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ÖN SÖZ
Celvetî tarîkinin Pîri Azîz Mahmûd Hüdâyî (d. 1541 Şereflikoçhisar ö. 1628 Üsküdar) tasavvuf tarihinin en şöhretli, en yetkin ve en müessir
mutasavvıflarından birisidir. 87 yıllık ömründe beş ayrı padişah gören, pek
çok devlet ricâlinin hürmet ve saygısına mazhar olan Hüdâyî, yaşadığı XVI.XVII. asırların siyâsî, sosyal ve kültür tarihiyle ilgili araştırmalarda adından
bir vesile ile mutlaka bahsedilen kişilerdendir.
Kurmuş olduğu tasavvuf okulunda yetiştirdiği seçkin sûfîleriyle ve
yazmış olduğu 25 kadar tasavvufî eseriyle, Hüdâyî, kendi çağında ve sonraki
dönemlerde etkili olan büyük bir mutasavvıftır. Bu etki hiç kaybolmadan
bugün de devam etmektedir.
Hüdâyî Hazretleri'nin eserleri içinde en çok okunanı, şüphesiz
ilâhîlerini topladığı dîvânıdır. Bu eser Yunus Emre ve Niyâzî-i Mısrî'nin
İlâhîyât'ından sonra, gerek yazma ve gerekse matbularının çokluğundan;
yapılmış olan onlarca besteli ilâhîsinden anlaşıldığı kadarıyla, Müslüman
Türk coğrafyasında rağbet gören en önemli eserlerden birisidir. Dîvân-ı
İlâhîyat, ilk kez Sahhâf Nûri tarafından (Külliyât-ı Hüdâyî, İstanbul
1287/1870) ve ikinci kez Mehmed Gülşen Efendi tarafından (Külliyât-ı
Hazret-i Hüdâyî 1338-1340/1919-1921) iki defa Osmanlı Türkçesiyle;
Kemalettin Şenocak (İstanbul 1970) ve Ziver Tezeren (İstanbul 1986)
tarafından günümüz Türkçesiyle basılmıştır.
Biz bu çalışmamızda, Dîvân'ın, Hüdâyî Hazretleri'nin vefatından iki
sene sonra istinsâh edilen en eski nüshalarından birisinin çeviri metnini ve
Osmanlı Türkçesi eğitiminde faydalı olur kanaatiyle tıpkı basımını verdik.
Bu nüsha, 1040/1630 tarihli olup künyesi şöyledir:
"Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmûd Ef. Bl., Yz. Nu: 2372/2. Yk.
54b-173a. Harekeli nesih."
Çalışmamızda, esas aldığımız yazmada bulunmayan beyit, dörtlük ve
kıt'alar, diğer yazma, matbu divanlardan ve Ziver Tezeren'in hazırladığı
nüshadan kontrol edilerek tamamlanmıştır. Yazmada olmayıp da ilave edilen
bu beyit ve dörtlüklerin başına (*) işareti konulmuştur. Yine yayınladığımız
metinde görülen yazım hataları; kelime, hece ve eklerdeki eksiklikler
yazmalardan hareketle parantez içinde tamamlanmıştır. Hüdâyî'nin Arapça
ve Farsça şiirlerinin transkripsiyonları yapılmış, Türkçeye aktarılmamıştır.
Eserin hazırlık safhasında teknik desteğini gördüğümüz Hakkı Uslu
Beye teşekkür ederiz.
Hüdâyî'nin Dîvân'ı, ölü gönüllerin ihyâsında ilâhî bir nefes olmaya
devam etmektedir. Okuyan ve anlayanlara aşk u niyâz ile…
Mustafa Tatcı Musa Yıldız
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AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ
HAYATI
Celvetî okulunun kendi adıyla anılan kolunun kurucusu olan Azîz
Mahmûd Hüdâyî, Fadlullah b. Mahmûd'un oğludur. 1541 senesinde
Şereflikoçhisar'da doğdu. Burada ilk tahsîline başladı. Bilgisini arttırmak
için İstanbul'a gitti ve Küçük Ayasofya Medresesinde tahsîline devâm etti.
Çok zekî olup bir defâ okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya
gerek duymazdı. Hocalarından Nazır-zâde Ramazan Efendi, ona özel bir ilgi
gösterdi. Tefsîr, hadîs, fıkıh ve fen bilimleri okudu. Hocası Nâzır-zâde onu
yanına yardımcı olarak aldı. Medrese görevinin yanında Halvetî
büyüklerinden Muslihuddîn Efendinin sohbetlerine devam etti. Nâzırzâde'nin, Edirne Sultan Selim Medresesine tâyini çıkınca, yanında Hüdâyî'yi
de götürdü. Nâzır-zâde burada kısa bir süre görev yaptıktan sonra Şam'a ve
Mısır'a kâdı tâyin edildi. Mahmûd Hüdâyî, hocasıyla birlikte bu şehirlerde
bulundu. Mısır'da bulunduğu sıralarda tasavvufa ilgisi devam ediyor, Halvetî
büyüklerinden Şeyh Kerîmüddîn'in sohbetlerine katılıyordu.
Mahmûd Hüdâyî otuz üç yaşlarındayken hocası Nâzır-zâde ile birlikte
Bursa'ya geldi. Üç sene Ferhâdiye Medresesinde müderrislik yaptı.
Hocasının vefâtı ile Bursa kâdılığına getirildi. Kâdılık yaptığı zamanlarda bir
gece rüyâsında bazı tanıdığı kişilerin Cehennem ateşinde yandığını gördü.
Bu korkunç rüyânın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde, bir hanım
kendisine boşanma davası getirdi. Bu davadan sonra Hüdâyî, Bursalı
Mehmed Üftade'ye bağlanarak Bursa kâdılığını bıraktı. Tasavvuf yolunu
seçti. Hüdâyî'nin tasavvuf yoluna intisabıyla ilgili olarak, dilden dile menkul
olan pek çok menkabesi hâlen anlatılmaktadır. Üç senede sülûkunu
tamamladı. Onun için, Üftâde'nin, "Oğlum! Pâdişâhlar ardınca yürüsün."
dediği rivayet edilir. Nitekim bu söz ileriki yıllarda tahakkuk etmiştir.
Bir müddet Rûmeli'de seyahat eden Azîz Mahmûd Hüdâyî,
Şeyhülislâm Hoca Sâdeddîn Efendi'nin arzusuyla İstanbul'a geldi. Küçük
Ayasofya Câmiinde görev yapmaya başladı. Bu arada Fâtih Câmiinde, tefsîr,
hadîs ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı yıllarda, ilim ve devlet
adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit edindi. Bu arada, Üsküdar'dan bir
arsa satın alıp dergâh inşâ ettirdi (M. 1595). Burada her kesimden insanın
irşadıyla uğraştı. Dönemin pâdişâhları III. Murâd, III. Mehmed, I. Ahmed,
II. Osman, IV. Murâd onun öğütlerini almış kişilerdir. IV. Murâd Han'a,
saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebrîz seferine
Ferhat Paşa ile katıldı. Zaman zaman pâdişâhların dâvetlisi olarak saraya
gidip, onlarla sohbetlerde bulundu. Haftanın belli günlerinde Üsküdar'da
Mihrimah Sultan Câmii ile Sultan Ahmed Câmiinde va'zlarda bulundu.

Kurmuş olduğu dergâh, yaşadığı dönemde İstanbul'un en önemli kültür
merkezi hâline geldi. Bu dergâhta, âlim, şair ve musikîşinâs pek çok kültür
adamı yetişmiştir. Evliya Çelebi'nin söylediğine göre, "yedi padişah
Hüdâyî'nin elini öpmüş; 170 000 öğrenci yetiştirmiştir."
Kanûnî'nin kızı Mihrimah Sultan'dan torunu Ayşe Sultan (ö. 1598) ile
de evlendiği rivayet edilen Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin, altısı kız olmak üzere,
on bir çocuğu oldu. Nesli, kızları Ümmügülsüm (ö. 1641), Zeyneb (ö. 1642)
ve Fatma Zehrâ (ö. 1675) vasıtasıyla devam etmiştir.
Azîz Mahmûd Hüdâyî, 1628 senesinde vefat etmiştir. Türbesi
Üsküdar'daki dergâhındadır. Vefat ettiğinde atmışa yakın halifesi bulunduğu
rivayet edilen Azîz Mahmûd Hüdâyî, halifeleri ve yazdığı otuz kadar
eseriyle Anadolu ve Balkanlar'daki dinî-tasavvufî hayât üzerinde derin
tesirler icra etmiş ve bu şekilde şöhreti günümüze kadar ulaşmıştır.
ESERLERİ
Azîz Mahmut Hüdâyî âlim bir mutasavvıftır. Türkçe ve Arapça olarak
yazdığı 30 kadar eseriyle tesiri günümüzde de devam etmektedir. Eserlerinin
bazıları yayınlanmış, ilâhîlerinin hemen tamamına yakını bestelenmiştir.
A. Arapça Eserleri
1. Nefâ'isu'l-Mecâlis:
Kur'an'dan bazı âyetlerin tasavvufî tefsiridir. Bkz. Süleymaniye Ktp.,
Şehid Ali Paşa, Nu: 172-174.
2. Câmi‘u'l-Fedâil ve Kâmi'u'r-Rezâ'il:
İlmî, amelî ve ahlâkî faziletleri anlatan bu eser, Hüdâyî'nin en meşhur
ve yaygın eserlerinden biridir. Risâle Miftâhu's-Salât ile birlikte
yayınlanmıştır:
İlim, Amel ve Seyr ü Sülûk, Terc. Hasan K. Yılmaz, İstanbul 1988, 222
s.
3. Miftâhu's-Salât ve Mirkâtu'n-Necât:
Namazın fazilet ve hikmetlerini anlatan risâlede Muhyiddin İbnü'l‘Arabî ve Şehâbeddin Sühreverdi gibi büyük mutasavvıfların fikirlerine de
yer verilmiştir. Risâle, Câmi‘u'l-Fedâ'il ile birlikte yayınlanmışır:
İlim, Amel ve Seyr ü Sülûk, Terc. Hasan K. Yılmaz, İstanbul 1988, 222
s.
4. Hulâsâtu'l-Ahbâr fî Ahvâli'n-Nebiyyi'l-Muhtâr:
Hüdâyî'nin hilkat, varlık ve hakîkat-ı Muhammediyye gibi tasavvufî
konuları işlediği bir eserdir. Eser hakkında bilimsel iki çalışma yapılmıştır.
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Bkz. Mustafa Özdemir, Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin "Hulâsatu'l-Ahbâr" Adlı
Eserinin Tahkik, Tahriç, Tercüme ve Tahlili (I. kısım),. MÜ. YLT., İstanbul
1994; Kerim Kara, Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin "Hulâsatu'l-Ahbâr" Adlı
Eserinin Tahkik, Tahric, Tercüme ve Tahlili (II. kısım) MÜ. YLT., İstanbul
1994. Eserin Kerim Kara ve Mustafa Özdemir tarafından yapılan tercümesi
Âlemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed'in Zuhûru adıyla yayınlanmıştır
(İstanbul 1997).
5. Habbetu'l-Mahabbe:
Aşkın, sevginin derecelerinden bahseder. Allah, Peygamber ve ehl-i
beyt sevgisini anlatan küçük bir risâledir. Ahmet Remzi Akyürek (ö.1950)
tarafından Mahbûbü'l-Ahibbe adıyla yapılan tercüme yayınlanmıştır:
Habbetü’l-Muhabbe Tercümesi Mahbûbü'l-Ahibbe, Haz. Rasim Deniz
Kayseri 1982.
6. Keşfu'l-Kınâ ‘an Vechi's-Semâ:
Semâ hakkında bir risâledir. Eser H. Kâmil Yılmaz tarafından tercüme
edilerek neşredilmiştir. Bkz. "Hüdâyî'nin Semâ Risâlesi", MÜİFD, IV
(1987), s. 273-284.
7. Fethu'l-Bâb ve Ref‘u'l-Hicâb:
Tasavvufî bir eserdir; insanın yaratılışından bahseder.
8. et-Tarîkatu'l-Muhammediyye Vesîle ilâ's-Se‘âdeti's-Sermediyye:
Tarîkatla ilgili bilgileri içerir. M. Gülşen Efendi'nin neşrettiği Külliyât
içinde basılmıştır (1340).
9. Vâkı‘ât:
Şeyhi Üftâde'nin sohbetlerinde tuttuğu notlardan meydana gelen bu
eser de genellikle Hüdâyî'ye nisbet edilmiştir. Kendisiyle ve Hz. Üftâde ile
ilgili bilgileri kapsar. Yazmaları genellikle üç cilt hâlinde tertip edilmiş olan
eserin üzerinde Hüdâyî'nin hattı olduğuna dair bir kayıt bulunan nüshası
Hacı Selim Ağa Kütüphanesindedir.
10. el-Fethu'l-İlâhî:
İnsanın yaratılışıyla ilgilidir. Bkz. Selim Ağa Ktp. Nu: 278.
11. Hayâtu'l-Ervâh ve Necâtu'l-Eşbâh:
Ruhların yaratılışından, kıyamete kadarki fasıllardan bahseder. Bkz.
Cemal Acer, Azîz Mahmûd Hüdâi'nin Hayâtü'l-Ervah ve Necâtü'l-Eşbâh,
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MÜ. YLT., İstanbul 1988.
12. Mecmu‘a-i Hutâb:
Cuma ve bayramlarda okuduğu hutbelerinin derlenmiş şeklidir. Bursa
İl Halk Ktp. 1750/3.
13. Hâşiye Kûhistânî fi Şerh-i Fıkh-ı Keydânî:
İtikad ve ibadet hakkındadır. H. Selim Ağa Ktp., Hüdâyî, Nu: 265.
14. el-Mecâlisu'l-Va‘ziyye:
Ayet, hadis, ashab ve evliya menkıbelerini anlatır. H. Selim Ağa Ktp.,
Hüdâyî, Nu: 276.
15. Merâtibu's-Sulûk:
Sülûkun mertebelerini anlatır. H. Selim Ağa Ktp., Hüdâyî, Nu: 274.
16. eş-Şemâ'ilu'n-Nebeviyyetu'l-Ahmediyyetu'l-Muhammediyye:
Peygamberimizin fizikî özelliklerini anlatır. H. Selim Ağa Ktp.,
Hüdâyî, Nu: 275.
17. Tecelliyât:
Hz. Hüdâyî'nin Hayâtta iken ulaştığı dereceleri, mertebeleri anlatır; bir
kısmı Türkçe, bir kısmı Arapçadır. Bursa İl Halk Ktp. Genel. Nu: 851.
B. Türkçe Eserleri
18. Evcibe-i Mutasavvifâne:
Hüdâyî'ye sorulan sorulara verdiği cevaplar ve Tarîkat adâbından
bahseder. Hacı Selim Ağa Ktp. Hüdayî Bl. 261/1.
Hüdâyî'ye atfedilen başka eserler de bulunmaktadır. Bunları da şu
şekilde sıralamak mümkündür:
19. Necâtu'l-Ğarîk fi'l-Cem‘i ve't-Tefrîk:
Tasavvuf terimlerinden olan cem ve farkın manzûm olarak anlatıldığı
bir risâledir. Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî (İstanbul 1287) içinde
yayımlanmıştır. Ayrıca bkz. Hacı Selim Ağa Ktp. Hüdayî Bl. 270/3.
20. Tarîkat-nâme:
Celvetî Tarîkatının adâbını anlatan bu eser Külliyât-ı Hazret-i Hüdâyî
(İstanbul 1287) içinde ve ayrıca Nevzat Özkan tarafından yayınlanmıştır.
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Bkz. Tarîkat-nâme, (Haz. Nevzat Özkan), Kayseri 1998.
21. Mektûbât (Tezâkir):
Hüdâyî'nin III. Murad'a, diğer padişahlarla devlet erkanına gönderdiği
mektuplardır. Çoğu III. Murad'a yazılan 152 tanesi Türkçe ve 22 tanesi de
Arapça mektuptan oluşan bir nüsha Süleymaniye Kütüphanesindedir. İçinde
Halîl Paşa'ya, İznikli Ali Efendi'ye ve Belgradlı Ali Efendi'ye ve Belgradlı
Münîr'e gönderdiği mektuplar da bulunmaktadır. Bkz. Mustafa Salim Güven,
Çeşitli Yönleri ile Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Mektupları, MÜ. YLT., İstanbul
1992.; Cengiz Gündoğdu, "Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Belgradlı Ali Efendi'ye
Gönderdiği Mektup", Tasavvuf Dergisi, Sayı 3 Nisan 2000, s. 82-84.
22. Nasâyih ve Mevâiz:
Hüdâyî'nin nasihat ve vaazlarını ihtiva eden eser 237 varak olup, 43
bölümden oluşur. Bilinen tek yazma nüshası Hacı Selim Ağa
Kütüphanesinde bulunmaktadır. Bkz. Safi Arpaguş, Azîz Mahmûd
Hüdâyî'nin Nasayih ve Mevâiz Adlı Eserinin Hitabet ve İrşâd Açısından
Tahlili, MÜ. YLT., İstanbul 1994, s. 267. Aynı yazar eseri bilahare
Sohbetler (İstanbul 1995) adıyla da yayınlamıştır.
23. Mi‘râciye:
Hz. Muhammed'in mi‘râca çıkışını âyetler ve hadislerin ışığı altında
anlatan bir risâledir. Bkz. Hacı Selim Ağa Ktp. Hüdayî Bl. 262/2.
24. Dîvân-ı İlâhiyât:
Tasavvufî ilâhî ve gazellerini topladığı kitabıdır. Hüdâyî'nin 255 kadar
ilâhîsinden başka rubaî ve kıt‘alar da vardır. Dîvân, Külliyât-ı Hazret-i
Hüdâyî (İstanbul 1287/1870) içinde; Kemaleddin Şenocak (İstanbul 1970),
ve Ziver Tezeren (İstanbul 1986) tarafından ayrı ayrı yayımlanmıştır. Dîvânı İlâhiyât'ın Türkiye ve dünya kütüphanelerinde pek çok nüshası vardır.
Bunlardan tesbit ettiğimiz bazılarının künyeleri şöyledir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A-4446/2.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 4420/4.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 2613/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 2207.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 2039.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 533/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 583/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: FB 330/4.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: FB 457/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 3833/5.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 5375.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 1131/4.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: Yz A 2328.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 3999.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara Millî Ktp. Yz. Nu: A 3331.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara DTCF, İsmail Saib, Yz. Nu: I/2447.
Dîvân-ı İlâhiyât, Ankara DTCF, İsmail Saib, Yz. Nu: I/4222.
Dîvân-ı İlâhiyât, TDK, Yz. Nu: 23.
Dîvân-ı İlâhiyât, Konya Yz. Eserler Ktp. Yz. Nu:1872/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, 06 Hk 4677/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, TBMM Ktp.Yz. Nu:194/29-A.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:3958/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:4080.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:2333/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:2306/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:1045/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:801/4.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:582.
Dîvân-ı İlâhiyât, İ.Ü. Ktp., Yz. Nu:6494/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Es‘ad Efendi, Yz. Nu: 2716/3.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., A.N. Tarlan Bl., Yz. Nu: 32.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, Yz. Nu: 417/6.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, Yz. Nu: 643/6.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, Yz. Nu: 451/2
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Mehmed Hafîd Efendi, Yz. Nu: 121/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Haşim Paşa, Yz. Nu: 71/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Haşim Paşa, Yz. Nu: 73/1.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Zühtü Bey, Yz. Nu: 167/2.
Dîvân-ı İlâhiyât, Süleymaniye Ktp., Mihrişâh Sultan, Yz. Nu: 253/10.
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AZÎZ MAHMÛD HÜDÂYÎ'NİN İLÂHÎLERİ
XVI-XVII. yüz yıllar arasında Bursa ve İstanbul'da yaşayan Celvetî
Pîr'i Hüdâyî, tasavvuf tarihi açısından olduğu kadar edebiyat tarihimiz
açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Yazmış olduğu eserler içinde özel
bir yere sahip olan Divân-ı İlâhîyât'ının kütüphanelerimizde yazma ve matbu
pek çok nüshası vardır. Yine İlâhî mecmûalarındaki ona ait yüzlerce şiirin
kaydedildiğini ve bu şiirlerin besteli olarak okunduğunu görmekteyiz. Bütün
bunlar, mutasavvıfımızın etkisini ortaya koyacak niteliktedir.
Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Yunus Emre üslubuyla yazmış olduğu
ilâhîler, muhtemelen vefatından sonra müretteb veya gayr-ı müretteb
dîvânlarda toplanmıştır. Aruz ve hecenin birlikte kullanıldığı; gazel, koşma,
kıt'a ve müfredâtdan oluşan bu şiirler, umûmiyetle "İlâhî" formunda kaleme
alınmıştır. İçlerinde münâcât, na‘t, iştişfâ, Ramazaniyye gibi türlerle ilgili
örnekler de bulunmaktadır. Medrese tahsîlinden gelen Hüdâyî'nin divândaki
287 ilâhî Türkçe, 3 şiir de Arapça'dır. Bunların dışında 200 kadar Türkçe
müfredi, 20 kadar Arapça kıt‘a ve müfredi ile 5 Farsça kıt‘a ve müfredi
bulunmaktadır.
Bursalı İsmail Hakkı, Hüdâyî’nin ilâhîleri hakkında şunları söyler: “Üç
yüze karîb ilâhiyâtı vardır ki, cümle-i hakâyıkı anda remz ve cemî esrârı
derceylemişlerdir. Bir vechile ki, bu vâdîde onun fevkinde kelâm-ı manzûm
cârî olmak bir ârife mukadder değildir. Eğerçi ba‘zı müdde‘iyân ol ilâhîler
hakkında ‘anlar du‘â-i mahzdır, yoksa anlarda ma‘ârif-i hakîkiyye ve ahvâl-i
tecelliyât yoktur’ dey u zu‘mederler ve lâkin Hak’tan bî-haber olan böyle
makâmda ne desin ki, kelîmât-ı ‘âliyyeye ‘bakar’ gibi bakar.
Devrinin sâde denilebilecek Türkçesiyle kaleme alınan ve çoğunluğu
bestelenen bu ilâhîler, Hak taliplerini ilâhî aşk ve irfana davet eden ve
genellikle zühd ile marifet (fenâ) makamlarını telkin eden bir muhtevâ arz
etmektedir. Tasavvufun hedefi vahdet-i vücûttur. Esasen Hüdâyî Hazretleri
de bu fikir ve hâlin içinde olduğu hâlde, diğer eserlerinde olduğu gibi
şiirlerinde de "vahdet-i vücût" hakkında temkînli davranmakta, konuyu bu
noktaya kadar getirip, işin felsefesi üzerinde durmamaktadır. Onun
şiirlerinde zühd makamından aşk ve fenâya; aşk ve fenâ makamından irfâna
doğru bir seyir takip edilmektedir. Buna göre Hüdâyî'nin şiirleri için, aşk ve
irfân şiirleri dense yeridir.
Elinizdeki bu eserde Hüdâyî Divânı'nın en eski nüshalarından birinin
tıpkı basımı ve çeviri metni verilmiştir. Bu metinde, diğer bazı divanlarda
dağınık olarak bulunan kıt'alar ve müfredler bulunmamaktadır. Bu
eksiklikler, eserin sonunda "DİĞER İLÂHÎLER" başlığıyla verilmiştir.
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54b-173a
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DÎVÂN-I İLÂHÎYÂT

1

1
Tevhîd ile olur her derde dermân
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler
Tevhîd ile olur her müşkil âsân
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler

2

Gönülden pâsını silmek dilersen
Bilmediklerini bilmek dilersen
Eğer Hakk'ı sende bulmak dilersen
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler

3

Âleme ibret gözüyle bakanlar
Çerâğın nûr-ı Mevlâ'dan yakanlar
Yerden gökden geçip Arş'a çıkanlar
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler

4

Aldanma key sakın bu kâinâta
Geç ak u karadan bak nûr-ı zâta
Ermek ister isen bâkî hayâta
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler

5

Bulmak ister isen eğer Hudâyı
Ehl-i tevhîde hizmet et Hüdâyî
Yola çeken odur bay u gedâyı
Hakk'a tevhîd ile ermiş erenler

14

1

2
Gelin diyelim şevk ile
Lâ ilâhe illa'llah
Aşk ile sıdk u zevk ile
Lâ ilâhe illa'llah

2

Cehennemden âzâd eder
Dost yoluna irşâd eder
Gamgîn gönüller şâd eder
Lâ ilâhe illa'llah

3

Cennet onunla açılır
Mü'minlere nûr saçılır
Dost illerine göçülür
Lâ ilâhe illa'llah

4

Açılalım güller ile
Ötelim bülbüller ile
Diyelim pâk diller ile
Lâ ilâhe illa'llah

5

Kanı bir kalbi uyanık
Kanı bir ciğeri yanık
Doğru yol isteyen âşık
Lâ ilâhe illa'llah

6

Derdlilerin dermânıdır
Hakk'ın bize ihsânıdır

15

Tesbîhlerin sultânıdır
Lâ ilâhe illa'llah
7

İster isen hayr-ı ezkâr
Durma hemân tevhîde var
Hüdâyî'ye yol soran yâr
Lâ ilâhe illa'llah
3
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Lutf eyleyip bir kez nazar
Eylerse ger sultânımız
Kürsî değil arşdan dahi
Âlî olur unvânımız

2

Benlik aradan dûr olur
Zulmet gidip pür-nûr olur
Mahzûn gönül mesrûr olur
Ma'mûr olur vîrânımız

3

Vahdet şarâbın kim içe
Fânî alâyıkdan geçe
Ger haşr ola niçe niçe
Ayılmaya mestânımız

4

Şevk ile bülbüller öte
Âvâzı âfâkı tuta
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Her lahza taze gül bite
Hîç solmaya bostânımız
5

Ola Hüdâyî'ye atâ
Cân sem'ine ere nidâ
Derdin veren Kâdir Hudâ
Bir gün vere dermânımız
4
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey zâhir ü pinhân olan
Âşık seni bulsa n'ola
Âlemlere sultân olan
Sâdık seni bulsa n'ola

2

Gökçek cemâlin gizleyen
Uşşâkı hayretde koyan
Ey Semme vechu'llâh diyen
Âşık seni bulsa n'ola

3

Mi'râc'a edip da'veti
Veren Habîb'e vuslatı
Tâlibden alsan gafleti
Âşık seni bulsa n'ola

4

Kimi sıfâta irgüren
Kimini zâta irgüren

17

Bakî hayâta irgüren
Âşık seni bulsa n'ola
5

Eyle Hüdâyî'ye atâ
Geçir kamudan mutlaka
Bulsun bekâ-ender-bekâ
Sâdık seni bulsa n'ola
5
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey pâdişâh-ı bî-vezîr
İhsân cenâbından senin
Ey bî-şebîh ü bî-nazîr
İhsân cenâbından senin

2

Her şey'e sen verdin vücûd
Cümle sana eyler sücûd
Cânım seni kılsın şuhûd
İhsân cenâbından senin

3

Kapındaki bî-çâreler
Koyup ya kande varalar
Ayrık kime yalvaralar
İhsân cenâbından senin

4

Her emri tedbîr eyleyen
Eşyâya te'sîr eyleyen

18

Cân ü teni bir eyleyen
İhsân cenâbından senin
5

Sana Hüdâyî ey Kerîm
İster sırât-ı müstakîm
Sensin çü Rahmân ü Rahîm
İhsân cenâbından senin
6
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Eyler seherde gulgule
Dost gülşeninin bülbülü
İster vere cânın güle
Dost gülşeninin bülbülü

2

Feryâd edersin rûz u şeb
Bu derdine n'oldu sebeb
Gülden ne eylersin taleb
Dost gülşeninin bülbülü

3

Bin cân ile âşık olan
Yolunda hoş sâdık olan
Dost bezmine lâyık olan
Dost güllerinin bülbülü

4

Bülbül ki ârif cânıdır
Dost ilinin mihmânıdır
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Derd ehlinin yârânıdır
Dost gülşeninin bülbülü
5

Dost bâğına kılmak nazar
Cânında etdi mi eser
Vergil Hüdâyî'ye haber
Cân gülşeninin bülbülü
7
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Sultân-ı kevneyn doğduğu
Mâh-ı mübârekdir gelen
Âlem münevver olduğu
O1 mevlid ayıdır gelen

2

Dâ’im Hakk'ı zikr eylegil
İhsânını fikr eylegil
İn'âmına şükr eylegil
Mâh-ı mübârekdir gelen

3

Ma'mûr iken mülk-i beden
Kasd et kazan hulk-ı hasen
Ey Hakk'ı bulmak isteyen
Mâh-ı mübârekdir gelen

4

Geldi çün ol Hayrü'1-enâm
Oldu müşerref hâs ü âm
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Hak'dan ana bin bin selâm
Mâh-ı mübârekdir gelen
5

1

Envâra er etvâra er
İrfana er esrâra er
Kasd et Hüdâyî yâra er
Mâh-ı mübârekdir gelen
8
Mevlâ'm senin âşıkların
Devrân ederler Hû ile
Yolundaki sâdıkların
Cevlân ederler Hû ile

2

Aşkın şarâbından içip
Fânî alâyıkdan geçip
Vaslın hevâsından uçup
Seyrân ederler Hû ile

3

Arzûlayıp dost illerin
Kokmağa ma'nâ güllerin
Açıp muhabbet yolların
Meydân ederler Hû ile

4

Durmaz dönerler felekler
Arz edip Hakk'a dilekler

21

Arşın etrâfın melekler
Cevlân ederler Hû ile
5

Bülbül gibi aşk bâğına
Kim düşe şevk ırmağına
Derd-i muhabbet dâğına
Dermân ederler Hû ile

6

Gör bülbülun sevdasını
Gül şevkine gavgâsını
Açıp gönüller pâsını
Handan ederler Hû ile

7

Güller tutar elde varak
Bülbüller okurlar sebak
Her seyde gorüp nûr-ı Hak
İz'ân ederler Hû ile

8

Bunca merâtib geçmeği
Dost illerine uçmağı
Hakk'a erip râz açmağı
Âsân ederler Hû ile

9

Hurşide iltüp zerreyi
Bedr-i tamâma lem'ayı
Deryâya salıp katreyi
Ummân ederler Hû ile
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10

Gayra Hüdâyî meyli kes
Mevlâ yeter bâkî heves
Zikrini Hakk'ın her nefes
İ'lân ederler Hû ile
9
Mef'ûlü Mefâ'îlün

1

Islâh ediver hâli
Esirge inâyet et
Âsân ediver yolu
Esirge inâyet et

2

Sen sâbit ü kâ’imsin
Hem Bâki vü dâ’imsin
Ahvâlime âlimsin
Esirge inâyet et

3

Zikrin olıcak dilde
Sâlik kala mı belde
Bizi bu uzak yolda
Esirge inâyet et

4

Tâliblere kuvvet ver
Âşıklara kurbet ver
Sâdıklara vuslat ver
Esirge inâyet et
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5

Lutfunla Hüdâyî'den
Ger râzı olasın sen
Her hâli olur ahsen
Esirge inâyet et
10
Mef'ûlü Mefâ'îlün

1

Gayrıyı gönülden sür
Lutf et meded Allah'ım
Maksûduma sen irgür
Lutf et meded Allah'ım

2

Envâr-ı şerî‘atdan
Etvâr-ı tarîkatdan
Esrâr-ı hakîkatdan
Lutf et meded Allah'ım

3

Her şâm ü seher zârem
Kalmadı dahi çârem
Ayruk kime yalvaram
Lutf et meded Allah'ım

4

Aşkınla içim doldur
Çok ağlamışım güldür
Ben düşmüşü sen kaldır
Lutf et meded Allah'ım

24

5

Cân ile olup âşık
Yolunda olan sâdık
Kıl vuslatına lâyık
Lutf et meded Allah'ım

6

Her yana akın saldım
Âhir kapına geldim
Gâyet de zebûn oldum
Lutf et meded Allah'ım
11
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Açıldı çün bezm-i elest
Devr eyledi peymânesi
Andan içenler oldu mest
Ayılmadı mestânesi

2

Ol bâdeden kim nûş eder
İçdiği dem serhoş eder
Deryâ gibi ol cûş eder
Esrük olur dîvânesi

3

Savm-ı sivâyı kim tutar
İyd-i visâle ol yiter
Bülbül gibi dâ’im öter
Gülşen olur kâşânesi

25

4

Bayrama ol âşık erer
Kim Hak cemâlini görer
Dost bezminin zevkin sürer
Pür-nûr olur dil-hânesi

5

Aç gözünü Hak ile bak
Oku Hüdâyî'den sebak
Kâmil olurmuş ehli-i Hak
Doğmazdan evvel anesi
12
Mef'ûlü Mefâ'îlün

1

Nefy etmeğe ağyârı
Tevhîd edegör tevhîd
Yoklukla bulup varı
Tevhîd edegör tevhîd

2

Fırsat ele girmişken
Menzilde oturmuşken
Nevbet sana gelmişken
Tevhîd edegör tevhîd

3

Şirki süregör gitsin
Sırrında safâ bitsin
Vahdet iline yitsin
Tevhîd edegör tevhîd

26

4

Gûş et sözü sâdıkdan
Geç fânî alâyıkdan
Duymağa hakâyıkdan
Tevhîd edegör tevhîd

5

Bi-çâre Hüdâyî sen
Geç gayrıya bakmakdan
Zevk etmeğe cân ü ten
Tevhîd edegör tevhîd
13
Mef'ûlü Mefâ'îlün

1

Cân terkini urmadan
Cânân eline girmez
Zünnârını kırmadan
İmân eline girmez

2

Ey lâf urucu nâ-merd
Âhen döğülür mü serd
Olmadan esîr-i derd
Dermân eline girmez

3

Su gibi arınmazsan
Yerlere sürünmezsen
Taşlarla urunmazsan
Ummân eline girmez
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4

Nâz olur işi hûbun
Çokdur gamı mahbûbun
Sarpdır yolu matlûbun
Âsân eline girmez

5

Sen bu yolu bilmeden
Erkân edeb almadan
Sıdk ile kul olmadan
Sultân eline girmez
14
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Cenâb-ı pâkine lâyık amel yok
Yine âhir kerem Mevlâ senindir
Nesi var kulun eksiklikden artuk
Yine lutf u kerem Mevlâ senindir

2

Buyurur lâ-tekilnî Fahr-i Âlem
Bizi ısmarlamagıl nefse bir dem
Hem a'lemsin hem erhamsın hem ekrem
Yine âhir kerem Mevlâ senindir

3

Usâtı rahmetin zeyli bürürken
Kapına ağlayıp yüzler sürerken
Kime yalvaralar yâ sen dururken
Yine lutf u kerem Mevlâ senindir
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4

