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Çalışmada, Onyedinci yüzyıl sûfî şâirlerinden Abdullâh Bîçâre’nin  Dîvân’ı
günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Dîvân üzerinde tetkikler yapılabilmesi için
müellifin edebî kişiliğini oluşturan faktörlerin incelenmesi gerekmiştir. Bu gereklilik 
sebebiyle Bîçâre’nin yaşadığı yıllardaki ictimâî, siyâsî ve kültürel ortam ortaya
konulmuştur. Kaynaklarda hakkında çelişkili ve yüzeysel bilgiler bulunan  Bîçâre’nin 
hayatı uzun araştırmalar sonucunda bir intizam içinde sunulmuştur.  Sûfî kimliği ön 
planda olan Bîçâre’nin hayatı, bu yönüne ağırlık verilerek aktarılmıştır. 

Metin, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir.  Bîçâre’nin edebî yönüyle ilgili 
hiçbir kaynakta hiçbir bir bilgiye tesadüf edilmediğinden Sûfî’nin şiiri üzerinde
derinlemesine tetkiklerde bulunulmuştur.  

Çalışmanın sonucunda Bîçâre’nin fikrî ve edebî yönüyle Türk Tasavvuf
Kültüründeki yeri ortaya konulmuştur.  
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(poems) has translated from the Turkish with Ottoman Alphabet to the Turkish with 

Latin Alphabet and the text  has analisied. Before analysing the text ,  efffects of

social, political, cultural background on Biçâre’s poem  has exposed.  

There are contratictions in sources about Bîçâre’s biography and there are 

superficial knowledges about him. Because of this  exposing his biography has needed

hard work.   His mystical side has insisted when His biography has exposed   . 

The text (Dîvân)’s contents and  structure have researched. There are no

knowledge about Bîçâre’s poetical side, so his this side has examined in detail along

the research. 
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ÖNSÖZ 

Onyedinci yüzyıl Tasavvuf Kültürü açısından çok farklı tezâhürlerin ortaya 

çıktığı bir yüzyıldır. Artan tekkelerle halkın hemen her kesiminin bir yönüyle tasavvuf 

kültürüyle ilkişkili olduğu bu yüzyılda Kadızâde-Sivâsî çekişmelerinin de alevlenmesi 

dönemin üzerinde dikkatle durulmasını gerekli kılmıştır. Bîçâre, bu yüzyılda sûfî 

kültürün kalbinin attığı yerlerden olan Üsküdar’da doğup büyüyen, Fâtih civarlarında 

irşâda memur olan ve Dîvân teşkil edecek kadar eserler vücûda getiren bir derviştir. 

Bîçâre, dönemindeki tasavvufî hareketlere muhalif tutum sergileyen kimseler üzerinde 

vaazlarıyla tesir etmiş, bu yüzyıldaki tasavvufî yükselişin sâiklerinden olmuştur. 

Bunlara rağmen Bîçâre yeterince tanınamamış, Dîvânı üzerinde ilmî bir çalışma 

yapılmamıştır. Halbuki Dîvân, deyiş ve muhteva bakımından edebiyat tarihi için kaynak 

teşkil edecek mahiyettedir.  

Başlangıçta Dîvân’ı temel alan bir çalışma hazırlanması planlanmışsa da 

Bîçâre hakkında etraflı bir çalışmanın yapılmamış olması daha kapsamlı bir 

araştırmanın yapılması gerektiği fikrini doğurmuştur. Çalışmada, evvelâ şâirin 

muhitinden bağımsız değerlendirilemeyeceği ilkesinden hareketle Bîçâre’nin yaşadığı 

dönemin siyâsî, ictimâî, kültürel yapısı ortaya konulmuştur 

 Çalışmanın birinci bölümünde; kaynaklarda, hakkında çelişkili, dağınık ve 

sınırlı bilgiler bulunan Bîçâre’nin hayatı uzun tetkikler sonucunda ortaya koyulmuştur. 

Hemen her kaynakta Bîçâre’yle ilgili farklı malumatın yer alması doğru sonuçlara 

ulaşmak noktasında özel bir dikkati gerekli kılmıştır. Ansiklopedik mahiyetteki eserler 

dışında hiçbir kaynakta kendisine ilişkin bilgiler bulunmayan Bîçâre’nin hayatı, 

tasavvufî bir gelenek içinde yer alan ailesinin, mürîdlerinin ve halîfelerinin tanıtılması 

suretiyle ortaya konulmuştur. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde edebiyat kaynaklarında edebî kişiliği ile ilgili 

hiçbir bilgi bulunmayan Bîçâre’nin edebî yönü Dîvânı’nın şekil ve muhteva yönüyle 

tetkîkinden sonra ortaya koyulmuştur. Eserdeki şekil ve dil özellikleri ayrıntılarıyla 

incelenmiş, dinî- tasavvufî muhteva kısmen aktarılmıştır. Zirâ eserin tahlîli başlı başına 

bir araştırma konusu olabilecek mahiyettedir. Bu çalışmada ancak belli başlı mefhumlar 

tahlîl edilmiştir. 

Üçüncü bölümde Dîvânın metni sunulmuştur. Metin, diğer nüshalara 

ulaşılamadığından tek nüsha kullanılarak ortaya konulmuştur. Eserin diğer nüshalarına 

araştırmalar sonucunda ulaşılamamıştır. Bu durum pek çok müstensih hatasının 

bulunduğu nüshada metin tamiri cihetine gidilmesine sebep olmuştur.  Eserin diğer 

nüshalarına ulaşılması halinde daha iyi sonuçlar elde edilebiceği umulmaktadır.  

Bîçâre’nin fikrî ve edebî  yönüyle Tasavvuf Edebiyatı içindeki yeri; etkilendiği 

ve etkilediği kişiler tesbit edilmiş ve  sonuç bölümünde  arz edilmiştir. 

Çalışmanın ortaya çıkmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Doç. Dr. 

Bilâl Kemikli’ye, manevi destekleri ve çalışma ortamımı oluşturmaları sebebiyle 
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GİRİŞ 

BÎÇÂRE’NİN YAŞADIĞI DÖNEMDE OSMANLI 

Zâkirzâde Abdullah Bîçâre, 1008/1600 yılında doğmuştur. Babası Zâkirî Şabân 

Efendi, Celvetilik’in kurucusu kabul edilen Azîz Mahmûd Hüdâyî( ö. 1038/1628)’nin 

şeyhliği döneminde Üsküdar’daki Celvetî Dergâhı’nın zâkirbaşıdır. Dolayısıyla Bîçâre 

tasavvuf kültürünün içine doğmuş, içinde büyümüştür. Hüdâyî’yi görmüş olmakla 

birlikte hilafetini Hüdâyî’nin halîfesi Muk‘ad Ahmet Efendi’den almıştır.  

Dîvân’ı dışında herhangi bir eseri bulunmayan Bîçare’nin hayatını ve eserine 

dair değerlendirmeleri aktarmadan önce yaşadığı dönemin ictimâî, siyâsî, kültürel ve 

edebî yapısı ortaya koyulacaktır. Ancak burada teferruatlı bir değerlendirme söz konusu 

olmayacak şâirin hayatına tesir etmesi olası unsurlar göz önünde bulundurularak kısa bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Siyasî ve İctimaî Hayat 

Bîçâre’nin yaşadığı 1600-1657 yılları arasında; III. Mehmed (1595-1603), I. 

Ahmed (1603-1617), I. Mustafa (1617-1618,1622-1623), II. Osman (1618-1622) IV. 

Murad (1623-1640), İbrahim (1640-1648) IV. Mehmed (1648-1687) padişahlık 

yapmışlardır. 

Bu dönem onsekizinci yüzyıla değin; son zamanlarda ortaya çıkan “buhran”, 

“dönüşüm”, “değişim” kavramlarından başka genel temayülle “çözülme” veya 

“duraklama” dönemi olarak telakki edilir.1 Onaltıncı yüzyılın sonlarına doğru gelişen 

olaylarla ilgili olarak değerlendirmede bulunan B.Lewis ve İnalcık, Osmanlı’nın bu 

                                                           
1  Konuyla ilgili geniş bir değerlendirme için bkz: Öz, Mehmet, Osmanlı’da Çözülme Ve Gelenekçi 

Yorumcuları (XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıl Başlarına), Dergâh Yayınları, 1997, İstanbul, s. 11-13. 
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süreci yaşamasını çok geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla farklı siyasî ve coğrafî 

engellerle karşılaşmasına bağlarlar. Tespitleri, fetih hareketinin artık güçlü hareketlerle 

karşı karşıya olduğu; onaltıncı yüzyılın sonlarında doğudaki (Safevî) ve batıdaki 

(Hasburg) güçlerle mücadelenin hayli yıpratıcı olduğu yönündedir. 2 Samiha Ayverdi de 

benzer bir yaklaşımla; Osmanlı’nın bu halinin müsebbibinin daha ziyade dışta aranması 

gerektiğini belirtir, hali düzeltme yolunda çok gayret sarf edildiğini ancak Haçlı 

ablukası içindeki Osmanlı’nın geniş sınırlarda birliğini muhafaza etmekte zorlandığını 

ifade etmektedir.3 

Bu dönemde Avrupa’da “aydınlanma düşüncesi”yle birlikte üretilen bilimsel 

bilgi yeni bir dünya algısı oluşturmuştur. Bu algı değişimi sanayi inkılabını doğurmuş, 

geleneksel üretim tarzı değişmiştir. Bu başkalaşma zamanla Osmanlı’nın ekonomisini 

etkilemiştir. Süre giden keşif hareketleri Avrupa’daki bazı dengeleri Osmanlı aleyhine 

bozmuştur. İçteki rahatsızlıklar sebebiyle fırsat bulamayan Osmanlı Devleti hızla 

gelişen koloniyalizm ve sömürgeciliğe dayalı güçler karşısında bir politika 

geliştirmemiş ve Avrupa’nın hızla gelişen ekonomik ataklarına da dur diyememiştir.4 

Osmanlı’nın önemli bir gelir kaynağı olan ticaret yollarında da değişiklikler olmuştur. 

Hindistan’la olan ticarî ilişkiler çökmüş, İran ticareti de geniş ölçüde zarar görmüştür.5  

Malî inkırâzın en önemli âmillerinden biri de Amerikan Gümüşü’nün Avrupa 

Ülkeleri’yle birlikte Osmanlı Ülkesi’nde de yayılması sonucunda sikkenin değer 

yitirmesi; düşük kalitede akçenin bastırılmasıdır. Ücretleri değer yitiren ulûfeli askerler 

isyan etmiş ve bu dönemde pek çok kişi öldürülmüştür.6 Ateşli silahların kullanılmaya 

başlaması da ulûfeli asker artışına sebep olmuş, isyan kitlesi artmıştır.7 Gelişmeler, 

devletin içinde bir takım olumsuzluklara neden olmuş, Osmanlı bir düzen ortamından 

çıkmış; malî kayıplarla birlikte  güven problemi zuhur etmiştir. 

Değişimin nedenini iç âmillere bağlayan, bozulmanın Kanûnî Dönemi’nin 

sonlarına doğru başladığını belirten devlet adamları ve alimlerden bir kısmı bu hale 
                                                           

2  Osmanlı’da Çözülme, s. 31. 
3  Ayverdi, Samiha, Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, c. II, Damla Yayınevi, İstanbul,1973, s. 43.  
4  Kösoğlu, Nevzat, Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri Tarih Antoloji 

Ansiklopedi, Ötüken, 1987, İstanbul, c.V, s. 37-38. 
5  Osmanlı’da Çözülme, s. 32-37. 
6  Osmanlı’da Çözülme, s. 37-38. 
7  Osmanlı’da Çözülme, s. 40-42. 
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nasıl gelindiğini anlatan, çözüm önerileri sunan lâyihalar yazmışlar, padişahları 

uyarmışlardır.8 Ancak günümüzde, lâyihaların çoğunlukla devlet adamları eliyle 

yazılmış olmaları sebebiyle zaman zaman tarafgir bir tutum sergiledikleri, oluşumları 

farklı lanse ettirdikleri yönünde yorumlar da vardır.9  

Lâyihalara göre toplumun o dönemdeki problemlerini şu başlıklar altında 

toplamak mümkündür: 

1.  Padişahın görevini iyi ifâ edememesi, doğru devlet adamları tayin edememesi. 

2.  Padişahların kadınların ve musâhiplerin sözleriyle hareket etmesi. 

3.  Klasik dönemdeki kanunların ihlâli, adalet sisteminin sarsılması. (Halka adil 

davranılmaması üretimi azaltmış, böylece hazine gelirleri düşmüş, dolayısıyla 

ordu zayıflamış, devlet zaafa uğramıştır.) 

4.  Devlet adamlarının azil olma endişesiyle gerektiği gibi hareket edememeleri.10 

5.  Rüşvetle makam sahibi olunması. Liyâkatli, ehliyetli kimselerin görevlerinden 

alınması. Ehliyetsiz kimselerin halka zulüm etmesi. 

6.  Tımar sistemindeki sarsıntılar11; tımar ve zeamet topraklarının  hakkı olmayan 

kimselere verilmesi. 

7.  Tımar sistemine bağlı olarak sipahilerin zayıflaması. 

8.  Kullar, tımarlılar ve alimler arasına kendi içlerinden olmayan kimselerin 

girmesi. 

9.  Hazinenin; artan vezir sayısıyla, tımarların el değiştirip mülk ya da vakfa 

dönüşmesiyle, türedi seyyidlerin hak talep etmesiyle daha da zayıflaması. 

Dönemin padişahlarının uygulamalarına göz atılacak olursa olayların seyri 

daha iyi anlaşılacaktır. 

                                                           
8  İlgili lâyihalar için bkz: Osmanlı’da Çözülme, s. 53-97. 
9  Bkz: Öz, Mehmet, “Onyedinci Yüzyılda Osmanlı Devleti: Buhran, Yeni Şartlar ve Islahat Çabaları 

Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/T.Gunlugu.htm 
(14. 04. 2007) 

10  Osmanlı’da Çözülme, s. 98 - 111.  
11  Türk Klasikleri, c. V, s. 41- 42. 
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III. Mehmed (1595-1603) 

Üçüncü Mehmed başlangıçta iyi bir yönetim sergileyeceği umudunu vermiş 

ancak bir süre sonra Vâlide Sultan’ın oğlunu kontrol altına almasıyla pek de sağlıklı bir 

yönetim sergileyememiştir.12  

Safiye Sultan’ın taraf olduğu vezir çekişmeleri yeniçeri ayaklanmalarına 

sebebiyet vermiştir. Eflak cephesindeki başarısızlıkla, özellikle de Estergon Kalesi’nin 

düşüşüyle seferlere katılmayan padişahın seferlere katılması yönündeki baskı artmıştır. 

Safiye Sultan, kontrolü yitirmek endişesiyle ilkin oğlunu engellemiştir. Ancak padişah 

sefere çıkmış ve Eğri Kalesi’ni almıştır. Haçova Meydan Muharebesi’nde de kararlılık 

göstermiş, galibiyetle geri dönmüştür. Sonrasında annesinin bir takım uygulamalarıyla 

bir çok azil ve atamalar gerçekleştirmiştir. Bu esnada cephelerden ardı ardına kötü 

haberler gelmiştir. Bu haberlerle tekrar görev değişiklikleri söz konusu olmuştur. Bu 

sırada Anadolu’da Celâlî Hareketi başlamıştır.13 Birbiri ardınca karmaşalar doğmuş ve 

karmaşaları birbiri ardınca idamlar takip etmiştir. Celâlî Hareketleri hazine de büyük 

sıkıntılara sebep olmuş, ordunun seferlere çıkmasında sorun teşkil etmiştir.  

I. Ahmed (1603-1617) 

I. Ahmed’in tahta çıktığı dönemde İran ve Avusturya Savaşları sürmekteydi.14 

Avrupa’da Zitvatoruk Antlaşması imzalanmıştır ki, bu Osmanlı’nın ilk taviz verdiği, 

değer yitirdiği antlaşma olarak telakki edilir. Celâlî Hareketleri’nin yorduğu devletin 

yaptığı bu antlaşma ile Celâli İsyanları daha da artmıştır. Dıştaki değer yitimi, hazinenin 

zayıflaması, bilhassa tımar uygulamalarının yanlışlığı tepkiyi artırmıştır. Bir taraftan da 

Canbulatoğlu Ali Paşa’nın isyanıyla uğraşılmıştır.15 

1606’da veziriazamlığa getirilen Kuyucu Murad Paşa büyük ölçüde 

ayaklanmaları bastırmıştır. Anadolu’daki isyanlar halkın köylerden kaçmasına sebep 

                                                           
12  Emecen, Feridun,  “Mehmed III”, D.İ.A., c. XXVIII, s. 407- 413.  
13  Celâlilik, düzene karşı girişilmiş her türlü hareketin genel adıdır. Tımar sisteminin bozulmasıyla 

haklarını alamadıklarını düşünen Tımarlı Sipahilerin ayaklanmasıyla başlayan hareket, bu hareketleri 
bastırmakla mükellef olan devlet erkanının harekete katılmasıyla çok daha tehlikeli hale gelmiştir. 
Geniş bilgi için bkz: İlgürel, Mücteba, “Celâlî   İsyanları”, D. İ. A., c. VII, s. 252- 257. 

14  Geniş bilgi için bkz: İlgürel, Mücteba, “Ahmed I”, D. İ. A., c. II, s. 30-33. 
15  Canbolatoğulları için bkz: İlgürel, Mücteba, “Canbolatoğulları” c. VII, s.144-145. 
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olmuş; nuzül ve avârız vergisi de alınamaz olmuştur. Bu karmaşada İran’la sulh etme 

kararı alınmış 1612’de antlaşma imzalanmıştır. Ancak daha sonra antlaşma bozulmuş; 

İran’la mücadele sürmüştür. I. Ahmed çok genç denebilecek bir yaşta vefat etse de 

önemli değişikliklere imza atmıştır; donanma O’nun döneminde başarılı olmuştur. 

Ayrıca pek çok zulme neden olan saltanatı devralış biçimini değiştirmiş; “ekberiyyet 

erşediyyet” kanunu getirmiştir.  

I. Mustafa (1617-1618, 1622-1623) ve II. Osman (1618-1622) 

I. Mustafa dönemi padişahın aklî dengesinin bozukluğu sebebiyle karmaşanın 

hakim olduğu bir dönemdir. Nitekim aklî dengesizliği sebebiyle hanımların ve çıkar 

sahiplerinin yönetimde söz sahibi olduğu padişahın hemen hiçbir etki ve tesirinin 

olmadığı iktidar, II. Osman’ın cülûsuyla el değiştirmiştir. 16  

II.Osman işe sarayın ıslahıyla başlamış; bozulmuş yeniçerilere intizam vermek 

amacıyla ıslahatlara girişmiş ancak tepkiyle karşılaşmıştır. İlk tepki Polonya Savaşı’nda 

kendini göstermiş ve savaş yeniçerinin gevşek tutumuyla kaybedilmiştir. Mağlubiyetle 

yeniçeri üzerindeki ıslahat fikri artan padişah buna imkan bulamamıştır. Yedikule’de 

idam edilmiştir.17  

Samiha Ayverdi’ye göre ölüm kararı ıslahat çalışmalarını kesintiye uğratmaya 

yönelik çıkmıştır. Menfaat sahiplerine müdahale etmeye çalışan herkese gözdağı 

verilmesi hedeflenmiştir.18 II. Osman‘ın öldürülmesiyle yönetime tekrar I. Mustafa 

geçmiştir. II. Osman’ın katli devlette daha büyük bir gerilime sebep olmuştur, padişahın 

kâtillerinin bulunmasını isteyenler devlete baskı yapmış, I. Mustafa’yı katilden mesul 

sayan Abaza Mehmed Paşa’ya geniş bir isyancı kitlesi eşlik etmiştir.19 Bu karmaşa 

esnasında Fâtih Camii’nde toplanan âlimler aklî yetersizliği sebebiyle padişahın hal’ 

                                                           
16  Emecen, Feridun, “Mustafa I”, D.İ.A., c. XXXI, s. 272 - 275. 
17  II. Osman Dönemi için bkz: Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-i Naîmâ Ravzate’l-Hüseyn fi Hulâsati 

Ahbar el- Hafıkayn, c. II, haz. Zuhûrî Danışman, Zuhûrî Danışman Yayınevi, İstanbul, 1969, 711-
785. 

18  Osmanlı Asırları, c. II, s. 55. 
19  Abaza Paşanın isyan gerekçesi için bkz: Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, sdl. Tevfik 

Temelkuran, Necati Aktaş, Mümin Çevik, c. I-II, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1986, s. 157-158. 
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edilmesi gerektiğine karar vermiş, 1623’de padişah bir odaya kapatılmış, yerine IV. 

Murad geçirilmiştir.20 

IV. Murad (1623-1640) 

Çocuk yaşta tahta geçen padişah 1632’ye kadar yönetimi annesi ve devlet 

adamları eliyle yürütmüştür.21 Yönetimi ele aldıktan sonra had safhada olan 

ayaklanmaları bastırma cihetine giden padişah pek çok devlet adamını öldürtmüştür. 

Haksız ölümlere varan bu asayiş arayışı başarılı da sayılmıştır. Hazinede büyük 

sıkıntılara sebep olan tımar sisteminde düzeltme çalışmaları yapılmış böylece sipahi ve 

yeniçerilerin pek çoğu ulûfelerini bırakıp tımar almışlardır.22  

İçeride istikrarı sağlayan padişah dışarıdaki isyancıları katlettirmiştir. Ancak 

asayiş arayışıyla başladığı kıyım çok sert bir hale gelmiş Osmanlı Devleti’nde daha 

önce görülmeyen şeyhülislam katline kadar varmıştır. Kahve tütün ve bir süre sonra içki 

yasağının uygulaması noktasında da sert tavır hüküm sürmüştür. Padişahın öldürttükleri 

arasında çok sevdiği Abaza Paşa ve Nef’î’nin, tahta geçmesinden şüphelendiği Şehzade 

Bayezid, Süleyman ve Kasım’ın da bulunması halkta bir taraftan da nefret 

uyandırmıştır. 

IV. Murad istikrarı sağladıktan sonra Lehler’le ilişkiler kurmuş, başarılı 

sonuçlar elde etmiştir. Revan ve Bağdat’ı alıp, Venedikliler’le ticarî alanda antlaşmalar 

yapıp devlette güven temin etmiştir.23  

Sultan İbrâhim (1640-1648) 

Pek çok yakınının ölümüne tanık olan padişahın ruhî bir çöküntü içerisinde 

olduğu kaynaklarda belirtilmiştir. Bu hali O’nu idareyi Kemankeş Kara Mustafa 

Paşa’ya bırakma noktasında etkilemiştir. IV. Murad’ın sert yönetiminden sonra devlette 

daha huzurlu bir döneme geçildiği söylenmektedir.24  

                                                           
20  Seyahatname, c. I-II, s. 158. 
21  Yılmazer, Ziya, “Murad IV”, D.İ.A., c. XXXI, s. 177-183. 
22  Yılmazer, a.g.m., s. 179. 
23  Yılmazer, a.g.m., s. 179. 
24  Emecen, Feridun, “İbrâhim”, D.İ.A., c. XXI, s. 274-281. 
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Bu dönemde öne çıkan askeri faaliyet Girit’in fethi çalışmaları olmuştur. Girit, 

Akdeniz hakimiyeti’ni tesis için en önemli geçit olarak görülmüş; ilk adımda Hanya 

alınmış fakat Kandiye’de sıkıntı hasıl olmuştur. Girit meselesi yirmi üç yıl boyunca 

Osmanlı’yı uğraştırmıştır. Yeni bir Haçlı Seferi kabul edilerek bütün Avrupa 

devletlerinin birlikte Osmanlı’ya karşı mücadele ettiği bir savaş ortaya çıkmıştır. 25 Bu 

zorlu hâl halkla iç içe (celvet) olan bir kültüründen gelen Bîçâre’nin bir şiirine de konu 

olmuştur.26 

Dönemin sadrazamı Kemankeş Paşa ve Yusuf Paşa arasındaki çekişme ikisinin 

de öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Kösem Sultan’ın bu ve daha bir çok gelişmede etkin 

rol aldığı kaynaklarda belirtilmiştir. Kemankeş Paşa’dan sonra istikrar bozulmuş, 

padişah devlet işlerinden uzaklaşmış, ruhî sorunları zuhur etmeye başlamıştır. Devlette 

israf boy göstermiştir.27 Bu dönemde padişaha lâyihalar sunulmuş ve fakat padişahın 

içinde bulunduğu halet-i ruhiye bu uyarıları dikkate alıp icraata geçmesine mani 

olmuştur. 

Padişah ulema, devlet adamları ve yeniçeri işbirliğiyle tahttan indirilmiş, yerine 

IV. Mehmed geçirilmiştir. Sonrasında da İbrahim idam ettirilmiştir. 

IV. Mehmed (1648-1687) 

Henüz yedi yaşında iken padişah olan IV. Mehmed devlet yönetimine ancak 

onbeş yaşında geçebilmiştir.28 Bu süre zarfında saray hanımları ve ocak ağaları 

yönetimde söz sahibi olmuşlardır. 

 Devlet karmaşa ortamından kurtulamamış; rekabetler, aziller, isyanlar 

süregitmiştir. Hazine zayıflamış, askere kırık akçeler ulûfe olarak verilirken ağalar 

sağlam akçeleri kendilerine ayırmışlardır ve enflasyon zuhur etmiştir. Bu hal devlet 

erkanıyla asker arasında sıkıntılara sebep olmuştur, karmaşa Çınar Vak’ası olarak 

bilinen; saray ağalarının Sultan Ahmed Meydanı’nda bir çınara asılmasıyla 

sonuçlanmıştır.  

                                                           
25  Osmanlı Asırları, c. II, s. 79.  
26  Bkz: 25. Şiir. 
27  Emecen “İbrahim”, D.İ.A., c. XXI, s. 278. 
28  Özcan, Abdülkadir, “Mehmed IV”, D.İ.A., c. XXVIII, s. 414- 418.  
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Bu sırada Venedik donanması Bozcaada, Limni ve Semadirek adalarını işgal 

etmiştir. 1656’da sadarete Köprülü Mehmed Paşa gelmiş, yeni bir dönem başlamıştır. 

Paşa, Venedikliler’i mağlup ederek Çanakkale Boğazı’nı açmış ve başta Bozcaada 

olmak üzre Boğaz’ın etrafındaki adaları da geri almıştır.29 Bîçâre ömrünün son 

demlerine rastlayan Bozcaada’nın geri alınışını bir şiirine konu etmiştir.30 Görüldüğü 

üzere Bîçâre, Girit’in geri alınma mücadelesi, Bozcaadanın geri alınması gibi devletin 

siyâsi askerî gelişmeleriyle yakından ilgilenmiş hâlin kötüye gittiği durumlarda 

Allâh’tan imdat dilemiş; iyiye gittiği durumlarda Allâh’a şükretmiştir. Bir sûfî şâir olan 

Bîçâre bu yüzyılda alevlenen dinî tartışmalara da kayıtsız kalmamış vaazlarıyla duruma 

müdahale etmiştir. 

Dinî Hayat 

Osmanlı Devleti’nin onyedinci yüzyıldaki hali son zamanlarda karşıt görüşleri 

savunan sûfîlerle fâkihleri daha belirgin halde karşı karşıya getirmiştir. Yükseliş 

döneminde birbirlerini dengeleyici unsurlar olarak karşımıza çıkan tekke ve medrese bu 

yüzyılda birbirlerine düşman olmuşlardır.31 Kadızâde-Sivasî meselesi olarak bilinen 

tartışmanın alevlenmesi devletin içinde bulunduğu kaos ortamına bağlanmaktadır. Zira 

devletin gidişatı iyi değildir ve herkes kendince bir mesul aramaktadır.32  

İstanbul halkının ikiye bölündüğü bu tartışmanın taraflarından Kadızadeliler’in 

başında Kadızâde Mehmed Efendi (ö. 1045/1635), Sivasîlerin başında Sivasî 

Abdülmecid Efendi (ö. 1049/1639) bulunmaktadır. Kadızadeliler diğer adıyla Fakılar, 

Birgivî Mehmed Efendi (ö. 981/1573)’nin Tarikat-i Muhammediyye adlı eserini 

kendilerine kılavuz etmişlerdir. Uzunçarşılı’ya göre bu kişiler, “ipliklerini boyamak”, 

“suret-i haktan görünmek” maksadıyla Birgivî’nin eserlerinin arkasına 

saklanmışlardır.33 

                                                           
29  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. III/I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1973, s. 

378- 379. 
30  Bkz: 73. Şiir.  
31  Tekke- Medrese münasebetleri için bkz: Kara, Mustafa Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve 

Zaviyeler, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1990, s. 79-106. 
32  Kadızâde ve Sivâsî meselesi için bkz: Kara, Mustafa, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve 

Tarikatlar,   Sır Yayıncılık,  Bursa, 2004, s. 201-224. 
33  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III / I, s. 355. 
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Kadızadeliler’e göre, büyük ölçüde mutasavvıfların uyguladığı bidatler 

devletin inkırâzının müsebbibidir; şeriatin emirleri terk edilip, Peygamber döneminde 

olmayan şeyler dine ilave edilmiştir. Böylece devletin ahvâli kötüleşmiştir. 

Kadızâdeliler’in karşı çıktıkları uygulamalar arasında; müsbet ilimler, ezan ve naat gibi 

dinî manzûmelerin makamla okunması, devrân ve semâ, tütün ve kahve, kabir 

ziyaretleri, cemaatle nafile namaz gibi hususlar bulunmaktaydı.34 Buna mukabil 

Sivasîler dinin özüne aykırı olmayan, Müslümanların ihlasını artıracak her türlü 

uygulamanın mübah sayıldığını savunmuşlardır. Bu noktada, Katip Çelebi her iki tarafın 

da kendi fikirlerinde aşırıya gittiklerini, birbirlerine muhalefet ederek şöhret bulmayı 

arzu ettiklerini söylemektedir.35 

Kadızâdeliler’in provokasyonuyla halk, devrânı ve semâı raks telakki edip 

dervişlere düşman kesilmiştir. Böylece tekkelerde ayinler icra edilemez hale gelmiştir. 

Zamanla Saray’da nüfuz bulan Kadızâdeliler tekke baskınına varan eylemlerde 

bulunmuşlardır. Tekkeleri yıkıp şeyh efendileri tecdîd-i imân etmemeleri halinde 

öldürecekleri yönünde tehdit ederek, Köprülü Mehmed Paşa dönemine kadar sûfîlere 

türlü zulümler etmişlerdir.36 Köprülü, fakıların başında bulunan Üstüvanî (ö. 

1072/1661)’yi ve yandaşlarını sürgün edip şeyh efendileri korumuştur. 37 

Medrese - tekke tartışmaları bir tarafa bırakılırsa bu dönemde tekkelerden 

yetişen şâir ve mûsıkîşinaslar kültür havzasına pek çok eserler kazandırmışlardır. Yine 

bu dönemde kıymetli düşünürler yetişmiştir. Sanat ve edebiyat dünyasında zirve 

sayılabilecek eserler ortaya koyulmuştur. 

Sanat ve Edebiyat 

Kaosun tüm birimleri etkilediği Onyedinci Yüzyıl Osmanlısı’nda sanat ve 

edebiyat alanında bir olgunluk döneminden söz edilebilir. Bu dönemde çok kıymetli 

eserler vücuda getirilmiştir.  

                                                           
34  Kadızâdelilerin tutumları hakkında bkz: Naîmâ, c. VI, s. 2716-2730;  Türk Klasikleri, c. VI, s. 32-37. 
35  Katip Çelebi, Mizanu’l- hak fî-ihtiyari’l-ehak İslam’da Tenkîd ve Tartışma Usûlü, haz. Süleyman 

Uludağ- Mustafa Kara, Marifet Yayınları, İstanbul, 1990, s. 137-140. 
36  Naima,  Bîçâre’nin Kadızâdeler taifesinden Çavuşoğlu adındaki bir vâizi sert bir uslupla uyardığını 

bildirmektedir. Naîmâ, c. V, s. 2099. 
37  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III / I, s. 359. 
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Ayverdi, onyedinci yüzyılı anlatırken şu tespitlerde bulunmuştur: “XVII. Asır 

Naîmâ ve Peçevî gibi dev himmetli tarihçiler, Nefî, Nâbî, Nâilî, Atâî ve Şeyhülislâm 

Yahyâ gibi değerleriyle asırların çehresine damga vurmuş şâirler, Itrî gibi eserleri 

ebediyete uzamış bestekârlar ve kağıda ellerinin hüneri kadar ruhları da geçmiş Hâfız 

Osman gibi hattatlar ve Levnî gibi ressam, müzehhipler demekti… 

Mîmarları, bestekârları, şâirleri, münşîleri ile fikir ve sanat orkestrasyonunun 

muhteşem seslerini ve çizgilerini vermiş olmak bakımından da XVII. asır, verimli ve 

yapıcı bir talihe mâlikti.” 38 

Aynı doğrultuda düşünen Banarlı, bu yüzyıldaki sanat ve edebiyat gelişiminin 

“bir cemiyette idarî, medenî ve içtimaî hayat ileri ise sanat ve edebiyat hayatı da 

ileridir” fikrini çürütecek kadar yüksek kalitede olduğunu belirtmektedir.39 

Mimaride dönemin seyyahı Evliya Çelebi’nin büyük bir hayranlıkla tarif ettiği, 

Sedefkâr Mehmed Ağa’nın eseri Sultan Ahmet Camii,40 Yenicami,41 Revan ve Bağdat 

Köşkleri ve İncili Köşk öne çıkan eserlerdir.  

Onyedinci yüzyılda, mûsıkîde özellikle cami ve tekke mûsıkîsinde önemli 

gelişmeler olmuştur. Dönemin bestekar padişahı IV. Murad mûsıkî cemiyetleri 

düzenlemiştir.42. Hafız Post43 ve talebesi “Türk Mûsıkîsi’ni zirveye ulaştıran 

dehalardan”44 Buhûrîzâde Itrî,45 Ali Ufkî46 gibi üstadlar yetişmiştir. Zakirî Hasan, 

Bezcizâde Muhyiddin, Hafız Kömür, Köçek Derviş Mustafa Dede, Seyyid Mehmed 

Nuh Efendi, Solakzâde, Aziz Mahmud Hüdayi ve serzâkiri Şaban Efendi (Bîçâre’nin 

babası) devrin mûsıkîşinaslarındandır. 

Mûsıkî’deki himayeci tavır edebiyat dünyasını da havîdir. Dönemin padişahları 

edebiyat ve fikir meclisleri kurmuşlar, ulemâ ve üdebâyı kollamışlardır. Padişahların 
                                                           

38  Osmanlı Asırları, c. II, s. 73. 
39  Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, c. II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 

1987, s. 649. 
40  Seyahatname, c. I-II, s. 146-149; Ayvansarâyî Hüseyin Efendi-Alî Sâtı‘ Efendi- Süleymân Besîm 

Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi,  haz. Ahmed Nezih Galitekin, İşaret Yayınları, İstanbul, 2001, s. 57-61.  
41  Hadîkatü’l-Cevâmi, s. 61-63. 
42  Seyahatname, c. I-II, s.175. 
43  Ak, Ahmet Şahin, Türk Musikîsi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, ts., s. 65-67. 
44    Banarlı, a.g.e., c. II, s. 650. 
45  Ak, a.g.e., s. 72-75. 
46  Ak, a.g.e., s. 63-64.  
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pek çoğu şâirdir. III. Mehmed, Adlî mahlasıyla şiirler yazmıştır. I. Ahmed bazen 

ismiyle bazen Bahtî mahlasını kullanarak, özellikle kahramanlık duygularının hakim 

olduğu manzûmeler söylemiştir. II. Osman Fâris mahlasıyla çocuk yaşta iken şiir 

söylemeye başlamıştır. Bazı kaynaklara göre I. Mustafa dahi şiir söylemiştir.47 IV. 

Murad Muradî adıyla şiirler yazmıştır. Dönemin son padişahı IV. Mehmed ve 

kadınlarından Afîfe Sultan karşılıklı şiirler yazmışlardır.48 

Onyedinci yüzyıl Osmanlı Divân Edebiyatı, İran taklitçiliğinden kurtularak 

Bâkî, Necâtî ve Fuzûlî’nin açtığı çığırla daha millî öğeler barındırmaya başlamıştır. 

Kaside ve gazelde İran Edebiyatını geride bırakmıştır. Bununla birlikte İran’la ilişkiler 

bütün bütün kopmamış, İran’da rağbet gören “Sebk-i Hindî” tarzı Osmanlı şâirlerine de 

tesir etmiştir.49 

Divan şiirinde kasîdeleriyle Nef’î (1575-1635), gazelleriyle Şeyhülislâm Yahyâ 

(1561-1644), Şeyhülislâm Bahâî (1601-1653), Nâilî (ö.1666), Neşâtî (ö.1674), 

mesnevîleriyle Nevizâde Atâyî (1583-1635), hikemi tarzın hakim olduğu mesnevi ve 

gazelleriyle Nâbî (1672-1712) yalnızca kendi dönemlerinde değil daha ilerideki 

dönemlerde de şâirlere önderlik etmişlerdir. Sâbit, Hâletî, Nedim-i Kadîm, İsmetî, 

Cevrî, Fehîm, Nadirî, Vecdî, Fâsih, Faizî devrin diğer divân şâirleridir. 

Devrin önde gelen edebî ürünlerinden biri de  şâir tezkireleridir. Sâdıkî’nin 

Mecmâu’l-Havas’ı, Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şuarâsı, Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-Eş’ar’ı, 

Yümnî’nin Yümnî Tezkiresi, Seyrekzâde Asım’ın Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’ar’ı, Rıza’nın 

Tezkiretü’ş-Şuarâsı, Güftî’nin Teşrifatü’ş-Şuarâ’sı dönemin şuara tezkireleridir. 

Bunlardan başka Nev’izâde Atâyî’nin Hadâiku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-Şakâik adlı 

eseri de âlim, şeyh ve şâirlerin tanıtıldığı eserlerdendir.50 

 Hâb-nâme yazarı Veysî (ö.1627), Hamse sahibi Nergisî (ö.1635) onyedinci 

yüzyılda süslü nesir geleneğini zirveye taşıyan isimlerdir. Katip Çelebi (ö.1657) tarih, 

                                                           
47  Gibb, Wilkinson, Osmanlı Şiir Tarihi III-IV-V, çev. Ali Çavuşoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara , 1999, 

s. 153. 
48  Şiirlerinden örnekler için bkz: Kaplan, Sadettin, Sultanların Şiirleri Şiirin Sultanları, Saka Yayınları, 

İstanbul, 2005, s. 71-96. 
49  Bkz: Mengi, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005, s. 178-203.  
50  Dönemin tezkireleri için bkz: İsen, Mustafa ve diğerleri, Şâir Tezkireleri, Grafiker Yayınları, Ankara, 

2002, s. 77- 100. 
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bibliyografya, coğrafya, ahlâk ve sosyoloji konularında yazdığı eserlerle; Evliya Çelebi 

folklor, tarih, coğrafya, edebiyat, mimarî gibi pek çok konuda önemli bilgileri muhtevi 

Seyahatname’siyle; Koçi Bey padişaha sunduğu lâyihalarla, Naîmâ ve Peçevî 

tarihleriyle devrin diğer önemli kültür adamlarıdır.  

Bu devirde nesir sahasında önemli yer tutan bir diğer tür ise Mesnevî 

şerhleridir. Ankaravî İsmail Rusûhî Efendi ve Sarı Abdullah Efendi önemli Mesnevi 

şârihlerindendir. 

Halk edebiyatı bu yüzyıldada en “feyizli” çağını yaşamıştır.51 Saz şâirleri, 

kahvehane ve kışlalardan başka yüksek zümre topluluklarına hatta saraya kadar 

girmiştir. Karaca Oğlan, Âşık Ömer, Kul Mustafa, Gevherî, Katibî, Öksüz Ali, 

Demircioğlu, devrin önde gelen saz şâirleridir. 

Nihad Sami Banarlı’ya göre, bu asırda Tekke Edebiyatı artan tekkelerle ve bu 

tekkelerde bestelenen ilâhîlerle gelişmiştir.52  Buna mukabil bu asırda Tekke Edebiyatı 

pek fazla gelişme gösterememiştir diyenler de bulunmaktadır. Dönemin Tekke 

Edebiyatı’na Kâdızâde- Sivasî çekişmelerinin tesiri olmuştur ve belki en güçlü eserlerin 

ortaya koyulduğu XVII. yüzyıl edebiyatına daha da kıymetli eserlerin katılması bu 

çekişmelerin gölgesinde kalmıştır. Beri taraftan bu zor durum şâir tabiatını harekete 

geçiren bir durum olarak göz önünde bulundurulursa müsbet bir tesirden de 

sözedilebilir.53 Kezâ dönemin sûfî şâirleri azımsanmayacak kadar çoktur: Adlî (ö. 

1617), Zâkirî (ö. 1622), Hüseyin Lâmekânî (ö.1624), Derviş Osman (ö.1627), Aziz 

Mahmûd Hüdayî (ö. 1628), Ahizâde Hüseyin (ö. 1633), Şeyhî (ö. 1639), Kul Budala, 

Fakîr Ednâ, Abdülahad Nûrî (ö.1650), Akkirmanlı Nakşî (ö. 1651), Âdem Dede (1652), 

Oğlanlar Şeyhi İbrahim  (ö.1655), Câhidî (ö. 1659), Abdî (ö. 1660), Ümmî Sinan (ö. 

1664), Sunu’llâh-ı Gaybî (ö. 1676), Divitçizâde Mehmed Tâlib (ö. 1679), Derviş 

Himmet (ö. 1683), Niyâzî-i Mısrî (ö.1693), Mehmed Nazmî (ö. 1700).  

Âşıkâne ilâhîleriyle ve tasavvufî sohbetleriyle dönemin önde gelen sûfîlerinden 

biri de bu çalışmanın ortaya çıkış sebebi olan Zâkirzâde Abdullâh Biçâre’dir. Bir Dîvân 

                                                           
51  Osmanlı Asırları, c. II, s. 76. 
52  Banarlı, a.g.e., II, s. 701. 
53  İlgili tartışmalar için bkz: Kemikli, Bilal, “Türk Tasavvuf Edebiyatında Devrân ve Semâ”, Dost    

İlinden Gelen Ses, Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 97-119 
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teşkil edecek kadar çok şiirleri olan Dervîş’le ilgili yeterli çalışmaların yapılmaması, 

hakkında malumat veren kitapların çelişkili beyanlarla dolu olması sebebiyle Celvetî 

meşâyıhının en önde gelen isimlerinden birinin hayatı ve Dîvân’ı üzerinde bir çalışma 

yapılması zarûrî bulunmuştur. 

Dîvân’ından başka bir eseri bulunmayan Bîçâre’nin hayatı ortaya koyulurken 

ansiklopedik mahiyetteki eserlerden yararlanılmıştır. Dîvân’ındaki bir takım verilerle 

şâirin tanıklık ettiği bazı hadiseler aktarılmıştır. Şâirin edebî yönüne ilişkin 

değerlendirmeler de Dîvân’ı incelenerek ortaya koyulmuştur.  

 Dîvân daha evvel  popüler bir kitap olarak yayınlanmıştır.54 Ancak bu çalışma 

yeterli görülmeyerek metin akademik usullerle yeniden hazırlanmıştır. Elde edilen tek 

nüsha üzerinde çalışılırken daha önce çalışılan eser de gözönünde bulundurularak metin 

tamiri cihetine gidilmiştir. Bu eserdeki yanlış okumaların sıklığı sebebiyle eksik 

kelimelerin bu eserden alınmasında özel bir dikkat sarfedilmiştir. Ayrıca ele alınan 

nüsha defaatle okunmak suretiyle Bîçâre’nin söyleyişine ülfet sağlanmış, dil ve fikir 

özellikleri göz önünde bulundurularak metnin ulaşılabilen en doğru hâli sunulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 810 

numaralı bölmede 003063 demirbaş numaralı eser temel alınmıştır. 

