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ÖN SÖZ 

Ömer Fuâdî 1560-1636 yılları arasında, Osmanlı 

döneminde bir kültür merkezi olan Kastamonu'da yaşamış ve 

76 yıllık hayatına pek çok telif eser sığdırabilmiş âlim, şair ve 

mutasavvıf bir kişidir. 

Edebiyat dünyasında yer alan bazı ansiklopedi ve 

antolojilerle araştırma, inceleme ve eleştiri kitaplarında Ömer 

Fuâdî ile ilgili değerlendirmelerde genellikle Menâkıb-ı 

Şa'bân-ı Velî ile Bülbüliyye adlı çalışmaları ve Halvetîliğin 

Şa'bâniyye kolunda, otuz üç yıllık mürşitlik dönemi dikkate 

alınmıştır. Bu çalışmada, mutasavvıf şairin hayatı her yönüyle 

bir bütün olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Ömer Fuâdî'nin hayatına dair döneminin ve sonraki 

devirlerin şuara tezkirelerinde her hangi bir kayıt 

bulunmamaktadır. Bu nedenle Fuâdî’nin biyografisi 

hazırlanırken morfolojik yöntem ve eser merkezli 

yaklaşımlardan hareket edilmiştir. Fuâdî’nin eserlerinden 

Menâkıbnâme, Bülbüliyye, Türbenâme, Virdiyye, Sadefiyye, 

Hâbiyye risaleleri ile Muslihu’n-Nefs üzerine yapılmış 

müstakil akademik çalışmalar bulunmakla birlikte eserleri 

hakkında genel değerlendirmeler içeren çalışmalar da 

mevcuttur. Ayrıca son yıllarda inanç turizmi bağlamında Şeyh 

Şa’bân-ı Velî cami, türbesi ve kültürü ile ilgili Kastamonu 

özelinde yapılan çalışmalar görülmektedir. Ömer Fuâdî 

özelinde yapılan çalışmalardan hareketle hazırlanmış Ömer 

Fuâdî Bibliyografyası da çalışmanın sonuna eklenmiştir. 

Sanatında öğreticilik yönü belirgin olarak hissedilen 

Fuâdî'nin, devrin problemleri ve sosyal konularını içeren 

eserlerinin yanında, tasavvufî, didaktik bir fabl örneği olan 
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Bülbüliyye ile tek kişi hakkında yazılan ilk menâkıpnâmenin 

yazarı olması gibi özellikleri de onu muasırları ve temsil ettiği 

dinî gelenek içinde ayrıcalıklı kılmaktadır. 

Elinizdeki kitapla Ömer Fuâdî’nin bilimsel bir 

yaklaşımla ve mevcut verilerden hareketle günümüz okuruna 

tanıtılması ve edebiyat tarihindeki yerinin tespit ve 

değerlendirilmesi hususlarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda ilmî metin neşrinin ölçütlerine göre hareket 

edilmiş, edebî değere haiz bulunan Bülbüliyye mesnevisinin 

tenkidli metni hazırlanarak tıpkıbasımıyla birlikte okurun 

istifadesine sunulmuştur.  

Kitap, Ömer Fuâdî'nin kişiliğini her yönden etkilemesi 

bakımından, yaşadığı devrin, sosyal ve kültürel yapısıyla, 

içinde bulunduğu Halvetî geleneğinin ana çizgileriyle 

değerlendirildiği "Giriş" ile üç bölümden meydana gelmiştir. 

Fuâdî'nin hayatı, doğumundan vefatına kadar, eserlerinden ve 

dönemin kaynaklarından hareketle ele alınmıştır. Fuâdî’nin 

yazın alanındaki velût kişiliği ortaya koyduğu eserlerden 

hareketle bir bütün olarak değerlendirilerek öne çıkan ve 

üzerinde çalışılanlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Edebî ve tasavvufî yönleri, şiirlerindeki şekil, dil ve üslûp, 

muhteva özellikleri ve söyleyiş kalıpları dikkate alınarak 

incelenmiş, eserlerinden seçilen metinlerle desteklenerek 

somutlaştırılmıştır.  

Kitabın asıl bölümünü oluşturan Bülbüliyye hakkında 

genel bilgiler verilerek eser incelenmiş; yazma nüshaları 

tanıtılmıştır. Metni oluşturmada izlenen yöntem izah edilerek 

tespit edilen nüshaların edisyon-kritiği yapılmış ve bu 

çalışmada yararlanılan kaynakça Ömer Fuâdî 
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Bibliyografyasından ayrı olarak çalışmanın sonuna ilave 

edilmiştir. 

Şairin biyografisi hazırlanırken konuyla ilgili 

çalışmalardan yapılan alıntılarda, zaman zaman okuma ve 

vezin kusurlarının bulunduğu görülmüştür. Eserde yer alan bu 

türden alıntılar aynen verilmiş fakat Fuâdî’nin eserlerinden 

yapılan bu tür alıntılarda metin tamiri yoluna gidilmiştir. Bu 

bağlamda metin çalışması esnasında eksik görülen noktalar (..) 

işareti ile tamamlanmaya çalışılmıştır.  

Ömer Fuâdî’nin hizmetleri ve eserlerinin bilinmesi, 

tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında 

yapılacak her çalışma aynı zamanda Şeyh Şa’ban-ı Veli 

odağında Kastamonu kültürel mirasına sahip çıkmak anlamına 

geldiğinden bu konuda atılacak her adımın bir kadirşinaslık 

göstergesi olacağı muhakkaktır. Bu eser de Fuâdî’ye bir vefa 

ve Kastamonu kültürüne bir katkı olması bağlamında bir 

kadirşinaslık örneği olarak görülmelidir. Kitabın kusursuz 

olduğu iddia edilemez. Bütün dikkatimize ve gayretimize 

rağmen hata ve eksiklikler ya da gözden kaçan hususlar 

olabilmektedir. Her türlü tenkit, ikaz bizleri memnun edeceği 

gibi yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması bu konuya katkı 

olacağından aynı zamanda kültürel zenginliğimizin de bir 

göstergesi olacaktır. 

Gayret bizden, tevfik ve inayet Hak’tan anlayışıyla 

çıktığımız yolda eksikliklerin hoş görü ile karşılanacağını ümit 

ederek kitabın muhataplarına faydalı olmasını diliyoruz. 

İlyas YAZAR 

  İzmir 2023 
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GİRİŞ 

XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk

yarısında yaşayan Ömer Fuâdî, Osmanlı padişahlarından III. 

Murad (l574-l595), III. Mehmet (l595-1603), I. Ahmet (1603-

1617), I. Mustafa (İlki üç ay l618; ikincisi l5 ay 1623), II. 

Osman (1618-1622) ve IV. Murad (1623-1640) dönemlerini 

görmüştür. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısında imparatorlukta başlayan

gerileme, XVII. yüzyıla girerken sancılarını iyice 

hissettirmektedir. Bu yüzyıl, imparatorluğun kuruluşundan beri 

sürekli ilerleyen ve genişleyen yapının durduğu, hatta yer yer 

gerilemelerin görüldüğü bir döneme tanıktır. Genel durum 

itibarı ile sınırlardan gelen haberler pek iç açıcı değildi. 

Doğu’da İran, Batı’da Avusturya ve müttefikleri ile 

Akdeniz’de Venediklilerle savaşlar bir türlü bitmek 

bilmiyordu. Karadeniz’de ise Kazakların görülmesi alışılmış 

olaylardan sayılmaktaydı. 

İmparatorluk coğrafyasının sınırları ateş çemberi 

içindeyken, İstanbul ihtişamına bürünmüş, payitahtta kadınlar 

saltanatından bahsediliyordu. Çocuk yaştaki şehzadelerin tahta 

çıkarılması, Valide Sultan’ların hâkimiyetini tesis etmişti. 

Sonuçta, devlete bütünüyle sahip çıkabilecek dirayetli 

vezirlerin de olmaması nedeniyle, kamu düzeni sağlanamamış, 

rüşvetler “alenî” biçimde alınır satılır hale gelmişti. 

Anadolu’da ise valilerin isyan emareleri gözüküyordu. Çoğu 

zayıf ve tecrübesiz padişahların hüküm sürdüğü bu asırda 
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“Devlet”, her gün biraz daha sarsılmış, idare zayıflamış ve 

halkın feryatları artarak yükselmiştir. 

Yüzyılın seyri içerisinde bir yandan değişen tahtın 

vârisleri diğer yandan keyfiyete göre işbaşına getirilen 

sadrazam ve kaptan paşaların suiistimalleri –devlet işlerine ehil 

olmayışları- hanedan ve sadaret makamlarından, alt katmanlara 

doğru başlayan yozlaşmanın doğal sonucu olarak vergiler 

ağırlaşmış, hayat pahalılığı artmış, yapılan adaletsizlikler 

halkın yer yer kıpırdanmağa başlamasına sebep olmuştur. Sık 

sık sipahilerle yeniçeriler arasına sokulan fitne sonucu, İstanbul 

sokakları, kelle isteyenlerin feryatlarına bırakılıyordu. İlmiye 

sınıfının oportünist davranışları nedeniyle, medreselerdeki 

müderrislikler ise ulûfe gibi ehil olmayanlara dağıtılır hâle 

gelmişti.  

Memleketteki bu karışıklık ve kötüye gidiş, ancak 

Kuyucu Murad Paşa’nın çok şiddetli hareketleri sonrasında 

kısmen yatışmıştır. Murad Paşa’nın kanlı tedbirlerini, 

Köprülülerin dirayetli tutumları ve özellikle IV. Murad’ın sert 

önlemleri takip etmiştir. Fakat bu ve benzeri tedbirler süreklilik 

göstermemiş, yeni isyanların nüksetmesinin önüne 

geçilememiştir.1 

Devrin genel görünümüne imar çerçevesinden 

bakıldığında, İstanbul’daki saray ve köşklere yenilerinin 

eklendiği görülmektedir. Fizikî yapılaşmadaki gelişmelerin 

içeriğe de sirayet etmesi sonucu eğlencelerdeki artışlar, 

hânende ve sâzendelerin saray dışına çıkarak devlet ricâlinin 

                                                            
1 Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C.III, Ankara, 1973, s.335, 522 
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malikânelerine kadar inmesi ve sıklıkla yaşanan “hal” ve 

“cülûs” çılgınlıkları devrin portresini ortaya koyuyordu. Bu 

yüzyılda "Devlet"in ne iç siyasette, ne de komşu devletlere 

karşı dış siyasette başarılı olduğu söylenebilir.  

Dış siyasetteki başarısızlıklar, içerideki isyanlar, iktisâdi 

ve sosyal hayatın buhrana sürüklenmesi, XVI. yüzyılda 

yaşanılan zaferlerle dolu, zengin ve ihtişamlı, debdebeli bir 

hayatın izlerini henüz tamamen silememiş, bunun sonucu 

olarak da XVII. yüzyılda edebî hayat canlı kalmıştır. XVI. 

yüzyılda Türk Edebiyatı’nı zirveye taşıyan Fuzûlî ve Bâkî, bu 

asırda da geçilmez şahsiyetler olarak kabullenilmiş iken 

yüzyılın başlarında Nef’î (1572-1634)’nin kaside de yeni bir 

zirve oluşturduğu görülmektedir. Şeyhülislam Yahya Efendi 

(1552-1644) ise yüzyılın gazel üstadı olarak kendisini kabul 

ettirmiştir.  

Bu yüzyılda İran’daki zulümden Hindistan’a kaçarak 

orada yeni bir üslup geliştiren şairlerin, edebiyatımız üzerinde 

tesirleri de görülmektedir. “Sebk-i Hindî” adıyla bilinen bu 

üslûpla şiir yazanlardan Nedîm-i Kadîm, Neşâtî-i Mevlevî, 

Fehîm-i Kadîm, Şehrî, Nâ’ilî-i Kadîm gibi şairler, şiirlerine 

incelik ve derin hayaller katma noktasında başarılı bir grafik 

sergilemişlerdir.  

XVII. yüzyılın başlarında yetişen Ganî-zâde Nâdirî ve 

Kaf-zâde Fâizî, Bâkî ile Nef’î arasında bir köprü görevini 

üstlenmiştir. Bu asırda mesnevî tarzı ile ismi müşterek 

zikredilen Nev’î-zâde Atâ’î, Hamse’si ile bu tarzın üstadı 

olduğunu göstermiştir. 
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Nesir sahasında devrin kötü gidişatını sebep-sonuç 

ilişkisi içinde sorgulayarak çarelerini padişaha sunan Koçi Bey, 

sade nesrin temsilcisi sayılırken, Veysî ve özellikle Nergisî 

divan nesrinin en ağdalı, en süslü örneklerini vererek, artistik 

inşa sanatının üstatları unvanına hak kazanmışlardır. Yine 

yüzyılın edebî çerçevesi içerisinde Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, 

Riyâzî, Güftî gibi tarih ve tezkire sahasında da önemli 

simaların varlığını zikretmek gerekir.2 

Bu asırda devrin hükümdarları ve devlet büyükleri şiirle 

ilgilenmeye ve şairleri himâye etmeye devam etmişlerdir. III. 

Mehmet, I. Ahmet, II. Osman ve IV. Murad gibi şair 

padişahların şiirleri, çoğunlukla şiir değeri az olan nazım 

parçaları olmaktan öteye gidememiştir. Devrin padişahlarının 

hiçbirisinin herhangi bir şairi, bir Fatih, Yavuz yahut 

Kanuni’ye benzer bir şekilde desteklemediği ortadır. XVI. 

yüzyılın sonu ve XVII. yüzyılın başlarından itibaren gitgide 

ağırlığını artıran mutaassıp zümrelerin, şiire karşı bir hava 

oluşturmaya çalıştıkları görüşünün, devrin edebî yapısına 

yönelik ciddi bir değerlendirme olduğu kanaatindeyiz.3 

XVII. yüzyıl edebiyatı, siyasi ve sosyal hayattaki 

sarsıntılara rağmen gelişmesine devam etmiştir. Bu asır gerek 

edebiyat, gerekse ilim dünyamızda büyük şahsiyetlerin 

yetiştiği bir devir olmuştur.4 Ömer Fuâdî de bu yüzyılda yetişen 

şair ve nâsirler arasında yer almaktadır. 

                                                            
2 Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri, C.5, İstanbul, 

1987, s.64-65. 
3 Kortantamer Tunca, Nev’î-Zâde Atâyî ve Hamse’si, İzmir, 1997, s.10. 
4 Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, C.5, İstanbul, 1977, s.123-131. 
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Ömer Fuâdî’nin hayatını bir bütün olarak etkilemesi 

bakımından, yetişme sürecinde önemli yeri olan “Halvetîlik” 

ve “Şa’bâniyye” kolu üzerinde kısaca durulması gerektiği 

kanaatindeyiz. Çünkü şair, hayatının büyük bölümünü bu yapı 

içinde geçirmiş, kişiliği ve sanatı bu dairede tekâmül etmiştir.  

Halvetiyye tarikatının ismini kurucusu olan Ebû 

Abdullah Siracüddin Ömer b. Ekmelüddin el-Lahcî el-Halvetî 

(Ö. H.750/M.1349 veya H.800/M.1397)’den aldığı 

bilinmektedir. Kaynaklarda zikredildiğine göre Ömer Halvetî, 

amcası Âhi Muhammed b. Nur’dan ders almış, amcasının 

H.717/M.l317’de vefatı üzerine onun yerine geçmiş, Tebriz, 

Mısır, Hicaz ve Herat’ta tarikatını yayma faaliyetlerinde 

bulunmuştur.5 Hayatını çoğunlukla halvette geçirdiği için 

“Halvetî” lakabını alan Ömer Halvetî, Herat’ta vefat etmiştir. 

Halvetîlik, esas olarak tarikatın ikinci pîri olan Seyyid Yahya 

Şirvânî (Ö. H.862/M.1457)’nin halifeleri tarafından İslâm 

âlemine yayılmıştır.6 

Tarikatlar içinde şube ve kolu en fazla olan Halvetîlik, 

Türk insan ve cemiyetine, en çok tesir eden yönü ile dikkati 

çekmektedir. Bu tarikat her sınıftan insana hitap eden ve 

mensupları arasında, muhtelif meslek erbabını görme imkânı 

olan bir gönül ocağı şeklinde müşahede edilmektedir.7 

Gölpınarlı, Halvetîliğin önemli bir özelliği olan, şube ve kol 

çokluğunu, tasavvuf erbabının “tarikat kuluçkası” yaklaşımıyla 

                                                            
5 Öztürk Yaşar Nuri, Tasavvufun Ruhu ve Tarîkatlar, İstanbul, l990, s. 334; 

Eraydın Selçuk, Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, 1984, s. 236. 
6 İz Mahir, Tasavvuf, İstanbul, 1969, s. 168. 
7 Öztürk Yaşar Nuri, Kuşadalı İbrahim Halvetî, İstanbul, 1982, s. 26. 
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ele aldığını ifade etmektedir.8 Osmanlı Devleti’ni tarih 

sahnesine çıkaran kuvvetlerden biri olan tarikatları ve olumlu 

etkilerini inceleyen Hasan Küçük de, Halvetîliğin “durmadan 

çeşitli adlar altında yeni kollar halinde, her sınıf ve zümrenin 

dinî, psikolojik ve sosyal eğilimlerine uygun düşen 

prensipleriyle memleket sathına süratle yayılmasını ve hızla 

teşkilatlanmasını bilen bir tarîkat” olduğunu belirtmektedir.9 

Halvet, sözlükte büsbütün yalnız durmak, tenhada 

kalma, ıssız yer, ibadet, zikir, riyazet ile meşgul olmak üzere 

tenha bir hücreye kapanma, halvete girme, hamamın özel 

bölmesi gibi anlamlara gelmektedir.10 Tasavvufta ise halvet, 

şeyhin emir ve rızası ile müridin, karanlık ve dar bir yere 

çekilip ibadetle vakit geçirmesi için kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda Allah ile gizli konuşmak anlamına da gelmektedir. 

Halvetiyye tarikatının özellikleri olarak;  

 Esmâ-i Seb’a (Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hay, 

Kayyûm, Kahhâr),  

 Kalbi tasfiye,  

 Kelime-i tevhidi dilden düşürmeme,  

 Mâsivâdan (günahlardan) uzaklaşma, 

 Zikr-i Celâl ile meşgul olma, 

sayılmaktadır.  

                                                            
8 “Halvetîlik”, MEB İA, C.12, İstanbul, 1968, s. 422-423 
9 Küçük Hasan, Tarîkatlar, İstanbul, 1976, s.98. 
10 Şemseddin Sâmi, Kâmus-ı Türkî, İstanbul, 1989, s.587; Devellioğlu Ferit, 

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat,  Ankara, 1997, s.320.                                   
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Halvetiyye zikrine istiğfar ve salavat ile başlayıp, yedi 

ismin ilkinin esrarının keşfinden sonra, diğerine geçmek 

suretiyle, zikirleri tamamlamak seyr u sülûkun manevi bir 

ritüelidir. Bu şekilde menzilleri geçip mertebeleri tamamlayan 

bir mürit, hilafet makamına yükselerek, insanları irşat etme 

hakkını elde etmektedir.11 

Halvetîliğin ikinci pîri Seyyid Yahya Şirvânî’nin 

irtihalinden sonra tarikatın Ruşeniyye, Cemaliyye, Ahmediyye 

ve Şemsiyye kollarına ayrıldığı ve bu kollardan da bir hayli 

şubenin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.12  

Ömer Fuâdî’nin de müntesibi olduğu Şa’bâniyye, 

Halvetîlik tarikatının Cemâliyye kolunun en önemli şubesidir. 

H.976/M.1568’de vefat eden Şeyh Şa’bân-ı Velî tarafından 

Kastamonu’da kurulan tarikat (kol) özellikle Orta Anadolu’da 

büyük bir manevi tesir bırakmış ve önemli bir maneviyat kalesi 

haline gelmiştir. Halvetîlik silsilesi konusunda önemli bir eser 

olan Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye’de Şa’bâniyye ve kurucusu 

hakkında şu bilgilere yer verilmektedir: 

“Halvetiyye kollarının kurucuları arasında hürmete değer bir 

yeri olan ve evvelden beri Kastamonu’da Hazreti Pir unvanı ile anılan 

Şeyh Şa'bân-ı Velî, İstanbul’a gelerek şer’î ilimlerde olgunlaştıktan 

sonra memleketine dönerken Bolu’ya uğramış ve Cemâliyye 

halifelerinden Hayreddin Tokâdî ile karşılaşmış ve ona hizmet 

etmiştir. Bu zatın manevi terbiyesi altında seyr ü sülûkunu 

tamamlayarak hilafet almış, irşad ile görevli olarak Kastamonu'ya 

gelmiş, önceleri Hünsâ’lar camiinde vaaz ve nasihate başlamış, sonra 

                                                            
11 Eraydın, age., s. 238. 
12 Uludağ Süleyman, “Halvetiyye”, TDV İA, C.15, İstanbul, 1997, s.392-395 
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da Hisarardı mahallesine yerleşerek Halvetî tarîkatına mensup olan 

Şeyh Sünnetî Efendi tarafından yaptırılmış olan dergâhta tarîkatını 

yaymaya çalışmış, irşad halkasından pek çok kemal sahibi ârif ve 

halifeler yetişmiştir. H.976’da vuku bulan vefatı üzerine adı geçen 

dergâhta toprağa verilmiştir. Çok büyük şöhreti bulunan tarikatı Fas 

ve Hicaz’a kadar yayılmıştır.”13 

Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin geniş halk kitleleri üzerindeki 

manevi tesiri günümüzde de devam etmektedir. Çalışmalarımız 

esnasında, zaman zaman bu bölgeye olan seyahatlerimizde 

halkın, türbe ve yanındaki camiye hizmette yarıştığına, 

dışardan gelen ziyaretçi akınının yoğunluğuna şahit olduk. 

Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin, tekke ve mescidine hizmet edenlere ya 

da kendisini ziyarete gelenlere, Hızır Aleyhisselâmı 

göndererek onların dileklerini yerine getirdiğine yönelik 

inanışlar, bu tür davranışlara sebep olarak gösterilmektedir. 

Yine halk üzerindeki hâkim inanca göre, Kastamonu’daki Şeyh 

Şa'bân-ı Velî ve Ankara’daki Hacı Bayrâm-ı Velî varken bu iki 

şehre düşman giremezmiş. Nitekim Anadolu’nun birçok yerleri 

işgale uğradığı halde, bu iki şehrin korunmuş olmasının sebebi, 

halk inancında bu velilerle doğrudan ilişkilendirilmektedir. 

Şa’bâniyye Anadolu’da hâkim olmakla birlikte, 

özellikle İstanbul’da yaygınlık kazanmıştır. Osmanlı 

sultanlarının on altısının Halvetî olması ve İstanbul’da yetmişe 

yakın Halvetî tekkesinin bulunmasına karşılık, Şa’bâniyye 

                                                            
13 Sâdık Vicdâni, Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye, (hzl. Gündüz İrfan, İstanbul, 1995, 

s. 210-211) 
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kolunun aynı şehirde yirmi beş tekkeye sahip oluşu, bu şubenin 

nüfuzunun boyutlarını açık biçimde ortaya koymaktadır.14 

Şa’bân-ı Velî’nin Halvetiyye tarikatında kurmuş 

bulunduğu koldan, zamanla yeni şubeler ve kollar da 

türemiştir. Halvetîlik silsilesini Şa'bân-ı Velî’ye kadar getiren 

Vicdâni, aynı zamanda O’nun Nakşibendi olduğunu da 

belirtmektedir.15  

Şa’bân-ı Velî’den Ömer Fuâdî’ye kadar tekkede şeyh 

olan zatlar şunlardır:  

 Kastamonulu Şeyh Osman Efendi (Ö. H.976), 

 Kastamonulu Şeyh Hayreddin Efendi (Ö. H.986),  

 İskilipli Şeyh Abdülbâki Efendi (Ö. H.997),  

 Kastamonulu Şeyh Muhyiddin Efendi (Ö. H.1012), 

 Kastamonulu Şeyh Ömer Fuâdî Efendi (Ö. H.1046).16 

Şa’bâniyye kolu ile ilgili olarak yazılan en önemli eser, 

Şeyh Şa’bân-ı Velî’nin halifesinin halifesi Şeyh Ömer Fuâdî 

Efendi tarafından derlenip yazılan “Menâkıb-ı Şa’bân-ı 

Velî”’dir. Şa’bân-ı Velî’nin on beşinci post-nişini olan Şeyh 

Muhammed Sa’id Efendi tarafından H.1294’te Kastamonu 

Matbaası’nda basılan eserde Ömer Fuâdî, Pîr’in dönemine 

                                                            
14 Abdulkadiroğlu Abdulkerim, Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-

ı Velî ve Külliyesi, Ankara, 1991, s. 26. 
15 Sâdık Vicdâni, age.,s. 211. 
16 Şeyh Abdurrahman Efendi’nin Vasiyeti, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz. No: 

3670/13, yk. 279b. 
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yakın kuşaktan olması nedeniyle, muhtemel değişikliğe 

uğrayabilecek rivayetlerin zuhurunu büyük ölçüde önlemiştir. 

Ömer Fuâdî, Şa’bân-ı Velî’den başlayarak kendisine 

kadar, âsitânede şeyh olanların hayatlarını, menkıbelerini ve 

Şa’bâniyye ile ilgili rivayetleri Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî adlı 

eserinde ayrıntılı olarak ele almıştır. Eserde, Şeyh Şa’bân-ı 

Velî’nin şeyhi Hayreddin Tokâdî’nin, Çelebi Sultan 

Aksarayî’nin halifesi olduğu ve silsilenin Hz.Ali’ye kadar 

uzandığı görülmektedir.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Ünver İsmail, “Halvetîlik”, Türk Ans., C.30, Ankara, 1981, s.180. 
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1. HAYATI

Ömer Fuâdî, Şa'bân-ı Velî’den sonra silsilenin beşinci 

şeyhi olarak posta oturmuş ve H.1046/ M.1636’da vefat 

etmiştir. Halvetîlik tarikatının Şa’bâniyye kolunun silsilesi 

içerisinde H.1274/ M.1857’de vefat eden Ömer Fuâdî-i Sâni ile 

karıştırılmamalıdır. Ömer Fuâdî-i Sâni, Geredeli Aziz olarak 

bilinen ve silsilenin on dördüncü postu olan Şeyh Halil Efendi 

(D.1200/1785–Ö.1259/1843)’nin yetiştirdiği halifelerden olup 

İstanbul Sofular’daki Ekmel dergâhında çalışmalarını 

sürdürmüştür.18 Çalışmamızın konusu olan Ömer Fuâdî, 16-17. 

yüzyıllarda yaşamış Kastamonulu şair, yazar ve 

mutasavvıflarımızdan biridir. 

Hayatı ve kişiliği ile ilgili olarak yaşadığı asırların ve 

sonraki yüzyılların şuara tezkirelerinde herhangi bir kayda 

rastlanmamaktadır. Bu nedenle şairin hayatına dair ayrıntılara 

ve somut verilere sahip değiliz. Bu bölümde, dönem kaynakları 

da taranarak Fuâdî’nin eserlerinden hareketle biyografisi 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1.1. Doğumu 

Ömer Fuâdî H.966/ M.1560 yılında Kastamonu’nun 

merkez ilçesi Musafakih mahallesinde dünyaya gelmiştir.19 

18 Abdulkadiroğlu Abdulkerim, Tatçı Mustafa, Divan,Mustafa Rûmî Efendi, 

Ankara, 1998, s.IV-V. 
19 Abdulkadiroğlu, Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa'bân-ı Velî ve 

Külliyesi, s.61; Demircioğlu M. Ziya, Kastamonu Evliyaları, Kastamonu, 

1962, s.26;  Bununla birlikte Fuâdî’nin doğum tarihi kesin olarak 

belirlenememiştir. H.966 tarihi her ne kadar pek çok kaynakta ifade edilmişse 

de şairin doğum tarihiyle  ilgili  herhangi bir kesin kayıt yer almamaktadır: 

Mehmet Behçet, Kastamonu Âsâr-ı Kadîmesi, İstanbul, 1341, s.93; Ozanoğlu 
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Fuâdî’nin doğum yeri kaynaklarda genellikle Musafakih 

Mahallesi olarak ifade edilmişse de, bazı şer’iyye sicillerinde 

Tahirfakih Mahallesi kaydı görülmektedir.20 Bu iki mahallenin 

birbirine yakın olması nedeniyle aile çevresinin bu mahallelere 

dağılmış olması mümkündür. Bu konuyla ilgili olarak Fuâdî, 

Menâkıb-ı Şa’bân-ı Velî adlı eserinde Musafakih mahallesinde 

doğduğunu ifade etmektedir. Babası Şa’bân-ı Velî 

fukarasından Himmet Dede’dir.21  

Ömer Fuâdî’nin ailesiyle ilgili de ayrıntılı bilgi 

bulunmamaktadır. Sadece Osmanlı Müellifleri adlı eserde 

eserlerinin ardından belirtilen “mahdum-ı âlileri Kalbî 

Efendinün bazı eş’arını hâvî olan büyük mecmua (Yahya) 

Efendi kütüphanesindedür”22 ifadesinden Kalbî Efendi isminde 

bir oğlunun olduğunu öğrenmekteyiz. İhsan Ozanoğlu da 

                                                            
İhsan, Kastamonu Kütüğü, İstanbul, 1952, s.84; "Ömer Fuâdî" Türk Dili 

Edebiyatı Ans., C.7, İstanbul, 1990, s.181.   

Ayrıca İhsan Ozanoğlu, Şaban-ı Veli Menâkıbı adlı eserinde Fuâdî’nin 

doğumuyla ilgili olarak Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri’nde 

H.960 tarihinin kayıtlı olduğunu belirterek bu bilginin kaynağının da 

Demircioğlu ailesi olduğunu ifade etmektedir. Oysaki bu eser üzerindeki 

araştırmamızda Fuâdî’nin doğumuyla ilgili herhangi bir kaydın yer almadığı, 

sadece ölüm tarihi ve eserlerinin verildiği tarafımızdan tespit edilmiştir. 

(Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C.I, İstanbul, 1333, s.118-119.) 
20 Ozanoğlu İhsan, Şaban-ı Veli Menâkıbı, Kastamonu, 1967, s.15; Ayrıca 

1115 tarih ve 110 sayılı şeriyye sicilinin 23.kaydı, 1117 tarih ve 424 sayılı 

şeriyye sicilinin 138. kaydında Fuâdî’nin Tahirfakih mahallesinden olduğu 

kaydı yer almaktadır. 
21 Abdulkadiroğlu, Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa'bân-ı Velî ve 

Külliyesi, s.61. 
22 Bursalı Mehmed Tahir, age., s.119. 
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Kalbî’nin, Ömer Fuâdî’nin oğlu olup âlim ve şair bir kişi 

olduğundan bahsetmektedir.23 

1.2. Yetişmesi 

Ömer Fuâdî’nin düzenli bir tahsil ve terbiye gördüğü 

hayatının seyrinden ve meydana getirdiği eserlerinden 

anlaşılmaktadır. Fuâdî, ilk çocukluk yıllarını Şeyh Şa'bân-ı 

Velî gibi bir mutasavvıf zâtın sohbet ve irşatlarında bulunarak 

geçirmiştir. Şa'bân-ı Velî, M.1569 yılında vefat ettiğinde dokuz 

yaşlarında bulunan Fuâdî, cenaze merasimini şu şekilde tasvir 

etmiştir: 

Sabî oğlancık iken peder merhum namazlarına iletmiş 

idi, bi’l-muvacehe gördüm. Bu kadar zaman uzlette olmakla 

halk gözünden gâib olan sultân-ı mülk-i âlem-i gayb u melekût 

bu hey’et ü hâletle kapudan taşra zâhir olduklarında halka 

şevk ü hraret ve zevk ü hâlet galebe etmegin kimi safa ile 

haykırup kimi hararetle ağlayup bir sadâ-yı hây u hû ve bir 

nidâ-yı yâ Hû zâhir ü peydâ oldu ki kalemle tahriri ve kelamla 

takriri kabil değildir24 

 İlk eğitim hayatına Kur’an mektebine giderek başlayan 

Fuâdî, ardından medreseye girerek tahsilini burada 

tamamlamıştır. Arapça ve Farsçayı bu dillerde ilmî, edebî ve 

tasavvufî eserler verecek düzeyde öğrenmiştir.25 Eğitim 

hayatını içeren dönemini Menâkıbnâme’de “önceleri yüksek 

                                                            
23 Ozanoğlu, Kastamonu Kütüğü, s.77. 
24 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.14. 
25 Demircioğlu Ziya, Şeyh Şa'bân-ı Velî ve Postnişinleri, Kastamonu, 1983, 

s.20. 
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memuriyet ve makamlara hevesle aklî ve naklî ilimleri tahsil 

ettim.”26 sözleriyle beyan eden Fuâdî, görüldüğü gibi bu 

dönemde yüksek mevkiler peşinde olduğunu açık biçimde 

belirtmektedir. Gençlik hevesiyle dolup taştığı bu süreçte, 

Şa'bân-ı Velî hazretlerinin seccadesinde irşat vazifesini gören 

zat, "mürşid-i kâmildir" düşüncesiyle Şeyh Abdülbâki 

Efendi’ye intisap etmiştir. Bu intisabını Menâkıbnâme’de 

kendisi şu şekilde izah eder: 

Ben Kastamonu’da yüksek memuriyet ve makam 

hevesiyle aklî ve naklî ilimler tahsil ettim. Lakin kalp âleminde 

ruh makamından tahsil ve tekmil olunan ledünnî ilme meylim 

ve talebim yoktu. Allah’ın hidayeti ve zahiri ilim kuvvetiyle 

gâfil kalbime safa ve ruhuma cila gelerek ilâhî cezbe zuhur etti. 

Terk ve fena tarafına meylim arttı. Vahdete çekilerek kesreti 

attım. Nice zaman kendi halimde kaldım. Küreli Mehmet Çelebi 

ve Abdülbâki Efendiler gibi şeriat ve tarikat kitaplarını 

okudum. Fakat müşkülatım kitap ve risâle ile halledilemedi. 

Mürşid-i kâmile hizmet etmeyince geçitlerden geçmeye imkân 

yoktu.27  

 Yine Menâkıbnâme’den anladığımıza göre Abdülbâki 

Efendi, İskilipli olup Acem Alisi lakabıyla anılan, diyanet ve 

kıyasette ünlü, ârif bir kişinin oğludur. İran'dan Anadolu’ya 

göç eden ve Çorum civarında nâ-mağlup olmakla bilinen ünlü 

acem pehlivanı, İstanbul’a giderken Abdülbâki Efendi’nin 

babası Ali ile güreşir. Bu güreşte Ali, acemi yenerek bu lakabı 

                                                            
26 Yazar Nihal, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, Ankara, 1985, s.45. 
27 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.145-146. 
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alır. Abdülbâki Efendi de babası gibi güreşçilik yeteneğine 

sahip bir kişi olmakla birlikte O, bu yeteneğini nefsiyle 

mücadeleye sarf etmekte ve nefsine karşı galip gelmektedir. 

Tek gözü ile dünyasını aydınlatan Abdülbâki Efendi, 

muasırları arasında hatırı sayılır âlimlerden birisi olarak 

tanınıyordu. Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin: “Abdülbaki’nin bir gözü 

dahi olaydı mütalaada ve ma’âni-i dakika-yı istihracda kitabı 

delip öte yanına geçer idi” dediği rivayet olunmaktadır.28 

Kalbindeki sıkıntıları gidermek için Abdülbâki 

Efendi’ye, o sıralarda İskilip’te olması nedeniyle 

ulaşamadığını belirten Fuâdî, ruhunda yaşadığı büyük 

değişimi: 

Mektebi aşkda yine tekrar elifden başladım29 

sözleriyle ifade ederek, içinde gitgide yanan aşk ateşine daha 

fazla sabredemediğini belirtmektedir. Bunun üzerine Şeyh 

Şa'bân-ı Velî’nin halifelerinden meşhur Hacı Dede’ye içinde 

bulunduğu müşkil durumu ve hâlini arz eder. O da bu hâlin kısa 

sürede halledilemeyeceğini, zamana ve tedrice ihtiyaç 

olduğunu, mâsivâyı terk ederek tarikata girmesini ve böylece 

mücahede ile hâlinin düzeleceğini söyler. Bu sırada duyduğu 

heyecan ve çektiği ıstırap onu aceleye sevk etmekte ve Hacı 

Dede’den kısa zamanda irşat niyaz etmektedir. Dede 

Efendi’nin tez elden irşada âciz olduğunu ifade etmesi üzerine 

ondan ümidini kesen Fuâdî, Nureddin-zâde halifelerinden 

                                                            
28 Yazar, age., s.230. 
29 Ömer Fuâdî, Muhtasar Manâkıbnâme, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz. 

No:3676/1, yk.87a. 
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Himmet Efendi’ye hâlini arz eder. Himmet Efendi de elem ve 

ıstırap çekmenin cezbe alameti olduğunu ve tecelliyâtın 

zuhuruna vasıta olacağını belirterek Hacı Dede gibi menfi bir 

cevap verince Fuâdî, Ilgaz Dağı’nda bulunan Benli Sultan 

ocağına giderek hazretin oğlu ve halifesi Mahmut Efendi’ye 

hâlini arz eder. Mahmut Efendi de, Hacı Dede ve Himmet 

Efendi gibi onun derdine derman olamamıştır. 

Fuâdî kendi ifadesiyle elinden tutup kendisine rehber 

olacak bir kimse bulamayınca, bu dertten kurtulması için 

Allah’a yalvarmaya başlar. İşte tam o sırada “Rahmani Hızır ve 

ruhani tabip Abdülbâki Efendi bu hasta hâlin imdadına Hızır 

gibi yetişir.”30 Fakat kendisiyle görüşemeyince Cuma günü 

camide vaazını dinler ve içindeki fırtınaların kısmen dindiğini, 

“bir miktar müşkülünün hallolduğunu” beyan eder. Yedi iklimi 

gezse de istediğinin Abdülbâki Efendi olduğunu anlayarak sıdk 

u sadakatle bu veliye intisap eder. 

Abdülbâki Efendi, Fuâdî’nin duygularının sükûna 

ermesinde ve kendisine intisabı konusunda Hacı Dede, Himmet 

Efendi ve Mahmut Efendinin gösterdiği aczi ve tereddüdü 

göstermemiş, hakikat âleminde mevsuf olan bâki meyden 

Fuâdî’ye bir kâse saf şarap vererek, onun gönül ve ruh 

âlemindeki elem ve kederlerine kâfi derecede şifa olmuştur. 

Fuâdî, hayatının bu devresinde Abdülbâki Efendi gibi bir 

mürşitle tanışmamış olsaydı ilâhî aşkın ateşiyle meczup 

olabileceğini kendisi ifade etmiştir: 

 

                                                            
30 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.146. 
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Der-i âşinâ-yı ol dem taşradan bigâne sansunlar 

Acep zîbâ-revîşdür ‘âkil ol dîvâne sansunlar31 

diyerek gönül dünyasında, manevî keşfin meydana getirdiği 

sırları halktan sakladığını belirtmektedir. Onun, önce 

Abdülbâki Efendi ve sonrasında Muhyiddin Efendi’nin rahle-i 

tedrisinden geçerek yetiştiği bu süreçte derdini mürşidinden, 

hâlini Allah’tan başka kimsenin bilmediğini ve bu halde 

dergâhta hizmette kaldığını Menâkıbnâme’de şu ifadelerle 

ortaya koymaktadır: 

Ben belâ sahrasının Mecnûnu eller bî-haber 

Leylîyi Mevlâya tebdil itdüm eller bî-haber32 

Şa’bâniyye’nin üçüncü post-nişini olan Abdülbâki 

Efendi’ye 27 yaşlarında intisap eden ve şeyhinin izniyle 

evlenen Ömer Fuâdî, dergâhın hitabet hizmeti ile meşgul olmuş 

ve üç yıllık hizmetinin ardından Abdülbâki Efendi’nin 

H.998/M.1589 yılında İskilip’te vefatı üzerine, dördüncü 

"post-nişin" olan Küreli (Araç’ın Demir Küresinden) meşhur 

âlim Muhyiddin Efendi’ye intisap eylemiş ve seyr ü sülûkunu 

bu veliden tamamlamıştır.33 

Fuâdî’nin yetişme sürecinde Abdülbâki Efendi ile 

Muhyiddin Efendi’nin katkıları oldukça fazladır. M.1587 

yılında intisap ettiği Abdülbâki Efendi’nin M.1589’da vefatı ile 

yetişme süreci, aynı yıl yerine geçen Muhyiddin Efendi ile 

                                                            
31 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.239. 
32 Ömer Fuâdî, Muhtasar Manâkıbnâme, yk.84a 
33 Akyurt Yusuf, Resimli Türk Abideleri Kastamonu Şehri, C.XII, Ankara, 

1944, s.75-77. (Türk Tarih Kurumu Ktp., Yz.No: 606.) 
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devam etmiştir. Toplam on yedi yıllık müritlik hayatı, M.1604 

yılında Muhyiddin Efendi’nin vefatıyla noktalanmış ve bu 

tarihte Fuâdî, Şa’bân-ı Velî dergâhına beşinci post-nişin olarak 

şeyh seçilmiştir.34 

1.3. Hizmetleri ve Vefatı 

Şa’bâniyye tarîkatına girmeden önce “müfti 

müsevvidliği” görevinde bulunan Ömer Fuâdî, bu yıllarda 

fıkıhla da yakından ilgilenmiş ve çevresini aydınlatma gayreti 

içinde olmuştur. Bu devresini “kesret âlemi” olarak 

değerlendiren mutasavvıf şâir, bu süreçteki görevini: “... terk ü 

tecerrüd ‘âleminde üç yıldan ziyâde mücâhede idüp keşf-i 

maʿnevî yüzinden maḳâm-ı cem ḳuvvetiyle vaḥdet-i ḥaḳîḳıyyeye 

irişüp ʿuzlet ü vaḥdetde iken cemü’l-cem âsârı ve tecellîsî 

ẓuhûr idüp farḳ-ı sâni ve kesretde vaḥdet ḥâlinüñ şuhûdıyla 

kesret-i ṣuveriyye ‘âlemine düşüp Ḳasṭamonuda onyedi yıl 

müftîlerde ʿilm-i fıḳh ḳuvvetiyle ḫıżmet-i kitâbetde ve Şaʿbân 

Efendi Ḥażretleri câmiʿinde hey’et-i ḫiṭâbetde olup...”35 

sözleriyle ifade etmektedir. 

