

Sen nesin didi yilem didi o da                                

Anı kim söyletdi Allāh efendi 

 

Gör Ĥacer Mūsā ĥırķasın neyledi                     

Aldı ķaçdı Ǿaybını fāş eyledi 

[51-A] ǾAśā ile uram didi söyledi                                

Anı kim söyletdi Allāh efendi 

 

Ķādirdür cümle eşyāyı söyledür                         

El ayaķ da ķıyāmet gün böyledür 

Seyyid Ĥasan ĥaķķı añlar iledür                        

Anı kim söyletdi Allāh efendi 

 

 

92 

(10’lu Hece Ölçüsü) 

Dilümde źikrüñ ķalbümde fikrüñ                         

Dā’imā şükrüñ ķıluram yā Rab 

 

Gözlerüm giryān cigerüm büryān                       

Bende saġ bir yan ķalmadı yā Rab 
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Sensin çü Ǿālim maǾlūmuñ ĥālüm                     

Gel gör cemālüm di baña yā Rab 

 

Terk idüp Ǿārı ķıluram zārı                                 

Tā o gülzārı görem ben yā Rab 

 

Bu derdle ĥasta ķaldum dem-beste                     

Beni sen dosta vāśıl it yā Rab 

 

Derdüme dermān eyle ey Raĥmān                     

ǾÖzrümi her ān ķabūl it yā Rab 

 

… yoķ çārem ya kime yaķaram                           

Saña yalvaram kerem it yā Rab 

 

 Seyyid Ĥasanı Ǿafv it yā Ġanį           

 Ne var cürmini baġışla yā Rab  

 

 

93 

(15’li Hece Ölçüsü) 

… bir mürşid dilerseñ Ĥaķķa vāśıl olmaġa        

Saña diyem kimdür anı geçme zaĥmet bulmaġa 

Himmet it sen tā ölünce aña ĥiźmet ķılmaġa         

Fenāyįdür maħlaś aña ĥayle sin ya nun adı 

 

…………… Şeyħ ǾAli sulŧān aña                      

Belki sırrıyla ders virür eyle gelür tā baña 

Böyle bir mürşid bulursañ didügüm odur saña   

Fenāyįdür maħlaś aña ĥayle sin ya nun adı 

[51-B] 

Ǿİlmi keşf-i İlāhįdür dilemiş virmiş Ħudā             

Śıdķ ile yolında ķılur ol daħı cānın fedā 
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Kimdür ol Ǿārifi bi’llāh gūşuña irsün nidā           

Fenāyįdür maħlaś aña ĥayle sin ya nun adı 

 

Cān iridüp nice ķılur vaǾž ol ħalķa beyān          

Ŧıfle ebced oķıdur śan ĥaķķı añladur Ǿayān 

Āb-ı maǾrifet ile pes ķalbümüz kimdür yuyan     

Fenāyįdür maħlaś aña ĥayle sin ya nun adı 

 

Yā İlāhį biñbir aduñ ĥaķķı içün dilerem           

ǾÖmrümi ol ŧarįķ içre geçür baña ķıl kerem 

Seyyid Ĥasan bilür anı dir ki tevfįķ umaram     

Fenāyįdür maħlaś aña ĥayle sin ya nun adı                 

***
79

 

 

94 

(15’li Hece Ölçüsü) 

Beni bir mürşide bende ķıl İlāhį varayum         

Dest-i tevbe ķılup andan terk-i dünyā olayum 

Sebeb olsun himmet ile saña vuślat bulayum     

Böyle bir mürşidi baña rehber eyle yā Ġanį 

 

Saña vāśıl olmaġa bir mürşid lāzım her ķula    

Pā-bürehne başı ķaba gerçi düşdüm ben yola 

Ķulaġuzsuz kişi saña nice mümkün yol bula     

Böyle bir mürşidi baña rehber eyle yā Ġanį 

 

Terbiyyetle gıll ü gışdan içim ŧaşım eride                          

Pute-i ĥalvetde beni miŝl-i ķurşun eride 

Ĥünermiş altun ide ķālüm kimüñle derde        

Böyle bir mürşidi baña rehber eyle yā Ġanį 

                                                           
79

 Bu sayfanın yanında aşağıdaki üç mısra bulunmaktadır. 

Ŧarįķine giren anuñ görmeye ŧamu odı 

             Ŧarįķine girüp ben de arayup bulam seni  

   Ŧarįķine girüp ben de arayup bulam seni 
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Bu āna dek varup bir şeyħ elin yā Rab almadum     

Saña vāśıl olmaķ yolın ceĥd idüben bulmadum 

Gecdi Ǿömrüm “men Ǿarefe”
80

 sırrından āgāh olmadum     

Böyle bir mürşidi baña rehber eyle yā Ġanį 

 

Seyyid Ĥasan dir murādum ķıl müyesser Ǿan ķarįb           

Beni bu kāmile irgür şöyle ķalmayam ġarįb 

Bu ĥuśūlı murād içün şefįǾ ola ol ĥabįb                 

Böyle bir mürşidi baña rehber eyle yā Ġanį 

                  

 

[52-A]   95 

(15’li Hece Ölçüsü) 

Bir mürşidi buldum ammā yā İlāhį nideyüm       

Luŧfuñ delįl olmayınca ben ne çāre ideyüm 

Rāhumı fetĥ eyle tā ki yol buluban gideyüm        

Ki ķaçķun ķul gibi nice bir hevānda gezeyüm  

Ķoy ŧarįķa Ǿaşķuñ odına yanayum śızayum 

 

Sen hidāyet yüzinden pes baña eyle fetĥ-i bāb    

Beni ol mürşid uyarsın gözlerim ķapladı ħˇāb 

Ķālim tebdįl ola ĥālüme eyle gel ĥüsn-meāb           

Ki ķaçķun ķul gibi nice bir hevānda gezeyüm  

Ķoy ŧarįķa Ǿaşķuñ odına yanayum śızayum 

 

Ķudret-i ķabżañda senüñ çü on sekiz biñ Ǿālem            

Ehl-i ĥāl etseñ beni de saña olmazdı elem 

Yaz anlardan beni luŧf it elüñde levĥ [ü] ķalem                

Ki ķaçķun ķul gibi nice bir hevānda gezeyüm                                                             

 Ķoy ŧarįķa Ǿaşķuñ odına yanayum śızayum 

                                                           
80

 “Men Ǿarefe nefsehū fekad arefe rabbehu”(Kendini bilen, kuşkusuz Rabbini de bilir.) Hadis (YILMAZ, 

2013,  s. 492) 
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Senüñ ķapuñda biter hep cümle ķullaruñ işi          

Dilerem senden ki olam o mürşidüñ dervişi 

Bu derd ile gice gündüz dökerem ben gözyaşı  

Ki ķaçķun ķul gibi nice bir hevānda gezeyüm  

Ķoy ŧarįķa Ǿaşķuñ odına yanayum śızayum 

 

O mürşide sen erişdür yā Rab Seyyid Ĥasanı      

YaǾni maħlāśı Fenāyį ad[ı] Şeyħ Ĥüseyini 

Murādum bu māsivāyı sevmeyem sevem seni   

Ki ķaçķun ķul gibi nice bir hevānda gezeyüm  

Ķoy ŧarįķa Ǿaşķuñ odına yanayum śızayum 

 

 

96 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ey dil deryā gibi gel coş  

Ĥaķķa ķulluķ eyle bir ħoş         

Dünyā niǾmetlerinden boş  

Ola ķarnuñ şimden giri 

 

Kim uyar nefs hevāsına  

ǾAźāb görür girüp sine             

Pāre pāre idüp sįne  

Śā’im ol sen şimden giri 

[52-B] 

Çoķ çoķ yiyüp içüp yatma  

Nefsüñ semirdüp ķabartma     

Nevm ile ķalbüñ mevt itme  

Ķalķ ķā’im ol şimden giri 

 

ǾĀlem aġyārdan ĥālį’ken  

Ķalķup pāk ābdest al irken    
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Murād iste ħalķ uyurken  

Ĥaķdan imdi şimden giri 

 

Cümle enbiyā evliyā  

Böyle etdiler bį-riyā                

Ķadre irem dirseñ iĥyā  

İt her giceñ şimden giri 

 

Mürşidlik ŧutmaķ güzel  

Naśįb ide o lem yezel          

Ķısmet oldı ise ezel  

O da olur şimden giri 

 

Bu aǾmāli Seyyid Ĥasan   

Ger iderseñ ġāyet aĥsen    

Şübhesiz vāśıl olduñ sen  

Ĥaķķa taĥķįķ şimden giri 
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(8’li Hece Ölçüsü) 

Günāhum çoķdur ne ķılam  

Olınca yanam yaķılam      

Ne dįvāne ne Ǿāķilem  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm 

  

Günāh baĥrine pek ŧaldum  

Çıķamam dibinde ķaldum  

Nefs ĥįlesine aldandum  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm 

 

Śalāĥa yapışdum olmaz  

Śā’imde ol dem hiç almaz       
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Eldür bildürdüginden ķalmaz  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm 

 

Gördüm ĥįlesi çoķ anca  

Lā ĥavle oldı ilince               

Ħoş yanar çün ol irince  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm 

 

Her derde Ĥaķ ķomış dermān  

Buña da istiġfār Kur’ān  

Dilden gitmez gerçi her ān  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm 

 

Seyyid Ĥasan dime şudur 

Cihād-ı ekber iş budur        

Güzel dest-gįrüm hūdur  

Şaşdum ķaldum neyleyeyüm  

 

 

98 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Gör nefs nerelerden dem urmaķ ister               

Bu vesveseleri ŧa..  ķurmaķ ister 

TāǾatden tā alıķodurmaķ ister                           

O žālim seni oda ķoymaķ ister 

[53-A] 

Ķo ne dirse disün ŧāǾatden ķalma                     

Ĥaķ sözin diñle aña iŧāǾat ķılma 

Śā’im ķā’im ol sen Ǿamele olma                         

O žālim seni oda ķoymaķ ister 

 

ŦāǾat ipin ŧaķa ķo boġazına                              

Çaġırsun ķulaķ ŧutma āvāzına 
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Vesvesesi anuñ kökden ķazına                          

O žālim seni oda ķoymaķ ister 

 

ŦāǾati elden ķoyasın sen eger                           

Aġzuña kim urur ol seni eger 

Çün ġāfil olmayasın andan meger                    

O žālim seni oda ķoymaķ ister 

 

Seyyid Ĥasan nefsüñüñ ĥįlesini                          

Añladum śanup aldamasun seni 

ǾĀrifken azdurdı ol niçesini                               

O žālim seni oda ķoymaķ ister 

 

 

99 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Nefs ĥįlesinden ĥıfž it yā Rab beni                

Penāh idindüm şerrinden ben seni 

Żabŧ etmege ķudretüm yoķdur anı                     

Ķudretüñle żabŧ it Allāhum Allāh 

 

Gah śalāt yüzinden görinür baña                   

ǾĀbidsin dir ŧāǾat ķılurken saña 

Bu yüzden furśat bulamadım aña                    

Ķudretüñle żabŧ it Allāhum Allāh 

 

Tā ezelden bizim ħasmumuzdur ol                    

Ŧımarlarumuza bile bulmış yol 

Azdurmaġa gelür ne śaġ dir ne śol                  

Ķudretüñle żabŧ it Allāhum Allāh 

[53-B] 

Ādem atamuza ol sebeb oldı                           

Cennetden çıķdı üç yüz yıl aġladı 



163 
 

Ol vaķtden melǾūn bize kįn baġladı                

Ķudretüñle żabt it Allāhum Allāh 

 

Seyyid Ĥasan yalvarur saña ey Ĥaķ                 

Luŧfuñ nažarıyla dāim aña baķ 

Şerrinden ĥıfž idüp yüzin eyle aķ                    

Ķudretüñle żabŧ it Allāhum Allāh  
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(8’li Hece Ölçüsü) 

Bir seĥer cumǾa gün ķalķdum 

Varuban sinlere baķdum    

Yaşumı yaşuma ķatdum  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Diyārların terk itmişler  

Ġayrı diyāra gitmişler             

Sin içre vaŧan ŧutmışlar  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Gül yüzli güzel oġullar  

Yürirken yanınca ķullar        

Ŧopraķ olmış yatar bunlar  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Kimisi gügeyi gelin  

Çürütmiş ol nāzük tenün               

Gelüñ Ǿibret aluñ gelüñ  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Kiminüñ ŧaşı devrilmiş  

Mezarı da hem evrilmiş         



164 
 

Teni ħāk ile yek olmış  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Ölümi çoķ źikr idesüz  

Gönderdüñüz çün oġul ķız        

Yaķında biz de varuruz  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

Seyyid Ĥasan mevt isen öñ  

Her aǾżāñ ayrıla eñ eñ       

Ölenlere baķuban ŧañ  

Ben anlardan Ǿibret aldum 

 

 

101 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bir söz diyem işitmege … bil                  

Ölüm didükleri bir köprüdür bil 

Uġraruz yaşasaķ da niçe biñ yıl               

Bunda hiç dosta armaġanuñ var mı 

[54-A] 

Seferlerden gelen dosta armaġan             

Getür ķalįl keŝįr olsun śoġan 

Tehį-dest varılmaz ol dosta çoġan            

Her ne ise az çoķ bir şey’üñ var mı 

 

Saña ol dost virdi Ǿömri sermāye             

ŦāǾat ķumāşına yüz olsun māye  

VaǾde kesdi bunca yıl günle aya              

Geldi vaǾde üste bir Ǿaśśı var mı 

 

Tedāriksiz çıķasın ger sen yola              

Nefs ĥarāmįsi sermāyeñi ala 
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Müflis olup elüñ şöyle boş ķala                

Mal śāĥibine bir cevābuñ var mı 

 

Seyyid Ĥasan sensin işte o müflįs           

Sermāyeñ aldı ol ĥarāmi İblįs 

Żarar itdüm derseñ oluban telbįs             

Zindān delüginden baķdıġuñ var mı 

 

 

102 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Müflįs kimdür ciĥān içre bilsünler           

Ǿİbret alup mütenebbih olsunlar 

ǾÖmr sermāyesin yitürmesünler            

Bencileyin benden hep işitsünler 

 

Kendü kendüme gör ne iş etmişem           

ǾÖmr sermāyem ķande yitürmişem 

Ben böyle müflis nice olmışam                 

Ĥikāyet ideyüm hep işitsünler 

 

MeǾāśį baĥrinde sefįnemi ġarķ                  

İtdüm sermāyemle bile muĥaķķaķ 

Śāĥibi yarın benden isterse ĥaķ                 

Virecek ķalmadı hep işitsünler 

[54-B] 

ŦāǾat gemisi günāh yaġmurundan             

Çürimiş yükletdüm bilmedügümden 

Ġarķ oldı sermāyem gitdi elümden            

Nefsden şikāyetüm hep işitsünler 

 