 

                                                           
54  Velibeyoğlu, Veli Recâi, Zâkirzâde Abdullah Bîçâre Dîvânı,  Define Matbaası, Mucur, 1963. (Bu 

esere, çalışmada V harfiyle işaret edilecektir.) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BÎÇÂRE’NİN HAYATI 

1 Mahlası ve Adı  

Asıl adı Abdullâh olan Bîçâre, babası Şaban Efendi’nin Hüdâyî’nin zâkirbaşı 

olması sebebiyle Zâkirzâde diye şöhret bulmuştur.55 Şiirlerinde Bîçâre mahlasını 

kullanmıştır. 

Bîçâre kelimesi çaresiz, çaresi kalmamış zavallı, derd-mend, miskîn 

anlamlarına gelmektedir.56 Dîvânda sıklıkla kullanılan bu kelime ve anlamdaşları 

Zâkirzâde Abdullâh’ın hâlet-i ruhiyyesini yansıtmaktadır. Şiirlerinde kendisini 

genellikle dertli, zavallı, garîb gibi kelimelerle vasfeden Dervîş, çâresizliğine sık sık 

vurgu yapmaktadır. Bîçâre lafzı Dîvân’da mahlaslar dışında otuz yedi kez 

tekrarlanmaktadır. Şiirlerinde çâresizliğiyle birlikte andığı bir diğer kavram da kul 

kavramıdır. Bîçâre’nin asıl adının Abdullâh olduğu göz önünde bulundurulursa; metinde 

on bir kez ‘abd, on yedi kez ‘ibâd, doksan iki kez de kul kelimesiyle vurguladığı kulluk 

vasfıyla Bîçâre, tek çâre gördüğü Allâh’tan kulu olarak O’na ulaşmayı talep etmektedir. 

Oñmaduú BíçÀre èAbduéllÀh úapuñda ey Kerím 

Faøl ile iósÀne úalmış bir faúírüñ bendedür (29/5) 

… 

                                                           
55  Şeyhî Mehmed , Şakâik-i Numaniye ve Zeyilleri Vekâyiu’l-Fudalâ , haz. Abdülkadir Özcan, c. I, 

Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989, s. 555; Uşşakizâde, Zeyl-i Şakâik, haz. Otto Harrassowitz, 
Wiesbeden, 1965, s. 544; İsmail Hakkı Bursevî, Silsilenâme-i Celvetiyye, Haydarpaşa Hastahanesi 
Matbaası, Der-Saadet, 1291/1874, s. 91; Vassaf, Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı  
Esrâr ,c.  III, haz. Mehmet Akkuş- Ali Yılmaz, Kitabevi, İstanbul, 2006,  s. 54. 

56  Şemseddin Sâmi, Kâmus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1987, s. 329.  
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Beõm- i firúÀtde úalur BíçÀre èAbduéllÀh meger 

İrişe aña èinÀyet nisbet-i AllÀhdan (92/5) 

Sûfî’nin ismi ile mahlası arasında yakın anlam ilişkisi vardır. Zira abd kuldur; 

hakîkî anlamda âcizdir. Mamafih Şâir, Bîçâre derken adıyla da ilişki kurmakta ve zaman 

zaman adını mahlası yerine kullanmaktadır. 

èAbduéllÀhuñ aç yolını  

Kerem eyle ùut elini 

Sen óod bilürsün óÀlini 

Baña seni gerek seni (134/5) 

Dîvân da bir de ‘Abdî mahlasıyla yazdığı bir şiir bulunmaktadır: 

Acı datlu ôuhÿrÀta taóammül it èAbdí  

Óuøÿr bu şíşe-i vücÿdı ãınmaú imiş (55/5) 

Bu farklı kullanımlar hususunda Sadettin Nuzhet Ergun, Fahri Bilge’den 

naklen şunları söylemektedir: “Bendeki Bîçâre Dîvânı müretteb bir halde değildir. 

Bunun, her manzûmenin yazılış sırası muhâfaza edilmek sûretiyle vücûde getirildiği 

anlaşılıyor…Dîvânın başındaki manzûmenin makta beytinde: 

Oñmadıú BíçÀre èAbduéllÀh úapuñda ey Kerím 

Faøl ile iósÀne úalmış bir faúírin bendedir (29/5) 

denildiğine ve bunu takib eden beş beyitlik diğer manzûmenin maktaında da: 

Acı datlu ôuhÿrÀta taóammül it èAbdí  
Óuøÿr bu şíşe-i vücÿdı sınmaú imiş (55/5) 

yazıldığına göre Bîçâre, evvelâ mahlâs yerine asıl adını, sonra da Abdî 

mahlâsını kullanarak daha sonra Bîçârelikte karar kılmıştır.” 57 

Sonuç itibariyle Abdî, Abdullâh ve Bîçâre kelimeleri aynı anlamı havî 

olduğundan Dervişin her üç kelimeyle de aczine işâretle isimlendiği 

düşünülebilmektedir. 

                                                           
57  Ergun, Sadeddin Nuzhet, Türk Şâirleri, c. II, İstanbul, ts., s. 851-852. 



 16

Bazı kaynaklar Bîçâre’nin babasının mahlâsını O’na hasretmişlerdir. Halbuki 

Zâkirî mahlasıyla şiirler yazan baş zâkir Şaban Efendi’dir. Tuhfe-i Nâilî’de Bîçâre’nin 

nazmında bazen Zâkirî mahlasını kullanmıştır denilmektedir.58 Şeyhî Mehmed ise, 

Sûfî’nin mahlâsının Zâkirî olduğunu beyanla Dîvânında bulunmayan, zâkirî mahlasıyla 

yazılmış bir ilâhiyi Biçâre’ye ait olarak kitabına almıştır. 59 Celvetî meşâyıhını tanıtıcı 

en önemli eserlerden biri olan Silsilename-i Celvetiyye’de ise Sûfî’nin mahlasının 

Bîçâre olduğu tartışma konusu yapılmaksızın bildirilmiştir. Ancak Silsilename’nin 

günümüz alfabesine çevrildiği iki çalışma da ilginç bir şekilde Zâkirzâde Abdullâh’ın 

mahlâsının “Garîb” olduğu yazmaktadır. Bu iki çalışmanın hangi veriye dayanarak 

sûfînin mahlâsının “Garîb” olduğu kanaatine vardığı tartışılmaya açıktır. 60  

Onaltıcı yüzyılda, Bîçâre mahlasını kullanan bir dîvân şâiri ve bir sûfî şâir 

bulunmaktadır.61 Ayrıca Zâkirzâde’yle aynı yüzyılda yaşayan Halvetî meşâyıhından 

Bursâlı Yakubzâde Şeyh Mehmed (ö. 1077/1666) de Biçâre mahlasıyla şiirler 

yazmıştır.62 Aynı yıllarda yaşamış olan Bîçâre mahlasıyla şiirler yazan Zâkirzâde ve 

Yakubzâde’nin eserlerinin karışmış olabileceği ihtimali hatıra gelmektedir. 

Zâkirzâde Abdullah Bîçâre’nin şiirlerinden örneklere bazı ansiklopedik 

eserlerde rastlanmaktadır.63 

                                                           
58  Tuman, Mehmed Nâilî, Tuhfe-i Nâilî Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, c. I, haz. Cemâl 

Kurnaz- Mustafa Tatçı), Bizim Büro Yayınları, Ankara, 2001 s. 116; Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 555-556. 
Ayrıca konuya ilişkin farklı bir değerlendirmede bulunan Atilla Özkırımlı’ya göre  Bîçâre sonraları 
Abdî mahlâsını tercih etmiş ve Abdî mahlasıyla yazdığı şiirleri bir dîvânda toplamıştır. Bu kanıyı 
destekleyen herhangi bir veri yoktur. Ayrıca Özkırımlı’nın Bîçâre’yi Halvetî tarikatine mensup olarak 
tanıtması şâirin bir başka Abdullâh’la karıştırılmış olma ihtimalini artırmaktadır. Bkz: Özkırımlı, 
Atilla, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c. I, Cem Yayınları, İstanbul, 1984, s. 230. 

59  Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 59. 
60  Bkz: İsmail Hakkı Bursevî, Allah Dostları Silsilenâme-i Celvetiyye, çev. Rahmi Serin, Pamuk 

Yayınları, İstanbul, ts., s. 161; İsmail Hakkı Bursevî, Celvetiyye Yolunda Altın Zincir Silsilemâme, 
sdl. Bedia Dikel, Özdinç Matbaası, İstanbul, 1981, s. 81. 

61  Türk Şâirleri, c. I, s. 850. 
62  Öcalan, Hasan Basri, Bursa’da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yüzyıl), Gaye Kitabevi, Bursa, 2000, s. 122; 

Ergun, Sadeddin Nuzhet, Türk Mûsıkîsi Antolojisi, c. I, İstanbul, 1942, s. 35. 
63  Kocatürk, Vasfi Mahir, Tekke Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1968, s. 310-312; Türk 

Klasikleri, c. VI, s. 52-55; Türk Şâirleri, c. II, s. 852-853; Sefîne, c. III, s. 54-55; Mehmed Tâhir, 
Osmanlı Müellifleri, c. I, Matbaa-yı Âmire, İstanbul, 1333/1915, s. 72.  
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2. Doğumu 

Bîçâre’nin doğum tarihine ilişkin bilgi sadece Tuhfe-i Nâilî’de verilmiştir. 

Mehmed Süreyya’nın da Dervîş’in 60 yaşında öldüğünü söylemektedir. Bu bilgilere 

göre Bîçâre 1008/1600 yılında doğmuştur. 64 

Doğum yerine ilişkin bir bilgiye kaynaklarda tesadüf edilmeyen Bîçâre’nin 

babası Şaban Efendi’nin Hüdâyî’nin zâkirbaşı olması sebebiyle Üsküdar’da dünyaya 

gelmiş olması ihtimali yüksektir. Çocukluğunda Hüdâyî’yle görüştüğü bilinen 

Dervîş’in65 Üsküdar’daki Celvetî Dergâhı’nın civarında doğup büyüdüğü kanaati hasıl 

olmaktadır. 

3. Ailesi  

Dört kuşağın Celvetî meşâyıhından olduğu ailenin ilk Celvetî şeyhi Bîçâre’nin 

babası, Hüdâyî’nin halîfesi ve serzâkiri Şaban Dede’dir. Bîçâre’nin oğlu Cafer-i Sâdık 

kendisinin halîfesi, ve torunu ‘Abdülvehhab Efendi Gafûrî Mahmud Efendi’nin66 

halîfesidir.  

3.1. Babası 

Şaban Efendi67, Hüdâyî’nin halîfesi ve zâkirbaşıdır. Zamanın en iyi 

mûsıkîşinâlarından biri olan Şaban Dede, Hüdâyî’nin ilâhîlerini bestelemiştir.68 Şaban 

Dede, bir ara Amasya’da Çivici Tekkesi’nde şeyhlik etmiştir. Hüdâyi’ye yakınlığı Onun 

bazı mülknamelerine bazen şahid bazen vekîl sıfatıyla imza edecek derecede 

kuvvetlidir. 69 Şaban Dede 1061(1650) yılında ahirete intikal etmiştir. Zâkirî mahlasıyla 

                                                           
64  Tuhfe-i Nâilî, s. 116; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. 1, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 

1996, s. 84. 
65  Silsile, s. 91, Şeyhî , a.g.e., c. I, s. 555. 
66  Gafûrî Mahmud Efendi Bîçâre’nin Mürşîdi Muk‘ad Ahmed Efendi’nin bir diğer halîfesidir. Geniş 

bilgi için bkz: Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 564-565, Sefîne, c. III, s. 39. 
67  Sicill-i Osmanî‘de Bîçâre’nin babasının adının Osman olduğu yazılsa da Hüdâyî’nin zâkirbaşının adı 

Şabân’dır. Bkz: Sicill-i Osmânî, c. I, s. 84. Osman Efendi Hüdâyî’nin değil Abaza Şeyhi 
Abdurrahman Efendi’nin zâkirbaşısıdır. Uşşakîzâde de Bîçâre’nin babasını Osman Efendi olarak 
kaydetmiştir. Bkz: Uşşakizâde, a.g.e., s. 544. Şaban Efendi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Yılmaz, 
Hasan Kâmil, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hayatı Eserleri Tarîkati, Erkam Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
136. 

68  Silsile, s. 91., Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 555., Sefîne, c. III,  s. 54. 
69  Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 136. 



 18

şiirler yazmıştır ve bu şiirleri bestelemiştir. Bestelediği şiirlerinden birini Ergun, Türk 

Musıkîsi Antolojisine almıştır: 

Yâ Rabbi mahşer yerine  

Ne yüz ile varayım ben 

Dostum Muhammed’in yüzün 

Ne vech ile göreyim ben 

Benim cürm ü günâhım çok 

Değil rahmetinden artuk 

Senden gayrı yaradan yok 

Ya kime yalvarayım ben 

Senden olmazsa inâyet 

Dostun kılmazsa şefâat 

Neme layık benim cennet 

Hod bir yüzü karayım ben 

Hak bana sual ederse 

Aklım başımdan giderse 

Kulum niçün itdün derse  

Nice cevâb vereyim ben 

Bu Zâkirî gümrâhına 

İnâyet sal sen râhına 

Gece gündüz dergâhına 

Kara yüzüm süreyim ben 

Bu Zâkirî gümrâhına 

İnâyet sal sen râhına 

Gece gündüz dergâhına 

Kara yüzüm süreyim ben.70 

3.2. Oğlu 

Bîçâre’nin oğlu Cafer-i Sâdık Celvetî Meşâyıhındandır. Şeyhî, “Şeyh Cafer 

Efendi vâlid-i mâcidlerinin inâbet gerdesidir” demektedir.71 Kılıç Ali Paşa Câmi‘inde 
                                                           

70  Ergun, Mûsıkî, c. I, s. 68. 
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vâizlik yapmıştır. 1095 (1684) yılında bu görevden ayrılmış yerine yeğeni Abdülvehhâb 

Efendi geçmiştir.72 1108/1697’de ahirete intikal etmiştir. 

3.3. Torunu 

Abdülvehhâb Efendi Zâkirzâde’nin kızının oğludur.73 Ailesi gereği  

doğumundan itibaren ilim irfân kesbetmeye başlamıştır. Hüdâyî âsitânesi 

seccâdenişînlerinden Gafûrî Mahmûd Efendi’den âdâb-ı tarîkati öğrenmiş ve Ondan 

hilâfet almıştır. İlkin Kethüda Kadın Câmi‘inde görev yapmış akabinde 1088 (1677)’de 

Galata’daki Arap Câmi‘ine naklolunmuştur. 1095 (1684)’te dayısı Cafer Efendi’nin 

yerine Kılıç Ali Paşa Câmi‘ine kürsînişîn olmuştur. 1120 (1708)’Rebi‘ü’l-evvel’inde 

Sultan Selîm Câmi‘i’ne aynı yılın Zü’l-kâide’sinde Fatih Câmi‘i’ne naklolunmuştur. 

1125 (1713)’te Eyûb Câmi‘i’nde hadîs ve tefsir dersleri vermeye başlamıştır. 1133 

(1721)’te Üsküdar’da vefât etmiştir. Karacaahmed’de Miskinler Tekkesi arkasında 

dedesi Zâkirzâde Abdullâh Efendi yakınına defnedilmiştir.74 

4. Tarîkati 

Bîçâre, Hüdâyî75’nin halîfesi ve başzâkiri olan babası Şaban Efendi vesilesiyle 

Celvetî76 kültürünün içine doğmuştur. Bîçâre müntesibi olduğu yolu bir şiirinde beyân 

etmektedir:77 

                                                           
71  Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 56. 
72  Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 84. 
73  Sicill-i Osmânî’de Abdülvehhâb Efendi, Zâkirzâde Abdullâh Efendi’nin oğlu olarak kaydedilmiştir. 

Eserde Bîçâre ve ailesi ile ilgili verilerde çokça karışıklık  vardır. Bkz: Sicill-i Osmânî, c. I,  s. 84. 
74  Şeyhî, a.g.e., c. II-III, s. 677. 
75  Azîz Mahmûd Hüdâyî için bkz: Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 42-148; Tezeren, Ziver, Azîz Mahmûd 

Hüdâyî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1987, s. 1-68.  
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Her úaçan èarø eylese rÿyuñ bize maènÀ güli 

Neşr-i èirfÀn itmede gÿya gelür cÀn bülbüli 

Her úulı bir yol ile bulmış ÒudÀyı ben velí 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí 

Nÿr-ı Óaúdan irişecek õerre deñlü bülbüle 

CÀn u başa baúmayub eyler dem-À-dem àulàule 

Ehl-i óÀle úÀl u úílden híç gelür mi zelzele 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí 

Ey suÀl iden kişi óÀli bu gün BíçÀreden 

CÀn u başı terk idüb alsun òaber pervÀneden 

Çün fenÀ buldı vücÿdum vaódete vardı vaùen 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí (139.Şiir) 

Celvetî silsilesi Bîçâre’ye şu şekilde gelmektedir:78 

1. Hz.Muhammed (s.a.v.) 

2. Hz.Ali (r.a) 

3. Kümmeyl b. Ziyad(r.a) 

4. Hasan Basrî (k.s.) ö. 110/728 

5. Habîb A‘cemî (k.s.) ö.150/767 

6. Dâvud Tâî (k.s.) ö. 184/800-801 

7. Ma‘rûf Kerhî (k.s.) ö. 200/815 
                                                           

76  Celvetiyye: Celvet; ortaya çıkma, açığa çıkma anlamlarına gelen bir kelimedir. Istılahta ise İlâhî 
nitelikler kazanan sâlikin halvetten çıkması anlamındadır. Bu durumdaki kulun kendisi de organları 
da benlikten arındığı için onun bütün eylemleri kendisine değil, Hakk’a nispet edilir.( Uludağ, 
Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2001, s. 86). Bayramiyye’nin bir 
kolu olarak kabul edilen Celvetiyye Tarîkati’nin kurucusu Aziz Mahmûd Hüdâyî’dir. Hüdâyî’nin 
güzel şiirler yazan hatta beste yapan bir sanâtkâr oluşu, tarîkatin yayılmasını etkilemiştir. 
Celvetiyye’de üç temel esas vardır; tezkiye, tasfiye, tecliye. Zikirle ve manevî mücâhede ile meşgul 
olmak tarîkatin seyr u sülûkte en çok önemsedikleri ilkedir. Cehrî zikir vardır, ayinler nısfî kıyam 
olarak bilinen yarı ayağa kalkmış gibi diz üstünde durularak yapılır. Celvetî tacı onüç dilimlidir ve en 
tepede bu onüç dilimi birleştiren bir düğme bulunmaktadır. Dört kola ayrılan tarîkatin kolları 
şunlardır: Selâmiyye, Fenâiyye, Hakkıyye ve Haşimiyye. Tarîkatin merkez tekkesi Üsküdâr’da 
Hüdâyî’nin medfûn olduğu âsitânedir. Tarîkat Bursa, İstanbul ve Balkanlar’da yayılmıştır. 
(Celvetiyye ile ilgili unsurlara çalışmanın inceleme bölümünde zaman zaman vurgu yapılacaktır.) 

77  Atilla Özkırımlı, Bîçâre’yi Halvetî tarîkatine mensup olarak tanıtmıştır. Ancak başka hiçbir kaynakta 
bu bilgiyle örtüşen bir bulguya rastlanmamıştır. Taranan tüm kaynaklarda Bîçâre’nin Celvetî olduğu 
sabittir. Bkz: Özkırımlı, a.g.e., s. 230.  

78    Silsile’yi belirlerken Bursevî’nin Temâmü’l Feyz’de verdiği silsile göz önünde bulundurulmuştur. 
Bkz: Muslu, Ramazan, İsmail Hakkı Bursevî ve Temâmü’l- Feyz Adlı Eseri (Birinci Kısım), 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1994, s. 109- 110. 
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8. Seriyy-i Sakatî (k.s.) ö. 253/867 

9. Cüneyd Bağdâdî (k.s.) ö. 297/909 

10. Mimşâd Dineverî (k.s.) ö. 299/912 

11. Muhammed Dineverî (k.s.) ö. 367/977 

12. Muhammed Bekrî (k.s.) ö. 400/1009 

13. Vasiyyuddîn Kâdî (k.s.) ö. 452/1060 

14. Ömer Bekrî (k.s.) ö. 487/1094 

15. Ebu’n-Necîb Sühreverdî (k.s.) ö. 563/1167 

16. Kutbeddin Ebherî (k.s.) ö. 623/1226 

17. Rüknüddin Muhammed Nehhâsî (k.s.)  

18. Şihabüddin Muhammed Tebrîzî (k.s.) ö. 638/1240 

19. Seyyid Cemâleddîn Tebrîzî (k.s.) ö. 672/1273 

20. İbrahim Zâhid Gılânî (k.s.) ö. 700/1300 

21. Safiyuddîn Erdebilî (k.s.) ö. 735/1334 

22. Mûsâ Sadruddîn Erdebilî (k.s.) ö. 794/1392 

23. İbn Sadruddîn Hâce Ali Erdebilî (k.s.) 

24. Hamîdüddîn Aksarâyî (k.s.) ö. 815/1412 

25. Hacı Bayram Velî (k.s.) ö. 833/1429 

26. Hızır Dede (k.s.) ö. 918/1512 

27. Muhammed Üftâde (k.s.) ö. 988/1580 

28. Mahmûd Hüdâyî (k.s.) ö. 1038/ 1628 

29. Ahmed Efendi (Muk‘ad) (k.s.) ö. 1049/163979 

30. Zâkirzâde Abdullâh Bîçâre (k.s.) ö. 1068/1657 

4.1.  Mürşîdi 

Abdullâh Bîçâre, çocuk yaşta Hz. Hüdâyî’ye intisab etmiş, bir müddet O’nun 

terbiyesi altında bulunmuştur. Devrinin en önde gelen sûfîsi olan Hüdâyî’nin Bîçâre’nin 

hayatındaki tesiri  oldukça fazladır.80 Dîvânı’nda Hüdâyî’ye olan muhabbet ve 

hürmetini, O’nun yolunda olmayı arzuladığını şöyle belirtmektedir:  

                                                           
79  Temâmu’l Feyz’de Dizdârzâde olarak belirtilen şahıs aslında Muk‘ad Ahmed Efendi’dir. (Bkz: 

Mürşîdi bahsi) 
80    Hüdâyî’nin oluşturduğu muhit ile ilgili bir değerlendirme için bkz: Kemikli, Bilâl, “Azîz Mahmûd 

Hüdâyî Muhiti ve  Himayeciliği”, Sûfi Aşk ve Ölüm, Sütun Yayınları, İstanbul, 2007, s. 85-96. 
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Bizi nÿr-ı ÒudÀya lÀyıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

HüdÀyíveş yoluñda ãÀdıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí (144/1) 

… 

HidÀyet it ÓüdÀyínin yolına 

ÒudÀyÀ nuãret it serdÀre úarşu (102/4) 

Bîçâre, Hüdâyî’nin ahirete intikaliyle Muk‘ad81 Ahmed Efendi (ö. 

1068/1657)’den 82 Celvetî adâbını öğrenmiş ve O’ndan hilâfet almıştır. 83 Ahmed 

Efendi, Balıkesirli’dir. Balıkesir’de ilimle meşgulken tarîkat neşvesini içinde duymuş 

İstanbul’a gelerek Hüdâyî’ye intisab etmiştir.84 Tasavvufî eğitimini ikmâl edince 

Hüdâyî’nin halîfesi olarak Bulgurlu’daki tekkeye gitmiştir. Ahmed Efendi dört yıl bu 

zâviyede irşâdla meşgul olduktan sonra Hüdâyî’nin Bursa’daki halîfesinin ahirete 

intikâliyle, 1030 (1621)’da Bursa’ya gitmiştir. Hüdâyî’nin vefâtıyla İstanbul’a dönüp 

Âsitâne’ye şeyh olmuştur. Ölümüne kadar Âsitanede şeyhlik yapmıştır.85 Muk‘ad 

Ahmed Efendi “Mülâkâtü’l- mevt” delâlet ettiği 1049/ 1639 senesinde vefât etmiş, Azîz 

Mahmûd Hüdâyî’nin türbesine yakın özel bir türbeye defnolunmuştur.86 

                                                           
81  Muk‘ad kötürüm anlamına gelen bir kelimedir. Kaynaklarda belirtildiğine göre, Hüdâyî vefat 

etmeden önce yerini bir başka mürîdi olan Filibeli İsmail Efendi’ye bırakmıştır. Ancak Ahmed Efendi 
ansızın gelip şeyhlik makamına geçince Filibeli İsmail Efendi : “ O makam bizim hakkımızdır bizden 
başkası oturursa muhakkak kötürüm olur” demiş ve buna binaen Ahmed Efendi de kötürüm 
olmuştur. Geniş bilgi için bkz: Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 143. 

82  Muk‘ad Ahmed Efendi bir takım kaynaklarda Dizdarzâde Ahmed Efendi’yle karıştırılmıştır. 
“Silsilenâme-i Celvetiye”nin, Hacı Selimağa Kütüphanesi, Hüdâî Bölümü 680 numaralı yazma 
nüshasında, Ahmed Efendi’nin isminin başında  Dizdarzâde lafzının bulunduğu görülürken,  aynı 
bölümde bulunan 437 numaralı matbû nüshasında Ahmed Efendi’nin isminin başında Dizdârzâde 
lafzının olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte,  Temâmü’l Feyz’de Ahmed Efendi’den Dizdarzâde 
olarak söz edilir. Keza Miratu’t- Turûk’ da da şeyhin adının başında Dizdârzâde lafzı bulunmaktadır. 
Bkz: Ahmed Munîb, Mir’âtu’t-Turûk, Cemal Efendi Matbaası, Der-Saadet, 1309/1891, s. 39.  

83  Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 555; Uşşakizâde, a.g.e., s. 544; Silsile, s. 91; Hadîkatü’l- Cevâmi‘,  s. 608; 
Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şakâik fî Hakk-ı Ehl-i Hakâik, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı 
Yayınları, İstanbul, 1989, s. 346.  

84  Şeyhî, a.g.e., c. I, s. 143. 
85  Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 131. 
86  Hadîkatü’l - Cevâmi, s. 608.  
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Muk‘ad Ahmed Efendi’nin halîfelerinden birisi de Mustafa Devâtî’(ö. )dir.87 

Devâtî Tuhfetu’s-Sufiyyûn adlı eserinde şeyhinin azametinden şu şekilde bahseder: 

“Sultân-ı Enbiyâ (s.a.v.)buyurdular ki: Senin derdine dermân ve ulu Mevlâ’ya vuslâtına 

çare Üsküdarlı Ahmed Efendi’dendir. Bu asrın gavs-ı a‘zamıdır. Git ona intisâb et, 

bağlanıp ders al! O seni irşâd eder. Fakir de gidip o zâta intisâb ettim. Elhamdülillâh 

maksada ulaştım.”88 

Bîçâre ise mürşîdinin kendisine hakîkati öğretmesini, ve gönlünü Allâh’a hazır 

hâle getirmesini Dîvânı’nda şu şekilde zikretmektedir: 

Ol ki nedÀnem dersini mürşid önüñde oúuya 

Mürşid óaúíúat èilmini ol õÀte taèlím eyledi (153/2) 

… 

Mürşid açdı gözümi 

Óaúúa döndüm yüzümi 

Ceõb eyledi özümi 

Oldı göñül dost ili (159/1) 

4.2. İrşâd Faaliyetleri 

Ahmed Efendi’den hilâfet alan Bîçâre evvelâ Manisa’da irşâda memur 

olmuştur. Akabinde İstanbul’a dönmüş, Zeyrek Zâviyesi’nde89 bir müddet görev 

yapmıştır. Bu tekkede sâliklerin irşâdından başka fakîrlere de bakılmıştır.90 Bîçâre, bir 

                                                           
87  Devâtî hakkında bilgi için bkz: Şeyh Mustafa Devâtî, Tuhfetu’s-Sûfiyyûn, sdl. Necdet Tosun, Çınar 

Ofset, İstanbul, 2006, s. 25-37. 
88  Devâtî, a.g.e., s. 53. 
89  Zeyrek Dergâhı, Fatih- Zeyrek Sinanağa Mahallesi, İbadethane Sokak 2421 ada parsel 3’te  Zeyrek 

Câmi‘i (Eski Pantokrator Manastırı) bitişiğinde yer almaktadır. Dergâhın kurucusu, bu manastırın 
camiye çevrilmesini sağlayan Akşemseddin’dir. Dergâhın aslını, Manastırın güney ucundaki kilisenin 
dış duvarına bitişik çift katlı tonozlu- kemerli daha önce elli civarında olduğu söylenen keşiş odaları 
oluşturmuştur. Tekke binasının 1960’lı yıllara kadar ayakta kaldığı kaynaklarla sabittir. Bu tarihlerde 
tekkenin ahşap semâhâne ve şeyh odaları yıkılarak derme çatma gecekondulara dönüşmüş, türbe 
tamamen yıkılmış, köşede yer alan ahşap ve büyük harem dairesi ise harap vaziyette ayaktadır. Bkz: 
Yüksel, Müfîd,  “Akşemseddin Dergahı”. (Şahsi Kütüphenemizdeki Makale) 

90  Silsile, s. 91. 
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müddet sonra Ali Paşa-yı Atik Cami’i içindeki Kasım Çelebi Zâviyesi’ne91 

naklolunmuştur. Sonrasında Kılıç Ali Paşa Câmi‘i92 vaz‘iyesine nâil olmuştur. 1066 

Zilhicce’sinden itibaren Kadızâdelilerden Üstüvânî Mehmed Efendi (ö. 1072/1661) 

yerine, Salı günleri Fatih Sultan Mehmed Câmi‘’inde vâ‘izlik yapmıştır.93  

Hitâbeti çok kuvvetli olan Bîçâre’nin tasavvufa dair gönül celbeden 

sohbetlerine uzaktan yakından herkesin hevesle iştirak ettiği kaynaklarda belirtilmiştir.94 

Zâhirî ilimler okutmayan Bîçâre, halka şeriat, marifet ve hakîkate dair sohbetler 

vermiştir.95 Henüz hayattayken herkesçe tanınıp bilindiğini, şöhret bulduğunu kendisi 

de söylemektedir: 

İder bir gün anuñ derdine çÀre 

Úulı BíçÀreyi meşhÿr iden yÀr (45/7) 

Meşhur Kâdızâde-Sivasî çekişmelerinin yaşandığı dönemlerde güçlü üslubuyla 

ehl-i tarîkatı savunduğu kaynaklarda kayıtlıdır. Kadızâdeliler cihetinden Çavuşoğlu 

adında bir kimse “raks ile zikredenler ve teganni ile kelime-i şehâdeti çekenler 

kâfirlerdir.” diyerek sûfîleri kötüleyince Zâkirzâde Efendi’nin: “ Şurada Çavuşoğlu 

adında bir küstah bir takım saçma sapan sözler söylemiş… Mübârek dinin azizleri olan 

takvâ ve irşâd ehli, devrân ile Allâh’ı zikretmek tarîkatların erkânındandır deyu tavsiye 

eylediler. Haksız yere tevhîd ehlini küfürle ithâm edenler kâfirlerdir” diyerek bir 

müddet Kadızâdeliler’in sataşmalarını yatıştırdığını Naîmâ, Tarih’inde yazmıştır.96 

4.2.1 Halîfeleri 

Zâkirzâde, Celvetiyye’nin kollarından biri olan Hakkıyye’nin kurucusu 

Bursevî’nin mürşîdi Atpazârî Osman Fazlî (ö.1102/1691)’nin ve Celvetiyye’nin bir 
                                                           

91  Atik Ali Paşa Cami‘i Dikilitaş’a yakın bir mahaldedir. Sadefciler Câmi‘i adıyla ünlüdür. Câmi‘’nin 
başlangıçta medrese, türbe, imaret, kervansaray ve tekkesi mevcud iken günümüze bunlardan sadece 
medrese ve türbeler kalmıştır. Kasım Çelebi Dergâhı’nın kapısına yapılış tarihi olarak 902/1496 
tarihinin kayıtlı olduğu Hadîkatü’l- Cevâmi‘ ’de yazar. Yıkılan dergâhın şeyhlerinden Kasım Çelebi 
de câmi‘ etrafında medfûn olanlardandır. Geniş bilgi için bkz: Hadîkatü’l- Cevâmi‘, s. 207-208. 

92  Kılıç Ali Paşa Câmi‘’i hakkında geniş bilgi için bkz: Küçük, Hasan, Kaptân-ı Deryâ Kılıç Ali Paşa, 
Yağmur Yayınevi, İstanbul, 1975, s. 163-189. 

93  Şeyhî, a.g.e., c.I,  s. 555; Silsile, s. 91. Sefîne’de Bursevî’den naklen Şehzâde Câmi‘’inde de vaz ettiği 
kayıtlı ise de Silsile’de böyle bir ifadeye tesâdüf edilmemiştir. Bkz: Sefîne, c. III, s. 55. 

94  Silsile, s. 91; Şeyhî, a.g.e., c. I,  s. 555. 
95  Temâmü’l- Feyz, s. 69.  
96  Naîmâ, c. V, s. 2096.  
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diğer kolu olan Selâmiyye’nin kurucusu Selâmi Ali Efendi (ö. 1104/1693)’nin 

mürşîdidir. Daha önce de belirtildiği üzere oğlu Cafer-i Sadık da Bîçâre’nin 

müridlerindendir. Kaynaklarda Zâkirzâde’nin halîfesi olarak gösterilen Abdülvehhâb 

Efendi ile ilgili bir malumata ise ulaşılamamıştır. 97 

4.2.1.1. Atpazârî Osmân Fazlî 

Osman Fazlî 1041/1632’de Şumnu98’da doğmuştur.  İlk tahsilini babasından 

almış, onyedi yaşında iken Edirne’ye gidip Saçlı İbrahim Efendi’ye99 intisab etmiştir. 

Daha sonra Saçlı İbrahim Efendi’den ayrılarak İstanbul’a gitmiştir. Burada Hüdâyî’nin 

torunu Mes’ud Efendi’ye100 intisâb etmek istediyse de oradaki yaşlı bir zât tarafından 

Zâkirzâde Abdullâh Efendi’ye gönderilmiştir.101 Eğitimi tamamlanınca Aydos’a102 

halîfe olmuştur. Şeyhinin vefâtına kadar orada görev yapmıştır. Akabinde Filibe’de103 

ve daha sonra İstanbul’da irşâd hizmetlerine devam etmiştir. Atpazarı’ndaki Kul 

Cami‘inde imam ve hatipken cami etrafına zaviye yaptırmıştır. Ayrıca Vefâ, 

Süleymaniye, Sultan Selim camilerinde de vâizlik etmiştir. Kadızâde- Sivâsî 

mücadelesinin yoğunlaştığı dönemlerde yaşayan Osman Efendi önce Şumnu’ya daha 

sonra Kıbrıs-Magosa’ya sürülmüştür. 1102/ 1690’da Magosa’da ahirete intikâl etmiştir.  

Osmân Fazlî, Bîçâre’nin şeyhliğine ilişkin en belirgin verileri aktaran mürîddir. 

Bu veriler daha ziyade Bursevî’nin Temâmü’l Feyz ve Silsilenâme-i Celvetiyye adlı 

eserlerinde bulunmaktadır. Fazlî, Zâkirzâdeyle tanışmasını şu şekilde anlatmaktadır: 

“Üsküdar’da hankâhın kapısında düşünceli bir şekilde otururken içerden yaşlı bir zât 

                                                           
97  Sefîne, c. III, s. 56, Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 245. 
98  Rumeli kasabalarından biri olan Şumnu, Edirne’den Rusçuk’a giden demiryolu hattı üzerinde 

bulunmaktadır. Osmanlı döneminde dörtte üçü Müslüman olan bu belde 1898 Berlin Antlaşması ile 
Bulgarlar’a bırakılmıştır. Bugünkü adı Şumendir. Bkz: Şemseddin Sami, Kamusu’l-Âlâm, c. IV, 
Kaşgar Neşriyat, Ankara, 1996., s. 2874. 

99  Saçlı İbrahim Efendi Hüdâyî halîfelerindendir, geniş bilgi için bkz: Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 
134-135. 

100  Geniş bilgi için bkz: Hasan KamilYılmaz, a.g.e., s. 268. 
101  Ayhan Yalçın, Osman Fazlî’yi Zâkirzâde’nin mürşidi olarak tanıtmıştırsa da gerçekle örtüşmeyen bir 

bilgidir. Bkz: Yalçın, Ayhan, Gönül Sultanları İstanbul Evliyâları ve Ziyâret Yerleri, Çelik Yayınevi, 
İstanbul, 1996, s. 343. 

102  Aydos, Bulgaristan sınırları içindeki İslimye sancağında, Balkan dağlarının güneyinde bir nehrin 
kenarında kurulan bir kasabadır. Bugünkü adı Aitos’dur. Geniş bilgi için bkz: Kamusu’l- Âlâm, c. II, 
s. 1129. 

103  Şimdiki adı Plovdiv olan Filibe, Bulgaristan’da Sofya’nın güneydoğusunda bulunmaktadır. Geniş 
bilgi için bkz: Kamusu’l- Âlâm, c. V, s. 3420. 
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çıktı. Beni görünce halimi sordu. “Şeyh Mes’ud’a biât edip ona mürîd olmaya geldim” 

dedim. O da: “Yavrucuğum, o bir meczûbdur, irşâda kâdir değildir. İstersen seni, şerîat 

ve tarîkat olarak arzuladığına ulaştırabilecek birisine götüreyim” dedi. Ben de 

sevinerek: “Eğer bunu yaparsan beni ihyâ etmiş olursun ve sen bu bâbda benim 

Hızırımsın” dedim. Sûfî , beni alıp Zeyrek’teki Abdullâh Efendi’ye götürdü. Şeyhimin 

huzuruna girince “Bu yüz, bir yalancının yüzü olamaz” dedim. O anda kalbime bir 

ilhâm geldi: “ İşte ben şeyhimi buldum. Bu, benim aradığım şeyhtir.” Şeyhimin bana 

daha sonra anlattığına göre O’nun da hatırına: “İşte sâdık bir tâlib âşık bir mürîd 

geldi” diye ilhâm olunmuş”.104 

Osman Fazlî, Zâkirzâde’nin sekiz yıl kadar hizmetinde bulunmuştur. Bu süre 

zarfında edindiği eğitimin uyandırdığı şevkle yazdıklarını şeyhine gösterdiğinde Şeyhi, 

“Emir Efendi sen de Şeyh-i Ekber neşvesi var.” diyerek taltîfte bulunurlarmış.105 Bu 

övgü sözleri Zâkirzâde’nin Muhyiddin Arâbî’ye bakışını belgeleyecek niteliktedir.  

Zâkirzâde’nin kemâline işâreten şu hadîseyi yine Osman Fazlî aktarmaktadır: 

“Bir gün Şeyhim Zâkirzâde’nin ağır bir işi çıkmıştı. Şeyhim etrafta bu işi görecek bir 

mürîd ararken ben şeyhimi duydum ve “hizmet nedir, buyurun Sultânım” dedim. O, 

“Emîr Çelebi senin dersin vardır” deyince ben de “Sultânım ulûm-ı evvelîn ve âhirîn 

bana münkeşif olsa yine de hizmet-i şerîfinizi ihtiyâr ederim” deyince Şeyhim gayet 

memnun oldu ve “Emîr Çelebi Allah Teâlâ sana ulûm-ı evvelîn ve âhirîni keşfetsin” 

diye dua etti. Duâ dahi sitâresinde vâki olup bir gece bütün ilimler kalbime dökülüp 

bilmediğim nesne kalmadı ve ilm-i iksîre varınca münkeşif oldu.”106 Şeyhi’nin 

himmetiyle tüm ilimlere vâkıf olduğunu söyleyen Fazlî olayın tesiriyle “Bu yolda iki 

şey vardır; biri mürîdden hizmet, diğeri mürşîdden himmet.” demiştir.  

Zâkirzâde, mürîdinin kemâle erdiği düşüncesiyle Onu Aydos’a halîfe olarak 

göndermek istediğini belirtince Fazlî, “Sultânım, ben sizin hizmetinizi ihtiyâr ederim” 

demiştir. Aynı günün gecesinde rüyasında Allâh Teâlâ’nın kendisine Kur’ân’ı uzatıp, 

“Al kelâmımı, kullarımı bana davet eyle” dediğini görünce “mürîdin irâdesi yoktur” 
                                                           

104  Silsile, s. 93; Osman Fazlî, Kitâbu’l- Lâihâtü’l- Berkiyyât fî Keşfi’l- Hucûb ve’l Estâ‘an Vucûhi 
Esrâri Ba‘dı’l-Ehâdis ve’l Âyât, haz. Bedreddin Çetiner, İstanbul, 1987, s. 28. 

105  Vassaf, Hüseyin, Kemal-nâme-i İsmail Hakkî, haz. Murat Yurtsever, Arasta Yayınları, Bursa, 2000, s. 
62-63;  Fazlî, Lâihât, s. 28;  Silsile, s. 93. 

106  Vassaf, Kemal-nâme-i İsmail Hakkî, s. 62- 63;  Fazlî, Lâihât, s. 28; Silsile, s. 93.  
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ilkesi gereğince hilâfeti kabul etmiştir. Aydos’ta bir müddet görev yaptıktan sonra hicret 

için Zâkirzâde’den izin istemiş, ancak Zâkirzâde’nin, “Ben ölünceye kadar yerinde kal, 

ölümümden sonra muhayyersin” demesi üzerine Fazlî, Şeyhi vefât edinceye kadar 

yerinde kalmıştır.107 

4.2.1.2. Selâmî Alî Efendi 

Selâmi Ali Efendi, Menteşe (Muğla)’nin Kozyaka köyünde doğmuştur. Doğum 

tarihi belli değildir. Kuzâttan olan Selâmî Alî, müderrislikten sonra İstanköy adasına 

müftü olmuştur. Burada manevî ilimlere olan ilgisi sebebiyle resmî görevlerinden 

ayrılarak Zâkirzâde’ye intisâb etmiştir. Sülûkünü itmam edince Bursa’ya halîfe olarak 

gönderilmiştir. Bursa’da Eyyub Efendi, Emir Sultân ve Namazgâh dergâhlarının 

şeyhliğini yapmıştır. Daha sonra 1090/1679’da Divitçizâde Mehmed Efendi’nin 

vefâtıyla Hüdâyî Âsitanesi’ne gelerek pîr makamına oturmuştur. Celvetiyye’nin dört 

büyük kolundan biri olan Selâmiyye’yi kurmuştur. 1103/1691’de vefat etmiştir.108 

5. Ölümü 

Bîçâre, altmış yaşında iken 1068 (1657)’in Muharrem (Ekim)’inde vefat 

etmiştir. Üsküdar’da Karacaahmed Kabristanı’nda Miskinler Tekkesi’nin109 arka 

tarafında medfûndur.110 Zâkirzâde Abdullâh Efendi, Üsküdar’da üzeri açık olmak üzere 

bir mahalle defn edilmeyi vasiyet ettiği için bu mahalle defnedilmiştir.111 Kabir, 

Karacaahmed Kabristanı’nda beşinci ada olarak bilinen bölümdedir. Şimdiki gasil 

haneden aşağıya doğru inilip sağa dönüldüğünde Hidayet-Kevser Hayratı olan 

çeşmeden aşağıya inilince göze çarpar, yüksek bir sofada üstüvanî mezar taşları olan bir 

kabirdir. Bîçâre’nin mezar taşında şu ibare yer almaktadır: 

                                                           
107  Fazlî, Lâihât, s. 29-31. Fazlî’yle ilgili geniş bilgi için bkz: Sefîne, c. III, s. 58 - 63. 
108  Selâmi Ali Efendi ile ilgili geniş bilgi için bkz: Tatçı, Mustafa – Öztürk, M. Cemâl - Bytyqi, 

Taxhidin, Üsküdarlı Selâmî Ali Efendi Hayatı- Eserleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2006, s. 13-25.  
109  Bu mescid Karacaahmed Türbesi’nden Ayrılık Çeşmesi’ne giden yolun sağ tarafında idi. Boğaz 

Köprüsü’nün çevre yolu açılırken tekke ve mescid civarındaki kabirlerle beraber yıkılmış ve yok 
olmuştur. Geniş bilgi için bkz: İ. Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Üsküdar Tarihi, c. I, 
Ahmet Sait Matbaası, İstanbul, 1976, s. 235-237. 

