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Türk Dili ve Edebiyatının gelişmesinin en ince noktalarına kadar 
değerlendirilebilmesi, gerek dini gerekse din dışı yazılı ve sözlü bütün 
edebî mahsûllerin incelenmesine, farklı  halk kitleleri tarafından  mey-
dana getirilen eserlerin birbirleriyle olan ilgilerinin tespit edilmesine 
bağlıdır. Bu bakımdan Türk milletinin dilinin, kendine has düşünce-
lerinin ve zevklerinin belirlenebilmesi için sade halk dilinin kullanıldığı 
tasavvufî  edebiyatın incelenmesinde fayda  vardır. 

Kendi arzularıyla îslamiyeti kabul eden Türklerin, kabul ettikleri 
yeni dini tanıyıp öğrenmelerinde halk dilini kullanan mutasavvıf 
şair ve dervişlerin önemli bir rolü olmuştur. Köprülü'nün de belirttiği 
gibi Türk edebiyatının ilk intişarı dini bir mahiyette olmuş ve birçok 
Türk dervişi yeni dini ve kendi tarikatlarını göçebe halka yaymak 
için, onların anlayabileceği sade bir dille hitap etmişler ve böylece halk 
edebiyatının kaynaklık ettiği tasavvufî-dini  edebiyatın ortaya çıkmasına 
sebep olmuşlardır1. 

Orta Asya'da, Türklerin îslamiyeti kabulünden sonra yeni dinin 
geniş halk kitlelerine sevdirilmesinde, öğretilmesinde Ahmed-i Yesevî 
ve dervişlerinin ayrı bir yeri vardır. Batı Türklerindeki tasavvufî  halk 
edebiyatının doğu Türklerinden ve bilhassa Ahmed-i Yesevî'den 
etkilendiği düşüncesi, Yesevî ve dervişleriyle ilgili çalışmaların öne-
minin artmasına sebep o lur2. 

Ahmed-i Yesevî'nin hayatı, fikirleri,  edebî değeri, eseri ve etkisi ile 
ilgili geniş bilgi Köprülü'nün "Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar" 
adh eserinde vardır3. 

Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir alana yayılan Ahmed-i 
Yesevî, halife  ve dervişlerinin fikirlerini  halk edebiyatı şekilleri içinde 

1 Köprülü, Ord. Prof.  Dr. M. Fuad, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar,  Ankara. 1976 
2 Köprülü, M. Fuad, Hoca Ahmed Yesevî, Çağatay ve Osmanlı Edebiyatları Üzerindeki 

Te'siri, Bilgi Mecmuası, nu. 6, s. 611-645. 
3 Ayrıca, Köprülü, M. Fuad, Ahmed Yesevî, tslam Ansiklopedisi, c. 1; Togan, Zeki 

Velidi, Yesevîliğe Dair Bazı Yeni Malumat, Fuad Köprülü Armağanı, DTCF. Yay. ist. 1953. 
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sade bir dille ifade  etmeleri hikmet tarzının ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Yesevî'nin şiirlerinin dervişleri tarafından  bir araya getirilerek 
Divan-ı Hikmet adı altında toplanması ve sanat endişesi olmadan, 
belirli bir gaye için yazılan bu şiirlere "hikmet" adının verilmesi çok 
sonra olmuştur4. 

Yesevî- ve dervişlerinin hikmetleri hem hece vezninin değişik 
ölçüleri içinde dörtlükler halinde hem de aruz vezniyle yazılmışlardır. 
Hikmetlerdeki vezin ve kafiye  bozuklukları, hece ve kelime eksiklikleri, 
dervişlerin esas maksatlarının öğretmek olmasına bağlanabileceği gibi, 
bu şiirlerin farklı  bölgelerde, farklı  tarihlerde, farklı  kültür alanlarında 
istinsah edilmesine de bağlanabilir5. 

"Divan-ı Hikmet" her ne kadar Yesevî'nin hikmetlerini içine 
alan bir eserse de "Divan-ı Hikmet" nüshalarında Yesevî dervişlerine 
ait hikmetler de bulunmaktadır. Gerek bilinen "Divan-ı Hikmet" 
nüshalarında gerekse hikmet mecmualarında birçok derviş şairin hik-
metlerine rastlanır. Bunlar arasında Kul Süleyman, Şems, Hâlis, Meşreb, 
Ubeydî, Ik ânî, Kul Şerîfî,  Azîm Hâce vb. leri zikredilebilir. Bunlardan 
bazılarının tespit edilebilen hikmetleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır6. 

Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Kütüphanesi, yazmalar bölü-
münde MÖ1. 1096 numarada kayıtlı sonu eksik Ahmed-i Yesevî, Kul 
Süleyman, Şems, Ubeydî, Meşreb, Muhlis, Eyyüb vb. şairlerin şiirlerini 
içine alan 167 varaktan oluşan bir hikmet mecmuası bulunmaktadır. 
Müstensihi ve istihsah tarihi belli değildir. 

Biz bu çalışmada, mecmua içinde yer alan Eyyüb'a ait 8, Muljliş'e 
ait 5-şiirin çevriyazılı metnini verdik. Muhliş'in çahşmamızda V numara-
da yer alan mesnevi tarzında yazılmış şiirinin baş tarafı  eksiktir. 