Seyyid Ĥasan kendü kendüñe bir iş           

İtmişsin kimse kimseye itmemiş 
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Nefse uyup sermāyesin yitürmiş                

Sencileyin yoķdur hep işitsünler 

 

103 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Mevtādan Ǿibret alacaķ  

Ķara ķanı aġlayacak                 

Girmişler ķaranlıķ bıçaķ  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

Sükūtda her biri şöyle  

Ħiŧāb idüp disüñ söyle            

Cevāb gelmez cümle böyle  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

Kimi oġluñ kimi ķızuñ  

Memeden ayrılmış ķuzuñ    

Baķarsuñ göge nūr özüñ  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

Kimi ata ana ķardaş  

Śavurmış yil ecel ferrāş          

Bilürsüz var hemān bir ŧaş  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

Ǿİbretle baķ yatanlara  

Kimi Cem
81

dür kimi Dārā
82

          

Ķalanın fikr eyle ara  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

Bunlar bunda atup ŧutmış  

                                                           
81

 Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında çokça anılan efsanevî İran hükümdarlarından biridir. 
82

 Klasik edebiyatımızda adı en çok geçen İran hükümdârlarından birisidir. 
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Ŧut İskender Süleymānmış      

Ķara ŧopraġa yüz urmış  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

Seyyid Ĥasan sen śanduñ  

Elüñle ķaçını gömdüñ    

Yine inśāfa gelmedüñ  

Yatan mevtāyı seyr itdüm 

 

 

104 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bu dilüm ķudretlerüñde lāl oldı                         

Ǿİbretlerüñ nāŧıķ olmadan ķaldı 

Her Ǿāşıķ deryādan bir ķatre aldı                      

ǾAķlı erdügince vaśfuñı ķıldı 

[55-A] 

Almışam ben daħı ķatreden źerre                     

Ķılmışam vaśfuñı ben niçe kerre 

Nāŧıķ it vaśf idem her rūzmerre                     

Nite …da muśannefler ķıldı 

  

Her ne söylersem emrüñle söylerem               

Saña lāyıķ olan vaśfuñ eylerem 

Ķudretlerüñ añup göñlüm eylerem                   

Ceddüm ol Muĥammed şefāǾat ķıldı 

 

Bunca kitāb-ı ilāhiyyāt düzdiler                     

MuǾcizāt-ı Muĥammeddür hep bular 

Ĥabįbüñ Ǿilmine vāriŝ oldılar                         

Her birinüñ derdine şifā ķıldı 

 

Şükür yā Rab Seyyid Ĥasan murāda             

Erdi anlarla añılur duǾāda 
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Fażluñ ile yarlıġa ne arada                              

Ceddüne baġışla ne günāh ķıldı 

 

105 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Söylet yā Rab söyleyem Ǿibretlerüñ               

Allāhum Allāhum birsiñ Allāhum 

Bilmeyene bildürem ķudretlerüñ                    

Allāhum Allāhum birsüñ Allāhum 

 

Birligüñe senüñ yirle gök şāhid                      

Ǿİbret göziyle olsunlar müşāhid 

Śıdķ ile bilsünler vāhidsin vāhid                     

Allāhum Allāhum birsiñ Allāhum 

 

Şübhe etdiler [i]çün ķavm-i selef                      

Ĥarķ [u] ġarķ zelzeleyle ķılduñ telef 

[55-B] Bunı añup olmasunlar tā ħalef                      

Allāhum Allāhum birsiñ Allāhum 

 

Ĥüccet ile resūl gönderdüñ bize                     

Birligüñ bildürdi hep cümlemüze 

ǾAźāb ĥaķdur inkār idenümüze                      

Allāhum Allāhum birsiñ Allāhum 

 

Seyyid Ĥasan gibi kevne gelmedi                  

ǾĀśįliķde her günāhdan ķalmadı 

Birligüñde maǾlūm şübhe ķılmadı                

Allāhum Allāhum birsiñ Allāhum 

 

 

106 

(11’li Hece Ölçüsü) 
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Yā Rab senüñ vaśfuñdan bir vaķt ĥālį               

İtme tā ki ben ķılmayam iĥmāli 

Günden güne maǾrifetle kemāli                        

Artduram luŧf eyle göster cemāli 

 

Deryā olup saçam ŧaşra dürlerüm                      

Bulan Ǿāşıķ ŧaķına gevherlerüm 

DuǾā ile beni çün o pįrlerüm                              

Aña luŧuf eyle göster cemāli 

 

Eyü gün senüñ ħalķ etdigüñdür çün                  

Gözimüz ķamaşur baķsaķ ey Bįçūn 

Anlar ile olınca ķıyās içün                               

Bir görsüñ luŧf eyle göster cemāli 

 

Ol vaķt ķaçan olur ķılsañ tecellį                     

ǾAşķuñla yananlar bulsa tesellį 

Müyesser ķılup bize ol maĥalli                        

Cümleye luŧf eyle göster cemāli 

 

Seyyid Ĥasanuñ dünyāda murādı                      

Sensin saña irgür anı yā Hādį 

[56-A] Bu ķadar damaġındı
83

 Ǿaşķ dadı                              

Ķoduñ gel luŧf eyle göster cemāli 

 

 

107 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Yā Rab irgür baña senden hidāyet               

Hem ceddümden daħı ire şefāǾat 

Sözlerümde ħalt idüben sefāhat                    

Ķalmayam her sözüm olsun velāyet 

                                                           
83

 Damaġında: damaġındı 
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Taķlįd eyle irgür beni taĥķįķa                      

Dehānum açduķca gevherler çıķa 

Ķıymet yetişdürmeye her kim baķa              

Şöyle kim her sözüm
84

 olsun velāyet 

 

Ĥabįbüñ evlādından eydigümi                         

Bilsünler keşf eyle bilmedigümi 

Söyleyem ķudretüñden bildigümi                 

Luŧf eyle her sözüm
85

 olsun velāyet 

 

Sen semiǾsin eşidirsiñ sözlerüm                   

Baķdur Ǿibretle maħlūķa gözlerüm 

Saña vāśıl olam anı gözlerüm                       

Kerem ķıl her sözüm olsun velāyet 

 

Seyyid Ĥasan yalvarursın Ħüdāya                

Dir mürşid it ceddümi ben gedāya 

Oķumadum gerçi ekmel hüdāya                    

Ķādirsün her sözüm olsun velāyet 

 

 

108
86

 

(11’li Hece Ölçüsü) 

*** 

ǾAşķ mecāzı ile niçe ķullaruñ                   

Ögrendiler vāśıl olmaķ yollaruñ 

Züleyĥā ile Ferhād mecnūnlaruñ              

Taķlįd ile vāśıl oldılar saña 

*** 

 

                                                           
84

 Sözlerüm: Sözüm 
85 Sözlerüm: Sözüm 
86

 Şiirin devamı bulunamamıştır. Arada kopan yaprak ya da yapraklar vardır. 
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[56-B]   109 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ķolaylıġla Ĥaķķa vāśıl olunmaz              

Bir yitik şey aramasañ bulunmaz 

Ay gibi bil ŧoġuban ol ŧolunmaz                

Lā-mekāndur ķande olur bilinmez 

 

Mekānı yoķ varup anda bulasın 

Zamānı yoķ ki ol vaķti bilesin 

YaǾni dünyā sevüp ŧālib olasın 

Lā-mekāndur ķande olur bilinmez 

 

Pes bulanlar nice buldı dir iseñ                 

Māsivāyı terk idegör er iseñ 

Māsivāyla eger ķalbi kör iseñ                   

Lā-mekāndur ķande olur bilinmez 

 

Ĥaķķa çatmış bir mürşidi ara bul              

Gey tecerrüd ĥırķasın ol aña ķul 

Ķalb gözüñi aça senüñ yoħsa ol                 

Lā-mekāndur ķande olur bilinmez 

 

İmdi fikr it Seyyid Ĥasan bunları              

Ġulaġuzsız bulunmaz dost illeri 

Her ķulaġuz śaķın bilmez yolları              

Lā-mekāndur ķande olur bilinmez 

 

 

110 

(11’li Hece Ölçüsü) 
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Yā İlāhį bize ķoş bir ķulaġuz                 

Tā anuñla saña çün yol bulavuz 

Ķorkarız ħāsir [ü] żayāǾ
87

 olavuz              

AǾmālaruz şāyed yolda ķalavuz 

 

Günāh bataġından bizi çıķara                 

Sivā isinden yüzümüz çü ķara 

Beźr-i Ǿömri yer ise ger ķara cerm         

AǾmālaruz şāyed yolda ķalavuz 

[57-A] 

Ķılma İblįsi [İblįsi]
88

 musallaŧ hem bize        

Azdurup Ǿāśį olmayalum size 

Yalvaralum ulu mürşidümüze                   

AǾmālaruz şāyed yolda ķalavuz 

 

Ey mürşidlerüñ mürşidi Muĥammed              

Ķulaġuza ķulaġuz olan Aĥmed 

Ĥaķķa irgür bizi ne var eyle caĥd                  

AǾmālaruz şāyed yolda ķalavuz 

 

Seyyid Ĥasanuñ irşādın İlāhį                          

Ceddi yüzinden ķıl sen ol penāhı 

Gözüm yaşın gör iderem ben āhı                          

AǾmālaruz şāyed yolda ķalavuz 

 

 

111 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Daķįķ sözler söylemege başladuñ            

MaǾrifet bāġında güller aşladuñ 

MelǾūn Şeyŧānı da eyü ŧaşladuñ               

                                                           
87

 ħāsir[ü] żayāǾ: ĥāsir-i żayāǾ 
88

 Bu sözcük hece ölçüsüne uymuyor. 
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Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün 

 

Ĥaķķa śıġın Ǿibādet ŧaşını al                   

Ur ħabįŝi saña etmeye bir el 

Śol gözün ur o da kör olsun fi’l-ĥāl         

Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün 

                  

Her ādeme bir İblįs musallaŧdur               

Śāim ol igne yemiş kelbe döndür 

Seng-i mücāĥede ile ur öldür                  

Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün 

 

Açıħ ŧut “lā ĥavle”[y]i giderme dilden            

Ĥaķķa śıġın artıķ ne gelür elden 

Ĥįlesi çoķ saña gelür her yoldan             

Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün 

[57-B] 

Yā Rab sen bildür nefsümüñ ĥįlesin          

Seyyid Ĥasan bilüp anı ĥaylesün 

Sen çalış ceddüñ şefāǾat eylesün              

Ķoġ melǾūnı yanuña hįç gelmesün 

 

 

112 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ol Allāhdur söyleye bu sözleri               

Yiri gögi seyr itdüren gözleri 

Birdi giderüp getüren gözleri                  

Oldur bil andan ġayruñ ķudreti yoķ 

 

Öldüren dirgüren hem cümlemüzi         

Ayaġ üzre ķıyām bükdüren dizi 

Üç altmış eñ ile yüriden bizi                     
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Oldur bil andan ġayruñ ķudreti yoķ 

 

Bu luŧuf śūretlere viren levni                  

Gūşuñ işitmesi de Ĥaķķuñ  Ǿavni 

Aġladup derdle żaĥk viren seveni        

Oldur bil andan ġayruñ ķudreti yoķ 

 

Bį-sütūn ay [u] günle heft gökleri                

Düşin āb üzere hem-çü yerleri 

Bitüren gül nergisle sünbülleri             

Oldur bil andan ġayruñ ķudreti yoķ 

 

Ne maħlūķ varsa deryāda ķarada            

Anuñ śunǾıdur kimse yoķ arada 

Seyyid Ĥasanı irgüren mezāda                

Oldur bil andan ġayruñ ķudreti yoķ 

 

 

113 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ey şerįǾat ŧarįķinüñ rehberi                      

Ey on sekiz biñ Ǿālemüñ mefħari 

[58-A] Ey cümle enbiyālaruñ serveri                 

Sen ķapuñdan itme red bu aĥķarı 

 

Melce’idür ķapuñ mużŧarr olanuñ           

Mence’idür ŧapuñ tevfįķ umanuñ 

Maħlūķ arasında Ǿālį çü nāmuñ              

Sen ķapuñdan itme red bu aĥķarı 

 

Himmetüñle buldı Ĥaķķı bulanlar         

Sevmeyenlerdür caĥįmde ķalanlar 

Ayaķlarda ķalmaz vaśfuñ ķılanlar         
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Sen ķapuñdan itme red bu aĥķarı 

 

  Yeltenürem senüñ vaśfuñ ķılmaġa            

Himmetüñle maķbūl-i Ĥaķ olmaġa 

Rehberüm ol aña ben yol bulmaġa        

Sen ķapuñdan itme red bu aĥķarı 

 

Seyyid Ĥasan dir ki Ǿāśį ümmetüñ        

ŞefįǾum ol geçer Ĥaķķa minnetüñ 

Ben bilürem senüñ ķadr [ü] ķıymetüñ       

Sen ķapuñdan itme red bu aĥķarı 

 

 

114 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Nice medĥ etmeyem yā Rab ĥabįbüñ               

Cümle dertlilere odur ŧabįbüñ 

Nāra yansun kim sevmez ol lebįbüñ                 

ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

Zebān ile śuçlarum vaśf olunmaz 

Nāra biñ yıl yaķsañ ucın alunmaz 

Baġışlasun çün ü çerā denülmez 

ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

MuǾterifem śuçlarumı śaķlamam                       

Her günāhı itdüm ardın yoķlamam 

[58-B] Ĥarām ĥelāl bilüp ĥaķķı ĥaklamam                 

ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

Namāzumda gözlerüm hep yabanda                  

Niyāzumda Ǿaķlum fikrüm bir yanda 

Kūh-ı Ķāfı ŧolaşuram bir anda                          
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ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

Seyyid Ĥasanuñ gerçi cürm[i] çoķdur                  

Raĥmetüñe nisbet bir źerre yoķdur 

Cennetüñ cehennemüñ daħı ĥaķdur                    

ǾAfv it yüzi śuyına ben ķuluñı 

 

115 

(10’lu Hece Ölçüsü) 

Günāhum çoķ dimek olmaz ķ’Allāh                 

Peşįmān ol tevbe eyle ĥ’Allāh 

İşte gördüñ şeyŧān seni Ā’llāh                          

Aldar gezer evlād-ı enśāb m’Allāh 

 

Bizümle ol ķomaz eski daǾvāyı                       

Yalan andla Ādem ile Ĥavvāyı 

Cennetden sürdürdi ķılup iġvāyı                    

Aldar geźer evlād-ı enśāb ma’llāh 

 

Māl [u] evlād bilme misin fitnedür                     

“İnnemā emvālüküm
89

” āyet nedür 

Unutdurur farż nedür sünnet nedür                  

Aldar geźer evlād-ı enśāb ma’llāh 

 

Anlar sevdāsıyla bir ħoş ŧāǾati                        

İdemezseñ geçer žuhruñ sāǾati 

Müşterį gibi gelür śalāt vaķti                          

Aldar geźer evlād-ı enśāb ma’llāh 

 

