-

ESREFDGLU
. DiVANI

Tercüman
1001 TEMEL ESER

o

EŞREF-I

TERCUMAN Heyetince

ROMl

1001 Temel Eser
Hazırlanmıştır

-

EŞREFOGLU

DIVAN/

Tercüman gazetesinde hazırlanan
bu eser Kervan Kitapçılık
A. Ş.
ofset tesislerinde basılmıştır

1001 Temel Eser'i
iftiharla sunuyoruz
"Tarihimize mana, millf benliğimi
ze güç katan, kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserZere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih,sosyolojijelseje ,folklor gibi millf ruhu geliştiren
ona yön veren konularda"Gerçekeserler" elimizin altındadır. Ne var ki,
elimizin altındaki bu eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirter değişmelere yol açmış, dil değişmiş,yazı değişmiştir.

Gözden ve gönülden uzak kalmış,
unutuZmaya yüz tutmuş (Ama değerin
den hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunlu
ğu daha da önem kazanmış) binlerce

cilt eser, bir süre daha el atılmazsa,
tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çilnkü, onları derleyip -toparlayacak ve günümüzün türkçesi ile
baskıya hazırlayacak değerdeki
kalemler,gün geçtikçe azalmaktadır.
Bin yıllık tarihimizin içinden, süzülüp gelen ve bizi biz yapan, kültürümüzde "Köşe taşı" vazifesi gören bu
eserleri, tozlu raflardan kurtarıp, nesj.llere ulaştırmayı plOnladık.
Sevinçle karşılayıp, ümitle alkış
ladığımız "1000 Temel Eser" serisi,
Milli Eğitim Bakanlığınca durdurulunca, bugüne kadar yayınlanan 66 esere
yüzlerce ek yapmayı düşündük ve "Tercüman ''1001 Temel Eser" dizisini yayınlamaya karar verdik. "1000 Temel
Eser" serisini hazırlayan çok değerli
bilginler heyetini ,yeni üyelerle ·geniş
le ttik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan
yardım vaadi aldık. Tercüman 'ın yayın hayatındaki geniş imkOnlarını 1001
Temel Eser için daha da güçlendirdik.
Artık karşınıza gururla, cesaretle çık
mamız, eserlerimizi gözlere vegönüllere sergilememiz zamanıgelmiş bulunuyor.

Millf değer ve manada her kitap
ve her yazar bu serimizde _verini bulacak, hiçbir art d ii şiince ile değer
li değersiz, değersiz de değerli gibi
ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye bin yıllık tarihimizin temelini, mayasını gözler önüne sermek, onları layık oldukları yere oturtmaktır.

Bu bakımdan IOOI Temel Eser 'den
mdddi hiçbir kar beklemiyoruz. Karı
mız sadece gurur, iftihar, hizmet zevki olacaktır.
Kemal ILICAK
.r:a

e
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Tercüman Gazetesi Sahibi

öNSöZ
Bu kitapta Onbeşinci Asrın en büyük mutasavbiri olan Eşrefoğlu Abdullah Rumi'nin
Divfın'ının tamamı ile, Divan'ında bulunmayan diğer
şiirleri bir araya getirilmiştir. Bu arada EşrefoğlU'nun
hayatı, menkibeleri, sanatı ve eserleri hakkında da
bilgi verilmeye çalışılmıştır.
EşrefoğlU'nun hayatı hakkında bildiklerimiz çok
azdır. Üzerinde pek az tetkik yapılmıştır. İlk defa
Fuad Köprülü «İlk Mutasavvıflarıı adlı eserinde Eş
refoğlu'nu çok kısa da olsa tetkik etmiş, daha sonra
bu sahada bazı çalışmalar görülmüştür. Bunların başında Profesör Mehmed Kaplan'ın Eşrefoğlu hakkında yapmış olduğu tezi zikretmek yerinde olur.
Bu tezi aramamıza rağmen bulamadık. Dolayısıyla
da tetkik imkanından mahrum kaldık. Eşrefoğlu
hakkında diğer önemli bir araştırma da Asaf Halet
Çelebi tarafından yapılmış ve 1944 senesinde Eşref
oğlu Divanı adı ile bastırılmıştır. Bu arada bazı mec.
mualarla antolojilerde Eşrefoğlu'ndan çok muhtasar
olarak bahsedilmiş olup bunlar hayatı hakkında etranı bilgi vermekten uzak mahiyettedirler. Bursalı Tahir Bey'in «Osmanlı Müellifleriı> adlı eserinde de
vıflarından
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Eşrefoğlu'ndan

bir, birbuçuk sahifelik bir

bahis

vardır.

Bütün bunlar göstermektedir ki, Eşrefoğlu, üze.
rinde az çalışılmış bir mutasavvıf şairiınizdir. Onun
halk arasındaki şöhreti, şiirlerinden çok, tasavvufi
mahiyette ve halka hitap eden bir eser olan Müzekkinnüfüs'tan ileri gelmektedir. Müzekkinnüfüs, birçok islami bilgilerle, tasavvufu halkın rahatça anlayacağı bir şekilde izah etmiş, yer yer koyduğu ib.
retli hikayelerle esere canlılık vermiştir. Kitabımız
da bu ilgi çekici hikayelerden bazılarına bugünün
konuşma diliyle yer vermeyi uygun bulduk.
Eseri hazırlarken Eşrefoğlu Rümi Divii.nı'nın birçok yazma nüshalannı karşılaştırıp- eksikleri gidermeye çalıştık. Gerek eski harflerle gerek yeni harflerle basılmış olan matbu nüshaları da gözden geçirdik. Menkibeleri için en çok faydalandığımız eser
«Menakıb-ı Eşrefzadeıı oldu. Ayrıca muhtelif mecmüa
ve antolojilerde Eşrefoğlu hakkında çıkan bütün ya.
zıları ne kadar muhtasar da olsalar tetkik ettik. Bütün bunlara Müzekkinnüfüs'un gerek yazma, gerekse matbu nüshalarının tetkikini de ilave ettik. Ayrıca bir bibliyografya ile bir küçük sözlüğü de kı
taba almayı uygun bulduk. Eser böylece meydana
gelmiş oldu.
İleride Eşrefoğlu hakkında,
geniş araştırmaların yapılacağına

lerin

hazırlaoacağına inanıyoruz.

mutlaka çok daha
ve daha güzel eser·

EŞREFOÖLU

ROMt, HAYATl,
MENKl'Bf.iJ..;BRt VE ESERLERt
•

Eşrefoğlu

Rumi, Türk - İslam dünyasının mutasaven büyüklerindendir. Menakıb kitapları
na göre soyu Hz. Aliye kadar uzanır. Asıl adı Abdullah
olan Eşrefoğlu babasının adına izafeten Eşrefoğlu, İbn
ül Eşref, Eşrefzade, doğduğu yere izafeten İzniki, şöh
retine !zafeten de Eşref-i Rumi diye anılmaktadır.
vıf şairlerinin

Babası gençliğinde Mısır'dan Anadolu'ya göç etmiş,
daha sonra da İznik'e yerleşmiş bir zattır. Babasının adı
«Seyyid Ahmed ül Mısri» veya <<Seyyid Ahmed Eşref bin
Seyyid Muhammed Süyufi» dir. Mehmet Halit, Dergah
mecmuasında (cilt: 1, sene: 1337, sh: 9, sh: 26) Eşref
oğlunun künyesinin, rastlamış olduğu bütün kaynaklarda şu şekilde olduğunu yazmaktadır : <<Abdullah Rumi bin Seyyid, Ahmed Eşref bin Seyyid Muhammed Süyufi».

Buradaki seyyid kelimeleri bu sülalenin Hz. Peygamberin (S.A.V.) sülalesine kadar dayandığına işaret
etmektedir. Eskiden Anadolu'ya Diyar-ı Rum denildiği
için Rumi, Anadolu'lu veya Anadolu'da yetişmiş anlamına gelmektedir. Nasıl ki Mevlana Hazrederine Mev-
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Rumi denildiği gibi. Eşrefoğlu'nun Mı
bulunan ve bir mutasavvıf olduğu tahmin edilen
büyük babası ile Mısır'dan kalkarak önce Suriye'nin
Hama şehrine, oradan da Manisa'ya giden, daha sonra
da İznik'e yerleşen babası hakkında fazla bir bilgimiz
yoktur'. Eşrefoğlu'nun iki kardeşinden birinin Hama'da,
diğerinin de Manisa'da medfun bulunduğunu Asaf HaJet Çelebi «Eşrefoğlu Divanı»nda kaydetmektedir. Bu
iki kardeş ya babaları orada bulunduğu sırada vefat etmişler veya daha sonra oralara giderek oralarda kallana

Ceıaleddin-i

sır'da

mışlardır.
Eşrefoğlu'nun

dedesinin ve babasının mutasavvıf olması, o çağlarda tasavvuf'un en yaygın yerlerinden biri
olan Anadolu'ya göç etmeleri için bir sebeb teşkil edeceği tahmin edilebilir. Çünkü o sıralarda Anadolu'dan
Mısır'a; Taşkent, Semerkand ve Buhara gibi Orta Asya şehirlerine tahsil için gidenler bulunduğu gibi, o taraflardan da Anadolu'ya kendilerini irşad edecek, tasavvufun aşkını ve zevkini aşılayacak olgun mürşidler,
şeyhler aramak için gelenler de bulunuyordu. Eşrefoğ
lu'nun babası olan zat da bunlardan biri olabilir. Babasının Anadolu'ya geliş ve İznik'e yerleşiş tarihi hakkında malumat sahibi olmamakla beraber bunun Miladi 14. asrın sonlarına doğru olduğunu tahmin etmek
mümkündür.
Babası hakkında

çok az da olsa bir bilgi sahibi olmukabil annesi hakkında hiç bir şey bilinmemektedir. Mehmed Halid, Seyyid Ahmed Eşref-i Mısri
nin, yani Eşrefoğlu'nun babasının İznik'te evlendiğini
söylemektedir. Bu ihtimalin doğru olduğunu kabul edermamıza

ll

sek annesinin İznik'li bir Türk olduğu neticesine varıla
bilir.
Şurasını

önemle belirtmek Hizımdır ki, Eşrefoğlu,
Türk olmamış olsa bile, tamamen Türkleşmiş, en
güzel Türkçesiyle eserler yazmış ve Türk kültürüne büyük hizmetleri dokunmuş bir şahsiyettir. Türkçeyi, bulunduğu zamana göre en saf bir şekilde ifade eden bu
zat, tamamen Türk kültürünü benimsemiş, Türk cemiyetine tesir etmiş ve Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın en
kuvvetli mümessilleri arasına girerek daha sonraki mutasavvıf şairlere tesir etmiştir.
ırken

İlk

tahsilini İznik'te yapan Eşrefoğlu, daha sonra
Bursa'ya gitmiş ve orada Çelebi Sultan medresesi'nde
tahsiline devam etmişti. Danişmentliği (talebeliği) zamanında her ilim ve fende arkadaş ve akranlarmdan daha fazla muvaffak olmuş ve onların arasmda seçkin bir
sima olarak tanınmıştı. (Bu devreye ait Veliyüddin
Efendinin Menakıb-ı Eşrefzade adlı kitabında muhtasar da olsa malılmat verilmektedir.) <<Menakıb-ı Eşref
zade»de «40 yıl ilim tahsil ettiği», yanibu kadar zaman
zahiri ilimlerle meşgul olduğu kaydedilmeUedir. Tahsilini bitirdikten sonra o devrin büyük alimlerinden fıkıh
üstadı «Kara Hoca» namıyla maruf Afyon Karahisar'lı
AU\üddin Ali'ye asistan olmuştu. İlim ve fende çok ileri gitmesine rağmen Eşrefoğlu'nun tasavvufa karşı zaten mevcut olan meyli de gittikçe artmaktaydı. Asistanlığı, hatta danişmentliği zamanında derslerden başka tasavvufla da geniş olarak ilgileniyor ve tasavvufi eserleri okuyordu. İlmi artıp, fikirleri olgunlaştıkça seçmesi
icap eden yolun tasavvuf olduğuna kanaat getiriyor ve

12
kendisini bu yola sokacak hakiki bir mürşid arıyordu.
İşte bu sıralarda, Bursa'da yaşayan Abdal Mehmet adın
daki bir meczılb veli ile tanışması ve aralarında geçen
bir olay Eşrefoğlu'nun zahir ilimlerden ayrılıp tasavvuf
yoluna girmesine ve o yolun yıldızları arasına yükselmesine sebeb ve vesile teşkil etmiştir.
Eşrefoğlu,

bir sabah vakti erkenden medrese civaAbdal Mehmet Hazretlerine rastlar. Abdal Mehmet perişan kıyafetli, bazı garip hal ve tavırları olan
meczılb bir zattır. Zamanın velilerindendir. Eşrefoğlu
içinden gelen bir cezbenin tesiriyle ona doğru yürürneğe başlar. Bir taraftan da içinden şöyle geçirir: «Tarikat yolundan bana nasib var ise bazı alametler görünsün». Abdal Mehmet'in karşısına gelince durur. Meczılb
ona bir bakar ve şöyle der :

rında

-

Danişmend,

var bize köfteli çorba getir.

Bu söz üzerine Eşrefoğlu hemen çarşıya gider. Köfteli çorba aramağa başlar. Fakat ne gariptir ki bütün
aşçı dükkanlarını, hatta Bursa çarşısını dolaştığı halde
köfteli çorba bulamaz. Eli boş dönmek de istemez. Bir
aşçı dükkanından köftesiz çorba satın alır ve 'doğru
meczılbun bulunduğu yere koşa koşa gelir. Çorbayı Abdal Mehmefe verir. Meczılb çorbayı karıştırır karıştı
rır, fakat bir türlü içinde köfteye rastlamayınca Eşref
oğlu'na dönüp :
-

Danişmend,

hani bunun köftesi?

Diye sorar. Yoldaki çamurdan bir parça alarak bunu köfte şeklinde birkaç yuvarlak haline getirir, çor-

13
banın

içine atar. Daha sonra
uzatarak :

çorbayı

iyice

karıştırır

ve

Eşrefoğlu'na

-

Ye bunu, diye emreder.

Eşrefoğlu,

etmeden
-

büyük bir teslimiyetle ve hiç tereddüt
ve yer. Bunu gören meczfıb da:

çorbayı alır

Ya sen

olmayıp

da kim olsa gerek.
bir söz söyleyip oradan uzaklaşır.
Eşrefoğlu bu sözlerden bir mana çıkaramamakla beraber tasavvuf yoluna girmesi için bir işaret olduğuna
inanır. Hücresine gelir. Nesi var, nesi yoksa fıkaraya
dağıtır. Düşüncelere dalar. Kime gidecek ve tasavvufa
kimin delaletiyle girecektir. Artık zahiı1 ilimlerden vazgeçerek batıni ilme yönelme zamanı gelmiştir. Sonunda zamanın manevi ulularından ve Bursa'da şöhret sahibi olan büyük veli Emir Sultan (vefatı 1429) hazretlerine intisap etmeyi düşiinür. (l)
şeklinde anlaşılmaz

Emir Sultan Miladi 1368'de doğmuş, tahsilini ikmal
ettikten sonra Bursa'ya gelmiş, Yıldırım Bayazıt'a damat olmuş bir zattır. Timur ordularının Bursa'yı. zap-

(1)

Eşrefoğlu'nun tasavvuf yoluna girmesine yol açan
Abdal Mehmet, Eşrefiye tarikatı mensuplarınca ııSul
tan ül meczubinıı (Meczupların sultanı) adı ile anılır.
Köfteli çorba olayı da bir an'ane halinde Eşrefiye
dergahlarında tekrarlanmıştır.
Sabah vakti köfteli
çorba hazırlanır, topluca yemekhaneye gidilir ve duadan sonra ekmekle köfteli çorba içilirmiş. Daha sonra Kur'an okunur, gülbank çekilir ve Emir Sultan'ın
kabri ziyaret edildikten sonra merasime son verilir·
miş.
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tından sonra Timur, Emir Sultan'a pek çok iltifat ve
hürmet ederek, onu Semerkand'e götürmeyi arzulamış
sa da Emir Sultan Bursa'da kalmayı tercih ederek Timur'un teklifini kabul etmemiştir.
Emir Sultan, o sıralarda, Ömer Ekmelüd Din isminde bir zat tarafından Hicri 7'nci asırda kurulan Halveti tarikatına mensup bulunuyordu. Gerek halk arasın
da, gerek yüksek tabakada çok tanınıyor ve çok hürmet görüyordu.
Malını mülkünü fakiriere dağıtıp, kitaplarını da arkadaşlarına hediye eden Eşrefoğlu, Emir Sultan'a giderek:
- Bizi bendeliğe kabul edip irşad buyurun, der.
Emir Sultan Eşrefoğlu'nu şöyle bir süzer. Ve daha
sonra ona:

-

Siz

varın

Ankara'ya,

Hacı

Bayram Veli'ye gidin,

der.
Emir Sultan, Eşrefoğlu'nun halinden ve tavrından
ondaki istidadı anlamış ve onu daha iyi yetiştireeeğine
inandığı Hacı Bayram Veli'ye göndermişti.
der.

Bu işaret ve arzu üzerine
Burada, yeri gelmişken

Bayramiliği kısaca tanıtmakta
Hacı

Eşrefoğlu
Hacı

fayda

Ankara'ya giBayram Veli'yi ve
vardır.

Bayram Veli ve Bayramilik :

Asıl adı Nurnan olan Hacı Bayram Veli (1354 1429) Ankara'nın Çubuk Çayı kenarında bulunan Solfasol köyünde doğmuştu. Babasına Koyunluca Ahmed
derlerdi. Tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'nın Me-
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like Hatun Medresesine müderris olmuş ve burada uzun
müddet ders okutmuştur. Fakat onun asıl isteği tasavvuf yoluna girmekti. Aldığı manevi bir işaret üzerine
Bursa'ya Somuncu Baba namıyla marılf bir zata gitti.
Somuncu Baba, Bursa'da sornun (ekmek) satan, az çok
tahsil görmüş veli bir derviş idi.
Hacı

Bayram Veli, Somuncu Baba ile görüşür, bir
çok sohbetleri olur. Daha sonra beraber Hicaz'a giderler. Somuncu Baba, bu sohbetlerinde, bilhassa yolculuk sırasında Hacı Bayram Veli'ye tasavvufun derinliklerini, ince noktalarını anlatır ve bir çok hakikatlerden
bahseder. Hacı Bayram Veli artık yetişmiş, olgun bir
mutasavvıf olmuştur. Bir müddet Konya Aksaray'ında
da bulunan Hacı Bayram, Ankara'ya dönerek Halvetilik, Safevilik ve Nakş-ı Bendiliğin birleşmesinden, imtizacından meydana gelen Bayramiliğİ kurar. Şunu da
hemen kaydetmelidir ki, Safevilik Şii bir tarikat olduğu halde Bayramilik tamamen Sünni bir tarikattır.
Bayramiler <<cehri zikr>> i benimsemişlerdir. Cehri
zikir, açık;tan ve yüksek sesle okunan zikir demektir.
Bu zikirde gözler yumulur, nefes tutulur ve <<La ilahe
illallah>> ın manası düşünülür. Burada hakim olan düşünce Allah'tan başka her şeyi gönülden çıkarmak ve Allah'ı gönülde, kalbte ispat etmektir. Buna <<gönüle varmak>> adı verilir.
Bayramller başlarına beyaz keçeden yapılmış bir
takarlar ki, buna «taç» denir. Bu taç 6 terkli
(dilim) dir. Tacın tepesinde gene beyaz keçeden yapıl
mış, birbirinin içinde ,.üç daire vardır ki, bu dairelere

başlık
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<<gül» denir. Bu daireler, yani güller tevhidin üç derecesine (1) işarettir. Sarıkiarı ise yeşil renklidir.
Eşrefoğlu

ve

Hacı

Bayram Veli

Eşrefoğlu, Hacı

Bayram Veli'nin dergahına tam bir
H. Bayram Veli Hazretleri ilk önce
işe Eşrefoğlu'nun nefsini terbiye etmek, onu benlik ve
gururdan tamamen temizlemekle başladı. Eşrefoğlu'nu
en aşağılık bir işle vazifelendirdi. Bu iş dergahın helası
nın temizliği işi idi. Aşağı yukarı kendisiyle aynı yaş
larda bulunan Hacı Bayram Veli'nin bu emrine Eşref
oğlu hiç itiraz etmedi. <<Baş üstüne» deyip eline ibrik,
kürek ye süpürge alıp işe başladı. Bu imtihanı başarı
ile veren Eşrefoğlu daha sonra Hacı Bayram'ın en ileri gelen müritlerinden biri oldu ve tekkenin tam ll sene imamlığını yaptı.
teslimiyetle gitti.

Bazıları Eşrefoğlu'nun önce Akşemseddin'e, daha
sonra Hacı Bayram Veli'ye intisap ettiğini söylerlerse
de zayıf bir ihtimaldir.
Şeyhine

ri

(1)

arasına

sadakatle hizmet eden, onun has müridiegiren ve tekkenin ll sene imamlığını yapan

Tevhidin 3 derecesi :
ı

-

Tevhid-i avam (Tevhid-i ejal) : Umumi
birlemektir.

nasın

an-

ladığı şekilde Hakk'ı

2 - Tevhid-i hds (Tevhid-i sıjat) :
Müminlerin bir
derece yükselen sınıfına ail: tevhiddir.
3 -

Tevhid-i hass ül has (Tevhid-i zat): Enbiya ve
manadaki tevhiddir.

evliyanın anladığı
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Eşrefoğlu,

«Ben şeyhime onbir sene hizmet ettim. Bu
onbir senede bir defa dünya kelamı ettim. Şeyh Efendi:
- Meşayih katında çok• söylemek
söyleme, buyurdu.

küstahhktır,

çok

Ben de bir daha konuşmadım. Meğer ki vakıam
(rüya, düş) olaydı. Onu bile edeple söyleyip ta'bir ettirir idim» demektedir.
Eşrefoğlu'nun hal ve harekatını çok beğenen ve dimüritlere olan faikiyetini gören Hacı Bayram Veli,
onu, kızı Hayrünnisa ile evlendirerek damatlığa kabul
etmişti.
Eşrefoğlu'nun bu, evlilikten Züleyha adlı bir
kızı oldu. Evlendikten kısa bir müddet sonra, henüz
daha yegane çocuğu Züleyha doğmadan önce, Hacı Bayram Veli onu İznik'e gönderdi. Veya Eşrefoğlu, şeyhin
den izin alarak İznik'e döndü. İznik'e dönerken Hacı
Bayram Veli'nin halifeliğini alan Eşrefoğlu'na, şeyhi,
tarikatın sembolü olan bir sancakla bir seccade vermiş
ve İznik'te halkı irşad ederek tarikatı yayınağa memur
etmişti. Orada münzeviyane bir hayat yaşayan Eşrefoğ
lu, kendisinin henüz halkı irşad edecek olgunluğa eriş
mediğini düşünüyordu. Onun için İznik'te kısa gir müddet kaldıktan sonra Ankara'ya, Ha~ Bayram Veli'ye
döndü. Sohbet esnasında Eşrefoğlu bir gün şeyhine
şöyle sordu :
ğer

-

Sultanım,

mımız mıdır,

Hacı

seyr ü sülukun tamamı
yoksa daha var mıdır?

şimdiki

maka-

Bayram Veli buyurdu:
F: 2
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- Bir velinin bin sene ömrü olsa envai mücahedat
ve riyaziit eylese henüz enbiyadan birisinin karlemi (ayağı) vardığı yere velinin başı varmak muhaldir.
Buna

karşılık Eşrefoğlu:

- Efendim, bendenize kanaat gelmedi. Seyr ilailah'da tayaran arzusu vardır. Daha ziyadesini isterim.
diyerek ısrar etti.
Bu söz üzerine Hacı Bayram Veli ona, Hama'da bulunan, Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin soyundan
olup aynı zamanda da kadiri tarikatının temsilcisi bulunan Şeyh Hüseyn-i Hamevi'ye göndereceğini ve onun
yanında daha yüksek makamlara yükselebileceğini söyledi. Yalnız Hama'ya gitmeden önce İznik'e dönmesini,
orada 40 günlük sıkı bir riyazet devresi geçirmesini, bu
riyazet ve ibadet devresinde de göreceği rüyaları yazmasını bildirdi.
Bu söz üzerine Eşrefoğlu İznik'e dönerek şeyhinin
emirlerini tamamen yerine getirdi. Bu riyazet devresindeki rüyalarını uygun bulan Hacı Bayram Veli, nihayet hem müridi, hem de damadı olan Eşrefoğlu'nun
Hama'ya gitmesine izin verdi.
Şeyhinden müsaadeyi alan Abdullah, ailesi ve henüz çok küçük olan kızı Züleyha için bir merkep bularak yorucu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktı.

Kendisi yayan olarak gidiyordu. İznik'ten Hama'ya
kadar bu şekilde gittiler. Nihayet bir gün uzaktan Hama şehri göründü. Çöllerin kızgın güneşi altında ilerleyen Eşrefoğlu şehir görününce büyük bir iştiyakla hı-
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zını arttırdı.

Hüseyn-i Hamevi, Eşrefoğlu'nun geleceğin
Bir rivayete göre o gün hacdan dönmüştü. Eşrefoğlu'nun o gün Rama'ya gireceği kendisine malum olmuştu. Müritlerine şöyle söyledi:

den

haberdardı.

- Bugün Diyar-ı Rum'dan (Anadolu'dan) bir er
geliyor. Gidip onu karşılayınız ve buraya getiriniz.
Bunun üzerine müritlerinden büyük bir gurup onun
cihete doğru gittiler. Eşrefoğlu ise o sı
rada merkebte ailesi ve küçük kızı olduğu halde yanlarmdan geçip gitti. Onlar ise bu perişan kıyafetli kimsenin Rum'dan gelecek büyük zat olduğunu anlamamış
lardı. Rivayete göre Eşrefoğlu'nun hırkası sökük durur
ve onu dikmeyip öyle gezermiş. Müritler Diyar-ı Rum'
dan gelecek zatin meşale ~e ceıırıaatle geleceğini zannetmektedirler. Eşrefoğlu bu sırada şehre girdi. Doğruca
Hüseyn-i Hamevi'nin evine gitti. Şeyh Efendi kendisini
gayet güzel karşıladı. Yanına aldı. Bu sırada kapıda
bekleyen karısı ve kızı da Hüseyn-i Hamevi'nin ailesi
tarafından alınarak kendileri için ayrılan odaya götü"
rüldü. Şeyh Efendi henüz daha yorgunluğu bile çıkma
mış olan Eşrefoğlu'nu erbaine (küçük bir hücrede yapılan kırk günlük ibadet ve oruç) soktu. Erbainde pek
sıkı bir ibadete dalan, uykuyu, hatta yiyeceği bile terk
eden Eşrefoğlu maneviyyat aleminin tam manasıyla
deryasına daldı. Zevk ve cezbe içinde tamamen kendinden geçti, adeta bu dünyada yaşadığını unuttu. Yemek
ve uyku gibi dünya ihtiyaçlarmdan geçti.
şehre gireceği

Bir gün bir hizmetçi hücresine yemek götürmüş,
fakat Eşrefoğlu'nu hiç kımıldamaz bir halde adeta ölmüş gibi bulmuştu. Telaşla durumu Şeyhe bildjrdi. Fa-
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kat Şeyh Efendi buna hiç aldırış etmedi. Çünkü kırk
günlük devre tamamlanmadan hücreden çıkarmamak
ta kararlıydı. Nihayet bu devre tamamlandı ve Eşref
oğlu'nun hücreden çıkacağı gün geldi.
Hüseyn-i Hamevi :
ma

Vakit tamam oldu, Rumi'yi (1) erbainden
dedi.

çıkar

zamanıdır,

Eşrefoğlu kendini o derece ibadet ve taata vermiş

ti ki, ne

kırk

günden haberi

vardı,

hatta· ne de yaşadı
Zikirlerle

ğından. İlahi aşk içinde kaybolup gitmişti.

hücresinin bulunduğu yere gittiler. Kapıyı açtılar. Eş
refoğlu kendinden geçmiş bir halde adeta ölü gibi duruyordu. Rengi sapsarı olmuş, gözleri kapanmış ve nefesi kesilmiş tL Şeyh yanına yaklaştı ve kulağına· eğile
rek birkaç defa :
-

Rumi, kalk, dedi.

Daldığı
Eşrefoğlu,

manevi alemden pek güçlükle uyanabilen
gayet hafif bir sesle ve pek üzüntülü bir şe

kilde:
-

Sultanım,

bize

kıydınız.

Dedi ve oturabildL
mak kendisine çok zor

(1)

Çünkü o ilahi alemden ayrıl
Efendi, Eşrefoğ-

gelmişti. Şeyh

Hüseyn-i Hamevi, Eşrefoğlu'nu ilk gördüğünde ona,
ııRumi>J diye hitap etmiş ve kendisini hep böyle çağır·
mıştı. Bu hitap tarzı Eşrefoğlu'nun çok hoşuna gitmiş ve şiirlerinde Rumi mahlasını kullanmıştı. Eşref·
oğlu'nun Rumi olarak anılması bundan sonradır.
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lu'nun ne derece bir insan, nasıl bir Hak aşığı olduğu
nu iyice anladı. Onun artık yolunu tam olarak bulduğuna ve bir mürşid olarak halkı irşad etmesi icab ettiğine kani oldu.
Eşrefoğlu'nu

hücreden çıkardı. Kendisinin mürşid
_dönüp, halkı irşadla meşgul olmasını
söyledi. Daha sonra şöyle hitap etti :
- Halk senin zahirine de bakar. Onun için kıyMe
tini biraz düzmen lazımdır. Şu hırkayı ve pabuçları al,
giy.
sıfatıyla İznik'e

Eşrefoğlu hırkayı

giydi. Pabucu da

başına

geçire-

rek:
- Şeyhimin verdiği pabuç ayağımda değil: başım
da gerektir.
Rivayete göre Eşrefoğlu pabucu başına geçirince
pabuç yedi yerinden çatlar. Eşrefiye tacının yedi terk·
(dilim) li olmasının sebebini bu olaya bağlayanlar çoktur.
Eşrefoğlu'na artık yol göründü. Şeyh Hüseyn-i Hamevi, giderken tarikatinin sembolü olan bazı işaret ve
alametleri _Eşrefoğlu'na hediye etti. Bunlar beş tane
olup şunlardı :

1 - Alem:
Şeyhlerde' bulunması
ladığı

icap eden ve şeyhliğe ilk
zaman verilen bir nevi bayraktır.

baş

2- Seccade veya Post:
Şeyhler bu seccadenin üstünde otururlar.
Buna
post da denir. Kumaş, halı veya koyun postundan ola-

22

bilir. Şeyh'den şeyhe geçen seccadenin mfmevi değeri
posta nispeten daha fazladır.
3 - Asa:
Bir nevi değnektir. Manevi değeri büyüktür.
4 - Meşale veya çerağ :
Mürşidin, karanlıkta olanları aydınlatmasına, nura
kavuşturmasına işaret etmektedir.
s- Tae:
Bir nevi başlık veya külahtır. Bu taelar her tarikatte değişiktir. Tarikatların mürşid ve mürldleri kendi tarikatiarına mahsus külalı takıp sarık sararlar. Zahirde tarikat mensupları böyle ayırd edilir. Bu başlık
larda terk adı verilen dilimler vardır. Mesela Bayramiler 6, Bektaşiler 12 terkli serpuşlar giyerlerdi. Eşrefoğ
lu'nun başlığındaki terk sayısı, Eşrefiye tarikatını kurduktan sonra 7 tane oldu. Evvelce Bayrami tarikatının
6 terkli tacını giymekte idi. Kadiri taelarının tepesinde
«gül» adı verilen ve bir keçe üstüne işlenen bir işaret
bulunurdu. Eşrefoğlu, Şeyh Hüseyn-i Hamevi'nin emri
ile gül yerine, 6 terkli Bayramiye tacına bir terk daha
ilave etti. Böylece 7 terkli Eşrefiye tacı meydana gelmiş oldu. Bu tae, diğer tarikatlerde olduğu gibi keçeden yapılmıştı.
Bu yedi terkin 7 göğe, veya «Fatiha» stk,esinin 7
ayetine işaret ettiği söylenmektedir.
Eşrefoğlu

tae giymeyi sünnet saymıştır. Ona göre
t harfi tamhğa, yani her bakımdan tamarn olmağa, elif harfi şekli itibariyle doğruluğa, cim harfi de
cemale (güzellik, mutlak güzellik, Allahın güzelliği) delalet etmektedir. Tacın üstüne Cüneydi tabir edilen
tacın
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bir sarık sarılır ve sarığın ucu da yandan bırakı~ırdı ki
buna taylasan adı verilirdi.
Bu emanetleri şeybinden alan Eşrefoğlu o günlerde İznik'e gidecekti. Yalnız bu arada Şeyhin eski müridleri aralarında şöyle konuşmakta idiler :
- Biz bu kadar zamandanberi Şeyhimizin hizmetindeyiz. Bize himmet verilmedi. Bu Rumi denilen kimseye kırk günde hem himmet, hem de izin ve icazet verildi. Bu nasıl iştir.
Müridler, bu durumun kendilerine karşı bir haksız
lık olduğunu zannetmektedirler. Hüseyn-i Hamevi bu
dedikodulardan haberdardır. Müritlerini, Eşrefoğlu da
dahil olmak ütere bir imtihana tabi tutacak ve bu imtihan Eşrefoğlu'nun gerçek değerini ortaya çıkaracak
tır.

(1)

Müridierini bir gün toplayan
dönerek :

Şeyh

konuşma

sırasında Eşrefoğlu'na

- Ya Rumi! Bu kadar misafirimiz oldunuz. Size
bir ziyafet veremedik. Bir ziyMette bulunalım. İnşallah
ondan sonra gidersiniz.
Der. Hüseyn-i Hamevi hazretleri lazım olan şeyle
ri tedarik ederek müridlerle birlikte kıra gider. Bir
salırada ilerlerken Şeyh Efendi orada oturulmasını emreder. Müridier :
- Sultanım, burada su yoktur, namaz
dcst almak icap ettiğinde sıkıntı çekeri7

(1}

zamanı

ab-

Bu hikayeyi veya olayı Menakıb·ı Eşrefzade adiı eserden bugünkü konuşma diline çevirerek alıyoruz.
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Fakat Şeyh Hazretleri bu sözlere kulak asmaz ve
oturur. Bunun üstüne müridier de otururlar. Namaz
zamanı olur. Abdest almak icab eder. Şeyh Efendi, Eş
refoğlu'nun haricinde kalan müridle:ı;.e su getirmelerini
söyler. Müridier:
- Sultanım, burada su yoktur.
Deyince de:
.,- Hele bir arayın, belki vardır.
Diye cevap verir. Dervişler çarnaçar kalkıp etrafı
bir müddet dolaşırlar. Fakat su bulamayıp geri dönerler. Bunun üstüne Şeyh Hazretleri Eşrefoğlu'na döner
ve şöyle buyurur :
- Rumi! Gerçi sen misafirsin. Misafire hizmet ettirmek doğru değildir. Lakin bir de sen ara. Belki su
bul ursun.
Eşrefoğlu derhal :
- Em1'iniz, başım üstünde.
Deyip kalkar. Eline bir tas alır ve gider. Bir ağa
cın yanına gelince teyemınüro eder ve secdeye varır.
Secdede Allah'a şöyle ~alvarır:
- Ya Rabbi! Şeyhim su istiyor. Lutfet, su irysan
eyle.
Daha sonra başını secdeden kaldırır. Bakar ki, seede ettiği yerden bir su kaynamaktadır.
·
Eşrefzade Hazretleri o suya tası daldırıp doldurur
ve doğru Şeyh'e götürür. Bunun üstüne Şeyh Hüseyin
Hazretleri dervişlere dönerek :

-

Su

olmadığını

nasıl bulmuş.

iddia ediyordunuz.

Bakın

Rumi
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Diye serzenişte bulunur. Dervişler hemen kalkıp
suyun bulunduğu tarafa giderler. Bakarlar ki su daha
yeni çıkıp akınağa başlamış. O zaman bunun Eşrefoğ
lu'nun kerameti olduğunu anlarlar ve onun değerini
takdir ederler. Vakit ilkbahardır. Çiçekler yeni açmış
ve güzellikleri ile etrafı kaplamışlardır. Şeyh Hazretleri müridiere bir müddet sonra şöyle emreder :
-

Dervişler,

biraz

menekşe toplayıp

getirin.

Müridieric birlikte Eşrefoğlu da gider. Her biri bir
tarafa dalar. Deste deste menekşe toplarlar ve Şeyhle
rine götürürler. Bu arada Eşrefoğlu da elinde bir tane
menekşe olduğu halde Şeyh'in huzuruna varır.
Şeyh
Efendi tek çiçekle yanına gelen Eşrefoğlu'na:
madın

Misafir olduğun için
herhalde.

