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NUSRET GEDİK

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi
Divanı’nda Yer Alan Devriyyeler
Devriyyes of Oglan Sheikh İbrâhim Efendi in His Divan

ÖZET

Tasavvufî bir tabir olarak devir, varlığın Hakk’tan gelip
yine Hakk’a dönüşünü açıklayan bir nazariyedir. Bu nazariyeye göre mutlak varlıktan ayrılan ilâhî varlık, iniş ve
yükseliş olarak adlandırılan birtakım mertebelerden geçerek
yine aslına rücû eder. Edebiyatta ise ilâhî varlığın bu yolculuğunu konu edinen metinlere devriyye adı verilir. Türk
Edebiyatında müstakil olarak ilk defa Türk Edebiyatında
Manzum Devriyyeler adı ile yaptığımız çalışmamızın bir
parçası olan bu makalede de devriyye nazım türünün
gelişiminde hem kaleme aldığı devriyyelerin sayıca fazla
olması hem de muhteva ve üslup yönünden kendisinden
öncekilerden farklı bir yeri olan Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi’nin Dîvân’ında yer alan devriyyelerinin metinleri
verilmiş ve bu devriyyelerin genel üslup özellikleri üzerinde
durulmaya çalışılmıştır. Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin
kaleme aldığı devriyyeleri şairin edebî şahsiyetini yansıtmasının yanı sıra kendisinden sonra kaleme alınacak devriyyeler manzumelerini de etkilemiştir.
ANAHTAR KELİMELER

Tasavvuf, devr, devriyye, Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi.

ABSTRACT

Devr as a mystical term is a theory which explains the
being coming from Hakk and its return to Hakk. According
to this theory, the divine being separated from the absolute
being returns to the original by passing through a number
of stages called the descent and ascension. In literature, the
works that take up this journey of divine existence are
called devriyyes. This article, which is a part of our work
which we have done for the first time in the Turkish
Literature with the name of the "Poetic Devriyyes in
Turkish Literature" studies the devriyyes of Oglan Sheikh
İbrâhim Efendi who has a different place from other poets
before him in terms of the number and the content of the
devriyyes he wrote. In this article, the texts of the Oglan
Sheikh İbrâhim Efendi's devriyyes are given and their
general stylistic features are emphasized. His devriyyes are
important in a way to not only to present his literary
personality but also their wording and style had influence
on a lot of poets.
KEYWORDS

İslamic mysticism, devr, devriyye, Oglan Sheikh
İbrâhim Efendi.

Giriş
Türklerin İslâm dini ile tanışmalarından sonra daha fazla gelişmeye
ve değişmeye başlayan edebî ürünler özellikle edebî türler konusunda
kendisini göstermiştir. Yeni bir medeniyet dairesi içerisinde gelişimini
sürdüren Türk edebiyatı, tasavvuftan fazlasıyla etkilenmiş, son derece
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geniş kapsamlı ve farklı edebî eserler, Türk edebiyatında ayrı bir kol olarak Tasavvufî Türk edebiyatını doğurmuştur. Özellikle tasavvufun son
derece karmaşık ve girift konularından olan “Devir” bahsi İslâm medeniyet dairesi içerisinde Arap ve Fars edebiyatında etkili olamasa da Türk
edebiyatında ayrı bir tür olarak “devriyye”ler edebî türünü oluşturmuştur. Tasavvuftaki “Devir Nazariyesi”nin edebî türü olan devriyyeler;
İslâmın kelâmî bir konusu olan mebde ve meâdı ilgilendirmesi, aynı
zamanda İslâmî felsefe ile iç içe olmasının yanında insanın yaratılışı ve
dünyadaki anlamına farklı tasavvurlar getirmesi açısından mutasavvıf
şairlerin kalem oynattıkları edebî bir tür olmuştur. Türk edebiyatında XII.
yy.’da Hoca Ahmed Yesevî (Öl. 562/1166)’den başlamak üzere; Mevlânâ
(Öl. 5 Cemaziye’lâhir 672/17 Aralık 1273), Yûnus Emre (Öl. 720/1321),
Âşık Paşa (Öl. 733/1332), Hüsnî (Öl. XVI. yy.?), Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi (Öl. 22 Rebiü’l-âhir 1065/1 Mart 1655), Sunullah Gaybî (Öl.
1087/1676’dan sonra), Niyâzî-i Mısrî (Öl. 20 Recep 1105/ 17 Mart 1694),
Üsküdarlı Hâşim Baba (Öl. 1197/1783), Vuslatî (Öl. 1182/1768), Kabûlî
(Öl. 1244/1829), Rıza Tevfik (Öl. 31 Aralık 1949) ve Neyzen Tevfik (Öl.
27.01.1953) ilh. gibi klasik edebiyat, halk edebiyatı ve yeni edebiyat diye
ayrılıp adlandırılan dönemleriyle Türk edebiyatının her devrinde, devriyye türüne kâmil örnekler vermiş şairler yetişmiştir.1
Çalışmanın konusu devriyye türünün Üsküdarlı Haşim Baba’dan
sonra en fazla örneğini veren Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin devriyyeleridir. Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi, devriyye geleneğinde tespit ettiğimiz kadarıyla diğer şair ve ediplerden ayrı bir yere sahiptir. XVII. yy’a
kadar devriyye türünde verilen eserlerde yoğun bir şekilde görül(e)meyen felsefî muhteva ve kapalı, bol istiare ve metaforun yer aldığı özel bir
üslup Oğlan Şeyh’in eserleri ile birlikte bu türe yeni bir boyut getirmiş,
özellikle şairin Dil-i Dânâ’sı ile birlikte müridi Sunullah Gaybî’nin Keşfü’lGıtâ’sı bu durumun zirvesi olmuştur.2 Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin
açtığı bu yol daha sonra Ka’imî (Öl. 1102/1691), Kasımzâde Seyyid
1

Daha fazla bilgi için bkz: Nusret Gedik, Türk Edebiyatında Manzum Devriyye, Marmara
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dnş:
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, İstanbul 2016.
2
Keşfü’l-Gıtâ için bkz: Bilal Kemikli, "Türk Tasavvuf Edebiyatında Devriyye ve
Sun'ullah-ı Gaybî'nin Devriyyesi", İslâmî Araştırmalar Dergisi, C. 13, S. 12, Ankara
2000, s. 217-226.
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Mehmed (Öl. 1130/1718), Vuslatî (Öl. 1182/1768), Hâşim Baba (Öl.
1197/1783), Kabûlî (Öl. 1244/1829) gibi diğer devriyye şairlerini de
derinden etkilemiştir.
Türk Edebiyatında Manzum Devriyyeler adlı doktora tezimizde Oğlan
Şeyh İbrâhim Efendi’nin devriyyelerini tespit etmiştik. Bu çalışmamızda
ise tespit edilen metinleri burada vermekle birlikte Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi’nin devriyyelerinin üslubu üzerinde durarak tez çalışmasından
farklı bir mahiyette metinler incelenmeye çalışılmıştır.
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Hayatı ve Eserleri
Hayatı
Türk tasavvuf edebiyatında önemli bir yeri olan Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi 1000/1591 yılında Kosova’nın Üsküp Sancağına bağlı olan Eğridere nahiyesinde doğmuştur. Kaynaklar onun Eğridere’de doğduğu
konusunda hemen hemen ittifak halinde olsa da mezkur Eğridere’nin
nerede olduğu konusu ihtilaflıdır.3 Genel kabul edilen görüş Üsküp’te çay
kenarında yer alan bir yerleşim yeri olan Eğridere’nin şeyhin doğum yeri
olduğudur. (Şemseddin Sâmi 1302: II/1014). Halifelerinden Sunullah
Gaybî Sohbetnâme eserinde mürşidinin doğum tarihini onun ağzından
vermiştir:
Ceddim Šabšab Şāh ˘Alì Ģażretleri vilādetimize bu beyt-ile işāret
eylemişler:
Šoġduġı biñ tārìĥidir Ģażret-i İbrāhìmiñ
İntiķāl etdi cihāndan bil o gün ķušb-ı zamān4

İbrâhim Efendi bir tüccarın oğludur. Onun ailesi, eşi ve çocukları
hakkında bundan başka herhangi bir bilgi ise bulunmamaktadır. Ondan
3

4

Mehmet Nâil Tuman ve Mehmet Süreyya İbrâhim Efendi’nin Eğridereli olduğunu
söyler (Mehmet Nâil 2001: II/1235, Süreyyâ 1995: I/100). Hüseyin Vassâf ise onun
Konya Aksaray’daki Eğridere’de veya İstanbul Aksaray’da doğduğunu belirtir
(Vassâf 1999: II/512). Mehmed Nazmî Efendi ise onun doğum yerini “Erger” olarak
kaydeder (Mehmed Nazmî 2005: 603).
Sunullah Gaybî, Sohbetnâme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel.
292, vr. 40b.
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bahseden eserler genellikle bu kısımları atlayarak daha ziyade İbrâhim
Efendi’nin İstanbul’a gelişi ve bundan sonraki hayatı ile ilgili bilgiler vermektedir. Yalnız dedesi Tabtab Şah Ali, kaynakların ve İbrâhim Efendi’nin kendisinin de sıklıkla andığı ve torunu üzerinde büyük etkisi olan
ve hatta kendisine Oğlan Şeyh denilmesinin de müsebbibi olan kişidir.5
Oğlan Şeyh İbrâhim dedesini sıklıkla şiirlerinde dahi anmakta fakat ailesinden başka kimseden bahsetmemektedir.
İbrâhim Efendi kaynaklarda “Oğlan Şeyh, Oğlan Şeyhi, Oğlarlar
Şeyhi, Olanlar Şeyhi ve Olan Şeyh” gibi lakaplarla anılmaktadır. Müstakimzâde Süleyman Sadeddin’e göre (öl. 1202/1788) İbrâhim Efendi, Aksaray’daki dergahında seccâde-nişîn olduğu sebeple daha çok gençlere
yönelik faaliyetlerinden ötürü gençlerin şeyhi anlamında “Oğlan Şeyh”
diye anılmıştır (Gökbulut 2012: 256). Hüseyin Vassâf ise onun “Olanlar
Şeyhi” diye anılmasına sebep olan kişidir. Herhangi bir kaynak veya
bilgiye atıfta bulunmaksınızın bu isimle anılıp tekkesinin de “Olanlar
Tekkesi” adıyla meşhur olduğunu Sefîne’sinde belirtmektedir (Hüseyin
Vassâf: II/512-513). Ayrıca kaynaklarda Aksarayî olarak da anılan İbrâhim Efendi’ye bu nispet onun İstanbul Aksaray’da faaliyet gösterdiği tekkesinden ötürü verilmiştir. Lâkin İbrâhim Efendi’nin müridi Gaybî’ye
anlattıklarını da dikkate alırsak lakabının “Oğlan Şeyh” olduğu hususu
netlik kazanmaktadır. Hatta meşhur Dil-i Dânâ manzumesinde de önce
tarikat silsilesini sayar ardından ise kendinden bahsederek bu durumu
tekrîr eder:
Yine bir daĥı geldükde oķurlar ismüm İbrāhìm
Cihānda yine Oġlan Şeyĥlik ile oluram imlā
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K. 1/144)

Diğer lakaplar ise zamanla çevresindekilerin etkisiyle asıl lakabının
muharrefleri veyahut yakıştırmaları şeklinde zuhur etmiştir.
5

Sunullah Gaybî bu hadiseyi Sohbetnâme’sinde şeyhi İbrâhim Efendi’nin dilinden
anlatmaktadır: “Sinnimiz altı ve[ya] sekizde iken ceddimüz Pìr-i Mektebdār Ģażretleriniñ İlâhiyyâtından ģıfž itdürürdi. Ģattā bir gün ‘Vārımı ol Ģakka virdim
ĥānumānım ķalmadı’ mıŝra˘ını ģıfž iderken, ‘dedeciğim bu dahi Pìriñ ilāhisi midir?’
Ceddüm daĥı “belì oġlancıġum” didükde, ‘˘acabā kendüleriniñ vārı var mı idi ģattā
vire’ deyü söyledigümde, ceddim “bu oġlancık şeyĥdür” diyü oķşar idi. Oğlan Şeyh
tesmiyesine bā˘iś ü bādì budur.” Sunullah Gaybî, Sohbetnâme, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel. 292, vr. 40b.
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Kaynaklarda hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan İbrâhim
Efendi’nin tasavvufî eğitimi ve silsilesi hakkında ise epey malumat bulunmaktadır. Burada Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin şairlik yönü ve
özellikle Dîvân’ında yer alan devriyyeleri bahis konusu olduğu ve dahi
Oğlan Şeyh hakkında yapılan çalışmalarda bu bahisler gerektiği şekliyle
ortaya konduğu için tasavvufî eğitim ve silsilesine temas edilmemiştir.6
Yalnız şunu belirtmekte yarar vardır ki İbrâhim Efendi medrese tahsili
görmese de başta bir Melâmî Şeyhi olan dedesi Tabtab Şah Ali olmak
üzere, Halvetî Şeyhi Hakikizâde Osman Efendi (öl.1038/1628) ve ardından asıl mürşidi Hüseyin Lâmekânî (öl.1035/1625) gibi önemli zâtlardan
tedrisatını tamamlamıştır. Kaynaklarda İbrâhim Efendi’nin silsile-i
manevî ve silsile-i surî şeklinde iki silsilesi olduğu ayrıca belirtilerek
tasavvufî terbiye ve eğitimini hem Halvetiyye hem de Melamiyye yoluyla
aldığı sıklıkla vurgulanır. Onun silsile-i maneviyyesi Hacı Bayram Velî’ye
(öl. 833/1430), silsile-i surisî ise Yiğitbaşı Ahmet Marmaravî’ye (öl.
910/1504) kadar uzanmaktadır.
Kaynakların belirttiğine göre kırk yıldan fazla Aksaray’daki tekkesinde irşad faaliyetlerinde bulunan Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi hakkında
en muteber bilgileri veren müridi Gaybî’nin Sohbetnâme’sinde de belirtildiği üzere: “Bin altmış beş senesinin mâh-ı rebîü’l-âhirinin yirmi ikinci çehârşamba güni vakt-i sabâhda âfitâb-ı hakîkatleri burc-ı cisimlerinden gurûb eyledi”
22 Rebîü’l-âhir Çarşamba 1065/1 Mart 1655 tarihinde vefat etmiştir.
Tal’atî Hüseyin (öl. 1075/1665) “Cennet olsun makâmın İbrâhîm”
mısraını şeyhin vefâtına tarih düşmüştür (Vassâf 1999: II/515). İbrâhim
Efendi kendi tekkesinin haziresine defnedilmiştir. Fakat tekke günümüze
ulaşmamıştır. Zirâ mezkur mekân Millet Caddesi açılırken yıkıldığı için
naaşı yine bugün Aksaray’da bulunan Murat Paşa Camii’ne taşınmıştır.

6

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin tasavvufî eğitimi ve silsilesi hakkında bilgi için şu
kaynaklara bakılabilir: Süleyman Gökbulut, “Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi ve Bazı
Tasavvufî Görüşleri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/2, C. 11, S. 22,
ss. 253-280; Oğlan Şeyh İbrâhim, Müfîd ü Muhtasar, Haz: Bilal Kemikli, Kitabevi Yay.,
İstanbul 2003; Rahmi Yananlı, Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Külliyatı,
Kitabevi Yay., İstanbul 2008; Ahmet Ögke, “Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’ye Göre
Sohbet Âdâbı”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, C. 17, S. 1, 2004, ss. 84-90; Bilal Kemikli,
“Bayramî-Melamî Şâir: Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi”, Türk Kültürü İncelemeleri
Dergisi, S. 7, İstanbul 2002, s. 239-266.
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Eserleri
Fikirleriyle Türk tasavvuf tarihinde önemli bir yeri olan Oğlan Şeyh
İbrâhim Efendi fikrî ürünlerini verirken edebiyattan yararlanmış ve eserlerini edebî vecheye büründürmüş bir şahsiyettir. Eserlerinin sayısı ve
isimleri konusunda ise henüz tam bir ittifak söz konusu değildir. Bunun
sebebi ise şeyhin bazı eserlerinin, söz konusu eserin içinde bulunduğu asıl
külliyatın önüne geçmesindendir. Söz gelimi onun Türk devriyye edebiyatının en önemli manzumelerinden sayılabilecek eseri Dil-i Dânâ aslında
Dîvân’ın içinde bir kaside olmasına karşın kaynaklarda tek bir eser olarak
telakki edilmiş ve kütüphanelerde de Dîvân’dan ayrı olarak müstakil eser
şeklinde nüshaları oluşturulmuştur.
Hüseyin Vassâf, Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin eserleri arasında Dili Dânâ, ve Dîvân’ı zikreder (Vassâf 1999: II/513). Bursalı Mehmed Tâhir
(öl. 1925), onun eserleri için, Dil-i Dânâ Kasidesi, Divançe ve Müfid ü Muhtasar isimlerini verir (Mehmed Tâhir 2000: I/26). Mehmed Süreyyâ sadece
İlâhiyyât’ı olduğunu söyler ( Süreyyâ 1995: I/100). Abdülbâki Gölpınarlı
(öl. 1982) Oğlan Şeyh’in eserlerini Dîvân, Dil-i Dânâ Kasidesi, Tasavvufnâme/Vahdetnâme olarak tespit edip ve buna Müfid ü Muhtasar’ı ekler
(Gölpınarlı 1931: 113).
Kaside-i Mimiyye, Dil-i Dânâ gibi isimlerle kaydedilen eserlerin
Dîvân’ın bir parçası olmasına rağmen kütüphane kayıtlarında ayrı birer
eser telakki edildiğini de göz önüne alırsak şeyhin eserlerini şöylece
zikredebiliriz:
1. Dîvân7
2. Müfîd ü Muhtasar8
3. Kaside-i Dil-i Dânâ
7

Dîvân ile ilgili yapılmış şunlardır: Nuri Yılmaz, Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi Külliyatı,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Dnş: Turgut Karabey, Erzurum 1998; H. Rahmi Yananlı, Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan
Şeyh İbrâhim Efendi Külliyatı, Kitabevi Yay., İstanbul 2008.
8
Bu eser Bilâl Kemikli tarafından neşredilmiştir. Bkz: Bilal Kemikli, Müfîd ü Muhtasar,
Kitabevi Yay., İstanbul 2003.
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4. Kaside-i Mimiyye9
5. Usûl-i Muhakkikîn (Tasavvufnâme/Vahdetnâme)
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Devriyyeleri
Türk edebiyatının en karmaşık ve izahı zor olan türlerinden devriyyeler; İslâm felsefesi ve tasavvuftaki “sudûr ve tecellî” nazariyesine göre Hakk’ın
zâtından tecellî eden varlığın ilk olarak akıllar âlemine nüzûl edip ardından
cisimler âleminde bir tertip dahilinde önce toprak ve madene, ardından bitkilere;
bitkilerden hayvanata; hayvanattan insana ve bu makamdan da insan-ı kâmil
mertebesine ulaşarak tekrar ilk sudûr ettiği asla yani Hakk’a vasıl olmasına devir;
buna dair yazılan edebî metinlere de devriyye denir. Yani kısacası devriyye;
yaratılışın başlangıcı ve sonu, varlığın nereden gelip nereye gittiği ile bu ikisi
arasındaki seyri anlatan tasavvufî metinlerdir (Gedik 2016: 103).10
Tespitlerimize Türk Edebiyatında Hoca Ahmed Yesevî (XII. yy.)’den
Neyzen Tevfik (XX. yy.)’e kadar birçok şair devriyye türünde eser
vermiştir. Hatta âşıkların dilinde halk şairleri tarafından hâlâ devriyye
söylenilmektedir. Devriyye türünün tarihî gelişiminde özellikle Yûnus
Emre,11 Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi, Niyâzi-i Mısrî,12 Üsküdarlı Hâşim
9

Bu kaside Fevziye Abdullah Tansel tarafından yayımlanmıştır. Bkz: F. Abdullah
Tansel, “Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi ve Devriyesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, Ankara 1969, S. 17, ss. 187-199.
10
Devriyyeler üzerinde yapılan çalışmalarda bugüne kadar eksikliği belirtilen “Türk
edebiyatındaki devriyyelerin derli toplu hâlde çalışılması” tarafımızdan 2016 yılında nihayete erdirilen bir tez ile sonuca ulaşmıştır. Söz konusu çalışma devriyye türünün tahlilî bir incelemesi ile bu türe ait metinlerin bir araya getirilmesi ile oluştuğu
için bu makalede devriyye türünün tanımı meselesi ve türün tarihî seyri ayrıca verilmemiştir. Devriyye türünün tanımı üzerine yapılmış tartışmalar için bkz: Nusret
Gedik, Türk Edebiyatında Manzum Devriyye, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dnş.: Prof. Dr. Nihat Öztoprak,
İstanbul 2016.
11
Yûnus Emre’nin devriyyeleri için bkz: Abdullah Uçman, “Tasavvufta Devir Anlayışı
ve Yûnus Emre’nin Devriyyeleri”, Doğumunun 770. Yıldönümünde Uluslararası Yûnus
Emre Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 26-27 Kasım 2010, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültürel Ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yay., İstanbul 2010, s. 16-24.
12
Niyâzi-i Mısrî’nin devir anlayışı ve devriyyeleri için bkz: Mustafa Tatcı, “Niyâzî-i
Mısrî’nin Devriyyeleri ve Devir Anlayışı”, Edebiyattan İçeri, Akçağ Yay., Ankara
1997, ss. 234-271.
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Baba,13 Salacıoğlu Mustafa Celvetî14 önemli şahsiyetler birer kilometre taşı
olmuş, bu şairlere ait metinler gerek nazîre geleneği bağlamında farklı şairler tarafından tanzîr edilmiş gerekse de metinlerden etkilenme vasıtasıyla diğer devriyye şairlerini derinden etkilemiştir. Söz konusu şairlerin
devir anlayışları ve devriyyeleri çeşitli çalışmalarda araştırıcılar tarafından incelenmiş fakat Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin devriyyeleri üzerinde -yukarıda bilgisini verdiğimiz F. Abdullah Tansel’in çalışması hariçüzerinde durulmamıştır. Oğlan Şeyh’in eserleri daha çok onun fikirleri
etrafında farklı çalışmalarda incelenmiştir. Halbuki Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi, Dîvân’ında devriyye türünün en kâmil örnekleri vermekle kalmamış, kendisinden sonra, onun eserleriyle oluşacak olan devriyye üslubu
ve metinler üzerindeki felsefî dil, bol metafor ve istiareli edebî söyleyiş
şairlere miras bırakmıştır.
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin şiirlerini topladığı Dîvân’ında 6’sı
kaside ve 2’si gazel nazım şekliyle kaleme alınmış toplam 8 devriyye
tespit edilmiştir. Bu sayı Oğlan Şeyh’in müstakil, kâmil mahiyetteki
şiirlerinin toplamıdır. Yoksa Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Dîvân’ı tamamen tasavvufî muhtevaya sahip olan bir eser olduğu için ister beyit
düzeyinde olsun veya birkaç beyit etrafında olsun devir nazariyesi
sıklıkla anılmaktadır. Biz sadece müstakil metinleri yani baştan sona
devriyye türüne müntesip bulunan metinleri buraya aldığımızı belirtmek
istiyoruz. Aşağıda metinleri verilen devriyyeler için kasîde nazım şekli ile
yazılanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı 1089 numarada kayıtlı olan İbrâhim Efendi külliyatı içerisinde bulunan Dîvân
nüshası ile aynı kütüphanenin 860 numaralı Dîvân nüshası edisyon kritikli olarak hazırlanmıştır. Gazel nazım şekliyle kaleme alınan ilk
devriyye ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yz. 1217
numaralı Dîvân nüshası ile edisyon kritiğe tabi turulmuştur. Aşağıda
gazel nazım şekliyle kaleme alınan ikinci devriyye ise ulaşabildiğimiz
nüshalardan sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