110  Şeyhi , a.g.e., c. I,  s. 555; Sefîne, c. III, s. 57. 
111  Sefîne, c. III, s. 57. 
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‘Âlem-i ‘ukbâya Zâkirzâde çün kıldı sefer 

 Ya‘ni Abdullah Efendi vâkıf-ı sırr-ı kader 

‘Âlem-i gaybdan dinildi rıhletine târihi 
“Kıl cinân-ı kudsini yâ Rabbenâ ana makar” 1068.(bkz: Resim/1, 2) 

Hemen yanı başında bir başka şahide yer almaktadır Şâhide bir hanım şahidesi 

olmakla birlikte üzerinde kime ait olduğu kayıtlı değildir (bkz: Resimler 3). Sefîne’de 

“Şeyhu’l Muvâsıl” ölüm yılına tekabül eder,112 denilse de bu ibârenin hesaplanmasından 

1108 sonucu çıkmaktadır. İbâre, “Şeyhü’l Vâsıl”113 şeklinde olmalıdır. 

Hüseyin Vassaf Bîçâre’nin kabrini ziyaret ettiğini anlattıktan sonra “Abdullah 

Efendi Hazretleri, nefs-i nefîse sâhib bir vâris-i saltanat-ı Muhammediyye idi. Mübarek 

kabr-i enverlerinden ve çeşme-i füyûzât-ı rûhâniyelerinden istifâde ve istifâza eden nice 

âşıklara ziyâretgâh olmuştur.”114 demektedir. 

                                                           
112  Sefîne, c. III, s. 53. 
113  Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 72.  
114  Sefîne, c. III, s. 54. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

METİN İNCELEME 

Bîçâre Dîvânı bütünüyle tasavvufî neşve içerisinde kaleme alınmıştır. Türk 

Tasavvuf Edebiyatı’nın mühim temsilcilerinden biri olan115 Bîçâre on yedinci yüzyılda 

revaçta olan Yûnus tarzı söyleyişle116 Dîvânını oluşturmuştur. Eserde Yûnus’un tesiri 

hem şekil ve hem mana yönüyle kendisini hissettirmektedir.117 Dîvân, Türk Tasavvuf 

Edebiyatı yapısına uygun olarak; dîvân edebiyatı ve halk edebiyatının unsurlarının 

kullanıldığı ortak bir ürün olarak ortaya çıkmıştır.  

1. Vezin 

Bîçâre, hem aruzla hem heceyle şiirler yazmıştır. Tespit edilen 163 şiirin 142 

tanesi aruz, 21 tanesi hece vezniyle yazılmıştır. Aruz vezniyle yazılan eserlerin kalıpları 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Kullanılan Vezin Şiir Adeti 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün 37 

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 24 

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 15 

Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 13 

Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 12 

Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 11 

Müstef‘ilün müstef‘ilün 10 

                                                           
115  Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın temel özellikleri için bkz: Kemikli, Bilal, “Türk Tasavvuf  Edebiyatı”, 

Dost İlinden Gelen Ses, s. 1-26. 
116  Yûnus Dîvânı’nın özellikleri için bkz: Tatçı, Mustafa, Yûnus Emre Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 

1998, s. 38-54. 
117  Bkz: 134. Şiir. 
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Mef‘ûlü mefâ‘îlün mef‘ûlü mefâ‘îlün 4 

Mef‘ûlü mefâ‘îlün 4 

mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün 3 

mefâ‘îlün mefâ‘îlün 3 

fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 3 

fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 1 

müstef‘ilâtün müstef‘ilâtün 1 

fe‘ilâtün mefâ‘îlün fe‘ilün 1 

Dikkat edildiğinde Bîçâre’nin aruzun hece veznine yakın kalıplarını tercih 

ettiği fark edilecektir. Tasavvuf Edebiyatının genel temâyülü üzre daha millî bir 

söyleyişin hâkim olduğu Dîvânda aruzun heceye yakın kalıplarında nadiren hatalarla 

karşılaşılmışsa da diğer aruz kalıplarıyla yazılan şiirlerde pek çok aruz hatası ile 

karşılaşılmıştır. Bîçâre, aruzun hece veznine benzeyen kalıplarını ustalıkla kullanmış 

lakin diğer kalıplarda bu başarıyı gösterememiş ve bu kalıpları da az tercih etmiştir. 118 

Divândaki şiirlerin 7 tanesi sekizli; 6 tanesi onbirli; 4 tanesi ondörtlü; 4 tanesi 

yedili hece vezniyle yazılmıştır. Dört mefâ‘ilün ve dört müstef‘ilün kalıplarıyla yazılan 

şiirlerin büyük bir bölümü musammat gazel türünde olup bölünüp hece ile yazılmış gibi 

telakki edilerek kıtalar halinde yazılabilir.  

2. Kafiye 

Bîçâre, kafiyede gözden çok ehemmiyet vermiştir. Ses birlikteliğini sağlayacak 

unsurları diline geldiğince söylemiştir. Eserinde özellikle tam ve zengin kafiyeleri 

aralarında yapısal benzerlikler de bulunan kelimelerle sağlamıştır. Şiirin en etkileyici 

hususlarından sayılabilecek kafiye öğesini aynı kelimelerle örgütlemesi Bîçâre’nin 

anlam dünyasına ışık tutabilecek niteliktedir. 

 Hevâ, sivâ, bekâ, devâ, Hudâ, ihyâ, ihfâ, ra‘nâ, rızâ, safâ, i‘tâ, devâ, eşyâ, 

Mevlâ, hırka, riyâ, hümâ, yuva, hatâ, cefâ, revâ, enbiyâ, evliyâ, verâ, fenâ, du‘â, cüdâ, 

senâ, belâ vb. kelimeler hemen bütün şiirlerinde kafiye unsuru olarak kullanılmıştır. Bu 

                                                           
118  Hatalar için bkz: 33., 34., 37., 41., 42., 114., 146. şiirler. 
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kelimelerin analizinde bir fikrî altyapıya ulaşmak söz konusu olabilmektedir. Aynı 

şekilde dîvânda zaman zaman yer değiştirilerek sıklıkla kullanılan; ‘isyân, gufrân, 

rahmân, cânân, hayrân, gülistân, ihsân, handân, âsân, ‘irfân, seyrân, dermân, sultân, 

insân, ummân, fermân, kurbân, nâlân, virân, dîvân, yârân, pinhân, esrâr, gülzâr, dîdâr, 

yâr, ‘izâr, bahâr, güftâr, dâr, ağyâr, esrâr, ikrâr, efkâr, kemâl, visâl, cemâl, hilâl, meâl, 

hâl, zevâl, misâl, ahvâl, irsâl, ikbâl, celâl, v.b. kelimelerinde de bir zihinsel alt yapının 

yansımaları görülmektedir. Tasavvuf Edebiyatı’nın tasannu kaygısından uzak ve fakat 

anlam ve sözün ilahî bir neşve ile dilden dökülmesiyle oluşturduğu yek ahenk şiirlerde 

bu türden kafiye ve rediflerin kullanılması bir dünya görüşü yansımasını ortaya 

koymaktadır. Bîçâre, Dîvânında tam ve zengin kafiyeyi sıklıkla kullanmıştır.Yarım, 

tunç ve cinâslı kafiye örnekleri de eserde ahengi sağlayan diğer unsurlardır. 

2.1 Yarım Kafiye 

Tek seslerden oluşan yarım kafiye türüne Bîçâre’nin şiirlerinde nadiren 

rastlanılmaktadır: 

Nÿr-ı Óaúla ùolınıben ùaşagör 

Hemçü deryÀ úaynayuben coşagör 

Saèy iduben nÀr-ı èaşúa düşegör 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına (113/4) 

… 

Bilemedük nièmetinüñ úadrini 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

Óaúúı üzre idemedük şükrini 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize (130/1) 

… 

Sırr-ı vaódetden alaldan sırr-ı pÀküm neşéeyi 

ÓamdüliéllÀh baóre irgürdüm vücÿd-ı úaùreyi (158/1) 
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2.2. Tam Kafiye 

Bîçâre dîvânında tam kafiye genellikle uzun “â” vokaliyle sağlanmıştır. Hevâ, 

sivâ, bekâ, devâ, Hudâ, ihyâ, ihfâ, ra‘nâ, rızâ, safâ, i‘tâ, devâ, eşyâ, Mevlâ, hırka, riyâ, 

hümâ, yuva, hatâ, cefâ, revâ, vb: 

èÁbid (u) zÀhid bizüm bÀzÀrumuz fehm itmedi 

Úaùreden giçdük velÀkin kesb-i deryÀ eyledük (64/2) 

Gerçi yumduú çeşmümüz sÿ-yı sivÀya baúmaduú 

Lík vechuéllÀha nÀôır díde peydÀ eyledük (64/3) 

Bundan başka bir ünlü ve bir ünsüz harfin yan yana gelmesiyle oluşan tam 

kafiyeler de  mevcuttur: 

Bizi òalú eyledüñ ketm-i èademden 

Daòi óıfø eyledüñ şirk u ãanemden 

èİbÀretdür vücÿdumuz keremden 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn (89/2) 

Bîçâre, bazen kafiyeye halel getirmedikleri düşüncesiyle güçsüz sesleri yok 

sayarak kafiyeyi oluşturan sesler arasında kullanmıştır. Aşağıdaki beyitlerde kafiye “ed” 

seslerinden oluşurken gazelin son iki beyitinde “e” ve “d” seslerinin arasına “n” sessizi 

girmiştir:  

ÕÀt u ãıfÀtuñ nÀmudur çün VÀóid u Ferd u Eóad 

Ya kimden alsun derdlüler dermÀnı AllÀhuéã-äamed 

Cümle-i èÀlem ser-te-ser nÿr-ı ãıfÀtuñdur senüñ 

Ey lÀ-yezÀl u lem-yezel ey ÚÀdir u Óayy u Ebed 

Tevóídüñü eyle naãíb olam şuhÿduñda muãíb 

Úaldur sivÀyı YÀ Mucíb olmasun ortada sed 

Ey ÒÀlıú-ı èarø u semÀ itme bizi senden cüdÀ 

Faøluñla vaãluñ úıl èaùÀ bí-çÀreyem hem derd-mend 

YÀ Rab úuluñ BíçÀreyi derdüñ ile ÀvÀreyi 

İrgür Óabíbüñ sırrına õevúinden eyle behre-mend  
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2.3. Zengin Kafiye 

Bîçâre dîvânında en çok görülen kafiye türü bir uzun vokalle bir sessizin yan 

yana gelmesiyle oluşan zengin kafiyelerdir. Dîvân’da kafiye yapılan kelimeler 

genellikle yapı bakımından aynı türden kelimelerdir. Benzer yapılardaki kelimelerin 

kafiye öğesi olması; bunların bazen Arapça bazen Farsça kelimelerden oluşması 

Bîçâre’nin dile hâkimiyetinin göstergesidir. 

Dîvânda bu tür kafiye en çok “ân” sesleriyle yapılmıştır; ‘isyân, gufrân, 

rahmân, cânân, hayrân, gülistân, ihsân, handân, âsân, ‘irfân, seyrân, dermân, sultân, 

insân, ummân, fermân, kurbân, nâlân, virân, dîvân, yârân, pinhân v.b:  

Ülfet edelden derÿnum ol gül-i òandÀn ile 

Hem-dem oldı gice gündiz bülbül-i nÀlÀn ile (131/1) 

… 

Bildüm ey MevlÀ ki cümle cürm u èiãyÀn bendedür 

Bunı da bildüm ki dÀim èafv ü àufrÀn sendedür (29/1) 

 “âr”, sesleri de Bîçâre’nin kafiye oluşturmakta sıklıkla kullandığı seslerdendir; 

esrâr, gülzâr, dîdâr, yâr, ‘izâr, bahâr, güftâr, dâr, ağyâr, ikrâr, efkâr, karâr, dildâr, 

hünkâr, bâzâr, envâr, ezhâr, tîmâr v.b. kelimeler sıklıkla kullanılmıştır. 

Bülbül niyÀz içün güle fasl-ı bahÀr arar 

èAşıú maóabbet itmek içün gül-èiõÀr arar (35/1) 

áurbete düşmez mi bir yÀr isteyen 

YÀri terk itmez mi dildÀr isteyen (98/1) 

 “âl” sesleri de sıklıkla Dîvânda kafiye oluşturmaktadır; kemâl, visâl, cemâl, 

hilâl, meâl, hâl, zevâl, misâl, ahvâl, irsâl, ikbâl, celâl, v.b. 

Dili gÿyÀ úılan dÀim sulÿkumda kemÀlümdür 

Dem uran sırr-ı vaódetden benüm õevú-i viãÀlümdür 36/1) 

… 

Şol ki kemÀl-i ãıdú ile MevlÀya iúbÀl eyledi 

MevlÀ aña oldı Muèín yolını ikmÀl eyledi (152/1) 
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Bunlar dışında da zengin kafiye örnekleri eserde çokçadır.  

Úuluñ BíçÀreye sen eyle çÀre 

Senüñ ile irişe tÀ ki yÀre 

ÒudÀyÀ itme bizi yüzi úare 
İlÀhí itme bizi àayre muótÀc (21/5) 

… 

Göñül Àyínesin yÀ Rab cemÀlüñle mücellÀ it 

Gider varlıú óicÀbını viãÀlüñle müsellÀ it (16/1) 

…. 

SivÀlardan beni pÀk eyleyen dost 

ViãÀliyle feraónÀk eyleyen dost (17/1) 

… 

Zaman zaman “a” ve “e” sesleri birbirlerinin yerine  kullanılmıştır. 
EyÀ ey cÀmiè-i cümle risÀlet 
Saña dÀim ãalavÀtla taóiyyÀt (19/1) 

Benzeyen seslerle kafiye yapılmıştır: 

DÀr-ı küfrüñ nuãretüñle hedm idüben saùóını 
Oúusunlar rÿz (u)şeb diller Óabíbüñ medóini 

Úıl müyesser ehl-i İslÀma Giridüñ fetóini 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded (25/4) 

Dîvânda bunlar dışında daha pek çok zengin kafiye örnekleri kullanılmıştır. 

2.4. Tunç Kafiye  

Bazı kaynaklarda zengin kafiye türü içinde kabul edilen tunç kafiye Bîçâre 

Dîvânı’nda çokça bulunmaktadır. 

èAùÀ vü faøl u raómet úapusuñ aç 
İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

ÇerÀà-ı úalbümüzi eyle isrÀc 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc (21/1) 
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… 

ÒiùÀb-ı ircièí geldi çü aña 
FirÀr eyledi ol demde o yaña 

Sözüm ùutmaz naôar itmez o baña 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez (54/3) 

… 

ÒudÀdan sırr-ı tevóídi ùuyan gelsün bu meydÀne 

Óaúíúat ehl-i èuşşÀúa uyan gelsün bu meydÀne (122/1)  

… 

LisÀnuñ õikr-i Óaú ile döner bir Às-i-yÀb eyle 

Aúıt seylÀb-ı çeşmüñ sen dem-À-dem aña Àb eyle (124/1) 

2.5. Cinâslı Kafiye 

Dîvanda cinâslı kafiye nadiren kullanılmıştır. 

Baór-i tevóídüñde küffÀruñ èaraúuñ kesmede 
èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

RÿzigÀr-ı raómetüñ úaãde muvÀfıú esmede 
èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded (25/1) 

… 

Óuøÿruñda úuãÿrum óadden artuú 
Velí luùf u kerem ki óadden artuú 
Úoyub úande dura BíçÀre artuú 
Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh (110/2) 

Bu kafiyelerden başka Dîvân’da büyük bir yekun tutan musammat gazellerde 

iç kafiyeyle ahenk sağlanmıştır. 

Dürildi defteri àayruñ dükendi menzili seyrüñ 

CezÀsın şer ile òayruñ derÿnı söylemez oldum (77/2) 

… 

BíçÀre àafletden uyan irdi Óaúúa àayrı yuyan 

Bu yolda cÀnına úıyan úurbÀn-ı õikruéllÀh olur (38/5) 
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3. Redif 

Şiirde kafiyeden sonra gelip hem ahenk hem çağrışım açısından şiiri 

bütünleyen bir öğe olan redif119 Bîçâre’nin şiirlerinde hemen her çeşidinin kullanımıyla 

yerini almıştır.  

3.1. Ek redif 

Úuluñ BíçÀreye yÀ Rab èAlímsin 

Esirge raómet it luùf it Raóímsin 

RecÀmuz kesmezüz senden Kerímsin 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc (22/5) 

… 

Ehl-i èaşúuñ óÀlini añlañ gelüñ mestÀneden 

MÀsivÀyı terk iden óÀlüñ görüñ pervÀneden (84/1) 

3.2. Ek grubu redif 

Ola ki ide èinÀyet irevüz esrÀrına 

Bülbül olub ötelüm irişevüz gülzÀrına 

LÀyıú ide cümle bizi baúmaàa dídÀrına 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb (8/3) 

… 

ZÀhid óuøÿr-ı úalb ile õevú u ãafÀdadur 
èÁşıú ümíd-i vaãl ile derd ü belÀdadur (42/1) 

3.3. Kelime redif 

CÀnını virür vuãlat-ı cÀnÀn dileyenler 
Şey mi ãaúınur Kaèbede úurbÀn dileyenler (48/1) 

… 

RÀh-ı Óaúda terk-i dünyÀ terk-i èuúbÀ eyledük 

Óaú budur ki faøl-ı Óaúla óubb-ı raènÀ eyledük (64/1) 

                                                           
119  İsen, Mustafa ve diğerleri, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, s. 199. 
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3.4. Kelime grubu redif 

Beni vírÀn iken maèmÿr iden yÀr 
Daòi maózÿn iken mesrÿr iden yÀr (45/1) 

… 

CemÀlüñ nÿrını cÀnumda tÀbÀn eyle SulùÀnum 

ViãÀlüñ sırrını sırrumda pinhÀn eyle SulùÀnum (83/1) 

3.5. Ek-kelime redif 

İlÀhí bu benüm cÀnum viãÀlüñsüz úarar itmez 

Benüm mürvetlü Sulùanum göñül sensüz úarÀr itmez (53/1) 
…  

èArø-ı dídÀr eylemeúdür òalú-ı eşyÀdan àaraø 

Anı taèlím eylemekdür èilm-i esmÀdan àaraø (56/1) 

Bilmeyenler úulluàun sulùÀnı bilmez úandedür 
Düşmeyenler derdüne dermÀnı bilmez úandedür (31/1) 

… 

Biçim olarak bu şekilde tasnif edilebilen redifler muhteva açısından 

incelendiklerinde çoğunlukla yalvarış, uyarı ve tavsiye cümleciklerinden, Allâh’ın 

isimleri, sıfatları ya da mecaz yoluyla Allâh’a raci olan kelimelere yönelik 

göndermelerden müteşekkil olduğu görülmektedir. Bu mana yoğunlukları bir anlam 

dünyası ve fikrî alt yapıyı yansıtmaktadır. Hemen bütün şiirlerin Allâh’a dair olduğu 

Dîvân’da rediflerde de Allâh’la bir şekilde ilişkili olan tabirlerin kullanılması tabiidir. 

4. Nazım Şekilleri 

Bîçâre Dîvânı’nda hem Halk Edebiyatı nazım şekillerine hem Dîvân Edebiyatı 

nazım şekillerine yer vermiştir. Gazel, Murabba, Koşma şekilleri Bîçâre Dîvânı’nın 

çatısını oluşturmaktadırlar. Doksan şiirle Dîvânda en çok kullanılan şekil gazeldir. 

Eserde kırk bir Murabba, on dört Koşma bulunmaktadır. Çalışmada “mefâ‘îlün 

mefâ‘îlün”, “müstef‘ilün müstef‘ilün” ve “mef‘ûlü mefâ‘îlün” kalıplarıyla yazılmış on 

yedi şiir bulunmaktadır.  
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mef‘ûlü mefâ‘îlün 

Yoluñdaàı úullara  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Õikrüñdeki dillere  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Faøluñla idüb iósÀn  

İşlerümi it ÀsÀn 

Luùf eyleyüben her Àn  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

YÀ ÚÀdir u yÀ NÀãır  

Her óÀlümüzi úayır 

Olsun keremüñ ôÀhir  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Luùfuñla bizi yÀd it  

èÁcizlere imdÀd it  

áamdan bizi ÀzÀd it  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

BíçÀreyi ey MevlÀ  

Vaãluñla idüb ióyÀ 

Maùlÿbını úıl ièùÀ  

YÀ Rabbi èinÀyet it (13. Şiir) 

On dörtlü hece vezniyle dört gazel yazılmıştır. 

Úapuñ úoyub efendi pes ben yÀ úande varam 

Bir şey teòallüf itmez óükmüñde cümle èÀlem 

Esirgersin faúírüñ luùf u keremüñ çoúdur 

Bunca óicÀbı giçüb irişse saña nÀlem 

Bir sulùÀnsın úuluñı atduñ àurbet iline 

Yine kerem itmezseñ ben bu firúatde úalam 

Birsin didüm ben saña çıúdı derÿndan sivÀ 

Saña dönderem yüzi derdüme senden çÀrem 
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BíçÀrenüñ óÀlüñden suÀl iden kişiler 

DÀim günÀhın añub aàlar durmaz dem-À-dem (74. Şiir) 

Bu durum Tasavvuf Edebiyatı’nın vahdetçi; dîvân ile halk şiirini birleştiren 

yapısına uygun düşmektedir.120 

Dîvânda bir tane de Muhammes bulunmaktadır. 

Ey úullarını yoú iken ícÀd iden AllÀh 

Hem anları iósÀnına muètÀd iden AllÀh 

èÁãileri ùamudan ÀzÀd iden AllÀh 

äÀdıúlarını yolına irşÀd iden AllÀh 

Bí-çÀresini ruéyetiyle şÀd iden AllÀh 

èAdd olmaàa úÀbil mi anuñ iósÀnı hergiz 

Maôhardur anuñ úulları inèÀmına düpdüz 

El virdi ayaú virdi kulaú virdi daòi göz 

äÀdıúlarını yolına irşÀd iden AllÀh 

BíçÀresini ruéyetiyle şÀd iden AllÀh (106.Şiir) 

5. Nazım Türleri 

Bîçâre bir mürşid edasıyla gönle doğanları aktaran, tasannusuz bir dille şekil 

açısından kurallara çok bağımlı olmayan Ahmed-i Yesevî’de “hikmet” adını alan121 

daha sonra gelişmeler kaydederek Yûnus Emre’de zirveyi yakalayan ve çoğu kez ilâhî 

adının verildiği eserler vücûda getirmiştir.  

Şâir, Yûnus gibi ağırlıklı olarak ilâhîler yazmışsa da ara ara farklı türlerde de 

eserler kaleme almıştır. Bu türler arasında, Münacat (D/1, 2, 3, 4, 25, 50, 60, 65, 85, 

123, 136), tevhîd (D/27), na‘t (D/6, 8), şefa‘atnâme (D/19, 20, 99), nasihatname (D/70, 

86, 92, 95, 113, 124, 148), gazavatnâme (D/73), ramazannâme (D/57, 61, 111, 112) ve 

tarîkatnâme (D/139, 143) gibi türler bulunmaktadır. 
                                                           

120  Kemikli “Türk Tasavvuf Edebiyatı”, Dost İlinden Gelen Ses, s. 17, 25-26. 
121  Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ı Hikmet, haz. Kemal Eraslan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s. 

31. Yesevî’nin hikmetleri için bahsi geçen esere başvurulabilir. Ayrıca Yesevî’nin Hüdâyî’ye 
dolayısıyle Celvetî meşâyıhına tesiri hususunda bkz: Hasan, Nadirhan, “Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin 
Tarîkatnâme ve Hazînî’nin Cevâhiru’l- Ebrâr İsimli Eserlerinde Tarîkat Âdâbı”, Azîz Mahmûd 
Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, c. I, ed. Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul, 2005, s. 283- 
289. 
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6.  Dil ve Üslûb 

Bîçâre, şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. Yalnız Şâirin sûfî olması tasavvufî 

kavramların metinde çokça zikredilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Eser, bu kavramlarla 

fikrî ve felsefî yoğunluk kazanmıştır. Şiirler, söylemesi kolay gibi görünse de anlam ve 

deyişi taklit edilmeye çalışılsa pek mümkün olmayan türdendir; sûfî şâirlerin pek 

çoğunun ortak vasfı olan sehl-i mümtenî Bîçâre Dîvânı’nda da en belirgin öğedir. 

Bîçâre de diğer sûfî şâirler gibi ilâhî lutfun gereği şiirlerini neşretmiştir. Bununla 

birlikte şiirin bir ilim mahsulü olmaklığı bakımından vezin, kafiye gibi yapısal 

özelliklerine de dikkat etmiştir. Ancak o da diğer sûfîler gibi şâirlik iddiası taşımaksızın 

hâlini dile getirmiştir.122 Bîçâre de sûfî şairlerin pek çoğuna benzer bir şekilde, fikri 

tasannua tercih etmiştir. Oğlanlar Şeyhi İbrâhim Mevlânâ’dan iktibâsla sûfî şâirlerin 

hâlini şu şekilde izâh etmektedir: “Her hangi bir sûfî şâir, bir şiir terennüm ederken, 

Cemâl-i Yâri gözlediğinden mest olur. İşte bu mestlik hâlinde bulunan sûfî harfsiz bir 

âvâz işitir. Onun şiir yazarken yaptığı, bu âvâzı terennüm etme gayretinden başka  bir 

şey değildir. Bunun için onlar, kafiye ve vezinle mukayyet değillerdir.123 Bîçâre’nin şiiri 

de bu türden bir mestlik halinin dışa vurumudur. 

6.1  Dil Bilgisi Özellikleri 

Dîvânın bu genel görüntüsü yanında belirtilmesi gereken bir husus da 

Bîçârenin arûz vezninin heceye yakın olmayan vezinlerini ve şekillerini kullandığı 

şiirlerde uslûbun biraz daha ağırlaştığıdır. Hece vezniyle ve arûz vezinli halk şiiri 

şekilleriyle yazdığı şiirlerde dil daha sadedir. İkili terkiblerin kullanıldığı beyitler her iki 

şekilde yazılmış şiirlerde çokçadır. Ancak bu terkibler de devrin insanının aşinâ olduğu, 

yaygın tasavvufî hayatın bulunduğu bu yüzyılda halkın bir şekilde tanışık olduğu 

kavramlardır: 

Sırr-ı biésmiéllÀh ile èazm itdi rÀh-ı vaódete 

Şol ki keşf olmışdur aña noútÀ-yı bÀdan àaraø (56/4) 

… 

                                                           
122  Sûfî şâirler ile  ilgili değerlendirmeler için bkz: Kemikli, Bilâl, Sun’ullah-ı Gaybî Dîvânı İnceleme 

Metin, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2000, s. 85-87.  
123  Bkz: Oğlanlar Şeyhi İbrahim, Müfîd ü Muhtasar, haz. Bilâl Kemikli, Kitabevi, İstanbul,  2003, 87-89. 
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Dili gÿyÀ úılan dÀim sulÿkumda kemÀlümdür 

Dem uran sırr-ı vaódetden benüm õevú-i viãÀlümdür (36/1) 

… 

Bu envÀr-ı tevóídi 

Hem esrÀr-ı tefrídi 

Her õerrede òÿrşídi 

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó (24/4) 

Şiirlerde nadiren üçlü terkibler kullanılmıştır:  

Sebeb-i baèå-i rusÿl netíce-i kutÿb 

MÀsivÀéllÀhdan kişi yunmaú imiş (55/3) 

… 

EyÀ ey mefòar-ı sırr-ı risÀlet 
Saña Óaúdan ãalavÀtla taóiyyÀt (20/1) 

Farsça ve Arapça kelimelerin sıkça kullanıldığı Dîvânda nadiren de olsa 

Arapça ve Farsça cümlelere rastlanılmaktadır. Bu ifadeler şâirin Arap ve Fars şiirine 

ilgisini ortaya koymaktadır. 

BÀb-ı Óaúdan ayrma bizi RabbenÀ 

İfèaliél- òayraél-keåír fí óaúúınÀ124 (4/1) 

… 

Saña muótÀcdur èibÀduñ yÀ Kerím 

Aósin ileyhim èaùÀen dÀimÀ 125 (4/3)  

… 

Ente óasbí fí umÿri küllihÀ 126 

Men nedÀnem àayrı ez tÿ zindeí127 (138/4) 

Metinde bugünkü dilde kullanılmayan kelimeler ve ekler bulunmaktadır: 

                                                           
124  Hakkımızda çok çok hayırlar ver. 
125  Onlara daima atalar (bahşişler) ihsan et. 
126  Tüm işlerde Sen yardımcımsın. 
127  Senden başka varlık bilmem. 
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- a: Emir kipi  
BíçÀre bülbülüñ göra gülşende zÀrını 

Vaãl-ı güle irişmege bir dest-i yÀr arar (35/5) 

-aldan: -den beri, -dığından beri. 
Sırr-ı vaódetden alaldan sırr-ı pÀküm neşéeyi 

ÓamdüliéllÀh baóre irgürdüm vücÿd-ı úaùreyi(158/1) 

Artuk: Başka, gayrı. 
Óuøÿruñda úuãÿrum óadden artuú 

Velí luùf u kerem ki óadden artuú 

Úoyub úande dura BíçÀre artuú 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh (110/2) 

Ayruk: Başka, gayrı. 
Giçüb èaşú ile cümle mÀsivÀdan 

Tecellíler umar nÿr-ı ÒudÀdan 

Naãíbi úalmadı ayruú cüdÀdan 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez (54/4) 

Baş: Yara 
Áh bÀàrumı baş itdi gözlerümi yaş itdi 

BíçÀreyi fÀş itdi néolduñ a göñül nèolduñ (67/7) 

Can alıcı: Azrail. 
Úondıàında emrüñ ile gögsümüzüñ üstine 

CÀn alıcı cÀnumuzı saña almaú úaãdına  

YÀ İlÀhí evliyÀ vü enbiyÀnuñ èaşúına 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz (50/3) 

-durur: -dır,-dir, -dur, dür. 
Der-gehüñden istedügi budurur BíçÀrenüñ 

YÀ İlÀhí sen müyesser eylegil ana rıøÀk (65/6) 

Eglemek: Avutmak, oyalamak. 
Vücÿdum cümle maóv oldı fenÀ ender fenÀ úıldı 

Ne ben úaldum ne dil úaldı anuñçün eglemez oldum (77/3) 
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-ek: Birinci çoğul eki istek kipi. 
Gelek úapuña şevú ile  

Görek óÀlüñi õevú ile 

İrek viãÀle àarú ile  

MevlÀm senüñdür heb senüñ(66/3) 

Eksiklü: Kusurlu, hatalı. 
Òalú eyledün beni beşer dür 

İtdüm nice biñ dürlü şer 

Eksiklü isem de eger  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ (2/4) 

-gil: Emir eki  
Yüzüñ göstergil èuşşÀúa Óabíbüm 

FirÀúa úalmadı anlarda ùÀúat (19/6) 

-gör: Emir kipi. 
Saña senden yaúín olan vücÿda olagör vÀãıl 

Bulagör vaódet-i õÀtı yüri aà u úaradan geç(23/3) 

Göyünmek: Yanmak.  
BíçÀreyem dayanmış derdüñ ile göyünmüş 

MÀ-sivÀdan ãoyınmış èüryÀnuñum SulùÀnum(82/5) 

Haylamak: Önem vermek. 
Unutdum óÿr (u) àılmÀnı daòi MÀlikle RıøvÀnı 

èAcebdür ãol ile ãaàı nedendür óaylamaz oldum (77/4) 

-ısar: Gelecek zaman eki. 
Fetó olısar bÀb-ı viãÀl ikåÀr-ı õikruéllÀh ile 

Maèlÿm olur sırr-ı meÀl esrÀr-ı õikruéllÀh ile (128/1) 

İssi: Sahip, mâlik. 
Saña BíçÀre úuluñ luùf issi ÚÀdir PÀdişÀh  

Dilegi budur dem-À-dem eyleyüben Àh u vÀh 

Cümle úullaruña gösterüb cemÀlüñ YÀ İlÀh 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz( 50/5) 
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-icek: -ınca,-ince. 
Nÿr-ı Óaúdan irişecek õerre deñlü bülbüle 

CÀn u başa baúmayub eyler dem-À-dem àulàule 

Ehl-i óÀle úÀl u úílden híç gelür mi zelzele 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí (139/2) 

İltmek: İletmek 
Kim nÿş ide èaşú cüréasın terk ider varlıú òırúasın 

DeryÀya ilter úaùresin èummÀn-ı õikruéllÀh olur (39/3) 

İrgürmek: Ulaştırmak, eriştirmek. 
Kimini irgürüb vuãlat iline 

Kimin firúat ilinde dÿr iden yÀr (45/6) 

Kaçan: Ne zaman, ne zaman ki, her ne zaman, ne suretle. 
SivÀnuñ maóv olur cümle vücÿdı 

Úaçan kim durursa ÚahhÀre úarşu (103/3) 

Kakmak: Çalmak , vurmak, itmek, tepmek 
ÇÀk itmiş iken òırúa düş olmuş iken àarúa 

Úulsuñ deyüben farúa úaúduñ beni yÀ Rabbi(10/4) 

Kal: Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları 
birbirinden ayırma işlemi. 

Pÿte-i èaşúda idegör nefsi úal 
ÚÀlüñe baúma olagör ehl-i óÀl 

Derdüñi BíçÀreden eyle suÀl 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Kande: Nereye, nerede. 
Seni úoyup úande varsun úullaruñ 

Dir iken sen anlara dÀim beyÀ (4/4) 
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Kangı: Hangi. 
Şeró olınmaz dil ile derdi anuñ 

Úanàı birin söylesün dil yÀresin 

Sen úayırmazsañ işin bí-çÀrenüñ  

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün (97/2) 

Kani: Hani, nerede.  
Úani bu deñlü enbiyÀ úani bu deñlü evliyÀ 

Úani mülÿk-i mÀøiyya úani begüm Rüstem-i ZÀl (69/3) 

Kayırmak: İlgilenmek, önem vermek. 
Úayırmazam olur isem keşf u kerÀmetde faúír 

Oldı müyesser çün baña faølı ile devlet-i õÀt (18/4) 

Nice: 1. Nasıl, 2. Çok bir çok. 
Saña èÀşıú olan yÀ Rab sivÀya nice meyl itsün 

Senüñ èaşúın saña çeker dem-À-dem anuñ özini (150/4) 

… 

YÀ İlÀhí düşdiàüm yirde úoma úaldur beni 

Nice demdür aàlaram bir demde de güldür beni (143/1) 

Nice bin: Binlerce.  
Derÿnuñda çü var yÀre  

Olınca derdüñe çÀre 

Olursun nice biñ pÀre 

Taóammül it taóammül it (11/5) 

Nice bir: Ne vakte kadar, daha ne kadar. 
Nice bir söyleyesüñ lÀyı sivÀya nÀôır 

Bulagör saèy idüben mertebe-i illÀyı (145/3) 

Ol: O. 
Ol ki nedÀnem dersini mürşid önüñde oúuya 

Mürşid óaúíúat èilmini ol õÀte taèlím eyledi(153/2) 
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Olar: Onlar. 
Senüñ èÀşıúlaruñ alsun øiyÀmı Àf-i-tÀbumdan 

HilÀl-i úalbüñi YÀ Rab olaruñ mÀh-i-tÀb eyle (123/4) 

Sımak: Kırmak, bozmak. 
Gör imdi nÿr-ı áaffÀrı daòi ol sırr-ı SettÀrı 

CihÀnda şíşe-i èÀrı ãıyan gelsün bu meydÀne (122/2) 

Şol: Şu. 
Şol ki kemÀl-i ãıdú ile MevlÀya iúbÀl eyledi 

MevlÀ aña oldı Muèín yolını ikmÀl eyledi(152/1) 

Tamu: Cehennem. 
Ey úullarını yoú iken ícÀd iden AllÀh 

Hem anları iósÀnına muètÀd iden AllÀh 

èÁãileri ùamudan ÀzÀd iden AllÀh 

äÀdıúlarını yolına irşÀd iden AllÀh 

Bí-çÀresini ruéyetiyle şÀd iden AllÀh (106/1) 

Tanlamak: Hayret etmek, şaşırmak.  
Virelden varuñı yÀre olaldan mest u ÀvÀre 

Senüñ sözüñi BíçÀre yüri var ùañlamaz oldum(77/5) 

Tapu: 1.Huzur, nezd, makam. 2. Zât, hazret. 
èAşúın yinemez èÀşıú  

Yoluñda durur ãÀdıú 

Budur ùapuña lÀyıú  

Luùf it beni aàlatma(105/2) 

Urmak: Vurmak, çarpmak. 
Úalbüñ úapusın uralum rÿóuñ ãafÀsın sürelüm 

Óaúúuñ cemÀlin görelüm envÀr-ı õikruéllÀh ile (127/2) 

- üben (uban): - ıp (-ip); -erek (-arak). 
Keşf oluben dostuñ ili söyler óaúiúat bülbüli 

BíçÀrenüñ her müşkili ÀsÀn-ı õikruéllÀh olur (39/5) 
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-vüz: Birinci çoğul şahıs geniş zaman eki. 
Ola ki ide èinÀyet irevüz esrÀrına 

Bülbül olub ötelüm irişevüz gülzÀrına 

LÀyıú ide cümle bizi baúmaàa dídÀrına 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb(8/3) 

Yelmek: Koşmak, acele etmek. 
SivÀdan úalbümüzi cümle sildük 

èAùÀ vü faøl u cÿd adına geldük 

Bir iş göremedük her yana yeldük 

Kerím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú (58/4) 

Yenelmek: Dayanmak, tahammül etmek. 
Giçüb èaşú ile cümle mÀsivÀdan 

Tecellíler umar nÿr-ı ÒudÀdan 

Naãíbi úalmadı ayruú cüdÀdan 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez (54/4) 

Yumak: Yıkamak. 
ÒarÀbÀt ehli çün òalúuñ sözine iltifÀt itmez 

Bu varlıú õenbüñi dÀim yuyan gelsün bu meydÀne(122/3) 

6.2. Edebî Sanatlar 

6.2.1. Mecaz 

Arada bir karîne-i mâni’a (lafzın gerçek manaya delâletine engel olan unsur) 

bulunmak şartı ile bir sözün gerçek manası dışında kalan bir manaya delâletine mecâz 

denir.128 Mecaz, metaforlarla dolu bir dünya olan tasavvuf dünyası içerisindeki bir şâirin 

tabi olarak en çok baş vuracağı sanattır. Bîçâre hemen her kelimeyi kendi anlamı 

dışında bir anlamda kullanmak sûretiyle şiirlerinde  mecâzlar dünyası kurmuştur. Eserde 

pek çok mecâz örneği vardır ancak aşağıda bir örnek verilecektir.  Zirâ pek çok edebî 

sanatın çıkış noktası mecâzdır. Dolayısı ile eserdeki tüm mecâzları göstermek mümkün 

değildir. Aşağıdaki beyitte Bîçâre, gül-‘izâr’ı söylemiş bütün olan Sevgili’yi 
                                                           

128  Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1989, s.130. 
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kasdetmiştir. Bu örnekte olduğu gibi şâir, eserin tamamında Sevgiliye daha ziyâde 

mecâzlarla seslenmektedir: 

Bülbül niyÀz içün güle fasl-ı bahÀr arar 

èAşıú maóabbet itmek içün gül-èiõÀr arar (35/1) 

6.2.2. Teşbih 

Bir çok teşbih öğesine rastlanan Dîvân’da teşbîhler daha ziyade âşık ve Allâh 

ikilisiyle ilgilidir. Âşık; bülbül, katre, zerre gibi zayıflıklarıyla, eksiklikleriyle, ihtiyaç 

halinde olmaklıklarıyla ma‘rûf varlıklara benzetilmiştir. Buna mukabil Allâh; Gül, 

Ummân, Af-i-tâb gibi yetkinlikleriyle ma‘rûf varlıklara teşbîh edilmiştir. Aşağıdaki 

ifadelerden birincisinde gönül, deryâya; ikincisinde öz, suya; üçüncüsünde âşık, 

pervâneye benzetilmiştir.  

DeryÀ gibi çaàlayub coşduñ a göñül coşduñ 

èAşúı ile úaynayub ùaşduñ a göñül ùaşduñ (68/1) 

… 

HevÀyı terk idüb Àteşpereslikden dahi el çek 

äu gibi her yaña aúan özini bí-turÀb eyle (124/3) 

… 

MÀsivÀdan yummaz isem gözümi 

BÀb-ı Óaúúa dutmaz isem yüzümi 

NÀr-ı èaşúa ãÀdıúÀne özümi 

PervÀne-veş virmez isem vay beni (155/2) 

6.2.3. İstiâre 

Dîvânda çokça istiare örneği vardır, Allah kasdedilerek; ummân, dermân, gül-i 

handân v.b. kavramlarla oluşturulan geniş bir imgeler dünyası kurulmuştur. Allâh 

karşısında kul ise katre, dertli, bülbül, olarak yerini almaktadır.  Saray metâforu Bîçâre 

şiirinin tamamına hakimdir. 
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Aşağıdaki ilk örnekte hakîkat (asıl, öz) dürr-i yektâ , ikinci örnekte ise Allah 

bahr-i bî-pâyân, üçüncü örnekte ise insân bir avuç hâk olarak zikredilmiştir: 

Çün èÀrif isen cÀnÀ  

Her úaùrede gör deryÀ 

Bulmaàa dürr-i yektÀ  

ÚÀdir olagör úÀdir (43/4) 

… 

Bu vücÿdum úaùresin bígÀne ãandın sen velí 

ÁşinÀdur fíél-óaúíúa baór-i bí-pÀyÀn ile (131/3) 

… 

Bir avuç òÀk nice bulsun ÒÀlıúı 

Bu derddür derde düşiren èÀşıúı 

Eyle sen yÀ Rabbi saña lÀyıúı 

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün (97/3) 

6.2.4. Teşhîs 

İnsana özgü hallerin diğer varlıklara nisbet edilmesiyle oluşan bu sanat Bîçâre 

Şiiri’nde daha ziyade âşıklıklarıyla bilinen bülbül ve pervâne ekseninde kullanılmıştır: 

Yerüñ degüldür bu cihÀn  

LÀ-mevt ilinde dut mekÀn 

Bu bÀàçede itme figÀn  

Óaúíúat bÀàı bülbüli (154/4) 

6.2.5. Tecrîd 

Bîçâre, bazen kendisine bir başka kişi imiş gibi öğütler vermiş, kendisini hafife 

alan sözler söylemiştir. 

Virelden varuñı yÀre olaldan mest u ÀvÀre 

Senüñ sözüñi BíçÀre yüri var ùañlamaz oldum (77/5) 

… 
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äaúın bí-çÀreliài úoma elden sen de BíçÀre 

Ki yoúdur saña bundan özge hergiz rıbó u sermÀye (117/5) 

6.2.6. Tekrîr 

Aynı kelimeyi veya kelime gruplarını birkaç defa tekrarlamak anlamına gelen 

tekrîr  Bîçâre’nin şiirindeki lirizmi artırmaktadır.  