Seyyid Ĥasan vaķt-i śalātı saķın                     

Geçürme ābdest al vaķtine yaķın 

                                                           
89

 Teğābun 64/15: “İnnemā emvālüküm ve evlādüküm fitnetün…” Mallarınız ve evlatlarınız, bir sınama-

dır… 
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[59-A] Hevāñ atına binüp itme aķın                           

Aldar geźer evlād-ı enśāb ma’llāh 

     116 

             (11’li Hece Ölçüsü) 

                                  İLĀHĮ 

Āh bu şeyŧān elinden biz nicesi                       

Ķurtulavuz yā Rab vardur niçesi 

Ķurtulmadı ne gündüz ne gicesi                      

Sen muǾįn ol bizden ol vazgiçesi 

 

Besmelesüz sehv ile yiseñ niǾmet                     

Bizden öñ śunmaġa ider ol himmet 

Bizi ĥabįbüñe ķılduñ çün ümmet                       

Sen muǾįn ol bizden ol vazgiçesi 

 

Dā’im ismüñ dilümüzden giderme                       

Bizi azdurmaġa aña yol virme 

Ķoymaya bizi tā ol dürlü cürme                       

Sen muǾįn ol bizden ol vazgiçesi 

 

Kendü gibi bizi ķılmaya merdūd                      

Ĥürmetiçün bi-ĥaķķ-ı sūre-i Hūd 

Ki her vech ile şerrinden yā Vedūd                  

Sen muǾįn ol bizden ol vazgiçesi 

 

Seyyid Ĥasan yalvarup dir yā SemiǾ                 

Nefse uyup itmeyem dürlü şeniǾ 

Her umūrumda olam sana ki muŧįǾ                   

Sen muǾįn ol bizden ol vazgiçesi 

 

 

117 

(11’li Hece Ölçüsü) 
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Ĥamdini Ǿad sen ħallāķ-ı Yezdāna                   

İlāhum İlāhį oldı yüz dāne 

 

Vaśśāflar arasında beni maĥrūm                      

İtmedüñ tā gelince çün bu āna 

[59-B] 

Gerçi Ǿilm ile degülem çü śarrāf                      

Luŧfuñ ile erişdürdüñ bu kāne 

 

MuǾcizāt-ı Muĥammeddür şübhesiz                

Disem evlādıyam ya kim inana 

 

Ne derlerse disünler ķo ĥaķķuma                        

Hiç sözüm yoķ fülān ibn-i fülāna 

 

Sen bilürsin ķullaruñ aĥvālini                          

Fikrüm budur nice varam dįvāna 

 

Günāhumı yazup dįvān eyledüm                        

Armaġān itsem gerek ben dįvāna 

 

Gözüm yaşın revān idüp günāhum                   

Alup geldüm ķabūl it armaġana 

 

Gözüm yaşın görüp eyle teraĥĥum                  

Günāhum defterin ķoyma mįzāna 

 

Ķoyarsañ günāhum keffesin ŝaķįl                    

İdüp buyurma luŧf eyle nįrāna 

 

Ceddüm ĥürmetine Seyyid Ĥasanuñ                 

Cürmin Ǿafv idüp ķoy anı cināna 
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118 

(11’li Hece Ölçüsü) 

İlāhį mücrimem ħor u ĥaķįrem                         

Şöyle bir müsmine dertlü faķįrem 

Ne altun sįm ü āhen ne baķırem                        

Ne insān belki ĥayvāndan kötiyem 

 

Senüñ ķullaruñ içinde kimem ben                     

Bilürem kendümi kemden kemem ben 

Ne adum var ne śanum var gümem
90

 ben               

Ne insān belki ĥayvāndan kötiyem 

 

Ħayır işlerde süst Ǿaķl-ı ķāśıram                          

Şer işler[de] cüst [ü] çāpük ĥāżıram 

[60-A] Nefs elinde ķalmış ben bir esįrem
91

                     

Ne insān belki ĥayvāndan kötiyem 

 

Śūretde ben zerrāķ-ı pür-riyāyem                     

Tenhāda zemmām hem ehl-i ribāyem 

Ehl-i sūķam hem belki ehl-i nādem                   

Ne insān belki ĥayvāndan kötiyem 

 

Seyyid Ĥasan Ǿahd ile emāneti                          

Gözetmez hem dįn ile diyāneti 

Keremden ķılmazsañ sen hidāyeti                      

Ne insān belki ĥayvāndan kötiyem  

 

 

                                                           
90

 gümem: gūmem 
91

 esįrem: yāserem 
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119 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bu fenā baġında şu cān bülbüli                          

Uśanup üzüldi ol beķā güli  

       

Bu fenā güli anuñ çeşmine ħāk                           

Görindi anuñçün ister ol ili 

 

Bu gülüñde cān bülbülinüñ źevķi                        

Olmadıġiçün ġamnākdür çün dili 

 

Vaŧanından āvāre düşmişdür ol                          

Ol ārzū
92

 ile aķar çeşm-i seyli 

 

Destūr olsa uçar idi ķafesden                              

Yumaz giderdi olsa başda kili 

  

Bu derd ile fiġān ider dem-ā-dem                         

Gül-i maǾşūķ dāimā ķāl ü ķįli 

 

ǾArūs-i lāhūtdur çün anuñ adı                               

Pes buyurıldı yerciǾu ilā aśli  

 

Aślı yā Rab sendendür seni ister                          

Ķaçan esse İlāhį ceźbe yili 

 

Bundan uçup ķona lāhūt güline                           

Çünki ķoķa giçe mesti biñ yılı 

[60-B] 

Seyyid Ĥasan Ǿāşıķsañ bāķį güle                        

                                                           
92

 Ārzū: Ārżū 
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Taĥķįķ vāśıl olup olduñ bülbüli 

 

120 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Nefs-i Nemrūd işbu rūĥ-ı ħalįlem                        

Mancınıķa ķoyup atdı zelįlem 

Düşmān odı dost[ı] yaķmaz celįlem                       

Senden ire meded ben bir Ǿalįlem 

 

Nefs-i nemrūdumı yā Rab ķıl helāk                    

Tā elinden itmeyem ben yaķa çāk 

ǾAşķ odında beni eyle śoñra ħāk                         

Senden ire meded ben bir Ǿalįlem 

 

ǾAşķ odına yana yana kül olam                          

Vaśluñ bāġında bitmiş bir gül olam 

Ĥadįķa-i Ǿaşķda dāim açılam                              

Senden ire meded ben bir Ǿalįlem 

 

Cān bülbüli śafā ide bu yandan                           

Neylesün ol vazgeçmez ĥuyından 

ǾĀşıķ ayrılur mı maǾşūķ kūyından                         

Senden ire meded ben bir Ǿalįlem 

 

Verd-i vaśluña erişdür bülbüli                                 

YaǾni Seyyid Ĥasan śad pāre dili 

Gice gündüz ŧutdı feryādı ili                                  

Senden ire meded ben bir Ǿalįlem 

 

121 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Çoķdur günāhum ey Ĥaķ senden meded                

Bir Ǿāśį ķuluñam dertli müstemend 
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Luŧf eyle dostuñ ĥabįbüñ Muĥammed                    

ŞefįǾolsun yarın ķıyāmet güni 

[61-A] 

Ķıyāmet ķorķusun itdükce źikir                            

Ĥālüm nice olur ķıluram fikir 

Ol ĥabįbüñ ilk yāri Ebūbekir                                  

ŞefįǾ olsun baña ķıyāmet güni 

 

Luŧfuñla sen baña ķılmazsañ nažar                      

Ölüm bile ŧaşra ķalur kim gömer 

Peyġamberüñ ikinci yāri ǾÖmer                            

ŞefįǾ olsun baña ķıyāmet güni 

 

ǾĀśįliķden ĥālį degülem bir ān                             

Fażluña ķalmışdur bu ĥālüm hemān 

CāmiǾu’l-Ķur’ān Źi’n-nūreyn-i Oŝmān                   

ŞefįǾ olsun baña ķıyāmet güni 

 

Seyyid Ĥasan gerçi Ǿāśįdür velį                            

Raĥmetüñe yā Rab baġlamış beli 

Ĥasan  Ĥüseyn ile Ĥażret-i ǾAlį                         

ŞefįǾ olsun baña ķıyāmet güni 

 

 

122 

(7’li Hece Ölçüsü) 

Ķālüm ĥālüme uymaz  

Gūşum ĥaķ sözi ŧuymaz       

Ķalbe naśįĥat ķoymaz  

Allāhum senden meded 

 

Ǿİśyān ķalbüm ķarartdı  

Ġaflet gözlerüm örtdi        
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Gün gün śuçlarum artdı  

Allāhum senden meded 

Āyįne-i ķalbüm aç  

Raĥmetüñ üstüme saç               

Olmayam ġayra muĥtāc  

Allāhum senden meded 

 

Uyar gözüm ġafletden  

Ķurtar beni zaĥmetden      

Kesmem ümįz raĥmetden  

Allāhum senden meded 

 

Luŧf it baña yā Śamed  

ŞefįǾ olsun Muĥammed     

Zįrā bende çoķdur derd  

Allāhum senden meded 

 

Her ne derd var bendedür  

Derde merhem sendedür        

Ŧut ik’elüm ķandedür  

Allāhum senden meded 

[61-B] 

Seyyid Ĥasan [-ı]  derd-mend  

Yalvarır saña ey ferd      

Olmasun ķapuñda red  

Allāhum senden meded 

 

 

123 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Aśluñ senüñ ŧopraķdur çün  

Ħandān olup gülmeñ neden 

Aśla rücuǾ idersin çün  
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Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Bir iki gün yersüñ dāne  

Gezersüñ merd [ü] rindāne 

Girme misün o zindāna  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Eñ śoñ işüñ gücüñ naħse  

Senüñle girelüm baħse 

Mevte inanmaduñ yoħsa  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Ķanı bu nice peyġamber  

Dü cihāna olan server 

Bunları añ sen de server  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Ebūbekir ǾÖmer Oŝmān  

ǾAli Ĥasan Ĥüseyin fān  

Oluben verdiler hep cān  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Ķanı ata ana ķardaş  

Mevt anlara aķıtdı yaş 

Añup bunları ķayna ŧaş  

Ħandān olup gülmeñ neden 

 

Seyyid Ĥasan anġıl mevti  

Ceddüñ çekdi o zaĥmeti 

Añ anuñçün aġla ķatı  

Ħandān olup gülmeñ neden 
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[62-A]   124 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bizimçün ol ĥabįb ne cān eritdi                  

Ümmet adı dāim dilinde virdi 

Her şeb Ĥaķķa śubĥa dek ķıyām ŧurdı          

Ümmetį ümmetį diyüp aġlardı 

 

Günde yüz istiġfār iderdi Ĥaķķa                   

Kendiçün degül bizimçündi ĥaķķā 

Śoñ nefes ümmet diyüp ŧutdı beķā               

Ümmetį ümmetį diyüp aġlardı 

  

Bize lāzım olan sünnetin ŧutmaķ                   

Şeb rūz rūĥı içün śalavāt ķılmaķ 

ŞefāǾat ķıla tā bulavuz uçmaķ                       

Ümmetį ümmetį diyüp aġlardı 

 

Ger nefsümüz hevāsında olavuz                     

Nice ola yarın bize ķulaġuz 

Ya Ĥaķķuñ rıżāsın nice bulavuz                    

Ümmetį ümmetį diyüp aġlardı 

 

Seyyid Ĥasan taĥśįl ķıl Ĥaķ rıżāsın              

Yarın śava başuñdan ol ķażāsın 

Śalavātı çoķ vir Ǿömrüñ uzasın                     

Ümmetį ümmetį diyüp aġlardı 

 

125 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Mevlam senüñ dergāhuña  

Varam iñleyü iñleyü              
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Bu cānum senüñ yoluña  

Virem iñleyü iñleyü 

ǾÖzr iledür el’ān rūĥum  

Ĥayfā geçdi Ǿömr ü günüm      

Eynüme yaķasız ŧonum  

Giyem iñleyü iñleyü 

 

Çünki geldüm ben bu sine  

ǾAmel yoķ fāidesi ne            

Ölicek ķaranlıķ sine  

Girem iñleyü iñleyü 

 

Bir ķaranlıķ yerdür ĥāli  

Ķılmadum śāliĥ aǾmāli               

Münker Nekįre suāli  

Virem iñleyü iñleyü 

[62-B] 

Ŧoġrı gitmedüm yoluma  

Mühr urursuñ dilüme                

Günāh defterin elüme  

Alam iñleyü iñleyü 

 

Ķıyāmet üssinde yana  

Yana dönem ben bir yana              

Andan emrüñle mįzāna  

Varam iñleyü iñleyü 

 

Seyyid Ĥasan düşvār işüñ  

Nice olur ġarįb başuñ                

Cehennemse çün varışuñ  

Nideñ iñleyü iñleyü 
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126 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Cennetüñ cehennemüñ yā Rab ĥaķdur                      

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

Gażabuñdan raĥmetüñ çü esbaķdür                           

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

Celālüñ var ise cemālüñ de var                                 

Bir aduñ Ķahhārsa bir aduñ Ġaffār 

Ĥükmüñe māniǾ yoķ senüñ ey Settār                       

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

Mālikü’l-mülksün [sen] taśarruf senüñ                             

ǾAlāķası yoķ arada kimsenüñ 

Dert senüñ dertlü senüñ dermān senüñ                       

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

Ħasta idüp sensin bizi iñleden                                   

Sensin yine śıĥĥat virüp diñleden 

Şefįķsin bilürem yine cümleden                                

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

Seyyid Ĥasan şek ķılmaz ķudretüñde                        

Dir ĥaķdur cehennemüñ cennetüñ de 

Ķābiż u Bāsiŧ sensin ĥükm elinde                           

Dilerseñ aġlat sen dilerseñ güldür 

 

 

 

[63-A]   127 

(8’li Hece Ölçüsü) 



188 
 

Añ ķıyāmet ķorķuların  

Tevbeye gel tevbeye gel           

Aķıdup çeşmüñ śuların  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

Bir yaña Ĥaķķuñ heybeti  

Bir yaña şemsüñ şiddeti         

Añ bunları aġla ķatı 

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

El çek dünyānuñ źevķinden  

Altunı añ geç fevķinden       

Ķurtulmış yoķ mevt oķından  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

Ħayāl [ü] žılla beñzer bu  

ŦāǾat ķıl dünyādan el yu              

Raĥmet itsün tā saña Hū  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

Seĥer vaķtinde gel uyan  

Tevĥįd rengi ile boyan            

Śuçlaruñ Ĥaķ ide ġufrān  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

Seyyid Ĥasan olma ġāfil  

ǾAşķ odıyla yanup yaķıl      

Cürmüñ añ Ĥaķķa duǾā ķıl  

Tevbeye gel tevbeye gel 

 