Uyar gafletden aç gönül gözünü
Cenâbından yana döndür yüzünü
Koma âşıkların algıl özünü
Hemân ön son kerem Mevlâ Senindir

5

Hüdâyî'ye nasîb et feth-i bâbı
Cemâlinden götür lutf et nikâbı
Gider zulmânî nûrânî hicâbı
Yine âhir kerem Mevlâ senindir
15
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

İnâyetle nazar eyle kuluna
Meded senden inâyet ıssı Mevlâ
Hidâyet eylegil doğru yoluna
Meded senden inâyet ıssı Mevlâ

2

Za'îfin sabra asla tâkati yok
Dahi in'âma şükre sür'ati yok
Sana lâyık efendi hizmeti yok
Meded senden inâyet ıssı Mevlâ

3

Gönüller derdine dermân senindir
Kamu sultânlara fermân senindir
Efendi lutf ile ihsân senindir
Meded senden inâyet ıssı Mevlâ
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4

Safâ ver kalbimizde kalmasın pâs
Olavuz tâ karîn-i meclis-i hâs
Hakîkat bahrına sen eyle gavvâs
Meded senden inâyet ıssı Mevlâ

5

Hüdâyî'nin edip kalbini ta'mîr
Yine sen eyle her emrini tedbîr
Cenâbından erişsin ana te'sîr
Kerem Senden inâyet ıssı Mevlâ
16
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Feûlün

1

Bizi varlık hicâbından halâs et
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı
Kerem kıl bâde-nûş-ı bezm-i hâs et
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı

2

Münevver eyleyip nûr-ı şerî'at
Sırât-ı müstakîm olsun tarîkat
İhâta eylesin bahr-ı hakîkat
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı

3

Tarîkat potasında nefsi kâl et
Bu kâl içinde koma ehl-i hâl et
Esirge lâyık-ı bezm-i visâl et
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı
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4

Geçir âşıkların savt u sadâdan
Güzer kılsın cemî'-i mâsivâdan
Hayât ersin ana bûy-ı bekâdan
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı

5

Esirge bu Hüdâyî derd-mendi
Ki zîrâ mahz-ı fazlına dayandı
Sarây-ı vahdete irgür efendi
Meded ey pâdişâhlar pâdişâhı
17
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Müsahhar emrine hep cümle eşyâ
Senindir kul senindir hükm efendi
Elin altındadır dünyâ vü ukbâ
Senindir kul senindir hükm efendi

2

Ne istersen edersin kudretin var
Her işde nice nice hikmetin var
Esirgersin usâtı rahmetin var
Senindir kul senindir hükm efendi

3

Kiminin derdine tîmâr edersin
Kimine âteşi gülzâr edersin
Kimini Mustafâ Muhtâr edersin
Senindir kul senindir hükm efendi
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4

Kanı Eyyûb gibi bir sabra tâkat
Yâ İsmâîl-veş kurbâna cür'et
Meğer kim edesin fazlınla rahmet
Senindir kul senindir hükm efendi

5

Usâta rahmet ü gufrân eden sen
Gönüller derdine dermân eden sen
Hüdâyî'ye atâ ihsân eden sen
Senindir kul senindir hükm efendi
18
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

İbâdın dâ’imâ işi kusûr ü sehv ü zilletdir
Senin ihsânına lâyık efendi fazl u rahmetdir

2

Cihânı var eden sensin yoğu izhâr eden sensin
Senin her sun'una yâ Rab bakılsa özge hikmetdir

3

Hudâyâ bir avuç hâkin sana lâyık nesi ola
Anı tekmîl eden ancak yine senden inâyetdir
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4

Resûl'ün sünnetin tutmak hakîkat yoluna gitmek
Sarây-ı vahdete yitmek ne devlet ne saâdetdir

5

Hüdâyî'ye hidâyet et seninle tâ seni bula
Her işde asl olan yâ Rab çü tevfîk ü hidâyetdir
19
Mefâ'îlün Mefâîhm Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Gelin ey dostân isteyelim (sıdk ile) Mevlâ'yı
Olup ol matlaba tâlib koyalım gayrı sevdâyı

2

Hakîkat üzre eşyâyı görüp bilmek nasîb ola
Mecâzî mevce bakmayıp bulalım asl-ı deryâyı

3

Rızâsı Tûr'ına varan cemâli nûrunu gören
Hitâbı zevkine eren eder özge temâşâyı
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4

Şular kim ehl-i kâl oldu seni bilmek muhâl oldu
Meğer aklı ikâl oldu kodu hayretde dânâyı

5

Geçip varlık hicâbından varan vahdet sarâyına
Erişir Kâbe kavseyn'e bilir sırr-ı Ev-ednâ'yı

6

Hüdâyî'ye bu yollarda hidâyet rehber olursa
Olur maksûduna vâsıl bulur lâ-büd müsemmâyı
20
Fâ'îlâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Rûz u şeb yeter denî dünyâyı gör
Anı halk eden Ganî Mevlâ'yı gör
Âkil isen maksad-ı aksâyı gör
Ko sivâyı matlab-ı a'lâyı gör

2

Ahvel olup bire iki bakmagıl
Kendini şirk âteşine yakmagıl
Gaflet ile her yanaya akmagıl
Ko sîvâyı matlab-ı a'lâyı gör
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3

Kıl hazer bâtıl tarîka gitmeden
Bâkiyi fâni metâ'a satmadan
Key sakın tazyî'-i evkât etmeden
Ko sivâyı matlab-ı a'lâyı gör

4

Nefse kalbin gâlib olması güzel
Hakk'a rûhun tâlib olması güzel
Sırr u ahfâ râgıb olması güzel
Ko sivâyı matlab-ı a'lâyı gör

5

Ey Hüdâyî dîde-i Hakk ile bak
Şerh eder tevhîd-i Hakk'ı her varak
Mekteb-i irfândan aldınsa sebak
Ko sivâyı matlab-ı a'lâyı gör

1

2

21
Dost ile etdiğin ahdi unutma
Gel gönül dost illerine gidelim
Sakın bu vîrân evde vatan tutma
Gel gönül dost illerine gidelim
Kudretimiz yetdiğince eşelim
Pervâz urup yüce beller aşalım
Senin ile dost iline düşelim
Gel gönül dost illerine gidelim

35

3

Cânân ilin varıp görmek dilersen
Hayât iklîmine ermek dilersen
Solmaz gülşen gülün dermek dilersen
Gönül gel dost illerine gidelim

4

Dostdan yana kanad büküp uçalım
Ag u karaya bakmayıp geçelim
Hızır gibi âb-ı hayât içelim
Gel gönül dost illerine gidelim

5

Hak'dan Hüdâyî'ye ihsân olurdu
Her vech ile yollar âsân olurdu
Onulmaz derdine dermân olundu
Gel gönül dost illerine gidelim

1

2

22
Tevfîk eyle bizi vuslat yoluna
Efendim meded hey sultânım meded
Kereminden irgür vahdet iline
Efendim meded hey sultânım meded
Yardım eyle bize işbu yollarda
Tâ ki kalmayavuz yüce bellerde
Ayrılık güç imiş gurbet illerde
Efendim meded hey sultânım meded

36

3

Zerrece lutfunla günâhlar gider
Rahmetin deryâsı zenbi mahv eder
Sen kabûl etmezsen kim kabûl eder
Efendim meded hey sultânım meded

4

Kimin kapısına yüzüm urayım
Kimin dîvânına el kavşurayım
Efendimi koyup kande varayım
Efendim meded hey sultânım meded

5

Kulun günâhından rahmetin çokdur
Doğrulup gelene kapın açıkdır
Kereminden mahrûm kalmışı yokdur
Efendim meded hey sultânım meded

6

Gücümüz yetdikçe her yana yeldik
Âhir dermân senden olduğun bildik
Yüzümüz sürüyü kapına geldik
Efendim meded hey sultânım meded

7

Nice bir hicâbdan arınmayalım
İrgür sana yolda sürünmeyelim
Kâmillere bakıp yerinmeyelim
Efendim meded hey sutânım meded

8

Kulun sana lâyık işi yoğımış
Yokdan sudur eden zîrâ yoğımış
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Hüdâyî'ye senin fazlın çoğımış
Efendim meded hey sultânım meded
23
Fâ'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün
1

Nûr-ı Hakk'a baka bir gün ola ebsâr-ı kulûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm
Nefehât-ı keremi bir gün ola ede hubûb
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

2

Pür-hevâ nefsin elinden n'idelim neyleyelim
Hak bilir hâlimizi hod kime ne söyleyelim
Geliniz imdi ulular yolunu soylayalım
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

3

Nefs ü şeytâna zebûn eylemeye kullarını
Âşık u sâdıka âsân getire yollarını
Vara bülbülleri seyrân ede dost illerini
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

4

Mülkü ko mâlike bak leyl ü nehâr eden odur
Cem'-i ezdâd edüben unsurı çâr eden odur
Âteşi gülşen edip düşmeni yâr eden odur
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm

5

Mahz-ı fazl ile esirgerse Hüdâyî'ye yeter
Nazar-ı lutfu ile kârı onar işi biter

38

Zâkiri zikr eder ol zikr eden envâra batar
Umarız lutf u inâyet ede Mevlâ-yı Kerîm
24
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Nûr ile doldu yine kevn ü mekân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân
Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

2

Anda Kur'ân-ı azîm etdi nüzûl
Şehr-i ümmet buyurur ana Resûl
Tâlib-i Hakk'a nasîb ola vusûl
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

3

Zikr ü tehlîli vü tesbîhi güzel
Hem namâzı vü terâvîhi güzel
Zav'-i kandîl ü mesâbîhi güzel
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

4

Şer'-i pâki başa hoş tâc edelim
Sünnet-i Ahmed'i minhâc edelim
Âlem-i ma'nâya mi'râc edelim
Geldi hoş lutf ile şehr-i ramazân

5

Mâsivâ hubbun aradan süregör
Zât-ı bî-çûne Hüdâyî eregör

39

Bezm-i vahdetde safâlar süregör
Geldi lutf ile mübârek ramazân
25
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Ere mi âşık cemâlin nûruna
Rahmetin gufrânın ayıdır senin
Vara mı sâdık visâlin Tûr'una
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

2

Ma'siyetden kulların sâ’im ola
Tâ'atında her biri kâ’im ola
Iyd-ı vaslın umarız dâ’im ola
Rahmet ü ihsânın ayıdır senin

3

Kadr-i vaslın kim ede mi'râcını
Urunur lâ-büd sa'âdet tâcını
Sen esirge kulların muhtâcını
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

4

Ger cenâbından atâ ihsân ola
Cân ü diller derdine dermân ola
Zerreler gün katre(ler) ummân ola
Rahmetin ihsânın ayıdır senin

5

Ger Hüdâyî fazlına ola karîn
Kadre erişir yeter ana hemîn

40

Kıl inâyet kıl hidâyet yâ mu'în
Lutf ile ihsânın ayıdır senin

1

26
Yine gönlüm dost illerin özledi
O illere bir kez dahi varam mı
Dost dîdârın yeter bizden gizledi
Bir gün ola hûb cemâlin görem mi

2

Kulak tutan kişiler Hak kelâma
Noksândan kurtulup erer tamâma
Huccâc ile varıp Beytü'l-Harâm'a
Eşiğine yüzüm gözüm sürem mi

3

Tevhîd ile îmânım kâmil ola
Firkat gidip cem'iyyet hâsıl ola
Sırrım vahdet iline vâsıl ola
Ara yerden ayrılığı sürem mi

4

Mâsivâya meyli dilden yuyuban
Fahr-i âlem Mustafâ'ya uyuban
Kâbe kavseyn ma'nâsından tuyuban
Aceb sırr-ı Ev-ednâ'ya erem mi

5

Ey Hüdâyî dost'dan yana uçuban
Kana kana âb-ı hayât içüben

41

Hak yol verip hicâbları geçüben
Aceb vahdet sarâyına girem mi
27
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Kuldan sana lâyık n'ola
Âşık seni kanda bula
Meğer senden ihsân ola
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Senden kerem senden atâ

2

Sugrâ senin kübrâ senin
Ûlâ senin uhrâ senin
Dünyâ senin ukbâ senin
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Senden kerem senden atâ

3

Nefse bizi ısmarlama
Çiğnetme derd ile gama
İrgür sana yolda koma
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Senden kerem senden atâ

42

4

Ey lâ-yezâl ü lem-yezel
Kanı sana lâyık amel
Abdin işi sehv ü zelel
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Senden kerem senden atâ

5

Koma Hüdâyî'yi garîb
Vaslın ana eyle nasîb
Yessir merâmî yâ Mücîb
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Senden kerem Senden atâ
28
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Kudûmun rahmet ü zevk ü safâdır yâ Resûla'llah
Zuhûrun derd-i usşşâka devâdır yâ Resûla'llah

2

Nebî idin dahi Âdem dururken mâ' vü tîn içre
İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır yâ Resûla'llah

3

Kemâli zümre-i kümmel senin nûrunla bulmuşdur

43

Vücûdun mazhar-ı tamm-ı Hudâ'dır yâ Resûla'llah
4

Seninle erdiler zâta dahi envâ'-ı lezzâta
İşin erbâb-ı hâcâta atâdır yâ Resûla'llah

5

Hüdâyî'ye şefâ'at kıl eğer zâhir eğer bâtın
Kapuna intisâb etmiş gedâdır yâ Resûla'llah
29
Fâ'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

1

Nefs ü şeytâna zebûn etme bizi
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et
Tâlib-i fânîye dûn etme bizi
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et

2

Avn-i Rabbânî refîk olmayıcak
Bir adım yer varamaz tâlib-i Hak
Zuafâya nazar-ı lutf ile bak
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et

3

Yer ü gök çekmediği haml-i kebîr
Götürür anı bu insân-ı hakîr

44

Yardım eyle ana ey Rabb-ı kadîr
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et
4

Mâsivâya bakuban kalmayalım
Tâ hevâ vü hevese dalmayalım
Zâga şâhbâz-ı dili salmayalım
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et

5

Nice bir mâni' ola hubb-ı sivâ
Ola nûrunla münevver fukarâ
Vaslını eyle Hüdâyî'ye atâ
Kerem et hey ulu Mevlâ kerem et
30
Fe'ilâtün Mefâ'îlün Fe'ilün

1

Bize bizden olan yakîn ü karîb
Koma firkat elinde bizi garîb
Kereminden visâlin eyle nasîb
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb

2

Çün emîn eyledin emânetine
Yine sen lâyık eyle hizmetine
Mazhar et rahmet ü inâyetine
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb

3

Dest-gîr olmaz isen ey Rahmân
Azdırır bizi nefs ile şeytân

45

Sen esirge efendi bizi hemân
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb
4

Enbiyâ gördüğü atâlar içün
Evliyâ sürdüğü safâlar içün
Ehl-i derde olan devâlar içün
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb

5

Gerçi hoşdur efendi sabr-ı cemîl
Zu'âfâda velî bizâ'a kalîl
Kerem et kalmasın Hüdâyî alîl
Meded et yâ enîs-i küll-i garîb

1

31
Ermeğe vahdet nûruna
Şirki aradan süre gör
Salma bu günü yarına
Menzile evvel ere gör

2

Gül gibi yakan çâk eyle
Aşk ile varın hâk eyle
Su gibi yolun pâk eyle
Dost dîdârını göre gör

3

Âşık olan mü'min ölmez
Müşrik hod kendüyi bilmez

46

Âhir bunda kimse kalmaz
Yükün evvelden ıra göı
4

Sâdıklar yolunu tutup
Hakk'ın dergâhına yitüp
Âşık bülbül gibi ötüp
Dost güllerinden dere gör

5

Doğru yola giden erler
Sırâtı bunda geçerler
Bilmez isen bu yolu ger
Var bir bilire sora gör

6

Hulleyi bunda biçerler
Kevseri bunda içerler
Cenneti bunda açarlar
Durma kapıyı ura gör

7

Ölmezden önden ölüben
Kalbin nûr ile doluban
Hakk'ı Hüdâyî buluban
Bâkî hayâta ire gör

1

32
Bir pâdişâha kul ol kim
Mülkü zâil olmaz ola

47

Bir gülşene bülbül ol kim
Hîç sararıp solmaz ola
2

Kendin ummâna sala gör
Gavvâs oluban dala gör
Bir dürlü cevher bula gör
Kimsede bulunmaz ola

3

Gerçek âşık olsa sâlik
Görünür küllü şey' hâlik
Bir mülke ola gör mâlik
Kimse elden almaz ola

4

Koyalım lâf ü güzâfı
Gel eyleyelim insâfı
Gönül ol vakt olur sâfî
K'ana keder gelmez ola

5

Sırrını keşf etme yâda
Verme hâsılını bâda
Bir dost edin kim dünyâda
Hîç senden ayrılmaz ola

6

Gerçek seven cânânını
Verir tenini cânını
Derd odur ki dermânını
Hak'dan gayrı bilmez ola

48

7

Bülbül olup ötmek gerek
Güller gibi bitmek gerek
Bir âleme yetmek gerek
Fenâ eli ermez ola

8

Zâhidlere uçmak gerek
Ârif Hakk'a uçmak gerek
Bir çeşmeden içmek gerek
İçenler ayılmaz ola

9

Bir kapıya mülâzım ol
Dün gün Hüdâyî kâ’im ol
Bir özge ilme âlim ol
Melek anı bilmez ola
33
Mef'ûlü Mefâ'îlün

1

Sevdâ-yı sivâdan geç
Gel Hû diyelim yâ Hû
Bir meşreb-i sâfî iç
Gel Hû diyelim yâ Hû

2

Ko keşf ü keremâtı
Geç cümle makâmâtı
Kasd et bula gör zâtı
Gel Hû diyelim yâ Hû

49

3

İskât-ı vücûd eyle
İfnâ-yı vücûd eyle
Hakkânî şühûd eyle
Gel Hû diyelim yâ Hû

4

Sâlik bula ümîdi
Zerre bula hûrşîdi
Bulmağa bu tevhîdi
Gel Hû diyelim yâ Hû

5

Sırrına Hüdâyî yâr
Esrârın ede izhâr
Ey derde eden tîmâr
Gel Hû deyelim yâ Hû

1

2

34
Gelin şükr eyleyelim
Derdlere dermân gelsin
Hakk'ı zikr eyleyelim
Cânlara cânân gelsin
Varımız hâk edelim
Yakalar çâk edelim
Kalbimiz pâk edelim
Tahtına sultân gelsin
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3

Terk eyle cümle varı
Koma elden ikrârı
Mahv et şekk ü inkârı
Yerine îmân gelsin

4

Bakma yalan dünyâya
Akma kuru sevdâya
Yalvar Ganî Mevlâ'ya
Lutf ile ihsân gelsin

5

Varlığın eyle zâil
Ola gör Hakk'a vâsıl
Geç katreden ey gâfil
Bahr ile ummân gelsin

6

Ta'alluk defterin dür
Mâsivâyı dilden sür
Hakk'ı anla bilegör
İlm ile irfân gelsin

7

Hüdâyî aç gözünü
Pâk eyle kendüzünü
Hakk'a döndür yüzünü
Her işin âsân gelsin
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1

35
Adımı dostdan yana
Atalım şimden gerü
Lâ-mekân illerine
Gidelim şimden gerü

2

Koyup gayrı sevdayı
İsteyelim Mevlâ'yı
Bu yalancı dünyâyı
N'idelim şimden gerü

3

Hak kelâmın gûş edip
Deryâ gibi cûş edip
Câm-ı aşkı nûş edip
Yudalım şimden gerü

4

Her kim ister dîdârı
Terk eder cümle vârı
Hân-ı vasl-ı dildârı
Tadalım şimden gerü

5

Ey Hüdâyî cânânı
İste bulsun cân anı
Geçen ahd ü peymânı
Güdelim şimden gerü
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1

2

3

36
Sadr-ı cemî' mürselîn
Sensin yâ Resûla'llâh
Rahmeten li'l-âlemîn
Sensin yâ Resûla'llâh
Nûrun sirâc-ı vehhâc
Âlemler sana muhtâc
Sâhib-i tâc ü mi'râc
Sensin yâ Resûla'llâh
Âyine-i Rahmânî
Nûr-ı pâk-i Sübhânî
Sırr-ı Seb'u'l-mesânî
Sensin yâ Resûla'llâh

4

Şâhidin leyl-i İsrâ
Subhâne'l-lezî esrâ
Câmi' cümle-i esmâ
Sensin yâ Resûla'llâh

5

Ey menba'-ı lutf u cûd
Yerin makâm-ı Mahmûd
Yaradılmışdan maksûd
Sensin yâ Resûla'llâh

6

Cânlar içinde cânân
Ma'den-i ilm ü 'irfân
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Ceddim ü pîrim sultân
Sensin yâ Resûla'llâh
7

Açan râh-ı tevhîdi
Bulan sırr-ı tefrîdi
Hüdâyî'nin ümmîdi
Sensin yâ Resûla'llâh
37
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Bizi insân eden sensin
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi
Kemâl ihsân eden sensin
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi

2

Cihânı eyleyip peydâ
Bize kıldın vücûd i'tâ
Hem etdin aşk ile ihyâ
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi

3

Bu zâtı kanda bulurduk
Sıfâtı kanda bulurduk
Hayâtı kanda bulurduk
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi

4

İbâdı eyleyip îcâd
Kulûbu eyleyip âbâd
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Edersin kendine irşâd
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi
5

Senindir kudret ü kuvvet
Arada gayrılar âlet
Bulunmaz lutfuna gâyet
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi

6

Hüdâyî'ye hüdâ geldi
Cenâbından atâ geldi
Mahabbetden safâ geldi
Şükür yâ Rabbi yâ Rabbi

1

38
N'eyleyeyin dünyâyı
Bana Allah'ım gerek
Gerekmez mâsivâyı
Bana Allah'ım gerek

2

Ehl-i dünyâ dünyâda
Ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdâda
Bana Allah'ım gerek

3

Derdli dermânın ister
Kullar sultânın ister
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Âşık cânânın ister
Bana Allah'ım gerek
4

Fânî devlet gerekmez
Dürlü zînet gerekmez
Hak'sız cennet gerekmez
Bana Allah'ım gerek

5

Mecnûn ister Leylâ'yı
Vâmık isterAzrâ'yı
N'idem gayrı sevdâyı
Bana Allah'ım gerek

6

Bülbül güle karşı zâr
Pervâneyi yakmış nâr
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek

7

Beyhûde hevâyı ko
Hakk'ı bula gör yâ hû
Hüdâyî'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek

1

39
Yalancı dünyâya aldanma yâ hû
Bu dernek dağılır dîvân eğlenmez
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İki kapılı bir vîrânedir bu
Bunda konan mihmân göçer eğlenmez
2

Bakma bunun karasına ağına
Gönül verme bostânına bâğına
Benzer hemân oğlan oyuncağına
Bunda aklı olan insân eğlenmez

3

Doğrusuna gide gör bu yolların
Geçegör sarpını yüce bellerin
Dünyâ zindânıdır mü'min kulların
Zindânda olan hod âsân eğlenmez

4

Sen ey gâfil ne sandın rûzigârı
Durur mu anladın tâze bahârı
Yükün yenildi gör evvelden bâri
Yohsa yolcu gider kârbân eğlenmez

5

Varın nisâr eyle Mevlâ yoluna
Bunda ne eylersen anda buluna
Bir gün sefer düşer berzah iline
Otağı kalkıcak sultân eğlenmez

6

Ömür tamâm olur defter dürülür
Sırât köprüsü vü mîzân kurulur
Hakk'ın dergâhına kullar derilir
Buyruğu tutulur fermân eğlenmez
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7

1

Hüdâyî n'oldu bu denlü peygamber
Kanı Ömer Osmân Bû Bekr ü Hayder
Kanı Habîbu'llâh Sıddîk-i ekber
Bunda gelen gider bir cân eğlenmez
40
Sular olmuş gibi dîdâra âşık
Dün gün akar çağlar çendân eğlenmez
Mahabbet bahrından bir (katre) tatmış
Mevc urur çalkanur ummân eğlenmez

2

Eğer yaz u eğer kış u eğer güz
Eğer mihr ü eğer ay ile yıldız
Devr ederler Hakk'ın aşkıyla düpdüz
Felekler raks eder bir ân eğlenmez

3

Ola gör cân ile dîdâra tâlib
Tâ kim hâsıl ola cümle metâlib
Olıcak kişide Hak aşkı gâlib
Hem gönül çekinir hem cân eğlenmez

4

Hakk'ın ihsânını fikr eyleyi gör
Verdiği ni'mete şükr eyleyi gör
Gece gündüz Hakk'ı zikr eyleyi gör
Hak zikr'olan yerde şeytân eğlenmez
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5

Ömür eser yeldir yâhûd akar su
Sakın yele suya dayanmağı ko
Fırsat elde iken sa'y eyle yâ hû
Bugünler geçer bu devrân eğlenmez

6

Erişmeyen selâmet (pâyesine)
Lâ-büd ziyân eyler ser-mâyesine
Ömür benzer uçar kuş sâyesine
Uçar kuş gölgesi bir ân eğlenmez

7

Hüdâyî istersen bakî sa'âdet
Kasd eyle bula gör kesretde vahdet
Bir kula olıcak Hak'dan inâyet
Maksûda tez erer ihsân eğlenmez

1

2

41
Kapından gayra muhtâc olmayalım
Sen yaratdın yine sen kerem eyle
Hân-ı vasla doyur aç olmayalım
Sen yaratdın yine sen kerem eyle
Gülşende bülbülü zâr eden sensin
Düşmeni dost edip yâr eden sensin
Âlemleri yokdan var eden sensin
Sen yaratdın Mevlâ sen kerem eyle
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3

Cânıma cânânı kimden umayın
Derdime dermânı kimden umayın
Lutf ile ihsânı kimden umayın
Sen yaratdın yine sen kerem eyle

4

Sensiz bir kişinin işi bitmedi
Kimse buyruksuz gelip gitmedi
Halk edicek kimse yardım etmedi
Sen yaratdın yine sen kerem eyle

5

Bilmeyenler gayrın nef'i var sandı
Bilicek gayra bakmakdan usandı
Sen esirge Hüdâyî-i derd-mendi
Sen yaratdın yine sen kerem eyle

1

2

42
İstemez âkil fânî dünyâyı
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ
Neylesin âşık gayrı sevdâyı
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ
Aşk-ı Şîrîn'e cân verir Ferhâd
Leylâ yâdına Kays eder feryâd
Seni arzûlar bu dil-i nâ-şâd
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ
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3

Verd içün bülbül derd ile nâlân
Oldu pervâne şem' ile sûzân
Âşıkın sensin derdine dermân
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ

4

Âşıkın aşkı kudretinledir
Sâdıkın sıdkı rahmetinledir
Cennetin zevki vuslatınladır
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ

5

Bu Hüdâyî'de sabra tâkat yok
Tapuna lâyık bir ibâdet yok
Sana kullukdan özge izzet yok
Sensin ey Mevlâ matlab-ı a'lâ

1

43
İsteyen yârin
Hâk eder varın
Bulsa dildârın
Saklar esrârın

2

Bakmayan câna
Erdi cânâna
Girdi meydâna
Terk edip ârın

3

Yâr elin tutdu
Birliğe yetdi
Dost ile etdi
Gizli bâzârın

4

Ârif ol ey dil
Ola gör kâmil
Ben diyen gâfil
Utanır yarın
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5

Aşk ile dolan
Arayıp bulan
Nefsini bilen
Bildi Gaffâr'ın

6

(Nâsı) dinleme
Dostdan inleme
Gülden anlama
Bülbülün zârın

7

Gel Hüdâyî'den
Al haber erken
Hakk'ı isteyen
Kosun inkârın

1

44
Mef'ûlü Mefâ'îlün
Ey derdime dermânım
Rahm et dil-i müştâka
Cân tahtına sultânım
Baksan n'ola uşşâka

2

Bülbül oluban öten
Cân oynayuban üten
Aşkın eteğin tutan
Çâk etmeye mi yaka

3

İhsânını küllî et
Bizi mütesellî et
Lutfula tecellî et
Kahrın koma kim yaka

4

Sîb aşlayıcak bîde
Evvelki resim gide
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Bâkî ki zuhûr ede
Fânî eriyip aka
5

Hüdâyî'ye yol soran
Vahdet iline eren
Dostun dîdârın gören
Gayra ola mı baka
45
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Hudâyâ cümle-i âlem
Sana âşık seni özler
Melek cinn ü benî-Âdem
Sana âşık seni özler

2

Zemîn olmuş yolunda hâk
Eder deryâ yakalar çâk
Dün ü gün raks eder eflâk
Sana âşık seni özler

3

Seherde açılan güller
Öten şûrîde bülbüller
Benefşelerle sünbüller
Sana âşık seni özler

4

Eğer mihr ü eğer zerre
Eğer bahr ü eğer katre
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Eğer Tûbâ eğer Sidre
Sana âşık seni özler
5

Eğer Hûrî eğer Gılmân
Eğer Mâlik eğer Rıdvân
Sekiz cennet yedi nîrân
Sana âşık seni özler

6

Eğer gâib eğer hâzır
Eğer bâtın eğer zâhir
Eğer mü'min eğer kâfir
Sana âşık seni özler

7

Kamunun matlabı birdir
Yâ niçün ba'zı kâfirdir
Aceb hâlât aceb sırdır
Sana âşık seni özler

8

Kimine kapı açılmaz
Kimi geçer gider ilmez
Kimi bilir kimi bilmez
Sana âşık seni özler

9

Eğer dağlar eğer beller(*)
Ayağa yüz süren yollar
Akan sular esen yeller
Sana âşık seni özler

10

Eğer Mecnûn eğer Leylâ(*)
Eğer Vâmık eğer Azrâ
Eğer kûh u eğer sahrâ
Sana âşık seni özler

11

Eğer kâ’im eğer kâ’id(*)
Eğer zâhid eğer âbid
Eğer râki' eğer sâcid
Sana âşık seni özler

12

Eğer bâğ u eğer bustân(*)
Eğer sünbül eğer reyhân
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Efendi hep bahâristân
Sana âşık seni özler
13

Hüdâyî'ye erip hâlât
Visâlinden bula lezzât
Efendi cümle mevcûdât
Sana âşık seni özler
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1

46
Cümle hicâblardan geçir
Rabb'im meded Mevlâ meded
Vaslın şarâbından içir
Rabb'im meded Mevlâ'm meded

2

Aşkın ile doldur bizi
Çok ağladık güldür bizi
Tut elimiz kaldır bizi
Rabb'im meded Mevlâ'm meded

3

Olmayıcak senden kerem
Yol varamazız bir kadem
Budur sözümüz dem-be-dem
Rabb'im meded Mevlâ'm meded

4

Keşf olup ef'âl ü sıfât
Kılsın tecellî nûr-ı zât
Tâ bulavuz bâkî hayât
Rabb'im meded Mevlâ'm meded

5

Senden eğer te'yîd ola
Her hâlimiz tevhîd ola
Göster cemâlin ıyd ola
Rabb'im meded Mevlâ'm meded

6

Bir âşık erişse sana
Ol ıyd-ı ekberdir ana
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Budur murâd önden sona
Rabb'im meded Mevlâ'm meded
7

1

Feth et bize mu'ammâyı
Tâ bulavuz müsemmâyı
Erişsin zevka Hüdâyî
Rabbi'm meded Mevlâ'm meded
47
Da'vet eyle bizi lütf et kapuna
Sen esirge kerem eyle yâ Mevlâ
Nice bir hasret olavuz tapuna
Sen esirge kerem eyle yâ Mevlâ

2

Neye iltür bilmezem bu hâl bizi
Kendi kendimize koma al bizi
Aşkın şevkın deryâsına sal bizi
Sen esirge kerem eyle yâ Mevlâ

3

Hicâblardan geçir sana varalım
El kavuşup dîvânına duralım
Arş-ı maksûda yüzümüz sürelim
Sen esirge kerem eyle yâ Mevlâ

4

Nefsimizle biz bir iş edemeziz
Senden yana bir adım atamazız
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Vaslın hânın zevk edip tadamazız
Sen esirge kerem eyle yâ Mevlâ
48
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Geh perde-i envâr ile kendüzünü pinhân eden
Geh Küntü kenz esrârını âlemlere i'lân eden

2

Eyyûb'a dermân eyleyip Ya'kûb'u nâlân eyleyip
Kul eylemişken Yûsuf'u Mısr eline sultân eden

3

Tûra tecellî eyleyip diller tesellî eyleyip
Musâ'ya deyip Len terân ol vech ile ihsân eden

4

Varıp sarây-ı vahdete seyr etmeğe sırr-ı Habîb
Mi'râca da'vet eyleyip eltâf-ı bî-pâyân eden
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1

49
Allâhumme yâ Hâdî
Âsân eyle yolumuz
Sehhil ‘ubûre'l-vâdî
Tîz geçir tut elimiz

2

Esip mahabbet yeli
Vecde getirsin dili
Söylesin cân bülbülü
Handân olsun gülümüz

3

Ya Rab fazl u cûd eyle
Kemâl-i şühûd eyle
Hakkânî vücûd eyle
Islâh eyle hâlimiz

4

Dergâhına sürüp yüz
Kelâmın işitevüz
Cemâlini görsevüz
Vasla erse elimiz

5

Varlık defterini dür
Benliği aradan sür
Vahdet-i zâta irgür
Gider kîl ü kâlimiz

6

Hüdâyî der yâ Mevlâ
Ente'l-aliyyu'l-a‘lâ
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Gencîne-i Ev-ednâ
Olsun re's ü mâlimiz
50
Mefâ'îlün Mefâ'îIün Fe'îlün
1

Yeter oldun fenâ bağında nâlân
Yürü bülbül yürü dost illerine
Edip tâvûs-ı kudsîlerle cevlân
Yürü bülbül yürü dost illerine

2

Gülün rengine aldanma geçe gör
Bu kesret merg-zârından uça gör
Varıp vahdet şarâbından içe gör
Yürü bülbül yürü dost illerine

3

Gülü sanma ki derdine devâdır
Sivâ hubbu çü beyhûde hevâdır
Ko gayrı maksad-ı aksa Hudâ'dır
Yürü bülbül yürü dost illerine

4

Görüp pervâneyi andan sebak al
Göyündür nâr-ı aşka per ile bâl
Mecâzı ko hakîkat bahrına dal
Yürü bülbül yürü dost illerine

5

Gönül verme Hüdâyî kâinâta
Geçip fânîden er bâkî hayâta
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Safâ bul gark olup envâr-ı zâta
Yürü bülbül yürü dost illerine
51
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ülün
1

