Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 2, İstanbul 2009, 223-242.

AHMET KARTAL

∗

Kerâmât-ı Ahi Evran
Mesnevîsi Üzerine Notlar
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Kerâmât-ı Ahi Evran, “fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilāt / Āĥiret isteriseñ
cānuñı ŝat” beytinden de anlaşıldığı gibi, aruzun “fâilâtün fâilâtün
fâilât” kalıbıyla yazılmış 167 beyitlik Türkçe küçük bir mesnevîdir.
Muhtevasından Ahi Evran’ın ölümü üzerine kaleme alındığı anlaşılan
eser, Ahi Evran’ın hayatına dair bazı bilgilerin yanında, onun karakter
özelliklerini, kerametlerini ve ahiliğin kurallarını kapsamaktadır
(Merhan 2004: 99). Klasik mesnevi tertibine uygun bir şekilde “besmele”
beytiyle başlayan eserde, şair önce Hz. Peygamberi, akabinde ise Ahi
Evran’ı övmüştür.
Esere göre Ahi Evran şu şekilde tavsif edilmiştir: “Dünyada Ahi,
Ahi Evran olup, o, bütün Ahilerin sultanıdır. O, padişahın hasekisi, bütün beyler de onun önünde birer kuldur. O’nun asitanesi, firuze renkli
gökyüzüdür. Âlem içinde alem olan odur. Dünyaya onun gibi kademli
biri gelmemiştir. Herhangi bir şehirde büyük kimseler çoktur, ancak
âlemin ulusu farklıdır. Onun himmeti Tanrı’ya ulaşmıştır. O, Hz. Peygamber’in has ümmetidir. Tanrı’nın katına çıkmış ve onun yüzünü görmüştür. 93 yıl yaşamış, ne helali ne de haramı ihlal etmiştir. Gönlünü
kadın ateşiyle yakmamış, kimsenin ağzına ve yüzüne bakmamıştır. O,
akıla dost, nefse düşmandır. Temiz dinli ve namusludur. Ahiler ile beylerin sultanı olup dünyadan elini eteğini çekmiş ve ahiret için gerekli
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Bu makale, 1. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (15–17 Ekim
2008 Kırşehir)’nda sunulan bildirinin yeniden gözden geçirilmiş halidir.
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hazırlığı yapmıştır. Cömertlikte Hâtem-i Tâyî yanında bir gedadır. Kutb
olup üçlere ermiş, yedilere ders vermiştir. Kırklar ile ise, arkadaştır… ”
(8-26. beyitler)
27. beyitten itibaren Ahi Evran’ın kerametlerine geçilmiştir. Esere
göre Ahi Evran’ın kerametlerinin bir kısmı şunlardır: “Namazını
Ka’be’de kılıp kendi şehrine (Kırşehir) geri dönmesi; bazen doğuda dua
ederken, bazen batıda ayakta durması; sabah namazını beytü’l-mukaddes’te, öğle namazını Dımışk (Şam)’ta, ikindiyi Medine’de, akşamı
Urfa’da, yatsıyı Mekke’de (Ka’be’de) kıldıktan sonra, tekrar şehrine
dönmesi; hastalandığında hiç inlememesi; sağlığında hiç yatıp dinlenmemesi; Allah’ın canını kolay bir şekilde alması ve Azrail’in bu duruma
hayran kalması; ölümünde, Azrail’in yanına gelmemesi, canını Allah’ın
alması ki, Allah cemalini ona göstermiş, o da Azrail gelmeden canını
vermiştir. O, cennette cemal-i mutlakı görmeyi temenni etmektedir. Huriler onun muakkıbı iken, evi de Tuba ağacının dibindedir. Öldüğü gece,
ay tutulmuş ve ışığını vermemiştir. Ayrıca kimse yıldızların parlaklığını
görmemiştir. Ertesi gün yas tutulmuş, ölümü bütün dünyaya ateş saçmış; matemi halkın yüreğini dağlamış, yer ve gök onun ölümüne ağlamıştır….” (28-75. beyitler)
Şâir, eserinde bizzat kendisinin şahit olduğu, Ahi Evran’ın bir kerametinden de bahsetmektedir. Hacca gittiğinde onu tavaf ederken
görmüş, burada ne aradığını sormak için kalktığında ortadan kaybolmuş; hac dönüşü kendisine bunu sorduğunda; Ahi Evran önce bu sırrı
anlatmaya niyet etmiş, ancak daha sonra vazgeçmiştir. (83-96. beyitler)
Eserde daha sonra, Ahi Evran’ın “sofra çekme”yi ve helva pişirmeyi
sevdiği kaydedilmiş, nihayet söz, “cömertlik” özellikle vurgulanmak
üzere, Ahiliğin değer ve erdemlerine getirilmiştir. Şâir, kendisinden ve
Ahi Evran ile olan yakınlığından bahsederek eserini tamamlamıştır.
Eserde, fütüvvet ehlinin yani ahilerin topluma karşı vazifelerini ve
sosyal statülerini ifade eden üçü açık üçü kapalı olan altı kapı da belirtilmiştir. Açık olan kapılar alın, kapı ve sofra bağı; kapalı olanlar ise dil,
göz ve bil/beldir. Kapalı kapıların, hatta bütün kapıların en iyisinin
ilersük bağının (uçkur) bağlı olması olduğuna, yani bele sahip olmanın
gerekliliğine dikkat çekilmiştir. Bu husus yaygın olarak “iline/eline-diline-biline/beline sahip olmak”, “alnı-sofrası-kapısı açık olmak” şek-
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linde sistemleştirilmiştir. Yalnız Gülşehrî şiirinde, aynen Mantıku’ttayr’ında yer alan fütüvvetle ilgili manzumesinde olduğu gibi, “el” yerine “göz”ün kapalı olmasını tercih etmiştir. Gülşehrî bu altı “hâsiyet”e
sahip olan kişinin Ahi Evran’a dost olduğunu belirtmiştir. (132-137. beyitler)
1