Deyince

Eşrefoğlu

menekşenin

yerini bula·

cevaben :

- Sultaİıım, hangi menekşeyi koparmak istedimse,
<<Allah rızası için beni koparma, ibadetimden ayırma»
diye söylerdi. Ben de dolaş tım. Orada ·i hadeti bitmiş
bir menekşe gördüm. Onu koparıp getirdim.
Bu sözleri işiten
daha takdir ettiler.

diğer

müridier onun

değerini

bir

Şeyh Hüseyin, Eşrefoğlu'na giderken bazı vasiyetlerde bulundu. Bunlar arasında yedi senelik sıkı bir
riyazet de vardı. Soiı nasihat ve vasiyetleri de dinledikten sonra Eşrefoğlu emanetlerle birlikte, ailesini ve kı
zını da alıp İznik'e müteveccihen yola çıktı. Şeyhi de
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arkasından

hayran hayran

baktı

ve müridierine

şöyle

buyurdu:
- Bir büyük
disine çekti.

denizmiş.

Neyim varsa hepsini ken-

Burada, Eşrefoğlu'nun Şeyhi Hüseyn-i Hamevi'nin
mensub bulundu~u Kadirilik hakkında çok muhtasar
da olsa bir bilgi vermek yerinde olacaktır:
KADİRİLİK :
Tarikatın kurucusu Abdülkadir-i Geylani'dir. Miladi 1077 - 1166 yılları arasında yaşamıştır. Hazreti Peygamberin (S.A.V.) torunu Hazreti Hasan'ın soyundan
geldiği söylenmektedir. Tahsilini Bağdat'ta yapmış, Şa
fii ve Hanbeli mezheplerinin fıkıhlarını devrin en büyük müderrislerinden öğrenmiştir. Şafii mezhebindeyken, Hanbeli mezhebine giren Abdülkadir-i Geylani önceleri vaizlik etmiş, ilim ve irtanıyla çok takdir toplamıştı. İbadete çok düşkündü. Tasavvufa meraklı ve heveskardı.
Ebülhay Muhammed bin Müslim Eldabbfts
adlı bir veli zat kendisinin tasavvufa girmesine vesile
olmuştu. Eldabbas'ın çok sıkı olan tarikatına giren Abdülkadir, sofilik hırkası giydi ve o zatın müridi oldu.
Tasavvufa girdikten sonra da vaazlarına devam etti.
Şeyh oldu.
Bir ara uzlete ·ı;ekilip kendisini tamamen
ibadet ve riyazete verdi. Çöllerde dolaştı. Yeniden Bağ
dat'a döndü. Vaazlar vermekte devam ediyordu. Cemaatı o kadar çoktu ki, cami küçük geliyor, halkın çoğu
dışarda kalıyordu. Daha geniş bir yer yapıldıktan sonra halka orada hitap ederek irşad etti. Şöhreti bütün
İslam dünyasıria yayıldı. Devrindeki bir çok devlet
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adamları onun tarikatına girdi. Kadiri tarikatı genişle
yerek İslam aleminin her tarafından birçok kimseler
Kadiriliğe intisab etti.

Bilgisi, zekası ve dehasıyla her tabaka insan araderin bir hayranlık uyandıran Abdülkadir-i Geylani müridierine başlangıçta bir çile devresi geçirtirdi.
Bu devrede mürid herşeyden vazgeçer ve kendini tamamen Allah'a yöneltirdi. Çile devresini geçiren ve bu yolda olgunlaşan mürid tekrar dünya işlerine dönerdi.
Ama mürid bu arada kamil bir insan haline gelmiş ve
neye, ne kadar .kıymet verileceğini anlamış olurdu.
sında

Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin müridierinden
sonradan veli olarak tanınmıştır. Hatta vaazları
mn tesiri ile birçok Hıristiyan ve Yahudiler hidayete
ererek Müslüman olmuşlar, birçok Müslümanlar da rfı
hani feyze ermişler. Vaazlarının en başta gelen mevzularından biri, dünya ve ahiret nimetlerinin Allah ile kul
arasında bir perde teşkil ettiği ve müridin düşüncele
rini bunlara değil, yalnız Allah'a tevcih etmesi meselesi idi. Devrinde birçok lakaplarla anılmıştı. Bunlar içinde «Kutbullah» ve «Gavs ül azam» başta gelmekteydi.
«Kutb» veya «Gavs>> sözleri Müslümanlıkta, bilhassa
tasavvuf aleminde, «Dünyayı manen idare eden lider»
çoğu

anlamına kullanılmıştır.

AbdülkAdir-i Geylani'ye birçok kerametler izafe
Onun daha doğmadan, anasının karnında
iken Allah'a hamd ü sena etmesi meşhurdur.
edilmiştir.

Kadiri tarikatına mensup olanlar kendilerini Bağ
dat'taki Abdülkadir türbesinin muhafızına bağlı say-
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maktadırlar.

Bu tarikat bilhassa Kuzey Afrika'da çok

yayılmıştır.

Türk Kcldirilerinin aHimeti İsmail Rumi tarafından
kabul edilen yeşil bir şerittir. Müridliğe girmek isteyen mürid namzeti arakiye denilen çuhadan bir külalı
getirir. Şeyh eğer onu müridliğe kabul ederse bu külahın etrafına ortasında Mühr-i Süleyman bulunan onsekiz dilimli bir gül sarar. Bu külaha tae denir.
Kcldiriler yeşil rengi makbul sayınakla beraber direnkleri de kabul ederler. Mesela bir zaman Mısır
Kcldirilerinin sarık ve bayrakları beyaz idi. «Füytızatı
Rabbaniye» adlı Abdülkadir-i Geylani'nin tanınmış bir
eserinde <<Halvet» veya <<Halva» denilen inziva hayatına
çekilmek isteyen kimsenin gündüz oruç tutmağa, gece
de uyumayıp ibadet etmeğe davet edildiği yazmaktadır. Oruçla geçirilen bu 40 günlük halvet devresinde yiyeceğin derece derece azaltılması ve son üç gün içinde
tamamen kesilmesi lazımdır. Halveti bitiren mürid artık hakiki bir mürid olmuştur. Bu inziva devresinde
şahsa bir hayal görünür de «Ben Allah'ım» derse o ki!fisenin «Hayır, bilakis sen Allah'tasın» diye cevap vermesi lazımdır. Eğer bu hayal bir yalan ve aldatmadan
başka bir şey değilse, derhal kaybolacaktır. Kaybolmaz
da olduğu yerde ısrar edip durursa, bu hakiki bir tecellidir.
ğer

Abd'ülkadir-i Geylani'nin, ekseriyetle vaazlarını
bir çok eseri vardır. Bu eserlerin en tanınmış
olanlarından bazıları şunlardır: Feth ül Rabbani, Fütuh ul Gayb, Füyuzat-ı Rabbaniye, Behcet ül Esrar.
topladığı
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Eşrefoğlu

izntk•te ~

Eşrefoğlu Hama'dan, Şeyhinin yanından ayrıldık
tan sonra İznik'e döndü. Fakat halkı irşad edecek yerde silik ve münzeviyane bir hayat yaşamaya başlamış
tı. Şandan ve şöhretten hiç hoşlanmayan Eşrefoğlu,
kimsenin dikkatini çekmeden fakirane bir ömür sürüyor, elinden geldiği kadar halkla temas etmiyordu. Eş
refoğlu'nun bu şekildeki hayatı kısa bir müddet devam
ettikten sonra, Eşrefoğlu'nu tanıyan ve onun şöhretini
işiten birisinin Rama'dan İznik'e gelmesiyle değişti. Bu
şahıs İznik'te her.kese Eşrefoğlu'nun Rama'daki hayatını, Hüseyn-i Hamevi'nin yanındaki seçkin durumunu,
menkıbelerini aniatmağa başladı. Bundan sonra da halkın nazariarı Eşrefoğlu'nun üzerinde toplahmaya baş
ladı. İznik halkı artık ona hürmet ve itibar gösteriyor,
peşini bırakmıyordu. Eşrefoğlu, halkın bu büyük alakasından rahatsız olmuş ve izini kaybetmek istemişti.
Şehirden uzaklaşıp dağlara çe~ildi ve tekrar uzlet hayatına başladı. Fakat bu şekilde yaşayış da uzun sürmedi.

Onun, dağlarda başıboş dolaşması bir köylünün dikkatini çekmiş, onu bir suçlu sanarak yakalayıp evine
getirmişti.
Gayesi onu teslim edip mükilfat almaktı.
Fakat daha sonra, Eşrefoğlu'nun şöhretini duyan köylünün annesi tarafından mesele anlaşılmış, köylü de, annesi de ona mürid olmuşlardı. Eşrefoğlu yeniden şeh
re döndü ve asıl vazifesi. olan halkı irşada tam manasıyla başladı. İlk müridi ola!! köylü, Eşrefoğlu'na Pınar
başı denilen yerde bir tekke inşa etmişti. İşte bu tekkede, Kildiriliğin bir kolu olan ve kendisiyle başlayan

30

Eşrefiliği yayıyor, müridierini yetiştiriyordq. Ünü, İı
nik'ten başka Bursa'yı ve civar şehirleri de kapladı. Saray çevresinde de tanınan ve hürmet gösterilen bir kimse oldu. Sadrazam Mahmut Paşa onun müridieri arası
na girdi. Ömrünün sonuna kadar Pınarbaşındaki tekkcden ayrılmadı. Muhtemelen Hicri 874 (Miladi 1469)
yılının Hac mevsiminde 120 yaşına yakın olduğu halde
vefat etti. Tekkesinin yanında bulunan türbesine defnedildi. Eşrefoğlu'nun türbesi daha sonra Sultan 4. Murat tarafından yeniden yaptırılmış ve kıymetli çinilerle
süslenmişse de, Yunan işgali sırasında bu türbe tahrib
edilmiştir. Yanında bulunan tekke de işgal sırasında
Yunanlılar tarafından yıkılmıştır.
Tekke ve türbenin
yanında bulunan Eşrefoğlu Camii ise halen mevcuttur.
Eşrefoğlu'nun vefatından sonra
Eşrefiye postuna
biricik kızı Züleyha ile evlendirdiği damadı Abdürrahim
Tirsi (Vefatı M. 1519) oturdu. Bu zat mutasavvıfane şiir
leriyle tanınmış ve Eşrefiye postunu uzun müddet iş
gal etmiştir. Daha sonra yerine Mudurnu'lu MuslihittinEfendi geçmiş, ondan sonra da bu makama Abctürrahim Tirsi'nin oğlu ve Eşrefoğlu'nun torunu olan · Pir
Hamdullah Efendi gelmiştir. Pir Hamdullah, oğullan
vasıtasıyla bu tarikatın yayılma sahasını genişletmiş
tir.

Eşrefiye tarikatı, Kadiriye ve Bayramiye tarikatleri ile Emir Sultan'ın sisteminin kaynaşmasından doğdu.
Eşrefoğlu bu tarikatierin kaidelerine ilave olarak, halk
ile mümkün mertebe haşır neşir olmamak, altı yıllık
Davudi oruca devam etmek gibi ilaveler yapmıştır. Tarikat mensubu Davudi orucu tutmayabilirse de muhak-
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kak erbaini (40 günlük riyazet ve ibadet) çtkarma.lıdır.
Kendine güvenen 6 yıllık orucu tutabilir. Nefis mücadelesi, riyazet ve ibadet riayet edilecek kaidelerin başında gelir. Bu. tarikat pek çok şeyh yetiştirdiği için İs
tanbul, Bursa ve civadarında bulunan Kadiri tekketerinin çoğu Eşrefiye koluna bağlıdır.
Eşrefoğlu önce tepesinde bir pul ile 6 terkten ibaret olan Bayrami tacını giyerken Şeyh Hüseyn-i Hamevi'nin emri ile pulu kaldırmış ve terklerin (dilim) sayı
sını yediye çıkarmıştır. Tacın bu şekle bürünmesi ile
üzerine onsekizbin aleme işaret demek olan onsekiz,
veya Besınele'deki harflerin sayısına uygun olarak ondokuz köşeli ınührün işlenmesi de Eşrefoğlu'nun buluşudur. Bu mühür yedi renk ibrişim ile işlenir. Mührün
ortasındaki Mühr-i Süleymani de Mugayyebat-ı Hamse'
ye (1) işarettir. Daha sonraları, Eşrefiye tacı İzzettin
Eşrefi tarafından beyaz ve yeşil çuhadan yaptırılmış,
beyaz tacı şeyhler, yeşil tacı da dervişler kullanmışlar
dır.

(1)

Mugayyebat-ı Hamse, dünyada beş bilinmeyen şey demektir ki, Kuran-ı Kerim'de Lokman Suresi'nin 34'
üncü ayetinde sıralanmıştır. Bu beş bilinmeyen şey
şunlardır:

1 _.,

Kıyametin

2 -

H avanın nasıl olacağı (N e zaman yağmur yağa

ne zaman

kopacağı,

cağı),

çocuğun

3 -

Ana rahmindeki

4 -

H er terdin ertesi günkü kazancı,

5 -

Herkesin

öleceği

yer.

cinsiyeti,
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Eşrefoğlu'nun sanatı ve eserleri hakkında bilgi vermeden önce birkaç rnenkibesini anlatmak yerinde olacaktır.
Eşrefoğlu'na

Ait

Bazı

Menkibeler :

*

Eşrefoğlu'nun tarikatına bağlı olan Fatih Devri vezirlerinden Mahmut Paşa bir ara Fatih'in gözünden düşer. Bir müddet sonra da Yedikule zındanlarına
hapsedilir. Bu beladan kurtulmak için Şeybinden birnınet niyaz eder. Bir kaç adamını İznik'e, Eşrefoğlu'na
durumunu anlatmak üzere gönderir. Adarnlar İznik'e
gelip Eşrefoğlu'nun huzuruna çıkarlar. Sadrazam Mahmut Paşa'nın Eşrefoğlu'na yazmış olduğu mektubu verirler. Mektubu gören Eşrefoğlu adarnlara Gebze kasabasına gitmelerini, orada oturan falanca isimli acuze
bir kadını bulup kendisinin selarnını ve Mahmut Paşa'
nın halası için dua etmesini söylernelerini bildirir.

Adarnlar hemen aceleyle oraya varıp o kadını bulurlar ve Eşrefoğlu'nun selamını söyleyip Mahmut Paşa'nın kurtulması için dua niyaz ederler. O ihtiyar kadın Mahmut Paşa'nın hapsedildiğini ve zor dururnda
bulunduğunu işitince :
-

Elhamdülillah,

iki senedir duam kabul

olmuş,

der.
Sebebini sorarlar.

Şöyle

cevap verir:

Mahmut Paşa, Kapta11 Paşa iken günahsız yere
idi. O zaman can-u gönülden hararetle
dua etmiş idirn. Şimdiden sonra dönmeye mecal yoktur. Hemen tedarikte olsun.
-

oğlumu asrnış
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Bunun üstüne adarnlar üzüntüyle İstanbul'a dönüp
Mahmut Paşa'ya durumu anlatırlar. Paşa da hayatmdan ümidini keser. O gecenin yarısında Padişah tarafından adaıpJar gönderilir ve Paşa'yı boğarlar.
Mahmut Paşa'yı bağdurduktan sonra Fatih Sultan
Mehmet pişman olmuş. Ama ne fayda. Tabii kader.

*

Eşrefoğlu'nun

torunu Pir Harndi Efendinin angöre Eşrefoğlu Rumi Hazretleri halvete çekilmiş ibadet ederken gecenin yarısında yer ve gök ikiye
ayrılıp içinden bir nur peyda olur. o nurdan şöyle bir
hitap duyulur :
lattığma

- Ey kul! Dile benden ne dilersin. Bütün hararn
olan şeyleri sana heHll kıldım.
Eşrefzade Hazretleri bu olayın geri kalan kısmını
şöyle anlatmış :
<<Allahın izni ile o rnelunu kabzam içine alıp sık
tım. Meğer o şeytan imiş. Avucurnun içinde bunalıp
dedi ki:
- Ya Şeyh, ne yapıyorsun? Allah bana kıyarnete
kadar rnühlet verrn'.~tir, ölmem. Sen beni öldürmek istiyorsun.
Dedim ki:
-

Melun! Sen, benim müridierimin ve dostlarıının
ver, seni salıvereyim.

imanlarına kastetrniyeceğine sö:ı
Şeytan:

- Onların
yorum.
Ben de:

imanlarına

kasdetmiyecciJ;ime söz veri-

34

- Melun! Hak Teahl ile alıdinde vefa etmedin. Benimle olan abdine mi vefa edeceksin. Bildiğin şeyden
geri kalma, diye sahverdim.»
Eşrefoğlu Rumi'ye sormuşlar :
- Şeytan olduğunu nereden bildiniz?
- «Bütün haram olan şeyleri sana helal kıldım»
dediğinden bildim, buyurmuştur.

*

Eşrefoğlu gayet halim ve tevazu sahibi bir zat
idi. İznik'e döndüğünde oranın halkı Eşrefoğlu'na eziyetle onu rencide ederlermiş. Bu durum Rama'da bulunan Şeyh Hüseyn-i Hamevi Hazretlerine malum olmuş. Şeybin bu duruma canı sıkılmış. Rama'dan manevi yolla Rumi'ye şöyle hitap etmiş :
-«Ya Rumi! Sabır iyi şeydir. Lakin yerinde gerek.
Ya uzat ayağını, yahut ben uzatırım.»
Allahın izni ile o gece orada onyedi kimse vefat etmiş. Halkın bu olay4an aklı başına gelerek Sultan Eş
refzade'den özür dilemişler. Yaptıkları kabahatlerinden
ötürü Allaha affetmesi için yalvarmışlar.
·

*

Eşrefoğlu'nun kızı, Abdürrahim Tirsi'nin zevcesi ve Pir Harndi Efendinin validesi Züleyha Hatun,
pederi vefat ettikten sonra W<besinde bir kaç gün itikılfa niyet etmiş. İbadetle meşgul olduğu bir gece uykusu gelip biraz kendip..ten geçmiş. Ansızın türbenin
içinden bir ses :
- Ya Züteyh.:t, der.
O da:
- Lebbeyk, diye cevap verir.
Eşrcı:'zade, türbesinden şöyle söyler :
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-Hiç aşık uyur mu? Aşı~a uyku yoktur.
Züleyha Hatun o esnada gözlerini açar. Kendine
gelir. Orada bir daha uyumaz. İbadete devam eder. Allahın bir çok sırlarına vakıf ve vasıl olur.

*

Sonradan Eşrefoğlu'nun damadı olan Alıdürra
him Tirsi, dört yaşında iken, Eşrefoğlu'nun savmaaları
na (tekke) varır ve bir an bile yanından ayrılmaz imiş.
Ne zaman babası Beyazıt-ı Fakih eve alıp götürse yine gelip Eşrefoğlu'nun yanında bulunurmuş. Eşrefoğlu
bir gün Abdürrahim'in babası Beyazıt-ı Fakih'e :
Bu masumu bize verin. Talim-i ilim ve edep ede-

lim,

demiş.
Babasının razı olması

üzerine Tirsi'yi yanına alan
onu bir an bile yan!ndan ayırmaz ve her
nereye gitse beraber götürürmüş. Tirsi'ye Eşrefoğlu
Eşrefoğlu,

şöyle söylermiş:

- Ana rahmine düşelidenberi seni terbiye ederim.
Bu dünyaya gelmekten maksadım .ancak sensin.
Eşrefoğlu yaz günlerinde Abdürrahim'in doğduğu
yer olan ve yayl_a bir mevkide bulunan Tirsi'ye gider,
kış günlerinde de İznik'te olurmuş. Eşrefoğlu'nun soyundan gelenler bu adeti u:t.\lfl müddet devam ettirmiş
ler.

*

Sultan Eşrefzade Hazretleri bir gün Alıdürra
him Tirsi'yi ·çarşıya elma alınağa gönderir. O da çarşı
ya gider ve bir miktar elma alır. Geri dfuıerken yolun
kenarında bir derviş görür. Derviş Tirsi'ye elindekinin
ne olduğunu sorar. O da torbasını uzatır. Dervi-, bakar
ve içinde bir miktar elma olduğunu görür. Elmaıa~dan
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bir tanesini alan derviş torbayı Tirsi'ye geri verir. Abdürrahim Tirsi torbada geri kalan elmaları Eşrefoğlu'
na götürüp verince, Eşrefzade Hazretleri elmalara bir
bakar ve şöyle söyler :
- Elmalardan bir tanesi eksik.
Tirsi, durumu olduğu gibi anlatınca Eşrefzade :
- O gördüğün kimdir bilir misin? diye- sorar.
Tirsi bilmediğini söyler. Eşrefoğlu :
- O gördüğün zat Hızır Aleyhisselam'dır, der ve
şöyle devam eder :
- Sen, «Hızır'ı görsem» derdin. Ama bilsem demezdin. Onun için o zatın Hızır olduğunu bilemedin.
Bunun üstüne Abdürrahim Tirsi Hazretleri de «Hı
zın görsem ve bilsem» diye duada bulunur ve Eşrefoğ
lu'ndan rica eder. Şeyhi şöyle buyurur :
- Bu gece yayiaya git.
Tirsi «Başüstüne>> deyip gider. Orada yürürken bir
çeşmeye rastgelir. Bakar ki, çeşmenin yanına İznik'te
kendisinden elma alan derviş oturmuş. Tirsi onu hemen tanır ve «Hay efendim» diye ayağına düşer. Bir
müddet sonra kendine gelince Hızır Aleyhisselam ona
şöyle hitapta bulunur :
- Hizmetinde bulunduğun zatın kıymetini iyi bil,
hayır duasını al.
Bundan sonra Hızır kaybolur. Tirsi de geriye dön er.
Eşrefoğlu'nun tekkesinin bulunduğu yere yakın bir köyde gayet dindar bir hatun otururmuş. Bu
dindar hatunun bir gece yarısı ibadet sırasında kulağı
na .Gülbank-i zikrullah>> sesleri gelir. Pınarbaşı civa-

*,
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rında

bulunan mescidden geldiğini tahmin ederek kalkar. Evden, daha sonra da köyden çıkarak mescid tarafına doğru yürürneğe başlar. Görür ki, bir bölük asker ve hepsi de abulara (ceylan) binmişler. Kadın yanı
na yaklaşa~lardan birine :
-Bu gelenler kimlerdir? diye sorar.
O kimse de:
- Bu gelen Sultan Eşrefzade'dir, der.
Kadın hemen durur, gelenlere bakar ve görür ki,
Eşrefzade Sultan bir beyaz ahu üzerine binmiş geliyor.
Kadın hemen yanına yaklaşır ve yüzünü ayağına sürer.
Eşrefoğlu'nun yanında Abdürrahim Tirsi yoktur. Yaıundan bir an bile Abdürrahim'i ayırmadığını bilen kadın:

Sultanım,

nımla

beraber

Abdürrahim Tirsi Hazretleri,
mi?

Sulta-

değil

: ,
- Bu sene gazaya gitme nöbeti onlara
deyip hatunun gözünden kaybolur.
Eşrefoğlu

*

Eşrefoğlu'nun

bir
bitirdikten sonra
bakmış ki bir tellal elinde bir aba gezdiriyor. Fiatını
sormuş. Otuz akça olduğunu öğrenince abayı giymiş,
bakmış ki, üzerine uygun geliyor. Parasını vermiş. Hatta bir akça da fazla vermiş. Tellal :
- Sen burada ·biraz bekle. Ben sahibine danışıp
geteyim, diyerek gitmiş.
Abdürrahim uzun bir müddet beklemesine rağmen
tellal gelmeyince yoluna devam ederek Eşrefoğlu'nun
huzuruna varıp ısmarladığı şeyleri teslim etmiş ve tekişi

için

Abdürrahim Tirsi; bir gün

gelmiştir,

çarşıya gitmiş.

Çarşıda işini
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rar hücresine kapanarak ibadetine devam etmiş. Bir
müddet sonra hücresine gelen Eşrefoğlu, Tirsi'ye ne
yaptığını sorunca o da <<Zikrullah» la meşgul olduğunu
bildirmiş.
Eşrefoğlu:

- Hayır, yalan söylüyorsun. Zikrullah yerine «Ütuzbir akça, otuzbir akça, otuzbir akça>> diye söylenirsin. Bu nasıl zikrullah? Bu yetmezmiş gibi bir de inkar
edersin. Bir daha böyle bir şey yapma. Sonra mahrum
kalırsın. Bizim halimize razı olursan devlet bulursun.
Yoksa çok pişman olursun ama, son pişmanlık fayda
vermez, diye azarlamış.

*

Fatih Sultan Mehmet'in annesi bir ara hastalaDoktorlar hastalığına bir çare bulamayınca, sıra
maneviyata ve okumaya geliyor. Bunların da çoğundan
bir fayda görülmüyor. Saraydakilerden biri İznik'te Eş
refoğlu'nu dalı~ önceden tanırmış. Bir vezire gidip Eş
refoğlu'nun manevi hallerinden
ve kerametlerinden
bahsediyor. Vezir de bunu Peldişaha arzediyor. Padişah
Eşrefoğlu'nun getirilmesi için emir veriyor. Yazılı emri Eşrefoğlu'na götürüyorlar. Eşrefoğlu emri okuyunca:
nıyor.

-

Emr-i ilahi yoktur, gidemem, diyor ve gitmiyor.

Haber Peldişaha derhal bildiriliyor. Padişah kızıyor
ve mutlaka gidip getirmelerini istiyor. Tekrar gidiyorlar ve Padişahın, mutlaka gelmesi için emir verdiğini
söylüyorlar. Gene reddediyor ve gitmiyor. Buna çok
içerleyen Padişah, Eşrefoğlu'nun katli için emir veriyor.
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Saray kapıcıları İznik yakınlarında bulunan Derbent isminde bir Hıristiyan köyüne geliyorlar. Bir gece yatıyorlar. Sabahleyin bir tulum şarap alıp İznik'e
varıyorlar. Gayeleri o şarapla Eşrefoğlu'nu boğmaktır.
Kapıcılar Eşrefoğlu'nun bulunduğu yere varınca, manevi bir vecd halinde bulunan Şeyh, birden uyanıyor ve
elindeki asasını kaldırıp yere vurarak gelenlere :
-

Hoş

geldiniz

Padişah kulları,

diyor.

Gelenler korkup şaşırıyorlar. Kendilerinden geçerek ona tabi oluyorlar. Bu arada getirdikleri şarap tulumu da bala dönüyor.
Kapıcılar

ertesi günü müsaade isteyerek İstanbul'a
dönüyorlar ve durumu Padişah'a anlatıyorlar. Padişah
yaptığından pişmfm oluyor. Karamürsel civarına bir kadırga gönderiyor.
Eşrefoğlu, Padişahın gönderdiği bu
kadırgaya binip İstanbul'a geliyor. Padişah bizzat deniz
kenarına giderek kendisini karşıhyor. Af dileyip ellerini öpüyor. Beraberce hastanın yanına varıyorlar. Eş
refoğlu, Padişahın annesine bir miktar nöbet şekeri veriyor ve bunu ağzında eritmesini söylüyor. Valde Sultan'ın ağzında şeker eriyince hastalık da geçiyor ve iyi
oluyor. Durumdan çok memnun kalan Padişah, Eşref
oğlu'na bir çok İhsanlarda bulunuyarsa da, bunları alan
Eşrefoğlu kapıcılara dağıtıyor. Kendine bir kuruş bile
ayırmıyor. Sonra ellerini açarak :
-

Allahım, Sultanları

Sultanların

kalbinden

Saraydan hemen
yor.

bizim kalbimizden, bizi de
diyerek dua ediyor.

çıkar,

ayrılıyor

ve tekrar

İznik'e

dönü-

EŞREFOGLU'NUN SANATI VE ESERLERİ
Eşrefoğlu 15. asrın başta gelen mutasavvıf şairlerin
dendir. Yunus Emre'nin tesirinde kalarak şiirlerini yazan Eşrefoğlu'nun bir divfmı vardır. Divanında bulunan şiirlerinin tetkikinden anlaşılacağı gibi, hem hece,
hem de aruz veznini kullanmıştır. Ariızla yazdığı şiirler
oldukça kusurludur. Fuat Köprülü «Türk Edebiyatında
İlk Mutasavvıflar» adlı eserinde bu şiirlerin hece ile
yazılanlarının Yunus Emre, aruzla yazılanlarının ise
Aşık Paşa tesirinde olduğunu yazmaktadır. Hece ile
yazdıkları Yunus'taki kadar kuvvetli ve samimi olmamakla beraber ariızla yazdıklarından daha muvaffaktır. Yunus Emre yolunda şiir yazanların başında gelen
Eşrefoğlu'nun şiirleri dil bakımından sade Türkçe bir
ifadeye sahip olmakla beraber araya yer yer Arapça ve
Farsça kelimeler de katılmıştır. Bu da Türkçeye, Arapça ve Farsçanın ilk giriş işaretleri addolunabilir. Şiirle
ri ile aramıza beşyüz küsfır yıl gibi büyük bir zaman
parçası girmesine rağmen, bu şiirler bugün bile hayatiyetini ve renkliliğini muhafaza etmişlerdir.
Eşrefoğlu'nun

hem matbu, hem de bir çok yazma
bulunan Divanı ile Müzekkinnüflıs adlı sade
bir dille nesir halinde yazılmış tasavvufl islami duygu

nüshaları
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bir kitabı çok tanınmış ve seve Türkiye'nin diğer kütüphanelerinde SO kadar yazma nüshası bulunan divfmın eski harflerle 1286 ve 1301 (1870 ve 1885) tarihlerinde basılmış
matbu nüshaları da mevcuttur. Ayrıca Divan yeni harflerle 1944 yılında Ahmet Halit Kitabevince, 1967 yılın
da da Cağaloğlu Yayınevince bastırılmıştır. 1286 ve 1301
baskılarında bir kaç ilahi ile kıtalardan pek çoğu noksan olup tertipleri de karışıktır. Ayrıca bir çok mürettip hataları da görülmektedir. Bir çoğu İstanbul kütüphanelerinde bulunan yazma nüshalarda da bazı eksiklikler görülmekle beraber birbirlerinin noksanlarını tamamlar mahiyettedir.
ve

düşüncelerini anlattığı

vilmiştir. İstanbul

Eşrefoğlu'nun şiirlerinde, aynı Yunus'ta olduğu gibi tasavvufi aşkın verdiği ilahi bir vecd, maddiyattan
sıyrılmış bir ruh, manevi bir alem ve ahenk vardıt. Bu
şiirler, bir Şeyhe bağlanmanın lüzfımu hakkında nasihatlerle ilahi aşk ve irfanın güzelliklerinden, hallerinden
bahseden bir çok sözlerle doludur. Yunus'un ve Eşref
oğlu'nun şiirleri benzerlikleri dolayısıyla çok defa birbirlerine karıştırılmışlardır. Fuat Köprülü, kendisinde
bulunan bir mecmuada :

«Abdülkadir gibi bir er bulunmaz»
adlı

ve Yunus'a ait olduğu söylenen şiirin, aslında Eş
ait olduğunun yazıldığını kaydetmektedir.
(Bkz. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. İkinci Basım sh. 248). Şairimiz ayrıca Yunus'a bir çok nazireler
de söylemiştir. Bunlardan ayrı olarak, bir tarikat şeyhi
olması dolayısıyla halkı kendisine davet ve irşat Eşrefrefoğlu'na
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oğlu'na

mahsus olup Yunus'ta rastlanmayan bir özel-

liktir.
Şiir tekniği bakımından

ufak tefek kusurlarına rağ
bize güzel gösteren unsur,
samimlliği ve yazdığım duyarak, hissederek yazmasıdır. Zaten o yıllar sanattan çok; duygu, his, samimilik ve mistisizme bakılıyordu. Sanatlı söyleyişler, daha sonraları birinci pH1na alınmaya başlandı. O çağlar
da Yunus'un açtığı yol, halk gönüllerini tasavvufa yaklaştırmış, ilahi aşkın ateşiyle yakıp tutuşturmuştu. Mistik heyecan ve samirniyet estetik heyecanın çok önünde
idi. Tasavvufi aşkla söylenen ilahiler besteleniyor, yayılıyor ve tarikatleri yayan birer propaganda vasıtası
oluyordu. Sade bir Iisanla ve halk ruhuna uygun bir
tarzda söylenen bu ilahilerde halk sanat değil, manevi

men,
onun

Eşrefoğlu'n.un şiirlerini

neş'e arıyordu.

Eşrefoğlu Rumi, Tasavvufi Halk Edebiyatımızın,
Yunus Emre'den sonra gelen şairlerinin arasında mümtaz bir sima olarak tanınmıştır ve o yolun en kuvvetli
takipçilerinin başında gelmektedir.

Eşrefoğlu'nun, Divan'ından sonra, en tanınmış eseri, dini ve tasavvufi nasihatlerle, bu yolda söylenmiş hikayeleri ihtiva eden Müzekinnüffıs adlı mensur eseridir. Tasavvufi sistemi açıklayan bir eser olan Müzekkinnüffıs, birçok yerlerde divanından daha yaygın bir ilgi
görmüştür. Bu kitap da şiirlerinin yazılmasına vesile
olan gaye ile yazılmıştır. Sade bir Türkçe ve zengin bir
halk dili ile yazılan bu eserde Eşrefoğlu, fikirlerini, şiir
Ierinden daha etraflıca anlatmıştır. Müzekkinnüffıs tasavvufi bir halk kitabıdır ve halk tabakalan arasındaki
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rolü büyük

olmuştur.

Bu eser Hicri 852 (Miladi 1448) de
heyet-i umumiyesi itibariyve nefisle mücahede sahasında yazılmış bir

yazılmıştır. Müzekkinnüfıls

le ilahi aşk
eser sayılır.
Kitap iki bab üzerinedir : 1. babta incelenen nefis
dörde ayrılır :
ı- Emınare

2 - Levvame
3 ·- Mülhime
4 - Mutmainne
Daha sonra bu nefislerin vasıfları anlatılır ve dünya sevgisi üzerinde durularak uzun boylu bu meseleden
bahsedilir. Aşırı dünya sevgisinin insanı ih1hi aşktan
uzaklaştırdığı izah edilir.
İkinci babta ise, nefsi terbiye etmenin yolları gösterilmektedir. İsmi ile konusu çok iyi imtizaç eden bu
eser tamamen nefsi temizl~me yollarını öğretmek gayesini gütmektedir.
Nefsi temizlemenin başta gelen üç şartı vardır :
1 - Az yemek
2 - Az söylemek
3 - Az uyumak.
Azgın nefsi yola getirmek Müzekkinnüfı1s'a göre bu
üç esaslı şarta bağlıdır. Nefis terbiyesi de bütün meselelerio başında gelmektedir.
Nefis terbiyesinin üç esasını Eşrefoğlu şu beytiyle
özetiernektedir :
<<Kim ki az yir az söyler az uyur
Yavuzluğu iyilüğe devşirülür»
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Müzekkinnüfüs, nesir halinde yazılmış olmasına
yeri geldikçe ilahiler, münacaatlar, kıtalar ve
beyitler de bu eserde gözümüze çarpar. Bu şiirlerin
bazısı divanında mevcuttur. Bazıları ise divanında bulunmayan şiirlerdir. Müzekkinnüffıs'un eski harflerle
bir-çok baskısı olduğu gibi son yıllarda yeni harflerle
bir baskısı da yapılmıştır.
rağmen

Burada Müzekkinnüffıs'tan bir kaç küçük parçayı
bugünkü konuşma diliyle almayı uygun buluyoruz
Nefis denilen şey süt emen bir çocuğa benzer; Verirsen içinde binbir gıda bulunan sütü emer. Sütü keser, başka yiyecekler yedirirsen onları da yer ve onlara göre gıdasını alır.

*
**
Hz. Ömer'i bazan köleleri aldatılardı. Mescide gidip
cemaata katılırlar ve namaz kılarlardı. Hz. Ömer hangi kölesini namaz kılarken görürse azad ederdi. Hz.
Ömer onların yalandan namaz kıldıklarını ve niyetlerinin ne olduğunu bilmez değildi. Buna rağmen gene de
azad ederdi. Bu kimseler de azad olduktan sonra namazı terk ederlerdi. Bunlar azad edilmek için Hz: Ömer'i
aldatırlardı.

Bir gün yakınları Hz. Ömer'e dediler ki:
maz

Ya Ömei! Kölelerin sırf azad edilmek için naSeni aldatıyorlar.

kılıyorlar.

Hz. Ömer şöyle cevap verdi :
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- Aldımırsam Rabbirole aldanayım. Beni aidatır
Iarsa Rabbin le aldatsınlar. Zira Dost'la aldanan aldanmaz.

*
**
Hiç

Ey Müslüman! Dünya dedikleri bir hiçten ibarettir.
olduğu şuradan anlaşılıyor ki, sonuç hiçtir.