Ezelden aşk ile biz yana geldik
Hakîkat şem'ine pervâne geldik

2

Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik

3

Geçip fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik

4

Fenâ buldu vücûd-ı fânî mutlak
Bırakdık katreyi ummâna geldik

5

Geçip âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i sultân'a geldik

6

Nemiz ola Hudâyâ sana lâyık
Hemân bir lutf ile ihsâna geldik

7

Umarız irevüz bâkî huzûra
Civâr-ı Hazret-i Rahmân'a geldik
52
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Seherden açılan güller nedendir
Öten şûrîde bülbüller nedendir
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Benefşelerle sünbüller nedendir
Ağızda söyleyen diller nedendir
2

Bakanlar kudret-i perverdigâra
Görenler sun'-ı Hakk'ı aşikâre
Nazar et 'ibret ile nev-bahâra
Akan sular esen yeller nedendir

3

Safâyı kande buldu kalb-i insân
Ziyâyı kanden aldı mâh-ı tâbân
Semârı kande buldu bâğ u bostân
Gülistânda biten güller nedendir

4

Kamusu Kâdir-i mutlak işidir
Bu sırrı anlayan ârif kişidir
Neden göz görüben kulak işidir
Ayak yürür tutar eller nedendir

5

Nedendir dâr-ı dünyâ dâr-ı ukbâ
Nedendir mâh u hûrşîd ü süreyyâ
Nedendir berr ü bahr u kûh u sahrâ
Aceb bu yollar u beller nedendir

6

Kimi olmuş visâl-i Hakk'a lâyık
Kiminin dîde-i kalbi uyanık
Kimi nûr-ı cemâl-i Hakk'a âşık
Bu hây u hûy-ı gulguller nedendir
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7

Kimisi aşk ile nâlân olurlar
Kimisi gül gibi handân olurlar
Kimi bende kimi sultân olurlar
Bu sultân ile bu kullar nedendir

8

Kamu ervâh elest bezmine yitdi
Hitâb-ı Hakk'ı hep cümle işitdi
Yâ niçün her biri bir yola gitdi
Hudâ birdir bu çok yollar nedendir

9

Kamunun aslı hod Âdem'le Havvâ
Ya niçün ba'zı ednâ ba'zı a'lâ
Hüdâyî kanden oldu bunca eşyâ
Bu âlemlerle bu iller nedendir
53
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Aşk-ı ma'şûku edelden ihtiyâr
Aşk ile hoş zindedir şeydâ gönül
Yerde gökde eylemez oldu karâr
Bir kapıya bendedir şeydâ gönül

2

Ey Hüdâvend-i Kerîm ü Müste'ân
(Hâ’il) olmaz dillere kevn ü mekân
Sensiz eğlenmez kulûb-ı âşıkân
Sen bilirsin kandedir şeydâ gönül
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3

1

Cânib-i matlûba per ü bâl açar
Tâir-i kudsî gibi dün gün uçar
Dil Hüdâyî arş ü kürsîden geçer
Sanmagıl ki bundadır şeydâ gönül
54
Açıver lutf eyle doğru yolunu
Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım
Sensin esirgeyen âşık kulunu
Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım

2

Nice bir dünyâdan usanmayalım
Nice bir gafletden uyanmayalım
İrgür sana hasretle yanmayalım
Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım

3

Ger bizde yoğise sana liyâkat
Fazlınla ey Mevlâ eyle inâyet
Hüdâyî kulunda kalmadı tâkat
Allah'ım Allah'ım güzel Allah'ım
55
Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey gülleri handân edip bülbülleri nâlân eden
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Gâh hûb cemâlin gösterip gâh gizleyip pinhân eden
2

Sen Semme vechu'llâh dedin hem Zâhir ü Bâtın adın
Gâh gösterip gâh gizledin aklı odur hayrân eden

3

Etmez senin âşıkların mülk-i Süleymân'a nazar
Ancak cemâlin nûrudur cânlarına dermân eden

4

Kimini saldın Kâ'be'ye kimi eder Arş'ın tavâf
Uşşâka vaslın kıl atâ ey herkese ihsân eden

5

Eyle Hüdâyî'ye atâ cûdunla Hakkânî vücûd
Ey nutfeyi insân edip ey katreyi ummân eden

1

56
Dölenmez gönlümüz senden ayruğa
Var ise sevdiğim sendedir sende
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Hîç avunmaz oldu aza ve çoğa
Var ise sevdiğim Sendedir sende
2

Şu âşık kim aşkın dolusun içdi
Kendiden el yuyup gayrıdan geçdi
Gönül mürgü eski yuvadan uçdu
Var ise sevdiğim sendedir sende

3

Dîvâne gönlüme bilmezem n'oldu
Kendüyü yitirip hayretde kaldı
Aranıp aranıp bulunmaz oldu
Deli gönlüm meger sendedir sende

4

Doymaz oldu yürek hasret-i yâre
Derd ile kalmışım şöyle âvâre
Bunu bildim ki yok gayrıdan çâre
Var ise gönlüm sendedir sende

5

Gerçek âşık olan cândan el siler
Vahdet sarâyına erişmek diler
Hüdâyî çokdan ol yollarda yeler
Deli gönlüm meger sendedir sende

1

57
Gâh olur ol dost cemâli gönlümüze düşe gelir

76

Anın içün aşk deryâsı kaynayuban cûşa gelir
2

Gâh olur lutfu yüzünden gösterir envâr-ı cemâl
Gâh olur celâl perdesi her yanadan üşe gelir

3

Ketb olup ahvâl-i âlem kân mâ kân ceffe'l-kalem
Yâ nic'etsin benî-Âdem yazılan hod başa gelir

4

Bu dedi kim tevhîd-i sırf muktezâ-yı cem'le cem'
Lîk farka nazır olup buyruk tutmak hoşa gelir

5

Cem' ile farkı fark eyle kâmil olagör Hüdâyî
Ancak birine bakarsan başa çok endîşe gelir

1

58
Bağışlagıl kullarının günâhın
Ey Allah'ım el senindir kul senin
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Rahmeylegil işidip âh ü vâhın
Ey Allah'ım el senindir kul senin
2

Kimi hayrân ise kimi ayıkdır
Kimi hayvân ise kimi âşıkdır
Kimi yalan ise kimi sâdıkdır
Ey Allah'ım el senindir kul senin

3

Kimin dîvânına karşı dursunlar
Kimin eşiğine yüzler sürsünler
Mevlâların koyup kande varsınlar
Ey Allah'ım el senindir kul senin

4

Kimi mecnûn ise kimi âkildir
Kimi nâkıs ise kimi kâmildir
Kimi mahcûb ise kimi vâsildir
Ey Allah'ım el senindir kul senin

5

Hüdâyî'nin her günâhın bağışla
Ol kemlik etdiyse sen iylik işle
İhsân eyle lâkin etme sağışla
Ey Allah'ım el senindir kul senin

1

59
Bilir var mı bu yolu
Kande (durur) dost ili

78

Söyle (ey) cân bülbülü
Kande (durur) dost ili
2

(Ey) âşıklar sâdıklar
(Ey) derd ile yanıklar
Dün ü gün uyanıklar
Kande (durur) dost ili

3

Bunda iken biliniz
Sonra ermez eliniz
Arayuban bulunuz
Kande (durur) dost ili

4

Ağyârını süre gör
Dost dîdârın göre gör
Bir bilire sora gör
Kande (durur) dost ili

5

Hüdâyî'yi bildin mi
Maksûdunu buldun mu
Aşkın ile doldun mu
Kande (durur) dost ili
60
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Ey bu gönlüm şehrini bin lutf ile âbâd eden

79

On sekiz bin âlemi bir emr ile îcâd eden
2

Zât-ı bî-çûnun mekânlardan münezzehdir senin
Pes seni ya kande bulsun ağlayıp feryâd eden

3

Kasr-ı kurba irgürüp ihsâna mazhar olmağa
Âşıka varlık cibâlin kesdirip Ferhâd eden

4

Kimseye ölmezden ön göstermeyip dîdârını
İrgürüp bâkî hayâta lîk sonra şâd eden

5

Sen inâyet sen hidâyet kıl Hüdâyî bendene
Çün ki sensin her murâda irgürüp irşâd eden
61
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Nice bir hicr âteşine yanalım
Yâ Resûla'llâh şefâ'at eylegil
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Kevser-i vahdetden içir kanalım
Yâ Habîba'llâh şefâ'at eylegil
2

Zenbini fânî vücûdun yumağa
Hân-ı bî-pâyân-ı vasla doymağa
Sırr-ı ev-ednâ'yı bilip duymağa
Yâ Resûla'llâh şefâ'at eylegil

3

Mürşidim pîrimsin ey kân-ı kerem
Pes tapundan gayrı kime yüz uram
Umarım ki arş-ı maksûda erem
Yâ Habîba'llâh şefâ'at eylegil
62
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Hâzin-i esrâr-ı lâhût ol ki sultânlık budur
Kenz-i lâ-yefnâya mâlik ol beğim hânlık budur

2

Tavk-ı tâ'at bağlayıp ifrît-i nefsin boynuna
Âsaf-ı akla ri'âyet kıl Süleymânlık budur

3

Âdem-i kalb olduğuna mazhar-ı envâr-ı Hak
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Secde-i şükr eylemezsen ayn-ı şeytânlık budur
4

Sidre-i irfân-ı Hakk'ın müntehâsın bulmağa
Âlem-i vahdetde cevlân et ki insânlık budur

5

Kâbe kavseyn'in Hüdâyî fehm edip cem'iyyetin
Vâsıl ol sırr-ı ev ednâ'ya müselmânlık budur
63
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Cânları hasret oduna yandırır
Ayrılık âh ayrılık vâh ayrılık
Lezzetinden âlemin usandırır
Ayrılık âh ayrılık vâh ayrılık

2

Görmez eyler ağlamakdan gözleri
Hem sarardır soldurur gül yüzleri
Karanu eyler nice gündüzleri
Ayrılık âh ayrılık vâh ayrılık

3

Ayrılık olur safâ yoluna sed
Nâr-ı hicre yakmagıl yâ Rab meded

82

Tamu odundan eşed durur eşed
Ayrılık âh ayrılık vâh ayrılık
4

Yandırıp pervâneyi sûzân eden
Bülbül-i şûrîdeyi nâlân eden
Dilleri ma'mûr iken vîrân eden
Ayrılık âh ayrılık vâh ayrılık
64
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Gel berü ey derde dermân isteyen
Câna bakmaz vasl-ı cânân isteyen

2

Mâsivâ esnâmını eyler şikest
Kat' eder zünnârı îmân isteyen

3

Kulluk eder sıdk ile Mevlâ'sına
Cân ü dil tahtında sultân isteyen

4

Fânî varlıkdan geçip bulur hayât
Katreyi kor bahr-i ummân isteyen

5

Milk-i bâkî isteyen kor fâniyi
Küllüğe bakmaz gülistân isteyen
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6

Bâl açar tavûs-ı kudsîler gibi
Lâ-mekân mülkünde cevlân isteyen

7

Hizmete bel bağlayıp eyler niyâz(*)
Bâb-ı Hak'dan lutf u ihsân isteyen

8

Mâsivâ nâsûtuna kılmaz nazar(*)
Âlem-i lâhûtu seyrân isteyen

9

Verseler almaz Süleymân mülkünü
Ey Hüdâyî vech-i Rahmân isteyen

1

65
Taze taze dost gülleri
Açılsın asla solmasın
Dün gün ötsün bülbülleri
Aşkı artıp eksilmesin

2

Balıklar deryâda arar
Odlara düşmüş Semender
Ne oddan ne sudan döner
Kimseler aşık olmasın

3

Olma Hak'dan gayra bende
Salmagıl kendini bende
Düşme dünyâya inende
Sakın yüzüne gülmesin

4

Kâmiller yolunu izle
Ma'şûkun rızâsın gözle
Sırrını nâşîden gizle
Hâlini kimse bilmesin
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5

Ezel bezmindeki sâkî
Aceb mest etdi uşşâkı
Bula gör bir yâr-ı bâkî
Kim bir nefes ayrılmasın

6

Derûnun aşk ile dolsun
Fikrin zikrin hem ol olsun
Tâlib matlûbunu bulsun
Hîç arzû yeri kalmasın

7

Hüdâyî eyleyip sücûd
Bulagör Hakkânî vücûd
Ol kadar olsun lutf u cûd
Kim ana gâyet olmasın

1

2

66
Kim umar senden vefâyı
Yalan dünyâ değil misin
Muhammed-i Mustafâ'yı
Alan dünyâ değil misin
Yürü hey bî-vefâ yürü
Sensin hod bir köhne karı
Nice yüz bin erden geri
Kalan dünyâ değil misin
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3

Sihr ile donadıp kendin
Meydâna salan semendin
Âleme mihnet kemendin
Salan dünyâ değil misin

4

Kasd edip halkın özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünyâ değil misin

5

Eğer şâh ü eğer bende
Her kişiyi salan bende
Kimse mekân tutmaz sende
Vîrân dünyâ değil misin

6

Kimisini nâlân edip
Kimisini giryân edip
Âhir-i kâr uryân edip
Soyan dünyâ değil misin

7

İşin gücün dâ'im yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kerre boşaluban
Dolan dünyâ değil misin
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1

67
Ağlamak göründü gönül
Ağlayalım senin ile
İnlemek göründü gönül
İnleyelim senin ile

2

Âdem ü Havvâ cennetden
Ayrı düşdüler ni'metden
Biz dahi derd ü hasretden
Ağlayalım senin ile

3

Kanı bu denlü enbiyâ
Kanı Muhammed Mustafâ
Çünki gitdi elden safâ
Ağlayalım senin ile

4

Erişince Hak'dan ihsân
Derdine olunca dermân
Bunu da hoş gör bir zamân
Ağlayalım senin ile

5

Aşkın oldu âşikâre
Kaldı Hüdâyî âvâre
Tâ olunca derde çâre
Ağlayalım senin ile

6

Bakma cinânın hûruna
Aldanmağıl kusûruna
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Erince vahdet nûruna
Ağlayalım senin ile
7

Yüzümüz sürelim hâke
Âhımız çıksın eflâke
Tâ erince zât-ı pâke
Âh edelim senin ile
68
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Sehv ile olduysa günâh
Kuldan nedem senden kerem
Ey lutfu bî-had pâdişâh
Kuldan nedem senden kerem

2

Gönlüm evin seyrân eden
Âşıkları hayrân eden
Ey kendüyü pinhân eden
Kuldan nedem senden kerem

3

Müzniblere gufrân senin
Mücrimlere ihsân senin
Derdlilere dermân senin
Kuldan nedem senden kerem

4

Âşıkları bîmâr eden
Sâdıkları tîmâr eden

88

Ey cânı yokdan var eden
Kuldan nedem senden kerem
5

Müstağrak iken vuslata
Düşdü Hüdâyî firkate
Yine sen irgür vahdete
Kuldan nedem senden kerem
69
Fa'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

1

Şol nefes emrin ile fâni cihândan gidicek
Sen kerem eyle İlâhî bize ol demde meded
Gülşen-i cennete cân bülbülü pervâz edicek
Sen kerem eyle İlâhî bize ol demde meded

2

Ger kerem ere cenâbından eyâ Rabb-i Rahîm
Gelmeye yanımıza tard ola şeytân-ı racîm
Pâk ü tâhir varalım Hazrete bâ-kalb-i selîm

89

Sen kerem eyle İlâhî bize ol demde meded
3

Bir zamân ola fenâ bula semâvât ile arz
Ne iyi kala ne kem kala ne hod tûl ile arz
Şimdiden etdi Hüdâyî tapuna hâlini arz
Sen inâyet et Efendi bize ol demde meded
70
Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fâ'ilün

1

Bülbül ki âşiyân-ı kadîmi koyup gelir
Gülden meğer ki bûy-ı mahabbet duyup gelir

2

Güller gülâb-i hubb-i ezel yâdına dilâ
Odlara yakılıp kamudan el yuyup gelir

3

Bâd-ı hazândan aldı fenâ bûyu zevkini

90

Eşcâr dürlü dürlü libâsın soyup gelir
4

Gûş eyleyip vücûdun zenb-i kelâmını
Pervâne nâr-ı aşk ile varın yuyup gelir

5

Çünki Hüdâyî mahv ola nefsin ru'ûneti
Ol kalbe kalb rûha o sırra uyup gelir
71
Fâ'ilâtün Mefâ'îlün Fa'lün

1

Sayd ederken hümâ-yı irfânı
Uçdu ol şâhbâz-ı sultânî
Yûsufu çâha atdı ihvânı
Kodu hasretde Pîr-i Ken'ân'ı
Neyledin Mustafâ'yı ey fânî
Kande gitdi Muhammed'im kanı

2

Terk edip bu sarây-ı vîrânı
Belki cümle sivâ-yı Sübhânî

91

Arzu etdi (o) vech-i Rahmânı
Katreden geçdi buldu ummânı
Neyledin Mustafâ'yı ey fânî
Kande gitdi Muhammed'im kanı
3

1

2

Tan mıdır bülbül etse efgânı
Zayi' etdi o verd-i handânı
N'ola ger dökse gözlerim kanı
Görmez oldu o Mâh-ı tabânı
Neyledin Mustafâ'yı ey fânî
Kande gitdi Muhammed'im kanı
72
Aşka düşürdün kendüzün
Neyleyeyin gönül seni
Bir oldu gecen gündüzün
Neyleyeyin gönül seni
Düşeli aşkına yârın
Yerde gökde yok karârın
Gitdi elden ihtiyârın
Neyleyeyin gönül seni

92

3

Hakk ile her kim bilişdi
Vâdî-i hayrete düşdü
Aşk deryâsı başdan aşdı
Neyleyeyin gönül seni

4

Âşık olaldan dîdâra
Derd ile kaldın âvâre
Döymez oldun intizâre
Neyleyeyin gönül seni

5

Aşk ile hoş oldu başın
Ma'şûk ile oldu işin
Kalmadı gayrı teşvîşin
Neyleyeyin gönül seni

6

Bir gün Hak'dan ihsân ola
Her müşkil iş âsân ola
Her derdine dermân ola
Neyleyeyin gönül seni

7

Ma'şûkdan ericek kemend
Uşşâkı eyler kayd u bend
N'itsin Hüdâyî derd-mend
Neyleyeyin gönül seni
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73
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Ey Vâhid ü Ferd ü Samed
Senden meded senden meded
Ey Lem yekun küfven Ahad
Senden meded senden meded

2

Zulmânî nûrânî hicâb
Açılsın olsun feth-i bâb
Ref' et cemâlinden nikâb
Senden meded senden meded

3

Ey katreyi ummân eden
Ey nutfeyi insân eden
Ey derdlere dermân eden
Senden meded senden meded

4

Kurtarmayınca Yaradan
Dil kurtulur mu yaradan
Döndürme yüz bî-çâreden
Senden meded senden meded

5

Yâ Rab Hüdâyî derd-mend
Âvâre kaldı müstemend
Vaslından olsun behre-mend
Senden meded senden meded

94

1

74
Fikriniz nedir kardaşlar
Nic'olur bizim hâlimiz
Hak tarîkinde yoldaşlar
Nic'olur bizim hâlimiz

2

Tâ'at ü uzlet bizde yok
Celvet ü halvet bizde yok
Şevk ü mahabbet bizde yok
Nic'olur bizim hâlimiz

3

Aldı bizi hemm-i dünyâ
Unutuldu dâr-ı ukbâ
Ger kerem etmezse Mevlâ
Nic'olur bizim hâlimiz

4

Derdmend insân gör n'ider
Muttasıl dünyâ cem' ider
Âhir bunda koyup gider
Nic'olur bizim hâlimiz

5

Dünyâyı muhkem tutarlar
Dîni yabana atarlar
Cenneti yoğa satarlar
Nic'olur bizim hâlimiz

6

Âkil isen eğer yâ hû
Mâsivâdan var elin yu
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Aldadı halkı bir câdû
Nic'olur bizim hâlimiz
7

Kimisi bulduğun kapar
Kimi doğru yoldan sapar
Nefsi hevâsına tapar
Nic'olur bizim hâlimiz

8

Âdet ü bid'at nice bir
Zînet ü şöhret nice bir
Kuru germiyyet nice bir
Nic'olur bizim hâlimiz

9

Yohsa kabre girilmez mi
Hak katına varılmaz mı
Soru hesâb sorulmaz mı
Nic'olur bizim hâlimiz

10

Sırat köprüsün geçmeden
Dost illerine uçmadan
Kevser şarâbın içmeden
Nic'olur bizim hâlimiz

11

Hüdâyî gözün aç gözün
Hakk'a tapşıra gör özün
Eğer Hakk olmazsa sözün
Nic'olur bizim hâlimiz

96

75
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Olmayıcak senden atâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ
Dâ’im işi sehv ü hatâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ

2

İster seni cân bülbülü
Lâkin erişmez akl eli
Ger açıvermezsen yolu
Kul neylesin yâ Rabbenâ

3

Kim gamda kim râhatdadır
Âlem buna hayretdedir
Hep kabza-i kudretdedir
Kul neylesin yâ Rabbenâ

4

Hakk'anlamak merd işidir
Sığmaz akıl nerd işidir
Çün Sâni-'i ferd işidir
Kul neylesin yâ Rabbenâ

5

Kim ki ezel dedi belâ
Andan ırag oldu belâ
Allâhü yef'al mâ-yeşâ
Kul neylesin yâ Rabbenâ

6

Ente'l-Kerîmü'l-müste'ân
Ente'r-Raûfu küllü ân
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İhsânına kaldık hemân
Kul neylesin yâ Rabbenâ
7

Uçsa kafesden andelîb
Koma Hüdâyî'yi garîb
Et gülşen-i vaslın nasîb
Kul neylesin yâ Rabbenâ
76
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû
Şevk ile bülbüller eyler nağme-i ezkâr-ı Hû

2

Sâki-i bezm-i ezelden nûş edip câm-ı safâ
Mest eder âşıkları ol cür'a-i âsâr-ı Hû

3

Zevk-i dâ’im neş'e-i külliyyeden verir nişân
Kimde kim zâhir ola keyfiyyet-i esrâr-ı Hû

4

Levh-i dilden zulmet-i şirk ü hevâyı mahv eder
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Pâk eder mir'ât-ı kalbi saykal-ı envâr-ı Hû
5

Refrefidir râh-ı Hak'da ol Hüdâyî âşıkın
Kar' eder ebvâb-ı gaybı 1â-cerem tekrâr-ı Hû
77
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Eyle bize a'tâ-yı aşk
Çeksin bizi senden yana
Bu urve-i vüskâ-yı aşk

2

Kimde kim aşk ede karâr
Varlığını eyler nisâr
Komaz kişide ihtiyâr
Aklın alır sevdâ-yı aşk

3

Aşkın ayân oldu ayân
Doldu zemîn ü âsumân
Cânlarda yapdı âşiyân
Sayd eyledi Ankâ-yı aşk

4

Çün aşk erişdi bülbüle
Arz-ı niyâz etdi güle
Âfâka düşdü gulgule
Fâş oldu hûy ü hây-ı aşk
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5

Aşk iledir şevk u sürûr
Aşk iledir zevk u huzûr
Bu kâinât etdi zuhûr
Mevc urdu çün deryâ-yı aşk

6

Aşk ile zinde her melek
Aşk ile devr eder felek
Ayılmaya tâ haşre dek
Kim nûş ede sahbâ-yı aşk

7

Budur yakîn bil ki haber
Koma vücûdundan eser
Pervâneye eyle nazar
Cân terkidir ednâ-yı aşk

8

Aşkın n'ola olsa ayân
Çün aşk u müşk olmaz nihân
Bir zerrece gelmez cihân
Vâsi' durur sahrâ-yı aşk

9

Bulan fenâ-ender-fenâ
Bulur Hüdâyî ol bekâ
Olmağa nefy-i mâsivâ
Fetvâ verir Monlâ-yı aşk
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1

78
Sensin Evvel sensin Âhir
Varlık senin buyruk senin
Sensin Bâtın sensin Zâhir
Varlık Senin buyruk Senin

2

Ger orada ger burada
İrgüren sensin murâda
Gayrın nesi var arada
Varlık senin buyruk senin

3

Kime kim etdin inâyet
Ol oldu ehl-i sa'âdet
Bir oldu gâyet bidâyet
Varlık senin buyruk senin

4

Kimi sultândır kimi kul
Âhir bir yere çıkar yol
Reddin red kabûlün kabûl
Varlık senin buyruk senin

5

Hüdâyî olıcak takdîr
Kâr eylemez ana tedbîr
Ente'l-Alîm ente'l-Habîr
Varlık senin buyruk senin
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79
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Bir aşk-ı pâk ihsân ede
Ol Kâdir ü Hayy ü Vedûd
Hubb-ı sivâ dilden gide
Cânım ede Hakk'ı şühûd

2

Mevlâ tecellî eyleye
Diller tesellî eyleye
İhsân-ı küllî eyleye
Zâhir ola envâr-ı cûd

3

Gel enfüs ü âfâka bak
Hakk'ı bulan 'uşşâka bak
Bir 'âlem-i ıtlâka bak
Gitsin izâfât u kuyûd

4

Âriflere irfân gerek
Âşıklara cânân gerek
Sâdıklara burhân gerek
Verne zid-da'vâhâ çi sûd

5

Koyup Hüdâyî cân ü ten
Vahdet diyârına giden
Fânî vücûdu terk eden
Bulmaz mı Hakkânî vücûd
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80
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Derûnun ser-te-ser aşk ile dolsun
Dil ü cân matlab-ı a'lâyı bulsun
Vücûdun mülkü ko Allah'ın olsun
Sarây-ı sırrına sultân ola Hak

2

Ko kibr ü ucbu nefsin hâk edegör
Enâniyyet hicâbın çâk edegör
Derûnun mâsivâdan pâk edegör
Sarây-ı kalbine mihmân ola Hak

3

Edegör rûz u şeb kat'-ı menâzil
Olunca Kâ'be-i a'mâle vâsıl
Şuhûdunda olıcak kişi kâmil
Ana hem dîn ü hem îmân ola Hak

4

Tarîk olup sana râh-ı hidâyet
Olursa rehberin Fahr-ı Risâlet
Tecellî ede ger nûr-ı hüviyyet
Senin her derdine dermân ola Hak

5

Hüdâyî mazhar-ı envâr-ı Hak ol
Ko gayrı tâlib-i dîdâr-ı Hak ol
Yürü var mahzen-i esrâr-ı Hak ol
Ki her bir katrede ummân ola Hak
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81
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Cemi'-i tâlibin matlûbu Allâh
Bizi sen matlab-ı a'lâya irgür
Kamu âşıkların mahbûbu Allâh
Bizi sen maksad-ı aksâya irgür

2

Habîbin gör gönül şân-ı bülendin
Ki artırmaz garîb-i müst-mendin
Salıp meydâna şol himmet semendin
Niyâzın Hazret-i Mevlâ'ya irgür

3

Nukûşa bakma nakkâşa nazar et
Mehâlikden sanemlerden hazer et
Ko esmâyı müsemmâya (güzer) et
Şuhûdun zirve-i ulyâya irgür

4

Bulan bir dürr-i pâk-i bî-nazîri
Ganîden fark eder lâ-büd fakîri
Efendi eyleme sûret esîri
Geçir sûretden ü ma'nâya irgür

5

Hüdâyî'yi erişdir feth-i bâba
Varalım Hazret-i ni'me'l-meâba
Geçir zerrâtı irgür âftâba
Efendi katreden deryâya irgür
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82
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Hâb-ı gafletden uyar uyanayın
Mâsivâdan cümleten usanayın
Firkat ile nice bir dîvâneyin
Şerbet-i vaslın içir uslanayın

2

Pâdişâhâ sen bilirsin sâdıkı
Sen bilirsin bezm-i vasla lâyıkı
Hüsnüne pervâne etdin âşıkı
Ger murâdın yakmak ise yanayın

3

Mâsivâdan el çek ey âşık kesil
Fikrin ü zikrin ol olsun muttasıl
Ol kadar hayretde olsun cân ü dil
Kande bakarsam efendim sanayın

4

İsteyicek bir fakîri ol Ganî
Eyler esrâr-ı ma'ârif mahzeni
Bâtınım etdi hakâyık hirmeni
Zâhirâ gerçi bir ednâ dâneyin

5

Koma yâ Rabbi Hüdâyî yirine
Bakma noksanınbininde birine
Ger irâdet vârid ise pîrine
Kevser-i vahdetden içir kanayın
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83
Fâ'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün
1

Zevk-ı dünyâya mahabbet nice bir
Lezzet-i fâniye rağbet nice bir
Nice bir âdet ü bid'at nice bir
Nefs-i şirrîre itâ'at nice bir
Mâye-i ömrü izâ'at nice bir

2

Nice bir ömr-i azîz ola telef
K'olımaz cümle cihân ana halef
Cevheri yere urup alma hazef
Nefs-i şirrîre itâ'at nice bir
Mâye-i ömrü izâ'at nice bir

3

Ger Hüdâyî'den alırsan haberi
Veregör Hak yoluna cân ü seri
Kalmasın zenb-i vücûdun eseri
Nefs-i şirrîre itâ'at nice bir
Mâye-i ömrü izâ'at nice bir
84
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Fenâ bulup hayât alam şu dem kim aşk-ı yârimden
Mahabbet isteyen gelsin haber sorsun mezârımdan
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2

Nesîm-i rûh-ı Rahmân'dan nefes ererse ger câna
Bahâristân ola âlem safâ-yı nev-bahârımdan

3

Fenâ-ender-fenâ buldu vücûdum mülkü ser-tâ-ser
Görünür bir beden kaldı hemân ancak hisârımdan

4

Geçip dünyâ vü ukbâyı erem vahdet sarâyına
Fakîre ger kerem ere Ganî Perverdigâr'ımdan

5

Cenâb-ı pâkine lâyık Hüdâyî'nin nesi ola
Meğer kim armağan iltem kemâl-i iftikârımdan
85
Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

1

Râh-ı Hak'da kolayına gitdin
Âh nefsim seni nic'eyleyeyin
Onmadıklıkda gâyete yetdin
Hây nefsim seni nic'eyleyeyin
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2

Nice bir kibr ü ucb u hıkd u hased
Nice bir hubb-ı câh u hubb-ı zeheb
Sana uslanmak ola mı ki aceb
Âh nefsim seni nic'eyleyeyin

3

Kasd et ihlâsa vü riyâyı bırak
Kendi hazzın ko Hak rızâsına bak
Yaradan usladır seni ancak
Hây nefsim seni nic'eyleyeyin

4

Bırakıp bu hevâ vü tezvîri
Kerem et ko bu su'-i tedbîri
Gözlemek yeğ değil mi takdîri
Âh nefsim seni nic'eyleyeyin

5

Hâb-ı gafletden aç gözünü uyan
Devlete erdi enbiyâya uyan
Olma hod-bîn gör Hudâ'yı hemân
Hây nefsim seni nic'eyleyeyin

6

Doğru yola Hudâ hidâyet ede
Vardır ümmîdimiz inâyet ede
Ehl-i İslâm u ehl-i tâ'at ede
Âh nefsim seni nic'eyleyeyin
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7

Mutma'inne olup rızâya eriş
Yürü marziyye ol safâya eriş
Terk edip fânîyi bekâya eriş
Hây nefsim seni nic'eyleyeyin
86
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Ârif ol âyîne-i insâna bak
Anda aks-i Hazret-i Rahmân'a bak

2

Ko harâbât ehlinin vîrânlığın
Anda mevdu' kenz-i bî-pâyâna bak

3

Sûretinde Âdemi halk eyleyen
Şibh ü misli olmayan sultân'a bak

4

Semme vechu'llâh'ı fehm etdinse ger
Şeş cihetden bî-cihet cânân'a bak

5

Keşf olunca sırr-ı tahbîb-i Habîb
Terk-i Gılmân et yeter Vildân'a bak

6

Firkat ehline yeter kıldın nazar
Aç gözün vâsıl olan yârâna bak

7

Geç Hüdâyî sûreti ma'nâyı gör
Katreyi ko lücce-i ummâna bak
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1

87
Koyup Sidre vü Tûbâ'yı
Gönlüm seni özler seni
Gerekmez gayrı sevdâyı
Cânım seni özler seni

2

Bülbüller ister gülistân
Pervâne şem'-i şebistân
Âşık seni ister hemân
Gönlüm seni özler seni

3

Hüsrev Şîrîn'in meftûnu
Kays ise Leylî Mecnûn'u
Ne onu ister ne bunu
Cânım seni özler seni

4

Gerçi cennet de güzeldir
Lîki hüsnün bî-bedeldir
Kısmet-i rûz-ı ezeldir
Gönlüm seni özler seni

5

Gayra bakmaz âşık gözü
Sana doğrulmuşdur özü
Budur Hüdâyî'nin sözü
Cânım seni özler seni
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1

88
Çün ki maksûdumuz sensin
Gayrın sevdâsını kaldır
Pâk eyle gönül hânesin
Kendi aşkın ile doldur

2

Nice bir derd ile mihnet
Nice bir hasret ü firkat
Vaslına ver kâbiliyyet
Çok ağladık bizi güldür

3

İster seni cânım velî
Neylesin erişmez eli
El sanır âşıkı deli
Kimse bilmez bu ne hâldir

4

Eğer elinden geleydi
Çokdan maksûdın bulaydı
N'olaydı lutfun olaydı
Çünki bir bî-çâre kuldur

5

Gör Hüdâyî-i derdimendi
Kande baksa seni sandı
Lütf et esirge efendi
Rahmet ü gufrânın boldur
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1

89
Ey nefsim olma ehl-i şer
İnsâfa gel insâfa gel
Kuru hevâ ise yeter
Fikrinde yok mudur ecel

2

Şunlar ki doğru gitmedi
Fermân-ı Hakk'ı tutmadı
Assı ziyân fark etmedi
Hayvân durur bel hüm edal

3

Buyruğu yerine yetir
İhmâli ko işin bitir
Hakk'a tamâm îmân getir
İhlâs ile eyle amel

4

Estağfiru'llâh el-‘azîm
Min külli mâ lâ-yestakîm
Ente'l-Kerîm ente'r-Rahîm
İgfir lenâ yevme'z-zelel

5

Ey Kâdir ü Ferd ü Ahad
Eyle Hüdâyî'ye meded
Nefs olmasın ortada sed
İhsânına eyle mahal

112

90
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Ey nefs yeter sehv ü zelel
İnsâfa gel insâfa gel
Terk eyleyip tûl-i emel
İnsâfa gel insâfa gel

2

Bu âdet ü bid'at nedir
Bu şöhret ü zînet nedir
Bu kuru germiyyet nedir
İnsâfa gel insâfa gel

3

Bir gün eser bâd-ı ecel
Ten bâğına verir halel
İhlâs ile eyle amel
İnsâfa gel insâfa gel

4

İfsâdı ko ey nefs-i dûn
Kad dalle kavmün müfsidûn
Tâlibleri etme zebûn
İnsâfa gel insâfa gel