Mesneviye göre, Gülşehrî, Ahi Evran’a 50 yıl hizmet etmiş , şeyhi
2
Ahi Evran ise 93 yıl ömür sürmüştür. Ölmeden önce halifesi olarak
3
4
Gülşehrî’yi tayin eden Ahi Evran, ayrıca evlenmemiştir. Ahi Evran ile
Gülşehrî’nin çağdaş olup Kırşehir’de yaşadıkları bilinmektedir. Agâh
Sırrı Levend, Hulvî Mahmûd Cemâleddîn’in Halvetî tarikatının önemli
şahsiyetlerini tanıttığı Lemâzât-i Hulviyye adlı eserinde, Şeyh Ahi Mîrem-i
Halvetî’den bahsederken Gülşehrî’yi Ahi Evran’ın halifesi olarak göstermesine rağmen, başka kaynaklarca doğrulanmadığı için bunu kabul
etmez. Levend, gerek Lemazat’taki ifadelere, gerekse Kerâmât-ı Ahi
Evran’da Gülşehrî’nin kendi ağzından Ahi Evran’ın halifesi olduğunu
1

Aşağıdaki beyitlerde bu duruma işaret edilmektedir:
Elli yıl bir dem ben ansuz durmadum
Yazu yaban varduġını görmedüm
* * *
Elli yıl ben bu aradan gitmedüm
Bir acı söz kimseden işitmedüm
2
Aşağıdaki beyitte bu duruma işaret edilmektedir:
Šoķsan üç yıl dünyede oldı tamām
Ne ģalāl öginde geçdi ne ģarām
3
Aşağıdaki beyitlerde bu duruma işaret edilmektedir:
Himmeti çün benümiledür hemān
Gökde andan virmege yarar nişān
Mülk ü mālı kim gerek-ise šutar
Baña ol āstānenüñ ŝadrı yiter
Ol nişān yir ü ol nişān eri
Bellü ere vireler bellü yiri
Çoķ kerem ķıldı [vü] çoķ lušf işledi
Ol yiri sulšān baña baġışladı
Ol yire lāyıķ cihānda er ķanı
Kim girü alıbile benden anı
4
M. Fatih Köksal; “Göñlini ˘avrat odına yaķmadı / Kimsenüñ aġzın yüzine baķmadı” beytinin ilk mısraının, Ahi Evran’ın evlenmediğine işaret ettiğini belirtmektedir (bak. Köksal 2006: 9/dipnot 16).
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zikretmesine şüpheyle bakar. Çünkü Levend, Kerâmât-ı Ahi Evran’ın
Gülşehrî’ye değil, toplum içinde sevilip sayılan biri olan Gülşehrî’nin
adını kullanan, “kendini Ahi Evran’ın halifesi göstererek halktan para ve
mal toplamak isteyen bir şeyh”e ait olabileceğini ifade eder. Levend bu
görüşünü, bu eserle Gülşehrî’nin diğer eserleri arasında yazarın şahsiyeti bakımından farklılıklar olmasına, Gülşehrî’nin diğer eserlerinde Ahi
Evran’ın adının geçmemesine ve bu küçük mesnevide Felek-nâme’den
bahsedildiği halde, birçok beytin olduğu gibi aktarıldığı Mantıku’ttayr’ın hiç anılmamasına dayandırmaktadır. Abdülbaki Gölpınarlı da, bu
mesnevinin Gülşehrî’ye ait olmadığı görüşündedir. Fatih Köksal’ın da
dikkat çektiği gibi, eserin yazarının Gülşehrî olup olmadığı elbette bu iki
şahsiyetin aralarındaki yakınlığı ve ilişkiyi ortaya koyması bakımından
önemli ise de, sahibi kim olursa olsun bizi daha çok ilgilendiren, elde
böyle bir metnin olmasıdır (Köksal 2006: 27-29).
Yahyâ b. Halîl’in Fütüvvet-nâme’si içinde yer alan ve Mantıku’ttayr’dan alınan bazı beyitleri de ihtiva eden bu mesnevîyi Franz
Taeschner önce 1930 yılında Hamburg’da yayımlamış, sonradan Raif
Yelkenci mesnevînin daha doğru; ancak eksik bir nüshasını bulunca,
eserin Gülşehrî’ye aidiyetinin şüpheyle karşılanması üzerine Taeschner
mesnevîyi tekrar ele alarak birinci neşirde eksik bıraktığı kısımları tamamlayıp Mantıku’t-tayr’daki beyitlerle de karşılaştırarak metni Almanca tercümesiyle birlikte tekrar neşretmiştir (bak. Taeschner 1955). Bu
neşirde yer alan bazı hata ve yanlışlıkların tespit edilip düzeltilerek
metnin doğru şekilde kurulması, bu bildirinin amacını oluşturmaktadır.
Taeschner tarafından eski imla ile yayımlanan metinde de, her çalışmada olduğu gibi bazı hata ve yanlışlıklar görülmektedir. Bunlardan
bir kısmı harekelerden meydana gelirken, bir kısmı da, doğrudan kelimelerin yanlış olarak alınıp yazılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle harekelerden kaynaklanan yanlışlıklar dört sebepten dolayı görülmektedir:
1. Ötrenin başındaki yuvarlaklığın tam tespit edilemeyerek üstün
şeklinde alınması.
2. Başka kelimeye ait harekenin esas alınması.
3. Kelimelerin yanlış harekelenmesi.
4. Asıl nüshadan kaynaklanan yanlışlığın aynen tekrar edilmesi
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Tespit edilen bu yanlışlıklar dipnotlarda belirtilmiş, doğru şekilleri
ise metinde verilmiştir. Okunuşunda şüphe ettiğimiz kelimelerden sonra
parantez içerisinde soru işareti konulmuştur. Metinde olmayan ve tarafımızdan eklenen kelimeler ise köşeli parantez içerisinde verilmiştir.
Metin oluşturulurken Taeschner’in 1955’teki yayımı esas alınmış, gerektiğinde yine Taeschner’in yayımında kullandığı ve fotokopisini verdiği
asıl nüshadan istifade edilmiştir.
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KERĀMĀT-I AĤİ EVRAN (TĀBE SERĀHU)
1