Hiç olan dünyaya gönül veren, yolunda ömrünü çürüten ve hiç olan şeyi isteyenler de bir hiçten ibaret
kalacaklardır. Amma hiç'i hiç sayan ariftir.
Azizim! Sen o sultanları gözünün önüne getir ki,
onlar dünyaya geldiler. Lakin dünyaya itibar etmediler.
Dünyanın arkasına düşüp hırsla dünyalık toplamaya
çalışmadılar. Ahiret arnelleriyle meşgul oldular. Onlar,
bu dünyanın ahıret yolunun üzerinde bir yol uğrağı olduğunu anladılar. Buna aldanmak olur mu? Yol tedarikinde bulunup kafileden ayrılmadılar. Bu dünyaya gönül verip aldanmadılar.
Aziz kardeşim! Pak erieri ve aziz canları gör ki, bu
dünyaya aldanmadılar. Allah kendilerine ne verdiyse
nefislerinden kestiler. Kendi nefislerine vermeyip fıka
raya tasadduk ettiler. Açiarı doyurup, ·çıplakları giydirdiler. Muhtaciarı arayıp buldular. Kapılarına gelenleri
mahrum etmediler. Darda kalanların gönüllerini ferahlattılar, işlerini gördüler. Şu hadis-i şerifi kendilerine
düstur edindiler :
<<Her kim ki mürnin kardeşinin bir ihtiyacını görüp
bitirirse, Allahü Teala Hazretleri de ahirette o kimsenin
yetmiş ihtiyacını bitirir, tamamlar.»
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Aklı olanlar bu dünyada şu üç şey ile meşgul olurlar ki, herkesiı.ı üzüldüğü gün, onlara bayram günü gibi
olur:
1 - Dünya seni terk etmeden sen dünyayı terk edesin.
2 - Herşeyden azade olasın.
3 - Rabbinle buluşmadan Rabbin senden razı olsun.
Bunlara riayet eden kimse Allahü Teala ile buluşup
kabrine öyle gider.

*
**
Eğer

-

soracak olursan :
Allah dostlarına dünyalık

verildiğinde

niçin

alır

lar?
Cevap olarak :
- Bir muhtaca vermek için alırlar. Çünkü verene
de, verdikleri için kendilerine de sevab olur. İşte aldık
larının sebebi budur, deriz.
Bazı ululara sordular :
- Bu dünyayı kötülersiniz. Lakin verenlerin verdiklerini de alırsınız.
Cevap verdiler ki :
- Cehennemden alıp cennete sarf ederiz.

Bir
di ki:

kişi

gelerek Peygamber Efendimize (S.A.V.) de-
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-Ya

Resfılallah!

Benim gönlüm ölümü hiç anmaz.
istesem de kabul etmez.
Peygamberimiz o adama sual eder ki :
- Malın var mı?
- Evet ya ResUlallahi Malım çoktur.
Bunun üstüne Efendimiz (S.A.V.) :
- Şimdi sen o malını kendinden evvel ahirete gönder. Sana ölümü unutturan malının şerridir. Eğer malını Hak yoluna vermezsen sonra çok zarara uğrarsm.
Haydi şimdi malını Hak yoluna ver, dedi.
O zat da mallarını Hak yoluna, fakiriere dağıttı.
Ölümü unutmaktan da bu sayede kurtuldu.
Hatırlatmak

Evvelki zamanlarda bir padişah vardı. Dünyaca gayet ulu bir padişahtı. Bir gün ağı~ bir ha~ialığa tutuldu. Yakınlarını çağırıp vasiyet etti :
- Ey benim vezirlerim, yarenlerim, oğullarım kullanın! Benim halime bakıp ibret alın. Bu fani beyliğe
aldanmayın. Bu geçici lezzetlere gönül vermeyin. Ahiret arnelleribe Çalışın. yoksa benim gibi nadim olursunuz. Ölüm insana aniden gelir. Ölüm gelince de, insan
şaşırır. Ölüm arslanı insanı pençesine alır, hiç aman
vermez. Tevbeyi elden hiç bırakmamak gerekir.
Sonra şöyle devam etti :
- Ben öldükten sonra beni kabire koymayın. Çünkü ben kabirden ve kabir azabından çok korkarım. Ben
başkalarına çok zulmettim. İnsanları çok incittim.
Etrafında bulunanlar dedi ki:
- Senin. için ne yapmamızı istersin?
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Padişah

cevab olarak :

- Beni sarayımdaki odalardan birine koyun. Büyükçe _<!e bir tabut yapın. Beni· o ta butun içinde odaya
bırakın. Tabutu muntazam yapın ki, içine su girmesin.
Bir kaç gün geçtikten sonra tabutu sağlam bir iple evin
ortasına asın, dedi.
Bunları

söyledikten sonra da ruhunu teslim etti.
yerine getirdiler. Sağlam bir ağaç
tan büyük bir tabut hazırlayıp padişahı onun içine koydular. Odalardan birinin içine bıraktılar. Bir kaç gün
sonra da evin içine tabutla beraber astılar.
Padişahın dediğini

Bir gün akşam olup, herkes uykuya vardıktan sonra bir avaz işitildi. Saraydakiler kalkıp korku ile sesin
geldiği tarafa koşuştular. Ses tabuttan geliyordu. Tabutu indirip açtılar. Gördüler ki, padişahın başını büyük bir kara yılan kapıp yutmuş. Bu yılan öyle bir yı
lan idi ki, bunun gibi bir yılanı o havalide o vakte kadar kimse görmemiştir. Padişahın başını o yılanın ağ
zından zorla çıkardılar. Yılanı öldürdüler. Başı eski haliyle gövdeye bitiştirdiler. Tabutu kapatıp yerine astı
lar. Lakin ertesi gece tekrar aynı şekilde bir çığlık duyuldu. Tekrar gidip tabutu indirdiler. Kapağını açınca
da, yılanın padişahı yarı beline kadar yutmuş olduğunu
gördüler. Padişahı yılanın ağzından çıkarıp yılanı da
öldürdüler. Tekrar tabutu kapatıp yerine astılar. Ertesi
gece aynı çığlık yeniden işitildi. Bu sefer tabutu açınca
bir de ne görsünler. Yılan padişahı bütün bütün yutmuş. Yılanı öldürüp pi'tdişahı içinden çıkardılar. Pi'tdişah kapkara kömür haline gelmiş. Sabah olunca zamanın alimlerine bu meseleyi olduğu gibi anlattılar.
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Alimler dediler ki :
- O yılan, onun arnelleri sebebiyle onun başına
musaHat olmuştur. Nerede olsa onu bulup yakalar.
O havalinin insanları bu hadise üzerine iyice anlaki, insan ne arneller işlemişse, ondan kurtuluş
yoktur. Öldükten sonra nereye konursa konsun netice
değişmez. Padişahın yakınları bir mezarlığa varıp bir
çukur kazdılar ve padişahı oraya gömdüler. Böylece de
Allah'ın emrine razı oldular.
dılar

*
**
Enes (R.A.) Peygamber Efendimiz (S.A.V.) den rivayet ediyor :
« lçkide on sınıfa lanet vardır :
1 - Sıkana, 2 - Sıktırana, 3 - !çene, 4 - Getirene, 5 - Getirtene, 6 - Sakilik yapana, 7 - Satana, 8 Parasını yiyene, 9 - İçkiyi satın alana, 10- Kendisine
içki satın alınana.»
Abdullah ibn-i Ömer (RA.) buyurur ki :
- İçki içenler malışer gününde gözleri gömgök olarak gelirler. Yüzleri simsiyahtır. Dilleri göğüsleri üzerine sarkmış olur. Salyalan akar ve it ölüsü gibi kokar.
Bunlara yakın olan kimseler iğrenir. Yüzüne tükürür,
yaniarindan kovar ve derler ki :
«Ey bedbaht! Dünyadan tevbe ile gelseydin bu akı
bete uğramazdın.»
İçki içmeyenler,

burada

öğrendiklerini

içki içenlerle karşılaştıklarında
onlara anlatırlarsa, umulur ki, on·
F: 4
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lar içki içmeyi
bize de olur.

nasihatımızın

tesiriyle

bırakırlar. Sevabı

Bir gün birisi, bir kölesini pazara götürdü. Satmak
istiyordu. Teliala :
- Ayıbı ile satarım, de, dedi.
Tellal bağırdı. Bir müşteri geldi. Ayıbmm ne oldu·
ğunu sordu. Sata:q da :
- Bunun bir ayıbı vardır ki, o da koğucu (dedikoducu) olmasıdır. Yalan da söyler. Yalan olsun, gerçek olsun, işitsin, işitmesin gider söyler. Evde işittiğini
dışarda, dışarda işittiğini evde anlatır.
Müşteri:

- Bunlar ayıp sayılmaz, deyip köleyi satın aldı.
Evine götürdü. Aradan bir kaç gün geçti. Bir gün köle,
hanımına dedi ki :
- Ah benim hanımefendim! Efendim seni sevmiyor. Başka birisini senin üstüne seviyor. Onunla evlenmek de istiyor.
Kadın bu sözlere inandı. Zira bu mevzuda kadınlara ne söylenirse inanırlar:
Hanımefendi köleye :
- Peki, ben ne yapayım?
Köle:
- Ben birşey bilirim ki onu sana yaparsam beyefendi seni eskisinden fazla sever.
Hanımefendi sordu :
- Ne yapacaksın?
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Köle cevap verdi :
- Efendi uyuduğu zaman sen sakalının altından
birkaç adet kılı ustura ile kes ve bana getir. Ben o kıl
lara okuyup üfleyince mesele tamam olur.
Hanım:

- Peki senin dediğin gibi yapayım, der.
Sonra köle beyefendiye de varır, der ki:
- Efendim! Sizin hanım başka bir beyi seviyor,
seni de öldürmek ister.
Efendi sorar :
-Ne bildin?
Köle:
- Sen bunu anlamak istersen bir yere yat. Uyur
gibi yap. Bak o zaman ben yalan mı söylüy9rum, doğru
mu?
Efendi gitti bir yere yattı. Uyur gibi yaptı. Köle hemen hanımefendisine gidip dedi ki :
- Muhterem hanımefendiını Beyefendi falanca yerde yatmaktadır. Hemen gidip sakalından ustura ile birkaç kıl kesip getir.
Kadın usturayı aldı. Bağazındaki sakallardan birkaç kıl kesrnek için kocasının yanına vardı. Baktı ki
bey derin bir uykuya dalmış. Usturayı çıkardı. Boğazı
nın altına eğildi. Bey uyanır gibi yaptı :
- Sen beni boğazlar mısın? deyip hatununun boğazına sarılıp gırtlağına bastı. Elinden usturayı alıp hatunu boğazladı.
Köle durumdan haberdar olunca, koşup kadının oğ
lan kardeşlerine vaziyeti anlattı. Onlar da koşarak gel-
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diler. O kimseyi yakaladılar. O adamı boğazlayıp yere
bıraktılar. Her iki taraftan da birbirini öldürmeler oldu. Kısa bir zaman içinde birçoklarının kanları döküldü.
Bunun için demişler ki :
- Koğucu, sihirciden daha şerlidir.
Çünkü koğucunun bir saatte başardığını sihir ile
uğraşanlar bir senede başaramazlar.

*
**
Bir yıl Bağdat'ın zenginleri hacca gidiyorlardı. Bağ
dat'ta bir salih fakir Hallac vardı. İşitti ki hocalar hacca gidiyorlar. «Ben de onlarla birlikte hacca gideyim»
diye niyet etti. «Onların malı varsa benim de Allahım
var. Mevlam beni besler. Bana ihsan eder. Ben Mevlam'a sığınarak giderim» diye düşündü. Gitrneğe kalktı.

Şehrin dışına çıktılar.

Şehir halkı

ve şehrin ileri
gelenleri hocatarla helallaştılar. Fakir herkesten ileride
idi. Komşusu olan bir hoca, katın ile fakire yetişti ve
ona:
- Sen de mi hacca gidersin? dedi.
Fakir hallac da:
- Evet, ben de hacca gidiyorum. Rabbimin evini
ziyaret etmek istiyorum. Allah kısmet ederse gideceğim.

Hoca onu alaya
- Bineğin yok,
var

mı?

alıp şöyle

azığın

söyledi :
yok, bari birkaç bin

altının
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Hallac:
- Allah beni besler. Alemin rızkını veren O'dur.
Hepimiz O'nun hazinesinden yeriz.
Hoca bu sözlere güldü. Fakir de hızlıca yürüyerek
hocadan ayrıldı. Bir daha da hacaya görünmedi. Mekke'ye gittiler, tavaf ettiler, hac vazifesini bitirip döndüler. Mekke'dei) çıktılar. Hoca gördü ki fakir de Allah'ın
evini ziyaret etmiş, dönüyor. Hayret etti. Yanına varıp
dedi ki:
·
- Komşu, varıp beyti tavaf ettin mi?
Fakir cevap verdi :
- Allahü Teala'ya şükrederim ki, benim yüzümün
karasına bakmadı. Bana o mübarek makamın ziyaretini nasib etti. Geldim, tavaf ettim, sağ salim yine evime
dönüyorum.
Hoca:
- Komşu sana da hüccet (1) verdiler mi?
Hallac-ı fakir :
- Nasıl hüccet verirler? diye sordu.
~oca hallaca hitaben:
- Allah'ın evini ziyaret edene Cehennem'den azad
olduğuna dair Jıüccet verilir. İşte bizim hüccetimiz, diye fakiri kandırdı.
Hallac-ı fakir ağlayarak Allah'ın evine döndü. Hoca
ve arkadaşları fakiri aldattık diye gülüştüler. Fakir, Kilbe'nin önüne varıp başını eğdi. Yüzünü yerlere sürerek
ağlayıp inledi. IJua etti :

(1)

Hüccet: Berat.

Kurtuluş kağıdı.
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-Ey alemleri yaratan, ezeli ve ebedi olan Allah'ım!
Sen her şeye kadirsin. Gani padişahsın. İhsanın bütün
kullarınadır. Kullarının bir kısmına hüccet vermişsin
ki Cehennemden azad olalar. Ben kuluna hüccet verilmedi. Yoksa ben Cehennemden azad olmadım mı? deyip kendinden geçti, bayıldı.
Biraz sonra bir
-

kişi yanına

Kaldır başını

arkadaşlarına yetiş,

geldi ve ona :

ya Hallac-ı Fakir! Al hüccetini ve
dedi.

Fakir biraz sonra kendine gelince gördü ki elinde
dünya kağıtlarına hiç benzemeyen bir kağıt var. Kokusundan mest oldu. Kağıdı öpüp başına koydu. Yüzüne
gözüne sürerek bağrına bastı. Koynuna soktu. Giderek
arkadaşlarına yetişti. Hocalar gülüştüler:
- Neyledin ya Hallac. Hüccetini aldın mı?
sordular.
Hallac-ı Fakir de:
- Aldım, dedi.
Komşusu olan hoca ileri atılarak:
- Getir, şunu bir görelim, dedi.
Fakir de elindeki kağıdı hocaya verdi ve:
- Ya hoca, seninkiyle beraber sakla, dedi.

diye

Hoca baktı gördü ki, bu kağıt yeşil, yazısı beyaz,
kokusu canları mest eder. Bunu böyle görür görmez hoca hayretler içinde kalarak feryad etti. Aklı başından
gitti. Kendini katırdan attı. Bir zaman sonra aklı başı
na gelerek doğruldu. Kağıdı aldı, öptü, kokladı, yüzüne
gözüne sürdü, ah etti:
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benim geçen ömrüme. Boş yere çürütmüben de bu fakir gibi olaydım. Onun erdiği
saadete ben de erseydim. Bu fakir sadakatı sebebiyle
bu mertebelere ulaştı. Ben bütün malımı mülkümü versem bu kağıttakilerin bir noktasını alamam.
Hoca böyle söyleyip, ah edip gözyaşları döktü. Kağıdı elbisesinin arasına koydu. Evlerine döndüler. Hallac hocaya dedi ki:
- Ya Hoca! Benim hüccetimi sakla ki, öldüğüm vakit kefenimin arasına koyup kabrime benimle beraber
-

Yazık

şüm. Keşke

koyasın.

Hoca kağıdı alıp sandığına koydu. Ticaret için oradan ayrılıp gitti. Hoca ticarette iken Hallac-ı Fakir vefat etti. Beratı hocanın san~ığında kaldı. Fakir'i yıka
dılar, kabre koydular. Bir müddet geçtikten sonra hoca evine döndü. Fakir'i sorJu:
- Öldü, sen sağ ol, dediler.
Hoca ağlayıp feryad etti:
- Zavallının bende emaneti vardı. Emanetini yerine getiremedim. Vasiyyetini tutmamış oldum. O ahirete göçtü. Hücceti bende kaldı. Bana ısmarlayıp emanet
ettiği hüccetini yanına koyamadım, dedi ve ağladı.
Sandığı açtı, hücceti aradı. Gördü ki, yok. Bulamayınca tekrar ağladı. Şöyle düşündü:
- Gidip kabrini açayım, bakayım. Belki bir kimse alıp ona vermiş olabilir.
Fakir'in mezarına vardı. Kabrini açmak istedi. Bir
ses geldi:
- Kabri açma, biz ona hüccetini veririz. Dışarda
bırakmayız.
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tü.

Hoca bu sesi işitince kendinden geçti. Bayıldı, düş
yerde Fakir'i gördü. Fakir şöyle seslendi:

Yattığı

- Ey Hoca! Allah sana seH\m etsin. O hüccet ba·
na geçti çok şükür. Münker Nekir meleklerine göster·
dim. Beni sorgu suale tabi tutmadılar. Bana bu hücceti
senin sebebinle verdiler.
Hoca evine döndü. Fakir için Kur'an okutup yemekler pişirdi. Fakir'lere dağıttı. Sadakalar verdi.

Aziz kardeşim, kendini denizin üzerinde bir tahta
bil. Denizin dalgasını ve rüzgatı da Hakk'ın tecelliyatı ve emr ü fermanına teslim et. Sana geleni Hak
getirir. Senden gideni de yine Hak. giderir.
parçası

*
••
Eşrefoğlu'nun Diğer

Eserleri

Eşrefoğlu'nun, en önemli iki eseri olan Divan'ı ile
Müzekkinnüfus'tan başka eserleri de vardır. Bunları şöy
le sıralayabiliriz:

1 ı

-

3
4
S
6

-

Tarikatname
Fütüvvetname
Delail ün nübüvve
İbretname

Maziretname
Hayretname

57

7 8 -

Elestname
Nasihatname
9 - Esrarüttalibin
10 - Münacaatname
l l - Taename
NOT: Bu eserler matbu
lindedir.

olmayıp

yazma nüshalar ha·

BtBL'lYOGRAFYA
1-

Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divfmı. Matbu 1286 İst.

2 3 -

Eşrefoğlu

4 S-

6 7 8 9 10 ll -

Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divfmı. Matbu 1301 İst.

Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye, Laleli Kütüphanesi. No. 1732.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye, Esad Ef. Kütüphanesi. N. 2590.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye, H. Hayrullah Ef. Kütüp. N. 55/5.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye, Mihrişah Sultan Kütüp. N. 383.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye, Nafiz Paşa Kütüp. N. 866.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divfmı. Yazma. Süleymaniye, Tahir Ağa Kütüp. N. 623.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı.
Yazma. Süleymaniye, Hacı Mahmud Ef. Kütüp. N. 3663/2.
Eşrefoğlu Abdullah Rumi Divanı. Yazma. Süleymaniye Hacı Mahmud Ef. Kütüp. N. 3437.
Eşrefoğlu Divanı. Ahmet Halit Kitabevi. Hazır
layan: Asaf Halet Çelebi. (Yeni harflerle) İst. 1944.

öO
12 -

Eşrefoğlu Rumi Divanı.
ni harflerle) İst. 1967.

13 -

Menakıb-ı

'14 ·15 -

Cağaloğlu Yayınevi

(Ye-

Eşrefzade. Üniversite Kütüphanesi.
Yazma Türkçe eserler N. 270.
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Fuad Köprülü.
Osmanlı Müellifleri. Bursalı Tahir Bey.
Cilt 1,
sh. 17.

16 17 -

Müzekkinnüftıs. Taş basması İst.

18 -

Müzekkinnüftıs.

Müzekkinnüftıs.

Süleymaniye,
No. 2070 (yazma nüsha)
Beyazıt

1269.
Ayasofya Kütüp.

Devlet

Kütüphanesi.

N. 3642 (yazma nüsha).
19 -

Müzekkinnüfus. İst. 1322 (Osmanlı Kütüphanesi
tarafından basılmıştır.)

20 2ı

-

22 23 -

24
25
26
27

-

Müzekkinnüfus. Aslan Yayınlan İst. 1971. (Bugünkü dille ve yeni harflerle.)
Müzekkinnüftıs

dil bakımından tetkiki ve bir tenkid. Konya mecmuası, Yıl ı, sh. 46, 239, 313, 359.
İslam Ansiklopedisi. Eşrefiye, Abdülkadir-i Geylani, Kadirilik ve Emir Sultan maddeleri.

Türk Ansiklopedisi. Eşrefoğlu, Eşrefiye, Eşrefi
Taç, Bayramilik, Hacı Bayram Veli ve Emir Sultan maddeleri.
Türk Tefekkür Tarihi. H. Z. Ülken. Cilt I ve Il
Türk Ahlakçıları. Ali Ayni.
Türk Feylesofları Antolojisi. H.Z. Ülken.
Türk Musikisi Antolojisi Cilt I. sh: ıs - 22.
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28 29 -

Dergah

Mecmuası

Cilt I. sh: 9, 26.
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. Behçet Necatigit. Varlık Yayınları.
30 - Hacı Bayram Veli. Ali Ayni İst. 1341.
31 - Kamus ül Alam. Şemseddin Sami.
32 - Fütfıh ul Gayb. Abdülkadir-i Geylani.
33 - Şekayık-ı Nfımaniye. Taşköprülü Ahmet Ef.

DİVAN

A - Aftyetl:
-ı-

Caaum uryiıı edüp saldım bu aşk deryAsana
NApbin aşkm sataştun dürr-I bi hemtisma
Can u baş u din ü dünya verdim aldım 'derd-i yAr
Merhem ol derd oldu ancak yiireilm yarasma
tım

ü akl ü zühd ü takva çün hlcib oldu bana
Kü11l sevdadan geçüp düştüm anın sevdisına

Mislvidan göz yumup gördüm anm dldiruu
Kendüzümden el yudum girdim fenA sahrisma
Ol fenAdan bir fenAya bir fenAdan ·key fenA
Key fenAdan sonra erlftlm anm bekisma
Bir

bekAdır

Aklını

ol bekA hergtz fenA lnnez ana
ko gel eresin bu sırrm minAsma

Akl lle aşka glrllmez aşk aklı mahv eder
Akl aşkın ol sebebden gelemez yurasma
gıtman ola
Aşıkm hiç meyil yoktur cennet ü nl'mAsma

Akli Ister cennet ü hiir ü kus(ir

F. 5

66
Aşık

ol kim göresin Dost yüzünü bunda bugün
olma zahidin ol va'de-i ferdasma

Mağriir

Va'de-i ferdaya göymez aşık-ı şiirideler
Göz karar derd ü şer erer zülfünün karasına
Eşrefoğlu Rumi aşkdan hoş haber verdi yine
Müddelnin hiç kulak urmaz kuru da'vasına

Müddelnin her sözünde vardurur niçe garaz
Talib isen girme zinhar müddel arasına

-2Aşk beni
Ben beni
Nôş

yağma kıluptur
bulınıazım

sen beni sorma bana
nite haber verem sana

ideliden ol harahat-ı muganın camını
esrük canım esrük ne sorarsın sır ana

Aklını

Ol şarabı kim ben içtim farig-i peymaneyem
Sakisi ol baki nurdur cehd edüp eriş ana
Bu vücôdum katresin bahre irürdüm mest olup
Bu kaıiıu mevc-i deryadur direm önden 'sona
Suretim

aşık

veli içim dolu

maşuk

benim

Aşık u maşuk birdir hemen kalma tana

Gel bu birlik şerhetinden bir kadeh nôş eylegil
Bir bakıp bir göresin dağılmayasın dört yana
Ben bu birlik dediğim yokluktur anlarsan sözüm
İkilik bu varlığın komaz varasın aslına

67

Sen bu yokluktan kaçarsın bir işit yokluk nedir
Bir mücella ayinedir Dost yüzün görmekliğe
Eşrefoğlu

Rumi ikilik defterin yaktı oda
Bir olup birlik bulup birikti birle birliğe

-3-·
Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma
Seni sevmek benim dinim
İlahi dini imandan ayırma
Sararıben

imanım

solup döndüm hazana
daldan ayırma

İlahi hazanıını
Şeyhim

güldür ben anın yaprağıyam
gülden ayırma

İlahi yaprağım

Ben ol Dost bahçesinin bülbülüyem
İlahi bülbülüm gülden ayırma
Balığın canını

İlahi bahğım

suda dediler
gölden ayırma

Eşrefoğlu

İHihi

senin kemter kulundur
kulu sultandan ayırma

-4Elveda
Elveda
Elveda
Elveda

ey malı-i taban elveda
ey mihr-i Yezdan elveda
ey afitab-ı şer'i din
ey malı-i taban elveda

68
Gündüzün bayram idi sainılere
Her geçen bir kadr idi kıümlere
Nôrdan bir tae idin Alemiere
Elveda ey mMı-i taban elveda
Leylet ül kadr ü berit idin bize
Hem dahi savm ü salat idin bize
Nar-ı ddzehten necat idin bize
Elveda ey mMı-i taban elveda
Yılda

bir gez şehri seyran eyledin
Kendüzin bu halka mihman eylediır
Sonra taviis gibi cevlan eyledin
Elveda ey mAh-i taban elveda

Hazrete bizden şikayet eyleme
Aybımız çoktur hakaret eyleme
Eşrefoğlu'na melamet eyleme
Elveda ey mah-i taban elvedi

-5Bu gönül deriçesinde yine bir niir oldu peyda
Aklımı başımdan aldı' beni kıldı delü şeydi
Ternarnet gönül cihinın o nurun şii'lesl tutdu
Yer ü gök tecelli doldu dağ u taş u kiih u sabri
Ne ki var cemi' eşya nikabm götürdü yüzden
Kamusunu gördüm ol Dost ma'şuk oldu her ci

69

Nereye kim bakar isem gözüm anı görür ancak
Görünen oldur hem gören kanı gelsün Imdi bini
Ne vücud var, ne adem, ne zaman var, nemekin
Ne piş ü pes, ne fevk u taht, ne yesir hod yümna
Kamu vahdet oldu kesret, götürüldü nur u zulınet
Dolu arş u ferş tamamet oldu anı gönnez ama
Me~er Eşrefo~lu

Halka bir edna

Rumi gene kendüden v;ırupdur
pes anmdur işbu gavga

kalıptır

-6Benim işbu garib canım aceb düşdü bu salıraya
Yolunu Dost'a lletme~e dolaşdı işbu sevdaya
Me~er

bu can bu sevdayı ezelden tuta geldiydi
Yine ol Dost'a vanna~a bunu edindi senniye

Bu sevda bir aceb sevda götürür başıma gavga
Nicenin tae ü tahtmı bu sevda verdi ya~aya
Bu sevda dedi~n aşktır bu
Bu salırada bu esfelden bu

salıra dedi~m

aşkdur

dünya
ilten alaya

Niceler işbu salırada yolun yabana bırakmış
Vatanmdan cüda düşmüş. dolaşmış bu harahaya
Veli her sevda aşk olmaz aşıklar diridir ölmez
Ölen Şol kimselerdir kim gönül verdi şu dünyaya

70

Hu aşkı Hak bu caniara delil olmağa gönderdi
Bulan aşk odun aşk ile hakikat erdi Mevlaya
Gel imdi bul aşkı ki bunda göresin Dost'u
Görenler muntazır olmaz bugün ol Dost'u ferdaya
Sen ey gönlü kara münkir gider inkan içinden
Didarım görmeyiser der Hak ol münkir-i arnaya
Eğer

dersen ki aşıkım bu aşk yolunda sidıkım
Budur bu da'viye mina koyasın canı ortaya
Eşrefoğlu

Rümi sen bu aşkdan her ft aynlma
katre taşup varduğu deryaya

Bu

aşk ciişiyledir

Bu
Bu

aşk

bir derd alııdır gidenin Hakk'a rabıdır
aşka berk yapış zinhar kayıkma dünya ve ukbaya

-7Erilmez yare hiyar

olmayınca

Cihanın halkı ağyar olmayınca

Hakikat alemine yol vanlmaz
Bu mülkten külli bizar olmayınca
O vahdet bahrine kimse ulaşmaz
Akup göz yaşı pınar olmayınca
Müyesser olmaz ol yarin visall
Yolunda van isar olmayınca

71
Bu dünya cifesin nefs iti komaz
Gönülde azm-i didar olmayınca
Gönül cem' oluben Dost'a yönelmez
Bu dünya karı tarmar olmayınca
Gönül Dost'a özenmez derdlü olmaz
Bir ehl-i derde uyar olmayınca
Gönüle dolmaz ol yarin hayali
Hayal-i gayri yuyar olmayınca
Gönül ayinesi pasdan silinmez
Dilinde Dost tekrar olmayınca
Gönül bu aşka her giz mahrem olmaz
Tamam derde giriftar olmayınca
Cihanda kimse aşkdan haz etmez
Koyup namusu biar olmayınca
Kişi

bu aşk içinde gerçek olmaz
Vefa koyup cefakar olmayınca

Cefasız kimse ermedi vefaya
Gül olmaz bellidir har olmayınca

Visal-i şerhetine kimse kanmaz
Yürek derd ile yanar olmayınca
Kime kim zerre derdi yaver oldu
Komaz aşkdan haberdar olmayınca

72

Ko gitsin dertsizi hayvandır ol kim
Yedilmez ana yular olmayınca
Var evvel derdli ol andan em iste
Tirnar yok sana birnar olmayınca
Sözünü ehl·i derdin etme inkar
Yolu bulmazsın ikrar olmayınca
Var Eşrefo~lu Rtlıni gibi sen de
Dolaruna vasi-ı dildar olmayınca

cD -

y,. kafiyesi

-8Aşk

ile viran olan oldu imaret. ta e bed
ol her dü cihan oldu selamet ta ebed

Hardır
Aşk

ile aşka uyanlar göre ma'şuk yüzünü
Nefs ile nefse uyan oldu melamet ta ebed

isen teni terk et canı ko canana git
Tene cana kalanın işi hacalet ta ebed

Aşık

Sen vücudun safhasından yu gider benlik adm
İki cihan devletinden ol feragat ta ebed
Var· rlyaset bütin uşat ylre sal namiisuQu
Halk içinde nefsl hor et bul saadet ta ebed

73

Çek mezellet danna kibr ü kine verme amıin
ko külli şöhret oldu afet ta ebed

Şöhretl

şöhret bendfne bunda girlftar olduysa
toprak olup kıldı·nedamet taebed

.Kim kf
Akıbet

Yürü var dünya ile fahr eyleme Firavn gibi
Bitmez llla ol tefahürden şakavet ta ebed
Fakr lle fahreyle çün «Eifakn fahri» der ResUl
Mala mülke mağrur olma dime heyhat ta ebed
Cifedlr dünya anın talibf ftler der Nebi
Cife kovan kişinin işi basaret ta ebed
Cid eliyle can gözüne çek müc3hft milini
Nefs ile hiç dostluk etme. kıl adavet ta ebed
Meskenet ayinesinde bak cemal-l Dost'u gör
Hep hevMardan beri ol Hakk'a yüz tut ta ebed
Kes enaniyet peşini meskenet sikkiniyle
Kaz çıkar benlik kökünü ardına at ta ebed
İşbu yolda günde bin kez ger seni öldüreler
Teslim ol yüzün çevirme vir iradet ta ebed

Aşıka bu yolda can virmek gerek elbette kim
Şöyledir

bu

aşk

içinde örf ü adet ta ebed

Kim ki cıin virmedi bunda sa'yi oldu hep heba
Gitmedi nefsinden anın hiç babaset ta ebed

74
Eşrefoğlu Rumi her kim pendini tutar ise
Görmeye iki cihanda ol" melamet ta ebed

-9Yine canım dimağına erişti ol lezzet-i Dost
İki cihan gerekmez çün ele girmez fırsat-ı Dost
Bana işbu müddeiiler nice ta'n ederse etsin
Hele şimdi hasıl oldu bana bunda vuslat-ı Dost
Ne yere kim bakar isem gözüme görünen oldur
Gelsin ol diyen ki yoktur bugün bunda rüyet-i Dost
Dasiret gözünü açsın hakikat nazarla baksın
Görsün ol ki nice dolmuş cihana delalet-i Dost
Eşrefoğlu

Rumi sana inayet erişti Hak'dan
Yedi iklimine doldu ternarnet muhabbet-i Dost

«E» kafiyesi:

-10Eya gafil bu gafletten uyane
Bu gaflet uykusona sen de kane
Ömür gün gün geçersin hoş feragat
Verirsin assıyı her dem ziyane

75

Nice bir nice bu nefsin muradı
Bu aşkm rengine gel bir boyane
Şular

kim aşk ile hemrenk oluptur
Olan aldayamaz nakş-ı hane

Senin gönlün bu alem nakşın
Kılımazsın taleb ol binişane

almış

Önü lcafilenin menzile erdi
Yabanda kaldın uş sen sanu sane
Giceler gaflet ile yatma zinhar
Durugel erlşigör karhane
işini

bitir erken kendine gel
Sana göymez ahi şahım zamane
Devasına

bu nefsin uyma zinhar
Habib rahmeylemez nefse uyane
Bezersin teni nefsi bihabersin
Hacalet getirirsin akla cane
Usan olma azığın endek alma
Sefer kılmak gerekse ol cihane
Gidersen ol uzak yollara bir gün
Jlinit gerek anda gidene

Azık

76
Anın

menzillerl yolak uzaktır
Azıksız yayalar doymaz binane
Reslll dedi vatan sevmek imandan
Niçün senin hevesin yok vatane
Vancak ol beki mülkün yıkarsın
Dürüşürsün dün ü gün bu virane
ömür sermayesini yile verdin
Aceb esrük müsün yahut divane
Bu dünya fani lezzetlerl fini
Bu zişti nice bir sevmek usane
Bu salırada gelenler bunda yetdi
Ne pir e~lendi bunda ne elvane
Gelen geçer konan göçer dölenmez
Bu gelmekten murad ne sor gelene
Geleni gör duranı sor ki kimdir
Sora vardı~ı kimdir şol gidene
Cihan zeyreklerl kim geldi gitti
Bu sırdan vermediler bir nişane
Veli
Olar

şunlar
erişti

ki dirlyken ölüptür
bu raz-ı nihane

'l'l

Bu deryildan bular çıkardı dürri
Olar girdi bu babr-ı bipiyine
Gel imdi sen de ölmezden ön ölgtl
İriş tahkike düşme gel gümine
Gürnin ile imin bir yerde durmaz
ko imine gel imane

Güminı

Hakikat iş bilinmez ölmeyince
Bulunmaz yol seni bunda salane
Nice

elfaz-ı

Serabı

E~er

su

yüz

mini bahs edersin
yabane

sanıp düşdün

yıl

seraba sen se~rtsen
yane yane

Kalasın şöyle teşne

Amel kıl ilm lle ko kıyi ü kill
Geç aldanma bu kuru ad u sane
Enaniyyet sebilin sil gözünden
Hakikat göz ile bak bu clhane
Göresin şemsi her zerrede zihir
Her eşyada görüne Hak ayane
Sana sen ben demekten utanasın
sen dahi gele llsane

Olasın

Özünden ol saat fani olasın
Uruc eyleyesün beft asümane

78

Fenadan bir bekiiya eresin kim
Niteliği anın gelmez beyane
Eğer hasıl

olursa bu makamat
Vanp seyrin erişe lamekane
Çağınp Eşrefoğlu

Saladur

~elsin

Rumi eydür
ol cane kıyane

Gözünden götüren benlik hicabın
Göre kim aşina kimdir bigane
Bize can verene gerek budur söz
Sözümüz yok bizim cane kıyane
Şular

Olar

kim öldü bu yolda ec:elsiz
örnr-i cavidane

erişti

-ll-

Ey hevasına tapan
Tevbeye gel tevbeye
Hakk'a tap Hak'tan utan
Tevbeye gel tevbeye
Nice nefse uyasın
Nice dünya koğasın
Vakt ola usanasın
Tevbeye gel tevbeye

79

Nice beslersin tenl
çlyan yer anı
Ko tenl besle canı
Tevbeye gel tevbeye

Yılan

Sen teni sandın seni
Bilmedin senden teni
Odlara yaktın canı
Tevbeye gel tevbeye
Sen dünya-perest oldun
Nefsin ile dost oldun
Sanma dirisin öldün
Tevbeye gel tevbeye
Gör bu müekkillerl
Yazarlar hayr u şerri
Günahdan olgıl beri
Tevbeye gel tevbeye
Ey miskin ademoğlu
Usan tutma alemi
Esmeden ölüm yeli
Tevbeye gel tevbeye
Ölüm gelicek naçar
Dilin tanını şaşar
Erken işini başar
Tevbeye gel tevbeye

80

Göçer bu dünya kalmaz
Ömür payidar olmaz
Son pişman assı kılmaz
Tevbeye gel tevbeye
Tevbe suyuyla arın
Dimegil bugün yann
Göresin Hak didarın
Tevbeye gel tevbeye
Eşrefoğlu Rumi sen
Tevbe kıl erken uyan
Olma yolunda yalan
Tevbeye gel tevbeye