 

128 

(11’li Hece Ölçüsü) 
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Allāhuñ günde beş kez emrin śıyar                   

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

Ol kendüyi nice müslümān śayar                      

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

 

ǾAźāb feriştesi çün sinde gelür                         

Heybetle çaġıra ne cevāb ķılur 

Ķorķup
93

 dimez mi baña Ǿaźāb olur                           

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

 

Görsün Ĥaķdan aña ne ħiŧāb iner                      

Zebānįler çevresin almış döner 

Ne śūret ile Ĥaķdan ol raĥmet umar                    

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

 

Dünyāsın[ı] görüñüz nice yapar                             

Derişüp gice gündüz aña ŧapar 

Yarın ol ĥınzįr śūretinde ķopar                          

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

[63-B] 

Çalap anı cehenneme çün ķoya                         

Acı źaķķūm yidirüp ķarnı ŧoya 

Eynine hem ķaŧrāndan libās giye                            

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

 

Seyyid Ĥasan Ĥaķķın farżın kim ŧutmaz           

Cennetde ĥūri ġılmān aña baķmaz 

NiǾmetinden yiyüp gülinden ķoķmaz                

Şol namāzı ķaśd ile terk idenler 

 

 

 

                                                           
93 Ķorķup: Ķorup 



190 
 

 

 

129 

(11’li Hece Ölçüsü) 

ǾĀśįyem diyü sen raĥmetden ümįz                 

Kesme saķın Ĥaķdan oluban nevmiz 

Rıżāsı yoķ Ĥaķķuñ çün İslāmdayız                  

Ķılmaduñsa namāz ķażāsı cāiz 

 

Zinhār edā it sen Tañrı farżını                           

Hem daħı peyġamberüñ sünnetini 

Üstüñe saça tā Ĥaķ raĥmetini                          

Ķılmaduñsa namāz ķażāsı cāiz 

 

Śıdķ ile ķulluķ ķıl ulu Mevlāya                         

Bir vaķt namāzuñı ķoma ķażāya 

Çalış rūz [u] şeb taĥśįl-i rıżāya                              

Ķılmaduñsa namāz ķażāsı cāiz 

 

Ĥabįbini daħı eylegil rāżī                                 

Peyġamber nāib Ĥaķ kendüsi ķāżī 

Öldüķde bulunmasun sende māżį                     

Ķılmaduñsa namāz ķażāsı cāiz 

 

Seyyid Ĥasan ķaśd ile sen namāzuñ                  

Ķażāya ķoyup tā mesħ olmayasın 

Fırśat elde iken fevt itmeyesüñ                         

Ķılmaduñsa namāz ķażāsı cāiz 

 

 

 

[64-A]   130 

(15’li Hece Ölçüsü) 



191 
 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām eyitdi her kim śabāĥ       

Namāzın ķaśd ile terk eylese bulmaz ol felāĥ 

 

Įmān andan bįzār olur vay anuñ şu ĥāline                   

Belki įmānsuz gide ol tevbe ķılmazsa melāĥ 

 

Ger śalāt-ı žuhr[ı] terk iderse didi ol ĥabįb                     

Mürsillerde bįzer andan bulmaz ol etdi necāĥ 

 

Hem śalāt-ı Ǿaśr[ı]  eger ķasd ile terk ide dir                   

Ferşehler de bįzerler taśdįķ it añlaya śıĥāĥ 

 

Pes śalāt-ı maġrib[i] ol ķasd ile terk eyleye                    

Cümle mü’minler bįzerler eşitmege aç necāĥ 

 

Kim ki yatsu namāzın terk ide Raĥmān aña dir                 

Ben de bezdim git ķatumda olmaduñ ehl-i śalāĥ 

 

Tedārik ne gerek buña ŧaşra sen ābdest ile                     

İçin tevbeyle arıdup ide ol ĥālin ıślāĥ 

 

Mescide varup namāza ŧuruban ol ĶaǾbeyi                  

İki ķaşı arasında bilüp ide ol niyāĥ 

 

ǾAžametle tekbįr idüp ħavf ile el baġlaya                       

Heybet ile śoñra Ķur’āna ide ol iftitāĥ 

 

TażarruǾla rükuǾ ide źāliġla taĥiyyāt                              

Oķıyup vire selāmı bula göñli tā ferāĥ 

 

Tamām oldı Seyyid Ĥasan Ĥaķķa eyle münācāt         

Namāzı böyle ķılursañ girdüñ uçmaġa śabāĥ 
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131 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Didi kim peyġamber śabāĥ namāzın                    

Kim cemāǾatle ķıla bil ŝevābın 

 

Biñ kez Ādem peyġamber ile ol ĥac                    

İtmüş ķadar ŝevāb bula gözüñ aç 

 

Öyle namāzın cemāǾat ile pes                              

Ķılmış olsa Ĥaķ oluban dest-res 

[64-B] 

İki biñ kez İbrāhįm peyġamberle                          

Ĥac eylemişce ŝevāb bulur añla 

 

İkindi namāzın cemāǾatle ol                                

Ķıldı ise ŝevābına rāġıb ol 

 

Yūnus peyġamberle üç biñ kez ĥaccı                   

Eylemiş ķadar ŝevābdur miǾrācı 

 

Aħşam namāzın cemāǾat ile ger                            

Ŝevābın diñle ķıldı ise eger 

 

Dört biñ kez Mūsā peyġamber ile çün                  

Ĥac itmiş ŝevāb virür aña Bįçūn 

 

Yatsu namāzın daħı Seyyid Ĥasan                      

CemāǾat ile ķılduñsa diñle sen 

 

Pes biñ kez ǾĮsā peyġamber ile bil                      

Ĥac ŝevābına olmışsuñ nā’il 



193 
 

 

 

132 

(11’li Hece Ölçüsü) 

İşde geldi Receb Şaǿbān Ramażān                

Ġanįmet bil eyü Ǿameller ķazan 

Erken ābdest al oķunmadan eźān                  

Gir cāmiǾe muntažır ol śalāta 

 

Yüzüñ ķıyāmet güni bedr olmış ay               

Gibi ola dimezsiñ hįç śoñra vay 

Bunda faķįr iseñ olduñ anda bay                   

Cennete girüp bindüñ nūrdan ata 

 

Namāz ķılup bu aylarda oruc ŧut                     

Sögerlerse de saña sen aġız ŧut 

Namāz oruc senden olalar ĥoşnūd                 

Śā’imlerle yazıl śavm-ı berāta
94

 

 

Namāz oruc yolına Ǿömri varı                      

Vir giyesüñ başa tāc-ı vaķārı 

[65-A] Ĥoşnūduz diyeler bundan ey Bārį                   

İrgüre Ĥaķ seni źāt u śıfāta 

 

Receb Şaǿbān Ramażān Seyyid Ĥasan          

Geldükde śā’im ol üçini de sen  

Cümle aǾżāñ meǾāśįden ķıl esen                   

İresüñ tā Cemālu’llāh-ı źāta 

 

 

 

 

                                                           
94

 Berāt-ı śavm daha doğru olmakla birlikte kafiyeden dolayı śavm-ı berāt yazıldığı düşünülmektedir. 
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133 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Śā’im olmaķ Ǿamellerüñ başıdur                      

Ħāliś mü’minlerüñ dā’im işidür 

Namāz daħı bil orucuñ eşidür                         

Namāz oruc birbirinden ayrılmaz 

 

Ĥaķķa aķrab namāzcı  erķalķandur                  

Śā’im olanlara oruc ķalķandur 

Nāra ķarşu şöyle kūh-ı Balķandur                    

Namāz oruc birbirinden ayrılmaz 

 

Oruc ŧutup namazuñı ķılmasañ                        

Namāz ķılup orucuñı ŧutmasañ 

Ķabūl olmaz çün müsāvį itmeseñ                 

Namāz oruc birbirinden ayrılmaz 

 

Neye beñzer miŝāli ol ādemüñ                      

Aç ĥayvānı ķoduñ içine ŧamuñ 

Miŝli bu namāzsız oruc ŧutanuñ                    

Namāz oruc birbirinden ayrılmaz 

 

Neden didüñ bunı ey Seyyid Ĥasan              

Ŧut yalanum ŧanış bir Ǿālime sen 

Namāz oruc gibi Ǿamel yoķ aĥsen                

Namāz oruc birbirinden ayrılmaz 

 

 

[65-B]   134 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Receb Şaǿbān Ramażānı ŧutanı                   

Diñledüñ ne devlete irdi anı 

Yılan çiyan yolıyla ŧutmayanı                     
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Yiye ķabrinde gör ne çeker cānı 

 

Yolıyla bunları ŧutmayanlara                       

Receb Şaǿbān Ramażān gör anlara 

Eylenüben diyiserdür bunlara                          

Bizi ħorladuñ Ĥaķ ħorlasuñ seni 

 

Bunlar Ĥaķ emriyle yarın śūrete                  

Girüben varalar ulu ĥażrete 

Ĥoşnūd degülüz İlāhį cennete                       

Ķoyma diyüben ķolay[ı] lar bunı 

 

Ĥaķķ [-ı] Bįçūn anı zebānįlere                           

Ţutup sürüyeler caĥįme anlar 

Yana cehennemde niçe biñ yıllar                 

Luŧfından diyiser çıķaruñ şunı 

 

Ĥoşnūd olduķlarına şefįǾlerdür                  

ŞefāǾatleri ĥaķda maķbūllerdür 

Seyyid Ĥasandan ħoşnūd degüllerdür           

Fażluñla cennete ķoy yā Rab beni 
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(8’li Hece Ölçüsü) 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām                      

Ne buyurdı diñle kelām 

Kim ki cemāǾatle ķılsa                           

Śabaĥ namāzın ve’s-selām 

                      

Śırāŧı yıldırım gibi                                  

Giçe didi bil o nebį 

Žuhrı cemāǾatle ķılsa                              
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Diñle daħı ne cevābı 

[66-A]  

Ķabrinden ŧurıcak öri                             

Berķ ura yüzüñ nūrı 

ǾAśr[ı] cemāǾatle ķılsa                               

Ţut sözini ŧoġrı yüri 

 

Ölmeden cennet ŧaǾāmın                        

Yiyüp göre hem maķāmın 

Aħşam cemāǾatle ķılsa                           

Gör bunuñ daħı ŝevābın 

 

Ķabrinden ķalķıcaķ Allāh                      

Ķatına çaġıra vallāh 

Ǿİşāyı de eyle ķılsa                                 

Diyem anı inşā’allāh 

 

Peyġamberler şehįdlerle                         

Ol Ǿarşda ola anlarla 

Seyyid Ĥasan daħı ķılsa                         

Ĥaşr it yā Rabbi bunlarla 

 

 

136 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ey Ĥaķ Ǿaşķuñ daǾvāsına düşmüşem                 

ǾĀşıķlar içinde oldum yalancı 

Ne söylerem bilmem şöyle şaşmışam               

Ħalķ içinde oldum eller gülinci 

 

Sevsem seni bu kevni terk iderdüm                     

Derdüñle gözden ķanlı yaş dökerdüm 

Ķabāyı çıķarup abā giyerdüm                          
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Bāb-ı Ĥaķda pes olurdum dilenci 

 

Maħlūķa itmezdüm Ǿarż-ı iĥtiyāc                        

Bį nevā gezmezdüm böyle yalın aç 

Senden umsam ġayra olmazdum muĥtāc           

Ķapuñdan ķovup itmezdüñ eylenci 

[66-B] 

Saña śıdķ ile şol Ǿāşıķ olanlar                            

Bir şey’e muĥtāc degül ol erenler 

Vaśluñ bābından içeriye anlar                            

Girüben bulmışlar lā fenā genci 

 

Seyyid Ĥasan olam dirseñ anlardan                  

Dünyādan el çekdüñ olduñ bunlardan 

Muĥabbetu’llāh dünyā sevenlerden                   

Uzaķ dur lāf urup gel çekme renci 

 

 

137 

(8’li Hece Ölçüsü) 

Ölüp yerde türāb olmaķ                    

ǾAceb müşkil degül midür 

Ķıyāmete degin yatmaķ                    

ǾAceb müşkil degül midür 

 

Söyledüñ ise yalanlar                          

Śoķa dilüñi yılanlar 

Böyle nice biñ yıl anlar                      

ǾAceb müşkil degül midür 

 

Yüzüñ günāh tozından kir                 

Oldıysa ķatlan sine gir 

Śorı śormaķ Münker Nekir                
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ǾAceb müşkil degül midür 

 

Cevāba ķādir olmamaķ                      

Pes yiyesin otlu çomaķ 

Şöyle Ǿaźāba uġramaķ                        

ǾAceb müşkil degül midür 

 

Kendüñ ne ĥāldasın yoķla                 

MaǾlūmdur aña biñ saķla   

Sin Ǿaźābı emr-i Ĥakla                      

ǾAceb müşkil degül midür 

[67-A]   

Mezārdan ķalķıcak yarın                    

Kem Ǿamelse eger yārüñ 

Caĥįm olursa diyāruñ                           

ǾAceb müşkil degül midür 

 

Seyyid Ĥasan senüñ ĥālüñ                   

Neye varır bed efǾālüñ 

Āsān olmazsa süālüñ                           

ǾAceb müşkil degül midür 

 

 

138 

(8’li Hece Ölçüsü) 

İşbu cām-ı Hūdan içmek                 

İsteyenler gelsün beri 

İçüp vücūdundan geçmeķ               

İsteyenler gelsün beri 

 

Gel beri iç Hū şarābın                     

Niderler dünyā şarābın 

MaǾmūr etmek ķalb ĥarābın         



199 
 

İsteyenler gelsün beri 

 

Kim içdi bir curǾasını                      

Giderdi ķalb[in] pasını 

Cān u dilden Mevlāsını                    

İsteyenler gelsün beri 

 

Herkese bu naśįb olmaz                  

İçenüñ hiç ķalb[i] olmaz 

Bencileyin kendin bilmez                         

İsteyenler gelsün beri 

 

Kimüñ maķśūdı Hū oldı                   

Hū da cāmın aña śundı 

Ki دلت  بود bulundı                         

İsteyenler gelsün beri 

 

Seyyid Ĥasan cām-ı Hūyı               

İçem dirseñ ķov kem ĥuyı 

Görmegesin siyah rūyı                   

İsteyenler gelsün beri    

 

 

[67-B]   139 

(15’li Hece Ölçüsü) 

Recebüñ her gicesinde Ĥak teǾālā ne durur                     

Receb benüm şehirümdür ķullarım ķulumdurur 

Raĥmet benüm uçmaķ daħı hem benüm fażlumdurur      

Fażl benüm elümdedür zįrā inan gerçekdurur 

 

Āħir gicesinde ider tevbe ider de varumdur                         

Ķabūl idüp revā ķılam duǾā ider de varumdur 

Yarlıġayayın dir istiġfār ider varumdur                           
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KaǾbü’l-aħbārdan rivāyetdür inan gerçekdurur 