5

Etme Hüdâyî'ye inâd
Fermâna eyle inkiyâd
Etmez misin Mevlâ'yı yâd
İnsâfa gel insâfa gel
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1

91
Buyruğun tut Rahmân'ın
Tevhîde gel tevhîde
Tâzelensin îmânın
Tevhîde gel tevhîde

2

Yaban yerlere bakma
Cânın odlara yakma
Her gördüğüne akma
Tevhîde gel tevhîde

3

Mâsivâdan gözün yum
Ne umarsan Hak'dan um
Gitsin gönülden hümûm
Tevhîde gel tevhîde

4

Zâhirde kalan kişi
Güç etme âsân işi
Gider gayrı teşvîşi
Tevhîde gel tevhîde

5

Şirki başdan savarsan
Hak bilmeğe iversen
Yaradanı seversen
Tevhîde gel tevhîde

6

Sen seni ne sanırsın
Fânîye dayanırsın
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Hoş bir gün uyanırsın
Tevhîde gel tevhîde
7

Emri yerine yetir
İhmâli ko iş bitir
Sıdk ile îmân getir
Tevhîde gel tevhîde

8

Uyanı gör gafletden
Geç bu fânî lezzetden
İç kevseri vahdetden
Tevhîde gel tevhîde

9

Hüdâyî'yi gûş eyle
Şevke gelip cûş eyle
Bu Kevserden nûş eyle
Tevhîde gel tevhîde

1

2

92
Gider şekk ü inkârı
Tevhîde gel tevhîde
Muhkem eyle ikrârı
Tevhîde gel tevhîde
Koyup kuru taklîdi
Cândan eyle tevhîdi
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Bulmağa her ümîdi
Tevhîde gel tevhîde
3

Sûrete tapma sakın
Ma'nâ yüzüne bakın
Olmağa Hakk'a yakın
Tevhîde gel tevhîde

4

Sakın nefse inanma
Kendünü bildim sanma
Şirk âteşine yanma
Tevhîde gel tevhîde

5

Olmaz sevdâlardan geç
Mevti anar mısın hîç
Yolcu gider kalma geç
Tevhîde gel tevhîde

6

İster isen doğru yol
Bir efendiye kul ol
Bu kesretde vahdet bul
Tevhîde gel tevhîde

7

Olmasın nefsin hâ'il
Bâkî mülke ol vâsıl
Geç fânîden ey gâfil
Tevhîde gel tevhîde
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8

Terk edip kibr ü kîni
İhyâ ede gör dîni
İste Hakk-ı yakîni
Tevhîde gel tevhîde

9

Hak yolunu ararsan
Şirk âsârın sürersen
Hüdâyî'ye sorarsan
Tevhîde gel tevhîde
93
Fâ'ilâtün Mefâ'îlün Fa'lün

1

Ey Hudâ i'tikâdı sen verdin
Emrine inkiyâdı sen verdin
Fazlına i'timâdı sen verdin
Bendene her murâdı sen verdin

2

Kande buldu bu cism ile cânı
Kanden aldı bu ilm ü irfânı
Kim eder bunca lutf u ihsânı
Bendene her murâdı sen verdin

3

Sen verirsin Hüdâyî'ye kurbet
Sensin eden îbâdını da'vet
Fazlın ile olur sana vuslat
Bendene her murâdı sen verdin
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94
Fâ'îlâtün Fâ'ilâtün Fa'ilün
1

Mâsivâ kaydından et bizi halâs
Kudrete gâyet yok Allah'ım meded
Fazlın ile eyle ehl-i ihtisâs
Kudrete gâyet yok Allah'ım meded

2

Sana âsân mahv ü isbât eylemek
Arş ü ferş arz ü semâvât eylemek
N'ola olsa vâsıl-ı zât eylemek
Kudrete gâyet yok Allah'ım meded

3

Pâdişâhâ lutf-ı bî-pâyân senin
Hem kamu derd ehline dermân senin
Bu Hüdâyî bendene ihsân senin
Fazlına gâyet yok Allah'ım meded
95
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey Vâhid ü Ferd ü Ahad
Senden sana sığınırın
Ey Kâdir ü Hayy ü Ebed
Senden sana sığınırın

2

Varlık senindir ser-te-ser
Sen halk edersin hayr ü şer
Yok gayrıdan nef' ü zarar
Senden sana sığınırın

118

3

Dedin sen ey keydi metîn
Va'llâhü hayrü'l-mâkirîn
Zabtındadır dünyâ vü dîn
Senden sana sığınırın

4

Yâ Rabbenâ izzet senin
Kesretdeki vahdet senin
Kudret senin kuvvet senin
Senden sana sığınırın

5

Göster Hüdâyî'ye cemâl
Men' etmeyip dest-i celâl
Lutf et sarây-ı vasla sal
Senden sana sığınırın
96
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Firkat cehennemden eşed
Mevlâ meded Mevlâ meded
Nefs olmasın ortada sed
Mevlâ meded Mevlâ meded

2

Bulsun gönül cem'iyyeti
Mahv eyle isneyniyyeti
Göster sivâyı vahdeti
Mevlâ meded Mevlâ meded
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3

Nefse azâb ise yeter
Bir lutf ile işim biter
Eyle inâyetle nazar
Mevlâ meded Mevlâ meded

4

Açılsa ma'nâ gülleri
Şevk eylese bülbülleri
Görünse lâhût illeri
Mevlâ meded Allah meded

5

Zâhir olup âsâr-ı cûd
Ersin kemâline şühûd
Vergil Hüdâyî'ye vücûd
Mevlâ meded Mevlâ meded

1

2

97
Kulların oda yakma
Kerem eyle yâ Mevlâ
Eksiklerine bakma
Kerem eyle yâ Mevlâ
Birer eksikli kuldur
İhsânın ile doldur
Senin rahmetin boldur
Kerem eyle yâ Mevlâ

120

3

Tutalım kul le'îmdir
Efendisi Kerîm'dir
Adın Rahmân Rahîm'dir
Kerem eyle yâ Mevlâ

4

Yoluna tevfîk eyle
Fazlını refîk eyle
Rahmete garîk eyle
Kerem eyle yâ Mevlâ

5

Hâlimize a'lemsin
Afv edersin ekremsin
Anamızdan erhamsın
Kerem eyle yâ Mevlâ

6

Çünki insân eyledin
Ehl-i îmân eyledin
Bunca ihsân eyledin
Kerem eyle yâ Mevlâ

7

İhsânını tetmîm et
Yollarını ta'lîm et
Gufrânını ta'mîm et
Kerem eyle yâ Mevlâ

8

Derdli âşıklar içün
Yolda sâdıklar içün
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Bağrı yanıklar içün
Kerem eyle yâ Mevlâ
9

Kutb-ı evliyâ içün
Sadr-ı asfiyâ içün
Fahr-i Enbiyâ içün
Kerem eyle yâ Mevlâ

10

Dâ'im sebâtın içün
Bunca sıfâtın içün
Şol güzel zâtın içün
Kerem eyle yâ Mevlâ

11

Hüdâyî'ye ihsân et
Rahmet ile gufrân et
Her işini âsân et
Kerem eyle yâ Mevlâ
98
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mef âîlün

1

Muhît-i bahr-ı tevhîdi bulup ummân-ı bî-sâhil
Vücûdun katresin mahv et eğer oldunsa ehl-i dil

2

Şeb-i firkatdeki kesret hayâl-i zıldır aldanma
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Serânı ko serâba (bak) sarây-ı sırra ol vâsıl
3

Mecâza bakma ey sâlik hakîkî matlaba azm et
Ki zirâ zıll-ı zâ'ilde ikâmet eylemez âkil

4

Temevvüc eyleyen deryâya bak emvâca aldanma
Güneş tâbında çok şebnem bilirsin kim olur zâ'il

5

Hüdâyî vahdete bak kim ana mâni' değil kesret
Ola mı Afitâba hîç vücûdu zerrenin hâ'il

1

2

99
Aşkın bu gönlüm şehrini
Gele gide yol eyledi
Dahi Âdem halk olmadan
Sen sultâna kul eyledi
Hakk'ındır kudret ü kuvvet
Hakk'ındır lutf u inâyet

123

Eyleyip bize hidâyet
İhsânını bol eyledi
3

Ol verdi cism ile cânı
Ol verdi ilm ü irfânı
Hüdâyî bunca ihsânı
Evvel âhir ol eyledi
100
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Münâdîler nidâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a
İşiden cân fedâ eyler
Gel Allah'a gel Allah'a

2

Yeter dünyâya rağbet et
Yeter câha mahabbet et
Hakk'ı bulmağa himmet et
Gel Allah'a gel Allah'a

3

Derûnundan edip âhı
Koma gâfil sehergâhı
İşit Firrû ila'llahı
Gel Allah'a gel Allah'a

4

İçip vahdet şarâbından
Ko gitsin aradan sen ben
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Sakınma dostdan düşmen(den)
Gel Allah'a gel Allah'a
5

Beğim ölmezden evvel öl
Hayât-ı câvidânî bul
Ola gör bir kapıya kul
Gel Allah'a gel Allah'a

6

Bülend et himmeti âşık(*)
Ko isneyniyyeti âşık
Bula gör vahdeti âşık
Gel Allah'a gel Allah'a

7

Mahabbet sâgarın nûş et
Beğim deryâ gibi cûş et
Hüdâyî'nin sözün gûş et
Gel Allah'a gel Allah'a
101
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

İşitdinse nidâ-yı Hak
Gel Allah'a gel Allah'a
Edip varın fedâ-yı Hak
Gel Allah'a gel Allah'a

2

Kul olmağı sa'âdet bil
Kaçan kurtulmaz ey gâfil
Ola gör hazrete vâsıl
Gel Allah'a gel Allah'a

3

Geçip fânî vücûdundan
Fedâ et Hakk'a cân ü ten

125

Kayır ahvâlini erken
Gel Allah'a gel Allah'a
4

Ni'am gerçi elemden yeğ
Velî mün'im ni'amdan yeğ
Vücûd ey dil ademden yeğ
Gel Allah'a gel Allah'a

5

Bu mâl ü mülke aldanma
Cihân bâkî kala sanma
El için odlara yanma
Gel Allah'a gel Allah'a

6

Beğim mâl ile iş bitmez
Kazandığın nene yitmez
Kimi gördün koyup gitmez
Gel Allah'a gel Allah'a

7

Cihân bir köhne câdûdur
Şu kim aldanmaz usludur
Hüdâyî'nin sözü budur
Gel Allah'a gel Allah'a

1

102
Yeter tapdın mâl ü câha
Gel Allah'a gel Allah'a

126

Eriş bir ulu dergâha
Gel Allah'a gel Allah'a
2

Bulsan dünyâyı yudarsın
Bin yıllık tedbîr edersin
Âhir hod koyup gidersin
Gel Allah'a gel Allah'a

3

Fânîden usanmaz mısın
Gafletden uyanmaz mısın
Mevlâ'dan utanmaz mısın
Gel Allah'a gel Allah'a

4

Olmaz hevâda uçarsın
Bir gün konakdan göçersin
Bâb-ı Hak'dan ne kaçarsın
Gel Allah'a gel Allah'a

5

Şirkini tevhîde irgür
Zerreni hûrşîde irgür
Za'fını te'yîde irgür
Gel Allah'a gel Allah'a

6

Gerçi her hâle a'lemdir
Afv eder ehl-i keremdir
Bize bizden hod erhamdır
Gel Allah'a gel Allâha
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7

Mâsivâ hubbundan kesil
Ko her ne derse desin il
Hüdâyî'nin sözün Hak bil
Gel Allah'a gel Allah'a
103
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Meded bu derde dermân eyle yâ Rab
Ey Allah'ım sana lâyık keremdir
Sana varmağı âsân eyle yâ Rab
A sultânım sana lâyık keremdir

2

Hatâ eylerse ger bî-çâre kullar
Atâ et sen sevinsin cân ü diller
İnâyet et açılsın doğru yollar
Ey Allah'ım sana lâyık keremdir

3

Hudâyâ ne sudûr ede ademden
Safâ mı bite tohm-ı derd ü gamdan
Meded kurtar Hüdâyî'yi elemden
A sultânım sana lâyık keremdir
104
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey tâlib-i dîdâr olan
Gel Hakk'a pervâz edelim
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Ey derd ile bîmâr olan
Gel Hakk'a pervâz edelim
2

Menzil uzakdır himmet et
Cân ile yolda hidmet et
Varın nisâr-ı Hazret et
Gel Hakk'a pervâz edelim

3

Emmâre bi's-sû'i bırak
Olma Hak ehlinden ırak
Gör sıdk ile yola yerak
Gel Hakk'a pervâz edelim

4

Bir gün beğim gitsen gerek
Dünyâyı terk etsen gerek
Fikrin nedir n'itsen gerek
Gel Hakk'a pervâz edelim

5

Şol kimse kim açdı gözün
Cânâna tapşırdı özün
Dinle Hüdâyî'nin sözün
Gel Hakk'a pervâz edelim
105
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Tecellî-i cemâl ister
Gönül eğlenmez eğlenmez
Tesellî-i visâl ister
Gönül eğlenmez eğlenmez
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2

Sivâ savmını kim dutdu
Visâlin ıydına yetdi
Cemâlin vasfın işitdi
Gönül eğlenmez eğlenmez

3

Cihânı gezse ser-tâ-ser
Görünmez ana bahr ü ber
Meğer yâ Rab seni ister
Gönül eğlenmez eğlenmez

4

Şu cân kim buldu cânânı
N'ider mülk-i Süleymân'ı
Kodu hayretde aşk anı
Gönül eğlenmez eğlenmez

5

Ne halvetde ne celvetde
Ne kesretde ne vahdetde
Ne Tûbâ'da ne Cennet'de
Gönül eğlenmez eğlenmez

6

Ne dünyâda ne ukbâda
Gönül bir özge sevdâda
Dem-â-dem fikr-i Mevlâ'da
Gönül eğlenmez eğlenmez

7

Cemâlin nûrunu gözler
Ana kâr eylemez sözler
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Meğer Mevlâ seni özler
Gönül eğlenmez eğlenmez
8

Gönül vîrânesin yâ Rab
Kemâl-i fazlın ile yap
Edelden zâtını matlab
Gönül eğlenmez eğlenmez

9

Eğer dünyâ eğer ukbâ
Visâlinsiz kuru sevdâ
Hüdâyî n'itsin ey Mevlâ
Gönül eğlenmez eğlenmez
106
Mefû'lü Mefâ'îlün

1

Âşık k'ere maksûda
Cân bezl ede cânâna
Atsa özünü oda
Pervâneye pervâne

2

Dünyâda çeker her ferd
Hâlince belâ vü derd
Ol âşıka derler merd
Baş eğmeye nâdâna

3

Vaslın olalı matlab
Cân eğlenimez yâ Rab
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Yap gönlüm evini yap
Şöyle koma vîrâne
4

Âşık sararıp soldu
Bin cân ile kul oldu
Âhir dileğin buldu
Bak Yûsuf-ı Ken'ân'a

5

Mûsâ gibi gel Tûr'a
Tâ kim eresin nûra
Merdâne bakan mûra
Erişdi Süleymân'a
107
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Hümâ-yı dil karâr etmez
Aceb telvîni var ancak
Görenler Hak cemâlini
Su gibi bî-karâr ancak

2

Tecellâ Rabbüne'l-Mennân
Lehû fî-külli yevmin şân
Rumûzu eyleyen iz'ân
Ma'ârif ehli yâr ancak

3

Olup dil derd ile şeydâ
Sivâyı görse nâ-peydâ
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Hudâ etmek vücûd i'tâ
Mahall-i iftihâr ancak
4

Görüp dostun cemâlini
Murâd edin visâlini
Gider varlık cibâlini
Demirden kûhsâr ancak

5

Hüdâyî feyz-i akdesden
Nasîb alırsa cân ü ten
Olurdu her işin ahsen
Kamuya ol medâr ancak

1
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Kesret emvâcına aldanır sanma
Vahdet deryâsına girip gelenler
Bir dahi fâniye nazar eylemez
Hakk'ın dîdârını görüp gelenler

2

Hakîkat servidir hîç hazân olmaz
Tâze gülden terdir sararıp solmaz
Ölmezden ön öldü bir dahi ölmez
Soruyu hisâbı verip gelenler

3

Zevk ile anlayıp sırr-ı vücûdu
Kemâline erişdirdi şuhûdu
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Hakîkat üzre etmiştir sücûdu
Dergâh-ı Hakk'a yüz sürüp gelenler
4

Şol ki Hakk'a kuldur gayra kul olmaz
Âşık ma'şûkdan gayra tapu kılmaz
Bâb-ı Hak'dan özge bir kapı bilmez
Hakk'ın Dîvânına durup gelenler

5

Her kim ki katreden bahre erişdi
Kapıdan bakarken sadra erişdi
Hüdâyî şüphesiz kadre erişdi
Hakk'ın ihsânına Erip gelenler
109
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

İçip câm-ı muhabbetden
Digil yâ Hû veyâ men Hû
Safâ sür bezm-i vahdetden
Digil yâ Hû veyâ men Hû

2

Kuru sevdâyı koy ey yâr
Olagör tâlib-i dîdâr
Dilersen bir gül-i bî-hâr
Digil yâ Hû veyâ men Hû

3

Nice bir zînet ü şöhret
Nice bir fâniye rağbet
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Bula gör Hazret'e kurbet
Digil yâ Hû veyâ men Hû
4

Geçip sahrâ-yı âlemden
Güzer kıl arş-ı a'zamdan
Halâs ol derd ile gamdan
Digil yâ Hû veyâ men Hû

5

Vücûdun kûh-ı elvendi
Geçer âşıklara bendi
Hüdâyî'den işit pendi
Digil yâ Hû veyâ men Hû
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Fâ'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

1

Hakk'ı kor kendi hevâsına gider
Nefs elinden n'idelim neyleyelim
Muktezâsında ne dikkatler eder
Nefs elinden n'idelim neyleyelim

2

Sûret-i Hak'da edip tezvîri
Aldadır nice civân u pîri
Hîç anar mı göre ki taksîri
Nefs elinden n'idelim neyleyelim

3

Etse teklîf-i Hüdâyi o kabûl
Olsa bin cân ile Mevlâ'sına kul
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Açılırdı ana ebvâb-ı vusûl
Nefs elinden n'idelim neyleyelim

1

111
Bunda gelen eğer pîr ü civândır
Uryân gelip yine uryân giderler
Eğer gedâ eğer şâh-ı cihândır
Bunda uryân gelip uryân giderler

2

Beğenmeyen kişi bunda abâyı
Bir gün olur bu halkın hâk-pâyı
Soyarlar eğninden atlâs kabâyı
Bunda uryân gelip uryân giderler

3

Terk eyle erkenden nefsin hevâsın
Sâdık kul ol gözle Mevlâ rızâsın
Komazlar kişinin fâhir libâsın
Uryân gelip yine uryân giderler

4

Olmaz sevdâdan geç ol Hakk'a tâlib
Maksûd ise eğer hayr-ı metâlib
Bunda kalır beğim mâl ü menâsıb
Uryân gelip yine uryân giderler

5

Ko dünyâ fikrini tûl-i emeldir
Seninle gidecek hüsn-i ameldir
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Yollarda yük ağırlığı haleldir
Bunda uryân gelip uryân giderler
6

Aldanıp kalma bu fânî sarâya
Nazar eyle Muhammed Mustafâ'ya
Eğer dünyâya ger mülk-i bekâya
Uryân gelip yine uryân giderler

7

Yâ Rab Hüdâyî'ye eyle hidâyet
Kılmaya tâ senden gayrıya rağbet
Yetmez mi kişiye pend ü nasîhat
Bunda uryân gelip uryân giderler
112
Mefâ'îlün Me'fâîlün Fe'ûlün

1

Gülistânda gülü handân eden dost
Ana bülbülleri nâlân eden dost
Dilerse katreyi ummân eden dost
Kimini kul kimin sultân eden dost

2

Bakarsan âleme bir özge üslûb
Kimi tâlib olupdur kimi matlûb
Kimini ağladıp mânend-i Ya'kûb
Kimini Yûsuf-ı Ken'ân eden dost

3

Tılısm olup benî-Âdemde sûret
Konulmuş anda esrâr-ı hakîkat
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Mukaddem görünüp şevk ü mahabbet
Tecellî-i cemâl ihsân eden dost
4

Habîb'e emrin ile hısn olup gâr
Halîl'e gülşen oldu şiddet-i nâr
Za'îfin eylesen derdine tîmâr
Ne var ey derdlere dermân eden dost

5

Şunu kim ede Mevlâ mazhar-ı zât
Hüdâyî tan mı bulsa nice lezzât
Cemâline edip insânı mir'ât
Kemâl-i hüsnünü seyrân eden dost
113
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Yoğiken âlemleri var eylemek
Hep senindir pâdişâhım hep senin
Bir tecellî ile izhâr eylemek
Hep senindir pâdişâhım hep senin

2

İstesen deryâ edersin katreyi
Kudretin hûrşîd eder her zerreyi
Cümle âlem senden alır behreyi
Hep senindir pâdişâhım hep senin

3

Ger nesîm-i rahmetin ede hübûb
Açılır ebvâb-ı cennât-ı kulûb
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Zâhir ü bâtın eğer gayb-ı guyûb
Hep senindir pâdişâhım hep senin
114
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ilün
1

Erişdir fazlın ile nûr-ı zâta
İnâyet eyle Sultân'ım inâyet
Erişsin cân ü dil bâkî hayâta
İnâyet eyle Sultân'ım inâyet

2

Şu kim sebk etdi senden ana hüsnâ
Sa'âdetden ol aldı hazz-ı evfâ
Olalım vâsıl-ı matlûb-ı a'lâ
İnâyet eyle Sultân'ım inâyet

3

Koyup sırrım hevâyı mâsivâyı
Makâm olsun ana vahdet sarâyı
Hüdâyî anlayıp bilsin Hudâyı
İnâyet eyle Sultân'ım inâyet

1

115
Edeb yolun gözleyen
Erkânı bilmek gerek
Hakk'ı bilmek isteyen
İnsânı bilmek gerek
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2

Men arefe men aref
Kad arefe va'teref
Kullar isterse şeref
Sultân'ı bilmek gerek

3

Şeklin insân eyledi
Ehl-i îmân eyledi
Bunca ihsân eyledi
İhsânı bilmek gerek

4

Derddir âşıkın işi
Yokdur gayrı teşvîşi
Kur'ân'ı bilen kişi
Furkân'ı bilmek gerek

5

Mâsivâdan elin yu
Kandırmasın değme su
Hüdâyî katreyi ko
Ummânı bilmek gerek
116
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Alan sensin veren sensin kılan sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var
Hakîkat üzre anlayıp bilen sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var

140

2

Tutan el ü ayak senden gelipdir
Gören göz ve kulak senden gelipdir
Efendi dil dudak senden gelipdir
Ne verdinse odur dahi nemiz var

3

Hudâyâ biz bu zâtı kande bulduk
Yâ ef'âl ü sıfâtı kande bulduk
Fenâyı yâ sebâtı kande bulduk
Ne verdinse odur dahi nemiz var

4

Bizim ahvâlimiz ey Hayy u Kayyûm
Cenâb-ı pâkine hep cümle ma'lûm
Buyurdun oldu illâ kaldı ma'dûm
Ne verdinse odur dahi nemiz var

5

Hüdâyî'yi sen erişdir murâda
Senindir çünki hükm arz ü semâda
Efendi dahli yok gayrın arada
Ne verdinse odur dahi nemiz var
117
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Feûlün

1

N'ola dîvânına karşı durursam
Kulun Efendiden gayrı kimi var
Ne var dergâhına yüzüm sürersem
Kulun Mevlâ'dan ayrı yâ kimi var
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2

Cemî'-i zenbim ey sultân-ı ekber
Bağışla mâ-tekaddem mâ-teahher
Visalin zevkini eyle müyesser
Kulun Efendiden gayrı kimi var

3

Lekad ebda'tenâ bi'1-kâfi ve'n-nûn
Te'âlâ şânüke ammâ yekülûn
Olalım lutf u ihsânına makrûn
Kulun Mevlâ'dan artık yâ kimi var
118
Müstef'ilün Fe'ûlün Müstef'ilün Fe'ûlün

1

Miftâh-ı bâb-ı Hazret insân-ı kâmil ancak
Varlık anın hakîkat gayrısı zâ'il ancak

2

Mevcûd O'dur vucûdu ola anın hakîkî
Yohsa vücûd-ı zâ'il bir vehm-i bâtıl ancak

3

Biri iki sananlar ahveldir vü hem a'mâ
Tevhîdi bilmeyenler gâyet de câhil ancak
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4

Zenb-i vücûdu mahv et eriş sarây-ı kurba
Cân ü tenin arada cânâna hâ'il ancak

5

İki cihânı âşık verir Hüdâyî yâre
Ol zevke ermeyenler cennâta kâ'il ancak
119
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Karîn-i bezm-i hâs eyle
Meded senden Kerîm Allah
Alâyıkdan halâs eyle
Meded senden Kerîm Allah

2

Ta'alluk defterini dür
Yürekden gayra meyli sür
Sarây-ı vahdete irgür
Meded senden Kerîm Allah

3

Sana varmağa yok çârem
Onulmaz kaldı uş yârem
Meğer derd ile yalvaram
Meded senden Kerîm Allah
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4

Geçip dünyâ vü ukbâdan
Geçir ednâ vü a'lâdan
Doyur sırr-ı Ev-ednâ'dan
Meded senden Kerîm Allah

5

Vücûdum cümle yok olsun
Fenâ-ender-fenâ gelsin
Bekâ içre bekâ bulsun
Meded senden Rahîm Allah

6

Olup Rıdvân'ına mâlik
Görünsün küllü şey hâlik
Erişsin matlaba sâlîk
Meded senden Kerîm Allah

7

Ta'ayyün lâ ta'ayyünden
Münezzehsin Hudâyâ sen
Yine sensin seni bilen
Meded senden Rahîm Allah
120
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Derd ile giryân olayın bir zamân
Aşk ile sûzân olayın bir zamân

2

Rûz u şeb feryâd edip gül şevkına
Bülbül-i nâlân olayın bir zamân
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3

Erişem şâyed ki bahr-i Kulzüm'e(*)
Katre-i nîsân olayın bîr zamân

4

Nâr-ı aşka cân atıp pervâne-veş(*)
Yanayın biryân olayın bir zamân

5

Gördüğüm Leyli sanıp Mecnûn gibi
Vâlih ü hayrân olayın bir zamân

6

Kalmayınca tâ vücûdumdan eser
Hâk ile yeksân olayın bir zamân

7

Vâsıl olunca hakîkat gencine
Yıkılup vîran olayın bir zamân

8

Hazret-i Yûsuf'la İsmâ'îl gibi
Kul olup kurbân olayın bir zamân

9

Zerreler gibi gehi edip zuhûr
Geh yine pinhân olayın bir zamân

10

Erişem şâyed sarây-ı vahdete
Tekyede mihmân olayın bir zamân

11

Cân ü ten kaydından olmağa halâs
Soyunup uryân olayın bir zamân

1

121
Mefâ'îlün Mefâ'îlün
Hakk'a kul olmak istersen
Edeb gözle edeb gözle
Murâdın bulmak istersen
Edeb gözle edeb gözle

2 Nedir bu kibr ü hıkd ü kîn
Utanmaz mısın ey miskîn
Nice bir olasın hod-bîn
Edeb gözle edeb gözle
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3

Rızâ'u'llâh murâd ise
Sakın aldanma telbîse
Nazar et hâl-i İblîse
Edeb gözle edeb gözle

4

Seni nefsin yabanda kor
Şeyâtîne karîn olur
Yürü var bir bilire sor
Edeb gözle edeb gözle

5

Edeb erkân yolundan doy
Kalıp olma yabanda toy
Tarîk-i enbiyâya uy
Edeb gözle edeb gözle

6

Bu kibr ile riyâdan geç
Yürü olmaz hevâdan geç
Cemi'-i mâsivâdan geç
Edeb gözle edeb gözle

7

Şu fâsid zu'munu terk it
Sırât-ı müstakîme git
Ulular menziline yit
Edeb gözle edeb gözle
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122
Mefâ'îlün Mefâ'îlün
1

Olupdur nefsimiz perde
Meded Mevlâ meded Mevlâ
Koma bizi ayaklarda
Meded Mevlâ meded Mevlâ

2

Onarmaz bizi nefs-i şûm
Bize kalırsa iş ma'lûm
İnâyet eyle ey Kayyûm
Meded Mevlâ meded Mevlâ

3

Erişdi gâyete mihnet
Hudâyâ kalmadı tâkat
Senindir kudret ü kuvvet
Meded Mevlâ meded Mevlâ

4

Za'îfiz isteriz kuvvet
Garîbiz umarız rahmet
Seninledir sana vuslat
Meded Mevlâ meded Mevlâ

5

Kulun işi cinâyetdir
Sana lâyık inâyetdir
Visâlin key sa'âdetdir
Meded Mevlâ meded Mevlâ

6

Zaîfi kuvvete irgür
Garîbi vuslata irgür
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Sarây-ı vahdete irgür
Meded Mevlâ meded Mevlâ
7

Hüdâyî kulunun yâ Rab
İnâyet eyle gönlün yap
Tasarruf hod senindir hep
Meded Mevlâ meded Mevlâ
123
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Ey tâlib-i dünyâ olan
Tahsîl edip n'itsen gerek
Olsan eğer şâh-ı cihân
Bir gün koyup gitsen gerek

2

Çeksen nice yıllar ta'ab
Olsa senin Şâm u Haleb
Kabri anar mısın aceb
Toprak olup batsan gerek

3

Bî-çâre dalıp gaflete
İhmâl edersin tâ'ate
Ömrün ererse gâyete
Emri kaçan tutsan gerek

4

Bildin mi nefs ahvâlini
Duydun mu mekr ü âlini
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Görüp kıyâmet hâlini
Her zevki unutsan gerek
5

Âdet edinme tokluğu
Vahdetde ol ko çokluğu
Yoldaş edersen yokluğu
Dost iline yitsen gerek
124
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtun Fâ'ilün

1

Ey gönüller derdine dermân eden
Bir onulmaz derde tuş oldum meded
Nutfe-i nâ-çîze cân ihsân eden
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

2

Âsitânın hastaya dârü'ş-şifâ
Şerbet-i vaslın kamu derde devâ
Çâre et kim kaldım uş ben mübtelâ
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

3

Geh yerim pervâne gibi oldu nâr
Eyledim bülbül gibi geh âh ü zâr
Bir mekânda etmedi gönlüm karâr
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

4

Nâr-ı firkatde biraz oldum harîk
Bahr-i hayretde biraz oldum garîk
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Âkıbet girdâba erişdi tarîk
Bir onulmaz derde tuş oldum meded
5

Tâkatim tak oldu büküldü belim
Geldi erişdi kafâdan uş ölüm
Tut elim lutfeyle açıver yolum
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

6

Ne fenâ bâğında uçdu andelîb
Ne bekâ bûyundan erişdi nasîb
Vâdi-i hayretde kaldım ben garîb
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

7

Ne erişdi câna sağlıkdan sürûr
Ne makâm-ı râhat olmuşdur kubûr
Hîç bir hâl ile bulmadım huzûr
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

8

Zâtın envârın yeter etdin nihân
Zulmet-i hayretde kaldı akl ü cân
Derdimin dermânı vaslındır hemân
Bir onulmaz derde tuş oldum meded

9

Taşı gevher toprağı insân eden
Zerreyi gün katreyi ummân eden
Ey kamu müşkilleri âsân eden
Bir onulmaz derde tuş oldum meded
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125
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Ey tâlib-i Mevlâ olan
Kulluk yolun gütmek gerek
Ey matlab-ı a'lâ olan
Ednâyı terk etmek gerek

2

Gâlib olup hubb-ı vatan
Vahdet diyârına giden
Sığmaz oraya cân ü ten
Sırr ile seyr etmek gerek

3

Mevlâ nazar etse kula
Tevfîk ede doğru yola
Her kim ki maksûdun bula
Şükrün anın etmek gerek

1

2

126
Âlemlerin sultânı
Meded senden meded hay
Derdlilerin dermânı
Meded senden meded hay
Mukârîn olan keme
Yaramaz eme seme
Nefsime ısmarlama
Meded senden meded hay
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3

Lutfun keremin çokdur
Dâ'im kapın açıkdır
Fazlına gâyet yokdur
Meded senden meded hay

4

Görüp gözleyen sensin
Murâdlar veren sensin
Sana irgüren sensin
Meded senden meded hay
127
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Dilin zikr eyler Allah'ı niçün kalbin olur gâfil
Hudâ her yerde hâzırken nedendir arada hâ'il

2

Tecellî etse envâr-ı kelâm-ı Semme vechu'llâh
Yanardı cümle mevcûdat olurdu perdeler zâ'il

3

Olan bu neş'e-i dünyâda Mutû râhına sâlik
Olupdur Küllü şey'in hâlikün sırrı ana hâsıl

4

Şu kim vahdet şarâbın hazm ede bezm-i şerî'atda
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Tarîkatda odur kâmil hakîkatda odur vâsıl
128
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Tahkîk eder tasdîkini
Îmâna ermek isteyen
Bulur hayât iklîmini
İrfâna ermek isteyen

2

Cânına çok cebr eylesin
Cismin ana kabr eylesin
Eyyûb-veş sabr eylesin
Dermâna ermek isteyen

3

Kullukda hoş zahmet çeker
Derd ü belâ mihnet çeker
Yûsuf gibi firkat çeker
Ken'ân'a ermek isteyen

4

Cânın bu yolda hâk eder
Varlık hicâbın çâk eder
Kalbi sarâyın pâk eder
Sultâna ermek isteyen

5

Geçip kamudan mutlaka
Bulur fenâ-ender-fenâ
Bin kerre cân eyler fedâ
Cânân'a ermek isteyen
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6

Her kim dilerse bula yâr
Varlığını eyler nisâr
Cânın verir İsmâ'îl var
Kurbâna ermek isteyen

7

Ol Mecma'u'l-bahreyn olur
Mûsâ ile Hızr'ı (bilir)
Her katrede deryâ bulur
Ummâna ermek isteyen
129
Yâ evvele'l-evvelîn yâ âhire'l-âhirîn
Salli ‘ale'l-Mustafâ ve Seyyidi'l-Murselîn
Va‘fu ‘annâ yevme'd-dîn vağfir lenâ ecma‘în
Yâ Rahmânu yâ Rahîm yâ Latîfu yâ Kerîm
İhdinâ'n-nehce'l-kavîm ve's-sırâta'l-mustakîm