Edebî kaynaklarda gerek Eyyüb gerekse Muhlis hakkında herhan-
gi bir bilgiye rastlayamadık. Eyyüb ve Muhliş'in şiirleri aruz vezniyle 
yazılmıştır. Eyyüb'un I, II, IV, VII numaralı şiirleri aruzun fâ(ilâtün, 
fâ(ilâtün,  fâcilâtün,  fâcilün  kalıbıyla, III, V, VIII numaralı şiirleri aruzun 
mefâ'llün,  mefâ'îlün,  mefâ'ilün,  mefâ'llün  kalıbıyla, VI numaralı şiiri 

4 Köprülü, Ord. Prof.  Dr. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 
Ankara 1976. 

5 Eraslan, Prof.  Dr. Kemal Ahmed-i Yesevî Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler, Ankara 1983. 
6 Erarslan, Kemal, Azîm Hâce'nin Hikmetleri, TDED, c. X IX , İst. 1971. 

Erarslan Kemal, Halis'in Hikmetleri, TDED, e. X X , ist. 1972. 
Bakırgan Kitabı, Kazan Darülfünunu 1857 
Divan-ı Hikmet adlı eser de, Kemal Erasîan'dan başka Kazan'da birkaç defa,  Taş-

kend ve İstanbul'da yayınlanmıştır. 
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aruzun möfâcilün,  fecilâtün,  mefâcilün,  fe'iiün  kalıbıyla yazılmıştır. 
Muhlis' in I.—IV numaralı şiirleri aruzun mefâcîlün,  mefâcîlün,  mefâ'ilün, 
mefâcîlün  kalıbıyla, V numaralı şiiıi ise mefcülü,  mefâcilün,  faulün  kalı-
bıyla yazılmıştır. 

Şiirlerde vezin ve kafiye  bozuklukları, hece ve kelime eksiklikleri 
vardır. Düzeltilebilenler [ ] içinde gösterilmiştir. 

EYYÜB 

I 
50b Hak. rızâsın isteseng iy dil seher bidâr bol 

Şıdk ile Hak'nı tilep meşğûl-i istiğfâr  bol 

Kop seherler tevbe kıl. kılğan günâhıng yâd itip 
Yığla korkup kahrı din rahmıdm ümmid-vâr bol 

3 Bolma biş künlik cömring üçün dünyâ talibi 
Kiç cazîz cândm cihânfdın]  tâlib-i dîdâr bol 

Ol Hudâ'ğa kul bolup bolsaıîg Mulıammed ümmeti 
(Âkıl irseng bolma dil-âzâr bi-âzâr bol 

Bcnde-sin râzî kazağa bol belâğa şabr itip 
Hayr [u] şer aldıngğa Hak'dm kilse minnet-dâr bol 

6 Ikki Câlem âfetidin  isteseng bulmak âmân 
Halk ara kem tut özing tej-sende-i Cebbar bol 

Dünyadın kiçmes burun kiç imdi Eyyfıb  dünyadın 
'Omr ötüp kildi kiter vaktııîg yakın tayyâr bol 

II 

59b Tapılur barça tapılmas bu cazîz cândur biling 
Dünyağa biş kün bu âdem oğlı mihmândur biling 

60a Dünya bir köhne rıbât bu halk kârvândur biling 
Rü-be-rü kilgen kiter bu bizge fermânduı-  biling 

5 Kitmeking vehminde kârvân bağrı biryândur biling 

I Bu gazelin aynısı 63b'de de var, 2. Kop: Metinde j j t tevbe kıl: 63b'de yâd itip; 5. al-
dııîgğa: 63b'de aldıngda, Hak'dm kilse: Metinde kilse Hak'dm; 7. Eyyfıb:  63b'de yok, kildi 
. . . yakın: 63b'de kildi yakın vaktıriğ kiter. 

II 2. dünyağa. . . oğlı: Metinde biş kün bu âdem oğlı dünyağa. 
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Kitse kârvân yol uzak aldında niçe havf  bar 
Uşbu menzildin köçürmekke mahâşd intizâr 
Bir zamân turmas köçer hükm itse kimge bir ü bar 
Munda kalğanlar anıng-çün yığlaşurlar zâr zâr 

10 Közleridin akkanı yaş ornığa kandur biling 

Hâş [u] câm barça öler ölmesliking yok çâresi 
Ğâfil  olma kitdiler hem-r ahları ng bir pâresi 
6-âfil  âdem tâ ölünçedür bu nefs  âvâresi 
Bir nefesdür  bu-ölüm birle hayâtnıng arası 

15 Kim mum bilse hemlşe közi giryânduı4 biling 

Kim devâsız derd bile yaştukğa koysa başını 
Derd-i bl-dermân ağu kılğay casel dik aşını 
Bağlağay kitmeklik üçün bağrığa ğam taşını 
Tilmürüp her kimge bir bakğay töküp köz yaşinı 

20 Kilmes iş hiç ilgidin hem âh [u] efğândur  biling 

Barça ölgendin yiğit ölgenning otıdur yaman 
Kim yiğit ölse anga ol kün bolur âhir zamân 
Kilmedi dünyâğa güyâ kitgeli boldı hemân 
Yâd iter ki kalmasa andın du'âcı bir nişan 

25 Tâ kıyâmetğaça anııîg rühı hayrândur biling 

Dostlarım budur mining dik câmilerning bilgeni 
Bütmes aşla bu yürekde tîğ-ı hicrân tilgeni 
Dünyağa kilgenlering kimdür arada külgeni 
Kaysı bir şâlih oğul kimdin bilinmes ölgeni 

30 Kim oğulsız bolsa anıng mülki virândur biling 

Kısmete kâyil bolung bolmang müsülmânlar füsül 
Fikr itip tursak bize kaldı Peyamberdin bu yol 
Kim külüp könglüngni Eyyüb ljâtırıng kılma melül 
Bendelikke bir ü barım bârçanı iylep kabül 