Ömer Fuâdî’nin, tarikata intisabından sonra 

sorumlulukları daha da artmıştır. Onun zamanında Halvetîliğin 

Şa’bâniyye kolu hayli inkişâf ettiğinden, pek çok kişi bu 

tarikata intisap etmiştir. Bütün Kastamonuluların sevgi ve 

                                                            
34 Şeyhi Mehmed Efendi, Vekâyiü’l Fudalâ, (hzl.:Özcan Abdülkadir, 

Şakâiku’n-Nu’mâniye ve Zeyilleri,İstanbul, C.3, 1989, s.51); Şeyh 

Abdurrahman Efendi’nin Vasiyeti, Kastamonu İl Halk Ktp.,Yz.No: 3670/13, 

yk.279b. 
35 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.244. 
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saygısına mazhar olan Fuâdî’nin cuma günleri, selefleri gibi, 

Şa'bân-ı Velî camiinde halka verdiği vaazlarda İslâm Dininin 

yüceliğini, ibadet ve muamelatla ilgili meselelerini halkın 

anlayacağı bir dille izaha çalıştığı sohbetleri, büyük bir ilgiyle 

takip edilmiştir. Kastamonu’daki şöhreti kısa zamanda, çevre 

kazalarda da duyulunca insanlar, kendini görmek ve ilminden 

istifade etmek üzere dergâha ziyaretlerde bulunmuşlardır.36 

Kaynaklarda ifade edildiğine göre Fuâdî, engin bilgisi ve 

ateşli hitabetiyle cemaati ve kendisiyle görüşen insanları 

oldukça etkilemiş ve böylece zahirî ilimlerde herkes tarafından 

saygı duyulan bir şahsiyet olarak tanınmıştır. Özellikle fıkıh ve 

fetvada memleket çapında şöhret sahibi olduğu 

belirtilmektedir.37 Kissling, Şa’bâniyye’yi tarihsel gelişimi 

içinde değerlendirdiği eserinde, özellikle Fuâdî’nin 

Menâkıbname ve Türbenâme’sinden geniş biçimde 

yararlanmış ve Fuâdî döneminde yapılan hizmetlere de yer 

vermiştir.38 

Ömer Fuâdî’nin dergâhta şeyh olarak kaldığı süre içinde 

en önemli hizmetlerinden biri, Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin kabrine 

bir türbenin yapılmasına öncülük etmesi olmuştur. Bu hususta 

olgunluğunu ve derecesinin yüksekliğini görüp rahle-i 

tedrisine diz çöktüğü hocası Muhyiddin Efendi, bir sohbet 

esnasında Şeyh Şa'bân-ı Velî için bir türbe yapılması 

gerektiğini ifade etmiştir:  

                                                            
36 “Ömer Fuâdî”, Evliyalar Ans., İhlas yay., C.9, İstanbul, 1992, s.418. 
37 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.17. 
38 Kissling Von Hans Joachim, Sa’ban Veli Und Die Sa’banijye, Leiden 

E.T.Brill, 1952. 
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Dünyâda üç murâdım vardur. Ḥaḳ Te’âla beni ol 

murâdıyla ber-murâd itse, ol dem intiḳâl itsem mevt cânıma 

minnet idi buyurduḳlarında ḥaḳîr daḫı beyânın murâd idince 

birisi câmiʿ-i şerifüñ minberi uzundur, ḫalḳa-i ẕikru’l-lâha 

müżâyaḳa ve ẕâkirîn-i ehl-i şevḳe müzâheme virür ve câmiʿün 

iki direkleri daḫı bu vech ile mâniʿ ü müzâḥimdür mütevellîye 

minberi ḳatʿ ve direkleri ḳalʿ itdirmekdür buyurup üçünci 

murâdlarından daḫı beyân murâd idince anlar daḫı 

maḥremleri olmaġla bî-tekellüf keşf-i râz idüp luṭf-ı Ḥaḳḳ-ı bî-

niyâz ile vâḳıʿamuz âfâḳa düşer ise Şaʿbân Efendi Sulṭânuñ 

üzerlerine bir ‘âli türbe yapılur benüm zamânımda ẓuhûr itse 

ve merḳad-i münevverleri üzerine ṣof örtüp ve siyah 

dülbentlerin ṣarsam aḳṣâ-yı murâdıma vâṣıl olurdum39  

Bu sohbetin ardından birkaç ay sonra Muhyiddin Efendi 

ebediyete intikal etmiştir. Yerine geçen Ömer Fuâdî, hocası 

olan selefinin bu üç muradını hatırlayarak işe başlamış, okunan 

dualar ve kurbanlarla türbenin inşasına başlanmıştır. Fuâdî 

türbenin yapılış hikâyesini Türbenâme adlı eserinde bütün 

ayrıntılarıyla anlatmaktadır.40 Bu eserde belirtildiğine göre 

türbenin inşaatında gayr-ı müslim amelelerin de çalışması 

Fuâdî’yi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık mutasavvıf şairin 

rüyalarına girecek kadar etkili olmaya başlayınca, türbenin 

mimarını çağırarak gerekli telkinlerde bulunmuştur. İnşaat 

                                                            
39 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme s.275-276. 
40 Ömer Fuâdî, Risâle-i Türbenâme, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz. No: 3676/2, 

32yk. 
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sürerken azizlerin merkadi üzerine, yapılmakta olan türbe 

şeklinde, bir nurun indiğini yine Fuâdî rivayet etmektedir.41 

Şa'bân-ı Velî Türbesi’nin inşaatına yardım eden, Sultan 

I. Ahmed’in baş veziri Murad Paşa’nın dokuz yıl kethüdalığını 

yapan Ömer Kethüda, Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin müritlerinden 

Himmet Dede’nin oğludur. Bu nedenle, türbe inşaatına maddi 

yardımda bulunmuştur. Murad Paşa’nın Diyarbakır’da 

ölümünden sonra sadrazam olan Nasuh Paşa, Ömer Kethüda’yı 

katlettirince türbe inşaatı yarım kalmış, iki yıl yarım kalan 

inşaat harabeye dönmüştür. Devlet yardımına pek sıcak 

bakmayan Ömer Fuâdî ve dostları, halktan gelen yardımları 

kabul etmişler ve makbuz karşılığı alınan bu paralar için Ömer 

Fuâdî tarafından bir defter tutulmuştur. Yapılan bağışlarla 

türbe tamamlanınca Fuâdî, türbenin girişindeki kitabeye şu 

tarihi düşmüştür:  

Kethüdâ Beg kim ʿÖmerdür nâm aña 

Türbeye ṣıdḳ ile itdi ibtidâ  

Çünki anlar gitdi dâr-ı raḥmete 

Cemʿ oluban yapdılar ehl-i seḫâ 

Bed’ine Dervîş ʿÖmer târiḥ didi 

Merḳad-i Şaʿbân-ı Sulṭân-ı beḳâ 

   (H) 102042 

Türbenin kubbesi kurşunla kaplanmış, Şa'bân-ı Velî’nin 

sandukası halktan toplanan bağışlarla yapılmış ve tutulan bağış 

defteri, bizzat Ömer Fuâdî tarafından sanduka ile örtü arasına 

                                                            
41 Yazar, age., s.277. 
42 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, age., s.303. 
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konulmuştur.43 Böylece Fuâdî açısından çok önemli bir görev 

tamamlanmış, hocası ve selefi olan Muhyiddin Efendi’nin 

muradı da yerine getirilmiştir.  

H.1013/ M.1604 yılında postnişin olan Ömer Fuâdî, tam 

otuz üç yıl halkı “tenvir ve irşat” göreviyle meşgul olmuş, 

çevresine ve beldesine önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bir 

taraftan talebe ve ulemaya fıkıh, hadis ve tefsir dersleri okutan 

ve her cuma insanları aydınlatan vaazlar verirken diğer yandan 

bâtınî ilimlerde mertebeler kat etmiş, talebelerinin, sâliklerinin 

ve ilmiyeye mensup arkadaşlarının "rüşd ü kemâline" ömrünün 

sonuna kadar himmet ve gayret etmiştir. Fuâdî’nin “zâhir ü 

bâtını mâmur, keşf ü kerâmeti meşhûr ve her türlü mesâisi 

meşkûr” bir zat olduğunu belirten kaynaklar; Türkçe, Arapça 

ve Farsça ile meydana getirdiği ilmî, edebî ve tasavvufî 

konulardaki eserlerine dikkat çekmişlerdir.44 

Ömer Fuâdî, gerek dergâhtaki derslerinde gerek Cuma 

günkü vaazlarında, halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi 

noktasında önemli bir misyona sahip olmuştur. O, otuz üç yıllık 

irşat hayatı sürecinde, kemâle ermiş pek çok kişi yetiştirmiştir. 

Bunlar arasında en meşhuru, kendisinden sonra yerine geçerek 

âşıklara rehberlik eden, ilmi ve kemâliyle tanınan, Kutb’ül-

ârifin Çorumlu Şeyh İsmail Kudsî Efendi’dir.45 

Ömer Fuâdî bütün hayatını Kastamonu’da geçirmiş ve 

H.1046/ M.1636 yılında 76 yaşındayken vefat etmiştir. Kabri 

                                                            
43 Yazar, age., s.280-300. 
44 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.18. 
45Akyurt, Resimli Türk Abideleri Kastamonu Şehri, s.76. 
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Şeyh Şa’ban-ı Velî Türbesi’nin içinde, hocası Şeyh Muhyiddin 

Efendi’nin sağında, kütüphaneye bitişik olan duvarın yanında 

bulunmaktadır.46 Hizmete açıldığından beri önemli bir ziyaret 

yeri olan Türbe, bu işlevini günümüzde de devam 

ettirmektedir. 

1.4. ESERLERİ 

Ömer Fuâdî âlim, fazıl ve şair kişiliğiyle bilinen velut bir 

şahsiyettir. Nazım ve nesir otuza yakın eser veren mutasavvıf 

şairin, eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme aldığını 

görülmektedir. Edebî açıdan bakıldığında didaktik anlayışı ilke 

edinen Fuâdî’nin daha çok öğretici unsurlara yer verdiği 

anlaşılmaktadır. Manzum eserlerinde zaman zaman görülen 

vezin ve kâfiye kusurları bu durumdan ve fazla eser 

vermesinden kaynaklanabilir. Ömer Fuâdî’nin eserleri 

şunlardır: 47 

Bursalı Mehmet Tahir, Ömer Fuâdî’nin eserlerinin 

tamamının Yahya Efendi Kütüphanesinde bulunduğunu 

belirtmektedir. Fakat çalışmamız sürecinde, Yahya Efendi 

Kütüphanesi’nin Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakil olduğunu 

ancak şairin bütün eserlerinin Süleymaniye Kütüphanesi’nde 

                                                            
46Nev’izâde Atâi, Hadâiku’l-Hakâyık fi Tekmileti’ş-Şakâik, (hzl.: Özcan 

Abdülkadir, Şakâiku’n-Nu’mâniye ve Zeyilleri, İstanbul, C.2, 1989, s.199); 

Bursalı Mehmet Tahir, age., s.118; Oğuz M.İhsan, Hz. Şa'bân-ı Velî ve 

Mustafa Çerkeşî, İstanbul, 1995, s.53. 
47 Bursalı Mehmet Tahir, age., s.118-119; Fuâdî’nin burada zikredilmeyen 

dört eserini daha tespit ettik: Bunlardan, Risâle-i Zikr, Kastamonu İl Halk 

Ktp., Yz. No: 2067/5; Risâletü’t-Tasavvuf ve Beyânü’l-Esrâr, Kastamonu İl 

Halk Ktp., Yz.No:3670/12-15; Mecmû’a-i İlahiyât, Ankara Millî Ktp., No: 

06 MFA 503 numaralarda kayıtlı bulunmaktadır. 
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de kaydının bulunmadığı görülmüştür. Ömer Fuâdî’ye ait olan 

eserlerin bir kısmının Süleymaniye Kütüphanesi’nin 

“Düğümlü Baba” ve “Hacı Mahmud Efendi” bölümlerinde, 

bazılarının da değişik yazma kütüphanelerde yer aldığı tespit 

edilmiştir.48 

                                                            
48Ömer Fuâdî’ye ait olan yazma eserlerden, yerleriyle birlikte tespit 

edebildiklerimiz bulundukları kütüphanelerle birlikte aşağıda verilmiştir: 

ʿAseliyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi,  No:2287/12 

Bülbüliyye: Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba,  No:320/2; Kastamonu İl 

Halk Ktp.,No:1664; Manisa İl Halk Ktp.,No:1229/1; Ankara Millî Ktp. 

No:951/5, 4652. 

Beyânü’l-Esrâr: Kastamonu İl Halk Ktp.,No:3670 

Güllâbiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2287/10; 

Kastamonu İ.H. Ktp.,No:4153, 

Ḥalvetiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2287/9; Kastamonu 

İ.H. Ktp.,No:2067/4 

Hayâtiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi No:2287/11 

Maḳâle-i Ferdiyye ve Risâle-i Virdiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud 

Efendi No:4127, 2395/3; Esat Efendi, No:1734/3  

Menâḳıb-ı Şaʿbâniyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2332/2, 

4574, 4588, 4614, Düğümlü Bab, No: 569, Yazma Bağışlar, No:634.; 

Kastamonu İl Halk Ktp.,No:3676/1, 3679/1; İstanbul Üniversitesi Ktp., 

Yz.No: T1706,T2643,T23; Beyazıt Devlet Ktp., Yz.No: 20716Ankara Milli 

Ktp., Yz.No: 4588, MFA:1158 

Muṣliḥu’n-Nefs: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2571/3; Reşad 

Efendi, No: 463; Mihrişah, No: 185/10; Kastamonu İl Halk Ktp.,No:1232/4. 

Müsellesât-ı Ṭâsiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi No:2287/14 

Risâle-i Tevḥidiyye: Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, No: 1734/1 

Risâletü’t-Tasavvuf: Kastamonu İl Halk Ktp.,No:3670/15,19 

Risâle-i Virdiyye: Kastamonu İl Halk Ktp.,No:1232/3, 2067/3. 

Risale-i Zikr: Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, No: 1734/1; Kastamonu İl Halk 

Ktp.,No:2067/15 

Ṣadefiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi No:2287/12, 2571/1 

Silsilenâme: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi No:2287/13 

Şerḥ-i Vird-i Settâr: Süleymaniye Ktp. Esad Efendi, No: 1734/4 

Şevḳıyye fí Ḥaḳḳı Devrânı Ṣûfiyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi 

No:2287/5, 2332/1 
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Fuâdî’nin eserleri ile ilgili yaptığımız katalog taramaları 

ve kütüphane çalışmaları sonunda, Bursalı Mehmet Tahir’in 

zikrettiği eserlerin büyük bir kısmının az sayıda varaktan 

oluştuğu, sözü edilen eserlerin küçük risaleler şeklinde olduğu 

ve bunların da genellikle aynı cilt içinde istinsah edildiği tespit 

edilmiştir.  

Bu bölümde Ömer Fuâdî’nin bilinen ve öne çıkan bazı 

eserleri ile bu eserler üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi 

verilmektedir:  

1.4.1. Menâkıb-ı Şa‘bân-ı Velî 

Menakıpnameler edebiyatımızda din büyüklerinin, 

tarikat kurucularının, önemli kişilerin hayatlarını konu edinen 

biyografik eserlerdir. Bu eserlerde kişilerin hayat hikâyeleri, 

sanatkârlık yönleri ve çeşitli özellikleri dile getirilmektedir. 

Ömer Fuâdî bu eserinde, Halvetîlik’in Şa’bâniyye kolunun 

kurucusu Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin ve kendisine kadar bu görevi 

yürüten dört halifesinin hayatını konu edinmiş; velilik, keramet 

hakkında bilgilerle tarikat silsilesini vermiştir.49 

Fuâdî’nin de belirttiği gibi eser, Şeyh Şa'bân-ı Velî için 

yazılan, bilinen tek menakıpnamedir. Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin ve 

halifelerinin menakıplarının ve kerametlerinin, diğer evliya ve 

şeyhlerinki gibi yazılıp bilinmesini isteyen Fuâdî, H.1017 

tarihinde bu eseri yazdığını, herkes tarafından anlaşılabilmesi 

                                                            
Tevsiḳıyye: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2287/1, 2395/1; 

Kastamonu İl Halk Ktp.,No:2067/1 

Türbenâme: Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi  No:2287/115; Reşad 

Efendi, No: 478/2; Kastamonu İl Halk Ktp.,No:3676/2  
49 Levend A. Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, C.I, 1988, s.430. 
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için yalın bir anlatımla kaleme aldığını ve basit Türkçe ibareler 

kullandığını ifade etmektedir.50  

Menâkıb-ı Şa’bân-ı Veli, Menâkıb-nâme, Menâkıb-ı 

Şa’bâniyye gibi değişik adlarla bilinen eser, Sultan I. Ahmet 

için yazılmış olup beş bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, velilik ve keramet hakkında bilgiler verilmekte; 

ikinci bölümde, Şa'bân-ı Velî’nin tarikat silsilesi belirtilmekte; 

üçüncü bölümde, Seyyid Sünnetî Efendi’nin; dördüncü 

bölümde, Şa'bân-ı Velî’nin menkıbeleri anlatılmakta; son 

bölümde ise, Şa'bân-ı Velî’den sonra H.1030/ M.1620 tarihine 

kadar makamda şeyhlik eden dört halifenin biyografilerine yer 

verilmektedir.51 

Menâkıbnâme’de bölümlerin çeşitli ayet, hadis ve 

beyitlerle desteklendiği görülmektedir. Eserde yer verilen 

beyitlerin genellikle Farsça olması ve Şeyh Şa'bân-ı Velî’nin 

methiyle ilgili bölümlerde ifade edilmesi gerek Fuâdî’nin 

Farsçaya olan ilgisini ve bu dile hâkimiyetini gerekse bu 

edebiyatın zirve isimleriyle gelinen nokta açısından dönem 

itibarıyla dikkat çekici boyutunu da ortaya koymaktadır. 

Nihal Yazar, bu eserle ilgili yüksek lisans çalışmasında, 

eserin secili nesirle yazıldığını; akıcı ve devrine göre anlaşılır 

olduğunu; şiir parçalarıyla desteklenen Farsça beyitlerin 

Mevlânâ, Hâfız-ı Şirâzi ve Molla Câmi’ye, Türkçe şiirlerin 

çoğunun Ömer Fuâdî’ye, bazılarının ise Murâdî, Mahvî, Beliğ 

                                                            
50 Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî, Kastamonu İl Halk Ktp., 

Yz.No:3676/1, yk.4a. 
51 Ömer Fuâdî, age., yk.5a; İstanbul Kitaplıkları Tarih Coğrafya Yazmaları 

Katalogu, 6.fasikül, İstanbul, 1946, s.516. 
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ve Ubeydî’ye ait olduğunu belirtmektedir.52 Sultan Ahmed Han 

döneminde yazılan eserde, Hz. Pîr olarak anılan Şeyh Şa'bân-ı 

Velî’nin hayatının muhtasar ve mufassal olarak yazıldığı ifade 

edilmektedir.53 

Özetle, hem sanatçının biyografisinin ortaya konulması 

ve hem de Şa‘bânilik hakkında bilinen bütün gelenek, görenek, 

an’ane ve yaşam tarzının sonraki kuşaklara aktarılması 

noktasında çok önemli bir görevi yerine getirmiş olan bu eser, 

H.1294/M.1877’de Kastamonu Vilayet Matbaasında 

basılmıştır. Eserin matbu ve yazma nüshaları bulunmakta olup 

eser üzerine bilimsel metin neşirleri de yapılmıştır.54 

Fuâdî menakıpnamesinde mürşidi Muhyiddin 

Efendi’nin bir menakıbını şöyle anlatmaktadır:  

Şeyhim Muhyiddin Efendi bir grup dervişiyle birlikte 

Bolu tarafındaki Çağa kasabasına gidiyordu. Yolculuk sıcak 

havada cereyan ediyordu. Kasabaya yaklaştıkları gün hava aşırı 

sıcak olduğundan bazı arkadaşları konaklamak istediler. 

Uygun bir yer bularak dinlenirlerken Muhyiddin Efendi aniden 

kalkıp acele ile yola çıkmak istedi. Kafileden bazıları “daha 

yeni konakladık, bu acele gereksizdir” diyerek itiraz etseler de 

                                                            
52 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.55. 
53 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünun, C.II, İstanbul, 1971, s.1842. 
54 Demircioğlu Aziz, Kastamonu’da Basılan Eserler, Kastamonu, 1987, s.18; 

Mehmet Behçet, Kastamonu Âsâr-ı Kadimesi, İstanbul, 1341, s.93; Ali 

Okumuş (1998). Menakıb-ı Şeyh Şa'ban-ı Veli. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; L. Nihal Yazar (1985). 

Halvetiyyenin Şa'baniyye Kolu ve Şa'ban-ı Veli. Yüksek Lisans Tezi. 

Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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Hazret, kendisine tâbi olanlarla birlikte alelacele kalkıp yola 

devam etti. Muhyiddin Efendi’nin acele etmesinin sebebi çok 

geçmeden anlaşıldı. Şâbân-ı Velî silsilesinden Çağa’da irşatla 

görevli olan Hayreddin Efendi vefat etmişti. Vefatına yakın 

kendisine namazını kim kıldırsın diye sorduklarında demişti ki: 

“Teçhiz ve tekfinimi tamamlayıp bekleyiniz. Namazımı 

kılacak aziz gelecektir.” Cemaat, acaba kim gelecek diye 

beklerken Muhyiddin Efendi kasabaya girer. Kasaba halkı 

kendilerini karşılayıp Muhyiddin Efendi’ye tâbî olarak cenaze 

namazını kıldılar. İtiraz ederek yolda kalanlar ise hatalarını 

anlayıp nedamet getirdiler.55 

1.4.2. Bülbüliyye 

Ömer Fuâdî'ye ait temsilî, manzum bir hikâye olan eser 

bülbülün aşkını işlemektedir. Bülbüliyye ya da Kitâb-ı 

Bülbüliyye adıyla 1033/1620 tarihinde mesnevi nazım şekliyle 

yazılmıştır. 1190 beyitten oluşan eser, aruzun mefâîlün / 

mefâîlün / feûlün vezniyle yazılmıştır. Attar'ın Mantıku't-Tayr 

adlı eserinden esinlenilerek kaleme alınan Bülbüliyye’de aşk 

ve vahdet teması üzerinde durulmuştur. Eserin, sebeb-i te’lif 

bölümünde de belirtildiği gibi, zâhirde gülün aşkıyla feryat 

eden bülbülün inlemelerinden rahatsızlık duyan kuşların Hz. 

Süleyman'a şikâyetlerinin alegorik üslupla anlatıldığı bir 

hikâye olmakla birlikte esasında tasavvufi unsurlarla örülmüş, 

insan-ı kâmil olmanın erdemlerinden söz edilmektedir. Sade, 

                                                            
55Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.247-248. 
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akıcı ve yalın bir üslupla kaleme alınan eserin öğreticilik yönü 

ön plandadır. 

Bülbüliyye’de âlemin şaşılacak hâllerine dikkat çeken 

Fuâdî, toplum hayatına eleştirel bir yaklaşımda bulunarak 

insanlardan kiminin dost, kiminin düşman olduğunu, 

yalancılık, ikiyüzlülük ve gammazlıkla meşgul olanların 

nefislerine ve şeytana uyarak kendi kusurlarını görmediklerini, 

iyiyi kötüden ayırt edemediklerini belirtmiş, kötü 

davranışlardan uzak durulması gerektiğini, nefsin arzu ve 

isteklerine boyun eğilmemesini, insanın yaptıklarının yanına 

kâr kalmayacağını kuşlar arasında geçen temsilî bir olay 

üzerinden anlatmıştır. 

Eserin olay örgüsünü kısaca, kuşların en fesadı olan 

karganın hükümdarlığını ilan ederek kuşlar meclisini 

toplantıya çağırması; fesatlıkta sınır tanımayan karga, kuzgun 

ve saksağanın bülbülün yargılanmasını talep etmesi ve 

Tûtî’den bülbülü cezalandırmasını istemeleri; kuşların kendi 

aralarında toplanması; bülbülün katılmadığı toplantıdan bir 

kararın çıkmaması; Hz. Süleyman’dan yardım istenmesi; 

bülbülün divana çağrılması; karga, kuzgun ve saksağanın 

bülbülden davacı olması, iyi kuşların bülbül lehine tanıklık 

yapmaları ve nihayetinde bülbüle haksızlık yapıldığına 

hükmedilerek davanın sona ermesi şeklinde özetlenebilir. 

Hikâyede Tûti’nin nefs-i müzekkâyı temsil ettiği belirtildikten 

sonra Bülbül’ün kalb-i insan, Kûf'un ehl-i irfan olduğu 

anlatılmaktadır. Bülbül, ilâhî aşkla yanan can ve ruhu temsil 

etmektedir. O, bu dünyada ya da ten kafesinin içinde, uzak 

kaldığı, ezelî gül bahçesinin hasretiyle yanmaktadır. 
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Kötülükleriyle bilinen ve nefs-i emmareyi temsil eden Karga, 

Kuzgun ve Saksağan da aynı zamanda, Bülbülün duygularını 

anlamayan, ham, câhil ve kabiliyetsiz insanları sembolize 

etmektedir. Eserin beş yazma nüshası bulunmaktadır ve 

tenkidli metni İlyas Yazar (2001) tarafından yayınlanmıştır.56 

Kitabın üçüncü bölümünde Bülbüliyye hakkında ayrıntılı 

bilgiler yer almakta olup tenkidli metin ve tıpkıbasımı da 

verilmiştir. 

1.4.3. Türbenâme  

Türbenâme, H.1020 yılında hizmete açılan Şeyh Şa'bân-

ı Velî Türbesi’nin yapılış hikâyesini konu etmektedir. Yazma 

nüshaları genellikle Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî adlı eserle bir 

arada bulunan ve bir nevi onun devamı sayılan Türbenâme, 

nesir olmakla beraber yer yer manzum bir yapıdadır.57 Eserin 

yazılış nedenini Fuâdî sebeb-i te’lif başlığı altında şöyle ifade 

etmektedir: 

ʿÖmer Kethüdâyı Naṣuh Paşa ḳatl idüp türbe nâ-tamam 

ḳalduḳda aḥvâl-i ehlu’llahdan ve bi-irâdeti’llah ‘âlem-i 

imkânda ẓuhûr iden ḥikmetu’llahdan ḫaberdâr olmayan baʿżı 

nâdânlardan bu ḥuṣusda ḥased-i ḥasîd ve ḥıḳd-ı ḥâḳid şerriyle 

şekk ü gümân ve iʿtirâż u bühtân vâkiʿ ve ẓâhir olduḳda bu 

türbenâme anlaruñ iʿtirâżlaruna cevâb-ı ṣâkî ve şekk ü 

                                                            
56 İlyas Yazar,"Bülbüliyye (Fuâdî)".Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü,    

http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/bulbuliyye-fuadi-omer 
57 Ömer Fuâdî, Risâle-i Türbenâme, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:3676/2, 

yk:92b-124a; İstanbul Millet Ktp., Yz.No:478/2, yk:91-130; Süleymâniye 

Ktp., Hacı Mahmud Efendi Bölümü, Yz.No:2287/15, yk:282-317. 
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gümânlarına ve sû-i ẓanlarına def-i vâfi ve ḥażret-i ṣulṭânuñ 

nice kerâmât-ı bâhirelerine beyân içün vâkiʿ olmuşdur.58 

Fuâdî diğer eserlerinde olduğu gibi Türbenâme’de de 

nazım-nesir anlatımlarla mensur bir yöntem izlemiştir. Nesirle 

anlattığı meramını bağlamına göre gazellerle, beyitlerle, ayet 

ve hadislerle destekleyerek etkileyici bir üslubu tercih etmiştir. 

Eser, Ömer Fuâdî’nin şairliğinden izler taşımaktadır; 

Bir katre-i naçizim benden görünür ummân 

Bir zerre-i bi-haddim şems onda olur pinhân 

Bağban oluben girdim bir gülşen-i bostâna  

Duymadı beni herkes ne gülşen ü ne bostân  

Türbenin inşaatı devam ederken yaşanan güçlüklerin 

etraflıca anlatıldığı eserde, Sultan II. Osman’ın vezirlerinden 

olan Kastamonu valisi Kurşunlu-zâde Mustafa Paşa’nın da 

katkıları dile getirilmektedir.59 

Kültürümüz içinde önemli yeri olan mimarî hayatımızın 

doruk noktalarını, genellikle cami, türbe, külliye gibi dinî 

mimariye ait eserler oluşturmaktadır. Türbenâme de dönem 

özelliklerini yansıtması ve devrine ışık tutması açılarından 

                                                            
58 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.271. 
59 Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve Türbename, Kastamonu, 1293, 

s.185. 
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önemli görülmektedir.60 Türbenâme üzerine yapılmış çeşitli 

bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.61 

1.4.4. Beyân’ül-Esrâr  

Arapça olarak yazılan risâlede Fuâdî, insanın ve ruhların 

ahvalini; ilimlerin sayısını, zahirî ve bâtıni yönlerini; zikrin 

şartlarını; tasavvuf ehlinin özelliklerini; temizliğin önemini; 

namaz, oruç, zekât, hac gibi ibadetlerin keyfiyetini ayrı ayrı 

açıklayarak, Şa’bânilik’in yapısını da ortaya koymaktadır.62 

Şa’bânilik’in Fas ve Hicaz’a kadar yayıldığı göz önüne 

alındığında, Fuâdî’nin bazı eserlerini Arapça ya da Farsça 

yazmasındaki amacın hitap ettiği kitle açısından önemi daha iyi 

anlaşılacaktır. 

1.4.5. Kasîde-i Pendiyye  

Fuâdi’nin nasihat-nâme türündeki kasidesi olan eserin 

tam adı Kasîde-i Pendiyye Berây-ı Hasb-i Hâl İbn-i Zamân Li-

’Ömerü’l-Fu’âdî Kuddise Sırruhu şeklindedir. 133 beyitten 

müteşekkil olan pendiyye, Millî Kütüphane FB 503/12 

                                                            
60 Eserle ilgili daha geniş bilgi için, Ömer Fuâdî’nin “Hizmetleri ve Vefatı” 

adlı bölüme bakınız. 
61 Lütfullah Elmacı (2017). Ziyaret fenomeni ve din (Kastamonu Şeyh Şaban-

ı Veli türbesi örneği). Yüksek Lisans Tezi. Çorum: Hitit Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü; Nagehan Gürel Bayrakdar (2018). Kastamonu'daki inanç 

turizminin Kastamonu'ya katkısı: Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinde bir 

uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü; Semra Yılmaz (2012). Türbe ziyaretlerinin sosyolojik 

anlamı: Şeyh Şaban-ı Veli ve Mevlana türbeleri örneği Yüksek Lisans Tezi. 

Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
62 Ömer Fuâdî, Beyân’ül-Esrâr, Kastamonu İl Halk Ktp.,Yz.No:3670/12, 

26yk. (251b-279a) 
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numarada bir mecmua içinde yer almaktadır. Şair kasidesinde 

monotonluğu kırmak için yer yer kıt’a, lâyiha ve beyt başlığı 

altında bölümlere yer vermiştir. “Pend-nâme” adıyla da 

bilinmektedir. Zamandan, felekten şikâyet edilen eserde, hakla 

bâtılı birbirinden ayıramayan, iftira ve gıybete meyli artan ve 

nefsine esir olan insanların fazlalığından; buna mukabil 

tevekkül ve kanaat sahiplerinin azlığından, mal ve zenginliğin 

değer yargılarının önüne geçmesinden söz edilmektedir. 

Padişaha itaatin zayıfladığına dikkat çeken Fuâdî, dinin 

tehlikede olduğunu da belirtmektedir. Sosyal hayatın kanayan 

yönlerini, ekonominin bozulduğunu, ülkede “kizb ü hile”nin 

çoğaldığını ve bereketin kalmadığını anlatmaktadır: 

Pâdşâhuñ ḳuvveti ḫuṭbe ile sikkesidür 

Ḫuṭbe yirindedür ʿammâ sikkesini bozdılar 

dizeleriyle başlayan manzumede şâir, “devr-i zühâl”in 

başladığına ve devletin orduya da hâkim olamadığına işaret 

etmektedir.63 Eskilerin, padişahı bir ağaca benzettiğini ifade 

eden Fuâdî, halkın ise bu ağacın kökleri olduğunu ve eğer halk 

ahlaki değerlerini korur ve yaşatırsa devletin de ayakta 

kalacağını vurgular. Ardından toplumun yozlaşan yönlerini 

ortaya koyan şair, halk arasında hırsızlık, yalan, rüşvet, fitne, 

zulüm, israf ve hile gibi kötü vasıfların arttığını belirtmektedir. 

Pendiyye, nasihat vermek maksadıyla yazıldığı için 

anlaşılır ve sade bir dille kaleme alınmıştır. Fuâdî; sanatkârene 

söyleyişten uzak samimi bir dille ahlaki tavsiyelerde bulunmuş, 

                                                            
63 Ömer Fuâdî, Kaside-i Pendiyye, Ankara Millî Ktp., No:06 Mil FB 503, 

yk:53b-55b. 
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konuyla ilgili hadis-i şerif ve darb-ı mesel tarzındaki sözlere de 

yer vermiştir.64 

1.4.6. Mecmûʿa-i İlâhiyyât  

Osmanlı Müellifleri’nde kaydı geçmeyen bu risalede de 

Ömer Fuâdî, seleflerini saygı ve ta’zim ile zikrettikten sonra, 

İslâmi açıdan mübarek sayılan Berat, Mevlid ve Mirâc 

gecelerinin önemi ve özelliklerini kendine has öğretici 

üslubuyla açıklamaktadır. Eserde, Hz. Muhammed ve ashabına 

övgüleri içeren ilahiler de yer almaktadır. Tasavvufî yönü 

ağırlıklı olan eser, aruz vezniyle yazılmış olup 

“Bülbüliyye”den alınan bazı gazellerle de desteklenmiştir.65 

1.4.7. Muslihu’n-Nefs  

Küçük bir risale olan Muslihu’n-Nefs’in yazılma sebebi 

olarak Fuâdî, kendisinden önce nefsin hallerine ait birçok risâle 

yazıldığını ancak bu risalelerde mertebelerin gelişigüzel 

anlatılması nedeniyle elde edilen manevi makamların detaylı 

bir şekilde izah edilmediğini gerekçe göstermektedir. Hakk’ın 

inayeti ve daha önce bu konuda eser veren sultanların 

himmetleriyle onların açıklamalarına ve sözlerine izahatta 

bulunarak yazmış olduğu bu risâle ile nefsin mertebelerini ve 

her mertebenin sıfât-ı hamidesini ve zemîmesini beyân ve her 

mertebeyi tafsil etmekle de sâlike sülûkûnda kolaylık ve fayda 

                                                            
64 Hakan Yekbaş.  "Kaside-i Pendiyye (Fuâdî)". Türk Edebiyatı Eserler 

Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kaside-i-pendiyye-fuadi. 
65 Ömer Fuâdî, Mecmua-i İlâhiyyat, Ankara Millî Ktp., No:06 Mil FB 503, 

yk:58b-62b. 
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sağlamayı amaçlamış, herkes tarafından anlaşılması için de 

yalın bir dil kullanılmıştır. 

Muslihu’n-Nefs’de nefsin yedi sıfatı yedi bölümde ele 

alınmıştır. Bu bölümler nefs-i emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i 

mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i râziyye ve nefs-i marzıyye 

şeklinde sıralanmış; nefs-i emmârenin gazab, hased ve kibir; 

nefs-i levvâmenin işret, temennâ ve kahr; nefs-i mülhimenin 

ilim, tevazu, tahammül, sabır ve kanaat; nefs-i mutmainnenin 

zühd, şükür, tevekkül, ibadet ve gam olduğunu belirterek bu 

özelliklerin zâhirî ve bâtınî yönlerine de dikkat çekilmiştir.66  

Eserde nefsin mertebeleri etvâr-ı seb’a usûlü üzere değil, 

Seyyid Yahya Şirvâni (8671464)’den Şâbân-ı Velî’ye kadar 

gelen silsiledeki mürşitlerin ele aldığı şekilde yani altı mertebe 

şeklinde ele alınmıştır. Mürit bu mertebeleri geçtiğinde, nefsi, 

ruh ile bir olup artık rûh-i kudsî adını almaktadır. Risâlede 

ayrıca, sıfât-ı hamîdeleri elde etme yolları olarak az yeme, az 

söyleme, az uyuma, uzlet, zikir ve bunların fayda ve 

zararlarından bahsedilmiştir. Bütün bu menzillerin aşılması 

için mürşide olan ihtiyaç, ayet, hadis ve tasavvufi eserlerden 

deliller getirilerek anlatılmaktadır. İsmail Hakkı Cambaz’ın 

eserle ilgili bilimsel çalışması bulunmaktadır. 67 

  

                                                            
66 Ömer Fuâdî, Muslihu’n-Nefs, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:1232/4, 52 

yk. 
67İsmail Hakkı Cambaz (2016). Ömer Fuadi Efendi'nin 'Muslihu'n-Nefs' adlı 

eseri (Metin-inceleme). Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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1.4.8. Risâle-i Aseliyye  

Fuâdî'nin Aseliye risalesi halk arasında “Bal tefsiri” 

adıyla meşhur olmuş konusuyla öne çıkmaktadır. Aseliye’de 

anlatıldığına göre Hz. Ali günlerden bir gün hastalanmış, Hz. 

Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman da Hz. Ali’yi evinde ziyaret 

etmişler. Hâl hatırdan sonra, Hz. Ali misafirlerine bir şeyler 

ikram etmek istemiş, ancak evde sadece bir tas içinde bir miktar 

bal; balın içinde de siyah bir saç teli varmış. Hz. Ebubekir 

“Karındaşımız Ali’nin balını her birimiz mahalle muvâfık ve 

derûnunda olan haslet ve hâle mutâbık üçer kelimât-ı hikmet-i 

âlûd söylemedikçe yemeyiz.” demiş. Bunun üzerine başta Hz. 

Ebubekir olmak üzere sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. 

Ali, bal, tas ve saçtan yola çıkarak hikmetli sözler söylemişler. 

‘Aseliyye risalesinde de bu olaydan hareketle ashâb-ı kirâm 

sevgisi ve tevhid konusu işlenmiştir. Hikâyedeki bal tevhide 

yorulmuştur.  

Fuâdî, risalenin telif sebebini, “Sebeb-i Tahrîr-i Risâle-i 

‘Aseliyye ve Ba’is-i Makâle-i ‘Ameliyye” başlıklı bölümde eski 

âlimlerin ve hakîmlerin kitaplarını okuyup üzerinde 

düşünürken Müsellesât risalesine de konu olan ve halk arasında 

“Bal Tefsiri” diye bilinen Hz. Ali’nin hastalığını ve dört 

halifenin ziyaretini konu edinen Arapça hadisi gördüğünü 

belirtmektedir. “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine 

uyarsanız doğru yolu bulursunuz.” hadisinden yola çıkarak, 

sahabe-i kiramı anlatan bu hadisin de mü’minler için örnek 

teşkil edeceğini düşünmüş, iyilikler yolunda ilerleyen dervişler 

anlayıp gereğince amel etsinler diye basit bir Türkçe ile kaleme 

almıştır. Fuâdî, dört halifenin, Hz. Fatıma’nın, Hz. Aişe’nin ve 
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Hz. Peygamber’in sözlerini naklettikten sonra, kendisine ilham 

olan sözleri de aktarmıştır. Eser üzerine İsmail Demirel’in 

bilimsel çalışması bulunmaktadır.68 

1.4.9. Risâle-i Güllâbiyye  

Fuâdî’nin dinî- tasavvufî nitelikli eserlerindendir. 