Çün bize raģmet ķılan Allāh ola
Rehberümüz yolda b’ismi’llāh ola

2

İrmeye hergiz bize cevr ü cefā
Kim şefā˘at ķıla yarın Muŝšafā

3

Enbiyā źikrin çün eyledük tamām
Evliyā vaŝfın diyelüm ve’s-selām

4

Šūšì gibi şehd ü sükker yiyelüm
Tañrı erenleri vaŝfın diyelüm

5

Muŝšafādur ādemìlerüñ yegi
9
Sırr-ı sulšānì vü İslāmuñ begi

6

İlkin ögesim gelür peyġamberi
Andan ol peyġambere lāyıķ eri

7

Muŝšafānuñ źikrini gözedelüm
Aĥi Evran cānını şād idelüm

8

Aĥi ˘ālemde Aĥi Evran-idi
Kim ķamu aĥilere sulšān-idi

9

Pādişāhuñ ĥāsekìsi ol idi
11
Kim ķamu begler ķatında ķul-idi

5

6

7

8

10

12

10 Günbed-i pìrūzdur āstānesi
13
Dāyiren aĥisi eyle ŝanası
5

hergiz: metinde “hergez (eÓ½dÓ£)” şeklinde harekelenmiştir.
Vezin gereği “šì” hecesinin kısa okunması gerekmektedir.
7
Muŝšafādur: metinde “Maŝšafādur (—œUØHÓDBÓ¦)” şeklinde harekelenmiştir.
8
yegi: metinde “begi(võJÓ)” şeklinde yazılmıştır.
9
sırr-ı: metinde “serri (ÈÅÒdÓ)” şeklinde geçmektedir. Ayrıca bu kelime “ser-i (dÓ)”
şeklinde de düşünülebilir.
10
gözedelüm: metinde “beñzedelüm (Âu¼œ«eJ)” şeklinde geçmektedir.
11
ķatında: metinde “ķıtında (ˆÓbMÅ×Å)” şeklinde harekelenmiştir.
12
günbed-i: metinde “günbede (ˆÓbÓ¾M3½)” şeklinde yazılmış ve harekelenmiştir.
13
dāyiren: metinde “dāyirā («ÓdÅ²«Øœ)” şeklinde harekelenmiştir.
6
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11 ˘Ālemüñ içinde ol idi ˘alem
Gelmedi anuñ gibi ŝāģib-ķadem
12 Degme şarda çün ulular çoġ olur
14
15
İllā ˘ālem ulusı ayruķ olur
13 Tañrıya irürmiş anuñ himmeti
16
Muŝšafānuñ dünyede ĥāŝ ümmeti
14 Ol kim adı dünyeyi šutmış-idi
17
Aĥilerden oyunı (?) dutmış-idi
15 Aĥi Evran kim ģaķa irmiş-idi
18
Tañrınuñ dìźārını görmiş-idi
19

16 Šoķsan üç yıl dünyede oldı tamām
20
21
Ne ģalāl öginde geçdi ne ģarām kl
22

17 Göñlini ˘avrat odına yaķmadı
Kimsenüñ aġzın yüzine baķmadı
18 ˘Aķla yār u nefse düşmen ol-idi
Pāk-dìn ü pāk-dāmen ol-idi
23

19 Terbiyelerüñ teninde cān-idi
24
Aĥiler begler[e] ol sulšān-idi HHz
14

“lā” hecesi vezin gereği kısa okunmalıdır.
ulusu: metinde “ölümi (vÅ¦u3¼Ë3«)” şeklinde yazılmıştır.
16
Muŝšafānuñ: metinde “Muŝšaġānuñ („u3ìUØGÓDB3¦)” şeklinde yazılmıştır.
17
oyunı: metinde “võM3²Ë3«” şeklinde yazılmıştır.
18
dìźārını: asıl nüshada “dìdārını (ÅvìÅ—«Øc²õœ)” şeklinde geçmektedir.
19
yıl: metinde “yol (q3²)” şeklinde harekelenmiştir.
20
öginde: “ˆÓbMÅ½Ë3«” şeklinde yazılan bu kelimeyi “öñinde” şeklinde okumak da anlamlıdır.
21
Bu mısrada bir istinsah hatası var gibi görünmektedir. Nitekim “helâl” ve “haram”
gibi iki zıt kavramın her ikisinin de Ahi Evran’a yakıştırılmaması dikkat çekmektedir. Bundan dolayı “ģalāl” kelimesi, “ēalāl (‰ÓöÓC)” olarak düşünülebilir.
22
göñlini: metinde “göñlüni (vÅM3*½u3½)” şeklinde harekelenmiştir.
23
teninde: metinde “tetide (ˆÓbÅ×ÓÔ)” şeklinde yazılmıştır.
24
beglere: metinde “begler (dÓ*JÓ)” şeklinde harekelenmiştir.
15
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20 Dünyenüñ terkini ol ķılmış-idi
25
Āĥiret berkini ol urmış-idi
26

21 Olu[r-ı]dı urıcaķ baĥşişde rāy
Ĥātem-i Šāyì ķatında bir gedāy
22 Muŝšafānuñ ol ˘alem-dārı idi
Murtażānuñ sevgüli yāri idi
23 Ķušb-idi ol üçlere irmiş-idi
Yidilere çoķ sebaķ virmiş-idi
24 Ķırķlar-ile hem-dem ü hem-rāz-idi
Yitmiş ere mūnis ü dem-sāz-idi
25 Üç yüz er reh-ber anı ķılmış-idi
Ķamusınuñ sırrını bilmiş-idi
26 Anda kim erlik šonını ķoyalar
Aña ķušbu’l-˘ārifìn oķuyalar
27 Hem kerāmātı var-idi hem kerem
27
Hem fütüvvet hem mürüvvet hem ķadem
28