35 Rüzi kılsa bendege yahşisi îmândur biling 

13 âvâresi: Metinde avvâresi; 16. bile: Metinde birle; 20. i ş . . . ilgidin: Metinde ilgidin 
hiç iş; 23. kitgeli: Metinde kilgeli; 27. aşlâ: Metinde hergiz; 32. Peyamberdin: Metinde Pey-
gamberdin. 
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III 

62b Kişi öz makşadınca hahlağan dik iş itip bolmas 
IJhıdâ halmasa hergiz köngli digen işge tip bolmas 

Eğer çendi kişide kim cAlî'din bolsa köp gayret 
Hudâ'dın bolmasa bil (?) kul ayağm birkitip bolmas 

3 Eger köngling esip alsa birevdin bir ağız nânni 
Salıp ağzıngğa çiynersin buyurmasa yutup bolmas 

Ta'âmı bl-nihâyet köp ki yir-min dip ümld itseng 
Naşîbinğ bolmasa belki anıng tuzın tatıp bolmas 
Hudâ hvalağan iş bolur sin aldıng can u mâl ni süd 
Kişi öz ihtiyarı birle bir iş okşatıp bolmas 

6 Hudâ yâr olsa [vü] devlet kuşı [ger] k ü n s a başıngğa 
Halayık bolsa düşmen kdsa ğavğâ ürkütüp bolmas 

Cihânnıng halkı yâr olsa birevge bil mum Eyyüb 
Hudâ'dın bolmasa bir gerre peydâ yitkürüp bolmas 

IV 

Cam yime iy bende sin gam yigüçi ğam-fyâr  bar 
Bî-nevâ bi-kes ğarîb [ii] bı-çârelerğa yâr bar 

63a Her kişi her bendening könglige âzâri birür 
Munda bir âzâr birseng anda yüz âzârı bar 

3 Cebr [u] zulm itme ğarîb bi-çârelerğa zînhâr 
Cebr [u] ?ulm itseıîg sanga cebr itküçi Cebbar bar 

Cebr [u] zulm itseng eşer kılmay ğarîbler nâlişi 
Nâlişingğa bakmay anda köydür[ür]ge nâr bar 

Çakmağıl âzürde-dillerni çıyan dik zînhâr 
Munda sin çaksang sini anda çakarğa mâr bar 

6 Yiryüzinde bolğu-min dip sin sivünme dâyimâ 
Tangla aldıngda labid atlığ kirerge ğâr bar 
Bu ne min minlik irür ötmey şırâtdm âdemi 
Fikr kıl aldıngda ming havf  [u] hatar bisyâr bar 

111 1. köngli: Metinde köngül; IV. 4. şıraydın: Metinde 4 köngülde: 
Metinde könğlide. 



104 ÖNAL K A Y A 

ly biraderler öter dünyâda bolmarig bî-haber 
Dostm düşmen kılğuçı ortada bir ağyâr bar 

9 Sin kirip ağyâr sözige bolma düşmen Tingri'ğa 
Düşmene tözlük cazab [u] dostlara didâr dar 

Terk-i tevbe kılmağd hvâr bolsarig Eyyüb halk ara 
Hvârdur her kayda körseng sin kibi blmâr bar 

V 

'Abes bî-ictibâra âşnâhk i^tiyâr itmek 
Bibp cân merhemi münis özingge ğam-güsâr itmek 

Eger körseng muvâfık  irmes anıng köngli köıfglingge 
Hatâ andağ kişining dostlığmı i(tibâr itmek 

3 Teningde bolsa cân hergiz yüzini körme nâ-dânnıng 
Niçe tutsang cazlz anı işi yüz ança ^vâr itmek 

Köngülde mihr bolmay bolsa ol zâhirde dil dostı 
Ni müşkildür anıng dik yâr [u] dost birle medâr itmek 

fama'  kılsang mürüvvet bl-mürüvvetlerğa zâr yığlap 
Kanar köngli anıng kayta ki bakmas âh [u] zâr itmek 

6 Hılâf-ı  vacde kılğan nâ-resâ nâ-merde ni hâcet 
Anıng köngbn alur-min dip köngülni bî-karâr itmek 

Ne nâ-dân fildür  evvel kişining sırrına yitmey 
Manga sırdaş bolur dip-sin anga sırrıngnı fâş  itmek 

Bu dünyâda ni köıding kim vefasız  barçası Eyyüb 
jmes hâcet vefâsızlar  yolında cân nişâr itmek 

VI 

Garîb bolsa kişi barçağa yaman bolğay 
Kişi ki bolsa ganî barça mihr-bân bolğay 

63b Carîb bilen ganî arasında fark  bu kim 
Carîbni közge ilmes gerçi ol uğan bolğay 

3 Carîb yığlasa cayb iylemeng anı dostlar 
Ki kaysı zarf  sınuk bolsa su revân bolğay 

V. 5. Kanar: Metinde ; VI. 3. c ayb. . .anı: Metinde anı. . . cayb. 
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Ğarîb mihnet-i gam ğuşşadm kutulmas hîç 
Garib gam okına kim dâyim ol nişân bolğay 

Garibni her kişi bir til bilen kılur âzâr 
Ganîni körse alar turfa  hoş-zebân bolğay 