Tecellí eylesen èabd-i àaríbe 

èAùÀdur èaùÀdur èaùÀdur èaùÀ 

İrişse òaste dil lutf-ı ùabíbe 

ŞifÀdur şifÀdur şifÀdur şifÀ (3/1) 

… 

Her dem derd-i dildÀre  

ÓÀøır olagör óÀøır 

CÀn gözi ile yÀre  

NÀôır olagör nÀôır (43/1) 

… 

Úani bu deñlü enbiyÀ úani bu deñlü evliyÀ 

Úani mülÿk-i mÀøiyya úani begüm Rüstem-i ZÀl (69/3) 

6.2.7. Telmîh  

Herkesçe malum olan bir hadiseyi çağrıştırmak suretiyle anlamın 

kuvvetlendirildiği bu sanata Bîçâre sık sık başvurmuştur. Telmih yoluyla bahsi geçen 

kişi ve olaylara şiirlerin muhtevası incelenirken değinilecektir. Şimdilik Hallâc-ı 

Mansûr’un asılmasına işaret eden aşağıdaki beyitlerin sunulmasıyla yetinilecektir.  

Manãÿr olur ol kimse kim cÀnib-i Óaúdan 

İfnÀ-yı vücÿd itmek içün dÀr arar (34/3) 

… 

Eneél Óaú sırrına idüb hidÀyet 

Nice èÀşıúları Manãÿr iden yÀr (45/4) 
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6.2.8. Hüsn-i Ta’lîl 

Bîçâre, güzel bir sebebe bağlamak anlamına gelen hüsn-i talili dünyayı 

algılayışı gereği sıkça kullanmaktadır. Tasavvufî bakış açısına göre hemen her şey 

Allâh’ı ve Peygamberi anlatmak için var olmuştur. Dolayısıyla her şeyin sebebi 

görünenin ardındaki güzel bir nedendir. Aşağıdaki ilk örnekte Bîçâre güzelliğin 

herkesçe önemsenen bir unsur hâline gelmesini Peygamberin vasfı olması sebebine 

bağlamıştır. İkinci örnekte ise Peygamberin atalarının henüz Peygamber doğmazdan 

evvel Arap toplumunda önemli, hatırı sayılır kimseler olarak görülmelerinin nedenini 

Peygamber’in bu nesilden gelecek olmasına bağlamıştır: 

KemÀl-i óüsn-i òalúuñ óüsn-i òulúuñ 

ÓabíbÀ virdi úat úat óüsne zínet (19/5) 

… 

Óabíbi oldıàuñ çün sen ÒudÀnuñ 

Virildi ceddüñe esrÀr-ı òullet (20/5) 

6.2.9. Mübalağa 

Sûfî şâirler genellikle cezbe hâlinde iken Âllâh’la en yakın kişinin kendileri 

oldukları hissini tadarak çeşitli iddialarda bulunurlar. İddialarında zaman ve mekan 

kavramı anlamını yitirir, sıradan insanların imkansız gibi algılayacakları türden hâlleri 

dile getirirler. Bîçâre de vahdet sırrına, inâyete mahzar olanl ilk insanlar dünyaya 

gelmeden bu sırra mahzar olduğunu iddia etmektedir: 

İrdi nÿr-ı Óaú ile BíçÀre sırr-ı vaódete 

Şol èinÀyet sebú idenler doàmadan tÀ aneden (84/5) 

Bîçâre bir başka beyitte Peygamberi övdüğü şiirde bin yıllık ömrü olsa da O’nu 

tarife kudret yetiremeyeceğini söylemektedir: 

Senüñ medhüñ nice mümkin dilemek 

Nice biñ yıl èömür itmez kifÀyet (20/7) 
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6.2.10. Tenâsüb 

Birbiriyle ilişkili mefhûmların tezâd oluşturmayacak şekilde bir arada 

kullanılarak oluşturulan Tenâsüb sanatını Bîçâre sıklıkla kullanmıştır. İlk örnekte 

denizle ilgili mefhumlar; lücce, gavvâs, dür; ikinci örnekte âb-ı hayatla ilgili 

mefhûmlar; zulmet, âb-ı hayat, nevm, gice, hayvan zikredilmiştir: 

äÿfí düşerse lücce-i tevóíde raúã ider 

áavvÀãdur ki anda dür-i şÀh-vÀr arar (35/4) 

Ôulmetde arar ùÀlib olan Àb-ı óayÀtı 

Nevmi bıraúır gicede óayvÀn dileyenler (48/3) 

6.2.11. İstifhâm 

Üzüntü, acz, hayret, sevgi gibi duygularla sorulan sorular Bîçare’nin 

Dîvânı’nda çokça yer almaktadır. 

Gel gidelüm senüñle dost iline 

Bu èÀlem-i cüdÀda neylersün (94/2) 

… 

EyÀ iósÀn iden SulùÀn VehhÀb 

Açılsun üstümüze òayr-ı ebvÀb 

Yıúılmış göñlümüz luùfuñ ile yab 

Deger mi úahruña úullar efendi (149/4) 

6.2.12. Nidâ  

Bîçâre, Allâh’a yakarışlarında sık sık nidâ sanatına baş vurmuştur: 

Ey ben úulına õerre úadar itse èinÀyet 

èÁlemlere sulùÀn idici Óaøret-i AllÀh (132/2) 

… 

ÇÀk itmiş iken òırúa düş olmuş iken àarúa 

Úulsuñ deyüben farúa úaúduñ beni yÀ Rabbi (10/4) 
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6.2.14. Tezât 

Birbirine anlamca zıt olan kelimelerle oluşturulan tezat sanatında zıtlık 

kelimelerin gerçek anlamları arasında olabileceği gibi mecâzî anlamları arasında da 

olabilir.129 Birinci örnekte ağlamakla gülmek gerçek anlamlarıyla; ikinci örnekte yarın 

ve bugün mecâzî anlamlarıyla tezât teşkil etmektedirler: 

FirÀúuñdan senüñ BíçÀre aàlar 

ViãÀlüñ ile òandÀn eyle yÀ Rab (9/6) 

… 

ZÀhid bize èarø eyleme yaruñı cinÀnı 

èUşşÀúa bu gün ol gül-i òandÀn yeter (37/3)  

6.2.15. İştikâk  

İştikak bir kök ile o kökten türeyen veya aslî anlamları aynı köke bağlı bulunan 

yahut harflere ait şekil benzerliğinden dolayı aynı kökten türemiş gibi görünen sözlerin 

bir ifâdede toplanmasıyla oluşan sanattır.130  

Ádem isen Àdeme baú Àdem ol 

Ehl-i demden dem aluben hem-dem ol (70/1) 

… 

Ádeme Óaúdan dem irüb irdi demden demdeme 

Dem bu demdür naèrası itdi ôuhÿr her dÀneden (84(3) 

… 

LisÀnuñ õikr-i Óaú ile döner bir Às-i-yÀb eyle 

Aúıt seylÀb-ı çeşmüñ sen dem-À-dem aña Àb eyle (124/1) 

6.3.  Deyimler  

Bîçâre yer yer deyimleri kullanmış, halka yakın söyleyişini bu deyişlerle de 

desteklemiştir. Öte yandan  Türkçe’ye tasavvuf kültürüyle kazandırıldığı bilinen 

deyimler de Dîvânda yer almaktadır. 

                                                           
129  İsen, Eski Türk Edebiyatı, s. 289. 
130  İsen, a.g.e., s. 298. 
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Akdan karadan geçmek: 
Saña senden yaúín olan vücÿda olagör vÀãıl 

Bulagör vaódet-i õÀtı yüri aà u úaradan geç (23/3) 

… 

Naôar itdi Yaradan 

Sürdi àayrı aradan 

Giçdi aà u úaradan 
Oldı göñül dost ili (159/3) 

Aybı başına kakmak: 
Cürm ü úuãÿra baúmaàıl  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 

èAybum başuma úaúmaàıl  
Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ (2/1) 

Azını Çoğa tutmak: 131 
Úuluñ BíçÀrenin gerçi saña lÀyıú işi yoúdur 

Velí faøluñla ey MevlÀ çoàa dut anuñ azını (150/5)  

Beller aşmak: 
èAşúı ile çoşanlar yüce beller aşanlar 
Derd-i yÀre düşenler dermÀn olub gezerler (44/4) 

Boş koymak:  
Bil ki BíçÀre Efendüm boş úomaz 

Şunları ki diye aña ÀtinÀ (4/5) 

Boyun vermek, sine tutmak: 
ŞitÀ vü óarre dut síne  

Boyun vir dÀim emrine 

Yoluñ irgür kemÀline 

Taóammül it taóammül it (11/4) 

                                                           
131  Sûfî mürşidine, dergâha, yahut bir yoksula bütün dünyayı verse cânını da bağışlasa bunu az görür ve 

bu sözü söyler. Gölpınarlı, Abdülbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılap 
ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1977, s. 40. 
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Cândan geçmek: 
Tenden ãoyınub sıdú ile èüryÀn olabilsem 

CÀndan geçüben vÀãıl-ı cÀnÀn olabilsem (76/1)  

Cânını vermek: 
RÀh-ı Óaúda virmedi şunlar ki cÀnı ãıdú ile 

Úaldı óayret içre ol cÀnÀnı bilmez úandedür (31/3) 

… 

Ùañ mı yolına cÀnumı biñ kere virürsem 

CÀn mürdesin ióyÀya çü cÀnÀn yeter (37/4) 

Ciğer yakmak: 
Bülbül bize virgil òaber  

Dost illerine kim gider 

èAşúı ile yaúub ciger  
Dost illerine kim gider (49/1) 

Defteri dürülmek: 
Dürildi defteri àayruñ dükendi menzili seyrüñ 

CezÀsın şer ile òayruñ derÿnı söylemez oldum (77/2) 

Dem urmak: 
Dili gÿyÀ úılan dÀim sulÿkumda kemÀlümdür 

Dem uran sırr-ı vaódetden benüm õevú-i viãÀlümdür (36/1) 

Derde düşmek: 
Şöyle düşdüm derdüne yÀrüñ kemÀlí ãıdú ile 

Farúı yoúdur híç úatumda derdünün dermÀn ile (131/4) 

… 

Düş derdine BíçÀre bes úadímí yÀrüñ 

Bil ki derde düşenlerüñ ãoñı devÀdadur (42/5) 
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Düştüğü yerden kaldırmak:132 
èAbdullÀh úapuñda BíçÀre úuldur 

Düşdigi yirlerde elin al úaldur 
Efendi raómetin àufrÀnuñ boldur 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme (104/9) 

El vermek:133  

Daèvet idüb õÀt-ı pÀke ümmet itdi Óabíbine 

Biñ biñ şükür ol Keríme el virdi çün fırãÀt-ı õÀt (18/3) 

Gam yemek: 
áam yime BíçÀre istiúbÀl içün 

Úayırur MevlÀ be-her-óÀl bendeyi (138/7) 

Gücü yetmek, eli ermek, karar etmek:  
FirÀúuñla yanar durmaz sivÀ aña ãafÀ virmez 

Güci yitmez eli irmez göñül sensüz úarÀr itmez (53/3) 

Hâk ile yeksân olmak: 
İrişirdi añlayışum bÀdi-yi sulÿke  

Yolında anuñ òÀk ile yeksÀn olabilsem (76/3)  

İş görmek:  
Dimek BíçÀre de gelmiş  

Dosta lÀyıú iş görülmiş 
Faøl u iósÀnına úalmış  

Benüm de bir àÀyetüm var (46/5), (58/4) 

Kurudan yaşdan geçmek, baştan aşmak: 
Giçdin úurıdan yaşdan hem ùopraú ile ùaşdan 

BíçÀre gibi başdan aşduñ a göñül aşdın (68/3) 

                                                           
132  Tasavvufta, şeriata, tarîkate uymayan herhangi birşeyi yapan kişi “Düşkün” olur. Düşküne “yolsuz”, 

düşmeye yolsuzluk etmek, yolsuz olmak” da denir. Düşkün olanla ihvan, görüşmez. Alevî ve 
Bektâşîlerde, Ayn-i cem'de kusurunu söyleyip cezasını çektikten sonra “kaldırılır”, yâni yine 
tarîkatten sayılır. Gölpınarlı, Deyimler, s. 106. 

133  Birisini kabul edip tarîkata almaya el vermek denir. Aynı zamanda tarîkata ait bir şeyi yapmak için 
izin vermeye de el vermek denir. Gölpınarlı, Deyimler, s. 114. 
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Mekân tutmak: 
Yerüñ degüldür bu cihÀn  

LÀ-mevt ilinde dut mekÀn 

Bu bÀàçede itme figÀn  

Óaúíúat bÀàı bülbüli (154/4) 

Ocağına düşmek: 
KÀmiller ocaàına düşmeàe saèy it 

PervÀne olan yanmaàa çün nÀr arar (34/4) 

Yüzü kara olmak 
Úuluñ BíçÀreye sen eyle çÀre 

Senüñ ile irişe tÀ ki yÀre 

ÒudÀyÀ itme bizi yüzi úare 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc (21/5) 

Ser vermek: 
EvliyÀlar imtióÀn ider eri 

SÀdıú iseñ Óaú yolına vir seri 
Pendüñi pervÀneden alàıl yüri 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına (113/6) 

Yüz sürmek: 
RecÀmuz mÀ-sivÀdan cümle sildük 

Dirilüb yüz süri úapuña geldük 

MurÀdlar sende biter çünki bildük 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh (107/3) 

Ümit kesmek: 
Ey göñül kesme ümídi ol ulu dergÀhdan 

ŞÀyed irişe èinÀyet nÀgehÀn AllÀhdan (91/1) 
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Taştan taşa vurmak 
Seyl eyleyüb gözlerümüñ yaşını 

PÀk eyleyüb her àaraødan işümi 

DeryÀ gibi cÿş eyleyüb başumı 

Daşdan daşa vurmaz isem vay beni (153/5) 

7. Şiirlerin Muhtevası 

7.1. Allâh 

Dîvânına bir münacatla başlayan Bîçâre, Dîvân’ında Allah’ı sık sık isim ve 

sıfatlarıyla zikretmektedir. Burada geçen Allâh’ın isim ve sıfatları şu şekilde 

sıralanabilir: Âlî-Cenâb, Alîm, Bârî, Basîr, Bedî‘, Bî-misâl, Bî-şebîh, Cânân, Cebbâr, 

Cevâd, Dermân, Deryâ, Deyyân, Dîdâr, Dildâr, Dost, Ebed, Efendi, Ehad, Enîs, Ferd, 

Fettâh, Gaffâr, Ganî, Gufrân, Gül, Hâdî, Hakk, Hâlık, Halîm, Hallâk, Hâtif, Hayy, Hû, 

Hudâ, Müntakım, Hurşîd, Hünkâr, İlâh, Kâdir-i Mutlak, Kahhâr, Kayyûm, Kerem-kânî, 

Kerîm, Kudret Issı, Lutf Issı, Maksûd, Mennân, Mevlâ, Mi‘mâr, Mu‘în, Nâsır, Nûr, 

Pâdişâh, Pâdişâh-ı zü’l-‘atâ, Perverd-gâr, Rabb, Rahîm, Rahmân, Refîk, Samed, Samed, 

Settâr, Subhân, Sultân, Şeh, Vâhid, Vedûd, Vehhâb, Yâr, Yaradan, Zât-ı pâk, Zü’l-

ikrâm. 

Şâir, Allâh’ı anlatırken vahdet-i vücûdu ehli sünnete yakın bir duruşla, şer’i 

çizgilerin izin verdiği ölçüde anlatmıştır. Buna mukabil Allâh’ı anarken zühdî bir 

havanın ötesinde coşkun bir aşkla anmıştır. Şâir, bu noktada söyleyeceklerini 

söylememesi gerektiği için söylemiyormuş edası taşımaktadır. Sır makâmına geldiği 

anda susmayı tercih ettiğini belirtmektedir:  

Bir èaceb söz söyledi BíçÀre èAbduéllÀh yine 

Nefs u úalbi rÿóı giçdi sırda tÀ cÀ eyledi (151/5) 

Allâh’ın isim ve sıfatlarının zaman zaman farklı noktalarına dikkat çekilen 

eserde tüm isim ve sıfatların kullanıldığı farklı beyitleri analiz etmek daha geniş bir 

çalışmanın konusu olabilecek hususiyeti taşımaktadır. Ancak yine de Dîvân’da Allâh’ın 

nasıl anıldığına dair şöyle bir değerlendirmede bulunulabilir: Eserde Allâh, seyr u sülûk 
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esnasında kulun Allâh’ı tanıması, idrâkinin güçlenmesi ile ilgili olarak farklı adlarla 

anılmaktadır. Yola girerken idrak edilen Allâh, evvela kulu cân kılan, âdeme nefes 

veren Hakk (84/3), bir avuç toprağı insân eden Hâlık (97/3), her şeye gücü yeten Kâdir 

(1/1), O, hükmü tüm dünyayı kuşatan Bârî (24/5), tevbe makamında suçların 

saklanamayacağı Alîm’dir (110/3). 

Havf noktasında kuluna ümid veren, hataları bağışlayan Gaffâr, ayıpları örten 

Settâr’dır (62/4). Kulunu yoluna ileten Hâdî (144/5), yalnızca kendi kapısına varılıp 

ricada bulunulan Sultân (162/5), zayıf kula Efendi’dir (138/3). Kulluğa lâyık 

Ma‘bûd’dur (24/3). Keza nefs-i emmâreden kurtulma çabasındaki kula yol gösterici 

Mevlâ (66), kuluna yardımcı Nâsır (15/5), kurtulan kulu yükseltip irşâd eden Hû (147), 

yoldaki kula çok lutuflu Kerîm (47), kulun iltica ettiği Zü’l ikrâm (104/3), kuluna atalar 

veren Hudâ (1/1,16/3), ihsânı bol Vehhâb (32)’dır.  

Yolda kalmışları maksûda eriştiren Mu‘în (32/4,152/1), kullarının yoldan 

çıkmalarına izin vermeyen Rabb (2, 4/1,3)’dir. Yine kıyamet gününde Deyyân (119/3), 

cennet içre cennet bahşeden Mennân (119/4), tüm dillerde anılan Subhân (48/4, 

118/3)’dır. Tüm bu farkedişlerin sonunda nihâyet sivâ yükünden kulunu kurtaran Mucîb 

(27/3)’dir. 

Sivâdan kurtulan kul, artık Allâh’a kâbe kavseyn makâmından seslenmektedir. 

O, kuluna acıyan Rahmân (89), dünya sürgününde hasretle yıkılan kalbi imâr eden 

Mi‘mâr (101/4), Kalbi tamirden sonra orada iskân eden Dost (144/4), böylece kalbe 

hayat veren Cânân (64/4, 158/3), bendesini şâd eden Pâdişâh (158/4, 50/5)’tır. Kulunu 

daima kendisine baktıran lâ-yezâl (62/5, 69/5), hitâbın idrâkine kalbi açan Fettâh (24), 

vahdet merhemini kesret yarasına süren Tabîb (3/1), bekâ içre kulunu dâhil eden Hayy u 

Kayyûm (21/3)’dur.  

Bekâ içre olan Sûfî  artık ev ednâ makâmında Ona; sırrı açıklanamayan Ehad, 

nûru kulunu kuşatmış Samed, zevkiyle cûş olunan Ebed olarak seslenmektedir (115/3). 

O, Bîçâre’yi söyleten Gül (131/1,2,-137/3) varlığıyla tüm yansımaların silindiği Âfitâb 

(162/4), hâsılı dünyaya sadece O’nun için  gelinen Yâr (45)’dır. 
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7.2. Melekler 

Bîçâre, Meleklerden semâvât ehli olarak bahsetmektedir. Meleklerin de kul 

olduklarına işaret etmektedir: 

Úularuñdurur semÀvÀt ehli heb 

Saña muótÀcdur efendi yirdeki (138/3) 

Meleklerin Allâh’ın ol demesine bağlı olarak iş gördüklerine vurgu 

yapmaktadır, Azrâil’i cân alıcı olarak zikretmektedir.: 

Úondıàında emrüñ ile gögsümüzüñ üstine 

CÀn alıcı cÀnumuzı saña almaú úaãdına  

YÀ İlÀhí evliyÀ vü enbiyÀnuñ èaşúına 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz (50/3) 

Cebrâil’in Peygamberle birlikteliğine, aralarındaki ilişkiye işâret etmektedir: 

Cebraile pÀyesin tekmílde 

Sen muèayyen olduñ ey òayruél-verÀ (6/5) 

7.3. Kitaplar  

Bîçâre dîvânında sık sık “kitap”tan sözetmektedir. Kitâp kavramını Bîçâre, 

delil, âyet, burhân anlamlarında kullanmıştır. O’na göre Allâh kendisini kâinat kitâbına 

yazmıştır. Böylece âlem kitâb-ı kebir134 olmuştur:  

Úamu eşyÀ senüñ vaãfuñ kitÀbın 

Oúur dÀim uluél-ebãÀr e úarşu (101/2) 

Kâinatı âlem-i suğrâ ve insanı âlem-i kübrâ telakki eden sûfî bakış açısıyla135 

insân elbette ki kitâb-ı kebîr olan âlemden de daha büyük bir âyet olmayı hak edecektir:  

Vücÿdum nüãòasın yazduñ yed-i úudretle çü yÀ Rab  

Senüñ õÀt u ãıfÀtuñdan èibÀret bir kitÀb eyle (123/2) 

… 

                                                           
134  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 216 
135  Uludağ, a.g.e., s. 36-37. 
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Senüñ óüsnüñ kitÀbuñda oúunan ey èaşú olsun 

Úuluñ BíçÀreyi ol èaşúa bürhÀn eyle SulùÀnum (83/5) 

Kitâbı bu şekilde tanımlayan Bîçâre kutsal kitaplardan yalnızca Kur’andan 

sözeder. 

7.3.1. Kur’ân  

Bîçâre, Kur’ân’ın furkân sıfatı üzerinde durmaktadır. “Ayırt edici, Hak ile 

bâtılı ayıran ayrıntılı bilgi” anlamlarına gelen furkân kelimesini “işin özünü kavramak” 

anlamında kullanmıştır: 

Bezm-i vuãlatda dem-À-dem şol ki vaódet mestidür 

Gerçi ÚuréÀnı bilür FurúÀnı bilmez úandedür (31/4) 

…  

FurúÀn ile àurbetde gezen ehl-i fenÀya 

Yoldaşı ÚuréÀn idici Óaøret-i AllÀh (132/3) 

Ramazan ayını Kur’ân’ın kendisinde indirilmesi sebebiyle taltîf etmektedir. 

Çü oldı sende ÚuréÀnuñ nüzÿli 

Seni taèôím iderdi Óaú Resÿli 

Umar BíçÀre úul sende vuãÿli 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek(61/5) 

7.4 . Âyetler 

Dîvânda âyetler ya tamamen veya kısmen iktibasla ya da telmih yoluyla 

verilmiştir. Ayetler bizzat anlamlarını ifade edecek şekilde kullanılmış, teşbîh unsuru 

olarak kullanılmamıştır. Âyetler, muhteva ettiği anlama işaretle daha ziyade uyarıcı, 

hatırlatıcı, müjdeleyici yönleriyle zikredilmişlerdir. 

Dîvânda en çok zikredilen ayet küllü şeyin hâlikun136 âyetidir. 

Bîçâre’ye göre âlemin fenâsının idrâkine varan bekâya erme sultanlığına 

erişmektedir:  

                                                           
136  “Küllü şeyin hâlikun: Her şey yok olacaktır.” (Kasas 28/88) 
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Görinib küllü şey hÀlik yetürür cümleye sÀlik 

Olur bir devlete mÀlik ki yoúdur híç ana àÀye (116/4)  

… 

Âlemin fenâsının künhüne ermek ulu bir makama işaret etmektedir: 
Küllü şeyin hÀlikun dan irdi çün serre nidÀ 

Gizledük BíçÀrenüñ sırrunı iòfÀ eyledük (64/5) 

Gücü elinde bulunduran Allâh varlığa varlığını veren ve o varlığı yok eden 

sonra tekrar var edendir: 

Küllü şeyin hÀlikun ile bizi ièdÀm eyleyüb 

Yine nÿr-ı Óaúla ícÀd eyleyen Hÿdur bizi (147/4) 

… 

On sekiz biñ èÀlemi ícÀd iden ÚÀdir ÒudÀ 

Küllü şeyin hÀlikünla yine ifnÀ eyledi(151/4) 

Dîvânda en çok zikredilen âyetlerden birisi de kâbe kavseyn137 âyetidir. Bu 

âyetin anlamına ilişkin farklı görüşler vardır.138 Arap geleneklerine uygun olarak bu 

ifadelerin seçildiği kaynaklarda belirtilmektedir. Bu âyetin işaret ettiği geleneklerden 

birisi de şu şekilde anlatılmaktadır: Araplarda yaygın bir adet olmak üzere; yaylaya 

çıkan iki dost, dostluklarının göstergesi olarak çadırlarını birbirlerine iki yay aralığı 

kadar yakın kurarlardı. Bu yakınlık en samimi dostluğun ifadesiydi.139 

Fe kÀne úÀbe úavseyni ev ednÀ  
KemÀl-i úurbetüñe oldı Àyet (19/3) 

… 

Giçirüb úÀbe úavseyni ev ednÀyı idüb iósÀn 

Yine õÀtı ile õÀta tecellíye şurÿè itdi (163/2) 

Bu dostluğun en ileri safhası Bîçâre’nin de en çok dilediği makamdır: 

                                                           
137  “Fe- kâne kâbe kavseyni ev ednâ: O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın”           

(Necm 53/9) 
138  Bkz: Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerîm ve Meali, haz. Dücane Cündioğlu, İslamoğlı Yayınları.  
139  Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslâmî Kaynaklı Sözler, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1992, s. 52. 
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Derÿnumdan çıúa ÀåÀr-ı kevneyn 

MaúÀmum ola sırr-ı úÀbe úavseyn  
Ev ednÀya naôar úılmaàa èayneyn 

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm (79/3) 

Şâir, şiirinde besmeleyi bir işe başlarken zikretmenin feyzine işareten 

kullanmıştır. Bir işe besmelenin sırrına inanarak başlayan kimselerin, ba harfinin 

noktasındaki sırrı kavramak derecesine erişeceğini belirtmektedir. Nokta tasavvuf 

literatüründe hakîkî birlik ve tüm çokluğun aslıdır. Besmelenin “ba” sının noktası ise 

Kur’anın özü ve özeti sayılmaktadır. Ayrıca bu nokta insan-ı kâmile de işaret 

etmektedir. Nokta’nın Zât’ın kendisi olduğu “ba”nın altında olması ise ehadiyetten 

vâhidiyyete nuzûlüne işarettir:140 

Sırr-ı biésmiéllÀh 141ile èazm itdi rÀh-ı vaódete 

Şol ki keşf olmışdur aña noútÀ-yı bÀdan àaraø (56/4) 

… 

Bîçâre, “semme vechu’ll’ah”142 âyetini âlemin yok olduğunu idrâk 

noktasındaki âşığın her yerde Allâh’ı göreceğine işareten şiirinde zikretmiştir: 

Didi MevlÀ kelÀmında tüvellÿ åemme vechéullÀh  

Ne cÀye baúsa èÀrifler görirmiş dostuñ yüzini (153/3) 

… 

Semme vechuéllÀhı fehm itdüm óaúíúat üzre 

Naôarumdan úamu eşyÀ çıkub oldı zÀil (71/3) 

                                                           
140  Ceylan, Ömür, “Dinî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatımızdaki Harf Telakkilerinin 

Mukayesesi Üzerine Bir Deneme”, İlmî Araştırmalar, V, İstanbul, 1997, s.145. 
141  “Bismi’llâhi’r -rahmâni’r-rahîm: Rahmân ve Rahîm Allâh adıyla” 
142  “Ve li’llâhi’l- meşrıku ve’l-mağrib fe eynemâ tüvellû fe semme vechu’llâh: Doğu da Allâhındır batı 

da. Nereye dönerseniz Allâh’ın vechi oradadır.” (Bakara 2/115) 
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Bîçâre, irci’î emrine muhatap olanın her türlü kayıttan âzâde olarak,  tam bir 

özgürlüğe ulaştığını söylemektedir: 

ÒiùÀb-ı ircièí geldi çü aña 

FirÀr eyledi ol demde o yaña 

Sözüm ùutmaz naôar itmez o baña 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez (54/3) 

… 

HümÀ-yı rÿóuña şol dem irişe ircièí143 emri 

èİùaèat eyle BíçÀre rıøÀniyle yuvadan geç (23/7) 

Allâh’a ulaşan gönül artık başka bir şey arzu etmez, sadece O’nu düşünür. 

EleyseéllÀhu bi-kÀfin144 dimişdür èabdine MevlÀ 

Bıraú dünyÀ vü èuúbÀyı cemíè-i mÀsivÀdan geç (23/2) 

Allâh’a kavuşmak ise, ancak O’nun dilemesiyle olur. 

Virdi òaber bize resÿl  

Faøluñladur saña vuãÿl 145  
BíçÀreni eyle úabÿl  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ (2/5) 

Allâh kendisine yalvaranı boş çevirmez: 

Bil ki BíçÀre Efendüm boş úomaz 

Şunları ki diye aña ÀtinÀ 146(4/5) 

Allâh âşık kulun tek yardımcısıdır: 

ÕÀt u ãıfÀtuñ nÀmudur çün VÀóid u Ferd u Eóad 

Ya kimden alsun derdlüler dermÀnı AllÀhuéã-äamed147(27/1) 

Kul, Peygamberin âlemlere rahmet olarak gönderilmesi ve kendisinin doğru 

yola iletilmesi sebebiyle Allâh yolunda gece gündüz çalışmalıdır:  
                                                           

143  “İrci‘î ilâ rabbike râziyeten marzıyye: Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbi’ne 
dön.”(Fecr 89/28) 

144  “Eleyse’llâhu bi- kâfin ‘abdehu: Allâh kuluna kâfi değil midir?”(Zümer 39/36) 
145  “Zâlike fazlu’llâhi yü’tihî meyyeşâu: İşte o Allâh’ın fazlıdır. O’nu dilediğine verir.” (Mâide 5/54) 
146  “…Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l ahireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr: Rabbimiz bize 

dünyada bir güzellik ver ahirette de…Ve bizi ateşin azâbından koru.”(Bakara 2/201) 
147  “Allâhu’s- Samed: Allâh Samed (eksiksiz)dir.” (İhlâs 112/2) 
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Raómeten liél-èÀlemín 148gönderdi anı ol Kerím 

Úadrini bilür anuñ ol kim ola úalb-i selím 

Çün naãíb oldı bize Óaúdan ãırÀù-ı müstaúím149 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb (8/4) 

Doğru yola giren âşık dosdoğru bir yaşam sürmeye davet edilmektedir: 

Feésteúım kemÀ umirte150 emrine rÀm olmayan 

Şekli insÀndur velí insÀnı bilmez úandedür (31/5)  

Dosdoğru bir yaşam sürmek ancak Allâh’ın lutfuyladır. Bu itibarla Bîçâre 

Ondan doğru yaşamı talep etmekte, kendisini Allâh’a emanet etmektedir: 

BíçÀre işigüñ eyleyüb penÀh 

DÀim ider úuãÿrına Àh u vÀh 

Áòir diyüb tevekkeltü èaleéllÀh 151 
ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím (72/6)  

Âşık bu dayanışta Allâh’ın rahmetine umudunu bağlamaktadır: 

GünÀhum gerçi çoú estaàfiruéllÀh 

Didük lÀ taúneùÿ mir raómetiéllÀh 152  
Senüñ èafvuñ umarum senden AllÀh 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin (85/3) 

Âşık Rabb’ini görmeyi dileyip de O’ndan beni göremezsin cevâbını alınca 

üzülüp ağlamaktadır.  

İrdi saña çün len terÀn153 

Oldı èadem kevn ü mekÀn 

BíçÀreye úaldı hemÀn  

Áh eylemek vÀh eylemek (59/4) 

                                                           
148  “Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’i-âlemîn: Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” 

(Enbiyâ 21/107) 
149  “İhdinâ sırate’l müstakım: Bizi doğru yola ilet.” ( Fatiha 1/6) 
150  “Festekim kemâ umurte… :  Emredildiğin gibi dosdoğru ol” Hûd 11/112) 
151  “İnnî tevekkeltü ale’llâh… :  Ben Allâh’a dayandım” (Hûd 11/56) 
152  “… Lâ teknetû mi’r-rahmeti’llâh:  Allâh’ın rahmetinden ümidi kesmeyin.” (Zümer 39/53) 
153  “… Kâle len- terânî:  Beni katiyen göremezsin.” (A‘râf 7/143) 
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Musâ Peygamberin durumuna telmîhen Bîçâre bu âyeti burada zikretmiştir. 

Şöyle ki Musâ bir gün Allâh’tan kendisini Musa’ya göstermesini talep eder, Allâh da 

O’na beni göremezsin yalnız şu dağa bak eğer o beni görmeye dayanabilirse sen de beni 

görebilirsin der. Derken Allâh dağa tecelli buyurunca dağ un ufak olur ve Musa da 

baygın düşer…154  

Biçâre Dîvânında küffârdan bahsederken onları, Kurân’ın onları tanımladığı 

gibi tanımlama cihetine gitmiştir. İslam ordusu karşısındaki düşman, Kıyamet 

günündeki kâfir gibi görülmektedir. Kâfirler İslâm ordusu karşısında çekirgeler gibi 

kaçışıp, kaçacak yer yok mu diye bağrışmaktadırlar: 

Eyledi küffÀrı MevlÀ faølı ile nÀ-murÀd 

Münhezim olub daàıldı her birisi keél cerÀd 155 
Bozcaada cÀnibüñde zÀil oldı çün feãÀd 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl (73/2) 

… 

Eyleye MevlÀ hemíşe ehl-i İslÀma naôar 

Ehl-i şirküñ dÀimÀ olsun sözi eyneèl- mefer156 
İnhizÀmuñdan èadÿnuñ yine alduú biz òaber 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl (73/3)  

Dîvânda bunlardan başka bazı beyitlerde Kur’anda çokça zikredilen kelimeler 

kullanılmıştır. 

RÀh-ı Óaúúa sÀlik ol úatè it sivÀdan göñlüñi 

Fehm idersen budurur innÀ- ceèalnÀ157dan àaraø (56/2) 

… 

Úamu eşyÀ senüñ vaãfuñ kitÀbın 

Oúur dÀim uluél-ebãÀr158 e úarşu (101/2) 

                                                           
154  Bkz: A’râf 7/143.  
155  “… Ke ennehüm cerâdu münteşir: Etrafa yayılmış çegirge sürüsü gibidirler.” (Kamer 54/7) 
156  “… Eyne’l mefer: Kaçacak yer yok mu?” (Kıyamet 75/10) 
157  “Biz kıldık” Kehf 18/7, Yasin 36/8 v.s. 
158  “Görüş sahipleri” Ali İmran 3/137, Enam 6/11, Araf 7/86, Yunus 10/101. 
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Bîçâre Dîvânı’nda adeta her beyit bir âyete işaret eder niteliktedir. Eserde 

manevî iktibâslara yer verildiği göze çarpmaktadır.  

Gice gündüz iderken õikri nÀgÀh 

Beni benden alub meõkÿr iden yÀr (45/2)159 

7.5.  Hadisler  

Hadisler Bîçâre Dîvânı’nda ya lafzî yada manevî iktibasla kullanılmaktadır. 

Bîçâre de diğer sûfî şâirler gibi eserinde Allâh’ın kuluna yakınlığına işaret eden, aradaki 

muhabbeti izhâr eden hadislere yer vermektedir.  

Hüsn-i Mutlak olan Allâh’ın kâinatı kendisini bildirmek üzere âlemi 

yarattığını, bunu idrâk etmek için marifet kesbetmek gerektiğini söylemektedir: 

Úaãd idüb kesb eyle BíçÀre dem-À-dem maèfiret 

Küntü kenzen160sırrıdur çün òÀk ile mÀdan àaraø (56/6) 

Bîçâre en mahrem hâllerin bilinmesinden çekindiğini şiirlerinde 

hissettirmektedir. Allâh’la en yakın olduğu anlardaki hâlleri aktarmasına Allâh’ın 

gayretinin mâni olduğunu bildirmektedir:  

Lí- maèallÀh161 sırrını iôhÀr iderdi dil velí 

áayret-i Óaú setr ider gizler anı bígÀneden (84/2) 

Allâh’ın rahmetinin kuşatıcılığına sığınan Şâir, Allâh’a vadini hatırlatarak 

yalvarmaktadır: 

Ene èindeéô-ôanni èabdí 162 luùfını itdün bize 

Ôannı üzre eylegil BíçÀreye lutf u èaùÀ (1/5) 

Allâh’ın kalplere baktığı bilinciyle Bîçâre kalbini güzelleştirilmesi yönünde 

kendisine öğüt vermektedir: 
                                                           

159  “Beni anın ki ben de sizi anayım.” Bakara 2/152 
160  “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmek istedim, bilineyim diye Alemi yarattım” Aclunî, Keşfü’l-

Hâfâ ve Muzîe’l-İlbâs Amma’ş- Tehere Mine’l Ehâdis-i ala Elsineti’n- Nâs, c. II, Matbaatü’l- Fünûn, 
Haleb, 1351, s. 132, Hadis no: 2016. 

161  “Allâhla beraber olduğum öyle anlar var ki, ona en yakın melekler ve hatta gönderilen nebîler dahi 
erişemez” Aclunî, Keşfu’l Hâfâ, c. II, s. 173, Hadis no: 2159  

162  “Ben kulumun zannı üzereyim” (Buhari, Tevhid 15/35; Müslim, Tevbe 1- Zikir 2,19; Tirmizi Zühd 
51; Ahmed b. Hanbel, II, 251, 315.) 
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ÓabíbuéllÀh óadíåinde didi Óaú úalbe nÀôirdür163 
Çalış BíçÀre MevlÀya derÿnuñı muãallÀ it (16/5) 

Allâh’a ulaşma yolunun nefsi yok ederek irfânî ölümü164 gerçekleştirmek 

suretiyle açılacağını böylece ölemeden cennete kavuşacağını bildirmektedir: 

Gel icÀbet eyle èÀşıú óükm-i mÿtÿ 165 emrine 

Sır budur ger añlar iseñ vaèd-i ferdÀdan àaraø (56/5) 

7.6. Peygamberler 

Bîçâre Dîvânı’nda en çok zikredilen peygamber Hz. Muhammed’dir. O’ndan 

sonra en çok anılan Peygamber ise Hz. İbrâhîmdir. İbrâhîm Peygamber genelde Hz. 

Muhammed’le birlikte anılmıştır. Onlar dışında Dîvân’da ismi geçen Peygamberler; 

Âdem, Eyyûb ve Lokmân Peygamberlerdir.  

7.6.1. Muhammed  

Dîvan’da Hz. Muhammed, Mustafa ve Habîb isimleriyle anılmıştır: 

Óabíbüñ MuãtafÀ daèvet anuñdur 

Umar ümmet bunı mevsim bunuñdur 

Efendi luùf ile iósÀn senüñdür 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte (115/4) 

… 

Gurÿh-ı evliyÀya luùf iden dost 

Cemíè-i enbiyÀya luùf iden dost 

Óabíbi MuãtafÀya luùf iden dost  

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí (144/4) 

Peygambere iki na‘t, üç şefââtnâme166 yazan Bîçâre Peygamberi, dergâh, 

hüviyet ilinin şâhı, hakîkat mihrinin mâhı, efendi, hayru’l beşer, Resûl-i nûr-i pâk-i 

kibriyâ, hayru’l-verâ, mahrem-i esrâr-ı Hak, mazhar-ı envâr-ı Hak, habîb-i nûr-i çeşm-i 
                                                           

163  “Allah vücud ve şekillerinize bakmaz ancak kalbinize ve amellerinize bakar.” Müslim Birr- 33. 
164  İrfânî ölümle ilgili bir değerlendirme için bkz: Kemikli, Bilâl, “Tasavvufî Kozmogon, Devir ve İrfânî 

Ölüm”, Sûfi Aşk ve Ölüm, s. 51-61. 
165  “Ölmeden evvel ölünüz” Aclunî, Keşfu’l Hâfâ, c. II, s. 291, Hadis no: 2669 
166  Na‘t: (D/6, 8), Şefâatnâmeler: (D/19,20, 99). 
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enbiyâ, velîlere kerâmet , risâletin sırrı, hakîkat ikliminin şâhı, risâlet mührü olarak 

tavsîf etmektedir. O’nu Allâh’a yakınlığı, , güzelliği, ümmetine rahmet olması, nebîlere 

dahi şefâat etmesi, nûruyla Ay’ı ikiye ayırması, sidretü’l müntehâyı geçmesi, gibi 

olağanüstü vasıflarıyla da övmektedir. Yine de O’nu övmeye kudretinin yetmediğini, 

bin ömrü olsa da O’nun evsâfını sayamayacağını itirâf etmektedir: 

Senüñ medhüñ nice mümkin dilemek 

Nice biñ yıl èömür itmez kifÀyet (20/8) 

Allâh’tan yardım dilerken Peygamberin yüzü suyu hürmetine dilemektedir: 

Yaz u úış daòi eyyÀm-ı rebíè 

Senden alur feyøi cümle yÀ Bedíè 

Ara yire úoyub Óabíbüñ şefíè 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím (72/5) 

… 

Gurÿh-ı evliyÀnuñ óürmetiyçün 

Cemíè-i enbiyÀnuñ óürmetiyçün 

Óabíbüñ MuãtafÀnuñ óürmetiyçün 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh (107/6)167  

Bir başka beyitte Peygamberin Allâh’ın lutfu olarak seçilip gönderildiğini 

belirtmektedir. 

Luùf eyleyüb aña ÒudÀ itdi èaùÀ üzre èaùÀ 

Faølıyle olub MuãtafÀ irşÀda irsÀl eyledi (152/3) 

Şâir, Allâh’a kendisini Peygamber’e ümmet ettiği, O’na giden yolda 

Peygamberi kendisine rehber ettiği için şükranlarını sunmaktadır:  

Daèvet idüb õÀt-ı pÀke ümmet itdi Óabíbine 

Biñ biñ şükür ol Keríme el virdi çün fırãÀt-ı õÀt (18/3) 

… 

                                                           
167  Ayrıca bkz: (115/4, 144/4, 22/4, 21/4, 85/4, 104/8, 115/1, 141/5) 
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Òalú itdi ol ÒudÀ bizi  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

İtdi Óabíbin reh-nümÀ  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím(81/1) 

Şâir, Peygamberin yaratılış ve ahlâkındaki üstünlüğün güzellik mefhûmuna 

değer kattığını, güzelliğin O’nun vasfı olması hasebiyle herkesin iltifat ettiği bir kavram 

olduğunu söylemektedir: 

KemÀl-i óüsn-i òalúuñ óüsn-i òulúuñ 

ÓabíbÀ virdi úat úat óüsne zínet (19/5) 

Bîçâre sırra ermeyi dileyen bir âşık olarak, Peygambere Habîbim diyen 

Allâh’tan O’nun bu makama ermesindeki sırra kendisini erdirmesini talep etmektedir: 

YÀ Rab úuluñ BíçÀreyi derdüñ ile ÀvÀreyi 

İrgür Óabíbüñ sırrına õevúinden eyle behre-mend (27/5) 

Hz. Peygamber sık sık Hz.İbrâhimle birlikte anılmıştır bu hem Hz.İbrâhim’in 

Hz. Muhammed’in ceddi olması hem de yakın sıfatlarla anılmaları sebebiyledir. Habîb 

olan Muhammed’in Halîl olan İbrâhim’e üstünlüğü vurgulanmaktadır: 

Òalílüm didi İbrÀhíme gerçi 

Saña didi Óabíbüm Rabb-i èİzzet (20/6) 

7.6.2. İbrâhim 

Dîvân’da İbrâhîm peygamber daha ziyâde Halîl sıfatıyla anılmıştır. Halîl dost 

anlamına arapça bir sözdür, Nisâ Sûresi’nin 125. âyet-i kerîmesinde, İbrâhîm 

Peygamber’in Allâh tarafından “dost” diye anılması, Allâh tarafından sevilmesi 

dolayisiyle İbrahim’e “Halîl’ullâh: Allah’ın Halîli” denmiştir.168 

İbrâhim peygamber Nemrud’un âteşine atılması ve âteşin gül bahçesine 

dönüşmesi mucizesiyle anılmıştır. O’nun mertebesine ve Allâh’la aralarındaki sırlı 

dostluğa dikkat çekilmektedir, pervâneyle birlikte anılarak nûr için nâra atılmanın yani 

                                                           
168  Gölpınarlı, Deyimler, s.150 
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fenâ makâmına ulaşmanın gerekliliği İbrâhîm Peygamberin pervâneye teşbîh 

edilmesiyle aktarılmıştır: 

Saña darlıúdur olan óaml-i åÀúíl 

Terk it anı itme kendüñi õelíl 

ÔÀhir olsun dir iseñ sırr-ı Òalíl 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına (113/2)  

Bîçâre, Allâh’la dostluğunun belki nârı gülzâra çevirecek kadar değil ama 

toprağından gül bitirecek kadar olabileceğini düşünmektedir: 

Òalíle eyledüñ çün nÀrı gülzÀr 

MezÀrumı gülistÀn eyle yÀ Rab (9/4) 

7.6.3. Eyyûb 

Eyyûb Peygamber Dîvân’da sabrı sebebiyle anılmaktadır. Türlü sıkıntılarla 

imtihan edilen Eyyûb Peygamber belâsı arttıkça sabrının artırması ile bilinmektedir.169 

Bîçâre “dem-â-dem” lafzıyla Eyyûb Peygamber gibi ardı ardına sıkıntılara düçar 

olduğunu söylemektedir. 