-12Hep fesad

işlerime

Estağfirullah

'Yaman

tevbe

teşvişlerime

Estağfirullah

tevbe

Gözümün baktığına
Gönlümün aktığına
Kulağını çaktığına

Estağfirullah

tevbe

Dilimin gıybetine
Nefsimin tezzetine
Hep azam tezzetine
Estağfirullah tevbe

81
Bildim suçumu blldim
Döndüm Çalahım tuttum
Geldim kapma geldim
Estağfirullah tevbe
Benden suçumu sorrna
Ayıbım yüzüme urma
Mahrfun beni döndürrne
Esta~firullah tevbe
Settarül'uyüb sensin
Gaffir üz zünfıb sensin
Fettah ül kulfıb sensin
Estağfirullab tevbe
Gerçi kim günahım çok
Rabmetin dahi artuk
Asine kapun açık
Estağfirullah tevbe
Nefs bendine tutuldum
Şeytana esir oldum
Her hata kim ben kıldım
Esta~ftrullah

tevbe

Eşrefoğlu Rfımi'nin
Şol

çok günahlannın
Kefaretidir anın
Estağfirullah tevbe

F. 6
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'Tevbeyl tacil edin
Gelin cennete gidin
Ey mürninler siz edin
Estağfirullah tevbe
Arzu yılanlannın
Canlan sokduğunun
Tiryakı ol ağunun
Estağflrullah tevbe

-13Ne

olayın derviş

olsam

Hoş

yürüsem dervişane
Terk eylesem kibr ü kinf
Yüz sürüsem irişene

Kande baksam Dost'u görsem
Daim Dost'tan haber versem
Dost Dost deyu Dost'a ersem
Gelip Dost'u soruşane
Döksem gözlerin

yaşını

Artırsam bağnın başını

Bıraksam
Azın

dünya işini
etsem ol binişane

Kosam nefsin çirkin huyun
Hiç vermesem nefse boyun
Aşk içinde erkan ayin
Budur Dost'a gidişene

83
Şeyh elinden giysem kisvet
Nefs elinden kılsam feryat
Aşk elinden versem şerbet
Yanubanı tutuşane

Eşrefoğlu

Rümi söyler
haber eyler
Kim ki Dost'u görmek diler
Varsın Dost'a blltşene

İle şara

-14Yine Dost'un kokusu geldi dine
Yine can mest olup oldu revane
Erüp
Yıkıp

aşk leşkeri taraş

edüben
gönlüm evin kıldı virane

Beni benden giderdi kendi geldi
Kamu mülkümü aşk tuttu şehane
Verip bu akl ü canı aşkı aldını
Gözün assı erer mi bu ziyane
Din ü dünya kamusun Dost yoluna
Virem aldanmayanı küfre imane
Diseler aşkı ko al ne dilersen
Diyem aşksız cihan değmez samane
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Bu aşk ajır babalı gevher olur
Ele glnnedi aşk iki ciluine
Bu aşkın kıymeti yokluk olur bR
Behi yetünnediler yok olane
Çü

aşkın

Ki sana

misli yok sen dahi yok ol
ola genc-i nihane

aşk

Gözüm açtı bu
Bana aşk oldu

aşk

gösterdi yolum
mürşid-i yegane

Nikibm götürdüm gördüm cemilin
Vücô:d imiş nikab olan hemine
Çü

aşk

Dahi

oduna

kalmadı

varlık yandı külli
ayruk hiç babine

Deme bu razı Eşrefotlu Rumi
Bu sırra mahı:em bigine
Bulunmaz bu cihanda doğru bir yar
Aceb olmuşdürür .şimdi zemine
-15-

Zihida gel aşka uy ar eyleme
Tevhidini aşkın inkar eyleme
Zerk ü hubbün evlerin eyle viran
Gönlünü ol mülke mimAr eyleme

85

Masiva rengin gönülden sn gider
Bir gönülde hubbü tekrar 'eylçme
Aşka değişdür

tesbih ü ~cadeyl
Bundan özge dahi hazar eylem~
Derd-i yar lle yüre~tn yara kıl
Derdi artur derde tlmir eyleme
Sırr-ı aşkı
Şana aşk

Eşrefoğlu

Dilde

bilmez illa aşk glrü
besdir dahi yar eylepıe
Rfuni aşka yar isen
özge ezkir eyleme

aşktan

-16-

Benim şeyhim seni Hakk'a yetürür
Nice müşküllerl onda bitlrür
Muhammed'In sancağına götürür
Abdülkadir Sultan derler şeyhinıe
Giderler g828ya çalarlar satır
Daima yaparlar hoş gönül hatır
Bağdat'ta türbesi nur olmuş yatır
Abdülkadir Sultan derler '?'lYhime
Aşı~ın

yüre#f yanar tutuşur
var ise var onda pişir
Her kanda çağırsan gelip yetişir
/
Abdülkadir Sultan derler şeyhime

Çiğterin

Daim Allah ile Şeyhimin işi
Dost deyinca akar gözünün yaşı
Eşrefoğlu Rumi anın dervişi
Abdülkadir Sultan derler şeyhime

-17Eski yıirem var idi yürekte açıldı yine
Yer yüzüne kanlı yaşım yine saçıldı yine
Yüreğimin şerha şerha

yareteri bitmedi
Noldu yine noldu yine yare açıldı yine
Yine ayın yenisidir deliliğim depreşir
Akl u fikrim konağından yine göçüldü yine
Tevbe
Sındı

vermiş idi zahid aşk şarabın içmeyem
tevbem dolu dolu yine içiidi yine

Dediler idi bana kim aşk kitabın okuma
Fala bakayım dedim ol sayfa açıldı yine
ısmarladım

Terziye
Tutmadı

sözümü

Rumi'ye zahid donu biç
donu biçildi yine

aşık

-18Devşir aklın

Sil gözün

alli ala eyleme
gavga eyleme

yaşını
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Demedim mi sana benden özgeye
Gözün açuban temaşa eyleme
Daima görmek diler isen beni
Eşiğimden özge me'va eyleme
Gahi vasl ü gahi mahcub oluben
Gah nevha vü gah telala eyleme
Özge yarin var imiş var imdi var
Dahi vaslımı temenna eyleme
Aşık

isen sen de aşıklar gibi
Rumi'ya gönlünü herca eyleme

-19Düşeli aşkın

Beni

bıraktı

Gözlerimden

bu canım iline
bu halkın diline
yaş

ile kan akıtır
siline

İlle yaşım dllemezenı

Zira
Hoş

aktıkça gözümden kanlı yaş
teselliler gelir ben kuluna

gözü yaşı
gözünden biline

Hoş yar~şır aşıka

Kim ki

aŞıksa

Ben bu aşktan bir nefes aynlmazam
Ger yüreğim şerha şerha diline

88
Aşk

ile ben bir demimi vermezem
olan örnrün bin yılına

Aşksızın

İsmi resmi Eşrefoğlu Rfuni'nhı
Kül olup savruldu aşkın yeline
Kalmadı nam u niş8nı zerrece
Garka varup gitti aşkın seline

-20Haktan utan olma asi
Gel ikrar eylegil ere
Er dediğim Tann hası
Gel ikrar eylegll ere
Zinheir erden olma ırak
Sekiz uçmak ere durak
Etmeyesin yann firak
Gel ikrar eylegil ere
Er gönlü dolu Hak niiru
Ere müştak uçmak hiirl
Ko ol münkir-i tekbiri
Gel ikrir eylegil ere
Erdir ol Hazret'e varan
Didarını şeksiz gören
'Yüklülere meded iren
Gel fkrar eylegll ere
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Erenleri kim sevmeye
Tamu · dibinde kaynaya
Kimse şefaat kılmaya
Gel ikrar eylegil ere
Er ilter seni cennete
Hem ulaştınr rabmete
U~amayasın mibnete
Gel ikrar eylegil ere
Aldınsa

erenler elin
ise yolun
Gir uçmak içine salın
Gel ikrar eylegil ere
Doğru vardın

Eşrefoğlu Rumi nola
Erenler yolunda ola
Kan babası didar ola
Gel ikrar eylegii ere

Gerçekiere budur nişan
Gerçek anmaz can ü cihan
Hak'tan ister isen iman
Gel ikrar eylegiJ ere
-21Nefsi zindan eylegll daim rlyazetbanede
Kim balas olup gidesin sen dahi ol hanede
Tak rlyazet zencirin boynuna nefsin aşk lle
Ta ki nefsin devierin getiresin imane de

90
Bend edip nefsi bırak açhk susuzluk çiluna
Zlkr lalıcın ele al gir yola merdAne de
Evllya vü enbiya Hak yola böyle girdiler
Nefslerin kalırettiler kıydılar hem cane de
Çünkü cana kıydılar külli hevesden ~tller
U mekAndan da ileri gittiler seyrine de
Bend edip salmaz isen nefsi rlyazet çalıma
Sen anın lHmdindesJn hiç· diişmegil gümane de
~m

ki nefsi bağlayıp kılmadı kendüye mutl
Nefse flrkatte gfrlftar oldu ol şeytane de

Nefs-i emmare dller emrinde dAim olasın
Hiç itaat etmeyesin ol yüce Sultan'e de
Eşrefoğlu
Mürşld-1

Rfuni kim nefsl müselman ettiyse
hadi olur ol cinne hem lnsane de

-22Şeyhsiz varamazsın

yolu

Zinhar

şeyhe erlş şeyhe

Şeybin

himmeddir

Zinhar

şeyhe erlş şeyhe

Bir

şeyh

au

edin yola rehber

Işbu yola şeyh lle var

Budur sana doğru haber
Zinhar şeyhe erlş şeybe
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Gör ol şeyhsiz gidenleri
Kimi mülhid kimi dehri
Olma sen cebri ya kaderi
Zinbir şeyhe eriş şeyhe
Hak babibi iken Resili
Şeyhsiz Hakk'a varmadı yol
Kim şeyhl yok şeytandır ol
Zinhar şeyhe erlş şeyhe
Taliblysen Hak yolunun
Var elin tut bir ulunun
Tut pendin Eşrefollu'nun
Zinhar şeyhe eriş şeybe

-23Koyup alYan sen gel yan gözle
Gönül venne fenaya van gözle
Cihanda lokına için gussa çekme
Yedinne nefsine murdan gözle
Kanaat zenciriyle nefsln itin
KI balla yırtmasın deyyan gözle
nefse uyup cife koma
Bulup can bülbülün gülzan gözle

Gurab-ı

Bu taşra halk ile pazan terk et
Gönül şehrlne gir esran gözle
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Sakın Bağdad'ını uğrulamasın

Reva ile bu nefs ayyan gözle
Ezelden Hak ile vade edüp ·~n
Hakk'a tap gayn ko iknin gözle
Derip devşirme koyup gideceksin
Ne aldı gitti gidenleri gözle
Bu derbendi geç Eşrefoğlu Rumi
Eriş kafileye salan gözle
Dorugel karüban göçtü uyuma
Yalıanda kaldı usaolan gözle

-24Anın

derdi ile daim yine bu yüreğim yane
Kodu canımda aşk odun ezelden ta ebed yane
Beşiirettir

bana yanmak yolunda baş u can vermek
özgedir erişmez sud u husrane

Bu

bezirganlık

Bu

aşk

Eğer

Bu
Şu

odu beni yaksın tütünüm göklere çıksın
yüz bin canım varsa feda olsun o canane

aşkın

adeti yakmak ölür aşıklan daim
kim aşk oduna yanmaz yazıldı adı hayvane

Anın aşkı

bana yardır dilimde adı tekrardır
Gönül kevnine vermezler nazar kıl ehl·i irfane
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Anın aşkı

dağıldı

Mekinı

kılur

kime dÜflÜ
lamekin oldu

tedbiri şaştı
kendini vfnine

Sefer kılur vücudunda bu aşkın taeiri daim
Erer pazanna aşkın verir bin canı bir cane
Hayatm ruh ile sanman bu uşşakm eya gafil
Tecellisine ma'şukun bular can verdi şükrane
Gerekse
Çü vasıl

zaiıid

ü abid ol Eşrefoğlu Rumi sen
Hakk'a yazılmaz adın insiDe

olmadın

Ey aşıklar ey sadıklar ey esrilkler ey ayıklar
Kayurmaz can u başından girenler işbu meydane

-25Eya gafil aç gözünü bir bak bu dünya haline
Hiç kimse geldi mi bunda düşmedi ecel eline
Niceleri Sultan edip tahta

çıkardı

bir zaman

Ahır yere vurdu anı irgürnıedi visaline

Bu dünyayı benim sanup zinhar buna vernıe gönül
Nice senin gibilerin gülüp geçti sakalına
Bu fenaya

aldanmagıl

ol

bekıinm kaydın

görgll

işbu geçer dünya içün glrnıe halkın veballne

Gör gör bunun fenasını çekme. zinbar belasını
Tb: tiz nice noksan erer bir bak bunun kemaline
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An

şol

günü yer devrlle gökler

çatiayıp yarıla

Malıluk bir yere derlle İsrafil suru çalma

Atan anan

kardaşlann-yad

Şol ettiğin

zulümterin hep

olup senden aynla
senden alına

dadı

Şol dünyaya benim diyen atlar binip harir giyen
Kara toprak olup yatır kimse bilmez ki hali ne

Arif olan baktı gördü bunun mekr ü hilelerln
Bir parmağın da banmadı bunun ağulu balına
Buna gönül verenlerin ahır mağbunluktur
Akil olan aldanınadı bunun yanlış hayatine

işi

Eşrefoğlu Rumi sen de ahir toprak olısarsın
Toprak. olmadan toprak ol aldanma anın aline

Seni yavuz sananlara sen hayır dualar eyle
Kim kime ne sanır ise ahır geliser yoluna

-26Gözün aç imdi uyan
Tevbeye gel tevbeye
Gaflet uykusuna kan
Tevbeye gel tevbeye
Nice bir nefs arzusu
Nice dünya kaygusu
Ya nice nice isyan
Tevbeye gel tevbeye
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Ey dünyayı cem'eden
Sonra koyuhan giden
Olmadan sen peşiman
Tevbeye gel tevbeye
Verme dünyaya gönül
Nefsi ko Hakk'a ol kul
Tab ziyanı assı san
Tevbeye gel tevbeye
Ne yatarsın tururu
Korku çoktur ilerü
Nagah göçer karüban
Tevbeye gel tevbeye
Gelenler kamu gitti
Sevdiğini terk itti
Girdiler kabre uryan
Tevbeye gel tevbeye
Dervişliğin

yoluna
ile geldin ise
Geç bitmez endişeden
Tevbeye gel tevbeye
Aşk

Eşrefoğlu

Rumi sen
Nefsine ver tevbeyi
Nefsin eyle müslüman
Tevbeye gel tevbeye
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«H» kafiyesi

-27ller kim der ise daim
U llıihe lllallah
Gönlünde dura kaim
u ilahe lllallah
Endişesi

Hak ola
Gönlü nii:r lle dola
Mahşeredek dey'gele

U ilihe lllallah
Şu

dem ki göçe canı
U havfün ola şanı
Çürütmeye hiç teni
U llihe lllallah
Aldatamaya şeytan
Mii:nisl ola Rahınin
Hem kurtanser iın8n
U ilihe lllallah
Ol gün ki kara yüzler
Hem söylemeye sözler
Hoş hüccet olup söyler
U ilahe lllallah

97

Var Eşrefoğlu RUmi
Terk etme bu kelimı
Degll aleddevimı
U lWıe lllallah
Cehd eyle mislvAyı
Tarh edegör gönülden
Tevhide can u dilden
U ilihe lllallah

«< ve

İ»

kafiyesi

-28~a

derdin gerek derdbl
Niderem mü ü nl'mAyı
Bana aşkm gerek aşkm
Gerekmez özge gavgayı
Yeter bu başta bu sevdi
Gerekmez bir dahi gavga
Muhammed Mustafa'dandır
Süre geldim bu sevdAyı
!ebi gözler ki görürler
CemAli gülşenin Dost'un
Zehi tüti vü bülbülllr
Ederler hoş temAşayı
F: 7
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Melamet yolunu tuttum
Selamet mülküne yetdim
Bu aşıklar makamıdır
Komazlar buna ra'nayı
Beni kodum ana gittim
ile ana yetdim
Bu Rümi kuludur anın
Kim bile bu muammayı

Anın

-29Zehi bahtlu şu canlar kim
Bulur anın visıilini
Zehi devletlü gözler kim
Görür anın cemalini
Zehi baht u saadetler
Zehi lütf u inayetler
Zehi şad u beşliretler
Ki işitir ketarnını
Zehi tüti vü kumriler
Ki vasl-ı sükkerin yirler
Didara karşu dururlar
içip kevser şarabını
Zehi bülbüller öterler
didanna karşu
Zehi aşıklar okurlar
Anın hüsn-1 kitabını
Anın

99

İlahi sen müyesser kıl
Bu Eşrefoğlu Rumi'ye
Ki ol meclis-i iiiide
Dura kavşura elini

-30Safa ister isen terk et safayı
Vefa ister isen ko bi vefayı
Mahabbet şerhetin bir zerre içir
Ki hasta gönlüne bula şifayı
Bugün bu nefs muradın terk edersen
görmeyesin hergtz cefayı

Yarın

Kuru

ekmeğe doyurmadı

İşittin

nefsin
Hak babibi Mustafa'yı

Doyurma nefsini türlü taamla
Muhammed yer idi yavan gücayı
Tenini bezerne türlü don ile
Resul giydi müdarn eski abayı
Sen ümmetsin uyuma gaflet ile
Ol ihya eder idi her geceyi
Sözüm
Sakın

sanadır Eşrefoğlu RUıni

dünyaya uydurma

hevıiyı

100
ide gör nefsine zecri kayurma
Ölümden öndin ölüp bul bekiyı

-31
gerek bana
Gerekmez dünya ukbayı
KJ aşktır maksildum ancak
Kodum cümle temennayı
Anın aşkı

Mahabbet tadın evvelde
Kodu canım dtınağında
Kamudan el çekip bu can
Anıp ister o Mevlayı
Muhib mahbilb mahabbet bil
Haldkatte bular birdir
1\nınçün anı sevenler
Kodular külli sevdiyı
Anın

derdlnl bilmeyen
Cihanda nesne bilmedt
Gerekse varsın ol yüz yıl
Okusun_ağ u karayı
Anın aşkı kitabından
Şular kim okudu bir harf
Hep ismi resmi mahvoldu
Unuttu hep mislvayı

101
Ben ol şahbaz-ı kudsiyem
Kolundan uçtum ol şAhın
Şikanın sürüp götürdüm
Kim aviadım bu sahriyı
Avın aldım

yine döndüm
Vanp şah koluna kondum
Cemaline bakıp her dem
Ederim hoş temaşiyı
Ben ol serbAz-ı ünsiyem
Yolunda can u baş verdim
Bu gün gördüm ayan am
Koduro va'de-1 ferdayı
Şerab-ı

layezaliden
İçlp hayran u mest geldim
Sözüm mestane anınçün
İder nükte-1 garriyı
Niderlm şol dili ben kim
Anın söylemeye r6zın
Niderlm şol gözü ben kim
Kl görmeye dilarayı
Var Eşrefoğlu Rômi sen
Bu razı arife söyle
Ki her bir bihaber imi
Ne bilür bu muammayı

102

-32Şular

kim ~ost elinden içti camı
Olar bilmedi hergiz has u arnını
Olar esrükdürür daim ayılmaz
Olar fehmeylemezler subh u şiiını
Olarda din ü dünya tedbiri yok
Oların fikri Hakdır vesselami
Olar

varlıkların

Oların

Hakk'a verüptür
Hak ile daim kıyamı

Olar bilmez yecfız u la yecuzü
Olar mezhep edinmez bir imaını
Oların

gönlüne Hak
iki cihan

Unutulmuş

Oların varlığın

Hemen

Hak

şöyle dolmuş
tamamı
şöyle almış

kalmış buların

halka

namı

Olara korku yok iki cihanda
Olar görmeyiser dar-ı melamı
Olar iki cihandan geçtiğiyçin
Bulara verdi Hak Dar üs seh1m'ı
Olar Arşı ve Kürsü bir nefeste
Gezüp seyran ederler Rum u Şam'ı
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Sebeb bunlar bu yer gök
Bu mahlukun bularınla

durduğuna
nizarnı

Buların şamna geldi Resul'e
Ki «la havfün aleyhim» Hak

kelamı

Buları Eşrefoğlu
Buları

Rumi'ye sor
sana göstere temaını

-33Arif ol kim bilesin
Bu gözünle göresin

esrarım
envarım

Heşt Bihişt'den fariğ ol can terkin ur
Bunda bul yari bugün ko yarım

Kim ki bunda bulmak ister yarini
Varsı~ ol hep yare versin varım
Yarini yarına koyan kimseler
Bellidir terk idemez ağyarım
Her kim ağyara uyup yari kodu
Ta ebed görmeye ol dildarını
Yare yar olmak gerek yıir isteyen
Yar içün komak gerektir arım
Bunda bugün yare sen yar ol dahi
Fariğ ol var kim bulur yar yarını

lfH
Gaynyt terk et Id ayne
Ydyasm ayniyle pynn

ereshı
birını.

Yaİ'dall

axn bir nefes olmayasın
Çün veresin yire gönül .-rmı
Kan4e baksan yAri göresin hemAıı
Görmeyesin bii' dahi deyyAnnı

A.rlf

anladı vü gaftl taniadı

Etrefotlu Riiml'nln sözlerini

-34-

Bir ben seni seven delfl
Cfimle Alemdir sevtel
Yüz bin ola her kÖfede
Yoluna canlar verlcl
Ben kim olam seni sevem
Ya yoluna canım verem
Sevenleri göriceAiz
Ben de bir boynun ellcl
Vann sorun mürşltıere
Var mıdır bu derde çAre

Hiç olur mu Dost'a ere
olucu

Dütman ne dost

105
Düşman

deditim nefsindir
tama' lle hırsındır
Keser tama' tamannı
Dost'a Aşıkım deylcl
Şol

Aşık

nefsine uymadı
verdi doymadı

Canını

Kim ki canına kıymadı
Oldur ol yalan da'vlcl
Aşık kendüden el yudu
Dünya vii ahretl kodu
Hiç anmaz blllşi yAdı
Kendüzün yop sayıcı

Durmaz akar gözü yaşı
Hiç onulmaz baln başı
Ah ile zAr olur işi
Kimse yok halin sorucu
Eşrefotlu

Rumi gibi
Şöyle mücrim eksikil kul
Arasalar bulunmaya
Nefst hevAsm koyucu
Yani ol da Aşıkım der
Doyunca yer yatar uyur
Nefsine dllelfn verir
Zi utanmaz lif urucu
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-35Aşk

ile ol aşıkı
ile ol sadıkı
Mahbubudur Halıkı
Sultan Abdülkıldiri

Sıdk

Aşık olan ülfete

Irak demez Bağdat'a
Kadrin bilir ziyade
Sultan Abdülkadiri
Devlet dilersen devlet
İzzet dilersen izzet
Eşiğinde kıl hizmet
Sultan Abdülkadiri
Eşrefoğlu

Rumi
mahremi
Evliyalar hemdemi
Sultan Abdülkıldiri

Dervişlerin

-

36

Ey aceb bilsem nedir Yarab bu derdin çaresi
Gün gün artar hiç onulmaz yüreğimin yaresi
Yüreğimin yaresine hiç tabib kılmaz ilaç
Ey accp var mı dahi benim gibi biçaresi

107
Çaresi biçareliktir yine bu derdin hernan
Çün bela burcundadır aşıklann seyyaresi
Gözü

yaşlı bağn başlı yüreği

Olmuşam

alem içinde

aşkının

delik delik
avaresi

Her kim inler bu beladan varsın ol iişık değil
Görsün ana neyleyiser nefsinin rnekkaresi
Dünyayı rnekkareye her kim dolaştı ta ebed
Gitmedi gitmeyiser anın yüzünün karası

Her kimin gönlünde zerre deniii dünya hubbü var
mahrum etti bilsin nefsinin emmaresl

ı\nı

Dost yolunda iişıkı ger kılsalar yüz bin pare
Dönmeye Dost Dost deyü çağıra her bir paresi
Eşrefoğlu
Düştü

Rumi bu derde giriftar olalı
bir deryaya kim yoktur anın kenaresi

-37Bencileyin yüzü kara
hiç bir dahi
Ben ettiğim yazuklan
itmemiştir hiç bir dahi
Gelmemiştir

108

Daim

işim

nefs arzusu
gönlüm pası
Benelieyin Hakk'a isi
Olmamıştır hiç bir dahi
Siltnınedi

Geydim

dervişler

İlla varmadım

Yolu ben

donunu
yolunu

azdu#IJmlayın

Azınarnıştır

hiç bir dahi

Ömriim erişti ahire
Dürüşmedim hiç bir hayra
Bencileyin gönlü kara
Gelmemiştir hiç bir dahi
Her arnelim dolu riya
yok Tann'ya
Bu ben düştütüm korkuya
Düşmemiştir hfç bir dahi
Uyık JşJm

Adem donun donanmışarn
Hayvanieyin dirilmişem
Öyle kim nefse uymuşam
Uymamıştır hiç bir dahi
Bezirganlıja gelmlşem

Geçmez metaı almışarn
Öyle kim ben aldanmışarn
Aldanınadı hiç ·bir dahi
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Eşrefoğlu

Rumi nide

işbu derdi ile gide

Öyle kim ah u zar lde
itmemiştir hiç bir dahi

-38Yine
Yine

aşk

aşk

elçisi geldi erişti
kadehin can dolu Içti

Yine cuş eyledi canımda aşkın
Yine mevc urdu dürler taşra saçtı
Yine Mansur'layın hayran u mestiz
«Enel Hak» sırnnı bu halka açtı
Yine ismim
Yine canım
Yine

tılısımın
kuşu

bozdu aşkın
pervaze uçtu

canım hüması şiibin

Şikann

var
lamekana sürdü geçti

Mekansa

18ınekanda

seyrederken

Nişansız binişan saydına düştü

Yine bu
Bufuştu

Eşrefotlu

Dost'a

Rumi yine
saç· u saçtı

canın
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-39Arife sorgıl eğer sorar isen bu haberi
Sana arif verir ol senden içeru haberi
Haberi ister isen kim vereler can ile sor
Ki tene zahir olup gele belire eseri
Eseri can ile gönle erişip eyledi mest
Ol eserden yitiriir Hallac-ı Mansur bu seri
Seyr ile bitmeye işin bu yola bakma güzat
Mürg-ı ruhun döküser bunda nice bal u peri
Per-i akl ile uruc eyleyüp irmeye beşer
Kim anın nuruna doymaz ne melek ne beşeri
Beşeri sıfatı yak aşk oduna zerre koma
Gerü kendi gözün ile yüzüne kıl nazarı

Nazarı olalı ol binazarıo R\ımi sana
Gözetir oldu gözün daima Şam u seheri

Seheri gözler isen Eşrefoğlu ile bile
Ten ü candan geçüben Dost'a idesin ,seferi
-40Cemi'-i enbiyiUardan
Muhammed cümlenin şahı
Yüzü nurundan almışlar
Felekler şems ile mahı

lll

Yedi kat gökleri geçti
Kadem arş üstüne bastı
Erişti kabekavseyn'e
Tavaf eyledi dergahı
Anın

seyr ü sülfıkundan
Melekler aciz olmuşlar
Ki bin yılda varamazlar
o bir dernde vanp rahı
Vereydim canımı kurban
Senin yoluna ey Ahmed
Aceb bir kez yüzün görsem
Seher vakti sehergahı
Bu

Eşrefoğlu

Rumi'nin
Günahı çokdürür gayet
Şefaat kıl ya Muhammed
Yüzün şems ü kamer mahı

-41Dün ü gün durma zikr et ol Huda'yı
Ki anın zikrl verir cana safayı
Bu fani ömrü Dost yoluna harc et
Dilersen bulasın örnr-i bekayı
Belasını anın baş üzre çek kim
Diye Dost dahi sana «dost biyayi»

ü.2
Sözün Işitme dejme bir babisln
Refik edinme her bir bineviyı

Nice

blı'

Nice

kılmak

nice bu tenperver olmak
bu nefse merhabayı

Mejer gergessln avm oldu murdar
Hemln sayd ldemezsin sen hümayı
Cihin yüzüne geldljlne bakma
Döner yüzü eder bir gün cefayı
DUersen Hak kıla sende tecelli
Gönülde koma herglz masivayı
Meleklerden öte seyr8n gerekse
Bu clsmln sıkietine kıl devayı
Gözünden sU eniniyet sebMln
Dolu Hak göresin arz u semiyı
Bu

aşk

Çıkardı

bahrinde Eşrefojlu RUıni
dürri ol girin behiyı

deryanın kenarm bekle zinbir
Ko bir türlü dahi tedbir ü riyf

Bu

Bu gevher eline düşe gümansız
Edesin Hakk'a hamd ile senayı
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-42Seni sen yavı kıl kulli
Dilersen bulasın anı
Muhal olur anı bulmak
Yetinneyince sen seni
Bikülli varını terk et
Gidersen ana sensiz git
Bu yolun piisbılıu çok
Geçirmez sen ben olanİ
Ana erıneğe can vermek
Gerek iki cihan olmaz
Ezelden böyle kalmıştır
Bu yolun ayin erkanı
Anı

bulmak dilersen var
Öligör ölmeden zinhar
Ecelsiz ölmeyince bil
Kirnesne bulmaz ol ham
Harab et

yık makamını

Değiş adını sanını

Sana bir göz açıla kim
Göresin şah u sultanı
Eğerçi

senden ol ali
senden gider yolu
Seni bil sen seni bil ta
Bilesin ol yüce cam
Anın

F:8
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Seni sen ten ü can sanma
Ya akl u nefs gönül sanma
Ya aderndir deme değme
Beşer surette hayvanı
Var Eşrefoğlu Rumi sen
Seni ko Dost'a git Dost'a
Bu varlıktan fena olgıl
Dilersen bulasın anı

-43Hakk'ı sev Hak sevenlerden tolundurmaz cemalini
Veli sevmeyene hergiz tadırmaz vasl-ı balını

Budur bil adet-i Mevla sevmez sevrneyeni asla
Kovar kurb-i civarından eder buğ'd u azabını
Tamu odundan artuktur anın ayrılığı odu
Yanmasun kirnesne oda bu ayrılık firakını
Bana ansız gerekmez can bana ansız ne din iman
Cemal-i kabesin buldum idem hoş bir tavafını
Bana iman ü din oldur sevem hem ben anı kamil
Ki kıble edinem daim anın zülf-i siyahını
Bu akl u bu gönül bu can bu mal u mülk bu hanüman
Kamusunu verdim aldım anın aşkı belasını
Bana ne ilm ü ne fetva bana ne zühd ü ne takvii
Beni şuride vü şeyda içirdi aşkı camını
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içip camını mest oldum «Enelhak» demini urdum
Ne beni ne am bildim veremezem nişamm
Ki ondan yine bir camı dolu sundu ve içirdi
Beni bir salıva çıkardı ki aldan seçtim alım
Şarab-ı safi içiidi alından alı seçildi
Yüzünden burka açıldı ayan eyledi razını

Bu

razı

Fenasız

ol bilir kiın aşk am mahv u fena kıldı
ömre erişti bulup Dost'un bekiisım

Bu Eşrefoğlu Rumi'nin sözün arif bilür arif
Ne bilsün değme bir nildan bu uşşakın kelamını

-44Aşkın gamın

bile çekrneğe bana bir yar bulunmadı
Avare olup yürürüm uş bir karar bulunmadı

Düşdüm gamın

denizine mevcleri aşdı başınıdan
Heyhat ümidim gemisine bir kenar bulunmadı
Sırrıını

can u gönül ki dilerdi taşra bıraka
illa ki mahrem olmağa razıma deyyar bulunmadı

Vaslın şikar

aşkın hevasına

Aşkın

idem deyu düşdüm
içinde beladan özge şikar

bulunmadı

Ol gün ki bu aşkın ile oldu canım hasta mecrtih
Günden güne artar dahi derdine tirnar bulunmadı
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Derd ü fid'tk u firkat içinde kaldım ey dirig
Ey v~y intizarım gicelerine bir seher bulunmadı
Doymadı

bu can hicrine diler kim bir sefer kıla
Çünki ikamet içinde vaslma zafer bulunmadı

Aşkından Eşrefoğlu Rfımi

Bu

aşka

etme yarin şikayet
can vermeyince ol bir diyar bulunmadı

-45Yine bu dertli gönül
geldi
Aşk denizinin mevci
Başarndan aşa geldi
Kaynadı taşa

Sabrım kararım
Aşk

sırrıını faş

gitti
etti

Ben dahi diyem şunu
Kim garib başa geldi
Ol benim gönlüm alan
canan olan
Hem beni deli kılan
Önüme düşe geldi
Canıma

Ansızın

olımazam

Buldum ayrılamazam
Ansız bu aklım bilmem
Tedbirim şaşa geldi
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Siz şöyle sanmanuz kim
Ben şimdi aşık oldum
Canım ezel gününde
Aşka ulaşa geldi
«Kalü bela» denmeden
"Elest»den ileriden
Türlü mihnete aşık
Anda dolaşa geldi
Şol ben aşıkım diyen
Ol yalan dava kılan
Nefse dileğin veren
Bana temaşa geldi

Aşık hfı

nefse yagı
Nefsin kovann sağı
Nefs ile aşık canı
Bunda savaşa geldi
Derd ü bela gözgüsün
Gözlerken dünün günün
Dost yüzüne can gözü
Ansızın tuşa geldi
Gerçi kim nihan geldi
Can gözü iyan gördü
Münkir münafık sandı
Ta'birli düşe geldi
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Eşrefoğlu

Rumi'nin
hepsi senin
Her ne kim senden geldi
Canıma hoşa geldi.
Varlığı

«K» kafiyesi

-46Cihanı

hiçe

Döküp

varlığı

satmaktır adı aşk

gitmektir

adı aşk

Elinde siikkeri ayruğa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk
Bela

yağmur

Başını

ona

gibi gökten

yağarsa

tutmaktır adı aşk

Bu alem sanki oddan bir deni:z.dir
Ana kendini atmaktır adı aşk
Var Eşrefoğlu Rumi bil h~tkikat
Vücudu fani etmektir adı aşk
Yüreğime şerha şerha

Garet etti gönlüm ilin

47 --

yareler urdu. bu aşk
yağm~ıya urdu bu aşk
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Şimdi hakim gönlümün iklimine aşktır benim
Akla nefse tene cana hükmünü sürdü bu aşk

Her

sıfat

Tartdı

kim nefsin ü aklın u ruhun var idi
Seyfullah yürüdü kamusun kırdı bu aşk

Bu gönül hücrelerini tahliye kıldı kamu
Ademiyyet noktasından sildi süpürdü bu aşk
Kendi varlığıyle külli varlığım mahv eyledi
Dost gözüyle baktı ol Dost yüzünü gördü bu

aşk

Çün fena darında menlik Mansur'u herdar eyledi
Dost e.ı;iğinde «Enelhak» nevbetin urdu bu aşk
Dün gün Eşrefoğlu Rumi derdin artar pes neden
Zahmine hc'd Dost elinden merhem irgördü bu aşk

-48

~

Cefa vü r. enc ü mihnettir
Firak'ı der d-i firkattir adı

adı aşk

aşk

Verüp rahat ları mihnetle alup
Dün ü gün al.' u hasrettir adı aşk
Bir oddur kim cana düşmüş yanadur
Yürek dolu haı •arettir adı aşk
Kararı yok bu aı~k:m bi karardır
Ki diirlü diirlü hüle\1tir adı aşk

120

Münezzehtir gehi iki
DükcUiden ferağattir

cihfından
adı aşk

Gönülde derd-i yar ancak hernindir
Bu halktan kamu uzlcttir adı aşk
Bu aşkı kimse vasfetınez dil ile
Gam u gussa vü hayrettir adı aşk
Sıfattır ına'şuka

Ki

aşk

u

maşuk

bu aşk-ı aşık
bir zattır adı

aşk

Bu aşkı ol bilirkim aşık oldu
Nice tevhid-i vahdettir adı aşk
Sorarsan aşkı Eşrefoğlu Rumi
Tamam Dost ile vuslattır ad; aşk
-49Her kime kim şule bıraktı bu aşk
Aleme düpdüz anı çaktı bu r.tşk
Atiası çıkardı

giydirdi palas
bu

Tahtlarından şahlan yıktı

aşk

iki alemde gönül bağlamadı
Her kimin kim gönlüne aktı bu

aşk

Yazılarda

Mecnun'u hayran kodu
Leyli'ye çün bir nazar kıldı bu aşk

Hem de oldu bir nefes Mansur ile
Boynuna urganını taktı bu aşk
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f!arüt'u Marut'u indirdi yere
Zühreyi aldı göğe çıktı bu aşk
Nkelere bağladı zünnannı
Zühd harmanını oda yaktı l>u

aşk

Eşrefoğlu Rumi aşka pek yapış
Çün sana da geld: yolaktı bu aşk

-soOl zaman kim ben ol Dost'tan ayrı düştUm oldum
Hasret ü derd ü ah ile çok ağiadım tuttum firak