6 Garîb her niçe kim dise bu sözimdür çm 
Ganî yamda amng sözleri yalan bolğay 

Garîb âdem-zâde hem bolsa dânâ özi 
Ganî yamda amng diklere ni san bolğay 

Garîb kadr [ü] tama1 kılsa eksilür kadri 
Ganlğa yalpunuban barça pâs-bân bolğay 

9 Garîb her kişige can nişâr itse [kim] 
Ganî yamda anıng kadri bir saman bolğay 

Garîb her niçe kim izlese kaçar devlet 
Her işd'n istese sûd ziyan bolğay 

Gaı-îbler ölse kilip bir kişi dimes ey vây 
Ganîler ölse Caceb nâle-i fiğân  bolğay 

12 Garîblık âfet[i]  ger tigse her kime nâ-gâh 
Biling elif  dik anııîg kaddi çün keman bolğay 

Garîblıkıngm bilip bol Hudâ bile Eyyüb 
Ğarîb hâliğa rahm itküçi Uğan bolğay 

VII 

Âdem oğlı yir tinginde bir kün âhir hâk olur 
Bu cazîz âdem lahidninğ kurtığa hörâk olur 

Ba'zılar ğâfil  Hudâ'dın bî-h.aber bilmes mum 
İşi şeytân dik tekebbür başı devr-eflâk  olur 

3 Baczmıng kine cadâvet hırş-ı dünyâ pîşesi 
Halk ara ilgide teşbih başında misvâk olur 

Baczılar pend [ü] nasihat ayğuçıdur 'âleme 
Baczılarnıng 'aklı kem bî-fehm [ü] bî-âzâr olur 

8 Ganîğa: Metinde Ganîğa barça. 
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Ba'zılar bî-şerm yüzsiz bî-hayâ bî-âb-rüy 
Niyyeti kalbi buzuk sözi savuk nâ-pâk olur 

6 Ba<zılar korkup seherler Iîak'ka yığlar zâr zâr 
Tevbe iylep şıdk ile kılğan günâhdın pâk olur 

Ba'zılar câşık bolup dayim Hak'ıng dıdânna 
Közi giryân bağrı biryân sinesi şad çâk olur 

Ba'zı istep Hak rızâsın terk itip dünyâsını 
Âhiret endîşe iylep dâyimâ ğam-nâk olur 

9 Tevbe kıl Eyyüb açardıng bir niçening caybını 
Yahşi her kim özining caybmı bilmek [ h âk ] olur 

VIII 

Birâderler bu dünyâ içre biş kün barça mihmândur 
Kiter barça bu dünyâdm biling âhiri virândur 

Öter dünyâda irm.es âdem oğh barçası bir dik 
Birevler şâd [u] hurrem bir niçeler dil perîşândur 

3 Kiçirig bu dünyanınğ behridin ilmeng közge dünyânı 
Birevlerge macîşet-gâh birevge çâh-ı zindândur 

Bolup bu dünyağa mağrür körüng min-min digenlerni 
Anadın toğmâ[ğa]n dik bir kün ol yir birle yek-sândur 

Tefekkür  kılmang işni hîç budur rüz-ı ezel takdir 
Birevler der-be-der sâyil birev taht üzre sultândur 

6 Bu dünyâfğa]  kilip rahat naşîb boldı birevlerge 
Birevler mihnet astıda hemîşe zâr u giryândur 

Birevler nâz [u] nicmet yip yifekdür  kiygeni gül-gün 
Birev[ler] hvâr [u] hüşâk hasretinde lâl [u] hayrândur 

Köring âdem bile âdem arasında tefâvütni 
Birevler yir bile tingdür birev gûyâ Süleymân'dur 

9 Bu dünyâdın kiter bir kün heme armânb armânsız 
Eger imân bile barsang sanga Eyyüb ni armândur 

VIII. 2, 5, 6. Birevler: Metinde Birevlen; 5. işni hîç: Metinde hiç işni. 
8 Birevler: Metinde birevlen. 
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MUHLÎŞ 

I 

52a Sitem-ger çerhdin derd-i dilim her dem bolur efzün. 
Ki ol dün dağaldın bolğan irmesdür kişi memnun 
Cefâsıdm kazıp Ferhâd tağ Mecnûn tutup hâmün 
Amng vazcını derk itmey Aristo birle Eflâtün 

5 Ni andın kaldı sâlim Sâm [u] ni Cemşîd [u] Efrıdün 

Vefâ  köz tutğan ol mekkâredin bilgil ki nâ-dândur 
Amng tacmırini bilmey mühendisler hirâsândur 
Tahammül iylegenge dehr güyâ beytü'l-ahzândur 
Anga aldanğan ilning işi dâyim âh [u] efğândur 

10 Eger câkıl iseng birme köngül bolma anga meftun 

Havâdis zarbesidin cân [u ] könglüm içre mirig âzâr 
Ki andın hem füzünrak  yitkürür bu dehr-i mınâ-kâr 
Am teskin birürge tapmadım 'âlemde bir ğam-hvâr 
Dingiz ahbâblar bu derdni kimge kılay izhâr 

15 Bu hasretdin yirim gül-han közim pür-nem köngül pür-hün 

Cihân ehliğa cân nakdin fidâ  iylep cefâ  kördüm 
Min-i bı-dil alarm ng cebr [ü] zulmin barça kördüm 
Alarga râstlıkdın söz dip caksin müdde'â kördüm 
Alarga âşnâlık kılmağanlarda şafâ  kördüm 

20 Nidin kim bar alarnıng bilgeni efsâne  [vü] efsün 

52b Kil iy Muhlis zamânî bolmağıl Hak yâdıda ğâfil 
Cihân-ı bl-vefâğa  gerre çağlığ bolmağıl mâyil 
Felek bî-rahm [u] devrân bi-vefâ  dip bolmağıl câhil 
Ni hâdiş bolsa Hak takdirdin bilgey am câkü 