Gehí derde düşerüm Eyyÿb gibi dem-À-dem 

Gehí erbÀb-ı derde dermÀnuñum SulùÀnum (82/2) 

7.6.4. Âdem 

Eserde Hz. Âdem ilk insân olması sebebiyle anılmaktadır. Allâh’ın Secde 

sûresi 9. âyette belirttiği üzere Âdem’e kendi ruhundan üflemesiyle Âdem hayat 

bulmuştur. Ruhu “dem” kelimesiyle karşılayan Bîçâre, Âdem, dem, demdeme,170 

dâne171 kelimeleriyle insânın yaratılması ve yeryüzüne gönderilmesi sürecini 

anlatmaktadır: 

Ádeme Óaúdan dem irüb irdi demden demdeme 

Dem bu demdür naèrası itdi ôuhÿr her dÀneden (84/3) 

                                                           
169  Eyyûb Peygamber için bkz: Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1984, 

s. 116,118. 
170  Kelime 1. Öfke, 2. Hîle, 3. Şöhret anlamlarına gelmektedir. 
171  (Âdemin cennette yediği yasak meyvenin buğday olduğu rivayetler arasındadır.) Tökel, Dursun Ali, 

Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, s. 287- 289. 
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7.6.5. Lokmân 

Lokmân’ın Peygamber veya veli olduğu hususunda ihtilâflar vardır.172 

Kur’an’ın 31. Sûresi Lokmân Sûresi olarak bilinmektedir. Bu sûrenin 12.âyetinde “ And 

olsun ki biz Lokmân’a Allâh’a şükret diyerek hikmeti verdik” denilmektedir. Bu 

sebeple Lokmân hikmetin sembolü olarak edebiyatta kullanılmaktadır. Lokmân’ın tıp 

ilmindeki maharetleri de şâirler tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Bîçâre derdi dermâna 

çevirmesi sebebiyle kendisiyle iftihar etmekte ve kendisini hikmet açısından Lokmân’la 

eş değer görmektedir:  

Eyledüñ BíçÀreye derdi ile biñ biñ èilÀc 

Bile mi ögrendük ey dil óikmeti LoúmÀn ile (131/5) 

7.7. Sahabeler 

Bîçâre, eserinde Hz. Ömer ve Hz. Zeyd’i kahramanlıkları sebebiyle 

anmaktadır. Hz.Ömer ve Hz. Zeyd’in savaşlardaki üstün başarılarının aslında sadece bir 

emre tabi olmak üzere meydana geldiğini, Ömer ve Zeyd’in ancak belli bir kaderi 

kazaya çevirmek için halkın gözüne göründüklerini belirtmektedir. Burada Enfâl Sûresi 

17. âyetindeki “Attığın zaman sen atmadın; fakat Allâh attı.” ibâresine işaret vardır: 

Nesi vardur arada Zeyd u èÖmerüñ 

Ôuhÿr iden óavÀdiå cümle emrüñ 

Çü sensün ÓÀlıúı òayr ile şerrüñ 

Senüñdür heb benüm SulùÀnum AllÀh (125/2) 

7.8. Sûfîler  

Bîçâre sûfîlerden Ene’l Hak şehîdi Hallâc-ı Mansûru ve Biçâre’nin mensûbu 

olduğu Celvetîlik’in kurucusu Hüdâyî’yi eserinde zikretmiştir. 

7.8.1. Hallâc-ı Mansur  

Şatahât ihtivâ eden sözleri sebebiyle Bağdat'ta asılarak öldürülen, cesedi 

yakılıp külü Dicle'ye dökülen Hallâc (ö. 309/922) sözleriyle, ölümüyle sûfîlerce bir 

                                                           
172  Lokmân’la ilgili geniş bilgi için bkz: Tökel, a.g.e., s. 425- 427. 
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sembol olmuş, bu yüzden de “dâr” sözü, çok defa “dâr-ı Mansûr” şeklinde söylenmiş 

yahut Mansûr'la beraber anılagelmiştir.173 Bîçâre de Mansûr’u eriştiği “Ene’l Hak” 

mertebesi sebebiyle eserinde anmaktadır: 

Eneél Óaú sırrına idüb hidÀyet 

Nice èÀşıúları Manãÿr iden yÀr(45/4) 

… 

Eneél Óaú sırrına ùÀlib olanlar 

Varur Manãÿr gibi ol dÀre úarşu (101/3) 

Bîçâre Mansûr kelimesinin amlamına işaret etmek suretiyle mâsivâdan 

kurtulmak isteyenlere Allâh’ın Nâsır(yardımcı) olacağını söylemiştir. Böylece kulun 

Mansûr(Yardım edilen) olacağını belirtmiştir:  

Manãÿr olur ol kimse kim cÀnib-i Óaúdan 

İfnÀ-yı vücÿd itmek içün dÀr arar (34/3)  

7.8.2. Hüdâyî  

Celvetîlik’in pîri Hz. Hüdâyî’yi ailesi gereği (babası Şaban Efendi’nin 

Hüdâyî’nin baş zâkiridir) ilk gençlik yıllarından itibaren tanıyan ve O’nun kurduğu 

tarîkatte irşâdla memûr olan Bîçâre girdiği bu yolda Hüdâyî’nin mertebesine ulaşmayı 

dilemektedir: 

HidÀyet it ÓüdÀyínin yolına 

ÒudÀyÀ nuãret it serdÀre úarşu (102/4)  

… 

Bizi nÿr-ı ÒudÀya lÀyıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

HüdÀyíveş yoluñda ãÀdıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí (144/1) 

                                                           
173  Gölpınarlı, Deyimler, s. 83. 
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7.9. Mitolojik Şahıslar 

7.9.1. Rüstem 

Olağanüstü meziyetleri ve kahramanlığıyla edebiyat literatüründe sıklıkla 

kullanılan Zâl oğlu Rüstem’i174 Bîçâre olanca gücüne rağmen fâni olması yönüyle 

eserine almıştır. Dünya’daki her şeyin geçiciliğine vurgu yapılmaktadır: 

Úani bu deñlü enbiyÀ úani bu deñlü evliyÀ 

Úani mülÿk-i mÀøiyya úani begüm Rüstem-i ZÀl (69/3) 

7.10. Tarihî Şahıslar 

7.10.1. Mecnûn ve Leylâ  

Edebiyat kültüründe beşerî aşktan ilâhî aşka ulaşmanın sembolü olarak bilinen 

Mecnûn’u175 Bîçâre de bu yönüyle ele almıştır. O’nu tüm âlem Allâh’a âyet iken Leylâ 

peşinde koşması sebebiyle kınamaktadır: 

Òaúúa Àyínedür her ùarafı bu kevnüñ 

Yüri Mecnÿn oluben aramaàıl LeylÀyı (145/4) 

7.11. Tasavvufî Unsurlar 

Bir sûfî şâirin eserinde tasavvufî kavramları irdelemek, eserdeki tüm kelimeleri 

tek tek tetkîk anlamına gelmektedir. Zîrâ sûfî şâirler bizzat tasavvûfi terim olmayan 

kelimeleri dahi derûnlarındaki manâlarla birleştirip onlarla mistik bir manâ 

oluşturabilmektedirler. Dîvândaki tasavvufî dünyayı aktarmak çok daha geniş çaplı bir 

çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte Bîçâre’nin mensûbu bulunduğu tarîkatin 

bakış açısını ortaya koyması bakımından Celvetîliğin temel prensipleri çerçevesinde 

eser tasavvûfî kavramları açısından kısaca analiz edilecektir. Bîçâre’nin tasavvufla ilgili 

görüşleri dört kapı ve Celvetîliğin dört temel prensibi; tevhîd, tezkiye, tasfiye ve tecliye 

kavramları etrafında ortaya koyulacaktır. 

                                                           
174  Rüstem için bkz: Tökel, a.g.e., s. 247-258. 
175  Mecnûn için bkz: Tökel, Dîvân Şiirinde Mitolojik Unsurlar, s. 441- 448. 
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7.11.1. Dört kapı  

Tasavvuf literatüründe şeriat, tarikat, hakîkat, ma‘rifet dört kapı olarak 

adlandırılmaktadır. Dört kapı târîkat ehlinin manevî yolculuğu esnasında geçmesi 

gereken dört aşamadır. Hz.Peygamberin sözü şeriat, fiili tarîkat, hâli ma‘rifet, sırrı 

hakîkattir.176  

Dört kapıyı şiirlerinde sıklıkla zikreden Bîçâre şerîat, tarîkat ve hakîkati 

çoğunlukla birlikte zikretmiş ma‘rifeti ise bunlardan ayrı bir zevk olarak bir üst 

perdeden anlatmıştır. Şerîate bağlılığı ile bilinen Celvetîlik’in pîrlerinden olan Bîçâre 

şeraît ve tarîkati hakîkate giden yolda binek olarak görmektedir: 

İdelüm şerèin temessük ôÀhirümizde müdÀm 

Hem ùaríúinde anuñ gösterelüm iúdÀm-ı tÀm 

Maùlab-ı aèlÀ yolunda eyleyelüm ihtimÀm 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb(8/2) 

…  

SüvÀr olub semend-i himmete èaôm-i vaùan eyle 

Şeríèatle ùaríúat pÀyesin aña riúÀb eyle (124/6) 

Şiirlerde dört kapı genelde mertebelerine göre sıralamıştır: 

Şerièat nÿrına daldur  

Ùaríúat óÀline úaldur 

Óaúíúat sırrını bildür  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded (26/4) 

Bazen de bu kurala uyulmamıştır. 

Geldi meèÀrifden eåer 

Ùuydum sulÿkı ser-te-ser 

Virdüñ óaúíúatden òaber 

YÀ Rab nice şükridelüm(80/2) 

Bîçâre şiirlerinde, şeraît zâhiren kulu hâzır kılar, tarîkat hakîkate ulaştırır ve 

nihayet me‘ârif nasip olur şeklinde bir anlayışı ortaya koymuştur: 
                                                           

176  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 110. 
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Şeríèatla idüb taãóíó-i ôÀhir 

Taríúatla olayum pÀk u ùÀhir 

MeèÀrifde olub üstÀd u mÀhir 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle (121/3) 

Eserde hakîkat denize, ma’rifet inciye benzetilmiştir: 

Óaúíúat baórinüñ ùÀliblerine 

MeèÀrif lüélüéün menşÿr iden yÀr(45/5) 

Şeraîtin gerekliğine vurgu yapılamakla birlikte şer’iate uyan âbidle me‘ârife 

ulaşmış ârif arasındaki mertebe farkı da ortaya koyulmaktadır: 

Tefrídle varlıú yükini terk ider èÀrif 

èÁbid ne èaceb èacebi ile yÀr arar (33/4) 

Bu noktadan olmak üzere Bîçâre kendisinin de ilimden irfâna yükseldiğini 

bildirmektedir: 

Bıraúdum úÀl ile úíli daòi icmÀl u tafãíli 

Bulunmaú bana dost ili meèÀrifde meÀlümdür(36/4) 

Eserde, Güneş ve Ay âriflere üstâd olarak gösterilir.177 Onların birbirleri 

ardınca gitmeleri gibi yol üzerinde istikâmet sahibi olmak vecd ve fakd (buluş ve 

kaybediş) hâllerini yaşamak gereklidir. Ârif makâmından emîn olmamalı, Allâh’ın 

rahmetinden de ümit kesmemelidir: 

Vecd u faúdden emn u yeése düşme ey èÀrif ãaúın  

Pendüñi al èÀúıl iseñ iş bu mihr u mÀhdan(92/4) 

Ârifler’in Allâh’la dostluklarına ve aralarındaki muhabbete ve onlara mahsûs 

hâllere işâret edilmektedir: 

MaèÀní bÀàçesinden ùÀtlu sözler  

Gelür èÀriflere güftÀre úarşu(102/3) 

… 

                                                           
177  Güneş ve ay ilişkisi için bkz: Pala, İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Ötüken, İstanbul, 

1999, s.159-160. 
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Didi MevlÀ kelÀmında tüvellÿ åemme vechéullÀh 

Ne cÀye baúsa èÀrifler görirmiş dostuñ yüzini(150/3) 

7.11.2. Tevhîd Zikri 

Celvetiyye Tarîkati’nde en önemli seyr u sülûk vasıtası zikirdir. Zikirden kasıt 

da çoğu zaman tevhîd zikridir. Esmâ-ı ilahî ile de zikredilir ama esâs olan tevhîddir. 

Tevhîd zikrinin de üç aşaması vardır: Lâ- ma‘bûde illâllâh (Allâhtan başka ibadet 

edilecek yoktur), lâ- maksûde illâllâh ( Allâh’tan başka erişilmek istenen yoktur), lâ- 

mevcûde illâllâh (Allâhtan başka hiçbir şey yoktur). Esmâ zikri de nefsin yedi 

mertebesine göre zikredilir.178 

Hüdâyî’nin pîri Üftâde’ye (ö. 988/1580) göre Tevhîd, bütün zorlukların 

anahtarıdır. Hüdâyî’ye göre ise vücutların sağlığı, ruhların rahatı, nurların yolu ve 

sırların mi‘râcı, rûhî bir yükseliştir.179 Hüdâyî Tevhîd zikrini kalbi itminân ettiği için 

öncelikli görmektedir. Tevhîd zikri yalnız Allâh’a mahsûs olması hasebiyle de önem 

taşımaktadır. Esmâdan herhangi bir kelime mahlûka da isnad edilebilirken (örneğin 

Kerîm ismi insan için de kullanılabilirken) vahdet yalnızca Allâh’ın vasfıdır. 180 Bu 

anlayış içerisinde yer alan Bîçâre de denilebilir ki Dîvânı’nda en çok zikir konusunu 

husûsen tevhîd zikrini işlemiştir. Dîvânda üç şiirin redifi “zikrullâh olur” diğer üç şiirin 

redifi de “zikru’llâh ile”dir.181  

BÀà-ı viãÀle kim gider seyr-i sivÀyı terk ider 

Bülbül gibi dÀim öter nÀlÀn-ı õikruéllÀh olur(39/4) 

… 

Úalbe anı eyle idÀm rÿóın bula èirfÀn-ı tÀm 

Serrüñ ãafÀ bulsun müdÀm esrÀr-ı õikruéllÀh ile(126/2) 

Zikr kelimesi bazen hatırlamak anlamında kullanılmıştır:  

                                                           
178  Mehmed Muhyiddin Üftâde, Üftâde Dîvânı, haz. Mustafa Bahadıroğlu, Üftâde yayınları, Bursa, 

2000, 29-30,  
179  Tezeren, a.g.e., s. 28. 
180  Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 197. 
181  “zikru’llâh ile” redifli şiirler: 126,127,128, “zikrullâh olur” redifli şiirler: 38,39,40. 
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Fikr u õikr-i díni dünyÀya degüşmek yol mıdur 

Õikre başla kim unıtduñ sen ÒudÀyı ey begüm (86/2) 

Bazen nûra vesile olması yönüyle zikredilmiştir: 

Bize gelen luùf u èaùÀ  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

Õikrüñle kesb olan øiyÀ  

MevlÀm senüñdür heb senüñ (66/1) 

Dîvânda ayrıca “Gelün tevhîd eyleyelüm”, “Olur tevhîd ile her derde dermân” 

nakaratlı iki eser de yer almaktadır: 

Göñül Óaúúı fiúr eylesün 

İnèÀmına şükr eylesün 

Óaú da bizi õikr eylesün  

Gelüñ tevóíd eyleyelüm (75/2) 

… 

EyÀ firúÀt ile derde düşenler 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

Dem-À-dem Àh ile baàrı pişenler 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn (93/1) 

Bîçâre tevhîd zikrini bahsi geçen üç mertebede ele almaktadır. “ Lâ ma‘bûde 

illâllâh mertebesinde tevhîd zikri kalpten bütün putları silen bir güç olarak 

görülmektedir: 

Õikr-i tevóídden ayırma himmet ile úÀli 

TÀ olınca kaèbe-i úalbüñ ãanemden òÀlí(148/1) 

              “Lâ- maksûde illâllâh” mertebesinde tevhîd Allâha ulaşmak için bir yoldur: 

Aldı tevóídi ele 

äıdú ile girdi yola 

Luùf ile iósÀn ile 

Oldı göñül dost ili (159/2) 

Eserde Allâh’a ulaşılmamış olunsa bile en azından yoldan çıkmamak salık 

verilir:  
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Úoma tevóídüñi elden saèy idegör dÀimÀ 

Çünki vÀãıl olmadın sen çıúma bÀrí rÀhdan (92/2) 

 “Lâ- mevcûde illâllâh” mertebesinde sûfî varlıkların var oluşlarının, ancak 

Allâh’ın varlığıyla var olduğunu, O’ndan başka bütün varlıkların izâfî olduğunu fark 

etmektedir. Bu izâfi varlıklar da gerçek varlığa karşı yoktur.182 Bu ma‘rifet noktasıdır: 

Sırr-ı tevóíde derÿnum şol dem oldı vÀãıl 

Oldı biñ biñ şükür envÀè-ı meèÀrif óÀãıl(71/1) 

… 

İsterseñ vuãlat-ı RaómÀn 

CÀnı terk it úalsun cÀnÀn 

Tevóídledür derde dermÀn  

Gel AllÀha gel AllÀha (129/2) 

7.11.3. Tezkiye 

Celvetiyye’nin temel prensiplerinden biri olan tezkiye; nefsi, ona bulaşan 

kirlerden temizleme183 anlamına gelmektedir. Bîçâre’ye göre kalbi gayrdan 

koruyabilmenin tek yolu Rabb’in inâyeti ve nazarıdır ve ancak O’nun dilemesiyle 

kalbin gözü yabancıya kaymaz. Bîçâre, Kâdir-i Mutlak’ın gücünü tasdîkten sonra 

O’ndan kendisini Mürebbî’si olarak hizaya sokmasını talep etmektedir: 

Úoma noúãÀnda kemÀli úıl naãíb 

RabbenÀ yÀ RabbenÀ yÀ RabbenÀ (4/2) 

Mâsivâ derdine gark olmamak için yine İlâh’ına yalvarmaktadır. O’na göre 

kulun yapıp etmelerinin hiçbir kıymeti yoktur, kalp O’nun lutfuyla gayrden 

korunacaktır: 

SivÀnuñ varlıàı ey Óayy u Úayyÿm 

Baúılsa fíél-óaúíúa cümle maèdÿm 

KemÀl-i èaczümüz dergÀha maèlÿm 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc (21/3) 

                                                           
182  Gölpınarlı, Deyimler, s. 214. 
183  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü., s. 354. 



 80

Sûfî, cânını ve bedeninini dahi Dost yolunda “fiten” görüp mahvı talep 

eylemektedir. Ölmekle kurtuluşa erip ten kafesinden kurtulacağına inanmaktadır:  

Saña fedÀ bu cÀn u ten 

ZírÀ oldı yolda fiten 

áayre baúmaz dosta giden 

Baña seni gerek seni (134/2) 

Dervîşe göre, akdan ve karadan geçen, âr ve namûs şîşesini kıran, kendi 

varlığını yok edip tüm kirlerden arınan kalp O’nun nûruyla dolacaktır. El nazarında 

harap görünen derviş artık Hak katında yükselmeye başlamıştır. 

ÒarÀbÀt ehli çün òalúuñ sözine iltifÀt itmez 

Bu varlıú õenbüñi dÀim yuyan gelsün bu meydÀne (122/3) 

Bîçâre, sık sık dünyaya dair her şeyin satılıp ebediyetin satın alınacağı bir 

pazardan söz eder ve bu yoldaki mürşîdi pervânedir: 

Pendüñi pervÀneden alàıl yüri 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına (113/6) 

… 

MÀsivÀdan yummaz isem gözümi 

BÀb-ı Óaúúa dutmaz isem yüzümi 

NÀr-ı èaşúa ãÀdıúÀne özümi 

PervÀne-veş virmez isem vay beni (155/2) 

7.11.4.  Tasfiye 

Saflaştırma, duru hale getirme anlamına gelen tasfiyenin, Hüdâyî dilinde 

kazandığı anlam cemâl tecellilerine nâil olmaktır. 184 Bu noktada kula yalnızca cemâlin 

tezâhürleri görünür. Bîçâre de aynı bakış açısıyla şöyle demektedir: 

DildÀrı gören gözlere aàyÀr gözikmez 

İúrÀra iren dillere inkÀr gözikmez (52/1) 

                                                           
184  Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 192. 
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Tasfiye aslında tüm ibâdetlerin ulaşmayı hedeflediği noktadır. Kul zikri, 

namazı hep hâzır hâle gelmek için yapıp durmaktadır. 

7.11.5. Tecliye 

Keşf etme, parlatma anlamlarına gelen kelime Celvetî kültüründe cemâl 

tecellîleriyle varılan sâbit hakîkatin zuhûru anlamına gelmektedir.185 Mâsivâ kirinden 

arınmış, tasfiyeyle kalbi hâzır kılmış derviş artık mecâz köprüsünü geçerek hakîkate 

ermiştir. (121/4) O, artık Allâh’ı tanımaktadır. 

Gerçi yumduú çeşmümüz sÿ-yı sivÀya baúmaduú 

Lík vechuéllÀha nÀôır díde peydÀ eyledük (64/3) 

Bîçâre Allah’tan Zâtını zâtına ayna etmesini de dilemektedir belki daha da 

ötesinde bizzât O olmayı taleb etmektedir. 

Vücÿdum nüãòasın yazduñ yed-i úudretle çü yÀ Rab186  

Senüñ õÀt u ãıfÀtuñdan èibÀret bir kitÀb eyle (123/2) 

Sûfî, tüm yetkiler elinde olan Allâh’tan Bir olmayı dilemektedir: 

Gerekmez leõõet-i dünyÀ gerekmez leõõet-i uúbÀ 

CenÀb-ı pÀküñe cezm it maúÀmumı muèallÀ it (16/4) 

Zâhidâne tavrıyla bilinen Celvetîlik yolunun şeyhlik makamında bulunan bir 

sûfînin, zühde değil ve lakin şekilde kalmış olmaya söylenecek sözü vardır. Esrâra vakıf 

olamayan, Hakk’ı görüp cûşa gelemeyen bir gruptan sözetmektedir: 

Vaãluñda olan kÀmili görmez ise zÀhid 

Maèõÿr ùutalum göz ile esrÀr gözikmez (52/2) 

… 

èÁbid (u) zÀhid bizüm bÀzÀrumuz fehm itmedi 

Úaùreden giçdük velÀkin kesb-i deryÀ eyledük (64/2) 

                                                           
185  Hasan Kamil Yılmaz, a.g.e., s. 192. 
186  V’de var. 
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Zâhid’in cennet sevdasıyla, yarın endişesiyle azaba çevirdiği hayatın sûfî 

nazarında hiçbir kıymetinin olmadığını, Yâr’la vuslat zevki tadanın dert ve gamdan 

kurtulduğunu bildirmektedir. 

Bîçâre, Allâh’tan bu sırrı saklayabilmeyi murat etmektedir. O, sırrı saklamanın 

güçlüğünün, yine nûrı izhâr edenin sırrı setr edeceğinin bilincindedir: 

CemÀlüñ nÿrını cÀnumda tÀbÀn eyle SulùÀnum 

ViãÀlüñ sırrını sırrumda pinhÀn eyle SulùÀnum(83/1) 

Aslında Bîçâre, Allâh izin verse de bu hâli anlatmaya kalksa buna da güç 

yetiremeyeceğinin de farkındadır: 

Benüm ol yÀr ile bir gizlü èalÀúam vardur 

Ki anuñ úÀl ile vaãfuñ dimede óayrÀnum (78/5) 

Bu noktadada Bîçâre, Ene’l Hak şehîdinin mertebesinin de hakkını 

vermektedir. O’nun gibi yalnız O’na varmak sevdasıyla kendini açığa vuran bir âşığın 

makâmını ululamaktadır. O’nun kendi hâli üzre bir varoluş sergilediğini de 

vurgulayarak Bîçâre bizzat “Ben Allâh’ım” demese de diyenin ne dediğini anladığını 

bildirmektedir. Belki de Hâfız Şirâzî’nin sözüyle: “Dârağacına kaldırılmakla o ağacın 

mertebesini yükseltmiş olan dostum Hallâc’ın taksîri yalnız esrârı fâşetmek idi”,187 

demek istemektedir: 

Eneél Óaú sırrına idüb hidÀyet 

Nice èÀşıúları Manãÿr iden yÀr (45/4) 

7.12. Günlük Olaylar 

Bîçâre tarîkati sebebiyle halkla içiçe bir yaşam sürmüştür. Celvet, hayata ve 

hadiselere iştirak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Celvetiyye tarîkatinde insanlardan 

kaçıp uzlete çekilmek yerine, halk içerisinde Hakk ile birlikte olmak esastır.188 Tarîkatin 

kurucusu Hüdâyî’nin devletin siyasî, askerî pek çok işiyle yakından ilgilendiği 

                                                           
187  Kemikli, Bilal, “Tasavvuf Edebiyatı Üzerine Hüseyin Dâniş’in Bir Makalesi”, Dost İlinden Gelen 

Ses, s. 36. 
188  Üftâde, a.g.e., s. 29. 
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kaynaklarda kayıtlıdır.189 Devletle milletle bizzat ilgilenen bir dervîş profilinin hakim 

olduğu bu tarîkat çizgisinden gelen Bîçâre, dönemindeki askerî faaliyetlerden şiirlerinde 

söz etmiştir. Dîvân’daki yirmibeşinci şiirde Bîçâre,  Girit’in geri alınması husûsunda  

Allâh’a yalvarmaktadır; Ondan Pâdişâh-ı dîn-i İslâm’a ve asker-i İslâm’a yardım 

etmesini ve küffârın baş aşağı olmasını taleb etmektedir. Yetmiş üçüncü şiirde ise 

ömrünün son demlerine denk düşen Bozcaada’nın geri alınmasını anlatmıştır. Şiirde 

Bîçâre, Bozcaada’nın geri alınmasının Allâh’a yalvarmaları sonucunda gerçekleştiğini 

vurgulamaktadır. Allâh’a şükürlerini sunmakta, askerin kahramanlıklarına methiyeler 

düzmektedir.  

                                                           
189  Tezeren, a.g.e., s.35-41. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

METİN 

DívÀn-ı BíçÀre Dervíş  
BismiéllÀhiér-raómÀniér-raóím 

  
Elif 

1 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
Ey cihÀnı yoàiken var eyleyen ÚÀdir ÒudÀ  

Ey èibÀd-ı müéminíne eyleyen luùf u èaùÀ 

Híç olur mu ki úapuñda redd ola èabd-i faúír 

YÀ ola mÀniè èaùÀña cürm ü taúãír u òaùÀ 

Bunca demdür luùf u iósÀnuñ gören bí-çÀreler 

Umaruz ki olmayalar maôhar-ı úahr u cefÀ 

YÀ İlÀhí raómetüñ deryÀsına yokdur kenÀr 

Hem Kerímsün hem Raóímsün hem ne eylerseñ revÀ 

Ene èindeéô-ôanni èabdí luùfını itdün bize 

Ôannı üzre eylegil BíçÀreye lutf u èaùÀ 

2 
Müstefèilün Müstefèilün  
Cürm ü úuãÿra baúmaàıl  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 

èAybum başuma úaúmaàıl  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 
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İşüm gücüm dÀéim kesel  

Yoúdur saña lÀyıú èamel 

áufrÀnuña eyle maóal 

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ  

Mücrimlere şefúat senüñ  

Müõniblere raómet senüñ 

Úuvvet senüñ úudret senüñ  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 

Òalú eyledün beni beşer dür 

İtdüm nice biñ dürlü şer190 

Eksiklü isem de eger  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 

Virdi òaber bize resÿl  

Faøluñladur saña vuãÿl   
BíçÀreni eyle úabÿl  

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ 

3 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün  
Tecellí eylesen èabd-i àaríbe 

èAùÀdur èaùÀdur èaùÀdur èaùÀ191 

İrişse òaste dil lutf-ı ùabíbe 

ŞifÀdur şifÀdur şifÀdur şifÀ 

SivÀya úalmasa hergiz eåerler  

Göñüle gelmese iş bu kederler 

MurÀda úullaruñ bulsa ôaferler 

äafÀdur ãafÀdur ãafÀdur ãafÀ 

                                                           
190  I harfi vezin gereği çıkarıldı. 
191  V’de var. 
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èİbÀduñ dÀim işi cürm ü èiãyÀn 

ÒudÀya lÀyıú olan èafv ü àufrÀn 

Sana èarø olunan ey Rabb-i RahmÀn 

RecÀdur recÀdur recÀdur recÀ 

KerimÀ faøluña yoúdur nihÀyet 

Kerem deryÀña yoúdur óadd ü àÀyet 192 

Eger BíçÀrene itsen èinÀyet 

RevÀdur revÀdur revÀdur revÀ 

4 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
BÀb-ı Óaúdan ayrma bizi RabbenÀ 

İfèaliél- òayraél-keåír fí óaúúınÀ  

Úoma noúãÀnda kemÀli úıl naãíb 

RabbenÀ yÀ RabbenÀ yÀ RabbenÀ 

Saña muótÀcdur èibÀduñ yÀ Kerím 

Aósin ileyhim èaùÀen dÀimÀ 

Seni úoyup úande varsun úullaruñ 

Dir iken sen anlara dÀim beyÀ 

Bil ki BíçÀre Efendüm boş úomaz 

Şunları ki diye aña ÀtinÀ  

5 
Mefèÿlü MefÀèílün Mefèÿlü MefÀèílün 

CÀnÀne giden yollar açıldı yine óaúúÀ 

Maúãÿd olunan iller seçildi yine óaúúÀ 

Defè oldı úamu èillet refè oldı àam-ı keåret 

Sırruma gül-i vaódet saçıldı yine óaúúÀ 

Doldı göñül èaşúiyle ceõb eyledi şevúiyle 

Vuãlat meyi õevúiyle içildi yine óaúúÀ 

                                                           
192  Metinde deryÀsına şeklindedir.  
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Bu èÀlem-i firúatden bu menzil-i óasretden 

Bu vÀdi-i óayretden göçildi yine óaúúÀ 

BíçÀre olub fÀní terk itmiş iken cÀnı 

Bir òılèat-ı óaúúÀní biçildi yine óaúúÀ 

6 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Ey Resÿl-i nÿr-i pÀk-i kibriyÀ 

Vey Óabíb-i nÿr-i çeşm-i enbiyÀ 

Maórem-i esrÀr-ı Óaúsın şübhesiz 

Maôhar-ı envÀr-ı Óaúsın muùlaúa 

Cebraile pÀyesin tekmílde 

Sen muèayyen olduñ ey òayruél-verÀ  

ÕÀt-ı pÀke irdi şÀn-ı rıfèatüñ 

Seyrüñe olmadı sidre müntehÀ 

Şöyle olduñ vaódet-i õÀta àaríú 

Perde olmaz dü-cihÀn hergiz saña 

Úıl şefÀèat bu àaríb BíçÀreye 

Õerre deñlü olsa õevúüñden èaùÀ 

Be  

7 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
Bulmaduñ bir óÀlle hergiz şifÀ 

Ey göñül derdüñ senüñ úaldı èaceb 

İtmedüñ her maùlaba irdüñ ãafÀ 

Ey göñül derdüñ senüñ úaldı èaceb 

YÀ İlÀhí nice diyem neyleyem 

YÀ bu derdüm kime varub söyleyem 

YÀ kimüñle derde dermÀn söyleyem  

Ey göñül derdüñ senüñ úaldı èaceb 
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8 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün  
Óaú TeèalÀnuñ Resÿli ùoàdıàı aydur gelen 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

Umulur ki faøl-ı Óaúúa irüşür úadrin bilen 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

İdelüm şerèin temessük ôÀhirümizde müdÀm 

Hem ùaríúinde anuñ gösterelüm iúdÀm-ı tÀm 

Maùlab-ı aèlÀ yolunda eyleyelüm ihtimÀm 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

Ola ki ide èinÀyet irevüz esrÀrına 

Bülbül olub ötelüm irişevüz gülzÀrına 

LÀyıú ide cümle bizi baúmaàa dídÀrına 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

Raómeten liél-èÀlemín gönderdi anı ol Kerím 

Úadrini bilür anuñ ol kim ola úalb-i selím 

Çün naãíb oldı bize Óaúdan ãırÀù-ı müstaúím 

Óaú rıøÀsuñ bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

èÁlemi bu ayda teşríf eyledi òayruél-beşer 

Eyledi MevlÀya èÀãi olmadan àÀyet óaõer 

Eyleye BíçÀreéye luùf ile dÀim ol naôar 

Óaú rıøÀsun bulmaàa saèy eyleyelüm rÿz u şeb 

9 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün  
Benüm derdüme dermÀn eyle yÀ Rab 

Yoluñ èuşşÀúa ÀsÀn eyle yÀ Rab 

Göñül kim olmaya èaşúuñla maèmÿr 

Anı sermest ü óayrÀn eyle yÀ Rab 

Şu dem ki cÀn u ten ide vedÀèı 

Úarín-i vaãl-ı cÀnÀn eyle yÀ Rab 
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Òalíle eyledüñ çün nÀrı gülzÀr 

MezÀrumı gülistÀn eyle yÀ Rab 

Enísüm hem-demüm yÀr u refíúüm 

Tecellí eyle iósÀn eyle yÀ Rab 

FirÀúuñdan senüñ BíçÀre aàlar 

ViãÀlüñ ile òandÀn eyle yÀ Rab  

10 
Mefèÿlü MefÀèílün Mefèÿlü MefÀèílün  
NÀruñ ile ser-tÀ-pÀ yaúduñ beni yÀ Rabbi 

Úalmadı vücÿd aãla yakduñ beni yÀ Rabbi 

Luùfiyle olub nÀôir óüsniyle olub ôÀhir 

èAşú zencirine Àòir daúduñ beni yÀ Rabbi 

èAşúuñla olub óayrÀn derdüñle olub giryÀn 

TÀ õÀta degün her Àn çekdüñ beni yÀ Rabbi 

ÇÀk itmiş iken òırúa düş olmuş iken àarúa 

Úulsuñ deyüben farúa úaúduñ beni yÀ Rabbi 

BíçÀre-i nÀ-şÀda  maôhar idüb imdÀda  

Úullaruñı irşÀda dikdüñ beni yÀ Rabbi 

Te  

11 
MefÀèílün MefÀèílün  
Göñül ãabr eyle úahrına  

Taóammül it taóammül it 

İresin tÀ ki luùfına  

Taóammül it taóammül it 

Giceler ãubóa dek aàla  

SivÀ yollarını baàla 

Cigerüñ Àh ile daàla 

Taóammül it taóammül it 
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İrişe luùf-ı RabbÀní  

Viresin tuófe-i cÀnı 

Alalar luùf idüb anı  

Taóammül it taóammül it 

ŞitÀ vü óarre dut síne  

Boyun vir dÀim emrine 

Yoluñ irgür kemÀline 

Taóammül it taóammül it 

Derÿnuñda çü var yÀre  

Olınca derdüñe çÀre 

Olursun nice biñ pÀre 

Taóammül it taóammül it 

Çü düşdüñ èaşú-ı dildÀre  

Dün ü gün olduñ ÀvÀre 

Ya neylersün a BíçÀre  

Taóammül it taóammül it 

12 
MefÀèílün MefÀèílün 
Úuãÿra baúma ey MevlÀ  

èİnÀyet it èinÀyet it 

Elüñdedür úamu eşyÀ 

èİnÀyet it èinÀyet it 

Ne isterseñ idersün heb 

RıøÀñı isterüz yÀ Rab 

Müyesser olmaàa maùlab 

èİnÀyet it èinÀyet it 

Bizi çün eyledüñ insÀn  

Ôuhÿra geldi çok iósÀn 

Göñülden çıkmaàa sinÀn  

èİnÀyet it èinÀyet it 
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Çü geldi bu şeríf aylar  

HidÀyet umdular úullar 

äalÀóa dönmege óÀller  

èİnÀyet it èinÀyet it 

Aduñ dillerde yÀd olsun  

Vücÿd mülkinde dÀd olsun 

Úuluñ BíçÀre şÀd olsun  

èİnÀyet it èinÀyet it 

13 
Mefèÿlü MefÀèílün  
Yoluñdaàı úullara  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Õikrüñdeki dillere  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Faøluñla idüb iósÀn  

İşlerümi it ÀsÀn 

Luùf eyleyüben her Àn  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

YÀ ÚÀdir u yÀ NÀãır  

Her óÀlümüzi úayır 

Olsun keremüñ ôÀhir  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

Luùfuñla bizi yÀd it   

èÁcizlere imdÀd it       

áamdan bizi ÀzÀd it  

YÀ Rabbi èinÀyet it 

BíçÀreyi ey MevlÀ  

Vaãluñla idüb ióyÀ 

Maùlÿbını úıl ièùÀ  

YÀ Rabbi èinÀyet it 
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14 
FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
Dirilüb úapuña geldi fuúarÀ 

YÀ İlÀhí fuúarÀya naôar it 

Senüñ iósÀnuñ umarlar øuèafÀ  

YÀ İlÀhí fuúarÀya naôar it 

Sen bilürsün úamu aóvÀlümüzi   

Maóø-ı faøluñla úayır hÀlümüzi 

Raómetüñ elüne al bÀlümüzi 

YÀ İlÀhí fuúarÀya naôar it 

Redd olunmaz dergehüñden sÀil193 

Cürm ü èiãyÀn luùfa olmaz óÀil 

Cümle maúãÿd senden olur óÀãıl 

YÀ İlÀhí fuúarÀya naôar it 

Luùfuñ umar bir bölük muótÀcuz 

ÒÀn-ı vaãla bizi ùoyur acuz 

ÙÀlib-i õevú-i reh-i mièrÀcuz 

YÀ İlÀhí øuafÀya naôar it 

Néola BíçÀreye itseñ raómet 

Senden olur fuúarÀya şefúat 

Senüñ ile bulur anlar èizzet 

YÀ İlÀhí øuafÀya naôar it 

15 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün 
CelÀle doymazam yÀ Rab cemÀlüñle beni yÀd it 

Çü hergiz gülmezem yÀ Rab keremler úıl beni şÀd it 

EyÀ luùf issi ÚÀdir Óaú şeríküñ yokdurur muùlaú 

Sana úul olayum ancaú sivÀdan luùf it azÀd it 

Luùufla şeró-i ãadr idüb hilÀl-i úalbi bedr idüb 

Gicelerümi úadr idüb daòi günlerüm aèbÀd it 
                                                           

193  Vezne uymuyor ikinci feilatün fÀilÀtün oluyor 
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NidÀ idüb baña HÀtif ide her rutbeye vÀúıf 

Olub esrÀrına èÀrif beni yoluñda üstÀd it 

Saña faøl ile ol ÚÀdir kerem idüb olur NÀãır 

Olub dergÀhına nÀôir hemÀn BíçÀre feryÀd it 

16 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün 

Göñül Àyínesin yÀ Rab cemÀlüñle mücellÀ it 

Gider varlıú óicÀbını viãÀlüñle müsellÀ it 

Ulÿhiyyet maúÀmuna müôÀhir oldı çün insÀn 

Senüñ õÀt u ãıfÀtuñla müzeyyen it mücellÀ it 

FenÀ ender fenÀ ile vücÿdumdan vücÿdı al 

ÒudÀyÀ faøl u cÿduñla sivÀlardan muòallÀ it 

Gerekmez leõõet-i dünyÀ gerekmez leõõet-i uúbÀ 

CenÀb-ı pÀküñe cezm it maúÀmumı muèallÀ it 

ÓabíbuéllÀh óadíåinde didi Óaú úalbe nÀôirdür  
Çalış BíçÀre MevlÀya derÿnuñı muãallÀ it 

17 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
SivÀlardan beni pÀk eyleyen dost 

ViãÀliyle feraónÀk eyleyen dost 

Tecellí eyleyüb vaódet yüzinden 

ÓicÀb-ı keåreti çÀk eyleyen dost 

Óaúíúat sırrına verüb tenezzül 

HevÀ nÀr bÀ ile òÀk eyleyen dost 

Gehí èÀlemlere virüb vücÿdı 

Gehí úahr ile ihlÀk eyleyen dost 

İdüb BíçÀreye luùf u èinÀyet 

Anı yolında çÀlÀk eyleyen dost 
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18 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Ceõb eyledi kendine çün sırrumı ol vaódet-i õÀt 

Maóv eyledi ol dem beni keyfiyyet-i vuãlat-ı õÀt 

ZÀhid bana èarø eyleme bÀà-ı cinÀnuñ õevúini  

Baña yeter èaşúı ile kalsun hemÀn leõõet-i õÀt  

Daèvet idüb õÀt-ı pÀke ümmet itdi Óabíbine 

Biñ biñ şükür ol Keríme el virdi çün fırãÀt-ı õÀt 

Úayırmazam olur isem keşf u kerÀmetde faúír 

Oldı müyesser çün baña faølı ile devlet-i õÀt 

Eyle èibÀdet óaú ile BíçÀre şükr it Rabbüñe  

Olmaya ki maàrÿr ide bu gün seni ruóãÀt-ı õÀt 

19 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
EyÀ ey cÀmiè-i cümle risÀlet 

Saña dÀim ãalavÀtla taóiyyÀt  

İmÀm olduñ cemíè-i enbiyÀya 

Senüñle buldı her ümmet hidÀyet 

Fe kÀne úÀbe úavseyni ev ednÀ  
KemÀl-i úurbetüñe oldı Àyet 

HüdÀ ile seni irsÀl iden Óaú 

èUlüvv-i şÀnuña eyler şehÀdet 

KemÀl-i óüsn-i òalúuñ óüsn-i òulúuñ 

ÓabíbÀ virdi úat úat óüsne zínet 

Yüzüñ göstergil èuşşÀúa Óabíbüm 

FirÀúa úalmadı anlarda ùÀúat 

Teraóóüm eyleyüb èafv it úuãÿrı 

Çü sensün èÀlemíne cümle raómet 



 95

Sañadur iètimÀdı cinn u insüñ 

Umarlar cümlesi senden şefÀèat 

Úabÿl eyle bu BíçÀre óaúíri 

Egerçi yoúsa da anda liyÀúat 

20 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

EyÀ ey mefòar-ı sırr-ı risÀlet 

Saña Óaúdan ãalavÀtla taóiyyÀt 

Óaúíúat kişverinde şÀh-ı aèôam 

Senüñ şÀnuñda indi bunca Àyet 

Nebíler saña muótÀc vuãlÀtuñda 

Senüñdür õÀt-ı pÀke çün delÀlet 

Velíler òidmetüñde çÀkerüñdür 

Senüñ ile bulur anlar kerÀmet 

Óabíbi oldıàuñ çün sen ÒudÀnuñ 

Virildi ceddüñe esrÀr-ı òullet 

Òalílüm didi İbrÀhíme gerçi 

Saña didi Óabíbüm Rabb-i èİzzet 

İki şaúú oldı nÿr-ı vaódetüñden 

Çü itdüñ mÀha bir kerre işÀret 

Senüñ medhüñ nice mümkin dilemek 

Nice biñ yıl èömür itmez kifÀyet 

Naôar ider iseñ luùf ile bir kez  

Olur BíçÀreye Óaúdan èinÀyet 
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Cim 