ırak

istedim yedi iklimi ne Rum'u kodum ne Şam'ı
Gezdim yürüdüm tcmamı başun a:ık )'R!lYt ayak
Yer mi kodum istemedik adenı mi kodum sonnzuı.ık
Aç ve susuz halvetlerde zari kılur idicn ym·lak
Kimse halim bilmez idi der!lc dcrm~.n Jı:ıimr.z idi
Derdim kime söyler isem ('cr kU bana ahmak
Dcrdim benim ol yar idi aıc·:n bM:a <ı>ya:- ldi
Gözüm ya:!t rev an olup a:~ard: sanid bir u aıak
Derdim bulaın mı ben anı k. ·m-_:ştum ortaya canı
Her kim görür ise beni delüdi.ir .- :·· idi mutlak
Ne uslu ne udü idim :ıe diri ne ölu
m
Dost fikdyic dolu idim eıaliş:em Dost idi anc.ı;~
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Dost Dost deyu gider idim Dost kandedir sorar idim
Dost haberin verenlere iderdim yüzümü toprak
isteyürek buldum eri gerçek ere sordum yari
Didi yeter ettin zari Dost sendedir sen sana bak
Yürü halvet eyle seni senden zerre koma seni
Senden gidericek seni Dost sende edüben durak
Tutdum ol erin sözünü çevirdim benden yüzümü
İzledim kendi özümü benden bana göründü Hak
Gördüm alem Dost'dan dolu geldi bana der ol ulu
Var imdi sen şimden gerü sen ben defterin oda yak
Yaktım

oda defterleri terk ettim ol tertipleri
Gördüm ki key hicap imiş aşıklara bu kara ak

Geçtim bu aktan karadan ikiliği sürdüm aradan
Birliğe yetdüm Dost ile birlikte okudum sebak
Eşrefoğlu

Ta

Rumi gibi gir bu yola gerçek isen
sana da dirler sadak

aşıklar arasında

Bilesin bu muammayı yerıneyesin yoksul bayı
Bir bakasın hass'a amm'a tutmayasın kimseye tak
-sı-

Dost yoluna gidenlere eyidem nice gitmek gerek
Kimin ile yoldaş olup kimleri terk etmek gerek
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Evvel mürşid elin tuta kalmaya dünya alırete
Hiç demeye halim nite bildiğin unutmak gerek
Çeke bu yolun zahmetin rahat bile her mihnetin
İki cihan saadetin cümle hiçe satmak gerek
Nefsine zecr ide kati hiç anınaya akıbeti
Dost'a bulmağa vuslatı dünü güne katmak gerek
Meşgul
Müştak

ola riyazete bel bağiaya ibadete
olan hazrete ne uzanıp yatmak gerek

kim geçe kendisinden ne canın ana ne hod ten
Cansız gider Dost'a giden dahi diyem nitrnek gerek
Şol

Canlular varamaz yola canuru diyen yolda kala
Can terk edip Dost'u bula candan sefer etmek gerek
Eşrefoğlu Rfımi yarı

Ol dost için

ağuları

sevenlerin budur karı
sükker gibi yutmak gerek

-52Ben Dost hevasına düşdüm
Özge heva neme gerek
Başımda Dost sevdası var
Dahi sevda neme gerek
Ey zahid-i dünya perest
Var zühdünü arz eyleme
Ben aşık-ı şfırideyem
Zerk u riya neme gerek

124

Ben Dost yolunda nakdümü
Hep oynayıp öldürmüşem
Çün gitti külli varlığım
Havf u recii neme gerek
Ben laubali giderim
İki ciham r.iderim
Meylim yok sekiz uçmağ'a
Pes masiva neme gerek
Ben uykumu fikretın~z,~m
Düş görüp tabir ctmezem
Ben gelmezem ben gitmezeni
Beka fena neme ge;·ek
Ben mest-i ezel gclmişem
Ben ta ebed mest giderim
Hiç ayılmaz esrüklüğüm
Ziihd ü takvii neme gerek
Ben Dost ile peymanımı
Elest'den ön berkitmişem
Ben Dost'u ıyan görmüşem
Hayal u riiya neme gerek
Gerçi surelde insanım
Ben sultan-ı ins ü canım
Ben fariğ-1 dü cihanını
işba gavga neme gerek
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Ben Eşrefoğlu RQmi'yem
Ben bakiyem ben kadlmenı
Ben ol mür-ı lahQtiyem
Arz u sema neme gerek

«L» kafiyesi

-53Ger kadimi Dost gerekse ol kadimi iste bul
Andan özgesinden ann var anın derdiyle dol
Andan ayru hep fenadır baki oldur layezel
Dün üıgün sen hizmet eyle var ana gerçek kul ol
"im ana gerçeK. .Kul oiıoa lct o=o<:d azad olur
flic, :ıeval t'rmez ana cün Dost anı kıldı kabı.ıl
fJiinyanın

lezzetine aldanma kim tizcek geçer
ol kim bulasın Hazret'e yol

He~t behişt'ten fariğ

va ..

götür külli hevesten gönlünü ey yol eri
ölümünden öndin öl

Varlığın yokluğa değşiir

Ölümünden öndin ölendir bugün Dost'u gören
Bu sözüm hakdur inan öyle buyurdu ResQl
Bundan içerü dahi sözüm var diyem anlar isen
Var seni külli yitiı· ta sen gidesin kala ol

126

Andan anın gözi ile bak her neye bakar isen
Hak görüne sana külli fevk u taht u sağ u sol
Eşrefoğlu Rumi'nin tut pendini talip isen
Hak nuru ta gönlüne senin dahi ide nüzul

-54Bu dünyaya verme gönül
Dünya sana kalır değil
Dünya seven Dost katına
Yüz akıyla varur değil
Bu

dünyanın

mahabbeti
bal gibidir
Ağusun bilen ol bala
Parmağını banar değil
Şol ağulu

Bu dünyanın zehri katı
Cana erer mazarratı
Zelırini bilmeyen bunun
Kendüyi sakınur değil
Bu

dünyayı

derip

yığına

Ahır koyup gitsen gerek

Koyup

gideceğin

sanan

Dünyayı devşürür değil

Aşıkların gönlü kuşu
Düşmez

dünya tuzağına
Gerçek eren bu dünyayı
Hiç muhale alur değil
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Ol Hak babibi Mustafa
Bu dünyaya cife dedi
Ol kim ussu olan kişi
Cifeye aldanur değil
Pes yine mahrem olmağa
Şaha bir şahbaz gerek
Yoksa değme kuş aviayan
Ulu şaha varur değil
Eşrefoğlu

Rümi sen de
mahrem isen
Himmetin gözüne kevneyn
Zerre denlü gelür değil
Eğer şaha

-55Gel bu aşkın şerhetinden bir kadeh nüş eylegil
Gel bu aşk ile başını ta ebed hoş eylegil
Gel beru gel aşk elinde dolu peymane getür
Gel bu mecliste bu gün sen canı serhoş eylegil
Gel bu aşıklar önünde yere sal namusunu
Gel bu zühdü aşka değiş aklı medhuş eylegil
Gel bu aşk pazarına gir yoğa sat hep vannı
Gel beru külli hevesden gönlünü boş eylegil
Gel bikülli masivadan yüz çevir yum gözünü
Gel bugün can gözün aç Dost yüzüne düş eylegil

128

Gel bu aşk ile bugün katreni deryaya ilet
Gel heru derya ile derya olup ci'ış eylegil
Gel bu
Gel bu

aşk deryasının
Eşrefoğlu

derrnek dilersen dürlerin
Rumi sözlerin gôş eylegil

-56-

Canlar canın ister isen bu cism u candan fariğ ol
Gerçek Hakk'a aşık isen iki cihandan fariğ ol
Bu meydana girdin ise nefsin boynun urdun ise
Kibr u kini si.irdün ise dost u düşmandan farlğ ol
Aşk şerhetin

Dost ile

içtin ise can gözünü açtın ise
ise assı ziyandan fariğ ol

buluştun

Gafletten ayıldın ise kendözüne geldin ise
Fesad işten döndün ise tertip düzenden fariğ ol
Ölmezden evvel öldün ise ger sen seni bildin ise
Yola boyun verdin ise bu ad u sandan fariğ ol
Miirşid elin tuttun ise dünyayı terk ettin ise
Hak sözün işittin ise veren elinden fariğ ol

Eşrefoğlu
Fariğ

Rumi sen de eğer gerçeklerden isen
ol bu cümlesinden kevn ü mekandan farlğ ol
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«M» kafiyesi

-57Kararı kalmadı canın

Nidem pes azm-i yar idem
nefsin
Dağıtam tar u mar idem
Yıkam bünyadını

Düşem derdine ol yarın
Uram terkini a~ann
Visaline bu hicranın
Ola bin can isar idem

Tasarrufdan elim çekem
Vararn bir kitşede çökem
Dün ü gün gözyaşı dökem
işim ah ile zar idem
Bana aşk oldu çün hadi
Gönülde urdu bünyadı
Koyarn bu ehl ü eviadı
Beni aşka uyar idem
Nice gurbet nice firkat
Nice bu halk ile ülfet
Bulamadım beni halvet
Ki bu derde tirnar idem

F:9
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Uranı aşk odunu cana
Nite ki yana pervane
Olanı şöyle ki divane
Melanıet ihtiyar idenı

Belasın nuş idenı aşkın
Sadasın gilş idenı

Dost'un

İrenı şahin varaın Şahın
Cenıalini

şikar idenı

Teallük

katidenı benden
bu can ile tenden
Tecelli çün gele andan
Kanıu leyl ü nehar idenı
Geçenı

Teberra

eyleyenı

candan
ben beni benden
Ne kinı var arife andan
Beninı nenı var ki var idenı
Bıraganı

Var Eşrefoğlu Runıi var
Öligör ölnıeden zinhar
Bu derde bu olur tinıar
Ki dainı derd-i yar idenı

-58Yüzünü göreli hayran olnıuşanı
Bilnıezenı ben ben mi ya sen olnıuşanı
Düşnıüşenı aşk

bahrlne gavvas olup
Bahr içinde gevhere kan olnıuşanı

131

Zahirde gerçi fakirem natüvan
Batında kevneyne Sultan olmuşarn
Kaf ber kaf hakhnem hÜ.kmeylerem
Mühr elimdedir Süleyman olmuşarn
Gulgulemle yerler gökler doludur
Ben hernin dillerde destan olmuşarn
Mümine ikran sıdk ile safa
Münkire inkar u tuğyan olmuşarn
Eydün ol dertınere gelsün beri
Kim bugün her derde derman olmuşarn
bilmez benim ins ü melek
içinde kim ne pinhan olmuşarn

Sırrıını

Sırr

Gerçi kim ben Eşrefoğlu Rümi'yem
Cümlenin istediği ben olmuşarn

-59Bugün işbu yola merdane geldim
Visali şem'ine pervıine geldim
Elime aşk çevkanını aldım
Top edip başımı meydane geldim
Ezel nüş etmişem aşkın şarabın
Ebed ayılmazam mestane geldim
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Susamış canları kandırmak için
Elimde dopdolu peymane geldim

Kayırmazam
Anın aşkıyla

bezaran müddelden
çün bigane geldim

Namusum şişesini taşa çaldım
Niderim arı çün divane geldim
Ol meclis mestiyem hem sakisiyem
Sürerim devrimi devreine geldim
Seladur dertli gönüller seladur
Tabib ü haceyem derınane geldim
Ben ol

şahinem

Şikar eğlemeğe

uçdum şah kolundan
cevlane geldim

Seladur kim gelirse şaha ileteın
Delil olmağa her insana geldim
İman

donun Muhammed meclisinde
Giyip tavusleyin cevlane geldim

Aşıklar darını

gördüm dikilmiş
meydana geldim

Kararı kalmadı

Benim bu Eşrefoğlu Rumi mücrim
Ki aşıklarıma ihsane ·geldim
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-60Ezelden

aşk

oduna yane geldim
kane geldim

İçdim aşkın şarabın

Cüda düşmüş yarinden bir garibim
Visalin isteyü hicrane geldim
Şu

bülbülüm ki gülden ayn düşdüm
bu haristeine geldim

Firakıyle

Kararım yok cihandan tiı. giderim
Bu silret mülküne mihmane geldim

Benim Yusuf bugün Ken'aneli'nde
Beden mısrındaki ı.ındane geldim
Bana
Anın

duı.ehtir ansıı. kamu cennet
gaynna çün bigane geldim

Bu nefsin leşkerin kırmağa daim
Babadır oluben meydane geldim
Gaı.a etmekliğe bu nefs'i şoma
O Dost yoluna can kurhane geldim
Şikarım

Adam

süre bu salıraya çıktım
Sultan'e geldim

iletmeğe

Hakk'ı bilrneğe

geldim bunda bellü
Ne cennet hur u ne rıdvane geldim
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Hakka bildim ki adcm doğru yoldur
Anınçün azın edüp insan~ geldim
Bugün bil Dost'lı Eşrefoğlu Rumi
Yann deme ki vah pişmane geldim

-61Razıyem derdine yarin men şikayr li itmezem
Kendi halim söylerem gayri hikayet itmezem

Derd ü mihnet yoldaşımdır bu yola azın ideli
Dost belasından başını bir dem .:selamet itmezem
Her ne kim Dost'tan gelir sitbir ü şakir durmuşanı
Aşıkanı derdim yeter özge ferıiset itmezem
Niceler yarin visaline irişrneğe iver
Çün iradet Dost elinde ben acıilet itmezem
Aşk ile bilişeli ilietle kılmadum amel
Cennet ü hur u kusur için ibadet itmezem

Her ne kim işledüm ·ise bigaraz işlemişettı
Bendeyem tiicir değHem ben ticaret itınezem
Geçüben assı ziyandan laubali giderenı
Dost'a gider çün gönül gayra delalet itmezem
Dost önünde nefs ile dün ü günü cenk iderem
Nefsim ile dost olup Dost'a adavet itmezem
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Dost bana nefsini kahreyle berü gel didi çün
Nefsimi kahreylerem hergiz inayet itmezem
Dost yüzün göstermedin bildim ki benlikmiş bana
Benlik evin yıkdım u yakdım imaret itmezem
Korku kaygu ar u namus olmaya aşıklara
Dost için baş oynararn vehm ü hayalet itmezem
Aydurem aşıklara aşktan haber şimden geru
gün gibi gizli işaret itmezem

Aşikare

Söyle Eşrefoğlu Rumi derllini aşıklara
Dime kim ben gizlerem aşkı melamet itmezem

-62Ey Dost senin yoluna
Canım vereyim canım
Aşkını komayayım

Oda gireyim

canım

Bu dünya aşıklara
Bir aldangaç olurmuş
Bu ,yalan aldangaçın
Terkin urayım canım
Çün ömür göçer imiş
Can kuşu uçar imiş
Yoluna cism ü canı
Harca süreyim canım
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Beni sana vereyim
Sensiz beni nideyim
Ben senin buzuruna
Bensiz varayım canım
Vahdetin şarabından
Bir cura nuş !deyin
Enelhak çağırayın
Feryad urayım canım
Halka gavga salayını
Ben dahi Mansur'layın
Zülfünde asılayını
Dara varayını canım
Ger beni senin için
Yetmiş kez öldüreler
Bin kez dahi ölmeğe
Boyun vereyim canım
Meşayıhm

himmeti

Kılıcını alayım

Kendi nefsim boyuunu
Kendim urayım canım
Benden

b~na yakınsın

Canımdan

sevgilisin
Ya ben seni isteyü
Kanda varayını canım
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Sen canımın canısın
Gevherimin kanısın
Vaslın haberin girü
Sana sorayım canım
Eşrefoğlu Rumi'yi
Aradan tarh ideyin
Senin ile bakayım
Seni göreyim canım

-63Duymasın bu can gönül ben Dost'a pinhan giderim
Akl ü can biganedir bidil ü bican giderim

Masiva rengin döküp aşk ile hemreng oldum
Kodum insan varlığım şöyle uryan giderim

uş

Bana ne ilm ü amel ne küfr ü iman nisbeti
Kamusundan el yudum aşka uyuben gideXim
'P.lveda olsun sana ey zühd ü takva elveda
Cezb edüp çekti beni ol babr-ı umman giderim
Yedi tamu sekiz uçmak bir dem anlamaz beni
Lutfedip «ircii» tablın urdu Sultan giderim
Bu harabatın niçin mimarı olam çünkü ben
Dost'la kıldım ezelde abd ü peyman giderim
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Eşrefoğlu

Ta ebed

Rumi'yem

aşkı şarabından anın

şuride şeydil

mest ü hayran giderim

Ol şarabın curasına vermişim kevneyni ben
Vasl iydine irüp canımı kurban giderim

-64Şöyle

kim bi dil ü bi can
Kendü ahvalime hayran

olmuşarn
olmuşarn

Gah beni ben bilmezem kim kandeyeın
Gah cem ü gah periŞiin olmuşarn
Gah oldum binişan ü gah hanişan
Gah nişansız mülke Sultan olmuşarn
Gah ferişteh olmuşarn gahi peri
Gah div ü geh Süleyman olmuşarn
Gah oldum Şeyh Sanan-ı zernan
Gah tersa geh müslüman olmuşarn
Gah bulut olup hevaya ağınışam
Gah katre gah umman olmuşarn
Gah hevadan yağmur olup yağmışarn
Gah nebat ü gah hayvan olmuşarn
Gah od u su yel ü toprak fert fert
Gah tıyn gah tıynde pinhan olmuşarn
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Gah ısı geh soğuk gahi i'tidal
Gah damarlarda girip kan olmuşarn
Söyleyen hem söyleten her natıkı
Tenlere can cana canan olmuşarn
Gah mescid gah sacid geh sücud
Gah deyr ü gah ruhhan olmuşarn
Gah saki gah sagar gah mey
Gah esrük gah mestan olmuşarn
Gah Türk ü gah Arap gahi Acem
Gah Hindu gah Yunan olmuşarn
Gah kış u gah yaz u gahi bahar
Gah bülbül geh gülistan olmuşarn
Gah cism ü gah cevher geh araz
Gah maadine girip kan olmuşarn
Gah berr ü gah bahr ü geh serab
Gah imaret gah viran olmuşarn
Gah zemin ü geh zernan gah asüman
Geh zernam döndüren ben olmuşarn
Gah Tur u gah münacat gah Musa
Gah Firavn gahi Harnan olmuşarn
Gah irad gah mürid ü
Gah küfr ii gah iman

galıi

murcid

olmuşarn
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Gah diızeh gah muazzeb geh azab
Gah cennet gah ndvan olmuşarn
Gah renc ü gah renclü geh tabib
Gah nale gah efgan olmuşarn
Gah bu cümlesinden oluram beri
Ne melek ne cin ne insan olmuşarn
Eşrefoğlu Rumi'yem ben kim bugün
Kesret ü vahdette yeksan olmuşarn

Ben Süleyman-ı zemanım
Söylerem alemde destan

kuş

dilin

olmuşarn

Nisbetim yok masivallaha benim
Bir beş on gün bunda milıman olmuşarn
Şahinem şahım şikare gelmişem

Bu

bişede

gör ne arslan

Saydıını aldım

Varuben

olmuşarn

yine döndüm

şaha

Şehbaz-ı şiihan olmuşarn

-65Vatan arzuladım bundan giderim
Koyup bu varlığı andan giderim
Yuvaını
Uşadup

özledim şiiride oldum
bu kafes tenden giderim
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Dilerim sabr idem bir dem firaka
Alur şevk sabrımı benden giderim
Sefer

kılmak

Yıkup işbu

için ol Dost iline
beden mısrın giderim

Bozarım

bendini

Bu cism

ayrılmadan

Ezel

işbu tılsımın

candan giderim

vaslı şarabın içmiş

Ayılmadan humarından

idim
giderim

O meclis zevki zail olmadı hiç
Safa bulmadım ağyardan giderim
<<Elest» savtın henüz dinler kulağım
Temamet doldum ol ünden giderim
Hayali şöyle doldu gönlüme kim
Beni bensiz kodu benden giderim
Yürek kaynar bu can oynar bedende
Gönül cfışi geçer hadden giderim
Visali önüme düştü Habib'iıı
Nice ayro olam Dost'tan giderim
Dime bu sözü Eşrefoğlu Rfınıi
kim dimez bundan giderim

Şulara
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-66Gah kendüme gelürem gıih .ya vi kılınuram
Gah yok ile yok oluram gah varlıkta bulunuram
Gah denizlere düşerem mevc urup taşra taşaram
Gah nadan eline düşerem kem behaya alınurarn
Gah çıkaram bu göklere dönerem çarh ile bile
Gah ay ile bedr oluram gah gün ile dolanuram
Gah nebat olup biterem gah toprak olup yatararn
Gah et gah kan sünük olup hep tenlerde çalkanuram
Gah Arafat'a çıkaram «<ebbeyk» urup baş açararn
Gah kurban yerine gelüp koç olup boğazlanuram
Gah hanigahta sofiyem gah meyhanede
Gah raksa girüp dönerem gah saz olup

fasıkem

çalınurarn

Gah onaram gah azaram bu halk içinde gezerem
Gah şah olup şahbaz olup şikar edüp avlanuram
Gah çevgan elüme alup girerim aşk meydanına
Gah top olup Dost önünde şarktan garba yuvarlanuram
Gah hassül has oluram gah Hızır İlyas oluram
Yürürem yaşda kuruda yüklülere bölünürem
Gıih

deniz gah göl oluram gah Sultan gah kul oluram
Gah bahar u gül oluram elden ele yılınurarn
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Gah şakird ü gah üstadem gah dadsitan u geh Adem
Gahi Şirin gah Ferbadem kaya kesüp eğlenürem
Gah av geh avcı oluram gah yol geh yolcu oluram
Gah yürürem gah araram menzil menzil dinlenürem
Gah ne menzil var ne makam ve ne vüciid var ne a'dem
Hak'tan gayrı yok vesselam ya ben kande dolanuram
Gahi muti' gah asiyem gah alim gah amiyem
Gah Eşrefoğlu Rfımi'yem bu dillerde söylenürem

-67Aşk

sayrusu olanlara gelsünter tirnar eyleyem
Dost'tan haberdar eyleyem

İçürem aşk şerbetini

Açam batın gözünü göresün kendü kendünü
Dost'a döndürem yüzünü alemden bizar eyleyem
Söyündürem nefsi odın bozarn tılsımının bendin
Götürem benliği seddin ol Dost'a yular eyleyem
Ol

taş olmuş

gönüllere uram aşkın külüngünü
gönlünde pınar eyleyem

Ab-ı hayatı akıtani

Hak bu gönüller kıflının miftahını verdi bana
Açam gönlü kilidini gencini izhar eyleyem
Ben dalınışam aşk bahrine sataşmışarn gevherine
Ol gevherden aşıklara gelsünler isar eyleyem
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Ben Dost'u görüp gelmişem devriimm sürüp gelmişem
Dost dostlara gelsün dedi geldim ki haber eyleyem
Kılavuzuyanı ol yolun dilin bilürem ol ilin
Cem' eyledüm kafilemi pes Dost'a sefer eyteyem

Vararn ol canlar canını ol madenierin kanını
\
Ol iki cihan falırini kafile - salar eyleyem
Gel bu kafileye katıl olmasun arnelin batıl
Gelsün alim gelsün cahil Cafer-i Tayyar eyleyem
Hakikat bahrine daldım marifet gevherin buldum
Tarikatte satarn alam şer' ile pazar eyleyem
Tuttum Muhammed şer'ini hem görklü sünnetini
Dün ü gün salavatını dilimde tekrar eyleyem
Eşrefoğlu

Pek

Rumi ile gel Dost'a bile git bile
demegil kim ar eyleyem

yapışgıt eteğine

«N» kafiyesi

-- 68Ey diriga geçti örnrün kendü özüne gelmedin
Bir gün ansızın göçersin yol yerağın kılınadın
Dünyayı

Şöyle

ma'mur edersin dini eylerlin harab
gafilsin bu yolda bir içim su alınadın
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Nefse uydun aklı kodun Hakk'a olmadın muti'
Bu delalet içre kaldın biç hidayet bulmadın
Hak yoluna bir kadem ihliis ile yürümedin
Din ü iman terkin urdun nefs yolundan kalınadın
Ol Hüda nefsini düşman kıldı sana aklı dost
Düşmanını dost edindin ey hayf klın bilmedin
Hakk'ı koydun sen hevana uydun oldun putperest
Bende oldun nefsine bir dem Hakk'a kul olmadın

Kanı

Abdi

Hak ile ezelde ettiğin kavl ü karar
sevdün doğru yola gelmedin

sıydun gayrı

Eşrefoğlu Riımi ezel ikrarına durdun ise
Masiva rengin gönülden pes ne içün silmedin

-69Ey gönül var kim bu derdden sen haberdar olmadın
içindir bu yolda sen çeker dar olmadın

Anın

Ey gönül var kim benimle Dost'a karşı yetmedin
Çok cefalar eyledin bana vefadar olmadın
Her gice fikrinde ben bir lahza baba varmadım
Sen benimle yar olup bir gice bidar olmadın
Ben
Sen

doladım

Dost zülfün boynuna kılmak kement
idüp ol dara herdar olmadın

perişanlık

F: 10
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Ben ki ol şahın cemali şem'ine perviineyim
Var gönül var kim düşüp ol şem'a yanar olmadın
Pes senin gibi gönül varsın bana mahrem değil
Çünkü bu aşk zelırini benimle tadar olmadın
Eşrefoğlu

Geçüben

Rumi ile yoldaş oluben gönül
ziyandan Dost'a gider olmadın

assı

-70Bu gönlüm derdine düştü
Unuttu zevkini iki cihanın

Hüda'nın

Feragat cübbesine çekti başın
;Bıraktı kaydını bu cism ü canın
Kamu sevdiklerinden yüz çevirdi
Özünden yuydu nakşın masivaıiın
Boşaldı doldu Dost'un derdi ile
Yudu defterlerin çfın u çeranın

Taşa çaldı şişesin

Oda

yaktı yuvasın

nam u nengin
ad u sanın ·

Kamu rahatların mihnete verdi
Dolu dolu içer zehrin belanın
Bu yokluk yazusunda çok seğirtti
ta bulunca ol bekanın

Bekasın
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Ne

Gel

aşıktır

bu gönül Allah Allah
Ne urdu terkini göre mekanın
Eşrefoğlu

Rum! sen dahi gel
kibr ü riyanın

Dağıt leşkerlerin

Diriyken kendini var ölmüşe say
Geçir ol Dost ile devr-i zenıinın

-71Cem' olmuş dervişleri
Pirim Abdülkadir'in
Yolunda sadıkları
Pirim Abdülkadir'in
Elim verdim eline
Kurban olam diline
Canlar feda yoluna
Pirim Abdülkadir'in
Arısının balıyım

Bahçesinin gülüyüm
Bağının bülbülüyüm
Pirim Abdülkadir'in
İnkar eden ol eri
Mürşit

eder şeytanı
Geylani
Pirim Abdülkadir'in
Aslıdürür
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Sana direm hey kişi
Kalpten çıkar teşvişi
Oda yanmaz dervişi
Pirim Abdülkadir'in
Evliyalar rehberi
Hakkın sırra mazharı
Başında kudret gülü
Pirim Abdülkadir'in
katında uludur
cihan doludur
Eşrefoğlu kuludur
Pirim Abdülkadir'in

Hak
İki

-72Gel bu nefsin zulmetini tozunu sür aradan
Kande baksan gözlerüne görüne ol Yaradan
Cümle eşyada tecellisi Hakk'm zahir veli
Görmez anı nefsini kurtarmayan emınareden
Nefsini emınareden kurtarınağa key er gerek
Yoksa gevher kıymetin isteme seng-i hareden
Masivilnın nakşını

külli gönülden yürü gider
Ta ebed yüzün çevir bu dünya-yı rnekkareden

Ayin erkan aşk yolunda böyledir bellü beyan
Can virüp baş oynayanlar isteyeler çareden

14S

Gözsüze bak kör dimekten assı yoktur zerrece
Çün em1niyyet sebiHi gitmez ol biçareden
Nice bir elfaz-ı ma'ni bahs idersin ey fakih
Var utan ki Hak münezzehtir bu ağ u kareden
Geç bu suret aleminden gir maani mülküne
Seyr edüp sırlar duyasın seb'a-i seyyareden
Ademin sırrıdır ol nur-i ·ilahi bil yakin
Sureti gerçi kim olmuştur anın dört pareden
Eşrefoğlu Rumi sözlerin senin mermuzdur
Arif olanlar bu remzi fehm eder işareden

-73Ciddi tam et kil amel fırsat sakın fevt olmasın
Hep hevalardan kesil şeytan sana yol bulmasın
Nefs ü heva arzulan seni yoldan atmasın
Zerk u riya kavgası gelüp gönlüne dolmasın
.Berk yapış şer'in ipine iresin menziline
Kibr ü kin bubi ü hased seni yabane salmasın
Var eriş mürşid katına hizmet et hazretine
Saykal urdur kalbine pasıyla şöyle kalmasın.
Gönlünün
Yek cihet

ayınesin gayrın
kıl

hayalinden ant
kalbini hem bir yana dağılmasın

ıso

Geç bu sevda-yı sivildan kim yeter sevda-yı Dost
Kıble birdir Dost birdir ikilik anılmasın
Eşrefoğlu

Rumi gerçek ol Bir'i sevdin ise
Gönlüne ol Bir'den özgenin hayali gelmesin

-74Kanaat gencine elin meğer erlşmedi senin
nefsin ucundan bıraktın mihnete

Anınçün

canın

Gel özün mihnete salma bu fiini zevke aldanma
Serabı su sanup kalma sözün işitme şeytanın
Yemek içmek ve ni'metler dün ü gün dünya komaklar
Bu zevlker bu buzmaklar kati mihnettir canın
Bu dünya darnma düşme vanp şeyHina baş koşma
Babil nakes yolundan çık yürüsün hayr u ihsanın
Bu mal ü mülk hanümiin senin nendir eya miskin
Gör ne kıyıldı malına vü mülküne Süleyman'ın
Senin oldur kim ellnle am sen miskine verdin
Senin değil senin değil senin ardında kalanın
Sen anı varise korsun döker saçar vü yer içer
Senin hasret ü derd ile kanlır toprağa tenin
Elinde fırsatın varken malına malik ol zinhar
Hiç assı kalmayıserdir sana sonraki pişmanın
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Tama' hırs u hased lti elin gönlün dilin
Cidal ü ktbr ü buhl ü mekr bulardır alan

bağlar

Sana çün verdi Hak varlık dedi Kur'an ile
Sakın sen etme babillik cehennem etme

imanın

«enfık»
cinanın

Var ol nefsin itin kör et kanaat ile elbir et
Yerin cennet eşin hur et gei uy hükmüne Kur'anın
nefsini şeytandan ki sırlar duyasın candan
A'talar ere Sultan'dan yakine ere gürnilnın

Ayır

Eğer

hep varlığın versen bu varlıktan seni yursan
Ana yokluk lle varsan didarın göresin anın

Zira didar yolu yokluk vanr cennete cömertlik
Gider tarnuya nakeslik bulardır yolu insanın
Veli yokluk yolun tutsan ne hoştur ol Şah'a yetsen
Fena bahrinde malıvetsen dükali ayin erkanın
Kalaydın

Dost ile baki olaydın aleme saki
Felek atlasın üstünde kuraydın cisr-i sayviinın
Bu

Eşrefoğlu

Olasın

Rumi'nin tutarsan pendin ey
alem içinde muradı cümle eşyanın

derviş
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-75Gel gel beru dertli isen
iste bul bugün
Gel imdi ey av"fre kul
Sultan'ı iste bul bugün

Derınanı

Da'vayı batıl eyleme
Beyhôde sözler söyleme
Gerçek isen can terkin ur
Cananı iste bul bugün

Terlteyle bu kıyi u kıili
H!1; kimseye bakma Mi
Zaif ol kannca gibi
Ol canı iste bul bugün
Yık

sureti yıkılınadan
Boz nakşını bozulmadan
Su gibi alçağa yürü
Ummanı iste bul bugün

Toprak ol düş ayaklara
Toz ol kalkasın göklere
Zerre gibi avare ol
Tabanı iste bul bugün
Baştan bu gavgayı gider
Dost'a giden halvet gider
Gel gir gönül hücresine
Pinhanı iste bul bugün
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Alet esbab elde iken
Yoldan ayır benlik seddin
Gfr bu insan kalıbına
İnsanı iste bul bugün
Sendedir ol genc-i nihan
Sendedir ol tutma gürnan
Senden sana veren alan
Milımanı iste bul bugün
/

Uslu isen yabanı ko
Sen sana gel sendedir o
Senden ana yoldur ulu
Sen seni iste bul bugün
Ayru~u

ko sana dolaş
Senden kesil ana ulaş
Senden içerusinde ol
Nihanı iste bul bugün

Bundan dahi diyem baoer
Alem sana ayinedir
Taklidi ko gel bu tahkik
İmanı iste bul bugün
Aşık isen sen ol yüze
Göyme :yannki va'deye
Cebd eyle gel bunda iken
Sen anı iste bul. bugün
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KJm bunda gönnese anı
Anda dahi görmeyiser
işbu sözüme. sen delil
Kur'an'ı iste bul bugün

Arif anı bunda görür
Yannki va'deyl nlder
Gel arif ol gör sen dahi
Var canı iste bul bugün
Eşrefoğlu Rumi gibi
Sen de seni elden bırak
İki ellianı isteme
Sübhan'ı iste bul bugün

-76Habir olmak .dile~n bu haberden
Ur aşk odun öte geçsin clğerden
Ciğer kanın
Akıt

gözünden yaş yerine
kim duya canın bu eserden

Cemi'i vannı hiçten hiçe ver
Feragat ol yürü nef' ü zarardan
Yüzünü

toprağa

ur kibri terk et

İniltini geçir Şam u seherden

Öfüt şöhret bütln yandır oda hem
Gel öğren işık Isen bu hünerden
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Şeker

yemek dilersen tilti olgıl
Ki karganın nasibi yok şekerden
Aşkı inkar eder münkir münıifık
Ki kalbi hillidir bu derd-i serden

Ko ol münkiri inkannda dursun
Ki gönlü katıdır anın hacerden
Gel Eşrefotlu Rumi'yle bile git
Ki emin olasın türlü hatardan
Kuşangıl aşk ile Dost eşitfnde
Beline hizmet için bu kemerden

-77-

Canını aşk

diyen kişi gayre gönül verme sakın
odu sanıp nefs oduna urma· sakın

Aşkın

odu

aşıkların canın

At bu

canı aşk

Ey

dervişim

oduna iki

yakar ol Dost için
durma sakın

sanıp

Aşk deryası
Kenarı

derin olur yüz bin yüzgeçler boğulur
yok bu deryanın çıkarn deyu sorma sakın

Bu deryanın yüzgeçleri cansız olur bahrileri
Can terkini urmayınca bu deryaya girme sakın
Bahrisisin bu
Az az

deryanın Eşrefoğlu

çıkar aşk

Rumi sen de
giiherin kendözünü yorma sakın
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-78-

Arşdan
Arş

yüce kurulmuş sayvanı dervişlerin
u kürs Ievh u kalem hayranı dervişlerin

Dolu dolu kadehi içerler Dost elinden
Nişansız binişanda cevlanı dervişlerin

Dervişler
Mekansız

Dost'a gider iki cihanı nider
lamekanda seyranı dervişlerin

Neliksiz niteliksiz bakarlar Dost yüzüne
devr içinde devranı dervişlerin

Payansız

Dervişleri

Hazret

Hak sever Kur'an içinde

öğer

eşiğindedir divanı dervişterin

Adem yarahimazdan «elest»den ileriden
Abdleri var Dost ile pinham dervişlerin
Dervişterin

Dört

kitabı

sözünü feriştehler anlamaz
cem'eder lisanı dervişlerin

Hızır'a yoldaş
Perkeşübdür

olmaz Musa'ya sır demezler
Dost ile peymanı dervişlerin

Cümle yaratılmışın dervişler dilin bilir
Süleyman neden bilmez zebanı dervişlerin
Dervişler işbu

İki

mülke teferrüce geldiler
cihandan öte cihanı dervişterin

Bu Eşrefoğlu Rumi dervişlerln mahremı
Abdülkadir Sultan'dır sultanı dervişterin

-79Senin aşkın khne kim düştü ey can
Ne mezhep kodu ne din ne iman
Ne dünya ahiret ne zühd ü takva
Ne gayret-i ar ü namus ne ad u san
Ne ilm ü ne amel ne akl u tedbir
Ne havf ü ne reca ne şer'i erkan
Kamu yağmaladı aşkın ey Dost hay
Suret mülkün yıkup eyledi viran
Fakir eyledi halk içinde am
Ana ta'n ider oldu dost u düşman
Bıraktı halk diline anı yavuz
Ternarnet aleme eyledi destan

Bu aşkın oynına hiç kimse doymaz
Kapularda kul oldu nice Sultan
Bu aşk zencirine çünkim çekildi
Koyundan "dahi yavaş oldu arslan
İşittin aşık oldu şah Edhem
Giyüp bir çul cihanda et~i seyran
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Şunun
Oladır

kim aşk aluptur kamu vann
deyr ü ka'be ana yeksan

Ezelden kim ki içti aşk şarabın
Ebed şöyle gider ol mest ü hayran
Kimin kim canına aşk odu düştü
Ol dem kaynadı taştı hem çü umınan
Bu

aşk

Eğer

güherlerin taşra bıraktı
talib isen dir anı raygan

Bu güheri ne bilsün
Ne anlasın bu remzi

değme
ileğme

sarraf
ncidan

Bu hikmete ne Eflatun erişti
Bunu ne Calinus bildi ne Lokman
Bu dili canlılar bilmedi hergiz
O bildi bu dili ki oldu bican
Bu aşk esrann Eşrefoğlu Rumi
Ko söyleme ki bilmez bunu insan
Bu ab u kil libasından çıkarsan
Ola bu ma'niler sana da asan