13

Üsküdarlı Hâşim Baba’nın devriyyeleri için bkz: Abdullah Uçman, "Hâşim Baba ve
Devriyyeleri", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 5, İstanbul 2001, ss. 137-156.
14
Salacıoğlu Mustafa Celvetî’nin devriyyeleri için bkz: Giritli Salacıoğlu Mustafa
Celvetî, Dîvan, Haz: Cemâl Kurnaz, Mustafa Tatçı, Yaşar Aydemir, Akçağ Yay.,
Ankara 2000, s. 28-31.
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1089 numaralı yazmada bulunduğu için mezkûr manzumenin karşılaştırmalı metnini oluşturamadık. Bilindiği üzere tasavvufî muhtevalı şairlerin
divan nüshaları klâsik şairlerinkine göre daha fazla nüshaya sahip
olmakla birlikte genellikle şairin bilinen meşhur şiirleri yer almakta, tam
metin nüshaları ise daha az rastlanır hâlde olmaktadır. Farklı şiirlerin
farklı nüshalarla edisyon kritik yapılmasının temel sebebi bu oldu.
Devriyyelerde Üslup ve Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi'nin Devriyye
Üslubu
İlk olarak ortaya çıktığında edebî bir çerçevesi olmayan devir
nazariyesi, Türklerin etkileşim içerisinde bulunduğu Arap edebiyatında
tespit edilebildiği kadarıyla hemen hiç gözlemlenmezken, Fars edebiyatında türleşme sürecine girememiş, lâkin Türk edebiyatında kâmil bir
edebî tür olarak devriyyeleri oluşturmuştur. Tür olarak edebiyat sahasında varlık bulabildiğine göre, edebî bir veche kazanmış, şairler elinde
dilin öğeleri ve anlatım gücü ile yoğrulmuş, yüzyıllar boyunca şairlerin
kabiliyetleri cihetinde gelişme göstermiş demektir. O zaman devriyyelerin özellikle dil ve üslup özellikleri nazım şekli, kafiye ve redif gibi
şekilsel öğelerden daha önemlidir. Zirâ devriyyeler gibi tasavvufî türlerin
en önemli yönü edebiyatın diğer türlerinde de olduğu gibi ne söylendiği
ile beraber nasıl söylendiğidir (Gedik 2016: 164).
Türk edebiyatında tespit edilen devriyyeler dikkate alındığında
üslup ile ilgili pek çok ayrıntı karşımıza çıkar. İlk devriyye örneğini veren
Ahmed Yesevî’den son klâsik devriyye kabul edebileceğimiz Yusuf Fâhir
Ataer Baba’nın devriyyesine kadar geçen süre aşağı yukarı sekiz asırdır.
800 yıl boyunca ister edebî olsun ister olmasın herhangi bir meselede
değişme veya gelişme olmamasını düşünmek imkansızdır. Bu süre
boyunca edebî sahada meydana gelen değişikliklere bir de şairlerin kendi
anlam dünyaları katılınca, her devriyyenin aslında birbirinden farklı bir
üslubu olduğu rahatlıkla ortaya çıkar. Ancak hemen belirtmek gerekir ki
yine de devriyyeler incelendiğinde her ne kadar üslup farkları olsa da
bazı temel öğelerin ortak olduğu görülecektir. Nazariye zaten bellidir.
Fikrî farklılıklar şairler arasında çok ufak noktalarda karşımıza çıkar. Temel mesele zaman içerisinde Türk dilinin kullanımı ve bu metinlerin
üsluplarının ana öğeleri olmalıdır(Gedik 2016: 164).
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Özellikle Türk edebiyatında metafizik altyapının yani tasavvufun
Tanzimat ile birlikte daha dünyevî bir hâl aldığı edebiyat tarihçileri
arasında ortak bir kanaattir. Fakat bu söylem bir ölçüde doğru olsa bile
tasavvufî temelli şiirler için pek geçerli değildir. Zirâ tasavvufî edebiyat
toplumsal gelişmelerden ve şartlardan ancak dolaylı olarak etkilenir.
Türk şiirini de kendi toplumundan ayrı düşünemeyiz fakat şiiri sırf
toplumsal hareketler bağlamında düşünen yatay eksenli toplumcu
modeller, dikey eksenli sûfî şiirini anlamada yetersiz kalabilir (Kılıç 2009:
41). Peki bu bahsedilen gelişme ve değişmeler tasavvufî bir tür olan
devriyyeler söz konusu olduğunda nasıldır? Bir bütün olarak metinler bu
gözle incelendiğinde toplumsal değişme ve gelişmelerin devriyyelere
etkisinin minimum düzeyde olduğu görülmektedir. Devriyyeler toplumsal veya sosyo-kültürel hayatın diğer unsurlarından pek etkilenmemiştir.
Manzumelerdeki değişme ve gelişme bunlardan ziyâde, görüldüğü
kadarıyla kendi aralarında farklı üsluplara ayrılmasında, bu ayrımın
gelişen dilin ve edebiyatın etkisinde olmasından kaynaklanmaktadır. Söz
gelimi XIII. yy. Yûnus Emre'nin Dîvân'ında yer alan bir devriyyesi ile
XVII. yy. Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Dil-i Dânâ’sı arasında çok fazla
fark vardır. Bu fark; edebiyat tarihlerinde yer alan toplumsal değişme,
refah düzeyinin artmasına bağlı olarak edebî hayatın zenginleşmesi
veyahut Sebk-i Hindî örneğinde olduğu gibi bir akımın Türk edebiyatını
etkilemesi sonucu gibi vb. etkilerden kaynaklanmamaktadır.15 Devriyyeleri besleyen düşüncede yani devir nazariyesinde de zaman içerisinde
bir değişme veya gelişme olmamıştır. O zaman farklılık nereden gelmektedir? İşte bu soru tam da edebiyatı ilgilendirecek mahiyettedir. Sorunun
cevabı şairlerin edebî temayülleri ile günün dil yapılarında aranmalıdır.
İlk örneğini Ahmed Yesevî’nin verdiği devriyyeler için, erken dönemde edebî dilin henüz konuşma dilinden ayrılmadığı görülmektedir.
Felsefî ve batınî fikirler gündelik hayatın dili ile anlatılmaktadır. Orta Çağ
Türk Şiiri üzerine çalışmaları bulunan Elizbar Jevalidze’nin şu tespitleri
devriyyeler özelinde de çok yerindedir:

15

Özellikle XVII. yüzyıl ve sonrasında zaman zaman gerçekleşen devlet/tarikat çekişmelerini bunun dışında tutmak gerekmektedir. Özellikle XVII. yüzyılda başlayacak
olan devlet/tarikat çekişmeleri, devletin baskı altına aldığı tarikat müntesiplerinin
edebî dilini de kapalı bir hâle getirmiştir.
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“Türk edebiyatının erken döneminde (yani 13. yüzyıldan 15. yüzyıl
başlarına kadar tasavvufî dönem), edebî dil konuşma dilinden henüz
ayrılmamış, sözcük unsurları henüz (belli anlamlarla) kısıtlanmamış
ve bâtınî doktrinin gizemleri hâlâ günlük hayatın detayları aracılığıyla
aktarılmakta, genellemeler somut terimlerle ifade edilmektedir. Bütün
bunlar doktrinin fikirlerini geniş bir dinleyici kitlesine yaymayı amaç
edinen tasavvufî şiirin doğasına uygun olarak son derece doğal bir
şekilde konuşlanmış, edebî ve estetik kaygılar tamamen arka planda
kalmıştır. Böyle yaratıcı bir ortam bireysel bakış ve ifade ediş için
oldukça özgür bir ortam sağlamıştır. (Jevalidze 1999: 181).”

Yazarın belirttiği gibi ilk dönem tasavvufî metinleri konuşma diline
yakındır. Benzetmeler somut terimlerle ifade edilmekte, tasavvufî açmazlar felsefî düşüncelere girmeden açıklanmaya çalışılmaktadır. Meselâ
Yûnus’un devriyyelerinden alınan aşağıdaki beyitlerde bu durum görülmektedir:
Diller damaķlar şeşüren ˘ışķ ķazanını šaşuran
Ģamzayı Ķāfdan aşuran ol aġulu yılan benem
Yaġmur olup yire yaġan bulud olup göge aġan
Gözsüzlerün gözündeki boz pusaruķ šuman benem (Yūnus Emre
G. 5/12-13)
…
Şükür bu deme geldük dostları bunda bulduķ
Tuz ekmek bile yidük ˘ışķ demin oynar iken
Ne oġul vardı ne ķız vāģid idük anda biz
Ķoñşıyıduķ cümlemüz nūr šaġın yaylar iken
Ne gök var idi ne yir ne zeber vardı ne zìr
Yūnus dostdan ĥaber vir ˘ışķ-ıla göyner iken (Yūnus Emre G. 9/79)16

16

İbrâhim Efendi Dîvânı haricinde verilen devriyye metinlerinin örnekleri yukarıda
künyesi verilen tez çalışmasından iktibas edilmiştir. Şair isimlerinden sonra verilen
kısaltmalar o şiirin nazım şeklini, ilk rakam tez metnindeki belirtilen şaire ait olan
devriyye örneğini sonrasında verilen rakam ise beyit numarasını ifade etmektedir.
Bkz: Nusret Gedik, a.g.t., s. 166.
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İlk devriyye metninde görülmeye başlayan ve son devriyye metnine
kadar da farklı metinlerde görülen bir üslup, şairin “ben” diliyle, yani I.
tekil şahıs üslubuyla şiirin içinde yer almasıdır. Şair, bütün macerayı insanlık ve eşyaya nispeten kendi özelinde anlatmayı seçmiş, devir safhalarını görüp geçirmiş; mertebelerde bulunmuş, hâlden hâle girmiş, kısacası devretmiştir. Yukarıdaki mısralarda da görülen bu üslûp devriyyelerin genel özellikleri arasında sayılabilir. Şairler, okuyucunun anlatılanlara inanmamasına bile Yûnus gibi:
Yalan degüldür sözüm baķ yüzüme aç gözün
Dah'örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm (Yūnus Emre G. 4/8)17

diyecek veya Mehmed Emin Sırrî gibi düşmandan sakınmasa daha neler
söylecektir:
Ma˘den olup nice biñ ķāle girdim
˘Adūdan ķorķmasam size hep dirdüm
Bunları göz ile seyr idüp gördüm
Gāh ģayvāndan gāh insāndan geldim (Sırrì Nef. 1/4)18
Erken dönem metinlerinde Yûnus Emre özelinde dilin son derece
sade olduğu, girift meselelerin bile bu sadelikle anlatıldığı görülmektedir.
Yûnus Emre başta olmak üzere Âşık Paşa, Said Emre, Eşrefoğlu Rûmî vb.
şairlerde edebî bir dil oluşsa da sonraki yüzyıllarda görüleceği üzere
felsefî bir dil ve üslûp hâlâ yoktur. Genel olarak ise devriyyelerin üslubu
temel noktada ikiye ayrılır:
1. Yûnus Emre’nin devriyyeleri gibi nazariyeyi mertebe mertebe
açıklamaya girişmeyen, ondan haber veren, geçirilen macerayı veya devri
kısaca ve metaforlarla anlatan metinler;
2. Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Dil-i Dânâ veyahut Kasîde-i Mimiyye’sindeki gibi devir safhalarını ve nazariyenin temel unsurlarını
açıklayan, okuyucuya safha safha sunan metinler.
Bu ayrım bütün devriyyelere şâmildir ve bu iki tarz devriyye üslubu
metni belirleyen ana argümandır. Yüzyıllarca bu konuda kalem oynatan
şairler, temayüllerine göre farklı eserler kaleme alsalar da ilkini Ahmed
17
18

Nusret Gedik, a.g.t., s. 167.
Nusret Gedik, a.g.t., s. 167.
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Yesevî ve Yûnus’un oluşturduğu tarzı, ikincisini de özellikle –daha önce
kısmen de olsa buna benzer metinler varsa da- Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin oluşturduğu tarzdan birini tercih ederek yapmışlardır. Kısaca
denilebilir ki bütün devriyyeler bu iki ana yöntem üzere bina edilmiştir.
Aşağıda sırasıyla XIV, XV, XVI, XVII, ve XVIII. yüzyıllardan alınan
örnekler manzumelerdeki bu üsluba misâl olarak verilebilir. Bu metinler
I. tekil şahıs ağzından söylendiği gibi, iktibas edilen manzumelerin tümü
de nazariyeyi mertebe mertebe anlatmaktan çok, onun genel hatlarını
veren, varlığın serencamını şair ağzından anlatan metinlerdir.
Adımum atdum yidi dört oñ sekiz biñden öte
Šoķuzı yolda ķoyup şāh emrine fermān olam (Yūnus Emre G.7/3)
Nebātdan geçüben geldüm ŝıfāta
Bugün bu ˘āleme āvāze oldum (Ģamza Baba G. 2/7)
Görüñ ben nerden gelüp gitmişem
Cemādāttan nebātāta yetmişem
Yeryüzünde yeşil yeşil bitmişem
Sefíl düşüp bašn-ı ĥayvāna geldüm (Ģüsnì Des. 1/45)
Gezerdüm üç yüz altmış menzili gün gibi şeb-tā-rūz
Bu eflāk-i zümürrüd-fām bünyād olmadın evvel (˘Arşì G. 1/2)
Onca zamān gezdüm nice ˘avālim
Seyr idüp ŝūret-i insāna geldüm (Şeyĥì Muŝšafā G. 1/5)19

Verilen örnekleri çoğaltmak her zaman mümkündür. Kullanılan bu
üslup şairlerin hemen her asırda kullandığı bir
özellik olarak
devriyyelerde karşımıza çıkmaktadır.
İlk örneğin -basit şekilde olsa da- görüldüğü Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinde olmak üzere, daha sonra bu türün en önemli eserlerinden Oğlan Şeyh İbrâhim’in Dil-i Dânâ’sı, Sunullah Gaybî’nin Keşfü’l-Gıtâ’sı,
Vuslatî’nin Devriyye-i Arşiyye’si Üsküdarlı Hâşim’in Devriyye-i Ferşiyye’si,
Kabûlî, Ka’îmî vb. şairin pek çok manzumesi ise nazariyeyi açıklayan,
mertebe mertebe edebî bir tarz ve üslup ile devir safhalarını anlatır bir

19

Nusret Gedik, a.g.t., s. 167-168.
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yapıdadır. Bu tür devriyyeler bir önceki üslubu kullanan şairlere göre
daha girift meselelere dalan, felsefî bir dil kullanan; sembol, metafor ve
istiârelerin oldukça fazla olduğu; kısaca daha edebî metinlerdir denilebilir. Zirâ bu tür metinlerin şairlerine baktığımızda da karşımıza çoklukla
diğerlerinden daha coşkun, tasavvufun çetrefilli meselelerine daha
meraklı, şiirlerinde tasavvuf etkisi olan şahıslardan ziyâde sûfî-şair tarafı
öne çıkan kimseler olduğu görülür.
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Dîvân’ında yer alan devriyye metinlerinde görüleceği üzere ayrıntılı bir devir üslubu kullanan bu metinler,
türün en yetkin örnekleri arasında yer alırken, felsefî dil yapısı ile birlikte
istiâre ve metaforlardan müteşekkil bir yapı arz ederler. Bir önceki devriyye üslubunun tam tersi olarak geçirilen safhalardan anlatılmak istenen
her şey şairin kendi edebî temayülü ve mensubu bulunduğu tarikat inancı
çerçevesinde okuyucuya aktarıldığı görülür. Eğer bu metinler belirtilen
üslup dairesi içerisinde kaleme alınmasaydı devir nazariyesini devriyyelerde izlemek ancak sembol ve remizler eşliğinde mümkün olabilecekti.
Hâl böyle olunca bu metinlerin fikrî değeri, Türk dilini felsefî bir dil hâline
getirmeleri, istiâre, metafor ve edebî sanatları kullanma bahsindeki kıymeti tür için son derece önemlidir.20
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin devriyyelerini Türk edebiyatında
kendinden önceki nümunelerinden ayıran unsur işte tam bu noktada
karşımıza çıkmaktadır. Şair tür özelinde edebî dile yeni bir üslup getirmiştir. Oğlan Şeyh, edebî dilini oluştururken felsefî bir üslup ve metaforik
bir anlatımı yeğlemiştir. Klâsik şairlerin yararlandığı hemen bütün edebî
sanatlar onun devriyyelerinde görülürken daha önceki devriyye metinlerinin dilinde açıkça görülmeyen fakat aslında bu metinlerin temelini

20

Şunu belirtmek gerekir ki manzum devriyyelerin özellikle mezkur üslubu kullanan
örnekleri yanlış anlamalara da sebep olabilmiş, bu metinlerin tenasüh ve hulûlvâri
sözleri manzume sahipleri hakkında farklı zanların ileri sürülmesine yol açmıştır.
Meselâ Sunullah Gaybî devriyyelerindeki bu açık üslubu yüzünden tenasüh ve
hulûle inanmakla suçlanmış ve bu suçlamalara karşı Risâle-i Redd-i Hulûl ve’l İttihâd
adlı risâlesini kaleme almak zorunda kalmıştır. Bu risale içib bkz: Bilal Kemikli,
“Tasavvuf Edebiyatında Hulûl ve İttihâda Dair Bir Risâle: Risâle-i Redd-i Hulûl ve’lİttihâd”, Tasavvuf İlim ve Akademik Araştırma Dergisi, C. 2, S. 5, 2001, s. 111-116.
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oluşturan; Farâbî’nin temelini atıp İbn Sinâ’nın daha sistematik hâle getirdiği Sudûr Nazariyesi, İbn Arabî başta olmak üzere diğer sûfîlerin vahdet-i vücûd düşüncesi ve Câhız başta olmak üzere müslüman bilim
adamlarının ortaya attığı Tekâmül Nazariyesi gibi teoriler ve bunların
ıstılah kadrosu şeyhin metinlerinde kendisini tüm sarahatiyle gösterir.
Devriyyelerinde kendi felsefî üslubunu kullanan Oğlan Şeyh de devriyyelerini Hak ağzından yazmak zorunda kalmıştır. Zirâ kendinden önceki
tarikatın şeyhleri söyledikleri yüzünden ya takibata uğramış ya da
katledilmişlerdi.21 Buna örnek olabilecek en önemli delil Oğlan Şeyh’in de
bağlı bulunduğu Melamiliğin en önemli şahsiyetlerinden olan Sütçü Beşir
Ağa’nın müridlerine gönderdiği bir mektuptur. Bir sureti La’lî-zâde
Abdülbâkî’nin Sergüzeşt eserinde kayıtlı olan mektubunda Sütçü Beşir
Ağa şunları söylemektedir:
“… Ef’âl ve akvâlde şer’-i şerîf üzere hareket eylemenizi isterim.
Zinhâr hezâr zinhâr hilâf-ı şer’-i şerîf kendi za’miniz ile söz
söylemiyesiz. Şerîat, şerîat yine şerîat. Fiilde ve kavilde zâhirinizi
şerîat ile ârâste ve bâtınınızı nûr-ı muhabbetullah ile pîrâste
eyleyip ruhânî ve nûrânî olmak gereksiz. Bir birinize mülâkî
olduğunuzda tenezzül ve mahabbetinizden sonra ahkâm-i şerîat
ve âdâb-ı tarîkat muktezâsınca mânâya delâlet eder kelimât
tekellüm eyleyüp mâlâyâni söz söylemeyesiz. Yüz bin söz bir
pula değmez. Kelâm manâ yolu bilinmek ve bulunmak içindir.
Câna necât manâ iledir. Yolunuzu cândan izleyip manâya vusûl
için Cenâb-ı Rabbü’l-âlemin’e teveccüh-i tâm ile mütecevvih
olup bî-hâsıl kelimâttan ferâgat eyleyesiz. Marifet sanıp sattığınız kelimâttan zarar terettüb eylediğin bilmez misiz? Haramdan perhiz eyleyip devre müte’allik kelimâtı min ba’d lisânınıza getirmeyesiz…” (Tek 2007: 144).

Beşîr Ağa’nın bu telkinleri sonucu olsa gerek Oğlan Şeyh İbrâhim
Efendi’nin müritlerini “vahdete müteallik söz söylemek lâzım geldikte
21

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar
ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yay. 3. Baskı, İstanbul 1998, s. 268328.
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‘alâ tarîki’n-nakl söylemek” hususunda uyardığını da görüyoruz.22 Bütün
bunlar bir arada düşünülünce başta Oğlan Şeyh İbrâhim olmak üzere diğer şairlerin Hak ağzından şiir üslubunu benimsemeleri oluşabilecek kötü
zann ve iftiralara karşı bir kalkan olarak değerlendirilmelidir:
Ģaķ der ki kenz-i maĥfiyem ˘ālemde pinhān olmışam
Źātum münezzehdür velì ismümle insān olmışam
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K. 6/1)

Şair, yukarıdaki üslup özelliği bulunan şiirinde Hak ile kendini
özdeşleştirir. Vahdet-i vücûd felsefesindeki fenâfillah makamının şiir
dilindeki aksi devriyyelerde bu üslup tarzı ile kendini gösterir. Ayrıca bu
durum tasavvufî yaratılıştaki ilk mertebe ve devir nazariyesi mucibince
hem ilk hem son mertebe olan “Ehadiyyet” mertebesinin şiirdeki tezahürüdür.
Oğlan Şeyh’in devriyyelerindeki felsefî üslup bahsini biraz açarsak
onun aşağıdaki beyitlerde insan bedeninin bozulması ile tekrar toprağa
karıştığını, aslına devrettiğini belirtirken; verdiği su testisi örneği
önemlidir. Gerçekten denizden su testisine doldurulan su aslında sadece
“su” değil “ummân”dır. Ummândan bir katre alınmakla kendisinden bir
şey eksilmez. Yine o katrenin kendisine dönmesi de ummâna bir şey
katmaz. Ummân-katre ilişkisi devriyyelerin omurga istiârelerinden birisi
olarak Oğlan Şeyh’in beyitlerinde karşımıza çıkmıştır. Şair burada aslında
Hak’dan zuhur eden, ayrılan varlığın O’ndan bir şey eksiltmediği gibi
Hakk’a geri dönmesinin ona bir şey katmayacağından dem vurmaktadır.
Yalnız bunu yaparken kullandığı dil felsefî bir yapı arz eder.
Bozulduķda beden ŝūret ķarışur cevher-i ĥāke
İrişür daĥı šab˘-ı ĥāke išminān ider bir bir
Bu minvāl üzre varup gelmesi tekrār olur anuñ
Ki her varmaķda gelmekde yolın çendān ider bir bir
Vü her bār kim merātible ˘ilimden ˘ayna yüz šutsa
Olur ŝoñra geliş evvel geliş cem˘ān ider bir bir

22

Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), 3.
Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1998, s. 267.
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Eger bir kūzeyi biñ kez deñizden kimse šoldursa
Yine deryāya dökse ķašresin ˘ummān ider bir bir
Yine ol kūzeyi bir nevbet-i āĥirde šoldursa
O ŝoñra nevbeti evvel olur cünbān ider bir bir
Ma-ģaŝal cism-i insān rūģ-ı insān bāšın u žāhir
Me˘ād ü mebdeˇ-i ĥāk-ı šabi˘at şān ider bir bir
Lešāfetle šabāyi˘ ˘ālemine yol bulan cānlar
Keśāfetden lešāfet mülkine perrān ider bir bir
Bu sözden añlanan bu šāˇife ģaķķe’l-yaķín Ģaķķı
Bilüp bildürdiler ˘ārif olan imān ider bir bir
Bunı bil gāhi eczā kendi külline rücū˘ eyler
Vü gāhí küll girü eczāsını zíşān ider bir bir
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K. 4/38-46)

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi devriyyelerinde ileride mürîdi Sunullah
Gaybî'nin ünlü devriyyesi Keşfü'l-Gıtâ'da sıkça kullandığı ağaç-meyve istiaresini23 de ilk kullanan kişidir:
Şecerden mìvedür maķŝūd ķurı eşcārı neylerler
Cihānı bir şecer farż eyle ādem mìvedür gūyā
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K. 1/168)

Bu beyitte ve Keşfü'l-Gıtâ'da istiârenin temel kullanımı ise insanın
meyveye âlemin ise ağaca teşbihi olmaktadır. Hatta bu kullanıma tohumu
da katan şair böyle olunca işin içerisine felsefî bir açmaz olan ağacın mı
tohumdan yoksa tohumun mu ağaçtan peydâ olduğu problemi de girmektedir.
Şecer evrāķ u eśmār ile toĥmından nihān oldı
Niçe bir toĥm miķdarı alup virür śemer bir bir

23

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz: Kamile Çetin, "Tasavvuf Şiirinde Ağaç
ve Meyve İstiâresi: Gaybî Örneği", Turkish Studies, Volume 3/2, Spring, 2008, s. 194208.