154

Va'ğfir lenâ yâ Mevlâ Ente'l-Cevâdu'l-Kerîm
Nes'eluke'r-Rıdvân ve'l-Cennete ve'n-na'îm
130
Subhâne'llezî esrâ bi'l-Habîbi'l-Mustafâ
Mine'l-mescidi'l-harâm ile'l-Mescidi'l-Aksâ
Evsalehu bi'l-fadli ile'l-matlabi'l-a'lâ
Summe evhâ mâ-evhâ ve'ctebâhu ve'stafâ
Erselehû bi'l-Hudâ ilâ kaffeti'l-verâ
Rahmete'n li'l-‘âlemîn Hâtemen li'l-enbiyâ
Ve alihi't-tayyîbîn ve sahbihi'l-etkiyâ
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131
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Ey gönül şol şâh-ı âlî-şânı gör
Nûr-i pâk-i Hazret-i Rahmân'ı gör

2

Zerrede Hurşîd-i âlem-tâba bak
Katrede şol bahr-i bî-pâyânı gör

3

Taşradan bakma vücûd iklîmine
Gir serîr-i sînede sultânı gör

4

Nice bir levs-i sivâda kalasın
Aç gözün vâsıl olan yârânı gör

5

Olma hod-bîn ü Hudâ-bîn ol beğim
Mahz-ı fazliyle olan ihsânı gör

132
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Yakmasın âşıkları nâr-ı celâl
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil
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Her biri sâdıkların bulsun kemâl
Ya ilâhî sen inâyet eylegil
2

Kulların âciz durur kudret senin
Kıl meded kim havl ile kuvvet senin
Cem'-i cem'e feth ile nusret senin
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

3

Gûş-ı câna ere lutfundan hitâb
Perdeler ref'oluban gide hicâb
Çünki sana senden olur feth-i bâb
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

4

Hep senindir bunca ef'âl ü sıfât
Zât-ı bî-çûnunda fânîdir zevât
Âlem-i vahdetde sen vergil sebât
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil

5

Vâsıl ola sırrım ü cânım karîb
Tâ Hüdâyî kalmaya şöyle garîb
Âlem-i kesretde vahdet kıl nasîb
Yâ ilâhî sen inâyet eylegil
133
Müstef'ilün Fe'ûlün Müstef'ilün Fe'ûlün

1

Sermâye-i sa'âdet Hak'dan inâyet ancak
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Varlık tasarruf anın gayrısı âlet ancak
2

Mevlâ'dan olsa in'âm kuldan koparmış ikdâm
Nefs olmak ehl-i İslâm hayli kerâmet ancak

3

Aldanma kâl ü hâle er cennet-i visâle
Bâ'is kamu kemâle fazl ile rahmet ancak

1

134
Medet et hey Kâdir Allah
Derdlere dermân senindir
Kulun işi cürm ü günâh
Afv ile gufrân senindir

2

Hüsnünü vasf edicek gül
Ana âşık oldu bülbül
Çünki sensin muhît-i kül
Zâhir ü pinhân senindir

3

Bir kez etmekle tecellî
Buldu âlemler tesellî
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Dahi lutf umarız küllî
Lutf ile ihsân senindir

1

135
Kimseler hüsnünü vasf eyleyemez
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ
Hak'dan gayrı Hak'dan söz söyleyemez
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

2

Eğer arş u ferş ü levh ü kalemdir
Eğer cinn ü melek benî-Âdemdir
Cümlesi reşha-i bahr-i keremdir
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

3

Âlemler mevcidir bahr-ı vücûdun
İnsândır zübdesi ol kenz-i cûdun
Ayn-ı hakîkatla olsun şühûdun
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

4

Taglît ederse ger zâhirde kesret
Bâtın gözüyle bak görünür vahdet
Hüsnündendir bunca âsâr-ı kudret
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ

5

Fırsat geçer aldanma kîl ü kâle
Yalvar Hakk'a eriş kasr-ı kemâle
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Hüdâyî mazhar ol nûr-ı cemâle
Zâtından güzeldir sultânım Mevlâ
136
Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün
1

Sıdk ile gir yoluna dildârın
Bezl et ol matlaba cümle varın
Ârif ol görme yüzün ağyârın
Gör cemâlini kadîmi yârin

2

Zulmet-i gafleti dilden süregör
Aç gözün nûr-ı kadîmi göregör
Kasd edip Hakk-ı yakîne eregör
Tâ kemâle erişe ikrârın

3

Âkil ol hayr işi ta'cîl eyle
Evliyâ hâlini tahsîl eyle
Fâniyi bâkiye tebdîl eyle
Bî-hisâb assı ede bazârın
137
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Kibr ü ucb ile adın dervîş takmak yol mudur
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Matlabın a'lâyiken ednâya akmak yol mudur
Yâr-ı bâkî var iken ağyâra bakmak yol mudur
2

Nice bir olmaz hevâlar nice bir tûl-i emel
Gel beri şimdengeri ey derd-mend insâfa gel
Sâlike lâyık mıdır hîç Zeyd ü Amr ile cedel
Her tasarruf hod Hak'ın sen gayra bakmak yol mudur

3

Hep Hak'ın kullarıdır küçük büyük erkek dişi
Hizmet-i Mevlâ'da olmakdır kul olanın işi
Anladın mı Rabb'ini hey kendüyü bilmez kişi
Hâzır iken Hâlik'ın etrâfa bakmak yol mudur

4

Dûr eder Hak'dan seni Hubb-ı sivâ kayd-i alef
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Gör ne vech ile sülûk etmiş bu yollarda selef
Nakd-i ömrü eyleme nefsin hevâsında telef
Vech-i bâkî var iken mahlûka bakmak yol mudur
5

Nice bir emmârelikde eyleye nefsin karâr
İşidip firrû ila'llâh'ı et ol yana firâr
Ko sivâyı sıdk ile gel Hak'a eyle i'tizâr
Her murâdı Hak verir sen gayra bakmak yol mudur
138
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Yine nûr-ı tecellîden
Dil ü cânım ziyâ ister
Efendi zevk-i küllîden
Sarây-ı sır safâ ister

2

Açılsa âlem-i vahdet
Dürülse defter-i firkat
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Olup dâ'im dem-i vuslat
Gönül lutf u atâ ister
3

Tecellî etse cânânım
Tesellîler bulur cânım
İnâyet eyle sultânım
Fenâ ehli bekâ ister
139
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Gördünse cânân illerin
Bülbül haber vergil bize
Kokdunsa yârin güllerin
Bülbül haber vergil bize

2

Feryâd edersin rûz ü şeb
Bu derdine n'oldu sebeb
Gülden ne eylersin taleb
Bülbül haber vergil bize

3

Aşkıyla ser-mest olduğun
Gülden nice bûy aldığın
Anda ne hâlet bulduğun
Bülbül haber vergil bize

4

Gülden dikenden bendi kes
Allahu bes bâkî heves
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Uşşâka olup dest-res
Bülbül haber vergil bize
5

Pervâne-veş yak bâl ü per
Tâ kalmaya senden eser
Vuslatda kalmazsan eğer
Bülbül haber vergil bize

6

Varlık konağından göçüp
Cisr-i mecâzîden geçip
Vahdet şarâbından içip
Bülbül haber vergil bize

7

Yok eyleyip hep varını
Buldun mu sen de yârini
Keşf eyleyip esrârını
Bülbül haber vergil bize

8

Kendinden el sildin ise
Ölmezden ön öldün ise
Maksûdunu buldun ise
Bülbül haber vergil bize

9

Senden fenâ buldun mu sen
Gülden alıp bûy-ı hasen
Bir oldu mu cân ile ten
Bülbül haber vergil bize
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140
Fâ'ilâtün Mefâ'îlün Fe'ilün
1

Zâhire bakdı gaflet ehli kişi(*)
Sana vuslat seninledir Mevlâ
Âşıkın mâsivâda neyler işi
Sana vuslat seninledir Mevlâ

2

Şol ki cândan sana ola âşık
Ol olur bezm-i vuslata lâyık
Senin ile bulur seni sâdık
Sana vuslat seninledir Mevlâ

3

Kimi sahrâya kimi dağa düşer
Kimi beriyye kimi beller aşar
Göre görmezliği kişiye n'ider
Sana vuslat seninledir Mevlâ

4

Enbiyâ evliyâ vesîle imiş
Zirâ Hak anlarınla bile imiş
Nefse kalırsa işi hîle imiş
Sana vuslat seninledir Mevlâ
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141
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Feûlün
1

Hevâ-yı nefse mağlûb olmasınlar
Uyar kullarını uyar ilâhî
Kalup gafletde mahcûb olmasınlar
Uyar kullarını uyar ilâhî

2

Tecellî eylemezse nûr-ı vahdet
Seni koyup ederler gayra rağbet
Mu'attal etdi halkı nevm-i gaflet
Uyar kullarını uyar ilâhî

3

Sivâ hubbu kulûb-ı nâsı aldı
Sanasın her biri ummâna daldı
Cenâbından hemân ihsâna kaldı
Uyar kullarını uyar ilâhî

1

2

142
Sakın emânete etme hıyânet
Bir gün ıssına tapşırsan gerekdir
Bâkî değil bunda beğim ikâmet
Bir âleme dahi varsan gerekdir
Nice bir gafletden uyanmayasın
Dergâh-ı Hakk'a varam sanmayasın
Bir iş et kim sonra utanmayasın
Ne işlersen varıp görsen gerekdir
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3

Fânîde görmeyen resm-i sebâtı
Ölmezden ön ölüp bulda hayâtı
Yeter etdin ednâya iltifâtı
Bir âlî dîvânda dursan gerekdir

4

Altûndan hâs gönül çürümek neden
Efkâr-i fâside bürümek neden
Her bir zâga salıp yürümek neden
Bir gün şahbâzı uçursan gerekdir

5

Fermân erişicek yüce Hazret'den
Uyarırlar seni nevm-i gafletden
Götürüp ayağı bezm-i kesretden
Otâğı berzahda kursan gerekdir

6

Hüdâyî âlemin yokdur sebâtı
Ölmezden ön ölen buldu hayâtı
Yeter etdin ednâya iltifâtı
Bu âlî dîvânda dursan gerekdiı
143
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Kederler kalb-i uşşâkı
Nice bir bî-huzûr ede
Safâ cânın sun ey sâkî
Gönül kesb-i sürûr ede

2

Güneşden nûr alıp zerre
Ola kim bahr ola katre
Gidip usr er ile yüsre
Hudâ zulmâtı nûr ede
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3

Vücûdun eyleyen ifnâ
Demişdir Rabbîye'1-a'lâ
Kusûra bakma ey Mevlâ
Ademden ne sudûr ede

4

Geçilse vâdî-i mihnet
Açılsa âlem-i râhat
Tamâm olup şeb-i firkat
Safâ subhu zuhûr ede

5

Kişi matlûbunu bulsa
Derûnu zevk ile dolsa
Kula Hak'dan kerem olsa
Revâ mıdır gurûr ede
144
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Ey gönül ayru değilsin yârdan
Sırr-ı pâk-i Mustafâ Muhtârdan

2

Mâsivâya bakma âşık ârif ol
Yâri istersen sakın ağyârdan

3

Varlığın bâr-ı girândır ey refîk
Âkil isen kurtul erken bârdan

4

Fânîyi tebdîl ede gör bakîye
Kaçma ey dil assılı bâzârdan
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5

Verd-i bî-hemtâyadır şevk u tarab
Bülbülün zârı değil gülzârdan

6

Gösterip kesretde vahdet sırrını
Bir aceb terkîb olupdur çârdan

7

Kenz-i sır eşbâh ile mahfûf olup
Gülşene havlu çekilmiş hârdan
145
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Ey Resûl-i Mustafâ vü Müctebâ
V'ey Habîb-i Murtazâ vü Muktedâ

2

Küntü kenz esrârının miftâhısın
Zat-ı pâkin mazhar-ı tâmm-ı Hudâ

3

Arş-ı a'zam cilve-gâh iken sana
Seyrine Sidre ola mı müntehâ

4

Lev denevtü deyicek Rûhü'l-emîn
Sen revân oldun pes ey Hayrü'l-verâ

5

Bârgâh-ı vahdete erdin hemîn
Kaldı Mevlâ gitdi cümle mâ-sivâ

6

Böyle bir nûr etdi neslinden zuhûr
Tan mı İsmâîl ederse cân fedâ

7

N'ola eylersen Hüdâyî'ye nazar
Ceddim ü pîrimsin ey kân-ı atâ

169

146
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Elâ ey gevher-i kân-ı risâlet
Sana bin bin salât ile tahiyyet

2

Hakîkat bâğının serv-i bülendi
Gül-i sad-berg-i gülzâr-ı sa'âdet

3

Fekâne kâbe kavseyni ev-ednâ
Uluvv-ı şânına eyler şehâdet

4

Nebîler gerçi halkı da'vet edip
Kamusu etdiler irşâd-ı ümmet

5

Velî sen geçip ef'âl ü sıfâtı
İbâdı etdin asl-ı zâta da'vet

6

Anınçün hâtem oldun enbiyâya
Seninle bitdi bünyân-ı nübüvvet

7

Habîbâ ger Halîl olduysa ceddin
Sen oldun kutb-ı eflâk-ı muhabbet

8

İki şakk oldu mâh engüştün ile
Çü gördü sende nûr-ı şems-i vahdet

9

Meded eyle Hüdâyî derd-mende
Şefâ'at yâ Resûla'llâh şefâ'at

1

147
Fe'ûlün Fe'ûlün Fe'ûlün Fe'ûl
Eyâ reh-nümâ-yı gürûh-ı kirâm
Aleyke's-salâtü aleyke's-selâm
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2

Seninle bulundu tarîk-i hüdâ
Seninle bilindi sıyâm ü kıyâm

3

Habîb-i Hudâ'sın sivâdan ne gam
Güneşden sakınsa aceb mi gamâm

4

Nice nâkıs etdi çü burhân taleb
O dem bedrin etdin işini tamâm

5

1

Hüdâyî garîbe şefâ'at meded
Sana çünki Mahmûd olupdur makâm
148
Sarardır tâze gülleri
Ölüm deyü ağlar var mı
İnler görüp bülbülleri
Gülüm deyü ağlar var mı

2

Resûl'ün verdiği haber
Günden güne zuhûr eder
Tutdu dünyâyı ser-te-ser
Zulüm deyü ağlar var mı

3

Hakk'ı cândan edip taleb
Tâ'atda olup rûz u şeb
Aceb nice ola yâ Rab
Hâlim deyü ağlar var mı
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4

Bâde-i aşk içelim mi
Dost iline uçalım mı
Meded erip açalım mı
Yolum deyü ağlar var mı

5

Görüp ahd ü peymânını
Cân özleyip cânânını
Anıp eski mekânını
İlim deyü ağlar var mı

6

Dost illerine varam mı
Eşiğine yüz sürem mi
Dâmen-i vasla erem mi
Elem deyü ağlar var mı

7

Bunca hicâbı hark eden
Vahdet-i zâta gark eden
Gâh cem‘ edip gâh fark eden
İlim deyü ağlar var mı

1.

149
Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fe'ûlün
Yâ men benâ bilâ ‘amedin hâzihi’l-kibâb
Yâ mursile’r-riyâhi ve yâ munşi’e’s-sehâb

2.

Yâ men yerâ cemî‘a hafâyâ’d-damâ’iri
Yâ men kadâ ve kaddera mâ şâ’e fî’l-kitâb

3.

Salli ‘alâ habîbike ve'l-âli ecma‘în
Ve’stur ‘uyube’l-ummeti fî mevkifi’l-hisâb
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4

Yâ kâşife’l-kurûbi ya ğâfire’z-zunûb
Yâ ‘âlime’l-ğuyûbi ya mulhime’s-savâb

5

Yâ men ileyhi yurfa‘u kullu’l-havâ’ici
Yâ men ileyhi yurca‘u fî def‘i’l-idtirâb

6

Tahhir fu’âde ‘abdike ‘an hubbi mâ sivâk
Yâ men lehu’t-tasarrufu yâ mâlike’r-rikâb

7

Yessir lenâ visâleke bi’l-fadli ve’l-kerem
Yâ dâfi‘a’l-mevâni‘i yâ râfi‘a’l-hicâb
150
Mef'ûlü Fâ'ilâtü Mefâ'îlü Fâ'ilün

1

Terkîb olundu çünki hevâ hâk ü nâr ü âb
İnsân-ı kâmil oldu ana ref' olup hicâb

2

Hullet ki nârı nûr ede berd ü selâm olur
Âşık ki sâdık ola ana azb olur azâb

3

Bahr-i atâsı nehr ede haşa ki sâ'ili
Derd-i derûna şâfî iken lutf ile cevâb
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4

Vaslın hevâsına gezer âvâre (ebr ü bâd)
Pervâne şem'-i aşkına (eflâk ü âfitâb)

5

Kesret tılısmı mâni' olup genc-i vahdete
Hayretde kaldı hasret ile nice şeyh ü şâb

6

Ref' et hicâbı lutf et (enâniyyeti) gider
Gayb-ı hakîkat açıla tâ ola feth-i bâb

7

Bâkî hayâta ermeğe ihsânın isteriz
Lutf et Hüdâyî bendene yâ Mâlike'r-rikâb
151
Mefâ'ilün Mefâ'ilün

1

Elâ yâ es‘ade’l-evlâd
Da‘i’d-dunyâ ve hemme’z-zâd
Ve cânib kulle mâ ta‘tâd
Ve lâzim hidmete’l-ustâd

2

Tecevva‘ key terâ’r-Rezzâk
Ve halli’n-nefse ve’l-âfâk
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Ve sir fî âlemi’l-ıtlâk
Hunâke’l-kadru ve’l-a‘yâd
3

Fe hassil ahsene’z-zâdi
Ve kum va‘bur ‘ale’l-vâdî
Fe men lem yehdihi’l-Hâdî
Tehayyer mâ lehû min hâd

4

Te‘âlev eyyuhe’t-tullâb
İlâ men yerhamu’l-evvâb
‘Asâ en yefteha’l-ebvâb
Lehu’l-cûdu lehu’l-imdâd

5

Tecellâ Rabbunâ’r-Rahmân
Lehu’l-fadlu lehu’l-ihsân
Fe ennâ yuflihu’l-insân
İzâ lem yakbeli’l-irşâd
152
Fe'ilâtün Mefâ'îlün Fe'ilün

1

Kula lâyık olan ibâdet imiş
Hizmet-i Hak aceb sa'âdet imiş
Hâlet-i aşk özge halet imiş
Cümleye asl olan inâyet imiş

2

Enbiyânın şefâ'ati ne güzel
Kâmilin hüsn-i himmeti ne güzel
Kula Hakk'ın inâyeti ne güzel
Cümlenin başı bir inâyet imiş
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3

Hak yolunda çalış kusûr etme
Nefs için kalbi bî-huzûr etme
Sakın a'mâline gurûr etme
Cümlenin başı bir inâyet imiş

4

Zikr ü tevhîd eğer karînin ola
Umulur ki Hudâ mu'înin ola
Bu kelâma beğim yakînin ola
Cümlenin başı bir inâyet imiş

5

Tîh-i hayretde kalma ey gâfil
Rûz ü şeb sa'y et olmağa kâmil
Cân ile dinle bu sözü Hak bil
Cümleye asl olan inâyet imiş

6

İste nakkâşı nakşa aldanma
Kuru sûretle iş biter sanma
Cehl ile nâr-ı gaflete yanma
Cümlenin başı bir inâyet imiş

7

Hem-demi olsa tâlibin tevhîd
Olısardır iki cihânda sa'îd
İşidirsen eğer kelâm-ı müfîd
Cümlenin başı bir inâyet imiş

8

Olıcak sâlike inâyet-i Hak
Tîz olurmuş o vâsıl-ı mutlak

176

Ma'rifet mektebinden oku sebak
Cümlenin başı bir inâyet imiş
9

Bulagör ey Hüdâyî Mevlâ'yı
Geç sivâdan ko gayrı sevdâyı
Dinle iz'ân edin bu ma'nâyı
Cümlenin başı bir inâyet imiş
153
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Behey bülbül nedir feryâd
Var eyle Hak'dan istimdâd
Hudâyı yâd et olma yâd
Kul ol kim olasın âzâd

2

Karîn-i nefs-i emmâre
Karîb olur beğim mâre
Çeker ol sâhibin nâre
İşi dâ'im olur ifsâd

3

Hitâb-ı irci'î erse
Gönül matlûbunu bulsa
Sarây-ı vahdete girse
Olurdu kadr ile a'yâd

4

Acebdir hikmet-i Mevlâ
Kimi ednâ kimi a'lâ
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Kimi Mecnûn kimi Leylâ
Kimi Şîrîn kimi Ferhâd
5

1

Hüdâyî yalvar Allâh'a
Yüz ur ol âlî dergâha
Şu kim meyleylemez câha
Dil ü cânı olur âbâd
154
Âşıklar sâdıklar işitmiş olun
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim
Mevlâsından gayrı kimi var kulun
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim

2

Tâvûs-ı kuds idim uçdum yuvadan
Yâd oldum bir iki gün âşinâdan
Âhir yine geçip cümle sivâdan
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim

3

Bir özge âlemden geldim cihâna
Delîl olmak için sırr-ı nihâna
Ol dosta giderin gitmem yabana
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim

4

Biz'isteyen kişi Hakk ile olsun
Rûz-ı ezel ahdin ri'âyet kılsın

178

Kulun Efendisi yanında bulsun
Hakk'dan geldim yine Hakk'a giderim
5

Hüdâyî sûretâ bir kabza hâkem
Lîk ma'nâ yüzünde dürr-i pâkem
Soyundum mâsivâdan sîne-çâkem
Hak'dan geldim yine Hakk'a giderim
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Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Âşıkın maksûdu ol mahbûb-ı bî-hemtâ imiş
Himmeti gayet bülend ü matlabı bâlâ imiş

2

Kâf u nûn iklîmi Ankâsın şikâr etse n'ola
Rûh-ı ârif şâhbâz-ı Kâf-ı istiğnâ imiş

3

Nûr-ı pâk-ı Hakk'ı Hak ile şuhûd et ey gönül
Bunda yârin görmeyen yarın dahi a'mâ imiş

4

Gayra bakmaz dâ'imâ sırr-ı sarâyın pâk eder
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Sâdıkın zîrâ murâdı Hazret-i Mevlâ imiş
5

Kâbe kavseyn'i geçip eriş sarây-ı vahdete
Sırr-ı ev-ednâ Hüdâyî cümleden a'lâ imiş
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Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Yeter müstağrak-ı bezm-i Elest ol
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül
Yeter ol câm ile hayrân ü mest ol
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül

2

Mesîhâ gibi dem ur âşikâna
Hayât ersin anınla mürde câna
Vedâ' etdin meğer iki cihâna
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül

3

Yeter dost meclisinde keşf-i râz et
Kudümünle bizi gel ser firâz et
Nevânı geh Irak ü geh Hicâz et
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül

4

Görünmezsin bu çeşm-i hurde-bîne
Kadem basmaz mısın ayrık zemîne
Firâk oduna yeter yandı sîne
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül
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5

Gerekmez zevkini bâğ-ı cinânın
Yolun göster bize ol bî-nişânın
Umarlar hasta diller armağanın
Gel ey derd ehlinin dermânı bülbül
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Fe'ilâtün Mefâ'îlün Fe'ilün

1

Fazl ü ihsânını tamâm ediver
Meded eyle meded İlâhî meded
İki âlemde ber-devâm ediver
Meded eyle meded İlâhî meded

2

Kulluğundur Efendi izzetimiz
Hizmet etmektedir sa'âdetimiz
Sana lâyık kanı ibâdetimiz
Meded eyle meded İlâhî meded

3

Kereminden bizi edip îcâd
Mahz-ı fazlınla verdin isti'dâd
Eyledin çünki lutfuna mu'tâd
Meded eyle meded İlâhî meded

4

Nice bir derd ile hazîn olalım
Nice bir hem-dem-i enîn olalım
Fazl ü ihsânına karîn olalım
Meded eyle meded İlâhî meded
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5

Bir avuç hâki eyledin insân
Kudretinle zuhûra geldi cihân
Zu'afâyı esirge ey Rahmân
Meded eyle meded İlâhî meded

6

Ey kamu hâle âlim ü dânâ
Lutfun ile olur fenâ vü bekâ
Bir efendi dahi yok ey Mevlâ
Meded eyle meded İlâhî meded

7

Nârı etdin Halîl'ine gülizâr
Dağ ü taş eyledi su üzre karâr
Kıl inâyet Hüdâyî'ye her bâr
Meded eyle meded İlâhî meded
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Fe'ilâtün Mefâ'îlün Fe'ilün

1

Ey Aliyy ü Azîm olan Mevlâ
Ey Azîz ü Hakîm olan Mevlâ
Ey vücûdu Kadîm olan Mevlâ
Ey atâsı amîm olan Mevlâ
Ey cevâd ü Kerîm olan Mevlâ
Ey Ra'ûf ü Rahîm olan Mevlâ

182

2

Kulların kimi ehl-i tâ'atdır
Kimisi mazhar-ı inâyetdir
Kimi mest-i mey-i mahabbetdir
Sana lâyık efendi rahmetdir
Ey cevâd ü Kerîm olan Mevlâ
Ey Ra'ûf ü Rahîm olan Mevlâ

3

Âşık erişse ger Habîbe n'ola
Gül nasîb olsa andelîbe n'ola
Vatan anılsa bir garîbe n'ola
Hastalar varsalar tabîbe n'ola
Ey cevâd ü Kerîm olan Mevlâ
Ey Ra'ûf ü Rahîm olan Mevlâ

4

Nice bir ehl-i kîl ü kâl olalım
Bedre irgür yeter hilâl olalım
Vâsıl-ı şems-i bî-zevâl olalım
Sâkin-i suffe-i kemâl olalım
Ey cevâd ü Kerîm olan Mevlâ
Ey Ra'ûf ü Rahîm olan Mevlâ
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5

Şol ki etmez seni özünde taleb
Bârid âhen döğüp çeker o ta'ab
Varlık cümleten senindir heb
Sen esirge Hüdâyî'yi yâ Rab
Ey cevâd ü Kerîm olan Mevlâ
Ey Ra'ûf ü Rahîm olan Mevlâ
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Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Hak'dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes
Aç gözün merdâne bak Allah bes bâkî heves

2

Kande akl-ı kâsırın kande hayâl-i vasl-ı dost
Mürg-i Ankâ'yı şikâr etmek ola mı bir meges

3

Mâye-i ömrü yeter ednâya harc et her zamân
Matlab-ı a'lâyı bulmak kasdın eyle her nefes

4

Ey hevâ-yı nefse düşmüş gaflet ehli derd-mend
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Tut elin bir kâmilin bulmak dilersen dest-res
5

Bahr-ı irfânda yedi deryâ değil bir katrece
Kande kaldı ey Hüdâyî Nil ü Ceyhûn u Ares
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Müstef'ilün -Müstef'ilün

1

Diller aceb hayrân olur
Esrâr-ı zikru'llâh ile
Yollar beğim âsân olur
Âsâr-ı zikru'llâh ile

2

Nefsin hevâsından kesil
Zikr eyle Hakk'ı muttasıl
Saykallanır mir'ât-ı dil
Tekrâr-ı zikru'llâh ile

3

Ger ister isen kurb-ı Hak
Al ehl-i irfândan sebak
Geldi zuhûra her varak
Eşcâr-ı zikru'llâh ile

4

Ref' olsa zulmânî hicâb
Dilden giderdi ıztırâb
Yap yap gönül kasrını yap
Mi'mâr-ı zikru'llâh ile
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5

Zikri bulup habl-i metîn
Muhkem tutar ehl-i yakîn
Dâ'im eder i'lâ-yı dîn
İzhâr-i zikru'llâh ile

6

İsterse ger kalbin safâ
Zikr eyle Hakk'ı dâ'imâ
Bîmâr olan bulur şifâ
Tîmâr-ı zikru'llâh ile

7

Dilden kederler dûr olur
Mahzûn olan mesrûr olur
Zulmet Hüdâyî nûr olur
Envâr-ı zikru'llâh ile
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Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Zulmet konağın geçe gör
Envâr-ı zikru'llâh ile
Âb-ı hayâtı içe gör
Enhâr-ı zikru'llâh ile

2

Ağyârı sürmek kasdın et
Maksûda ermek kasdın et
Mahbûbu görmek kasdın et
Her bâr-ı zikru'llâh ile
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3

Derdin devâya erişe
Kalbin safâya erişe
Lutf u atâya erişe
İsâr-ı zikru'llâh ile

4

Gâlib olup zikr-i Hudâ
Gitsin nazardan mâsivâ
Ratbü'l-lisân ol dâ’imâ
Güftâr-ı zikru'llâh ile

5

Sâdık ola ger aşk eri
Olur hakîkat mazharı
Nusret bulur dîn askeri
Serdâr-ı zikru'llâh ile

6

Zikr ile mezkûra eriş
Geç Hûriden nûr'a eriş
Bir kenz-i mestûra eriş
İzhâr-i zikru'llâh ile

7

Kim ki ola sıdk ile kul
Mevlâ'sını unutmaz ol
Bulur Hüdâyî Hakk'a yol
İksâr-ı zikru'llâh ile
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162
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Handân olur ma'nâ gülü
Âsâr-ı zikru'llâh ile
Şevke gelir cân bülbülü
Gülzâr-ı zikru'llâh ile

2

Servi-asâ cânân olur
Cân mazhar-ı irfân olur
Kalbin bahâristân olur
Ezhâr-ı zikru'llâh ile

3

Kün zâkire'r-Rabbi'r-Rahîm
Hazâ sırâtün müstakîm
Zâkir bulur bâkî na'îm
İksâr-ı zikru'llâh ile

4

Tûbâ li kavmin zâkirîn
Büşrâ bî-envâri'l-yakîn
Kuvvet bulur ashâb-ı dîn
Ensâr-ı zikru'llâh ile

5

Tevhîd ile ağyârı sür
Vahdet sarâyında otur
Hısn-ı dili hıfz ede gör
Dizdâr-ı zikru'llâh ile

6

Kılma sivâya iltifât
Tâ kim tecellî ede zât

188

Dil-teşnesi bulur hayât
Enhâr-ı zikru'llâh ile
7

Çün mevce geldi bahr-i cûd
Buldu bu âlemler vücûd
Hakk'ı Hüdâyî kıl şühûd
Envâr-ı zikru'llâh ile
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Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Zâkir safâya erişir
Envâr-ı zikru'llâh ile
Tâlib Hudâ'ya erişir
İksâr-ı zikru'llâh il

2

Zikri mükerrer ede gör
Bir Hacc-ı ekber ede gör
Kalbin mu'attar ede gör
Attâr-ı zikru'llâh ile

3

Âşık olan cânânına
Girmiş fenâ meydânına
Ermiş Hakk'ın ihsânına
Âsâr-ı zikru'llâh ile

4

Tasdîk ile îmâna er
Tahkîk ile irfâna er
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Bir bahr-i bî-pâyâna er
Enhâr-ı zikru'llâh ile
5

Açan hüviyyetden kapu
Zevk ile olmuş hande-rû
Zâhir olur izmâr-ı Hû
İzhâr-ı zikru'llâh ile

6

Kesretde vahdet bul beğim
Bâkî sa'âdet bul beğim
Sırr-ı hakîkat bul beğim
Tekrâr-ı zikru'llâh ile

7

Bel bağlayanlar hizmete
Tâlib olanlar vuslata
Ermiş Hüdâyî vahdete
Esrâr-ı zikru'llâh ile
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Müstef'ilün Müstef' ilün

1

İki cihân sultânının
Doğduğu ay geldi yine
İlm ü ma'ârif kânının
Doğduğu ay geldi yine

2

Gelsin şefâ'at isteyen
Bulsun safâ anı seven
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Ol sâhib-i hulk-ı hasen
Doğduğu ay geldi yine
3

Bedr-i dücâ şems-i duhâ
Verd-i gülistân-ı Hudâ
Hakk'ın Habîbi Mustafâ
Doğduğu ay geldi yine

4

Bir âşık-ı sâdık kanı
Râhat bula cân ü teni
Sırr-ı hakîkat mahzeni
Doğduğu ay geldi yine

5

Anı Hüdâyî kim sever
Matlûba bulmuşdur zafer
Fahr-i cihân Hayrü'l-beşer
Doğduğu ay geldi yine
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Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Tînet-i Âdemde konmasa eğer sevdâ-yı aşk
Cenneti bir dâneye satmazdı ol dânâ-yı aşk

2

Kenz-i mahfîden zuhûra geldi eşya lâ-cerem
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Bâd-ı Hubb ile temevvüc etdi çün deryâ-yı aşk
3

Tâlib-i dîdâr olup ayılmaya tâ haşre dek
Kim ki nûş ede ezel bezminde ger sahbâ-yı aşk

4

Aşk u meşk olmaz nihân anı bilir halk-ı cihân
Âşık-ı bî-çâreye mümkin midür ihfâ-yı aşk

5

Bülbülün hâlin bilenler gûş ederler nâlesin
Bir gül-i bî-hâr içindir bunca hûy ü hây-ı aşk

6

Aşk-ı Şîrîn oldu feryâdına Ferhâd'ın sebeb
Ey nice dânâyı Mecnûn eyledi Leylâ-yı aşk

7

Ey Hüdâyî hâlet-i aşkı ne bilsin her meges
Kulle-i Kâf-ı hakîkat mürgüdür Ankâ-yı aşk
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Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Cân ü dilden Hâlık'ı zikr edelim
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi
Lutf -ı bî-pâyânına şükr edelim
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi

2

Ehl-i îmân ehl-i İslâm eyledi
Bunca lutf u bunca in'âm eyledi
Fazl ü ihsânını itmâm eyledi
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi

3

Etdi lutfundan Habîb'in ümmeti
Hem nasîb etdi sarây-ı vahdeti
Umarız envâ'-ı feth ü nusreti
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi

4

Yardım etdi çün inâyet askeri
Rehber oldu enbiyânın serveri
Eyledi nûr-ı hakîkat mazharı
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi

5

Şems-i vahdetden erişdi sırr-ı nûr
Hâsıl oldu kalbe envâ'-ı sürûr
Ey Hüdâyî ola gör abd-i şekûr
Hoş sa'âdet ehli etmiş Hak bizi
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1

167
Sakın dünyâya aldanma
Aç gözün gafletden uyan
Bunda kimse kalır sanma
Aç gözün gafletden uyan

2

Kanı Âdem kanı Havvâ
Kanı Muhammed Mustafâ
Bu fânîden umma vefâ
Aç gözün gafletden uyan

3

Taksîre istiğfâr eyle
İkrârını tekrâr eyle
Bir assılu bâzâr eyle
Aç gözün gafletden uyan