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin Mesnevî-i Manevî adlı 

eserindeki “Gül solup gülşen harap olduysa da gül bahçesinin 

kokusunu gül suyundan bulayım.” manasındaki beytinden 

esinlenilerek kaleme alınan risalede Fuâdî, esmâ ve sıfatları 

yönünden Allah’ın tecellisinin mertebelerini ve sâlikin seyr ü 

sülûk yolculuğundaki makamlarını açıklamaktadır. Gül 

remzini kullanan müellif, Hz. Peygamber’i güle, ashab-ı kiramı 

da gül suyuna benzetmekte; Hz. Muhammed ve ashab-ı kiram 

sevgisini dile getirmektedir. Hz. Muhammed’in vefatıyla gül 

mevsimi geçip gitmiş ve insan, harap olmuş bir gülistânda 

kalakalmıştır. Tekrar gül kokusu duyabilmek için de, gülsuyu 

(gülâb) mesâbesinde olan mürşid-i kâmillere tâbi olunması 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Besmeleyle başlayan risale, Allah’a hamd ve sena, Hz. 

Muhammed, dört halife ve ashab-ı kirama dua içeren 

bölümlerden sonra sebeb-i telif ile devam etmektedir. Risale iki 

bölümden ibarettir: Birinci bölümde Allah’ın esmâ ve sıfatları 

yönünden tecellisinin üç mertebesi ele alınırken; “Makâle-i 

Lübbiyye” adını taşıyan ikinci bölümde tecellinin 

                                                            
68 İsmail Demirel. (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe Tasavvuf Risaleleri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. s.55-57. 
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mertebelerinden ve sâlikin seyr ü sülûk yolculuğundaki 

makamlarından bahsedilmiştir.69 

1.4.10. Risâle-i Hâbiyye  

Fuâdi'ye ait dinî ahlakî bir mesnevi olup aruzun 

mefā‘ílün, mefā‘ílün, fe‘ūlün kalıbıyla yazılmıştır. Risâle-i 

Hâbiyye li-Dervîş Ömeri’l-Fu’âdî başlığını taşıyan risale iki 

bölümden oluşmaktadır. Giriş niteliğindeki ilk bölümde 13 

beyitlik besmele, 17 beyitlik tevhid, 15 beyitlik na‘t ve 8 

beyitlik Çehâr Yâr-ı Güzîn övgüsü ve akabinde bir münâcât 

bulunmaktadır. Sonrasında ise Latîfî Tezkiresi’nden 

yararlanılarak yazılmış 150 beyitlik Osmanlı şairlerini birer-

ikişer beyitle tanıtan şâirnâme niteliğinde bir bölüm yer 

almaktadır. Mesnevinin yazılış sebebi Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb 

kısmında izah edilerek asıl hikâyeye geçilmiştir. Fuâdî’nin, 

ilham kaynağı Hamdullah Hamdî ve onun Yūsuf u Züleyhâ 

mesnevisi olmuştur. Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisini 

okurken Züleyhâ’nın rüyası gibi bir rüyayı kendisine nasip 

etmesi için Hakk’a yalvaran Fu’âdî, bu sırada uykuya yenik 

düşmüş, rüyasında yüce bir kapı görmüş, gaipten gelen ses 

bunun mutluluk kapısı olduğunu, bu kapıdan girenin isteğine 

ve yüce makama ulaşacağını, bağış ve lütuf kapısının kendisi 

için açıldığını söylemiştir. Bu sözler üzerine şair kapıdan içeri 

girmiş, dağ ve bağ geçtikten sonra ovada bir yolda yürümeye 

başlamış, yolda ay yüzlü ve Leylâ saçlı bir güzelle karşılaşmış, 

onu görünce gözü aydınlanıp uykudan uyanmıştır. Bundan 

                                                            
69Ahmet Akdağ (2016). “Ömer Fuâdî’nin Tasavvufa Dâir Gül-âbiyye Adlı 

Eseri”. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

(ERZSOSDE), Özel Sayı III: 235-237. 
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sonraki günleri rüyasında gördüğü güzelin hayaliyle geçiren 

Fuâdî, kendisini aradığı sevgiliye ulaştıracak mürşidi doğum 

yeri Kastamonu’da bulmuş, Şeyh Abdülbâkî Efendi’nin 

dergâhına varıp ona intisap etmiştir.70 

1.4.11. Risâle-i Halvet 

Risâle-i Halvetiyye, Risâle-i Halvet ya da Halvet 

Risalesi gibi adlarla bilinen risale, halvetin tanımı, halleri, 

faziletleri üzerine yazılmış küçük bir risâledir. Yazar bu 

risâlede halvet hâllerini, özelliklerini ve erdemlerini açıklamış 

ardından da halvetin mertebeleri üzerinde durmuştur. Fuâdî 

risalesinde Halveti şeyhlerinin halvet anlayış ve yaşamlarıyla 

ilgili bilgiler naklederken bazı hikâyeler aktarmakta, halvet 

sürecinde yapılan zikir ve zikir çeşitlerine dâir bir takım 

bilgiler de vermektedir. 

“Enbiyâ ve evliyâ ḥażretleri şerîʿat-ı ʿaḳvâli ve ṭarîḳat-ı 

ef’âli ve ḥaḳîḳat-ı aḥvâli buyurduḳları merâtib-i ilâhiyyede üç 

mertebenin ʿamel-i ṣâliḥi vardur ki ehline maʿlumdur.” 

ifadeleriyle başlayan mesnevinin sonunda Fuâdî asr-ı saadet 

döneminde yaşanan Hz. Muhammed (sav)’in Cuma namazında 

minberden inmesiyle birlikte, minberin ağlaması olayına da yer 

vermiştir.71 

Halvet risalesinde halvet ve itikâfın tanımını, 

Halvetîlik’te Cemâliyye’nin kurucusu olarak bilinen Cemâl 

                                                            
70Gencay Zavotçu. "Risâle-i Hâbiyye (Fuâdî)". Türk Edebiyatı Eserler 

Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/risale-i-habiyye-fuadi. 
71 Ömer Fuâdî, Risâle-i Halvet, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:2067/4, 10 

yk. 
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Halvetî’nin menâkıbını, Halvetî tarikatinin nasıl 

isimlendirildiğini, halvetin sekiz şartını, halvet ve itikâfı 

ruhbanlığa benzetenlerin iddialarını sıraladıktan sonra 

ruhbanlık ile halvet arasındaki farkları, halvetin ehl-i sünnet 

ve’l-cemaat itikadına sahip tarikat müntesiplerince ifa edilen 

bir ibadet şekli olduğunu beyan eden Fuâdî, Halvetiyye’de, 

halveti şeriata aykırı bulup halvetin ruhban âdeti olduğu, 

halvette hiçbir şey konuşmamanın şeriata aykırılığı gibi 

iddialara karşı halveti savunmaktadır. Ruhbanlıkla dervişliğin 

birbirinden tamamen farklı olduğunu belirten Fuâdî, mü’min 

ile kâfirin farkını bilmeyecek kadar cahil olanların dervişleri 

ruhbanlara benzettiğini söyler. Böyle kimselere hayıflanarak 

onların sahip oldukları ilmin Hz. Peygamberin Allah’a 

sığındığı fayda vermeyen ilim olduğunu belirtir.72  

1.4.12. Risâle-i Hayâtiyye 

Fuâdî’nin fenâ, bekâ, hayât, mevt, tevhîd vb konulardan 

bahsettiği, Risâle-i Hayâtiyye, Arapça olarak kaleme alınmış 

mensur bir eserdir. Yazılma gerekçesi olarak Bakara suresinin 

243. ayetinin yorumlanması gösterilmiştir. Fuâdî’ye söz 

konusu ayetteki: “Sayıca binleri buldukları halde ölüm 

korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun 

üzerine Allah onlara “Ölün!” dedi. Sonra kendilerine hayat 

verdi. Şüphesiz Allah’ın insanlar üzerinde büyük lütufları 

vardır; ama insanların çoğu şükretmezler” ifadelerinin 

tenâsühle olan ilgisi sorulmuş, o da bu ayetin tenâsühle değil 

                                                            
72İsmail Demirel (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe Tasavvuf Risaleleri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. s.50. 
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tevhidle alakasını ortaya koymak için bu risaleyi kaleme 

almıştır. Risâlede Fuâdî, İmam-ı Kâşânî’nin bu ayetle ilgili 

açıklamalarını naklederek konuyu ele almış; fenâ, fenâ-yı 

hakikî, bekâ, bekâ-yı hakikî, mevt, hayât, mevt-i tabiî, mevt-i 

iradî, tenâsüh gibi konulara değinerek “küntü kenz” hadisini 

konuyla ilişkilendirip tevhide erişebilmek için dervişlere yol 

göstermiştir. 73  

1.4.13. Risâle-i Müsellesât (Müsellesât-ı Tâsiyye)  

Fuâdî’nin “Bana dünyânızdan üç şey sevdirildi: Güzel 

koku, kadın, namaz da gözümün nuru kılındı.” hadis-i şerifini 

yorumladığı risalesidir. Edebi bir terim olarak müsellesât, bir 

konuyla ilgili söylenen üç söz anlamına gelmektedir. Bu 

risalesini de beyitler ve manzûm parçalarla süsleyen Fuâdî, 

dört halifenin de dünyadan kendilerine sevdirilen üç şeyi 

(kelâm-ı müselleslerini) zikrederek bunları siyer ve 

menkıbelerden örnek verdiği olaylarla izah eder. Dört halifenin 

müselleslerinden sonra kendisine uygun bulduğu bir müselles 

daha zikrederek bu dünyada kendisine sevdirilen üç şey 

üzerinde durur. Bunlar: Şeriatla iffetli olmak, tarikatla rif’atli 

olmak, hakikatle izzetli olmak şeklinde izah edilmiştir.74 

1.4.14. Risâle-i Sadefiyye  

Bu risalenin yazılma sebebi eserin başında bir şiirle dile 

getirilmiştir. Tarikata giren çoğu talebenin halleri Ömer 

                                                            
73 İsmail Demirel (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe Tasavvuf Risaleleri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. s.75. 
74İsmail Demirel (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe Tasavvuf Risaleleri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. s.58-59. 
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Fuâdî’yi etkilemiş ve bu eserin yazılmasında ilham vermiştir. 

Tarikata girip ömrünü bu yolda harcayan talebelerin nefs-i 

emmâre ve levvâme mertebelerinden kurtulamamaları, 

mülhime, mutmaine, râziye, marzıyye mertebesine 

erememeleri, marzıyye mertebesinde bulunan bir kişinin hâlâ 

kötü huylara sahip olabildiğini gören Fuâdî, kalbine gelen bir 

ilhâm üzerine zemime ve hamide bütün sıfatları bilip altı 

kıt’ada her birini anlatmıştır.  

Mesnevi tarzında yazılan 66 beyitlik risalede, 

“Muslihu’n-Nefs”deki gibi nefsin yedi sıfatı ele alınıp 

incelenmektedir.75 İki eseri birbirinden ayıran fark ise 

Sadefiyye’nin manzum olarak yazılmış olmasıdır. Eserin 

sonunda yer alan yedi gazelde de, yine nefsin yedi sıfatı tasvir 

edilmektedir. Eser bazı yazma nüshalarda “Risâle-i Sadefiyye” 

adıyla da geçmektedir. 

Sadefiyye adıyla bilinen eserin başlığı yazmalarda 

genellikle Risâle-i Sadefiyye ve Makâle-i Düreriyye şeklinde 

zikredilmiştir. Fuâdî’nin diğer eserleri gibi Sadefiyye de 

öğretici niteliğe sahiptir. Eser, Halvetî tarikatı müntesiplerinin 

yaşaması gereken nefsin yedi mertebesi ve tavrıyla ilgili bir 

sülûknâme olarak da değerlendirilebilir. Ülkü Sayacı’nın 

Sadefiyye hakkında bilimsel çalışması bulunmaktadır.76 

  

                                                            
75 Ömer Fuâdî, Risâle-i Sadefiyye, Ankara Millî Ktp., No:06 Mil FB 503, 

yk:56b-58b. 
76Ülkü Sayacı (2003). Ömer Fuadi'nin Risale-i Sadefiyye adlı eseri. Yüksek 

Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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1.4.15. Risâle-i Şevkiyye fî Devrân-ı Sofiyye 

Müftü Alî Çelebi'nin Arapça yazdığı Deverân-ı Sûfiyye 

adlı eserinin Ömer Fuâdî tarafından yapılan şerhidir. Eser, 

kaynaklarda Risâle-i Şevkiyye fî Deverân-ı Sûfiyye ve Şevkiyye 

fî Hakkı Devrânı’s-Sûfiyye adlarıyla kayıtlıdır. Eserin yazılışı, 

sûfîlerle ulemâ arasında zikir esnasında devrin, küfür sayılıp 

sayılamayacağı üzerine tartışmaların yoğun olduğu bir zamana 

rastlar ve Fuâdî’nin bu konuda yazacağı risâleye de kaynak 

teşkil eder. Fuâdî, böyle bir eser yazarak hem zikr esnasında 

devri, makul ve makbul karşıladığını hem de konu hakkında 

yeterli bilgiye sahip olduğunu ortaya koyar.  

Müftü Ali Çelebi’nin Deverân-ı Sûfiyye hakkında 

yazdığı risâleyi şerh ettiğini söyleyerek söze başlayan Fuâdî, 

eserin başında bütün varlıkları yaratan Allah’ı zikredip Hz. 

Muhammed’i hadisleriyle anar. Sonra II. Bâyezîd devri 

evliyasından Sünbül Sinân’ın Risâletü’t-Taḥḳîḳiyye adlı 

eserinden söz eder. I.Selîm’in de Sünbül Efendi’nin eserinde 

zikir esnasında devrin küfür olmadığı şeklindeki görüşünü 

onayladığını belirtir. Müftî (Zenbilli) Ali Efendi’nin Deverân-

ı Sûfiyye’yi yazma sebebini de cümle cümle Türkçeye çevirip 

açıklar. Açıklamalarını kırmızı mürekkeple yazılmış fâ’ide 

başlıklı kısımlarda önemli not, fıkra ve kıssa kabilinden 

bilgilerle desteklemiştir.77 

  

                                                            
77 Gencay Zavotçu. "Risâle-i Şevkiyye Fî Deverân-ı Sûfiyye (Fuâdî)". Türk 

Edebiyatı Eserler Sözlüğü, http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/risale-i-

sevkiyye-fi-deveran-i-sufiyye-fuadi. 
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1.4.16. Risâle-i Tevhidiyye  

Fuâdî’nin tevhid konulu risalesi olup tam adı Makâle-i 

Tevsîkıyye ve Risâle-i Tevhîdiyyedir. Genellikle Tevhîdiyye, 

Risâle-i Tevhîd ve Tevsîkıyye adlarıyla bilinen risalede Fuâdî; 

tevhidden, kelime-i tevhidin izahından, hakîkat-ı 

Muhammediyye’den bahsetmektedir. Kelime-i tevhiddeki her 

harfin remzettiği hakikatin anlatıldığı risale, Arapça mensur bir 

eserdir.78 

1.4.17. Risâle-i Virdiyye  

Risâle-i Virdiyye, Tarîkat-ı Şa’bâniyye’nin âdâb, erkân 

ve usullerinin dile getirildiği bir risaledir.79 Vird, günlük olarak 

düzenli bir şekilde belli zamanlarda okunmak üzere çeşitli ayet, 

hadis ve ermişlerin sözlerinden derlenmiş olan dualardan 

oluşmaktadır. Her tarikatın kendine özgü bir evradı 

bulunmaktadır. Bu dualar günün ve gecenin belli saatlerinde 

topluca veya ferden yüksek veya alçak sesle okunabilir. Tarikat 

ehline ve sûfilere göre her bireyin bir virdi olmalıdır. Virdi 

olmayanın vâridi olmayacağından böyle kişilere feyz ve ilham 

da gelmeyecektir.80 

Fuâdî, yetiştiği süreci ve seleflerinin hizmetlerini 

anlattığı risalesinde, tarikat erkânının ahvalinden, irşat 

faaliyetlerinden, konuşmanın adabından, esmâ-i hüsnâ ve 

                                                            
78 İsmail Demirel (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe Tasavvuf Risaleleri. 

Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. s.28. 
79 Ömer Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:1232/3, 83 

yk. 
80 Süleyman Uludağ (2001). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 381-

382. 
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kelime-i tevhidin esrarından, Hazreti Ömer’in menakıbından 

ve sabah akşam okunan vird ve dualardan bahsetmektedir. 

Bu ḥaḳîr ü faḳîr-i pür-taḳsîr dervîş ʿÖmer’ül-Fu’âdî 

ḳuṭb-ı zaman u maʿrûf-ı cihân Ḳasṭamonuda türbe-i pür-envâr 

u merḳad-i mazhar-ı kerâmet ü esrarlarında medfûn Şa’bân 

Efendi âsitânesinde on bir yıl irşâd-ı ṭâlibân iden mürşid-i 

kâmil Ḥażret-i ʿAbdü’l-bâki Efendinüñ telḳîn ü irşâdıyla 

mücâhede-i aʿmâl-i şerîʿat u ṭarîḳat ve müşâhede-i aḥvâl-i 

maʿrifet ü ḥaḳîḳat görinüp baʿdehu yine Ṣultânuñ bi’z-zât 

ḫalîfesi olup on altı yıl seccâde-i ṣulṭânda istiḥḳâḳ-ı kemâl ile 

telḳîn ü irşâd iden Şeyḫ Muḥyi’d-dîn ḥażretlerinüñ telḳîn ü 

irşâdıyla tekrar mücâhedede zâhir ü bâṭın maʿnevî maḳâmı 

tefrîd ü tecrîd-i tekmil-i ḥâl ü tevḥide vüsûl müyesser olup...81  

Fuâdî, Şa’bâniyye dergâhının beşinci şeyhi olarak posta 

geçtiğinde ilk dönemlerden başlayarak kendi devrine kadar 

gelen tarikat virdlerini bu risalesiyle kayıt altına almış ve 

Şa’bânî geleneğin âdâb ve erkânının yaşatılmasına önemli 

katkı sağlamıştır. Dini ve tasavvufi bir niteliğe sahip olan 

risalede genellikle âyet, hadis, tefsir, fıkhi kaynaklar 

kullanılmış olup dili sade ve üslubu akıcıdır. Sembol, mecaz ve 

hikâyelere yer verilerek halkın anlayabileceği tarzda yazılan 

eser hakkında yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.82 

                                                            
81 Ömer Fuâdî, age., yk.2a. 
82 Eserle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Asuman Ünal (2008). Ömer 

Fuadi'nin Risale-i Virdiyye adlı eserindeki tasavvufi görüşleri. Yüksek 

Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; Burak 

Bayındır (2022). Ömer Fuâdî Risâle-i Virdiyye (İnceleme-metin-gramatikal 

dizin). Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü; Himmet Konur (2013). “Derviş Ömer Fuâdî’nin Vird-i 
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1.4.18. Risâle-i Zikir  

Fuâdî’nin risâleler serisi olarak ifade edebileceğimiz bu 

eserinde de, zikrin ahvali üzerinde durulmaktadır. Kur’an-ı 

Kerim’in: “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikrediniz.”83 

Ayetinin, Necmeddin Râzi ve Kadı Beyzâvî’nin tefsirlerinden 

hareketle tahlil edildiği eserde, zikr-i hafinin özellikleri ile Hz. 

Muhammed’in ashabına gösterdiği zikir yöntemleri 

belirtilmektedir.84 

“Şerîʿat, ṭarîḳat, maʿrifet ve ḥaḳîḳat merâtibiniñ her 

mertebesinde ‘ârifiñ ḥâl ü kemâline göre ẕâkir ü meẕkûr 

olmaġa ‘ârife işâret vardur”85diyen Fuâdî’nin bu risâlesinde 

de, öğreticilik yönü belirgindir. 

1.4.19. Silsilenâme  

Fuâdî’nin Şâbâniyye tarikatı şeyhleriyle ilgili bilgi 

verdiği, În Silsilenâme-i Hatîr li-Kâtibi’l-Hakîr Dervîş Ömer 

el-Fuâdî Hedâ’llâhu’l-Hâdî adını taşıyan Türkçe kaleme 

alınan eseridir. Silsilede yer alan sûfîlerin isimlerini zikreden 

Fuâdî, Halvetiyye tarikatının Şâbâniyye kolu silsilesini, Hz. 

Muhammed’den kendi şeyhi Kastamonulu Şeyh Şaban-ı Velî 

ve onun halifelerine kadar getirmektedir. Bununla birlikte; 

tasavvufun ortaya çıkışı, zikir, etvâr, ekvâr, edvâr gibi 

tasavvufî hâllerin varlığı, irşat ve telkinin gerçekliği, şeyhlik 

                                                            
Settâr Serhi”. Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz- Uluslararası 

Seyyid Yahya Şirvânî ve Halvetilik Sempozyumu.  Eskişehir: Türk Dünyası 

Vakfı Yay. 
83 Kur’an-ı Kerim 33/41 
84 Ömer Fuâdî, Risâle-i Zikr, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:2067/5, 12 yk. 
85 Ömer Fuâdî, age., yk:2a. 
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mertebesi ve bu mertebenin silsile hâlinde olmasının mantığı 

gibi konuları da izah etmiştir. Silsilenâme’de Şa’bâniyye 

silsilesi Hazret-i Cebrâîl, Hazret-i Resûl-i Ekrem, Hazret-i Ali, 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Kumeyl ibn-i Ziyâd, Hasan-ı Basrî, 

Habîb-i ʿAcemî, Dâvûd-ı Tâî, Maʿrûf-ı Kerhî, Serî es-Sakatî, 

Cüneyd-i Bağdâdî, Mimşâd ed-Dîneverî, Muhammed ed-

Dîneverî, Muhammed el-Bekrî, Vecîhüddîn el-Kâdî, Ömer el-

Bekrî, Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî, Kutbuddîn el-Ebherî, 

Muhammed en-Nehhâs, Şehâbeddîn Tebrîzî, Seyyid Cemâl, 

İbrâhîm Zâhid el-Geylânî, Ahî Muhammed, Pîr Ömer Halvetî, 

Ahî Mîrem, Hacı İzzeddîn, Pîr Sadreddîn, Seyyid Yahyâ-yı 

Bakûvî, Monla Pîr Erzincânî, Cemâl-i Halvetî Çelebî Sultân, 

Hayreddîn Tokâdî, Şeyh Şabân-ı Velî, Osman Efendi, 

Hayreddîn Efendi, Abdülbâkî Efendi, Muhyiddîn Efendi, 

Dervîş Ömer el-Fuâdî şeklinde bir sıra ile verilmiştir. 

Fuâdî Silsilenâme’de, kendilerini âlimlerden ve salih 

kimselerden sayarak evliyalar hakkında su-i zanda 

bulunanların, bilgi sahibi olmadan “Bunların dinde aslı astarı 

yok!” deyip dervişlerin zikrine, halvetine, kisvesine, 

meşguliyetlerine dil uzatanların iddialarına cevap verir ve bu 

yergilerden dolayı kalbine şüphe tohumu düşenlerin 

şüphelerini gidermeye çalışır.86 

                                                            
86Suat Donuk (2020). Türk Edebiyatında Silsilenâme ve Seyyid Ahmed 

Cezbî’nin Câmi‘u’s-Silsile Adlı Silsilenâmesi. Journal of Turkish Language 

and Literature, 6 (1): 21; İsmail Demirel (2018). Ömer Fuâdî’nin Türkçe 

Tasavvuf Risaleleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

s.16. 
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Ömer Fuâdî’nin öne çıkan yukarıda kısa açıklamalarıyla 

birlikte verilen eserleri yanında az sayıda varaktan oluşan bazı 

risaleleri de bulunmaktadır. Hacimce küçük olan bu risalelerin 

içerikleri hakkında açıklamalara yer verilmeden isimleri 

dipnotta belirtilmiştir. Fuâdî'nin mürettep divan sahibi olduğu 

kaynaklarda belirtilmişse de henüz tespit edilememiştir. 87 
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2. EDEBÎ ve TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ 

Klâsik Türk Edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olan 

"tasavvuf" cereyanı bütün devirlerde etkisini göstermiştir. XIII. 

yy.dan başlayarak hızla gelişen ve yaygınlığı daha da artan bu 

hareketin dayanak noktasını, tarîkatlarla tekke ve zaviyeler 

şekillendirmekteydi. Tarîkatların yaygınlaşması, bazı tasavvufî 

meselelerin aydınlatılması, bu tarîkatların âdâb ve erkânının 

halk arasında yayılması ve taraftar kazanma düşünceleri, şiirin 

aracılığı ile edebiyata da geniş biçimde yansımıştır. Ahmed 

Yesevî ile başlayan bu anlayışın Yunus Emre, Kaygusuz Abdal 

gibi şâirler tarafından sürdürüldüğü ve edebiyatın önemli 

ölçüde tasavvufî heyecanları ve düşünceleri ifadeye çalıştığı 

görülmektedir. 

Fuâdî de her şeyden önce mutasavvıf bir şâirdir. 

Halvetîlik içinde yetişmiş, tarîkat şeyhi olmuş ve tasavvufî bir 

çevrede yoğrulmuştur. Bunun sonucu olarak, şiirlerinin en 

önemli yapısını tasavvufî söylemleri oluşturmaktadır. 

Öğreticiliği ön plana çıkaran sanatçının eserlerinde tasavvuf, 

yüzeyde kalmaktadır. O, hayal unsurlarından çok, reel âlemden 

aldığı kesitlerle mesajını verme yoluna gitmiştir. Mesnevi 

nazım biçimi ile kaleme aldığı ve önemli eserleri arasında 

zikredilen Bülbüliyye'de bu özellikler belirgin olarak 

gözükmektedir: 

  Olur ise ṣıfatı kendinüñ bed 

  Görinür aña dahı gayrinüñ bed 
 

 

 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

58 

  Kimüñ kalbinde var ise şuʿûmet 

  İder her kimseye kîn ü küdûret88 

 

Dili vâsiʿ olanuñ dârı vâsiʿ 

  Dili lâmiʿ olanuñ dârı lâmiʿ 

 

  Dili mesrûr olanuñ beyti mesrûr 

  Dili maʿmûr olanuñ beyti maʿmûr89 

 

  Mûra basma seni mârân ısırur 

  Körpe incitme ki arslan ısırur 

 

  Kıblenüñ ehlini tekfîr itme 

  Kaʿbe hakkı seni kablan ısırur 

 

  Güli bülbülden ayırma zinhâr 

  Elüñi hâr-ı gülistân ısırur 

 

  Akrabâ ḳalbini vîrân itme 

  Nâ-gehân ʿakreb-i vîrân ısırur 

 

  ‘Âlimüñ ʿilimi hilimsüz olsa 

  Anı bir câhil-i gazbân ısırur90  

  

                                                            
88 Ömer Fuâdî, Risâle-i Bülbüliyye, Süleymaniye Ktp., Düğümlü Baba 

Bölümü, Yz.No:320, yk.54b. 
89 Ömer Fuâdî, age., yk.62a 
90 Ömer Fuâdî, Risâle-i Bülbüliyye, yk.53a 
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 Şiiri, tasavvufî ve ahlâkî değerleri ifade etme noktasında 

bir araç olarak kullanan şâir, tarîkata giren kişilerin manevi 

yolculuklarını betimleyen seyr ü sülûk yolundaki 

engellerin nasıl aşılması gerektiğini şöyle izaha çalışır: 

 İy tâlib-i ʿirfânî kesretde koma cânı 

 Bülbül gibi ol dâ'im vahdet güli hayrânı 

 

 Meclâ-yı dil ü cânı pâk eyle ʿalâ'ikden 

 Tâ ki ide tecellî bir hâlet-i ruhânî 

 

 Hâliyle kemâliyle taḥsîl-i fenâ eyle 

 Bâkî olup ol sen ʿilm-i ledüni sultânı 

 

 Mefhûm-ı ʿamâ'î bil ʿamâlıgı terk eyle 

 Fehm eyle şühûd ile el'ân bu kemâ-kânı 

 

 Esrâr-ı kemâl-i Hak görindi Fu'âdîde 

 Feyyâz-ı ezel virdi çün neş'e-i Rahmânî91 

Şiirde Fuâdî, irfâna tâlip olanların nefis terbiyesinden 

geçip, gönüllerini kesret âleminden çekmeleri gerektiğini, 

bülbülün gözü nasıl ki gülden başkasını görmezse, tâlibin de 

vahdetten başka bir düşünce içinde olmaması gerektiğini 

belirtmektedir. Çünkü gönül, "hâlet-i ruhâniyenin" tecelli 

edeceği bir yerdir. Tâlip, varlığını Allah'ın varlığında eritmeye 

hazırlanacak ve "hâl ü kemâl" sahibi bir "ilm-i ledünnî" sultanı 

olacaktır. Fuâdî, çevresini gönül gözü ile görüp eşyanın 

                                                            
91 Ömer Fuâdî, Mecmûa-i İlâhiyât, yk.59-60a. 
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ardındaki hakikati anlayan kemâle ermiş tâlibe "neş'e-i 

Rahmânî" gözü ile bakmaktadır. 

 Eserlerinde sıklıkla "vahdet-i vücûd" nazariyesini dile 

getiren Fuâdî, şiirlerinde seyr ü sülûk yolundaki sâlike yol 

göstermekte, bir mürşit olarak onları irşat etmektedir. 

Tarîkata intisâp etmiş bir sâlikin, nefs-i nâtıkanın kâmile 

mertebesine (yedinci mertebe) ulaşabilmesi için yapılması 

icap eden hususlara vurgu yaparak "halvet"in gerekliliğine 

işaret eder: 

  Zikr-i Hak'da hûya girmek isteyen 

  Sâlih olsun Halvetî erkânına 

  Hû ile lâ-hûta ermek isteyen 

  Mâlik olsun Halvetî irfânına92 

 Tarîkat içinde yaşayarak kemâle erme noktasında, 

edebe riayet etmenin de önemine değinen şâir: 

  Edeb nûr oldı çün kim nûr-ı Hakdan 

  Cemâlin görür ol nûra erenler 

  Edeb tâc oldı çün kim nûr-ı Hakdan 

  Giyen anı bulur nûr-ı ilâhî93 

ifadeleriyle edep nuruna erenlerin Allah'ın cemalini görmeye 

lâyık olduğunu, edep tâcını giyenlerin ilahi nuru bulup vahdete 

ereceğini müjdelemektedir. Tasavvufa meylederek bir tarikata 

                                                            
92 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.170; Demircioğlu, Kastamonu Evliyaları, s.32. (Bu ilahi segâh 

makamında bestelenmiş olup Hakka erişmek isteyenleri Halvetî tarikatına 

davet etmektedir.) 
93 Yazar, age., s.61. 
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intisap eden kişinin edep hususunda bilmesi gerekenleri 

öğretici üslupla dile getirmiştir.  

 Şâir, Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî adlı eserinin farklı 

bölümlerinde tekrar ettiği şu gazeli ile iyi bir "mürşid"in 

özelliklerine işaret ederken aynı zamanda onun nasıl bir 

rehber olması gerektiğine açıklık getirmektedir: 

  Ne ṣafâdur ʿulemâ tâlib-i ʿirfân olsa 

  Mürşidi dahı anuñ kâmil-i insan olsa 

 

  Söylese keşf-i hakâ'ıkdan olup hâli kavî 

  Mahzen-i ʿilm-i ledünn olsa vü sultân olsa 

 

Zerre-veş gösterüben maʿnâda şems olsa 

  Zâhiri katre olup bâtını ʿummân olsa 

 

  Varmañuz nâkıs u nâdân yanına tâlibler 

  Derviş-i nâkıs ider mürşidi nâdân olsa 

 

  Feyz-i Rahmâni ile kâmil olurdı tâlib 

  İy Fu'âdî mürşidi mazhar-ı Rahmân olsa94 

İlmin irfanla değer bulacağını belirten şâir, irfanı da 

ancak kâmil insanın verebileceğini vurgularken aslında bir 

mürşitte olması gereken ideal vasıfların neler olduğunu belirtir 

ve müritlerin nasıl bir mürşide bağlanmaları gerektiği 

                                                            
94 Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî, İstanbul Üniversitesi Ktp., yk.17b-

18a. 
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konusunda da ufuk açmış olur. Fuâdî’nin yaklaşımına göre bir 

mürşitte olması gereken vasıflar şunlardır:  

 Mürşit her şeyden önce "keşf ü kerâmeti" 

mükemmel, "ilm-i ledünnî" sahibi bir sultan 

olmalıdır.  

 Mürşidin zâhirî görüntüsü sırrını belli etmeyen 

katre gibi değersiz, ama bâtinî yönü umman gibi 

uçsuz bucaksız olmalıdır.  

 Mürşit tam anlamıyla kemâle ermiş olmalıdır. 

Ruhlarında ve gönüllerinde ilahî cezbeyi 

hisseden, aşk derdiyle yanıp tutuşan tâlipler, 

eksik, yetersiz ve ne oldukları bilinmeyen mürşit 

görünümündeki insanların yanlarına 

gitmemelidir. Çünkü eksik mürşit, müridini de 

eksik bırakır.  

 İrşat makamında olan bir mürşit kemalatını 

tamamladığında İlahi sevgiye mazhar olur, 

dolayısıyla feyz-i ilahiye (sevgiliden gelen 

lütuflara) nail olmak isteyen tâlip, "mazhar-ı 

rahmânî" olan bir mürşid-i kâmilden feyiz 

almalıdır. 

 Ömer Fuâdî, dinin ve halkın dini duygularının istismar 

edilmesine de şiddetle karşı çıkmış bir kişiliktir. 

Bulunduğu ve temsil ettiği gelenek ve çevre içinde 

etrafında bulunanların bu tür istismar durumları karşısında 

duyarlı davranmalarını ve uyanık olmalarını sağlamıştır.  
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Kendini şeyh olarak tanıtan herkesin hakikatte kâmil 

kimseler olmadıklarını belirten şâir, müritlere binde bir 

bulunan gerçek mürşitleri aramaları gerektiğini ısrarla 

vurgulamış, din simsarlarına karşı da dikkatli olunmasına 

yönünde uyarılarda bulunmuştur: 

  Hânkâh-ı dehr içinde ârif-i ehl-i fenâ 

  Bulunur gerçi Fu’âdî kâmil ammâ biñde bir95 

 Şiirlerinde telmih sanatına sıklıkla yer veren Fuâdî 

ifadelerinde genellikle Hz. Nuh, Hz. Dâvud, Hz. Musa, Hz. 

Süleyman peygamberlere, Hz. Ali'ye ve Halvetî 

büyüklerine telmihlerde bulunmaktadır. Çeşitli 

eserlerindeki bu tür ifadeler, Bülbüliyye'de sıklıkla 

geçmektedir: 

  Cemâlî halvetî kim Aksarâyî 

  ʿUlûm-ı hakdan almışdur vefâyı 
  

  İrersüñ Nûh-âsâ bahr-i zâta 

  Girersüñ sen de küşte-i necâta 

 

  Tecellî Tûrına irseñ çü Mûsâ 

  Yed-i beyzâ olurdı saña Mevlâ  
 

Eger Dâvûd-veş itseñ cihâdı 

  Virür saña hılâfet Rabb-i Hâdî  
 

   

                                                            
95 Yazar, age., s.57. 
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Süleymân semʿi virse saña hikmet 

  Alurduñ mûr-ı nefsüñden nasîhat96 

Mutasavvıf şâir, bir gazelinde insanın ruhuyla ve 

nefsiyle bir bütün olduğunu, maddi ve manevi acılarla insanın 

olgunluğa ulaştığını ifade ederken tasavvufi öğreti bağlamında 

duygu ve düşüncelerini belirtir: 

  Gidemezsin reh-i cânâna bensiz 

  Varırsın hazretine lîk sensiz 
 

  Dile mahsûs olan kâli niderler 

  Ki hâl ehli anı söyler dehensiz 
 

  Resen ile irişdi dâra Mansur 

  Hüviyyet ehli irişür resensiz 
 

  Dile Yûsuf gamından olma hâli 

  Ki Yaʿkûbuñ evi olmaz hazensiz 
 

  Bu dem rûh ile nefsi eyle hem-dem 

  Fu'âdî ‘ârif olmaz can bedensiz97 

Beyitlerinde sevgiliye (Allah'a) ulaşmak, vuslata ermek için 

nefisten, benlikten sıyrılmak gerektiğine dikkat çekmektedir. O yola 

benlikle, madde ile çıkılır; mânâ ile ulaşılır. Gönül ehli hâl ile bilinir, 

sözden uzak durur. Çünkü ârifler "kâl ile değil hâl ile" anlaşırlar. 

Hallac "ene'l-Hakk" dediği için dâra çekilmiştir. Hakikati anlayan 

ârifler, böyle ipe gerek kalmadan Hakk'a vasıl olurlar. Derviş gönlü 

                                                            
96 Ömer Fuâdî, Risâle-i Bülbüliyye, yk.81a. 
97 Ömer Fuâdî, Risâle-i Türbenâme, Kastamonu İl Halk Ktp., Yz.No:3676/2, 

yk.122a. 
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elemden uzak olmaz. Yusuf'u kaybeden Yakub'un evi nasıl "Külbe-

i Ahzân" ise Hak yolunda yürüyenlerin gönlünde de Hak'tan uzak 

olmanın hüznü ve kederi vardır. 

 Şiirlerinin bir kısmıyla Yunus'u çağrıştıran şâir, söyleyişteki

sadeliği ile Tekke edebiyatını, Halk edebiyatı çizgisine

yaklaştırmaktadır. Abdülbâki Efendi'ye intisap ederek gönül

huzuruna kavuştuğu dönemi ifade eden "yirine" redifli gazeli, bu

üslup özelliğini yansıtmaktadır.

Gitdi cismim geldi bir can yirine 

Gitdi cânım geldi cânan yirine 

Ölmeden cânâna cânın virmeyen 

Bulmayup derdine derman yirine 

Sırr-ı cânı vü fedâsın añla kim 

Tuymayan bu râzı her an yirine 

Evliyâ sırrın vü cânuñ hâlini  

Bilür ol kim gele ʿirfan yirine 

ʿIyd-i vaslına Fu'âdî irişüp 

Virdi cânın bunda kurban yirine98 

Cismini yok edip cânı bulan, nefisten geçerek özünü ve cânını 

bilen şâir, cânını kurban etmeye hazırdır. Bu olmadığı takdirde, 

98 Ömer Fuâdî, Türbenâme, İstanbul Üniversitesi Ktp., yk.106a; Muslihu'n-

Nefs, İstanbul Üniversitesi Ktp., No:1464, yk.86a; Menâkıbnâme-i Şa'bân 

Efendi, yk.7a-7b (Bu yazma H.1294 tarihli olup Kastamonu'da ikamet eden 

Hasan Fehmi Ataulusoy'un koleksiyonunda bulunmaktadır. Eserde muhtasar 

menakıbname ve Türbename bir aradadır).  
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derdine derman da bulunmayacaktır. Şâir, kitabın ilk bölümünde de 

ayrıntılı olarak açıklandığı gibi kendi hayatında da benzeri bir dönem 

geçirmiş, ruhunu saran dertlere, derman olacak bir mürşit peşinde 

koşuşturmuştur. Günlerce, aylarca süren sıkıntılı bir bekleyiş 

devresinden sonra Mevlâna'nın Şems'i, Yunus'un Tabduk Emre'yi 

buluşu gibi o da Abdülbâki Efendi'yi bulup ona intisap etmiş ve 

huzura ermiştir. 

 Ömer Fuâdî'nin şiirlerinde "Türkî-i basit" etkileri de

görülmektedir. Şâir, klâsik şiirin genel yapısı içinde

değerlendirildiğinde söylemlerinde oldukça sade bir üsluba

sahip bulunmaktadır. Nef'î ve Nâ’ilî gibi şâirlerin hüküm

sürdüğü bu asırda Fuâdî, onların içine düştükleri tasannudan

uzak kalmayı başarabilmiştir. Tekke şiirinin genel özelliklerine

bağlı kalarak, sade Türkçe ile söylediği şiirlerinde, mahalli

söyleyiş özellikleri, atasözleri ve özdeyişlerle karşılaşmak

mümkündür. Halkın kullandığı "bahâdır u dilâver", "akribâ vü

hısım" gibi eş anlamlı kelimeleri de tekrar ve pekiştirme

maksatlı birarada kullanması da onun üslup özellikleri arasında

sayılabilir:

Bu söz togrı sözüdür eyleme şek 

Sözi virenden alan uslu gerek99  

Kaçan kim gitse şâd u gam görinse 

Bu gam ile gözüñde nem görinse100 

99 Yazar, a.g.e, s.282. 
100 Ömer Fuâdî, Türbenâme, yk.85a. 
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Kanı bir ‘ârif-i merd-i ma‘ârif 

Fu'âdînüñ ola hâline vâkıf101 

Kanâʿat eyledüm efzûn gerekmez 

Bunuñ gayri helâk olsun gerekmez102 

Aña yüz virdi erbâb-ı zerâfet 

Başına çıkdı Mecnûnuñ ol âfet103 

Devr-i zamân ol kadar döndi bu dem ʿaksine 

ʿAkreb ü hasm oldılar akribâ vü hısmlar104 

Şiirlerinde olduğu gibi nesirlerinde de bu türden 

örnekleri görmek mümkündür: "Olgun bir kişide en büyük 

keramet, telkin ve irşada muktedir olmaktır."105; "Azizlerin 

nazarı kimyâdır. Sâdık bir istekli görünce yolda 

bırakmazlar."106; "At binmesini bilenin, kılıç kuşananın, 

meydan seyirdenin ve topu çerkân atanındır."107 gibi 

ifadelerdeki akıcı ve yalın söyleyiş, kaçan kim, kani, kanda gibi 

mahalli kullanımlar, deyimler, atasözleri ve özdeyişler, 

Fuâdî'nin sanatçı kişiliğinin halkla bütünleşmesi noktasında 

dikkat çekici ve önemli bulunmaktadır. Sanatının bu yöndeki 

inceliklerini ortaya koyduğu en önemli eseri Bülbüliyye'dir. 

Sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınan bu eserde zaman zaman 

101 Ömer Fuâdî, age., yk.88b. 
102 Ömer Fuâdî, age.,  yk.76b. 
103 Ömer Fuâdî, age., yk.72a. 
104 Ömer Fuâdî, Kasîde-i Pendiyye, Ankara Millî Ktp., No:06 Mil FB 503, 

yk.54b. 
105 Ozanoğlu, Şa'bân-ı Velî Menâkıbı, s.1 
106 Ozanoğlu,  age., s.151. 
107 Ozanoğlu,age., s.151. 
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lirizmin başarılı bir şekilde beyitlere yansıtıldığı 

görülmektedir. Şâir, klasik edebiyatın "gül-bülbül" 

mazmununa bu eserinde sıkça yer vermiştir: 

Ne hâletdür gülistân içre Bülbül 

Gül-i zîbâya candan itdi gulgul 

Didi derd ile Mecnûn Leyli Leylî 

Didi ʿaşk ile Bülbül dahı gül gül 

Belî dimem didükde ʿaşka nâdan 

Aña bir ‘ârif-i cân didi kulkul 

Gam-ı ʿaşkdan nemi didim göricek 

Baña cânan didi lutf ile gül gül 

ʿAlî-âsâ Fu'âdî aldı meydan 

Reh-i ʿirfânda olmış nefs-i düldül108 

beyitlerinde gerek "gül-bülbül" mazmununu ve gerekse 

mahallî ifadelerin yansımalarını görmek mümkündür. Bu 

gazelde, "bülbül, gül, Leylî ve Mecnûn" mazmunlarına yer 

verilmiştir. Bülbül, gülistanda gülün güzelliği karşısında 

ötmektedir. İlahi aşkı ifade eden gül, ilahi aşka kavuşup 

vahdete ermek isteyen bülbül ve kâinatı temsil eden gülistan 

mütenasip bir şekilde kullanılmıştır. Allah kendi güzelliğini 

görecek gözler ve sevecek gönüller yaratmak için tecelli 

etmiştir. Kâinattaki güzelliklerde Allah'ı gören ve sonunda onu 

kendinde bulan âşıktır. Mecnun'un Leylâ'yı aradığı gibi bülbül 

108 Ömer Fuâdî, Risale-i Bülbüliyye, yk.75b. 
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de güle kavuşmak ister. Yarım uyakların kullanıldığı 

manzumesinde "meydan almak" gibi mahallî kullanımlara da 

yer verildiği görülmektedir. 

 “Şa’bân-ı Velî Türbesi” inşaatının H.1020/M.1611 

tarihinde tamamlandığını Fuâdi’nin türbenin kitabesi için 

yazdığı tarih kıtasından öğreniyoruz. Türbenin kitabesine 

yerleştirilen tarihte, Türbe inşaatına Ömer Kethüda’nın 

başladığı, onun ölümünden sonra da yarım kalan inşaat 

çalışmalarının yardımseverlerin katkıları ve kendisinin gayreti 

ile ancak tamamlandığı anlatılmaktadır: 

Kethüdâ Beg kim ʿÖmerdür nâm aña 

  Türbeye sıdk ile itdi ibtidâ  

 

  Çünki anlar gitdi dâr-ı rahmete 

  Cem ʿoluban yapdılar ehl-i sehâ 

 

  Bed’ine Dervîş ʿÖmer târih didi 

  Merkad-i Şaʿbân-ı Sultân-ı bekâ109 

 Ömer Fuâdî, klasik edebiyatın nazım ve nesir sahasında 

kendine yer bulmuş, nazımda çoğunlukla divan şiirinin 

geleneklerine bağlı kalmış, “Mecmûa-i İlâhiyyât”ta yer 

alan hece vezniyle yazılmış üç ilahinin dışında aruz veznini 

kullanmıştır.110  

 Genel olarak gazel ve mesnevi nazım şekilleriyle yazdığı 

şiirlerinde ve diğer nesir yazılarında anlaşılır olmayı, 

                                                            
109 Yazar, Halvetiliğin Şa’bâniyye Kolu Menâkıb-ı Şa'bân-ı Velî ve 

Türbenâme, s.169. 
110 Ömer Fuâdî, Mecmua-i İlâhiyat, yk: 59a, 59b, 60a. 
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öğretici olmayı benimsediğinden dil ve üslup 

özelliklerinde sadelik ve akıcılık dikkat çekmektedir.  

 Şâir, bir mürit için dış görünümü önemsiz ve değersiz 

bulurken, gönlü, güneş gibi parlak ve umman gibi 

erişilmez, uçsuz bucaksız olarak değerlendirmektedir. Bu 

bakımdan şiirde de mânâ ve bilginin önemli olduğu 

düşüncesindedir. Bu nedenle, şiirlerinin yer yer biçim 

yönünden zayıf olduğunu, bir takım aruz ve uyak 

kusurlarının görüldüğünü belirtmek, sanatını 

değerlendirmede yerinde bir tespit olacaktır. Tenkidli 

metnini hazırladığımız Bülbüliyye adlı eserinde de bu gibi 

durumlar metin üzerinde belirtilmiştir. 

Bir kaṭre-i nâçîzem benden görinür ʿummân 

  Bir zerre-i bî-hûdem Şems anda olur pinhân 

 

  Bagbân oluban girdüm bir gülşen ü bustâna 

  Tuymadı beni hergiz ne gülşen ü ne bustân 

 

  Serhadd-i hakîkatde cânum bulalı vahdet 

  Ol berzah-ı iksirdür el'âna baña meydan 

 

  Kesret yüzi fark itdi maʿşûk ile ʿuşşâkı 

  Vahdet anı cemʿ itdi mahv oldı kamû aʿyân 

 

  Kalbine Fu'âdînüñ yâr eyledi çok ikrâm 

  Budur ki aʿlâda cân(ân)ı olalı mihmân111 

                                                            
111 Ömer Fuâdî, Risale-i Bülbüliyye, yk. 80b. 
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Şairin kemâle ulaştığı dönemi ifade eden bu şiir, biçim 

yönünden zayıf olsa da muhteva açısından başarılı 

bulunmaktadır. Onun kendini nâçiz bir katre olarak gördüğü 

şiirde, katrenin ummandan bir parça olduğu üzerinde 

durulmaktadır. Çünkü her damla ummanın özelliklerini 

taşımaktadır. Mesnevi'yi okumuş, özümsemiş olan şair, 

ummanın bir katresi olan kendinde, ummanı bulabilmiştir. 

Güneş, ummanda gizlidir. Güneşin özelliklerini taşıyan, 

güneşten bir zerre olarak karşımıza çıkar. O, yaratılışın 

sırlarına vakıf olmuş ama kimse farkında değildir. Dünya 

sevgili ile aşığı birbirinden ayırır. Kesrete dalan Allah'ın 

varlığına ulaşamaz. Kavuşmak, vahdete ermekle mümkündür. 

Şair, sevgiliye misafir olduğundan onun ikramı ile gönlü dolup 

taşmıştır. Sevgilinin aşkı ile yaşayan şair, vahdete ulaşmış, 

hakikati anlamıştır. Tasavvuf felsefesinin özünü ifade eden 

şiirde, fikir bazında Mevlâna'nın yansımaları, üslup noktasında 

ise: 

 Benem ol ışk bahrısı denizler hayran bana 

 Derya benüm katremdür zerreler ummân bana112 

mısralarını çağrıştıran Yunus'un izleri görülmektedir. 

 Fuâdî'nin şiirlerinde kendinden önce yetişmiş bazı şâirlerin 

tesirleri görülmektedir. Bunun en açık göstergesi şairin, 

etkilendiği şairlere yönelik yazmış olduğu nazirelerdir. 

Bülbüliyye'de de bazı beyitlerine yer verilen Bâkî'ye ait 

                                                            
112 Timurtaş F. Kadri, Yunus Emre Divanı, s. 49. 
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"yegdür" redifli gazelin Fuâdî tarafından tanzir edildiği 

anlaşılmaktadır:113 

Bâki: Cihânuñ niʿmetinden kendü âb u dânemüz yegdür 

 İlüñ kâşânesinden gûşe-i vîrânemüz yegdür 
 

Fuâdî: Sarây-ı şâh-ı ‘âlemden dil-i vîrânemüz yegdür 

 Gam-ı Leylî ile Mecnûn olan dîvânemüz yegdür 

 Üslup ve düşünce boyutunda Menakıbnâme, Bülbüliyye ve 

diğer eserlerinde yer alan bazı şiirlerinde yukarıda da ifade 

edildiği gibi yer yer Yunus'un etkileri görülen şâirin, 

eserlerinde tasavvufî aşkın yanında zaman zaman 

toplumsal konulara da değindiği durumlarla 

karşılaşılmaktadır. Devrinde tanık olduğu ekonomik 

zorlukların, hayat pahalılığının, rüşvet ve iltimas, 

kayırmacılık gibi suiistimallerin arttığını dile getirdiği 

Kasîde-i Pendiyyesinde ordu teşkilatındaki gözlemlediği 

bazı aksaklıkları ve yozlaşmayı da dile getirmekten 

çekinmemiştir. Bu yünüyle Fuâdî’nin şiirlerinde eleştirel 

bir tutum sergilediğini söylemek mümkündür: 

  Râʿiyetüñ zulm ile mâlın alup kulları 

  Saltana dîvârınuñ şimdi esâsın kazar 
 

  ʿAsker-i İslâm iken ʿadu-sıfat oldılar 

  Râʿiyete cevr ider şimdi seferde ʿasker114 

 

                                                            
113 Ömer Fuâdî, Kaside-i Pendiyye, yk.56a. 
114 Ömer Fuâdî, age., yk.54b. (Son dizede vezin hatalıdır.) 
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3.1. Genel Bilgiler 

Türk Edebiyatı’nda XVI. asırdan itibaren görülmeye 

başlanan, “Bülbül-nâme”, “Bülbüliyye” ve “Gül ü Bülbül” 

adlarıyla bilinen sınırlı sayıda mesnevi kaleme alınmıştır. Bu 

sahada bilinen ilk Türkçe eser Kara Fazlî’nin Gül ü Bülbül adlı 

mesnevisi olup Hammer tarafından yapılmış Almanca çevirisi 

ile birlikte 1833 yılında Viyana’da basılmıştır. Bu alanda Kara 

Fazlî’yi Bahâî (ö.1572), Gâzi Giray (ö.1607), Birrî (ö.1715), 

Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendi (ö.1752) ve Ömer Fu’âdî 

(ö.1636) takip etmiştir. Mesneviler dışında klâsik şiirimizin 

diğer türlerinde de bülbül konusu geniş biçimde işlenmiştir. 

Burada sınırlı sayıdaki müstakil çalışmalardan birisi olan 

Fuâdî'nin Bülbüliyyesi incelenmiştir. Fuâdî’nin Bülbüliyyesi 

de aslında İran kaynaklı tasavvufî bir hikâye olan Attar’ın 

Bülbül-nâme adlı eserinden ilham alınarak 1623 (H.1033) 

tarihinde yazılmış manzum bir hikâyedir.115  

Aşk ve vahdet temasının işlendiği eserde, Bülbül'ün 

aşkla inlemesinden rahatsızlık duyan kuşların, Bülbül’e çeşitli 

iftiralarda bulunarak, onu Süleyman Peygamber’e şikâyet 

etmeleri alegorik bir üslupla anlatılmaktadır. 

3.2. Biçim Özellikleri 

Ömer Fuâdî’nin Bülbüliyye adlı eseri, mesnevi nazım 

şekliyle yazılmış, 1190 beyitten oluşmuştur. Eserde, biri dokuz 

beyit, dördü beşer beyitten oluşan beş gazel ile on yedi ve 

yirmişer beyitten oluşan kasîde formunda yazılmış iki 

                                                            
115 Levend A. Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, s.138. 
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pendiyye de bulunmaktadır. Asıl metin 1124 beyitten 

oluşmakta ve ayrıca 1190 beytin dışında Fuâdî’den bir kıt’a, 

Sa’dî’den Farsça bir kıt’a, Kâsım’dan Farsça bir beyit, Bâkî ve 

Hamdî’den birer beyit, Arapça bir dua ile üç âyet ve beş hadis 

de yer almaktadır. Mesnevideki beyitlerin kafiye ve rediflerinin 

özenle seçildiğini, daha çok tam ve zengin uyakların 

kullanıldığı görülmektedir..116 

Asıl metni oluşturan bölümlerde aruzun Mefâ‘îlün 

Mefâ‘îlün Fe‘ûlün vezni esas alınırken, gazel, kıta ve 

kasidelerde değişik vezinler tercih edilmiştir. Hamdele ve 

salvele bölümlerindeki iki gazel, kaside-i pendiyye ve Fuâdî’ye 

ait kıtada Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün vezni kullanılmış, 

Fuâdî’nin son gazelinde ise Mef‘ûlü Mefâ‘îlün Mef‘ûlü 

Mefâ‘îlün vezni tercih edilmiştir. 

3.3. Eserin Konusu 

Şâir mesnevinin girişinde klasik edebî geleneğe ve 

mesnevi formunun kalıplarına uygun olarak, besmele, tevhid 

ve na't gibi dînî manzumeler söyledikten sonra, "Sebeb-i Te'lîf" 

başlığı altında bu eseri yazma gerekçesini açıklamıştır: Eserin 

te’lif sebebi bölümündeki açıklamaya göre; bahar mevsiminde 

Bülbül, gülistana gelip güle olan duygularını "feryad u figân"la 

ifade etmektedir. Kesrette olan Tûti (Papağan) ise velîlerin 

halinden habersiz durumdadır. Vahdet içindeki Kûf (Baykuş), 

"zâhiri vîran, bâtını umran" olarak, geceleri virânelerde Hakkın 

                                                            
116İlyas Yazar, Ömer Fuâdî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve 

Bülbüliyye’sinin Metni, Hamle Yay.  İstanbul 2001 
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zikriyle meşguldür. Fuâdî, bütün bunları, Allah'ın kendisine 

bildirdiğini belirterek durumu hikâye ettiğini açıklamaktadır.  

Dünyanın insanları şaşkınlığa uğratan yönlerine değinen 

Fuâdî, halktan kiminin dost, kiminin ise düşman olduğunu, 

yalancılık, ikiyüzlülük ve gammazlıkla iştigal edenlerin, 

nefislerine ve şeytana uyanların kendi kusurlarını 

görmediklerini, dolayısıyla da iyiyi kötüden ayırt 

edemediklerini vurguladıktan sonra, kötü davranışlardan uzak 

durulması gerektiğini, nefsin arzu ve isteklerine boyun 

eğilmemesini; çünkü insanın yaptıklarının yanına kâr 

kalmayacağını, bir gün mutlaka bunun hesabını vereceğini 

ifade etmiştir. Bu bilinçte olup haktan ayrılmayan, kalp 

kırmayan, sevenlerin ayrılmasına rıza göstermeyen, ilmiyle 

amel edenlerin akıllı ve kâmil kişiler olduğunu, bunu idrak 

edemeyenlerin hayvandan farkı bulunmadığını söyleyen şâir, 

insanın içinde olanı yansıttığını, kendi sıfatı kötü olan kişinin 

diğer insanları da kötü göreceğini belirterek öğütlerde 

bulunmuştur. 

Fuâdî, bu yöndeki düşüncelerini daha da somutlaştırmak 

için kuşlar arasında geçen muhayyel bir olayı alegorik bir 

üslupla işler. Asıl hikâye "Rivâyet-i Ma’neviyyeye ve Risâle-i 

Bülbüliyye’ye bizzat şuru’dur" ifadesi ile başlamaktadır: 

Mukarrerdür cihân içre bu hâlet 

Buna şâhid dürür iş bu hikâyet 

 

  Hikâyetden murâd temsîl-i hakdur 

  Bunı iz’an idenler ehl-i hakdur 
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  Nazar iden kişi ef‘al-i nâsa 

  Dahı kâdir olan anı şinâsa 

  

  Ne hâletdür bulur halkuñ fi‘âlin 

  Hikâyetden tuyar temsil me‘âlin  

Beyitleriyle insanlardaki iyi ve kötü davranışların, doğru ve 

yanlışın, "temsîli" olarak anlatılması amacıyla hikâyenin 

kaleme alındığı ve bunu ancak Hak ehlinin, gönül dostlarının 

anlayabileceği üzerinde durulmaktadır. 

Hikâye, kuşların en fesadı olan Kara Karganın, çeşitli 

hîle ve desîselerle hükümrânlığını ilan ederek, kuşlar meclisini 

toplantıya çağırmasıyla başlar. Bütün kuşların bu toplulukta 

hazır bulunması istenir. Kötülükte âdeta birbirleriyle yarışan 

Karga, Kuzgun ve Saksağan'ın kıskançlıkları sonucu, haset 

ettikleri Bülbül'ün yargılanmasını istemeleri, toplantının özünü 

oluşturmaktadır. 

Hevâ-yı ‘ışka bülbül mübtelâdur 

İşitmez kimse sözin bî-nevâdur  

sözleriyle Bülbül’ün durumuna işaret ederler. Kuşların iyileri 

ise, bu defa kötülerin şerrinden korkarak üzülmeye başlamakla 

birlikte Bülbül’e yazık olacağını düşünürler.  

Anlayışları kıt olan, fitne ehli bu ahmak kuşlar, çirkin 

sesleriyle dünyayı velveleye vermeye başlar. Bunların sesleri 

kimse tarafından dinlenilmez ve hayra yorulmaz. 

Bular ötdükde insân dinlemezdi 

Tatayyur eyleyüp hayr anlamazdı  
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Buna karşılık Bülbül’ün sesi ise hepsinden güzel olup 

dinleyenler tarafından oldukça beğenilmekteydi.  

İşitdükde sadâ-yı ‘andelîbi 

Anı dinlerdi insânın lebîbi  

 Bunu çekemeyen kötü kuşlar, gökyüzünde uçup 

taşkınlık yaparak, Bülbül’ün kendilerine neden katılmadığını 

sorgulayıp haset etmeye başlarlar. Şeytana uyup iftira ve 

gıybetlerine devam eden bu kuşlar, Bülbül’ün dalalet içinde 

olduğunu düşünerek, onu bu durumdan kurtarıp terbiye edecek 

bir rehberin gerekli olduğu görüşünde birleşirler. Bunun için 

Süleyman peygamberin de hocası olmuş, diğer kuşlardan üstün 

olan Tûti (Papağan)'nin Bülbül'ü terbiye edebileceği ve ona 

gereken dersi vereceği düşünülür: 

Didiler bülbülün hâli dalâlet 

Dalâlet eylemiş ehl-i batâlet 

 

Bu hâlinde aña rehber gerekdür 

Anı te’dîb ider bir er gerekdür  

Kuzgun, Bülbül'ün kötü isimle anılmaya başlandığını, 

dersinin verilmesi gerektiğini düşünürken Saksağan, onun âşık 

olduğunu, kimseyi dinlemediğini ancak Tûti'nin kitaptan 

vereceği öğütlerle yola gelebileceğini; şayet bu da olmazsa, 

kuşların şahı Tavşancıl'ın sivri gagası ve pençesiyle onu 

parçalayacağını söyler. Bunun üzerine Karga, içindeki 

fesatlıkları ortaya sererek Bülbül'ün Hz.Süleyman'ın 

huzurunda kurulacak bir divanda yargılanmasını ister. Kuzgun 

ve Saksağan’ın da Karga'nın fikrine katılmasıyla dîvân 

toplanır. Hz. Süleyman kuşlara dertlerinin ne olduğunu 
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sorduğunda, şikâyetçi olan kuşlar hep bir ağızdan cevap 

verirler: 

Didiler Bülbülüñ çok töhmeti var 

Anı idüñ bu dem dîvâna ihzâr  

 Küstah ve nâmert olan Bülbül'ün çok suçlu olduğu ve 

ortalıkta görünmediği, divana çağrılıp hesap sorulması 

gerektiği ileri sürülür. Süleyman Peygamber, bunun üzerine 

Hüdhüd'ü gönderip Bülbül'ü divana çağırtır. Emre itaat ederek 

kanatlanıp gül bahçesine gelen Hüdhüd (İbibik), Bülbül'ü 

küçük bir gülfidanının dalında mutlu ve mesrur, Allah'ı 

zikreder hâlde bulur. Vakarla selamını verip edeple Süleyman 

Peygamber’in arzusunu iletir: 

 Vakâr ile aña virdi selâmı 

 Edeb ile dahı itdi kelâmı 

 

 Didi Hüdhüd Süleymân sizi ister 

 Gelüp dîvâna kend’özini göster 

Bunun üzerine Bülbül söz alarak; 

 Didi Bülbül beni neyler Süleymân 

 Yerüm olmış iken dâ’im gülistân 
  

 Gülistanda virildi bana ‘ışkum 

 Gülistansuz bulınmaz zevk u şevkum  

cevabını verir, yerinin gülistan olduğunu, buranın dışında 

mutlu olamayacağını ifade eder. Hüdhüd (İbibik) Bülbül'e, 

haset ve fesat ehli, kötü niyetli bazı kuşların hakkında şikâyetçi 

olduğunu, onun için divan üyelerinin huzuruna çıkmasının 

doğru olacağını söyleyerek, emre itaat etmeyenin bir ahmak 
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olduğunu ve zararlı çıkacağını belirtir. Bu konuşmaların 

akabinde Bülbül, 

Didi kavl-i Süleymâna semi‘nâ 

Dahı emr-i münîfine ata‘nâ  

diyerek gül ile vedalaşıp dîvâna gitmeye karar verir. Gammaz 

kuşlar, Bülbül'ün divana geldiğini görünce yeniden 

küfretmeye, hayâsızca haset ve fitnelerini sergilemeye 

başlarlar. 

İdüp her biri bir gûne hücûmı 

Gözetmediler erkân u rüsûmı  

Fitne ehlinin davacı olduğu Bülbül hakkında mahkeme 

başlar. Davacı kuşlar (Karga, Kuzgun, Saksağan), Bülbül'ün 

kendilerine katılmadığını, yıldızının halkla barışmadığını, 

kimseye faydasının olmadığını, insanlara bile görünmeyip ne 

yaptığının kimse tarafından bilinmediğini, fakat onun 

çığlıklarından bıktıklarını, ârifler arasında âşık geçindiğini, 

aslında bunun doğru olmadığını, ikiyüzlü davrandığını, 

gülistanda ne yaptığının hesabının sorulması gerektiğini 

belirterek şikâyetlerini ve bülbüle olan menfi tavırlarını ortaya 

koyarlar: 

Didiler bülbülüñ hâli görilsün 

Bu dem kânûn ile teftîş olınsun  

Bu arada, kuşlar arasında ferasetli olanlar, bu sözlerin 

iftira olduğunu, hileye benzediğini ilk bakışta anlayarak itiraz 

ederler: 

Didiler sözleri telbîse benzer 

Hased hâliyle İblîse benzer  
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Çavuşlar da bu kavganın gereksiz olduğunu, aşk ehline 

cefa etmenin doğru olmadığını dile getirirler. Sonunda Tûti de 

(papağan), söz alarak, Bülbül'ün haklı olduğunu, hayâle 

inananların ve nâdan sözünü dinleyenlerin hata ettiğini belirtir. 

Bu yargılamanın sanığı durumundaki Bülbül ise kendisine 

haset edenlerin oyununa geldiğini, özünün doğru olduğunu 

söyleyerek, tevekkül eder. Süleyman Peygamber de bütün 

kuşları dinledikten sonra Kerkes (akbaba)'in fikrini sorar. 

Kerkes'in de bugüne kadar hiç böyle bir olayla 

karşılaşmadığını, duruma çok şaşırdığını, bu davayı ancak Kûf 

(baykuş)'un karara bağlayabileceğini belirtmesi üzerine Hz. 

Süleyman, Kerkes'i Kûf 'a gönderir.  

Cihânuñ ni‘metinden kendü âb u dânemüz yegdür 

İlüñ kâşânesinden gûşe-i vîrânemüz yegdür  

diyerek, "hû" çeken Kûf'un huzuruna gelerek eteğini saygıyla 

öpen Kerkes, Hz. Süleyman'ın selamını iletir, meramını arz 

eder. Dedikodulardan uzak, virânesinde zikirle meşgul olan 

Kûf, emre itaat ederek, davete icabet eder ve divana gelir. 

O'nun kadr ü kıymetini bilen Hz. Süleyman, nezaketle Tûti'nin 

makamını gösterir, bülbülün yargılanmasında gelinen nihai 

noktayı anlatır.  

Kûf da, hâkimin hakîmâne davranması, âlimin fıkıh 

bilmesi, ferasetli olması gerektiğini belirterek; tarîkata 

girmediğini, şeriattan yüz çevirmediğini, davayı Allah'ın 

hükmünün yerine gelmesi için kabul ettiğini söyleyen Tûti'yi 

azarlar. 

Didi yokdur şerîatde ‘udûlüm 

Velî yokdur tarîkatde duhûlüm  



İlyas Yazar 

83 

Tûti ise bunun üzerine davacıların tarafını tutup, 

Bülbül'e neler yaptığının kuşlardan sorulmasını talep eder. 

Kuşların korkudan sustuğu sırada, Kara Karga ve Kuzgun, 

dedikoduya başlar ve bunlardan cesaret alan diğer kuşlar da 

söze başlayarak Bülbül'e olan düşmanlıklarını açığa vururlar. 

Tûti, tekrar söz alıp Bülbül'ün güle âşık olduğunu, 

kendilerinden uzaklaştığını, köşesine çekildiğini, gülün 

başında nağmeler söylemeye, zikri bırakıp şiirler okumaya 

başladığını ifade eder: 

Didi Bülbül ider raks u semâ‘ı 

Dü beyt ile okur dahı rubâ‘ı 

 

Okumaz zikr içinde nazm u âyât 

Okur âvâz ile eş‘âr u ebyât 

 

Mecâzi ‘ışk ile efsâne olmış 

O nâre aldanup pervâne olmış 

 

Gülistanda güledür ‘ışkı her dem 

Gülüñ ‘ışkında bulmış zevkı her dem  

 Kûf, bu sözlerden Bülbül'ün masumiyetine inanarak, 

Tûti'nin idraki olmadığını görür. Âriflerin gizli sırlarını 

cahillerin idrak edemeyeceğini, onların hâlinin muhaliflerine 

kapalı olduğunu, dolayısıyla da Bülbül'ün halini kimsenin 

bilemeyeceğini belirterek, nifak üzerinde ittifak edenlere, ne 

yapılması gerektiğini Bülbül'e sorar.  

Bülbül ise, kendisine iftira edildiğini, gerçi görünüşte 

gülün aşkıyla gülistana gelip nârâlar attığını; fakat bâtında 

"elest" meclisinin sarhoşu olduğunu, "aşk şarabı"nı "sâki"nin 
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elinden içtiğini, sözlerinin "kâl" ehline "kesret", "hâl" ehline 

"vahdet" göründüğünü, bu nâdanların kendini ve sözlerini 

anlamadığını ifade eder: 

Didi bülbül işit ey cân-ı âlem 

Nefahat sırrı ile cân-ı âdem 

 

Dahı didi benüm ol bülbül-i zâr 

Gülüñ hârı görinmez baña ağyâr 

 

Mekânum dâimâ gülzâr olupdur 

Gülüñ hârı baña gam-hâr olupdur 

 

Velî baña görinür vech-i bâkî 

Şarâb-ı ‘ışka hakdur baña sâkî  

 Kûf, tekrar bu suçlamalara neden maruz kaldığını, bu 

kuşlara iyi ya da kötü ne söylediğini Bülbül'den sorar: 

 Ne söyedüñ bulara eyü yavuz 

 Saña mürgân ider hadden tecâvüz  

Bülbül ise bir şey söylemediğini, ama kuşların kendisine 

haset etmekten uzak durmadıklarını, bu yüzden de hepsinin 

sözünün iftira ve yalan olduğunu söyler. Bunun üzerine Kûf, 

davacı kuşlardan kesin delil ister. Kuşlar ise her şeyi bilenin 

Tûti olduğunu belirterek, delili de onun gösterebileceğini 

söylerler. Kûf, Tûti'ye Bülbül hakkında ne düşündüğünü 

sorarak hakikati söylemesini, hayalindekileri söyleyerek aptal 

durumuna düşmemesi gerektiğini belirtir. Tûti hayâlinde 

kurduğu fitnelerde ısrar edince, Kûf dayanamayarak: 

Didi ey tûti-i mürg-i mükerrem 

Kamu mürgân içinde olan a‘lem 
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Hudâ virmiş saña ‘ilm ü kitâbı 

Açılmamış velî tahkîk bâbı 

 

Ma‘ârifden haber-dâr olmamışsun 

Hakâyıkdan eser-dâr olmamışsun 

 

Tarîkat görmemişsün bir fasılda 

Gerekli âleme oldur asılda 

 

Tarîkat görmeyenler kâmil olmaz 

Hakikat bulmayanlar vâsıl olmaz  

sözleriyle Tûtî’nin Allah'ın verdiği ilimle bütün kuşlar içinde 

olanı biteni bildiğini, ancak mârifetten habersiz yaşadığını, 

tarîkat görmediğini, tarîkatı olmayanın da kâmil 

olamayacağını, cahil ve insafsız kuşlar tarafından gafil 

avlandığını dile getirir. 

Tûti ise, yenilgiyi hazmedemeyerek nefretinden dolayı, 

taassupla Kûf'a, Bülbül gibi kendilerine katılıp katılmadığını 

sorduğunda Kûf, Tûti'nin cahilliğine işaret ederek, haksız yere 

yapılan gıybet ve iftiraların, fitnelerin araştırılması gerektiğini, 

şeriatın da böyle uygun gördüğünü söyler. Bu tartışmalar 

tamamen kuşların, Bülbül'e olan hasetlerinden ileri 

gelmektedir. Çünkü Bülbül'ün sesini duyanlar, onu zevkle 

dinleyerek bu güzel sesin sahibini görmek istemektedir ancak, 

bunu içlerine sindiremeyen kuşlar, çareyi iftira atmakta 

bulmuşlardır. 

Bu kadar kusurları ve kinleri olan kuşların halini gören 

Kûf, Tûti'ye durumun ortada olduğunu, "sefahet ehli"nin âşığın 

halini, "ibadet ehli"nin zevki ve şevki bilemeyeceğini, 
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cahilliğinde ısrar etmemesi gerektiğini, Bülbül'e haksızlık 

yaptığını, ondan özür dilemesi gerektiğini söyler. Çünkü 

âşıkları hayran eden, ayakları mestân eden, sırları ortaya 

çıkaran, ruha ve gönle hayat veren, dertlerin dermanı olan 

"aşk"tır. O nedenle, âşığın aşkının herkes tarafından 

anlaşılamayacağını, mecâzî ise, bunun inkâr edilmemesi 

gerektiğini belirten Kûf, ferasetle, iyi ve kötünün 

bilinebileceğine işaret eder.  

 ‘Işk durur ‘âşıkları hayrân iden 

 ‘Işk durur ayıkları mestân iden 

   

 ‘Işk durur esrârı ifşâ eyleyen 

 ‘Işk durur anı yine pinhân iden 

   … 

 ‘Işk durur bir zerreyi şems eyleyen 

 ‘Işk durur hem katreyi ‘ummân iden  

Bu esnada divandaki kuşlar, Bülbül'ün teganni yaptığı 

konusunda iftira atarlar. Kûf, "şeriatta âmil, tarîkatta kâmil" 

olanların "semâ" ile mârifete ulaştıklarını, fitne ehlinin buna 

vakıf olamayacağını belirterek, divandakilere nasihat eder. 

Bülbül'ün hakkındaki iftiralar, bir bir ortaya çıkınca, onun 

kemal mertebesi görünür, fakat Tûti hâlâ bu durumu 

kavrayamaz. Kûf'a yine itiraz ederek, bütün ilimlere vakıf 

olduğunu, ittifakla ihtilafı ayırt edebildiğini; ancak burada 

Bülbül'ün haksız olduğunu dile getirir. Kûf ise, bu itirazı, onun 

fıkıh konusundaki cahilliğine bağlayarak delilleri sıralar:  

İnâd-âmiz kelâmın dinledi Kûf 

Didi cehlüñ ıyânen oldı ma‘rûf 
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Fakâhetde kemâli bulmamışsın 

Bu halde ihtilâfı bilmemişsin 

 

Fakîh-i kâmil oldur ola ârif 

Gazâlî-veş ola ehl-i ma‘ârif 

 

Dahı âlimde ma‘lûmat gerekdür 

Dahı ârifde ma‘rûfat gerekdür 

 

İmâm-ı ehl-i sünnet şeyh-i âlî 

Bunı İhyâ’da yazmışdur Gazâlî 

 

Cemâle’d-din yazup ravżâya vâfî 

Beyân itdi bu ma‘hûd ihtilâfı 

 

Ki ya‘ní ehl-i hâlüñ ercmendi 

Be-nâm-ı evliyâ Sünbül Efendi 

 

Cemâlî halvetî kim Aksarâyî 

Ulûm-ı Hakdan almışdur vefâyı 

 

Açup rû-yı cemâlinden kınâ‘ı 

Bu dahı yazdı devrân u semâ‘ı 

 

Dahı Müftî Alî fażl ile allam 

Ki dâr-ı saltanatda şeyhü’l-islam 

 

Cevâza yazdı fetvâ vü risâle 

Makâlâtı cevâb oldı su'ale 

 

Dahı İbrâhîm-i şeyhü’l-Kırîmî 

Ulûm u fażl ile asruñ alîmi 
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Medâric-nam kitâbında temâmet 

Beyân itdi bu devrâna ibâhet  

Bu sözlerle Kûf, semâ'ın caiz olduğuna değinerek, 

Tûti'nin, Bülbül gibi gülzâr-ı aşka erişip, içindeki aşk ateşini 

yakmasını, kemâl-i aşk ile vahdete ulaşmasını ister. Şayet 

bunun yapılması halinde, Hâfız gibi aşkın şarabını içip, Mansûr 

gibi aşk ateşinde yanıp, Nesîmi gibi vücudunu feda edip, Sa'di 

gibi irfan bağına girip, Nuh gibi kurtuluşa erilebileceğine ve 

mecâzi aşkın tadına varılabileceğine işaret etmektedir. 

Süleyman Peygamber’in huzurunda, Kûf'un 

nasihatlerinin böylece sürüp gittiği divanda, Bülbül'e iftira atan 

kuşların iddiaları, akl-ı selim sahibi kuşların tanıklık etmesiyle 

boşa çıkar. Fitne ehli kuşların kötülükleri birer birer ortaya 

konurken Bülbül’ün, haklılığına karar verilir ve beraat eder. 

Çavuşlar toplantıya son verdiğinde, fesat ehli kuşların 

belalarını bulup perişan oldukları gözlenir: 

Varup her birisi yerlü yerine 

Kagıldaşup didiler birbirine 

 

Dirîgâ sa‘yimüz olmadı nâfî 

Bu deñlü cüst ü cûmuz oldı żâyî  

sözleriyle birbirlerine söylendikleri görülür. Kûf ile Bülbül, 

sohbet ederek divandan ayrılır. Bülbül, Süleyman 

Peygamber’e duâlar ederek, aşkına (güle) doğru yol alır. 

3.4. Değerlendirme 

Bülbüliyye’de yer verilen kuş kahramanlar iyilik ve 

kötülüğü temsil etme durumlarına göre olay örgüsünde yer 
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almışlardır. Hikâyede adı geçen kuşların bir kısmı Bülbül’e 

haksızlık yapıldığını düşünürek onu savunurken diğer kısmı ise 

bunun iftira olmadığını ileri sürerek suçlamaktadır. Hikâyenin 

örgüsünde yer alan iyi ve kötü karaktere sahip kuşları şu 

şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

Kategorisi İyi Karaktere 

Sahip Olanlar 

Kötü Karaktere 

Sahip Olanlar 

Kuşlar Bülbül 

Çavuşlar 

Hüdhüd 

Kerkes 

Kûf 

Tûti 

Kara Karga 

Kartal 

Keklik 

Kuzgun 

Leylek 

Saksağan 

Serçe 

Şahin 

Tavus 

Özellikleri  Fitne ve fesatla 

uğraşmaz. 

 Hakkın ve haklının 

yanında yer alır. 

 Dedikodudan uzak 

durular. 

 Zikirle meşgul 

olurlar. 

 Vahdete ulaşma 

çabasındadırlar. 

 Fitne ve fesat 

ehlidir. 

 Kötülükten başka 

bir şey 

düşünmezler. 

 Anlayışları kıt ve 

ahmaktır. 

 Haset ve iftiraya 

düşkündür. 

 Hayâsız ve 

küfürbazdır. 

Tablo: Bülbüliyye’deki Kuşların Sınıflandırılması 

Fuâdî, Bülbüliyye’de alegorik bir anlatımla bir yandan 

tasavvufî öğretiyi, seyr ü sülûku, temsîli kişileri anlatırken; 

diğer yandan da sık sık kıssadan hisseler çıkartmış ve 

okuyucuya insan-ı kâmil olmanın erdemlerinden bahsetmiştir. 

Bu bağlamda Fuâdî, dünyadaki insanların kiminin faydalı, 
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kiminin zararlı olduğunu; doğrular ve iyiler olmasaydı 

dünyanın harap olacağını; zalimler olmasaydı insanoğlunun 

hiçbir tasasının bulunmayacağını dile getirerek fesat ehli ne 

kadar çok olursa, dünyadaki kötülüklerin de o derece artacağını 

açık biçimde dile getirmiştir. 

Bülbüliyyenin sonlarına doğru nefsin sıfatlarına da 

değinen şâir; nefs, kalp, ruh, sırr-ı vahdet, sırr-ı hafi, sırr-ı ihfa 

ve hafa-yı mutlak olarak ifade edilen "yedi etvâr"dan genel 

olarak söz ettikten sonra "nefs, kalb, ruh ve sırr"a özgü 

açıklamalarda da bulunmuştur.117  

                                                            
117 Fuâdî’nin mesnevisinde bahsettiği makamlara karşılık gelen yedi sınıf 

nefis mutasavvıfların izahatlarıyla şu şekilde ifade edilmiştir: 1. Nefs-i 

Emmâre: İnsana sürekli kötülük yapmasını ve günah işlemesini öğütleyen bu 

nefis dünyaya karşı eğilimlerle doludur. Kibir, hırs, haset, cehalet, zulüm, 

şehvetin esiri olma gibi kötü sıfatlara sahiptir. Bu nefse sahip olanlar 

yaptıkları kötülüklerden pişmanlık ve vicdan azabı duymazlar. 2. Nefs-i 

Levvâme: Yaptığı kötülüklerin farkında olan nefistir. Bu yüzen de kendini 

kınar. Onları yapmamak ister fakat gerekli olgunluğa ulaşamadığı için 

yapmaya da devam eder. Ancak nefs-i emmâre'den farklı olarak işlediği 

günahlardan ötürü pişmanlık duyar, vicdan azabı hissederek tövbe 

kapısından geçer. 3. Nefs-i Mülhime: Bu mertebedeki kul yüzünü halktan 

çevirip Hakk’a döner. İnsanlardan uzaklaşıp daha çok ibadet eder. Geçmiş 

günahlarının pişmanlığını kalbinin derinliklerinde hissettiği için aynı hataları 

tekrar yapmaktan kaçınır, uzleti tercih eder. Bu aşamadaki nefis iyiliklerini 

ve kötülüklerini Allah’ın inayetiyle bilmektedir. Güzel sözlü olup hikmetli 

konuşur. 4. Nefs-i Mutmain: Kalbinde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde iman eden ve huzura eren nefistir. Bu mertebeye erişmiş olan nefsin 

üzüntüleri sona ermiş, kalp herşeyden emin olmuştur. Daima tevekkül, 

teslim, sabır ve rıza halleri içinde olup herkese karşı hoşgörüyle yaklaşır. 5. 

Nefs-i Râziye: Bütün hallerinde kemal derecesini kazandığı için bu sıfatla 
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Nefsin Adı Mertebesi Makamı Zikri 

Nefs-i Emmâre 1 Sadr, nefs Lâ ilâhe illallah 

Nefs-i Levvâme 2 Kalp Allah 

Nefs-i Mülhime 3 Ruh Hû 

Nefs-i Mutmainne 4 Sır Hak 

Nefs-i Râziyye 5 Hafî Hay 

Nefs-i Marziyye 6 Kürsî, ihfâ Kayyûm 

Nefs-i Kâmile 7 Ahfâ Kahhâr 

Tablo: Etvâr-ı Seb’a, mertebe, makam ve zikirleri 

Fuâdî, nefsin mertebe ve makamlarına değinirken 

alegorik bir üslupla ifade ettiği olayları aktarırken bir takım 

tasavvufi remizlere de yer vermektedir. Hikâyede geçen:  

 Karga, Kuzgun ve Saksağan nefs-i emareyi temsil

etmektedir. Kötülüğün temsilcileri olarak duygudan

anlamayan, ham, câhil ve kabiliyetsiz insanları sembolize

eder.