28 Hem nemāzı Ka˘bede ķılur-idi
Girü kendü şehrine gelür-idi
29 Gāh maşrıķda ķılur-idi niyāz
29
Gāh maġribde idi ol ser-firāz
30

31

30 Ŝubģ[ı] ol beytü’l-muķaddesde ķılur
Gelür-idi şehrine vaķtin bilür
25

berkini: metinde “vÅMšÅ½dÓ” şeklinde yazılan bu kelime, “yükini (vÅMšÅ½u3²)” şeklinde de
düşünülebilir.
26
olu[r-ı]dı: metinde “oludı/uludı (?) (Èõœu3¼Ë3«)” şeklinde geçmektedir.
27
fütüvvet: metinde “kuvvet (®]u3)” şeklinde yazılmıştır.
28
hem: metinde “her (dÓ£)” şeklinde yazılmıştır.
29
ser-firāz: metinde “mer-firāz (?)(“«ÓdÅ§dÓ¦)” şeklinde yazılmıştır.
30
ŝubģ[ı]: metinde “ŝubģ (`¾3#)” şeklinde harekelenmiştir.
31
beytü’l-muķaddesde: metinde “beytü’l-muķaddisde (ˆÓbÅÒbÓI3L¼« 3XšÓ)” şeklinde
harekelenmiştir.
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31 Žuhr vaķtin key daĥı [hem] bilen ol
Hem Dımışķuñ cāmi˘inde ķılan ol
32 Çün Medìne şehrini bilür-idi
˘Aŝr vaķtin anda ĥoş ķılur-idi
33 Çün Ĥalìle virip-idi [ol] selām
Aĥşamı anda ķılur-idi tamām
34 Yatsu vaķtin Ka˘bede ķılup girü
Gelür-idi şehrine andan berü
35 Degme vaķti çün tamām eyler-idi
Muŝšafāya çoķ selām eyler-idi
32

36 Ŝayru oldı illā hìç iñlemedi
Ŝaġ-iken bir dem yatup diñlenmedi
37 Ģaķ Ta˘ālā cānın eyle sehl alur
Kim aña cān alıcı ģayrān ķalur
38 Dehşetinden varur ıraķdan durur
Kim bu cānını Ģaķa āsān virür
33

39 Cān alıcı hìç aña ilenmedi
34
35
Bu semerler (?) cānın aña dinmedi
36

40 Cānını viricegez ol Ģaķa düz (?)
Biz anı uyur ŝanurıduķ henūz

41 Cān alıcı yöresine gelmedi
Ģaķdan artuķ kimse cānın almadı
37

42 Tañrı dìźārın aña çün gösterür
Cān alıcı gelmedin ol cān virür
32

“lā” hecesi, vezin gereği kısa okunmalıdır.
cān: metinde “ĥān (ÊUÓ•)” şeklinde yazılmıştır.
34
metinde “dÓ¼dÅLÓ u3 ” şeklinde yazılmıştır.
35
Beytin ikinci mısraından bir anlam çıkmamaktadır.
36
metinde “Ģaķavuz (“3Ë ëÓIÓ0)” şeklinde yazılmıştır. Bu tür yapı Türkçenin gramer
yapısında bulunmamaktadır.
37
dìźārın: metinde “dìzārın (s²Å—«Óe²õœ)” şeklinde yazılmıştır.
33
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43 Şimdi uçmaķda temāşā eyler ol
Tañrı dìdārın temennā eyler ol
44 Şimdi ģūrìlerdür anuñ pey-revi
38
Šūbā aġacı dibind’olur evi
45 Ol gice kim dünyeden gider-idi
Āĥiret milkine seyr ider-idi
39

40

46 Ay dutuldı yaĥtusını virmedi
41
42
Kimsene yılduz ışıġın görmedi
47 İrtesi kim resm uruldı māteme
Ölümi od ŝaçdı ķamu ˘āleme
48 Güle güle virdi cānını Ģaķa
Cānı Tañrı ĥāŝınuñ şöyle çıķa
49 Mātemi ĥalķuñ yüregin šaġladı
Yir ü gök anuñ yasında aġladı
50 K’iy dirìġā ol cihānuñ ser-veri
Yir yüzi üstinde gök altı eri
51 Degme şarda ĥod erenler çoķ durur
İlla gök altı eri ayruķ durur
52 Yidi iķlìmi adı šutmış-idi
43
Her ne toĥm ekdi-y-ise bitmiş-idi
53 Adsuz er bilişlerüñ yārı durur
44
Er didügüñ dünyede adı olur
38

“bā” hecesi, vezin gereği kısa okunmalıdır.
ay: metinde “ayu (?) (3ÈÓ«)” şeklinde harekelenmiştir.
40
yaĥtusını: metinde “yaģtasını (vÅMÅÓ×1Ó²)” şeklinde yazılıp yanına soru işareti konulmuştur.
41
kimsene: metinde “kimesne (ëÓMÓLÅ½)” şeklinde harekelenmiştir.
42
ışıġın: metinde “ışının (sÅMÅ–Å«)” şeklinde yazılmıştır. Bu hem müstensih hem de
okuma hatası olabilir. Her ikisi de değilse, o zaman bu durum, 14. yy’da “ışın” kelimesinin kullanıldığına delalet eder.
43
toĥm ekdi-y-ise: metinde “toĥum ekdise (ëÓ²õb½Ó« r3¥3Ô)” şeklinde harekelenmiştir.
44
olur: metinde “durur (—3—3œ)” şeklinde yazılmıştır.
39
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54 Ad-ile bitürür imiş er işi
Yoķ ģisābına-y-ımış adsuz kişi
45