25 Cihânnı sivgen ilni anglağd dîvâne hem mağbün 

II 

Mining 'ışkım sözidin halk içinde mâ-cerâ asru 
Bolupdur hecr tîğıdm dil [ü] canım yara asru 
Yiter her dem kulakımğa felekdin  bu şadâ asru 
Vefâ  ehliğa devrândın yiter cebr [ü] cefâ  asru 

5 Cefâsıdm amng âzürdedür ehl-i vefâ  asru 
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Hemîşe ehl-i dil bı-tâb iriirler andın irken kim 
Yumulmay közleri bî-lıâb iriirler andın irken kim 
Bu dehr-i dûn ara kem-yâb irürler andın irken kim 
Bu kim ehl-i vefâ  nâ-yâb irürler andın irken kim 

10 Bu iski tak alarga yağdurur gerd-i belâ asru 
Cihân bar u yokıdın kiçken ilnirîg tâli'i mes'üd 
Ni kim Ifak  ğayrıdur kılmak kirek am kişi merdüd 
Mining pendimni alsarig iy köngül budur sanga bih-büd 
Girân-eânbknı koy bı-cân niler bolsang der-i makşüd 

15 Ki câlemde ağırdur uşbu cevherğa bahâ asru 

Sirişkimni kılıp kan ehl-i câlemdin tama' kıldım 
Barıp ol küy ara itler tufeylidin  tama1 kıldım 
Min-i b'i-dil körüp ol bezm haylıdın tama' kıldım 
Fidâ câmmnı [kılğan] 'âlem ehlidin tama' kıldım 

20 Vefâ  estağfiru'llâh  kılğan irmiş-min hatâ asru 

Kading dik bâğ ara şimşâd-ı tübî ser-keş irmesdür 
Perî-veşler köp ammâ birisindey meh-veş irmesdür 
Cihân gül-zânğa köz salma Muhlis dil-keş irmestür 
Hevây-ı gül-şen-i kuds it nevâyı kim hoş irmestür 

25 Zağanlar birle bu gül-şende bolmak bî-nevâ asru 

III 

55a Terahhum iyleben sunğay mu sâkı câm-ı Cem bir kün 
Köngülning külbesidin tarkaşıp kitkey mü gam bir kün 
Dingiz eânmng harîmidin rem itkey mü elem bir kün 
Firâkıda közümdin yığlamalç bolğay mu kan bir kün 

5 Külüp kirgey mü vîrân külbem içre ol şanem bir kün 
55b Mining hâlim körüp ahbâblar 'ışkın heves kılmang 

Vişâlin ârzü iylep barıp küyige yitkürmeng 
Kilip bağrımğa her sâ'at melâmet nişini urmang 
Harım-i vaşhğa mahremler â îr şükr itip yığlang 

10 Min-i mahrüm dir kim min hem irdim muhterem bir kün 
Kizer-min tilbeler dik küyiıîg içre her ne kılsang kıl 
Cefâ  iylep sitem birle mini bağrımnı yüz ming til 
Ki sindin yüz ivürmen her zamân ger munça yüz ming kıl 
Imes gam şâmı encüm katreler âhım tef  idin bil 

15 Ni tang kün közgüsin ger tire kılsa uşbu nem bir kün 
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Ni bolğay bir kiçe külbemge kilse ng açıkp gül dik 
Mey-i vaşlırig içip feryâd  kılsam mest bülbül dik 
Karardı düd-ı âhımdım felekning  sakfı  sünbül dik 
Fesânem yazğuçı bil kim bitig üzre saçar kül dik 

20 Köyüp saçılğusı kâğızğa ilgingdin kalem bir kün 
Ni işler başım üzre kildi ol yâr-ı müşeddiddin 
Bi-hamdi'llâh kı̂ tuldım bu cihan içre tereddüddin 
Cihânnı Hızr dik katc iyledi Muhlis teferrüddin 
Nevây-ı ruh-perver nükte-i mühlik tecerrüddin 

25 cAceb ger koymağay kökke Mesîhâ dik kadem bir kün 

IV 

Vefâbğ  yâr tapmay isteben 'âlemni ser-tâ-ser 
Cibânda kalmadı hergiz manga seyr itmegen kişver 
Min-i mecnün-ı ser-gerdânğa nâ-geh baht olup yaver 
Bu kün bir meh-likâ kördüm kaşı ya kirfiki  hançer 

5 Tişi dür lacl[i] şekker nutkı cân birür Caceb dıl-ber 

Turup nâz uykusıdm sigritip her yan minip abraş 
Salıp Çin kaşığa îslâm ili birle bolup der-ğış 
Özi bernâ atı ser-keş Caceb racnâ tonı zer-keş 
Zihi meh-veş zihi dil-keş közi kâtil lebi cân-bah.ş 

10 Bolurğa bâdedin ser-hoş kolıda la(l-gün sağar 

56a Kadi servi saçı sünbül perîşân her taraf  kâkül 
Bolup hayrân cakl-ı kül irür hüsniğa Yûsuf  kul 
Fidâ cân kılsalar her bü'l-hevesğa holmağıl mâyil 
Bolup meydin yüzi gül-gül çıkıpdur mest-i lâ-yackıl 