162

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Şecer toĥmında var olması temśíle münāsibdür
Miśāl olmasa fehme aķreb olmaz her hüner bir bir
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K.3/21-22)

Hâl böyle olunca da Oğlan Şeyh şu beyiti söylemeden duramaz:
Ŝıfāt u źātınuñ āyìnesidür ˘ālem u ādem
Šoġup ˘ālemden ādem çıķdı oldı ˘ālem-i kübrā
Egerçi ādemi ˘ālem šoġurdı žāhiren ammā
Bilür ˘ārif ki ādemden šoġar ˘ālem ider ibdā
(Oġlan Şeyĥ İbrāhim K.1/17-18)

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi'nin manzumeleri felsefî bir muhtevanın
yanı sıra kelâmî ıstılahların da yer aldığı metinlerdir. Halk ve Âşık Edebiyatı ürünlerinden ayrılan tarafının yanı sıra bu manzumeler o zamana
kadar devriyyelerde - bir kaç istisna hariç tutulursa- pek fazla yer almayan kelâm ekolünün ıstılah kadrosu ile anlam dünyasını da muhtevîdir.
Metinleri aşağıda yer aldığı için tekrarlamamak adına meselâ; Hakk'ın
sıfat ve zâtı meselesi (K. 1/130-35), yaratılıştaki kün lafzının istiaresi olan
söz veyahut nutk (K. 1/50-57, K. 2/106-110), Hakk'ın ilmi ve ‘ayn meselesi
(K. 3/9) gibi örnekler tasavvufî bir mecra ve anlam dünyası içerisinde bu
minvalde zikredilebilir. Yine şeyhin devriyyeleri özelinde kelime kadrosunda yer alan “ ‘ilm, ‘ayn, cevher, mebde’, me’ad vb.” bilindiği üzere
kelâm ve İslâm felsefesinin ıstılahları arasında başı çeker. Aşağıda verilen
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi'nin Dîvân'ındaki devriyye metinlerinde bu
durum açıkça görülebilmektedir.
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’ye edebiyat dünyasında asıl şöhretini
kazandıran manzumesi ise bilindiği gibi tür bakımından da aynı
zamanda bir devriyye olan Dil-i Dânâ’dır. Hatta kütüphanelerde şeyhin
eserleri müstensihler tarafından “sâhib-i Dil-i Dânâ” şeklinde dahi isimlendirilmiştir. Eser, yukarıda bazı beyitlerini de kullanarak örneklerini
vermeye çalıştığımız, üslupta kaleme alınmış son derece edebî aynı
zamanda felsefî bir metindir. Meselâ Oğlan Şeyh’in bu eserine kendisinden sonra Kasımzâde Seyyid Mehmed (öl. 1130/1718) tarafından
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nazîre dahi yazılmıştır.24 Mezkûr şiir incelendiğinde de şeyhin meşhur
eserindeki üslubun ayniyle vâki olduğu göze çarpmaktadır.
Örneklerin çoğaltılması her zaman mümkündür. Burada metinleri
daha fazla tekrar etmeden genel hatları ile misâller vermeye gayret ettik.
Devriyyelerin edebî üslup ve dil özellikleri kimi noktalarda benzerlik
gösterirken kimi noktalarda da farklılık arz etmektedir.
Sonuç
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi’nin Dîvân’ında yer alan devriyyeleri
tespit etmeyi amaçladığımız bu çalışmada şairin devriyyelerinin de üslubunun türün gelişiminde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Özellikle
XVII. yy.’a kadar İbrâhim Efendi’nin devriyyelerinde görülmeyen metaforik ve girift üslup, bu tarihten itibaren yukarıda da kısmen örnekleri
verildiği üzere diğer devriyye şairlerini de etkilemiştir. Makalenin hacmi
sebebiyle verilemeyen bu metinler yapılan doktora tez çalışmasında
görülebilmektedir. Oğlan Şeyh’den sonra Sunullah Gaybî’nin Keşfü’lGıtâ’sı ile başlayan bu tarz devriyyeler özellikle XVIII. yy. şairi ve en fazla
manzum devriyye şairi olarak anılacak Üsküdarlı Hâşim Baba ile zirveye
çıkacaktır.
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Metinler
Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart 1655),
Kasîde*
Ķaŝìde-i Elfiyye Ģażret-i Şeyĥ İbrāhim Efendi Ķuddise Sırruhu
Hazā Ķaŝìde-i Dil-i Dānā

1.

Mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
(.---/.---/.---/.---)
Cihānı cümle źātında görür žāhir dil-i dānā
Dil-i dānāda žāhirdür eger dünyā eger ˘uķbā

2.

Dil-i dānādan iste her ne isterseñ maģabbetle
Dil-i dānā durur fehm eyler iseñ cennetü'l-me˘vā

3.

Cihān eşyāsınuñ lübbi dil-i dānāda cem˘ oldı
Bu cem˘üñ cem˘i cem˘ìdür dil-i dānādaki cem˘ā

4.

Vücūd içre merātib var biri evvel biri āĥir
Biri berzaĥ durur kim aña dirler berzaĥ-ı kübrā

5.

Teķaddüm itdigiçün źātı esmā vü ŝıfātına
Hüve'l-evvel dinildi oldı evvel a˘žam-ı esmā25

6.

Kemāliyle žuhūrı žāhir oldı sırr-ı ādemde
Hüve'l-āĥir dimek ismiyle ādem oldı müsteśnā

7.

Hüve'l-bāšın durur źātı hüve'ž-žāhir ŝıfātıdur
Ŝıfātı źātınuñ beyninde berzaĥdur dil-i dānā

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 85a-101b; (A1),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 860, 42a-51b (A2).
Ķasìde-i Dil-i Dānā A2
25
5a esma: eşya A2.
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Dil-i dānā durur bilgil hüve'l-evvel hüve'l-āĥir
Dil-i dānā durur bilgil dinilen ķurb-ı ev ednā26

9.

Dil-i dānā durur bilgil hüve'l-bāšın hüve'ž-žāhir
Dil-i dānā durur bilgil rumūz-ı Sidre vü Šūbā
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10. Nice biñ yıl bu devrin dönmesinden žāhir oldı dil27
Cihān źerrātı cem˘ oldı budur cem˘iyyet-i kübrā
11. Bu cem˘iyetde žāhir oldı vech-i źāt-ı pāk-i Ģaķ
Görindi vech-i ādemde Ĥudā bì-miśl ü bì-hemtā
12. Gören vü görinen kendi durur bil žāhir ü bāšın28
Cihān vechinde kendi varlıġıdur ˘ālim ü dānā
13. Ne ģāletdür ne ģikmetdür ne ˘ibretdür ne ķudretdür
Nebì dir Ģaķ baña ādem görindi Leyletü’l-İsrā
14. Nebì mi˘rācda Rabbüm ŝūret-i ādemde gördüm dir
Ģaķı ādemde iśbāt eyle gezme serserì ŝaģrā
15. Şu cān kim dìde-i Ģaķ ile ādem kim durur görse
Ĥišāb-ı len terānì29 ġuŝŝasın çekmez o cān aŝlā30
16. Görünsün rūy-ı ma˘nā ģaķķı ādemden šaleb ile
Bilinmez Ģaķ bilinmeyince kimdür ādem-i ma˘nā

26

“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Kur’ân-ı
Kerim, Necm 53/9.
27
10a bin: - A2.
28
12a bil: - A1
29
"Mûsâ, belirlediğimiz yere (Tûr’a) gelip Rabbi de ona konuşunca, 'Rabbim! Bana
(kendini) göster, sana bakayım' dedi. Allah da, 'Beni (dünyada) katiyen göremezsin.
Fakat (şu) dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.' dedi. Rabbi,
dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, 'Seni
eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim'
dedi." Kur’ân-ı Kerim, A'râf 7/143. (Belirtilen âyet meâlleri için Diyânet’in hazırlamış
olduğu Kur’an-ı Kerim Meâli esas alınmıştır.)
30
15b aŝlā: ¤ömrā A2
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17. Ŝıfāt u źātınuñ āyìnesidür ˘ālem u ādem
Šoġup ˘ālemden ādem çıķdı oldı ˘ālem-i kübrā
18. Egerçi ādemi ˘ālem šoġurdı žāhiren ammā
Bilür ˘ārif ki ādemden šoġar ˘ālem ider ibdā
19. Ģaķuñ źātı ŝıfātından žuhūrın āşikār eyler
Ŝıfātı daĥı źātından görinür bì-men ü bì-mā
20. Ŝıfāt esmāsınuñ āyìnesidür ŝūret-i ˘ālem
Velì źātına mažhar ma˘nì-yi ādem durur yektā
21. Ķamu esmāsına Ģaķķuñ mežāhir oldılar mirˇāt
Her ismüñ mažharı bil ol isimden eyler istid˘ā31
22. Muēil ismine mažhardur kimisi Hādi ismine
Muēillüñ mažharı esfelde Hādi mažharı a˘lā
23. Eger ism ü müsammā sırrına sen mažhar oldınsa32
Bilürsin sırr-ı esmāyı oķursın ˘alleme'l-esmā33
24. İsimdür ŝūret-i ˘ālem müsemmā ŝūret-i ādem
Hemān ˘ālemdurur ādem budur söz ey cihān-ārā34
25. Ser-ā-ser bir şecerdür ˘ālem ādemsüz ģaķìķatde
Hemān gözsüz müşaĥĥaŝ şaĥŝ gibidür fi'l-meśel gūyā
26. Ķuru bir ad u ŝandur ˘ālem ādemsüz ģaķìķatde
Hemān ādemle žāhirdür bu ˘ālem dinilen dünyā
27. Mücellā olmamış mirˇāta beñzer ŝūret-i ˘ālem
Cilāsıdur cihānuñ vech-i ādem elšaf u aŝfā

31

21a: her: bir A2
23a mažhar: ¤ālim A1
33
"Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz
sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi." Kur’ân-ı Kerim Bakara
2/31.
34
24b ˘ālemdurur ādem: ˘ālemdür ādemdür A1
32
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28. Cihān adın cihāna ism eden ādem durur ādem35
Cihān ancaķ heyūlādur vuķūfı yoķ durur ģālā
29. Cihānuñ aŝlı vü fer˘i olupdur ma˘nā-yı ādem
Bu ma˘nādan ĥaberdār ol ˘ıyāndur bu degül rüˇyā
30. Gel imdi sende sen źāt u ŝıfātuñ sırrını fehm it
Beyān eyleyeyüm ben sen sözümi eylegil ıŝġā
31. Baŝìretle nažar ķıl gör gözidür ˘ālemüñ ādem
Görür diñler bilür söyler ider endìşesin imlā
32. Ŝıfātında senüñ źātuñ sözüñdür ey kelāmullāh
Ŝıfātında sözüñ söyler sözüñ dinler olur gūyā
33. Ŝıfātuñdan sözüñ gitse ŝıfātuñ ĥod olur mürde
Ŝıfātuñ eyleyen zinde sözüñdür ey güneş simā
34. Ŝıfātuñ źātına bürhān sözüñ bil źātını ey cān
Ŝıfātında sözüñ iź˘an idüp ol hem-dem-i ˘Ìsā
35. Söz ādem ŝūretinden ġayrı ŝūretde degül žāhir
Göñülden žāhir olur söz meĥāricden olur peydā
36. Fütüģāt u Fuŝūŝ u Meśnevì Pendnāme-i ˘Aššar
Bular sözler degül midür niçün eylersin istihzā
37. Benüm söz didigüm Ruģu'l-Ķudüsden söylenen sözdür
O söz ˘İsì-yi vaķtden söylene ŝıģģat bulur marżā
38. Marażdan renc ü ˘illetden ĥalāŝ olmaķ dilerseñ sen
İşit ˘İsì-yi vaķtden söz o sözden eyle istiftā
39. Netìce her ne söz söylense ol sözdür kelāmullāh
Ne vech ile kelāmullāh durur söz diñle teˇvillā
40. Sözüñ aŝlı nefesdür cümle sözler bir nefesdendür
Nefesden zindedür ˘ālem eger a˘lā eger ednā
35

28a ādem durur ādem: ādemdür ādemdür A2
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41. Ģaķuñ źātında gizli olduġı a˘yān-ı ˘ilmiyye
Nefesde gizlenen sözler dimekdür añla teşbihā
42. Ma-ģaŝal cān-ı ˘ālem cān-ı ādem bir nefesdür bil
Nefes eyler tecellì söz olur pinhān iken peydā
43. Mücerreddür nefes nefsinde cevherdür ˘arażdur söz
Nefes ˘illet sözi fehm eyle söz ma˘lūl süĥen-dānā
44. Nefes söz rengine boyanmayınca źātını bilmez
Nefes sözde söz ādemde olur gūyā olur bìnā
45. Maģallüñ iķtiżāsınca žuhūr ider nefes sözde36
Maģal taġyìr ider sözde nefes aģkāmını ilķā
46. Hayāt-ı nev virür ol bir nefes mecmū˘-ı eşyāya
Hayāt ābın ŝunar ˘ašşān olan cānlar olur irvā
47. Nefes girdikçe çıķdıķça göñül söz ile ķāˇimdür
Göñülsüz bil söz olmaz sözsüz olmaz hem göñül ķat˘ā
48. Göñüldür beyt-i Raģmān istivā etmiş durur Yezdān
Ķulü'r-raģmān ale'l-˘arş istivā37 esrārını ìmā
49. Göñül beyt-i Ĥudā olduġı ġamż-ı sırra vāķıf ol
Göñülde söze yol bulġıl bu sözdür cümleden evlā
50. Sözüñ maģiyyeti nušķ oldı bil ey ˘ālim-i ˘ālem
Šoķundı kāf u nūna žāhir oldı Ādem ü Ģavvā
51. Ķamu eşyā ģaķìķatde ol ünden āşikār oldı
Ķıdem baģri nušuķdur cümle eşyādur ģabāb-āsā
52. Kemāli ādemüñ sözden bilindi ey melek ĥaŝlet38
Velì ol söz durur ol söz kim ola ģüccet-i aķvā

36

45a ider: eyler A2
"Rahmân, Arş’a kurulmuştur.", Kur’ân-ı Kerim Tâhâ 20/5.
38
52a kemāli ādemüñ: kemāl-i ādemì
37
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53. Söz oldur benliginden ķopmaya ol söz ķopa Ģaķdan
İşiden daĥı Ģaķ ile işide ķopmaya ġavġā
54. Budur söz denilen bil böyle söz kibrìt-i aģmerdür
Kelāmullāhı nāšıķdur bu sözi eyleyen inşā
55. Ķaçan kim źātını bilmez kişiden ŝādır olsa söz
Dinilmez söz aña kim menşeˇi demdür yaĥūd sevdā39
56. Diyeyüm bu sözi tekrār söz oldur ola ma˘nìdār
Sözi ehlinden iste var ˘ıyān olsun saña feģvā
57. Sözi farķ eyleyen sözden ģaķìķat kār-ı dānādur40
Sözi farķ itmeyen sözden ölidür aģmaķ u ģumķā41
58. Anadan šoġma gözsüzseñ ķaradan ġayrı görmezsin
Görür mi rūy-i elvānı ķarañuluķda nā-binā
59. Anadan šoġma gözsüz gibidür nāķıŝ olan idrāk42
Nedür fehm eylemez sözde rumūzı nükte-i ġarrā
60. Öz ˘aķlı ile billūrı mümāśildür dir elmāsa
Berāberdür dise elmās ile billūr dinür ģāşā
61. Dürüst mi˘yār olan ŝarrāfa ŝorsañ cevherüñ ķadrüñ
Ķašırcı boncuġın cevher ŝanandan olmayasın tā
62. Bunuñ emśāli sözler çoķ denilmiş işidilmişdür
Bu sözler maġz-ı lübb bì-post denildi eylegil imżā
63. Nihān oldı göñülde ma˘nì ŝūretden mücerreddür
Mücerredken mürekkeb olduġın eylersin istiķŝā
64. Ķaçan kim ķalbde ma˘nāyı taŝavvūr eylese fikrüñ
˘Iyān itmek murād etseñ göñülde ma˘nìyi resmā
39

55b kim menşe¢i demdür: kim ola menşe¤-i dem A2
57a sözden: - A2
41
57b aģmaķ u ĥamķā: pìr ü ĥamķā A2
42
59a gözsüz: gözsüzler A2
40
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65. Bir iki üç ü dört vü beş ģurūfuñ cem˘ine mevķūf
Ģurūfuñ ictimā˘ından görinür ŝūret ü ma˘nā
66. Telaffužsuz görinmez ma˘nì ižhār eylemez źātın
Lafıž ižhār ider ma˘nì yüzin ˘āriflere ˘örfā
67. Ķalem kāġıd mürekkep el olupdur ālet-i ma˘nā43
Bu āletler ile yüz gösterür ma˘nā yüzin şeklā
68. Bu āletler bozulsa ma˘nìye hergiz zevāl irmez
Yıķılsa ĥāne noķŝan eylemez ˘emmāre hiç aŝlā44
69. Güher kān eylemez kānın güherdür cevher-i źātı
Güher kāndan olur ģāŝıl ˘anāŝırdan olur kimyā
70. Buña ķāˇil durur ˘ālem güher kān ile ķāˇimdür
Nitekim çār ˘unŝurdan göründi ŝūret-i esmā
71. Bu ˘ālem kim görürsün çār ˘unŝurdan mürekkebdür
Ne ķalur çār ˘unŝur gitse ižhār ile bì-pervā
72. Cesed kāndur güher cāndur biri birinden ayrılmaz45
Süd ü revġan gibi kim birbiriyle oldılar hem-pā
73. Ma-ģaŝal bil bu mevcūdāt senüñle oldılar ķāˇim
Ķaçan sen bāšın olsan cümle mevcūdāt olur ifnā
74. Žuhūrundan žuhūr itdi bu ˘ulviyyāt u süfliyyāt
Bušūnında nihān olur žuhūr-ı ŝūret-i eşyā
75. Zemìn ü āsumān devr ü zamān ˘ayn-ı ˘ıyānsın sen
Özinden ġayrı yoķdur öz özüñdür Ķāf ile ˘Anķā46

43

67a el: dil A2
68b ˘emmāre hiç aŝlā: şems-i germ-kāra A2
45
72a güher: cevher: A1
46
75b Ķāf: ˘arş A2
44
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76. Cihān u cān zemìn ü āsumān źāt u ŝıfātındur
Ŝıfātınsuz zamānın içre źātuñ oldı lā-yebķā
77. Şu cān kim cem˘-i eżdād içre iśbāt eyledi zātın
Görür kim çār ˘unŝur içre etmiş źātını ibķā47
78. Cihānı bir cesed farż eyleseñ sen cānısuñ ey cān
Bu sır naķd-i İlāhìdür degildür va˘de-i ferdā
79. Cihānı böyle görmeklik ķonulmuş cān-ı ādemde
Nümūdārı görür iki cihānı dìde-i bìnā48
80. Baŝìretle baŝar cem˘ine mevķūf ˘ālemi görmek
Baŝar cism ü baŝìret cān gibidür fi'l-meśel gūyā49
81. Baŝìretsüz baŝar bì-cān ceseddür görmez ü bilmez
Baŝìretsüz baŝar gördüginüñ hiç ģükmi yoķ aŝlā
82. Baŝìret ŝaģibi insān-ı dānā ˘ayn-ı ˘ālemdür
Görür gördügini söyler dimez bir söz ˘ale'l-˘emyā
83. Nişānuñ bilmek isterseñ nişānı bì-nişānlıķdur
Nişānı bì-nişān oldı maķāmı ķurb-ı ev ednā50
84. Meger bir cāna isti˘dādı ķoşmışlar aña evvel
O cānlar cānına cānın bulan olmış ola farżā51
85. Aña raģminden isti˘dād ile mevlūd olan cānlar
O cānlar cānına cāndan olurlar ˘āşıķ u şeydā

47

77b źātını: cānını A1
76b bìnā: mìnā A2
49
80b gūyā: maģżā A2
50
83. beyit A2’de yoktur.
83b: “(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Kur’ânı Kerim, Necm 53/9.
51
84b cānına cānın bulan olmış ola: cān yaķìn olmış ola A2
48
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86. Bilürler keşf-i Ģaķanì ile ol ˘ayn-ı a˘yānı
Rüyetullāh oķurlar žāhir olur ġāyet-i taķvā
87. Bu görmekle bu bilmekle eger geldüñse dünyāya
Sezā-taģsìn oķurlar hem saña dünyā vü māfihā
88. Ģużūr-ı ķalb ile Hādì ģużūrında ķarār eyle
Rüyetullāh didügüñ sırrını Hādì ķıla inhā
89. Žuhūr-ı ceźbeyi ol muntažır Hādì ģużūrında
O geldükde gidersin sen idersin cānuñı ihdā
90. Ķaçan kim ŝaģve gelseñ saña her źerre Ene'l-Ģaķ dir
Ene'l-Hādì nidāsın işidirsin źevķ ile şehā
91. Ne kim nefsü'l-emirde cānına ilhām olur ol dem
Saña sensüz bilinür ol ķalur ma˘nì gibi da˘vā52
92. Münācāta saña her šurduġın yer Šūr olur ol dem
Hemān Fir˘avnına Mūsā gibi göster53 yed-i beyżā
93. Žuhūr u ķudret ü ˘ilm ü irādet žāhir olduķda
Nihān eyle derūnında bu rāzı eyleme ifşā
94. Ki zìrā sırr-ı Ģaķķa mažhar olmaz biñde bir ādem
Ŝıġar mı ķašreye bì-ģadd ü bì-pāyān olan deryā
95. Yılan aġzına düşse ķašre-i nisān döner zehre
Ŝadef aġzına düşse dürr olur mevzūn u müsteśnā
96. Kelām-ı ehl-i Ģaķ ol ķatre-i nisāna beñzer kim
İşitse ķalb-i ķābil ģāsıl eyler kenz-i lā-yüfnā

52
53

91b gibi: gider A2
92b Fir˘avnına Mūsā gibi göster: Mūsā gibi Fir¤avnına göster A2
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97. Velì nā-ķābilüñ ķalbinde ģaķ söz semm olur fi'l-ģāl
Döker zehrin miśāl-i mār kimi görse ider iġvā
98. Nažar ķıl cānına cānında ġālib ķanġı cānibdür
Kelām-ı ehl-i Ģaķķı eylemiş mi mašlab-ı a˘lā54
99. Ne cānib ġālib ise cāna cānuñ menzili oldur
Cüdā olduķda tenden cāna ol menzil olur bil cā
100. Lešāfetden kesāfetden ne kesb itdinse dünyāda
O menzildür ķarārgahuñ biri esfel biri a˘lā
101. Bunu bil kim ķaçan bir destiyi ŝu ile doldursañ
Ķırılsa desti šopraġa ŝu ŝuya olunur ilķā
102. Lešāfet kesb iderseñ menzilin a˘lādan a˘lādur
Kesāfet kesb iderseñ ger olursun cümleden eşķā
103. Lešāfet kesb iderseñ šāli˘in burc-ı sa˘ādetdür55
Şu˘ā-i şems-i vaģdetde olursın ekrem ü ebķā
104. Sa˘ādet ehliseñ devlet senüñdür iki ˘ālemde
Bu sözlerden uyanmaķlıķ gelürse cānına cānā
105. Dir en-nāsu niyāmun56 bir ģadìśinde Resūlullāh
Ölicek ĥalķ uyanurlar fesübĥanellezi eģyā
106. Uyanduñ kendine geldüñ ise a˘lemsin ekremsin
Yüzinden āşikār olur cihāna ķudret-i Mevlā

54

98b: Kelām-ı ehl-i: Kelām ehli A2
103a iderseñ: iderse, sa˘ādetdür: sa¤ādetde A2
56
"En-nâsü niyâmün fe izâ mâtû intebehû" İnsanlar uykudadırlar ancak öldükleri
zaman uyanırlar. Hadis-i Şerif. Bkz: Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça
Asıllı Vecizeler Sözlüğü, Sütun Yay., İstanbul 2008, C. I, s. 217.
55
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107. Bu neşˇede ölümden öñ ölenlerdür uyanıķlar
Ölüp dirildiler Ģaķ varlıġıyla oldılar iģyā
108. Görinür cümle şey nefsü'l-emirde vaģidiyyetde57
Ne ģāl üzre ise o ģāli ķalbde ķıldılar ibķā58
109. Ne ģāl üzre ise eşyā Ģaķuñ ˘ilm-i ķadìminde
O ģāl üzre bilür anı eger ŝuġrā eger kübrā
110. O ģāl üzre nažar ķıldı bu ekvāna uyanıķlar
Bulardur baġrı yanıķlar nitekim lāle-i ĥamrā
111. Şeb-i mi˘rācda Aģmed bir melek gördi su˘āl itdi
Bilür misüñ ķıyāsen ˘ömrinüñ miķdārını āyā
112. Melek didi ki bir yıldız šoġar biñ yılda bir kerre
Anuñ šoġdıġını yüz kerre yüz biñ gördüm eģyānā
113. Nebì dedi ki maķŝūduñ nedür Rabb-i Te˘ālādan
Melek dedi ki Ģaķķuñ bir evi var aģsen ü zìbā
114. Ol ev içün döner çarĥ-ı felekde cümle yıldızlar
Ol evdür ģācetüm Ģaķdan ol evdür maķŝad-ı aķŝā
115. Hemān bir kerre girsem ol eve maķŝūduma irsem
Ol evde görsem işitsem ol evdür mašlab-ı a˘lā
116. Ol evdür ŝūret-i insān ol evde gizlidür Sübģān59
Ol ev ˘āşıķlarıdur her ne varsa zìr ü hem bālā
117. Me¢āl ol kim melek rūģın durur rūģın benüm cānum60
Gelüp bu evde birķaç gün misāfir oldı temśilā
57