55 Mālı yoġa dimezem kim er dimeñ
Adı yoķ kişi cihānda var dimeñ
46

56 Ol erenler begüm ad istediler
Başlarını ķılıca yaŝdadılar
57 Kimsene andan dÓ*²u3² (?) virmedi
Kimse andan yegrek ad çıķarmadı
58 Ķamu ģāli istiķāmetdür anuñ
Kemter aģvāli kerāmetdür anuñ
59 Her kişi bir istiķāmet göstere
Kim keremden yeg kerāmet göstere
47

60 Anda kim bir ĥayr ide ehl-i ķadem
Yüz kerāmetden yig ola bir kerem
61 Ādemì ˘ālemde olalı muķìm
48
Görmedükdür kimse andan nìk kerìm
62 Anı gören šamuya girmeyiser
Münkir olan Tañrıya irmeyiser
49

50

63 Sulšānı taĥtından ayru görmeñüz
51
Saġısañuz saġı ŝayru görmeñüz
64 Ol emìrü’l-müˇminìn-ile gire
Uçmaġa vü Tañrı dìdārın göre
45

dimezem kim: metinde “remezem kim (?) (rJ¦eÓ¦Ó—)” şeklinde yazılmıştır.
ol erenler begüm: metinde “ (?) erenlerün kim (rÅJì3dÓ*ìÓ—Ó« ‰ËÓ«)” şeklinde yazılmıştır. Bu
şekilde anlam da çıkmamaktadır.
47
ĥayr: metinde “çez (?) (eÓ)” şeklinde yazılıp yanına soru işareti konulmuştur.
48
kerìm: metinde “kerem (ÂÓdÓ½)” şeklinde kayıtlıdır. Kafiye gereği biz “kerìm” şeklini
aldık.
49
taĥtından: metinde “taģtdan (ÊÓb×1ÓÔ)” şeklinde yazılmıştır.
50
görmeñüz: metinde “görmeñiz (eÅJÓ¦—u3½)” şeklinde harekelenmiştir.
51
görmeñüz: metinde “görmeñiz (eÅJÓ¦—u3½)” şeklinde harekelenmiştir.
46
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65 Kişinüñ endìşesin bilür-idi
Ģācetin daĥı revā ķılur-idi
66 Šaġı dutup yazıya sürür-idi
52
Neyi yürü dir-ise yürür-idi
67 Göklerüñ esrārını bilür-idi
53
54
Deñiz[üñ] üstinde yügürür-idi
68 Ĥıżr-ile yürür-idi her gün bile
Ķomaz-idi ki kimesne ġarķ ola
69

Bunca kişi kim gemiye girdiler
Anca kez anı deñiz[de] gördiler

70 Ol ki sulšān-ile ŝāģib-sır durur
Deñiz ile yazı aña bir durur
55

71 “Yūķa şuģģah nefsehu” dimiş-idi
56
Ĥānunı yüz biñ kişi yimiş-idi
57

58

59

72 Ān ki öldi dünyeyi devirdiler
“Müˇminūne lā-yemūtūn” didiler
73 Ŝayru oldı illa şerbet içmedi
60
Sırrını hergiz ģekìme açmadı
61

74 Ne ot içdi ol ˘azìz ne mizāc
62
Bañlamadı (?) nesne ķılmadı ˘ilāc
52

neyi: metinde “beni (vÅMÓ)” şeklinde yazılmıştır.
deñiz[üñ]: metinde “deñüz (e3½«œ)” şeklinde yazılmıştır.
54
yügürür-idi: metinde “yügürür dür-idi (?) (ÈÅb²Å—3œ —3—u3½u3²)” şeklinde yazılmıştır.
55
yūķa şuģģah nefsehu: metinde“yūķa şuģģa nefsihi(ÅëÅHÓì ë]13– Ó‚u3²)” şeklinde yazılmıştır.
56
ĥānunı: metinde “ĥūnunı (vÅM3ìu3•)” şeklinde yazılmıştır.
57
ān ki: “āngeh” şeklinde de düşünülebilecek bu kelime metinde “aña (UÓ½Ó«)” şeklinde
yazılmıştır.
58
dünyeyi: metinde “dünyāyı (ÅÈUÓšì3œ)” şeklinde geçmektedir. Vezinden dolayı biz
“dünyeyi” şeklinde aldık.
59
devirdiler: metinde “düzdiler (dÓ¼Åœ“3œ)” şeklinde yazılmıştır.
60
hergiz: metinde “hergez (eÓ½dÓ£)” şeklinde harekelenmiştir.
61
ne mizāc: metinde “nü mezāc (Ã«eÓ¦ ë3ì)” şeklinde harekelenmiştir.
62
metinde “ÈõœUÓLÓ*JÓ” şeklinde yazılmıştır.
53
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75 Elli yıl bir dem ben ansuz durmadum
63
Yazu yaban varduġını görmedüm
76 Cānumuz ġāyet sever erenleri
Tañrı artursın ķamu yārenleri
64

77 Şimdiki dünyāda ĥoş resm urdılar
65
Aĥinüñ esmāsını arturdılar
66

78 Sekiz uçmaķ aña bir āstānedür
67
Yedi ķat gökde çırāġı yandurur
79 Şimdi aña terbiye ġılmān durur
Šapıcı vü ĥādim ü vildān durur
68

80 Niçe kim āstānesine girürem
Anı yerinde oturur görürem
81 Yüz yigirmi biñ çırāġı gün bigi
Yanar elde bir ķızıl altun bigi
82 Niçe kim devrān cihānda döniser
Dünyede anuñ çırāġı yanıser
69

83 Ben Ģicāzuñ ˘azmini idicegez
70
Rūm ilinden Ka˘beye gidicegez
84 Ka˘bede gördüm šavāf eyler-idi
Rāzını sırrın Ģaķa söyler-idi
71