15 Sahp meydân ara ğulğul sürüp meydân ara aşkar 
Irür cömr-i min-i şeydâ vişâlin iylep istidca 
Ser-i küym kılıp me'vâ başım yohda hâk-i pâ 
Kıhp köz ucıdm îmâ sahp ten mülkige yağma 
Haremdin ol melek-simâ çıkıp yüz nâz ile tenhâ 

20 Alıp könglümni ol bernâ sahp cânımğa yüz âzer 
Nigâr-ı çâr-dih-sâle kadimni iylemiş hâle 
Lebi üstide teb-hâle ğamıdın dâğ irür lâle 
Köngül pergâle pergâle urup ot mülk ile mâla 
Min-i bi-dil anga vale kılur-min tâ seher nâle 

25 Közüm yaşın kıhp jâle yatıp-min küyide muztar 
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Ulusğa dimeyin penhân bolur bir kiçe milimâıı 
Kilip külbenı sarı cânân dönip kâmım bile devrân 
Fidâ bolsun anga yüz cân köngülde kalmadı armân 
Yüzide fyâller  her yan kıkp sabrım öyin vır ân 

30 Min-i mecnûn digen hezyân tenim cışk otığa micmer 

Kadim mihnet yükidin Jıam kılıp bu nll-gün târem 
Bolup-min fcâk-i  rehdin kim tutay öz hâlime mâtem 
Köngül râkım kibisin hem kil imdi terk kıl 'âlem 
İrür Muhlis eslr-i gam gamın ayturğa yok hem-dem 

35 Ni bolğay iylese hurrem bakıp köz ucıdm dil-ber 

V 

46a Âhir didi anlara bakıp ol 
Bolsun size iy 'azizler yol 

Kaydın kile-siz kayan barur-siz 
Bu kal'ada kimni ajıtarur-siz 

3 Nige kilip uşbu yirde hayran 
Boldıngızlar eyâ refik  [u] yârân 

Şehr âdemi-siz mü yâ müsâfir 
Mahgüm musız mu veya ekâbir 

Akvâm u kabllerigiz iting yâd 
Sizlerge nidür 'azizler ad 

6 Adıngıznı beyân kılınglar 
Esrânngız 'ıyân kılınglar 

Bu hırka bu ridâ bu 'imame 
Firdevs ısı kilür dimağa 

Bir yafyşı  iring mübârekidür 
Kaysı uluğung teberrükidür 

9 Ta'zım kılıp tört hem-râz 
Makşüd-ı verîning hokkasın bâz 
K'ey tâhir kadi âşyân kudsi 
Sultân-ı tarîkat-ı ÜveysI 

IV. 30. digen: Metinde diben, V. 2. ahtarur-siz: Metinde ahtarrur-siz, 8. uluğııriğ: Metinde 

J1 
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Ser-defter-i  barça evliya sin 
Hem reh-ber-i ehl-i etkıyâ sin 

12 Yoktur özinğdin iy şehen-şâh 
Ğabrâ yüzide culüvdür agâh 

Rifcatde  mukarreb-i Hudâ-sin 
Rütbede habıb-i Muştafâ-sin 

Macbed sanga hem carş-; metâfıng 
Kacbe kılur her nefes  tavafı  rig 

15 Tigrende ferişteler  hücümı 
Ay gerdide çun felek  niicümı 

Cebra'il oluban kapıngda der-bân 
Tiıîgri liıod irür sanga nigeh-bân 

Cennet işikide bir çemen gül 
Ğılmân ile hür anda bülbül 

18 Ravza kapungda bl-nevâyî 
Rızvân ile ljuld iki gedâyı 

Salmay nazarıng alar sarı h!ç 
Hak yâdıda boldıng irte kiç 

46b Tağ ğârını şavma'a kıhp-sin 
Hak'dın ğayrnı cabeş kıhp-sin 

21 Bâlln başıng astı da bolup hışt 
cÂlem nazarıngğa körünüp zişt 

Merdün sanga makbül-i câlem 
İlmey közige huşül-i câlem 

Köz yaşıng itip cebelğa vâdî 
Ol dağı bolup ulusğa hâdî 

24 Ol vâdiğa kirşe her kay kul 
Elbette tapar Çudâ sarı yol 

Bâlın sanga hışt bistering hâk 
Tağ bağrım köz yaşıng itip çâk 

Lâle bütüp anda iyle kim bâğ 
Âhingdm eşer içindeki dâğ 
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27 Tarig atğuça bu şıfatda  tâ'at 
Kün batğuça iyleden 'ibâdet 
Biz ya'ni tört Resul çıhâr-yâri 
Hem-râz [u] refik  [u] ğâr yâri 

Bizlerge mekân Medine şehri 
Pây-taht-ı Resul cUmmân bahri 

30 Disek size aslımız 'Arab'dur 
Hâşimi [vü] Kureyşî nesebdür 

Bü-bekr [ü] 'Ömer'dür bize at 
cOşmân ile Haydar iy nikü-gât 
Bizlerni Medlne'din Muhammed 
Yiberdi size Resûl-i sermed 

33 01 size köp selâm didi 
Songra dağı bu peyâm didi 

Kiysün bu kabânı ignige ol 
Salsun bu ridânı boynığa ol 

Kiysün bu cimâmeni başığa 
Cebhe uruban cebel taşığa 

36 Ummetimni şefâcat  iylesünler 
'Âsîlere şefkat  iylesünler 

Her yirde kelime güy bolsa 
cÂşi-yi siyâh-rüy bolsa 

Alsun tilep anları Hudâ'dın 
Kılsun otun ol keremli şâhdın 

47a 39 Üftâdelerğa  dest-gîr bolsun 
Bî-dillerğa dil-bend bolsun 

Bi-çârelerğa çâre-reslik itsün 
Dermân-deleığa hem-nişestbk itsün 

Mahrümlarnı ol şefâ'at  itsün 
Güm-râhlarnı hem hidâyet itsün 

35 cebhe: Metinde 
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42 Min lıüb bilür-min ol mukarrib 
Tingri birür her ne kılsa mutallib 
Bu sözni işitkeç ol şehen-şâh 
BI-^od bolup urdı cân-kâh 

