
 

 

 

 

Yad-ı Pir-i Sübhani 

 

 

 

 

 

 



Beyan-ı Meram 

Bu çalışmadan maksadımız Hatem’el-Müçtehidin Gavs’ül-Vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) 

Efendimiz’in 300’üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir. 

Bu dil-i aciz O Şah’ın vasfını beyana kudret yetiremez lakin izhar-ı muhabbet ve arz-ı ta’zim 

için ve Hazretimiz’in 300’üncü sene-i devriyesi olduğu veçhile bu işe gönül koyduk. 

Çalışmanın ismini Yad-ı Pir-i Sübhani koyduk ki Hazretimiz’in 300’üncü sene-i devriyesi 

için tanzim etmek nasib olan vefk usülü tarihin adı da bu şekildedir, yani Vefk-i Yad-ı Pir-i 

Sübhani… 

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade 

eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. 

Görüş ve önerileri ile katkıda bulunan Nureddin Ergür Beyefendi’ye ve Osmanlıca tashihler 

hususunda yardımlarını esirgemeyen Meliha Sarıkaya Hanımefendi’ye teşekkürü borç 

biliriz. Bunun dışında kul eksiksiz olmaz. Bu naçizane çalışmada görülebilecek eksikler 

fakire aittir 

 

Himmet erenlerden, 

Tevfik Allah’tandır… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vefk-i Yad-ı Pir-i Sübhani Nureddin Cerrahi (ks) 

300. Sene-i Devriyyesi Vesilesiyle 

11x1433 

 

Fecr-i gönül yad-ı Pir-i Sübhani selam’üs-Samedani levh-i rindani 

Ruh’ul-Baki bab-ı sırr-ı ledünni remz-i ali mah-ı kurbi 

Cemil-i Ruhani ki Kutb Cerrahi meram’ül-Veli mey-i Rahmani 

Nur-u Muhammedi vü Şah-ı Veli gevher-i Latif cür’a-i Vahdani 

11x1433 

 

Pek çok tam tarih vermekle birlikte vefk özelliği dolayısıyla en az 10 tam tarih vermektedir 

ve ayrıca manzumenin bütününün noktalı harfler toplamı da aded-i ebced ile gevher tarih 

olarak 1433 etmektedir. 

 

 

 



Manzume: 

Yadın nice etsin bu dil-i naçar Ya Hazret-i Pir 

Bütün kapıları ancak virdin açar Ya Hazret-i Pir 

Müjdeledi kutlu teşrifin Tabakat-ı Şernubi 

Yetişdi himmet-i Hazret-i Pir İbrahim Desuki 

Diyelim biz de ba-i bismillah ile veladetine tarihi: 

“Merhaban ya Kutb-i Medar Cerrahi merhaba” 

Şeyh’ül-Ekber, Hatem’el-Müctehidin, dürr-i yekta-i İstanbuli 

Şeyh-i Kutb-u Alem ki Ali Alaaddin-i Köstendili 

Tabakat’ta Şernubi binyüzonbeş tarihin verdi 

Küşad-ı Hankah’la anda “Mürşid-i Dervişan” geldi 

Müddet çar-Hu muammer olup alem-i şehadette 

Dil beytini pak eyleyip Anka oldu alem-i Lahut’e 

Tarihin dedi fakir kulu yine himmet-i Pir ile 

Biz de diyelim “Ya Hatem’el-Evliyai” meddile… 

Hu… 

 

Diğer manzume: 

 

Biçareyim imdad et 

Pek cahilim irşad et 

Evladım diye yad et 

Ya Hazret-i Nureddin 

* 

Bağrında gül solmasın 

Halinden hiç sormasın 

Kapından dur olmasın 

Ya Hazret-i Nureddin 

* 

Sadi kulun pür hata 

Gerekse kıysın cana 

Meğer ki Dost’a vara 

Ya Hazret-i Nureddin 



Ya Hayy Ya Cerrahi 

* 

Ayaklarımızın ucuna basarak yürürüz bu alemde 

Aheste gideriz amma hak-i meydan bizimdir 

Kıydık can ü başa, yaktık dünya vü ukba 

Sultan ile Sultanız, Arş-ı Rahman bizimdir 

“Kutb-i Zaman Gavs-i Sübhan Hazret-i Cerrahi’dir’ 

* 

Varidatımız sarfiyatımızdandır, Hüsyeni’yiz 

Halveti Cerrahi’yiz, sırr-ı Sübhan bizimdir 

Tevhid ile çerağımız yanar, dil beytimiz anka olur 

Dost ile söyleşir ol murg-i canan bizimdir 

“Kutb-i Zaman Gavs-i Sübhan Hazret-i Cerrahi’dir’ 

* 

Elele verir Hakk’a gideriz, sanma ki gayra gideriz 

Biz ne gelir ne gideriz, dem ü devran bizimdir 

Mürşid-i Kamil’den sual ettik, cevab ile intikal ettik 

İmam Mehdi’ye iktida ettik, hayat-ı cavidan bizimdir 

“Kutb-i Zaman Gavs-i Sübhan Hazret-i Cerrahi’dir’ 

* 

Yıkarız sahneyi eyleriz viran, harabatta ederiz seyran 

Biziz Dost yoluna kurban, nefes-i Rahman bizimdir 

Satırdan değil sadrdan okuruz, hem okur hem yazarız 

Siler tekrar yazarız, levh ü kalem sırr-ı Kur’an bizimdir 

“Kutb-i Zaman Gavs-i Sübhan Hazret-i Cerrahi’dir’ 

 

Beyt: 

 

Dergah-ı Nureddin’de daim ol Sadi 

Kalb-i mecruhu elbet eyler teselli 

 

 

 



Manzume: 

 

Derviş-i Nureddin olmağa istidad-ı ezeli gerek 

Cümleden fariğ olup Dost ile halvete giresi gerek 

Kapusunda kıtmir olmayı cümleden yeğ bilesi gerek 

Erenler bir kere evladım demeğe can veresi gerek 

 

Tarih-i Veladet-i Hazret-i Pir Nureddin Cerrahi (ks): 

“Veliyy’ül-Gayb” - 1089 

 

Manzume: 

 

Ah ü zar oldu vird ü ezkarım 

Tarümar oldu bend-i efkarım 

Mekan-ı Hu’ya varalı yolum 

Girift hal aldı derd-i firakım 

* 

Aşk elinden sabr ile kararım 

Savruldu gitti kibr ü vekarım 

Mizan-ı Hu’ya vuralı dolum 

Hep zarar oldu meta-yı karım 

* 

Eya yaran demen ki yahşıyım 

Kendi özün bilmek ile başlıyım 

Divan-ı Hu’ya duralı boyum 

Ölçüsün aldı kamet-i varım 

* 

Sadiya doldu Hu’yla her yanım 

‘Fe-semme’ oldu cümle Kur’an’ım 

Umman-ı Hu’ya dalalı özüm 

Soyundum her libastan uryanım.. 

Hu… 

 



Manzume : 

Aşka düşmüş Sadi olmuş perişan 

Bir varakpareye yazmış hoş nişan 

Ahzedip envarı Hazret-i Pirden 

Bırakmış bir yadigar-ı nur-efşan 

 

Hasıl-ı Kelam: 

Revzen-i dağ-ı dil açmadan bu yad ile 

Arz-ı ta’zim hem izhar-ı muhabbettir garaz 

 

 