108a Görinür: Görinen A2
108b: ibķā ¤ilmā A1
59
116a Sübhān: Raģmān A2
60
117a: cānum: rūģum A2
58
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118. Nice biñ yıl ol ev ārzūsına seyr ü sefer ķılduñ
İrişdüñ ol eve girdüñ unutduñ aŝlını ģayfā
119. Bu evde rūģına baķ kim saña senden görine Ģaķ
Muķayyed olma ol mušlaķ bilinsün gāyet-i mirmā
120. Bu evde ģāsıl olur rūģ-ı pākin źātına mi˘rāc
İçersin anda bì-ĥodluķ şarābın cānına ŝaģģā
121. Bu dilde aña ehlullāh şarābı dirler ˘ārifler
Ŝunar Ģaķ anda ehlullāh şarābıyla šolu ŝahbā
122. Müdāmì nūş idersin ol şarābı dest-i ķudretden
İdersin külliyen ol demde ayıķlıķdan istiġnā
123. Oķur bu mıŝra˘ı cānuñ o dem mestānelik içre
Ki et-tevģidü iŝķātü'l-iżāfātey ulū'l-ārā61
124. Bir adı ol şarābuñ ceźbedür ķalbi çeker Ģaķķa
Kimi kim ceźb ide ˘ālem görinür gözine Leylā
125. Nice yüz biñ ķıyāmet ķopsa ayılmaz bu mestlikden
Zihì devlet zihì ˘izzet zihì ķudret zihì ˘użmā
126. İşāret ˘ilmine ˘ālim iseñ nażmum işāretdür
˘İbāretden murādı fehm idendür ķābil-i eźķā
127. Çü geldüm ben daĥı bu evde birķaç gün ˘ıyān oldum
Bu evden öñdüñ ilküm mülki olmuşdur baña meśvā
128. Çün ülkemden sefer ķıldum görindüm vāģidiyyetde
˘Amā ebrinde gizlendüm ŝıfātum eyledüm ifnā62
61
62

“Vahdet, akıl sahipleri için ikiliği ortadan kaldırır.”
128b ebrinde: ilinde A1
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129. ˘Amādan žāhir oldum āşikār oldum feleklerde
Ki ˘arşuñ fevķi oldum ferşin oldı istivāsı mā63
130. Šebāyi˘den güźer ķıldum ˘anāŝır rengine girdüm
Ma˘ādinden nebāt renginde giydüm ģulle-i ģaērā64
131. Bıraķdum ģulle-i ģaērāyı ģayvān rengine girdüm
Geçüp ģayvāndan insān ŝūretin giydüm didüm hū hā
132. Büründüm ŝūret-i insānı çün ŝūretde ˘ayn oldum
Bu ŝūretde ben oldum bāġ-ı ˘ālemde gül-i ra˘nā
133. Erenler lušf idüp durdum işikde pāy-ı mācāna
Ne didiler ise illā didüm hergiz dimedüm lā
134. Füyūżāt-ı İlāhì baña ceddüm Şāh ˘Alìdendür
O daĥı Sārbān Aģmedden almışdur yed-i šūlā
135. O daĥı sırrı Oġlan Şeyĥden almışdur bi-iźnillāh
Ki Pìr ˘Alìnüñ oġlıdur o bì-miśl ü o bì-hemtā
136. Babası Pìr ˘Alìden ŝoñra ķutb-ı ˘ālem olmışdur
Zamānında šulū˘ı olmış idi āfitāb-āsā
137. O daĥı Pìr ˘Alìyy-i Aķsarāyìden alupdur el
Cihāna ķıble oldı ol miśāl-i Ka˘be-i ˘ulyā
138. O daĥı İbn-i Yāminden irişdi źāt-ı Raģmāna
Şeb-i vuŝlatda vaģdet itdi sübģanelleźi isrā65
63

129b ferşin: arşuñ A2
130b ģulle-i cāme-i A2
65
"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. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." Kur’ânı Kerim, İsrâ 17/1.
64
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139. O daĥı sırrı Sikkinìden almışdur ģaķìķatde
O daĥı Ģacı Bayrāmdan alupdur sırrı amennā
140. Bu tertìb üzre sır sārì durur ˘ālemde ādemde
Bu sırrın sırrını İbrāhime sırr eyledi ìmā
141. Vaķitden bir vaķitde Sārbān Aģmed ĥišāb eyler66
Didüm semi˘ ķabūl ile kelāmını idüp ıŝġā
142. Ģaķìķat maşrıķ-ı şems-i hüviyyet pìrüm İsmā˘ìl
Ki Oġlan Şeyĥ dimekle nāmı olmışdur cihān-ārā
143. Ben ol İsmā˘ilüm meydāna ķurbān olmaġa geldüm
Bu ŝūret ĥil˘atin ĥal˘ eylerüm cismüm olur ifnā
144. Yine bir daĥı geldükde oķurlar ismüm İbrāhìm
Cihānda yine Oġlan Şeyĥlik ile oluram imlā
145. Nice kerre bu ta˘bìri buyurdı Şeyĥüm İsmā˘ìl
Alā˘eddìn Ĥüsāmeddìn bu sırra didi ŝaddaķnā
146. Bulardan ġayrı bir hergiz bu sırra vāķıf olmadı67
Ġażanfer Ģamza Beg İdrìs bu sırra oldılar gūyā
147. Biñ on beşde durur İdrìs ile İbrāhimüñ cem˘i
Münāfıķlar bu sırruñ sırrına irmediler ķat˘ā
148. Ne İsmā˘ìldür ol İbrāhim oldı žāhir ü bāšın68
Ne İbrāhìmdür ol İsmā˘il oldı sırren ü cehrā
149. Bu taķrìri beyān etdi ˘azìzüm pìrüm İsmā˘ìl
Ģavāriyyūna ˘İsānuñ sözini itdi tanžirā

66

141a Vaķitden bir vaķitde: Meger vaķitlerde bir vaķit A2
146a vāķıf olmadı: olmadı vāķıf
68
148a žāhir ü bāšın: bāšın u žāhir A2
67
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150. Ģavāriyyūna ˘İsā remz idüp fetģ-i kelām eyler
Feleklere giderüm ben babamdur ˘ālem-i bālā
151. Ne söz kim ben dirüm şimdi size remz ü işāretdür
Yine geldükde ìżāģ eylerüm her remzi müstevfā
152. Babamdur āsumān ben āsumāna eylerüm pervāz
Bu süflìden ˘urūc itdüm yirümdür tārem ü vālā
153. Ģavāriyyūn içinde biri ˘İsāya niyāz itdi69
Bu ˘ālem yoġ iken sen ķande idüñ ey Ĥudā-yı mā
154. Atamdur lā-yezāl ü lem-yezel ķuvvet benem nušķı
Atamuñ ŝūreti Rūģu'l-Ķudüsdür eyledüm inhā
155. Babam Rūģu'l-Ķudüsdür ben babamuñ nušķuyam geldüm
Söz oldum söz ile ĥalķa bıraķdum şūriş ü ġavġā
156. Söz oldum enbiyāda sözle da˘vet eyledüm ĥalķı
Sözüm źātum ŝıfātum vechüm ādem āyet-i kübrā
157. Sözüm sözle muģāšātum muģìšātum kelāmumla
Sözüm alsam cihān sözsüz olur nā-büd ü nā-peydā
158. O kim indi zemìne āsumāndan söz idi taģķìķ
Ĥudā ol söz durur ol söz benem fehm eyle taģķìķā
159. Ne kim ĥalķ oldı ise söz ile ĥalķ oldı söz kündür
Ģaķìķat ol dimekdür kün dimek her dilce tertìlā
160. Bilin siz ey Ģavāriyyūn söziyem źāt-ı Ģaķķuñ ben
Ki söz Ģaķdur Ģaķı görmez anasından šoġan a˘mā

69

153a ˘İsāya niyāz: ˘ıyāna nidā A2
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161. Sözüñ Ģaķ olduġuñ bilmek dilerseñ sözine yol bul
Özüñden gitse söz senden ne ķalur söylegil yārā
162. Söz olup söyleyen Ģaķdur cenāb-ı źāt-ı mušlaķdur
Bu bir esrār-ı muġlaķdur ģaķìķat ey ulū'l-ārā
163. Sözüñ aŝlı nefesdür bir nefesden zindedür ˘ālem
Nefes nušķ ile žāhirdür nušuķdur remz-i mā-evģā
164. Ģaķìķat nušķ u ŝūret söz üçi bir aŝla mebnìdür
Fürū˘ı otuz iki ģarfde žāhir oldı taķsìmā
165. Yaradılmış ne kim varsa ķamusı nušķa mažhardur
Dü ˘ālem dil dudaķdan nušķa nāšıķdur ķamu eşyā
166. Beni gör atamı gör ikimüz vaģdetde yeksānuz
Babam ilkümdür aŝlumdur babamuñ fer˘iyüm farżā
167. Fer˘idür gösteren aŝlı fer˘isüz aŝla yol yoķdur
Ŝadef aŝlı içinde fer˘idür bil dürre-i beyżā
168. Şecerden mìvedür maķŝūd ķurı eşcārı neylerler
Cihānı bir şecer farż eyle ādem mìvedür gūyā
169. Cihānuñ cānı ādemdür elif yazılmasa demdür
Olar bu sırra maģremdür olardur hem-dem-i ˘İsā
170. Bu sözlerden murād ol kim bilesin Ģaķ nedür sen ne
Sözüñ Ģaķ bil özin Ģaķ bil özinden ġayrı yoķ ķat˘ā70
171. Göz açup gördigin sensin arayup bulduġın sensin
Ene'l-Ģaķ didigin sensin ģaķìķat ey kerem-baĥşā

70

170b özin Ģaķ bil: - A2
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172. Çün ˘İsā mažharından źāt-ı Bārì nušķ u ŝavtumdur
Yine geldükde ìżāģ iderüm bu sırrı tafŝìlā71
173. Yine gelsem gerek remzüm beyān itsem gerek bir bir
Ben ˘İsāyum didükde sen degülsin diyesin ģāşā
174. Olar kim gördiler evvel görürler ŝoñra ˘İsāyam
Şehādet ideler Ģaķdur budur evvel gelen ˘İsā
175. Ki her geldükde ˘İsā ismi ile olmazam žāhir
Gehì ismüm ˘Alì ile gehì Fażl oluram yektā
176. Gehì Yūnān ilinde Pìr ˘Alìlikle olup žāhir
Kerāmetle velāyetle oluram velvele-ārā
177. Gehì ismümi oķurlar Şeyĥ İsma˘ìl Oġlan Şeyĥ
Gehì ismümi oķurlar Sārbān Aģmed kerem-kārā
178. Gehì ismüm ˘Alāeddìn olur gāhì Ĥüsāmeddìn
Gehì bì-ism ü bì-ŝūret žuhūrum eylerem aĥfā72
179. Gehì ismüm oķurlar Ģamza Beg gāhì İmām İdrìs
Gehì İbrāhim ismiyle Oġlan Şeyĥ oluram cem˘ā73
180. Bulardan ŝoñra Ģacılıķ ile dillerde yād oldum74
Oturdum burc-ı Keyvānda maķāmum eyledüm cevzā
181. Va˘ìd ü va˘d ile ĥalķa Beşìr oldum nezìr oldum
Beşìrem ĥalķa bildürdüm nezìrem kāne mesˇulā75

71

172b iderüm: eylerüm A2
178b aĥfā: icrā A2
73
Mısra vezne uymamaktadır.
74
180a Bulardan: Olardan A2
75
181b ĥalķa: Ģaķķı A2
72
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182. Rıżām üzre olanı eyledüm Fażlum ile Maģmūd
Ģüseyn oldum yirümdür ĥānķāh-ı Muŝšafāpaşā
183. Ģaķìķat cāmi˘em esmāma tenzìh olunur źātum
Velì žāhirde ˘Abdullāh oluram cāmi˘-i esmā
184. Žuhūrumçün her ismüm źātuma mirˇāt-ı mažhardur76
Vużū cümle kemāle itdüm ˘Abdullāhı isticlā
185. Bu sırdur sırr-ı sırrullāh bu sırra vāķıf ˘Abdullāh
Bu sırra olsa kim āgāh ayaġı tozıdur kimyā
186. Benüm Allāhluġum ˘abdiyetüm ile olur žāhir
İlāhum olmasa ķālde žuhūrum eylerüm aĥfā
187. Ben ol źātum ki ˘İsālıķ Muģammedlik ŝıfātumdur
Ŝıfātumdan görinür źāt-ı pāküm nūrı bì-hemtā
188. Ķamu źātum ŝıfātıdur bu mevcūdāt vü meşhūdāt
Şu˘ā-i şems-i źātumdur eger ŝūret eger ma˘nā
189. Bu mažharlar žuhūrı źātuma āyìneler oldı
Ķamu şeyde görinen vü gören źātum durur yektā
190. Neye meyl eyleseñ meyl itdigin źātumla mevcūtdur
Neyi sevsen benem bilgil eger zişt ü eger zìbā
191. ˘Anāŝır ŝūretinden nūr-ı źātum āşikār itdüm
˘Anāŝır ŝūretinüñ ġāyetidür Ādem ü Ģavvā
192. Kemāl-i vaŝf-ı źātumla görindüm vech-i ādemde
Gören vü görinen ben ġayrı yoķ ey cāmi˘-i esmā

76

184a Žuhūrumçün: Žuhūrumda A1
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193. Ķamu eşyā ŝıfātumdur ŝıfātum ˘ayn-ı źātumdur
Mežāhir beyyinātumdur eger ednā eger a˘lā
194. Lisān-ı Ģaķ ile ķurb-ı ferāˇiżden ˘ayān oldı77
İşitdin mi kelām-ı Ģaķķı sem˘üñ oldı mı gūyā
195. Ŝıfāt-ı Ģaķ durur ˘ālem ŝıfātuñ źātıdur ādem
Ķamu şeyden olan aķdem olupdur ādem-i ma˘nā
196. Ne sözdür ādem-i ma˘nā dimek ma˘nāsını bilseñ
Ģaķa ādem dir idüñ ādeme Ģaķ dir idüñ ģaķķā
197. Benüm ādem didigüm ŝanma kim insān-ı ģayvāndur
Ben ādem didigüm ādem durur āyìne-i Mevlā
198. Ben ādem didigüm ādemde Ģaķ źātıyla žāhirdür
Ben ādem didigüm ādem durur bil a˘žam-ı esmā
199. Ben ādem didigüm ma˘nā-yı ādemdür behey ādem
Sözi ma˘nā-yı me˘āni yüzidür nüsĥa-i kübrā
200. Ķamu esmāsı ile źāt-ı pāküñ mažharıdur ol
Cihān u cānuñ aŝlıdur ol ādem aŝlıdur fer˘ā
201. Ol ādem Ģaķķa bāšındur Ģaķ ol ādemde žāhirdür
Ol ādem evvel āĥirdür odur ūlā odur uĥrā
202. Ĥudā źāt u ŝıfātıyla tecellì itdi ādemde
Ĥudā-yı ˘ālem ādem olduġı žāhir durur ammā
203. Ĥudā-yı ˘ālem olan ādemi bilmek durur müşkil
Ki mevcūdu'l-isimdür cism ile žāhir degül ˘Anķā

77

194a ˘ayān: beyān A2
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204. Ĥudā-yı ˘ālem olan ādeme şān bì-nişānlıķdur
Nişān u bì-nişān ādem durur fehm eyle mevlānā
205. Vücūdum ķullesi Ķāfında ˘Anķā ile söyleşdüm
Didüm gerçek mi sāyen düşse bir şaĥŝa olur Dārā
206. Didi gerçek durur bir kimseye düşse menüm sāyem
Ya Eflāšūn olur ol kimse yā Loķmān veyā Kisrā
207. Didüm kimse ˘acebdür kim nişānından nişān bilmez
Didi kim bì-nişānem her nişāndan žāhirem ammā
208. Suˇāl itdüm ne mašla˘dur šulū˘uñ maşrıķı söyle
Cevāb itdi šulū˘um maşrıķìdür şehri Cābülķā
209. Ġurūbından suˇāl itdüm ol ˘Anķāya nezāketle
Cevāb itdi ġurūbum maġribìdür şehri Cābülsā
210. Benüm Ķāf ile ˘Anķādan murādum remz ü ìmādur
Vücūdum içre göñlüm Ķāf tecellìsi durur ˘Anķā
211. Göñül Ķāfında ˘Anķānuñ tecellìsine irdiñse
Görürsin ĥāk-i pāyinde durur bu ķubbe-i mìnā
212. Eger Ķāf u eger ˘Anķā eger İskender ü Mūsā
Senüñ źātındadur cem˘ā eger Sidre eger Šūbā
213. Ģayāt ābın içersin Ģıżr olursun baģr-i vaģdetde
Mürìdüñ olmaġa meˇmur olur İskender ü Mūsā
214. Egerçi rütbeden žāhir olursan eyle irşādı
Ki sen ˘İsā nefes olduñ deminden yuģyiye'l-mevtā78

78

"Şimdi, bunları yapan Allah’ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?", Kur’ân-ı Kerim,
Kıyame 75/40.
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215. Merātibde ne ismüñ rütbesinden žāhir olduñsa
Yazar evvel ķalem emrüñ yed-i ķudret çeker šuġrā
216. Tarìķ-i Ĥalvetiyye berzaĥı bir šurfe vādìdür
O vādìden daĥı taģķìķ ideyüm saña icmālā
217. Ģaķìķizāde Şeyĥ ˘Ośmān ile çoķ ĥalvet itdüm ben
Yedi yıl bir mezār içre çekerdüm źikr ile esmā
218. Daĥı on günde bir kerre yemek olmışdı mu˘tādum
İderdüm źikr ü tevģìdi gehì cehren gehì aĥfā
219. Mebādide olan ģālāt evāĥirde olup žāhir
Sülūk-ı seyr ile žāhir görindi mevšın-ı rüˇyā79
220. Muģìš-i küll-i şey źātın vücūdumdan nihān itmiş
Vücūdı her vücūduñ bende taģķìķ oldı taģķìķā
221. ˘Iyān oldı müsemmāsı ķamu esmā-i ģüsnānuñ
Ezelde ˘ilm iken bu ˘aynuma sebķ eylemiş ģüsnā
222. Yedi iķlìm ü dört kūşe semāvāta el açmışlar
Ki herşey kendi rızķın šutmaġa olmış yed-i süflā
223. Semāvāta irer taķrìr ider Ģaķ emrini taķdìr
Yed-i ķudret ider tesĥir virür rızķın yed-i ˘ulyā
224. Yaradılmış ne kim varsa eger ˘ulvì eger süflì
Buların rızķını ķušbuñ yedinden Ģaķ ider ˘ašā80
225. Bu ˘aŝruñ ķutb[ı] kimdür diyü istifsār iderseñ sen81
˘İşāret ˘ilmine ˘ālim isen ismi durur ustā
79

219b Sülūk: Sukūk A1
224b rızķını: ģaķķını A2
81
225a ˘aŝruñ: vaķtüñ A2
80
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226. Nişānı bu durur ķutb-ı zamānuñ bilmek isterseñ82
Maģabbet eyleseñ aña ki gör kim mest ola cānā
227. Ĥalìlullāh olan bildi bu ģāli bilmedi Nemrūd
Yüzidür kün fekān83uñ ķıblesi ķalbi durur mu˘šā
228. Mekānı lā-mekāndur cilve-gāh-ı ˘arş-ı a˘žamdur
Żiyā-yı āfitāb anuñ yüzinden aĥź ider şeybā
229. Zamānında ne deñlü var ise erbāb-ı isti˘dād
Görürler ˘ayn-ı ģaķķānì ile anı olur meryā84
230. Zamānında zamānuñ ķutbına vāŝıl olan ˘ārif
Görür ķutbuñ yüzinden ģükmini icrā ider eşyā
231. Bu sırruñ ŝāģibi ģālā güneşden daĥı ežhārdur
Velì ĥuffāş olan görmez güneş envārını cānā
232. Güneş nūrını ĥuffāş görmemek ża˘f-ı baŝardandur
Ne var ĥuffāş gözi görmezse şemse yoķ zevāl aŝlā
233. Güneş nūrın arar ĥuffāş gezer dāˇim güneş içre
Güneş tābına baķmaġa mecāli yoķ durur yārā
234. Güneş nūrını görmek dìdenüñ nūrına mevķūfdur
Gözüñ kim olmaya nūrı dinilmez dìde-i bìnā
82

Bu beyit A2’de bulunmamaktadır.
“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da
hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerim Bakara 2/117, “(Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer
dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah
dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen
oluverir" dedi.” Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân 3/47. Ayrıca diğer ayetler için bkz: Kur’ânı Kerim Bakara, 2/117, Âli İmrân, 3/59, En'âm 6/73, Nahl 16/40, Furkân 25/7, Yâsîn,
36/82; Mü'min 40/68.
84
229b anı olur: olalar A2
83
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235. Taŝarruf üzredür ķutb-ı zamān ˘ālemde ādemde
Ģaķuñ iģsānını ķutb-ı zamāndur eyleyen baĥşā
236. Birikdi cümlenüñ cānı cemi˘ān şaĥs-ı vāģidde
İrişür şaĥs-ı vāģidden cihāna ni˘met-i ˘użmā85
237. Nefesler bir nefesden neşr olur her tendeki cāna
Ķamu ol bir nefesden münteşirdür eylegil iź˘ā
238. Ki cānı cümlenüñ cem˘iyyet itdi kevn-i cāmi˘de
Cemi˘-i cānlara bil şaĥs-ı vāģid cānıdur ibķā
239. Şu cān kim şaĥs-ı vāģid cānına āyìne düşmişdür
Hüviyyet şemsinüñ nūrı ile ķalbin ider eyżā
240. İrerse cānına ol bir nefesden vaģy-i Rabbanì
Seni irşād idüp ķudret velì ol demdedür iģā
241. Kime kim feyż irer ol feyż irişür ān-ı dāˇimden
Zamānuñ bāšınudur ān-ı dāˇimden ider iksā
242. Bu çarĥ dolābı dāˇim ān-ı dāˇim üzre devr eyler
Ki her devrinde biñ ŝūret ile žāhir olur eşyā86
243. Ķamu eşyāya ģākim ān-ı dāˇimdür zamān içre
Ki her mažharda žāhir ān-ı dāˇim sırrıdur inşā
244. İrer feyż-i vücūd a˘yāna dāˇim ān-ı dāˇimden
Be-ķudret ķabiliyyet her vücūda neşr olur inhā
245. Dil-i dānāda maĥfì idi ižhār eyledi źātın
Hadìś-i küntü kenzen itdi bu ma˘nāyı taŝrìģā

85
86

236b ni˘met-i ˘użmā: naġme-i ne˘mā
242b her: bir A2
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246. Dil-i insān-ı dānā cilve-gāh-ı ˘arş-ı a˘žamdur
O yüzden baĥş ider bil ān-ı dāˇim feyżini aķżā
247. Dile bu demde ˘ārifler didiler vādi-i Eymen
Bu vādìde işitdi idi Mūsā iźraā nārā87
248. Bedendür vādi-i Eymen bu tendür bu dile mesken88
Bu remzi fehm iderseñ sen oķurlar ismini büşrā
249. Ĥudāvend-i cihānuñ cilvegāhı ķalb-i ādemdür
Girüp ol ķalbe ŝāģib ķalbi bul ķıl ķalb ile irżā
250. Ģaķa yol ķalb-i ķābil ķalb-i dānāda yir itmekdür
Bu yoldan ġayrı yol yoķdur Ĥudāya aķreb ü aģrā
251. Faŝıl-ķalb ķalb-i dānādan ba˘ìd olmaġa dirler bil
Vaŝıl-ķalb ķalb-i dānāya irişmege dinür lafžā
252. Ne deñlü ķalbi tavŝìf eylesem şerģ ü beyān olmaz
Kemāl-i ķalb kemāliyle degüldür ķābil-i iģsā
253. Bir iken ŝūret ü ma˘nā żiyā-baĥş ol ŝafā-baĥş ol
Özin bilmege ŝarf it ömrini var eyleme şekvā
254. Oķursun innemā eşkü vü ģüznì89 inkisārından
Ŝınıķlıķ içre eylersin göñül āyìnesin iclā
255. Ŝınıķ dillerdeyüm dir Ģaķ ŝınıķ dillerde bul Ģaķķı
Diyār-ı dil gibi ˘ālemde yoķdur dilgüşā süknā
87