72

73

85 İtdüm uş Aĥi varuban göreyüm
74
Nice geldi Ka˘beye bir ŝorayum
63

varduġını: metinde “vederuġın (?) (sšõË3—ÓœÓË)” şeklinde yazılmıştır.
dünyāda: metinde “būnyāda (?) (ˆÓœUÓšìu3)” şeklinde yazılmıştır.
65
esmāsını: metinde “esmāsın (sÅUÓLÓ«)” şeklinde harekelenmiştir.
66
āstānedür: metinde “āsitānedür (—3œ ëÓìUÓ×Å¬)” şeklinde harekelenmiştir.
67
çırāġı: metinde “çırāġcı (võ«ÓdÅ)” şeklinde yazılmıştır.
68
āstānesine: metinde “āsitānise (UÓÅìUÓ×ÅÓ«)” şeklinde yazılmıştır.
69
Ģicāzuñ: metinde “Ģacāzuñ („3“UÓÓ0)” şeklinde harekelenmiştir.
70
Rūm ilinden: metinde “Rūm elinden (ÊÓbMÅ¼Ó« ÂË3—)” şeklinde harekelenmiştir.
71
itdüm: metinde “eytdüm (Â3b×²Ó«)” şeklinde harekelenmiştir.
72
varuban: metinde “varup (»Ë3—«ÓË)” şeklinde yazılmıştır.
73
göreyüm: metinde “göreyim (rÅ² ˆÓ—u3½)” şeklinde harekelenmiştir.
74
ŝorayum: metinde “ŝorayım (rÅ² ˆÓ—u3#)” şeklinde harekelenmiştir.
64
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86 Ķāfilede nite görmedüm anı
75
Yoldaşı vü rehde bergāhı ķanı
76

87 Ben varınca ol gözümden šolınur
Tañrı bile kim ne yirde bulınur
88 Eyle ŝanasın kim ol gün ol yaña
Göricegez [anı] ben ķaldum šaña
89 Bir ĥayāl-idi ki geldi ilerü
Yā ĥayāl-idi ki šolundı girü
90 Kendüzini baña gösterdi Aĥi
77
Girü gözümden yavu virdi Aĥi

91 Ķāfilede görmedüm ayruķ anı
Kim anuñ cennetde şād olsun cānı
92 Şehre geldüm baña eydür i ˘aceb
Ka˘bede kimi ķılur idüñ šaleb
93 Eytdüm anda sizi gördüm i ĥānum
Eydür anda varduġum yoķdur benüm
94 Kim bile saña görinen kim-idi
78
Yapduġuñ yolda baña ta˘žìm-idi
79

80

95 Ben ne anda var-idüm ne kimsene
Gördügini anda kim beni ŝana
96 Virdi ilkin ol ģikāyetden nişān
Ŝoñra girü eyledi benden nihān
97 Ŝofra dökmek-ile ĥoş idi başı
Zerde birinc aķ birinc idi aşı
75

rehde bergāhı: metinde “raģda bezgāhı (?) (vÅ£UÓ½eÓ ˆÓb0Ó—)” şeklinde yazılmıştır.
šolınur: metinde “šolanur (d3MÓ¼u3¹)” şeklinde harekelenmiştir.
77
yavu virdi: metinde “yavu yirdi (Èõœd² Ë3ËUØ²)” şeklinde yazılmış ve yanına soru işareti
konulmuştur.
78
Bu mısra metinde “Baña yapduġuñ yolda ta˘žìm-idi” şeklinde geçmekte olup biz
vezin gereği yukarıdaki şekilde aldık.
79
var-idüm: metinde “varudum (Â3œ3—«ÓË)” şeklinde harekelenmiştir.
80
kimsene: metinde “kimesne (ëÓMÓLÅ½)” şeklinde harekelenmiştir.
76
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98 Ŝofraya ĥalķı üşüren ol idi
81
Eksile (?) ģalvā bişüren ol idi
99 Çün bir etmek bir aşa ālet ola
Anda yüz ķuru maķālet māt ola
100 Etmek-ile aş getür kim yiyeler
Yoĥsa yüz ķuru maķālet diyeler
101 ˘İlm-ile her taģta kim ol bāc olur
Aç-ıcak bir etmege muģtāc olur
102 Etmek-ile Tañrıya irer kişi
Kim ˘amelsiz ˘ilm başarmaz işi
103 Yol eri gerek k’ola ehl-i temìz
Azuġ alacaķ maķāmı i ˘azìz
104 Dünyedür bundan götür azuġuñı
Kim ol azıġ maģv ide yazuġuñı
105 İlerü etmek ŝatılmaz bundan al
Etmegüñe [sen] ķarışdur yaġ u bal
106 İlerü ŝu yoķ durur bundan götür
82
83
Yol-içün ŝuyı vü aşuñı bitür
107 Ķulına raģmet ķılan mevlā olur
84
Āĥiretde mezra˘a dünyā olur
108 Dünye burcından çün aşdı ol hümāy
Āĥirete eyledi köşk ü serāy
109 Aĥi ol azıķları kim eyledi
85
Uçmaġ ehlin ķamusı[nı] šoyladı
110 Şimdi gök altında bir er yoķ durur
Ancılayın ķapusı açuķ durur
81

metinde “ÓöÅ½Ó«” şeklinde yazılmıştır.
aşuñı: metinde “işüñi (võJ3–Å«)” şeklinde harekelenmiştir.
83
metinde “—u3×Å” şeklinde yazılmıştır.
84
mezra˘a: metinde “mezra˘ā (UÓÓ—eÓ¦)” şeklinde yazılmıştır.
85
šoyladı: metinde “šabladı (ÈÅbÓ*¾Ó¹)” şeklinde yazılmıştır.
82
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86