 

ǾAlį eyitdi ŞaǾbānuñ yarusında giceler                               

Deh ŧurup [da] ŧāǾat ķılalardur yigitler ķoçlar 

Gündüz oruc ŧutup aħşamısı yiyüp içeler                        

ǾAlįnüñ rivāyeti de ĥaķdurur gerçekdurur  

 

Ĥaķ teǾālā yine ider varım istiġfār ider                          

Yarlıġayayın dir anı gör ne luŧf  iĥsān ider               

Benden rızķ isterse daħı pes vireyüm aña der               

Śabāĥ olınca inan Seyyid Ĥasan gerçekdurur 
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(15’li Hece Ölçüsü) 

Receb Şaǿbān Ramażān gör ne ulu aylar olur              

Bu aylarda nice biñ Ǿāśį ķullar iǾŧāķ olur 

Baĥr-i Ǿiśyāndan çıķuban raĥmete iġrāķ olur               

Bāb-ı cennet açılup bāb-ı caĥįm iġlāķ olur 

 

Bu üç aylar ĥürmetine Ĥaķ teǾālā Cenneti                     

Tezyįn idüp ķullarına saça bol bol raĥmeti 

Ġāfil olmañ bu aylarda ey Muĥammed ümmeti            

Bā[b]-ı cennet açılup bāb-ı caĥįm iġlāķ olur 

[68-A] 

Bu aylar ĥürmetine hep şeyāŧįnler baġlıdur                    

Vesvese idemez anlar yürekleri ŧaġlıdur 

Bu aylarda kim şer işler ol iblįsüñ oġlıdur                    

Bāb-ı cennet açılup bā[b]-ı caĥįm iġlāķ olur 

 

Ramażān ħod aylaruñ sulŧānıdur ey peder
95

                  

Her gice Ĥaķ yüz kez yüzbiñ Ǿāśį ķul āzād ider 

                                                           
95

 Bir hece eksik olduğundan 15’li hece ölçüsünü bozmaktadır. 
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Āħir gicesi olduķda cümlesince Ǿafv ider                    

Bāb-ı Cennet açılup bāb-ı Caĥįm iġlāķ olur 

 

 

Seyyid Ĥasanuñ sözlerin diñle bir ħoş ey püŝer
96

                   

Kim bu aylar içre tāib olmaz aña Ĥaķ küser 

Cehenneme ķoyup aña ne Ǿaźāblar idiser                       

Bāb-ı Cennet açılup bāb-ı Caĥįm iġlāķ olur 
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(15’li Hece Ölçüsü) 

Ramażānuñ Ĥaķ ķatında ĥürmeti tā şöyledür                

Bir śadaķa itse cümle ħalķa itdi eyledür 

Naķil idüpdür ins peyġamberden inan eyledür                

Ümmetini ŝevābına ķandıruben añladur 

 

Ramażānda bir rekǾat namāz ķılsa bir kişi
97

  

Ayruķ ide yüz rekǾat ķılmışca müzddür baħşişi 

Ĥürmet idüp iş bu aya iki cihān güneşi                          

Ümmetini ŝevābına ķandıruben añladur 

 

Ramażānda yalıncaġa kim bir ķaftān giydüre                 

Ĥaķ teǾālā yedi yüz biñ ħilǾat aña giydüre 

Şu günde kim ħalķ-ı yalıncaķ güneşde ŧurġura                        

Ümmetini ŝevābına ķandıruben añladur 

 

Ramażānda didi her kim bir ķul āzād eyleye               

Yediyüz ķul āzād itmişce Ĥaķ iĥsān eyleye 

Bu Ǿameli her kim işler devleti śad eyleye                 

Ümmetini ŝevābına ķandıruben añladur 

                                                           
96

 püser: püŝer 
97

 Bir hece eksik olduğundan 15’li hece ölçüsünü bozmaktadır. 
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[68-B] 

Ramażānuñ evvelini didi raĥmet o sulŧān                     

Maġfiretdür didi daħı ortasını hemçünān 

Seyyid Ĥasan śoñu nārdan āzād olmaķdur inan            

Ümmetini ŝevābına ķandıruben añladur 
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(15’li Hece Ölçüsü) 

Peyġamber buyurdı ki CebrāilǾaleyhi’s-selām              

Baña geldi yā Muĥammed Ĥaķ saña itdi selām 

 

Didi her kim cemāǾati ķaśd ile terk eylese                    

Uçmaġuñ ŧuymaz ķoħusın didi añla ħoş kelām 

 

Tārik-i cemāǾat olan melǾūn bunda anda da                   

YaǾnį dünyā vü āħiretde demekdür ve’s-selām 

              

Hem buyurdı kim cemāǾat terk idenüñ yüzine               

Kovle baķsa diñle gel ĥaķķında ne der ol Hümām 

   

Yedi kez beyt-i maǾmūrı ide yüfmişce günāh               

Biñ ferişte biñ peyġamber ķaddin itmişce çü lām 

 

  YaǾnį bunları ķatl itmişce vebāle girer ol                     

CemāǾatle ķıl namāzı olmaġıl şeyŧāna rām 

 

Kim namāzı cemāǾatle ķılmaġı sever didi                     

Ĥaķķ-ı melekü’l-mevt aña virecegüz ey imām 

 

Peyġamberlere virdügi gibi ĥüsn-i ħulķ ile                       

Vire mevt acısını ol ŧuymaya çün içe cām 
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Ķabrin uçmaķ bāġçesinden şöyle bir bāġce ķıla             

İki ķapu aça ķabirine uçmaķdan ǾAllām 

  

Her kim beş vaķit namāzı cemāǾatle ķıla ger                 

Biñ şehįd müzdin viriserdür aña ĥayyu lā-yenām 

 

Bir rekǾat namāz cemāǾatle ķılmaķ efżal durur              

Yigirmiyedi kez başına ķılmadan her śubĥ şām 

 

Seyyid Ĥasan Ĥaķ yolında size oldı ķulaġuz                  

Siz Ǿamel ķılduķda ben de fātiĥāyla añılam 

[69-A] 

Zįre bu sözler ĥadįŝden tercüme sözlerdurur                

Kim Ǿamel ķıla bunuñla oldı ol Ĥaķķa ġulām 

 

Tañrı raĥmet ide aña şefiǾ ola Muĥammed                  

Gire Ĥaķķuñ cennetine bula ol Ǿālį maķām 
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(15’li Hece Ölçüsü) 

Ki bir mü’min namāzda Allāhu ekber dise çün           

Cümle günāhından geçüp Ǿafv idiser Bįçūn 

 

Ķaçan eūźü bi’llāhi mine’ş-şeyŧāni’r-racįm                 

Dise Bismi’llāhi’r-raĥmāni’r-raĥįm aña Kerįm 

 

Gövdesindeki ķıllar saġışınca ŝevāb vire                     

Fātiĥa oķısa ĶaǾbeye varmışca müzd vire 

 

RükūǾa varsa nice biñ zer śadaķa eylemiş                   

Ķadar ŝevābıyla Tañrı ol ķulın ŧoylarmış  
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Ķaçan rükuǾda dise Sübĥāne rabbiye’l-Ǿažįm             

Gökden inen kitaplarca aña müzd vire Raĥįm 

  

SemiǾa’llāhu limen ĥamideh dise ķaçan                       

Ol ķula raĥmet nažarıyla nažar ide ey cān 

 

Secdeye varsa sübĥāne rabbiye’l-aǾlā dise                  

Cinn [ü] ins saġışınca müzd vire çün eyle dise 

 

Ķaçan taĥiyyāta varsa śābirler ŝevābını                        

Vire ķaçan selām virse diñle gel daħı bunı 

 

Uçmaķ ķapularını Ĥaķ açıvire pes aña                          

Ķanķı ķapudan dilerse gire ķala ol ŧaña 

 

Seyyid Ĥasan ne ŝevāba ġulaġuzlar gör sizi                 

Cennetiyle cemāliyle sevindire Ĥaķ bizi 

 

Ben yanumdan söylemezem bunı ey merd-i Ħudā           

Bil ki envār sözleridür buña cānuñ ķıl fedā 

 

 

[69-B]   144 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Her kim ki eźānı eyleye ismaǾ                  

CemāǾatden kendin eylese mennaǾ 

CemāǾatle çünki olmadı cemmaǾ              

Ĥaķķında ne buyurdı gör Muĥammed 

 

Selām virüñ didi Yahūdįlere                       

Selām virüñ didi Naśrānįlere 

Ümmetüm yahūdįsi ki anlara                      
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Selām virmeyüñüz didi Muĥammed 

 

Śordılar yā Muĥammed kimdür anlar         

Buyurdı eźānı ismaǾ idenler  

CemāǾate şu ĥāżır olmayanlar                    

Ümmet yahūdįsi didi Muĥammed 

 

Bir ĥadįŝde daħı buyurdı Aĥmed               

Eźānı kim işide dir Muĥammed 

CemāǾate ĥāżır olmaġı ol caĥd                  

İtmese diñle ne didi Muĥammed 

 

Cenneti Allāh aña ide ĥarām                      

Cehennemi ĥelāl eyleye ǾAllām  

Bį namāz olanlara oldur maķām                 

Çünki farż[ı] terk itdi dir Muĥammed 

 

Mü’minle kāfiri ayırur namāz                     

Ķılmayanlar bil müslüman olamaz 

Ĥūri cennet ile dįzār bulamaz                  

Nice şefiǾ ola aña Muĥammed 

 

Seyyid Ĥasanda pek ķatı çoķ günāh          

Bu ķorķu ile ider ol çoķ gün āh 

Namāzını biñ sehv ile yā İlāh                    

Ķılur ķabūl it bi-ĥaķķ-ı Muĥammed 

 

 

[70-A]   145 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ĥaķķuñ cennetleri bil şöyle çoķdur             

Kendü bilür ancaķ Ǿadedi yoķdur 

Añlatmaķ içün pes sekiz de ĥaķdur                
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Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

Diñle yedi ķat yerleri gökleri                     

Ayı güni cümleten yıldızları 

Śıdķ ile ķulaķ ŧut işit bunları                      

Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

Maĥżan dönüp bunları ķaŧǾ itseler                  

Ħardal dānesince ufaķlasalar 

Ne söylerem sözüm ķulaķlasalar                

Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

Her bir dānesince Ĥaķķuñ cenneti              

Vardur içinde hem dürlü niǾmeti 

Her birinüñ yerce gökce vüsǾati                  

Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

Bu çoķ cennetlerüñ de bir aracıķ                 

Virgil niǾmetlerinden de azacıķ 

İĥsān it yā Rab gerçi günāhum çoķ             

Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

Birine cümle maħlūķ śıġmasına                 

İnan Seyyid Ĥasan hep almasına 

Añ adını on dünyā yer bulmasına              

Getürmişem įmān şübhe ķılmazam 

 

 

146 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Gör ne luŧf eylermiş Allah gör bize            

Niçün ŧāǾat ķılmazuz Tañrmuza 

ǾAźāb ĥaķ namāz ķılmayanumuza              
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Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 

[70-B] 

Müslümānum dimek dil ile ķolay               

Vay öksüz āħiretde ĥālüñe vay 

Hay ne cevāb virürsüñ sen Ĥaķķa hay         

Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 

 

Ĥaķdan raĥmet peyġamberden şefāǾat       

Umarsıñ ķatiyen emre iŧāǾat 

Yeter namāza başla ķıl nedāmet                 

Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 

 

Namāzı gel kendüñe sen iş eyle                  

Naśįĥatüm dostānedür gūş eyle 

Luŧf-ı Ĥaķķa çalış kendüñ ŧūş eyle             

Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 

 

Namāz ile Ĥaķķa niyāz idesin                     

Dā’im hem Ĥaķ buyruġını güdesin 

Raĥmetiyle cennetine gidesin                      

Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 

 

Seyyid Ĥasan kendüye ne śanarsa               

Ele daħı odur her kim śınarsa 

Ķılsun namāz Ĥaķdan raĥmet umarsa          

Gel ġafletle geçürme gel Ǿömrüñi 
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147 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Cābir
98

 peyġamberden rivāyet ķılur               

Diñle ümmetlerine ne buyurur 

Tevbe idüñ diyü bizi ķayırur                       

CumǾa namāzın Ĥaķ farż itdi didi 

 

Her kim cumǾa namāzın terk itse dir          

Benüm ĥayātumda benden śoñra dir 

Ĥaķ teǾālā Ǿömrine mālına dir                     

Berekāt virmeye tevbe söz didi 

 

“Cābir peyġamberden rivāyet ķılur               

Diñle ümmetlerine ne buyurur 

Tevbe idüñ diyü bizi ķayırur                       

CumǾa namāzın Ĥaķ farż itdi didi 

 

Ĥayātumda śoñra cumǾa namāzın                    

Kim terk ide Ĥaķ anı ķılmaz güzįn          

ǾÖmrine Ĥaķ dir berekāt virmezin              

Rızķına da tevbe ķılmazsa didi  

   

Sizüñ üzerüñüze olsun varmaķ                     

CumǾa gün cemāǾate ĥāżır olmaķ 

Ne ŝevābludur gör cumǾayı ķılmaķ              

Ne ķadar ŝevāb virilürse didi 

 

Seyyiāt gider berekāt getürür                       

Otdan necāt derecāta irgürür 

CumǾa gün mescide kim yayan varur           

İmāma yaķın ħuŧbe diñler didi 

                                                           
98

 Câbir b. Abdullâh: Genç sahabedendir. En çok hadis rivayet edenlerdendir. Peygamberimizle 19 savaşa 

katılmıştır. (Özkan Öze, Peygamberin Genç Arkadaşları, 2013: 105) 
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Her adıma yirmi yıl oruc ŧutup                     

Gice Ǿibādet itmişce müzd bulup 

Seyyid Ĥasan abdestle ĥāżır olup                

CumǾadan öñ mescidde bulun didi”
99

 

 

 

[71-A]   148 

(15’li Hece Ölçüsü) 

DuǾā içün ricā itmiş Şeyħ Ĥüseyin yā İlāh                

Ben ne olam duǾā ķılam aña sen olġıl penāh 

Tevfįķuñı refįķ eyle ķande ise aña rāh                       

Murādın irgür ĥuśūle pįr himmet eylesün
100

      

 

Tevfįķuñla Ĥıżr İlyās olsun anuñ gözcüsi               

Ne murādı var ĥabįbüñ ola şefāǾatcisi 

Bāb-ı fażluñ eşiginüñ ben de oldum bekcisi                 

Murādın irgür ĥuśūle pįr himmet eylesün     

 

Śarplanursa ger murādı keremüñden ķıl āsān              

Senüñ yapduġuñ bu zanġı çalış ……… insan 

Bir megesle yüzbiñ Ǿālem yaratmaķ saña yeksān       

Murādın irgür ĥuśūle pįr himmet eylesün        

 