 Tûti nefs-i müzekkâyı temsil etmektedir. Marifetten

habersiz, tarikat görmediği için kâmil de olamamıştır.

 Kûf ehl-i irfandır.

anılmış, üst kademelerdeki nefistir. Beşeri sıfatlardan sıyrılmış, fenâ hâline 

ulaşmıştır. Allah'tan gelen her şeye razı olmuş bu nefis hakka’l-yakîn 

mertebesidir. 6. Nefs-i Mardiyye: Allah'ın kendisinden ve amellerinden razı 

olduğu kulun eriştiği mertebe olup razı olunan nefistir. Her türlü beşeri 

istekleri terk etmiş, eşyanın hakikatine vasıl olmuştur. 7. Nefs-i Kâmile: 

Kemâle ermiş nefis olup kişinin erişebileceği en yüksek nefis mertebesidir. 

Bu mertebe insan-ı kâmil olarak da ifade edilmiştir. Kesrette vahdeti, 

vahdette kesreti idark edebilen ve en güzel sıfatlara sahip nefistir (Ayrıntılı 

bilgi için bkz.: Altıntaş, Hayrani, Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yay. Ankara, 1986, s.45-48). 
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 Bülbül kalb-i insandır. İlâhî aşkla yanan can ve ruhu temsil 

eder. O, Mevlânâ'nın Mesnevi'sindeki ney misali bu 

dünyada ya da ten kafesinin içinde, uzak kaldığı, ezelî gül 

bahçesinin hasreti ile feryat etmektedir. 

Şâir, mesnevisinde semâ’ konusuna da değinmiştir. 

Aksarâyî, Cemâle'd-din Şirâzî, Şehâbü'd-dîn, Zenbilli Ali 

Efendi, Sünbül Efendi ve İmam Gazâli gibi fıkıh âlimlerini 

tanık göstererek, âyet ve hadîslerden deliller ortaya koyarak 

semâ’ın caiz olduğuna işaret etmiştir. Bu konuda şâirin âyet, 

hadis ve fıkıh otoritelerinin görüşlerine geniş biçimde yer 

vermiş olması XVII. yy. Osmanlı coğrafyasında hâlâ “deverân-

ı sofiyye”nin tartışmalı bir konu olduğunu göstermesi 

açısından kayda değer bir tespittir.  

Bülbüliyye’de ayrıca divan şiirinde sık rastlanılan, 

peygamber kıssaları, Hazret-i Muhammed'in mûcizeleri, 

meşhur şahsiyetler ve efsanevî kahramanlarla ilgili yapılan 

telmihlerle de karşılaşılmaktadır: 

Tecellî Turına irseñ çü Mûsâ 

Yed-i beyzâ olurdı saña Mevlâ 

 

Eger Dâvûd-veş itseñ cihâdı 

Virür saña hılâfet Rabb-i Hâdî 

 

Süleyman sem’ı virse saña hikmet 

Alurduñ mûr-ı nefsüñden nasîhat 

 

Hilim-câhına düşseñ Yûsuf-âsâ 

Olurduñ cümle ihvânuñdan a‘lâ 
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Dahı Yakub-veş beyti hazende 

Bulurduñ girye içresinde hande  

Bülbül’ün yargılandığı divanda Kûf’un, Tûti’ye yaptığı 

nasihatlarda onun aşkın sırrına ermesi yönündeki temennilerini 

dile getirirken aşkın şarabını tadan Hâfız’dan, aşk ateşinde 

yanan Mansur’dan, aşk adına vücudunu fedâ eden Nesîmî’den, 

irfan bağına dalan Sa’dî’den, kurtuluşa eren Nuh’tan söz 

ederek ilahi aşkın çağrışım alanından somut örnekleri telmih 

yoluyla hatırlatması da yine dil ve üslup hususiyetleri 

bağlamında değerlendirilmelidir.  

Ömer Fuâdî’nin edebî yönünü ortaya koyması açısından 

Bülbüliyye önemli bir eserdir. Zaman zaman lirizmin 

yoğunluğuna tanık olduğumuz eserin didaktik yönü daha 

belirgindir. Eserin içerik, üslûp ve ele aldığı konu itibariyle, 

divan şiirini tekke şiiri aracılığıyla halka yaklaştırması 

noktasında da önemli bir yere sahip olduğu kanaatindeyiz. 

3.5. Bülbüliyye’deki Kuşlar ve Özellikleri 

Ömer Fuâdî’nin Bülbüliyyesinde alegorik bir üslupla 

anlatılan olay örgüsü içinde yer alan kuşlar ve bu kuşların 

özellikleri, hikâyede yer bulduğu kadarıyla ve akışta geçtiği 

özellikleriyle, iyiliği ve kötülüğü temsil etmeleri cihetinden 

gruplandırılarak aşağıda tavsif edilmiştir: 

 İyiliği Temsil Edenler:  

 Bülbül: Kuşlar arasında en güzel sesli olan, güle âşık, 

elest meclisinin sarhoşu olduğu için aşk şarabını sâkînin 

elinden içen, sözlerinin kâl ehlince kesret, hâl ehlince vahdet 

olarak anlaşıldığı, nadanların kendini ve sözlerini 
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anlayamadığı, kendisini çekemeyen kötü kuşların sürekli 

iftiralarına maruz kaldığı, hakkın ve haklının yanında duran, 

dedikodulardan uzak zikirle meşgul olan bir kuştur.  

Hüdhüd: İbibik kuşu olarak da bilinir. Takva ehli olup 

itaatkârdır. Dedikodulardan uzak durur ve divanda Hz. 

Süleyman peygambere ulak olur, asayişin sağlanmasında 

çavuşluk yapar. Ferasetlidir, bülbüle yapılan haksızlıkların 

iftira ve yalanlardan ibaret olduğunu bilir, hileci kuşların 

başlattığı bu kavganın gereksiz olduğunu söyleyen, divandaki 

izdihama müdahale eden kuşlardır.  

 Kerkes: Akbabadır. Takva ehli kuşlardan olup hak ve 

hukuktan ayrılmaz. Hz. Süleyman peygambere divanda 

yardımcı olur. Fitne ve fesat ehlinden, dedikodulardan uzak 

duran, insaf ve iman sahibi bir kuş olup bülbüle haksızlık 

yapıldığını düşünür. 

 Kûf: Baykuş olarak bilinen kuştur. Vahdeti temsil eden 

Kûf, dedikodu ve gıybetten uzak durur, zikirle meşgul olur. 

Hikmet sahibi kuşlardan olup Hz. Süleyman peygamberin 

kendisine ihtimam gösterdiği kuşlardandır. Hak ve hakikate 

göre hüküm verir. Marifet bilgisine sahip olup irfan ehli 

kuşlardandır. 

 Tûti: Papağan olarak bilinir. Allahın verdiği ilimle 

bütün kuşlar içinde olan biteni bilen, marifetten bîhaber, tarikat 

görmemiş, tarikatı olmayanın kâmil de olamadığı, cahil ve 

insafsız kuşlar tarafından gaflete düşürülerek kandırılmış ve 

bülbül hakkında ileri geri konuşan, gece gündüz kesrette kalan 

bir kuştur. 
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Kötülüğü Temsil Edenler:  

 Kuzgun: Haset ve düşmanlık fikirleriyle dolu, aşk, zevk 

ve safadan anlamayan, karın tokluğuna yaşam mücadelesi 

veren, irfan meclisine hiç uğramayan, kötü sesli, anlayışsız, 

ahmak ve azgın bir kuş olup bitmek bilmeyen emellere sahip 

fitne ehlindendir. 

 Kara Karga: Uğursuzluğuyla meşhur olduğu için 

herkes tarafından yerilmektedir. O da aşktan ve safadan 

anlamayan, gammazlık ve fesatlıkla hayatına devam eden, 

çirkin sesli, cahil kuşlardandır. 

 Saksağan: Kötü ve çirkin sesli, fitne ehli kuşlardan olup 

sureta doğru gibi görünse de uğursuzluğu herkes tarafından 

bilinen, ikiyüzlü, hasetçi, gammaz özelliklere sahiptir.  

 Tavus: Süs püs sahibi olup güzelliğiyle gururlanıp 

şeytana uyunca, cennet kapısından kovulan, kötülüklere 

bulaşanların yoldaşı olan, bülbüle haset çeken, fitne ehli 

kuşlardandır.  

 Şahin: Keskin gagalı, hunhar, kan dökücü ve zâlim 

özelliklere sahip olup ağa ve beylerle arası iyi olsa da Bülbül 

ile aralarında dostluk oluşmadığından ona düşmanlık besleyen, 

kayalarda yaşadığından gönlü de ruhu da taş gibi olan acımasız 

bir kuştur.  

 Çaylak: Bülbülün gıybet ve dedikodusunu yapmaktan 

ve kin beslemekten uzak duramayan, özü çaylak olsa da 

kendisini doğan sanan, insanların elindeki etleri ve yiyecekleri 

kaparak beslenen, aptal ve ahmak bir kuştur.  
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 Kartal: İşi gücü fitne ve fesatlık olup tembel tembel 

yatan, sözlerine kulak asılmaması gereken, yediği leşler 

yüzünden avcılara tutulan, leşi yabanlara atılan, kanatları 

okçulara satılan, özü tembel, sözü mühmel (anlamsız) bir 

kuştur. 

 Leylek: Bülbül'e dil uzatan ahmak kuşlardandır. Onun 

ahmaklığı vahdetin esrarını gören Mecnun'un hareketsizliğini 

görünce, üstüne yuva yapmasındandır. Çayır çayır gezerek 

yılanlar yiyen ve yalan söylemekten çenesi çatlayan, gammaz 

kuşlarla birlikte hareket eden fitne ehli bir kuştur.  

 Keklik: Bülbül'e haset eden, gammaz kuşlardan biridir. 

İnsanlar arasında güzelliğiyle anılsa da fitneden uzak duramaz. 

Kendi aklınca güya kurnaz olduğunu sanır ama uçmağa 

yeltendiğinde hemen tuzağa düşer.  

 Serçe: Fitne ve fesatçılarla işbirliği yapan kuşlardandır. 

Ufak tefek boyuna bakmayıp, bir "dâne" ararken tuzağa 

düşmekten kurtulamayan bu kuş da diğerlerini tahrik için seher 

vakti toplanıp etrafını sese boğarak ağaçlarda Bülbül'ün 

gıybetini yapar. 

3.6. Bülbüliyye’de Adı Geçen Kuşların Görselleri 

   
Bülbül Hüdhüd (İbibik) Kerkes (Akbaba) 
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Kûf (Baykuş) Tûti (Papağan) Tavus 

 

   
Kuzgun Kara Karga Saksağan 

 

   
Şahin Kartal Çaylak 

 

   
Leylek Keklik Serçe 
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3.7. Nüshaların Tavsifi 

3.7.1. Süleymâniye Kütüphanesi Düğümlü Baba No: 320/2 

İstinsah trh. : H.1221/ M.1806 

Müstensih : - 

Kitap ölç. : 183x121 (125x80) cm. 

Cilt  : Mıklepli, cetvelli, bordo, deri kaplı. 

Varak  : 42 yk. (48b-89a) 

Satır  : 17 

Yazı  : Nesih, siyah mürekkep, başlıklar kırmızı. 

Kâğıt  : Filigranlı, sarı renkli, az aherli, orta 

kalınlıkta. 

Baş   : Can gülistânına geldükde nizam 

      Bülbüliyye dile oldı ilham 

 

Son   : Cemâlüñ ola nûruñla aña seyr 

   Bu seyr ile anuñ kıl âhirin hayr 

Eserin sonunda müstensihin "Beyân-ı Târih-i Te'lif" başlıklı 

Arapça bir ibaresi bulunmaktadır. Burada, eserin mü'ellif 

nüshasından istinsah edildiği ifade edilmektedir. 

3.7.2. Ankara Millî Kütüphane İbn-i Sina No: 951/5 

İstinsah trh. : H.1256/ M.1840 

Müstensih : Hafız Muhammed Rızâeddin Üsküdârî. 

Kitap ölç. : 225x150 (173x90) cm. 
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Cilt : Kartal filigranlı, cetvelli, deffeleri kopmuş, 

sırtı meşin. 

Varak  : 26 yk. (70b-95a) 

Satır  : 25 

Yazı  : Ta'lik, siyah mürekkep, başlıklar kırmızı. 

Kâğıt  : Filigranlı, orta kalınlıkta, âhersiz, beyaz. 

Baş   : Can gülistânına geldükde nizam 

  Bülbüliyye dile oldı ilham 

 

Son   : Cemâlüñ ola nûruñla aña seyr 

    Bu seyr ile anuñ kıl âhirin hayr 

Eserin sonunda müstensihin "tahrîri'r-risâleti min yedi'l-

fakîrü'l-hakîri Dervîş Hâfız Muhammed Rızâeddîn el-Üsküdârî 

seccâde-nişîn-i Hazret-i Şeyh Ümmî Ahmed Efendi el-Halvetî 

min bende-i Hazret-i Muhammed en-Nasûhî el-Üsküdârî El-

Halvetî el-Cüneydî kaddes-Allahu sırrahu'l-ʿazîz ve refeʿatu'l-

lâhu şefâʿatühüm (1256)" notu bulunmaktadır. 

3.7.3. Kastamonu İl Halk Kütüphanesi No: 1664 

İstinsah trh. : H.1336/ M.1916 

Müstensih : Hafız Abdullah Fevzi Efendi 

Kitap ölç. : 197x153 (150x94) cm. 

Cilt  : Siyah bez. 

Varak  : 38 yk. 

Satır  : bb (15-20) 
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Yazı  : Nesih. 

Kâğıt  : Filigranlı, âherli, orta kalınlıkta, beyaz. 

Baş   : Can gülistân(ın)a geldükde nizam 

         Bülbüliyye dile oldı ilham 

 

Son   : Cemâlüñ ola nûruñla aña seyr 

    Bu seyr ile anuñ kıl âhirin hayr 

Sondaki "Beyân-ı Târih-i Âvân-ı Te'lif" başlıklı müstensihin 

Arapça ibaresinden eserin, müellif nüshasından istinsah 

edildiği anlaşılmaktadır. 

3.7.4. Manisa İl Halk Kütüphanesi No. 1229/1 

İstinsah trh. : - 

Müstensih : - 

Kitap ölç. : 210x140 (150x85) cm. 

Cilt  : Mıklepli, şirâzesi bordo deri, mukavva 

kapaklı. 

Varak  : 40 yk. 

Satır  : 17 

Yazı  : Ta'lik, siyah mürekkep, başlıklar kırmızı. 

Kâğıt : Filigranlı, açık sarı renkli, az âherli, orta 

kalınlıkta. 

Baş   : Can gülistânına geldükde nizam 

  Bülbüliyye dile oldı ilham 

 

Son    : Cemâlüñ ola nûruñla aña seyr 

    Bu seyr ile anuñ kıl âhirin hayr 
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3.7.5. Ankara Millî Kütüphâne İbn-i Sina No: 4652 

İstinsah trh. : H.1328/ M.1911 

Müstensih : Derviş Mehmed Ataullah Efendi. 

Kitap ölç. : 145x100 (120x65) cm. 

Cilt : Mıklepli, ebrulu, ön deffesi ve sağ kapağı 

düşmüş, sırtı meşin kaplı, soluk, kahve renkli 

deri. 

Varak  : 23 yk. 

Satır  : 15 

Yazı : Harekeli ince nesih, siyah mürekkep, 

başlıklar kırmızı. 

Kâğıt  : Az âherli, kalın, filigransız, açık sarı. 

Eser katalogda 23 yk. olarak kayıt edildiği hâlde, çok fazla 

yıpranmış olduğundan kullanılamaz durumdadır. Özellikle baş 

ve son kısımları nem ve rutubetten zaman içerisinde 

kaybolmuştur. 12b-17b arası da bulunmayan eserin mevcut 

sayfaları da yıpranma nedeniyle okunamamaktadır. 

3.8. Nüshaların Değerlendirilmesi 

Ömer Fuâdî'nin Bülbüliyye adlı eserinin beş yazma 

nüshası tespit edilmiştir. Tespit edilen nüshalardan Ankara 

Millî Kütüphane No: 4652'de kayıtlı olan nüshanın çok fazla 

yıpranması, baş ve son bölümlerinin de bulunmaması sebebiyle 

edisyon-kritik sürecine dâhil edilmemiştir. Eserin tenkidli 

metni, diğer dört nüshanın karşılaştırılmasıyla meydana 

getirilmiştir. Bu nüshalar üzerinden yapılan edisyon-kritik 
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çalışmasında her nüsha aşağıda belirtildiği şekilde 

kodlanmıştır: 

(S) Süleymaniye Kütüphanesi Düğümlü Baba, No: 320/2  

(A) Ankara Millî Kütüphane, No: 951/5 

(K) Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, No: 1664 

(M) Manisa İl Halk Kütüphanesi, No: 1229/1 

Tenkidli metin çalışmasına dâhil edilen bu nüshalar 

müellif nüshası olmaktan uzaktır. Müellifin vefatı ile bu 

nüshalardan ilk istinsah edileni arasında bir buçuk asırlık uzun 

bir zaman geçmiştir. Nüshalardan ilk istinsah edileni S 

nüshasıdır. H.1221/ M.1806 tarihinde istinsah edilen bu 

nüshaya en yakın olan H.1256/ M.1840 tarihli A nüshasıdır. 

Nüshaları kendi içinde değerlendirdiğimizde K nüshasının 

diğerlerinden farklı yönleri olduğu tespit edilmiştir. Birçok 

bakımdan ortak özelliklere sahip A ve M nüshalarının S 

nüshasıyla paralellik gösterdiği anlaşılmıştır. Ancak, A ve M 

nüshalarının eksiklikleri S nüshasında bulunmamaktadır. Dil 

ve üslûp yönüyle diğer nüshalardan ayrılan ve en son istinsah 

edilen K nüshası da S nüshasına göre hacimce eksik 

durumdadır. Nüshalar içinde hacim yönüyle en zengin ve 

düzenli özelliklere sahip olan S nüshası, tertipte esas alınmış 

olup varak başlangıçları derkenarda bu nüshaya göre 

verilmiştir. Bu dört nüshanın çeşitli yönlerden benzerlik ya da 

ayrılıkları dikkate alındığında, esas nüshaya bağlılıklarını şu 

şekilde bir şema ile gösterebiliriz:  
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Müellif Hattı 
  

 

K  X 
   

   

 S  X 
     

      

   M  A 

Edisyon-kritiği yapılan metnin, Ahmet Ateş'in "Metin 

Tenkidi Hakkında" ve İsmail Ünver'in "Çevriyazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler" başlıklı makalelerindeki görüşleri de 

dikkate alınarak oluşturulmuştur.118 Metin tenkidi yapılırken 

eldeki, kullanılabilir durumda olan, dört nüsha mukayese 

edilerek Ömer Fuâdî'nin te'lif ettiği orjinal metin tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Vezin, mânâ, dil ve üslûp özellikleri bu 

tespitte dikkate alınmış ancak tereddüde düşülen durumlarda S 

nüshasındaki kayıtlar değerlendirilmiştir. Nüsha farkları sayfa 

altlarında gösterilirken her beytin ilk mısra'ı (a), ikinci mısra'ı 

(b) harfleri ile belirtilmiş, kelimelerin mevcut olmadığı (-) 

işareti ile açıklanmıştır. Aynı mısra' içindeki farklı rivayetler 

(;) işaretiyle gösterilmiş, sayfa altlarındaki farklılıklarda 

mısra'lar (/) işareti ile birbirinden ayrılmıştır. Yazmalardaki 

yıpranma ve imlâdan kaynaklanan okuma eksikliklerinin ( ) 

                                                            
118 Ateş Ahmet, "Metin Tenkidi Hakkında", Türkiyat Mecmuası, İstanbul, 

1942, cüz I, C.VII-VIII, s.253-267; Ünver İsmail, "Çevriyazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler", Türkoloji Dergisi, Ankara, 1993, C.2, S.1, 

s.55-89. 
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işareti içerisinde uygun biçimde tamamlanması yoluna 

gidilmiştir. 

Metnin tespitinde ilmî eserlerde tâkip edilen 

transkripsiyon sistemi uygulanmış, bilinen simgeler dışında 

gelişen teknolojik ortamlara uyumluluk süreçleri de dikkate 

alınarak dijital yazımdaki zorunluluk ve erişilebilirlik 

özellikleri de gözetilerek transkripsiyon sembolleri 

alışılageldiği şekilde kullanılmış, sadece ث harfinin 

transkripsiyon işareti š sembolü ile gösterilmiştir. Metnin 

yazımıyla ilgili ilkeler bakımından XVII. yüzyıl Osmanlı 

Türkçesi'nin fonetik özellikleri dikkate alınmış, imlâ 

hususiyetleri ile ilgili durumlarda metindeki söyleyişlere bağlı 

kalınmıştır.  
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3.9. METİN 
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S48b ḤĀẔĀ KİTĀB-I BÜLBÜLİYYE* 

  Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm  

Lisān-ı ḥāl ile olan besmele-i celīle içün naẓm 

olınmışdur.** 

  ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ −  

 1 Cān gülistānına geldükde niẓām  

  Bülbüliyye dile oldı ilhām 

  

 2 Gūş-ı cāna dem idicek nādī 

  İsm-i ẕātı ile oldum bādī 

Lisān-ı ḳāl ile olan ḥamdele-i cemīle içün naẓm 

olınmışdur*** 

 3 Ẕāt-ı ʽālisine ḥamd-i ḥāli 

  Ṣıfat-ı ẕātına şükr-i ḳāli 

 

 4 Ne cenān ola ki ḥamdini ide 

  Ne lisān ola ki şükrini ide 

 

 5 Bilmedin vaṣf-ı fenāyı ḥāmid 

  Bilmedin ḥāl-i beḳāyı ḥāmid 

 

 6 Bulmadın kendüde ʽacz ile fenā 

  Bulmadın Ḥaḳda kemāl ile beḳā 

                                                            
*Ḥāzā Kitāb-ı Bülbüliyye: Īn Kitāb-ı Maḳāle-i Külliye ve Risāle-i Bülbüliyye 

(est) S48b; Īn Kitāb-ı Maḳāle-i Külliye ve Risāle-i Bülbüliyye li-dervīş-i 

ʽÖmerü’l-Fu’ādī Ḳaddese Sırrahu A 70b; Īn Mektūb-ı Māḳāle-i Külliye ve 

Risāle-i Bülbüliyye est M1b. 
1 (a) gülistānına: gülistāna K. 
2 (a) idicek: idecek K / (b) oldum bādī: ola mebādī K; ẕātı ile: ẕātıyla A.  
***Lisān-ı ḳāl ile olan ḥamdüñ celilidür A,M; Lisān-ı ḳāl ile olan ḥamdele-i 

cemīledir K. 
4 (b) şükrini ide: K’da silik. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

108 

 7 İdemez ḥamdi sezā ol ẕāta 

  İdemez şükri edā ol ẕāta  

Ḳıtʽa’i Şeyḫ Saʽdi 

   − ∙ ∙ − / − ∙ ∙ − / − ∙ −   

  Bende hemān bih ki zi-taḳṣīr-i ḫīş  

  ʽÖzr be-dergāh-ı Ḫudā āvered 

 

  Ver ne sezāvār-ı Ḫudāvendiyeş 

  Kes ne-tevāned ki becāy āvered* 

S49a Der-beyān-ı ḥālāt-ı Rasūl-i ekrem ve beyān ide ṣalāt 

u selām 

8 Ḥamd iderse yine ol Aḥmed ider 

  Şükr iderse yine Muḥammed ider  

 

 9 Ḥaḳ budur ʽālem ü ʽallām-ı ġuyūb  

  Ḥubb-i ẕātı ile ḳıldı maḥbūb 

 

 10 Ḳurb-ı ẕātında iken nām-Aḥmed 

  Getürüp ʽālem-i imkāna Ṣamed 

 

 11 Mīm-i imkān ile Aḥmed itdi 

  Bu tecellī ile evḥad itdi 

 

                                                            
7 Bu beyit: -S. 

آورد ىعذربدر كاه خدا شيوبنده همان به كه زتقصير خ           

بجاي آورد  اند كهنتوكس  يش ورنه سزا وار خدا وند   

"Kulun kendi kusurundan dolayı Allah’ın dergâhında özür dilemesi iyidir. 

Yoksa hiç kimse Allah’a olan borcunu layık olduğu şekilde ödeyemez." 

(Ayrıntılı bilgi için bkz: Sa’dî; Gülistân, (Ter.: Mehmet Kanar), Şule Yay., 

İstanbul 2001, s.1.; Muhammed Ali  Furûğî (1388). Külliyât-ı Sa’di. Tahran: 

İntişârât-ı Âbân. 8. Bsk., s.17). 
9 (a) ü: -i K / (b) ẕātı ile: ẕātıyla A. 
11 (b) itdi: oldı S. 
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12 Farḳ-ı evvelde anı ḳıldı ʽalīm 

  Ki Ḥırāda aña itdi taʽlīm 

 

 13 Farḳ-ı evvel ki münevver ḳıldı 

 Her kemālāt ile server ḳıldı 

 

 14 ʽĀleme baḳdı tenebbüh itdi 

  Cānib-i Ḥaḳḳa teveccüh itdi 

 

 15 Ḳodı bu ʽālem-i kešret ḥālin 

  Diledi ʽālem-i vaḥdet ḥālin 

 

 16 Ceẕbe-i Ḥaḳ anı mecẕūb itdi 

  ʽAşk-ı ḥaḳḳāniyi maṭlūb itdi 

 

 17 Ceẕbe-i ẕāt-ı ilāhiyye ʽıyān 

  Anı ceẕbeyledi ʽaşḳ ile hemān 

 

 18 Enbiyā rūḥına irdi cānı 

  İtdi anlarla dem-i seyrānı 

 

19 Cümleye anda tekellüm itdi 

  ʽAyn-ı ʽaşḳ gibi teḳaddüm itdi 

 

 20 Nār-ı ʽaşḳ ile fenāsın buldı 

  Nūr-ı ʽaşḳ ile beḳāsın buldı 

 

                                                            
13 (a) evvel ki: evvele S. 
14 (b) Ḥaḳḳa: ḳudrete K. 
15 (a) Ḳodı bu: K’da silik okunamıyor. (b) ḥālin: buldı A. 
16 (b) ḥaḳḳāniyi: Ḥāḳānī lī A; Ḥaḳḳa anı K, ḥaḳḳāni’i M. 
17 (a) ẕāt-ı ilāhiyye: ẕāt eyleye K. 
18 (b) itdi anlarla: (silik) eyleye K; -i: ü A, K. 
20 Bu beyit: -A. 
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 21 ʽAyn-ı ʽaşḳ ile görüp rūy-ı ṣāfā 

  Şīn-i ʽaşḳ ile bulup şevḳ u şifa 

 

22 Ḳāf-ı ʽaşḳ ile bulup ḳuvvet ü ḳūt 

  Hem bu ḳuvvetle görindi melekūt 

 

S49b.23 Melekūt ile görindi ceberūt 

  Ceberūt ile görindi lā-hūt 

 

 24 ʽAyn-ı ʽaşḳ ile celāle baḳdı 

  ʽAyn-ı ḥaḳ ile cemāle baḳdı 

  

 25 Mā-ḥaṣal ḥāl-i hüviyyet buldı 

  Vāṣıl oldı aḥadiyyet buldı 

 

 26 Aḥadiyyet ile irdi ġarḳa 

  Mīm ile irdi maḳām-ı farḳa 

 

 27 Farḳ-ı evvel olıcaḳ anda nihān 

  Farḳ-ı šānī görini geldi ʽıyān 

 

 28 Bu kemālāt idicek anda ẓuhūr 

  İsm-i āḫar ile görindi o nūr 

 

 29 Geldi cāy-ı elife mīm-i diger 

 Tesmiye oldı aña ism-i diger 

 

 

                                                            
21 (a) ʽAyn-ı: Nār-ı A / (b) bulup: bulu S. 
25 (b) Vāṣıl: Vāḥid A. 
26 (b) maḳām-ı: cemāl-i K. 
27 (b) ʽıyān: hemān A. 
28 (b) āḫar: āmen K. 
29 (b) ism-i: nām-ı A, K. 
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 30 Mīm-i evvel ile Aḥmed oldı 

  Mīm-i šāniyle Muḥammed oldı 

 

 31 Nām-ı mülkīsi Muḥammed yazılur 

  Melekūtīsi de Aḥmed yazılur 

 

 32 Ehl-i arż anı Muḥammed oḳıdı 

  Hem semā ehli de Aḥmed oḳıdı 

 

 33 Nām-ı mülkīsi Muḥammed oldı 

  Melekūtīsi de Aḥmed oldı 

 

34 Bu iki mīm ile Maḥmūd oldı 

  Dü-cihān ḫalḳına merdūd oldı 

 

 35 İki mīm ile bulup ikrāmı 

  Dört kitāb içre añıldı nāmı 

 

 36 Elif Aḥmed gidicek isminden 

  Ḥamdi fehm itdi hemān resminden 

 

 37 Elifüñ ḥāline oldı şāhid 

  Yek işāret ile oldı ḥāmid 

 

38 Ḥamd-i ḥālīsine oldı ḳādir 

  Şükr-i ḳālīsine oldı māhir 

 

39 Bu kemāli bulıcaḳ ḥālinde 

  İtdi iẓhār-ı ʽaciz ḳālinde 

                                                            
31 yazılur: yazılup K; Bu beyit: -A. 
32 Bu beyit: -A. 
33 Bu beyit: -A, K, M. 
35 (b)içre: içinde K. 
37 (a) ḥāline: ḥāle K / (b) Yek: Pek K. 
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S50a.40 Şān-ı Ḥaḳda buyurup bir güfte 

  Didi “lā-uḥṣī kemā ešneyte”* 

 

 41 Şānı bu vaṣf ile ʽālī olıcaḳ 

  Bu kemāl ile vefālı olıcaḳ 

 

 42 İdelüm aña ṣalāt ile selām 

  Bulavuz raḥmet ile dārü’s-selām 

 

 43 Bu sebeb ile ʽināyet bulavuz 

  Maẓhar-ı luṭf-i şefāʽat olavuz 

 

 44 Rūḥ-ı pākinden ire cāna ḫaber 

  Bu ḫaber ile ire sırra ešer 

 

45 Çār-yārine daḫı ṣubḥ u mesā 

  Ey Fu’ādī idelüm medḥ ü šenā 

 

46 Hem ṣalāt ile selām eyleyelüm 

  Cümle āline selām eyleyelüm 

Bu ḳāl maẓhar-ı ḥāl-i berāʽat-i istihlāl vechiyle 

risāle-i Bülbüliyyeye muḳaddime-i sırrıyye ve 

kemālāt-ı remziyyedür. 

 47 Kātib-i Ḥaḳ ḳalem-i ḳudret ile 

  Zer-feşān ḫaṭṭile vü zīnet ile 

                                                            
40 (a) buyurup: buyurur K. 
*Hadis: “Lā-uḥsī senāen ʽaleyke ente kemā ešneyte ʽalā-nefsike”. Sana 

övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin (Tirmizi, 

Salât 194, (261). 
41 (b) vefālı: veḳāti S. 
42 (a) İdelüm: ide S / (b) raḥmet ile: raḥmet-i A. 
43 (b) Maẓhar-ı: Lāyıḳ-ı K; luṭf-i: luṭf u A. 
44 (a) ire: -K. 
47 (a) Kātib-i: Kitābet K; ḳudretle: ḳudret ile A. 
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 48 Yazdı dil levḥine bir özge kitāb 

  O kitāb ile açıldı baña bāb 

 

 49 Oldı elfāẓ-ı maʽārife müşīr 

  Hem maʽānīsi ḥaḳāyıḳa müşīr  

 

 50 Geldi fermān-ı nefes cān u dile 

  Her birisi oḳıyup dersin ala 

 

 51 Ṭūṭi nefes oḳıdı bir varaḳın 

  Ẓāhiren añladı bildi sibāḳın 

 

 52 Oḳıdı bülbül-i dil çoḳ varaḳı 

  ʽAşḳ-ı fażlına irişdi sibāḳı 

 

 53 Şevḳ ile ẕākir-i Yezdān oldı 

  ʽAşḳ ile māhir-i ʽirfān oldı 

 

 54 Kūf-ı cān cehd ile vü ġayret ile 

  Oḳıdı cümlesini ʽibret ile 

 

S50b.55 Oḳıdı cümle ṭarīḳat bābın 

  Añladı daḫı ḥaḳīḳat babın 

 

 56 Ṭūṭi vü Bülbüle didi yā Hū 

  Olduñuz kūh-ı ʽilimde yā Hū 

                                                            
48 (a) bir özge: K’da silik. 
49 (a) müşir: mesir S / Bu beyit: -A. 
50 Bu beyit: -A. 
51 (a) Ṭūṭi nefes: Ṭūti-i nefs A, S, M. 
52 (b) ʽAşḳ-ı fażlına: ʽAşḳ faṣlına A,M. 
53 (a) ẕākir-i: şākir-i A. 
54 (a) Kün cihān cehd ile vü ġayret ile A, S, M. 
56 (b) kūh-ı ʽilimde: kūh-ı ʽamelde M, K’da silik. 
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 57 Oḳuñuz cümle ʽulūmuñ aṣlın 

  Bilüñüz anda hüviyyet faṣlın 

 

 58 Bu kitāb ehl olana lāyıḳdur 

  Kim ki añlarsa bunı fāyıḳdur 

 

 59 Sırr-ı Süleymān bu rāzı ṭuydı 

  Sırrını sırr-ı ḫafīye ḳoydı 

 

60 Ḥāl-i sırrı irişüp aʽlāya 

  İrdi bu sırr-ı ḫafī iḫfāya 

 

 61 Menʽ idüp bunda ẓuhūr-i ḳāli 

  Ṣaḳladı cümle ḫayāl ü ḥāli 

 

 62 Ḫaznedār-ı ḥareme remz itdi 

  Bunı sır ḫaznesine kenz itdi 

 

63 Bagladı resm-i ṭılısmātı aña 

 Didi bozılmaya bu resm ebedā 

 

64 Añlayun remz ü işāret bābın 

 Oḳısun bunda hidāyet bābın 

 

65 ʽİlm-i Ḥaḳdan kim alursa dersi 

 Aña mekteb ola ʽarş u kürsī 

 

 

                                                            
57 (a) oḳuñuz: oḳıñuz K, S.; ʽulūmuñ: ʽulūmdan K / (b) faṣlın: fażlın K. 
58 (a) ehl: ehlī S / (b) fāyıḳdur: fā’iḳdür S, K. 
59 (b) ḫafīye: ḥafīye S. 
61 (a) bunda: -K / (b) ḫayāl ü ḥāli: ḥāl ü ḫayāli K. 
62 (a) ḥareme: ḥavme K / (b) sır: ser K; ḫaznesine: ḫazinesine 
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 66 Bu ṭılısmı açar ise ol açar 

  Cūy-ı fānīyi geçerse o geçer 

 

 67 Gāyet-i sırrı ararsa ol arar 

  Genc-i vāfīye irerse ol irer 

 

 68 Baña virdi o Ḫudā sırr-ı ʽazīm 

  Olamaz kimse bu mülkümde nedīm 

 

69 Sırr-ı eşyāya ḥükūmet virdi 

 Bu ḥükūmetde sühūlet virdi 

 

 70 Sırr ile kim ki gelür dīvāna 

  İrişür ḫidmet ile eyvāna 

 

 71 Kim ki sırrān-ı ṣafāya irişür 

  Ḥaḳ sarāyında nevāya irişür 

 

S51a.72 Sırr-ı Süleymānı didükde maʽnā 

  Cümle ʽālem didiler sellemnā 

 

 73 Sırr-ı eşyā saña oldıysa ʽıyān 

  Ey Fu’ādī sen de ṭur bunda hemān 

  

 74 Sırr-ı Süleymānına olduñsa ḳarīn 

  ʽİlm ü irfānuñ olur saña berin 

                                                            
66 (a) açar ise: açarsa S, M. 
67 (b) –i vāfiye: K’da silik. 
68 (a) o: ol S / (b) nedīm: ḳadīm S. 
70 (a) Sırr ile kim ki: K’da silik. 
71 (a) Kim ki sırrānı: K’da silik / (b) nevāya: ševāba S. 
72 (b) Cemīle eşyāya didiler sellemnā A; Cümle ʽālem-i eşyā didi sellemnā 

K; ʽālem: eşyā M. 
74 (a) Sırr-ı Süleymānına: Sır-Süleymāna M. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

116 

 75 Ḳoma baġlı bu ṭılısmı aça gör 

  Sırr-ı Süleymānı öñinde aça gör 

 

 76 İẕn-i sulṭānsuz olan māl-i ġulūl 

  Āḫiẕini ider elbette melūl 

 

 77 Açma sırruñı ṣafāda olasun 

  Seyr-i eşyāda vefāda olasun 

 

78 Açar iseñ yine ehline açıl 

  Yolına cān ile dökül ü ṣaçıl 

 

 79 Ġaraż-ı nefsle açılma zinhār 

 Sırr ile eyle cihānda reftār 

 

 80 Sırr ile ʽālem-i ḳudsī bulasun 

 Ḳaddesa’llāhu duʽāsın alasun 

Vezn-i mürġ-ı hezec 

 ∙ − − − / ∙ − − − / ∙ − −  

81  Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün  

 Oḳı ʽārif bu vezni eyle itmām 

 

 82 Bu vezni yazduġıçün levḥa-i ḫām 

 Ḫudā itdi baña bu vezni ilhām 

                                                            
75 (a) bu ṭılısmı: bunı sen de S./Bu beyit: -A. 
76 (a) olan: -A; māl-i: ḥāl-i M. 
77 (a) sırruñı: sırrıñı K, S. 
79 (a) ʽArż-ı nefsle açma zinhār K / (b) eyle: -A, M. 
80 (a) bulasın: bilesin A, bile gör S / (b) alasın: bulasın A, bula gör S. 
81 Kafiyeler uymamaktadır. 
82 (a) ḫām: ḫāma M, S. 
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Sebeb-i nażm-ı risāle-i Bülbüliyye 

 83 Bi-feyż-i Ḳādir u ʽAllām u Ekrem 

  Ve nām-ı mālik-i mülk-i dü-ʽālem 

 

 84 Kitāb-ı Bülbüle itdüm bidāyet 

  Ḫudā vire kemāl ile nihāyet 

 

 85 Bu te’līfe sebeb ḥālini diñle 

  Beyān itdüm dil-i cān ile añla 

 

S51b.86 İkidür āyetu’llāh añla ḥikmet 

  Eger olduñsa cānā ehl-i ʽibret 

 

 87 Birisi oldı anuñ tenziliyye  

  Birisi daḫı oldı tekviniyye 

 

 88 Olupdur tenziliyye naẓm-ı Ḳur’ān 

  Daḫı hem tekviniyye iş bu ekvān 

 

 89 Oḳurdum tenziliyye āyetini 

  Görürdüm tekviniyye āyetini 

 

 90  Tefā’ul ḳaṣdına baḳdum cihāna 

  Gözüm ṭūş oldı ol gülsitāna 

 

 91 Göñül bülbül ṣıfātın bulmış idi 

  Gülinüñ vaṣf-ı ḥālin bilmiş idi 

                                                            
83 (a) Ekrem: ikrām A,S. 
84 (a) bülbüle itdüm: bülbüliyye idem A. 
85 (b) itdüm: idem A, -i: u A. 
87 (a) tenziliyye: tenzihiyye K. 
88 (a) tenziliyye: tenzihiyye K. 
89 (a) tenziliyye: tenzihiyye K. 
91 (b) bilmiş idi: eylemiş idi A. 
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 92 Kitāb-ı Ḥaḳdan açıldı bu fālüm 

  Gül ü bülbülden oldı ḳīl ü ḳālüm 

 

 93 Maʽānī erlerinüñ kemteriydüm 

  Saʽādet gevherine müşteriydüm 

 

94 Nücūma meyl idüp buldum ṣaʽidin 

  Çıḳardum anda temšīl-i cedidin 

 

95 Ḫalāṣ itdi Ḫudā naḫs-ı zuḫālden 

  Dil ü cānum berī oldı ḫalelden 

 

96 Bu ẓāhir mülkinüñ dārına girdüm 

  Maʽānī şemsinüñ nūrına irdüm 

 

 97 Vücūdum ẕerresi buldı ẓuhūrı 

  Görindi ẕerrede şemsüñ bu nūrı 

 

 98 Tevekkül eyledüm ẕāt-ı Ḫudāya 

  Sözüm irişdüre cāy-ı ḥüdāya 

 

99 Teveccüh eyledüm vaḥdet göziyle 

  Velīkin söyledüm kešret söziyle 

 

 100 Egerçi söyledüm kešret yüzinden 

  İşit ʽārif iseñ vaḥdet yüzinden 

 

 101 Görindiyse saña mülk-i melekūt 

  Ceberūt ʽālemiyle ḥāl-i lāhūt 

 

                                                            
93 (a) kemteriydüm: kemteridür S. 
97 (b) ẕerrede şemsüñ: ẕerre şemsinüñ A. 
100 (b) iseñ: ilüñ K, yüzinden: gözinden K. 
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 102 Benüm ḳālimi dilden fehm idersin 

  Daḫı ḳālimi cāndan fehm idersin 

 

S52a.103 Kitāb-ı ʽāleme baḳduḳda dīde 

  Görindi dilde temšīl-i güzīde 

 

 104 Beġāyet aḥsen ü ʽibret-nümādur 

  Tecellī ʽālemine reh-nümādur  

 

 105 ʽAceb ʽibret-nümādur bu ḥikāyet 

  Me’ālin añlamazlar ehl-i ġaflet 

 

106 Dil ü cānuñda var ise baṣīret 

  Daḫı ʽirfāna itdüñse ʽazīmet 

 

 107 Sarāy-ı vaḥdet içre girdüñ ise 

  Ḥaḳīḳat ḳaṣrına hem irdüñ ise 

 

 108 Sözümi gūş-i cāndan diñler iseñ 

  Daḫı hūş-i ʽıyāndan añlar iseñ 

 

 109 ʽİbāretden ṭuyarsın remz-i vāfī 

  Alursuñ ḥıṣṣeñi sen daḫı kāfī 

 

 110 İşit bu ḳıṣṣayı idem ḥikāyet 

  Dil ü cānum anı itdi rivāyet 

 

                                                            
102 (a) ḳālimi: fālımı A. 
103 (a) dīde: vire K. 
104 (a) u: -i K; aḥsen: iḥsān A. 
105 (b) Me’ālin añlasun ehl-i cehālet K; añlamazlar: añlamaz M. 
109 (b) ḥıṣṣeñi: ḥaḳḳıñı A. 
110 (a) idem: itdüm S, didüm A. 
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 111 Bahār eyyāmı vü bülbül zamānı 

  Gülistān mevsimi vü gül zamānı 

 

112 Güle baḳdum görince Bülbülini  

  İşitdüm girye ile gulgulini 

 

 113 Nehār-ı kešret içre Ṭūṭi gördüm 

  Şeb-i vaḥdet içinde Kūfi gördüm 

 

 114 Ṭūṭi söyler velī ḥālini bilmez 

  Sözi ḳande gider ḳālini bilmez 

 

115 Hüviyyetde ḳatı kāmildürür Kūf 

  Ḥaḳāyıḳ ḥāli olmış aña maʽrūf 

 

116 Görinür ẓāhiri vīrān içinde 

  Velīkin bāṭını ʽumrān içinde 

 

 117 Gice vīrānelerde Ḥaḳḳı ẕākir 

  Hüviyyet ẕikri ile cānı ʽāmir  

 

 118 Bularuñ ḥālini bildürdi Allāh 

  Saña idem ḥikāyet in-şā’allāh 

Dīvān-ı hümāyūn-ı ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi’s-

selāmda baʽżı mürġān-ı ġammāzuñ bülbül-i ḫoş-

elḥānı ḥased ü bed-ḫālet ve kiẕb ü ġıybetle ḫuṣūmet 

                                                            
111 (b) Gülistān: Gülistāna K, S; mevsimi: mevsim K. 
113 (a) Nehār-ı kešret içre: Nehārında baḳınca A; kešret: ẓāhir S / (b) vaḥdet: 

firḳat K. 
117 (b) ʽāmir: ācır K. 
118 (b) idem: itdüm S. 
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ve daʽvī yüzinden Ṭūṭi-yi monlā-yı ḫoş-zebān 

geçdüklerine muḳaddime-i pendiyyedür. 