-80Bu

dervişlik

yoluna
ile gelen gelsin
Hak'tan özge ne ki var
Gönlünden silen gelsin
Sıdk
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Dervişlik

dedikleri
Nihayetsiz denizdir
Bu payansız denizin
Mevcini duyan gelsin
Dervişlik

dedikleri
Bir tükenmez kan olur
Has u am kul u sultan
Bu kandan alan gelsin
Derviş dolu nur doğar
Her lahza göğe ağar
Ben dlyem doğru haber
Canına kıyan gelsin

Dervişln

gözü açık
Dün ü günl uyanık
Bu söze Tannın tanık
Bakmadan gören gelsin
Dervişln kulağı

sak
Hak'tan alır ol sebak
Deprenmeden dil dudak
Sözü işiten gelsin
Dervişin

kolu uzun
münkir gözün
Şarktan garba düpdüzün
Sonmadık iren gelsin

Çıkarır
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Dervişler Hakk'ın

dostu

Canlan ezel mesti
Aşk şem'ini yaktılar

Pervane olan gelsin
Bu Eşrefoğlu Rumi
· Dervişliğe geleli
Nefsindendir çektiği
Nefsin öldüren gelsin

-81-

Karhan gitti ne yatarsın eya gafil uyan
Yol uzak menzil öküş çoktur haramiler inan
Hubb-i dünyayı refik edinmeye eyle key hazer
Kim ağudur öldürür kalbi iricek bigüman
Hubb-i Hakk'ı edin kim diri tuta kalbi
Hubb-i Hak ab-ı hayattır kalb-i mevte vere can
Nefsine uyma ki nefsin diriliği hayvandır,
Diri gönüldür bulan hur ü kusur ile cinan
Yol

yerağın kılınadın

Ansızın

tutar

boğazını

geldi erişti uş ecel
serür vennez aman

Ömrünü olmaz yere harc eyledin bilmedin
Bunda sen assı dediğin anda ebediser ziyan
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Geceler uyku ile gaflette geçti duY,madın
Gündüzün.· netsin 11Ulra4ıdır. lşln ))ll bi gürnin
Hak seni bu diiny.aye. saldı ziraat edesin
Sen ne ektin ne blçersl.a hisılın yQk bir saman
Vab Qjer bundan bu bil ile eğer gider isen
Van• anda Idisersin nk!e dr ü flgin
Verme E.tHioğlu RUmi g&ılünü düı'iyaya sen
Nice malı çoğU gördün glydt gitti bit kefen

-82'tutaFsan Hak sözü H~k,k.!l ~sin
Qyarsan ıefse her~ görmeyesin
Anın KWdasına düş

gli,\)ln. terk et

Nice bih\i.de sevdilan kovasm

G6nül ldın ltassa Dıotlt!un halvetıdir
Niçün sen an dW,nıanJar koyasın

Gitler bubl;tial mablukun ıönülden
Gönü.lden Halik!a ta yol bUiasth
Cena~ttit

gönüle gaıın ko,Ymak
Tabaret eldur kim Hllkk'ı sevesin

Gel

anın

derdble düş gayn hep ko
aya lle gayrt yU)!Nth

Gümllnsı:ı

F:ll

16<:
Ku,angıl kendine blmmet kUf&lm
Binip cidd atına menzil alasın

Sana senden eler olmazla hlmmet
Kaçan maks6duna vAsıl olasın
.Sen ey cin varhjın n6run sölündür
KI bu ism ü resimden kurtulasın
Gidersen sen vüc6dun zulmetlnl
Bulup Ab-ı hayAt Içip kanasın
Senin gönlün o Şah'ın gözgüsüdUr
oorU, cehd eyle gözgüyü silesin
Göresin anda aks urmu, cemili
Şoluk dem kim sen anı sen sanasm
Eğer kalırsan ifbu sanuda sen
Bu menzilde henüz bir binevbın

Gerek varlıtın &1\da mahv edesln
ile am görüp bilesin

Anın

Bu dediJim cemili pertevlnden
Dahi bir noktadır ki anlayasın
Acep remz eyler Efrefollu R6mi
Seni kogıl ki bu remzf duyasın
Bu remzl kim blllrse oldur Insan
Bunu bllmeyene hayvan diyelin
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-83Tecelll şevki didann
Beni mest eyledi hayrAn
cEnelhak• sırnnı cAnım
Anınçün kılmazam pinbin
Acep hayrio .· u mestem kim
BUlşten bllmezem yirl
Gözüm her kanda kim baksa
Görünen siiret-1 Rabmin
Benim
Benim
Benim
Benim

her dertlü derminı
her ma'denln kinı
ol dürr-I bi hemti
ol bahr-I bi piyin

Semida seyr eder sırnm
tuttu envAnm
Mukaddesler cemlist
Benim sırnmda sergerdin
Cthinı

Bu ay u gün bu yıldızlar
Bu glceler bu gündüzler
Bu yazlar kışlar u güzler
Benim emrlmdedir yeksin
Çürümüş

tenlere bir kez
Eter dlrsem •bl izni kum•
Yalın ayak u baş açık
Duralar kamusu uryin
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Benim ilm"f Jedünnümde
Bezaran Hızr olur aciz
Benim her bir tecellimde
Nke bin Musa1ar bayran
Clmin tılsımının bettdl
Benim elimdedir şimdi
Benim bugün bu meydaıtda
Benimdir top lle çevgAn
Benim şahı bu meydanın
Benim devri \lu devranm
Benim canı bu canların.
Benimle dbidJı' ~r ._tn
Benim Mansur'u dar iden
Benim aban yAr iden
Benim her van var fden
Benim ht!t giden bem duran
oddan u sudan
Veya toprak veya yilden
Ben irden vax idüm irdeıa
Henüz yoğicü bu ezman
Değilim

Zamansız
NJşansız

bi umamm ben
bi nişAnım ben

Dü alemde hemanım ben
BenUm görlinen hem gÖren
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Görürsün sureta adem
Benim emrimdedir alem
Feldderle melekler hep
Bana mahkOmdur ins ü can
Sanırsın Eşrefotlu'yam

Ne Rumi1ycm ne imlki
ol datm ü bW
Göriindö.Jn .Ureta inşan

:O.n~m

-84Uyardım sizi &u yolda
Dek benümle gele görün
Arkun arkun &u dünyanm
Ardından kesile görün

KOJ'Uıt

l:«k

bu dünya hiliol

edJıı luy,ı

u kalini
efttnler yolunu
Bir yere cem' olugörün
Varın

D&lılmayın detme yola
Gelin Bile gidelim bile
Bugün yarın devtp koman
Bu nefsden ayn1ıgöıiin

Bu nefsin vadesi çoktur
Aşıklara v-ide yoktur
Güvenme yannki va'de
Bugün Dost'u bile sörün
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Nefs hayr nicedir harcı
İde görün nefse gücü
Baki dirlik isterseniz
Dost derdiyle öllgörün
Gerçek aşıksanız gelin
Bu yolda dirlyken ölün
Ölmezden ön ölenlerün
Dekasını bulıgörün

Fenasızdır bekalan
Key yücedir makamlan
Verüben bu fani ömrü
Baki ömrü alıgörün

Bozun bu dünya tertibin
Koman gönülde kibr ü kin
Bu gerçekler katanna
Siz dahi diziligörün
Usan olup kalman genı
Menzil uzaktır llenı
İşbu uzak yollar içün
Yera~nız kılıgörün

Usanlar bu yolda battı
Kafile menzile yetti
Yürün yürün tlz irişin
Kafieye katılıgörün
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Dünyaya gönül bağlaman
Sonra ah edip ağlarnan
Her kıssadan emin olun
Şad u hurrem güllgörün
Eşrefoğlu RQmi ile
Gelin dostlar Dost'a bile
İki cihan muradmdan
Cehd edip üzüllgörün

Nice nice nefs arzusu
Nice nice Hakk'a asi
Geldi uş ölüm elçisi
Derlp devşirlllgörün
•R» kafiyesi

-85Senin aşkın bana mezhep ü dindir
Seni her kimse kim sevmi.'z birlindir
Seni seven nider

hlır

u

kusfım

A.şıkiara senin aşkın he.mi.ndir'

Sekiz uçmak bana sensiz cche11nem
Yedi tamu seninle reyahindir
Şeker yirscm bana scnsh acı öd
Seninle zelır-i katil key şirindir
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İki cihan içfiıde ·her ne ·kim· :var
Dükaliden seniıiı aşkın güziBdir

Nedir'

diliıya

Ki her bir

yolunchf caın; ytrenler
binin bfiıindir

kuşede

Beniırl; fikrbtt''hayaHm etidişem sen
Anınçün ~leritii her deın Uemindir

Senin aşıklann çoktur- dültelden
Bu Eşrefotlu R:uıtıi · kemterilıdir

Gönül Dost'un .cema~ ayfiıesidir
Gönül kim p~s ola ·oost'un nesidir
Hayatıdır kulubun zikr-1 mahbub
Hayal-i Dost gönüller mOnisidir

HayM-i gayrdan gönlün sat'a kıl
Ki safi gönüle DotJt ·kön.isıcbt
Gönüldedir gönülde perteV-t- D6St
Bu gönüller anın genchaıtesldlr
Gönülde buldu Dost'u Aştlıilar
O taşra isteyen bigiinesldi'r
Gönül Arşdan uludur niee bin ·Arş
Gönül zerresinin bir dAnesidir

Gönüi··esran dersem ·akla sı~maz·•
Hass. üi Jıas. tevJıidin hazanesidiıı'
Yu kemter

•Eşref.oğlu Riimi:gölıHi

Sınık ımeçriih

u

·Mın

virtnesidir ·

-87.-Aşk

ile avare olan dünyada karı nider
Gönlünü ol yare veren bir dahi yari nider

1'alib oiaa ean u; gönölden .anın dhlitına
.Kal u <ıtu~ı .'ü ilm. ü .man8ıb. ·cübbe. destan.·ııider

I>O!$t ·visaıi· şerbetinm· :<:ütasma'.ıkasQ etRm •
Fani ıeu,uew geçer·ol·şelid. ü sükkfu:t. n)der

Dost: )lolıiada ·terk •ü tecrid ..elan ··ol· azftd~bf
Sanolar. sanup yürümez bayrı .ya. şet-rl• niderl
DQst..

hevasma

Başını

düşen .ckiilli •nevilantan ··geçer
gav,pya vermez .yoğu ya van riider;

AşılwJ .yold..aşl derd-i ah ile göz .yaşıdtl"
Derd-tyar çün ele. ~di ·dahUimart rıt8l'
Aşinay.,. :Qpşt ohltılar: nulslvayı

Zikri. flkr:i. Uost'd.,ur. anoak

'ten ·kler ·

ö:ıgeı ;güftanı tdtlft-

Her,~ıa ..D~t'lall. ki gelür·Mç·diınft•9tin<ui·çira
Kahn.• lijtfit bir·. bilür: ol :ntiru ·ya :.·:rikw>nf~~t!
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Eviiyi yoluna sıdk lle gelen gerçek mülid
Mal u mülki can u başı namus u in nider
Bilıkı bulan kişi halktan blkülU kesilir
Muamelesi Dost lledir satu _pazan nider

Eşrefoğlu

Dost'a

Rfuni Dost bahçesinin bülbülüdür
datm öter gül ü gülzin nider

karşu

-88Halkı

kodu Hakk'a tuttu yüzünü dervişler
Halka bakmaz Hak'tan ayırmaz gözünü dervişler

Çünkü yokluk şerhetinden bir kadeh
Hiçe sattılar bu izz ü nizını dervişler

nüş

ettiler

Dünyanın

bir çöp kadarca katlannda kadri yok
Gözlemezler çoğunu ya azını dervişler
Bildiler bu dünya hiçtir hiçe aldanmadılar
Dün ü gün arturdular ah u süzunu · dervişler

Sıdk u ihlis lle ol Dost'un yoluna koştular
Düzdüler Dost Dost deyu ney avibın dervişler

Kendilerin Dost yolunda şöyl~ kim hik ettiler
Kimseye göstermediler tozunu dervişler
Aşk taribın Içtiler iki cihandan geçtiler
Dinlemediler bu halkın sözünü dervişler
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LamekAnda

kıldılar pervazını dervişler

Kosalar bu Eşrefo~lu kuıni dilini' ıuta
söylediler rizını dervişler

İhtlyarsız

-89Aşıklar

iki cihanda nefs muradm almayalar
dün ü günl ş8d oluben gülmeyeler

Ağiayalar

ilm ü amel terk ideler Dost ile abdi berk ideler
Yüz tutup Dost'a gideler aldanup kalmayalar
Sekiz uçmak bezekierin hur u kusur köşklerin
Arz ideler aşıklara hergtz nazar kılmayalar
Aşıklann maşuk
Şol sır

içinde

ile candan öte

sırnnı feriştehler

esrannı

bilmeyeler

Aşıklar Dost didannı kanda baksalar göreler
Musa gibi münacata Tur'u tayin etmeyeler

Tur ne hacet aşıklara çün her yerde maşuk bile
Daim münacat edeler bir dem ayn olmayalar
Vahdet·i sırfa erenler ol Dost ile dost olanlar
Ol denizde gark olanlar ad ü sana gelmeyeler
Eşrefoğlu Rumi sende aşk içinde mahvola gör
Ta ki sende senliğinden zerre gubar bulmayalar
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-90Kim Id Dost yolunda terk-i can ider
Dost ana didAnnı ihsan ider

Kim bu fani dünyayı terk eylese
Dost ebed millke am sultan ider
Dost için nefse murad vermeyene
Dost sekiz uçmapm enan ider
Dost elinden
Sırr-ı maşU.ku

cam-ı aşkı .ndş

iden
ntte pinbin ider

Akıbet Mansudeyin esrlik delli
Ol «Enelhak» dannı seyran ider

Can verenler kan baba dielAr alur
Sanma bu puan her bican ider
~refoğlu

Rumi can terk ideli
ller nefes Dost Iline cevian ider

-91Kendi tatlı canUla
Nefsln yavuz yoldaştır
Nefsine ·uyma fAhım
Aldar. seni ıc.Uhşttr
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der şerre iletür
Dogrtt tarnuya ~eker
Küfru iman gösterir
Yol urueu kalmaştır
Hayır

Nefis

tiirtllr
nefse esir
Nicenin nefs elinden
Ci~eri dolu yaştır
şeytanfa

Çokları

Kim ki nefsine uydu
Kendini ocbl koydu
Ol nefsine uymayan
Bil •kl devf~tlü baştır
Nefs kadim Hakk'a Asi
Yoktur oddan korkusu
İşi benlik davası
EmınAredir serkeştlr

Nefsin hacca vardıiJ.
Mescidlere girdili
Aç yalın yürüdü~

MaksQdu bir

sapaştır

Hak rızasından kaçar
Heva yolunda uçar
K.lbr ü kin bubi ü hased
Bunlar nefse yoldaştır
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Nefs ölümünü anmaz
İşin sonunu sanmaz
Öğüt versen hem almaz
Sanki bir katı taştır
Riyidır hep taati
Hod benliktir idetl
Terk ettlr Adetint
Evltyiya ulaştır

Kanaat kılıcıyla
Kes nefslnln başını
Nefse uyup canını
Tab mthnete sataştır
Uyma nefsin fttne
İrlş mürşid katına

Nefsine uyar isen
Var lt gibi dolaş dur
Nefst

kogıl aşka

Dervişlikten

uy
doy . hem doy

Dervişlikten doyanın

Van yolda

taraştır

Batla nefsin ltinl
Yemesin halk etlnl
Emin olma nefstnden
Deme nefstın yavaştır
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Keser tama' damann
Urur nefsln boynunu
Gör işıklar nefs lle
Dün gün nice savaştır
Bu Eşrefotlu Rlimi
Nefsini öldüreD
Kanda baksa DOst yüzü
Gözlerine tutaştır

-92Atıkın gönlü hemite aşk lle pümdrdur

Ol gönül nlte öle çün

aşk

lle ma'murdur

A,ıka herbir makam T6r her nefes ml'raç olur
Aşkı

olmayan gönüller tA ebed mehc6rdur

Aşıkm her kanda baksa gördütü Dost yüzüdür
Canı

mest

anın

lçündür gözleri mahm6rdur

KAflrin aşkıyle küfrü akıbet imAn olur
:Uhldln sa'yl kamu aşksız hebA mens6rdur
Aşk kitabm aşktan okuyan kamu Ilmi blllr
Evvel Ahlr aşk kitAbında yazar mest6rdur

Aşk

Aşk

gözüne dolanur Iki cihanda nesne yok
gözüdür Doit yüzün gören dahi mefhurdur
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Gel bu aşka . mabr'em'ol ta bulasın örnr-i ebed
Baki devran;$Urmeye ·aşıklara• destördur
Şah-ı kevne~

mmak :istersen ·bu aşka ol esir
Nice yüz bin Süleyman aşk elinde miirdur
.....

Eşrefoğlu

Sana

Riimi gerçek senıeA"er aşık isen
gam çtiftrsevdiğin gay(trdur

neCkörku••tıel

Akıle bu söz aceb gelür acebdir bem aceb
Aşk makamına akıl

ermedi ermez diirdur

-93GönWn,l, cila~ıi«~ ~ö~ii~W'~~ ·~#Y~~;;~·Sİiıi·· ge~
Derd-i hiin ile aşıklan her dem taylayasım gelür
/i·'.-~>.::

.,_1: :;:":.'·.~~;

·=.j·:

?ı~"~·.~--:;..·--.· ".i{"

·-,_.~·~:'"'.

<-~ -:

Dü?X~ p~~~,ı:. p~s~ )'()lu~~ ,~ş~k, a~ t~r~}~~eye
Bir canım var ol Dost için kurban eyleyeslm gelür

·• Iili; qd':.~!f'1l~):Ö~ct~~·lıfi,'A~~i çik.an» ~l)k,~P. ·.· ·.·
Ariiii' va'haet deryasina 'girip' boylayaSım gelür
Mansiirl~iıi hayraif u mest «Enelha:lt»' denİhıf';urup
Aşk ·m~~dArlina gb·üp ·CM:ı 1baş oynityasHiı getür

Pervane gibi bikatar'iiJ&h'ın 'temali şem'irte•·
Düşüp tut:uşuben 'lıer••dem yanıp patbıyasım

'gelür

Ac®. şuride. ,bül:bü}e;m :dün Jagütı kduranı ·ııbi
Doo~·bJlhQesbıin:. gülledn•. müdaltı toplayaslll;ı' gelür
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Eşrefollu

Rumi eydür maksudum anm derdidir
Bir dem dertsiz olur isem can ısmarlayasım gelür

-94Bu fenaya sen neden böyle gönül verdin ey yar
Ey açeb düşmez mi hergtz önüne ol baki dir
işbu ı~l u mülk ojul kız ba,ğ u bahçe ton u tay

Bunda kalur

ten

gidersin

sinliğe

çar naçar

Buna gönül bağlayup mağrur olup kalmak neden
Çünki bir köprüdür ol gelen geçer kılmaz karar
Niceler bu köprilde yaptı lmaretler dilm
Ahir ecel seli gefdi kıldı anı tarumar
Ger nebidir ger veli ger pidi.ah u ger ged8
Gör bu köprüden gelüp kamu nice geçti geçer
Usiu isen sen de geç hergtz imiret eyleme
Usan olma gafU olma geldiğin Işi başar
Seni Hak niçün yanttı niye geldin bunda sen
Am bil kim bilmeje getirdi seni GirdlgAr
Geç bu benHk d&vlslnden yokluğu eyle kabUl
Hurete vanrsan ahir bA.rl yokluk lle var

Rturete yokluk ile varan

Blnüben cenntt

burakına

kişi

key şftd olur
göriserdlr didar
F: i2
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Şöhreti ko şöhret afettir didi Hayr ül beşer
Seni koymaz oda illa işbu namus ile ar
Eşrefoğlu

Rumi bu pendi yürü sen sana ver
Var kanaat cübbesin gey uzlet eyle ihtiyar

-95Nakkaşımız

bizi ezel bi levn ü renk yazupdurur
Levh-i gönülden gayrının nakşını hep bozupdürür

Kullah urup canımıza dün gün çeker kendüzüne
Külli cihandan serteser meylümüzü üzüpdürür
Yer gök dahi olunmadan «Kalu Bela» söylenmeden
Kendü cemalin görrneğe gözgü bizi düzüpdürür
Ol gözgüye her dem bakar aşıkları oda yakar
Niceler ol Mansurtayın kül oluhan tozupdurur
Gör aşık nider ten ü canı dün ü gün anı ister anı
Gel gör anı sevenleri dü cihandan bezüpdürür
Gör

aşıkı

Düşübeni

Bu

avaredür azmi hernan ol yaredür
ile şara alemi ol gezüpdürür

Eşrefoğlu

Taştan taşa

Rumi'yi aşk deryasının mevcleri
çala çala mahveyleyüp ezüpdürür
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-96Ger ola ömrüm cihanda sad hezar
Sanmanız benden gide bu derd-i yar
Ger ölem toprak ola sünüklerim
buluna aşktan eser

Toprağımda

Ger

kıyamet

Çağıram

ola topraktan durarn
Dost Dost deyu virem haber

Yoğudu

Aşık

bu yer ü gök ins ü melek
idim anda ben ruy-i nigar

Ben anınla aşık u maşuk iken
Dahi ne deyyar var idi ne diyar
Deprenür dil yağidi henüz dahi
Ben anı zikr eder idim bi karar
Şimdi bu aşktan nite ayru olam
Çün ezelden gelmişem mest-i humar

Mal ü mülk ü hanüroamın aşkdürür
Niderem kevneyni ben aşksız ey yar
Gösteren aşktır bana ol Dost yüzün
Dost'a varur kim ki bu aşka uyar
Kim ki andan bunda aşık gelmedi
Oldur ol kim yürüyüp dünya kovar

ıso

Eşrefoğlu

Rumi ezelden ta ebed

Şöyle işık

geldi hem

aşık

gider

Anmçün sözleri hep mestAnedir
Mest olanlar hemişe cana kıyar
A.şık-ı şilride dil mest
Aşk

oduna tutUfUp

ü harib
yanar

dıiim

-97odu şol cana kim eser kılur
Her dem bela okianna anı tutup slper kılur

Aşkın

İksir-i

Kim

hakiki dedikleri beladır ey püser
ederse meyinl safi zer kıhtr

niiş

Aşkın belasını

Ol devletlü

kim baş üzre çeker olla
Dost her dem nazar luJur

başa

güherl bela bahrinin dibindedir ey aziz
Pes güher isteyen kişi belayı ihtiyar kılur

Aşk

Rahat-ı

nefs isteyen kıl ucu duymaya aşktan
Bi derd olan beladan gör kim nice hazer kılu
Eşrefoğlu

Rumi aşık isen belıikeş ol
Gör sadefi bela ile katre-i güher kılur

Eyyiib gibi sabr eyle beladan inierne zinbir
Aşk eri bela zehrini sabr ile şeker kılur
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-98Şol

ki can venne:ı bu yolda pes niçün callAn dtler
Müddeidlr ko anı kim Dost'u ol yalan diler

Dost yolunda "ıka önce a\n vermek gerek
Zira. ol Dost aşıkını bi dU ü bicAn dller
Vannı

\ler Dost derdinden alıgör :ıerrece
Ta kim sana da diyeler derdi var derman diler

Her ldmtn gönlünde kim Dost derdi yok adem değil
Dütmüt ol hayvan ıyşe dün ü gün husran diler
Aşıkm

qkta nt,anı vardürür belli beyAn
FartA-i kevneyn olur ne assı ne ziyan diler

Klbr U kin olduğu yerde ••k gelüp kılmaz karar
harabitklar sever nubnurlan viran dller

Aşk

Eşrefotlu

Rfimi aşka verelf hep varını
Bi murad olup yürür ne vasl ü ne hicran dller
-99Her ldınin kim aşkı yok hayvandüriir
Gerçi kim sOrette ol lnsandürür
SOreta insan veli hayvan sıfat
Ml'nlde ol cbelhüm edalıodendürür

182
Aşkı

olmayan kişinin canı yok
Samiri gavi gibi bicandürür

Bu mişede her kişi şir olmaya
Kimi tilki kimisi arslandürür
Her hacer la'l olmaya ey bi basar
Kimi yakut kimisi merdindürür
Aşıkın mihr ü vefa sıdk u safa
İşi daim Iutfile ihsandürür
Aşksızın her sözü çün cenk ü cidai
Kibr ü ucüb sıfatı şeytandürür

Aşıkın işi tevazô' meskenet

Gözleri

yaşı

müdarn seylandürür

Aşksızı

gör kim , bahil ü nakes ü
Nefsi itin yicerür sekbandürür

şôm

Aşıkın kalbi selim keffi kerim
Dost yolunda canı da kurbandürür
Aşksızın

gönlü

Zemheri

şiveli

daracık

söyleme
bir nadandürür

Aşıkın gönlü müdarn kaynar taşar
Taşra

atar dürlerin ummandürür

Aşksızın

her bir sözü bir ok gibi
Dokunur sanki katı yaydandürür

183
Aşıkın cünbüşleri tatlı şırın

Her

duası

Aşksızın

dertlere dermandürür

her taati olur heba

Aşıkın küfri dahi imandürür
Aşıkın van yol içinde sebil

Nesine hükm idesin

ferıııandürür

Aşksızın

yeri cehennem esfeli
Sekiz uçmak aşıka meydandürür

Gerçi

aşık

sureta miskin fakir

İlle manada ulu sultandürür

Her kimin kim aşkı var cahil değil
Zira her müşkül ana asandürür
Eşrefoğlu
Aşk

Rumi'nin her bir sözü
ile bir bahr-i bi payandürür

-100Gönlümün bir köşesinde Arş-ı Rabman gizlidir
Katremin bir katresinde bahr-i umman gizlidir
Zerremin bir zerresinde nice bin şems ü kamer
Arife bu söz ıyan ille avamdan gizlidir
Bu vücudumda benim bir kuş vardır ol
Avcu içinde ternarnet iki cihan gizlidir

kuşun

184

Lamekan u binişandır ol kuşun yaylaklan
Ol kuşun havsalasında sırr-ı Sultan gizlidir
Ol kuşun Şah ile abdi var ezelden ileru
Bir melek bilmez nedir ol abd ü peymin gi%Udir
Ol

kuşun

Anınçün

av,, şikarı Dost vaslıdır hernin
Dost ana munis ü milıman gizlidir

Ey aceb böyle iken Ya Rab nedendir bu
Hiç iniltisi tükenmez yüretf kan gizlidir

kuşun

Derde düşmüştür yanar zari kılur ol dün ü gün
Zarisi ol Dost firaln bağn püryan gizlldlr
Ol kuşun vasfı öküştür diyeydim illa nldem
Müddelden korkanın gönlünde gürnan gizlidir
Suret-i insanda gel
insanda bu

Siıret-i

insanı

bil insan iflen
insan gizlidir

manay-ı

Manay-ı insanı
Manay-ı

bil kim bilesin Hakkı ayan
insanda ol sıfat-ı Sübban gizlidir

Eşrefoğlu Rfımi

bu remzi yine irlf bilir
BUmedi bilmeye her ami vü nıidan gizlidir

-101Ey gönül bir derde düş kim anda. dermin glzHdir
Gel kanş bir katreye kim anda unımıln gizlidir

185

Terk edip can u cihanı gey feragat cübbesin
Bu ferigat cübbesinde sırr-ı Sultan gizlidir
Detme bir derviş hakire hor görüp hor bakma kim
Gönlünün her köşesinde Arş-ı Rabman gizlidir
Muhib ise can u dil bulur hayat-ı cavid~n
herbir sözünde ab-ı hayvan gizlidir

Dervişin

Gör bu Eşrefoflu Rumi bahr-i aşkta neyiedi
ca.,_ u başı terk edip can u cibanda gizlidir

-102Noliserse ko ki olsun oliser
Tek gönül Mevlayı bulsun noliser
Akıbet şu göıe toprak doliser
Bir gün evvel ko ki olsun noliser
Aşk bağında taze güller açılır
Ömür bağı ko ki solsun noliser
Aşk deryası côşa gelmiş

Aşık-ı

kan akar
biçire dolsun noliser

Bu deryaya düşen işık öliser
Ölür ise aşık ölsün noliser
Dünyanın mansıblarının

Eşrefotlu

alan

alsın

lezzeti
noliser
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-103-

Yüreğime Dost derdi urdu türlü yareler
Kim tabibler ana bulmaz ne deva ne çareler

illa olur Dost vaslı ana derman ü tabib
Andan özge her ne kılsam yüreğimi pareler
Kim ezel günde

Şah'a

mahrem-i esrar ise
gelsin ol avareler

Haldaşımdır razdaşımdır

El tutuşup gidelim Dost'tan yana ive ive
Bizi bunda aldamasun işbu aklar kareler
İlınine mağrur

Aşıkın

olanlar kaldı aşktan bi nasib
bir lem'asına irmez ol biçareler

Alidir aşk meclisi biderd olanlar eremez
Gönlü birlerdin katıdır sanki seng-i hareler
Aşık-ı şiirideler şiiride şeyda
Taş

gibi gönüHeri

yumşak

oluben
muma döndüreler

Dost derdiyle hemişe teşne dil olanlan
Dost vaslı şerhetiyle daima suvareler
Eşrefoğlu Rumi'ye sorar isen Dost kandedir
Diye yir gök Arş u Kürs dopdoludur hep areler

illa görmez anı bu ten gözü can gözü gerek
Can gözün açınağa bir mürşid katma vareler

187

-104Bahr-i umman kuşuyem yerim mekanını andadır
Bunda adım süregeldim dü cihanını andadır
Mevc urup ol bahr-i umman bunda bıraktı beni
Dürr-i bi hemta benim ma'den-i kanım andadır
Çağa

Tae u

çaylak

baş açık yalın

tahtım

ayak geldim garib
mal u mülküm hanümanım andadır

Bunda tuzağa tutuldum ben de düştüm nagehan
Bülbülüm zariliğim ol gülistanım andadır
Bunda geldim Eşrefoğlu Rumi dediler bana
Dahi bundan özge benim ad u sanım andadır

-

105-

Gönül derdi ile yann
Aceb şuride şeydadır
Bu aşk içinde sankim ol
Bugün Mecnun-ı Kaysil'dır
Ben eydürem ki ey gönül
O baki Şah sen de bir kul
Bu aşk senin haddin değil
Bu bir olur temennadır

188

Gönül hiç sözüm işitmez
Gelüp kendüyi cem' itmez
Beni bıraguben gitti
Durağı kuh u sabrlldır
Nasihatten direm bir söz
Bana hüccet kılur yüz söz
Direm bunu koyup gitme
Bana dir bu ne gavgadır
Ben eydürem bu yol uzak
Bu yola çok gerek yarak
Dedi bu yolda yok olmak
Hep es~b-ı mübeyyıidır
Dedim bu yol belalıdır
Cefa mihnetle doludur
Dedi kalın nuru anın
Benim göztime tutyadır
Dedim gönül bu yolda bil
Gerektir ağular yutmak
Dedi qk ile zehr içmek
Bana sükkar u

helvıidır

Dedim gönül bu yolda sen
Gerek bin kez veresin can
Dedi bir günde bin kez can
Verirsem dahi sezAdır

189
Dedim nola gönül gelsen
Benim bir balimi sorsan
Dedi bu yolda ben ü sen
Demeklik külli hatadır
Yine dedim ki bey gönül
Bu sevdi key uludur key
Dedi sen beni yoğa say
Bu aşkın işi böyledir
Dedim gönül ki kendüden
Kirnesne bu yola varmaz
Dedi benim bu varmağıin

Girü

aıunla anadır

Bıraktı halkı gözünden
Geçüben kı.y u yazından
Elini yudu özünden
Hemen makaftdu Mevla'dır

Bu

Eşrefoğlu

R.ümi'nin
gönlü çün Dost'a
Ternam kevneyni unuttu
Gönül Dost ile tenhadır
Ulaştı

söz:ü çoktur
dersem anı olmaz
Ne bacet söylemek a'mnıa
BJUr Arif ki ol nedir

Dahi

Eğer

g~n\.U

190

-

106-

Benim derdim emi yarın gamıdır
Bu cismim merhemi gözüm nemidir
Ahımdan zarlığımdan iniitimden
Feleklerde melekler hep semi'dir

Kimin gönlünde kim bu derd odu yok
Kamu hayvanların kemden kemidir
Bu derd oduna kim yandı göyündü
Bilin anı ki kamil ademidir
Yedi tamu odu bu derd odunun
sanki bir kıvılcımıdır

Katında

Bugün bu derd oduna yanmayanın
Yann dfızehte yanmak lazımıdır
Saadet gencinin kilidi dilin
Sorarsan ehl-i derdin bir demidir
Saladur gelsin ol pervane aşık
Bu derd oduna yansın kim demidir
Bu derdten
Elem değil

Eşrefoğlu

Rumi ölse

düğünü bayramJdır
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-107Nideyim sabr edebiisem kevn ü mekan oda yanar
Veli ah eyler isem kevn ü mekan oda yanar
Boyadı yer yüzünü ah ile zarım tütünü
Bu iniitim işiten cümle cihan oda yanar

Firkatin oduna ya Rabbi yanar yedi tamu
Yine hicran oduna kevn ü mekan oda yanar
Eşrefoğlu

Rumi yanagör kuy-ı kenarmda
Ko desinler Rumi'ye ibn-i filan oda yanar

-

anın

108-

Seni bunda komazlar gönlünü bundan götür
Terk eyle ikbr ü kini bir gönül ele getür
Buna gönül bağlayıp nefsine uyar isen
Ol nefsin alır seni doğru tarnuya iletür
Bunda kirnesne kalmaz gelen gider eğlenmez
Yol düşvar korku kati işini bunda bitür
Bunda bitmeyen işler anda da bitmeyiser
Gafletten uyar canın aklın başına yetür
Kanı

Şimdi

bunda gelenler mülk benimdir diyenler
görünce anlar toprak oluben yatur

192

fdülkün ıssı bellidür ya bu davalar nedür
Var utan davayı ko tab yüz karasm artur
iste bul Tanrı basın sildir gönlünün pasın
Gir evliya yoluna canın rabmete yatur
Fırsatın elde iken düşmen:zile eriş gör
Bu derbendi geç dahi var şad oluben otur

Eşrefotlu

Kevneynt

RUmi var ilk öğüdünü sen al
at yüzün Hauet'e götür

ardına

-109Bir dem dilim tuta idim
Aşk komaz benL söyletir
Aceblemen söylediilm
Aşkın adeti böyledir
Bu

aşk

beni deli

kıldı

Aklımı başımdan aldı

Mecnun gibi dün ü günü
kıluban inietir

Url

Aşktır

beni benden alan
Sevdiklerimden ayıran
Kimdir aşka karşı duran

Şahlan baştan aladır

193
Aşk

kime kim saldı saye
verdi gavgaya
Mansürlayın esrük deli
«Enelhak» davi eyletir
Başını

Acebdir bu aşkın işi
Gönülden sürer teşvişi
Gözlerden akıtır yaşı
Yürekte odu biledir
Her kimin aşkı var ise
İçinde od yanar ise
Zehi bahtlı anın canı
Sohbeti şol Dost iledir
Aşktır

gönülde nfır olan
Musa'ya Tfır olan
Aşktır ki isa deminde
Ölüler diri kıladır
Aşktır

Gel aşık ol şad olasın
Gussadan azad olasın
Dürr-i yetimi bulasın
Bu aşk bahrlne datadır
Eşrefoğlu Rfımi

söyler
haber eyler
Kim ki aşık olmak diler
Gelsin beri ol saladur
İle şara

F: 13

194

-

110-

Sen ezel Sultan idin şimdi niye oldun esir
yok bay idin böyle neden oldun fakir

Eksiğin

On sekiz bin alemin halkı sana müştak idi
Yerde gökte hep melekler sana olmazdı nazir
Bakar idin Dost yüzüne işitirdin Dost sözünü
Ey aceb noldu sana şimdi kör oldun ·hem sağır
Umekan kafında hayme kuruben yaylar idin
Şimdi haristan içinde kaldın uş hor u hakir
Şahbaz-ı

kuds idin hem mahrem-i Sultan idin
sen neden bigane düşmüşsün debir

Şimdi şöyle
Şah

ile kıldığın ol abdi meğer beklemedin
Getürüp sen şah katında yüzüne key ulu gir
Habs içinde sen bu can Yusuf'un evkar eyledin
Bu beden Mısr'ına nefsin divini kıldın emir
Bu harabatın hayalatı tamam aldı seni
Hiç demezsin ki serencamım ne ohser ahir
Ol uzak yollara sen bir gün gidersen nagehan
Azığın yok yalın ayak hem yayan yolun ağır
Ne şehre uğrar yolun ne hod pazara hazır ol
Bundan al erzak binit yükünü bugün devşir

195

Gel beru tevbeye gel gayret demidir gayret et
terk et kim sana ol ola gir ü destgir

Gayrı

Yoksa toprak o lıcak hiç tevbeye ennez elin
Nice bin yıllar edersin zar u feryad u nefir
Her ki tevbe

kıldı

İşitenler anın adın
Eşrefoğlu

Can

kuşun

birkaç gün ölümden lleru
«Rahmetenlillah» okur

Rumi bu sözüm sanadır key işit
uçurmadan gözün aç aklını dir

Nakşa aldanınaya

gör kim cüda düşmeyesin
rlost yüzünden gözün ayırma canı başına dir

-

lll

Cemalin seyr edip ismin andığım
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir
Aşkın ile gönlüm pasın açtığım
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir
Senin sözün hem vücudun mutlaktır
Ol gül yüzün iki cihanda aktır
Yer yüzünde halifelerin çoktur
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir
Müridieri hatalardan saklarsın
Münkirleri sır okuyla oklarsın
Kutbüzzeman dört köşeyi beklersin
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir

196

Nakiblerin sancağını götürür
Nice münkirleri yola getirir
Halifelerin yanında oturur
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir
Eşrefoğlu eydür aşkın elinden
Kimse mahrum kalmaz senin yolundan
Gerek bunda gerek Bağdat ilinde
Bize himmet eyle Şeyh Abdülkadir

«Ş»

kafiyesi

-112Bu derdirnden inler idim derdİm bana derman
Biderd olan kimselerin den adı müslüman imiş

imiş

Biderd olan insan değil hiç arneli olmaz kabul
Derdsiz kişi bu alemde bir yolarsız hayvan imiş
Hayvan deme insan deme hergiz yaramaz bir erne
Çün ermedi aşka deme varsın kim ol bican imiş
Ko gitsin ol dertsiz ebter bu derd bize derman yeter
Kim bundan anda derd ilter yardımcısı Sübhan imiş
Derdiilerio ah u suzu hoş cuşa getirir bizi
Derdsizlerin serd serd sözü kati zemheriden

imiş

197
Derdsizleri görür gözüm yanar içim göner özüm
Kim ol biçare gözsüzün kılavuzu şeytan imiş
M"ksud bu ilm ü arnelden bir derd-i ah ü suz
Çün derd ü ah ü suzun yok bu ad sana bühtan

imiş
imiş

Gel Dost derdine düş yürü biderd olandan gen yürü
Biderd olaniann yeri cehennemde katran imiş
Kim ki bu derde düşmedi bir mürşide erişmedi
Çiğdir ol dahi pişmedi pes süstliği andan imiş
Gelsin derdli aşık kanı versin canı alsın yari
Dost yoluna olmak fani aşıklara erkan imiş
Eşrefoğlu Rumi senin gün gün artsın derdin hernin
Çün katmda bu dünyanın van yoğu yeksan imiş

Bunun fani lezzetine aldanmagıl şöhretine
Mağrur olma devletine bilesi çok fettan imiş
11:1

Seni seven aşıklarm
Göz yaşı dinmez imiş
Hem seni maksud edenler
Dünya alıret anmaz imiş

Ölmez ımış aşık canı
Hiç dağılmazmış teni
Aşk kimi kim kıldı fani
Ana zeval ermez imiş
Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş
Aşkına düşen canların

Yoluna baş verenlerin
bülbülü olanların
Kimse dilin bilmez imiş
Aşk

Kim ki gerçek sever seni
Yoluna kor teni canı
İster seni dün ü günü
Huri'ye aldanmaz imiş
Aşkın

ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen Sultan'a ulaşanlar
Ebedi ayrılmaz imiş
Hak yoluna gelenlerin
Hakk'ı gerçek sevenlerin
Nişanı budur anların
Mala cana kalmaz imiş

199

Sen Leyli'yi görenlerin
Mecnun olup kalanların
Kendüzünden varanların
Kimse halin bilmez imiş
Eşrefoğlu

Rumi senin
oduna canın
Aşk oduna yanmayanın
Kalbi safi olmaz imiş
Yansın aşk

-114Cana cefa kıl ya vefa
Senden hem ol hoş hem bu hoş
Ya derdin gönder ya deva
Senden hem ol hoş hem bu hoş
Hoştur bana senden gelen
Ya hil'attır yahut kefen
Ya taze gül yahut diken
Senden hem ol hoş hem bu

hoş

Halimi bir dem soragel
Diler isen bağrımı del
Ey Iutfu hem kahrı güzel
Senden hem ol hoş hem bu
Ya bağ u ya bostan ola
Ya bend ü ya zindan ola
Ya vaslu ya hicran ola
Senden hem ol hoş hem bu

hoş

hoş
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Gelse eelalinden cefa
Yahud cemalinden vefa
İkisi de cana safa
Senden hem ol hoş hem bu
Gahi m1ş u gahi nişdir
Gahi merhem gahi rişdir
Eşrefzade hem dervişdir
Senden hem ol hoş hem bu

<<U» -

«Ü»

hoş

hoş

kafiyesi

-115Ol Dost'u ben sevdiğim
Bu canımdan ilerü
Ol Dost'u ben gördüğüm
Bu gözümden ilerü
Ezel ebed olmadan
Sohbet anınla idi
İşitirdİm sözünü
Bu giişumdan ilerü
Ben kul idim ol Sultan
Olmamıştı ins ü can
Okur idim medbini
Bu dilimden ilerü
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İlk

ol mu sevdi beni
Ya ben mi sevdim anı
Ol beni sevmiş idi
Bu sevgiden ilerü
Sevdi beni yarattı
Aşkın oduna attı
Aldı bu gönlü gitti
Şol gönlümden ilerü
Ben oradan aşıktım
evvel eriştim

Aşka

Sevişirdik anınla

İlerümden

ilerü

«Levh u kalem» yoğ idi
Ben anda pinhan idim
Key onla kande idim
Benliğimden ilerü
Andan kaynadım taştım
Geldim gurbete düştüm
Nice göz yaşı saçtım
Bu yaşımdan ilerü
Halim dilim bilinmez
Derde derman bulunmaz
Alemde bir derd yoktur
Bu derdirnden ilerü
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Derdİm

dinmez dil ile
iniitim ile
Kimseler ah etmedi
Bu ahımdan ilerü

Ahım

Her bir aşık bu aşktan
Bir türlü nişan dedi
Biri nişan demedi
Nişammdan ilerü
Eşrefoğlu Rumi'yem
Söylerim Dost haberin
Bir haber veren yoktur
Haberimden ilerü

-116Görelden yüzünü yarin
Bela bana şikar oldu
iniitim arttı gün günden
Gözüm yaşı pınar oldu
Gözüm dünyayı hiç görmez
Akar kanlı yaşını durmaz
Bu derd ü bu firak ile
İçim dışını yanar oldu
Aceb yii Rab ne derddir bu
Getirmez gözüme uyku
İçimdeki yanan od hod
Yarelertın yakar oldu
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Cönül fikrindedir hayran
Bu can avare sergerdan
Bu sevdaya düşeliden
Dü alem bana dar oldu
iniitim aleme doldu
Gören eydür buna noldu
Esirgeyüp bu halk derdim
Geri bana sorar oldu
Benim derdim hemen ol yar
Bana ne il gerek ne şar
Bu can ancak anı ister
Kamusundan bizar oldu
Yüreğim yaresine hem
Gözüm yaşı yeter merhem
Geceler subhadek bu gam
Bana mi'ınis ü yar oldu

Gamı yarın hernan vardır
Saadet kimde gam vardır
Şular kim gerçek erlerdir
Gamı bugün çeker oldu

Var Eşrefoğlu Rumi var
Bu derdi kılma aşikar
Sana çün dürd-i zehrin yar
Dolu dolu sunar oldu
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-117-

Zehi aşık ki maşfıku Hak oldu
Zehi. kulak ki hak söze sak oldu
Zehi göz kim gözetir daim anı
Zehi dil zikr-i Hak anda çok oldu
Zehi gönül ki Hak aşkıyla doldu
zehri ana tiryak oldu

Cihanın

Zehi nefs Hak'tan özgesin unuttu
Ana «irciİ» erdi mülhak oldu
Ne can kim tenha geldi bu .cihana
Nazar kılmadı ferd-i mutlak oldu
Zehi kim dün ü gün kıldı taat
Varıcak Hazret'e yüzü ak oldu
Bu varlıktan geçen erişti vara
Yok olmadan ol aşık kim yok oldu
Beka bulmak dilersen var fena ol
Bekaya yol fenaya varmak oldu
Toz oldu
Ayaklara

kalktı

şular

yerden götürüldü
kim toprak oldu

Cihanda ölmeden şunlar kim öldü
Ölümsüz dirliğe ol elyak oldu
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Bu
Ki

şöhretten

geç

aşıklara şöhret

Eşrefoğlu Rfımi

tuzak oldu

Elin çek fariğ ol cümle cihandan
Sana çün bu cihan bir uğrak oldu
«Z»

kafiyesi

-118Müflisiz iki cihanda aşka verdik varımız
Pişemizdir Dost sevmek koduk özge karımız
Nideriz biz dü cihanı çünkü bulmuşuz anı
Andan artuk can u dilde yokdürür tekrarımız
Biz

safanın

safisin içdik safadır kalbimiz
zerre yoktur barımız

Masıvadan aynamızda

Biz teni canı anın yolunda isar etmişiz
Akl ü fehm ü ilm ü zühdden kalmadı deyyarımız
Münkir olma sen bu aşka sıdk ile gel bul safa
Kargadır münkir anın tatmaz bizim sükkarımız
Siz bizim bizden bize gittiğimiz kılman aceb
Bir nefesde iki iyd eder bizim tüccarımız
Zahida var var ki bu aşktan duyarın yok senin
Bilmedt bilmeyiser biderd bizim esrarımız

Kimyay-ı aşkı

Ortadan

bulduk misi altun ederiz
zagal kim safdır pazanmız

çıksın

Biz fena olup fenadan key fenaya yetmişüz
Şöyle kim mflhV olmUŞUZ hiç kalmadı asanmız
Aşk

Çün

ile olduksa fani Dost ile bulduk beka
bekay-ı asi oldu bakidir envarımız

Levnimiz bi levn ü renktir niteliksiz nürumuz
Ruhumuzda daim esrük yokdürür huşyarımız
Sen bu Eşrefoğlu Rümi'nin sözün tanlama kim
Dahi bundan özgedir aşıklara ihbarımız

-

119-

Biar olugör kim arile yar ele ginnez
Dek durmağ ile rü'yet-i didar ele girmez
Bülbül gibi kıl tabeseher her gice efgan
Yatma ki gül vakti geçer gülzar ele ginnez
Ko

ikiliği birliğe

İnkarını

gel bir ile bir ol
ver alıgör ikrar ele girmez

Nefs bütlerini hurd edüben sen de Halil ol
Gir aşıkın esrarına kim esrar ele ginnez
Hep varlığın Dost yoluna külli fena kıl
Yok ol yiirii bu varlık ile var ele girmez
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Sen

seniiği

Kaçırma
Baş

İki

Dost'a verüben Dost'u alıgör
bu pazarı bu pazar ele girmez

terkin ur iste anı etme tevakkuf
sanuben durma geçer fırsat-ı dirlar ele girmez

Eyyub gibi sabr eyle derde kılına şikayet
beladan özge şikar ele girmez

Aşk avcısına

Tut pendini bu Eşrefoğlu Riimi'nin kim
Dost haberin doğru verir her yar ele girmez

-

120-

Bu aşk düştü canımıza bahar eyledi
Kaygu bulutların sürdü komadı hiç

kışımız
teşvişimiz

Dilimizde ol Dost adı canımızda ol Dost tadı
Gö~lümüzü ol Dost aldı unuttuk yad bilişimiz
Dost'tur hernan endişemiz Dost'u sevmektir pişemiz
Ol Dost sevmekten özge bir dahi yoktur işimiz
Ol

Sultandır

Andandır

biz ana kul her dem yeni yeni nüzUI
bu cümle usUl andandır her bahşişimiz

Her dem bakarız ol yüze her gün bayram kadir bize
Biz Dost'u ayan görürüz düş değil bu görüşümüz
Kande baksam Dost görünür sanma Dost doğar tolunur
Yer ü gök dopdolu Dost'tur bu sözde yok yanlışımız
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Biz ol Dost ile diriyiz Dost'suz olursak ölüyüz
Dost'tur bize ten can olan Dost ile her cünbüşümüz
Eşrefoğlu

Rumi eydür Dost bizi şöyle alıptır
hep kesiliptir alışımız verişimiz

Malıluktan

-121Bir nice derttir ki düştü cana derman istemez
Arttınr günden güne derdine noksan istemez
Aşıka

derdi anın besdir gerekmez dü cihan
Bülbülün maksudu güldür bağ u bustan istemez

Neylesün nitsün serayı padişahı isteyen
Hurlye kılmaz nazar cennat-ı rıdvan istemez
kim anın sevdası yoktur ko anı
ol murdara gitsin sükkeristan istemez

Kangı başta

Zağdır

Kangı canda kim anın aşkı odu yanar müdarn
Ta ebed cansızdır ol bican ki canan istemez

Şol

gönül ki aşkı nur ile münevver olmadı
nefsi zulmetinde ab-ı hayvan istemez

Kaldı

Derdin artır sen ey Eşrefoğlu Rumi an ko
Derd ile rüsvay olan alemde pinhan istemez
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-122Bana sen can yetersin can gerekmez
Seni gerek seni kevneyn gerekmez
Senin fikrin ile doldum ternarnet
Yeter derdin dahi derman gerekmez
Muradım sensin ey Dost senden özge
Sekiz uçmak ü hur ü gıtman gerekmez

Yönü sana vü kıblem ma'budum sen
lyan gördüm seni gümfm gerekmez
Beni külli yitürdüm seni buldum
Bu ben sensin ben öldüm ben gerekmez
«Enelhak» sırnnı faş eylerim faş
Melamet olurum pinhan gerekmez
Sana Dost aşkı Eşrefoğlu Rumi
Yeter iman dahi iman gerekmez

-123Can verir aşık bu yolda kasd-ı canan eylemez
Küfr ile kılmaz adavet meyi-l. iman eylemez
\Dünya alıret küfr ü iman nisbeti yok aşıkın
Korhu duzehden ümidi hOr ü cinan eylemez
F: 14
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Yaz u kış u leyl ü nehar cümle bahar olur ana
Her çiçek gül yok diken azm-i gülistan eylemez
Mescidi büthaneden fark eylemez aşık olan
Kande olsa Dost iledir vasl-ı hicran eylemez
Baktığı yerde görür Dost yüzünü bi levn ü renk
illa bu sırra melek mahrem ye insan eylemez
Binişan
Niteliği

olur nişanın kimse bilmez aşıkın
hiç belirmez reng ü elvan eylemez

Şems
Cftş

olur zerre iken hem katreyken derya olur
eder taşra atar ol dürri pinhan eylemez

Tut dilin söyleme Eşrefoğlu Rumi kıl sükut
Arifin sözlerini çün fehm-i nadan eylemez

-

124-

Bu ben birnara yok tirnar hergiz
Bu resme olmaya birnar hergiz
Ezeldendir bana bu derd ezelden
Velikin kılmadım izhar hergiz
Bu derdi sakladım candan dahi ben
Bunu bilmedi nefs-i gaddar hergiz
Cihan içinde derdimi derneğe
bir yar hergtz

Aradım bulmadım
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Bu can u bu gönül biganedir çün
Bulara açmadım esrar hergiz
Ebed gününe iletem ben bu derdi
Çü mahrem olmadı deyyar hergiz
Garibim aşıkım hasta vü mecrôh
Diyemez derdimi diller hergiz
Dünüm günüm inilti ile geçti
Ünümü duymadı ağyar hergiz
Tütünüm tütmedi yandım kül oldum
Küliimden kalmadı asar hergiz
Ne şirin tatlu derddir işbu derd kim
Buna öykünınedi sükkar hergiz
Sükut et Eşrefoğlu Rumi tmma
Bu remzi anlamaz huşyar hergiz
Bu derdden mest olup mestanelik
Başından gitmesin humar hergiz

-125Bu akl ü fikr ile ol can bulunmaz
Nice yıl oldu sergerdan bulunmaz
Denizler içerim susuz geçerim
Beni kandurası umman bulunmaz

kıl
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Yltürdüm Yusuf'u Ken'an içinde
Yusuf bulundu Ken'an bulunmaz
Bu derde nice yanarsın ey derviş
Gerek göyün gerekse yan bulunmaz
Bu derde mübtela olmuş cihanda
Bu Rumi gibi bir Insan bulunmaz

DİVANDABULUNAN MESNEVİ
TARZI ŞİİRLER
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-1Baş ko tevhidi koma zinhar
Can verip tevhidden ayrılma ey yar

Tevhid olur zira sermayen senin
Can içindeki asıl mayan senin
Tevhidi terk etme zinhar ey aziz
Tevhid için gönlünü eyle temiz
Her kimin kim tevhidi yok
Can mıdır oJ can kim anın

canı

yok
yok

imanı

Tevhid eden dildir ol yanılmayan
Tevhid edendir tamuda kalmayan
Tevhid eden dile Hak tanık ola
Tevhid eden gözler uyanık ola
Tevhid edeni oda yakmayalar
Boynuna zencirleri takmayalar
Tevhid edenden kaçar şeytan-ı lain
Tevhid eden rnekr-i şeytandan emin
Tevhid ehlidir Hakk'a doğru giden
Tevhidi koyandır ol eğri giden
Her amel kim kılasın tevhid ile
Zerresiyle tamam yer ü gök dola

216

Tev\J.id olmazsa kamu olur zagal
Yer ü gök ehli kadar kılsan amel
Tevhidi sen gaflet ile demegil
Gönül canı ile tevhidi söylegil
Müminin tevhidi kaç yerde gerek
Canda vü gönülde hem dilde gerek
Candan öte tevhide vardır makam
Has bilür anı veli bilmez avam
Tevhidini muhkem eyle canda sen
Dimegil tevhidi ancak dilde sen
Muhkem olmak diler isen tevhidin
Tevhidi can u gönülde berk edin
Tevhidi muhkemdir ol azad olur
Tevhidi muhkemdir anda şad olur
Tevhidin muhkem ise buldun Hakk'ı
Tevhidin yok ise sen oldun şaki
Şunlann

Canı

kim dili söyler tevhidi
bilmez nicedir tevhid tadı

Ol behayimden dahi azgundurur
Cife öğer sanki bir kuzgundurur
Olur ol hak dediği gafil kişi
Zehi kim düşvar olur anın işi
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Variddir Kur'anda ayet bu söze
Hak Çalap «Belhüm edal» dedi size
Eşrefoğlu Rumi'nin sen ey Gani
Can içinde muhkem et tevhidini

Dili zakir, gönlü aşık, canı mest
Tevhidin iderdi olmadın «elest»
Kamu yerde tevhidini söylesin
Canı tevhidinden ayrı olmasın

-2Arifi gör değme sözü söylemez
Değme. bin söze cevabı bir dimez
Ger yürüye gerine ger uyuya
Her nefes başa ki bihude vire
Uykusundan uyanur Allah der
Her nefes kim vire yar Billah der
Gicelerin ekserisin uyumaz
Gahi tesbih gah namaz u gah niyaz
Kimseyi ya medh ü ya zem eylemez
Ya bu yavuz ya bu iyü olsa dimez
Tınmayup

tutar Hakk'ın fermanını
Hak yoluna teslim eder canını
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Zayi itmez bir demi bir saati
Zikr ü tesbihdir dilinde adeti
Çün dilin tuttu bular söylemedi
Alem içre söylenür hem adlan
Bunda

işlerin

Vardılar

İşte

bitirüp gittiler
ol ulu Şaha yettiler

nefs elinde biz kaldık zebun
bu nefs urdu düğün

Canlarımıza

Ya İlahi sen medet kdgd bize
Sen sabırlık ver bizim dilimize
Eşrefoğlu Rumi sen tut dilini
Hazrete arz eyle her dem halini

Her kula <<kadiyyulhacat» oldürür
«Alim ül sırr ül hafiyyat» oldürür
---3Uzlet ehli
Uzlet ehli

doğru

gider cennete
hiç mihnete

uğramaz

Uzlet ebiinin
Uzlet ebiinin

riyasız

taati

Hakk'adır birnıneti

Uzlet ehlidir Çalap sevdiği kul
Uzlet ebUdir 'ata verdiği kul
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Uzlet ebU
Uzlet ebU

bilişir

Allah ile
ol Şah ile

buluşur

Uzlet ebUdir sevip hem sevilen
Sen bu uzletten kaçarsın pes neden
Uzlet idüp oturan insan olur
Hergelede yürüyen hayvan olur
Kim halktan kesilir Hakk'a ulaşır
kJ. halka dolaşır

Hakk'ı koyandır
Çık

bu halktan Hakk'ı halvet istegll
halvette bulursun belli bil

Hakk'ı

Dost'u bulan cümle halvet buldular
Her kimi kim Dost diler halvet diler
Eşrefoğlu Rumi halktan yüz çevir
Ol ulu dergaha var yüz yere vur

Oldürür ol cümle derdiere deva
Andan artuğu kamu nefs ü heva

-4Çok yiyenlerdir ibadet etmeyen
Çok yiyendir doğru yola gitmeyen
Çok yiyendir bu işi başarmayan
Çok yiyendir Hak cematin görmeyen
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Çok yiyendir nefs arzusun kovan
Çok yiyenlerdir bu dünyayı seven
Çok yiyenlerin teni olur
Çok yiyenlerin kulakları

ağır
sağır

,

Çok yiyenler gaflete dalmışdürür
Çok yiyenler diinyaya dalmışdürür
Çok yimekliktür kafirler hasleti
Çok yiyenler göre yarın mihneti
Çok yiyenlerin gözü görmez yolu
Çok yiyenlerin zikir etmez dili
Çok yimeklik key ulu mihnetdürür
Az yimeklik bil büyük devletdürür
Az yimektir enbiyalar hasleti
Az yiyenlerle Hakk'ın inayeti
A~ yiyenlerdir Hakk'a gönül veren
Az yiyendir Hak didarını gören

Az yimekten evliya olur kişi
Az yiyenlerin Hakdürür teşvişi
Az yiyendir Cennete doğru giden
Az yiyendir dün ii gün ta'at iden
Az yiyenlerin olur nefsi halim
Az yiyenlerin olur kalbi selim
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Az yiyenler söylese hikmetdürür
Az yiyenin baktığı ibretdürür
Az yiyenlerin Hak ile solılıeti
Az yiyenlerin alidir birnıneti
Kim ki az yir az söyler az uyur
iyiliğe yavuzluğu devşürülür
Eşrefoğlu

Az

yimeği

Rumi çok yimeği ko
idegör kendine hfı

-5Var kanaat ihtiyar et sabr ile
Kim kanaat etse gizli gene bula
Sabr. eden kullarını Allah sever
Sabr edenleri Çalap kendi öğer
Sabr edenlerdir
Sabr edenlerdir

muradına
behişte

eren
ön giren

Sabr edenler bulur ecr-i bihisab
Sabr edenlere ağu sükker çulab
Sabr edenler evliya oldu kamu
Uçmak oldu sabr edenlere tamu
Kim ki sabr ede belasına Hakk'ın
<<Rahmet ullahi aleyh» adın okun
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sı;ıbr

Kim ki

Anı şeytan-ı

ede günah işlemeye
hiln taşlamaya

Kim ki taat zahmetine sabr ede
Sorusuz dosdoğru uçmağa gide
Kim ki kakıduğu dem sabr eyleye
Hak anı rahmet hanıyla toylaya
Kim ki

yoğa

Şeksizin

sabr ede vann vere
ol Hak didarını göre

Sabr ile malum olur
Sabr ile bllindi her

esrar-ı
müşkil

Hak
sebak

Sabr ile toprağı altun ettiler
Sabr ile gökteki kuşu tuttular
Sabr ile düşmana buldular zafer
Sabr ile derman her derde erer
Ya İlahi Eşrefoğlu Rumi'ye
Sert sabırlık ver ki aŞkına doya
Aşiuna dağlar

ü

taşlar doymadı

İlla sabırlar bu aşkı daymadı

-6Bu uyku rahatına olma mağrur
Sakın kim itmesün Hak'dan seni dur
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Ömür sermayesini yele verme
Bidaatını kamu seyle verme
Bu uyku bil ki şeytan tuzağıdır
Cemi' a'zanın ol uyku bağıdır
Uyuma gaflet ile her giceler
İşittin hiç uyumadı niceler
Eğerçi uykuya Hak dedi rahat
Velikin demedi subha değin yat

Şular

Tut

kim uyudu durmadı dünle
öldü evi ana sinle

anı

Bil andan yeğ öten kümeste bedofis
Çağırup Zikrullah ider o horos
Geçer uykuda bu dünler seherler
derd ile alılar

Uyanıp kılınadın

Bu uyku gaflet ile seni
Ki aklın nefsin elinden

yıktı

sınıktı

Nice gaflet nice uyku uyana
Zehi mağbunluk uykuya uyana
Ne yatursun ey Eşrefoğlu Rumi
Göre aşıkları yatur uyur mu
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-7İlahi seyyidi settar Mevla
Teveccüh dergahına geldim Hüda'ya

Benim hacat ile gönlüm doludur
Veli nidem bu nefs bedhfdudur
Günah yükünü arkama uruben
Acz toprağına yüzüm sürüben
Tevazu' birle el sana götürdüm
Tapuna yüz karasını getürdüm
Bilürem Padişah-ı biniyazsın
Sana yalvaranı mahrum komazsın
Verirsin kullanna istedüğin
Bilirsin her kulunun ne didüğin
Yer ü gök ehli hep senden umarlar
Karnusu Hazretine yalvarurlar
Benim dahi günahım çok elim dar
Kapına geldim ey Settar ü Gaffar
Getürürem şefi' ol Mustafa'yı
Nebi-i server-i kan ü vetayı
Senin anınla dostlu!i:.'.ln hakkıyçün
O dostlukla olan muştluk hakkıyçün
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Dilerim Hazret'ine ere ahım
İşitip atvidesin hep günahım
İnayet

Bu

gözüyle bir kez bakasın
kim odlara yakasın

başa

Beni

iınan

hll'atin ahir nefeste
beni hasta

Çıkanp kılmayasın

Beni uryan u rüsvay itmeyesin
Götürüp beni oda atmayasın
Zebaniler eline vermeyesin
Kapından horluğula sürmeyesin
kim sen iman ihsan idesin
andan girü nite alasın ·

Şuna

Anı

canımız işbu

Göçicek

Ayırmagıl

bedenden
bizi ey Hak imandan

1

Bu

mücrim Rumi miskin
geldi aç u yalın ilkin

Eşrefoğlu

Kapına

Seni senden dller ol

«Şeyenlillah»

Ayırma anı didı\nndan

Allah

Ki sendendir sana erınege çare
Senin derdinden oldu uş avare

F:
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Visalin lengeriyle doyur

anı

Dirların şerhetiyle kandır anı

Ümidi sen iki alemde ancak
Bilir kim sensin ol ma'bud-ı mutlak
Duaını kıl kabul eyle beni şad
Behakki Ahmed ü Mahmud ü Muhammed

RUBAİLER
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-1-

Ki nadan eline düşmeye gevher
Sanur nadan anı bir kuru mermer
Ya alur kem babaya satar anı
Ya olur bıragakor kalur ebter

-2Gel imdi Hakk'a talibsen karındaş
Var evvel iste bir yahşı yoldaş
Anı mürşid edin pek tut elini
Seni menzile ilete kurtara baş

-3Kılavuzsuz bu yola varamazsın
Bu müşküi işi sen başaramazsın
Seni cem' etmeğe bir kimse gerek
Dağılmışsın seni devşiremezsin

-4Biz bu

aşkı

capdan önden

bulmuşuz

A.şıkı aşk u maşftk bir bilmişiz

Medresesinde bu
Okuyup her ilmi

aşkın

biz ezel

hasıl kılmışız
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-5Hak müderrisdi bize ol medresede
Yo~ıdı müşkülümüz her nesnede
Bunda ol ilmi nite unudavuz
Ya nite aldaya bizi müfside

-6ller. gelen bu aleme bir biri abad etmede
Sırn zahir olmadı gittikçe vb·an ôlmada
Geldiği yollar bilinmez gittiği rab aşikar
Kendüzin gitmez sanur amma ki alem gitmede

-7Bu yolda bekçiler var hiç uyumaz
Bu yoldan nam ü nişan kimse bilmez
Bu yolda iz ü toz her gtz belirmez .
Gerü döndürür ol hiç kimse komaz

-8Nice bin enbiyalar geldi geçti
Nice yüz evliya bunda seğirtti
Birisi kılavuzsuz varmadı yola
Bu yola bunlan mürşid iletti
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-9Muhammed kim Habib-i Hazret idi
Dükali mahhJ.ka ol devlet idi
Yer ü gök tamu uçmak gice gündüz
Bular olmaklığa sebeb ol idi

10Bu yola ol delil ile yürüdü
Delil olan ana Cebrail idi
Getürdi Cebrail çekti Burak'ı
Resul Mirac'a gitti ana bindi

-llGere_kmiş

talibe elbette mürşid
uyan muvahhid
Eğer mürşide uymazsan ey talib
Olursun sen ya dehri veya mülhid
Olur pes

mürşide

-12Bu yola kim girer ise delilsiz
Anı şeytan kodu dinsiz imansız
Gerektir bil gerektir bir kılavuz
Varamazsın bu yola kılavuzsuz
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-13Bu

razı Eşrefoğlu Riımi

açma
Sınırı bekle zinhar öte geçme
Bu aşk deryasının gevherlerini
Çıkarıp olur olmaz yere saçma

-14Bilir

aşık

niçin geldi cihana
akl ile düşmez gümana
Ne işe geldiyse anı bitirir
Yemez içmez uyumaz kana kana
inanır

-15eyle yağma
ta ki gide külli kavga
Kamu sevdaları hep ardına at
Gönlünü Dost ile ko şöyle tenha

Bu ten

dükkfmını vaı;

Başından

-16Heray-i masiahat bir el ucuyla
Bakar isen dahi bir göz ucuyla
Zira senden bunu yine alırlar
Birine. dahi verirler güç ile

23J

-17Bu dünya kimseye mülk olmadı mülk
Sana denilmedi mi <<Limen il mülk»
Buna benim diyen key biedeptir
Pes evvel ahir oldu Malik el Mülk

-18Bu Eşrefoğlu Rumi gördü alem
Örümcek ağına benzer dahi kem
Buna rağbet gözüyle bakınadı hiç
Taleb kılmadı buna oldu ebsem

-19Ne denlü bunda nefsin şad idesin
olup feryad idesin
Uralar makraa diyeler <<Üsküi»
O vakt ey nefsine uyan nidesin
Yarın pişman

:-- 20Gelin insafa ey nefse uyanlar
Demidir kim uyana uyuyanlar
Döneler Hakk'a nefsi terk ideler
Bağışlanır bugün tevbe idenler
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-21Tiz idin tevbeyi kon va'deyi siz
Ecel olayı yürür tutar ansız
Düşürür damına elbette bir gün
~ozulur işbu düzgünler gümansız

-22. Bu dünya zevki nefsanilerindir
Bu nefs için cehennem key derindir
Bu nefsin işreti zevki ternarnet
Cehennemde nedir kandır irindir

-23Murad-ı

nefs için her iş kim ola
murdar ü mühmel şöyle kala
Yarın Hak Hazret'ine kağnlacak
Seninle Hazret'e ol bile gele
OJ

iş

-24Seni Hak red ide aybın ola faş
San ol mühmel iş çün oldu yoldaş
Beze senden nebiler hep veliler
Üşe sana zebaniler ura taş

235

-25Gel uy bu aşka kim bu aşk bekadur
Bu aşkın daima meyli Hakk'adur
Dilersen kim göresin Hak cemiilin
Bu aşk gözgüsüne her dem bakadur

-26Bu yolda can ü baş hergiz anılmaz
Bu dünya ahiret sağışa gelmez
Vell bican olanın kadri artuk
Anınçündür ki aşık cana kallllaZ

-

27 '-

Nitekim· sende senlik ola mevcud
merdud
Musa didi ki «ErnLya ilahi»
Musa'ya «Len terani» didi Ma'bud
Kalasın senliğinde şöyle

-28Çü Musa kendüden mahv oldu gitti
Musa'ya Hak tecelli andan itti
Anınçündür ki aşık varını hep
Getirdi tiz pazara yoğa satdı
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-29Bu

aşk

yolunda yokluk oldu izzet
vuslat
Visalin isteyü yoktan yoğa git
Zira yoklukta yoktur zerre illet
Bulunmadı yoğ olmayınca

-30Bu yolda gerçek isen cane kalma
Cihan varlığını bir çöpe alma
Bu kımıltı bu cünbüş verme alma
Kamu bir düş gibi bu gitme gelme

-31Bu varlığın sana yavlak tuzakdır
Tuzaktan kaçınağa key er gerekdir
Gel imdi bendini merdane kes kim
Tuzağa tutulan Dost'dan uzakdır

-32Zahidin yolu dolamaçtır ırak
Abidin yolu teabi ile firak
Aşıkın yolu yakın hem doğrudur
Vasl-ı maşuk aşıka olur durak
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-33Ol ezel bağında biz bir gül idik
Dost'a karşı söyl~nir gulgul irlik
Bunda nitedek dura bu dilimiz
Çünkü anda şoride bülbül idik

-34Sözüm aniadın ise ey karındaş
Bu sırrı keşf edip uş eyledim Hiş
Eğer aşık isen al bu sözümden
Kamu sermayeyi var eyle taraş

-35Bu dünya maksudu alıret muradı
Bulardır aldayan biliş ü yadı
Aşıklar yolu bu yoldan dahi dur
Aşık Dost'a gider açıp kanadı

-36Budur yokluk ki sen senden geçesin
Fena suyunu sakiden içesin
Ternarnet varlığından el yuyasın
Seni bunda koyup Dost'a kaçasın
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'- 37Bu düşe pes niçin aldana &kil
Gönül vermez buna iliakl gafil
Bu gafil kişiler hayvan gibidir
Olur hayvan dahi hep ayşe mi\il

-38Buna ey göziü kişi anlayu bak
.Buna gönül virenlerdürür ahmak
Bihfide yerlere ömrü çürütme
Fenadır bu fena gerçek muhakkak

-39Pes öyle olsa labüddür kılavuz
Kılavuz da gerek kim ola key 1_lZ
Bu s~rp yollan asi\n ide sana
İnişi yokuşu göstere düpdüz

-40Gönül iklimini Dost'a bağışla
Gönülsüz gir yola sen dahi başla
Vücudun oyna bu meydan içinde
Varılmaz. bu yola can ile başla
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-41Bu rnekkareye igen de yakışma
Tama' idüp buna berk berk yapışma
Bu ömre izze caha tekye urma
Bugün meydan benim deyu çapışma

-42Bu fettana gönül gözüyle bakma
Benim deyu buna gönül bırakma
Bunun sihri tuzağına tutuluj,
Bunu yapıp varacak yeri yıkma

-43Cehennem korkusun uçmak ümidin
anmaz buların hiç birisin
Gözün yumdu çün evvel Dost yüzünden
Kamu kırdı geçirdi nefs çerisin
Aşık

-44Adüv bil kim seni Hak'tan ayırsa
Zebfani'n bil hur ü gıtman olursa
Tama' kılma sekiz uçmağa zinhar
Bezenüben sana karşu gelirse
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-45İçmeğe aşkın şarabın şir

gerek

Basınağa bu nefsini deıir gerek

Konmaya şahın koluna hiç. külalı
Pes harif olmağa mire mir gerek

-46Var ey zahid var ki aşk yolun değil
Söyleyem sanma ki aşk dilin değil·
Bunda ki şahin gerek şahbaz ola
Yoksa karganın evi seklik t.eğil

-47Sanmagıl

aşkı sen kağıttadır
diyenler mürdedir
Aşkı yazınadı kalem ve aray-ı fakih
AŞk ezelde can ile perverdedir

bu

Aşkı kağıtta

-48Yoğ idi levh u kalem aşk var idi
Aşık u maşuk u aşk bir yar idi
Aşk u aşık u maşuk bir iken

Cebrail ol arada

ağyar

idi
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-49Aşk dilini yine aşıklar bilir
Ol ezel aşka ulaşıklar bilir
Aşk dilinden söylese aşk mestleri
Ol dili sanma ki ayıklar bilir

-soBrz ezelden aşkı tuta gehnişiz
Ta ebed Dost vaslın uta gelmişiz
Dost ile peymanı berk eylemişiz
Bunda aşk dürrini sata gelmişiz

-5:1iki alemden ötedür aşk eli
La mekan kaftan işler aşkın yolu
Her tasavvurdan münezzehtir bu aşk
Söylenür bi harf ii bi savt aşk dili

Aşkı

isteme kitapta ey faki
Bu kitapta aşk yoktur Dost hakkı
Bulmayasın aşkı kıyhı kal ile
Var gerek alem yüzün yüz yıl oku
F: 16
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-

S3-

Bu aşkın gözgüsü yokluktur ey d'tn
Bu gözgüde görünür ruy-i Sultan
Bu gözgünün kılıfıdır dü alem
Bu gözgüde ne küfr var ne iman

-

S4-

Münezzehtir bu gözgü dü cihandan
Feragattir kamu assı ziyandan
Anınçün değmeler vasf idemezler
Nihandır aşk nihan ender nihandır

-ssAşık bir sözden anlar bin cevabı
Çün açtı ma'ni yüzünden nikabı
Bular aşk şerbetini içti kandı
Gafil su sanuben kovar serabı

-

S6-

Ta gün yüzünü görelden ey şem' tıraz
Ne iş oruc ve ne vird ü tesbih u namaz
Vaslında muharrem oldu ser cümle hicaz
Hicrinde namazım oldu ser cümle mecaz
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-57Muradından