Her ķulı sensin murāda irgüren çün ey Kerįm            

Bir murādum var benüm de ĥażretüñden isterim 

Ben anı ol daħı beni ister imiş yā Raĥįm                      

Murādın irgür ĥuśūle pįr himmet eylesün      

 

O mürşidi Seyyid Ĥasanla bir yire sen getür                    

                                                           
99

 Bu beş dörtlük 73-A nolu varakta tespit edilmiş, kafiye ve kafiye örgüsüne bakılarak 70-B nolu varak-

taki şiirin devamı olduğu görülerek buraya aktarılmıştır. Şiirin ilk dörtlüğü her iki varakta da bulunmak-

tadır. 
100

 Bu şiirin her dörtlüğünün sonunda tekrarlanan bu mısrada bir hece eksiktir.   
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MāniǾ perdesin aradan dest-i fażluñla götür 

Baña müştāķ imiş yā Rab tezcek aña sen yetür         

Murādın irgür ĥuśūle pįr himmet eylesün       

 

 

149 

(15’li Hece Ölçüsü) 

Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām gör ǾAlįye ne didi           

Eyle Ǿahd beş vaķt namāzı cemāǾatle ķıl didi 

Ķıyāmet gün olduġında Ĥaķ teǾālā bu yedi               

Gökleri vü yerleri ve hem daħı deñizleri 

 

Giceyi gündüzi şemsi ķameri Ǿarşı daħı                       

Kürsį  uçmaķı ŧamuyı yıldızları ey aħį 

Mįzānuñ bir yanına ķoyalar dedi ol saħį                        

Neticesi neye varır ŧut bu naśįĥatleri 

[71-B] 

Bir vaķit namāzı cemāǾat ile kim ķılmış ola                

Mįzānuñ bir keffesine ķona emr-i Ĥaķķ ıla 

Cümlesinden aġır gele ne saǾādet o ķula                      

CemāǾatle ķıl namāzuñ bul sekiz cennetleri 

 

Benį İsrāįlüñ biñ rekǾatından bizüm sizüñ                     

Bir rekǾat namāzumuz Ĥaķ ķatında oldı güzįn 

Peyġamber didi bunı da yanumdan söylemezin           

CemāǾat ile ķılınan namāzdur didükleri 

 

Seyyid Ĥasan Ĥaķ yolında başını ŧop eyleyüp             

Çalup gider ķullarına emr ü nehy[i] söyleyüp 

DuǾā idüñ Tañrı anı raĥmetiyle ŧoylayup                       

Cennetinde cemālidür anuñ istedükleri 
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150 

(15’li Hece Ölçüsü) 

ŞāfiǾi ķatında kim bir vaķt namāzı ķaśd ile                 

Terk eylese kāfir olur diñle gel sen caĥd ile 

 

Anı öldürmek gerekdür it öldürür gibi pes                

Cezası oldurur anuñ diye emr-i Ĥaķķ ile 

 

 

Şeyĥ Ekmelü’d-dįn Meşāriķ şerĥinde eyle dir                

Gel namāzı itme gel terk olma kelb-veş senüñle 

 

İmām AǾžam dir ki olmaz küfre yaķındur velį           

Farżiyyetin iden inkār gide didi küfürle 

 

Peyġamber buyurdı pes beş vaķt namāzuñ farżını        

RiǾāyet itmeñ gerek ādābını sünnet ile 

 

Enśārįden der birisi yā Muĥammed bu namāz             

Nedür ŝevābını söyle diñleyelüm źevķ ile 

 

Peyġamberlerüñ sünneti maǾrifetüñ nūrıdur                     

Įmānuñ aślı duǾānuñ ķabūli bunuñ ile 

 

ǾAmellerüñ efżalidür rızķuñ berekātı hem                       

Daħ[ı] tenüñ ķuvvetidür rūĥuñ ŧola nūr ile 

[72-A] 

Melekü’l-mevt arasında şefāǾat eyleyici                      

Ķabrüñde çıraķ uçmaķda geyüp gezdüñ tāc ile 

 

Sedd-i nįrān Seyyid Ĥasan hem Śırāŧuñ geçmesi                   

Uçmaġuñ miftāhıdur įmān getür gel śıdķ ile 
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151 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Vaśfuñda bį-maķāl oldum neyleyem                   

Günāhum çoķluġın beyān eyleyem 

Dile gelmez hep birķaçın söyleyem                      

Raĥmetüñi umup dā’im aġlaram 

 

 

Meŝeldür ķul günāh ider kimerde                           

Ĥaddeden aşdı yā Rab ben kim erde 

Yir içer uyuram ŧurmam kimerde                         

Raĥmetüñi umup dā’im aġlaram 

 

Göz açup yumunca itdügüm günāh                       

Ķaf  ŧaġınca belki vardur yā İlāh 

Dilüm göñlüm birligüñ idüp güvāh                       

Raĥmetüñi umup dā’im aġlaram 

 

Yiri gögi maħlūķ ile mįzāna                                   

Ķosañ bu günāhum gelmez evzāna 

Dest-gįr ol bu yolından azana
101

                                  

Raĥmetüñi umup dā’im aġlaram 

 

Seyyid Ĥasan bunca biñ günāh ile                          

Saña varur niçe biñ gün āh ile 

Ķul dostluġı kesmez pādişāh ile                              

Raĥmetüñi umup dā’im aġlaram  

 

 

 

 

                                                           
101

 Bir hece eksik olduğundan 11’li hece ölçüsünü bozmaktadır. 
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152 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Ĥaķdur ķulaġuña irsün bu nidā                       

Ne güzeldür işit cennet evleri 

[72-B] Dile Ĥaķdan virsün cānı ķıl fedā                     

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

İçine giren ebed ķalur çıķmaz                         

ǾAķlı olan bu dünyāya hiç baķmaz 

Bunda ölüm var anda ölüm olmaz                     

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Bunda elli altmış yetmiş ķocarsın                      

Anda ķal bitmez otuz üç yaşarsın 

Ĥūrįlerüñ var Ǿumrā[n] ne boşarsın                        

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Ŧūbā var ŧalı her ġurfeye irmiş                          

Var üstünde dā’im biñ dürlü yemiş 

Dįvārınuñ bināsı altun gümüş                             

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Dürlü ırmaķlar var su ile Ǿasel                            

İçseñ ķarnuñ şişirüp virmez kesel 

Muġannįler var āvāzı müselsel                               

Ne güzeldür işit cennet evleri 

 

Seyyid Ĥasan ķıl sen śāliĥ aǾmāli                       

Sevme bu dünyāyı žıll-ı ĥayāli 

Göstere saña Ĥaķ anda cemāli                             

Ne güzeldür işit cennet evleri 
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153 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Bu sözlerde yā İlāhį vāķıǾ oldıysa ħaŧā                              

Keremüñle bu ħaŧāmı örtüben eyle Ǿaŧā 

Ben ħaŧā itdümse Ǿafv it şefįǾ olsun Muśŧafā            

Raĥmeti çoķ pādişāhsın žulüm yoķ hem bį-cefā 

 

Bu żaǾįf ħor u ĥaķįr ķuluñı yarın şerm[i]sār               

İtme aǾdālar arasında olmayam ħākisār 

[73-A] ŞefiǾola Ebū Bekir ol ĥabįb-i yār-i ġār                       

Raĥmeti çoķ pādişāhsın žulüm yoķ hem bį-cefā 

 

Senüñ ķulluġuñda eyā Ĥaķ noķśānum pek çoķ ķat    

GünāhlarumǾafva ķādir senden ġayrı Tañrı yoķ 

ŞefiǾ olsun ǾÖmer daħı ol ķamerden yüzi aķ             

Raĥmeti çoķ pādişāhsın žulüm yoķ hem bį-cefā 

 

Dūd imādı Rasūlü’llāh Ĥażret-i Oŝmān ǾAlį            

Şāh-ı şehįdān Ĥasanla hem Ĥüseyn iki velį 

ŞefįǾ olsunlar İlāhį bunlara didüm belį                        

Raĥmeti çoķ pādişāhsın žulüm yoķ hem bį-cefā 

 

Seyyid Ĥasan günahkārum diyü ümįz kesmegil        

Ĥaķķuñ raĥmetinden senüñ günāhlaruñ çoķ degül 

Bunlar gibi şefįǾlerüm var İlāhį ġam degül                  

Raĥmeti çoķ pādişāhsın žulüm yoķ hem bį-cefā 

 

 ***
102

 

 

 

 

 

                                                           
102

 Bu beş dörtlük 70-B nolu varaktaki şiirin devamı olduğu görülerek aktarılmıştır. 
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[73-B]   154 

(11’li Hece Ölçüsü) 

CumǾa namāzını terk itse kişi                    

Onbeş dürlü belāya uġrar başı 

 

Biri rızķınuñ berekātı gide                           

İkinci ķıśalur bil anuñ yaşı 

 

Üçüncü yüzden śāliĥler nişānı                 

Götürüle dördüncü gör n’olur işi
103

        

 

İslāmdan naśįbi gide beşinci                       

Ŝevāb yoķ Ǿamel ķılsa yaz [u] ķışı 

 

Altıncı göge çıķmaya duǾāsı                       

Yüze urulur inan …  yaşı 

 

Bunlar ĥayātında ölümde biri                       

Ħalķ içinde pes ħor ola ölüşi 

 

İkinci ŧaǾām yiyemeye ola                           

Üçüncü śavtsuz ola cān çekişi 

 

Öldükden śoñra biri bu ki ķabri                   

Ķarañu ola nūrsuz içi ŧışı 

 

İkinci ŧar hem śıķa süñüklerin                   

Birbirine geçüre çün śıķışı 

 

Üçüncü bir ferişte ķıyāmete                         

Degin Ǿaźāb ide pek söyleyişi 

 

                                                           
103

 Mısrada 12 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 



216 
 

Ķıyāmetde olacaġuñ birisi                            

Bir ferişte sinde gelenüñ eşi 

[74-A] 

Aña müvekkel ola yüzi üzre                         

Nāra ata görsün anda yanışı 

 

İkinci bu ĥisābı uzun ola                              

Üçüncü Seyyid Ĥasan gör ol kişi 

 

CumǾayı ķılmazsa Ĥaķ aña raĥmet               

Nažārın itmezdür cihān güneşi 

 

 

155 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Her kim cumǾa namāzın ķılsa Allāh                 

Yüz şehįd ŝevābın viriser tallāh 

 

Peyġamber MiǾrācda Ǿarş ayaġında                  

Yedi şehir gördüm didi pes ol māh 

 

Büyüklügi her biri bu dünyāca                          

İçi ŧolı ferişte didi ol şāh 

 

Ĥaķķı tesbįĥ taķdįs iderler dā’im                       

Tesbįĥlerinde dirler ki yā İlāh 

 

Yarlıġa cumǾa içün ġusl ideni                          

Yarlıġaya şübhe yoķ ol pādişāh 

 

Hem cumǾa gün Fātiĥa ile İħlāś                        

Hem muǾavvizeteyn oķısa vallāh 

 



217 
 

Tevrāt Zebūr İncįl ile Furķānı                          

Yüz yigirmi dört biñ kez inan tallāh 

 

Bunları oķumışca müzd vire Ĥaķ                     

Śādıķdur sözinde bil Rasūlü’llāh 

 

CumǾa gicesi hem yatsu namāzın                     

CemāǾatle ķılmaġa ŧutsa çün rāh 

 

Namāz ķılduķda Allāhümm’aġfirlį                    

Ve li’l-mü’minįne ve’l-mü’mināt her gāh
104

        

 

 

Ol vaķt Ǿādet olsa aña dört şehįd                      

Namāzın ķılmışca müzd vire Allāh 

[74-B] 

Seyyid Ĥasan işle bu Ǿamelleri                          

Bu ķadar müzd[i]  bulduñ inşā’allāh 

 

 

156 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Diñle śalavāt virmenüñ ŝevābın                     

İşit peyġamberüñ bir ħoş cevābın 

Bir kez śalavāt virenüñ günāhın                     

Yuya eride hep ķomaya źerre 

 

Peyġamber yine dir kim cumǾa güni            

Namāzın ķılduķda ħoş añla bunı 

Baña yüz śalavāt virse ol Ġanį                     

Aña yüz yıl Ǿibādet müzdin vire 

 

                                                           
104

 Mısrada 12 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Daħı buyurdı İsrāfįl didi kim                        

Cennetde bir ķubbe var taşuyla kim 

Üç yüz yıl kadar giñ itdi ol Ĥakįm                

İçinde kerāmet yili esdire 

 

Çoķ çoķ śalavāt getürenler saña                    

Giriserler dimiş İsrāfįl aña 

Seyyid Ĥasan günde üçyüz kez aña              

Getirür śalavāt tā anda gire 

 

 

157 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Dü cihānda bulam dirseñ saǾādet                    

Gice gündüz eyle ŧurma Ǿibādet 

Ĥaķdan raĥmet peyġamberden şefāǾat            

Bulasın gel olma ehl-i şeķāvet  

 

Śāliĥ Ǿamel derecāta sebebdür                         

Bāb-ı nįrāna hem ye’cūc seddür
105

        

Kim Ǿamel dünyāda ĥıķd u ĥaseddür             

Terk it saķın olma ehl-i şeķāvet 

[75-A] 

Kendü nefsin bilen Ĥaķķı Ǿārif ol                   

ǾĀriflerle ķonuş Ĥaķķı Ǿārif ol 

Kendin neye geldi bilmez cāhil ol                   

Gibi bunda olma ehl-i şeķāvet 

 

Her ne ķadar ümmį olsañ ey kişi                     

Gice gündüz Ǿāriflerle ķonuşı 

Tebdįl olur sende cāhil turuşı                     

Çat Ǿārife olma ehl-i şeķāvet 

                                                           
105

 Mısrada 10 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Seyyid Ĥasan ger Ǿārifsin Ĥaķķı sen               

Nā-ehl ile itme ülfet ehli sen 

Ķonuşursañ kapduñ ĥūy-ı cehli sen                     

Ķaç cāhilden olma ehl-i şeķāvet 

 

 

158 

(15’li Hece Ölçüsü) 

İki rekǾat namāz ķılsa her kim cumǾa gicesi              

RekǾat evvelide bir Fātiĥa daħı nicesi 

Ķul yā eyyühe’l-kāfirūn
106

 ķoşa rükuǾ secdesi              

Olduġunda örüŧurup bir Fātiĥa oķıya 

 

İźā cāe
107

 ķoşa Allāh vire beş nesne aña                        

Gökden inen kitābları oķumışça müzd saña 

Vire ikinci seksen yıl Ǿibādetce baķ baña                       

Müzd vire Ĥaķ bu namāzda bunları kim oķıya 

 