' Boynığa ridâ teniğa fcırka 
Koyup dağı ol 'imâme hırka 

45 Titrep didi birkigende nâvek 
Sizler turıng uşbu yirde endek 
Hû dip kite bardı kaldı ol fcayl 
Vâdîğa yüz urdı iyle kim seyl 

Hû hû tiyüben yörür idi bat 
Taparğuça kıble-i münâcât 

48 Ol kıblede hem taharet itdi 
Şükrâne üçün 'ibâdet itdi 

İki rekcat namâz okup ol 
İlgin köterip kökke bakıp ol 

Divâne baıah dik bolup mest 
Âhığa birip felek-sâr  şikest 

51 Ebvâb-ı semânı münkef  itdi 
Gerdûn yüzini itdi 

Andın eyser iyleben melekke 
Gavğâ salıban tokuz felekke 

Kürsı bile carş boldı lerzân 
Ki buldılar oldı barça hayrân 

54 Yir yokkaıı âsmân tüşüp pest 
Nâle kılur irdi iyle kim mest 

İlgige alıp cebel taşım 
Yarıp ol hacer bile başını 

Yığlap didi iy Kerim [ü] Settâr 
Ralımı köp kahrı az Gaffar 

57 Rahmân [u] Rahîm-sin mucazzam 
Hem hâzır [u] hem nâzır mükerrem 
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47b Hallâk-ı zemin [ü] âsmân-sin 
Rezzâk-ı cemî-ci ins [ü] cân-sin 

İy Kâdir-i vâhibü'l-catâyâ 
îy Müncim-i hâliku'l-berâyâ 

60 Kürsîni vesî( iyleding sin 
Târemni refi'  iyleding sin 

Emrirîg bile boldı mâ-i seccâc 
Nürıngdın olup sirâc-ı vehhâc 

Cennetni vüfûr-ı  nicmet itding 
Düzahnı kişige mihnet itding 

63 Cennetde yaratdıng hür [u] ğdmân 
Düzah ara niçe nâr-ı süzân 

Cennetde barı semen sâk 
Düzah ara veyl içinde ğasâk 

Âdemni yok irdi bar kddıng 
Âb-rüy-ı kereming nişâr kıldıng 

66 Bu munça miişâhir iyleding bar 
îmân ile küfr  [ü] zulmet [ü] nâr 

Maksûd idi barçadın Muhammed 
Külli şey'i tufeyl  nür-ı Ahmed 

Yâ Rab bu Muhammed ümmetidin 
01 nür-ı ezel sa'â [de]tidin 

69 Ajılâk ile hüsn-i hilm-i lıulkı 
Etvâr ile lutf-ı  (ilm-i hakkı 

Til birle digen şenâsı üçün 
Kol birle kılan ducâsı üçün 

Birgil manga câşî ümmetni 
cAfv  iyle alarga şefâ'atni 

72 Her çend güneh-kâr bolsa hem 
cÂşî-i tebeh-kâr bolsa hem 

61 seccâc: Metinde ! 63 yaratdıriğ: Metinde ^So-LjI J_ 
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Her çend güneh-kâr bolsa kâsib 
Bolsa ğazab otığa münâsib 
Lâyık ise kaysı bir rüzıngğa 
Me'mür ise kaysı dûza^ınğğa 

75 îyler barısını manga incâm 
Yâ Kâdir-i zü'I-celâl-i ikrâm , 

ı 
Birgil manga 'âsîler barını 
Yarılka cevân hem karını 

48a 'Afv  iyle inâş ile zükürın 
Nürıng bile rüşen kıl kubünn 

78 Kevneynni kay küni iyleding halk 
Rahmet kapusm kılmadıng ğalak 

Rahmet yağının saçuk kıhp-sin 
'Afvıng  kapusın açuk kıhp-sin 

Yığlap töker irdi közdin yaş 
Almaş idi yirdin aşlâ ol baş 

81 Başı üze tayrlar yığıldı 
Âhü barı anda cemc boldı 

Sahrânı tutup şadây-ı âhü 
Özdin kitiben tayr u âhü 

Anda kılıban melek temâşâ 
Anlar dağı nâle iylep ifşâ 

84 Iyledi dağı Hudâyiğa tazarru' 
Makşüd[nı] iyleben tevakku' 

Hak'dm bolur uşbu dem beşâret 
Kul Veysi nidür sanga bu hâlet 

Efğâna  sahp bu vahşî tayrı 
Çark iyledi köz yaşıng bu dehri 

87 Boymğa sahp ridây-ı Muhammed 
Başıngda 'imâme-i Muhammed 

îgning üze hırka-i Resül'im 
Her ne tilegeng bolur kabülim 
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Makşüd nidür bu mâ-cerâdın 
Her ne tileseng tile ki mindin 