S52b.119 ʽAcebdür ʽālemüñ ḥāli be hey yār 

  Kimi yār u bu ḫalḳuñ kimi aġyār 

 

120 Kimi keẕẕāb kimi nemmām u ġammāz 

  Baḳup kendü ḳuṣūrını görür az 

 

 121 Kimi olmış daḫı ġayyāb u ʽayyāb 

  Ziyāde ḳahr ile şeddād u ʽattāb 

 

 122 Kimi olmış ṣıfāt-ı nefs-i şūma 

  Uyar şeyṭān gibi kibr ü rüsūma 

 

123 Muṣaffā eylemez mirʽāt-ı ḳalbin 

  Göre tā kendünüñ noḳṣān u ʽaybın 

 

 124 Mücellā eylemez meclā-yı rūhın 

  Görüp teşḫīṣ ide ḥāl-i fütūḥın 

 

 125 Münever eylemez ʽaḳıl gözini 

  Ki ta ʽirfān ile bile özini 

 

 126 Ḫalāṣ itmez dil ü cānını ġamdan 

  Daḫı vehm ü ḫayāl ile elemden 

 

 127 Ne farḳ eyler belīd ile reşīdi 

  Ne farḳ eyler ʽanīd ile saʽīdi 

                                                            
121 Bu beyit: -A / (b) ʽattāb: ʽaḳḳāb K. 
122 (a) nefs-i şūma: nefsine şūm K / (b) kibr ü rüsūma: kibr ü rüsūm K. 
125 (b) özini: özüni K. 
126 (a) Ḫalāṣ: Ḫalā S; ü: -i K. 
127 (a) eyler: ider A; belīd: pelīd A,K / (b) eyler: ider A. 
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 128 Ne farḳ eyler ʽaduvv ile ṣadīḳi 

  Ne egriler ile ẕāt-ı reşīḳi 

 

 129 Ne resm-i ʽālemi bilür ne mefʽūl 

  Görinür kendüye efʽāli maḳbūl 

 

 130 Zemīme ehli ġālib bu zamānda 

  Ḥamīde ehli maġlūbdur bu anda 

 

 131 Ġażab ehli olur her demde lāzım 

  Birāder de olursa der bir āzar 

 

 132 Göñül neyle yapılur anı bilmez 

  Daḫı neyle yaḳılur anı bilmez 

 

 133 Dili tengdür ṣafāsuzdur ṣafāsuz 

  Anuñ içün vefāsuzdur vefāsuz 

 

S53a.134 Ḳaçan kim yıḳsa bir ḳalb-i ḫaṭīri 

  Yıḳar anuñ ile ḳalb-i kešīri 

 

 135 Ki vardur ol kese aḥbāb u yārān 

  Yıḳılur bu sebebden ḳalb-i insān 

 

 136 Yıḳarsa herkesüñ ḳalb-i melīḥin 

  Yıḳar Ḥaḳ da anuñ ḳalb-i ḳabīḥin 

 

                                                            
129 (a) resm-i: resmī K, M; mefʽūl: maʽḳūl K. 
131 Bu beyit: -A. K, M ve S’de ise kafiyeler farklıdır. 
133 Bu beyit: -A. 
134 Bu beyit: -A, K, M. 
135 Bu beyit: -A, K, M.  
136 (a) herkesüñ: bir kisüñ K, M, S. 
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 137 Eger maẓlūmı incitse bir ādem 

  İder ẓālim anuñ çeşmini pür-nem 

Ḳaṣīde-i pendiyye-i mūriyye li’l-mü’ellifihī* 

  ∙ ∙ − − (− ∙ − −) / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − (− −)  

 138 Mūra baṣma seni mārān ıṣırur 

  Körpe incitme ki arslan ıṣırur 

 

 139 Öldürüp mārı uçurma cānı 

  Dem olur ki seni šuʽbān ıṣırur 

 

 140 Ḳıblenüñ ehlini tekfīr itme 

  Kaʽbe ḥaḳḳı seni ḳablan ıṣırur 

 

 141 Olmasa rāʽi Hüdā çūbānı 

  Ġanem-i rūḥuñı gürgān ıṣırur 

 

 142 Nefs-i emmāre seginden ḫaẕer it 

  Dāmen-i pāyüñi her an ıṣırur 

 

 143 Nefs-i ḥaḳḳāni hücūm itse ne ġam 

  Iṣırursa seg-i cānān ıṣırur 

 

 144 Nefs sükkānına hīç olma ḳarīn 

  Seni tā ki seg-i segbān ıṣırur 

 

 145 Ẓaleme ḳapusına meyl itme 

 Seg-i segbān gibi derbān ıṣırur 

                                                            
137 (b) nem: ġam K. 
141 (a) Olma rāʽī Hüdā çūbānı S / (b) gūrgān: gūrkān A, K. 
143 Bu beyit: -K / (b) seg-i: señi M. 
144 Bu beyit: -A, K. 
145 Bu beyit: -A, K, M.  
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 146 Ber-zemīn itme tekebbür yād it 

  Ḳabrüñi ki teni deydān ıṣırur 

 

 147 Ḥaḳ yolında pā-bürehne yürime 

  ʽAvḳ ider pāyüñi ḫārān ıṣırur 

 

 148 Varaḳ-ı nīk ü bedi farḳ eyle 

  İtmeseñ destüñ ıṣırġan ıṣırur 

 

S53b.149 Güli Bülbülden ayırma zinhār 

  Elüñi ḫār-ı gülistān ıṣırur 

 

 150 Aḳrabā ḳalbini vīrān itme 

  Nā-gehān ʽaḳreb-i vīrān ıṣırur 

 

 151 Ḥāl-i dānāda gerek ẕevḳ-i kemāl 

  Olmasa nāḳıṣ u nādān ıṣırur 

 

 152 ʽĀlimüñ ʽilmi ḥilimsüz olsa 

  Anı bir cāhil-i ġażbān ıṣırur 

 

 153 Ḥüsn-i ḥāle melekiyyetle iriş 

  Melekiyyetsüzi şeyṭān ıṣırur 

 

 154 Hīç müdārāt itmesüñ kimse ile 

  Düşmen olur seni dostān ıṣırur 

 

 155 Ẕikr-i dā’im ide gör devranda 

  Dutarak ʽömrüñi devrān ıṣırur 

                                                            
146 (a) Ber: Bed A; yād: yāh K. 
152 (a) ʽilmi: ḥāli A; olsa: olmaz K. 
153 (a) melekiyyetle: melekiyyetüñ S. 
154 (a) müdārāt itmesüñ: midār itmeyesüñ A,K. 
155 (b) Dutarak: Dönerek A,K,M; ʽömrüñi: ʽömriñi A, K, M. 
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 156 Baḳma şehvetle güzeller gözine 

  Müjesinden dil-i bīgān ıṣırur 

 

 157 Dil behiştini Fu’ādī yıḳma 

  Duzaḫ içre seni nīrān ıṣırur 

Beyān-ı diger 

158 Bunı teşḫīs idendür ʽāḳıl insān 

  Bunı temyīz idendür kāmil insān 

 

 159 Bunı fehm itmeyen ḥayvān-ṣıfatdur 

  Bunı fehm eyleyen insān-ṣıfatdur 

 

 160 ʽAceb ehl-i cihanda ʽāḳıl olmaz 

  Daḫı ḫod-bīn olanlar kāmil olmaz 

 

 161 Ne görse ġayrılarda eyü yavuz 

  Aña isnād idüp ider tecāvüz 

 

 162 Bunı bilmez ki cümle kendinüñdür 

  Ṣanur kim gördigi ol kimsenüñdür 

 

 163 Resūlu’llāh Ḥabīb-i Ḥaḳḳ-ı mü’min 

 Didi mü’mindürür mirʽāt-ı mü’min 

S54a  Kemā ḳāle ʽaleyhi’s-selām: el-mü’minü mirʽātü’l-

mü’min* 

  

                                                            
156 (b) Müjesinden: Ḳarşusında K; dil-i: velī K. 
162 (b) gördigi: gördügi S. 
163 (a) Ḥabibu’llāh resūl-i ẕāt-ı mü’min K. 
* Mü'min mü'minin aynasıdır (Ebû Dâvud, Edeb 49). 
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Lāyiḥa-i pendiyye 

 164 Fu’ādīden işit bir pend-i rāşid 

  Resūlu’llāh kelāmı aña şāhid 
 

 165 Olur ise ṣıfatı kendünüñ bed 

  Görinür aña daḫı ġayrinüñ bed 
 

 166 Kimüñ ḳalbinde var ise şuʽūmet 

  İder her kimseye kīn ü küdūret 
 

 167 Kimüñ ḳalbinde var ise tenāfür 

  Olur ḥāli ʽinād ile tefāḫur 
 

 168 Anuñ ile eger olsañ birāder 

  Vefā gelmez seni ider pür-āẕer 
 

 169 Dili tengdür ṣafāsuzdur ṣafāsuz 

  Anuñ içün vefāsuzdur vefāsuz 
 

 170 Eger oġluñ daḫı olursa ṣulbī 

  Bu ḥāliyle ṭoḳınur saña ḍarbı 
 

 171 Kimüñ kim ḳalb-i mirʽātı ola pāk 

  Daḫı rūḥı ola dā’im feraḥ-nak 

 

 172 Dili vāsiʽ ṣafālıdur ṣafālı 

  Anuñ içün vefālıdur vefālı 

                                                            
164 Bu beyit: -A, K, M. 
165 (a) kendünüñ: ġayrinüñ K. 
167 Bu beyit: -A./(a) var ise: olursa K. 
168 (a) eger olsañ: olur iseñ K. 
169 Bu beyit: - K. 
170 (b) ḥāliyle: ḳalb ile K; ṭokınur: ṭokunur K. 
171 (a) pāk: bak S. 
172 Bu beyit: -A. 
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 173 Anuñ ile ider iseñ uḫuvvet 

  Vefā ile saña ider maḥabbet 

 

 174 Eger ogluñ olursa bu ṣıfatda 

  Saña ḫayrı irişür her cihetde 

 

  175  Görinür cümle eşyā aña merġūb  

  Sever her gördügini hem-çü maḥbūb 

 

 176 Var ise sende de mirʽāt-ı ʽālī 

  Görürsin ẕevḳ ile ḥāl ü me’ālī 

 

 177 Bulup vaḥdet yüzinde seyr-i dā’im 

  Tecellī ḥāli olsun sende ḳā’im 

 

S54b178 Eger fehm eyleseñ remz ü işāret 

  Maʽārif-baḫş olur saña ḥikāyet 

 

 179 Kitābın gör dil ü cāndan baṣīr ol 

  Fu’ādīnüñ kelāmından ḫabīr ol 

 

 180 Süleymān olduġıçün ehl-i ḥikmet 

  Ḳarıncadan alupdur çoḳ naṣīḥat 

Rivāyet-i maʽneviyyeye ve ḥikāyet-i Bülbüliyyeye 

bi’ẕ-ẕāt şürūʽdur* 

181 Muḳarrerdür cihān içre bu ḥālet 

  Buña şāhiddürür iş bu ḥikāyet 

 

                                                            
173 (b) saña ider: ider saña K. 
174 (b) ḥayrı: ġayrı K. 
177 Bu beyit: -A, K, M. 
179 (a) Kitābın: Kitābuñ A. 
180 Bu beyit: -A. 
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182 Ḥikāyetden murād temšīl-i Ḥaḳdur 

  Bunı iẕʽān idenler ehl-i ḥaḳdur 

 

 183 Naẓar iden kişi efʽāl-i nāsa  

  Daḫı ḳādir olan anı şināsa 

 

 184 Ne ḥāletdür bulur ḫalḳuñ fiʽālin 

  Ḥikāyetden ṭuyar temšil me’ālin 

 

 185 Dirilüp ḳuşlaruñ ehl-i fesādı 

  Hümez Ḳarġa buña bāʽiš ü bādī 

 

186 Bulara tābiʽ oldı ġayri ḳuşlar 

  Fesād u ġamz ile merdāne-keşler 

 

 187 Gelüp bir araya ehl-i nifāḳı 

  Fesāda cümle itdi ittifāḳı 

 

 188 Didiler ḳande kim var ise mürġān 

  Eyü vü yavuzı gelsünler el’ān 

 

189 Şehirlü köylü herkes ẓāhir olsun 

 Bu cemʽiyyetde cümle ḥāżır olsun 

 

 190 Şular kim ölmiş idi ḫūb-aḥvāl 

  Cidāle açmamışlardı per ü bāl 

 

 

                                                            
183 (b) olan: ola K. 
184 (a) ḫalḳuñ: Ḥaḳḳuñ K,M. 
187 (a) araya: ara S; nifāḳı: tefāḳı K. 
188 (a) ḳande kim: kim ḳande A. 
190 (a) kim: ki K./(b) per ü bāl: per-i bāl A. 
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 191 Velī ḫavf itdiler bu defʽa şerden 

  Medār ismini ṭutdılar kederden 

 

 192 Ḳarışdı Ṭūrı tā mürġāna anlar 

  Degüllerdi velī ehl-i fitenler 

 

S55a193 Derūnından nice ṣıdḳ ehli mürgān 

  Didiler Bülbüle ḫayf olur el’ān 

Lāyiḥatü’l-mü’ellif* 

 194 Budur pes ādemüñ ḥāli cihānda 

  Kimi nāfiʽ kimi ḫalḳa ziyānda 

 

 195 Eger ṣādıḳlar olmasaydı aṣlā 

  Ḫarāb olurdı ʽālem zīr ü bālā 

 

 196 Eger ẓālimler olmasaydı her dem 

  Görinmezdi benī ādemde hīç ġam  

 

 197 Fesād ehli eger olsa ziyāde 

  Niẓām-ı ʽālemi virür fesada 

 

 198 Mizācına muvāfıḳ olsa fāsid 

  Aña meyl idüp olur o da ḥāsid 

 

 199 Bularuñ efsedi Ḳarġayla Ḳuzġun 

  Biri de Ṣaġṣaġan fiʽlinde azġun 

                                                            
191 (b) Medār ismini: Medāra semti A. 
192 (a) Ṭūrı: mūrı K, ṣūrı A, M; anlar: bunlar M. 
194 (a) ādemüñ: ʽālimüñ A. 
195 (b) Ḫarāb: Ḥarāb S. 
196 Bu beyit: -A. 
198 Bu beyit: -A, K, M. 
199 (b) ṣaġsaġan fiʽlinde: ṣaḳsaġan fiʽlinden A, ṣaḳṣaġan fiʽlinde M. 
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200 Gülistānuñ görüp raʽnā gülini 

 Gül içün ġulġul iden Bülbülini 

 

201 Gül ile Bülbülüñ ẕevḳ u ṣafāsın 

 Gülüñ Bülbüle itdügi vefāsın 

 

 202 Göricek bu ṣafā ile vefāyı 

  Ḥased cānlarına itdi cefāyı 

 

 203 Bu ḳuşlarda yoġ idi ẕerre iẕʽān 

  Ḥamāḳat ile ḳalmışlardı nādān 

 

 204 Bularda yoġ idi ḥüsn-i edālar 

  Cihānda ideler ṣavt u ṣadālar 

 

 205 Bed olmaġuñ bularuñ ṣavt u şānı 

  Daḫı olmamaġın ʽaşḳ-ı civānī 

 

 206 Bular ötdükde insān diñlemezdi 

  Taṭayyur eyleyüp ḫayr añlamazdı 

 

 207 Daḫı itdükleri ṣavt u ṣadāyı 

  İşidenler oḳur ḫayra duʽāyı 

Hümez ḳarġa vü ġayri taṭayyur olınan ḳuşlar ötdükde 

oḳınan duʽādan* 

 

                                                            
202 (b) Ḥased: Ḥāsid S. 
204 (b) ṣavt u ṣadālar: ḥüsn-i ṣadālar K, ḥüsn-i edālar S. 
206 (a) bular: bularuñ K; ötdükde: itdigin K. 
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S 55b Allāhümme lā ṭayra illā ṭayrük velā ḫayrun illā 

ḫayrük velā ilāhe ġayrük** 

 208 İşitdükde ṣadā-yı ʽandelībi 

  Anı diñlerdi insānuñ lebībi 

 

209 Gülistāna varup ehl-i edālar 

  Ṣadāsından iderlerdi ṣafālar 

 

 210 Ṣadāsından pür olurdı çemenzār 

  Cemiʽ-i bāġ u bustān ile kūhsār 

 

 211 Ṣadāḳatden çıḳup her dem ṣadāsı 

  Nevāḫatden görinürdi nevāsı 

 

212 Ne ʽālemde ki itse ṣavt u naġme 

 Ṣafā virürdi her dem ehl-i bezme 

 

213 Muḳarrerdür ezelden işbu maʽnā 

 Ḥased ider kemāl ehline ednā 

 

214 Bu ḥālātı görüp mürġān-ı bed-ḥāl 

 Feżā-yı zemme açdılar per ü bāl 

 

 

 215 Ḥased idüp didiler ḳanı Bülbül 

  Gelüp itmez bize aṣlā tenezzül 

                                                            
** "Allahım, senin vereceğin uğursuzluktan başka uğursuzluk, senin 

bahşedeceğin hayırdan başka hayır ve senden başka ilah yoktur." (Ahmed b. 

Hanbel, Müsned,Kurtuba yay., Tarihsiz, Mısır, C.2, s.220)  
208 (a) işitdükde: işitdük ki K. 
210 (a) pür: bir K. 
211 (b) Nevāḫatden: nevāḫatinden A. 
214 (b) Feżā-yı: Ḳażā-yı S. 
215 (b) itmez bize aṣla: aṣla bize itmez S. 
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 216 Bizüz bu ʽālem içre merd-i mürġān 

  Revādur bize itse meyl-i insān 

 

217 Ḳamu mürġān içinde biz bī-namāz 

  Sezādur ḫalḳ ide medḥ u šenāmuz 

 

 218 Derūnında olup bed ḫāli mestūr 

  ʽUcub ḫāli buları itdi maġrūr 

 

 219 Ṣıfāt-ı bed ẓuhūr idüp firāvān 

  Vücūdında bularuñ itdi ṭuġyān 

 

 220 Pür oldı ḳalbleri ḥālī ḥasedden 

  Eşedd oldı celāli hem esedden 

 

 221 Ḥased añdurmadı ḫayrü’l-me’ālī 

  Fesād u fitneye irgürdi ḥāli 

 

 222 Ḳayırmasa kişi ḥüsn-i me’ābın 

  Ḫudā açmaz aña hīç luṭfı bābın 

 

 223 Vücūdında ḥased ile olan kīn 

  Żaʽīf olur anuñ ḳalbindeki dīn 

 

S56a224 Uyup şeyṭāna fāsid himmet ile 

  Ziyāde iftirā’ vü ġıybet ile 

 

                                                            
216 (a) Biziz: Biriz A. 
218 (a) Derūnında: Vücūdında A; ḫāli: ḥāli K / (b) ʽUcub: ʽAceb A. 
219 (a) ṣıfāt-ı: ṣıfātı K, S. 
220 (a) pür: bir A, K, M; ḥālī: ḥāl-i S / (b) celāli: ḥalāli S. 
222 (a) me’ābın: me’ālin A. 
223 (b) dīn: kīn A, K. 
224 (a) uyup: olup K. 
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 225 Didiler Bülbülüñ ḥāli ḍalālet 

  Ḍalālet eylemiş ehl-i baṭālet 

  

 226 Bu ḥālinde aña rehber gerekdür 

  Anı te’dīb ider bir er gerekdür 

 

 227 Çü Ṭūṭi cümlenüñ aʽlāsı olmış 

  Süleymān nebīnüñ monlāsı olmış 

 

 228 Bu mansıbla çun oldı böyle fāyıḳ 

  O nā-merdüñ ḥaḳından gelse lāyıḳ 

 

 229 Didi Ḳuzġun çü Bülbül oldı bed-nām 

  Ya niçün anlara itmezsüz iʽlām 

 

 230 Anı te’dīb idüp ider cefāyı 

  Getürür başına dürlü belāyı 

 

 231 İşitdi Ṣaġṣaġan Ḳuzġun maḳālin 

  Didi āfet işüñ bilmez me’ālin 

 

 232 Hevā-yı ʽaşḳa Bülbül mübtelādur 

  İşitmez kimse sözin bī-nevādur 

 

 233 Aña Ṭūṭi kitāb ile ider pend 

  Dönüp ayaġına urmaz anuñ bend 

 

 

                                                            
227 (a) çü: cu S; aʽlāsı: ʽallāmı A / (b) Süleymān nebīnüñ: Süleymān-ı nebī 

A,K. 
228 (a) fāyıḳ: fā’iḳ K,M / (b) ḥaḳından: ḥaḳında S. 
229 (b) Ya niçün anlara itmezsin iʽlam K.; anlara: anda A, M. 
230 (b) Getürür: Getürüp A; belāyı: cefāyı S. 
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 234 Anuñla żabṭ olınmaz Bülbül-i mest 

  Şeh-i mürġān olan odur aña dest 

 

 235 Şehimüzdür ki Ṭavşancıldur adı 

  Şaḳīler żabtıdur anuñ murādı 

 

 236 Anuñ minḳārı var tīz ü yavuzdur  

  Bunuñ gibilerüñ işinde uzdur 

  

 237 Anı penç ile eyler pāre pāre 

  Olursa andan olur buña çāre  

 

238 Hümez Ḳarġa işitdi çün bu ḳāli 

  Ziyāde fitneye düşdi ḫayāli 

Lāyiḥatü’l-mü’ellif 

  239 Kimüñ kim ḳalbi ola fitne-āmīz 

  Ḳamu aḥvāli olur fitne-engīz 

 

S56b240 Ziyāde olsa anuñ ḥālde şerri 

  İrüşür yitmiş eve günde şerri  

Güfte-i hümez Ḳarġa  

 241 Didi bu işimüz göñlince olmaz  

  Süleymāna varılmayınca olmaz  

 

 242 Süleymāndur şehinşāhı cihānuñ 

  Ḥaḳından gelmege evlādur ānuñ 

 

                                                            
234 (b) şeh-i: Nite S.; olan odur: (-) urur M, S. 
236 (b) uzdur: uzdir K. 
239 (a) āmiz: āmir S; (b) engīz: engīn K.  
240 Bu beyit: -A / (a) ḥālde: ḥālinde K.  
242 (a) şehinşāhı: şehinşānı K. 
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 243  İşitdükde didi Ḳarġaya Ḳuzġun   

  ʽAceb itdüñ bu iḳdāmuñda efzūn 

 

 244 Didi hem Ṣaġsaġan āferinler  

  Gerekdür herkese böyle ḳarinler 
 

Ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi’s-selām hüdhüdi bülbül-i 

ḫoş-elḥāna gönderdügidür* 
 

 245 Muḥaṣṣal cemʽ olup dīvāna mürġān 

  Didi bunlara luṭfıyla Süleymān 

 

 246 Murāduñız nedür söyleñ bilelüm 

  Ne kim lāzım ise anı ḳılalum 
 

 247 Didiler Bülbülüñ çoḳ töhmeti var 

  Anı idüñ bu dem dīvāna iḥżār 
 

 248 Ḳatı küstaḥ u nāmerddür ol āfet 

  Görinmeyüp ṣatar size ẓarāfet 
 

  249 Süleymān didi Hüdhüde yüri var 

  Getür dīvāna eyle ḥāle reftār 
 

 250 Peykāsā başına giydi bir tāc 

  Daḫı egnine giydi ala dībāc 

 

 251 Ḳanad açdı idüp emre iṭāʽat 

  Gelüp irdi gülistāna o sāʽat 

                                                            
245 (b) Didi luṭfıyla Ḥażret-i Süleyman K. 
247 (a) töhmeti: -K / (b) bu dem: -S. 
248 (a) küstaḥ: küstaḫ K / (b) ṣatar size: size ṣatar A; ẓarāfet: ṭarāfet S. 
249 (b) getür: girüp A; eyle ḥālā: ḥālā eyle S, ḥāl ile K. 
250 (a) peyk: Biñ A, S. 
251 (a) Ḳanad: Ḳanat A, S; açdı: açup A, M, açıldı S. 
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 252 Nihāl üzre görüp Bülbül ṣafāda 

  Göñül ḥayrān dili ẕikr-i Ḫudāda 
 

 253 Dile itmiş bahāne ʽaşkı virdi 

  Velī nām-ı Ḫudādur ẕikri virdi 
 

254 Vaḳār ile aña virdi selāmı 

 Edeb ile daḫı itdi kelāamı 

 

S57a255 Didi Hüdhüd Süleymān sizi ister 

  Gelüp dīvāna kend’özüñi göster 
 

 256 Didi Bülbül beni neyler Süleymān 

  Yerüm olmış iken dā’im gülistān 
 

257 Gülistānda virildi baña ʽaşḳum 

 Gülistānsuz bulınmaz ẕevḳ u şevḳum 
 

 258 Didi Hüdhüd Süleymān ki nebīdür 

  İṭāʽat itmeyen aña ġabīdür 
 

 259 İdüp şekvā egerçi baʽżı mürġān 

  Velīkin cümlesi ḥussād u nādān 
 

 260 Zamānında kimesneye güç olmaz 

  Maʽārif ehline evżaʽ ṣuç olmaz 

 

261 Maḥabbet ehlinüñ fiʽlin ḳayırmaz 

 Elem çekmek sizi gülden ayırmaz 

                                                            
252 (a) görüp: görür K / (b) dili: veli A, K.; ḥayrān: ḫayrān A. 
253 (a) dile: dālle K; virdi: verdi K; bahāne: niḥāna A / (b) ẕikri: ẕikr ü S. 
256 (a) Süleyman: o sulṭān K, M. 
258 (a) Süleyman ki: Süleyman-ı A. 
259 (a) İdüp: İder A. 
260 (a) ehline evżaʽ: ehli evżaʽī K, S. 
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262 Tesellī virdi Hüdhüd aña vāfir 

 Kemāl ile idüp taṭyīb u ḫātır 
 

263 Teḳāżı eyledi ḥāl-i şerīʽat 

 İṭāʽat itdi vü ḳıldı ʽazīmet 
 

264 Didi ḳavl-i Süleymāna “semiʽnā” 

 Daḫı emr-i münīfine “aṭaʽnā”* 

 

265 Vedaʽ itdi güle Bülbül göñülden 

 Didi gitdüm velī degül göñülden 

 

266 Seni ıṣmarladum Bār-ı Ḫudāya 

 Hemān meşġūl oluñ bize duʽāya 

 

267 Ṣafā-yı bāl ile itdi tenebbüh 

 Tevekkül eyledi ḳıldı teveccüh 

 

268 Vaḳār ile o dem dīvāna geldi 

 Ṣafā vü ṣıdḳ ile merdāne geldi 

Lāyiḥa* 

 269 Derūnında olanuñ ẕerre töhmet 

  Görinür anuñ evżāʽında ḫaşyet 

 

 270 Olur ehl-i firāset aña vāḳıf 

  Olur ḫā’in olan elbette ḫā’if 

 

 271 Ḫıyānet olmasa bir merd-i bī-pak 

  Alınmaz kimseden olur feraḥ-nak 

                                                            
* semiʽnā: İşittik; aṭaʽnā: İtaat ettik (Kur’an: Bakara, 2/285; Nisa 4/46) 
267 (a) bal ile: bi’llāh A, S. 
270 (a) firāset: maʽārif A / (b) ḫā’in: ḥāyin A. 
271 (a) Ḫıyānet: Ḥıyānet A, S; bī: -A. 
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S57b272 Ẓarīfāne gelüp itdi ḫırāmı 

  Ḫarifāne girüp itdi ḳıyāmı 

Bülbül-i ḫoş-elḥān dīvān-ı hümāyuna geldükde 

mürġān-ı bī-edeb kemāl-i ḥiddet ü ġażabla kelīmāt-ı 

bī-sebeb itdükleridür ve’s-selām.** 

 273 Görince Bülbüli mürġān-ı ġammāz 

  Hemān dem ṭaʽne itdiler ser-āġāz 

 

 274 Ḥayā itmediler her biri bī-ʽār 

  Ḥased aḥvālini itdiler iẓhār 

 

 275* Olup luṭf-ı Süleymān ile maġrūr 

  Görindi ḥāllerinde şerr-i mevfūr 

 

 276 İdüp her biri bir gūne hücūmı 

  Gözetmediler erḳān u rüsūmı 

 

 277 Çavuşlar didiler uyumañuz el’ān 

  Tamām olsun hele üslūb-ı dīvān  

 

 278 Su’āl olınmadın itmek cevābı 

  Edeb terk eyleyüp itmek ḫitābı 

 

 279 Ṭurup yerlü yerine ehl-i dīvān 

  Merātibce oturdı cümle aʽyān 

 

 280 Şaḳī ḳuşlar idüp dīvanda daʽvā 

  Ḫuṣūṣan Ḳarġa Ḳuzġun itdi ġavġā 

 

                                                            
272 (a) ḫırāmı: ḥırāmı A / (b) Ḫarīfāne: Ḥarīfāne A,S. 
* 274 ve 275.beyitler K’da yer değiştirmiştir. 
276 (a) bir gūne: güle A / (b) u: -ı S. 
279 (a) yerine: yerince A / (b) cümle: anda A, S. 
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281 Didiler Bülbülüñ ḥāli görilsün 

 Bu dem ḳānun ile teftīş olınsun 

 

282 Su’āl itdi Ṭūṭi bunlara ol dem 

 Ne sözin itdi Bülbül sizi pür-ġam 

 

 283 Ġaraż ile baḳuban ṭaşrasına 

  Teveccüh itdiler söz ṭoġrısına 

 

 284 Didiler Bülbülüñ ḥāli digergūn 

  Hevā-yı ʽaşḳ-ı gülden oldı Mecnūn 

 

 285 Ġam-ı Leylī ile Mecnūnāsā 

  Mekān olmış daḫı kuhsār u ṣaḥrā 

 

S58a286 Gelüp erbāb-ı dīvāna ḳarışmaz 

  Daḫı yıldızı ḫalḳ ile barışmaz 

 

 287 Görinmez kimseye ẕerrece nefʽi 

  Tekebbürdür dem-ā-dem şān u vażʽı 

 

 288 Gehī olur ki insāna görinmez 

  Ne cāye gitdügi aṣlā bilinmez 

 

 289 Gehī hengāmesinden hīç ṭurılmaz 

  Gülistānda ne iderse ṣorılmaz 

 

  

                                                            
281 (b) olunsun: olsun S. 
282 (b) sözin: sözden S. 
283 (a) Ġarażla baḳdı Bülbül ṭaşrasına K. 
284 (a) diger: dir K. 
285 (b) Mekān: Maḳām K; daḫı: aña S / Bu beyit: -A. 
287 (a) kimseye: kimesneye K. 
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 290 Faḳīrāne libās ile nemed-pūş 

  Şarāb-ı kibr ile her demde ṣer-ḫoş 

 

 291 Nice kendü gibi ehl-i hevālar 

  Okurlar meclisinde ḫūb edālar 

 

292 Gülistāna gelüp ḫaylī muġannī 

  Semaʽ idüp iderler hem teġannī 

 

 293 Nice muṭrib ü ṣāhib-i nevālar 

  Nice şehr oġlanı vü bī-nevālar 

 

294 Nice ibdāl iderler aña ʽaşḳı 

  İderler meclisinde devr ü şevḳı 

 

295 Ṣalāḥ ile olupdur nāmı meşhūr 

  Daḫı ẕākirligiyle ḥāli meẕkūr 

 

296 Melāhīler gibi āvāze eyler 

  Ẕikirde hem ḳarīnin tāze eyler 

 

 297 Bu ḥāl ile ider ḫalḳa vefāyı 

  Mürā’īdür mürā’īdür mürā’ī 

 

 298 Geçinür ehl-i ʽirfān içre ʽāşıḳ 

  Bu ʽaşḳında degüldür līk ṣādıḳ 

 

  

                                                            
291 (a) ehl-i: ehlī S; kendü: kendi K. 
293 (a) muṭrib ü ṣāhib-i: muṭribler ü ṣāḥib A, M, S. 
294 (b) ü: -ı S. 
297 (b) Mürāyīdür mürāyīdür mürāyī A, M, S. 
298 (a) Geçinür: Geçinüp S. 
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299 Gülistānda güledür ʽaşḳı her dem 

  Gülüñ ʽaşḳında bulmış ẕevḳi her dem 

 

 300 Gülüñ rengi anuñ göñlini almış 

  Mecāzī ʽaşḳ anı sevdāya ṣalmış 

 

301 Nice bunlar gibi aḥvāli isnād 

  İdüp çoḳ itdiler telbīs ü feryād 

 

 302 Kimüñ kim şān u ẕātı olsa bed-ḥāl 

  Fesād u fitnedür ḥāli be-her-ḥāl 

 

S58b303 Firāsetlü olan mürġān içinde 

  Daḫı ʽāḳıl olan insān içinde 

 

 304 Didiler sözleri telbīse beñzer 

  Ḥased ḥāli ile İblīse beñzer 

Lāyiḥatü’l-mü’ellif* 

305 Ola geldi ezelden ʽāşıḳa ṭaʽn 

  Ḥased ile iderler fā’iḳa ṭaʽn 

 

 306 Eger nām ile fā’iḳ olsa bir kes 

  Ḥased ehlinden ider ṭaʽnı herkes 

 

 307 ʽArab gibi ḳaġıldaşdı ġurablar 

  Şemātet itdiler ḥāli ḫarablar 

 

                                                            
299 (b) ʽaşḳında: ʽaşḳına K. 
300 (a) Gülüñ rengi: Gülī rengin A, M, gül rengin S. 
302 (b) ḥāli: ḳāli K / Bu beyit: -A. 
304 (a) telbīse: tenbīhe K. 
306 (a) fā’iḳ: fāyıḳ A, M; birkes: herkes A / (b) ehlinden: ehline K. 
307 (b) ḥāli: māli A. 
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 308 Dilince söyledi her biri bir ḳāl 

  İşiden ḳalb olur āşüfte-aḥvāl 

 

  309 Var iken bunlaruñ bu ʽayb özinde 

  Ẓuhūr itdi yine kendü sözinde 

 

  310 Çavuşlar göricek bu izdiḥāmı 

  Didiler size bu ġavġa revā mı 

 

 311 Var ise daʽvā söyleñ başḳa başḳa 

  Cefā lāyıḳ degüldür ehl-i ʽaşḳa 

 

 312 İşitdi bunlaruñ ḳavl-i ḳabīḥin 

  Ṭūṭi buyurdı diñ ḳavl-i ṣaḥīḥin 

 

 313 Ṣaḳınuñ iftirādan ehl-i ʽaşḳa 

  Ṣadāḳatle görinüñ ehl-i şevḳe 

 

 314 Didiler cümle ḳuşlardan su’āl it 

  Ḥaḳīḳat ḥāli bil fehm-i me’āl it 

Ṭūṭi mürġānuñ daʽvāsın istimāʽ itdügi ve maḥāll-i 

istimāʽında ẓāhiren ve ṣūretā maġrūr olup mürġānuñ 

kelāmına ittibāʽ itdügidür ʽazīzim ve’s-selām.* 

315 Teveccüh eyledi mürġāna ol dem 

  Buları itmege mebhūt u mülzem 

 

                                                            
308 (a) ḳāl: söz A / (b) āşüfte aḥvāl: anıñla bir söz A. 
309 (b) kendü: kendi K. 
310 (a) göricek: görincek K. 
311 (a) söyleñ: -K.  
312 (b) ḳavl-i: ḳavlüñ A, S. 
313 (b) görinüñ: yürüyün K, görinün S. 
314 ḥāli: ḥāl S, K. 
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S59a316 Ṣadāḳat ḥālini gösterdi ol ān 

  Sözinde itdi iḳdām ile imʽān 

 

 317 Velī ḳuşlar dimedi ḳavl-i ḥaḳḳı 

  Görinmedi birinüñ ḥāli ṣıdḳı 

 

 318 Görindi her birinüñ ḳavli bāṭıl 

  Anuñçün kim bular nādān u cāhil 

Lāyiḥatü’l-mü’ellif 

319 Sefīh olur kelāmı her sefīhüñ 

 Vecīh olur kelāmı her vecīhüñ 

 

320 Ḳabīḥ olur kelāmı her ḳabīḥuñ 

 Melīḥ olur kelāmı her melīḥuñ 

 

321 Eger bilmezse herkes kendi özin 

 Sefāhetle ider her yerde sözin 

 

 322 Eger var ise ḥālinde sefāhet 

  Olur her ḥāli anuñ pür-ḳabāḥat 

 

 323 Bular çün kim ḥasedle ḳā’il oldı 

  Ṭūṭi ġālib olana mā’il oldı 

 

 324 Kimüñ ḳalbinde var ise ḫayāli 

  Ḫayāline çeker cümle me’ālī 

 

                                                            
316 (a) gösterdi: gösterüp A. 
317 (b) birinüñ ḥāl-i ṣıdḳı: bunuñ ḥāl-i ṣādīḳı K. 
318 (a) her birinüñ: ekserinüñ A / (b) bular: bunlar S. 
321 (a) kendi: kendü A, S. 
322 (b) pür: bir A, S. 
324 (a) var ise: ola bed K./ Bu beyit: -A. 
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 325 Müdemmaġlar olur tābiʽ ḫayāle 

  Dimāġıyla düşer bāṭıl me’āle 

 

 326 Egerçi eyledi ḳaṣdı ʽadālet 

  Velī dimedi lāzımdur şehādet 

 

 327 Bilā-şāhid buları itdi taṣdīḳ 

  Bulınmadı sözinde ḥāl-i tevfīḳ 

 

 328 ʽAzīmet itmedi ḥaḳḳı me’āle 

  Avāmīler gibi düşdi ḫayāle 

 