Pes üçünci gövdesinde ķıllar saġışınca Ĥaķ              

Vire uçmaķda şehrler nūr ile içleri berrāķ 

Dördüncüsi ölse şehįd öle inan ŧoġrı baķ                  

Beşinci cümle cürmin Ǿafv idüp uçmaġa ķoya 

 

CumǾanuñ bir fażįletin daħı diyem diñle gel              

CumǾa gün gökden yedi yüz biñ ferişte añlaġıl 

İniser cümlesi įmān ehlini sen şöyle bil                       

Ġufrān iĥsān ile Ĥaķķuñ cennetine oķıya 

[75-B] 

Seyyid Ĥasan seyyididür cumǾa güni günlerin          

CumǾa gün bu gözleriyle yarın Ĥaķ ĥażretlerin 

                                                           
106

 Kāfirūn 109/1  
107

 Nasr 110/1 



220 
 

Cennet içre görürse yüz dürlü hem iĥsānların           

Ĥaķ naśįb ide irevüz ol ĥayātı bāķįye 
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(11’li Hece Ölçüsü) 

Peyġamber buyurdı her kim śalavāt               

Virse bir melek var baña ol sāǾat 

 

Döñürür bende aña on selāmum                    

Gönderüp dirmege tįz aña cān at 

 

İrüp bu melek Ǿarş altında sücūd                      

İde diye kim ey Ķāżiye’l-ĥācāt 

 

Fülān ķuluñ yā Rab virdi śalavāt                     

On raĥmetüm irgür dir ĥażret-i źāt 

 

Emr ide śalavātın Ǿilliyyįne                            

İledeler Ǿizzetd ile melekāt 

 

Her śalavāt ĥurūfınca Ĥaķ melek                    

Yaradısar śaĥįĥ iş bu kelimāt 

 

Her melegüñ üç yüz altmış başı var                   

Her başında var üç yüz altmış śūret 

 

Her śūretde üç yüz altmış aġız hem                   

Her aġızda üç yüz altmış dil ŝebāt 

 

Şöyle her dil üç yüz altmış luġatle                   

Ŝenā iderler tā yevm-i Ǿaraśāt 
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Ŝevābı śalavāt idene varur                                

Seyyid Ĥasan vir ceddüñe śalavāt 

 

Bu ŝevābı yā Rab iĥsān it baña                        

Śalavāt getürem irince memāt 

 

 

[76-A]   160 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Rasūle bir kişi didi ey cānān                      

Göñlümüñ olmamasına ne dermān 

 

Ĥażret buyurdı olmasun dir iseñ              

Di yā Ĥayy [u] yā Ķayyūm her zamān
108

 

 

Her gün on śalavāt getür gel didi             

Göñlüñ tā olmaya didi o sulŧān 

 

Didi her farżuñ ardınca hem on kez          

Śalavāt getür namāzuñı Mennān 

 

Ķabūl idüp maķām-ı Ǿilliyyįne                

Göndere didi o sulŧān-ı cihān 

 

Rivāyetdür Allāh Mūsāya didi                  

Ķurb-ı rıżām ister iseñ küllü añ 

 

Bende yā Mūsā saña yaķın olam              

Şöyle dilüñ sözüñe nice hemān 

 

Yaķın olam aġzuñ yārinden daħı              

Gözüñ aġı ķarasından hem-çünān 

                                                           
108

 Mısrada 10 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Cānuñdan da göñlüñ endįşesinden          

Daħı yaķın olam saña bį-gümān 

 

Bu ķadar yaķın olam diler misin  

Didi istedigüm bu yā MüsteǾān 

 

Didi ĥabįbüme vir çoķ śalavāt                  

Bu ķadar aķreb olam saña inan 

 

Mūsā kelįmine eyle diyicek                     

Cümlemüz enżarınca bulur cinān 

 

Ķurb-ı rıżā dilerseñ Seyyid Ĥasan           

Śalavātı çoķ vir olma bį-zebān 

 

 

[77-B]   161 

(11’li Hece Ölçüsü) 

                                        DER-MAĶĀM-I NEVĀ 

Baña yoldaş olalı Ǿaşķuñ senüñ                    

Her ne gelse acı vü ŧatlu senüñ 

Ara yerde nesnesi yoķ kimsenüñ                  

Derd senüñ derdlü senüñ dermān senüñ 

 

Düşdüm Ǿaşķuña daħı yansam n’ola             

Yana yana dostumı bulsam n’ola 

Bulmaz isem derd ile ölsem n’ola                   

Derd senüñ derdlü senüñ dermān senüñ 

 

Sen baña cevr ü cefā ķılsañ n’ola                  

Dönüben girü vefā ķılsañ n’ola 

Derd virüp yine devā ķılsañ n’ola                
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Derd senüñ derdlü senüñ dermān senüñ 

 

İstedigüñ bu idi bulduñ diseñ                      

Yana yana derd ile öldüñ diseñ 

Bir kez baña yā ķulum n’olduñ diseñ                     

Derd senüñ derdlü senüñ dermān senüñ 
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   (11’li Hece Ölçüsü)                                

                                     DER-MAĶĀM-I ǾACEMǾAŞĮRĀN
109

 

İlāhį göñlümi senden ayırma                          

Derdüñi sulŧānum neyden ayırma 

Māsivā naķşını ĥaķįr göñlümden                   

Saña yarar bizi ĥālden ayırma 

 

                                                  Göñlümi İlāhį senden ayırma                        

                                                 ǾAşķuñı sulŧānum benden ayırma 

[78-A] 

Derdle idelüm istimāǾ u cevlān               

Sįneler çāk idüp olalum giryān 

ǾĀķıbet kimseye ķalmaz bu devrān              

Yā Rab bizi bu devrāndan ayırma 

 

                                                    Göñlümi İlāhį senden ayırma                      

                                                   ǾAşķuñı şevķuñı benden ayırma 

 

Dostlaruñla vaǾde ķılduñ viśālüñ                 

ǾĀşıķlaruñ añlar işbu ħayālüñ 

İlāhį cennetde göster cemālüñ                       

Yā Rabb bizi bu iĥsāndan ayırma 

                                                           
109

 Acem Aşîrân: Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri. Ayrıca neyde, alttan 13. bi-

rimde, arkada bulunan deliğe verilen isim. 
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                                                    Göñlümi İlāhį senden ayırma                        

                                                    Derdüñi sulŧānum benden ayırma 

 

Źākirįnüñ ġāyet çoķdur günāhı                      

Baġışla śuçını Ǿaf it İlāhį 

Ey ķamu Ǿālemlerüñ pādişāhı                        

Dilümi źikr-i Ķur’āndan ayırma 

 

                                                      Göñlümi İlāhį senden ayırma                      

                                                      ǾAşķuñı sulŧānum benden ayırma 

 

 

[78-B]   163 

                   ĠAZEL-İ ĤĀLETĮ 

Fā’ilātün Fā’ilātün Fā’lün 

ǾĀlem içre benüm gibi şeydā                  

Var mıdur kimse bir daħı aślā 

 

Olmışam vālih ü ĥarābātį                       

Ben saña vireli göñül cānā 

 

  Nāgehān bir güzel  ķamer-ŧalǾat                      

Eyledi Ǿaķlumı benüm yaġmā 

 

Düşeli Ǿaşķa ben gedā yā Allāh              

Gözüme źerrece degül[dür] dünyā 

 

Eylemez ārzū-yı firdevsi
110

                        

Ĥāletį ķıldı ger yeñi māiveti 

VEĶIF 

 

                                                           
110

  Mısrada iki hece eksik olduğundan vezne uymamaktadır. 
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[79-A]   164 

                     ĠAZEL-İ MEYLĮ 

Fe’ilātün mefā’ilün Fe’ilün 

 

Ķaŧlan ey yār-ı bį-vefā ķaŧlan                              

Ķaŧlan ey şūĥ-ı pür-cefā ķaŧlan 

 

Arayup mūmlar ile bulmayasın                            

Bir benüm gibi mübtelā ķaŧlan 

 

Gele bir gün ki irişe ĥaŧŧuñ                                 

Gide bu ĥüsn-i bį-bahā
111

 ķaŧlan 

 

Bir sitem-kāra sen de Ǿāşıķ olup                        

Bulasın itdügüñ baña ķaŧlan 

 

Meylįye niçe bir cefā idesin                              

Bir gün ol eyleye saňa ķaŧlan 

 

   Ġaflet itdük ey dırįġā bilmedik aldanmışız
112

 

 

 

 

[80-B]   165 

(11’li Hece Ölçüsü) 

Recā-yı māle yoķdur iǾtiķādum                     

Degüldür tāc u taĥta istinādum 

Rıżā-yı pāküñ olmışdur murādum                  

Beni ķıl Ǿālem-i maǾnāda sulŧān 

  

Bi-ĥaķķ-ı āb-ı rūy-ı faħr-i Ǿālem                       

                                                           
111

 Ĥüsn-i bį-bahā: ĥüsn ü bį-bahā 
112

 Bu sayfanın kenarında ilk mısraı okunmayan bu beyit yer almaktadır. 
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Ĥabįb-i Ekrem ü Raĥmān-ı AǾžam 

Bi-sırr-ı terk-i İbrāhįm Edhem
113

                            

Beni ķıl Ǿālem-i maǾnāda sulŧān 

 

Bir ednā Ǿabd-iǾāśįyem İlāhā                            

Ķapuñda bir gedāyam pādişāhā 

Bi-ĥaķķ-ı sūre-i Yāsįn ü Ŧahā                            

Beni ķıl Ǿālem-i maǾnāda sulŧān 

 

Ķapuñda Aĥmedi kemter ķuluñ it                  

Yoluñda Ǿāķıbet ehl-i uśūl it 

Günāhın Ǿafv idüp Ǿözrin ķabūl it                    

Beni ķıl Ǿālem-i maǾnāda sulŧān 
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(11’li Hece Ölçüsü) 

                           İLĀHİ-İ CĀHİDĮ EFENDİ 

Yā ilāhį çāre senden aldı ĥayret rāhumı                  

İĥtiyārum aldı Ǿaşķuñ tārumār itdi yine 

Yerde gö[k]de yoķ ķarārum sen bilürsin ĥālümi          

İĥtiyārum aldı Ǿaşķuñ tār u mār itdi yine 

 

Cümle ħalķı var idüp sen nār u nūrı ķarayı           

Kimdür uran yüregüme bu oñulmaz yarayı 

Bulmadum bu derde dermān senden özge çāreyi    

İĥtiyārum aldı Ǿaşķuñ tārumār itdi yine 

 

Lā-mekān şehrinde ŧuram yavu ķılam Ǿilmümi      

Ķuvvet ü ķudret senüñdür sen bilürsin ĥālümi 

                                                           
113

 Mısrada 10 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Rāh-ı Maĥmūddan ayırma ķıl hidāyet yolumı        

İĥtiyārum aldı Ǿaşķuñ tārumār itdi yine 

 

Cāhidį ķonmış sitāre burc-ı külfetdārına              

Çek elüñden ne gelür atar Ħalįlüñ nārına  

Yine bu bį-çāre göñlüm girdi köhne şalına             

İĥtiyārum aldı Ǿaşķuñ tārumār itdi yine 

 

 

[81-A]   167 

(11’li Hece Ölçüsü) 

                                       İLĀHİ-İ ŞEYĦOĠLI 

Arayu arayu bulsam izüñi                     

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 

Ayaġuñ tozına sürsem yüzümi             

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 

 

Bir mübārek sefer olsa da gitsem        

ĶaǾbe yollarında tozlara batsam 

Mübārek cemālüñ düşde seyr itsem     

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 

 

Ķalmadı ķalbümde göñlümde ĥįle      

Śıdķ ile girmişem ben bu ĥaķ yola 

Ebū Bekir ǾÖmer Oŝmānda bile          

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 

 

ǾAli ile Ĥasan Ĥüseyin anda                

Sevgüsi göñülde dāġı cānda
114

       

Girüben ol ħaşrda ulu dįvānda                

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 

 

                                                           
114

 Mısrada 10 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Şeyħoġlı medĥ ider seni dillerde         

Muĥabbeti cānda hem göñüllerde 

Aġlayu [aġlayu] ġurbet illerde                           

Yā Muĥammed cānum ārzūlar seni 
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(Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilâtün /Fâ’ilün) 

                                   İLĀHİ-İ DERVİŞ 

Gerçi şād oldum görüp ey ĶaǾbetu’llāh ben seni         

Lįk[in] yaķdı iftirāķuñ śoñra bu cān u teni 

Bir daħı işigüñe śalar mı Ĥaķ yine beni                           

Doymadum görmeklige ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

Gerçi bu Ǿacz [ü] ķuśūr ile seni itdüm ŧavāf                      

Dilerüm ki ĥürmetüñe śuçlarum ola muǾāf 

Çevre yanuñda niçeler ŧola nūrlar śāf  śāf                          

Doymadum görmeklige ey ĶaǾbetu’llāh ben seni 

 

AġlayupǾāşıķlaruñ her köşede nālān ider                              

Kim Ĥacerü’l-esvede yüzin sürüp efġān ider
115

       

***
116 

 

 

[81-B]   169 

(16’lı Hece Ölçüsü) 

Ķapuña yalvarıgeldüm luŧfuñı ey Ħudā senden              

Raĥmetüñ ĥˇānını umar bay yoħsul gedā senden 

Sen şefįǾ eyle dilesün śuçumuz Muśŧafā senden                

ǾĀlemi yaradan Allāh ħaŧā benden Ǿaŧā senden 

 

                                                           
115

 Mısrada 16 hece olduğundan ölçüye uymamaktadır. 
116

Bu şiirin devamı bulunamamıştır. Arada kopan yaprak ya da yapraklar var. 
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Ben baña ķılduġum işi kimseler ķılmadı baña                 

Nefs ile Şeyŧāna uyup bir Ǿamel ķılmadum saña 

Luŧfuñ irmezse ĥālüme ehl-i maĥşer ķıla ŧaña                

ǾĀlemi yaradan Allāh ħaŧā benden Ǿaŧā senden 

 

 

Bu mehtāblıdan ķorķaram gizli sırlarum açıla                 

Ol günde nār-ı Cehennem Ǿāśįler üzre śaçıla 

Ķanķı bölükde bulunam mü’min Ǿāśį hep seçile        

ǾĀlemi yaradan Allāh ħaŧā benden Ǿaŧā senden 

 

Ķalb aġarmaġa çāre yoķ hep aġardı cümle ķaram          

Kendümi yav[u] ķılaram her ķaçan śuçum añaram 

Bunca cürm-i Ǿiśyān ile ĥażretüñe nice varam                 

ǾĀlemi yaradan Allāh ħaŧā benden Ǿaŧā senden 

 

Ǿİzzetüñ ĥaķķı ey maǾbūd çün ola yevmü’t-teġābun             

Źākirį Ǿāśį ķuluñdur eyleme ol günde maġbūn 

Raĥmetüñ deryāsına śal cümlemüzi ferd-i Bįçūn                 

ǾĀlemi yaradan Allāh ħaŧā benden Ǿaŧā senden 
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(11’li Hece Ölçüsü) 