111 Yüz kişi her gice anda ŝofra yir
87
Raģmet o sulšān Aĥi cānına dir
88

112 Terbiyelerile Aĥidür her biri
Aĥisi ki [key] saĥìdür her biri
113 Etmegi çoķ u aşı yaġlu durur
89
90
Ĥiźmetiçün belleri baġlu durur
114 Kimisi pìr ü kimi yigit durur
Aĥisi yolında key åābit durur
115 Aĥiye iķrār baġlamış durur
Aĥi bunlara baġışlamış durur
116 Ķocalar ĥidmetle oturmış durur
Ĥoş yigitler šapuda šurmış durur
117 Elli yıl ben bu aradan gitmedüm
Bir acı söz kimseden işitmedüm
118 Tañrı artursın bularuñ yolını
91
Her birinüñ ĥayra dutsun ķolını
119 Her kim Aĥi yolına varur-ise
92
Ol ķadar ķadrüñi gösterür-ise
93

120 Ol kişiye cümle ulu diyesiz
94
Kim anuñ aķçasın oda yayasız
86

yir: metinde “yer (dÓ²)” şeklinde harekelenmiştir.
dir: metinde “der (—Óœ)” şeklinde harekelenmiştir.
88
Bu mısraın vezni bozuktur. Bu mısra “Terbiyelerüñ Aĥidür her biri” (?) şeklinde
alınırsa vezin düzelmektedir.
89
belleri: metinde “ÈõdÒ**Ó” şeklinde yazılmıştır.
90
baġlu: metinde “baġlı (võ*GÓ)” şeklinde yazılmış olup kafiye gereği “baġlu” olarak
alınmıştır.
91
ķolını: metinde “ķavlini (võMÅ¼uÓ)” şeklinde yazılmış olup, kafiye gereği “ķolını” olarak
alınmıştır.
92
ķadar ķadrüñi: metinde “vÅMÅ½—ÓbÓ” şeklinde yazılmıştır.
93
diyesiz: metinde “diyesin (sÅUÓ²Åœ)” şeklinde yazılan bu kelime, asıl nüshada
“diyesiz” olarak kayıtlıdır.
94
oda yayasız: metinde “evde yiyesin (sÅ ëÓšÅ² ˆÓœËÓ«)” şeklinde yazılmıştır.
87
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121 Aķçasuz kim[esne] ĥalķa cān durur
Ulu kişi ķamusı yeksān durur
122 Aķçamuz virmese el dutayıduķ
Şarķa ġarba ululuķ ŝatayıduķ
95

123 Aķçadur kişiyi ulu eyleyen
Aķçasuz yegdür maķālet söyleyen
124 Terki uruñ āĥiret berki durur
˘Aybın örten kişinüñ terki durur
125 Ululuķ ister-iseñ terk eylegil
Kendüzüñe terküñi berk eylegil
126 Kìse aġzın kendüne berkiyile
Baġlaya aĥi olan terkiyile
96

127 Çün [alup] destine geldüñ māluñı
97
Oynaġıl kim bilesin aģvālüñi
128 Bu ķumāristān ˘amel-dārı benem
Kim cihān sulšānınuñ yārı benem
129 Bu ķumāre zāde sāzı berkidüñ
98
İleyümde māluñuzı terk idüñ
99

130 Ĥānumānı tārumārlıķ eyleñüz
Andan aĥılıķ sözini söyleñüz
131 Yoĥsa etmeksiz ķuru söz söyleyen
100
Kendüzini oldur uçuz eyleyen
132 Altı şaršı var fütüvvet yolınuñ
Üçi açuķ üçi baġludur anuñ
133 İşid imdi işbu sözi ŝıdķ-ıla
Kim bilindi işbu ma˘nā naķl-ile
95

kişiyi: metinde “kişi (vÅAšÅ½)” şeklinde yazılmıştır.
destine: metinde “destāne (ëÓìUÓ×Óœ)” şeklinde yazılmış olup, bu şekilde de alınabilir.
97
oynaġıl: metinde “qÅGÓM²ËÓ«” şeklinde harekelenmiştir.
98
ileyümde: metinde “ileyimde (ˆÓbLÅšÓ*²Å«)” şeklinde harekelenmiştir.
99
tārumārlıķ: metinde “tārumār ilk (?) (p¼Å« —UÓ¦3—UÓÔ)” şeklinde yazılmıştır.
100
uçuz: metinde “uçun (Êu3Ë3«)” şeklinde yazılmıştır.
96
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134 Ķapusı vü alnı vü sofra baġı
Oldur ol açuķ budur sözüñ ŝaġı
135 Ol kim üç[i] baġludur evvel dili
101
Gözi daĥı baġlu durur vü bili
102

103

136 Baġlulardan yig ilersük baġıdur
104
Kim bu altıdan ķamudan yigidür
137 İşbu altı ĥāŝıyet kim var-idi
Aĥi yanında ķamusı yār-idi
138 Aĥi Evran bize çoķ lušf eyledi
105
Buçuķ arşun yir bize baġışladı
106

139 Eytdi bu yiri sen ķılduñ ķabūl
107
Senden artuķ kimsenüñ yiri degül
108

140 Bu nişān yirinde hem ˘ālemde pāk
109
Bir nişān eri oturmaġı gerek
110

111

141 Aŝlan avı dilkiler işi degül
Her p3*Ó• (?) göricek yüzi šaş degül
142 Himmeti çün benümiledür hemān
Gökde andan virmege yarar nişān
143 Mülk ü mālı kim gerek-ise šutar
Baña ol āstānenüñ ŝadrı yiter
101

durur vü bili: metinde “oturur yolı (võ¼u3² —3—u3ÔË3«)” şeklinde yazılmıştır.
yig: metinde “biñ/big (?) (pšÅ)” şeklinde yazılmıştır.
103
ilersük: metinde “eylerseñ (pÓdÓ*²Ó«)” şeklinde yazılmıştır.
104
yigidür: metinde “yegidür (—3bšõJÓ²)” şeklinde harekelenmiştir.
105
yir: metinde “yiri (Èõdšõ²)” şeklinde harekelenmiştir.
106
yiri: metinde “yeri (ÈõdÓ²)” şeklinde harekelenmiştir.
107
yiri: metinde “yeri (ÈõdÓ²)” şeklinde harekelenmiştir.
108
yirinde: metinde “yerinde (ˆÓbìÅdÓ²)” şeklinde harekelenmiştir.
109
eri: metinde “arı (Èõ—¬)” şeklinde yazılmıştır.
110
dilkiler işi: metinde “dakil(e)r (i)şi (?) (võ–« d*Å½«Óœ)” şeklinde yazılmış ve yanına soru
işareti konulmuştur.
111
degül: metinde “vegül (?) (q3½ÓË)” şeklinde yazılmıştır.
102
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112