"Hani bir ateş görmüştü de ailesine, 'Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm (oraya
gidiyorum). Umarım ondan size bir kor ateş getiririm, yahut ateşin başında, yol
gösterecek birini bulurum' demişti." Kur’ân-ı Kerim, Tâhâ 20/10.
88
248a Bedendür: Bu tendür A1
89
"Yakub, 'Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim. Ben, Allah tarafından sizin
bilmediğiniz şeyleri bilirim' dedi.", Kur’ân-ı Kerim Yusuf 12/86.
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256. Erenler ŝoģbetinden behre-dār olmaķ muķarrerdür
Ŝadaķatle maģabbetle iderseñ himmetüñ vālā
257. Esüp raģmet nesìmi būy-ı Raģmānì irer ķalbe90
Hevā-yı Ģaķ ķalup ķalbde fenā ola ķamu hevā
258. Hevā-yı Ģaķ sürer ġayrı hevāyı tārumār eyler
Vücūdından ĥalās ol dir bu vech ile virür fetvā
259. Hevādur cānı ˘āşıķ aķıdup meyl itdiren Ģaķķa
Hevā-yı Ģaķķa ˘ārifler didiler a˘žam-ı meclā
260. Meśelā cevz ü bādāmın içinde maġzıdur mašlūb
Murādın lüb ise ķır ķabını lübbin çıķar yārā
261. Ģaķìķat lüb şerì˘at šaşra ķabın ķır çıķar lübbin
İşāret ile bildirdim bu mażmūnı saña hazā
262. Velì nā-puĥte iken ķırma ķabın cevz ü bādāmın
Ķırarsañ ĥam iken lübbe żarār virür ider irĥā
263. Ledünnì ˘ilminüñ dersin virür ķalbde hevā-yı Ģaķ
Ne deñlü müşkilüñ olsa idersüñ ondan istiftā
264. Göñülde ķalb ile ķalbi bilür ŝāģib ˘ayār olan
Zer-i ĥāliŝ ise ķalbüñ urur ol ma˘nevì damġa
265. O ķalp kim ķalp ola memlū ola çirkin ŝıfātlarla
O ķalbe ķalp dimezler ķalp olan ķalbe dinür memşā
266. O ķalp kim ķalp ola anuñ ˘ilācı nāra girmekdür
Müdāmì āteş-i ˘aşķ ķalbde yana olmaya išfā

90

257a irer: irüp A2
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267. Fenā ola yanup ˘aşķ āteşinde māsivā-yı Ģaķ
Ķamu eşyāda Ģaķķı göre Ģaķdan ide istiģyā
268. Ne yüze yüz urursa görmeye Ģaķdan ayru hìç
Ķamu eşyādan istimdād ide feyż ola yār aña91
269. Ki her şeyde Ģaķuñ bir varlıġı var žāhir ü bāšın92
Ģaķı ģaŝretme bir şeye nitekim ģaŝreder tersā
270. Rumūz-ı semme vechullāh93 ile her şeyde nāžır ol
Ki her şeyi oķursañ muŝģaf u defter durur maģżā
271. Kelāmullāh-ı ŝāmit oldı bilgil ādemüñ ġayrı
Kelāmullāh-ı nāšıķ ŝūret-i ādem durur yārā
272. Kime kim Ģaķ müyesser eyledi ˘ilm-i ledünnìden
Ģayāt ābını ķalbinden ider Ģıżr-ı zamān icrā
273. Ķaçan ser-çeşme-i ābı ģayāta teşne-leb varsañ
İçüp o çeşmeden ģayy ol ölümden ķurtul ol iģyā
274. Ģıżır didükleri ķušb-ı zamāndur her zamān içre
Zamānda ān-ı dāˇimde taŝarruf üzredür irfā
275. İriş Ģıżr-ı zamāna ŝor ledün ˘ilminüñ esrārın
Beyān eyler saña Ģıżr-ı zamān iģsān ider müncā
276. Ledün ˘ilmi odur kim kendi ķalbinden šulū˘ ide
Bu ˘ilmüñ menba˘ı Ģıżr-ı zamānuñ ķalbidür bil hā

91

268b feyż ola yār aña: Ģaķķı ola pārsā A2
269a žāhir ü bāšın: bāšın u žāhir A2
93
"Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte
oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir." Kur’ân-ı Kerim,
Bakara 2/115.
92
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277. ˘İlim kim ŝāģibüñ ģay itmeye neylerler ol ˘ilmi
˘İlim ol ˘ilme dirler kim ide ol ŝāģibin iģyā
278. Dinilmez ˘ilm aña kim ŝāģibiñ ol ˘ilm ide şeyšān
Dinilür ˘ilm aña kim ŝāģibiñ ol ˘ilm ide monlā
279. Cevāhirle müzeyyen bir ķaŝırdur bu ķaŝìdem kim
İçine girenüñ ĥaküñ ziyāret ideler ģūrā
280. Ģaķìkat bu ķaŝìdem bir ˘arūs-ı lāmekānìdür
Yüzüñi açsa görsem dir felekde Zühre-i zehrā
281. Ne deñlü naġme-sāzlıķ itse dir kim itme nā-sāzlıķ
Yüzüm görseñ gider ˘aķluñ idersin ŝoñra vāveylā
282. ˘Ušārid dir cemāliñ muŝģafından bir elif yazsam
Nice yazsın yüzin göstermez ol bìgāneye cüdā
283. Yüzin açsa bu nažmum kākülüñ iki bölük etse
Mu˘anber būy-ı mūyından irişür cāna rūģ-efzā
284. İki ķaş ortası şaķķu'l-ķamerdür āşikār olsa
İki cānibde zülfüñde yazılmış ma˘nì-i zülfā
285. Bu yüzden biri bir āyet rivāyet itmedi aŝlā
Ne Muģyiddìn ne Ŝadreddìn ne ˘Aššār u ne Mevlānā
286. Dürüst idrāk ile bu nažma bir ˘ārif nažar ķılsa
Hezār aģsent oķurdı ol lisān-ı Ģaķ ile ģaķķā
287. Bunuñ her beytinüñ żımnında biñ ma˘nā me˘āni var
Bu ma˘nì eyler ısķaš u iżāfāt ģüccetin ibrā
288. Bu manžūme ģaķìķatde cemi˘i ˘ilme cāmi˘dür
Velì şol şaršla kim ķanūnuñı żabš eyleye ķurrā
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289. Ģaķuñ źāt u ŝıfātı muŝģafıdur bil bu manžūme
Oķursañ fehm iderseñ żabš iderseñ fetģ olur ma˘nā
290. ˘Ulūm-ı evvelìn ü āĥirìn hep bunda derc oldı
Velì ķanūnuñı żabš itmege mevķūf durur bil hā
291. Cemāl ile celālüñ hem kemālüñ muŝģafıdur bu
Bu manžūme sevād-ı a˘žam oldı ma˘reke-ārā
292. Bu manžūme mu˘ažžam bir sarāy-ı dilgüşādur kim
Bir adı Ģaķ ķatında bu sarāyuñ menzil-i bālā
293. Bu nazm ebyātınuñ her beyti bir beyt-i mu˘ažžamdur
Bu beyte girmeyenler menzilidür dār-ı aģķabā
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart
1655),Kasîde*
Ķaŝìde-i Şeyĥ İbrāhìm Efendi
Mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
(.---/.---/.---/.---)
1. Nümūdāruñ durur ey ibn-i Ādem külli meşhūdāt
Šufeylüñdür yaradılmışda cüzˇiyyāt u külliyāt
2.

Sen ol şaĥŝ-ı mu˘ayyensüñ senüñ źātında žāhirdür
Aŝıl sensin fürū˘undur ne deñlü varsa şaĥŝiyyāt

3.

Sen ol kenz-i nihānsın kim žuhūrından žuhūr itdi
Śerādan tā Śüreyyā ĥalķ-ı ˘ulviyyāt u süfliyyāt

4.

Sen ol ˘ayn-ı ˘ıyānsın kim yüzinden āşikār oldı
Eger žāhir eger bāšın bu ġaybiyyāt bu ˘ayniyyāt

5.

Senüñ źātuñ idi her ibtidāya ibtidā olan94
Yine āĥir sen olduñ sende tekmíl oldı tekmilāt

6.

Ne bāšınsın ki ˘ayn-ı žāhir olduñ bāšın u žāhir
Ne evvelsin ki ˘ayn-ı āĥir olduñ gitdi teşkìlāt

7.

Hüve’l-evvel hüve’l āĥir hüve’l-bāšın hüve’ž žāhir
Senüñ źātın beyānıdur bu evŝāf u bu taģķíķat

8.

Bu evŝāfuñ kemālüñ ķoydılar bi’l-ķuvve źātuñda
Velí sen ġāfil ü maģcūb esír-i bend-i ta˘víķāt

9.

Senüñ vaŝfuñ kitābuñ saña tebyín itse bir ˘ārif
Ķulaķ šutmaz işitmezsin šutarsın rāh-ı tezvírāt

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 101b-113a; (A1),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 860, 51b-58b (A2).
94
5a olan: evvel A2
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10. Mesíģ-i źāt iken dív olmaġı tercíģ idersin sen
Zihí nādān u aģmaķ dív zihí maġlūb-ı tesvilāt
11. Ĥaberdār ol hüviyetden ĥalāŝ ol ķayd-ı keśretden
Göñülde ķalmasun híç Ģaķdan ayrı ķayd u taķyidāt
12. Beden cān mažharı cān nūr-ı źāt-ı pāke mažhardur
Görinmez cān bedensüz gizli rāˇiyyāt u merˇiyyāt
13. Ģaķíķat nūr-ı źātuñ cilve-gāhı cān-ı ādemdür
Olupdur cān-ı ādem nūr-ı źāt-ı pākine mirˇāt
14. Bu ādem ilüñe gelmezden öñ ilüñ idi ilüñ
Çün ilüñden sefer itdüñ göründi niçe inžārāt
15. Niçe yüz kerre yüz biñ yıl ˘avālimden güźer ķılduñ
Feleklerde meleklerde çekerdün niçe tesbíģāt
16. Šabāyi˘ ˘ālemüñ gördüñ lešāfet mülkine irdüñ
Ki her źerreñ bu ˘ālemde iderdi źikr ü temcìdāt
17. Her ˘użvuñ niçe yüz biñ źerre her źerreñ bir ˘ālemde
Gezerdi müfredāt içre mürekkeb olmadan źerrāt
18. ˘Anāŝır mülkine düşdi yoluñ terkíbe geldüñ çün
Bu terkíb içre saña ģāŝıl oldı ˘ilm ü idrākāt
19. Çü ģayvān ˘āleminde ģāŝıl itdüñ hiss-i ģayvāní
Ģicāb oldı mürekkeb ˘ālemi ġayb oldı mefhūmāt
20. Çü cāna ŝūret-i insānı iģsān eyledi ķudret95
Šıfıl olduñ yigit olduñ ķocalduñ artdı teşvìşāt
21. Uyanup kendine gelmek özüñde kendini bulmaķ
Müyesser olmadı āĥir yerüñdür mülk-i ģayvānāt
95

20a ķudret: Ģālıķ A2
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22. Ne ģayvān iķtiżāsı ġālib ise fehm ü fikrinde
O ģayvān ŝūretinde ģaşr olursuñ rūz-ı maģşerāt
23. Eger insāna geldükde bu ġafletden uyanursañ
Rücū˘ında enísüñ olısar ģavrā vü maķŝūrāt
24. Uyanmaķlıķ šālebdür ĥıdmet-i dānāya irmekdür
Göñülde ķalmamaķdur źerre miķdārınca telvìśāt
25. Müríd-i sādıķ oldur kim murādından ola fāní
Murād-ı şeyĥ ile bāķí ola maģv ola žānniyāt
26. Murād-ı şeyĥ ile bāķí olan cennetdedür dāˇim96
Murādına müríd olanlar içündür caģìmiyyāt
27. Ĥalāŝ olmaķ dilerseñ šālibā ķayd-ı ta˘alluķdan
Bu yolda saña rehzen olmasun sa˘y eyle ta˘lìķāt
28. Ta˘alluķ ġarķa-i nírān ferāġat ravża-i Rıēvān
Bu sözde ittifāķ etmiş durur erbāb-ı teˇvìlāt
29. Ta˘alluķ olsa cismāní yedi šamu durur vaŝfı
Ta˘alluķ olsa rūģāní anuñ vaŝfı durur cennāt
30. Öz ˘aķluñ ile vehmüñde šaparsuñ Ģaķk-ı mevhūma
Dilüñde devr ider žannuñla tenzìhāt ü teşbíhāt
31. Cihān eşyāsınuñ ˘ilminde ser-gerdān gezersüñ sen
Seni yolda ķodı bu cem˘ ü tertíbāt bu tašbìķāt
32. Devāˇirle bulunmaz Ģaķ ģaķāyıķ źevķe dāˇirdür97
Ģaķı ģaķķ-ile fehm eyle (ki) bilinmez ġayrı fehmiyyāt

96
97

26a dāˇim: her ān A2
32a bulunmaz: bilinmez A2
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33. Şular kim Ģaķķı maĥŝūŝāta tenzíl itmek isterler
Ķamu yazduķları çizdükleri žann ile vehmiyyāt
34. Göñül dirler bir ˘ālem var bu ˘ālem źerresi olmaz
Göñül ģükmindedür eflāk ki žāhir üzre necmiyyāt
35. Müneccim aĥz ider evżā˘-ı eflākuñ nücūmından
Göñülden aĥz ider eflāk u encüm daĥı ma˘lūmāt98
36. Miśāl ol kim göñül aŝl u fürū˘ı cümle ˘ālemdür
Göñülde sırr-ı maĥfídür ˘ıyāniyyāt u maĥfiyyāt99
37. Göñül vaŝfuñ ŝaķınġıl kendü göñlüñe ķıyās itme
Göñül oldur ki evŝāfında ˘āciz ķala taķrìrāt
38. Göñülden sāķıš olsa ŝūret-i ādemde bir ādem
Olur ģayvāna mülģaķ cem˘ olur cānında menhiyyāt
39. Göñül gözine nisbet āfitāb-ı žāhirüñ nūrı
Meśelā şemse nisbet źerre hìç eyler mi tenvìrāt
40. Göñül ˘ilminüñ esrārına vāķıf bí-nihāyetdür
Velí ŝāģib-göñül birdür bu birdendür žuhūriyāt
41. Ĥudā źātında vāģid olduġı śābit durur žāhir
Mežāhirde daĥı vāģid durur sırr-ı tecelliyāt
42. Cihān u cānuñ aŝlı bir tecellídür ĥaberdār ol
Ģaķíķat bir tecellí ile mevcūddur vücūdiyyāt
43. Tecellíler cihān u cāna ˘aŝruñ vāģidindendür
Cihān ĥalķına andan irişür sırr-ı füyūżiyāt

98
99

Bu beyit A1’de sayfa kenarına başka birisi tarafından eklenmiştir.
Bu beyit A1’de sayfa kenarına başka birisi tarafından eklenmiştir.
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44. Cihān bir laģža ˘aŝruñ vāģidinsüz pāydār olmaz
Ĥaberdār ol ki ˘aŝruñ vāģididür ĥatm u ĥatmiyyāt
45. Güneş nūrı gibi žāhirdür ˘aŝruñ vāģidi ģālā
Görenler gördiler kim ol kişidür ˘ayn-ı ˘ayniyyāt
46. Yüzi şems-i hüviyetdür sözi āyāt-ı ģikmetdür
Ledünnídür kelāmı söylemez aĥbār-ı sem˘iyyāt
47. Güzel ķavli güzel fi˘li güzel ĥulķı bürinmişdür
Ķabāí ŝūretidür yoķ durur nušķuñda şašĥiyyāt
48. Fenāfillāh maķāmında bulupdur ol beķābillāh
Ķamu meşreplere andan irer ģālāt u źevķiyyāt
49. Ķamu cāna anuñ cānından irer feyż-i Rabbaní
Anuñ cānına muģtacdur eger mihr eger źerrāt
50. Anuñ cānından aĥz eyler felekde āfitāb nūrı
Anuñ cānından istişmam ider ķoĥuyı şemmiyāt
51. Ģaķ anı muķasım erzāķ idüpdür iş bu ˘ālemde
Yedinden irişür ĥalķa ne deñlü varsa rızķıyyāt
52. Teķaddüm itdi źātı vāģidiyyetde ta˘ayyünde
Bu ˘ālemde anuñ ta˘yìnidür mecmū˘-ı ta˘yìnāt
53. Kemālāt-ı İlāhí sırrını şerĥ ü beyān itse
Sözinde keşf olur ˘ilm-i ĥaķāyıķ ˘ilm-i mermūzāt
54. Gel imdi cānını sen de uyar bu ĥvāb-ı ġafletden
Arayup kāmili bulmaķda hergiz itme taķsìrāt
55. Hüner bulmaķ degüldür kāmili bilmek durur müşkil
Anı fehm eylemez erbāb-ı ˘aķliyyāt u naķliyyāt
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56. Bilinmez ˘aķl-ı cüz˘í ile ˘aŝruñ vāģidi ey yār
Ki zírā ˘aķl-ı cüz˘íden ķopar teb˘ìd ü terzìķāt
57. ˘Ukūlüñ reh-nümāsı müntehāsı ˘aķl-ı evveldür
˘Ukūle ˘aķl-ı evvelden müyesserdür füyūżiyyāt
58. Ĥabír ol ˘aķl-ı ˘āşir ģükminüñ maģkūmıdur eflāk
İrişür ˘aķl-ı ˘āşirden cihāna feyż ü teˇśírāt
59. Ģaķíķat ˘aķl-ı evvel ˘aķl-ı ˘āşir üzre ģākimdür
Müsemmā ˘aķl-ı evvel ˘aķl-ı ˘āşir oldı ismiyyāt
60. Müsemmādan alur feyżi isimler žāhir ü bāšın
Olupdur ˘aķl-ı evvel lübb-i sır ġayrısı ķışriyyāt
61. Muŝavver ˘aķl-ı evvelde cemi˘i ˘ālemüñ ˘ilmi
Meśelā ˘aķl-ı evvel cān bedendür naķş u taŝvìrāt
62. Ki ˘aŝruñ vāģididür ˘aķl-ı evvel kevn-i cāmi˘ bil
Mükāşifdür ķamu ˘ilminde mužmerdür žamíriyyāt
63. O bir metn-i metíndür kim anuñ şerĥinde ˘ācizdür
Anı şerĥ idemez dil olsa ma˘ķūlāt u meşrū˘āt
64. Benüm sen ˘aķl-ı evvel didigüm bil ˘aķl-ı dānādur
Dil-i dānā nişānıdur beyānıdur bu meźkūrāt
65. Dil-i dānā ķaçan kim źāt-ı baĥtda olsa müstehlek
Ġaní biźźāt ider iki cihāndan anı keyfiyyāt
66. Ķaçan kim ŝaģve gelse söylese her sözde biñ ma˘nā
Görinür bir ķılı tefriķ ider nušķında tefrìķāt
67. Gehí mest ü gehí ayıķ gehì ayıķ gehì fāˇiķ
Gehí ˘āşıķ gehí ma˘şūķ gehí maķŝūd-ı maķŝūdāt
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68. Gehí ŝāmit gehí nāšıķ gehí āĥir gehí sābıķ
Gehì mülģaķ gehì lāģıķ gehì manžūr-ı manžūrāt
69. Hemìşe külli yevmin hüve fíş-şe’n100 vaŝf-ı ģālidür
Libāsıdur ķamu ģāletde telvìnāt u temkìnāt
70. Mürekkep olmayınca müfredāt idrāke yol bulmaz
Besā¢iš cinsine ģāŝıl degüldür nušķ u idrākāt
71. Mürekkeb olmaġ içün müfredāt devr üzredür dāˇim
Bu devrin ģāŝılından cem˘ olur mecmū˘-ı żıddiyyāt
72. Bu eżdād mütteģid olduķda Ģaķ źātuñ ˘ıyān eyler
Bušūnından žuhūra meyl ider bí-kemm ü keyfiyyāt
73. ˘Anāŝır ŝūretidür çār ismüñ bāšın u žāhir
Bu çār ismüñ uŝūlünden olur ģāŝıl u taķyìnāt
74. Müríd ü Ķādir ü Ģayy u ˘Alím ģükmindedür ecsām
Bu dört ismüñ kemālidür görinen ģükm ü ģükmiyyāt
75. Cisim cān ile cān cism ile birden oldılar žāhir
Cisim ĥāk ü šabì˘at cān dinür ecsām u šab˘iyyāt
76. Döner ĥāk-i šabì˘at cism ü cān terkíb olur andan
Mürekkeplikde müdriklikde ģāŝıl derk ü derkiyyāt
77. Ģaķíķat müdrik ü idrāk ü müdrek şeyˇ-i vāģiddür
Nitekim ˘āşıķ u ma˘şuķ u ˘aşķ birdür bu tertìbāt
78. Dilinde ĥālıķ u maĥluķ u ĥalķ evrād u eźkāruñ
Velí Ģaķķ ile vāģid oldı ģaķķ u ĥalķ u maĥlūķāt

100

Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. O, her an yeni bir iştedir.
Kur’ân-ı Kerim, Rahman 55/29.

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Devriyyeler

79. Eger ˘ilm ü eger ma˘lūm eger ˘ālim üçi birdür
Bu birlik içre žāhirdür ģaķíķat ˘ilm ü ma˘lūmāt
80. Eger müdrik eger müdrek eger derk ü eger idrāk
Bular birdür muġāyir gösterür ta˘ríf ü ta˘rìfāt
81. Ŝıfāt esmā žuhūrınuñ miśālidür bu sözler hep
Ķamu żıddıyet-i esmā kemālidür bu tekśìrāt
82. Bu sözlerden münezzeh źāt-ı pāk-i Ģażret-i Mevlā
Ŝıfāt esmādadur ancaķ bu ta˘bìrāt u tavŝìfāt
83. Mürekkeb müfredāt źāt-ı Ĥudāda sırr-ı maĥfídür
˘İlimden ˘ayna gelmekdür bu icmāl u bu tafŝílāt
84. Didi Ģaķ kenz-i maĥfíyem žuhūrum iķtiżā itdi
Bilinmemçün sevilmemçün durur bu ģubb u ģubbiyāt
85. Bu ˘ālem ĥubb-i źātíden žuhūra geldiler taģķíķ
Bulara iĥtiyār-ı cüz˘i ile oldı teklìfāt
86. Meşiyyet emridür emr-i ŝırāš-ı müstaķím üzre
Velíkin emr-i teklífì durur bu şer˘ ü ˘örfiyyāt
87. Cemi˘-i ˘ālemin ˘ilmini ˘aķlın eylese ezber
Özini bilmeseñ ol ˘ilme dirler zerķ ü zerķiyyāt
88. Özüñde öz özindür ˘ālemi böyle gören ey cān
Özüñdür cān-ı ˘ālem ķuru ˘ālem cism ü cismiyyāt
89. Gel imdi sen seni bil sende bul cümle kemālātı
Özüñ bilmez iseñ efsānedür ˘ilm-i riyāżiyyāt
90. Cihān u cān zemín ü āsumān hep sende žāhirdür
Senüñle zindedür bu ˘aķl u fikr u vehm ü ģissiyāt

● 201

202

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

91. Cihāna ˘illet-i ġāí olan ma˘nā-yı ādemdür
Ķamu ma˘nā-yı ādemden alurlar feyż ü ma˘lumāt
92. Cihān ma˘nā-yı ādemsüz ķuru resm ü ĥayāl oldı
Mümāśildür ser-ā-pā bu görinen resm ü resmiyyāt
93. Eger ma˘nā-yı ādemden oķursañ min-ledün ˘ilmüñ
Senüñ ma˘lūmuñ olur her ne deñlü varsa ˘ilmiyyāt
94. Żılālāš-ı rumūzāt źāt-ı Bārí oldı bu ˘ālem101
Vücūd-ı mušlaķā nisbet bu ˘ālem oldı żılliyāt
95. Senüñ sāyen saña nisbet senüñle oldı çün žāhir
Ķamunuñ sāyesi ŝāģiplerine oldı mensūbāt
96. Sen olmasañ senüñ sāyen görinmez idi ˘ālemde
Saña tefhím içündür bil bu tanžírāt bu temśílāt
97. Ŝıfātından göründi źāt-ı Bārí āşikār oldı
Žılāl-i źāt-ı Bārídür bu mevcūdāt bu maŝnū˘āt
98. Senüñ sāyeñ saña nisbet niceyse Ģaķķa bu ˘ālem
Ĥudāvend-i cihānın žıllıdur ˘ubbād u ma˘būdāt
99. İder feyż-i vücūd merbūba bil sırr-ı rubūbiyyet
Rubūbiyyet durur merbūba sırr(en) iden i˘taiyyāt
100. Ki merbūb zāˇil olursa rubūbiyet daĥı zāˇil
Olur ķalmaz cihān u cān ne taģtiyyāt ne fevķıyyāt
101. Ki merbūb zāˇil olmaz bil rubūbiyyet daĥı olmaz
Rubūbiyyet ile merbūba irmez bir nefes āfāt