4

Bu devlete mağrûr olma
Fânî zevke mesrûr olma
Tâ'at-ı Hak'dan dûr olma
Aç gözün gafletden uyan

5

Nefsin aradan süre gör
Vahdet iline ere gör
Aklın başına dere gör
Aç gözün gafletden uyan

6

Şol ki oldu Hakk'a vâsıl
Ol oldu insân-ı kâmil
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Geç sevdâlardan ey gâfil
Aç gözün gafletden uyan
7

1

Mâsivâdan yumup gözü
Dergâh-ı Hakk'a tut yüzü
Hüdâyî'den gûş et sözü
Aç gözün gafletden uyan
168
Vâdî-i hayretde kalma
Vâsıl olmağa sa'y eyle
Bugünü yarına salma
Vâsıl olmağa sa'y eyle

2

Seni aldar bu dehr-i dûn
Nef' eylemez mâl ü benûn
Nefs elinde olma zebûn
Vâsıl olmağa sa'y eyle

3

Uyanıklardan ola gör
Hak aşkı ile dola gör
İstediğini bula gör
Vâsıl olmağa sa'y eyle

4

Hüve'l-evvel hüve'l-âhir
Hüve'l-bâtın hüve'z-zâhir
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Hakk'ı her yerde gör hâzır
Vâsıl olmağa sa'y eyle
5

Nice bir âdet ü bid'at
Nice bir fânîye rağbet
Bula gör bir bâkî devlet
Vâsıl olmağa sa'y eyle

6

Varlığın yabana atıp
Kâmiller yolunu tutup
Geceyi gündüze katıp
Vâsıl olmağa sa'y eyle

7

Varan sarây-ı vahdete
Ermiş kemâl-i rif'ate
Ger tâlib isen izzete
Vâsıl olmağa sa'y eyle

8

Sûreti ko ma'nâya er
Bir kenz-i lâ-yefnâya er
Ol matlab-ı a'lâya er
Vâsıl olmağa sa'y eyle

9

Âkil isen dervîş eğer
Durma çalış şâm u seher
Hüdâyî'den gûş et haber
Vâsıl olmağa sa'y eyle
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1

169
Mevlâ kullarına etdi inâyet
El-hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh
Doğru yollarına etdi hidâyet
El-hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh

2

Bir avuç hâk iken insân eyledi
Ehl-i tevhîd ehl-i îmân eyledi
Nice lutf u nice ihsân eyledi
El-hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh

3

Hakk'ın ihsânını fikr eyle âşık
Envâ-i lutfunu zikr eyle âşık
Rûz ü şeb Hâlik'a şükr eyle âşık
El-hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh

4

Umarız rahmet ü cennet ü vuslat
Bahr-i gufrânına yokdur nihâyet
Fazl ü ihsânına bulunmaz gâyet
El-hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh

5

Hüdâyî kim bula nûr-ı Hudâ'yı
Makâm olur ana vahdet sarâyı
Hakk'a eren bulur zevk ü safâyı
El-hamdü li'llâh eş-sükrü li'llâh
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1

170
Geliniz Hâlik'ı zikr eyleyelim
El-hamdü li'llâh e'ş-sükrü li'llâh
Lutf u ihsânına şükreyleyelim
El-hamdü li'llâh eş-sükrü li'llâh

2

O sultândır eden kulların irşâd
Men lem yehdi'llâhu mâlehu min hâd
Gönül kasrın ede lutf ile âbâd
El-hamdü li'llâh eş-sükrü li'llâh

3

Şu dem ki lutf ere dest-i kudretden
Dili îkâz eder nevm-i gafletden
Alır nûr-ı ziyâ şems-i vahdetden
El-hamdü li'llâh eş-sükrü li'llâh

4

Hak gibi maksad-ı aksâ olur mu
Vuslat gibi zevk-i a'lâ olur mu
Böyle bir ni'met-i uzmâ olur mu
El-Hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh

5

Hüdâyî kim bula esrâr-ı tevhîd
Olur ol bülbül-i gülzâr-ı tevhîd
Verir câna safâ envâr-ı tevhîd
El-Hamdü li'llâh eş-şükrü li'llâh
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1

171
Hatâ ile eğer zenb etse insân
Efendim lutf ile ihsân senindir
Kulun işi sehv ü gaflet ü nisyân
Efendim sultânım ihsân senindir

2

Ente'r-Rahîm ente tağfîru'z-zünûb
Ente'l-Kerîm ente testüru'l-‘uyûb
Ente'l-Kâdir ente tuslihu'l-kulûb
Efendim sultânım ihsân senindir

3

Hudâyâ kıl bize fazlınla rahmet
Bulavuz tâ ki cennet içre cennet
Hüdâyî kuluna eyle inâyet
Efendim sultânım ihsân senindir
172
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

İhsânına müstagrakız
Yâ Rab nice şükredelim
Ehl-i atâna mülhakız
Yâ Rab nice şükredelim

2

Yokdan bizi var eyledin
Her derde tîmâr eyledin
İhsânın izhâr eyledin
Yâ Rab nice şükredelim
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3

Senden durur cism ile rûh
Sendendir envâ'-ı fütûh
Etmez kifâyet ömr-i Nûh
Yâ Rab nice şükredelim

4

Kâğıd olup bu nüh felek
Kütb eylese ins ü melek
Lutfun yazılmaz haşredek
Yâ Rab nice şükredelim

5

Add eylese ni'mânı kul
Kâbil değil ihsâya ol
Yâ şükre kande bula yol
Mevlâ nice şükredelim

6

Meğer senden ihsân ola
Her müşkil iş âsân ola
Şükr etmeğe imkân ola
Yâ Rab nice şükredelim

7

Yâ Rab ezeldir ger ebed
Eyle Hüdâyî'ye meded
Yok lutfuna hadd ü aded
Mevlâ nice şükredelim
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173
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Vuslat gibi ni'met m'olur
Yâ Rab nice şükredelim
Hizmet gibi devlet m'olur
Yâ Rab nice şükredelim

2

Cûdunla îcâd eyledin
Matlûba irşâd eyledin
Cân ü dili şâd eyledin
Yâ Rab nice şükredelim

3

Aklâm olup cümle şecer
Deryâ midâd olsa eğer
Yazmayalar cinn ü beşer
Mevlâ nice şükredelim

4

Hâzır da sen nâzır da sen
Kâdir de sen nâsır da sen
Zâkir de sen şâkir de sen
Yâ Rab nice şükredelim

5

Âlem aceb hikmet durur
Kesretdeki vahdet durur
Şükrün de bir ni'met durur
Mevlâ nice şükredelim

6

İnne'l-Habîbe'l-Mustafâ
Kad kale lâ ahsâ senâ
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Şükrün atâ üzre atâ
Yâ Rab nice şükredelim
7

Eyle Hüdâyî'ye nazar
Kalmaya fânîden eser
Varlık senindir ser-te-ser
Mevlâ nice şükredelim
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Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Âfiyetler câm-ı aşkı nûş eden âşıklara
Vuslat-ı ma'şûk erzânîdir ol sâdıklara

2

Terk edip en'iyyeti nefy eyle isneyniyyeti
Vahdet-i zâtiyyedir lâyık olan fâyıklara

3

Hîç berâber ola mı a'mâ ulü'l-ebsâr ile
Kande benzer gaflet ehli kalbi uyanıklara

4

Sâlike fazlınla dâ'im eyle tevfîkin refîk
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Sen inâyet eyle yâ Rab vaslına lâyıklara
5

Enbiyâ vü evliyâ lutfunla olmuş sâbikûn
Sen Hüdâyî kulunu zamm eyle ol sâbıklara

6

Rahmetin sebkıle bulmuşdur kemâli sâbikûn
Bu Hüdayi bendeni ilhâk et ol sâbıklara
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Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Ederdi cânib-i Mevlâ'ya rağbet
Kulun olsaydı zikre iştigâli
Tulû' ederdi envâr-ı muhabbet
Havâtırdan derûnu olsa hâli

2

Gözünden perde zâ'il olsa mutlak
Katı zâhir durur mahfî değil Hak
Ana vâsıl durur eşyâ muhakkak
Velî mahcûb olan bilmez visâli

3

Kimin kim nûr-ı Hak ola delîli
Sırât-ı müstakîm olur sebîli
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Yürü hâl ehli ol ko kâl ü kîli
Cemîle erişen bulur cemâli
4

Sülûk ehli safâya vâsıl olsa
Erip zevke murâdı hâsıl olsa
Ma'ârif cennetine dâhil olsa
Hayât bulup içer ayn-ı zülâli

5

Dolarsa sırrına nûr-ı hakîkat
Gerekdir zâhirinde farz u sünnet
Ede gör cem' ile farka ri'âyet
Hüdâyî bulmak istersen kemâli
176
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Yeter etdin bu fânî zevke rağbet
Efendi âkil ol fikr et me'âli
Dilersen Hazret-i Mevlâ'ya kurbet
İbâdet eylemekden olma hâlî

2

Eğer sâlik yolunda ola sâdık
Olur ol mahzen-i sırr-ı hakâyık
Ola gör sohbet-i dildâre lâyık
Yeter etdin sivâya iştigâli

3

Tulû' etse kaçan sırr-ı hakîkat
Komaz ol tâlib-i sâdıkda zulmet
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Şu kim etdi semâ-yı kalbe himmet
Safâya erdi bedr oldu hilâli
4

Şu cân kim sırr-ı Ev-ednâ'ya erdi
Beğim ol matlab-ı a'lâya erdi
Safâ-yı zirve-i ulyâya erdi
Ri'âyet eyleyen saff-ı ni'âli

5

Bakıp kalma nükûş-ı kâinâta
Çalış ma'nâya er bâkî hayâta
Hüdâyî vâsıl oldu nûr-ı zâta
Geçen âşık celâli vü cemâli
177
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Câhidû fî'llâhi yâ ehle's-salâh
İnne ‘umre'l-mer'i yemdî ke'r-riyâh

2

Cennet ehline gerek ilm ü amel
Lâ-cerem uçmağa lâzımdır cenâh

3

Yâ ibâda'llâhi kûmû va'budû
Ve'zkurûhu fi'l-guduvvi ve'r-revâh

4

Akla bakma er tecellî nûruna
Şem'a hâcet kalmaz oldukda sabâh

5

Ey Hüdâyî'den nasîhat isteyen
Hakk'a kul ol bulmak istersen felâh
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1

178
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
Ko hevâyı olagör ehl-i salâh
Tâ'at-ı Hak'dır çü miftâh-ı necâh

2

Zulmet-i nefsi geçen bulur hayât
Çün gece âhir ola olur sabâh

3

Ger mücâhid fî sebîli'llâh isen
Hâlikı zikr et odur hayr-ı salâh

4

Leyse li'l-insânî illâ mâ-se‘â
Fe'ctehid fî'llâhi in şi'te'l-felâh

5

Ey Hüdâyî Hakk'ı zikr et dâ'imâ
Tâ ki sadra hâsıl ola inşirâh

179
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Vücûd iklîmini fikr eyle dervîş
Bu cân ü cism ve bu eller nedendir
Hakk'ın ihsânına sükr eyle dervîş
Gören göz söyleyen diller nedendir

2

Nedendir mihr ü mâh encüm süreyyâ
Nedendir Arş ü Ferş ü Sidre Tûbâ
Müsemmâ bir nedendir bunca esmâ
Zuhûrât ü temessüller nedendir

3

Bu hüsnü kande buldu şâhid-i gül
Niçün feryâd eder bî-çâre bülbül
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Nedir kesret bir iken mebde-i kül
Efendi bir bu çok kullar nedendir
4

Şu nâdân kim edipdir haşrı inkâr
Anı ilzâm eder evrâk-ı eşcâr
Fenâ bulup hayâta erdi tekrâr
Teğayyürler tebeddüller nedendir

5

Kimi nâkıs bu halkın kimi kâmil
Kimi hayretde kalmış şöyle gâfil
Hüdâyî kimi nûr-ı zâta vâsıl
Terakkîler tenezzüller nedendir
180
Fâ'ilâtun Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Mazhar-ı zât olduğun anlar mısın
Ârif isen aç gözün merdâne bak
Hakk'a mir'ât olduğun anlar mısın
Ârif isen aç gözün merdâne bak

2

Kande buldun ahsen-i takvîmi sen
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Kanden alır feyzi işbu cân ü ten
Zâhir iken Hak bu gafletler neden
Ârif isen aç gözün merdâne bak
3

Nice bir bahs ü cidâl-i kil ü kâl
Olagör bî-çâre ehl-i vecd ü hâl
Nefsini bil bulmak istersen kemâl
Ârif isen aç gözün merdâne bak

4

Dürr-i ma'nâya ger oldunsa sadef
Bulagör bahr-ı hakîkatda şeref
Eyleme sermâye-i ömri telef
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Ârif isen aç gözün merdâne bak
5

Ger Hüdâyî'den sorarlarsa haber
Hakk ile kâ'imdir eşyâ ser-te-ser
Var ise sende basîretden eser
Ârif isen aç gözün merdâne bak
181
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Hakk'a mazhar olduğun fikr et beğim
Ârif isen aç gözün merdâne bak
Lutfa mazhar olduğun fikr et beğim
Ârif isen aç gözün merdâne bak

209

2

Nice bir bu resm ü âdet nice bir
Nice bir izhâr-ı bid'at nice bir
Nice bir bu nevm-i gaflet nice bir
Ârif isen aç gözün merdâne bak

3

Dûna bakmaz himmeti bâlâ olan
Dîni gözler âkil ü dânâ olan
Yarın a'mâdır bugün a'mâ olan
Ârif isen aç gözün merdâne bak

4

Bilmeyenler matlabın a'lâsını
İhtiyâr eyler cihân gavgâsını
Nefsini bilen bilir Mevlâ'sını
Ârif isen aç gözün merdâne bak

5

Kim ki oldu cân ü dilden Hakk'a kul
Mâsivâyı terk edip buldu vüsûl
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Pendini eyle Hüdâyî'nin kabûl
Ârif ol ko gafleti merdâne bak
182
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Kulun eksikliğine bakma lutf et
Hatâ kuldan atâ senden efendi
Celâlin âteşine yakma lutf et
Hatâ kuldan atâ senden efendi

2

Erişse lem'a nûr-ı kibriyâdan
Geçerdi zulmet-i kibr ü riyâdan
Halâs eyle meded hubb-i sivâdan
Hatâ kuldan atâ senden efendi

3

Kulun cürmü ne denlü olsa ger çok
Değildir rahmet ü fazlından artuk
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Atâ vü fazl u cûdun gâyeti yok
Hatâ kuldan atâ senden efendi
4

Beşerden şer cüz olmuşdur ilâhî
Nice eksik ola cürm ü günâhı
Umarız ola afv-ı pâdişâhı
Hatâ bizden atâ senden efendi

5

N'ola olsa ibâda fazl u rahmet
Kerem deryâsına yokdur nihâyet
Hüdâyî bendene eyle inâyet
Hatâ kuldan atâ senden efendi
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1

183
Hakîkat yolunu soyla
Gider gayrı sevdâyı
Gece gündüz sa'y eyle
Tâ bulunca Mevlâ'yı

2

Ef'âl ü sıfâta er
Kasd et nûr-ı zâta er
Bir bâkî hayâta er
Bul matlab-ı a'lâyı

3

Ey Hüdâyî bâl açıp
Matlabdan yana uçup
Kâbe kavseyn'i geçip
Bul sırr-ı Ev-ednâ'yı

1

2

184
Efendim güzel Allah'ım
Meded eyle meded eyle
Rahmeti çok pâdişâhm
Meded eyle meded eyle
Esîr-i nefs-i dûn etme
Mâsivâya zebûn etme
Derd ile bağrım hûn etme
Meded eyle meded eyle

213

3

Senin hod rahmetin çokdur
Bâb-ı ihsânın açıkdır
Fazl ü cûda gâyet yokdur
Meded eyle meded eyle

4

Sensin veren her murâdı
İnâyet eyle yâ Hâdî
Olalım lutfun âzâdı
Meded eyle meded eyle

5

Eyle Hüdâyî'ye nazar
Tâ ola fazlına mazhar
Her murâdın kıl müyesser
Meded eyle meded eyle
185
Mefâ'îlün Mefâ'îlun Fe'ûlün

1

Bihâr-ı lutfuna gâyet bulunmaz
Sana yâ Rab nice bin bin şükürler
İbâda fazl u cûdun add olunmaz
Sana yâ Rab nice çok çok şükürler

2

Bir avuç hâkden insân edersin
Yine hem mazhar-ı irfân edersin
Nice lutf u nice ihsân edersin
Sana yâ Rab nice çok çok şükürler
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3

Kalem olup şecerler cümleten hep
Yedi deryâ ana olsa mürekkeb
Yazılmaz binde bir ihsânın ey Rab
Sana yâ Rab nice çok çok şükürler

4

İnâyet eyledin çün kâinâta
Kimi ef'âle erdi kim sıfâta
Kimini mazhar etdin nûr-ı zâta
Sana yâ Rab nice çok çok şükürler

5

Hüdâyî bendeni îcâd eden sen
Cenâb-ı pâkine irşâd eden sen
Visâlin lezzetiyle şâd eden sen
Sana yâ Rab nice çok çok şükürler
186
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Bulunmaz rahmet ü gufrâna gâyet
Sana yâ Rab nice bin bin şükürler
Bulunmaz lutf u ihsâna nihâyet
Sana yâ Rabbenâ çok çok şükürler

2

İbâdın hâlini tedbîr edersin
Kimin bende kimini mîr edersin
Gönüller hânesin ta'mîr edersin
Sana yâ Rabbenâ çok çok şükürler

3

Buyurdun in te'uddû ni'meta'llâh
Garîk-i ni'metindir bende vü şâh
Hüdâyî'ye inâyet eyle her gâh
Sana yâ Rabbenâ çok çok şükürler
187
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Kemâl-i lutf u ihsânından Allah
Dedi Lâ taknetû min rahmeti'llâh

2

Olagör rahmet ümmîdinde dâ'im
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Bu ma'nâdan eğer oldunsa âgâh
3

Anın fazlıyle devr eyler felekler
Ziyâyı andan alır mihr eğer mâh

4

Ve bi'l-eshâri hum yestağfirûne
Bak istiğfâr eyle her seher-gâh

5

Yürü sa'y ede gör bâkî na'îme
Kişiye çünki kalmaz mâl eğer câh

6

Dü âlemde sa'âdet ol kulundur
K'ola Hak'dan inâyet ana hem-râh

7

Hüdâyî'ye n'ola ihsân edersen
Atâna muntazırdır bende vü şâh
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188
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Feûlün
1

Tecellî-i cemâlin eyle ihsân
Meded eyle meded sultânım Allah
Visâlinle bizi kıl şâd ü handân
Kerem eyle meded Rahmânım Allah

2

Nice bir nefs ola ortada hâ'il
İnâyet et ki maksûd ola hâsıl
Olavuz matlab-ı a'lâya vâsıl
Meded eyle meded sultânım Allah

3

Uyar kullarını gafletden ey Rab
Seni anlamağa sa'y edeler heb
Ki tâ kalmaya senden gayrı matlab
Kerem eyle meded sultânım Allah

4

Bize yollarını sen eyle âsân
Ki mâni' olmaya nefs ile şeytân
Yine senden olur bu derde dermân
Meded eyle meded sultânım Allah

5

Görünür küllü şey' uşşâka hâlik
Erişsin matlab-ı a'lâya sâlik
Ola bâkî na'îme tâ ki mâlik
Kerem eyle meded sultânım Allah

6

Geçirip Kâbe kavseyni Hudâ'ya
Tecellî eylesin sırr-ı Ev-ednâ
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Ki tâ hâsıl ola maksûd-ı aksâ
Meded eyle meded sultânım Allah
7

Hüdâyî'ye müyesser kıl şühûdu
Kemâle irgüre tâ kim sücûdu
Bula fazlınla Hakkânî vücûdu
Kerem eyle meded Rahmân'ım Allah
189
Müfte'ilün Müfte'ilün Fâ'ilün

1

Derdli olan kullarına kıl devâ
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm
Tâ ki seni zikr edeler dâ'imâ
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

2

Aldamasın halkı bu gaflet meded
Gâfile tevfîk ü hidâyet meded
Kullarına lutf ü inâyet meded
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

3

Bir kul efendiden olıcak ırak
Cânına te'sîr eder anın firâk
Derdlilere ayn-ı inâyetle bak
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm
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4

Âşık u sâdık kulu koma garîb
Gülden ırak olmaya tâ andelîb
Eyle ana gülşen-i vaslın nasîb
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

5

Müznib olan gâfile gufrân senin
Derdlilerin derdine dermân senin
Kullarına lutf ile ihsân senin
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

6

Mevce gelib bahr-i kerem yemm-i cûd
Lutfun ile âleme verdin vücûd
Fazlın ile ver yine nûr-ı şühûd
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm

7

Lutf ile göster bize yâ Rab cemâl
Tâ olavuz lâyık-ı bezm-i visâl
Fazlın ile bula Hüdâyî kemâl
Yâ Ahad ü yâ Samed ü yâ Kerîm
190
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Bulmasın yol nefs ile İblîs-i dâl
Sen inâyet et meded yâ Müste'ân
Olavuz tâ lâyık-ı bezm-i visâl
Sen inâyet et meded yâ Müste'ân
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2

Âşık u sâdık yolunda hâk ola
Cân ü dil Hubb-ı sivâdan pâk ola
Aradan varlık hicâbı çâk ola
Sen inâyet et meded yâ Müste'ân

3

Ger Hüdâyî'ye olursa feth-i bâb
Ref' ola zulmânî nûrânî hicâb
Erişe sırra hitâb-ı müstetâb
Sen inâyet et meded yâ Müste'ân
191
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Gönül verme sivâya âkil isen
Gel Allah'a murâdın hâsıl olsun
Hakk'ı iste eğer ehl-i dil isen
Gel Allah'a safâlar hâsıl olsun

2

Halâs olmak dilersen derd ü gamdan
Esîr-i sûret olma geç sanemden
Vücûda er ne istersin ademden
Gel Allah'a murâdın hâsıl olsun

3

Sakın aldanma bu fâni na'îme
Sivâdan geç eriş Rabb-ı Rahîm'e
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Hüdâyî himmet et zevk-i azîme
Gel Allah'a murâdın hâsıl olsun
192
Mef'ûlü Mefâ'îlü Mefâ'îIü Fe'üIün
1

Ey derdlilerin derdine dermân eden Allah
Müznib kuluna rahmet ü gufrân eden Allah
Âşıklarına vuslatın ihsân eden Allah
Kullarına yollarını âsân eden Allah

2

Mevce gelicek bahr-ı kerem lücce-i rahmet
Hazırladı taliblerine gülşen-i cennet
Sâdıklarına umarız ihsân ede vuslat
Kullarına yollarını âsân eden Allah

3

Çokdur keremi lutfu o Rahmân u Rahîm'in

221

İhsânına gâyet mi var ol Hayy u Kadîm'in
Bî-had keremin gördü Hüdâyî o Kerîm'in
Kullarına yollarını âsân eden Allah
193
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Ey pâdişâh-ı bî-zevâl
Senden atâ senden kerem
Ey bî-şebîh ü bî-misâl
Senden kerem senden kerem

2

Derdlilere dermân eden
Kullarına ihsân eden
Ey nutfeyi insân eden
Senden atâ senden kerem

3

Sen ey Ganî perverdigâr
Etdin keremler bî-şumâr
İhsânına gâyet mi var
Senden atâ senden kerem

4

Kula inâyet hep senin
Yola hidâyet hep senin
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Lutf ile rahmet hep senin
Senden atâ senden kerem
5

Abdin işi cürm ü kusûr
Afvın umarız yâ Gafûr
Tâ kim ere kalbe sürûr
Senden atâ senden kerem

6

Ey Evvel ü Âhir olan
Ey Bâtın ü Zâhir olan
Ey hâzır ü nâzır olan
Senden atâ senden kerem

7

Ey Kâdir ü Hayy u Vedûd
Umar Hüdâyî fazl ü cûd
Tâ kim bula bâkî vücûd
Senden atâ senden kerem
194
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Halâs et kalbimiz hubb-ı sivâdan
Kerem senden inâyet senden Allah
Geçe tâ nefsimiz olmaz hevâdan
Kerem senden inâyet senden Allah

2

Temevvüc eyleyip bahr-i inâyet
Zuhûra geldi pes âsâr-ı kudret
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Efendi fazlına yokdur nihâyet
Kerem senden inâyet senden Allah
3

Kulak tutan Hüdâyî Hak kelâma
Geçip noksândan erişmiş tamâma
İnâyet Hak'dan olur hâs u âma
Kerem senden inâyet senden Allah
195
Fâ'ilâtün Feilâtün Feilâtün Fe'ilün

1

Bizi insân edüben eyledi ehl-i islâm
Hâlik'ın ni'metine hamd ü senâ eyleyelim
Kâlıba sıhhat ü hem kalbe safâ verdi tamâm
Hâlik'ın lutfuna gel hamd ü senâ eyleyelim

2

Olup eşcâr kalem olsa mürekkeb ummân
Lutfunun binde birin yazmağa yokdur imkân
Aczden gayrı neye kâdir olurmuş insân
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Hâlik'ın ni'metine hamd ü senâ eyleyelim
3

1

Lutf u ihsânına gâyet mi var ey Hayy ü Kadîm
Yine rahmetle nazar et bize ey Rabb-ı Kerîm
Bu Hüdâyî kuluna eyledin ihsân-ı azîm
Hâlik'ın lutfuna gel hamd ü senâ eyleyelim
196
Lutf ile ihsânın ebvâbını aç
Meded eyle meded sultânım Allah
Hân-ı vasla doyur olmayalım aç
Meded eyle meded sultânım Allah

2

Kulların nice bir ola perişân
Hasretle nice bir olalar nâlân
Kereminden visâlin eyle ihsân
Meded eyle meded sultânım Allah

3

Hüdâyî kuluna eyle inâyet
Senindir çünki tevfîk ü hidâyet
Sürûra irgüre tâ ıyd-ı vuslat
Kerem eyle meded Rahmân'ım Allah

225

197
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Fazlınla insân eyledin
Bin bin şükürler ey Kerîm
Envâ'-i ihsân eyledin
Çok çok şükürler ey Kerîm

2

Verdin bize yâ Rab vücûd
Hem lem'a-i nûr-ı şühûd
Etdi zuhûr âsâr-ı cûd
Bin bin şükürler ey Kerîm

3

Cem' olsa ger Rûm u Arab
Add olmağa in'âm-ı Rab
İhsâya kâbil mi aceb
Çok çok şükürler ey Kerîm

4

Dün gün Hakk'ı zikr ede gör
İhsânını fikr edegör
Durma hemân şükr ede gör
Bin bin şükürler ey Kerîm

5

Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Etdin Hüdâyî'ye atâ
Cân ü dile verdin safâ
Çok çok şükürler ey Kerîm
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198
Müstef'ilün Müstef'ilün
1

Kullarına fazlın azîm
Yâ Müste'ân u yâ Kerîm
Sensin çü Rahmân u Rahîm
Yâ Müste'ân u yâ Kerîm

2

Senden hidâyet isteriz
Lutf u inâyet isteriz
Bâkî sa'âdet isteriz
Yâ Müste'ân u yâ Kerîm

3

Bahr-i şerî'atdan meded
Dürr-i tarîkatdan meded
Kenz-i hakîkatdan meded
Yâ Müste'ân u yâ Kerîm

4

Sensin eden ıslâh-ı dîn
Senden gelir nûr-ı yakîn
Bulur safâ kalb-i hazîn
Yâ Müste'ân ü yâ Kerîm

5

Erip inâyet askeri(*)
Olsun şedâ'idden berî
Eyle hakîkat mazharı
Yâ Müste'ân u yâ Kerîm

6

Fazlınla sen yâ ze'n-ni'am
Eyle Hüdâyî'ye kerem
Matlûba irgür dem-be-dem
Yâ Müste'ân ü yâ Kerîm
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199
Mef'ûlü Mefâ'îlün
1

Yâ Mâlik-i yevmi'd-dîn
İhsân ü kerem senden
Yâ Râhime'l-evvâbîn
İhsân ü kerem senden

2

Kullarına rahmet et
Fazlınla inâyet et
Tevfîk ü hidâyet et
İhsân ü kerem senden

3

İnsânı edip îcâd
Etdin yoluna irşâd
Oldu kereme mu'tâd
İhsân ü kerem senden

4

Lutf eyleyip ey Mevlâ
Kıl vuslatını i'tâ
Et kalbimizi ihyâ
İhsân ü kerem senden

5

Bî-çâre Hüdâyî ger
Vaslına ola mazhar
Bu izzet ana yeter
İhsân ü kerem senden
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200
Mef'ûlü Mefâ'îlün
1

Ey Hazret-i Rahmân'ım
Tevfîk ü hidâyet et
Âlemlere sultânım
Tevfîk ü hidâyet et

2

Sen Kâdir-i mutlaksın
Hem erham ü eşfaksm
İhsân edici Hak'sın
Tevfîk ü hidâyet et

3

Sıdk ile giren yola
Matlûbunu tîz bula
Devlet yeter ol kula
Tevfîk ü hidâyet et

4

Yâ Bâtın ü yâ Zâhir
Yâ hâzır u yâ nâsır
Ente'l-Melikü'l-Kâdir
Tevfîk ü hidâyet et

5

Bî-çâre Hüdâyî ger
İhsâna ola mazhar
Hoş zevk ü safâ eyler
Tevfîk ü hidâyet et
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201
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Vücûd iklîmini îcâd eden dost
Dil ü cân mülkünü âbâd eden dost

2

Yed-i kudretle yapıp bu vücûdu
Visâli zevki ile şâd eden dost

3

Sahatdan hıfz edüp sâdık kulunu
Rızâsı yoluna irşâd eden dost

4

Açıp lutf u inâyet kapısını
Bizi ihsânına mu'tâd eden dost

5

Hüdâyî kuluna edip hidâyet
Sivâdan lutf ile âzâd eden dost
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Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Bizi fazliyle insân eylemişdir
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kerîm'in
Yine hem ehl-i îmân eylemişdir
Gör e ihsânın ol Hayy ü Kadîm'in

2

Kalem olsa nebâtât ile eşcâr
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Mürekkeb olsa deryâlarla enhâr
Yazılmaz ni'met-i sultân-ı Gaffâr
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kerîm'in
3

Ânın hükmündedir dünyâ vü ukbâ
Yed-i kudretdedir ednâ vü a'lâ
Uyan gafletden ol bir merd-i dânâ
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kerîm'in

4

Bizi fazliyle irgürdü hayâta
Delâlet etdi ef'âl ü sıfâta
Hidâyet eyledi envâr-ı zâta
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kadîm'in
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5

Olıcak bir kişide ilm ü irfân
Komaz ol sâhibin kim ede isyân
Yürü var Halik'a şükr eyle her ân
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kerîm'in

6

Getirdi bizi fazliyle vücûda
Dahi hem mazhar etdi lutf u cûda
Umarız irevüz nûr-ı şühûda
Gör e lutfunu ol Rabb ü Kerîm'in

7

Buyurur in teuddû ni'meta'llâh
Ola gör imdi bu ma'nâdan âgâh
Hüdâyî ni'mete şükr eyle her gâh
Gör e ihsânın ol Hayy ü Kadîm'in
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1

203
Rahmeti bî-had Rahmân'ım
Kerem senden ihsân senden
Esirgeyici sultân'ım
Kerem senden ihsân senden

2

Kulların işi noksândır
Senden ricâmız gufrândır
Adetin dâ'im ihsândır
Kerem senden ihsân senden

3

Cûş edip deryâ-yı rahmet
Kullara etdin inâyet
Lutfuna yokdur nihâyet
Kerem senden ihsân senden

4

Zümre-i evliyâ içün
Cümle-i asfiyâ içün
Hâtem-i Enbiyâ içün
Kerem senden ihsân senden

5

Hüdâyî'ye eyle nazar
Tâ fazlına ola mazhar
Budur ricâ şâm ü seher
Kerem senden ihsân senden
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204
Müstef'ilün Müstef 'ilün
1

Ey kâ'inâtı var eden
İhsân senin gufrân senin
Âlemleri izhâr eden
İhsân senin gufrân senin

2

Toprağı insân eyledin
Enva'-ı ihsân eyledin
Yolları âsân eyledin
İhsân senin gufrân senin

3

Şâhâ eğer bay ü gedâ
İhsânın umar dâ'imâ
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Rahmet senin gufrân senin

4

Erse hidâyet askeri
Kullar olur gamdan berî
Eyle inâyet mazharı
İhsân senin gufrân senin

5

Erip Hüdâyî'ye kerem
Fazlınla olsun mugtenem
Gitsin aradan derd ü gam
Rahmet senin gufrân senin
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1

205
Nefs ü şeytâna uyarsın
Nic'olur hâlin ey gâfil
Bir gün olur kim doyarsın
Nic'olur hâlin ey gâfil

2

Fikrinden dünyâ gitmez mi
Hak kelâmın işitmez mi
Ölenler ibret yetmez mi
Nic'olur hâlin ey gâfil

3

Gidenleri görmez misin
Yer altına girmez misin
Hak katına varmaz mısın
Nic'olur hâlin ey gâfil

4

Tâ'at kapısın kaparsın
Doğru yolundan saparsın
Nice bir mâla taparsın
Nic'olur hâlin ey gâfil

5

Mâsivâdan firâr eyle
Bâb-ı Hak'da karâr eyle
Tâ'atı ihtiyâr eyle
Nic'olur hâlin ey gâfil

6

Aç gözün gafletden uyan
Nâdim olur nefse uyan

235

Bâtılı kor Hakk'ı duyan
Nic'olur hâlin ey gâfil
7

Mâsivâdan yumup gözü
Kâdir Allah'a tut yüzü
Hüdâyî'den gûş et sözü
Nic'olur hâlin ey gâfil
206
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Açı ver uşşâka doğru yolların
Sen inâyet eyle Allah'ım meded
Kâ'be-i matlûba ersin kulların
Sen inâyet eyle Allah'ım meded

2

Lutfun umar bir alay âvâreler
Pes kapından gayrı kande varalar
Ehl-i derde senden olur çâreler
Sen inâyet eyle Allah'ını meded

3

Fazlın ile çünki insân eyledin
Ehl-i İslâm ehl-i îmân eyledin
Nice lutf u nice ihsân eyledin
Sen inâyet eyle Allah'ım meded

4

Lutfuna yâ Rabbî gâyet yok durur
Bahr-ı ihsân a nihâyet yok durur
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Addolunmaz rahmetin key çok durur
Sen inâyet eyle Allah'ım meded
5

Sensin ey Mevlâ çü Rabbü'l-âlemîn
Taht-ı teshîrindedir dünyâ vü dîn
Vaslın ihsân et Hüdâyî'ye hemîn
Sen inâyet eyle sultânım meded
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Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