                                    İLĀHİ-İ ŹĀKİRĮ     (der maķām-ı Ǿacem) 

Dil ġaflet-[i] sinden olmadum ayıķ              

Bir Ǿamel işleyem Allāha lāyıķ 

Seferi var mįǾād içün yoķ azıķ                                            

Ĥayfā geçen Ǿömre yazıķlar yazıķ 

 

Telef itdüm bunca ay ile güni                                           

Bulup bir şeyħi bilmedüm ben beni 

Ĥebāyla çürütdüm bu cān u teni                                        
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Ĥayfā geçen Ǿömre yazıķlar yazıķ 

 

Ĥasretiyle uram başuma ŧaşlar                                               

ŻāyiǾ itdüm bunca yaz ile ķışlar 

Ħaŧā ile itdüm çoķ fesād işler                                                

Ĥayfā geçen Ǿömre yazıķlar yazıķ 

[82-A] 

Bu Ǿömrüñ ĥisābına mı aġlayam
117

         

Ya bu ķabrüñ cevābına mı aġlayam
118

     

Ya ķıyāmet Ǿaźābına mı aġlayam
119

         

Ĥayfā geçen Ǿömre yazıķlar yazıķ 

 

Źākirį eyledüñ bunca şenāǾat                                              

Her işüñ śoñu elbet[te] nedāmet 

Ġam yeme bulursun bir gün hidāyet                                  

Ĥayfā geçen Ǿömre yazıķlar yazıķ 
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(10’lu Hece Ölçüsü) 

                                       İLĀHİ-İ ŹĀKİRĮ 

Nedür sürūruñ neye mesrūrsuñ                    

Neyler bu sende bį-hūde ĥande     

Aĥret yarāġın itdüñ mi ĥāżır                    

Ķudret [ü] ķuvvet var iken tende 

 

Rabbenā bizden yoķ bize dermān              

Śoñ demi įmān vir bize Allāh 

 

Ĥadden aşurdım cürm [ü] Ǿiśyānı              

Śorarsa bize Ĥaķ bir bir anı 

                                                           
117

 Aġlayayum şeklinde yazılan sözcük vezin gereği ağlayam şeklinde okunmuştur. 
118

 Mısrada 12 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
119

 Mısrada 12 hece olduğundan 11’li hece ölçüsüne uymamaktadır. 
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Śuçumı bildüm ķapuña geldüm                    

Sen ķabūl eyle bu ebū bānı 

 

Rabbenā bizden yoķ bize dermān               

Śoñ demi įmān vir bize senden 

 

Aldadı bizi nefs-i emmāre                          

ŦāǾat etmege olmadı çāre 

Olursa su’āl bu tehį-deste                           

Ne cevāb virem ben yüzi ķare 

 

Rabbenā bizden yoķ bize dermān              

Śoñ demi įmān vir bize Allāh 

120
 

 

 172 

(11’li Hece Ölçüsü) 

                            İLĀHİ-İ ŹĀKİRĮ 

Dime rūyum siyāh ĥālüm tebāhdur                   

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 

Ķul olan ķullaruñ işi günāhdur                           

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 

[82-B] 

Kimüñ işigine başum ķoyayum                          

Kimüñ ķarşusında dįvān ŧurayum 

Sulŧānum var iken kime varayum                       

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 

                                                           
120

 Der-kenār      Źākirįye yā Rab eyle hidāyet            

                           Nefs elinden ķurtar  idüp Ǿināyet 

     Der-kenār      ŞefįǾ ķılup ĥabįbüñ Muĥammedi       

                            Sü’ālin āsān it rūz-i ķıyāmet 

Rabbenā bizden yoķ bize dermān 



232 
 

Ne aġlarsuñ behey Ǿāsį günahkār                             

Saña tevbe gibi ĥısn ü ĥaśįn var 

Gel istiġfār eyle Allāha yalvar                         

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 

 

Efġān idüp dökme gözüñden yaşlar                 

Günāh iden ķul istiġfāra başlar 

Günāhın Ǿafv idüp cürmin baġışlar                  

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 

 

Źākirį Ǿāśįnüñ çoķdur günāhı                            

Luŧfuñ ile Ǿafv it anı İlāhį 

Ki sensin pādişāhlar pādişāhı                          

Efendim luŧfı çoķ bir pādişāhdur 
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(8’li Hece Ölçüsü) 

                                 İLĀHĮ-İ ŹĀKİRĮ NEVĀ 

Ǿİzzetüñ ĥaķķı ey maǾbūd  

ǾAşķuñdan ayırma beni            

Evvel āħir budur maķśūd  

ǾAşķuñdan ayırma beni 

  

ǾÖmrüm āħire irince  

ǾAzrāile cān virince                       

Ölüben ķabre girince  

ǾAşķuñdan ayırma beni 

 

Dertlilere ĥāldaş eyle   

Źākirlere ķuldaş eyle                     

Įmān Ķur’ān yoldaş eyle  

ǾAşķuñdan ayırma beni 
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Baķma yüzüm ķāresine  

Çāre yürek yāresine                     

Śal Ǿāşıķlar arasına  

ǾAşķuñdan ayırma beni 

 

Źākirį hāy [u] hūy ile  

Sür Ǿömri Ǿömre saǾy ile                     

SemāǾile śafā ile  

ǾAşķuñdan ayırma beni 
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(15’li Hece Ölçüsü) 

                                       İLĀHİ-İ ŹĀKİRĮ BŪSELİK 

Çoķ günāhum var cihānda cürmüme yoķdur Ǿaded             

Pādişāhlar pādişāhı sensin Allāhu’ś-śamed 

Baĥr-i Ǿiśyāna ġarįķam isterem senden meded               

Hey meded ey luŧf[ı] çoķ iĥsānı çoķ Mevlā meded 

[83-A] 

Aldanup nefsüm hevāsına esįr oldum aña                      

Eksügüm çoķdur ķapuñda yalvarıgeldüm saña 

Yā İlāhį rūz-ı maĥşerde Ǿitāb itme baña                        

Hey meded ey luŧf[ı] çoķ iĥsān[ı] çoķ Mevlā meded 

 

Yüzi ķare ķuluñam dā’im işüm sehv [ü] ħaŧā                     

Pādişāhsın lāyıķ olan saña Ǿafv ile Ǿaŧā 

Yā İlāhį ĥürmet-i ĥubb-i Muĥammed Muśŧafā              

Hey meded ey luŧf[ı] çoķ iĥsān[ı] çoķ Mevlā meded 

 

İsterem senden Ǿināyet bize ey kān-ı kerem                   

Ya ĥabįbüñden şefāǾat olmaz ise neylerem 

Ķorķaram nār-ı caĥįmde źāri źāri aġlaram                     
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Hey meded ey luŧf[ı] çoķ iĥsān[ı] çoķ Mevlā meded 

 

Źākirį-i bįçāreyi itme ķapuñda şermsār                            

Śuçını Ǿafv idüben etme yerini dār [u] dār 

Varıcaķ maĥşer yerine hep sıġār ile kibār                             

Hey meded ey luŧf[ı] çoķ iĥsān[ı] çoķ Mevlā meded 

 

175 

(16’lı Hece Ölçüsü) 

                                       İLĀHİ-İ ŹĀKİRĮ MĀHŪR 

Fażluñ ile yā Rabbenā ķaldır ķuvāmuzdan kesel           

Ĥıfž eyle Şeyŧān virmesün śoñ demde įmā….  

Ĥālüm n’ola nāgāh baña dirlerse bir gün irtiĥāl          

Şūrįde-ĥāl itdi beni hey meded vay 

                                                             Ķurb-ı ecel sū-i Ǿamel 

ǾÖmr-i Ǿazįzi nideyüm yoķ yerlerde ķıldum hebā        

Yoldan beni alıķodı nefs hevā śıyt ü śadā 

Āħir nefesde źikrüñi eyleme dilümden cüdā                 

Şūrįde-ĥāl itdi beni hey meded vay 

                                                             Ķurb-ı ecel sū-i Ǿamel 

Kendüme çoķ žulm eyleyüp İblįsüñ oldum hem-rehi       

Dergāhuña nice varam yüzüm ķara elüm tehį 

Āb-ı luŧfuñ ile aġart yā Rab bu rūy-ı siyāhı                  

Şūrįde-ĥāl itdi beni hey meded vay 

[84-B]
121

 

 

                                                           
121 MECMŪǾA-İ ĤADĀ’İĶÜ’L-İMTİĤĀN  

            İşbu āŝāruñ dört cüz’e taķsįmiyle cüz’-i evvelinüñ bu ķadarla iktifā ve cüz’i ŝānįsinüñ daħı ikmāl 

ü neşrine iǾtinā virü…cilvenümā-yı mir’at …ĥuśūli…………… 

                                                             Fihrist-i cüz’i evvel 
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SONUÇ 

Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde 19 Hk 2271 numarada kayıtlı 

olan Mecmûa-i İlâhiyât, 89 fotoğraftan oluşmaktadır. İlk altı (2691-2692-2693-2694-

2695-2696) ve son bir (2780) fotoğraf, eserle ilgisi olmadığından, çeviriyazılı metinde 

bulunmamaktadır. Çeviriyazılı metin 2697-2779 numaralı fotoğraflardan oluşmaktadır. 

Eserin müellifi 2727 numaralı fotoğraf ve 31-A numaralı varakta belirtildiği üzere 

Seyyid Hasan’dır. Eserin telif edildiği dönemle ilgili bilgi bulunmamakta, eserde geçen 

isimler bu konuda bir kanaat oluşturmaktadır. 

Çalışmamız, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Mecmûa-i İlâhiyât 

adlı eser hakkında genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde eserin müellifi olan Seyyid 

Hasan’ın hayatı hakkında bir kanaat oluşturulmaya çalışılmış ve Seyyid Hasan’ın şiirle-

ri şekil ve içerik bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde eserde şiirlerine yer veril-

miş diğer şairler hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde ise eserin çeviriyazısı ve 

transkribe ederken dikkat edilen hususlar yer almaktadır. 

Mecmûa-i İlâhiyât, 90 adet hadis metni ve bu hadislerin ikişer beyitlik manzum 

tercümeleriyle başlar. Bu kısmın müellifi ve hadislerin mütercimi hakkında bir bilgi 

yoktur. Ardından peygamberimiz, dört halife, din ve devlet büyüklerine dua şeklindeki 

nesir bölüm gelir. Bu nesir bölüm çok tahrif olduğundan tamamı okunamamıştır. Arap-

ça ve Farsça ifadelerin bulunduğu bu bölümün sonunda bir de Farsça şiir yer almakta-

dır. Eserin bundan sonraki kısmı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış şiirlerden oluşmaktadır. 

Seyyid Hasan mahlaslı beş şiirin ardından Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait Hüdâî mahlaslı 

yirmi şiir bulunmaktadır. Ardından Hüdâî’nin kaleme aldığı düşünülen Molla 

Fenârî’nin, tarihî kaynaklarda tespit edilememiş Şürûŧu’ś-śalât adlı eserinden “namaz, 

abdest, gusül” ile ilgili manzum tercüme yer almaktadır. Bu tercümeyi Aziz Mahmud 

Hüdâyî-i Üsküdarî’nin “Fatiha Sûresi Tefsiri” takip etmektedir. Tefsirin sonunda yer 

alan iki şiirle eserin Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait bölümü tamamlanmıştır. 

Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait bölüm tamamlandıktan sonra İmam Gazâlî’nin 

Kimyâ-yı saǿâdet adlı eserinden Arapça bir tespih (dua), eserin müellifi Seyyid Hasan’a 

ait olan sekiz şiir, sonrasında kime ait olduğu belirlenemeyen cenaze defni ile ilgili bir 

dua gelmektedir. Seyyid Hasan’ın eserin müellifi olduğunu belirttiği kısımdan sonra 

Seyyid Hasan’a ait olan 115 şiir yer alır. Eserin sonunda Zâkirî’ye ait sekiz, Hâletî’ye 
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ait bir, Meylî’ye ait bir, Şeyhoğlu Mustafa’ye ait bir, Câhidî Ahmet Efendi’ye ait iki ve 

kime ait olduğu tespit edilemeyen “Derviş” mahlaslı bir şiir bulunmaktadır.  

Mecmûa-i İlâhiyât’ı oluşturan bu 89 varağın tamamının aynı esere ait olmadığı 

tahmin edilmektedir. Bazı varaklarda kullanılan farklı yazı şekilleri, eserin içeriğinde 

konu bütünlüğünü bozan bölümler, eserin 2695 ve 2780 numaralı fotoğraflarındaki va-

raklarında görülen içindekiler bölümünün eserin içeriğiyle bağlantılı olmaması ve eser-

de yer alan şiirlerdeki farklı mahlaslar bu tahmini güçlendirmektedir. Eserde tespit edi-

len 175 şiirin 127’sini eserin müellifi olan Seyyid Hasan’ın şiirleri oluşturur. Bu yüzden 

Seyyid Hasan’ın şiirleri dışındaki bölümlerin esere sonradan eklendiği düşünülmektedir. 

Ayrıca eser bir araya getirilirken varakların bazıları kaybolmuş, bazıları da yanlış yer-

leştirilmiştir. Transkribe sırasında kaybolan varakların yeri belirtilmiş, yanlış yerleştiril-

diği düşünülen varaklar, şiirlerin devamına dikkat edilerek düzenlenmiştir. 

 Mecmûa-i İlâhiyât, Tekke-Tasavvuf edebiyatı kapsamında değerlendirilebilecek 

şiirlerden oluşmaktadır. Eserde 127 şiiri olan Seyyid Hasan’ın şiirlerinde içerik olarak 

dinî konularda bilgilendirme; ayet, hadis, dua, peygamber ve din büyüklerinin isimleri, 

mucizelerinin aktarılması, Allah’a yalvarma ve O’ndan af dileme gibi özellikler tespit 

edilmiştir.  Eserde sade bir dil kullanılması, iktibas ve telmihin dışında farklı söz sanat-

ları ve anlatım yöntemlerine başvurulmaması, eserin yazılış amacının edebî bir değer 

ortaya koymanın ötesinde okuyucuya bir şeyler öğretme, hatırlatma olduğunu gösterir. 

Eser içeriğindeki konular, başvurulan anlatım yöntemleri ve şiirlerin şekil özellikleri, 

inceleme kısmında ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

Bu çalışmayla, Tekke-Tasavvuf edebiyatı geleneği ile oluşturulan bir yazma 

eser, yazı çevirisi yapılarak gün ışığına çıkartılmıştır. Eserde birçok şiiri olan ve kay-

naklarda hakkında bilgi bulunmayan Seyyid Hasan’ın şiirleri tespit edilerek çok zengin 

olan Tekke-Tasavvuf edebiyatına yeni şiirler kazandırılmıştır.  
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