101

94a: Żılālāš-ı rumūzāt źāt-ı Bārí oldı bu ˘ālem: Żılālāš-ı rumūzı źāt-ı Bārídür bu ˘ālem
çün A1
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102. Vücūd-ı ˘āmadur(ur) merbūb olan ˘irfā[n] mežāhirde
Vücūd-ı ˘āmasuz bil žāhir olmaz rūy-ı māhiyyāt
103. Ki mahiyyet vücūd-ı ˘ām ile mevcūd vü žāhirdür
Vücūd-ı ˘ām eger olmasa olmaz ģarf u nušķiyyāt
104. Vücūd-ı ˘āma maģiyyet olan bil ŝavt u nušķ oldı
Muhít-i külli şey nušķ oldı mevcūd oldı ŝavtiyyāt
105. Šoķınsa iki şey birbirine žāhir olur āvāz
Ŝadā bir iki şeyüñ ictimā˘ından olur mirˇāt
106. Yaradılmış ne varsa bir ŝadādur evvel ü āĥir
Didi kün ol ŝadā oldı yaratıldı bu tekvìnāt
107. Tekevvün eyledi ol bir ŝadādan ˘aķl u cism ü cān
Ķamu ol bir ŝadā emrine meˇmūr oldı kevniyyāt
108. Cihān ol bir ŝadādan ĥālí olmaz bir nefes ģālā
Ķamu ol bir ŝadādan zinde tekşifāt ve talšìfāt
109. Cihān adın cihāna vaż˘ iden vehm ü ĥayālindür
Cihān ol bir ŝadādur bir ŝadādandur bu vaż˘iyyāt
110. Cihān didigüñ ancaķ bir ŝadādur bir işāretdür
Bu remzi fehm idenler oldılar erbāb-ı tedķìķāt
111. Hüve’l-evvel hüve’l-āĥirdeki hū bir işāretdür
Hemān ol bir işāret nūrıdur şems ü şuā˘iyyāt
112. Çekersin ehl-i hū hū hū dimek eźkāruñ olmışdur
Velí hūdan ĥabersizsüñ ki źikrin oldu laġviyyāt
113. Cihān vechine yazmış Ģayy u Ķayyūm eyleyen dir hū
İşāretle ider hū böyle telmìģāt u tebşìrāt
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114. Eger bu remzi taģķíķ eyledüñse vech-i ˘ālemde
Mükerremsüñ mu˘azzezsüñ senüñdür ˘izz ü teşrìfāt
115. Ki zírā Ģayy u Ķayyūm sırr-ı ˘ālem sırr-ı ādemdür
Ki Rabbü’l-˘āleminden irişür bu ĥalķa maķsūmāt
116. Oķı Elģamdülillāh102 āyetin idrāke irdüñse103
Ki Raģman u Raģím ˘ālemdür ādemdür müheymiyyāt
117. Ki dinüñ māliki vech-i Ĥudādur žāhir ü bāšın
İbādetler ile cān ile eylerler ˘ubūdiyyāt
118. Dilerler isti˘ānetler irişe Ģażret-i Ģaķdan
Ŝırāš-ı müstaķím üzre iderler ģamd u şükriyyāt
119. Ŝırāšullāha sür˘at üzre sā˘í oldılar bunlar
Görürler ˘ālem ü ādemden ayru yoķ ŝırāšiyyāt
120. Bular olmayalar maġēūb-i żallín104 zümresinden çün
Ĥalāŝ oldı tamām oldı bulara devr ü devriyyāt
121. Oķı bu Fātiģa Tefsírini ķurtul ēelāletden
Saña lāzım degül şimden gerü telvíģ ü telvíģāt
122. Muŝarraģ eyledüm esrār-ı Ģaķķı eyledüm ifşā
Ki bundan ġayrı mümkin mi ola íżāģ u taŝrìģāt105
123. Gel imdi eylegil inŝāf eger ādemseñ ey ādem
Nen aldum ben senüñ bu sözler içün eylegil iśbāt

102

“Hamd, Âlemlerin Rabbi, olan Allah'a mahsustur.” Kur’ân-ı Kerim, Fatiha 1/2.
116a idrāke: eger idrāke A1
104
"Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine
ve sapıklarınkine değil." Kur’ân-ı Kerim, Fatiha 1/6-7.
105
Bu beyit A1’de olmayıp sayfa kenarına bir başkası tarafından yazılmıştır.
103

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Devriyyeler

124. Degilseñ ādem oġlı cinnílerden olduñ-ısa sen
Saña Allāh belā virsün enísin ola cinníyāt
125. Behey dív oġlı n’etdim ben saña sen böyle söylersin
Ŝuçum yanuñda iylik itdigüm midür di taķŝírāt
126. Kilābın ˘av˘avından kārbāna híç żarār yoķdur
Ürürse oş dimezler her ne deñlü ürse ķelbiyyāt
127. Gel imdi sen de ādem oġlı iseñ iste mírāśuñ
Saña mírāś olan sırr-ı pederdür ķavl-i fıķhiyyāt
128. Faķíh-i ma˘nevídür kim degülseñ ādem oġlı sen
Senüñ cinní durur aŝluñ virilmez saña mírāśāt
129. Sen ādem oġlı iseñ dív ile híç hem-ser olmazduñ106
Olurduñ Ģıżra yoldaş içmez idüñ semm ü semmiyāt
130. Ģayāt ābın içerdin ķurtulurduñ semm-i ķātilden
Bulurduñ lem-yezāl u lem-yezel tevfíķ ü tevfìķāt
131. Saña ben her ne deñlü i˘tibār u iltifāt itsem
Yine cinníligini ceźb ider āĥir cibiliyyāt
132. Gerek fehm it gerek itme senüñle sözümüz yoķdur
Sözümüz ķavl-i ģaķdur Ģaķ içündür bil bu ķavliyyāt
133. Şu cān kim aña isti˘dādı iģsān eyleye ķudret
Ģaķíķat fā˘il olur cem˘ olur fi˘linde mef˘ūlāt
134. Ki Ŝāni˘ ŝun˘uña ģikmet olupdur fā˘il ü ķābil
Cihānda fā˘il ü ķābilden ižhār oldı maŝnū˘āt

106

129a iseñ: olsañ A2
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135. Cihānuñ bāšını fā˘il olupdur žāhiri ķābil
Nikāģ-ı ma˘nevíden šoġdılar ervāģ-ı zevciyyāt
136. Nikāģāta nihāyet yoķ durur bí-ģadd ü ġāyetdür
Ki fā˘il ile ķābilden žuhūra geldi mevlūdāt
137. Šabāyi˘ fā˘ilāt u çār ˘unŝur ķābilāt oldı107
Bularuñ ittiģādından šoġar eşcār u eśmārāt
138. Biri esfel biri a˘lā yer ü gök izdivāc itdi
Yer ü gökden irişdi cümle maĥlūķa ġıdāiyyāt
139. Ġıdā şeklinde merˇi oldı ādem ŝūreti evvel
Ġıdādan ģāŝıl oldı cümle işkālāt u teşkilāt
140. Bu şekliyāt içinde aģsen-i taķvím olup ādem
Šufeyli oldı ādem ŝūretinüñ ġayrı taķvímāt
141. Egerçi ŝūretā ādem bu ˘ālemden žuhūr itdi
Ģaķíķat ˘ālem itdi ādeme ta˘žím ü tekrímāt
142. Cihānı bir şecer farż eyleseñ toĥumıdur ādem
Toĥum sārí durur ol bir toģumdan oldı eşcārāt
143. Ne cüzdür ol ki oldı küllden efzūn evvel ü āĥir
Ģaķíķat külle ol cüzden irişür feyż-i külliyāt
144. O cüz bil sırr-ı ādemdür cihāna feyż irer andan
Ki külden ŝūret-i ˘ālem k’ider insāna tekbìrāt
145. Egerçi ŝūret-i ādem saña az görinür ammā
Velíkin ma˘nì-i ādemde ˘ālemdür ģubābiyyāt

107

137a Šabāyi˘ fā˘ilāt u çār ˘unŝur ķābilāt oldı: Šabāyi˘ ķābilāt u çār ˘unŝur fā˘ilāt oldı
A2
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146. Cihānuñ žāhiri ekber görinür bāšını aŝġar
Ki ādem ŝūretā aŝġar içi kenz-i şu˘ūriyyāt
147. İki āyínedür ˘ālem ile ādem ferāsetde
Muķābil birbirine bu ikisi oldı miśliyyāt
148. Ġaraz ˘ālemden ādemden ģaķíķat sırr-ı ādemdür
Dil-i insān-ı dānā içredür esrār-ı sırriyyāt
149. Murād ādem ü ˘ālemden olupdur ma˘nì-yi ādem
Ķılur ma˘nā yüzinden secde ol ma˘nāya mescūdāt
150. Refi˘ü’l-ķadr olan źāt-ı şeríf ma˘nì-i ādemdür
Ĥulāŝā ma˘nì-yi ādem durur ġayrısı merfū˘āt
151. Ģaķíķat ķıblesi ma˘nì-i ādemden kināyetdür
Yüzüñ ol ķıbleye šut ķalmasun ķalbinde taģrifāt
152. Bu meydāna ķadem baŝduñ ise tagyír-i vaż˘ itme
Ki ķalbüñ ĥānesi bí-nūr ider aġyār ü taġyírāt
153. İşi başa iletmek varlıġından küllí geçmekdür
Giderse varlıġuñ ģāsıl olur ķalbinde terfìģāt
154. Nuķūş-ı ġayrıdan ķalbi mücellā itmek isterseñ
Göñül levģini naķş-i Bārí ile eyle tenķìşāt
155. Ledün ˘ilmüñ eger yazmaķ dilerseñ levģ-i ķalbinde
Göñül levģüñ mücellā it yazılsın ˘ilm-i terķìmāt
156. Ĥudādan ġayrıya itme nažar cān ile ģaķ-bín ol
Göñülden bir nažarla birlige ir eyle termìķāt
157. Cigerde ĥūn olan yaşlar gözinden ķan gibi aķsun
Vücūduñ şehrini ķana boyandırsın bu termìlāt
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158. Vücūdından ĥalāŝ ol varlıġuñ ķo Ģaķ ile Ģaķ ol
Geçüp dünyādan ˘uķbādan görünsün sırr-ı tervìģāt
159. İki ˘ālemde rāģat bulmaķ isterseñ sa˘ādetle
Ģużūr ister iseñ terk it žuhūr iste tervìģāt
160. Eger bir kimsenüñ ķalbine toĥm ekmek dilerseñ sen
Ģaķíķat sözlerin çoķ söyle aña eyle tarvìżāt
161. Eger kim pāk ü ŝāf itmek dilerseñ šālibüñ ķalbin
Fenāfillāh maķāmından kelām it ana terdìfāt
162. Ba˘íd olan kişiyi ķurba da˘vet itmek isterseñ
Muģaķķiķler kelāmıyla aña sen eyle terhìbāt
163. Göñül sırrına vāķıf eylemek ister iseñ ĥalķı
Teķayyüd eyleme aŝlā çoġalsun ehl-i terģìķāt108
164. Buları farķ murād itmek dilerseñ ehl-i tefríķ ol
Mümeyyizlik ile ŝāģib ˘ayar ol eyle tezbìlāt
165. Müşebbìh kendüyi teşbìh ider aŝģāb-ı ģālāta
Bürinür ŝūret-i ŝūfiyyeyi teşbihde tezkìnāt
166. Bu kez dir Ģaķ ĥalìfe itdi ĥalķ üzre benem mürşid
Bu yolda ĥalķa eyler ol kişi tesvíl ü tesbilāt109
167. Şular kim sırr-ı Ģaķkı eylediler ġayrıdan mestūr
Emín-i sırr-ı Ĥālıķdur olardur ehl-i testírāt
168. Söze ŝūret viren dilde zebāndur söylenen sözdür
Sözi ķāfiye ile söylemekdür aŝl-ı tesci˘āt

108
109

163b Teķayyüd eyleme aŝlā: Sözi ¤aķlınca söyleş A2
166b yolda: yoldan A2
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169. Sözi nā-maģrem ile perdeden söyleşmek oldur kim
İderüz perde-bírūnluķ sözinde daĥı teşcífāt
170. Söz ile ma˘nìyi cem˘ eyledüm siģr-i helāl itdüm
Ŝalādur ehl-i isti˘dāda nušķum oldı tesģìrāt
111b

171. Zamānumda cemi˘ā cem˘ olan erbāb-ı isti˘dād
İšā˘at eylediler cümlesi bir veche tesģìrāt
172. Ķaçan söz ile žāhir olsa söz ˘ārif lisānından
Yanar dillerde ol nār-ı ģaķíķat ile tescìrāt
173. Ĥalāŝ eyler o nāruñ nūrı isti˘dādı varlıķdan
Gider varlıķ ķalur Ģaķ varlıġıyla nūr-ı teşriģāt110
174. Şerì˘atle ģaķíķat sırrını mestūr iderseñ sen
Ģaķı Ģaķ ile örtersüñ budur ma˘nā-yı tesķìfāt
175. Muģammed parmaġ ile ayı gökde iki şaķ itdi111
Rumūz-ı istivāyı āşikāre itdi teslì˘āt
176. Ķamunuñ rūģına rūģ-ı Muģammed ibtidā oldı
Anuñçün rūģ-ı Aģmedden bulındı sırr-ı teslìfāt112
177. Muģammed çün ķamer devrinde žāhir oldı dünyāya
Murādına irişüp çarĥ-ı eflāk buldı teskìnāt113
178. İderseñ göñlüni teslíš dil-i insān-ı dānāya
Ķamu sādāt-ı ŝūfiyye bu yüzden itdi teslìšāt

110

Bu beyit A1’de olmayıp sayfa kenarına bir başkası tarafından yazılmıştır.
Muģammed parmaġ-ile ayı gördükde iki şaķķ itdi
Murādına irişüp çarĥ-ı eflāk buldı teskìnāt A2
112
Bu beyit A2’de yoktur.
113
Bu beyit A2’de yoktur. İkinci mısraı A1 175. beyitte mesturdur.
111
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179. Göñül bir dilber-i ˘ālí-cenāpdur ġamzeler eyler
Ki her bir ġamzesinde gizlidür biñ dürlü tesliyyāt
180. Dilinde vird ü zikrin lā uģubbü’l-afilín114 olsun
Ki yab yab gitme menzil al bu yoldan itme tesmìģāt
181. Šayan lušf-ı Ĥudāya her nefesde iti˘mād eyle
Ģaķķuñ esmāsınuñ āśārıdur maĥlūķa tesnídāt
182. Bu esfelden ˘urūc eyle iriş seb˘-i semāvāta
İdüp mi˘rāc-ı rūģāní irişsün cāna tesnímāt
183. Ģadíś-i nefs ķarışmasun ŝaķın seyr-i sülūkuñda
Ģadíś-i nefs ķarışdıķda seni ķor yolda teşvìšāt
184. Müdām mürşid söziyle her nefes seyr-i sülūk eyle
Merātib seyrüñ eyle lušf-ı Ģaķdan iste tesyírāt
185. Murād-ı nefse virme bir ķadem rāh eylegil teˇhír
Ŝaķın śābit ķadem ol uyma gelsün feyż-i tesvíķāt
186. Göñül bostānına dāˇim gözüñ yaşuñ revān eyle
Aķıtġıl gözlerinden ķanlı yaşlar eyle tesbílāt
187. Göñülde āteş-i ˘aşķ-ı maģabbet öyle yansun kim
Göñülde māsivāyı küllì kül itsün ķo teşbíbāt
188. Eger cem˘ ile farķı cem˘ idersün ˘aķl u cānında
Mükemmelsüñ ˘ulūmında senüñ cem˘ oldı teşrìģāt
189. Bu nažmumda ģaķíkat ˘ilmini cem˘ eyledüm ammā
Ģaķíķat mū-be-mū mümkin degüldür ˘ām-ı teşrìģāt

114

“Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: 'Rabb'im budur' dedi. Yıldız batınca da,
‘Ben batanları sevmem’ dedi.” Kur’ân-ı Kerim En’am 6/76.
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190. Egerçi şi˘r ile eş˘ār olur mażmūnı ma˘nānuñ
Velí mümkin degüldür ola eş˘ār ile teş˘írāt
191. Ķuvāñı žāhir u bāšın göñül şehrinde cem˘ ola
Bulup cem˘iyyet-i ĥāšır biriksün dilde tecmí˘āt
192. Ķuvāñı cem˘ idüp cem˘iyyet-i ĥāšır ile cem˘ ol
Göñül cem˘ olsa gelmez göñline şeyšāni ilķā˘at
193. Tecellísi ile her şeyi yoķdan var iden ķudret
Bušūnına žuhūruñda ider maĥlūķı teĥliķāt
194. Ġıdādan öñ ġıdā bir sırr-ı maĥfí idi ˘ālemde
˘Avālimden güźer itdükde ģāsıl itdi taģŝílāt
195. Ma˘ādinden nebāta ŝoñra ģayvāna irişdükde
Daĥı ģayvāndan insāna irişüp buldı taģtìmāt
196. Ġıdā şekli peder ŝülbünde bir nušfe olur evvel
Ana raģmine düşdükde ider taģŝín u taģŝínāt
197. Ġıdā şeklüñ giyince źerre-vār ˘ālemde seyr eyler
Ġıdā nušfe olur žāhir olur esrār-ı tertìlāt
198. Eger sen Ģaķķı ādemde šaleb eylerseñ ey ādem
Ģaķíķat ādemi bilmekde diķķat eyle taģdìcāt
199. Bilüp esrār-ı Ģaķķı gizlemişlerdür mükemmiller
Sözi remz ile söylerler iderler ģıfž u taĥmíżāt
200. Ki sükker ša˘am olmaz zāġa zāġa cìfedür ša˘am
Ķosañ zāġ öñine sükker ķaķar burnıla taģvínāt
201. Ŝaķın nā-maģrem ile ŝoģbet itme šurma oturma
Šoñuz yaġuñ çerāġa yaķma kendüñ itme taģzilāt
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart
1655),Kasîde*
Ķaŝíde-i Bir Bir
Mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
(.---/.---/.---/.---)
1. Ķıdem baģrinüñ emvācı gelür bir bir gider bir bir
Bu çarĥuñ gerdişiyle devr ider şām u seģer bir bir
2.

Cihānı çarĥ dollābı çevürmekden yorulmaz híç
Tamāmet sırr ider ģükmin sürer şems ü ķamer bir bir

3.

Ģaķíķat şemsinüñ źerrātıdur āyātıdur ˘ālem
Bunı böyle bilür böyle görür ŝāģib-nažar bir bir

4.

Bu ādem ŝūreti bir nušfede pinhān idi evvel
İnüp ŝülb pederinden raģm-ı māderden šoġar bir bir115

5.

Ķıdem baģrinde müstaġraķ idi ādem ģabāb-āsā
Ŝadef-veş aġzın açdı söyledi dökdi güher bir bir116

6.

Ģaķíķat mašla˘-ı şems-i hüviyyet ķalb-i ādemdür
Cihāna nūr-ı Yezdānı o mašla˘dan šoġar bir bir

7.

Bulup bir ˘ārifi iĥlāŝ ile ķalbinde yer itsüñ
Virür ˘ārif saña ˘ilm-i ledünníden ĥaber bir bir

8.

Dil-i insān-ı dānā çeşme-i āb-ı maģabbetdür
Özi mízān-ı ģikmetdür lisānından aķar bir bir

9.

˘İlimden ˘ālem-i ˘ayna gelür a˘yān-ı ˘ilmiyyet
˘Iyāndan ˘ālem ü ˘ilme yine eyler sefer bir bir

10. Şuˇūnāt-ı İlāhìdür mežāhir esfel ü a˘lā
Mežāhir mažharından žāhir olur ĥayr u şer bir bir
115
116

4b sülb: sülbi A2
5b aġzın: aġzını A2
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11. Cihān mirˇāt-ı esmā vü ŝıfāt u źāt-ı pāk oldı
Meşiyyetden nümāyān olmada sırr-ı ķader bir bir
12. Nažar ķıl ˘āleme ˘ibret göziyle bir temāşā ķıl
İrişür cān cihānından cihāna nūr u fer bir bir
13. Biri biñ gösteren eżdād-ı esmā iķtiżāsıdur
Her ismüñ iķtiżāsından irer feyż-i eśer bir bir
14. Mežāhir iķtiżāsına sebeb eżdād-ı esmādur117
Ķazā oķlarına cānlar ider gögsüñ siper bir bir
15. Teceddüd üzre enfās ile bu ĥalķ-ı cihān her ān
Ķamu şey kendi nev˘inüñ libāsını giyer bir bir
16. Ne ķapudan ne köpriden geçürdiler ise ĥalķı118
Yine cānlar o ķapudan o köpriden geçer bir bir
17. Mežāhirden çün esmā vü ŝıfātı āşikār oldı
Her ismüñ mažharı kendi müsemmāsın arar bir bir
18. Muēillüñ mažharı zír-i felekde devr ider dāˇim
Devirden ķurtulınca her ŝıfātdan seyr ider bir bir
19. Şular kim ˘ilm-i Ģaķda mažhar-ı lušf u cemāl oldı
İderler rūģları seb˘-i semāvāta güźer bir bir
20. Ķamu źerrāt-ı ˘ālemden işit inní en-Allāh119ı
Ki her źerre ene’l Ģaķ naġmesin çengin çalar bir bir
21

117

Şecer evrāķ u eśmār ile toĥmından nihān oldı
Niçe bir toĥm miķdarı alup virür śemer bir bir

14a iķtiżāsına: iĥtilāsına A1
16a geçürdiler;: getürdiler A2
119
“Muhakkak ben Allahım.” Kur’ân-ı Kerim, Kasas 28/30.
118
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22. Şecer toĥmında var olması temśíle münāsibdür
Miśāl olmasa fehme aķreb olmaz her hüner bir bir
23. Dilinde kātibüñ ma˘ní mücerreddür mürekkebden
Bulur ma˘ní mürekkebden murādına žafer bir bir
24. Gelüp bir ķaŝrı bünyād itmegi binā murād eyler
Göñülde fikr ile ķaŝrı yapar saķfın düzer bir bir
25. Fikir žāhir ider ķaŝrı boyanur šaşa šopraġa120
Yapar šaş u kirecle bir sarāy pür sím ü zer bir bir
26. Senüñ vehmüñde fikrüñ her neyi eyler ise ìcād
Odur žāhirde ŝūret baġlayan ey kāmil er bir bir121
27. Ģaķuñ ˘ilminde mevcūd idi ˘ulviyyāt u süfliyyāt
˘İlimden ˘ayna geldi çār ˘unŝur baģr u ber bir bir
28. Vücūd-ı mušlaķuñ şānı şuˇūnından tecellādur
Ki her bir şān-ı nişān bí-nişāna yüz šutar bir bir
29. Emir āmir olur meˇmūr olur żımn-ı muķayyede
Ki her źerre şu˘ā-ı āfitāb olmaķ diler bir bir
30. Cihān gülzārınuñ her bir key üzre göz açup şebnem
Bahārında ĥazānın gösterür aġlar güler bir bir
31. Hezār u ŝad hezārān sāle ġaddār píre-zen dehrüñ
Erenler keyd ü ķayd u mekr ü ālın bildiler bir bir
32. Cihānuñ müstaķil kendi vücūd ile vücūdı yoķ
Mümāśildür serāba mā ŝanurlar teşneler bir bir

120
121

25a žāhir: ižhār A2
26b žāhirde: rüˇyāda A2
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33. Cihān ma˘dūm u Ģaķ mevcūd u ĥalķ mefķūd u Ģaķ meşhūd
Ķıdem bārānı ķašre ķašre ĥalķ üzre yaġar bir bir
34. Düzilmiş neyde sūrāĥlar ŝaf olmış munšažır nefĥā
Nefes urduķça neyzen žāhir olur naġmeler bir bir
35. Ġaniyy ü mušlaķ idi ġayb idi neyzende her naġme
Göründi ney vücūdından açıldı perdeler bir bir
36. Nefes neyden göründi āşikār itdi maķāmātuñ
Nevā ˘uşşāķ ˘acem nikríz murabbā˘ oldılar bir bir
37. Neyüñ sūrāĥlarına neyzenüñ parmaķları urdı
Olup yegāh dügāh zengūleye yol buldılar bir bir
38. Müberķa˘ būselik ü hüzni gerdāniye vü māhūr
İrer neyzen deminden žāhir olur çalġular bir bir
39. İrer feyż-i vücūd a˘yān-ı esmādan ķamu ĥalķa
˘Adem mevcūd ile mevcūd olur ˘ayna döner bir bir
40. Vücūd ĥayr u ˘adem şer olduġı esrāra vāķıf ol
˘Adem imkāna imkān vācibe devrān ider bir bir
41. Vücūd-ı mušlaķuñ ˘ilminde mevcūd idi mevcūdāt
˘İlimden ˘ayn olup esmā libāsın giydiler bir bir
42. Maķāmāt neyzenüñ ˘ilmüñde neyden āşikār oldı
Neye parmaķların neyzen šokundursa öter bir bir
43. ˘İlim ol neyzenüñ ney mažharında ˘ilm-i ˘ayn oldı
Mežāhirden žuhūr-ı Ģaķķa her ism oldı pür bir bir
44. Yed-i beyżā ile Mūsā gibi žāhir olan şaĥsuñ
İrişür cānına nār-ı tecellíden şerer bir bir
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45. Göründi vech-i źāt-ı pāk-i Ģaķ mecmū˘-ı esmādan
Mežāhirden žuhūr-ı Ģaķķa her ism oldı dür bir bir
46. Ŝıfāt-esmāsı žāhir oldı mirˇāt-ı mežāhirden
Ŝıfātından göründi źāt-ı pākı gördiler bir bir
47. Çü bildüñ neyzenüñ ney mažharında ˘ilm-i ˘ayn oldı
Meśelā bir nefesden oldı zinde mürdeler bir bir
48. Gelür ġayb-ı mecālíden mecālíde olur žāhir
Mecālíden yine ġayb-ı mecālíye gider bir bir
49. Ŝıfāt u źātuña maŝdar olupdur ˘ālem u ādem
Çıķar ˘ālemden ādem ˘ālem ādemden çıķar bir bir
50. Gehí ˘ālem olur ādem gehì ādem olur ˘ālem
Bu minvāl üzre ˘ālem ādem olur devr ider bir bir
51. Ne ādemsüz olur ˘ālem ne ˘ālemsüz olur ādem
Bu tertíb ü bu ģikmet üzre Ģaķ ģükmin sürer bir bir
52. Eger ādem kemālidür vü ger ˘ālem cemālidür
İki āyínedür birbirine eyler nažar bir bir
53. Ķıdem nūrı ˘adem āyínesinden āşikār oldı
Kitāb oldı ķadíme her varaķ her berk ü ber bir bir
54. ˘Ulüvv-i şān ile ādem muķābil oldı eflāke
Ģisāb eyler dil olmış her ķılı encüm ŝayar bir bir
55. Ķıdem bārānı yaġduķça ˘adem gülzāruña düpdüz
Cihānı sebze-zār eyler güler güller biter bir bir122