21 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

èAùÀ vü faøl u raómet úapusuñ aç 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

ÇerÀà-ı úalbümüzi eyle isrÀc 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

Açılsun rÀh-ı efèÀl ü ãıfÀtuñ 

İrişsün lemèası envÀr-ı õÀtuñ 

Úayır aóvÀlini luùf it èuãÀtuñ 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

SivÀnuñ varlıàı ey Óayy u Úayyÿm 

Baúılsa fíél-óaúíúa cümle maèdÿm 

KemÀl-i èaczümüz dergÀha maèlÿm 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

İrenlerüñ viãÀli óürmetiyçün 

Óabíbinüñ kemÀli óürmetiyçün 

CelÀlinüñ cemÀli hürmetiyçün 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

Úuluñ BíçÀreye sen eyle çÀre 

Senüñ ile irişe tÀ ki yÀre 

ÒudÀyÀ itme bizi yüzi úare 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

22 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

İdüb meyl-i sivÀyı úalbden iòrÀc 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

èAùÀ vü faøl u raómet Àbuñı saç 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 
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Bize faøluñla ey AllÀh (u) RaómÀn 

Ùaríú-ı müstaúími eyle ÀsÀn 

èAùÀña müntaôırken cümle insÀn 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

èİbÀduñ óÀlüne tedbír senüñdür 

Úamu müşkilleri tefsír senüñdür 

Meôahirde olan teéåír senüñdür 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

Gurÿh-ı evliyÀnuñ óürmetiyçün 

Cemíè-i enbiyÀnuñ óürmetiyçün 

Óabíb-i MuãùafÀnuñ óürmetiyçün 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

Úuluñ BíçÀreye yÀ Rab èAlímsin 

Esirge raómet it luùf it Raóímsin 

RecÀmuz kesmezüz senden Kerímsin 

İlÀhí itme bizi àayre muótÀc 

23 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün 

Göñül luùf eyle gel irken bu õevú ile ãafÀdan geç 

Tecerrüd èÀlemin gözle fenÀ ile beúÀdan geç 

EleyseéllÀhu bi-kÀfin dimişdür èabdine MevlÀ 

Bıraú dünyÀ vü èuúbÀyı cemíè-i mÀsivÀdan geç 

Saña senden yaúín olan vücÿda olagör vÀãıl 

Bulagör vaódet-i õÀtı yüri aà u úaradan geç 

ÒalÀã olmaú dilersen ger cemíè-i derd ü miónetden 

ŞifÀ bil derdini derde derÿnuñda devÀdan geç  

Eger duymaú diler iseñ CenÀb-ı KibriyÀdan sır 

MaúÀm-ı sırda maóv olub bu giz ile riyÀdan geç 

Õamírüñ pÀk idüb úaldur óicÀb-ı keåreti dilden 

Hüviyyet baórine àarú ol hem eyle hem hümÀdan geç 
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HümÀ-yı rÿóuña şol dem irişe ircièí emri 

èİùaèat eyle BíçÀre rıøÀniyle yuvadan geç 

Ha 

24 
7’li hece  
Refè eylegil óicÀbı  

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó 

Fehm idelüm òiùÀbı 

YÀ AllÀh (u)yÀ FettÀó 

Açılsun Óaú yolları 

Seçilsün dost illeri 

İt güşÀde gülleri 

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó 

Tecellí úıl yÀ VÀóid 

Maèbÿdın görsün èÀbid 

Olsun ãıfÀta şÀhid 

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó 

Bu envÀr-ı tevóídi 

Hem esrÀr-ı tefrídi 

Her õerrede òÿrşídi 

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó 

YÀ ÒÀlıú u yÀ BÀrí 

Óüúmüñ úamuya cÀrí 

BíçÀreye esrÀrı 

YÀ AllÀh (u) yÀ FettÀó 
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Dal 

25 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Baór-i tevóídüñde küffÀruñ èaraúuñ kesmede 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

RÿzigÀr-ı raómetüñ úaãde muvÀfıú esmede 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

EnbiyÀ vü evliyÀnuñ himmetini it refíú 

CÀn u başı terk iden úullaruña olàıl şefíú 

Luùf ile iósÀnuña it anları dÀim àaríú 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

Gösterüb úullaruña her dem kemÀl-i úudreti 

ÔÀhir olsun ehl-i inkÀra bu dinüñ rıfèati 

PÀdişÀh-ı dín-i İslÀma naãíb it nuãreti 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

DÀr-ı küfrüñ nuãretüñle hedm idüben saùóını 

Oúusunlar rÿz (u)şeb diller Óabíbüñ medóini 

Úıl müyesser ehl-i İslÀma Giridüñ fetóini 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

Sernigÿn olsun senüñ úahruñ ile aèdÀ-yı dín 

Ehl-i tevóíd ile dolsun ser-te-ser rÿ-yı zemín 

DÀimÀ BíçÀrenüñ budur recÀsı yÀ Muèín 

èAsker-i İslÀma yardım eyle AllÀhum meded 

26 
8li hece 
Ey beni yoúdan var iden  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 

Derdlülere tímÀr iden  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 
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Ol denlü nefs itdi ôuhÿr  

Heb ÀşinÀlar oldı dÿr 

èAfvuñ umaruz yÀ áafÿr  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 

Nefsi hevÀsından geçür  

Cümle sivÀlardan göçür 

Vaódet şerÀbından içür  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 

Şerièat nÿrına daldur  

Ùaríúat óÀline úaldur 

Óaúíúat sırrını bildür  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 

Geldüm úapuña pür òaùÀ  

Umub cenÀbuñdan èaùÀ 

BíçÀreyem yÀ RabbenÀ  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded 

27 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
ÕÀt u ãıfÀtuñ nÀmudur çün VÀóid u Ferd u Eóad 

Ya kimden alsun derdlüler dermÀnı AllÀhuéã-äamed 

Cümle-i èÀlem ser-te-ser nÿr-ı ãıfÀtuñdur senüñ 

Ey lÀ-yezÀl u lem-yezel ey ÚÀdir u Óayy u Ebed 

Tevóídüñü eyle naãíb olam şuhÿduñda muãíb 

Úaldur sivÀyı yÀ Mucíb olmasun ortada sed 

Ey ÒÀlıú-ı èarø u semÀ itme bizi senden cüdÀ 

Faøluñla vaãluñ úıl èaùÀ bí-çÀreyem hem derd-mend 

YÀ Rab úuluñ BíçÀreyi derdüñ ile ÀvÀreyi 

İrgür Óabíbüñ sırrına õevúinden eyle behre-mend  
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28 
Müstefèilün Müstefèilün  
Faøl u cÿduñ eyle ièùÀ  

Bí-çÀreye eyle meded 

Sensüñ aña çün reh-nümÀ  

Bí-çÀreye eyle meded 

Olmaya ger senden kerem  

BíçÀreye olur èadem 

Budur kelÀmum dem-be-dem  

Bí-çÀreye eyle meded 

Derde devÀ senden olur  

Úalbe şifÀ senden olur 

Öñ ãoñ recÀ senden olur  

Bí-çÀreye eyle meded 

Faøluñla çün virdüñ vücÿd  

İtdüñ óesÀbsuz faøl u cÿd 

Pes yÀ kime olur sücÿd  

Bí-çÀreye eyle meded 

Bí-çÀre úul der yÀ èAlím  

Aduñdurur Rabb-i Kerím 

Enteél- ÚÀdir Enteér-Raóím  

Bí-çÀreye eyle meded 

Sensüñ iden BíçÀreyi  

YÀ kimden umsun çÀreyi 

Böyle úoma bí-çÀreyi  

Bí-çÀreye eyle meded  

Ra 

29 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Bildüm ey MevlÀ ki cümle cürm u èiãyÀn bendedür 

Bunı da bildüm ki dÀim èafv ü àufrÀn sendedür 
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Nefs u şeyùÀna zebÿn oldum velí dÀim yürek 

Ùutuşub yanar ki sevgüñ tÀ efendi cÀndedür 

ZÀhidÀ aóbÀbı şeyùÀn ile sen úorúutma kim 

On sekiz biñ èÀlem ol èÀlí- cenÀbla bendedür 

Eyleyemez seyr-i cinÀne çün göñül hergiz naôar 

Dem-be-dem meftÿnı olmaú bu cihÀnuñ úandedür 

Oñmaduú BíçÀre èAbduéllÀh úapuñda ey Kerím 

Faøl ile iósÀne úalmış bir faúírüñ bendedür 

30 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Kimse bilmez ehl-i èaşúuñ óÀlüni 

èÁşıúuñ derdün yine MevlÀ bilür 

Yıúamışdur mÀsivÀdan bÀlüni  

èÁşıúuñ derdün yine MevlÀ bilür 

Ger denülse vaãfa gelmez úÀl ile 

Añlayanlar anı añlar óÀl ile 

Farú olınmaz òırúa ile şÀl ile 

èÁşıúuñ derdün yine MevlÀ bilür 

31 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Bilmeyenler úulluàun sulùÀnı bilmez úandedür 

Düşmeyenler derdüne dermÀnı bilmez úandedür 

Ehl-i èaşú içre şu kim keşf u kerÀmÀt ehlidür 

Úırmadı cehli bütün èirfÀnı bilmez úandedür 

RÀh-ı Óaúda virmedi şunlar ki cÀnı ãıdú ile 

Úaldı óayret içre ol cÀnÀnı bilmez úandedür 

Bezm-i vuãlatda dem-À-dem şol ki vaódet mestidür 

Gerçi ÚuréÀnı bilür FurúÀnı bilmez úandedür 
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Feésteúım kemÀ umirte  emrine rÀm olmayan 

Şekli insÀndur velí insÀnı bilmez úandedür 

Òıdmetiyle irmeyen kÀmillerüñ eùvÀrına 

Taşradan seyrÀn ider seyrÀnı bilmez úandedür 

Şol ki fehm itmez bu gün BíçÀrenüñ aúvÀlini 

Ehl-i idrÀú ise de iõèÀnı bilmez úandedür 

32 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün         
CenÀbuñdan ôuhÿr itsün èaùÀlar 

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn ÚÀdir 

Süreler dÀimÀ õevú u sefÀlar 

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn (u) ÚÀdir 

Çü senden àayrı yoúdur mülke mÀlik 

MurÀdın kimden umsun iş bu sÀlik 

MeôÀhir cümlesi yanuñda hÀlik 

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn (u) ÚÀdir 

èAùÀnuñ õerresi yeter cihÀne 

áınÀnuñ vüsèati gelmez beyÀne 

Çıúar èilmeél-yaúínümüz èiyÀne  

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn (u) ÚÀdir 

Øaèif úullarınuñ sensin Muèíni 

Virirsin anlara dünyÀ vü díni 

Müyesser eylegil óaúúaél-yaúíni  

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn ÚÀdir 

Úayır aóvÀlini luùf it èibÀduñ 

Alalar feyøini ism-i CevÀduñ 

Óuãÿli senden olur her murÀduñ 

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn (u) ÚÀdir 
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Viren sensin úamuya çün kemÀli 

İderler rÿz u şeb senden suÀli 

Úuluñ BíçÀreye virgil viãÀli 

EyÀ VehhÀb olan SulùÀn (u) ÚÀdir 

33 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 194 
èÁşıú yaúılur èaşú ile dídÀr arar 

ZÀhid çalışur cennet ü enhÀr arar 

Bir sırr-ı èaceb gösteriyor óikmet-i BÀrí 

RaómÀnı arar kimi kimi ÚahhÀr arar  

DívÀne dile virmedi aàyÀr tesellí 

Aàlar dün ü gün eàlenemez yÀrini arar 

Tefrídle varlıú yükini terk ider èÀrif 

èÁbid ne èaceb èacebi ile yÀr arar 

BíçÀre faúírüñ èaczile rÀh-ı ÒudÀdan 

Yoú oldı varlıú velí yoúluú ile var arar  

34 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün195 

Dil óÀlini èarø itmege bir yÀr arar 

VírÀnesini yapmaàa mièmÀr arar 

Firúat yükini çekmege ùaúÀti yoúdur 

Vuãlat gözedür derdine tímÀr arar 

Manãÿr olur ol kimse kim cÀnib-i Óaúdan 

İfnÀ-yı vücÿd itmek içün dÀr arar 

KÀmiller ocaàına düşmeàe saèy it 

PervÀne olan yanmaàa çün nÀr arar 

                                                           
194  Vezin çok problemli. 
195  Vezin çok problemli. 
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èAriflere taúlíd leõõetine nÀil olam dir 

BíçÀre faúír èÀlem-i maènÀda güftÀr arar  

35 
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün 
Bülbül niyÀz içün güle fasl-ı bahÀr arar 

èAşıú maóabbet itmek içün gül-èiõÀr arar 

MuràÀnı gör çemende iderler fiàÀn-ı èaşú 

Bir baós-i èaşúdur ki anı neşée-dÀr arar 

VÀèiô gezer cevÀmièi èaşú ile vaèô ider 

Bilmez ne didügin o da Perverd-gÀr arar  

äÿfí düşerse lücce-i tevóíde raúã ider 

áavvÀãdur ki anda dür-i şÀh-vÀr arar 

BíçÀre bülbülüñ göre gülşende zÀrını 

Vaãl-ı güle irişmege bir dest-i yÀr arar 

36 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün   
Dili gÿyÀ úılan dÀim sulÿkumda kemÀlümdür 

Dem uran sırr-ı vaódetden benüm õevú-i viãÀlümdür 

Óaúíúat ÀfitÀbında fenÀ buldı úamu ekvÀn   

Görinen gözine her Àn celÀlümdür cemÀlümdür 

Tecellí itdi çün RaómÀn fenÀ buldı meh-i-tÀbum 

Görünen iş bu çaró içre196 hemÀn ancaú hilÀlümdür 

Bıraúdum úÀl ile úíli daòi icmÀl u tafãíli 

Bulunmaú bana dost ili meèÀrifde meÀlümdür 

KemÀlÀta ãuèÿd itmek daòi maóv-ı vücÿd itmek 

Óaúı Óaúla şuhÿd itmek şükür BíçÀre óÀlümdür 

                                                           
196  Metinde “iden” şeklinde 
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37 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 197 
YÀrüñ àamı dil derdine dermÀn yeter 

Bir àamzesi fevt olmama fermÀn yeter 

Tek Kaèbe-i kÿyuñda beni vuãlata irgür 

ÚurbÀn olayum yoluña kurbÀn yeter 

ZÀhid bize èarø eyleme yaruñı cinÀnı 

èUşşÀúa bu gün ol gül-i òandÀn yeter 

Ùañ mı yolına cÀnumı biñ kere virirsem 

CÀn mürdesin ióyÀya çü cÀnÀn yeter 

BíçÀreyi esirgemege nÀr-ı hicrde 

Ol luùf-ı Kerem-kÀní o RaómÀn yeter 

38 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Vuãlat ilinüñ çün güli òandÀn-ı õikruéllÀh olur 

GülzÀr-ı èaşúuñ bülbüli nÀlÀn-ı õikruéllÀh olur 

Olsa meded dil nehrine 198atsa sivÀyı ôahrine 

İrse óaúíúat baórine èummÀn-ı õikruéllÀh olur 

Terk-i hevÀ eylese şol ÀsÀn olur aña bu yol 

Óaúúa olur ãıdúiyle úul sulùÀn-ı õikruéllÀh olur 

Derdi ile dil-òÿş olan èaşúı ile medhÿş olan 

FirúÀt àamına düş olan giryÀn-ı õikruéllÀh olur 

BíçÀre àafletden uyan irdi Óaúúa àayrı yuyan 

Bu yolda cÀnına úıyan úurbÀn-ı õikruéllÀh olur 

                                                           
197  Vezin çok problemli. 
198  V’de bu şekilde olan ifâde metinde  “keşf oldı dostıñ ili”şeklindedir ancak  iç kafiye gereği V’dekinin 

daha doğru olduğu düşünülmektedir. 
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39 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Keyfiyyet-i õikre iren óayrÀn-ı õikruéllÀh olur 

Vaódet diyÀrına iren mihmÀn-ı õikruéllÀh olur 

İtmez sivÀya iltifÀt eyler tecellí nÿr-ı õÀt 

CÀnı bulur bÀúí óayÀt cÀnÀn-ı õikruéllÀh olur   

Kim nÿş ide èaşú cüréasın terk ider varlıú òırúasın 

DeryÀya ilter úaùresin èummÀn-ı õikruéllÀh olur 

BÀà-ı viãÀle kim gider seyr-i sivÀyı terk ider 

Bülbül gibi dÀim öter nÀlÀn-ı õikruéllÀh olur 

Keşf oluben dostuñ ili söyler óaúiúat bülbüli 

BíçÀrenüñ her müşkili ÀsÀn-ı õikruéllÀh olur 

40 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
Şol kim bu gün MevlÀsına úurbÀn-ı õikruéllÀh olur 

Anuñ begüm ióyÀsına dermÀnı õikruéllÀh olur 

Şunlar ki õikri emr ider rÀh-ı rıøÀ üzre gider 

Şunlar ki andan menè ider şeyùÀn-ı õikruéllÀh olur 

Õevú-i viãÀle ol úanar èaşú odına dün gün yanar 

AllÀh diyüb dÀim döner büryÀn-ı õikruéllÀh olur 

Aña ki õikr ide eåer meõkÿrdan alıser òaber 

Dost iline eyler sefer kÀr-bÀn-ı õikruéllÀh olur 

Varub óaúíúat iline bülbül olur dost güline 

BíçÀreveş Óaú yolına nÀlÀn-ı õikruéllÀh olur 

41 
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün199 
Maóv ehli sırrı ile õevú u ãafÀdadur 

äanman anı nefs ile derd ü belÀdadur 

                                                           
199  Vezin problemli. 
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Virdi viãÀl-i yÀr içün cemíè mÀmeleki 

İrdi murÀduña dÀim óamd ü åenÀdadur  

VéallÀh ehl-i óaúúuñ óaúdur cümle sözi 

Gerçi ehl-i inkÀr úatında óaúdan cüdÀdur 

Bul ehl-i óaúúı Óaúúa vuãÿli ùaleb eyle 

İfnÀ-yı vücÿd eyle ki maùlÿb fenÀdadur 

Saèy eyle maôhar olagör duèÀsına pírüñ 

Dirler kibÀr-ı óikmet bu yolda duèÀdadur 

YÀ Rab senüñ nièmet-i vaãluña doyulmazmış 

BíçÀre ol iósana daòi iştihÀdadur 

42 
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèílü FÀèilün200 

ZÀhid óuøÿr-ı úalb ile õevú u ãafÀdadur 

èÁşıú ümíd-i vaãl ile derd ü belÀdadur 

Vir cümle sivÀyı alagör vuãlat-ı yÀrı 

Rıbó-ı murÀda vuãÿl beyè u şirÀdadur 

RÀh-ı ãavÀba gidenler sivÀyı terk ider 

Tevóíd yolına sulÿk eylemeyen òaùÀdadur 

EfèÀl u ãıfÀta baúmayub verÀyı gör 

Maóv it vücÿduñı maùlÿb oradadur  

Düş derdine BíçÀre bes úadímí yÀrüñ 

Bil ki derde düşenlerüñ ãoñı devÀdadur 

                                                           
200  Vezin problemli. 
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43 
7’li hece 

Her dem derd-i dildÀre  

ÓÀøır olagör óÀøır 

CÀn gözi ile yÀre  

NÀôır olagör nÀôır 

áafletden uyar cÀnı  

An ol yüce SulùÀnı 

ÓÀlí úoma her Ànı  

ÔÀkir olagör ôÀkir 

Bul ãıdú ile bir píri  

Terk it úamu tedbíri 

Sen sendeki şeríri  

ÚÀhir olagör úÀhir 

Çün èÀrif isen cÀnÀ  

Her úaùrede gör deryÀ 

Bulmaàa dürr-i yektÀ  

ÚÀdir olagör úÀdir 

AókÀm-ı şeríèatde  

EùvÀr-ı ùaríúatde 

EsrÀr-ı óaúíúatde  

Mahir olagör mÀhir 

Terk eyle fenÀ mülkin  

Kesb eyle beúÀ mülkin 

Sırruñda likÀ mülkin  

èÁmir olagör èÀmir 

Ey èÀciz u BíçÀre  

Ey èÀşıú olan yÀre 

Sırruñdaki esrÀre  

ŞÀúir olagör şÀúir 



 110

44 
14’lü hece 

MevlÀm senüñ dostlaruñ vírÀn olub gezerler 

DÀim cemÀle úarşu óayrÀn olub gezerler 

DeryÀ-yı óaúíúatden bir úaùredür her biri 

Lakin maènÀ yüzinde èummÀn olub gezerler 

äanmañ erbÀb-ı fenÀ açılmamış güliyÀ  

Dost bÀàında dÀimÀ òandÀn olub gezerler 

èAşúı ile çoşanlar yüce beller aşanlar 

Derd-i yÀre düşenler dermÀn olub gezerler 

VÀãıl olan maúãÿda maôhar olan maùlÿba 

Vaãfında o maóbÿba dívÀn olub gezerler 

MihmÀn olan ilüñde bülbül olan gülüñde 

BíçÀreveş yoluñda úurbÀn olub gezerler 

45 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Beni vírÀn iken maèmÿr iden yÀr 

Daòi maózÿn iken mesrÿr iden yÀr 

Gice gündüz iderken õikri nÀgÀh 

Beni benden alub meõkÿr iden yÀr 

Aradan úaldurub benlik óicÀbın 

ViãÀliyle anı pür-nÿr iden yÀr 

Eneél Óaú sırrına idüb hidÀyet 

Nice èÀşıúları Manãÿr iden yÀr 

Óaúíúat baórinüñ ùÀliblerine 

MeèÀrif lüélüéün menşÿr iden yÀr 

Kimini irgürüb vuãlat iline 

Kimin firúat ilinde dÿr iden yÀr 
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İder bir gün anuñ derdine çÀre 

Úulı BíçÀreyi meşhÿr iden yÀr 

46 
8’li hece 

Ne cÀnÀndan òaber aldum 

Ne cÀnumdan rÀóatum var 

Ne gözüme cÀn görinür  

Ne cihÀndan óÀcetüm var 

Gitmez gözümden òayÀli 

Umar derÿnum viãÀli 

Bilmem ne olur meÀli 

èAceb özge óÀletüm var 

èAşúı olandan yoldaşum 

Durmaz aúar dÀim yaşum 

Yanmaú yaúılmaúdur işüm 

DÀim böyle èÀdetüm var  

Budur benüm dÀim sözüm  

Yoúdur ana lÀyıú özüm 

Ne baúmaàa döner gözüm 

Ne òod ãabre ùÀúatüm var 

Dimek BíçÀre de gelmiş  

Dosta lÀyıú iş görülmiş 

Faøl u iósÀnına úalmış  

Benüm de bir àÀyetüm var 

47 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
RıøÀña cümle úullar ola ùÀlib  

Kerím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 

Derÿna èaşú u şevúün ola àÀlib 

Raóím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 
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Nesi var bir alÀy èÀciz faúírüñ 

Úapuñda her biri èabd-i esírüñ 

Şeríküñ yoú ÒudÀyÀ hem naôírüñ 

Kerím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 

İrişdür úullaruñ luùf it murÀda 

Úamu noúãÀnların irgür tamÀma 

İrişsün her biri èÀlí maúÀma 

Kerím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 

Egerçi óaddi yoú cürm u fesÀduñ 

Velí sensün esirgeyen èibÀduñ 

Óuãÿli senden olur her murÀduñ 

Kerím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 

İrenler devlet-i nÿr-ı rıøÀya 

İrişürler imiş õevú u ãafÀya 

Úuluñ BíçÀreyi irgür beúÀya 

Kerím AllÀh èinÀyet heb senüñdür 

48 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 
CÀnını virir vuãlat-ı cÀnÀn dileyenler 

Şey mi ãaúınur Kaèbede úurbÀn dileyenler 

Òidmetden alur leõõeti erbÀb-ı tecerrüd 

Kulluúda bulur èizzeti SulùÀn dileyenler  

Ôulmetde arar ùÀlib olan Àb-ı óayÀtı 

Nevmi bıraúır gicede óayvÀn dileyenler 

Dil taótını tenzíh ider201 elvaå-ı sivÀdan 

Ol cÀnibe sulùÀnlıàa SubóÀn dileyenler 

Bir hÀõıúa teslím idegör kendüñi sen de 

Heb böyle ider derdine dermÀn dileyenler 

                                                           
201  V’de var 



 113

BíçÀre ãaúın varlıú ile varma ÒudÀya 

Yoúluú ile buldı úamu iósÀn dileyenler 

49 
Müstefèilün Müstefèilün  
Bülbül bize virgil òaber  

Dost illerine kim gider 
èAşúı ile yaúub ciger  

Dost illerine kim gider 

Görsem meded ol illeri  

Úoúsa óaúíúat gülleri 

Var mı ãorar ol yolları  

Dost illerine kim gider 

èÁşıúlara vaút-i seher  

MevlÀ úapularuñ açar 

Ol illere kimler gider  

Dost illerine kim gider 

Ey nevm-i àafletde úalan  

Aç gözini irken uyan 

BÀúí degüldür bu cihÀn  

Dost illerine kim gider 

Ol maùlab-ı aèlÀ yolı  

BíçÀreye pek sevgili 

Terk eyleyüb bu illeri  

Dost illerine kim gider 

Ze 

50 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
PÀdişÀhÀ çünki bu dünyÀda úalmaz kimse híç 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz 

Nevbetümüz geliserdür bize de çün ir ü geç 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz 
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Úıl èinÀyet úıl hidÀyet bize şeyùÀn gelmesün 

Şaşduàımuz demde ol düşmen gelüb yol bulmasun 

Cümle müémín úullaruñ ol demde maórÿm olmasun 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz 

Úondıàında emrüñ ile gögsümüzüñ üstine 

CÀn alıcı cÀnumuzı saña almaú úaãdına  

YÀ İlÀhí evliyÀ vü enbiyÀnuñ èaşúına 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz    

Luùf u iósÀn eyleyüb bize evel demde meded 

Raómetine eyle maôhar úoma bizi derd-mend 

ÕÀt-ı pÀküñ óürmetiyçün sen esirge yÀ Eóad 

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz 

Saña BíçÀre úuluñ luùf issi ÚÀdir PÀdişÀh  

Dilegi budur dem-À-dem eyleyüben Àh u vÀh 

Cümle úullaruña gösterüb cemÀlüñ yÀ İlÀh            

äoñ nefesde nÿr-ı ímÀn ile alàıl cÀnumuz 

51 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Ey pÀdişÀh-ı õüél èaùÀ èafv eylegil noúãÀnumuz 

Olduú çü derde mübtelÀ sensün bizüm dermÀnumuz 

Aòz eylegil202 èadlüñ ile raóm eylegil faøluñ ile 

ŞÀd olalum vaãluñ ile vuãlat olur her Ànumuz 

Tevfíúüñi eyle refíú ÀsÀn ola iş bu ùaríú 

İósÀnuña eyle óaúíú göç itmeden kÀr-bÀnumuz    

Ey yiri gögi Yaradan rÀøı olub bí-çÀreden 

Úaldur óicÀbı aradan kÀmil ola iõèÀnumuz 

Gelsün didükde ol ÒudÀ BíçÀreye Óaúdan yaña 

Raómet ile itsün duèÀ bunda úalan yÀrÀnumuz 

                                                           
202  V’de böyle asıl metinde “itmek” şeklinde. 
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52 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 
DildÀrı gören gözlere aàyÀr gözikmez 

İúrÀra iren dillere inkÀr gözikmez 

Vaãluñda olan kÀmili görmez ise zÀhid 

Maèõÿr ùutalum göz ile esrÀr gözikmez 

èÁriflerüñ esrÀrına iúrÀr idemez münkir203 

Maèõÿr durur ol inkÀr ile efkÀr gözikmez 

VÀèiô bize vaèô eyleme evãÀf-ı cinÀnı   

äadıú úula her cennet ü enhÀr gözikmez 

Ne sırr-ı èacebdür bu ki ol maóbÿbumuzın 

BímÀrı olan èÀşıúa tímÀr gözikmez 

BíçÀre senüñ èaşúuñ ile yandı yaúıldı 

Sır bunda anuñ gözlerine nÀr gözikmez 

53 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
İlÀhí bu benüm cÀnum viãÀlüñsüz úarar itmez 

Benüm mürvetlü Sulùanum göñül sensüz úarÀr itmez 

SivÀ bÀàında bir sÀèat göñül hergiz degül rÀóat 

Anı mest eyledi óayret cÀnum sensüz úarÀr itmez 

FirÀúuñla yanar durmaz sivÀ aña ãafÀ virmez 

Güci yitmez eli irmez göñül sensüz úarÀr itmez 

Ùutub tecríd u terfídi ider cÀn ile tevóídi 

Bıraúdı cümle ümídi göñül sensüz úarÀr itmez 

Úuluñ eksiklü BíçÀre firÀúuñla yanar nÀre 

MurÀdın vir o nÀ-çÀre göñül sensüz úarÀr itmez  

                                                           
203  Vezin bozuk 
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54 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Yine cÿş eyledi deryÀ-yı tevóíd 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

Beni ceõb eyledi maènÀ-yı tevóíd 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

Görindi gözine yÀrüñ òayÀli 

Anuñçün mÀsivÀdan oldı òÀlí 

ÒudÀ iósÀn ide õevú-i viãÀli 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

ÒiùÀb-ı ircièí geldi çü aña 

FirÀr eyledi ol demde o yaña 

Sözüm ùutmaz naôar itmez o baña 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

Giçüb èaşú ile cümle mÀsivÀdan 

Tecellíler umar nÿr-ı ÒudÀdan 

Naãíbi úalmadı ayruú cüdÀdan 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

Ùulÿè itdi vücÿda mihr-i vaódet 

FenÀ buldı anuñla cümle keåret 

Şükür BíçÀreye oldı hidÀyet 

Göñül vaódet ilin özler yenelmez  

55 
?204 

èAşúuñ óÀãılı efendi yanmaú imiş 

Ol deñlü òÀn-ı vaãla úanmaú imiş 

İşümüz bitmek ile devlete irdüú 

Demüñ bu dÀr-ı dünyÀda ãatmaú imiş 

Sebeb-i baèå-i rusÿl netíce-i kutÿb 

MÀsivÀéllÀhdan kişi yunmaú imiş 
                                                           

204  Vezin tesbit edilemedi. 
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LisÀn-ı ehl-i Óaúda tenezzül didükleri 

MurÀduñ hümÀ-yı beõmde úonmaú imiş 

Acı datlu ôuhÿrÀta taóammül it èAbdí  

Óuøÿr bu şíşe-i vücÿdı ãınmaú imiş 

56 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
èArø-ı dídÀr eylemeúdür òalú-ı eşyÀdan àaraø 

Anı taèlím eylemekdür èilm-i esmÀdan àaraø  

RÀh-ı Óaúúa sÀlik ol úatè it sivÀdan göñlüñi 

Fehm idersen budurur innÀ ceèalnÀ dan àaraø 

Baór-ı èaşúa àavs idüb tevóíd-i Óaúúı úıl ùaleb 

Dürr-i yektÀya irişmeúdür çü deryÀdan àaraø 

Sırr-ı biésmiéllÀh ile èazm itdi rÀh-ı vaódete 

Şol ki keşf olmışdur aña noútÀ-yı bÀdan àaraø 

Gel icÀbet eyle èÀşıú óükm-i mÿtÿ  emrine 

Sır budur ger añlar iseñ vaèd-i ferdÀdan àaraø 

Úaãd idüb kesb eyle BíçÀre dem-À-dem maèfiret 

Küntü kenzen sırrıdur çün òÀk ile mÀdan àaraø 

Ayın 

57 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün           
Ayrıluúdan eyleyelüm Àh (u) vÀh 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 

áÀib oldı üstümüzden böyle mÀh 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 

Ey diriàÀ bilemedüñ úadrini 

Óaúúı üzre idemedüñ şükrini 

İtdi vírÀn göñlümüzüñ şehrini 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 
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Olmışıyken cümle eşyÀ nÿra àarú 

Dolmış iken õikr-i Óaúla àarb şarú 

KÀinÀta düşdi Àteş oldı òarú 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 

Cümlemüzden ide òoşnÿd Òaú anı 

Göstere hem yine geldügü güni 

èİzzet ile döndürüb bizden yöni 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 

Aàla BíçÀre dem-À-dem firúate 

İrişesin tÀ ki èíd-ı vuãlate 

Batmışiyken cümle èÀlem raómete 

Gitdi elden şehr-i raómet el-vedÀè 

Kaf 

58 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Saña lÀyıú úani bizde èibÀdet 

Kerím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú 

Meger kim idesin luùf u èinÀyet 

Raóím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú 

Úamu derd ehline dermÀn senüñdür 

Cemíè-i èÀleme fermÀn senüñdür 

Efendi luùf ile iósÀn senüñdür 

Kerím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú205 

Øaèífüz bizde yoúdur bize çÀre 

Elümüz boş yüzümüz daòi úare 

Esirge lÀyıú itme bizi nÀre 

Raóím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú 

                                                           
205  Metinde ihsan senindir şeklinde 
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SivÀdan úalbümüzi cümle sildük 

èAùÀ vü faøl u cÿd adına geldük 

Bir iş göremedük her yana yeldük 

Kerím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú 

áaríb BíçÀre varduúda óuøÿra 

Ki yoúdur gelicek şeyi ôuhÿra 

Keremler úıl anı irgür surÿra 

Raóím AllÀh hemÀn iósÀna úalduú 

59 
Müstefèilün Müstefèilün  
Oldı göñül işüñ senüñ 

Áh eylemek vÀh eylemek 

Budur begüm nÿşuñ senüñ  

Áh eylemek vÀh eylemek 

Gülden çü gördi yoú naãíb  

Óayretde úaldı andelíb 

Budur begüm óÀl-i àaríb  

Áh eylemek vÀh eylemek 

Alma vücÿduñdan òaber  

Meyl-i sivÀdan úıl óaõer 

Saña yeter senden òaber  

Áh eylemek vÀh eylemek 

İrdi saña çün len- terÀn  

Oldı èadem kevn ü mekÀn 

BíçÀreye úaldı hemÀn  

Áh eylemek vÀh eylemek 

Kef 

60 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Eyle bize luùf u èaùÀ iósÀne irsün úullaruñ 

Göster cemÀlüñi şehÀ SulùÀna irsün úullaruñ 
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Olduú firÀúiyle zebÿn úalduú õelil u ser-nigÿn 

İtme bizi derd ile dÿn dermÀna irsün úullaruñ 

Eyle èinÀyetle naôar gitsün ara yerden keder 

Nÿruñdañ irüb cÀna fer cÀnÀna irsün úullaruñ 

èAşúuñ şerÀbuñdan içür varlıú konaàından göçür 

Bu úaùreden bizi geçür èummÀna irsün úullaruñ 

BíçÀre úuldur yÀ Kerím aduñdurur Rabbüér- Raóím 

İósÀnuñı eyle èamím àufrÀna irsün úullaruñ 

61 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Òaúuñ faølı ile saña irişdük 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 

Müyesser eyledi yine görişdük 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 

FirÀúuñla bizi sen yaúmışıyduñ 

èAceb devletdüñ elden gitmişiydüñ 

Úulÿbi yapmışıyken yıúmışıyduñ 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 

Bize MevlÀ seni raómet virübdür 

Niceler maùlÿba sende irübdür 

Úamu eşyÀ senüñ úadrüñ bilübdür 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 

èİbÀdetler olur sende muøaèaf 

MaèÀãiden olur úullar munaôôaf 

Úademüñle cihÀn olur müşerref 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 

Çü oldı sende ÚuréÀnuñ nüzÿli 

Seni taèôím iderdi Óaú Resÿli 

Umar BíçÀre úul sende vuãÿli 

äafÀ geldüñ eyÀ şehr-i mübÀrek 
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62 
Müstefèilün Müstefèilün  
Ey pÀdişÀh-ı õüél-èaùÀ  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Ey ÒÀlıú-ı èarø u semÀ  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Bize sivÀdan yoú meded  

Mülkine daòl itmez Eóad 

Ey VÀóid u Ferd u äamed  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

El úaldurub206 cümle èibÀd  

Senden recÀ eyler murÀd 

Ey KÀdir u Óayy u CevÀd  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Müõniblere SettÀr olan  

Mücrimlere áaffÀr olan 

Ey derdüme tímÀr olan  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Faøluñla ey lÀ-yezÀl  

BíçÀreye göster cemÀl 

Ey bí-şebíh u bí-miåÀl  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

63 
Müstefèilün Müstefèilün 

Ey pÀdişÀh-ı lÀ-yezÀl  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Ey bí-şebíh u bí-miåÀl  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

                                                           
206  Metinde Ey KÀdir-i şeklinde 
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Óükmindedür cümle cihÀn  

Õikrüñdedür cümle insÀn 

CÀnum seni görsün èıyÀn  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

Úapuñda duran úullara  

Dün gün öten bülbüllere 

Eyle hidÀyet anlara  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

BíçÀre senden ey ÒudÀ  

Eyler viãÀlüñi recÀ 

Gitsün ara yirden sivÀ  

İósÀn cenÀbuñdan senüñ 

64 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
RÀh-ı Óaúda terk-i dünyÀ terk-i èuúbÀ eyledük 

Óaú budur ki faøl-ı Óaúla óubb-ı raènÀ eyledük 

èÁbid (u) zÀhid bizüm bÀzÀrumuz fehm itmedi 

Úaùreden giçdük velÀkin kesb-i deryÀ eyledük 

Gerçi yumduú çeşmümüz sÿ-yı sivÀya baúmaduú 

Lík vechuéllÀha nÀôır díde peydÀ eyledük 

ÓamdüliéllÀh eyledi tevfíküñi bize refíú 

Vuãlat-ı cÀnÀna irdük cÀnı iòyÀ eyledük 

Küllü şeyin hÀlikun dan irdi çün serre nidÀ 

Gizledük BíçÀrenüñ sırrunı iòfÀ eyledük 

65 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Vaãl-ı Óaúúa reh-nümÀ ola bu yolda èaşú-ı pÀk 

RÀh-ı Óaúúa ãıdú ile èuşşaú iderler insilÀk 
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Şeróa şeróa eyledi èÀşıúlaruñı iftiraú 

Bu èaceb mi itseler her demde anlar yaúa çÀk 

YÀ İlÀhí nice baúsun mÀsivÀya ehl-i èaşú 

Kim úabÿl itmez bilürsin èaşú-ı pÀküñ iştirÀú 

Úıl tecellí faølıniyle Hÿ diyen èÀşıúlara 

ÒÀãıl olsun mÀnièolan perdelere inóitak 

Luùf idüb eyle mübeşşir vaãluñı bí-çÀreye 

Tesliye itmez anı senüñ yoluñda çün sivÀk 

Der-gehüñden istedügi budurur BíçÀrenüñ 

YÀ İlÀhí sen müyesser eylegil ana rıøÀk 

66 
Müstefèilün Müstefèilün 
Bize gelen luùf u èaùÀ  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

Õikrüñle kesb olan øiyÀ  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

Biz úande bulduú varlıàı  

Sen itdüñ bize yarlıàı 

Defè eylegil sen òorlıàı  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

Gelek úapuña şevú ile  

Görek óÀlüñi õevú ile 

İrek viãÀle àarú ile  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

DídÀra èÀşıú eylemek  

Yoluñda ãÀdıú eylemek 

Úullıàa lÀyıú eylemek   

MevlÀm senüñdür heb senüñ 
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Ey úaùreyi deryÀ úılan  

Ey ãÿreti maènÀ úılan       

BíçÀreyi gÿyÀ úılan  

MevlÀm senüñdür heb senüñ 

67 
Mefèÿlü MefÀèílün Mefèÿlü MefÀèílün  
Dost illerine óaúúÀ ãalduñ a göñül ãalduñ 

İúlim-i óaúíúatde úalduñ a gönül úalduñ 

Úullıúda olub úÀim àayrıdan olub ãÀim 

Aãluñ arayub dÀim bulduñ a göñül bulduñ 

Yoúdur saña òayr u şer irmez saña nefè u øarer 

Vaódet ile ser-tÀ-ser ùolduñ a göñül ùolduñ 

Dÿn idersen Àhını úaùè idersen rÀhını 

VéallÀh sen ol şÀhını bulduñ a göñül bulduñ 

Yolına úoyub cÀnı cümleden olub fÀní 

áayrıyı virüb Anı alduñ a göñül alduñ 

Áh bÀàrumı baş itdi gözlerümi yaş itdi 

BíçÀreyi fÀş itdi néolduñ a göñül nèolduñ 

68 
Mefèÿlü MefÀèílün Mefèÿlü MefÀèílün  
DeryÀ gibi çaàlayub coşduñ a göñül coşduñ 

èAşúı ile úaynayub ùaşduñ a göñül ùaşduñ 

Dün gün iderek Àhı úaùè eyleyerek rÀhı 207 

Dost iline nÀgÀhí düşdüñ a göñül düşdüñ 

Giçdin208 úurıdan yaşdan hem ùopraú ile ùaşdan 

BíçÀre gibi başdan aşduñ a göñül aşdın 

                                                           
207  Metinde “Dÿn edersen Àhı úaùè eyledin rahı” şeklinde V’de ise yukarıda yazılı olduğu gibidir.  Uygun 

olan V’dekidir.  
208  V’de var. 
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Lam 

69 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün 
Fırãat ele girmiş iken emre idegör imtiåÀl 

èÁúıbeti fiúr idegör niye varur gör meÀl 

Her ne úadar ide èurÿc seyr-i sitÀre rıfèate 

Bir gün olur ki irgürür çarò-ı feleú ana zevÀl 

Úani bu deñlü enbiyÀ úani bu deñlü evliyÀ 

Úani mülÿk-i mÀøiyya úani begüm Rüstem-i ZÀl 

İmdi ãaúın àaflet ile itme cihÀna iètimÀd 

Óaú yolına eyle sulÿk Óaúúa iren buldı kemÀl 

Faøluñ ile BíçÀreyi ãaúla sivÀya baúmadan 

Saña naôar ide müdÀm luùfuñ ile ey lÀ-yezÀl  

70 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Ádem isen Àdeme baú Àdem ol 

Ehl-i demden dem aluben hem-dem ol 

Himmet-i merdÀndurur iksír-i Óaú 

Óaúúı bulduñ çünki dervíş ebsem ol 

Cümle eşyÀ virdi Óaúdan çün òaber 

Úíl u úÀli terk idüben ebkem ol 

BÀùıla bígÀne oldı ey göñül 

Ehl-i Óaúla gice gündüz maórem ol 

RÀh-ı taúvÀda bulagör àÀyeti 

BíçÀre sen Óaú úatuñda ekrem ol 
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71 
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
Sırr-ı tevóíde derÿnum şol dem oldı vÀãıl 

Oldı biñ biñ şükür envÀè-ı meèÀrif óÀãıl 

Ùoàalı şems-i óaúíúat bu vücÿdum üzre 

Úalmadı õerre úadar arada aãlÀ óÀil 

Semme vechuéllÀhı fehm itdüm óaúíúat üzre 

Naôarumdan úamu eşyÀ çıkub oldı zÀil 

Vaódet-i õÀtı şuhÿd eyleyene şek yoúdur 

Gerçi muótÀcdur envÀè-ı delíle cÀhil 

Óaúúa baú işüñi AllÀha sipÀriş eyle 

Çünki BíçÀre didi saña óaúíúí KÀil 

Mim 

72 
11’li hece 

RıøÀndan taşra çıkmayım bir úadem 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