İbâda olmayınca Hak'dan ihsân
Neye kâdir olur bî-çâre insân
Kalır hayretde şöyle mest ü hayrân
Yine Hak'dan olur her derde dermân

2

Eğerçi kulların çokdur kusûru
Velî Hakk'ın dahi çok afvı nûru
Odur tedbîr eden cümle umûru
Neye kâdir olur bî-çâre insân

3

Hatâ ile sudûr eylerse evzâr
Umarız afv ede ol Rabb-i Gaffâr
Tazarru'da ola gör imdi her bâr
Yine Hak'dan olur her derde dermân

4

Sivâyı ko hevâlardan gözün yum
Ve illâ nefs-i şûmun hâli ma'lûm

237

İnâyet eyleye ol Hayy u Kayyûm
Neye kâdir olur bî-çâre insân
5

Hüdâyî kulun irgürdü hayâta
Delâlet etdi ef'âl ü sıfâta
Hidâyet eden oldur nûr-ı zâta
Yine Hak'dan olur her derde dermân
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Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Buyruk senin fermân senin
Derd ehline dermân senin
Müzniblere gufrân senin
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Lutf u kerem ihsân senin

2

Sensin bizi îcâd eden
Doğru yola irşâd eden
İhsânına mu'tâd eden
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Lutf u kerem ihsân senin

3

Kullarına eyle nazar
Gitsin gönüllerden keder
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Kalmaya varlıkdan eser
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Lutf u kerem ihsân senin
4

Ref' et cemâlinden nikâb
Zâ'il ola tâ ki hicâb
İhsânın olsun bî-hisâb
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Lutf u kerem ihsân senin

5

Ey Vâhid ü Ferd ü Ahad
Ey Kâdir ü Hayy ü Samed
Eyle Hüdâyî'ye meded
Yâ Rabbenâ yâ Rabbenâ
Lutf u kerem ihsân senin
209
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Fazlıyla insân eyledi
El-hamdüli'llâhi'1-Kerîm
Envâ'-ı ihsân eyledi
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm

2

Ol Kâdir ü Hayy u Vedûd
Âlemlere verdi vücûd
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Etdi zuhûr âsâr-ı cûd
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm
3

Cem' olsa ger Rûm ü Arab
Add olmağa in'âm-ı Rab
İhsâya kâbil mi aceb
Eş-şükrü li'llâhi'l- Kerîm

4

Durma hemân zikr ede gör
İhsânını fikr ede gör
İn'âmına şükr ede gör
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm

5

Ol Hâlik-ı kevn ü mekân
Kulların eyler imtihân
Şükr et Hüdâyî her zamân
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm
210
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Halk etdi Mevlâ kulların
El-hamdü li'llâhi'l-Kerîm
Gösterdi doğru yolların
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm

2

Mevce gelip bahr-i kerem
Açıldı ebvâb-ı ni'am
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Şükr eyle imdi dem-be-dem
El-hamdü li'llâhi'l-Kerîm
3

Hükmündedir dünyâ vü dîn
Hem evvelîn ü âhirîn
Oldur yine âhir mu'in
El-hamdü li'llâhi'l-Kerîm

4

Kullarını îcâd eder
Doğru yola irşâd eder
Gamgîn gönüller şâd eder
El-hamdü li'llâhi'l-Kerîm

5

Lutfundan ol Kâdir Hudâ
Kullarına etdi atâ
Şükr et Hüdâyî dâ'imâ
Eş-şükrü li'llâhi'r-Rahîm
211
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Bize vuslat kapısın aç
Meded Mevlâ meded Mevlâ
Efendi âb-ı rahmet saç
Meded Mevlâ meded Mevlâ

2

Yeter firkatde bîmâr et
Meded bu derde tîmâr et
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Kemâl-i fazlın izhâr et
Meded Mevlâ meded Mevlâ
3

Senindir lutf ile ihsân
Neye kâdir olur insân
Yine senden olur dermân
Meded Mevlâ meded Mevlâ

4

Cemâlinden nikâbı al
Bizi vuslat iline sal
Sana ma'lûm durur her hâl
Meded Mevlâ meded Mevlâ

5

Hüdâyî'ye hidâyet et
Karîn-i bezm-i vahdet et
Kerem lutf u inâyet et
Meded Mevlâ meded Mevlâ
212
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Bize zevk-i visâlin eyle ihsân
Meded ey Kâdir Allah'ım meded hay
Olavuz tâ anınla şâd u hândan
Meded ey Kâdir Allah'ım meded hay

2

Yeter yakdı ibâdı nâr-ı hasret
Safâ versin kulûba nûr-ı vuslat
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Efendi lutfuna yokdur nihâyet
Meded ey Kâdir Allah'ım meded hay
3

İbâdın dâ'imâ işi hatâdır
Sana lâyık olan lutf u atâdır
Visâlin derd-i uşşâka devâdır
Meded ey Kâdir Allah'ım meded hay

4

Bir avuç hâki insân eyleyen sen
Ana yolları âsân eyleyen sen
Dahi envâ-ı ihsân eyleyen sen
Meded ey Kâdir Allah'ım meded hay

5

Hüdâyî bendeni kıl gamdan âzâd
Visâlinle ola tâ hurrem ü şâd
Olupdur çünki fazl u lutfa mu'tâd
Meded sultânım Allah'ım meded hay
213
Müstef''ilün Müstef'ilün

1

Hakk'a şükür gitdi safer
Geldi rebî'-i mu'teber

2

Dünyâya teşrîf eyledi
Bu ayda ol hayr-ı beşer

2

Ol ayda etmişdir zuhûr
Mahbûb-ı Hak Hayrü'l-beşer
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3

İki cihân sultânını
Sıdk ile sevdinse eğer

4

Ânı ri'âyet edegör
Eyle hevâlardan hazer

5

Hem nevm-i gafletden uyan
Tâ'atda ol şâm ü seher

6

Kullarına Kâdir Hudâ
Lutfu ile ede nazar

7

Dünyâ anın ukbâ anın
Yok gayrıdan nef' ü zarar

8

El-mü'minûne fî'n-na'îm
Ve'l müşrikûne fî's-sakar

9

Gûş et Hüdâyî'nin sözin
Budur hakîkatde haber
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Fâ'ilâtün Mefâ'îlün Fa'lün

1

Ey dil ü cân içinde cânânım
Kerem et yap bu kalb-i vîrânım
Ele al hâtır-ı perîşânım
Kudret-i tâmme ıssı sultânım
Rahmet-i âmme ıssı sultânım
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2

Kullarındır efendi pîr ü civân
Sana muhtâç durur zemîn ü zamân
Nazar-ı lutfun isteriz her ân
Kudret-i tâmme ıssı sultânım
Rahmet-i âmme ıssı Sultân'ım

3

Ger Hüdâyî garîbe olsa nazar
Kalmaya hem sivâdan anda eser
Ere matlûba gide cümle keder
Kudret-i tâmme ıssı sultânım
Rahmet-i âmme ıssı sultânım
215
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Kulların lutfunla insân olduğu
Hep senin fazlınla ihsânınladır
Ehl-i İslâm ehl-i îmân olduğu
Hep senin fazlınla ihsânınladır

2

Âlem-i dünyâda sıhhat bulduğu
Âlem-i ukbâda cennet bulduğu
Nûr-ı vahdet zevk-i vuslat bulduğu
Hep senin fazlınla ihsânınladır

3

Olmasa senden eğer fazl-ı azîm
Kande bulurduk hayâtı ey Kerîm
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Ver Hüdâyî bendene bakî na'îm
Hep senin fazlınla ihsânınladır
216
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Nutfe-i nâçîzi insân eyleyen Kâdir Hudâ
Yine lutfundan ede kullarına vaslın atâ

2

Lutf u İhsânı Hak'ın ihsâya kâbil mi aceb
Add içün cem' olsa ger ins ü melek şâh ü gedâ

3

Bu Fenâ bağında bir bâkî sa'âdet isteyen
Enbiyâ vü evliyâ isrine kılsın iktidâ

4

Hubb-ı dünyâ ile keyd-i nefse kim olsa esîr
Hakk'a yüz tutsun yine andan olur derde devâ

5

Ma-sivâyı terk edip Mevlâ'ya ikbâl eylesin
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Ey Hüdâyî bulmak isterse kişi bâkî safâ
217
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
1

Âkil isen hayra sa'y et dâ'imâ
Leyse li'l-insâni illâ mâ se'â

2

Hak yolunda çalışırsa bir kişi
Ânı zâyi' eylemez Kâdir Hudâ

3

Ekber-i a'mâl zikru'llâhdır
Âkil isen ana sa'y et dâ'imâ

4

Zâkiri zikr eyler ol Rabb-ı Kerîm
Zâkir olsun isteyen Hak'dan atâ

5

Sıdk ile gûş et Hüdâyî'nin sözün
Bulmak istersen eğer râh-ı hüdâ
218
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Bahâr oldu yine açıldı güller
Murâda bülbül erdiği zamândır
Safâ buldu ferahnâk oldu diller
Sanasın dağlar u bâğlar cinândır

2

Saçıldı âb-ı rahmet kâ'inâta
Hayât erişdi eşcâr ü nebâta
Yetişdi her biri tâze hayâta
Basîret ehline günden ayândır
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3

Ademden geldi her biri vücûda(*)
Müsebbih hem kıyâm eyler sücûda
Nihâyet yok atâ vü fazl-ı cûda
Hudâ'nın zât-ı pâkinden nişândır

4

Hüdâyî lutf-ı Hakk'ı fikr edegör
Kemâl-i fazlına hem şükr edegör
Hudâ'yı cân ü dilden zikr edegör
Ki zikr-i Hak hayât-ı câvidândır
219
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Ola maksûdumuz fazlınla hâsıl
İnâyet eyle sultânım meded hay
Olalım nûr-ı pâk-i zâte vâsıl
İnâyet eyle sultânım meded hay

2

Hudâ-yı Müste'ân açarsa yollar
Ere matlûbuna bî-çâre kullar
Safâya ermeğe mahzûn gönüller
İnâyet eyle sultânım meded hay

3

Vücûdu kande buldu cinn ü insân
Safâyı kanden aldı ehl-i irfân
Yine senden olur kullara ihsân
İnâyet eyle sultânım meded hay

4

Bizi fazlınla çünki etdin îcâd
Yine eyle na'îm-i vasla irşâd
Olalım mâsivâ hubbundan âzâd
İnâyet eyle sultânım meded hay
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5

Hüdâyî'ye hidâyet senden olur
Dahi matlûba vuslat senden olur
Efendi fazl ü rahmet senden olur
İnâyet eyle Allah'ım meded hay
220

1

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün
Aç gözün bu nevm-i gaflet nice bir
Hâlik'ın ihsânına şükr edegör
Nefs ü şeytâna itâ'at nice bir
Râzık'ın in'âmına şükr edegör

2

Sana kim vermişdir insân olmağı
Ehl-i İslâm ehl-i îmân olmağı
İster isen yollar âsân olmağı
Hâlik'ın in'âmına şükr edegör

3

Şükr edersen Hâlik'a ger rûz ü şeb
İzdiyâd-ı ni'mete olur sebeb
Gaflet ile nic'olur hâlin aceb
Râzık'ın in'âmına şükr edegör

4

Tâlib isen ger safâ-yı vahdete
Râgıb isen zevk-i bezm-i vuslata
Ârif ol aldanma nevm-i gaflete
Hâlik'ın in'âmına şükr edegör

5

Zevk-i tâmma ermek istersen eğer
Mâsivâ hubbundan edegör hazer
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Sıdk ile gûş et Hüdâyî'den haber
Râzık'ın in'âmına şükr edegör
221
Mef'ûlü Mefâîlîin
1

İrgür bizi matlûba
Lutf eyle Kerîm Allah
Hasret koma mahbûba
Rahm eyle Rahîm Allah

2

Sen Kadir-i mutlaksın
İhsân edici Hak'sm
Kullarına eşfaksın
Lutf eyle Kerîm Allah

3

Eksiklerine bakma
Hasret oduna yakma
Aybın başına kakma
Rahm eyle Rahîm Allah

4

İhsânına gâyet yok
Fazlına nihâyet yok
Ol kesrete kıllet yok
Rahm eyle Rahîm Allah

5

Bî-çâre Hüdâyî gel
Çek cümle sivâdan el
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Olsun işimiz eshel
Rahm eyle Rahim Allah

1

222
Eğer doğru yoldan taşra (gitdimse)
Efendim sultânım estagfiru'llâh
Rızâna muhalif her ne (etdimse)
Efendim sultânım estagfiru'llâh

2

Kulun işi sehv ü gaflet ü nisyân
Efendiden afv ü rahmet ü gufrân
Yine senden olur her derde dermân
Efendim sultânım estagfiru'llâh

3

Yüz urduk sana ey Settârü'l-uyûb
Senin elindedir ıslâh-ı kulûb
Ente'l-Kerîm ente Gaffârü'z-zünûb
Efendim sultânım estagfiru'llâh
223
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Yeter oldun bu fânî evde sâkin
Yürü dost illerin seyrân edegör
Civâr-ı Hak'dadır hayr-ı mesâkin
Yürü dost illerin seyrân edegör
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2

Efendiden kula ger olsa ihsân
Olur fazlı ile her müşkil âsân
Umarız lutf u ihsânını her ân
Yürü Hak illerin seyrân edegör

3

Efendi cânibinden olsa da'vet
Gerekdir kullara hüsn-i icâbet
Hüdâyî kuluna ede inâyet
Yürü Hak illerin seyrân edegör
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DİĞER İLAHİLER
224
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
1

Na'îm-i dehr-i dûna olma mağrûr
Yürü dîn emrini tekmîl edegör
Yeter oldun bu fânî zevke mesrûr
Yürü merzât-ı Hak tahsîl edegör

2

Bilirsin kimse kalmaz bunda bâkî
Visâlinin mukarrerdir firâkı
Hudâ'ya et edersen iştiyâkı
Yürü dîn emrini tekmîl edegör

3

Hevâlarda olup ey gâfil insân
Seni azdırmasın nefs ile şeytân
Kerîm Allah ede yolları âsân
Yürü merzât-ı Hak tahsîl edegör

4

Basîret nûru ger var ise sende
Bu cân bâkî kalır sanma bedende
Bu günü yarına salma inende
Yürü dîn emrini tekmîl edegör

5

Hüdâyî'nin sözün gûş eyle ey yâr
Bu fânî mülke mağrûr olma zinhâr
Tarîk-i Hakk'a sa'y et imdi her bâr
Yürü merzât-ı Hak tahsîl edegör
225
Müstef'ilün Müstef'ilün

1

Erişdi hicrânın demi
Ey mâh-ı gufrân elveda'
Ağlatmasın mı âdemi
Ey mâh-ı gufrân elveda'

2

Elden çıkardık mâhımız
Eflâke çıksın âhımız
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Rahm eylesin Allâh'ımız
Ey mâh-ı gufrân elveda'
3

Her şeb terâvih tâ'atı
Dîne verirdi zîneti
Müşkil değil mi firkatı
Ey mâh-ı gufrân elveda'

4

Ol ey Hüdâyî subh ü şâm
Zikr-i Hudâ'da ber-devâm
Gitdi meded şehr-i sıyâm
Ey mâh-ı gufrân elveda'
226
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Ârif ol ma'nî yüzüne bakagör
Hakk'ı Hakk ile şuhûd et ey gönül
Kim ne vermiş enfüs ü âfâka gör
Hakk'ı Hakk ile şuhûd et ey gönül

2

Zâhirin gütsün şerîat hâlini
Nefse icrâ et tarîkat hâlini
Bilmek istersen hakîkat hâlini
Hakk'ı Hakk ile şuhûd et ey gönül

3

Kalma sûretde sıfâta himmet et
Ermeğe bakî hayâta himmet et
Ey Hüdâyî nûr-ı zâta himmet et
Hakk'ı Hakk ile şuhûd et ey gönül
227
Fe'ilâtün Mefâ'ilün Fe'ilün

1

Nice bir hâr derdini çekelim
Bâri gülzâr derdini çekelim

2

Doludur mihnet ile dâr-ı Fenâ
Bâri dildâr derdini çekelim
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3

Yeter olduk firâk ile bîmâr
Bâri tîmâr derdini çekelim

4

Bâkiden gayrı külli şey' hâlik
Yoğu ko var derdini çekelim

5

Geç bu kevn ü mekândan ey sâlik
Lâ-mekân yâr derdini çekelim
228
Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

1

Hak bizi fazlıyla îcâd eyledi
Lutf u ihsân etdi ol Rabb-i Kerîm
Hem yine yoluna irşâd eyledi
Lutf u ihsân etdi ol Rabb-i Kerîm

2

Âkil isen nevm-i gafletden uyan
Nâdim olur nefs ü şeytâna uyan
Gayra bakmaz sırr-ı tevhîdi duyan
Lutf u ihsân etdi ol Rabb-i Kerîm

3

Sıdk ile olan Hüdâyî Hakk'a kul
Vâsıl olur Hazret-i Mevlâ'ya ol
Hakk ile olur yine Hakk'a vusûl
Lutf u ihsân etdi ol Rabb-i Kerîm
229
Mefâ'îlün Mefâ'îlün

1

Kemâl-i lutfun ey Rahmân
Bilir mi kadrini insân
Yine senden olur ihsân
Sana çok şükr-i bî-pâyân

2

İnâyet eyle sen yâ Rab
Olalım vâsıl-ı matlab
Senindir lutf u ihsân heb
Şükürler sana ey sultân

255

3

Hüdâyî ni'met-i Mevlâ
Değildir kâbil-i ihsâ
O dur eden bizi ihyâ
Ana çok şükr-i bî-pâyân
230
Müstef'ilün Fâ'ilün Müstef'ilün Fâ'ilün

1

Hakk'ı koyup bâtıla meyl ü mahabbet neden
Tâbi'-i şeytân olup fitne vü şirret neden

2

Râh-ı salâha gidip sulh u sülûk ehli ol
Nefse uyup herkese hiddet ü şiddet neden

3

Bir kapının kulları bir erin oğulları
Bir birine şer sanıp bugz u adâvet neden

4

Fânî cihânın kişi mâlını cem' eylese
Bir gün olur kor gider buhl ile hisset neden

5

Devlet-i dünyâ-yı dûn bir kuru sevdâ iken
Fânîye mağrûr olup zînet ü şöhret neden

6

Mülk-i Süleyman ile taht-ı sikender kanı
Bildin ise bunları fânîye rağbet neden

7

Aç gözünü imdi gel nûr-ı basîretle bak
Meslek-i hayrı koyup şerre azîmet neden

8

Sünnet-i Fahr-i Rüsül oldu çü hayr-ı sübül
Mesleki tahvîl edip âdet ü bid'at neden

9

Aklını der başına dinle Hüdâyî'yi gel
Hak sözü gûş ede gör böyle sefâhat neden
231
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün
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1

Yeter etdin fenâ bağında feryâd1
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna
Kafesden eyle cân mürgünü âzâd
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

2

Mecâzî gülsitânda olma nâlân
Ayak bağı olur bu bâğ-ı ekvân
Hakîkat gülşenini eyle seyrân
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

3

Dilersen ger bekâ-ender-bekâyı
Vücûdun küllî kül et bul Fenâyı
Ko uçmağı geçe gör mâsivâyı
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

4

Görüp Pervâneyi andan sebak al
Göyündür nâr-ı aşka per ile bâl
Mecâzı ko hakîkat bahrına dal
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

5

Mezâhirden geçip terk et meâli
Yürü ma'nâya er ko kîl ü kâli
Gülün geç kurbetinden bul visâli
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

6

Fenâ bâğında eğlenme uça gör
Gülün rengine aldanma geçe gör
Varıp vahdet şarâbından içe gör
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

7

Gönül verme nukûş-i kâinâta
Geçip fânîden er bâkî hayâta
Safâ bul gark olup envâr-i zât'a
Yürü bülbül kadîmi âşiyâna

1

232
Fazlına nihâyet mi var
Kerîm Allah Rahîm Allah

1

Bu şiir, ……..şiirin varyantıdır.
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İhsânına gâyet mi var
Kerîm Allah Rahîm Allah
2

Âlemi var eden sensin
Düşmanı yâr eden sensin
Fazlın izhâr eden sensin
Kerîm Allah Rahîm Allah

3

Kullara ihsân senindir
Afv ile gufrân senindir
Derdlere dermân senindir
Kerîm Allah Rahîm Allah

4

Halka hayâtı sen verdin
Cevher-i zâtı sen verdin
Bunca sıfâtı sen verdin
Kerîm Allah Rahîm Allah

5

Senden inâyet isteriz
Lutf u hidâyet isteriz
Bâkî sa'âdet isteriz
Kerîm Allah Rahîm Allah

6

Hâki insân eden sensin
Ehl-i îmân eden sensin
Lutf u ihsân eden sensin
Kerîm Allah Rahîm Allah

7

Hüdâyî kulun ey Mevlâ
Fazl u lutfun eyler recâ
Sen inâyet et dâ’imâ
Kerîm Allah Rahîm Allah
233
Mefâ'îlün Mefâ'îlün Fe'ûlün

1

Ne Sübhân'sın şerîkin yok ilâhî
Ne sultânsın vezîrin yok ilâhî

2

Sıfâtın tâmdır ey zât-ı bî-çûn
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Ta'âlâ şânüke ammâ yekûlûn
3

Bu mahlûkâtı yokdan var kıldın
Kemâl-i kudretin izhâr kıldın

4

Şükür kim Küntü kenz esrârın açdın
O kenzin zübdesin insâna saçdın

5

Hem etdin ana tahmîl-i emânet
Ola tâ bâde-nûş-ı bezm-i vahdet

6

Hiyânetden yine sen sakla yâ Rab
Cehâletden yine sen sakla yâ Rab

7

Anın hakkı ki etdin ana i'tâ
Makâm-ı Kâbe kavseyni Ev-ednâ

1

234
Fakrımı irgür tamâma yâ Ganî
Tâ ki bu yoklukla bulayım seni

2

Sohbet-i cânâna ermek isteyen
Yoluna harc eylesin cân ü teni

3

Bir gül-i bî-hâr-ı bâkî kıl taleb
Terk et ey bülbül bu fânî gülşeni

4

Zât-ı bî-çûne ermeyince kişi
Hâsıl olmaz murâdı bitmez işi

5

Gönül hîç bir nefes eğlenmez oldu
Yürek dün gün yanar dinlenmez oldu

6

Meded cânım firâk oduna yandı
Hatâ bizden atâ senden efendi

7

Ekûlu târeten yâ Rabbi zidnî
Ve uhrâ leyte ummî lem telidnî
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KIT'ALAR-RUBÂİLER

1

Bu gece kim leyle-i mi'râc'dır
Zevk-ı vasla kulların muhtâcdır
Fazlın ile aradan gitsin hicâb
Hûb cemâlin görelim ref' et nikâb
Ente Rabbî ente Hayrü'n-Nâsirîn
İki âlemde kerem senden hemîn
Ente Rabbî ente Fettâh ü Kerîm
Ente Hayyî ente Kayyûm ü Kadîm

2

Nedir bu ellerle ayak
Nedir bu dillerle dudak
Aç gözün ibret ile bak
Âlem temâşâ-gâh imiş
Cümle merâtibden geçip
Tevhîd-i zâta vâsıl ol
Ko Zeyd ü Amre bakmağı
Ef'âl-i küll Allâh imiş

3

Ey Alîm ü Habîr olan Mevlâ
Ey Semî' ü Basîr olan Mevlâ
Kullara lutf ile inâyet et
Ey mu'în ü nasîr olan Mevlâ
Zu'afâyı sakın belâlardan
Ey Kavî vü Kadîr olan Mevlâ

4

Dışını gerçi lâle vü âle sarmış
Velî hoş bûyu yok kalbi kararmış
Gülü gör kim bu denli hâr içinde
Ne hoş sultân geçer ezhâr içinde
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Gel imdi sûrete mağrûr olma
Meânî meclisinden dûr olma
5

Gönül verme bu fânî mülke zinhâr
Yürü var himmetin ukbâya eyle
Ne dünyâ geç iki âlemden ey yâr
Tedârik Hazret-i Mevlâ'ya eyle
Makâm-ı Kâbe kavseyn'i güzer et
Teveccüh sırr-ı Ev-ednâ'ya eyle

6

Elin altındadır dünyâ vü ukbâ
Eden sensin kamu emvât ü ihyâ
Murâdın tâlibin eylersen i'tâ
Bize de vaslın ihsân eyle Mevlâ

7

Şems-i duhâ bedr-i dücâ
Envârı eyler ilticâ
Hep kullarındır ey Hudâ
Yâ kimden etsinler recâ

8

Eğer Sidre eğer Tûbâ
Eğer ulâ eğer uhrâ
Eğer dünyâ eğer ukbâ
Senindir hep güzel Mevlâ

9

İbâdı nefs-i şûma gâlib eyle
Kerîm Allah Rahîm Allah meded et
Sana sıdk ile lutf et tâlib eyle
Kerîm Allah Rahîm Allah meded et

10

Niyâzın dâ’imâ Allah'a eyle
Uyan gafletden ey gâfil gözün aç
Çün olur melce-i erbâb-ı hâcât
Olupdur hâs ü âmm ol bâba muhtâc

11

Ey kerem kânı hudâvend-i Alîm
Kullara lutf ile ihsân et meded
Hâliku'1-kül Hâdî-i Dâr-ı Na'îm
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Yolların fazlınla âsân et meded
12

Ey kerem kânı ibâdın dâ’imâ işi kusûr
N'ola ger fazlın ile sen rahmet etsen yâ Gafûr
Fazlına ihsânına mevkûfdur cümle umûr
Dâ’imâ işi ibâdın zillet-i cürm ü kusûr

13

Gerçi nefse güç gelir dünyâdan ayrılmak kişi
Lîk merzât-ı İlâhiyye gözetmek hûbdur
Nice bin yıllar otursa âkibet eyler sefer
Lîk merzât-ı ilâhiyye gözetmek hûbdur

14

Râh-ı hidâyetden sapıp
Çâh-ı dalâle düşme kim
Serrâda vü darrâda Hak
Her hâline âgâhdır

15

Günler gelip geçmekdedir
Kuşlar gibi uçmakdadır
Ehl-i fesâdın yeri nâr
Ehl-i salâh uçmakdadır

16

Kış günleri zahmetlidir
Yaz günleri ni'metlidir
Rahmânımız rahmetlidir
Kullarına ihsân eder

17

Şeştâ vü çeng ü tanbûr
Hak'dan seni eder dûr
Uyup hevâ-yı nefse
Dünyâya olma mağrûr

18

Hayr ü şer bunda her ne kim ede kul
Âhiretde cezâsını bula ol
Kâfir ü müslim eğerçi cümle kul
Lîk îmân ehlinindir Hakk'a yol

19

Iyd-ı adhâya erişdirdin bizi
Sana çok hamd ü şükürler ey Kerîm
Zevk-ı a'lâya erişdirdin bizi
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Sana çok hamd ü şükürler ey Kerîm
20

Hidmet eyle pîrine sıdk ile sen
Hak yolunda bezl ede gör cân ü ten
Her ne kim emr ede et anı kabûl
Kapusında ola gör cân ile kul

21

Tecellî eylese ol Hayy u Kayyûm
Olurdu mâsivâ hep cümle ma'dûm
Bu ma'nâ ger sana olduysa ma'lûm
Sivâdan var yürü imdi gözün yum

22

Nedir bir dâneden bunca senâbil
Bu sırrı bilmez illâ ehl-i irfân
Hayâl-i zılla benzer fî'1-hakîka
Vücûdun aynâsında hâl-i ekvân

23

Bahâristân bahâristân
Güzeldir bâğ ile bostân
Safâ ile edip seyrân
Hemîşe şâd ola dostân

24

Aç gözün gafletden uyan
İbâdet eyle her zamân
Receb şa'bân ü ramazân
Mübârek aylardır gelen

25

Hubb-ı Hak ve Hubb-ı dehr-i dûn
Cem' beyne't-tıb ve'n-nûn
Aklını başına devşir
Ko sivâ hubbunu hey mecnûn

26

Bize fazlı ile eden inâyet
Efendim sevdiğim sultânım Allah
Rızâsı yoluna ede hidâyet
Efendim sevdiğim sultânım Allah

27

Esirge hey inâyet ıssı Mevlâ
Cemî'-i zenbime estagfiru'llâh
Yine senden olur her derde dermân
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Cemî'-i zenbime estagfiru'llâh
28

Kişiye nef' ü zar Hak'dan gelirken
Muvahhid işbu ma'nâyı bilirken
Koya isnâdı Zeyd ü Amr ü Bekre
Hemân sa'y ede istiğfâr u şükre

29

Sır matlaba vâsıl ola
Mevlâ kerem ihsân ede
Kalbe safâ hâsıl ola
Mevlâ kerem ihsân ede

30

Ey Mün'im ü muhsin ilâh
Ey rahmeti çok pâdişâh
Zabtındadır halk-ı cihân
Bir dahi yok püşt ü penâh

31

Ne hûy ile kişi olsa sirişte
Komaz ol hûyun olsa rişte rişte
Felekler de meleklerle uçarsa
Ne mümkindir ki dîv ola firişte

32

Bu haber ma'lûmu olsun sâmi'in
Şem'e olmaz ihtiyâcı câmi'in
Halik anın emrini tedbîr eyledi
Zikr ü tesbîh ile ta'mîr eyledi

33

Bu âciz kullarına Rabb-i Kâdir
İnâyet ede kuvvetler vereydi
Yolunda hidmete tevfîk edip hem
Kuvâya dahi sıhhatlar vereydi

34

Kemâl-i lutf ü ihsânından ey şâh
Dedin Lâ taknetû min rahmeti'llâh
Bu ma'nâdan şu cân kim oldu agâh
Olupdur rahmet ümmîdinde her gâh

35

Aceb mi Ka'beden eşref olursa kâmilin kalbi
Bunu cân ile isgâ et efendi kavl-i sâdıkdır
Binâsı Ka'be'nin mahlûk işidir seng ü hâk ile
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Gönül hod dest-i kudretle yapılmış sun'-i Hâlik'dir
36

Ger verilse bir kişiye ömr-i Nûh
Hâsıl olsa ana envâ'-ı fütûh
Menzilidir âkibet tahte't-türâb
Kimseye bâkî değildir bu harâb

37

Yüz sürüp dergâhına abd-i za'îf
Lutf ile ihsânın ister ey Kerîm
Ber-murâd olsun o bî-çâre nahîf
Fazl ile ihsânın ister ey Kerîm

38

Nebiyy-i müctebâ geldi
Resûl-i murtazâ geldi
Habîb-i bâ-safâ geldi
Muhammed Mustafâ geldi
Gönüllere şifâ olan
Kamu derde devâ olan
Bize Hak'dan atâ olan
Muhammed Mustafâ geldi

39

Nutfe-i nâ-çîzi insân eyledin
Hamd ü minnet sana ey Rabb-i Kerîm
Ehl-i islâm ehl-i îmân eyledin
Hamd ü minnet sana ey Rabb-i Kerîm
Giydirip halka vücûdun hil'atin
Bize gösterdin kemâl-i kudretin
Umarız iki cihânda rahmetin
Çok şükürler sana ey Rabb-i Kerîm

40

Taht-ı teshîrindedir cümle cihân
Yâ ilâhî sen inâyet et meded
Fazlına muhtâçdır pîr ü civân
Yâ ilâhî sen inâyet et meded
Cümle mevcûdâta sen verdin hayât
Lutfun ile oldu cümle kâinât
Yine mü'min kullara sen ver sebât
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Yâ ilâhî sen inâyet et meded
41

Beyza-i zâğı kosan tâvûs ile
Gülşen-i cennetde yapsan âşiyân
Dürlü ni'metlerle etsen terbiyet
Zâğdır andan zuhûr eden hemân

42

Beyza-i zâğı koyup tâvûs-ı kudsün altına
Cennetü'l-me'vâ içinde ana yapsan âşiyân
Terbiyet etsen anı envâ'-ı ni'metle beğim
Zâğdır ancak yine andan zuhûr eden hemân

43

Görüp dört nûru Cibrîl-i mükerrem
Var ortasında hem bir nûr-ı a'zam
Dedi yâ Rab nedir bu penç envâr
Diledi olmak anlardan haberdâr
Dedi Cebrâîl'e ol Rabb-i ekrem
Muhammed nûrudur ol nûr-ı a'zam
O dört envâr dahi o dört velîdir
Ebû Bekr ü Ömer Osmân Alî'dir

44

Zulmet-i şirk ü hevâyı def' içün
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî'
Aradan cümle hicâbı ref' içün
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî'
Âleme rahmet şefâ'at kânıdır
Lî-ma'a’llah kasrının mihmânıdır
Âşık-ı dil-bestenin dermânıdır
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî'
Mustafâ'dır hâdî-i ehl-i yakîn
Müstafâ'dır şâdî-i kalb-i hazîn
Oldurur çün kim Şefî'ü'l-müznibîn
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefî'

45

Gâr-ı sardırma Habîb'im olalı aşkın nihân
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Başını üstünde hamâm-ı gam yapıpdır âşiyân
Ankebût-ı dâğ-ı mihnet perde çekmişdir ana
Bu değildir gördüğün ey yâr-ı sâdık her zamân
Âfitâbım bir hilâl-ebrû kulundur mâh-ı nev
Âsumân şeh-nişînindir sipihridir nişân
Dolanır her şeb çerâğ-ı encüm ile kevkebi
Bir tarîk ile sana yol bulmak ister keh-keşân
Şâne ile âşinâ olup sabâya uymasa
Dostum çıkmazdı başdan kâkül-i anber-feşân
Müşkilin es-sabru miftâhü'l-ferecle hâil edip
Ba'de usrin yüsr fikriyle nazar kıl her zamân
Sûret-i bî-ma'nîden pâk eyleyip dil deyrini
Halvet ü celvetde zikru'llâhı et vird-i zebân
46

Aceb bu nevm-i gafletden gözün açıp uyandın mı
Bu fânî âlemin zevk ü safâsından usandın mı
Hevâlarda izâ'at eyleyip sermâye-i ömrü
Bu hâl ile huzûr-ı Hakk'a varmakdan utandın mı

47

Za’îfim sabra yokdur iktidârım
Garîbim yerde gökde yok karârım
Buyurmuşdur Nebî El-fakru fahrî
N'ola fakr ile olsa iftihârım
Fenâ buldu sivâ-yı Hak
Hüdâyî Hudâ'dan gayrı yok bir dahi varım

48

Gâlib olsa kişide hubb-ı Habîb-i medenî
Zerrece gelmez ana zînet-i dünyâ-yı denî
Terk edip bid'atı râh-ı sünene sâlik olur
Bezl eder Hakk'a ibâdet yoluna cân ü teni