122

55b güler: - A2
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56. Nefes nefĥ eyledi ecsāda Ģaķ ġayb-ı hüviyyetden
Ķamu ol bir nefesden ģayy olur murġān uçar bir bir
57. Bu eşyā cinsli cinsiyle çün iŝrāf-ı ma˘ānidür
Açılsa nušķa gelse söylese dürler döker bir bir
58. Mežāhir ĥoķķalar her ĥoķķa bir genc-i İlāhídür
Kemālullāhı her bir ĥoķķa kendünde sezer bir bir
59. Ŝıfāt-ı Ģaķ durur gülzār-ı ˘ālem ĥoş terennüm ķıl
Güle ˘āşıķ olup mestāne bülbüller öter bir bir
60. Bu bāġuñ gülleri bülbülleridür evliyāullāh
Gelüp bu ˘ālem-i mülke ķonar bir bir göçer bir bir
61. ˘Adem āyínesinden ādemüñ ˘aksi durur ˘ālem
Gözidür ˘ālemüñ ādem o göz ile baķar bir bir
62. Vücūduñ źerresin şemse ulaşdur şems ile şems ol
Güneş źerrātını nūr ile aŝlına her dem çeker bir bir123
63. Ne ismüñ ģükmine maģkūm iseñ evvel ü āĥirde
˘Iyān bil kim ol ismüñ ģükmi ģālinden ŝorar bir bir
64. Ģaķuñ baĥşāyişi ĥalķ üzre ˘aŝruñ vāhidindendür
Cihāna raģmet ü raģmān o mažhardan šoġar bir bir
65. Bu ġaflet uyĥusından öldügi vaķtüñ uyanur ĥalķ
Görürler maģşer olmış hep bilürler kendüler bir bir
66. Ne kesb itdise cān kesb itdügi ŝūret olur cāna
O ŝūretden ĥalāŝ olınca maģşerde yiler bir bir

123

62b nūr ile aŝlına: nūr aŝlına her dem A1
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67. Enāniyyet ile gögsin gerenler rūz-ı maģşerde
Ķıyāmetde olup her birisin bir cān-aver bir bir124
68. Bu ŝūret içre maģbūs oldıġuñ ģiss eyleyüp bunlar
Diyeler nāliş-i feryād idüp eyne’l-meferr125 bir bir
69. Olar kim ˘ālem-i dünyāda taģŝíl-i kemāl itdi
Sa˘ādetle beķā mülküñ idündiler maķarr bir bir
70. Bu neşˇetde cenāb-ı źāt-ı pāka oldılar vāŝıl
Beķā ba˘de˘l-fenā cāmuñı nūş eyler bular bir bir
71. Šaríķ-i Ģaķda bunlara bir adumdur iki ˘ālem
Ser-ā-pā ašılup deryā-yı tevģíde šalar bir bir
72. Ģužūr-ı ķalb ile bunlar teveccüh üzredür dāˇim
˘Ulūhiyyet cenābına göñül yüzin düşer bir bir
73. Ulūhiyyet işigüñ yaŝdanurlar ġarķ cihānında
Münāfıķlar bularuñ ķatline dendān biler bir bir
74. Müdām-ı mest olan keyfiyyet-i ma˘hūdeden her ān
Ĥavāšır seddinüñ Ye¢cüc ü Me¢cücin ķırar bir bir
75. Geçüp bu küfr ü inkār ˘āleminden irdiler ķurba
Civār-ı Ģażret-i Ģaķda olurlar mu˘teber bir bir
76. Ķoyup varlıķlarını geçdiler dünyādan ˘uķbādan
Bular mevt-i irādìyle ölüp dirildiler bir bir
77. Kerāmāta küşūfāta muķayyed olmadı bunlar
Maģabbet şem˘üñe pervānelerdür per yaķar bir bir

124

67b Ķıyāmetde: Ķıyāfetde A2
“Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği
zaman, o gün insan kaçış nereye diyecektir.” Kur’ân-ı Kerim, Kıyamet 75/10.

125
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78. Degül sāģilde bunlar ġarķ-ı deryā-yı ģaķíķatdür
Bular bu baģr u bí-ģadd ü nihāyetde yüzer bir bir
79. Müdāmì lā-yezāl u lem-yezel ĥamrin maģabbetden
Šolu peymānelerle nūş idüp bunlar ķanar bir bir
80. Bular ser-mest ü ĥayrān bezm-i vaģdetde olup yek-renk
Šolular ķaldırup birbirine šolu ŝunar bir bir
81. Ķıdem baģrinde ˘ārifler şināverlükler eylerler
Bu baģrüñ dürlerin nažm eyleyüp bunlar dizer bir bir
82. Ķıdem baģrinde müstaġraķ olurlar bí-ser ü bí-pā
Ģaķíķat dürlerüñ bunlar bu deryādan dürer bir bir
83. Cihān mirˇāt-ı veche źāt-ı pāk-i Kirdigār oldı126
Görürler vech-i Ģaķkı bí-baŝíret bí-baŝar bir bir
84. Ne vādíden sülūk itdi ise sādāt-ı ŝūfíye
Yine pír olan cānlar o vādíde gider bir bir
85. Dilerseñ ādeme Ģaķ di dilerseñ Ģaķķa ādem di
Dilerseñ sırruñı fāş itme çekme derd-i ser bir bir
86. Ģaķíķat ādemiyseñ sen hüve’l-Ģaķ di ene’l- Ģaķ di
Bu ma˘nāyı bilenler bildiler şehd u şeker bir bir127
87. Bu taģķíķi Füŝūsında dimüşdür Şeyĥ Muģyiddín
Ki Ģaķ žāhirdür ˘ālemde vü ĥalķ mestūreler bir bir

126

83a veche: - A2
Bu beyit sayfa kenarında olup muhtemelen yazmaya sahip olan başka bir şahıs
tarafından yazılarak buraya gireceği belirtilmiştir. Diğer nüshalardan durumu
kontrol ettiğimizde (Msl. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Yz 860
numaralı nüsha varak: 61b) yazmadaki bu beyitin olması gereken yere derc
edildiğini görüyoruz.

127
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88. Velí źātı münezzehdür bu sözlerden ĥaberdār ol
Ģaķuñ źātı ŝıfātından görinür bí-baŝar bir bir
89. Ŝıfātı daĥı źātından görinür bí-men ü bí-mā
˘Aķidin mıŝr-ı dilde böyledür göster hüner bir bir
90. Bu nažmuñ vaŝf idüp ādem didügi rūģ-ı Aģmeddür
Anuñ rūģından istimdād iderler rūģlar bir bir
91. Dil-i dānā Muģammed nūrına āyíne düşmişdür
Ķamu āyíneler andan alurlar behrever bir bir
92. Bu ˘ālem ˘ilm-i Ģaķķuñ ŝūret-i ma˘lūmıdur yek-bār
˘Ayāna görmek isterseñ cihāna ķıl nažar bir bir
93. Kitābìdür ķamu ˘ālem Ĥudānuñ ma˘nísi ādem
Yine kendü kitābını açar bir bir ķapar bir bir
94. Nefes-ĥā-yı hüviyyet cem˘-i enfās-ı żarūriyyet
Cihāna feyż-i Ģaķ raģmet nesímüñden eser bir bir
95. Ģayāt olan bu ŝūretlerde enfās-ı İlāhídür
Nefes girdükçe çıķduķça biri birin sürer bir bir
96. Kemāl-i ādemüñ vaŝfuñ mücellid bir kitāb itsem
Degüldür ķābil ü iģŝā eger biñ biñ eger bir bir
97. Şular kim ādemüz dirler ģaķāyıķ baģśin eylerler
Görinür dillerinde niçe yüz biñ dìvler bir bir
98. Sen anı kendine itme ķıyās iñleyi baķ ürme
Ürürse oş dimezler it ürür kārbān geçer bir bir
99. Ŝıfāt-ı ādeme irmek içün devrān döner durmaz
Ķuvā-yı ˘ālem ādem olmaķ ister devr ider bir bir
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100.

Zamānuñ bāšını māhiyyeti bil ān-ı dāˇimdür
Bu çarĥ dollābı šurmaz ān-ı dāˇimden döner bir bir

101.

Vücūduñ bāšını vaģdet olupdur žāhiri keśret
Vuŝūl vaģdet faŝıl keśret olupdur ey beşer bir bir

102.

Faŝıl keśretde vaģdet inķılābınuñ žuhūrıdur
Ķamu żıddıyet-i esmā müsemmādan iner bir bir

103.

Vuŝul keśretde vaģdet ittiģādınuñ bušūnıdur
Bušūnı baģrinüñ emvācı keśretden ŝorar bir bir

104.

Bušūnuñdan žuhūra ŝubģ-ı ŝādıķ gibi šoġduñ sen
Bu ˘ömrüñ nev-bahārı gülleri her dem ŝolar bir bir

105.

Ķırā˘at olunur seb˘al-meśāni128 vech-i ādemde
Dil-i ādemde ķudret kātibi ģikmet yazar bir bir

106.

Ta˘ayyün lā-ta˘ayyünden göründi vāģidiyyetden
Mürāyā nūrına eşyā mufaŝŝal muĥtasar bir bir

107.

Vücūd-ı ādemi arż-ı ķıyāmetde ķamu eşyā
O günde ādemí cürmüne cem˘ olur ŝıġar bir bir

108.

Li-yevmi'l-cem˘129 olan arż-ı ķıyāmet rūz-ı ādemdür
Yed-i ķudret o günde ˘adl ile ĥalķı alur bir bir

109.

Nefes girdükde berd i˘tā ider çıķduķda ģarr inşā
Bu üslūbuñ uŝūlünden olur māder peder bir bir
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"Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’ân’ı verdik." Kur’ân-ı Kerim,
Hicr 15/87.
129
" Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya
çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini
örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük
başarıdır." Kur’ân-ı Kerim, Tegâbun 64/9.
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110.

Ne ümmüñ mevšınından ˘āleme çıķdı ise ešfāl130
O ümmüñ şírine ˘āşıķ olup özler emer bir bir

111.

Nefes sür˘atde ta˘ķíb üzredür girmekde çıķmaķda
Uŝūlidür ģayātuñ her nefesde berd ü ģarr bir bir

112.

Cihān maĥlūķınuñ ervāģıdur enfās-ı Raģmānì
Ķamu envā˘-ı ecsād her nefes muĥtažar bir bir131

113.

Mežāhirde kimisi bí-ĥaberdür her nefes Ģaķdan
Kimisi her nefes Rūģu˘l-Ķudüsle biñ yaşar bir bir

114.

Tecelliyle nefes ursa nefes bād-ı hüviyyetden
Göñül baģri ķamu gevherlerüñ šaşra ašar bir bir

115.

Olan keśret niķābından cemāl-i vaģdete nāžır
Görür ol pertev-i şems-i ģaķíķatden şerer bir bir

116.

Müsemmāsı nefesdür ism-i ģayyüñ ey nefes-zāde
Nefes üzre misāfirler durur ĥalķ u beşer bir bir

117.

Se mevlūd dört šabí˘at çār ˘unŝur nüh felek yek-bār
Ķamu ol bir nefes ģükmiyle seyr eyler güźer bir bir

118.

Ģaķuñ ˘ilminde müstaġraķ idüñ meyl eyledüñ ˘ayna
Feleklerden geçüp esfelde seyr itdüñ ķamer bir bir

119.

Ma˘ādinden nebāta ŝoñra ģayvāna irişdüñ sen
Nihāyet ādeme irince çoķ çekdüñ ĥašar bir bir132

120.

Çü geldüñ ādeme gördüñ ķıyāmet ķāmete šurmış
Düşüp endāmuña lerze ider ˘uzvuñ haźer bir bir

Bu beyit A1’de sayfa kenarına başka birisi tarafından yazılmıştır.
Bu beyit A1’de sayfa kenarına başka birisi tarafından yazılmıştır.
132
119b Nihāyet: Nihād-ı A2
131
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121.

Šıfıl olduñ yigit olduñ ķocalduñ ża˘fa yüz šutduñ
Bu ģāletlerde gezdüñ eyledüñ yüz biñ żarar bir bir

122.

˘Avālümden güźer ķılduñ irişdüñ vech-i insāna
Göñül mirˇātına biñ fikr ile virdüñ keder bir bir

123.

Ne toĥm ekdi ise ˘abd-i mükellef arż-ı dünyāda
O toĥmuñ ģāŝılın rūz-ı ķıyāmetde biçer bir bir

124.

Göñül bostānı eşcārını besle eşk-i çeşmüñle
Cihān bāġına yaġmayınca yir virmez mašarr bir bir

125.

Maģabbet toĥmını cān ile perverde iden ˘ārif
Birine biñ alur ol toĥmı göñline eker bir bir

126.

Vücūduñ žāhiri vü bāšını cem˘ i durur ˘ālem
Bu cem˘iyyet bušūnuñdan žuhūrını sürer bir bir

127.

İki ķaşuñ kemānı ķābe ķavseyn133üñ nişānıdur
Ene’l-Ģaķ dir gözüñ merdümleri kirpik ķapar bir bir

128.

Şu˘ā˘-ı şems-i źātı baĥt-ı ŝarf vechüñde žāhirdür
Cihāna nūr-ı Yezdānı yüzüñden bildürür bir bir

129.

Şu˘ūnātında feyż ü fażlını görmek içün źātı
Mežāhir nev˘ine keśret libāsını keser bir bir

130.

Görinür vech-i źāt-ı pāk-ı Ģaķ keśret libāsından
Ķarín-i lušf olan cānlar celālinden ķaçar bir bir

131.

Bu ˘ālemden tekebbür nerdübānından inen cānlar
O ˘ālemde tereffü˘ nerdübānına biner bir bir
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" (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu." Kur’ân-ı Kerim,
Necm 53/9.
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132.

Gök altı yeryüzi revzenleri bí-ģadd u biñ olsa
Her eve revzeninden āfitāb pertev ŝalar bir bir

133.

Ķamu evler yıķılsa yire geçse tār u mār olsa
Şu˘ā˘-ı şemse noķŝān gelemez źerre ķadar bir bir

134.

Metā˘ ma˘rifetiyle kārbān-ı lā-mekān geldi
Bu çārsū-yı ˘anāŝırda cevāhirler ŝatar bir bir

135.

Ķamu a˘māl u ef˘ālüñ bu evde deftere aldı
Bu evde yazdıġı defterleri bir gün dürer bir bir

136.

˘Iyandan öñ dügümlerle dögülmiş bāšın-ı eşyā
Žuhūrı devri geldükde yed-i ķudret çözer bir bir

137.

Kemāle irmege devrin tamām itmek gerek her şey
Ķamu nā-puĥteler devrin tamām idüp bişer bir bir

138.

Daĥı Ādem Ŝafí ĥalķ olmadan evvel gelen cānlar134
Mürekkeb olmadılar müfredātda ķaldılar bir bir

139.

Murād evvel giden cānlar dimek remz ü işāretdür
Mürekkeb müfredāta ˘ilm-i ˘ayna yüz šutar bir bir

140.

Şu cānlar kim kemāle irmeden yüz ķoya šopraġa
O gün yā leyteni küntü türabā135 diyeler bir bir

141.

Bir emre munšažırlardur bu ˘ulviyyāt u süfliyyāt
Bular ķulluķcılardur bir birin işe ŝalar bir bir

142.

Ģakím ismi bu ģikmet üzre devr eyler feleklerde
Ķamu devri Zuĥal devri bu ģükm üzre döner bir bir

138a gelen: giden A2
“Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının,
‘Keşke toprak olaydım!’ diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı
uyardık.” Kur’ân-ı Kerim, Nebe 78/40.

135
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143.

Züĥal devri tamām olduķda terkíbe gelür bular
Ser-ā-ser āşikār olur niķābını açar bir bir

144.

Ne kim nefsü’l-emirdür ol dinür ol söylenür ol gün
İkilik naķşını ol günde levģinden siler bir bir

145.

Nihān olur žuhūrı ism-i žāhir ism-i bāšında
Bu dünyā didigüñ ˘uķbā görinür ser-be-ser bir bir

146.

Girenler cennet-i źāta olurlar dāˇimü’l-bāķí

● 225

˘Aźāb-ı bu˘d-ı ĥarmanıyla maģcūblar yanar bir bir
147.

Şu sālikler ki źāt-ı Ģaķķı Hādíde ider iśbāt
Ba˘íd olmaz bular yol erleridür yol arar bir bir

148.

Şu ˘ārifler ki źāt-ı Ģaķķı źātuñda görür yeksān
Muģaķķíķler durur bunlar ki ķılı ķırķ yarar bir bir

149.

Mükemmel mažharuñda źāt-ı Bārí ˘ayn-ı źātumdur
Mükemmelde ķamu esmāyı źāt-ı cem˘ ider bir bir

150.

Dil-i dānāda źātı sırr-ı źātum ˘ayn-ı źātumdur
Merātib üzre esmā źātına āyíneler bir bir

151.

İşit Rūģu’l-Ķudüsle zinde demden ādemüñ ˘ilmüñ
Dürüst idrāk ile fehm eyle żabš eyle ne dir bir bir

152.

˘İlimden ˘ayna gelmiş her ne deñlü var ise eşyā
Cemi˘ìsi šaleb-kāruñ saña irmek diler bir bir

153.

˘İlimden ˘ayna isti˘dād ile nāzil olan cānlar
Neferlik eyleyüp eñ ŝoñ olupdur ser-nefer bir bir

154.

Vücūduñdur vücūd-ı ˘ālemeyne ˘illet-i gā˘í
Ķamu ma˘lūm olanlar feyżi senden aldılar bir bir
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155.

Cemi˘i i˘tiķādātuñ heyūlāsı durur ˘ārif
Özine ne ŝanursa cümleye anı ŝanar bir bir

156.

Ki cānı cümlelük cem˘iyyet itdi kevn-i cāmí˘de
Ģayāt ābın ŝusuzlar kevn-i cāmí˘den içer bir bir

157.

Cihān deyrinde eŝnāma baķup döndürme yüz zāhid
Vücūhāt-ı İlāhídür dir ˘ārifler šapar bir bir

158.

Bu baģrüñ oynamasından ķabarcıķlar olur peydā
Yine diñlenmesinden ol ķabarcıķlar biter bir bir

159.

˘Ayān oldı ledün ˘ilmi Ĥıżır dervíş lisānından
Aña beñzer ki Nil ırmaġı her yılda šaşar bir bir

160.

Eger ser-çeşme-i āb-ı ģayāta irmek isterseñ
Zamānuñ Ĥıżrınuñ pāyına başın eyle yer bir bir
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart
1655),Kasîde*
Mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
(.---/.---/.---/.---)
1. Şu˘ūnātında źātı źātını pinhān ider bir bir
Cemālin díde-i ˘ıyān ile seyrān ider bir bir
2.

˘Adem āyínesinde vācib ü mümkin olur žāhir
Vücūdı mümkine feyżi vücūd iģsān ider bir bir

3.

˘Adem mümkin yüzinden vācibe mušlaķ mużāf olsa
Cemi˘ì emr ģāżır ŝūreti insān ider bir bir

4.

˘Iyān bil ādeme dört nesne ģāsıldur bu ŝūretde
Daĥı dört nefĥ-i ŝūr nevbet çalar lerzān ider bir bir

5.

Daĥı ölmek dirilmek dörtdür erkān-ı ādemde
Bu dört ölmek dirilmek rütbesin rücģān ider bir bir

6.

Olur ilk neşˇede ol ŝūret-i eşyā ile zinde
Šabāyi˘den olur mürde ten ü bí-cān ider bir bir

7.

İkinci neşˇede ol šab˘-ı eşyādan olur zinde
Olupdur ĥaŝŝa-i eşyādan istìzān ider bir bir

8.

Šabāyi˘den üçünci neşˇede mürde olur ādem
Dirilür ĥaŝŝa-i eşyādan istiģsān ider bir bir

9.

Bu demde ĥaŝŝa-i eşyā ķalur mürde olur ādem
Ģaķāyıķla dirilür her nefes bir cān ider bir bir

10. Gelür dördinci neşˇe pes ģaķāyıķla olur zinde
Ģaķāyıķ āşikār olur işüñ āsān ider bir bir
* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 122b-124b (A1),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 860, 64a-65b (A2).
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11. Olur ilk neşˇesinde bil yol eri ilk uyĥudan peydā136
Gözi gördügini öz özine erkān ider bir bir
12. İki uyĥudan uyanur ikinci neşˇede sālik
Šabāyi˘ ˘ālemini baģr u bí-pāyān ider bir bir
13. Üçünci neşˇede üç uyĥudan bídār olur ˘ārif
İrişür ĥaŝŝa-i eşyāya lušf-erzān ider bir bir
14. Tamām dördünci neşˇede olur dört uyĥudan bídār
Kemāli ādemüñ žāhir olur dívān ider bir bir
15. Bu bídārlıķdan evvel her ne bildi her ne gördiyse
Ol evvel bildigi gördigüñi noķŝān ider bir bir
16. Ne vech ile taŝavvur itmiş idiyse Ģaķı evvel
Ġalaš eyledügüñ yanılduġuñ iź˘ān ider bir bir
17. Neliksiz niteliksiz Ģaķ niceye žāhir olduķda
Velínüñ bir ķılın biñ Mūsì-i ˘İmrān ider bir bir
18. Her ismüñ mažharından źātını görmek içün źātı
Cihān mirˇātını āyíne-i Sübģān ider bir bir
19. Bunı bil kim vücūd-ı vāģidüñ ŝūretleri çoķdur
Bu ŝūretlerde esmāsı ile cevlān ider bir bir
20. Šabāyi˘ encüm ü eflāk dört ˘unŝurla üç mevlūd
Kemāle irmege sālik olup devrān ider bir bir
21. Kemāli bu seferde bunların insāna irmekdür
İrüp insāna mi˘rāc itdigüñ íķān ider bir bir

136

11a bil yol eri ilk uyĥudan peydā: o ile bil kim yol eri ol A1
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22. Bu mevcūdāt vücūd-ı vāģide āyíneler oldı
Görür āyínelerde kendini tābān ider bir bir
23. Velí insān-ı dānāda kemāliyle görür kendin
Cemālin vü kemālin ādeme erzān ider bir bir
24. Eger esmā eger eşyā eger ŝūret eger ma˘nā
Ķamusı ādeme irmek içün pūyān ider bir bir
25. Bu ŝūretler cemālinüñ žuhūrına maģallerdür
Görinür bu maģallerden kerem-rízān ider bir bir
26. Bu mažharlar ŝıfātınuñ žuhūrına merātibdür
Mežāhirde görinür ģükmini fermān ider bir bir
27. Vücūd-ı vāģid-i Ģaķ ķul hüvellāhu eģad137 birdür
Bu birden žāhir oldılar ķamu elvān ider bir bir
28. Vücūduñ žāhiri var bāšını var ey cihān-ārā
Bušūnınuñ žuhūrıdur cihān imkān ider bir bir
29. Vücūd-ı vāģidüñ bil žāhiridür ˘ālem-i ecsād
Heyūlā ˘ālem-i ecsām ķuru ebdān ider bir bir
30. Vücūduñ bil ģaķíķat bāšınıdur ˘ālem-i ervāģ
Vücūd taģtdur ˘ālem varlıġuñ yeksān ider bir bir
31. Muķayyed üzredür ecsām u ervāģ cān-ı ādemde
Biri birinden ayrılmaz żiyā raĥşān ider bir bir
32. Ģaķíķat ˘ālem ü ecsāma mebdeˇ cevher-i ĥākdur
Ķamuya müste˘ardur raģmet ü raģmān ider bir bir

137

“De ki: O, Allah'tır, bir tektir.” Kur’ân-ı Kerim, İhlâs 112/1.
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33. Bunı bil ˘ālem-i ervāģa mebdeˇ šab˘-ı ĥāk oldı
Birikdi šab˘-ı ĥāk u cevher-i ĥāk kān ider bir bir
34. Merātib üzre devrān eyleyen ĥāk-i šabi˘atdür
Şu˘ūnātında her bir şānı yüz biñ şān ider bir bir
35. O deñlü devr ider ĥāk-i šabi˘at ān-ı dāˇimde
Cihān eşyāsını var eyleyüp bir ān ider bir bir
36. Bu çarĥuñ dönmesinden yapılur hep ŝūret-i insān
Görür insān göziyle yüzini lem˘ān ider bir bir
37. Kemāle irişür devr itmesi sākin olur anuñ
Bu kez insānda kāmil olmaġa gerdān ider bir bir
38. Bozulduķda beden ŝūret ķarışur cevher-i ĥāke
İrişür daĥı šab˘-ı ĥāke išminān ider bir bir
39. Bu minvāl üzre varup gelmesi tekrār olur anuñ
Ki her varmaķda gelmekde yolın çendān ider bir bir
40. Vü her bār kim merātible ˘ilimden ˘ayna yüz šutsa
Olur ŝoñra geliş evvel geliş cem˘ān ider bir bir
41. Eger bir kūzeyi biñ kez deñizden kimse šoldursa
Yine deryāya dökse ķašresin ˘ummān ider bir bir
42. Yine ol kūzeyi bir nevbet-i āĥirde šoldursa
O ŝoñra nevbeti evvel olur cünbān ider bir bir
43. Ma-ģaŝal cism-i insān rūģ-ı insān bāšın u žāhir
Me˘ād ü mebdeˇ-i ĥāk-ı šabi˘at şān ider bir bir
44. Lešāfetle šabāyi˘ ˘ālemine yol bulan cānlar
Keśāfetden lešāfet mülkine perrān ider bir bir
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45. Bu sözden añlanan bu šāˇife ģaķķe’l-yaķín Ģaķķı
Bilüp bildürdiler ˘ārif olan imān ider bir bir
46. Bunı bil gāhi eczā kendi külline rücū˘ eyler
Vü gāhí küll girü eczāsını zíşān ider bir bir
47. Ķamu nev˘üñ nihādı cüzler oldı küllini özler
Ki her cüz kendi küllin keffe-i mízān ider bir bir
48. Cihān eşyāsı eczā küll netìce vech-i ādemdür
Ki her cüz kendi küllin kendine bürhān ider bir bir
49. ˘İlimdür ŝūreti ma˘lūl görinür vech-i ˘ālemde
Ki her cüz kendi kendin źikrini eźkār ider bir bir138

138

Bu beyit A2’de yoktur.
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart 1655),
Kasîde*
Diger Bir Bir
Mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün / mefā˘ìlün
(.---/.---/.---/.---)
1. Tecellísi ile her şeyi yoķdan var ider bir bir
Bušūnından žuhūrın isteyüp ižhār ider bir bir
2.