 329 İşidürdi ki Bülbül ehl-i cūşdur 

  Gülistānda gül ile başı ḫoşdur 

 

 330 Aña kār oldı her dem ʽaşḳ ile zār 

  Anuñçün mesken oldı aña gülzār 

 

 331 Dimāġından düşindi iftirāya 

  Düşürdi kendüyi bu ictirāya 

 

S59b332 Ḫaṭā ider ḫayāle ṭābiʽ olan 

  Daḫı nādān sözini sāmiʽ olan 

 

 333 Gerekdür kişi ʽaḳla ṭābiʽ olmaḳ 

  Daḫı naḳl-i kitābı sāmiʽ olmaḳ 

                                                            
325 Bu beyit: -A, K, M. 
326 (a) Egerçi Ṭūṭi ḳaṣd itdi ʽadālet S; ḳaṣdı: ḳaṣd A. 
327 (b) Bulınmadı: Bulınmazdı K. 
328 (a) Ḥaḳḳ-ı: ḥāl-i K, M; me’āle: māle S / (b) ʽAvāmīler: ʽAvālīler K. 
329 (a) İşidürdi: İşidüriz K, M.  
330 Bu beyit: -A, K, M. 
331 (b) ictirāya: iftirāya S. 
333 Bu beyit: -A, K, M. 
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Tekrār-ı beyān-ı güfte-i Ṭūṭi ve ṭaḳrīr-i ḥasb-i ḥāl* 

 334 Meger Ṭūṭi semāʽa münkir idi 

  Bu mürġān gibi ẓannı mükšir idi 

 

335 Kişi ʽilmiyle olmaz ehl-i ḥikmet 

  Gerekdür ḥadd-i zātında fażīlet 

 

 336 Eger ẕātında var ise ḥamāḳat 

  Gideremez bu ʽilm andan cehālet 

 

 337 Ẓuhūrına sıfātuñ ʽilm ü ʽirfān 

  Mihekdür ʽārif iseñ eyle izʽān 

 

 338 Dönüp iḳdām ile itdi kelāmı 

  Didi Bülbüle hīç bunlar revā mı 

 

 339 Cihānda nām ile ʽāşıḳ geçerken 

  Bu ʽaşḳından daḫı ṣādıḳ geçerken 

 

 340 Ne içün nā-sezā aʽmāli işler 

  Ki taʽn eyler aña emšāli ḳuşlar  

 

341  Ḫuṣūṣan ide devrān ü semāʽı 

 Oḳıya ẕikr ile beyt ü rübāʽī 

 

 

                                                            
334 (a) semāʽa: semāda A. 
336 (a) ḥamāḳat: sefāhet S / (b) gideremez: gidermez M; cehālet: ḥamāḳat S.; 

Bu beyit: -A. 
337 Bu beyit: -A, K, M. 
338 (b) Dönüp: Ṭūṭi S; Didi kim bülbüle bunlar revā mı A, S. 
339 (b) ʽaşḳından: ʽaşḳında K; ṣādıḳ: ṣāḳ K. 
340 (b) eyler: ider A, M; emšāli: mišāl-i A, M, S. 
341 (a) Ḫuṣūṣan: Ḥuṣūṣan A, M. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

146 

342 Ṭūṭi Bülbüle itdükde ḫıṭābı 

 Daḫı bunlar gibi nā-ḥaḳ cevābı 

Beyān-ı güfte-i Bülbül-i ʽārif* 

 343 Didi Bülbül benüm bir merd-i vāhid 

  Muʽīn ola baña ol ferd-i vāhid 
 

 344 Ḥased ile idüp telbīs-i daʽvā 

  Başuma çöḳdi bunca ehl-i ġavġā 
 

 345 Benüm ḥālümde vardur istiḳāmet 

  Ẓuhūr ider soñında özge ḥālet 
 

 346 Ṣadāḳatle iderse bir kişi seyr 

  Saʽādet ile olur āḫiri ḫayr 
 

S60a347 Nik ü bedden ne itse bulur insān 

  Bu maʽnāyı dimişdür ehl-i ʽirfān 
 

 348 Bunı didi sükūta vardı Bülbül 

  Cenāb-ı Ḥaḳḳa itdi hem tevekkül 

Ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi’s-selām Ṭūṭi-i faḳīhuñ 

bālinde ʽirfān u ḥikmet ḳālinde ʽilm ü istiḳāmet 

olmaduġına vāḳıf olduḳlarında bülbül-i ʽāşıḳuñ ve 

ẕākir-i ṣādıḳuñ ḥāline naẓar-ı ʽālīleri olup ʽārif-i ehl-

i hüviyyet ü ʽālem-i ehl-i ḥikmet-i kūf-ı ʽāzīzi 

dīvānlarına getürdükleridür ve’s-selām 

  

                                                            
343 (a) benüm: menem S; vāḥid: vācid K. 
344 (a) –i: ü S, A / (b) çöḳdi bunca: çöḳdiler bu S, üşdi bunca M; bunca: bunda 

K. 
346 (a) Ṣadāḳatle iderse: Ṣadāḳat ile itse S / Bu beyit: -A. 
347 (a) insān: nişān S. 
348 (b) itdi hem: hem itdi S. / Bu beyit: -A. 
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 349 Süleymān-ı nebī sulṭān-ı ekrem 

  Daḫı hem salṭanatda şānı aʽẓam 

 

350 Nübüvvet kānı sulṭānü’l-maʽārif 

  Maʽārifle odur esrāra vāḳıf 

 

 351  İşitdi ḳuşlaruñ cümle kelāmın 

  Ṭūṭinüñ daḫı bildi hem merāmın 

 

352 Maʽārifden ḫaberdār olmaduġın 

 Ḥaḳāyıḳdan ešerdār olmaduġın 

 

353 ʽAyānen bildi ḥāli itdi temyiz 

 Didi bunlara lāzımdur mümeyyiz 

 

 354 Görinmez ḥāl-i Bülbülde sefāhet 

  Daḫı şānına düşmez hīç şeḳāvet 

 

 355 Ṭūṭide gerçi var ʽilmiyle ʽiffet 

  Velī ḥālinde yoḳ ʽirfān u ḥikmet 

 

S60b356 Eger ḥikmet ḳarīn olmasa ʽilme 

  Daḫı ʽiffet ḳarīn olmasa fehme 

 

357 Bulınmaz hīç fażīlet cümle fende 

  Kemālāt ehli ḳande Ṭūṭi ḳande 

 

  

                                                            
349 (a) nebī: beni S. / (b) Daḫı hem: Serīr-i A; şānı: şān-ı S, M. 
351 (a) kelāmın: kelāmuñ A.  
352 olmaduġın: olmadıġın K; olmaduġuñ A. 
353 (a) ḥāli: ḫāli K / (b) lāzımdur: lāzım bir A. 
355 (a) gerçi var: var gerçi A, M, S / (b) ḥālinde yoḳ: yoḳ ḥālinde A. 
356 (a) olmasa: olmassa S. / Bu beyit: -A. 
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358 Belā şāhid buları itdi taṣdīḳ 

 Ḫılāf-ı ḳīl ü ḳal bulmadı tevfīḳ 

 

359  Ḥuṣūṣan itdi devrānına daḫli 

  Bu maʽnādan durur mürġāna meyli 

 

 360 Ṭūṭinüñ ḥilmi irmez hīç felāḥa 

  Bunı ḥaml itmedi zīrā ṣalāḥa 

 

 361 Dimedi işbu devri itdi ebrār 

  Ṣalāḥ ile olıcaḳ ḥikmeti var 

 

 362 Şerīʽatla nice ʽāmil olanlar 

  Ṭarīḳatda nice kāmil olanlar 

 

 363 Semāʽ u devr ile buldı velāyet 

  Daḫı bu ḥāl ile oldı kerāmet 

 

364 Ṭarīḳ-ı ḥaḳda irşād eylediler 

 Nice ṭālibleri şād eylediler 

 

 365 Maʽārifde bulup ḥāl-i ḥaḳāyıḳ 

  Ḥaḳāyıḳda daḫı ḳāl-i daḳāyıḳ 

 

 366 Ṭūṭi hīç açmamış ʽayn-ı maʽārif 

  Derūnı olmamış bu sırra vāḳıf 

 

367 Ṣalāḥa ḥaml ider bu ḥāli kāmil 

 Ḥadīš ile olursa ḥaḳḳa ḳā’il 

                                                            
359 (a) (a) Ḥuṣūṣan: Ḫuṣūṣan K, S / (b) maʽnādan durur: maʽnīden dürür S. 
360 (a) ḥilmi: ḥükmi A, M / (b) ḥaml itmedi: ʽamel itmedi A. 
361 (a) Dimedi: Duymadı A. 
362 (a) Şerīʽatla: Şerīʽatda A, şerīʽatlü S. 
363 (b) ḥāl ile: ḥāliyle A, ḥālle S; oldı: buldı A, M, S; bu: her S. 
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Ḳāle Resūlu’llāhi ṣa’llallāhü teʽālā ʽaleyhi ve 

sellem: Ḥamlü’l-mü’mini ʽala’ṣ-ṣalāḥı ḫayrun.* 

368 Dimedi ṣulḥ içün “eṣ-ṣulḥu ḫayr” 

 Sözinde eglenür “eṣ-ṣubḥu ḫayr”  

 

369 Bu gūne iḫtilāf u bed-maḳālüñ 

 Soñı ḫayra irişmez bu cidālüñ 

 

 370 Bu meclisde gerekdür şeyḫ-i fāżıl 

  ʽUlūmuñ cümlesinde ola kāmil 

 

371 Şerīʽatla ola ehl-i ṭarīḳat 

 Maʽārifle ola ehl-i ḥaḳīḳat 

 

S61a372 Bularuñ ḳanġısınuñ sözi ḥaḳdur 

  Ḫaṭāsı yoḳ dimege müsteḥaḳdur 

 

 373 Nicedür Bülbülüñ raḳs u semāʽı 

  Maḳāmıyla oḳıduġı rübāʽī 

 

 374 Bu meclisde bilinmek oldı lāzım 

  Bunı faṣl ide bir ḥākim ü cāzım 

                                                            
* “Mü'minin durumunu iyiliğe yormak en doğru olan davranıştır” (Nureddin 

b. Abdülhâdi es-Sindî, Şerhu'n-Nesâî, Halep, C.7, 1986, s.237.) 
368 Bu beyit: -A, K, M. eṣ-ṣulḥu ḫayr: Barış hayırlıdır. (Kur’an: Bakara 82, 

Nisa 28, Tevbe 102); eṣ-ṣubḥu ḫayr: Sabah hayırlıdır. (Arap atasözü) 
370 (a) meslisde: maḥālde K. 
372 (a) ḳanġısınuñ sözi: sözi ḳanġısınūn A. 
373 (b) Maḳāmıyla: Maḳālīden A, müfāʽilden K.; oḳıduġı A, oḳudıġı S; 

oḳuduġı K. 
374 (a) meclisde: maḥālde K. 
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Ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi’s-selām Kerkes-i abdālı 

ḥażret-i Kūf’a gönderdükleridür ve’s-selām.* 

375 Bu ġavġāyı göricek Kerkes abdāl 

 Derūnından didi nedür bu aḥvāl 

 

376 Bu ṭūl-i ʽömrüm içinde seyāḥat 

 İdüp hīç görmedüm bu gūne ḥālet 

 

 377 Olup ḫayrān bu mürġānuñ içinde 

  Tüyi ürperdi ḫayretden başında 

 

 378 Bu ḥāle oldı ʽārif çünki Kerkes 

  Açıldı cism-i cānı ʽayn-ı nergis 

 

379 Ḳulaḳ çeküp didi dilden ya Allāh 

 ʽAceb zūr itdiler Bülbüle nāgāh 
 

380 Daḫı mürġān içinde ehl-i ʽārī 

 Elem çekdi bu ḥāle ıżṭırārī  
 

381 Edebsüzden edeb ögrendi Loḳmān 

 Bunı fehm itmez illā ehl-i ʽirfān 
 

 382 Baḳup ol Kerkese didi Süleymān 

  Senüñ ḳalbüñde var inṣāf u īmān 
 

 383 Maʽārif ehline var intisābuñ 

  Revādur Ḥażret-i Kūfa ẕehābuñ 
 

                                                            
376 (b) görmedüm: gör mādem A,S; bu gūne: bu gör ne S.  
377 (a) ḫayrān: ḫayrāt K,S; mürġānuñ: ḳuşlaruñ S, içinde: işinde A,K / (b) 

ḫayretden: ḥayretden K. 
378 (a) oldı ʽārif çünki: çünki ārif oldı A, S / (b) cism-i: çeşm-i A, K. 
382 (b) īmān: ʽirfān K. 
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384 Didi kim şeyḫ-i fāżıl Kūf olupdur 

 Hüviyyetle baña maʽrūf olupdur 
 

 385 Fażīletle odur ʽālemde fāyıḳ 

  Bu daʽvāyı olar faṣl itse lāyıḳ 
 

 386 Bu mürġān ʽarżını hetk itmek olmaz 

  Şerīʽat ḥālini terk itmek olmaz 

 

S61b387 Şerīʽatle gerekdür defʽi anuñ 

  Ṭarīḳatle gerekdür refʽi anuñ 
 

 388 Bunı biz faṣl idersek rifʽati var 

  Velī onlar iderse ḥikmeti var 

 

 389 Bunı lāzım gelürse eyle taḳrīr 

  Olaruñ fażlınadur emr-i taḳdīr 

 

 390 Ẓuhūr ider bu ḥālde nice aḥvāl 

  Oḳınur ʽālem içre ḍarb-ı emšāl 
 

 391 Ḳatı tīz var getür anları bu dem 

  Erenler ḥālidür anlardaki dem 
 

 392 Bu emrümde egerçi kim taʽab var 

  Velīkin emrimüzde emr-i Rab var 
 

                                                            
385 (a) Fażīletle odur: K’da silik okunamıyor; fāyıḳ: fā’iḳ A, K, S. 
387 (b) refʽi: rifʽati S. 
388 (a) rifʽati: defʽati K. 
389 Bu beyit: -K, M. 
390 Bu beyit: -K, M. 
391 (a) Ḳatı tīz var: Yüri var tīz K. 
392 (a) taʽb: K’da silik okunamıyor. / (b) emr-i Rab: K’da silik okunamıyor. 
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 393 Çekerler bu emirde gerçi zaḥmet 

  Bulurlar āḫiretde ecr ü raḥmet 
 

394 Kemāl ehli odur kim ola nāfiʽ 

 Menāfiʽ nūrı anda ola lāmiʽ 
 

395 Bu demde ḳaṣd u ġayret erlerüñdür 

 Yine Bülbül daḫı kendülerüñdür 

 

 396 Açup Kerkes perini pür-fer oldı 

  Süleymāna hemān fermān-ber oldı 
 

 397 Gelüp Kūf-ı ʽazīzüñ ḫānesine 

  ʽİmāret ehlinüñ vīrānesine 

 

398 Görinür ḫānḳāhı kūh-ı vīrān 

 Velī ʽuzlet ahālisine ʽumrān 

 

399 Fenā ehli görinür gerçi fānī 

  Beḳā ḥāli ʽimāret eyler anı 

 

400 Fenā-yı ṣūri gerçi kim fenādur 

 Fenā-yı maʽnevī ʽayn-i ġınādur 

 

 401 Fenā ḥāli aña idüp telāḳī 

  Bu maʽnāya işāret itdi Bāḳī 

  

                                                            
393 (b) āḫiretde: āḫirinde K. 
396 (b) Süleymāna: O sulṭāna K. 
397 (a) Gelüp: Gülüp K. 
401 (a) ḥāli: ehli K; aña idüp: idüp aña A / (b) itdi: eyledi A. 
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Maṭla-ı Bāḳi Efendi 

 Cihānuñ niʽmetinden kendü āb u dānemüz yegdür 

 Elüñ kāşānesinden gūşe-i vīrānemüz yegdür* 

S62a Lāyiḥatü’l-mü’ellif* 

402 Ġanīnüñ dārı ʽālī rifʽat ile 

 Ki taḳvāda denīdür ẕillet ile 

 

 403 Ḥaram mal ile olursa bināsı 

  Olur vīran soñı olmaz bekāsı 

 

 404 Ḳarışmasa ḥaram ile cefālar 

  Olur bānīsine her dem ṣafālar 

 

 405 Meger ola saḫā şānında anuñ 

  Mürüvvetle daḫı merdi zamānuñ 

 

 406 İdüp anda ʽibādet ile iṭʽām 

  Żiyāfetler ile hem itse ikrām 

 

 407 Bu ḫaṣletler olursa anda ʽādet 

  Olur dārı anuñ dār-ı saʽādet 

 

408 Ḳadem ehli olursa ṣāḥib-i dār 

 Mübārek ola dārı aña her bār 

 

                                                            
* Dünya dolusu maldan, kendimize ait bir tas su ile bir lokma ekmeğimiz 

yeğdir. Başkasının saraylarındansa, köşesinde oturduğumuz viranemiz 

hoştur bize (Divân-ı Bâkî, İstanbul, 1276. s. 110-111.)  
403 (a) Ḥaram mal ile: Zūr-ı baḫılle A, Ġurūr-ı baḫılle S.  
404 (b) Soñı maʽmūr olup olur ṣafālar S / Bu beyit: -A. 
405 (a) Meger ola: Daḫı olsa K, Daḫı ola S / (b) daḫı: ola A. 
406 (a) İdüp: ide A / (b) Żiyāfetler ile: Żiyāfetle eyle; itse: ide A. 
407 (b) dār-ı saʽādet: dār’üs-saʽādet S; dār-ı: dārı K. 
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409 Ḳadem ehli odur kim ola ṣādıḳ 

 Ḫayır niyyetle ola şānı fā’iḳ 

 

 410* Dili vāsiʽ olanuñ dārı vāsiʽ 

  Dili lāmiʽ olanuñ dārı lāmiʽ 

 

 411 Dili ṭar olanuñ dārı daḫı ṭār 

  Dili zār olanuñ dārı daḫı zār 

 

 412 Dili mesrūr olanuñ beyti mesrūr 

  Dili maʽmūr olanuñ beyti maʽmūr  

Āmeden Kerkes be-ḥużūr-ı Kūf-ı enfes** 

 413 Ḥużur-ı Kūfa girdi çünki Kerkes 

  Öpüp dāmenini dest eyledi bes 

 

414 Didi ey vaḥdetüñ merd-i ferīdi 

  Maʽārif ehlinüñ ẕāt-ı vaḥīdi 

 

415 Hüviyyetle aḥadiyyetde ẕātuñ 

  Kemāl-i vaḥdete maẓhar ṣıfātuñ 

 

S62b416 Süleyman-ı nebī itdi selāmı 

  Size gönderdi ḥaḳḳānī kelāmı 

 

 417 İşidince ḳıyāma geldi fi’l-ḥāl 

  Selāma eyledi taʽẓīm ü iḳbāl 

 

                                                            
* 410 ile 412 no.lu beyitler K’da yer değiştirmiştir. 
411 (a) tār: dār M.  
412 (a) mesrūr: sürūr K; beyti: dārı K. 
413 (a) girdi: vardı K / (b) dāmenini: dāmānını K, S. 
416 Selām itdi size ḥālā Süleymānı / Daḫı gönderdi size emr-i sulṭānı A. 
417 (b) Selāma: Ol emre A. 
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 418 Daḫı didi Süleymān sizi ister 

  Ḳudūm ile idüñ dīvānuñ enver 

 

 419 Nedür bildükde me’mūl-i Süleymān 

  Kemā-kān idicek mażmūnuñ iẕʽān 

 

 420 ʽAzīz didi bize kešret görindi 

  Bu kešretde ʽaceb fetret görindi 

 

 421 Şeb-i ẓulmāda iken baña ṭıbraḳ 

  Şeb-i ḳamerde iken baña seyrān 

 

 422 Gice ḳılmış iken seyrimi Ḫallāḳ 

  Gice virmiş iken rūzımı Rezzāḳ 

 

 423 İderken Ḥaḳ vücūdum gice esrār 

  Beni niçün ider gündüzde iẓhār 

 

 424 Didi Kerkes egerçi budur aḥvāl 

  Beni ḥikmetle ḳıldı size irsāl 

 

 425 Bu ʽālem ḥāline sizlersüz aʽlem 

  Müdām olsun demüñüz ḥāle her dem 

 

 426 Didi emre muṭīʽüz cān u dilden 

  Firārum yoḳ Ḳur’ān-ı ehl-i dilden 

 

 427 Velīkin istemem ḫalḳa Ḳur’ānı 

  Ki ḥāl ehli olanlar bilür anı 

                                                            
418 (b) enver: envār S; dīvānuñ: dīvānın K, S. 
419 (a) me’mūl-i: māḳūl-i S. / (b) mażmūnuñ: mażmūnen K,M, mażmūn-ı S. 
421 (a) ẓulmā: ẓulem A. 
422 (b) rūzımı: rızḳımı K. 
426 (b) Firārum: Ḳarārum S. 
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 428 Bunı didi ḳıyām itdi yerinden 

  Çıḳar idi ṣadāsı her yerinden 

 

 429 İdüp emr-i Süleymāna iṭāʽat 

  Ki yaʽnī daʽvete itdi icābet 

Āmeden Kūf-ı velī be-dīvān-ı Süleymān-ı nebī 

 430 Hüviyyetle gelüp virdi selāmı 

  Süleyman-ı nebī aldı selāmı 

 

 431 Kemāl-i raġbet ile bildi ḳadrin 

  O sulṭān aña virdi Ṭūṭi ṣadrın 

 

S63a432 Hüviyyetle olanuñ cānı ʽālī 

  Tevāżuʽla olısar şānı ʽālī 

 

 433 Bilinür ʽārifüñ elbette ḳadri 

  Kemāl ehli bulur ḥāliyle ṣadrı 

 

 434 Düşer baʽżı ġanīler ʽucba ḫayli 

  Cehāletle iderler ṣadra meyli 

 

 435 Ġanīde ger ola fehm ü firāset 

  Yerin bilür aña gelmez denā’et 

 

 436 Denīler ṣadr içün gögüs gererler 

  Velī ṣadr ehli ednāya sürerler 

 

                                                            
428 (b) yirinden: birinden A. 
431 (a) Kemāl-i raġbetle bildi ḥāl-i ḳadrin K; raġbet: ġıybet A / (b) O sulṭān: 

Süleymān A. 
432 (a) cānı: cān-ı A,K / (b) tevāżuʽla: tevāżuʽ ile K; şānı: şān-ı A, K. 
435 (a) ola: olan S. 
436 (a) Ġanīler ṣadr içün gögsün sürerler K. 
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 437 Ḥamāḳat ehli ʽucb ile görinür 

  Yerin bilmez sürildükde yerinür 

 

 438 Oturdı ṣadr-ı dīvāna o dem Kūf 

  Süleymān-ı nebī dir size maʽrūf 

 

 439 Edānīden nice envāʽ-ı mürġān 

  Ḥased benligiyle cümle ḫayrān  

 

 440 Gelüp Bülbüle itdiler cefāyı 

  Nice isnād ile hem iftirāyı 

 

 441 Size maʽlūm şerīʽatle ṭarīḳat 

  Daḫı irfān ile ḥāl-i ḥaḳīḳat 

  

 442 Kitāb-ı şerʽa aʽlemsüz kemā-kān 

  Fünūn-ı ʽaşḳa efhemsüz kemā-kān 

 

 443 Bu daʽvāya oluñ bu demde ḥākim 

  Ḳamū aḥvāle sizler şimdi ʽālim 

 

 444 Süleymān-ı nebī çün itdi tefvīż 

  Bulara Kūf-ı kāmil itdi taʽrīz 

 

 445 Su’āl itdi ḳamūya didi āyā 

  Nedendür sizde bu daʽvā-yı ġavġā 

 

 446 Sükūna vardılar erbāb-ı mürġān 

  Cevāba ḳādir olmadılar ol ān 

 

                                                            
437 (b) sürüldükde: sözinde S. 
438 (b) Süleyman didi aña size maʽrūf A, S. 
439 (b) Ḥased benligiyle: Ḥased-i nīk ile A, K; cümle: cümlesi K. 
442 (b) efhemsüz: aʽlemsüz M. 
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 447 Mehābetden sükūt itdi ḳamusı 

  Bu meclisde ötemedi birisi 

 

 448 Ṭūṭi olmaġıla mürġuñ benāmı 

  ʽAzīz itdi aña daḫı kelāmı 

 

 449 Naẓar eyledi anuñ ẓāhirine 

  Daḫı cān gözi ile bāṭınına  

 

 450 Görindi ẓāhirinde her ṣıfātı 

  Bilindi bāṭınında ḥadd-i ẕātı 

 

S63b451 İdüp ḥālinde ḳaṣd-ı imtiḥānı 

  Yine ḥākim yerine ḳodı ānı 

 

 452 Didi ʽallāme sizlersüz bu ḳavme 

  Ki ḫaml olınmaya rīş-ḫand u levme 

 

 453 Şerīʽatle idüñ ḥükmi bulara 

  Ḥakīmāne ḳıluñ bu derde çāre 

 

 454 Ḥased ile olan daʽvāyı fehm it 

  Ġaraż ile olan ġavġāyı fehm it 

 

 455 Gerekdür ʽāleme lā-büd faḳāhet 

  Daḫı lāzımdurur anda firāset 

  

                                                            
447 (b) meclisde: maḥālde K. 
450 Bu beyit: -A, K, M. 
451 (b) ḳodı: ḳoydı K. 
452 (b) rīş: -S. 
453 (a) Şeriʽatle: Ḥakīm-āne K, M / (b) ḳıluñ: idüñ K, M., felek S. 
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 456 Firāset nūr-ı Ḥaḳdan bir żiyādur 

  Żiyāsı ādeme ʽayn-ı Hüdādur 

Ḳāleʽaleyhi’s-selām: İtteḳū firāsete’l mü’mini 

feinnehü yenẓuru bi-nūrillāhi ṣadaḳa Resūlu’llāh.* 

 457 Firāsetdür daḫı aṣl-ı kerāmet 

  Kerāmetdür daḫı ferʽ-i velāyet 
 

 458 Ṭūṭiye idicek iş bu ḫıṭābı 

  Żarūrī ol daḫı virdi cevābı 
 

 459 Sözi irdi anuñ līkin ʽināde 

  Cevābı nesne itmedi ifade  
 

 460 Didi yoḳdur şerīʽatde ʽudūlüm 

  Velī yoḳdur ṭarīḳatde duḫūlüm 
 

 461 İşidürsüz ne dirler cümle mürġān 

  Ne daʽvīler iderler eyleñ iẕʽān 

 

 462 Ṭūṭiden işidicek bu maḳāli 

  Ḥased ḥāline virdi iḥtimāli  

Kūf-ı ʽazīz maḥżūrında mürġān-ı bed-ḥālān iẓhār-ı 

ḥased ile tekrār taḳrīr-i kelām-ı bed itdükleri ve 

                                                            
456 (a) żiyādur: ḫayādur K / (b) ʽādeme ʽayn-ı: ʽāleme nūr-ı M. 
* Rasūlullah (a.s.) buyurdu ki: “Mü’minin firasetinden kaçının. Çünkü o, 

Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsir, Hicr, 3125). 
459 (a) anuñ: anda K / (b) ifāde: fesāde S. 
460 (a) şerīʽatde: şerīʽatden M,S / (b) ṭarīḳatde: ṭarīḳate S. 
461 (a) İşidürsüz: İşidürsen K, M, İşidüñ gör A / (b) daʽvīler: daʽvāyı A; eyleñ: 

idüñ A, S. 
462 (a) maḳāli: maḳāmı K. / Bu beyit: -A. 
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Ṭūṭinüñ kendü zuʽmınca naṣīḥat yüzinden Bülbül 

ḥaḳḳında ḥalṭ-ı kelām itdügidür budur ve’s-selām** 

S64a463 Didi mürġāna söyleñ siz de ḥālā 

  Ne yüzdendür görelüm sizde daʽvā  
 

 464 Aġız açdı hümez Ḳarġayla Ḳuzġun 

  Didiler Ḥaḳdurur ḥükm-i hümāyūn 

 

 465 Söz açdı ġayrı mürġān daḫı ol ān 

  Şemātet itdiler gūyā ki dihḳān 

 

 466 Yine Bülbüle itdiler ḫuṣūmet 

  Didiler ol durur ehl-i şuʽūmet 

 

 467 Ḥayā itmediler her biri bī-ʽār 

  Yine evvel sözi itdiler iẓhār 

 

 468 Bu cümle itdiler daʽvāyı fāsid 

  Ẓuhūr itdi ḳamudan ḥāl-i ḥāsid 

 

 469 Ḥuḳūḳ īcāb ider ber-ḥāl ü töhmet 

  Bulınmayup didiler ẕemm ü ġıybet 

 

 470 Dimediler benüm evime geldi 

  Ḫıyānetle yaḫud mālımı aldı  

 

 471 Ḫayāl-i sū-i ẓann ile bu ešnā 

  İdüp ḫalṭ-ı kelām Ṭūṭi gūyā 

                                                            
463 (b) yüzdendür: yüzündür A, S. 
465 (a) ġayrı: ġayr K; mürġān: mürġāna K; ol ān: el ān K. 
469 (a) (b) ẕemm: dem S. 
470 (a) Dimediler benim evime kim geldi K.(Vezin hatalı) 
471 (b) Ṭūṭiyi: ṣavṭı’i A.  
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 472 Didi Bülbül ider raḳṣ u semāʽı 

  Dü beyt ile oḳur daḫı rubāʽī 

 

 473 Oḳımaz ẕikr içinde naẓm u āyāt 

  Oḳur āvāz ile eşʽār u ebyāt  

 

 474 Semāʽuñ bilmeyüp hīç maʽnīsini 

  Mücerred didi mürġān daʽvīsini 
 

 475 Didi hem size maʽlūm ḥāl-i Bülbül 

  Anı meftūn idüpdür ḥayret-i gül 
 

 476 Mecāzī ʽaşḳ ile efsāne olmış 

  O nāre aldanup pervāne olmış 
 

 477 Gülistānda güledür ʽaşḳı her dem 

  Gülüñ ʽaşḳında bulmış ẕevḳi her dem 
 

 478 Güle ḳarşu ider feryād u nāle 

  Ṣanursın ʽaşḳ ile irdi cemāle 
 

S64b479 Hevā ile demini żāyiʽ itmiş 

  Cefāsını ṣafāya māniʽ itmiş 
 

 480 Anuñ ḥālini didi cümle mürġān 

  Ḳamunuñ sözi ḥaḳdur eyleñ iẕʽān 

                                                            
473 (a) oḳımaz: oḳumaz K, S; u: i K / (b) Oḳur āvāz ile ebyāt u eşʽār A, S; Bu 

beyit A ve S’de 479.beyitten sonra gelmektedir. 
474 (a) bilmeyüp hīç: hīç bilmeyüp A. 
475 (b) ḥayret: ḫayret S. 
478 (b) ʽaşḳ ile irdi: irdi ḥaḳḳānī K, M. 
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Kūf-ı kāmil-i fā’iḳ bülbül-i ʽārif-i ʽāşıḳa ḥaḳīḳat 

ḥālinden su’āl-i müsteṭāb idüp ve cevāb-ı bā-ṣavāb 

istedügidür ve’s-selām.* 

 481 Olıcaḳ Bülbüle bu gūne töhmet 

  Bu dem Kūf-ı ʽazīze düşdi ġayret   
 

 482 Olursa ḥāl-i ʽārifde ṣadāḳat 

  Ṭarīḳatde ġayūr olur be-ġāyet 

 

 483 Bu sözlerden ʽazīz ol dem alındı 

  Ṭūṭiden de ḥased ḥāli bilindi 

 

 484 Egerçi Ṭūṭi oldı ḫalḳa mevdūd 

  Velī ṣavtında yoḳ elḥān-ı Dāvūd 

 

 485 Didi Bülbüle ey merd-i maʽārif 

  Olamaz ḥālüñize kimse vāḳıf 

 

 486 Maʽārif ehlinüñ sırrı ḫafīdür 

  Ḫafī olanlaruñ ḳalbi ṣafīdür 

  

487 Ḫavāṣuñ ḥālini bilmez ʽavāmī 

 ʽAvām olan işitmez hīç kelāmı 

 

 488 ʽAvām olan bilemez kendü ẕātın 

  Daḫı teşḫīṣ idemez hīç ṣıfātın 

 

 489 Ne bilsün ġayrinüñ ḥāl ü kemālin 

  Derūnında olan ṣıdḳ u ḍalālin 

                                                            
482 (a) ṣadāḳat: ṣalābet A. 
485 (a) ey: - S / (b) olamaz: olımaz A, S. 
489 (b) Derūnunda olan: Daḫı sırrındaki A, S. 
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Su’āl-i Kūf 

 490 Su’āl idüp didi Bülbüle ey cān 

  Ne söylerler işit ḥaḳḳuñda mürġān 

 

 491 Şerīʽat meclisinde söyle sen de 

  Gül esrārında ḫandān olduñ ise 

 

 492 Şerīʽat meclisinde söyle sen de 

  Kelāmı rāst ḳıla her süḫande 
 

 493 Mey-i ʽaşḳ ile mestān olduñ ise 

  Gül esrārıyla ḫayrān olduñ ise 
 

494 Cenānuñdan bu dem refʽ-i ḥicāb it 

 Lisānuñdan feṣāhetle cevāb it 
 

S65a495 Süḫanver ol bu dīvān içre sen de 

 Dil-āver ol bu meydān içre sen de 
 

496 Derūnuñ ḥāletini söyle ey cān 

 İşitsünler kemālüñ ehl-i ʽirfān  
 

497 Ṭılısm-ı ḳalbi açmaġa cihānda 

 Dilüñ miftāḥı lāzımdur dehānda 
 

 498 Göñülde çünki esrāruñ nihāndur 

  Dil ü cāna lisānuñ tercemāndur 

  

                                                            
490 (a) idüp: itdi S; cān: ḫān K. 
491 Bu beyit: -A, S. 
493 (b) esrārıyla: esrārında A; Bu beyit: -K. 
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Cevāb-ı Bülbül 

 499 Didi Bülbül işit ey cān-ı ʽālem 

  Nefaḫat sırrı ile cān-ı ādem 
 

 500 Çü baḥrī ‘küntü kenz’üñ gevherisüz 

  Daḫı ġavvāṣlaruñ ser-rehberisüz 

 

 501 Ḫudā virmiş size bu kenze miftāḥ 

  Olupdur aña maẓhar ism-i fettāḥ 

 

502 Ṣadefsüz baḥr-i ẕātuñ dürlerine 

 Daḫı ḳansuz ṣıfātuñ cevherine 

 

 503 Daḫı didi benüm ol Bülbül-i zār 

  Gülüñ ḫārı görinmez baña aġyār 

 

 504 Mekānum dā’imā gülẕār olupdur 

  Gülüñ ḫārı baña ġam-ḫār olupdur 

 

505 Baña birdür celāl ile cemāli 

 Bu ḥāletdür baña viren kemāli 

 

 506 Egerçi güldürür ʽaşḳa bahāne 

  Gülüñ ẕikri gelür her dem zebāne 

 

 507 Velī baña görinür vech-i bāḳī 

  Şarāb-ı ʽaşḳa ḥaḳdur baña sāḳī 

                                                            
500 (a) küntü kenz: Ben (gizli) bir hazineydim. (Acluni, Keşfü’l-Hafa, C.2, 

s132); gevherisüz: gevherisin M / (b) Daḫı: Ḳamu K; ser: siz A, S, sen M; 

rehberisüz: rehberisin M. 
501 (b) O miftāḥ ism-i hū vü ism-i fettāḥ K; aña: size A. 
503 (a) ol: o M. 
506 (a) güldürür: güldür A / (b) gelür: gelüp K. 
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 508 Olupdur ḳılsa meẕkūr ism-i Leylā 

  Ḥaḳīḳat buldı o Leylīyi Mevlā 

 

 509 Görinmez çeşm-i cāna cism-i fānī 

  Beḳā ehline maʽlūmdur nihānī 

 

S65b510 Gözümde ḳalmadı aʽrāż u aʽyān 

  Bilindi baña el’ān hep kemā-kān 

  

 511 Kemāl-i himmetüñüz itdi te’šīr 

  Hüviyyet ẕikri virdi baña ikšīr  

 

 512 Sözüm kešret görinür ehl-i ḳāle 

  Velī vaḥdet görinür ehl-i ḥāle 

 

 513 Fu’ādī şiʽrinüñ mażmūn-ı ḥālim 

  Bu nādanlar ne bilsün ḥāl ü ḳālim 

Li-mü’ellifi’l-Fu’ādī* 

  ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ −  

514  Nūr-ı şerʽiyle fu’ādumda żiyālar buldum 

  ʽİlm-i ḥaḳḳıyla reşādumda hüdālar buldum 

 

 515 “Ve nefaḫtü” ḫaberi ḳalbime virdükde ṣafā 

  Cismüme geldi fenā rūḥa beḳālar buldum 

                                                            
508 Bu beyit: - A, K, M. 
509 (a) cāna: cānda A; fāni: cānı A. 
511 (b) ẕikri. ḥāli K. 
513 (a) Fu’ādinüñ şūy-ı mażmūnı ḳālim M; mażmūn-ı ḥālim: mażmūn-ı ḳālim 

K; mażmūnı ḥākim K. 
514 (a) żiyālar: ṣafālar A. 
515 (a) ve nefaḫtü: Ruhumdan ona üfledim (Kur'ân, Sâd 72); ḫaberi: ḫayri M; 

ṣafā: żiyā M. 
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 516 “Küntü kenz” fetḥi içün baña virildi miftāḥ 

  Fetḥ idüp bend-i ṭılısmātı ġınālar buldum 

 

 517 “Li-maʽallāh” ešeri ḳayd-ı iżāfet gidüp 

  Ḥāl-i ıṭlāḳa düşüp anda liḳālar buldum 

 

 518 Ey Fu’ādī nükte-i ehl-i maʽārif ṭuyalı  

  Ḥāl ile ḳāle gelür özge edālar buldum 

Güfte-i Bülbül ber-vech-i lāyiḥa 

 519 Güle ʽāşıḳ ṣanur beni görenler 

  Yine bilür benüm ḥālüm bilenler 

 

 520 Bu beyti ḳıṣṣa-i Yūsufda Ḥamdī 

  Getürdi ki oḳıyan ala pendi 

Beyt-i Ḥamdī Çelebi * 

  Bilmeyen ʽandelībi serçe ṣanur 

  Türk billūrı görse ṣırça ṣanur* 

 

 521 Görinür gerçi baña gül cenābı 

  Ḥaḳīḳatde murādumdur gülābı 

 

 522 Gidüp güller ḫarāb olursa gülşen 

  Gülābından bulurum boyını ben 

                                                            
516 (a) küntü kenz: Ben (gizli) bir hazineydim. (Acluni, Keşfü’l-Hafa, C.2, 

s132); virildi miftāḥ: K’da silik. 
517 (a) Li-maʽallāh: Benim Allah ile...(Acluni, Keşfü’l-Hafa, C.2, s173-174); 

ḳaydı: ḳayd A, M; gidüp: görür K, giderüp A, M. 
518 (b) gelür: gelüp K; buldum: ṭuydum 
520 Bu beyit: -A, K, M. 
* Türk’ün kristali gördüğünde cam zannettiği gibi Bülbülü bilmeyen de onu 

serçe kuşu sanır (Hamdullah Hamdi, Yusuf u Züleyha, (hzl. Naci Onur), 

Akçağ Yay., Ankara, 1991, s.90.) 
521(a) gerçi baña: baña gerçi M, S; cenābı: cenānı A / (b) gülābı: kelāmı A. 
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S66a523 Gülidür gösteren ʽāşıḳlara rūz 

  Beḳā ḥālindedür aynadaki yüz 

 

 524 Güli oldı ṣıfātından tecellī 

  Gülābı daḫı ẕātında tecellī 

 

 525 Kim olursa cihān içinde ʽārif 

  Olur her ʽārifüñ ḥāline vāḳıf 

 

 526 Bilürler ʽārifi kāmil olanlar 

  Ne bilsün ʽālimi cāhil olanlar 

 

 527 Fu’ādinüñ fu’ādın açdı fātiḥ 

  Lisānından bu ḳıṭʽa oldı lāyiḥ 

Ḳıṭʽa-i li’l-mü’ellifi* 

  ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ − − / ∙ ∙ −  

  Çünki mir’āt-ı dile münʽakis oldı ʽirfān 

  Görini geldi hemān ḥāl-i kemāl-i iḫvān 

 

  Diler iseñ göresün ehl-i kemālüñ ḥāliñ 

  Kendü āyineñi pāk eyle Fu’ādī hemān** 

Īn-kelām-ı güfte-i Kūf ber-vech-i lāyiḥa 

528 Daḫı Kūf-ı ʽazīz didi ki ey yār 

 Bu ešnāda neden olduñ giriftār 

 

                                                            
523 (a) ruz: rūyı A, M, S / (b) Beḳā ḥālidür ābındaki būyı A, Beḳā ḥāli dürür 

itdügi būyı S, Beḳā ḥālindedür ābındaki nūrı M. 
524 (b) daḫı: oldı S; ẕātında: ẕātından A. 
525 (a) içinde: içre K; ʽārif: maʽārif A. 
527 (b) Lisānından: Cenābından K, Ḥayātından M. 
* Ḳıṭʽa-i li’l-mü’ellifi: li’l-mü’ellifi S. 
** (b) hemān: her ān A, S. 
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529 Ne söyledüñ bulara eyü yavuz 