49

Vahdet-i Hâlık'ı inkâr etme
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Doğru yolu koyup eğri gitme
Rüşdü olana yeter bu şâhid
İnnema'llâhu ilâhun vâhid
50

Ne denlü rahmet etsen kullarına
Efendi rahmetin hod yok değildir
Ne denlü çok ise cürmü ibâdın
Bihâr-i rahmetinden çok değildir

51

Ne işlerse eğer hayr ü eğer şer
Göriserdir eğer avrat eğer er
Var imdi âkil ol hayr işle dâ’im
Olasın tâ iki âlemde sâlim

52

Yaz olsa soğuk ister kışın ıssı
Meğer kim nefs eder ana tekâzî
Esîr-i nefs olup bî-çare insân
Anınçün olmaz ol bir hâle râzî

53

Her kim bu yolda hâk ola
Aşk ile sîne-çâk ola
Erip sarây-ı vahdete
Kalbi sivâdan pâk ola

54

Sürüp yüz bâb-ı Hakk'a ilticâ et
Cenâb-ı pâkîne vuslat recâ et
Sivâ levsinden el yuyup dem-â-dem
Erip matlûba hoş zevk ü safâ et

55

Sıhhat-ı ebdân ile îmân-ı kâmil var iken
Tâc ü taht ister mi Mevlâ'dan aceb âkil olan
Ni'met-i sıhhat dahi îmân-ı kâmil var iken
Mâl ü mülk ü saltanat ister mi hîç âkil olan

56

N'olaydı hay n'olaydı hay n'olaydı
Gönül râhat beden sıhhat bulaydı
Cemî'-i müşkilât âsân olurdu
Hudâ'dan zerrece rahmet olaydı

57

Bendene eyle hidâyet ey Rahîm
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Tâ ola âsân sırât-ı müstakîm
Rahmetin bî-had durur fazlın azîm
Lutf u ihsân hep senindin ey Rahîm
MÜFREDÂT
1

Var iken dergâh-ı Hak ayruk ya kande varayın
Hâlık'ım Rabb'im dururken ya kime yalvarayın

2

Kâ'be'den eşref tutulsa kalb-i insanî n'ola
Dest-i kudretle yapılmış sun'-ı Rabbânî durur

3

Kalb-i kâmil Ka'beden eşrefdir okursan sebak
Kâ'beyi mahlûk yapdı kalbi sun'-i pâk-i Hak

4

Kul oldunsa eğer Kâdir Hudâ'ya
Kulunu hıfz eder ol Hayy u Kayyûm

5

Nakıs işi hep hatâ isyân olur
Kâmil işi afv ile ihsân olur

6

Her ne takdîr etse ol Kâdir ilâh
Cümlesi hikmetledir bî-iştibâh

7

Aklın senin ger yâr ise hem Hakk'a meylin var ise
Bin cân ile kul ola gör Mevlâ rızâsın bulagör

8

Vahdet-i Hakk'a gel olma câhid
İnnema'llâhü ilâhün vâhid

9

İlm bi'llâha çalış sen yürü ey himmeti dûn
Nice bir câze yecûzü nice bir kâne yekûn

10

Ura gör esb-i nefse tâziyâne
Seni uğratmaya ol tâ ziyâne

11

Çekmeyince erba’îni rüzgâr
Ana yüz göstermemişdir nev-bahâr

12

Kârbân-ı sâlikân etse sülûk
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Anlara olur gıdâ ezkâr-ı Hakk
13

Visâlin zevkini cânâ ne bilsin zâhid-i miskîn
Efendi kande fehm eyler cimâ'in lezzetin ı'nnîn

14

Âkil olan anlar bunu dünyâ misâfir hânedir
Bâkî safa tahsîline sa'y etmeyen dîvânedir

15

Mâziye kılma te'essüf yeme müstakbel gamın
Hâlini hoş gör ki ömrün hâsılı imrûzdur

16

Ganîdir Hakk ile bâlim n'ola ger yoğise mâlim
Umarım fazl-ı Hak ile hemîşe hoş ola hâlim

17

Hidmet eyle pîrine sıdk ile sen
Hak yoluna bezl ede gör cân ü ten

18

Gaflet ile her ne denlü eylese kullar günâh
Rahmetinden çok değildir ey kerem kânı ilâh

19

Zînet-i dünyâya mağrûr olma gafletden uyan
Ne iyi kalır ne kem bunda konan göçer hemân

20

Bal demekle tatlı olmaz bu dehân
Yürü anı tatmağa sa'y et hemân

21

Ârifin bir cenneti var âlem-i dünyâda kim
Âhiret cennâtına aslâ tehassür eylemez

22

Hâlık'ın ger ola tevfîki refîk
Feth olur sâlike ebvâb-ı tarîk

23

Emr-i Hakk'a imtisâl etmek kula matlûb imiş
Hem rızâu'llâh tahsîl eylemek mahbûb imiş

24

Bulmak istersen eğer kadr-i cemîl
Ne vasî ol ne vekîl ol ne kefîl

25

İlâhî çün halâs etdin müderrislik kazasından
Visâlin lutfedip kurtar bizi varlık azâbından

270

26

Derdli olan kullara eyle nazar
Hep senin halkınla olur hayr ü şer

27

Benim diyen kati ahmak kişidir
Ki zîrâ ben demek şeytân işidir

28

İyiliği et suya at bilmezse ger balık anı
Bilir ey dil âlim ü dânâ olan Hâlik anı

29

Gele bir nesne ki min gayr-ı taleb
Anı Hak'dan bilir ashâb-ı edeb

30

Sa'y edip yolunda sâdık ola gör
Hâb-ı gafletden uyanık ola gör

31

İnâyet olsa Hak'dan bir kuluna
O kul sâlik olur Mevlâ yoluna

32

Bakma nâdân olana Hüsrev-i devrân olsa
Kıl nazar ehl-i dile hâk ile yeksân olsa

33

Sebzeyi yabanda mı buldu sanırsın nev-bahâr
Çekdi hamsînin içinde nice nice erba’în

34

Buhlü terk eyle bahîlin yeridir nâr-ı cahîm
Hem refîki olısardır anın İblîs-i racîm

35

Bir akçacık ziyân etsen ki başlarsın vâ-veylâya
Yarım pûlca kayırmazsın giderse dîn yağmaya

36

Lâzım olan sâlike yokluk durur
Mâni' olan Hazrete çokluk durur

37

Hidmet-i Hakk ile şeyhin hidmeti cem' olsa ger
Hıdmetini şeyhinin sâdık olan takdîm eder

38

Eğer zehr ise hoşdur yâr elinden
Yemezler sükkeri ağyâr elinden
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39

Ger dilersen sende bite verd-i pâk
Meskenetle kendini hâk eyle hâk

40

Bevvâb-ı bâb-ı Hazret insân-ı kâmil ancak
Miftâh-ı kenz-i vahdet ol merd-i vâsıl ancak

41

Tecevva' terânî tecerred tasıl
Dilersen Hakk'ı mâsivâdan kesil

42

Ente Rabbî ente Hayrü'n-Nâsırîn
İki âlemde kerem senden hemîn

43

Edip eyliği suya eyle ilkâ
Balık bilmezse bilir anı Mevlâ

44

Yerler ü gökler lisân-ı hâl ile hep çağırıp
Derler Allah'a gelin kim mâsivâda yok bekâ

45

Bu meseldir söylenir halkın dilinde dâ’imâ
Dinleme avrat sözünü umma avratdan vefâ

46

Bâb-ı Hakk'a yüz sürüp ihsânını etsen recâ
Ber-murâd eyler seni lutf ile ol Kâdir Hudâ

47

Nice yüz bin hamd ü şükürler ana
Andan olur çünki her derde devâ

48

Olsun ana nice bin hamd ü senâ
Kim bize dâ’im işi lutf u atâ

49

Efendim pâdişâhımsın Hudâyâ
Rahîm'imsin ilâhımsın Hudâyâ

50

Fazl ile ihsânın ile sen bize her rûz ü şeb
Lutf-ı bî-pâyânına kul doymak olur mu sebeb

51

Bir kişi deryâya baksa rûz ü şeb
Aklının noksânına olur sebeb

52

Devlet-i dünyâ için çekdin emek
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Sıhhatin kadrini bildin mi aceb
53

Ederse bir kişi mazlûma nusret
Makâm olur ana gülzâr-ı cennet

54

Bu kâleb-i zulmânîde tahsîl ede gör nûr-ı zât
Ârif bu ma'nâyı bilir zulmetdedir âb-ı hayât

55

Fazlın ile çün bize verdin hayât
Senden olur yine hüsn-i iltifât

56

En-nisâ’u nâkısâtu'1-akli ve'd-dîn'i işit
Dinleme avrat sözünü var ana göre iş et

57

Devlet ü dünyâ içün çekdin ta'ablar er ü geç
Bari sıhhat ni'metinin kadrini bildin mi hîç

58

Zehî sultân-ı kâdir âsumânî haymeler kurmuş
Arazîyi mihâd etmiş cibâli eylemiş evtâd

59

Hak kapısında biter cümle murâd
Âkil isen muhkem eyle i'tikâd

60

Nahve sarf eyleme ömrün yürü mahv öğrenigör
Kişi mahbûb-ı hakikîye fenâ ile erer

61

Ehl-i zâhir ömrünü nahv ile sarfa sarf eder
Ehl-i bâtından velî gâfil gelir gâfil gider

62

Ehl-i gâfil gaflet ile Hakk'ı kor dünyâ arar
Benzer ol debbâğa kim ol kelb-i murdârın arar

63

Eğer bir kimse sıdk ile derûndan etse istiğfâr
Umarız mağfiret ede ana ol Hazret-i Gaffâr

64

Zînet-i dünyâya mağrûr olmayan âkil durur
Aldanıp mağrûr olan kişi ana câhil durur

65

Hak inâyet edicek her müşkili âsân eder
Bir kulundan râzî olsa ana çok ihsân eder
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66

Gülün rengine aldanma geçe gör
Fenâ bağında eğlenme uça gör

67

Müderrislik gam ü derd ü belâdır
Kaza hod cânib-i Hak'dan kazâdır

68

Mansıb olsa kâdılar hiç kimseye kılmaz nazar
Kim denilmişdir îzâ câ’e'l kadâ amiye'l-basar

69

Hakk'ın lulfuna gâyet mi olur
Yâ ihsânına nihâyet mi olur

70

Sâlik-i râh-ı Tarîkat ol beğim evlâ budur
Mazhar-ı nûr-ı hakîkat ol beğim a'Iâ budur

71

Âlem-i aşk-ı ilâhîden kaçan kim bâd eser
Âşık-ı sâdıkda kalmaz gayrı sevdâdan eser

72

Yerin adı anın içün oldu yer
Kendi besler halkı âhir kendi yer

73

El eli yur âdet üzre bu iki el yüzü yur
Ba'zı ba'zına sebeb komuş müdebbir-i umûr

74

Görüp anı o yola uğrayan der
Yeyen bilmezse bilir doğrayan der

75

Kim ki dünyâda li-vechi'llâh esir âzâd eder
Âhiretde ol dahi âzâd olup görmez keder

76

Şâkire Hak gerçi çok sevâb verir
Sâbire ammâ ki bî-hisâb verir

77

Dalâl ehli cihân içinde çokdur
Hidâyet olmayana çâre yokdur

78

Cism ü cânı Hazret-i Mevlâ'ya teslîm ede gör
Halik'ın fermânını sıdk ile ta'zîm ede gör
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79

Hıdmet-i Hâlık'da olmak hûbdur
Tâ'atı Mevlâ kula mahbûbdur

80

Halvet ü uzletde eylersen karâr
Umulur müyesser ola vasl-ı yâr

81

Rahmetin bahrına gâyet mi olur
Lutf ü ihsâna nihâyet mi olur

82

Uyan gafletden ey gâfil nedir bu nevm-i gafletler
Şu zulmânî Stanbûla neden böyle muhabbetler

83

Aceb ol kendü özün kande buldu
Kamusu ol Hudâ'nın bahşişidir

84

Kişi yolunda key sâdık gerekdir
Mey-i gafletden ol ayık gerekdir

85

Şol tâlib-i sâdıkda kim hubb-ı Hudâ gâlib olur
Ol vâsıl-ı Hazret olup mansıb ana tâlib olur

86

Akl-ı nâkıs kâmil olmağa kaçan himmet eder
Onmadıklık var iken onmağa kim gayret eder

87

Kula in'âm eden her lahza Hakk'dır
Anınçün hamd ü şükre ol ahakkdır

88

Hükm-i Kur'ân'la âmil olmak aceb sa'âdetdir
Hubb-ı dilden zâil olmak aceb şekâvetdir

89

Fânî mülkünden bekâ mülküne edenler sefer
Ger salâh ehli ise bulur safâlar zevk eder

90

Cenâbından olursa hüsn-i tedbîr
Eder yâ Rab o cân ü cisme te'sîr

91

Alem dağını seyrân et yürü var
Safâ bulsun der isen kalbin ey yâr

92

Cihân bâkî değil fânîdir ey yâr
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Tedârükde ola gör imdi her bâr
93

Mâsivâ hubbunu dilden süre gör
Vahdet-i zât-ı pâke sen ire gör

94

Ey Alîm ü ey Hakîm ü ey Habîr
Ey Semî' ü ey Rahîm ü ey Basîr

95

Cihânda âdem olanda gam olmaz
Anınçün pür-gam olan âdem olmaz

96

Sanma sen bizi Süleymân ü Selîm'in kuluyuz
Hâlik'-i âlem olan Rabb-i Kerim'in kuluyuz

97

Şu kim nefsi hevâsını gidermiş
Hevâ-yı Hak anı teshîr edermiş

98

Âşıkın aşkı özge hâlet imiş
Sâdıkın sıdkı key sa'âdet imiş

99

Kulun işi cürm ile isyân imiş
Hakk'a lâyık afv ile gufrân imiş

100

Ne sandın sen alan Hak'dır veren Hak
İşiden söyleyen Hak'dır gören Hak

10l

Emr-i mi'râc'ı eyleyen tasdîk
Hazrete yâr-ı gâr olan sıddîk

102

Hakkın fazlıyla ihsânı çok ancak
Kerem deryâsına gâyet yok ancak

103

Nevm-i gafletden uyanıp aç gözün merdâne bak
Ehl-i Hak ile ola gör olma anlardan ırak

104

Mülk-i dilde her kaçan kim hâkim ola mîr-i aşk
Mâsivâdan kurtarır lâ-büd anı te'sîr-i aşk

105

Olursa eylüğün ger suya lâhik
Bilir Hâlik n'ola bilmezse balık

276

106

Hatâdır müznibe ısrâr etmek
Gerekdir zenbe istiğfâr etmek

107

Kamu ni'met Hakk'ındır hod bilâ-şek
Yürü var imdi gayrıdan elin çek

108

Ehl-i cennet safâda olsa gerek
Gönlü istediğini bulsa gerek

109

Mürşid-i râh-ı hakîkat ârif-i kâmil gerek
Sâkin-i sahn-ı hidâyet Hazrete vâsıl gerek

110

Kelle-i sükkerden alınsa gılâfı gam değil
Kelle sağ oldukça yine bir külâh eksik değil

111

Devlet-i dünyâya mağrûr olmagıl
Fânîdir bâkî değildir öyle bil

112

Feyz-i Hak'da buhl yok her kes velî tâlib değil
Bî-sebeb ıslâh-ı âlem Bârî'ye vâcib değil

113

Gafletden aç gözünü hıdmete etme ihmâl
Tâ'at kişiyi eyler bâkî na'îme îsâl

114

Ko nefsi ol sarây-ı kalbe dâhil
Çalış sa'y et olunca Hakk'a vâsıl

115

Kâmile ma'lûm olur bir cüz' ile ahvâl-i kül
Bir gülistândan nişân içün yeter bir dâne gül

116

Şebr-i İstanbul şerr ü fitneden hâlî değil
Zühd ü takvâ vü ibâdet her kesin hâli değil

117

Kıyl ü kâli terke sa'y et sîm-nefsi eyle kâl
Ehl-i hâl ehl-i mekâl ol ola gör sâhib-Kemâl

118

Bülbüle cevr ü cefâ etme gülüm
Ayağıyla gelene olmaz ölüm
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119

Varıp dost gülsitânına girelim
Yürü cânân ilin seyr et görelim

120

Derde dermân senden olur ey Kerîm
Lutf u ihsân senden olur ey Rahim

121

Fenâ dünyâya bakdım mâsivâ'llâhı fenâ gördüm
Hudâ'dan gayrı bir bâki görünür yok bekâ gördüm

122

Gelmenin bir gitmesi var ey hümâm
Gitdi gelmek kaldı gitmek ve's-selâm

123

Fânî dünyânın fenâsını bilirken hâs ü âmm
Bâkî'yi kor fâniye mâil olur mu akl-ı tâmm

124

Ey kerem-kânı Hudâvend-i Kerîm
Merhamet senden umarız ey Rahîm

125

Kullarına eyle nazar ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm
İhsânına mazhar olur ey Kâdir ü Hayy ü Kerîm

126

Îd-ı ekber îd-ı adhâdır beğim
Îd-i ulâ kurb-ı Mevlâ'dır beğim

127

Kim ki bir pend-i lezîz isteye bu kemlerden
Veca'-i batna asel enfa' imiş sükkerden

128

Efendiden olursa lutf ü ihsân
Sefer etmek cihândan olur âsân

129

Ma'siyet ehli olan dûzahîdir dediğime
İ'timâd etmez isen iste varasın göresin

130

Cümle insân bir babadan bir anadan oldular
Pes yine birbirine hıkd u hased etmek neden

131

Âkil isen nevm-i gafletden uyan
Vâsıl olmaz Hakk'a şeytâna uyan

132

Nefsini ıslâha sa'y et her zamân
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Cânın almadan Hudâ-yı Müste'ân
133

İstikâmet ehli hıfz-ı Hak'dadır ermez ziyân
Anın içün servi incitmez beğim bâd-ı hazân

134

Efendi'den kula olursa ihsân
Olur ol cennet içre şâd ü handân

135

Gerçi kim dîvâneye derler kalem yok gâh olur
Söz gelir altûn kalemle yazılır dîvâneden

136

Hudâ dilde siper kolda kılıç belde nacak elde
Eğer evde eğer yolda hazer kıl mekr-i düşmandan

137

Bülbül-i şûrîdeden gelmez gülistâna zarar
Bâğbânım sen hemân bûstânın ayrıkdan sakın

138

Halâs olsa kişi ağyâr elinden
Ererdi lutf-ı bî-had yâr elinden

139

Erişirse kerem dildâr elinden
Halâs olurdu dil ağyâr elinden

140

Âkil olan devlet-i dünyâya mağrûr olmasın
Rüşdi olan bir kuru sevdâya mesrûr olmasın

141

Ahmed'in farkı Ahad'dan mîm-i imkân iledir
Aradan imkânı kaldırsan kalır vahdet hemîn

142

Erip lutf u kerem dârü'ş-şifâ-i fazl ü rahmetden
Halâs eyle bizi yâ Rab meded bu derd ü mihnetden

143

Ni'met-i sıhhat dahi îmân-ı kâmil var iken
Mülk ü mâl ü saltanat ister mi hiç âkil olan

144

Kâli ko hâle er efendi hemîn
Anı da geçip ol makâma karîn

145

Sakın aç kalırım sanma hey insân
Hemân şükr ede gör ni'met firâvân
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146

Fazlınladır ancak senin olduğumuz ihsân karîn
El-hamdü lek ve'ş-şükrü lek âyâ mücibe's-sâilîn

147

Bahrin ahvâlin anla cûşundan
Kutlu gün bellidir doğuşundan

148

Beğim ol nefs-i emmâretü bi's-sû'
Hevâsına uyanı etdi bed-hû

149

Kışın iyi gününe hasmın iyi sözüne
Her kim aldanırsa pişmânlığı üzerine

150

Şol âşık-ı sâdıkda kim terk-i sivâdan tâc ola
Ol kasr-ı kurba erişip âlem ana muhtâc ola

151

Hazret-i Mevlâ hidâyet etmeyince bir kula
Çâre yokdur ol kim insafa gele hâsıl ola

152

Devlet-i dünyâya mağrûr olma aklın yâr ise
Fâniye aldanma ger nûr-ı basîret var ise

153

Gönül verme cihânın lezzetine
Ki ol değmez sonunda hasretine

154

Zu'afâ kullarını Hak gözede
Ol sa'âdetden erişe bize de

155

Rabb-i izzetden eğer ihsân ola
Dâr-ı ukbâya sefer âsân ola

156

Cür'a-i câm-ı mahabbetden ki kim nûş eyleye
Anı ol zevk ü safâ hayrân ü medhûş eyleye

157

Sakın şetm etme hummâ zahmetine
Ki mahmûmun sebebdir rahmetine

158

Kerîm Allah Rahîm Allah inâyet ede kuluna
Mevâni'den halâs edip hidâyet ede yoluna
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159

Hazret-i Hak'dan eğer ihsân ola
Dîn ü dünyâ emri hep âsân ola

160

Saklayıp nâr-ı cehennemden ibâdı ol Kerîm
Mahz-ı fazlıyla na'îm-i cennet ihsân eyleye

161

Mâsivâdan yüz çevir başında aklın var ise
Hakk'a ikbâl et eğer nûr-ı sa'âdet yâr ise

162

Cihân fânîdir ey gâfil yeter tapdın bu dünyâya
Yürü var imdi sıdk ile ibâdet eyle Mevlâ'ya

163

Safâ-yı bâl ile Hakk'a teveccüh etse bir kişi
Murâdına olur vâsıl tamâm olur anın işi

164

Ezân okunsa da kılsak namâzı
Hem etsek Hazret-i Hakk'a niyâzı

165

Mü'ezzin banlasa kılsak namâzı
Cenâb-ı Hazret'e etsek niyâzı

166

N'ola ol münkiri duâ'-i velî
Kesse mânend-i Zülfikâr-ı Ali

167

Asumân-i dil safâ bulmuş gibi
Şems-i vahdetden ziyâ almış gibi

168

Hurşîde iltüp zerreyi
Bedr-i tamâma lem'ayı

169

Nebîlerle varı Dârü's-selâm'a
Hakk'ın anda cemâlini görem mi

170

Ne kudret ıssı sultânsın ilâhî
Ne rahmet kânı Sultân'sın îlâhî

171

Mâ-sivâdan cezb edip ol matlab-ı alâ bizi
Çok belâdan saklamıştır Hazret-i Mevlâ bizi

172

Ri'âyet etmeyen kişi tarîki
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Necata nice irgüre garîki
173

Cihan fânîdir ey gâfil kalır sanma bu dünyâyı
Yürü var mâ-sivâdan geç kul isen iste Mevlâ'yı

174

Habîb-i Hazret-i Rahmân Muhammed Mustafâ geldi
Ebûbekr ü Ömer Osmân Aliyy-i Murtazâ geldi

175

Şu dem ki mülk-i dünyâdan Muhammed Mustafâ gitdi
Sevindi âhiret ammâ bu dünyâdan safâ gitdi

176

Alaldan gönlüm ol şûh-ı cihânım
Gönülsüz durur oldu tende cânım

177

Mahabbet cevherin kim der arazdır
Sözün gûş etme kim ehl-i garazdır

178

Üzüm vakti kavun karpuz zamânı
Hudâ ni'metle zeyn eyler cihânı

179

Er isen avrata inanma kişi
Avratın mekr ü âl imiş çü işi

180

Bu meseldir söylenir halkın dilinde dâ’imâ
Dinleme düşman sözünü umma avratdan vefâ

181

Ne zenler var ki ma'nâda ol erdir
Ne erler var ki avratdan bed-terdir

182

Ura gör esb-i nefse tâziyâne
Seni uğratmaya tâ kim ziyâne

183

Fazlın ile çün halâs etdin bizi tedrîsden
Yine hıfz eyle ya Rabbî nefsimiz telbîsden

184

Emr-i Hakk ile ne denlü dursa işbu dehr-i dûn
Ehl-i İslâmın eli altında olsun kâfirûn

185

Cânân metâ'-ı vaslını vâdî-i gama satmaz
Sahrada gezmese Mecnûn Leylâ yabanda yatmaz
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186

Selîs olsa musanna' olsa
Ey dil-i sûzân tûz olsa

187

Cefâdan yüz çevirmez derd-i gamdan lezzet almıştır
Benim dîvâne gönlüm çok belâdan arta kalmıştır

188

Müfîd ü muhtasar olsa
Gazel az olsa öz olsa

189

Kalây olmasa aynâ arkasında
Görünmezdi bu sûret karşısında

190

Karpuz mu mu'teberdir kar buz mu derler ise
Kış günlerinde kar buz yaz günlerinde karpuz

191

Mücrim ü âsî kulundan bir günâh eksik değil
Anınçün yâ ilâhî bir gün âh eksik değil

192

Sâlike olursa tevfîkin refîk
Lâ-cerem âsân olur ana tarîk

193

Erişirse inâyet yâr elinden
Halâs olur kişi ağyâr elinden

194

Fazl ü ihsânından ey Kâdir Hudâ
Erse matlûba ne var abd-i gedâ

195

Cenâbından olursa hüsn-i tedbîr
Eder ol cisme cân elbetde te'sîr

196

Bâis-i ıslâh-ı âlem Hazret-i Sultân Murâd
Devletiyle eyleyip dâ’im cihanda adl ü dâd

197

Hazret-i Hallâk-ı âlem râzık-ı cümle cihân
Vâlide Sultânı etsin izzetiyle kâmrân

198

Sana bir ma'nî diyem ey ehl-i rây
Eğri yohsuldur cihânda doğru bay
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199

Var ise sende eğer akl ü mezâk
Söyleyen kimseye bakma söze bak

200

Âlet olan ilme rûhü'l-rûhdur
Ehl-i rûha ol kapı meftûhdur

1.

ARAPÇA ŞİİRİ
Te‘âlev eyyuhe’l-‘uşşâk
Fe mâ fî’l-kevni mevcûd
Fe ğayru’l-Hakki ma‘dum
Ve ‘aynu’l-Hakki maksûd

2.

Huve’r-Râfi‘u Huve’l-Hâdî
Huve’l-Mu‘tî Huve’l-Mâni‘
Fe men kânet lehu ‘aynun
Fe bâbu’ş-şirki mesdûd

3.

Teftinu eyyuhe’s-sâlik
Ve ‘indî kullu şey’in hâlik
Huve’l-Bâkî Huve’l-Mâlik
Lehu’l-fadlu lehu’l-cûd

4.

Tu‘izzu men teşâ’u ve
Tuzillu men teşâ yâ Rab
Fe men vâleyte makbulu
Ve men ‘âdeyte merdûd

5.

Lehu’d-dunyâ lehu’l-ukbâ
Lehu’l-ûlâ lehu’l-uhrâ
Lehu’s-suğrâ lehu’l-kubrâ
Ve Rabbu’l-‘arşi Mahmûd
ARAPÇA KIT‘ALAR

1.

Li-zâti’llahi lezzâtu
Ve nûru’l-Hakki mir’âtu
Fe câhid fî sebîli’r-Rabbi
Fe zikru’llahi mirkâtu
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2.

İsbir kalîlen fe ‘inde’l-‘usri yusru
Ve kullu emrin lehu vaktun ve tedbîru
Ve li’l-muheymini fî ahvâlinâ nazaru
Ve fevka tedbîrinâ li’llahi takdîru

3.

Te‘âlâ Rabbunâ’r-Rahmânu
‘Ani’l-‘aczi ‘ani’n-nuksâni
Lehu’l-fadlu lehu’l-ihsânu
Lehu’l-cûdu lehu’l-imdâdu

4.

Yâ men yu‘tî ve yemna‘u
Lâ a‘rifu mâ asna‘u
Necnî min vartati hayretin
Ve’hdinâ sirâta mâ yenfa‘u

5.

el-Hamdu leke ve’ş-şukru
Yâ men lehu’l-fadlu’l-‘azîmu
Yessir lenâ zevka’l-visâli
Yâ Muste‘ânu yâ Kerîmu

6.

Şera‘nâ’l-yevme fî emrin ‘azîmi
Tevekkelnâ ‘ale’l-Hayyi’l-Kadîmi
Lehu’l-fadlu lehu’l-lutfu lehu’l-cûdu
Ve nercû rahmete’r-Rabbi’r-Rahîmi

7.

Lâha lî en lâ felâha fî’l-hevâ
Fa‘budi’llahe ve kun ehle’t-tukâ
Ve’ctehid fî kesbi hayrin dâ’imâ
Leyse li’l-insâni illâ mâ se‘â

8.

Leke’l-hamdu leke’ş-şukru
Leke’l-ezkâru yâ Rahmânu
Fe minke’l-fadlu ve’l-cûdu
Ve minke’l-lutfu ve’l-ihsânu

9.

Fe leyse’l-kâlu ke’l-hâli
Ve leyse’l-‘ilmu ke’l-‘ayni
Ve eyne’n-nâkisu’l-a‘mâ
Ve eyne sâhibu’l-a‘yni
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10.

Tuh ‘ale’t-tâhî ve kun zâ fitna
Key yetihe tîhuhu fî tîhik
Rabbenâ el-hamdu leke ve’ş-şukru lek
Fevka a‘dâdi mâ tahte’l-felek

11.

Ente Mahmûd Ente Ma‘bûd
Ente Matlûb Ente Maksûd
Ente Ma‘bûd Ente Maksûd
Ente Mevcûd Ente Ma‘bûd
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ARAPÇA MÜFREDLER

1. Da‘i’l-hubse ve’c‘alhu harâmen ‘aleyke
Ve ahsin ilâ men esâ’e ileyke
2. Ve lev kâneti’d-dunyâ tedûmu li-vâhid
Le-kâne Rasûlu’llahi fîhâ muhalledâ
3. Tevekkelnâ ‘ale’l-hayyi’l-kadîmi
Recevnâ fadlahu bahran amîkâ
4. Teveccehnâ ile’r-Rabbi’l-Kerîmi
Fe nercû rahmete’llahi’r-Rahîmi
5. Yessera’llahu’l-Kerîmu’l-Muste‘ân
Ru’yete’l-evlâdi fî dâri’l-cinân
6. Tevekkeltu hakan ‘alâ Halikî
Ve fevvadtu emrî ‘alâ Râzikî
7. Yâ Şâfi‘a’l-halâ’ik yâ menbe‘a’l-hudâ
Ente’llezî bu‘iste ilâ da‘veti’l-verâ
8. Necâ min nefsihi men vahhada’llahe
İzi’t-tevhîdu tiryâku’s-sumûmi
9. Racavnâ fadlahu bahran amîkan
Teveccehnâ ile’r-Rabbi’l-Kerîmi
10. Ekûlu târeten yâ Rabbi zidnî
Ve uhrâ leyte ummî lem telindî
10. Hâlika’l-cinni Hâlika’n-nâsi
Râzika’z-zâkirîne ve’n-nâsi
11. Kitâbun fîhi ‘ilmu’d-dîni mezkûru
Bi-mûcibihi’l-‘amelu nurun ‘alâ nûru
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BAZI ARAPÇA SECİ‘Lİ SÖZLERİ
1. Allahumme salli ‘ale’r-Rasûli’l-Mustafâ ve’l-habîbi’l-Muctebâ
Râkibi’l-Burâki leylete’l-mi‘râci
Sâhibi’ş-şefâ‘ati’l-‘uzmâ yevme’l-ihtiyâci
Hâtemi’l-enbiyâ’i ve’l-murselîn
Ed-Dâ‘î ile’llahi bi-kemâli’l-yakîn
2. Men ‘amile sâlihan bi-husni’l-i‘tikâdi
Fa’llahu Te‘âlâ yûsiluhu ile’l-murâdi
Fe inne’llahe Ra’ûfun bi’l-ibâdi
Leyse li-fadlihi ve keremihi nefâdi
3. Men ‘amile sâlihan ev kâle hayran
Fa’llahu hayran yerahu ve yesma‘uhu
İleyke yas‘adu’l-kelimu’t-tayyibu
Ve’l-‘amelu’s-sâlihu yarfa‘uhu
4. Yâ ‘Alîmu ve yâ Hâdî ‘aleyke i‘timâdî
Sahhih ‘amelî va‘tikâdî ve yessir lî bi-fadlike murâdî
5. Tevhîdu’l-ef‘âli ve’s-sıfâti ve’z-zât
Miftâhu’d-derecâti’l-‘âliyât
6. Ve’skinî şerâben tahûrâ
Ve yessir lî bi-rahmetike cenneten ve surûrâ
7. Men ‘amile sâlihan bi-husni’l-i‘tikâd
Evsalehu’llahu bi-fadlihi ile’l-murâd
8. et-Tevhîdu sıhhatu’l-eşbâhi ve râhatu’l-ervâhi
Ve minhâcu’l-envâri ve mi‘râcu’l-esrâri
9. et-Tevhîdu tiryâkun ekbera li-su‘bâni’n-nefs
Ve tarîkun esleme ilâ makâmi’l-uns
10. A‘id zikre mahbûbi’l-kulûbi ve fikrih
Li-yezhebe huznu’l-kalbi ve yezdâde şavkuh

288

11. Allahumme inâ nec‘aluke fî nuhûrihim
Ve ne‘ûzu bi-ke min şurûrihim
12. Yâ ‘Alîmu ve yâ Hâdî
Sahhih ‘amelî va‘tikâdî
13. Allahumme aslih ‘amelî va‘tikâdî
Ve avsinlî bi-fadlike ilâ murâdî
12. Fe ke’enne kulûbenâ beyne hadîd
Fîhâ lâ yu’essiru va‘dun ve lâ va‘îd

289

FARSÇA KIT‘A VE MÜFREDLER
1. Sermâye-i se‘âdet ‘âlem Muhammedest
Maksûd ez-in tînet-i âdem Âdem Muhammedest
Der sûret-i Âdem âmede gerçi mukaddemâ
Der ma‘ni pîşvâ ve mukaddem Muhammedest
Gerçi Hüdâyî ehl-i risâlet mukerremest
Mahbûb-i hâk Muhammed ve hâtem Muhammedest
2. Ey deret Ka‘be-i erbâb-ı necât
Kıbletî vechuke fî kulli salât
Zât-ı pâk-i tû munezzeh zî-cihât
Der gehet ka‘be-i ehli derecât
3. Ey ilâh-i men û ilâh-i heme
Vey penâh-i men û penâh-i heme
Rahmetet râ çû hadd û gâyet nîst
Afv kon yâ Kerîm gunâh-i heme
4. Zenb râ i‘tirâf huner est
Şer cezâst ez beşer beşer est
5. Ez hak hemekes hâl-i nikû mîhâhed
Ân-est serencâm ki û mîhâhed
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