öte yok sana menzil
Ma'bud'un bil
Kamudan el çekip fariğ gereksen
Muraddır key murad olursa bir kıl
Muradın maksfıdundur

-58Seni Hak'tan cüda iden o bir kıl
O bir kıldan dahi sen key hazer kıl
Hicabdır hicab ender hicabdır
Gerekse ol kılı boz kovla var dil

-59Bu halktır talibi yoldan ileden
Bu mahlfıkdur kesilir Hakk'a giden
Neye meşgul isen oldur muradın
Muradındır seni her yana yiden

-60Eğer

talib isen iş böyle gerek
kazib isen ko çekme emek
Odur talib Hakk'ı isteye dün gün
Gerekmez halk ile almak u vermek

Eğer
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-61İlahi

talibi

mürşide duş

it
ile vaktini hoş it
İlahi talibine derd bağışla
Pişir derdin od ile perveriş it
Anın mürşid

-62İlahi talibine ver kanaat
Kanaat eyliye bula bariiret
Cefaya sabr ide göre vetayı
Kanaat sabr "ile muhkem iradet

-63Bu aşk yolunda seni tar ü mar it
Bu marıstanda sen seni birnar it
Bitir bu aşk ile aklı ternarnet
Yeter varlık sana aşk aşkı yar it

-64Suk u pazarı muvakkat idiğin çü bilegör
Yürü dağılmadan erbab-ı ticaret idegör
Zad-ı rab elinde nen var ise ver olma hasis
Bu sahavet yoludur durma sahavet idegör
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-65Üzüldü külli sebebten nesebten
verdi kazaya her taraftan
Bu böyledir şu şöyle olsa dimez
Ve ger kalır u ve ger lutf olsa Hak'tan
Rıza

-66Kimin zatmda kim gevheri vardır
Murad maksii:dundur bir sözden anlar
Bu sözü Eşrefoğlu Rumi söyler
Hakk'ın taliblerini tenbih eyler

-67Cehennem esfeli ola sana yurt
Ne deyvere o vakt işbu savul yort
Karıncadan zaif olasın anda
Zira bunda işitmedindi öğüt

EŞREFOGI.U

RÜMİ'NİN

DİVANINDA

BULUNMAYAN DiGER ŞİİR,
KlTA VE BEYİTLERİ

ŞİİRLER

VE
ŞİİR PARÇALARI
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-1-

Bu dünya bir ejderhadır bilesin
Bu ejderhayı sen niçin seversin
Bu dünya ağulu bir yılandır
Cefası çok, safası hep yalandır
Bunun ağusunu şeker sanırlar
içün buna hep aldanıdar

Anın

Kime kim
Ana sonra

parmağıyla ağu
tasıyla ağu

verdi
verdi

Kimin kim yüzüne şu'le bıraktı
Am sihrile sonra oda yaktı
Kime kim bir saat yoldaşlık etti
Anı gör kim sonra bir nice yuttu
Buna gönül verenler oldu mahzül
Bunu terk eyleyenler oldu makbUI
Buna hem çün demişti Falır-i Alem
Buna niçün aldana akil adem
Bu dünya cifedir çirkin kokulu
Rezaran rnekruhiyle içi dolu
Bunun kokusunu burnun duyaydı
Damağında dimağın söküleydi

250

Lakin mezkf:tm olduğundan duymazsın
içiin dünyaya sen doymazsın

Anın

Getir at dünyayı dünya itine
Ne aldandın bunun sen lezzetine
Madem ki derdin var,
Ki diinya sevgisi canın
Eğer

derınanın
kıldı

iste
hasta

hasta değil ise bu canın
bu sözleri kulağın

İşiteydi

-2-,Çü gitti yann yoldaşın, bil gidersin sen dahi
Anı kim terketti bular, terk edersin sen dahi
Bu çarh elinde nicesi ağular
Kaçan ki peymanen şek yok

tattılar

bular
sen dahi

tadarsın

Sermayeyi venne yele, bir faide getir ele
Bir göç ki var Azrail'e, bir gün edersin sen dahi
Eya gafil eya miskin, uyan gafietten bak uyan
can u ten, nefsini gürlersin sen dahi

Yağmaya vardı
Batıl

yola günden giine ciist oldun sen dahi
Hak yoluna siist edersin sen dahi

Ayağını

Dünya benimdir diyeni, göziinle gördiin sen
Ne etti ettirdjğini verip ne edersin sen dahi

anı
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Eşref, dürüş

getir şeref, yeter örnrün geçer telef
Yoksa bir gün hur-ı harf nagah görürsün sen dahi

-3Ey le;zzet alan

iyş-i

cihandan hazer et kim
ve zevkinde belası

Nôşundan anın nişi

Devlet evi divarına yaslanınayıp gör kim
Muhkem değil ey şah bu bünyadın esası
Bu kubbeye kim girdi kim çıkmadı kabadan
Bu suffaya kim geldi kim gitmedi safası
Uryan şol emir oldu kim atlastan eder fahr
Sultan şoJ gedadır kim libas etti palası

-·4Şeker yer isen şehrini Mısır eyle ternarnet
Lale hevesin varsa bedehşan eteğin tut

Ger ins ü melek div ü peri sana kul olsun
Sen senliği terk eyle Siileyman eteğin tut
Tut

bağhan

yolunu

Bağlarda müselleın

bağdan sapıtınca

yürü,

bağhan eteğin

tut
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-5Bir aşıkı sözünden
Gitmez nemi gözünden
Gözü yaşı yüzünden
Seylan olur hemişe
Aşk

erinin nişanı
Bilmek dilersen anı
Ana bu mülk-i fani
Zindan olur hemişe

-6Sen anı isterim sanırsın ey diin
O seni istese otur dün ii gün
O sana gel dese yol geniş olur
gibi ırak az olur

Uçarsın kuş

Sana kim gel demedi istemedi
Muradı bulmadı hem narnuradi

KITALAR
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-1Dediğim iş bu beşarettir sana
Kim risalet tacın giydin başına
Gördüğün namus-u ekber Cebrail
Kim kamu peygambere oldu delil

-2Gelin zikredelim ol ZülceHili
Ki gönülden süren oldur melali
Veli zikrin hanimmdan sakın kim
Saffı vere anın sana helali

-3Yer gök benim seyrangahım, dembedem seyran eyleyem
Yüzbin Süleyman gibisin, seyrimde hayran eyleyem
Gah arş üzre u.ram kadem, ğah lamekanda dembedem
Yerden göğe şarktan garba bir dernde cevlan eyleyem

-4Ger dur etsen beni sen ey perveri sıfat
Sanma kim bu tenim ruh ile bula hayat
Aşkla diri bil beni ruhla değil
Zira ruhları göreli şah oldu mat

-5Müddel sorma ki sana yoktur rü'yetten haber
Bihaber olanlara haber denilse eder bir zarar
. Görmek dilersen ol Sultan'ın cemal-i şem'ini
Var enaniyyet vebalini gözünden sil gider

-6Niceleri «benim» dedi ve gitti
Birisi kılmadı sözünü isbat
Toprak içinde zer-re zerre yatar
Muntazır ne vakit ola arasat

-7Ger yürek yansa etse bir kerre ah
Nice başlardan gider altın külalı
Bir nice sultanları tahtından yıka
Taht u tahtalarını oda yaka

BEYİTLER
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-ı-

Dost'a gidenin yolu gönüller içinden gider
Sen hemen hulk idegör, giregör gönüllere

-2Sumt eyle ağzını bağla, göresin Hakk'ı ayan
Göz bağı bu cihan halkının ağzıdır hernan

-3Ey mürili ko riyayı sıdk ile ibiasa gel
Kır riya leşkerlerini ihlas kılıcın ele al

-4Ey Hüda

ralınıettiğin

Kakıyıp hışm ettiğin

hergiz melamet görmedi
alemde rahat bulmadı

-SCan u gönülden gerektir Halık'ı zikreylemek
Yoksa Allah demeklik sakız olur her dile

-6Şular kendilerin sultan sanırlar
Ölüp toprak olunca utanırlar
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-7Seni Hak'tan ırak eden zebani tut yahut gılman
Geri koyan adüvdür eğer küfr ü eğer iman

-8Rabbini bilmek nefsini bilmeye mevkiiftur
Bu tılsım-ı genc-i mahfi aşıka maruftur

-9Kimya istersen gel sohbeti dervişterin
Saltanat mayasıdır bil himmeti dervişterin

-10Alim midir ol ilmine layık arneli yok
Cahil midir ol aşka satar iki cibanı

-11Cahil ermez bu hikmete, cahili koyma sohbete
Yiye de muşlaya yata, ahır dolu saman gerek

SÖZLÜK

-AAb

Su

Aba

Dervişlerin
giydikleri
yünden ·yapılmış, basit

Abad
Ab-ı hayvan

kaba
bir

cüb be.
imar edilmiş, mamiir.
Ab-ı Hayat da denilen ve içenin ölmeyeceğine inanılan
hayat suyu. Bu suyu Hızır
Aleyhisselam'ın içtiğine
inanılır.

Aceblemek
Ad em
Ad em

acaib
bulmak.
Yokluk.
İlk insan olan Hz. Adem. İn
san, insanoğlu.
Şaşırmak, yadırgamak,

Adüv

Düşman.

Ağına k

Yükselmek.
Zehir.
Mukavele yapma,

Ağu,

avu
Abd, ahid
Ahi
A.ı

Al da mak
Aldangaç
Aldanmagıl
Alıgörmek

Aled devam

anlaşma.

Kardeş.

Hile.
Aldatmak.
Aldatıcı şey.

Aldanma.
Almak.
Daima, devamlı olarak, sü·
rekli.
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Alimüssırru

Allah'ın

Vel bafiyyat

sıf.ailarından

gizli olan

sırları

olup,
bilen anla-

mındadır.

Am
Am, anın
Arnima k
Ariyet
Arkun arkun
Artok
Asan
Ass ı

Avam, halk.
Onu, onun.
Temizlenmek.
İğreti.

t

Ard arda, arka arkaya.
Çok, ziyiide, fazla.
Kolay.
Kar, fayda. Assı ziyan: Kar.
zarar.

Asitan

Eşik.

Aşk

Kuvvetli sevgi. Tasavvufta Al·
lah'a karşı duyulan aşırı muhabbet.
Söylemek.

Ayıtmak

Ayruk
Ayyar

Başkası.

Azduğunılayın

Azdığım

gibi.

Azuk,

Yiyecek,

rızık.

Hilekar.
azık

-BBab
Bad
Bade

Kapı, bölüm.
Rüzgar.
Şarap. Tasavvufta

Bağırbaşı

aşık kullarına sunduğu
Göğüs.

Bahr
Basiret
Baş

Bay

Allah;ın

feyz.

Deniz.
Varlıkların ve olayların
sır
larını
keşfetrneğe
yarayan

sevgi. İleri görüş. Tedbirlilik.
Yara.
Zengin. Bay u geda : Zengin,
fakir.·
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Baz

Doğan kuşu.
şid

Bedhi.ilü, bedhuylu
Bednus
Behişt, bihişt

Belhüm edall

Kötü huylu.
Horoz.
Cennet.
«Sapıklıkta

daha

belki hayvandan

aşağıdırlan>

Kuranı

Benin
Bencileyin
Beri .olmak
Berk

Tasavvufta mür-

anlamına.

anıamma

Kerim'den bir ayet.

Parmak.
Benim gibi.
olmak.
herketmek :

Kurtulmuş

Sağlam,

Sağlam-

laştırmak.

Berr
Bes
Bezek
Bezm

Bi basar
Bidaat
Bidad
Biberota
Bihud
Bi izni kum
Bi külli
Bile
B iliş
Birnar
Binit
Birle
Bubi
Bular
Burak

Kara. Bahr ü berr : Deniz ve
kara.
Yeter, kafi.
Süs.
Meclis. Tasavvufta dervişle
rin manevi toplantısı.
Ama, görmeyen. Tasavvufta
olayların
gerçeğini
sezemeyen, basiretsiz.
Bilgi, sermaye.
Zulüm.
Benzersiz, eşsiz, emsalsiz.
Kendinden geçmiş, bayılmış.
«İznimle kalk» anlamına.
Büsbütün.
İle, beraber
Tanıdık, bildik, ahbab.
Hasta.
Binilecek şey, at.
İle.

Cimrilik, hasislik.
Bunlar.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in Miraç gecesi üstüne binip göğe çıktığı
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Burka'

Bühtan
Bünyad
Büt

ve ata benzediği söylenen bir
binek.
Yüz örtüsü. Tasavvufta Allah'ı görrneğe mani olan şey.
ler.
iftira.
Temel, esas.
Put. Güzel. Sevgili.

-CCa, cab
Cam
Came
Cem etmek
Cenan
Cevher
C id

Cife
Cisr

Cür'a

Yer, mansıb.
Kadeh. İlahi aşkın zuhur etti·
ği yer veya şey.
Elbise.
Toplamak.
Kalb, yürek.
Mücevher, kıymetli taş. in.
sanın yaratılışında olan yük.
sek değer.
Ciddiyet.
Leş.

Köprü.
Yudum.

-ÇÇah
Çalab

Kuyu.
Allah.
etmek.

Çapışmak

Yağma

Çerağ

Meşale.

Çevgan

Cirit oyununda
pa.

kullanılan SO·
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Çü, çün
Çfin u çira

Çünkü.
Nasıl ve niçin.

-DDad
Dağ

Dam
Dar
Darüsselam
Da vi
De bir
Değin

Zulüm.
Yara.
Tuzak.
Yer, yurt, ev.
Selamet evi. Aynı zamanda
sekiz cennetten biridir.
Dava. Mesele.
Kalem.
Kadar.

Değşirmek

Değiştirmek.

Dehan
Delalet

Ağız.

Yol göstericilik,

kılavuzluk,

aracılık.

Den, denlu

Derece, mertebe.

Depreşmek

Kımıldamak.

Deriçe
Derrnek
Derya
Derd-i ser

Diriğ

Pencere.
Toplamak.
Deniz.
Baş derdi.
Toplamak.
Kilise.
Ev sahibi, kimse, kilise sahi·
bi.
Sevgilinin yüzü.
Tilki.
Sevgili.
Demek, söylemek.
Uzak. Bir işten uzak durma.

Div
Don, ton
Dost biyayi

Dev.
Elbise.
<<Ey dost gel»

Devşirmek

Deyr
Deyyar

Didar
Dil ki
Dilara
Di m ek

Yazık.

anlamına.
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Durmak, turmak
Dôr
Dôzeh
Dü
Dükeli, dökali
Dükeliden
Dün ü gün
Dür
Dürr-i yetim
. dürür
Düş
Düşvar

Ayağa

uzak.

kalkmak.

Cehennem.
İki, dü cihan : İki cihan, dün·
ya ve ahiret.
Hepsi.
Hepsinden.
Gece ve gündüz.
İnci.

Sedefinden
inci.
«-dirıı eki.
Rüya.
Güç, zor.

ayrılmış

büyük

-EEb ter
Elest

El fakrü fahri

Sülalesi mahvolan, soyu kesi·
len. Yaramaz kimse.
Ruhlar
yaratıldığı
zaman
Allah onlara: «Elestü bi Rab.
bikümıı (Ben Rabbınız değil
miyim?) dedi. Ruhlar da
«Belaıı
<Evet) dediler. «E·
lestıı
kelimesi ile Allah'ın
ruhlara soru sorduğu. zaman
kastedilmektedir.
Peygamberimizin bir hadisi
olup şu anlamdadır: «Fakirlik benim öğündüğüm şey.
dirıı.

Elfaz
El yak
El yumak

Sözler.
Daha layık.
El yıkamak.
vazgeçme k.

Em

İlaç.

Günahlardan
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Emınare

Eııaniyyet,

Enel Hak

İnsanı

günaha zorlayan nefsin en aşağı derecesi. Nefs-i
Emmare.
Benlik.
Büyük mutasavvıf
Hallac·i
Mansur'un sözü olup «Ben
Hakkım» manasma gelir. Bu
söz üzerine Hallac-ı Mansur,
Allahlık iddia etti diye idam
edilmiştir.

Enfık

Erzan
Emi

Esrük
Eyitmek
Eylük
Erbain

«Nafaka ver, besleıı anlamı·
ha.
Layık, uygun, münasib.
Hz. Musa Tür Dağı'na çıktığı
zaman Allah'a: «Rabbi Erniıı
(Allahım bana görün)
dedi.
Erni : Görün.
Sarhoş.

Söylemek, eyit : söyle.
İyilik.

40 gün devam eden ve bir
hücrede ge-çirilen ibadet ve
taat devresi.

-FFahr

Öğünme.

Faş

Ortaya

Feh m
Fena
Fena fillah

Anlayış.

Fettah uı kulfib
Firdevs

çıkmış.

Fanilik, yok olma.
Bir tasavvuf deyimidir. Ken·
di varlığından sıyrılıp Allah
ın varlığında erime, yok olmak demektir.
Kalpleri açan. Allah.
Cennet.
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Firak

Ayrılık.

Ferlşte, ferlşteh

Melek.

-GGaffar üz züniib
Gavvas
Gavs ül Azam
Garra
Garet
Gayyiir
Geda
Geliser
Gene
Gendüzüne, kendüzine
Gerges, kerkes
Gevher
Giriftar
Girü
Görmeyiser
Görklü
Göymek
Göyünmek
Gözgü
Gulgul
Giiş

Gurab
Güea
Gürnan
Güne, küne
Güzin

Günahları

affeden. Allah.

Dalgıç.

Manevi rütbelerin en yüksek.
!erinden. Abdülkadir Geylani
bu rütbeye çıkmıştır.
Parlak, güzel.
Yağmalama.

Gayretli.
Dilenci, fakir.
Gelecek.
Hazine, genc-i mahfi
hazine.
Kendisine.
Akbaba kuşu.
Cevher.
Derde uğramış.
Geri.
Görmeyecek.
Güzel.
Yakmak.
İçin için yanmak.
Ayna.
Gulgule, gürültü.
Kulak.
Karga.
Bulgur.
Şüphe.

Köşe.
Seçilmiş.

gizli
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-HHabib

Sevgili. PEygr:mberimizin

sı

fatlarındandır.

Ha bir
Hacer
Hak k
Hak
Halvet
Harnan

Haber li.
Taş.

Allah.
Toprak.
Yalnızlık, tenh{Uık.

Han
Harir
H aristan
Harôt ve Marôt

Hassüt am

Hassüt has
H atar
Ha vf
Hay
Hayme
Hayrül

Hz. Musa zamanında
Firavun'un veziri.
Sofra.

yaşayan

İpek.

Dikenlik yer.
Dünyaya indirilen ve dünyada kötülük yaptıkları ıçın
Babil'de ceza olarak bir kU·
yuda ayaklarından asılan ve
başları aşağıda olan, insanlara büyücülük öğreten iki asi
melek. Bunlar kıyamete kadar bu şekilde azab göreceklerdir.
Yüksek tabaka ve aşağı taba.
ka halk. Tasavvufta Allah'ın
sevgili kulları, yani Hak aşık·
ları ile ilahi aşktan habersiz
kimseler.
Hasların hası. Allah katında
en üstün tabaka insan.
Tehlike.
Korku.
Diri.
Çadır.

Bcşer

Hz. Peygamberin bir sıfatı
olup insanların en hayırlısı
anlamına gelmektedir.
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H emin
Hemişe

Hergtz
Heşt behlşt

H eva
Hezirin
Hnat
Hızr

Hô
Hôb
H u mar
Hur u kusôr

Böylece.
Daima.
Hiçbir zaman, asla.
Sekiz cennet.
Geçici dünya arzuları.
Binlerce.
E.lbise.
Ab-ı hayatı bularak içtiği için
ölmediğine inanılan ve
dar·
da kalanlara yardım eden
Hızır Aleyhisselam.
Huy.
Sevgili.
Sarhoşluktan
sonra başın
sersemlemesi.
Cennetteki hfıri kızları ve
cennet köşkleri.
Aklı başında, ayık.

Huşyar

-1Sahib.
Sahibi.

Is
lssı

-1İbrahim

Edhem

İl
İletmek
İlter
İlın-i ledün

Horasan Sultanı olan ve ila·
hi aşk uğruna tacını tahtını
bırakıp derviş olan zat.
Memleket, yabancı.
Götürmek.
iletir, götürür.
Allah'ın zatına mahsus olan
ilim.
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İn s
İns ü
.İrcii

can

i sar
İşbu
İşare
İvmek
İve ive
tyaıı
İyd

İnsan.
İnsan

ve cin .
«Bana dönünüzıı anlamına O·
lup Allah'ın kullarına hitabı
dır. Kur'and~:n alınma bir a.
yet.
İkram, bahşetme, cömertlik·
le verme.
İşte bu.
işaret.

Acele etmek.
Çabuk çabuk.
Belli, açık, görünen.
Bayram.

-KKabe kavseyn

Kaçan
Kadiyyui hacat

Kar
Kafile salar

Miraçta Peygamberimizin Allah'a olan yakınlig-ını anlatan
Ayet-i Kerime ki, iki kaşın
birbirine olan yakınlığı kadar demektir.
O zaman.
Hacetiere hükmeden, yani
Allah demektir.
'Burada dağ anlamına kullaı.ılmışsa da aslında bir dağın
ismidir. Kaf dağı.
Kervan reisi.

Kağnlmak

Çağrılmak.

Kakımak

Kızmak,

Kalaba

Kalabalık.

Kalmaş, kolmaş

Akla uymayan saçma söz.
Ruhların Allah'a «Belaıı <E·
vet) demeleri. «Evet, dedilerıı
anlamına.
(Elest kelimesine

Killi beli

hiddetlenmek.

bakınız).

F: 18
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Katında

Murad, istek.
Hepsi.
Kaynak, maden ocağı.
Vefa kaynağı, vefa uıadeni.
Hani, nerede.
Nerede.
Kervan.
Çok.
Yanında, huzurunda.

Kavşurmak

Kavuşturmak.

Kays, Kaysa

Leyla ve Mecnün hikayesinin
erkek kahramanı Mecnün'un
asıl adı olan Kays.
Aldırış etmek.
Ehemmiyet vermek, aldırış
etmek.
Avuç.
Aşağı, adi.
Aşağı, adi.
Kendi.
Kendisi.
Ak baba.
İki cihan. Dünya ve ahiret
Pek, çok.
Defa.
Dedikodu. Boş sözler.
Kilit.
Kimse.
Takib eden.
Koy, bırak.
Koyup, bırakıp.

Kam
Kamu
Kan
Kan-ı

vefa

Kanı

Kanda, kande
Karhan
Kati

Kayıkmak

Kayurmak
Kef
Kem
Kemter
Kendü
Kendüzi
K erkes
Kevneyn
K ey
Kez
Kıyı u kal
Kıfl

Kirnesne
Koğan
Kogıl

Koyuben
Kfih
Kulub
Kusur
Ku tb

Dağ.

Kalbler.
Köşkler,

kasırlar.

Her devirde bulunan ve mil.
nevi bakımdan dünyayı ida·
re etmeye memur olan Allah
indinde derecesi çok yüksek
zat.
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Külünk
Kürsi

Sivri kazma.
Ala'da bulunan bir mekan.
Arş-ı

-LLibüd
Li havfün aleyhim
La mekan
Levh u kalem
Len terani

Levn
Leyin
Leyl

Lüzumlu, gerekli.
«Onlar için korku yokturıı
anlamına gelen
Kuranı Kerim'den bir ayet.
Mekansız. Mekandan münez.
zeh olan Allah.
Allah'ın ezeli iradesinde ya.
zılı olan şeyler.
Hz. Musa Tür Dağında Al.
lah'a: «Rabbi Emi», yani «Al·
lahım bana görünıı dedi. Al·
lah, Hz. Musa'nın bu sözüne
«Len teraniıı, yani «Beni göremezsimı
şeklinde
cevab
verdi.
Renk.
Gibi. Musaleyin Musa gibi-.
Gece.

-MMağbunluk

lUahbiib

Aldanma.
Sevgili. Tasavvufta Allah anlamına.

M ani

Mansur

Mfma alemi. Maneviyat.
Büyük mutasavvıf Hallac-ı
Mansur. Bir ilahi cezbe anın-
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da «Enel Hak»,

yani «Ben
için idam
edilmişti.
Onun «Enel Hakıı
sözü ile kas$;eddiği mana as.
Hakk'ım»

dediği

lında şudur:

«Allah'ın varlı

ğında

eridim, yok oldum. Her
an Allah'la beraberim.)>
Tasavvuf'un; şeriat, tarikat,
marifet ve hakikat denen
dört derecesinden üçüncüsü.

Marifet

İrfan.

Meve
Mezellet

Allr:h'tan başak olan şeyler.
Sevgili. Tasavvufta Allah.
Kays, Kaysa'ya bakınız.
Hile.
Ayıplanmak.
Kendi iradesi
ile halka rezil, rüsva görün.
meye çalışmak.
Remizli. işaretli.
Sarhoş. Tasavvufta İlahi Aşka dalarak kendinden geçme
hali.
Dalga.
Zillet, horluk, hakirlik.

M işe

Meşe ağacı. Meşe ormanı.

Masivil
Maşuk

Mecniin-ı

Kaysa

Mekr
Melamet
Mermiiz
Mest

Mıkraa

Kırbaç.

Mür
Müsi

Karınca.

Muştulamak

Muvahhid
Mü dam
Müddel
Mülhid
Mönkir
Münker Nekir
Mü ri d
Mürşid

Peygamber Hz. Musa.
Müjdelemek.
Bir olan Allah'ı zikr eden.
Daima.
İddiacı.

Dininden dönen.
İnkar eden.
Kabirdeki soru melaikeleri.
Şeyhe bağlanan derviş.
Doğru

yol gösterici.

Şeyh.
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Mürg
Müheyyi

Kuş.

Tertip

edilmiş, düzenlenmiş.

-NNar
Natüvin
Nehir
Nefir

Nemin
Nenk, Neng
Netmek, nitrnek
Nice
Ni ş
Ni te
Nite ki
Noliser
Nihan ender nihan
Nüş
Nüş

etmek
Nuiit, naat

Ateş.

Kuvvetsiz, zayıf.
Gündüz. Leyl ü nehar : Ge·
ce ve gündüz.
Karvanlarda kullanılan öküz
boynuzu veya bir kabuklu deniz hayvanından yapılan hareket borusu.
Islak, nemli.
Ar, namus.
Ne etmek, ne yapmak.
Nasıl.

Böcek

iğnesi.

Zehir.

Nasıl.

ki.
Ne olur.
Gizlinin içinde gizli.
İçilecek şey. '

Nasıl

İçmek.

Peygamberimiz için söylenen
şiirler.

-0Od

Ateş.

Olar
Ohgör
Oh ser

Onlar.
Ol.
Olur.
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Olmadan,

Olmadın

yara-

yapılmadan,

tılmadan.

İyileşmek.

Onmak

-öÖgeş, öküş

Çok.
önce, önceden, önden.

Öndin
ÖZge
Öykünmek

Başka.

Benzemek.

-PPalas
Pashan
Per
Pertev
Pervaz etmek

Paçavra.
Bekçi.
Kanad.
Işık, parıltı.

Uçmak.
Besleyip büyütmek,
etmek.
Öyle ise, sonra.
Nasihat.
Gizli, saklı.
Sanat, iş güç.
Ön ve arka.
Dolu.

Perveriş

Pes
Pend
Pinhan
Pişe

Piş

ü pes

Pür

Rab
Rab
Rahim

R

terbiye

-

Allah.
Yol.
Allah.

Allah'ın acıyıcı

sıfatı.
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Rabman
Rahmet ullahi Aleyh
Renc
Riyaz

Allah. Allah'ın acıyıcı
Allah rahmet eylesin.

sıfatı.

Sıkıntı, hastalık, aıtrı.

Bahçeler.

Ruşen

Aydın, açık,

Riizgar
Rü'yet

Zaman.
Görme.

belli.

SSaçu saçmak

Düğünde

gelinin başına para
saçmak.
Sözüne güvenilen, gerçekten

Sad hezar

Yüz bin.
Temizlemek.
Temiz.
Ders.
Sayma, hesaplama.
Ayıldıktan sonra şuurun ye•
rine gelmesi, kendine gelmek.
Gizli, emin.
Sene, yıl.
Reis, baş.
Tasavvuf yoluna girmiş olan
ve bu yolda yürüyen.
Feridüddin' Attar'ın «Mantı.
kut Tayrıı adlı eserinde ge.
çen Şeyh San'an. önce çok
bilgili ve takva sııJıibi bir zat
olan Şeyh San'an gördüğü
bir rüya üzerine Diyar-ı Rii·
ma gider. Orada bir hıristi·
yan kızına fLşık olur. Onun
uğruna domuz çobanlığı ya.
par. Şeyhliği ve takvayı bı·
rakır.
Daha sonra tekrar

bağlı.

Safi

sari

kılmak

Sabak
Sağış

Sahv

Sak
sa.ı

Silar
Silik

San'an
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doğru

yola girer. Hıristiyan
da müslüman olur. Bu
zata Abdürrezzak da denil·
mektedir.
Sanmak, şüphe etmek.
Öyle zannederek, kanaat ge.
tirerek.
Besili öküz.
Aferin.
Av.
Çekil, uzaklaş.
Hasta.
Gölge ..
Gölgelik.
Ders.
Yedi yıldız. Yedi gezeğen.
Göze perde inmesi.
Av köpeklerinin bakıcısı.
Sarhoşluk hali.
Mevlevi raksı.
kızı

San u
Sanu sane
Samir-i gavi
Sapaş

Sayd
Savul yort
Sayru, sayrı
Saye
Sayvan
Sebak
Seb'a-i seyyare
Sebel, sebal
Sekban
Sekr
Sema'
Seng, senk
Ser d
Settar üJ uyub
Seyr'il Allah

Taş.
Soğuk.

Ayıpları

örten.

~Ilah.

Allah'a

doğru

seyr.

doğru
Sını k
sırat

Kı rı i<.

Cehennemin üstünde kurulan
kıldan ince,
kılıçtan keskin
köprü.
Biçak.
Mezar.

Sikkin
Sin
Siva
Sovarınak,

Başka, gayrı.

suvarmak

Su b h

sud
suk

Sur-ı

Allah'a

yakınlaşma.

israfil

Sulamak, su vermek.
Sabah.
Fayda.
Çarşı, pazar.
Dört büyük melekten (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafin
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biri olan Hz. İsrafil'in boru·
su. Kıyamet, O'nun borusunu
öttürmesiyle kopacak.
Sükker
S ünük
Süstlük
Siiliik

Şeker.

Kemik.
Gevşeklik.

Tasavvuf yoluna girme.

ŞŞad

olmak

Şah-ı

kevneyn

Neşe ve sevinç hali dolayısıy. ·
la memnuniyet içinde bulunmak.
İki cihanın (dünya ve ahiret>
şahı olan. Yani Hazreti Pey.
gamber.

Şi kir

Şükreden.

Şar

Şehir.

Şefi'

Şefaat

Şe h d

Bal.

Şek

Şüphe.

eden.

Şekkerlııtan

Şeker kamışlığı.

Şem'

Mum.

Şems

Güneş.

Şerha

Şey'en

Bıçak yarası.

llllah

«Allah

için bir şey» an·
gelen dilenci sözü.
Allah'ın emirlerinin bütünü.
İlahi kanunlar.
Sevgiden dolayı aklını kay.
betmiş, deli, divane olmuş.
İhtiyar
kimse. Tasavvufta
tekkede bulunan başkan.
Lanet edilen şeytan.
Aslan.
Av.
ıamına

Şeriat
Şe yda
Şeyh

Şeytan.ı
·Şir
Şikar

liin

rızası
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Şol

Şu.

Şolup
Şular
Şôride

Şu.

Perişan.

Ş um

Uğursuz.

Şunlar.

Şumar

Sayı.

Şôr

Coşmak.

eylemek

-TTaallôk
Taat
Taban
Tabi
Tahtesseri
Taebed
Takva
Talib
Tamu
Tan
Tana kalmak
Tanlamak
Tanık

İlgi, ilgilenmek, bağlanmak.
ibadet.
Işık saçan. Meh-i taban : Par.
lak ay.
Büyük davul.
Yerin altı.
Ebediyyete kadar.
Allah'dan korkarak O'nun emirlerine riayet etme.
Allah'ı arayan, Hak dostluğunu isteyen kimse.
Cehennem.
Şaşma, şaşkınlık.

Şaşırmak.

Ayıplamak, kınamak, p.a~ret.

te kalmak.
Ş ahid.

Tarac
Tarik
Tarikat

Gerçeğe

Tar ü mar

Darmadağın.

Yağma.

Yol.
varan yol. Tasavvuita Allah'a ulaşmak için tutulan doğru yol.

Taşra

Dışarı.

Tartmak

Çekmek.
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Teberra

Sevmeyip ondan yüz çevirmek.
Görünmek. Allah'ın sıfatları
mn görünmesi.
Tek bırakmak.
Gezinmek.

Tecelli

Tecrid
Teferrüc etmek
Tehi
Ternimet

Boş.

Tamamiyle.
Seyir.
Okun ucundakl.-"Sivri demir.

Temaşi

Temren
Tersi

Hıristiyan.

Teşviş

Kanştırmak,- mhrıl'-bulandır-

Tezcek

mak.
Çabucak.
Kılıç.

Tiğ

Tirnar eylemek
Tiryak
Tınmak

Toy
Toylamak
Tiir
Tutmak
Tuyur
Türib,
Tütün

·

.

Bakmak, tedavt ·etmek.
Panzehir.
Ses çıkarmak.
Ziyafet.
Ziyafet verriıek:-·noymmak.
Hz. Musa'nın Allah'la konuş
mak için Çiktığı dağın adı.
· Tılr .ı Sina.
Farz etmek.
Kuşlar.

Toprak.
Duman.

-UUcb
Uçmak
Ufutmak

Kendini beğenme.
Cennet.
Gururla başını
yürümek.

Uğru

Hırsız.

Uğrulamak

Çalmak.-

kaldırarak
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Çok büyük.
Umut.
Çok büyük deniz.
V urmak.
Yukarıya do~ru yükselmek.

Ulu

Umu
umınan

Urmak
Urôc etmek
Unulmak
Uryin
Us
U san

Yaranın

olması.

Akıl.

Gafil,

Uş
Uşatmak

iyi

Çıplak.

akılsız.

İşte.

.

Boşaltmak,

dökmek.

Uşşak

Aşıklar.

utmak
Uzlet

OyUnda kazanmak.
tnzivaya, yalnızlıia çekilme.

-0tİn

Ses.

Ünlemek
ümmet

seslerunek.
Bir dine uyan cemiyet.

Üş

İşte.

Üsküt
tizmek

«SUs» anlamına.
Koparmak, ba~ını çözmek.

-VViclb
Vabdet
Vak'a
Vakt

Lüzumlu, ica.b eden.
Birlik. Allah'ın birli~i.
Olay. Uyumakla uyanıklık B·
rasında görülen rüya.
Vakit. Geçmiş ve gelecekle
ilgisi olmayıp halen içinde
bulund$muz zaman.
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Varuben

Varıp.

V ecd

Manevi bir zevk içinde kendinden geçme hi\li.
Lakin, fakat, ancak.
Ermiş kimse. Evliya kelimesinin tekili.
Fakat, lakin.
Tasavvufta Allah'ın varlığı.

Veli
Veli
Velikin
Vüciid

-YYaban

ıssız

yer,

yabancı

yabancı kiŞi.

yer veya

Yid

Yabancı.

Yağı

Düşman.

Yahşı

İyi, güzel.
Yanmak, yandırmak.
Dost, sevgili.
Silah, lüzumlu eşya.
Hazırlık yapmak.

Yandurmak

Yar
Yarag
Yarak etmek
Yavi, yavu
Yavuz
Yaylak
Yavlak
Yazuk, yazık
Yedilmek
Yetürmek
Yleermek
Yil
Yitirmek
Yoluk
Yol orucu
Yol yerağı
Yönelmek

Kayıp,

kaybolmuş.

Kötü, fena.
Yay la.
. Çok, gayet fazla.
Suç, günah.
İdare edilmek.
Ulaştırmak,

eriştirmek.

Yedirmek.
Yel, rüzgar.
Kaybetme k.
Çok.
Ha.rami, vol kesen, eşkıya.
Yol hazırlığı, yol eşyası.
Bir yere doğru çevrilip git·
meye başlamak.
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Çevre.

Yöre
Yuınak,

Yudum

yuvmak

Yıkamak.
Yıkadım.

-ZZag
Zagal

Zahfr
.Zahın
Zebi, zi

Zecr
Zerk
Zeyrek

Karga.
Kalpazan. Sahtekar.
Görünen, görünüş. Zahirde
Görünüşte .
Yara.
Ne hoş, ne kadar güzel. Ne
de, amma da.
Önlemek, yaptırmamak.
Ri ya.
Akıllı.

Zi

Kılık kıyafet.

Zl
Zillet

Alçaklık.

Zehi. Amma da, ne de.

Zinhar

Sakın.

Zişt

Çirkinlik.
Ululuk sahibi olan Allah.
Zahitlik, sofuluk. Yalnız gü.
nahtan değil, şüpheli şeyler·
den bile kaçınma.
Hıristiyanlık alameti olan ve

Zülceıaı

Zühd
Zünnar

papazların

taktıkları

kuşak.

kapak düzeni; NECATi ONAT.

[

Fiatı :

20 TL.
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