Senden gelür 209cümle èaùÀ vü kerem 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

Senden durur derd-i derÿna èilÀc 

Faøluñ ile refè ola bu ièvicÀc 

Senden àayre itme bizi iótiyÀc 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

Bir gün ola deyu luùf u keremüñ 

Çekdük nice yıllar derd u àamuñ 

DünyÀ senüñ èuúbÀ senüñ úul senüñ 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

                                                           
209  Metinde “görür”V’de gelür 
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Õerre úadar senden ki ola kerem 

Derdüñ çeken bí-çÀrelere ne àam 

Úıl èinÀyet úıl hidÀyet dem-be-dem 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

Yaz u úış daòi eyyÀm-ı rebíè 

Senden alur feyøi cümle yÀ Bedíè 

Ara yire úoyub Óabíbüñ şefíè 

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím210 

BíçÀre işigüñ eyleyüb penÀh 

DÀim ider úuãÿrına Àh u vÀh 

Áòir diyüb tevekkeltü èaleéllÀh  

ÓÀlüm saña ıãmarladum yÀ Kerím 

Tekrar lam oldu 

73 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Ehl-i İslÀma irişdi cÀnib-i Óaúdan èaùÀ 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

Cümle müémínler işidüb sürdiler õevú u ãafÀ 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

Eyledi küffÀrı MevlÀ faølı ile nÀ-murÀd 

Münhezim olub daàıldı her birisi keél cerÀd  

Bozcaada cÀnibüñde zÀil oldı çün feãÀd 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

Eyleye MevlÀ hemíşe ehl-i İslÀma naôar 

Ehl-i şirküñ dÀimÀ olsun sözi eyneèl mefer  

İnhizÀmuñdan èadÿnuñ yine alduú biz òaber 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

                                                           
210  Bu kısım V’de var metinde yok 
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Bozcaadaya gelen kÀfirler oldı münhezim 

Oldılar ehl-i àazÀ doyımlıàıyla muètesim  

İntiúÀmı aldı aèdÀdan ÒudÀ-yı müntaúım 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

İt naôar BíçÀre Óaúúuñ luùf-ı bí-pÀyÀnına 

Baúmadı úullarunuñ cürmi ile noúãÀnına 

Dín-i Óaúúuñ yine nuãret eyledi sulùÀnına 

Óamdü liéllÀh kim duèÀmuz eyledi MevlÀ úabÿl 

74 
14’lü hece 
Úapuñ úoyub Efendi pes ben yÀ úande varam 

Bir şey teòallüf itmez óükmüñde cümle èalem 

Esirgersin faúírüñ luùf u keremüñ çoúdur 

Bunca óicÀbı giçüb irişse saña nÀlem 

Bir SulùÀnsın úuluñı atduñ àurbet iline 

Yine kerem itmezseñ ben bu firúatde úalam 

Birsin didüm ben saña çıúdı derÿndan sivÀ 

Saña dönderem yüzi derdüme senden çÀrem 

BíçÀrenüñ óÀlüñden suÀl iden kişiler 

DÀim günÀhın añub aàlar durmaz dem-À-dem  

75 
8’li hece 
Ey èÀşıúlar ey ãÀdıúlar 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

HelÀk olsun münÀfıúlar 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

Göñül Óaúúı fiúr eylesün 

İnèÀmına şükr eylesün 

Óaú da bizi õikr eylesün  

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 



 129

Seni şirkden eyler òalÀã 

Óaú úatında olursun òÀã  

Maúãÿd ise eger iòlÀã 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

Budur begüm aãl-ı uãÿl 

Daòi budur bÀb-ı vuãÿl 

Bundan itmek hergiz nüúÿl 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

Ùutmañ münÀfıúuñ sözin 

EnbiyÀnuñ izleñ izin 

Açar úalbinizüñ gözin 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

Bunda gelen bir gün gider 

Bunda úalur sím ile zer 

BíçÀreden aluñ òaber 

Gelüñ tevóíd eyleyelüm 

76 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 
Tenden ãoyınub sıdú ile èüryÀn olabilsem 

CÀndan geçüben vÀãıl-ı cÀnÀn olabilsem 

Maóv eyleyüben varlıàumı yemm-i óaúíúat 

Bir úaùre iken baór ile yeksÀn olabilsem 

İrişirdi añlayışum bÀdi-yi sulÿke 211 

Yolında anuñ òÀk ile yeksÀn olabilsem 

Beriyyeleri úaùè idüben Kaèbe-i vaãla 

İrsem de anuñ yolına úurbÀn olabilsem 

MeyòÀne-i óüsnüñde içüb bade-yi èaşúı 

Keyfiyle anuñ mest ü óayrÀn olabilsem 

                                                           
211  Vezin problemli. 
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Úullıàına ben bendesini eylese lÀyıú 

Luùf eylese èÀlemlere sulùÀn olabilsem 

Bülbülleri feryÀd idüben dem-be-dem ötse 

BÀàuñda anuñ bir gül-i òandÀn olabilsem 

Esirgese BíçÀresini ol ulu MevlÀ 

İş biter idi maôhar-ı RahmÀn olabilsem 

77 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
Bulanda vaódet-i õÀtı sivÀyı añlamaz oldum 

Bıraúdum cümle eãvÀtı ki hergiz diñlemez oldum 

Dürildi defteri àayruñ dükendi menzili seyrüñ 

CezÀsın şer ile òayruñ derÿnı söylemez oldum 

Vücÿdum cümle maóv oldı fenÀ ender fenÀ úıldı 

Ne ben úaldum ne dil úaldı anuñçün eglemez oldum 

Unutdum óÿr (u) àılmÀnı daòi MÀlikle RıøvÀnı 

èAcebdür ãol ile ãaàı nedendür óaylamaz oldum  

Virelden varuñı yÀre olaldan mest u ÀvÀre 

Senüñ sözüñi BíçÀre yüri var ùañlamaz oldum 

78 
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
Óamdü liéllÀh àam-ı sevdÀ-yı sivÀdan èüryÀnum 

Ne vücÿdum var elümde ne aña fermÀnum 

İrdi rÀhum212 meded-i Óaú ile cÀ-yı èademe 

Ne teraúúí ne tenezzül ne õÿ-yı elvÀnum 

İşbu gün içre benüm kÀnumı aàyÀr göremez 

LÀ-mekÀn mülkine irmiş úademí bir kÀnum 

                                                           
212  V’de var 
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Yıúaraú mülk-i vücÿdum o óaúíúí üstÀd 

Úomadı bende eåerden ebedí vírÀnum  

Benüm ol yÀr ile bir gizlü èalÀúam vardur 

Ki anuñ úÀl ile vaãfuñ dimede óayrÀnum 

Çekerek derdüni ol yÀr-i úadímüñ irdüm 

Şuna kim ben úamu derde düşene dermÀnum 

Gerçi BíçÀre didiler baña bu èÀlemde 

Velí bir èÀleme vardum ki aña sulùÀnum 

79 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
FenÀdan giçürüb beõm-i beúÀya 

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm 

KemÀl-i faølıla õevú-i liúÀya  

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm 

ÓayÀt eyle liúÀdan mürde cÀna 

İçem vaãlí şerÀbın úana úana 

Velílerle bile emn ü emÀna 

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm 

Derÿnumdan çıúa ÀåÀr-ı kevneyn 

MaúÀmum ola sırr-ı úÀbe úavseyn  
Ev ednÀya naôar úılmaàa èayneyn 

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm 

Tekmíl ola cemè ile farúda èirfÀn 

KemÀlüne irişe nÿr-ı ímÀn 

Bir ola bugün cÀn ile cÀnÀn 

İrişdüre bizi ol Óayy u Kayyÿm  

İrüb BíçÀreye iósÀn-ı MevlÀ 

FenÀ ender fenÀdan ide ióyÀ 

BeúÀ içre beúÀda bulmaàa cÀ 

İrişdüre bizi ol Óayy u Úayyÿm 
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80 
8’li hece 
Açıldı çün maènÀ güli 

YÀ Rab nice şükridelüm 

Õevú eyledi cÀn bülbüli 

YÀ Rab nice şükridelüm 

Geldi meèÀrifden eåer 

Ùuydum sulÿkı ser-te-ser 

Virdüñ óaúíúatden òaber 

YÀ Rab nice şükridelüm 

Keşf eyledün baña uãÿl 

Oldı saña rÀh-ı vuãÿl 

Luùfuñ ióaù itmez èuúÿl 

YÀ Rab nice şükridelüm 

Senden gelür cümle kemÀl 

Budur óaúíúat óasb-i òÀl 

Şükr itmeàe yoúdur mecÀl 

YÀ Rab nice şükridelüm 

Ey ÚÀdir u Óayy u Vedÿd 

BíçÀreye virdüñ vücÿd 

İtdi ôuhÿr213 envÀr-ı cÿd 

YÀ Rab nice şükridelüm 

81 
Müstefèilün Müstefèilün  
Òalú itdi ol ÒudÀ bizi  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

İtdi Óabíbin reh-nümÀ  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

                                                           
213  V’de “zuhur” metinde “yine” 
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Buldum rıøÀsı yolların  

Gördüm óaúíúat illerin 

Úoúdum viãÀlí güllerin  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

Olub baña dÀim şefíú  

Tevfíúüni itdi refíú 

İrdi kemÀlüne ùaríú  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

Cümle anuñ iósÀnıdur  

Hem luùf-ı bí-pÀyÀnıdur 

èAfvı ile àufrÀnıdur  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

Ol luùf-ı çoú ÚÀdir ÒudÀ  

BíçÀreye itdi èaùÀ 

Biñ biñ şükür biñ biñ åenÀ  

Elóamdü liéllÀhiél Kerím 

82 
14’lü hece 

Gehí firÀúuñiyle giryÀnuñum SulùÀnum 

Gehí cemÀle úarşu óayrÀnuñum SulùÀnum 

Gehí derde düşerüm Eyyÿb gibi dem-À-dem 

Gehí erbÀb-ı derde dermÀnuñum SulùÀnum 

Naôar eyle úuluña bülbül olam gülüñe 

Biñ cÀn ile yolına úurbÀnuñum SulùÀnum 

DeryÀ-yı óaúíúatden bir úaùreyüm alana 

èAşúın ile cÿş itmiş èummÀnuñum SulùÀnum 

BíçÀreyem dayanmış derdüñ ile göyünmüş 

MÀ-sivÀdan ãoyınmış èüryÀnuñum SulùÀnum 
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83 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
CemÀlüñ nÿrını cÀnumda tÀbÀn eyle SulùÀnum 

ViãÀlüñ sırrını sırrumda pinhÀn eyle SulùÀnum 

Vücÿdum úaùresin deryÀ-yı vaódet içre maóv eyle 

Ledünní èilmini baña da iósÀn eyle SulùÀnum 

Tecellí úıl şu miréata ki sensin görinen anda 

Seni bulmaúlıàuñ yolını ÀsÀn eyle SulùÀnum 

ÓalÀã eyle beni telvín-i214 nefsümden kerem eyle 

Temekkün èÀlemüñde sırr-ı sulùÀn eyle SulùÀnum 

Senüñ óüsnüñ kitÀbuñda oúunan ey èaşú olsun 

Úuluñ BíçÀreyi ol èaşúa bürhÀn eyle SulùÀnum 

Nun 

84 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Ehl-i èaşúuñ óÀlini añlañ gelüñ mestÀneden 

MÀsivÀyı terk iden óÀlüñ görüñ pervÀneden 

Lí- maèallÀh  sırrını iôhÀr iderdi dil velí 

áayret-i Óaú setr ider gizler anı bígÀneden 

Ádeme Óaúdan dem irüb irdi demden demdeme 

Dem bu demdür naèrası itdi ôuhÿr her dÀneden 

ZÀhid àam-ı sivÀ úoydı seni òalvetlere 

èÁlem-i ıùlÀúa çıú úurtulagör àamòÀneden 

İrdi nÿr-ı Óaú ile BíçÀre sırr-ı vaódete 

Şol èinÀyet sebú idenler doàmadan tÀ aneden 

                                                           
214  V’de var 
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85 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Óaúíúat üzre èaşúını efendi 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

KemÀl-i faøluñ ile bu ùaríúi 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

Derÿnumdan çıúub gide dü èÀlem  

Senüñ aşúuñla mest olam dem-À-dem 

ViãÀlüñ õevúini ben daòi dadem 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

GünÀhum gerçi çoú estaàfiruéllÀh 

Didük lÀ taúneùÿ mir raómetiéllÀh   

Senüñ èafvuñ umarum senden AllÀh 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

Óabíbüñ èaşúına oldur penÀhum 

Baàışla her ne var ise günÀhum 

CemÀlüñi baña göster İlÀhum 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

İdüb BíçÀre úuluña èinÀyet 

FirÀúuñdan anı sen ãaúla yÀ Rab 

Resÿlüñden ana ire şefaèat 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

áaríb BíçÀre faøluñ ile yÀ Rab 

ViãÀlüñle yıúıú göñlini sen215 yab 

Ki yoúdur ana bundan àayrı maùlab 

Müyesser úıl kerem senden Kerímsin 

                                                           
215  V’de var 
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Tekrar mim oldu 

86 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Nice bir maúãÿd idersin sen hevÀyı ey begüm 

Nice bir maèbÿd idersin sen sivÀyı ey begüm 

Fikr u õikr-i díni dünyÀya degüşmek yol mıdur 

Õikre başla kim unıtduñ sen ÒudÀyı ey begüm 

Gel òayruñ tüm mercièin yoúla neye rÀcièdür ol 

Gice gündiz Hÿ de terk it sen hevÀyı ey begüm 

DÀr-ı fenÀ yolına eyle sulÿk ùÀlib iseñ 

Buldılar yoúlıú içinde çün beúÀyı ey begüm 

Gel suÀl eyle devÀ-yı derdi sen BíçÀreden 

Yine derdi buldılar derde devÀyı ey begüm 

87 
8’li hece 
Senüñ cemÀlüñ görmege 

İósÀnuñ umarum senden  

èÍd-i viãÀle irmege 

İósÀnuñ umarum senden  

Keremine úullaruñ ey Óaú 

MuótÀc oldıàı muóaúúaú 

Sensün çü ÚÀdir-i MuùlÀú 

İósÀnuñ umarum senden  

Ey ÚÀdir u Kerím áaní 

Red itmegil ben faúíri 

Geldüm úapuña yalvarı 

İósÀnuñ umarum senden  
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Senüñ Resÿlüñ duyırdı 

İósÀn vaútidür buyırdı 

Çünki MevlÀmuz úayırdı 

İósÀnuñ umarum senden  

BíçÀre úuluñ aàlatma  

Derdin ellere añlatma 

Vir murÀdın söyletme 

İósÀnuñ umarum senden  

88 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Gerçi ister úullaruñ envÀr-ı õÀta irmege 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 

Cümle müştÀúuz yÀ Rab senüñ cemÀlüñ görmege 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 

Cümle eşyÀyı ióÀùa eylemişdür úudretüñ 

Taót-ı tesòírüñde úılmışdur cihÀnı èizzetüñ 

YÀ İlÀhí sen müyesser eyle bize vuãlatuñ 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 

Ey kemÀl-i úudret issi PÀdişÀh-ı õüél èaùÀ 

Nefse úalursa anuñ dÀim işi cürm ü òaùÀ 

Saña maèlÿmdur bizüm aóvÀlümüz yÀ RabbenÀ 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 

Gelmeseydi bize senden dÀimÀ faøl u kerem 

Úande bulırduú vücÿdı cümle olurduú èadem 

Nice mümkindür yoluñda gide sÀlik bir úadem 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 

èAbd-i BíçÀre senüñ yoluñda çekdi çoú emek 

Beõm-i firúatde àıdÀsı dÀim oldı àam yimek 

Aña lÀyıúdur hemÀn dÀim meded AllÀh dimek 

Senden imdÀd olmayınca èabd-i èÀciz neylesün 
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89 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
èİbÀduña murÀdı itdüñ iósÀn 

Saña biñ biñ şükür ey Rabb-i RaómÀn 

Baúılsa luùfuña yoú óadd u pÀyÀn 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn mièm 

Bizi òalú eyledüñ ketm-i èademden 

Daòi óıfø eyledüñ şirk u ãanemden 

èİbÀretdür vücÿdumuz keremden 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn 

äaçıldı yirlere bÀrÀn-ı raómet 

Øuhÿr itdi yine envÀè-ı nièmet 

Müyesser eyledüñ ímÀn u ãıóóat 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn 

Úuãÿra baúmayub àufrÀn idersin  

Bizüm derdümüze dermÀn idersin 

Dem-À-dem luùf ile iósÀn idersin 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn 

Egerçi nièmetüñ yÀ Rab ãayılmaz 

Senüñ iósÀnuña ammÀ doyılmaz 

Úuluñ BíçÀre mestüñdür 216ayılmaz 

Saña çoú çoú şükür ey Rabb-i RaómÀn 

90 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

èİbÀduña murÀdı itdüñ èaùÀ 

Saña biñ biñ şükür ey Rabb-i RaómÀn 

Senüñle mürde diller oldı ióyÀ 

Saña biñ biñ şükür ey Rabb-i RaómÀn 

                                                           
216  Metinde “miskindir” V’de “mestindir” 
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äaçıldı üstümüze Àb-ı raómet 

Görüñdi bize envÀèiyle nièmet 

Umaruz faøluñiyle õevú-i vuãlat 

Saña biñ biñ şükür ey Rabb-i RaómÀn 

Øaèíf BíçÀreye itseñ tecellí 

Bulur anuñ ile úat úat tesellí 

Efendüm eyledüñ iósÀn küllí 

Saña biñ biñ şükür ey Rabb-i RaómÀn 

91 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Ey göñül kesme ümídi ol ulu dergÀhdan 

ŞÀyed irişe èinÀyet nÀgehÀn AllÀhdan 

RÀh-ı Óaúda ùur nefesde oldıàuña àam yime 

Bu èaceb mi irse iósÀn bendesine şÀhdan 

Dosta lÀyıú bir işüñ yoú ise ger iòlÀã ile 

ÒÀlí itme vaútüñi dÀim derÿní Àhdan 

èAzl idegör rÿóuñı mülk-i vücÿddan muùlaúa 

İrmedi maúãÿda ol kim giçemedi cÀhdan 

İkilükden giçemez BíçÀre èAbduéllÀh meger 

İrişe aña tecellí nÿr-ı õÀtuéllÀhdan 

92 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

äaúın ey müõnib recÀñı kesme faøluéllÀhdan 

Çoú degüldür nice yüz biñ maàfiret AllÀhdan 

Úoma tevóídüñi elden saèy idegör dÀimÀ 

Çünki vÀãıl olmadın sen çıúma bÀrí rÀhdan 

áayre baúma dÀima úalbüñi eyle taóliye 

Úıl òaõer CebbÀr u ÚahhÀrum diyen ol şÀhdan 
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Vecd u faúdden emn u yeése düşme ey èÀrif ãaúın   

Pendüñi al èÀúıl iseñ iş bu mihr u mÀhdan 

Beõm- i firúÀtde úalur BíçÀre èAbduéllÀh meger 

İrişe aña èinÀyet nisbet-i AllÀhdan 

93 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
EyÀ firúÀt ile derde düşenler 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

Dem-À-dem Àh ile baàrı pişenler 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

Urursuñ cümle derdüñe devÀyı  

Yüri tevóíde ãarf eyle úuvÀyı 

Bulursın ãıóóat u õevú u ãafÀyı 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

ÒalÀã eyler seni nÀr-ı saúardan 

SivÀ-yı úaldurur daòi naôardan 

ŞefÀèatler gelür òayruél-beşerden 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

Budur èÀşıúlaruñ dÀrüéş-şifÀsı 

Baãíret gözinüñ hem tÿtiyÀsı 

Begüm yitmez mi kişiye ÒudÀsı 
Olur tevóíd ile her derde dermÀn 

Gice gündiz bu tevóídi süregör 

Çalış maùlÿba BíçÀre iregör 

CemÀl-i Óaúúı saèy eyle göregör 

Olur tevóíd ile her derde dermÀn 
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94 
11’li hece217 

Ey gönül sen sivÀda neylersün 

Ötesi yoú hevÀda neylersün 

Gel gidelüm senüñle dost iline 

Bu èÀlem-i cüdÀda neylersün 

ŞÀhına baúma cihÀnuñ yüri sen 

Olur olmaz gedÀda neylersün 

èÁlim iseñ de ãavÀba çalış 

CÀhilÀne òaùÀda neylersün 

Düşdin BíçÀre hevÀsına yÀrüñ 

PencgÀh u nevÀda neylersün 

95 
11’li hece 

Sen bu õevú u ãafÀda neylersün 

İrmez iseñ murÀda neylersün 

LÀzum olan ötesidür ötesi 

Ey birÀder burada neylersün 

Saña senden yaúín durur MevlÀ 

Sen senüñle sivÀda neylersün 

Derdini derdüñe èilÀc idegör 

Yüri derd u belÀda neylersün 

BíçÀre var hüviyyeti bulagör 

Terk-i hüm it hümÀda neylersün  

                                                           
217  Bazı mısralar 10 heceli. 



 142

96 
Müstefèilün Müstefèilün 

Bulmazsa yÀrdan iltifÀt  

BíçÀre èÀşıú neylesün 

Olmazsa cÀna keşf-i õÀt  

BíçÀre èÀşıú neylesün 

Ey bí-zemÀn u bí-mekÀn  

Hergiz saña yoúdur nişÀn 

Óayretde úaldı èaúl-ı cÀn  

BíçÀre èÀşıú neylesün 

Ey ÚÀdir u èÁlí-cenÀb  

Varlıàumuz cümle óicÀb 

Olmazsa senden fetó-i bÀb  

Bí-çÀre èÀşıú neylesün 

Ey PÀdişÀh-ı õüél celÀl  

Sensüz seni bulmaú muóÀl 

èÁşıúda ãabra yoú mecÀl  

Bí-çÀre èÀşıú neylesün 

BíçÀreye eyle èaùÀ  

Ol derd-mend bulsun şifÀ 

ÓÀlini èarø eyler saña  

Bí-çÀre èÀşıú neylesün 

97 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Derde saèy itdi çÀre bulamadı 

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 

Gülmedi hergiz cihÀnda gülmedi  

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 
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Şeró olınmaz dil ile derdi anuñ 

Úanàı birin söylesün dil yÀresin 

Sen úayırmazsañ işin bí-çÀrenüñ  

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 

Bir avuç òÀk nice bulsun ÒÀlıúı 

Bu derddür derde düşiren èÀşıúı 

Eyle sen yÀ Rabbi saña lÀyıúı 

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 

Gerçi èaşúuñ ile yandı bu vücÿd 

Lík vaãla lÀyıú itmezsen çi-sÿd 

YÀ Kerím u yÀ Raóím yÀ Vedÿd 

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 

Derdmend BíçÀrede yoúdur úarÀr 

Anuñ içün Àh ider leyl u nehÀr 

Ger èaùÀ úılmazsa vaãlın aña yÀr 

Neylesün bí-çÀre èÀşıú neylesün 

98 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
áurbete düşmez mi bir yÀr isteyen 

YÀri terk itmez mi218 dildÀr isteyen 

ZÀhidÀ èaşúa úul ol 219èÀúıl isen 

Úul olur ãıdúıyle òünkÀr isteyen 

Gizlü ùut sırruñda sırr-ı vuãlatı 

Setr ider sırrunı SettÀr isteyen 

Eylemez aàyÀre hergiz iltifÀt 

YÀr ile gizlü bÀzÀr isteyen 

Bülbül olsun cÀnıyle èaşú bÀàına 

LÀ-mekÀn seyrinde gülzÀr isteyen 

                                                           
218  V’de var 
219  V’de var. 
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BÀl u perden geçdi maóv itdi özin 

Yandı pervÀne oldı envÀr isteyen220 

áayre baúan gözini terk eyledi 

Dídeden geçmez mi  dídÀr isteyen 

ZÀrını gÿş eylesün BíçÀrenüñ 

Anı fehm eylesün esrÀr isteyen 

99 
MefÀèílün MefÀèílün  
Meded it yÀ ResÿluéllÀh  

Òaber vir bize AllÀhdan 

Çü sensün cümleye dergÀh  

Òaber vir bize AllÀhdan 

Hüviyyet ilinüñ şÀhı  

Óaúíúat mihrinüñ mÀhı 

Bize bildür gel AllÀhı  

Òaber vir bize AllÀhdan 

SivÀyı aradan úaldur  

Efendümüz bize bildür 

Óaúíúat baórine daldur  

Òaber vir bize AllÀhdan 

áarib BíçÀreyi şÀhÀ  

Kerem úıl eylegil ióyÀ 

Bilünsün maùlab-ı èalÀ  

Òaber vir bize AllÀhdan 

Vav 

100 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

Öter bir bülbülem gülzÀre úarşu 

Yanar pervÀneyem dildÀre úarşu 

                                                           
220  Vezne uymuyor 
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èAceb mestÀneyem kendümi bilmem 

Senüñ óayrÀnuñum dídÀre úarşu 

SivÀnuñ õerreveş yoúdur vücÿdı 

Anı vaøè eyleseñ envÀre úarşu 

Egerçi çoúdurur óadden günÀhum 

Velí ben düşmüşem SettÀre úarşu 

Götür BíçÀreyi vaódet iline 

Anı aàlatmaàıl aàyÀre úarşu 

101 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Eser bÀd-ı ãabÀ ezhÀre úarşu 

Öter bülbülleri gülzÀre úarşu 

Úamu eşyÀ senüñ vaãfuñ kitÀbın 

Oúur dÀim uluél-ebãÀr e úarşu 

Eneél Óaú sırrına ùÀlib olanlar 

Varur Manãÿr gibi ol dÀre úarşu 

FirÀúuñla benüm vírÀne göñlüm 

RevÀ mı yıúıla mièmÀre úarşu 

áaríb BíçÀrenüñ virgil murÀdın  

Anı söyletmegil aàyÀre úarşu 

102 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Süregör virdüñi dídÀre úarşu 

Açagör derdüñi tímÀre úarşu 

VelÀyet sırrına irmek dilersen 

äaúın bÀb açmadan inkÀra úarşu 

MaèÀní bÀàçesinden ùÀtlu sözler  

Gelür èÀriflere güftÀre úarşu 
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HidÀyet it ÓüdÀyínin yolına 

ÒudÀyÀ nuãret it serdÀre úarşu 

Düşer úalbe gehí nÀr-ı firÀúı 

Anınçün Àh ider BíçÀre úarşu 

103 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Yüri saèy idegör eõkÀre úarşu 

Açılsın yollaruñ dildÀre úarşu 

Virür cÀna ãafÀ yÀ Rab hevÀsı 

Eser bÀd-ı ãabÀ esóÀre úarşu 

SivÀnuñ maóv olur cümle vücÿdı 

Úaçan kim durursa ÚahhÀre úarşu 

ViãÀlüñ derdine èayn-ı devÀdur 

Senüñ bímÀruñum tímÀre úarşu 

Yumarsañ gözüñi BíçÀre senden 

Açarlar sırruñı esrÀre úarşu 

He 

104 
11’li hece 

Raómetüñle çünki insÀn eyledüñ 

ViãÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

Ehl-i İslÀm ehl-i ímÀn eyledüñ 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

Úuluñ cürmi yanuñda gerçi çoúdur 

Saña dönmeàe hergiz yüzi yoúdur 

Velí iósÀnuña nihÀyet yoúdur 

ViãÀlüñden bizi maórÿm eyleme 
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Giçmesün boynuma sivÀ kemendi 

áaríbüñdür esürge derd-mendi 

DermÀn senden olur Àòir Efendi 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

Nice zemÀn senden àayrıya aúdum 

Nice zemÀn adum dervíşe daúdum 

Yeter boynum221 egüb ıraúdan baúdum 

ViãÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

èİbÀda dÀim işüñ faøl u ikrÀm 

Sañadur ilticÀmuz yÀ Õüél-ikrÀm 

Néola ger eyleyüb iósÀnuñ itmÀm 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

Nefsüm beni yÀbÀn yirlere atdı 

Göñül nice zemÀn firúatüñ çekdi 

Geldi óasret nihÀyetine yetdi 

ViãÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

Nice bir mÀniè ola fÀní vücÿd 

İdelüm èÀlem-i lÀhÿta ãuèÿd 

Müyesser eyleyüb óaúúÀní şuhÿd 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

èAşúuñdan yanmış àaríbüñ óaúúıçün 

Şevú eyledigüñ ùabíbüñ óaúúıçün 

Ümmet etdiàüñ Óabíbüñ óaúúıçün 

ViãÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

èAbdullÀh úapuñda BíçÀre úuldur 

Düşdigi yirlerde elin al úaldur 

Efendi raómetin àufrÀnuñ boldur 

CemÀlüñden bizi maórÿm eyleme 

                                                           
221  Metinde “boyunub” V’de boynum 
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105 
Mefèÿlü MefÀèílün 

Dil vuãlatuñı ister  

Luùf it beni aàlatma 

İósÀnuña úıl maôhar  

Luùf it beni aàlatma 

èAşúın yinemez èÀşıú  

Yoluñda durur ãÀdıú 

Budur ùapuña lÀyıú  

Luùf it beni aàlatma 

Õevú ideli bÿy-ı gül  

Oldum yoluña bülbül 

İósÀn u kerem úılàıl 

Luùf it beni aàlatma 

Göñle düşeli buórÀn  

Oldum úamudan èüryÀn 

CÀnum yolına úurbÀn  

Luùf it beni aàlatma  

NÀz ile beni alduñ  

Baàrumı dönüb deldüñ 

BíçÀreligüm bildüñ  

Luùf it beni aàlatma 

106 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 
Ey úullarını yoú iken ícÀd iden AllÀh 

Hem anları iósÀnına muètÀd iden AllÀh 

èÁãileri ùamudan ÀzÀd iden AllÀh 

äÀdıúlarını yolına irşÀd iden AllÀh 

Bí-çÀresini ruéyetiyle şÀd iden AllÀh 
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èAdd olmaàa úÀbil mi anuñ iósÀnı hergiz 

Maôhardur anuñ úulları inèÀmına düpdüz 

El virdi ayaú virdi kulaú virdi daòi göz 

äÀdıúlarını yolına irşÀd iden AllÀh 

BíçÀresini ruéyetiyle şÀd iden AllÀh222 

107 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Kerem it bu mübÀrek aylaruñda 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

Esirge bizi raómet günlerinde 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

Çıúaràıl úalbümüzden mÀ-sivÀyı 

Senüñ èaşúuñ saña çeksün úuvÀyı 

Sürelüm dÀimÀ õevú u safÀyı  

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

RecÀmuz mÀ-sivÀdan cümle sildük 

Dirilüb yüz süri úapuña geldük 

MurÀdlar sende biter çünki bildük 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

Senüñ viãÀlüñdür senden recÀmuz 

İrişdür maùlaba giçsün duèÀmuz 

BeúÀ içre beúÀ bulsun fenÀmuz 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

Umaruz luùfuñı senden ÒudÀyÀ 

Dükenmez raómetüñ virmekle óÀşÀ 

Kerem idüb eyÀ luùf issi MevlÀ 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 
                                                           

222 Bu şiirde mahlas zikredilmemiştir. Bu şiirin mahlasının bulunduğu son bend Velibeyoğlu’nun            
çalışmasında mevcuttur:  

                                        İhsân ve kerem bâbını kullarına açtı 
                                        Rahmet suyunu lutfıla yüzlerine saçtı 
                                        Bîçâre anın nuru ile zulmeti geçti 
                                        Sadıklarını yoluna irşad eden Allah 
                                        Bîçâresini ru’yetiyle sad eden Allah 



 150

Gurÿh-ı evliyÀnuñ óürmetiyçün 

Cemíè-i enbiyÀnuñ óürmetiyçün 

Óabíbüñ MuãtafÀnuñ óürmetiyçün 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

Yiter BíçÀre oldı zÀr (u) giryÀn 

MurÀduñ vir ola derdine dermÀn 

ViãÀlüñle anı úıl şÀd (u) òandÀn 

èİnÀyet it meded ey KÀdir AllÀh 

108 
MüstefèilÀtün MüstefèilÀtün  
Senden recÀmuz SulùÀnum AllÀh 

èAfv it òaùÀmuz áufrÀnum AllÀh 

Derdlüyüz geldük dermÀnum AllÀh 

Raóm eyle bize RaómÀnum AllÀh 

Gerçi yanuñda cürmümüz çoúdur 

Lík àufrÀnuñ daòi artuúdur 

BÀb-ı iósÀnuñ dÀim açıúdur 

Raóm eyle bize RaómÀnum AllÀh 

áaflete ùalduú eksiklü olduú 

Úapuña geldük raómetüñ umduú 

Ey Kerem-KÀní luùfuña úalduú 

èAfv it òaùÀmuz áufrÀnum AllÀh 

Budur KerimÀ dergÀha lÀyıú 

Ola èuãÀtuñ èuşşÀúa lÀóıú 

Raómetüñ oldı èısyÀna sÀiú 

Raóm eyle bize RaómÀnum AllÀh 

İrmedi yÀre oldı ÀvÀre 

Düşdi BíçÀre Àh ile zÀre 

Faøluñla eyle derdine çÀre 

èAfv it òaùÀmuz áufrÀnum AllÀh 
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109 
Mefèÿlü MefÀèílün  
Ey raómeti çoú RaómÀn  

İósÀn u kerem eyle 

İt õenbümüzi àufrÀn  

İósÀn u kerem eyle 

áafletlerümüz úaldur 

Eksiklerümüz bildür 

èAfv idübeni güldür  

İósÀn u kerem eyle 

Bir luùf idici Óaúsın  

Úullaruña eşfÀúsın 

Hem KÀdir-i MuùlÀúsın  

İósÀn u kerem eyle 

Luùf eyle açub yollar  

Õikrüne düşüb diller 

Úahre doyamaz úullar  

İósÀn u kerem eyle 

BíçÀre úuldur ey yÀr  

Luùf eyleyüben her bÀr 

Göstergil aña dídÀr  

İósÀn u kerem eyle 

110 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
EyÀ RaómÀn (u) yÀ SettÀreél-èuyÿb 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 

Kerím-i õüél-èaùÀ áaffÀruéõ-õünÿb 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 
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Óuøÿruñda úuãÿrum óadden artuú 

Velí luùf u kerem ki óadden artuú 

Úoyub úande dura BíçÀre artuú 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 

ÒudÀyÀ kÀn-i raómetsin Raóímsin 

GünÀhlar èafv idici bir Kerímsin 

Suçum inkÀr olunmaz sen èAlímsin 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 

Elüme cürmi èiãyÀnumı aldum 

KerímÀ aàlayub úapuña geldüm 

áaríb bí-çÀreyem luùfuña úaldum 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 

áaríb BíçÀredür redd itme ÓaúúÀ 

FirÀúuñ Àteşine atma ÓaúúÀ   

Anuñ itdigüni sen itme ÓaúúÀ 

Cemíè-i õenbüme estaàfiruéllÀh 

111 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Yine irdi mübÀrek aya úullar 

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 

Senüñ õikrüñle maèmÿr oldı diller  

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 

Eger senden èinÀyet olmayaydı 

èİbÀdet idicek óÀl úalmayaydı 

èİbÀduñ şükrüñe yol bulmayaydı 

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 

äaèÀdet úapusını bize açduñ 

Çoú èÀãíler ãuçından yine geçdüñ 

Tükenmez raómetüñ úullara ãaçduñ 

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 
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Bu ayda geliser bize selÀmuñ  

BeyÀn itdi anı senüñ kelÀmuñ 

Ne devletdür ãıyÀm ile úıyÀmuñ 

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 

KitÀbet eylese cinn ile insÀn 

Bulınmaz luùfuñı ióãÀya imkÀn 

áÀrib BíçÀreye itdüñ çoú iósÀn 

Şükür yÀ Rabbi saña yine yine 

112 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
KerímÀ bir faúírem derdmendem 

Esirge raómet u àufrÀn ayında 

Yiter nÀr-ı firÀúuñiyle yandum 

Esirge luùf ile iósÀn ayında 

HidÀyet rehberin gönder kerem úıl      

Yönüm dÀim saña döndür kerem úıl 

ŞerÀb-ı vaãluña úandur kerem úıl 

Esirge luùf ile iósÀn ayında 

ÓicÀbı refè idüb keşf-i cemÀl it 

NeúÀiãden giçür ehl-i kemÀl it 

Dem-À-dem vaútümi beõm-i viãÀl it 

Esirge luùf ile iósÀn ayında 

KemÀl-i úudret (u) úuvvet senüñdür 

èİbÀda faøl ile raómet senüñdür 

áaríb BíçÀreye raómet senüñdür 

Esirge luùf ile iósÀn ayında 



 154

113 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Bulmaú isterseñ óayÀt-ı cÀvidÀn 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına223 

Virmesün derseñ keder kevn u mekÀn 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Saña darlıúdur olan óaml-i åÀúíl 

Terk it anı itme kendüñi õelíl 

ÔÀhir olsun dir iseñ sırr-ı Òalíl 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Bu vücÿda eyler iseñ ger àurÿr 

Úurb-i Óaúdan olısarsın bil ki dÿr 

Óullet-i Óaú ide bir gün nÀrı nÿr 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Nÿr-ı Óaúla ùolınıben224 ùaşagör 

Hemçü deryÀ úaynayuben coşagör 

Saèy iduben nÀr-ı èaşúa düşegör 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Göz açub baúma cihÀnuñ bÀàına 

äalma şeh-bÀz-ı dili merz Ààına 

Giregör bir kÀmilüñ ocaàına 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

EvliyÀlar imtióÀn ider eri 

SÀdıú iseñ Óaú yolına vir seri 

Pendüñi pervÀneden alàıl yüri 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

Pÿte-i èaşúda idegör nefsi úal 

ÚÀlüñe baúma olagör ehl-i óÀl 

Derdüñi BíçÀreden eyle suÀl 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına 

                                                           
223  V’de matla beyit bu, metinde bu beyit dördüncü beyit lakin matla beyit olması daha doğru. 
224  V’de var. 
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114 
FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün 
Nefs elüñden bizi òalÀã eyle 

Kerem eyle meded Kerím Allah 

DÀòil-i zümre-i òavaã eyle 

Kerem eyle meded Kerím Allah 

Rehzen oldı bize yoluñda sivÀ 

Óidmetüñde muèaùùal oldı úuvÀ 

Keremüñden bu derde eyle devÀ 

Kerem eyle meded Kerím Allah 

èAsker olsun şeríèatüñ nÿrı 

Rehber olsun ùaríúatüñ nÿrı 

Server ola óaúíúatüñ nÿrı 

Kerem eyle meded Kerím Allah 

Olmayalum rÀh-ı Óaúda ebter225 

Olalum nÿr-ı hüdÀña maôhar 

Úıl müyesser bize óacc-ı ekber 
Kerem eyle meded Kerím Allah 

Eyle BíçÀreye luùf u iósÀn 

Ola dÀim anuñ işi ÀsÀn 

NÀr-ı àamla ciger oldı büryÀn 

Kerem eyle meded Kerím Allah 

115 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Óabíbüñ óürmetiyçün yÀ İlÀhí 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

Bilüb añlayanlar anı kemÀlí 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

                                                           
225  Kalıp feilatün feilatün feilün oluyor 
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Çü virdüñ anlara işbu óayÀtı 

Müyesser eyle luùf ile necÀtı 

Giçür faøluñla efèÀl (u) ãıfÀtı 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

Gele serre ãafÀ sırr-ı Eóadden 

Ola derde devÀ nÿr-ı äamedden 

Bizi maórÿm úoma õevú-i Ebedden 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

Óabíbüñ MuãtafÀ daèvet anuñdur 

Umar ümmet bunı mevsim bunuñdur 

Efendi luùf ile iósÀn senüñdür 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

İrüb BíçÀreye senden hidÀyet 

Bula cemè ile farúa istikÀmet 

Óaúíúatde budur çünki saèÀdet 

İrişdür úullaruñı nÿr-ı õÀte 

116 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
Giçenler úíl ile úÀlden irenler aãl-ı deryÀye 

Giçer elfÀø (u) ekvÀndan irer mefhÿm u maènÀya 

SivÀlardan olub ùÀhir óaúíúatle olur ôÀhir 

Óaúa óaúúiyle olur nÀôır varur maùlÿb-ı aèlÀya 

Giçüb tecríd u tefrídi bulur esrÀr-ı tevóídi 

İrer taóúíúa taãdíúi úomaz işini ferdÀya226 

Görinib küllü şey hÀlik  yetürür cümleye sÀlik 

Olur bir devlete mÀlik ki yoúdur híç ana àÀye 

Gel ey BíçÀre bu óÀlden umarsan óaããa-i bÀlden 

Bıraú Àyíneyi elden tenezzül itme eşyÀye 

                                                           
226  Metinde “feryÀda” 
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117 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
Baúanlar díde-i cÀniyle dÀim nÿr-ı MevlÀya 

Bıraàurlar göñülden baúmaàı ednÀ vü aèlÀya 

KemÀlí cÀnibi vardur ki her bir õerrenüñ şeksiz 

Görür ehl-i fenÀ ol õerrede envÀr-ı bí-àÀye 

Óaúíúat sırrına mÀlik olan ehl-i saèÀdetler 

MecÀz-ı mevce baúmayub irişdi aãl-ı deryÀye 

Teraúúí vü tenezzül sözlerin terk eyle ey ùÀlib 

FenÀ ehline híç yoúdur arada menzil u pÀye 

äaúın bí-çÀreliài úoma elden sen de BíçÀre 

Ki yoúdur saña bundan özge hergiz rıbó u sermÀye 

118 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Vücÿdum mülkinüñ sulùÀnı AllÀh 

Benüm her derdümüñ dermÀnı AllÀh 

Esirgersüñ úuluñ àurbet ilinde 

Úamu èÀlemlerüñ RaómÀnı AllÀh 

Seni tesbíó iderler cümle úullar 

Cemíè-i dillerüñ SubóÀnı AllÀh 

ÚarÀr itmez viãÀlüñsüz bu cÀnum 

Ne var ey cÀnumuñ cÀnÀnı AllÀh 

Senüñ èaşúuñ beni kesdi sivÀdan 

áaríb BíçÀrenüñ ímÀnı AllÀh 

119 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Cemíè-i èÀlemüñ sulùÀnı AllÀh 

èAùÀ vü faøl u cÿduñ kÀnı AllÀh 
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Esirge cürmini èafv it èibÀduñ 

Øaèíf úullarunuñ RaómÀnı AllÀh 

äaña lÀyıú olanı bize işle 

ÚıyÀmet güninüñ DeyyÀnı AllÀh 

Müyesser eyle cennet içre cennet 

èİnÀyet ehlinüñ MennÀnı AllÀh 

Hüviyyet nÿruña vÀãıl olınca 

Úulı BíçÀrenüñ seyrÀnı AllÀh 

120 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Vücÿdum şehrine SulùÀnum AllÀh 

Úamu derdlerüme dermÀnum AllÀh 

Úoma firúat ilinde ben faúírüñ 

Esirge raómet it RaómÀnum AllÀh 

ÚarÀr itmez viãÀlüñsüz bu cÀnum 

Seni ister göñül CÀnÀnum AllÀh 

Münezzehsin zemÀn ile mekÀndan 

Nice bulam seni SubóÀnum AllÀh 

Vücÿdıdur olan BíçÀreye sed 

Añı èafv eylegil áufrÀnum AllÀh 

121 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
EyÀ iósÀn idici Óaú TeèÀlÀ 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 

Úuluñum bir Kerímsin PÀdişÀhÀ 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 
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Açılsun sırrués-sırra vaódet-i õÀt 