90 Üveys aydı tiler-min câşi ümmet 
Birseng manga uşbu sacâdet 

Kildi bir nida ki cafv  itdim 
Üçd in birining günâhm ötdim 

Üveys aydı kabül kılman anı 
Pes iyleben âb ile figânı 

93 Birseng manga üçin birür-sin 
Her ni digenim kabül kılur-sin 

Üçd in biri kirşe cennet içre 
Sânlsi kalıp kıyâmet içre 

Tapsa mini anda tutsa dâmen 
Anlar yüzige bakıp ni dir-min 

48b 96 Efğânnı  füzünrak  iyledi ol 
Kıssanı uzakrak iyledi ol 

Kildi yana bir nidây-ı şîrîn 
Nışfm sanga birdim olma ğam-gîn 

Hoş boldı mu könglinng iy hazinim 
Hoş boldı mu imdi iy güzînim 

99 Didi yana iy Hudây-ı ekber 
Emring bolsa rüz-ı mahşer 

Köfrüg  kurulup çikilse mîzân 
Körinse bihişt [ü] nâr-ı süzân 

Nısfını  bihiştke emi kılsang 
Nısfını  cehennemge buyursang 

102 fÂşi ber işge irür münâsib 
Sindin köp bu nâ-münâsib 

Ötseng barınıng günâhın ötkil 
Feryâdıma iy Kerîm yitkil 

ty bâr-ı Hudây-ı bâ-kerâmet 
Âsân sanga bendege meşakkat 
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105 Va'llâhi ğaniyyü'l-câlemîn-sin 
Ekrem-i ceml-ci ekremın-sin 
Közi yaşın itdi iyle ğaltân 
Eşki bile toldı ol beyaban 

Rahmi kilip ol zaman Hudâ'nınğ 
Kudretli keremli pâdişâhnıng 

108 Didi iki bişşe[si]n günâhın 
cAfv  iyledim iylegen tebâhm 

Bol râzı bu işge bolma hayrân 
Âh urma ki ö[r]tenür beyâbân 

Köp lerzeğa salma carş [u] kürsı 
Hem hayrete koyma tayr-ı vahşi 

111 Hoş tut özingni hâtırıng şâd 
Mundın narı kılma nâle feryâd 

Tesbîhinge bolgıl imdi meşğül 
Hâcetlering oldı barça makbül 

Könglüngni melül tutmağay-sin 
Hak yâdını hiç unutmağay-sin 

114 Munda idi Tingri râz-dârı 
Ol yirde Resül çıhâr-yâri 

49a Köp turğanldm alar tarıkdı 
Kiç kalğamdın barı aşukdı 

Sürcat bile bardılar yörüp bat 
Veys anlara bakıp aydı heyhât 

117 Bl-şabrlık ittingiz yarânlar 
Şabr ile bolur müdâm irenler 

Endekrek itsengiz tevakkuf 
Hak'dın manga köp idi telattuf 

105 cerai-ci: Metinde ccmî-ci eklemin; 112 Hâcetlering: Metinde ^ c j j V 
113. Könglüıîğni: Metinde ^ S o J ^ J ^ 1 1 6 - ^eys: M e t i n d e Üveys, 119. kerem: Metinde 
kerim. 
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Bahr-ı kerem ança taşıp irdi 
Bu kul dağı haddin taşıp irdi 

120 cAfv  işiki açılıp aydı vây 
Nige bu yire yitürdingiz pây 

Hak'dın tiledim tamâm-ı ümmet 
Açıp idi Tingri bâb-ı rahmet 

Ikki hissesin birip idi ol 
Kalğannı dağı alurdı bu kul 

123 Takdir ise bu size ni tedbir 
Takdir kılur mı kimse tağyir 

Ruljşat birürdi imdi barıngızğa 
Barğay-siz aman diyârıngızğa 

Turmang bu mekânda imdi kaytıng 
Körgeningizni Resûl'ğa aytıng 

126 Bizni dağı ümmetim disünler 
Mahşerde şefâ'at  iylesünler 
Biz dağı ümîd-vâr turur-miz 
Bir bende-i şerm-sâr turur-miz 
Barıp didiler Resül'e ol söz 
Hazret tikiben şahâbeğa köz 

129 Didiler eyâ şahâbeler siz 
îlgingiz açıng ducâ kılay-biz 
Sultân Üveys üçün Peyamber 
Köp kıldı ducâ uluğ kiçigler 
İlgin köterip didiler âmin 
Hak yarılğakay alar tamâmın 

132 Yâ Rab bu uluğlar hürmetidin 
01 bahr-i kerem şefâcatidin 
Ümmetğa naşîb iylegey-sin 
Özinge karîb iylegey-sin 

49b Ehıbbâlann ile hoş-macIşet 
Evkâtlann kiçür hoş-ferâğat 

130 Peyamber: Metinde Peygamber. 
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135 Tevfîklerin  refik  kılğıl 
Lutfungnı  alarga müşfik  kılğıl 

Tâcatğa barım râğıb iyle 
Özinge barım tâlib iyle 

Rüzîlerin it ança firâvân 
Âfâtdın  ol özirîg nigeh-bân 

138 Yâ Rab kerem it alarga bî-had 
Cam körmesün aşl [u] nesl-i Ahmed 

Ahmed günâhını iyle mağfür 
Evlâdını kıl her işde manşfir 

Ceddinge ducâ kıhp bu Muhlis 
Ümmet koyup özinge tahallüş 

141 Kıldı ki bu hikâyeti tamâm ol 
Söz hakıda dağı ihtimâm ol 

Her kim işitip okusa am 
Kılsun diben hak)ma ducânı 
Yâ Rab okuğam bî-ğam 
Dağı okutup işitkenni hem 

137 Âfâtdın:  Metinde âfâtıdın. 