144 Ol nişān yir ü ol nişān eri
113
Bellü ere vireler bellü yiri
114

145 Çoķ kerem ķıldı [vü] çoķ lušf işledi
115
Ol yiri sulšān baña baġışladı
146 Ol yire lāyıķ cihānda er ķanı
Kim girü alıbile benden anı
147 Her ki šoġdı iy bürāder öliser
Ādemìden bir eyü ad ķalısar
148 Aĥi adı dünyeyi dutmış-idi
Yoķsa adsuz çoķ kişi gitmiş-idi
149 Degme kişi adı bāķì olmaya
Dünyede ol cāvidāne olmaya
150 Aĥi Evran-ile Gülşehrì adı
Cāvidān ķala ki šatludur dadı
116

151 Ol gün-idi ben daĥı bir ay-idüm
117
Ol yigiddi ben daĥı bir bay-idüm
152 Ay gün-ile bile šoġsa yaķsa yig
118
Biribirinüñ yanında yansa yig
153 Uça her bir murġ hem bir murġ-ıla
Uçmaya sì-murġ çün sì-murġ-ıla
154 Biz daĥı gök altı erenleriyüz
Kim gök altı eri yārenleriyüz
155 Dünye ķalsa degmeye [hem] pāyidār
119
Gitmeyeydi Rüstem [ü] İsfendiyār
112

nişān: metinde “fişān (ÊUÓAÅ§)” şeklinde yazılmıştır.
bellü: metinde “u3Ò*¼UÓ” şeklinde yazılmıştır.
114
ķıldı: metinde “ķıldu (Ë3b*Å)” şeklinde yazılmıştır.
115
sulšān: metinde “sulšānı (ÅÊUÓD*3)” şeklinde harekelenmiştir.
116
Bu mısra metinde “ol idi ben daĥı bir er-idüm (Â3œÅ—Ó« dÅ võ•Óœ sÓ ÈõœÅ« ‰Ë3«)” şeklinde
geçmektedir. Biz hem kafiyeden hem de 152. beyitte geçen “gün” ve “ay” kelimelerinden hareketle bu mısraı, “Ol gün-idi ben daĥı bir ay-idüm” şeklinde düşündük.
117
yigiddi: metinde “yigid-idi (Èõb²õbšõJÅ²)” şeklinde yazılmıştır.
118
biribirinüñ: metinde “birbirinüñ (p3M²õdÅ dÅ)” şeklinde harekelenmiştir.
119
Rüstem: metinde “Rüstemi (ÅrÓ×3—)” şeklinde harekelenmiştir.
113

242 ●

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

156 Yā cihān ķalsa kişiye cāvidān
120
Olmayaydı Ģātem [ü] Nūşirrevān
157 Ķāle ba˘żu’l-ķāˇili men ˘āşe māt
121
Ķāle ba˘żu’l-āĥari men māte fāt
158 Uludan bir ķarnı šolası degül
Adile Gülşehri olası degül
122

159 Sen bu ˘ilm [ü] fehm ķaçan ķılasın
Var Felek-nāme oķı kim bilesin
160 Mertebesin aĥinüñ ķılduñ temām
123
124
Viribidüñ yüz dürūd-ile selām
161 İy kerìm ü iy raģìm ü iy ķadìm
İy ģakìm ü iy ˘alìm ü iy ˘ažìm
162 Ĥidmet it ol ere işbu ķızlıġı
Gider ü girü getür ucuzluġı
125

126

163 Ĥalķa eymenlik viribi iy ġafūr
127
Eyle ucuzluķ viribi iy şekūr
164 Çün revānını anuñ yād eyledüñ
Muŝšafānuñ cānını şād eyledüñ
165 Āferìn ol Tañrınuñ iģsānına
Raģmet ol sulšān Aĥinüñ cānına
128

166 Tañrı sizden zevķ-i ģāli ķılmasun
Üstüñüze raģmeti eksilmesün
167 Fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilāt
Āĥiret isteriseñ cānuñı ŝat
120

Ģātem: metinde “Ģātemi (ÅrÓÔUÓ0)” şeklinde harekelenmiştir.
ba˘żu’l-āĥari: metinde “ba˘ża’l-āĥari (ÅdÓ•ô« ÓiFÓ)” şeklinde harekelenmiştir.
122
˘ilm: metinde “˘ilmi (År*Å)” şeklinde harekelenmiştir.
123
viribidüñ: metinde “viriyidüñ („3bš²õd²õË)” şeklinde yazılmıştır.
124
dürūd-ile: metinde “derūd-ile (ëÓ*²õœË3—Óœ)” şeklinde harekelenmiştir.
125
eymenlik: metinde “ìmenlik (pÅ*MÓL²õ«)” şeklinde harekelenmiştir.
126
metinde “vÅ¾²Å—ÅË” şeklinde yazılmıştır.
127
metinde “vÅ¾²Å—ÅË” şeklinde yazılmıştır.
128
Tañrı: metinde “Tañzı (ÈõeJÓÔ)” şeklinde yazılmıştır.
121