Anuñ nÿruñda maóv olsun maúÀmÀt 

Gerekmez manãıb u keşf u kerÀmÀt 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 

Şeríèatla idüb taãóíó-i ôÀhir 

Taríúatla olayum pÀk u ùÀhir 

MeèÀrifde olub üstÀd u mÀhir 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 

Yiter ãaldum sivÀ zÀàına yÀri 

Müyesser eyle baña keşf-i rÀzı 

Giçür luùf idüben cisr-i mecÀzı 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 

İrüb BíçÀreye senden èinÀyet 

Bula maùlÿbı yolında hidÀyet 

SivÀ ile aña gelmez úanÀèat 

Óaúíúat yolını sen ÀsÀn eyle 

122 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
ÒudÀdan sırr-ı tevóídi ùuyan gelsün bu meydÀne 

Óaúíúat ehl-i èuşşÀúa uyan gelsün bu meydÀne 

Gör imdi nÿr-ı áaffÀrı daòi ol sırr-ı SettÀrı 

CihÀnda şíşe-i èÀrı ãıyan gelsün bu meydÀne 

ÒarÀbÀt ehli çün òalúuñ sözine iltifÀt itmez 

Bu varlıú õenbüñi dÀim yuyan gelsün bu meydÀne 

Göre BíçÀreye néoldı vücÿdı nÿr ile ùoldı 

Óaúúa Óaúla irüb buldı diyen gelsün bu meydÀne 

123 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
İlÀhí faøl u luùfuñla bana sen fetó-i bÀb eyle 

İrişdür vaódet-i õÀta ãoñum nièmeél-meÀb eyle 
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Vücÿdum nüãòasın yazduñ yed-i úudretle çü yÀ Rab227  

Senüñ õÀt u ãıfÀtuñdan èibÀret bir kitÀb eyle 

èUbÿdiyyet maúÀmında kemÀl-i õülli úıl èiùÀ  

Óaúíúat taót-gÀhında beni èÀlí-cenÀb eyle 

Senüñ èÀşıúlaruñ alsun øiyÀmı Àf-i-tÀbumdan 

HilÀl-i úalbüñi yÀ Rab olaruñ mÀh-i-tÀb eyle 

Úabÿl eyle úuluñ BíçÀrenüñ hacÀtuñı luùf it 

KerímÀ maóø-ı faøluñla úapuñda kÀm-yÀb eyle 

124 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
LisÀnuñ õikr-i Óaú ile döner bir Às-i-yÀb eyle 

Aúıt seylÀb-ı çeşmüñ sen dem-À-dem aña Àb eyle 

Teraúúí it maúÀm-ı sırra aldanma kerÀmÀta 

FenÀ bul õerreni irken efendi Àf-i-tÀb eyle 

HevÀyı terk idüb Àteşpereslikden dahi 228el çek 

äu gibi her yaña aúan özini bí-turÀb eyle 

Tecerrüd èÀlemin elden úoma var şÀh-ı èÀlem ol 

RıøÀ vü şükri dünyÀda muóaããal cÀne òÀb eyle 

DevÀmı yoúdur dehrüñ giçer fırãat ele girmez 

MurÀduñ bulmada cehd it gice gündiz şitÀb eyle 

SüvÀr olub semend-i himmete èaôm-i vaùan eyle 

Şeríèatle ùaríúat pÀyesin aña riúÀb eyle 

Úoyub başuñı meydÀne irenler irdi MevlÀye 

Eger sen daòi er iseñ ölümü iòtiyÀr eyle 

Óuøÿr u rÀóat isterseñ tevekkül eyle MevlÀya 

Veraèla zühd u taúvÀyı derÿnuñdan seóÀb eyle 

                                                           
227  V’de var. 
228  V’de var. 
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Ôuhÿrıdur óicÀb olan yine anuñ ôuhÿrına 

Ôuhÿra irmek istersen ôuhÿrun iètiyÀd eyle 

Vücÿduñdur saña mÀniè olan BíçÀre maúãÿda 

MurÀda irmek istersen çalış anı òarÀb eyle 

125 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Neye mÀlik olur o èabd-i èÀciz 

Senüñdür heb benüm SulùÀnum AllÀh 

Olur ise eger maùlÿba fÀíz 

Senüñdür heb benüm SulùÀnum AllÀh 

Nesi vardur arada Zeyd u èÖmerüñ 

Ôuhÿr iden óavÀdiå cümle emrüñ 

Çü sensün ÓÀlıúı òayr ile şerrüñ 

Senüñdür heb benüm SulùÀnum AllÀh 

Úuluñ BíçÀreye olan keremler 

Yazılmaàa vefÀ itmez úalemler 

Saña biñ biñ şükür gitti elemler  

Senüñdür heb benüm SulùÀnum AllÀh 

126 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
áayruñ hevÀsın süregör iúåÀr-ı õikruéllÀh ile 

Vuãlat úapusın uragör her bÀr-ı õikruéllÀh ile 

Úalbe anı eyle idÀm rÿóın bula èirfÀn-ı tÀm 

Serrüñ ãafÀ bulsun müdÀm esrÀr-ı õikruéllÀh ile 

Serüñ eger bula ãafÀ úulluúdan olmaàıl cüdÀ 

EùvÀr-ı devr eyle dilÀ pergÀr-ı õikruéllÀh ile 

Şunlar ki buldı õikre yol irdi murÀda Àòir ol 

Gel eyle imdi õikri yol tekrÀr-ı õikruéllÀh ile 
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BíçÀre idüb himmeti keåretden eyle rıóleti 

Seyr it serÀy-ı vaódeti envÀr-ı õikruéllÀh ile 

127 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
Gel Óaúúa feryÀd idelüm her bÀr õikruéllÀh ile 

Dil şehrin ÀbÀd idelüm mièmÀr-ı õikruéllÀh ile 

Úalbüñ úapusın uralum rÿóuñ ãafÀsın sürelüm 

Óaúúuñ cemÀlin görelüm envÀr-ı õikruéllÀh ile 

Derd ile gÿyÀ olalum èaşú ile deryÀ olalum 

Meõkÿr-ı MevlÀ olalum ikåÀr-ı õikruéllÀh ile 

Bulmaú diler iseñ ãafÀ yüz ùutalum Óaúdan yana 

Dostı añalum dÀimÀ tekrÀr-ı õikruéllÀh ile 

Õikre idenler himmeti defè itdi cümle èilleti 

BíçÀre buldı ãıóóati tímÀr-ı õikruéllÀh ile 

128 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
Fetó olısar bÀb-ı viãÀl ikåÀr-ı õikruéllÀh ile 

Maèlÿm olur sırr-ı meÀl esrÀr-ı õikruéllÀh ile 

áamdan dili ÀzÀd ider dost yolına irşÀd ider 

CÀn bülbüli feryÀd ider gülzÀr-ı õikruéllÀh ile 

Óaúdan hüdÀ gelse dile õikri alur dÀim ele 

äıdúıyle èazm ider yola ÀsÀr-ı õikruéllÀh ile 

Varlıú konaàından göçür vaódet şerÀbından içür 

Cümle sivÀlardan giçür íåÀr-ı õikruéllÀh ile 

Derdlülere dermÀn olur hem úaùreler èummÀn olur 

BíçÀre úul nihÀn olur iôhÀr-ı õikruéllÀh ile 
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129 
8’li hece 

Sen sivÀda ne gezersin 

Gel AllÀha gel AllÀha 

Bu maòlÿkda ne sezersin 

Gel AllÀha gel AllÀha 

İsterseñ vuãlat-ı RaómÀn 

CÀnı terk it úalsun cÀnÀn 

Tevóídledür derde dermÀn  

Gel AllÀha gel AllÀha 

Vaódet õevúi olur anda 

CÀnın fenÀ bula tende 

Benlik neşter begüm sende 

Gel AllÀha gel AllÀha 

BíçÀre gel sen Óaúúa aú 

Tevóíd ile benligi yaú 

èÁrif iseñ AllÀha baú 

Gel AllÀha gel AllÀha                                                                                                     

130  
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Bilemedük nièmetinüñ úadrini 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

Óaúúı üzre idemedük şükrini 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

Bize sensün bunca iósÀnı iden 

Yine sensün itdigün luùfı bilen 

Saña lÀyıú şükri eyle saña sen 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 
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Sen áanísin cümleden ey luùfı çoú 

Heb Senüñdür fíél-óaúíúa àayrı yok 

Nièmet-i vaãlına eyle bizi toú 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

Bir ÀlÀy derdlilerüz geldük saña 

Bir Kerímsin her ne eylersen revÀ 

èAfv u àufrÀnuñla úıl derde devÀ 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

Eyle BíçÀreye iósÀn-ı èaôím 

Hem Kerímsin hem Raóímsin hem Óalím 

Ey èAfüv ü ey áafÿr u ey èAlím 

YÀ İlÀhí èafv u àufrÀn it bize 

131 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Ülfet edelden derÿnum ol gül-i òandÀn ile 

Hem-dem oldı gice gündiz bülbül-i nÀlÀn ile 

Bülbül-i cÀn mest u óayrÀn seyr ider bÀà-ı güli 

DÀimÀ olur müşerref ãoóbet-i cÀnÀn ile 

Bu vücÿdum úaùresin bígÀne ãandın sen velí 

ÁşinÀdur fíél-óaúíúa baór-i bí-pÀyÀn ile 

Şöyle düşdüm derdüne229 yÀrüñ kemÀlí ãıdú ile 

Farúı yoúdur híç úatumda derdünün dermÀn ile 

Eyledüñ BíçÀreye derdi ile biñ biñ èilÀc 

Bile mi ögrendük ey dil óikmeti LoúmÀn ile 

132 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün 
Ey derdlere dermÀn idici Óaøret-i AllÀh 

Müşkilleri ÀsÀn idici Óaøret-i AllÀh 

                                                           
229  V’de var 
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Ey ben úulına õerre úadar itse èinÀyet 

èÁlemlere sulùÀn idici Óaøret-i AllÀh 

FurúÀn ile àurbetde gezen ehl-i fenÀya 

Yoldaşı ÚuréÀn idici Óaøret-i AllÀh 

Vaãlı ile BíçÀreyi server ider öñ ãoñ 

Maózÿnları òandÀn idici Óaøret-i AllÀh 

133 
Mefèÿlü MefÀèílün            
äıóóatle selÀmet vir  

Luùfeyle Kerím AllÀh 

Úullıàuna ùÀúat vir 

Luùfeyle Kerím AllÀh 

Bir úabøa øaèíf òÀküz  

DÀim saña muótÀcuz 

Pek lÀyıú-ı imdÀduz  

Luùfeyle Kerím AllÀh 

Sen olmaz iseñ NÀãır  

Şeyée degülüz úÀdir 

FeryÀd sañadur Àòir  

Luùfeyle Kerím AllÀh 

Úalmadı mecÀl tende  

Úande gidelüm úande 

Derdlere devÀ sende  

Luùfeyle Kerím AllÀh 

BíçÀre-i nÀçÀre  

Luùfuñla idüb çÀre 

Güldür añı bir pÀre  

Luùfeyle Kerím AllÀh 
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Ye 

134 
8’li hece 

Neyleyeyüm cÀn u teni 

Baña seni gerek seni 

Sen bir KÀdir Kerím áaní 

Baña seni gerek seni 

Saña fedÀ bu cÀn u ten 

ZírÀ oldı yolda fiten 

áayre baúmaz dosta giden 

Baña seni gerek seni 

Ölmek durur saña ùaríú 

Yine ùurur èaşúa àaríú 

MümtÀz olsun bugün feríú 

Baña seni gerek seni 

Senden gelen derd u naàam 

èUşşÀúuña õevú u neèÀm 

Dilde tevóíd elde èalem 

Baña seni gerek seni 

èAbduéllÀhuñ aç yolını  

Kerem eyle ùut elini 

Sen óod bilürsün óÀlini 

Baña seni gerek seni 

135 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
ÚarÀr itmiş iken yÀr ile ãohbet 

Nesím-i ayrılıú nÀgÀh irişdi 

Ne müşkilmiş ne müşkilmiş bu firúat 

Nesím-i ayrılıú nÀgÀh irişdi 
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Bir olmış iken bugün yÀr ile aàyÀr 

Úavuşmışken úamu bülbülle gülzÀr 

Dem-i vuãlat iken beõmüm be hey yÀr 

Nesím-i ayrılıú nÀgÀh irişdi230 

136 
14’lü hece 

RabbenÀ yÀ RabbenÀ aàlatmaàil úulını 

İt luùfuñı reh-nümÀ göster ùoàrı yolını 

èAúl irişmez úaãdına tÀ ki irem dostuma 

Luùf it yapış destüme bir kez uzat elüñi 

Ayılmadı dün (u) gün şöyle gezer ÀvÀre 

Beõm-i elestde yÀ Rab bir kez içen doluñı 

Menè (u) èaùÀ senüñdür arø u semÀ senüñdür 

Duyub işiden sensün kimse bilmez dilini 

BíçÀreye it naôar sivÀ virmesün keder 

Göñli gözi açılsun it güşÀde gülini 

137 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
Egerçi àam-ı uòrÀnuñ irişdi cÀna teéåíri 

Göñül ãabr eyle luùf ile gözet ÀdÀb-ı taúdíri 

Saña emvÀc-ı ekdÀrdan òalÀãa çünki yoú çÀre 

BelÀ baórinde seyr idüb bıraú bu sÿ-i tedbíri  

Naãíbüñ bu imiş hergiz saña gülmek degül mümkin 

Dem-À-dem aàlayub inle ÒudÀ èafv ide taúãíri 

İlÀhí bí-mecÀl oldum úapuña aàlayu geldüm 

Yıgılmış úalbüm it ióyÀ müyesser eyle taèmíri 

                                                           
230  Metinde “Ne müşkilmiş ne müşkilmiş bu firúat” şeklindedir ancak V’de bu şekildedir. 
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FenÀ bÀàuñda uc dÀim vücÿd eşcÀruña úonma 

Saña BíçÀre dendi çün budur maènÀ vü taúríri 

138 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

ZÀil eyle ara yirden perdeyi 

Nÿruñ ile úıl münevver dídeyi 

Ey úamu ölmişleri ióyÀ iden  

Sen óayÀta irgür iş bu mürdeyi 

Úularuñdurur semÀvÀt ehli heb 

Saña muótÀcdur efendi yirdeki 

Ente óasbí fí umÿri küllihÀ  
Men nedÀnem àayrı ez tÿ zindeí 

Şol kibÀruñ óürmetiyçün ey Kerím 

Sen úabÿl it bencileyin òurdeyi 

PÀdişÀhÀ bu görinen ten senüñ 

Hem senüñdür fíèl- óaúíúa serdeki 

áam yime BíçÀre istiúbÀl içün 

Úayırur MevlÀ be-her-óÀl bendeyi 

139 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Her úaçan èarø eylese rÿyuñ bize maènÀ güli 

Neşr-i èirfÀn itmede gÿya gelür cÀn bülbüli 

Her úulı bir yol ile bulmış ÒudÀyı ben velí 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí 

Nÿr-ı Óaúdan irişecek õerre deñlü bülbüle 

CÀn u başa baúmayub eyler dem-À-dem àulàule 

Ehl-i óÀle úÀl u úílden híç gelür mi zelzele 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí 
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Ey suÀl iden kişi óÀli bu gün BíçÀreden 

CÀn u başı terk idüb alsun òaber pervÀneden 

Çün fenÀ buldı vücÿdum vaódete vardı vaùen 

Celvetíyem celvetíyem celvetíyem celvetí 

140 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

ÓÀlüme úılàıl teraóóüm yÀ Baãír 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

Ey úamu èÀlemleri iden münír 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

Faølıniyle refè ola231 øaèf-ı baãar 

Úudrete ide teèalluú tÀ naôar 

Saña muótÀcdur vücÿdum ser-te-ser 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

Úıl èinÀyet gözlerümi açayum232 

Saña giden yollarumı seçeyüm 

Yine ôulmetden kerem úıl giçeyüm 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

ÁsitÀnuñdur baña dÀruéş-şifÀ 

Ruéyetüñdür gözlerümde tÿtiyÀ 

èAyn-ı raómetle naôar úıl ey ÒudÀ 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

Úıl naãíb BíçÀreye sen fetó-i bÀb 

Refè ola tÀ aradan cümle óicÀb 

Nice bir vire keder aña niúÀb 

Nÿruñ ile úıl münevver dídemi 

                                                           
231  V’de var 
232  Metinde “açarım” şeklinde 
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141 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 

FirÀúuñla dÀim aàlatma bizi 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

Luùf idüb celÀle çiànetme bizi 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

Bu nefs-i şÿm ola mÀdÀm ki bizde 

Muúarrer úaralıú dÀimÀ yüzde 

Saña yalvaruram dÀim 233 bu sözde 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

Egerçi çoúdurur óadden günÀhum 

Velí sensün benüm her dem penÀhum 

Yine saña sıàınmışum AllÀhum 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

Efendiden olıcaú óüsn-i tedbír 

Muãallat mı olur şeyùÀn-ı şerír 

VírÀne göñlüm it faøluñla taèmír 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

èAceb BíçÀrenin óÀli mükedder 

CemÀlüñle anı eyle münevver 

Óabíbüñ aşúına sen úıl müyesser 

áaríbüñ sen esirge yÀ İlÀhí 

142 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Dut elin bir kÀmilüñ RaómÀna irgürsün seni 

Òıdmet ile ãıdú ile SulùÀna irgürsün seni 

Varluàı terk idüben MevlÀya iúbÀl it müdÀm 

Úaùreden giç lücce-i èummÀna irgürsün seni 

Gel beru BíçÀreden alàıl òaber itme inÀd 

Óaú Kerímdür luùf ile RaómÀna irgürsün seni 
                                                           

233  V’de var 
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143 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
YÀ İlÀhí düşdiàüm yirde úoma úaldur beni 

Nice demdür aàlaram bir demde de güldür beni 

Vuãÿlüñ sevdÀsına virdüm cemíè-i varumı 

Müflisem bí-çÀreyem nÿruñ ile ùoldur beni 

Bir kerem kÀní ÒudÀsın yÀ Kerím u yÀ Raóím 

Raómetüñ deryÀsına bir kerre de ùoldur beni 

PÀdişÀhum şol zemÀn kim daèvet idersin beni 

ÕÀtuñ ile tecellí it baèdehÿ öldür beni 

Baór-ı óayretde gezer BíçÀreyem yÀ RabbenÀ 

Rÿz-igÀrem úıl muvÀfık vaãlına ãaldur beni 

144 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Bizi nÿr-ı ÒudÀya lÀyıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

HüdÀyíveş yoluñda ãÀdıú eyle 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

KemÀl-i úudrete yoú óadd u pÀyÀn 

Tükenmez virmek ile luùf u iósÀn 

ÓudÀyÀ úullaruñdur cümle insÀn 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

İder isen bir úula faøl u raómet 

Ôuhÿr itmiş olur ÀåÀr-ı úudret 

Senüñdür cümleye luùf u èinÀyet 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

Gurÿh-ı evliyÀya luùf iden dost 

Cemíè-i enbiyÀya luùf iden dost 

Óabíbi MuãtafÀya luùf iden dost  

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 
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KemÀl-i úudretüñi iden iúrÀr 

İder mi feyøin bir vaúit de inkÀr 

Umar BíçÀre senden faølı her bÀr 

HidÀyet it meded AllÀh HÀdí 

145 
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün 
Seveli ãıdú ile dívÀne göñül MevlÀyı 

Úoyub ednÀyı murÀd eylemedi aèlÀyı 

Ne èaceb óÀlet olur vÀdí-yi èaşúı yÀrüñ 

Bir ider leyl ü nehÀrı vü zír u bÀlÀyı 

Nice bir söyleyesüñ lÀyı sivÀya nÀôır 

Bulagör saèy idüben mertebe-i illÀyı 

Òaúúa Àyínedür her ùarafı bu kevnüñ 

Yüri Mecnÿn oluben aramaàıl LeylÀyı 

Gel a BíçÀre Óaúuñ nièmetine şükr eyle 

Viren oldur saña faøl ile bu ÀlÀyı 

146 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün234 
Maúãÿd idüb ey ùÀlib-i Óaú Óaøret-i MevlÀyı 

Tercíó idegör cümleye ol maùlab-ı aèlÀyı 

LÀlÀyı yiter söyledüñ ey muèteúíf-i mescíd 

Çıú Àlem-i ıùlÀúa bulagör illÀyı 

Çün ÒÀlıú-ı külden geliser cümleye tedbír 

Teslími gözet terk idüben lev ü levlÀyı 

YÀ Rab baña eyle aèùÀ cemè ile farúı 

Tekmíl ideyüm mertebe-i mím ile lÀyı 

                                                           
234  Vezin problemli. 
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BíçÀre Óaúın nièmetine şükr idegör kim 

Ol virdi saña faølı ile ruéyet-i alÀyı 

147 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Õevú ile dem-be-dem şÀd eyleyen Hÿdur bizi 

Her nefes imdÀd ile yÀd eyleyen Hÿdur bizi 

MÀsivÀyı setr idüb Óaúúı bize iôhÀr iden 

ÓÀãılı her demde irşÀd eyleyen Hÿdur bizi 

Keşf ider èÀşıúlara keåretde vaódet vechini 

Hoş tecellí ile isèÀd eyleyen Hÿdur bizi 

Küllü şeyin hÀlikun  ile bizi ièdÀm eyleyüb  

Yine nÿr-ı Óaúla ícÀd eyleyen Hÿdur bizi 

Ey suÀl iden kişi BíçÀreden Hÿ sırrını 

RÀh-ı Óaúda mürşid u üstÀd iden Hÿdur bizi 

148 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün235 
Õikr-i tevóídden ayırma himmet ile úÀli 

TÀ olınca kaèbe-i úalbüñ ãanemden òÀlí 

Nice øÀyiè ider isen naúd-i èömri dÀim 

Nice bir àÀfil giçürdüñ bunca mÀh u sÀli 

Híç añar mısuñ şu güni olasın236 muòtaøır 

Ya añar mısuñ úabirde görecegin óÀli 

Saña úalacaúèamellerde tekÀsüller nedür 

Ya nedendür úazanursuñ iller içinde malı 

Gör a BíçÀre cemÀl-i Òaúúı şek ü şübhesiz 

Şol ki taùhír eyledi inkÀr u şekden bÀli 

                                                           
235  Vezin problemli 
236  Metinde “anasın” V’de “olasın” 
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149 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün 
Tecellí úıl èibÀda luùfuñ ile 

Deger mı úahruña úullar efendi 

Tesellí vir èaùÀ vü faøluñ ile 

Deger mi úahruña úullar efendi 

Saña lÀyıú olan bu yÀ õüél-ikrÀm 

İdesin úullara envÀè u ikrÀm  

CelÀlüñ itme luùf it bize ibrÀm 

Deger mi úahruña úullar efendi 

Øaèífüz bizde yoúdur úahre ùÀúat 

èİnÀyet eyle RaómÀnum èinÀyet 

Gele cemÀlüñden leùÀfet 

Deger mi úahruña úullar efendi 

EyÀ iósÀn iden SulùÀn VehhÀb 

Açılsun üstümüze òayr-ı ebvÀb 

Yıúılmış göñlümüz luùfuñ ile yab 

Deger mi úahruña úullar efendi 

áaríb BíçÀreye eyle teraóóüm  

ViãÀlüñle ide dÀim tenaèèum  

FirÀúuñla yiter itdi teellüm 

Deger mi úahruña úullar efendi 

150 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
Óaúíúat sırrına iren sivÀdan yumdı gözini 

CihÀnı gezdi ser-te-ser ve lakin örtdi izini 

KelÀmum añlamaz ise úayırmaz èÀbid u zÀhid 

Ki zírÀ ehli añlarmış óaúíúat ehli sözini 

Didi MevlÀ kelÀmında tüvellÿ åemme vechéullÀh 
Ne cÀye baúsa èÀrifler görirmiş dostuñ yüzini 
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Saña èÀşıú olan yÀ Rab sivÀya nice meyl itsün 

Senüñ èaşúın saña çeker dem-À-dem anuñ özini 

Úuluñ BíçÀrenin gerçi saña lÀyıú işi yoúdur 

Velí faøluñla ey MevlÀ çoàa dut anuñ azını    

151 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Şol ki yolda terk-i dünyÀ terk-i èuúbÀ eyledi 

Kaèbe-i maúãÿda irdi óÿbb-ı raènÀ eyledi 

ÓÀlet-i èaşúı ÒudÀnuñ bir èaceb óÀl eylemiş 

áayrıdan èuşşaúı kesdi mest u şeydÀ eyledi  

Úomadı eãdÀf-ı sırda nÀm-ı keåretden eåer 

Vaódet-i õÀta çıúardı dürr-i yektÀ eyledi 

On sekiz biñ èÀlemi ícÀd iden ÚÀdir ÒudÀ 

Küllü şeyin hÀlikünla yine ifnÀ eyledi 

Bir èaceb söz söyledi BíçÀre èAbduéllÀh yine 

Nefs u úalbi rÿóı giçdi sırda tÀ cÀ eyledi           

152 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
Şol ki kemÀl-i ãıdú ile MevlÀya iúbÀl eyledi 

MevlÀ aña oldı Muèín yolını ikmÀl eyledi 

İrdi aña vaódet oúı duydı vücÿd-ı muùlaúı 

İåbÀt idüb nÿr-ı Óaúúı àayrısı ibùÀl eyledi 

Luùf eyleyüb aña ÒudÀ itdi èaùÀ üzre èaùÀ 

Faølıyle olub MuãtafÀ irşÀda irsÀl eyledi 

Kim vara anuñ yanına münúÀd ola fermÀnına 

MüştÀú olub dermÀnına ıãlÀó-ı aóvÀl eyledi 

Açub derÿnı gözlerin keşf eyleyüb dost yüzlerin 

Size óaúíúat sözlerin BíçÀre íãÀl eyledi  
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153 
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün  
Şol ki úamu aóvÀlini MevlÀya teslím eyledi 

MevlÀ aña oldı muèín kÀruñı tetmím eyledi 

Ol ki nedÀnem dersini mürşid önüñde oúuya 

Mürşid óaúíúat èilmini ol õÀte taèlím eyledi 

Aldı óaúíúatden òaber àarú oldı nÿra ser-te-ser 

Úalmadı varlıúdan eåer heb Óaúúa teslím eyledi 

Ol óÀlde olub MuãùafÀ oldıèibÀda reh-nümÀ            

MevlÀ idüb çoú çoú èaùÀ envÀè-ı tekrím eyledi 

Beõl eyleyüben úÀlini pÀk eyleyüben bÀlini 

SÀliklere aóvÀlini BíçÀre teklím eyledi 

154 
Müstefèilün Müstefèilün  
Óaúdan yana gel gidelüm  

Óaúíúat bÀàı bülbüli 

BÀà-ı mecÀzı néidelüm 

Óaúíúat bÀàı bülbüli 

Añmaz mısın ÒudÀñı sen  

Terk itdüñ mi yuvañı sen 

Fikr eylegil cüdÀñı sen  

Óaúíúat bÀàı bülbüli 

Terk it bu fÀní gülşeni  

Ceõb eylesün MevlÀ seni 

Dost bÀàında eyle onı  

Óaúíúat bÀàı bülbüli 

Yerüñ degüldür bu cihÀn  

LÀ-mevt ilinde dut mekÀn 

Bu bÀàçede itme figÀn  

Óaúíúat bÀàı bülbüli 
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BígÀnelere ebkem ol  

Ehl-i viãÀle maórem ol 

BíçÀreye gel hem-dem ol  

Óaúíúat bÀàı bülbüli 

155 
11’li hece 

YÀrüñ yüzin görmez isem vay beni 

Õevú-i vaãla irmez isem vay beni 

Bülbül gibi feryÀd idüb dem-be-dem 

Dost güllerüñ dermez isem vay beni 

MÀsivÀdan yummaz isem gözümi237 

BÀb-ı Óaúúa dutmaz isem yüzümi 

NÀr-ı èaşúa ãÀdıúÀne özümi 

PervÀne-veş virmez isem vay beni 

Seyl eyleyüb gözlerümüñ yaşını 

PÀk eyleyüb her àaraødan işümi 

DeryÀ gibi cÿş eyleyüb başumı 

Daşdan daşa vurmaz isem vay beni 

Terk eyleyüb rÀh-ı Óaúda hevÀyı 

æÀbit úılub èibÀdete úuvÀyı 

Faøl-ı Óaúla derÿnumdan sivÀyı 

Tevóíd ile sürmez isem vay beni    

Maôhar olub ol Kerímüñ birrine 

VÀãıl olub óaúíúatüñ dürrine 

EnbiyÀ vü evliyÀnuñ sırrına 

BíçÀre ben irmez isem vay beni 

                                                           
237  Metinde “yüzimi” V’de gözimi 
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156 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün  
Şol demde ki cÀn gözine cÀnÀn görindi 

Maúãÿduma irmek yolı ÀåÀn görindi 

Yandum nice yıl derd ile dÀruéş-şifÀda 

Ölmek ile her derdüme dermÀn görindi 

İrdüm Óaúuñ iósÀnına ol mertebe ben ki 

Başdan başa nem var ise iósÀn görindi 

Benlük yükini benden alub òıffete irdüm 

Şol mertebe çıúdum kürsi-yi raómÀn görindi238 

BíçÀreye esrÀruñı keşf eyledi MevlÀ 

Her úande naôar eylese seyrÀn görindi 

157 
Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün  
Dostdan bize bir vech ile iósÀn görindi 

Varlıàumı setr itmege áufrÀn görindi 

Ceõb beni yine èulve yine dest-i èinÀyet 

Refè eyleyüben õilleti èunvÀn görindi 

Evvelde beni raómet ile var iden AllÀh 

İrgürdi beni aãluma RaómÀn görindi 

Biñ biñ şükür ol Rabb-i Kerímüñ keremine 

Derd ehli iken derdüme dermÀn görindi 

Bí-çÀreyi àarú eyledi çün yemm-i óaúíúat 

Bir úaùre iken baór ile èummÀn görindi 

BíçÀre anuñ yolına cÀn virse èaceb mi 

Vuãlat-ı èídına irdi úurbÀn görindi 

                                                           
238  Vezin bozuk. 
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158 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Sırr-ı vaódetden alaldan sırr-ı pÀküm neşéeyi 

ÓamdüliéllÀh baóre irgürdüm vücÿd-ı úaùreyi 

Maùlaè-ı beõm-i ezelden ùoàdı vaódet mihri çün 

Maóv idüb õerrÀt güni zÀil itdi perdeyi         

Maóv-ı tÀma irgürüb dost almış iken cÀnumı 

Vaãl-ı cÀnÀn ile ióyÀ239 eyledi ben mürdeyi 

Çün èinÀyet eyledi ol pÀdişÀh-ı lÀ-yezÀl 

Eyledi mesrÿr (u) şÀdÀn faølı ile bendeyi 

Eyle BíçÀre dem-À-dem şükür ol ÒallÀúa kim 

Úaùreyi èummÀn ider insÀn idibdür nuùfeyi 

159 
7’li hece 
Mürşid açdı gözümi 

Óaúúa döndüm yüzümi 

Ceõb eyledi özümi 

Oldı göñül dost ili 

Aldı tevóídi ele 

äıdú ile girdi yola 

Luùf ile iósÀn ile 

Oldı göñül dost ili 

Naôar itdi Yaradan 

Sürdi àayrı aradan 

Giçdi aà u úaradan 

Oldı göñül dost ili 

MevlÀ idüb raómeti 

Nÿr eyledi ôulmeti 

Naãíb oldı ruéyeti 

Oldı göñül dost ili 
                                                           

239  Metinde “ihsan” V’de ihyÀ” 
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Şol dem ki oldı şuhÿd 

Maóv oldı cümle vücÿd 

İrdi kemÀle sucÿd 

Oldı göñül dost ili 

DeryÀya irüb úaùre 

Òurşíde irüb õerre 

Vaódetden alub behre  

Oldı göñül dost ili 

BíçÀre virüb cÀnı  

Buldı dürr-i cÀnÀnı 

İrdi dem-i RaómÀní 

Oldı göñül dost ili 

160 
7’li hece 
MevlÀ gösterdi yolı 

Ceõb eyledi bu dili 

Açıldı maènÀ güli 

Oldı göñül dost ili 

Terk eyleyüb sivÀyı 

Buldı nÿr-ı ÒudÀyı 

Dostdan gördi èaùÀyı 

Oldı göñül dost ili 

Yaúdı dil-i suzÀnum 

Bu cismüm ile cÀnum 

Oldur dinüm ímÀnum 

Oldı göñül dost ili 

èAşú ile olub maórem 

Maùlÿbı añar her dem 

Yoúdur sivÀlardan àam 

Oldı göñül dost ili 
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Luùf eyleyüben ol yÀr 

Gösterdi baña dídÀr 

Keşf oldı úamu esrÀr 

Oldı göñül dost ili 

BíçÀreye dost néitdi 

Varlıàını maóv itdi 

Vaódet iline yitdi 

Oldı göñül dost ili 

161 
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 
Óaú vücÿdum úaùresin deryÀ-yı èummÀn eyledi 

Õerre iken nÿrumı òurşíd-i tÀbÀn eyledi 

Hicr ile giryÀn iken ol luùfı çoú ÚÀdir ÒudÀ 

Vaãlını idüb müyesser beni òandÀn eyledi 

Úulluàa lÀyıú degül bir bende-i èÀciz iken 

Maóø-ı faøl u luùfı ile gör ki sulùÀn eyledi 

PÀre pÀre eylemişken àam-ı keåret sínemi 

Merhem-i vaódet ile derdüme dermÀn eyledi 

Kimine dostlarunuñ nÿrını seyrÀn eyleyüb 

Kimine düşmenlerüñ nÀrın gülistÀn eyledi 

Olmış iken BíçÀreye benlügi muókem óicÀb 

Úaldurub ol luùfı çoú kendün nümÀyÀn eyledi 

162 
MefÀèílün MefÀèílün Feèÿlün  
İdüb èuşşÀúuña iósÀn küllí240 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

Bula her biri anuñla tesellí 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

                                                           
240  V’de var 
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Giçür faøluñla efèÀl u ãıfÀtı 

Unıtsınlar cemíè-i kÀinÀtı 

Müyesser eylegil envÀr-ı õÀtı 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

ŞerÀb-ı vaódeti anlar idüb nÿş 

Ola keyfi ile her biri seròoş 

Kerem deryÀsı itsün luùf ile cÿş 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

Açub vaódet ile keåret óicÀbın 

CemÀlüñden götür luùf it niúÀbın 

Göre cÀn gözi õÀtuñ ÀfitÀbın 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

NeúÀyisden münezzeh õÀtuñ içün 

Daòi õerrÀta èayn miréatuñ içün 

KelÀmuñ olan ÀyÀtuñ içün  

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

Úuluñ BíçÀreye göster cemÀli 

Budur öñ ãoñ úamu işüñ meÀli 

Kerímsin çün úabÿl eyle duèÀyı 

Tecellí eyle SulùÀnum tecellí 

163 
MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün  
BióamdiéllÀh vücÿdumdan dem-i firúat rucÿè itdi 

TemÀm olub şeb-i óasret beúÀ ãubóı ùulÿè itdi 

Giçirüb úÀbe úavseyni ev ednÀyı idüb iósÀn 

Yine õÀtı ile õÀta tecellíye şurÿè itdi 

Şu dem BíçÀreye MevlÀ beúÀyı eyledi ièùÀ 

Óaúíúat sırrına óaúúÀ úamu èÀlem rukÿè it 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Celvetî muhit içerisinde doğup büyüyen, babası sebebiyle Hüdâyî’yle kurbiyet 

derecesi hayli yüksek olan Bîçâre’nin kişiliğinin oluşumunda Hüdâyî’nin tesiri 

kaçınılmazdır. Hüdâyî şeyhi Üftâde’nin açtığı yolda  duygularını ifâde etmiştir. Bu 

noktada Üftâde’nin edebî ve fikrî kişiliği önem arzetmektedir. Köprülü’ye göre  Üftâde, 

Zühdî Halk Edebiyatı içerisinde zikredilmesi gereken isimlerdendir. Buna mukabil 

Üftâde’yi Yûnus’un muâkipleri arasında görenler de vardır ancak bu kimseler 

Üftâde’nin söyleyişlerinde şeriate bağlı olduğunu da belirtmekten geri 

durmamışlardır.241 

Hüdâyî’nin edebî yönüyle ilgili görüşler de Üftâde’ninkiyle paralellik 

arzetmektedir. Türkmen’e göre,  şâirliği güçlü olmayan Üftâde’yle yayılamayan  bu 

ekol Hüdâyî vesilesiyle yayılmıştır. 242 Türkmen, Yûnus takipçileriyle Hüdâyî’nin 

yolunu ayırmış ve O’nu Zühdî Halk Edebiyatı’nın ilk önemli temsilcisi olrak görmüştür. 

Hüdâyî’yi aşktan çok zühdde aramak gerektiğini söylemiştir. Ziver Tezeren de 

Hüdâyî’nin şiirlerinin Yûnus’la başlayan ekolün zühdî bir bölümünü oluşturduğunu 

söylemektedir.  

Yesevî ekolünün Yûnus’a uğramadan Üftâde ve Hüdâyî’ye geldiği görüşü çok 

taraftar bulmamış, Hüdâyî ekolünün bir şekilde birinci ya da ikinci dereceden Yûnus 

muâkipleri arasında sayılacağı kanaati revaç bulmuştur. Hüdâyî çizgisinden gelen 

Bîçâre’nin şiirlerini topyekün değerlendirmek çok mümkün değildir. Zira bazı 

şiirlerinde Yesevî neşvesi görülmektedir: 

                                                           
241  Üftâde Dîvânı, s. 20-22. 
242  Türkmen, Fikret, “Azîz Mahmud Hüdâyî ve Zühdî Halk Edebiyatı” Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslar 

Arası Sempozyum Bildirileri,c. I, s. 359-364. 
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İşüm gücüm dÀéim kesel  

Yoúdur saña lÀyıú èamel 

áufrÀnuña eyle maóal 

Bí-çÀreyem yÀ RabbenÀ (2/2) 

… 

Ol denlü nefs itdi ôuhÿr  

Heb ÀşinÀlar oldı dÿr 

èAfvuñ umaruz yÀ áafÿr  

Her óÀlüm ıãlÀó it meded (26/2) 

Acıklı haykırışlarla hâlinden şikâyet eden, imdât bekleyen, Allâh’tan sürekli 

bîçâreliğini öne sürerek yardım dileyen Şâir’in bu yönüyle zühdî bir edebiyat içerisinde 

zikredilmesi mümkündür.  

Ayrıca Bîçâre’nin sürekli kendine ya da başkalarına telkinde bulunması 

sûretiyle Yesevî ekolünde görülen didaktik tavrı benimsediği görülmektedir: 

Göz açub baúma cihÀnuñ bÀàına 

äalma şeh-bÀz-ı dili merz Ààına 

Giregör bir kÀmilüñ ocaàına 

Yan yaúıl pervÀne ol Óaú yolına (113/5) 

… 

DevÀmı yoúdur dehrüñ giçer fırãat ele girmez 

MurÀduñ bulmada cehd it gice gündiz şitÀb eyle (124/5) 

Daha ziyâde zühdî bir söyleyişin hakim olduğu Dîvân’da yer yer Yûnus vari 

söyleyişlere rastlamak hatta Yûnus’un sözlerini görmek mümkündür. Ancak belirtmek 

gerekir ki bu tür şiirlerde Yûnus’un sözleri var ise de Ona mahsûs coşku yoktur. 

Tüm bunlarla birlikte Bîçâre’nin şiirinin lirizmden uzak olduğu söylenemez. 

Daha önce de ifade edildiği gibi O, adeta tam söyleyeceği noktada susmuştur.  Bir takım 

şiirlerde vahdet coşkusu duyulmaktadır, nadiren de olsa okuyucuyu  gülümseten esrik 

ifâdelere tesâdüf edilmektedir, kendisini öven yahut hafîfe alan ifâdeler de Bîçâre’nin 

şiirini ayrıcalıklı kılmaktadır: 
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İrdi nÿr-ı Óaú ile BíçÀre sırr-ı vaódete 

Şol èinÀyet sebú idenler doàmadan tÀ aneden (84/5)) 

… 

Virelden varuñı yÀre olaldan mest u ÀvÀre 

Senüñ sözüñi BíçÀre yüri var ùañlamaz oldum (77/5) 

Dervîş’in vahdetle ilgili görüşleri “Tecliye” başlığı altında incelenen bölümde 

genişçe verilmiştir. Bîçâre’nin, talebesi Osman Fazlî’ye “Sen de Şeyh-i Ekber meşrebi 

var” diyerek taltifte bulunduğu da daha önce belirtilmiştir. Vahdetle ilgili görüşleri ve 

Arâbî’ye yaklaşımı nazarından bakıldığında Bîçâre’nin İbn-i Arâbî çizgisine mensub 

değilse de o çizginin muhîbbi olduğu fikrine ulaşılabilir. Osman Fazlî’nin, Bîçâre’nin 

yüreklendirmeleriyle Arâbî çizgisine yakın sözler söylediği sonucuna varılabilir. 

Fazlî’nin şiirlerinde Celvetî çizginin hududlarını bir parça aştığı müşâhede edilmektedir: 

Eğerçi cilve-i yâre nikâbdır nâzı 
Velî niyâz yüzünden görür anı erkenden 
 … 

Vere mi derd-i sanem derdime dermân vere mi 
Vaktidir dem-be-dem artar yüreğimin elemi 

Hayli demdir ben O’nun gözlerinin hastasıyım 
Süregelse yüzümün üstüne bassa kademi 

Görebilsem yüzünü müddeîlerden sânemâ 
Ey kızıl gül sana kim çekdi dikenden haremi 

Yazayım derse kalem kirpiğinin şerhini ben 
Yarayım bıçak ile baştan ayağa kalemi 

Yüzümü yerlere sürüp geceler yalvarırım  
Kâfire vere murâdın ya bana vermeye mi 

Fazlî sen mâh dilersen yüzünü göklere tut 
Hâşâ mahrûm koya, çoktur O İlâh’ın keremi243 

                                                           
243  Fazlî, Lâihât, s. 63. 
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Bîçâre’nin bir diğer halîfesi Selâmî Efendi’nin vahdet-i vücûdcu nazariyeyi 

savunup Celvetîlerin eleştirilerine maruz kalması,244 Osman Fazlî üzerindeki vahdet  

neşvesinin Bîçâre’nin desteğiyle neşv u nemâ bulduğunu hatıra getirmektedir. Selâmi 

Ali ve Osmân Fazlî’nin bir şekilde “vahdet-i vücud”la anılmaları tasavvûfi neşveyi 

öğrendikleri Bîçâre’nin onları bu yönde etkiledği ihtimalini düşündürtmektedir. 

Sonuç olarak  Bîçâre, Üftâde ve  Hüdâyî çizgisine kendine has bir neşve 

katarak Osman Fazlî ve Ondan Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden 

İsmail Hakkî Bursevî’ye ulaşan  bir yolda tasavvuf tarihinin önemle üzerinde durması 

gereken bir şahsiyettir. Bîçâre Dîvânı şekil ve muhtevâ bakımından Tasavvuf 

Edebiyatı’nın önemli bir kaynağı olma vasfını taşımaktadır. Bîçâre’nin Osmanlı 

toplumundaki tasavvûfî neşvenin yayılmasında o kültürün muhafazasında tesirinin 

olduğunu düşünmek kaçınılmazdır. İstanbul’da, devletle halkla içiçe olan bir tasavvûfî 

anlayışa sahip Sûfî’nin bu tasannusuz ve fakat samimi ilâhîlerinin sohbetlerine uzaktan 

yakından gelen kimselerce dillerden dillere dolaştırıldığı kanaati hasıl olmaktadır. 

Hâsılı Bîçâre bugün itibariyle Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın az tanınan ve fakat 

çok önemli temsilcilerindendir.  

                                                           
244  Tatçı, Üsküdarlı Selâmî Ali, s. 18. 
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