Ġıdādan öñ ġıdā bir sırr-ı maĥfì idi ˘ālemde
˘Avālimden güźer eyler gezer tekrār ider bir bir

3.

Ma˘ādinden nebāta ŝoñra ģayvāna irişür ol
İrer ģayvāndan insāna görür güftār ider bir bir

4.

Ġıdā şekli peder ŝülbinde bir nušfe idi evvel
Ana raģmine düşdükde müdevver dār ider bir bir

5.

Ġıdā şeklin giyince źerreler ˘ālemde seyr eyler
Ġıdā źerrātını terkíb idüp dídār ider bir bir

6.

Bušūnı ˘illet oldı cümle şeyüñ žāhiri ma˘lūl
Bušūnı žāhirin ĥıfž eyleyüp hem-vār ider bir bir

7.

˘İlimdür ŝūret-i ma˘lūm görinür vech-i ˘ālemde
Ki her şey kendi kendi źikrini eźkār ider bir bir

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 125a-125b (A1);
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 860, 63b-64a (A2).
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl.22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart 1655),
Kasîde*
Ķaŝìde-i İbrāhìm Efendi
Müstef˘ilün / müstef˘ilün / müstef˘ilün / müstef˘ilün
(--.-/--.-/--.-/--.-)
1. Ģaķ der ki kenz-i maĥfiyem ˘ālemde pinhān olmışam
Źātum münezzehdür velì ismümle insān olmışam 139
2.

Źātum ile źātumdayum vaŝfumla ˘āyātumdayum
Ŝun˘umla iśbātumdayum hem cism ü hem cān olmışam

3.

Sözlerde söz olan benem özlerde öz olan benem
Gözlerde göz olan benem kim ˘ayn-ı ˘ıyān olmışam

4.

Müdrik olan müdrek olan hem derk ü hem idrāk olan
Hem çarĥ u hem eflāk olan gerdūnda gerdān olmışam

5.

Evvel benem āĥir benem bāšın benem žāhir benem
Hem işlere ķādir benem her derde dermān olmışam

6.

Geh müfredāt içre nihān gāhì mürekkebde ˘ıyān
Geh bì-nişānum geh nişān geh dehr ü ezmān olmışam

7.

Göklerde geh çarĥ ururam geh yeryüzünde yürürem
Geh görmezem gāh görürem geh šop u çevgān olmışam

8.

Geh pādişāhem geh gedā geh pür-ġamam geh pür-ŝafā
Geh Bu Cehil geh Musšafā geh Şìr-i Yezdān olmışam

9.

Gāhì vücūd-ı mušlaķam gāhì muķayyed mefluķam140
Geh müfredātda sāriyem geh çār-ı erkān olmışam

10. Geh Ādem ü Ģavva benem geh Ģıżr ile Mūsā benem
Geh Meryem ü ˘Ìsā benem çārmıĥda sūzān olmışam

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 125b-131b (A1);
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 860, 66b-70a (A2).
139
1b ismümle: cismümle A2
140
9a mefluķam: olmışam A2
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11. Ol źāt-ı pākem kim ķamu žāhir benümle mū-be-mū
Bu sırrı fehm itmez ˘amū ˘ayāna sulšān olmışam
12. ˘Ālem benem ādem benem her ism ile hem-dem benem
Her ŝūrete maģrem benem her cisme mihmān olmışam
13. Fıķh u ferāiżde ˘ıyān ˘ilm-i ledünnìde nihān
Her bì-nişānda bì-nişān vaģdetde yeksān olmışam
14. Cānlar ķamu cānumdadur šālibler erkānumdadur
Ĥalķ cümle dìvānumdadur ben şāh-ı şāhān olmışam
15. Māhiyyet-i eşyā benem hem ŝūret ü ma˘nā benem
Hem kenz-i lā-yüfnā benem hem ìn ü hem ān olmışam
16. Ādem Ŝafì dedikleri bil bir tecellümdür benem141
Nūģ-ı necì didükleri ezmānda šūfān olmışam
17. İbrāhim ü Nemrūd olan Ģaķ dimeyüp merdūd olan
Ma˘dum olan mevcūd olan ˘aķl ile iz˘ān olmışam
18. Mūsā ile Fir˘avn ile cenge ser-āġāz eyleyen
Geh Mūsì geh Hārūn olup Fir˘avn u Hāmān olmışam
19. ˘Ìsā deminde mürdeyi iģyā iden nušķum durur
Soķraš u Buķraš Cālinūs ģikmetde Loķmān olmışam
20. Cümle zemìn ü āsumān benden šolu kevn ü mekān
Hep bendedür ĥalķ-ı cihān ben ĥalķa ĥāķān olmışam
21. Ādem dilinde söyleyen her bir ilinde eyleyen
Bilinmeyen vü bilinen esrār-ı Furķān olmışam
22. Šopraķ atan kāfirlere Aģmed eliyle ben idüm
Uyĥu iletdi anlara bu ģāle ĥayrān olmışam
23. Ŝoñra Ebūbekr olmışam ŝoñra ˘Ömer daĥı benem
˘Oŝmān-ı Źinnūreynde hem bil Şāh-ı Merdān olmışam
141

16a Ŝafì: - A2
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24. Ŝoñra Ģasan ŝoñra Ģüseyn ism eylediler aduma
Ŝoñra Mu˘avìye Yezìd eñ ŝoñra Mervān olmışam
25. İśnā ˘aşer oldum hemìn esrāruma oldum emìn
Ģaķķe’l-yaķìn ˘ayne’l-yaķìn Mehdì-i devrān olmışam
26. Oldı nümūdārum cihān rengüm zemìn ü āsumān
Fermān benümdür kün fe-kān142 sırr-ı cihān-bān olmışam
27. Mervāniyān oldı tamām ˘Abdülazìz oldı imām143
Her ĥušbede itēüm selām ķārì-i pākān olmışam
28. Hem mažharam hem mužhirem hem nāžıram hem manžaram
Hem ŝādıram hem maŝdaram iĥfā vü ˘ilān olmışam
29. Cümle cihānda žāhirem her źerre içre nāžıram
Nuŝret benümdür nāŝıram her ˘aķla fermān olmışam
30. Ednā benem a˘lā benem hem vaķt ile ferdā benem
Evvel benem uģrā benem her cāna cānān olmışam
31. Sırr-ı Muģammedden ˘ıyān nušķ eyleyen mu˘ciz-beyān
Cibrìl ile irsāl olan āyāt-ı Ķurˇan olmışam
32. Çün eyledüm adum ˘Alì oldum nebì iken velì
Źātumdadur sırr-ı celì erkānda bürhān olmışam
33. Dānāda olan sırrumı setr eyledüm esrārumı
Gizli olan envārumı dillerde raĥşān olmışam
34. Baŝrì denilen Şeyĥ Ģasan ķalbinde cevlān eyledüm
Ŝoñra Ģabìb ismi ile ˘ālemde destān olmışam
142

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da
hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerim Bakara 2/117, “(Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer
dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah
dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen
oluverir" dedi.” Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân 3/47. Ayrıca diğer ayetler için bkz: Kur’ânı Kerim Bakara, 2/117, Âli İmrân, 3/59, En'âm 6/73, Nahl 16/40, Furkân 25/7, Yâsîn,
36/82; Mü'min 40/68.
143
27a Mervāniyān: Merdāniyān A2
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35. Ma˘rūf-ı Kerĥì ismini ad eyledikde zātuma
Žāhirde bir ķašre olup ma˘nāda ˘ummān olmışam
36. Dāvūd-ı Tāìde ˘ıyān ˘ābid olup zāhid olan
Sırr-ı Seriyy-i Saķatì vecdinde vicdān olmışam
37. Oldum Cüneyd ü Bāyezìd didüm o dem hel min-mezid144
Mümşād olup oldum mürìd rūģ-ı ˘azìzān olmışam
38. Her ķarna pinhān olmışam her cāna mihmān olmışam
Her cisme ben cān olmışam her gevhere kān olmışam
39. Kāēì Vahiyüddìn olup Şeyĥ Ŝadrì göñlinde bulup
Āĥir Ŝafiyüddìn olup vechinde ben ān olmışam
40. Sincān ilinde Şeyĥ ˘Alì sırrında ben oldum celì
Ģāmidde žāhir olmışam ģamd ile şükrān olmışam
41. Çün Ģācı Bayrāma irüp gizli iken žāhir olup
Sikkinìde maĥfì olup Yāminde ˘ilān olmışam
42. Şeyh Pìr ˘Alì sırrında ben ˘ārif idüm ma˘rūf idüm
İsmā˘ile irdükde çün şāh-ı şehìdān olmışam
43. Kim Ģamzadur žann itdiler źātum ŝıfātum mažharı
Kimi Ķabādūza ķıyās giydügi ķaftān olmışam
44. Maģcūb olanlar görmedi aŝlı uŝūle irmedi
Ĥayrabolu didükleri menzilde Sārbān olmışam
45. Hey niceler da˘vā idüp vey niceler ġavġā idüp
Gāhì Ġażanfer geh Ģüsam resminde lerzān olmışam
46. Ŝandı niceler kim beni İdrìsde žāhir olmışam
Bozduķda İdrìs ŝūretin ya˘nì ki Keyvān olmışam
47. Keyvān gidicek çoķ kişi da˘vā-yı benlik eyledi
Bu ˘aķl ile hem-rāh olan eşĥāsa sulšān olmışam
144

“O gün Cehenneme, ‘Doldun mu?’ deriz. O da, ‘Daha var mı?’ der.” Kur’ân-ı Kerim,
Kâf 50/30.
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48. Gerçi benem bu cümlede da˘vā-yı benlik eyleyen
İsm-i Muēillüm ģükm idüp bunlarda fettān olmışam
49. Źātumla āyātum ile sırr-ı kemālātum ile
İbrāhimüñ sırrında ben sırra nümāyān olmışam
50. Bilmek dilerseñ sen beni İbrāhime versün seni
Anda tecellì eyledüm anda nigeh-bān olmışam
51. İbrāhimüñ yüzin gören görsün beni bilsün beni
İbrāhimüñ göñlünde ben gün gibi tābān olmışam
52. İbrāhim ile söyleşen źātumla söyleşmiş olur
İbrāhimi farķ itmeyen cāhilde ĥayvān olmışam
53. Zāt u ŝıfātumdan nişān metn ü metìn şerĥ u beyān
İbrāhimüñ źātında ben cān ile cānān olmışam
54. Ķutb-ı zamān ġavś-i cihān maķŝūd-ı emr-i kün fe-kān145
Sırr-ı zemìn ü āsumān gerdūnda devrān olmışam
55. Hem gevher ü hem kān benem hem ˘arş u hem Raģman benem
Hem ŝūret ü hem cān benem hem ìn ü hem ān olmışam
56. Māhiyyet-i eşyā benem hem zişt ü hem zìbā benem
Hem alleme'l-esmā146 benem hem ģūr u ġılmān olmışam
57. Gāhì görende rāˇiyem geh görünende merˇiyem
Geh ˘aynıyam geh ġayrıyam geh ˘ayn-ı rindān olmışam

145

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da
hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerim Bakara 2/117, “(Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer
dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah
dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen
oluverir" dedi.” Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân 3/47. Ayrıca diğer ayetler için bkz: Kur’ânı Kerim Bakara, 2/117, Âli İmrân, 3/59, En'âm 6/73, Nahl 16/40, Furkân 25/7, Yâsîn,
36/82; Mü'min 40/68.
146
"Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere
göstererek, 'Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin'
dedi.", Kur’ân-ı Kerim Bakara 2/31.
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58. İncìl u Tevrāt u Zebūr göñüller içre gizlenür
Sırr-ı Muģammedde žuhūr nušķ ile Ķur¢ān olmışam
59. ˘Ulvì vü süflì her ne var benden olupdur āşikār
Perverdigār u Girdigār Raģmān u Sübģān olmışam
60. Cüz kül ķamu źātumdadur žāhirde āyātumdadur
Her źerre mirˇātumdadur genc-i firāvān olmışam
61. Tevģìd eyler her varaķ benden alur eşyā sebaķ
Dilde dinilen ĥalķ u ģaķ nušķında Yezdān olmışam
62. Var didigüñ yoķ didigüñ az didigüñ çoķ didigüñ
Mušlaķ muķayyed didigüñ fehminde ˘irfān olmışam
63. ˘Aynuñdaki ġayruñ benem ġayruñdaki ˘aynüñ benem
Rüˇyādaki seyrin benem ġıybetde seyrān olmışam
64. İķrār iden inkār iden aġyār iden vü yār iden
Yoķ eyleyen var eyleyen Mennān u Deyyān olmışam
65. Geh mest ü lā-ya˘ķıl iden geh ķābil ü maķbūl olan
Esrār ile ģāmil olan ābdāl u ĥayrān olmışam
66. Peyġambere ümmet benem Ķādirdeki ķudret benem
Fürķat benem vuŝlat benem gözlerde giryān olmışam
67. Gökden Mesìģüñ inmesi maġribde şemsüñ šoġması
Ölmüşlerin dirilmesi maĥşerde mìzān olmışam
68. Şā˘ir olan źākir olan her ni˘mete şākir olan
Mesģūr olan sāģir olan maģbūs-ı zindān olmışam
69. Peyġamber ü hem çār-ı yār asģāb u küffār her ne var
Maĥlūķ-ı her şehr ü diyār her reng ü elvān olmışam
70. Merdāniyānda ŝūretā şer˘a ri˘āyet eyledüm
Ģaccāc-ı žālim ad idüp žulm ile ˘udvān olmışam
71. Ķurˇānı itdüm içtihād şer˘ ile itdüm çoķ fesād
Şer˘in önüñ ard eyleyüp meźhepde Nu˘mān olmışam
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72. Geldükde Hārūn'ur-Reşìd oldum Ebì Yūsuf ile
Ģaķ ŝūretinde çoķ zamān İblìs ü şeyšān olmışam
73. Meˇmūn gelüp bu ˘āleme žulm eyledi çoķ ādeme
Meˇmūnı meˇmur eyleyen ģükm ile šuġyān olmışam
74. Çoķ kimseler Cebbār olup da˘vā-yı benlik eyledi
Bu cümlesinde ben diyen evzān-ı nālān olmışam
75. Ŝūretde vü ma˘nāda ben esfelde vü a˘lāda ben
Dünyāda ve ˘uķbāda ben gam-gìn ü şādān olmışam
76. Mülģid dinen zındıķ dinen kāźib dinen ŝādık dinen
Taķlìd dinen taģķìķ dinen dillerde destān olmışam
77. Cüzde vü külde žāhirem ķudret benümdür Ķādirem
˘Afv eylerüm mücrimleri fażl ile ġufrān olmışam
78. Gün gibi žāhir olmışam her yerde ģāżır olmışam
Her dilde nāžır olmışam nūr-ı çerāġān olmışam
79. Źerrāt-ı ˘ālem her ne var źātumla oldı āşikār
Her mülk ü şehr diyār-ı sulšān u ĥāķān olmışam147
80. ˘Ìsā deminden bu deme seyr eyledüm demden deme
Oldum papās oldum keşìş ˘uzletde ruhbān olmışam
81. Geh müfred ü geh müfredāt geh ma˘den ü gāhì nebāt
Geh meyyit u gāhì ģayāt geh nār-ı nìrān olmışam
82. Geh Cālinūs-ı feylesof gāhì şu˘ā vü geh ĥusūf
Geh šali˘ u gāhì küsūf geh bedr-i raĥşān olmışam
83. Şiblì vü Manŝurda ˘ıyān didüm ene'l-Ģaķ çoķ zamān
˘Aššar dilinde rāyegān pür nažm-ı ˘irfān olmışam
84. Mūsā vü ˘Ìsā vü ˘Alì bunlar daĥı nūr-ı celì
Gāhì nebì gāhì velì feyyāż u feyżān olmışam

147

79b mülk ü şehr: mülk ü her şehr A2
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85. Manŝūrda ene'l-Ģaķ diyen taķyìd degül mušlaķ diyen
Esrārumı muġlaķ diyen dillerde mihmān olmışam
86. Dinen Fütūģāta yaķìn birāderümdür ey emìn
Ol vāridi feyż eyleyen Sübģān u Raģmān olmışam
87. Ŝadruñ dilinde Fātiģā Tefsìrini teˇlìf idüp
Monlā Fenarìde daĥı ˘ilm ile ˘ummān olmışam
88. Źātumla ķaˇimdür ķamu ˘arż u semā cennet šamu
˘Alā vü esfel hep benem ĥalķa nigeh-bān olmışam
89. Monlā dilinde Meśnevì Şeyĥ Gülşenìde Mānevì
Taķrìr iden taģrìr iden mektūb u dìvān olmışam
90. Ĥayyām dilinden söyleyen dìnin tenāsüģ eyleyen
Šapduķ Yūnusda dinleyen ma˘nā-yı Furķān olmışam
91. Ŝūret benem ma˘nā benem a˘lā benem ednā benem
Hem zìr ile bālā benem gün gibi tābān olmışam
92. Her ŝūrete ma˘nā benem her da˘vaya müftì benem
Cümle cihānda ma˘nìyem ben cān u cānān olmışam
93. Evvel benem āĥir benem bāšın benem žāhir benem
Hem müˇmin ü tersā benem inkār u imān olmışam
94. Źerrāt-ı ˘ālem hep benem ādemde dem her dem benem
İbrāhim-i Edhem benem Belĥ içre sulšān olmışam
95. Yūnus dilinde ma˘nìler teˇlìf ü taŝnìf eyledüm
Adum Nesimì eyledüm hem Fażl-ı Yezdān olmışam
96. ˘İllet benem ma˘lūl benem merdūd benem maķbūl benem
Fā˘il benem mef˘ūl benem kim çār erkān olmışam
97. Źātum ŝıfātıdur cihān benden šolu kevn ü mekān
Maķŝūd-ı emr-i kün fe-kān148 cān-ı cihān-bān olmışam
148

“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da
hemen oluverir.” Kur’ân-ı Kerim Bakara 2/117, “(Meryem), "Ey Rabbim! Bana bir beşer
dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah, "Öyle ama, Allah
dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen
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98. Mecnūn ile Leylā benem Vāmıķ ile ˘Azrā benem
Dünyā ile ˘uķbā benem hem ģūr u ġılmān olmışam
99. Ŝūretde ŝūret olmışam sìretde sìret olmışam
Vācibde vācib olmışam imkānda imkān olmışam
100. Her laģža bir ŝūret ile žāhir olupdur ģikmetüm
Her ān u her dem her nefes bì-reng ü rengān olmışam
101. Ģaķķıyetüm bu sözleri ĥalķıyyetümde söyledüm
Ģaķķıyetüm ĥalķıyyetüm žımnında cünbān olmışam

oluverir" dedi.” Kur’ân-ı Kerim, Âl-i İmrân 3/47. Ayrıca diğer ayetler için bkz: Kur’ânı Kerim Bakara, 2/117, Âli İmrân, 3/59, En'âm 6/73, Nahl 16/40, Furkân 25/7, Yâsîn,
36/82; Mü'min 40/68.
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl. 22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart 1655),
Gazel*
Fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilātün / fe˘ilün
(..--/..--/..--/..-)
1. Eģadiyetde ġaní źāt-ı müsemmāda idüm
Vāģidiyetde ˘ıyān ˘ayn-ı tecellāda idüm
2.

Mažhar-ı sırr-ı ˘amā źātumı mestūr itdi149
Ya˘ni źātumda vü ŝıfātda ev ednā150da idüm

3.

Žāhirüm ķābil olup bāšınum olmış fā˘il
Çār erkān-ı šabāyi˘de mu˘ammāda idüm

4.

Müfredāt źerrelerin eyledi iģyā źātum
Müfredāt ile mürekkebde vü esmāda idüm151

5.

Ŝūret-i Ģaķ olan ˘ālem ile sāri źātum
Ŝıbġ-ı ma˘dene nebātāt ile ġavġāda idüm

6.

Ŝıbġ-ı ģayvān ile çün ekl ü şārib olup152
˘Aķıbet Ādem olup cennet-i Šūbāda idüm

7.

Şìtde žāhir oluben ķavmümi da˘vet itdüm
Nūģda žāhir iken özge temāşāda idüm

8.

Seyr idüp niçe zamān mažhar-ı İbrāhìmde
Nār-ı Nemrūdda iken ˘arş-ı mu˘allāda idüm

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 136b-137a, (A1),
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1217, 56a-56b, (A2).
149
2b itdi: itmişdi A2
150
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” Kur’ân-ı
Kerim, Necm 53/9.
151
4b vü: hem A2
152
6a Ŝıbġ-ı ģayvān: Daĥı ŝıbġ-ı ģayvān A2. Mısrada vezin aksamaktadır.

Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi Divanı’nda Devriyyeler

9.

Mažharı Ģażret-i Mūsāda tecellíde iken
Siģrde ķavmine ķarşı yed-i beyżāda idüm

10. Nefĥ olup Meryeme Cibríl nefesinden yektā
Eģadiyyet nefesiyle dem-i ˘Ísāda idüm
11. Mim-i imkāna irüp oldum Eģadken Aģmed
Mažhar-ı sırr-ı Muģammede temennāda idüm
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Oğlan Şeyh İbrâhim Efendi (öl. 22 Rebiü'l-âhir 1065/1 Mart 1655),
Gazel*
16’lı Hece Ölçüsü
1. Cümle renkler döne döne geldi ādeme boyandı
Her yüzde seyrān eyleyüp bu deme geldi šayandı
2.

Bu demde Ģaķ varlıġını ŝırāš-ı müstaķìmi bul
Mir˘āc ķılup bu nefisden Ģaķdan ġayrıdan uŝandı

3.

Ehl-i Ģaķķa bu söz ˘ıyān her rengüñ aŝlı cevherdür
Cevher ādem rengüñ giyüp evvelki rengden utandı

4.

Cümle şeyde seyrān iden cevher özüñ[i] kān iden
Her źerrede Ģaķķı görüp gümānsız Ģaķķa inandı

5.

Bir gerçek er İbrāhìmüñ hep bildigin unutdurup
Yoķluķ deñizine šalup ŝusuzluġı biraz ķandı

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Dîvân Yz. 1089, 147a-147b.