 Saña mürġān ider ḥadden tecāvüz 

 

 530 Neden itdüñ buları sen pür-āzer  

  Ki oldılar saña böyle dil-āzār  

 

 531 Sefīhe bir söz itse ʽāḳıl insān 

  Sefīh aña atar biñ dürlü heẕyān 

 

 532 Didi Bülbül sözüm yoḳdur bulara 

  Ḥased itdi baña anlar ne çāre 

 

 533 Bularuñ şānı beddür bed-zebāndur 

  Bularda kelb ṣıfatı da ʽıyāndur 

 

 534 Gerek söyle gerek eyle sükūtı 

  Ẓuhūr ider bularuñ bed nuʽūtı 

 

 535 Bu ḥālde olanuñ şānında Allāh 

  Mešel buyurdı Ḳur’ān içre bi'llāh 

 

 536 Kim olursa bu bed ḥāl ü ʽamelde 

  Olur elbette dāḫil bu mešelde 

                                                            
530 (a) bir: pür A, M, S. 
532 Bu beyit: -S. 
533 (a) şānı: ḫūyı K. 
534 (b) ider: eyler A; bed nuʽūtı: K’da silik. 
535 (b) bi'llāh: Allāh K. 
536 (a) ḥāl: fiʽl K. / (b) mešelde: ʽamelde S. 
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S 66b Ḳāle’llāhü teʽālā: femešelühü kemešeli’l-kelbi in 

taḥmil ʽaleyhi yelheš ev tetrükhü yelheš* 

537 Bu nādānlar benüm ḥālimi bilmez 

 Ne söylersem daḫı ḳālimi bilmez 

 

538 Ḥased ḥāli buları eylemiş bed 

 Ṣıfāt-ı bedde ḳalmışlar mü’ebbed 

 

 539 Belā şāhid baña bühtān iderler 

  Kelām-ı bedlerin bürhān iderler 

 

 540 Bu daʽvā-yı çü Ṭūṭi sāmiʽ oldı 

  Ḫayālinde bulara tābiʽ oldı 

 

 541 Kelāmı cümlesinüñ iftirādur 

  Fesād u ġıybete hem ictirādur 

Kūf-ı ʽārif-i müşāhid-i mürġānuñ daʽvāsına şāhid 

taleb itdügidür 

542 Bu daʽvā-yı ʽazīz olduḳda sāmiʽ 

  Didi lazım buna bürhān-ı ḳāṭıʽ 

 

 543 Şehādetdür viren daʽvāya ḳudret 

  Yemīn lāzım yoġısa hīç şehādet 

 

  

                                                            
* “Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya 

saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna 

benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp 

solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; 

belki düşünürler” (Kur’an: Aʽraf, 7/176). 
540 Bu beyit: -A, K, M. 
543 Bu beyit: -A, K, M. 
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 544 İşidicek bunı erbāb-ı mürġān 

  Didiler Ṭūṭi bilür aña bürhān 

 

 545 Bu daʽvāmuz da ḥaḳ mıdur sorılmaz 

  Yaḫud bāṭıl mıdur bunda bilinmez 

 

 546 Be- ḥaḳḳ-ı ḳādir u ʽAllām u ekrem 

  Size biz rāżıyuz Allāhu aʽlem 

 

 547 Didi hem Ṭūṭiye ey merd-i dīvān 

  Ne dirsin Bülbülüñ ḥaḳḳında el’ān 

 

 548 Bu daʽvāda ḥaḳīḳat ḥāli söyleñ 

  Me’ālin fehm idüp aḥvāli söyleñ 

 

 549 Ṣadāḳatla kelāmuñ eyle eblaġ 

  Ḫayālüñ söyleme olma müdemmaġ 

S67a Beyān u ḥāl u ḳāl-i Ṭūṭi ber-vech-i lāyiḥa* 

 550 Muḥaṣṣal Ṭūṭi itdi yine güftār 

  Kelām-ı sābıḳını itdi tekrār 

 

 551 Yine nefsine vü mürġāna uydı 

  ʽİnādıyla yine şeyṭāna uydı  

 

 552 Görindi çün ṣalāḥında ʽinādı  

  Ḫaṭā itdi cidāle oldı bādī 

 

                                                            
545 (a) sorımuz: sözimüz A, süzülmez K. / (b) bilinmez: bilimez M, A. 
546 (b) Allāh u aʽlem: bi’llāhi’l-aʽẓam K, M, S; “En iyi bilen Allah’tır” 

(Kur’an: Nisa 4/25, Enʽam 6/58). 
547 (a) dīvān: mürġān A. 
548 (a) ḥāli: ḥālüñ S / (b) me’ālin: me’ālī K. 
551 (b) ʽinādıyla: ʽinād ile K. 
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 553 Dimedi ṣulḥ içün “eṣ-ṣulḥu ḫayr” 

  Didi gūyā bu dem “el-ḳubḥu ḫayr” 
 

 554 Nice kendüyi bilmez ile kīc 

  Fesād itdi fesādın bilmedi hīç 
  

 555 Niceler itdi daʽvā-yı ṣalāḥı 

  Fesād itdi vü bulmadı felāḥı 

 

 556 Odur ṣāliḥ bile ṣulḥ u fesādı 

  Odur ṣāliḥ fesāda ola bādī 
 

 557 Buyurdı Ḥaḳ bunı Ḳur’ān içinde 

  Bunı fehm ide gör Furḳān içinde 

Ḳāle’llāhu teʽālā: Ve iẕā ḳīle lehüm lā tufsidū fi’l-

arḍı ḳālü innemā naḥnü muṣlihūn. Elā innehüm 

hümü’l-müfsidūne velākin lā yeşʽurūn* 

558 Ṣalāḥa irişür ṣāliḥ kelāmı 

  Ṭalāḥa irişür ṭāliḥ kelāmı 
 

 559 Kişi efʽālini bilmek kemāldür 

  Bu ḥāli bilmeyen ehl-i ḍalāldür 

 

 

                                                            
553 (a) eṣ-ṣulḥu ḫayr: Barış hayırlıdır. (Kur’an: Nisa, 4/128); el-ḳubḥu ḫayr: 

Kötülük, çirkinlik iyidir; Dimedi: Didi A / (b) el-ḳubḥu: eṣ-ṣubḥu A. 
554 (a) Nice: Niçe A; kic: genc K / (b) fesādın: fesādı A. 
556 (b) ṣāliḥ: ṭāliḥ K. 
557 Bu beyit: - A, K, M. 
*Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, “Biz ancak ıslah 

edicileriz” derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin 

anlamazlar. (Kur’an: Bakara, 2/11-12); Bu ayet:-A. 
559 Bu beyit: -A. 
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 560 Sözini itdi Ṭūṭi çünki tekrār 

  Daḫı itdi ḫayāli üzre ıṣrār 

 

 561 Bu sözlerden ʽāzīz tekrār alındı 

  Kemāliyle ḥased ḥāli bilindi 

Kūf-ı ̔ ārifüñ Ṭūṭi-yi ̔ āleme ̔ irfān yüzinden ḥakīmāne 

ilzāmı ve irşād-ı maʽārif içün kāmilāne kelāmıdur.** 

S67b562 Kemālāt erlerinüñ ercümendi 

   Ki yaʽnī Kūf-ı kāmil ol efendi 

 

563 İdüp irşād-ı ʽālī nice kerre 

  Ṭūṭinüñ gūşına girmedi ẕerre 

 

564 Hidāyet olmayan nādāna irşād 

 Müfīd olmaz olur irşādı ber-bād 

 

 565 Ṭūṭi ʽucbına ıṣrār eyledükde 

  ʽİnādı ḥālin iẓhār eyledükde 

 

 566 Hüviyyet ḳuvvetiyle Kūf-ı ʽārif 

  Ṭūṭiye ser-niḳābın oldı kāşif 

 

567 Lisānından aḳıtdı ʽayn-ı ḥikmet 

 Anı nūş eyledi ehl-i ḥaḳīḳat 

 

 

                                                            
560 (b) ıṣrār: ıżrār S. 
** ʽārifüñ: ʽārif K, S; ʽālem-i: ʽāleme A; içün: çün K; ve: aña K, S. 
562 (b) ol: oldı A, -M; efendi: vaḳīdi S. 
565 (a) ıṣrār: ıżrār S. 
566 (b) ser: -K. 
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 568 Maʽārif ḥāli oldı anda ẓāhir 

  Ḥaḳāyıḳ sırrı oldı anda bāhir 

 

 569 Didi ey Ṭūṭi-i mürġ-ı mükerrem 

  Ḳamu mürġān içinde olan aʽlem 

 

 570 Ḫudā virmiş saña ʽilm ü kitābı 

  Açılmamış velī taḥḳīḳ bābı 

 

571 Maʽārifden ḫaberdār olmamışsın 

 Ḥaḳāyıḳdan ešerdār olmamışsın 

 

572 Ṭarīḳat görmemişsin bir faṣılda 

 Gerekli ʽāleme oldur aṣılda 

 

 573  Ṭarīḳat görmeyenler kāmil olmaz 

  Ḥaḳīḳat bulmayanlar vāṣıl olmaz 

 

 574 Ṭarīḳatdan ḫaberdār olsa bir kes 

  Şerīʽatda olur her ḥāli enfes 

 

 575 Eger bunlarda olmasa kemāli 

  Maʽārifle görinmez ẕerre ḥāli 

 

 576 Ṭarīḳatdan açılsa bāb-ı ʽirfān 

  Tecelliyle açılur bāb-ı Yezdān 

 

 

                                                            
568 (a) ḥāli oldı anda: ḥālini olduḳda K, M / (b) oldı anda: anda oldı K; bāhir: 

ẓāhir S. 
569 (a) ey Ṭūṭi-i: o Ṭūṭi K. 
574 Bu beyit: -A, K, M. 
575 Bu beyit: - A, K, M. 
576 (a) açılsa: açılmasa A. 
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577 Ḥaḳīḳat ḳapusına girmeyenler 

 Daḫı vaḥdet sarāyın görmeyenler 

 

578 Mey-i bāḳīden içmez yār elinden 

 Ḥicābıyla ḳalur aġyār elinden 

 

S68a579 Gözüñi açmamışsın bu cihānda 

  Ne vardur görmemişsin gülsitānda 

    

 580 Dil ü cān ʽālemini bulmamışsın 

  Gülistān-ı maʽārif görmemişsin 

 

 581 Daḫı farḳ itmemişsin yār u aġyār  

  Ḥicāb altında ḳalmışsın be-hey yār 

  

 582 Ḳalup ṣūretde sīret bulmamışsın 

  Ḳalup ẓāhirde bātın bilmemişsin 

  

 583 Seni ġāfil bulup ʽālemde nādān 

  Ḥuṣūṣan kim cehālet ehl-i mürġān 

 

 584 Kimi Ḳarġa kimi Ḳuzġun u bed-ḳāl 

  Muḥaṣṣal cümlesi azġun u bed-ḥāl 

 

 585 Kimi ʽārif kimi ṣāliḥ geçerler 

  Ṣafā-i cehl ile ḳāriḥ geçerler 

 

 

                                                            
578 (b) Ḥicābıyla: Ḥicāb ile K. 
579 (a) gözüñi: gözüñgi S. 
581 (a) itmemişsin: idmemişsin A; u: -i S / (b) ḳalmışsın: ḳalmamışsın A. 
582 (b) bilmemişsin: bulmamışsın S. 
583 (b) ehl-i: ehlī S. 
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 586 Kimi bilmez Ḥaḳı ṣāliḥ geçinür 

  Daḫı ʽāriflere rāciḥ geçinür 
 

587 Pesend ider kimi ʽucbıyla ẕātın 

 Enāniyyet ḫarāb itmiş ṣıfātın 
 

588 ʽİnādından olup kibr ile ḫod-bīn 

 Yıḳılursa ḳayırmaz ʽarż ile dīn 
 

 589 ʽİnād ile ʽaceb olsa keşīde 

  Belā ḫaṭṭı aña olur keşīde 
 

 590 Ḥabība’llāh ki ol kān-ı risālet 

  Ḥadīšinde aña itdi işāret 

Ḳāle ʽaleyhi’s-selām: İẕā ra’eyte racülen lecūcen 

muʽciben bi-ra’yihi feḳad temmet ḫasārātühü.* 

Kūf-ı kāmilüñ Ṭūṭiye ʽālim-i kāmil ü fāżıl olmaduġın 

iʽlām ve mürġānuñ bu daʽvīleri şerʽī olmaduġın 

ifhāmıdur.** 

S68b591 Görinür her biri ehl-i maʽārif 

  Revā mı olmayasın cehle vāḳıf 
 

 592 Kelāmından bilür nā-ehli kāmil 

  Selāmından bilür nādānı fāżıl 

 

                                                            
586 (b) rāciḥ: lāciḥ S. 
589 (b) aña olur: olur aña A. 
* "Kendi görüşünü beğenen ve israrla savunan bir adam gördüğünde, onun 

tamamen helâk olduğunu anlarsın." (Yusuf b. ez-Zeki el-Mizzî, Tehzîbü'l-

Kemâl, Beyrut, C. 8, 1980, s.201.) 
** kāmilüñ: kāmil K; Ṭūṭiye: Ṭūṭi K; kemāl: kāmil K; daʽvīleri: daʽvāları A, 

K, M, duʽāları K; olmaduġın: olmadıġın K. 
592 (a) ehlī: ehl-i S / (b) fāżıl: ʽāḳıl S. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

176 

 593 Gelüp Bülbülden itdi cümle şekvā 

  Ġaraż ile idüp bī-maʽni daʽvā 

 

 594 Ḳamusı dir ider Bülbül teġannī 

  Bu sözde itmedüñ fikr ü te’ennī 

 

595 Daḫı dirler ider raḳṣ u semāʽı 

 Dü-beyt ile oḳur daḫı rubāʽī 

 

 596 Dimez biri benüm mālımı aldı 

  Ḫıyānetle daḫı evime geldi 

 

 597 Ḥuḳūḳ-ı māl ü emlāk daʽvīsi yoḳ 

  Bu daʽvānuñ anuñçün maʽnīsi yoḳ 

 

 598 Degüldür bunlaruñ daʽvīsi merʽī 

  Biri Bülbüle olmaz ḫaṣm u şerʽī 

 

 599 Kitāb ile ʽamel olmadı fiʽlüñ 

  Kitāba uymadı fiʽliyle ḳavlüñ 

 

 600 Aña dirler cihān içinde sādıḳ 

  Ola ḳavli ile fiʽli muvāfıḳ 

 

 601 Görürsin Bülbülüñ çün ẓāhirini 

  Ya niçün añlamazsın bāṭınını 

 

 

                                                            
594 (a) dir: der K / (b) fikr ü: fikre K. 
596 (b) daḫı: yāḫud K. 
597 (a) –ı: u A / (b) daʽvānuñ: daʽvīnüñ S. 
598 (a) merʽī: mürġı K / (b) u: -ı A, S. 
599 (b) fiʽliyle ḳavlüñ: ḳavliyle fiʽlün K. 
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 602 Firāset çeşmini açmadı cānuñ 

  Anuñçün bilmedüñ aḥvālin anuñ 

Ṭūṭinüñ ḥażret-i Kūfa taʽaṣṣubla gice ḥālinde taʽn-ı 

bī-maʽnāsıdur.* 

 603 Ṭūṭi çün ẓāhiriyle oldı maġrūr 

  Diline ʽilm ü ḥikmet oldı mestūr 

 

604 Taʽaṣṣubla didi Kūf-ı ʽazīze 

 Maʽārif kānı ol ehl-i temīze 

 

 605 Ḳarışmazsuz bu ḫalḳa siz de aṣlā 

  Olupdur nefretüñüz Bülbülāsā 

 

S69a606 Gice ġaflet sarāyında ḳarāruñ 

  Nehār ehlinden olmışdur firāruñ 

 

607 Egerçi vaḥdetüñ vardur ṣafāsı 

 Olur ṣāḥibine ancaḳ vefāsı 

 

608 Gicede ġālib olur cümle ẓulmet 

 Bu ẓulmetden görinür ḳalbe ġaflet 

 

609 Cihānda ġāfilüñ yoḳdur vefāsı 

 Ṣafā virmez ḳarīnine liḳāsı 

 

 610 Eger ki ġafletin bilmezse ġāfil 

  Anı sen dime hīç insān-ı ʽāḳıl 

                                                            
602 Bu beyit: -A. 
* Ṭūṭinüñ: ṭūṭi K; Bu başlık: -A. 
603 (b) ʽilm ü ḥikmet: ḥikmet-i ʽilm A. 
605 (b) nefretiñüz: muḳarribiñüz K. 
606 (b) firāruñ: ḳarāruñ S. 
610 (a) ki: kim K. 
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 611 Size bildirmemiş ġaflet bu ḥāli 

  Ki Bülbül añlamaz hīç ḳīl ü ḳāli 

 

 612 İdüp her birisi cūş u ḫurūşlar 

  İşidüñüz ne didi cümle ḳuşlar 

 

 613 Eger daʽvālarını diñlemezsem 

  Bularuñ sözini hīç añlamazsam 

 

 614 İdüp töhmet atarlar seng-i ṭaʽnı 

  Ki rüşvet yidi dirler baña yaʽnī 

 

 615 Bu sözlerde Ṭūṭi görindi ṣādıḳ 

  Velīkin olmadı ḥaḳḳa muvāfiḳ 

Kūf-ı ʽārifüñ Ṭūṭi-i ḳalīlü’t-temyīze ġafletin taʽrīż ve 

ehl-i fehm olmaġa ve ġayb u taḥrīż itdügidür* 

 616 Didi Kūf-ı ʽazīz ey merd-i maʽlūl 

   Bu güftāruñ degüldür ehl-i maḳbūl 

 

  617 Söze ṣūret virürsin ʽālimāne 

   Velī biri degüldür kāmilāne 

 

 618 Didükde müddeʽī ḳavliyle fiʽli 

   Belā şāhid idersin aña meyli 

 

 619 Olınmaz ḳavl-i münkir ẕerre iskāt 

   Gerekdür müddeʽī ḳavline išbāt 

                                                            
613 (b) sözini: sözini de K, M; hīç: hem S. 
614 (a) senüñ: sañga K / (b) baña: ki S. 
615 (a) Bu sözlerden göründi Ṭūṭi ṣādıḳ S / (b) velīkin: velākin A, S. 
616 (b) maḳbūl: mefhūm K. 
617 (a) söze: -A. 
618 (b) idersün aña: aña idersün S. 
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     620 Şerīʽat buldı išbātıyla ḳuvvet 

   Yemīniyle tamām olur ḫuṣūmet 

 

S69b621 Bu ḳuşlar oldılar ẕemmām u nemmām 

   Anuñçün oldılar ẕemmile bed-nām 

 

  622 Bu ẕemm ü ġıybet ile ḥaḳḳ u daʽvā 

   Senüñ maʽlūmuñ olmamışdur aṣlā 

 

 623 Ne vech ile olur ḥükkāma töhmet 

  Senüñ maʽlūmuñ olmamış bu ḥālet 

 

 624 Yoġiken Bülbülüñ şerr ü fesādı 

  Degül iken fesād u şerre bādī 

 

625  Uyup bir ḳaç sefīh ü nā-sezāya 

  Sebep olduñ bu ġavġā vü cefāya 

Lāyiḥa* 

  626 Eger şerʽiyle ḥükm itmezse ḳāżī 

  Bu ḥāl ider ḳamu şerri teḳāżī 

 

 627 Eger iḥḳāḳ-ı ḥaḳ itmezse ḥākim 

  Ṭolar buṭlān ile cümle meḥākim 

 

  

                                                            
620 (a) išbātıyla: išbāt ile K / (b) yeminiyle: yemin ile K. 
621 (b) ẕemmile: demiyle K; Bu beyit: -A. 
622 (a) u: -S. 
623 (a) Yoġiken ne vech ile olur hükkāma töhmet A.  
624 (a) yoġ: yoḳ K / (b) bādī: bārī M, S. 
* Başlık: -A, K, M. 
626 Bu beyit: - A; (b) teḳāżī: teḳāhī S. 
627 (b) buṭlān ile: bāṭıl ile S, buṭlānına M / Bu beyit: -A.  
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 628 Eger seyfiyle ḥükm itmezse vālī 

  Niẓām-ı ʽāleme virür zevālī 

 

 629 Eger ḳahr ile ḥükm itmezse sulṭān 

  Olur aʽvānı lā-büdd ehl-i ṭuġyān 

Ṭūṭinüñ gice ḥālinde Kūf-ı ʽazīze itdügi ṭaʽna Kūf-ı 

ʽazīzüñ cevāb-ı bā-ṣavābıdur.** 

630 Daḫı Ṭūṭiye didi Kūf-ı ʽārif 

  Görinmez sözlerüñde hīç maʽārif 

 

 631 Ẓuhūr itdi bu cehlüñ sende ʽaynı 

  Anuñçün baña itdüñ gice taʽnı 

 

 632 Baña ġafletle gösterdüñ nikātuñ 

  Ki söyledüñ yine kendü ṣıfātuñ 

 

 633 Meger sende var imiş ʽayn-ı ġaflet 

  Ki mirʽātuñda görindi bu ṣūret 

 

 634 Şeb-i vaḥdet ṣafāsın bulmamışsın 

  Gice ḳadrini aṣlā bilmemişsin 

 

 635 Gicedür perde-i esrār-ı settār 

  Gicedür kāşif-i estār-ı esrār 

  

                                                            
628 (a) seyfiyle: seyf ile K / Bu beyit: -A. 
629 (a) ḥükm: ḳatl S / Bu beyit: - A. 
** Ṭūṭinüñ itdügi taʽn-ı bī-maʽnāya Ḥażret-i Kūfuñ cevābıdur K. 
631 (a) ʽaynı: ʽaybı K. 
632 (a) gösterüñ: gösterdüñ S / (b) kendü: kendi K, M, S; Bu beyit: -K, M. 
633 (a) meger: ki K, M. 
634 (a) bulmamışsın: bilmemişsin K / (b) bilmemişsin: bulmamışsın K. 
635 (a) settār: estār K. 
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 636 Gicedür leyle-i ḳadrüñ vücūdı 

  Gice buldı bulan ḳadr-i vücūdı 

 

 637 Gice olduġına ḳadrüñ bu ḥikmet 

  Maḳām-ı sırra olmışdur işaret 

 

S.70a638 Gicedür ʽāşıḳānuñ vaṣl-ı yāri 

  Gice virür murādın ḫalḳa bārī 

 

 639 Gicedür vaḥdet ile ḫalvet-i yār 

  Gicedür ḫalvet ile celvet-i yār 

 

 640 Gice ḫalvet-sarāy-ı ʽāşıḳāndur 

  Gice vaḥdet-nümā-yı ṣādıḳāndur 

 

 641 Gicedür āh ü zārı ʽāşıḳānuñ 

  Gicedür ʽarż-ı ḥāli ṣādıḳānuñ 

 

 642 Gicedür ṭālibānuñ hāy u hūyı 

  Bu hū virür meşāmm-ı cāna būyı 

 

 643 Gice feryād idüp giryān olurlar 

  Seḥerde derd ile ḫandān olurlar 

 

 644 Gicede vāṣıl oldı enbiyā hep 

  Gicede vāṣıl oldı evliyā hep 

                                                            
636 (b) ḳadr-i: ḳadri A; -i: ü S. 
637 Bu beyit: - A, K, M. 
638 (a) ʽāşıḳanuñ: ʽāşıḳlaruñ A / (b) Bārī: yāri S. Bu beyit S’de 638.beyitten 

sonra gelmektedir. 
639 (b) ḫalvet: celvet A; celvet: ḫalvet A; Gicedür vaḥdet ile ḫalvet ey yār M. 
641 (b) ʽarż-ı ḥāli: vaṣl-ı yāri S. 
642 (b) meşām: şem A, M. 
643 (b) ḫandān: ḫayrān K; seḥerde derd ile: seḥerlerde derdle M. 
644 (b) gicede: gice A. 
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 645 Gicedür aṣlı rūz-ı pür-żiyānuñ 

  ʽAcebdür ḳudreti bār-ı Ḫudānuñ 

 

 646 Ki Ḳur’ānuñ anı Ḥaḳḳ itdi tefhīm 

  İdüpdür ẓulmetini nūra taḳdīm 

 

 647 Gice ẓāhir olur hep nūr-ı bī-reng 

  Olur ʽārif bunuñ esrārına deng 

  

 648 Görindiyse eger cānuña vaḥdet 

  Bulursun nūrını reng ile vuṣlat 

 

 649 Bu ḥāletden ḫaberdār olmamışsın 

  Bu vaḥdetden ešerdār olmamışsın 

 

 650 Gice ḥaḳḳında itdüñ güft ü gūyı 

  Hem elfāẓuñla itdüñ cüst ü cūyı 

 

 651 Edānī diñlese ʽārif ṣanurlar 

  Gice aḥvāline vāḳıf ṣanurlar 

  

S70b652 Velī ʽārifler itmez ol sözi gūş 

  Bu daʽvāyı yüri eyle ferāmūş  

 

653  Yem-i ʽaşḳa özüñ ġarḳ itmemişsin 

  Giceyle gündüzi farḳ itmemişsin 

 

                                                            
645 (a) aṣlı: aṣl S; rūz-i: rūzi S, rūy-i K / (b) ḳudreti: ḳadrini K. 
646 Bu beyit: -A, K, M. 
647 (b) bunuñ: anuñ S. 
648 (a) cānuña: ḥāl ile K / (b) rengiyle: reng ile K. 
651 (a) edānī: eẕānı M, S. 
652 (b) yüri eyle: K’da silik. 
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 654 Maʽārifden ḳalup maḥrūm u maḥcūb 

  Bilinmemiş saña zişt ile maḥbūb 

Ḳāsımu’l-Envār ve Ḥāfıżu’l-esrāruñ ebyātındandur* 

∙ − − −/ ∙ ∙ − −/ ∙ − − −/ ∙ ∙ − 

 Pervā-yı zāhid-i ḫodbīn merā ḫorde me-gīr 

  Tū pes-i perde çi dānī ki ḫūbest u ki zişt** 

 

 655 Anuñçün daḫl idersin ʽārifāne 

  Daḫı ṭaʽna idersin ʽāşıḳāne 

 

 656 Ḫuṣūṣan bilmedüñ Bülbül ṣafāsın 

  Ne yüzden itdi aña gül vefāsın 

 

 657 Bilindi nisbetüñ mürġāna oldı 

  Anuñçün sözlerüñ efsāne oldı 

Kūf-ı ʽārif baʽżı mürġān-ı ḥāsidüñ evṣāfın beyān 

itdügidür***
 

Ṣıfat-ı Ḳuzġun 

 658 Sözine uyduġın biri de Ḳuzġun 

  Ḥased ile ḫuṣūmet anda efzūn 

 

                                                            
654 (b) ziştiyle maḥbub: K’da silik; maḥbub: maḥcub A. 
* ebyātındandur: beyānındandur M, Ḥāfıżu’l-esrār: Kāşifü’l-esrār:  İ, K. 
 پروای زاهد خود بين مرا خورده مکير      تو پس پرده چه دانی که خو بست وکه زشت  ** 

"Ey kendini beğenen zahid!  Beni hor görüp ayıplama. Perdenin arkasında 

kimin güzel ve çirkin olduğunu ne bilirsin." (Kâsım Ganî ve Muhammed-i 

Kazvînî (1387). Divan-ı Hâfız. Tahran: İntişârât-ı Mürekkeb-i Sepîd, 3. Bsk., 

s. 82, g. 80, b. 5) 
655 (b) ṭaʽna: ṭaʽni K; idersin: idersüñ K. 
656 (a) ṣafāsun: fiġānun S / (b) aña gül: gül aña K. 
657 Bu beyit: -A. 
658 (a) sözine: sözi de S. 
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 659 Ne ʽaşḳ bilür ne ẕevḳ u ṣafāyı 

  Boġaz içün çeker dā’im cefāyı  

 

 660 Yüzi ḳara vü ẕikri yoḳ dilinde 

  Görinmez ehl-i ʽirfān maḥfilinde 

 

 661 Ṣafā ehli degüldür ṣavṭı beddür 

  Anuñçün Bülbüle ḥāli ḥaseddür 

Ṣıfat-ı hümez Ḳarġa 

S71a662 Hümez Ḳarġa birisi daḫı maʽlūm 

  Uġursuz olduġıyçün oldı meẕmūm 

 

663 Ne ʽaşḳı var ne ḥüsni ne ṣafāsı 

  Görinmez kimseye meyl-i vefāsı 

 

 664 Ḳara Ḳarġa egerçi oldı maṭlūb  

  Degüldür ʽākıl insān içre merġūb 

 

 665 Oḳurlar gel deyü insān-ı nādān 

  Gelür aña velī hīç bilmez insān 

 

 666 Ḥaḳīḳatden degüldür aña meyli 

  Ġıdā-yı nefs içündür aña meyli 

 

 667 Benī ādemde olsa işbu ḫaṣlet 

  Olur Ḳarġa gibi gelmez ḥaḳīḳat 

 

 668 Öticek Ḳarġa insān diñlemezler 

  Taṭayyur eyleyüp ḫayr añlamazlar 

                                                            
659 (a) ne ẕevḳ u ṣafāyı: ne ẕevḳ ne ṣafāyı K, M. 
660 (b) ʽifān: ʽirfānuñ K.  
661 (a) ṣavṭı: ṣūreti A / (b) ḥāli: ḥāl-i S. 
665 (b) hīç bilmez: bilmez hīç K. 
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 669 İşitdükde ṣadā-yı ʽAndelībi 

  İder gūş anı insānuñ lebībi 

 

 670 Ḥaseddendür saña bu hemz ü ġamzı 

  Uġurlar meclisüñde cevz ü levzi 

 

 671 Sefīh ü fāsid olur ġamzuñ ehli 

  Bu maʽnīden ider Bülbüle daḫli 

Ṣıfat-ı Ṣaḳṣaġan* 

 672 Biri de Ṣaḳṣaġan kim ṣaḳraġandur 

  Uġurlar gördügin ehl-i fitendür 

 

 673 Gerkīler giyer ḥācī ʽarabveş  

  Bu hey’etde bulınmaz aña bekdāş 

 

 674 Görinür ṣūretā gerçi ki ṭoġrı 

  Velī herkes bilürler anı uġrı 

 

 675 Şeṭāretle gezer bāġ-ı cihānda 

  Ḳabāḥatler ider rāġ-ı cihānda 

 

 676 İki kimsenüñ olmaz şānı ṭoġrı 

  Biri ḥāsid birisi daḫı uġrı 

                                                            
669 (b) ider: iderler S. 
670 (a) saña bu: bunuñ da K, bu gūne M / (b) meslisüñde: meclisinde A; levzi: 

fevzi A. 
671 (a) ü: -i A, S / (b) maʽnīden: maʽnādan K. 
672 (a) ṣaḳṣaġan: ṣaġṣaġan K / (b) gördügin: buldıġın K; fitendür: ḳandur K. 
673 (a) ḥācī: cāmı K / (b) hey’etde: hey’etden S. 
674 (b) bilürler: bilür A. 
675 (b) rāġ-ı: rāġı K. 
676 Daḫı üç kimsenüñ olmaz şānı ḍoġrı/ Biri ḥāsid biri ġammāz birisi daḫı 

uġrı K. 
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 677 Egerçi ʽaybın itmez kimse iẓhār 

  ʽAceb bilürler anı ḫalḳ u ʽayyār 

Ṣıfat-ı Ṭāvus 

S71b678 Birisi daḫı Ṭāvus ehl-i zīnet 

  Mekānı olmış idi bāġ-ı cennet 

 

 679 Libās-ı fāḫiriyle oldı maġrūr 

  Der-i cennetden oldı redd ile dūr 

 

 680 Burada bāʽiš oldı mekr-i şeyṭān 

  Uyup şeyṭāna oldı ehl-i ʽiṣyān 

 

 681 Uyarsa mekr-i şeyṭāna bir ādem 

  İder cennet firāḳı anı pür-ġam 

 

 682 Uyarsa emr-i Raḥmāna bir insān  

  Mekān olur aña bu dār-ı Raḥmān 

 

 683 Ḥasūduñ bed olur dā’im ṭapusı 

  Ḥased ile kibirdendür ḳapusı 

 

 684 Uyanlar kibr ile iblīse her ān 

  Ḫacālet ile olur merd-i düzdān 

 

 685 Gülistānda göricek Bülbüli şād 

  Ḥased idüp ider cevlān u feryād 

                                                            
677 Bu beyit: - A, K, M. 
678 (b) mekānı: sükkānı S; bāġ-ı: bāb-ı K. 
680 (a) mekr-i: redd-i. 
681 (b) pür: bir K, yer A. 
683 (a) ṭapusı: ṭabusı S / (b) kibirdendür: kibr-i reddüñ A, S. 
684 (b) ḫacāletle: ḥacāletle S; dizdān: K’da silik. 
685 (a) göricek: görincek S; şād: yezdān S / (b) u: -ı K. 
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Ṣıfat-ı Şāhin 

 686 Birisi de Şāhindür tīz-i minḳār 

  Şikār itmekde mürġānı cefākār 

 

 687 Şikār içün egerçi ḫayr-i ṭā’ir 

  Cefākār olduġıyçün şerr-i ṭā’ir 

 

 688 Aġa vü beglerüñ destinde lāyıḳ 

  Şikār itmekde ġayrilere fā’iḳ 

 

 689 Ḳayalarda ider hem āşiyānı 

  Anuñçün senge beñzer dil ü cānı 

 

 690 Cefā ehli iken ābā vü ceddi 

  Anuñ bülbüle daḫl itmek ne ḥaddi 

Ṣıfat-ı Çaylaḳ  

 691 Bu demde Bülbüli ẕemmile çalmaḳ 

  Murād idenlerüñ biri de Çaylaḳ 

 

 692 Özi Çaylaḳ ṭoġan resmine girmiş 

  Çalup nicelerüñ ḳanına girmiş 

 

S 72a693 Yine çaylaḳdur itse biñ tekellüf 

  Ṭoġan olmaz eger giyerse üsküf 

                                                            
686 (b)şikār: saña S; mürġānı: mürġān-ı K. 
687 (b) şerr-i: ferd-i K. 
688 (a) destinde: destine K; lāyıḳ: lā’iḳ A. / (b) fā’iḳ: fāyıḳ A, M. 
689 (a) āşiyānī: āşināyı A. 
690 Bu beyit: -S. 
691 (a) ẕemmile: demiyle S; çalmaḳ: çaylāḳ M / (b) idenlerüñ: iden gerek S. 
692 (b) çalup: çalur K; nicelerüñ: nicelerin K. 
693 (a) tekellüf: teklif K / (b) giyerse: girse de A. 
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 694 Ḳapar insān elinden laḥm u şaḥmı 

  Nicesinüñ urur destine zaḫmı  

 

 695 Gehī olur çalar iken ṭutarlar 

  Bu ʽālemde çalıcıyı çalarlar 

Ṣıfat-ı Ḳartal 

 696 Bu bed-ḥālüñ birisi daḫı Ḳartal 

  Uçar gerçi ki olmış şānı tenbel 

 

 697 Uçar gökde ṣafā degüldür işi 

  Arar murdār leşi budurur işi 

 

 698 Bu leş ucundan avcılar ṭutarlar 

  Ḳanadlarını oḳcıya ṣatarlar 

 

 699 Leş-i dünyāya meyl iden ṭutılur 

  Fenā sūḳında hem mālı ṣatılur 

 

 700 Özi tenbel sözi mühmel bu āfet 

  Bu dem Bülbüle virdi bu da šıḳlet 

Ṣıfat-ı Leklek* 

 701 Birisi daḫı Leklek yaʽni Laḳlaḳ 

  ʽAceb aḥmaḳ yaratmış anı ol Ḥaḳ 

 

                                                            
694 (b) urur: K’da silik. 
695 (b) ʽālemde: ʽālemdür K, S. 
696 (a) birisi: biri de A; daḫı: deli K. 
697 (b) budurur işi: budur dā’im revişi K. 
698 (a) Bu leş ucundan: K’da silik. 
699 (a) –i: ü A; Bu beyit: -K. 
700 (a) K’da silik. / (b) virdi bu da: bu da virdi K; šıḳlet: ṣıḳlet M. 
* Ṣıfāt-ı Laḳlaḳ K. 
701 (a) Birisi: Biri de A. 
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 702 Aña yüz virdi erbāb-ı ẓarāfet 

  Başına çıḳdı Mecnūnuñ ol āfet 

 

 703 Gezüp çayır çayır hem yir yılanı 

  Çeñe çatladuben söyler yalanı 

 

 704 Başın ḳaldırdı vü boynın uzatdı 

  Ḥasedle Bülbüle o da söz atdı 

Ṣıfāt-ı Keklik 

 705 Bu ġammāzuñ birisi daḫı Keklik 

  Zenāsādur libāsı yoḳdur erlik 

 

 706 Ḳavaḳda deyü ġamzı var ḫaberde 

   Ḫaber meşhūr idi ḳavl-i beşerde 

 

S72b707 İdüp ġamzı seker gerçi ki ṭaġda 

  Zaġarlar bulur anı bāġ u rāġda 

 

 708 Gezer iken fezā-yı ṭāġ u rāġın 

  Ḳażā ile ṭuzaḳ ṭutdı ayaġın  

 

 709 Seker iken necāt içün ol āfet 

  Ḥasedle itdi Bülbülden şikāyet 

                                                            
703 (a) Gezüp: Gizüp K; hem yir: yir hem K; hem: -A / (b) söyler yalanı: söyler 

hem yalanı K. 
704 (a) Baş ḳaldırup daḫı dilin uzatdı K; başın: başuñ A;vü: -A / (b) o da: ol 

da S, ola K. 
705 (b) Zenāsādur: Zenāsāver A, K. 
706 (a) ġamzı var: var ġamzı K. 
707 (b) bāġ: zāġ K. 
708 (a) güzār: gezer A, S; fezā-yı: ḳazā-yı A, S. 
709 (a) ol: bu A, S. 
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Lāyiḥa* 

 710 Sekerseñ kūh-ı dünyāya nihānī 

  Seg-i nefsüñ bulur virmez amānı 

 

 711 Sekerseñ kūh-ı Raḥmāna sek ey yār 

  Seg-i nefsden seni ṣaḳlar o Settār  

Ṣıfāt-ı Serçe 

 712 Bu ẕemmāmuñ birisi daḫı Serçe 

  İncedür ẕātı līkin şekli besçe 

 

 713 Ḳaṣīr’ül-ḳāme vü ehl-i fitendür 

  Cıvıltısı anuñ gūyā suḫandur 

 

 714 Gürūh-ı serçe cemʽ olup seḥerde 

  İderler Bülbüli ġıybet şecerde 

 

 715 Ḥarīṣ olup gözedür faḳd-ı dāne 

  Şikār eyler anı dām-ı zamāne 

 

 716 Özi kūtāh iken sözi uzatdı 

  O daḫı Bülbüle ḫayli söz atdı 

                                                            
* Lāyiḥa: -A. 
710 (a) dünyāya: dünyāda S. 
711 (b) nefsden: nefslerüñ A. 
712 (b) incedür: nicedür A, inācdur S; līkin: lākin S; besçe: serçe M, niçe K,S. 
713 (a) ḳāme: ḳāmeti S; ehl-i: ehlī K / (b) cıvıltısı: civildisi A, M. 
714 (a) seḥerde: şecerde A / (b) iderler: idersem A; ġıybet: ʽabīd K; şecerde: 

seḥerde A. 
715 (a) gözedür faḳd-ı dāne: K’da silik / (b) eyler: ider A, S; dām-ı: dā’im A. 
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Bu mürġānuñ evṣāfuñ beyānda ṭaraf-ı Ṭūṭiden vārid 

olan su’āl-i muḳaddere ḥażret-i Kūfuñ cevāb-ı 

remzīsi ve irfānīsidür* 

  717 Dime Ṭūṭi baña sen ḫıffet itdüñ 

  Ki eşyā tesbīḥinden ġaflet itdüñ 

 

 718 Bu mürġān tesbīḥini ẕemme alduñ 

  Ṣafā-yı demlerini ġamma alduñ 

 

 719 Bu ḥāl ile baña sen itme töhmet 

  Benüm ḥaḳḳımda daḫı itme ġaflet 

 

S73a720 Tehī görme maʽārifden bu cānı 

  Pür olmışdur dil ü cānum nihānı 

 

 721 Tecellī itdügiyçün ẕāt-ı ʽulyā 

  Baña maʽlūmdurur tesbīḥ-i eşya 

 

 722 Bu tesbīḥ baña maʽlūmdur kemā-kān 

  Velī muṭlaḳ degüldür eyle iẕʽān 

 

 723 Sülūk idüp merātib bulduñ ise 

  Ḳamū aḥvāle ʽārif olduñ ise 

 

 724 Var ise cemʽ ü vefḳuñ ḥāli sende 

  Ḥaḳāyıḳ bildüñ ise cümle fende 

 

                                                            
* Bu Mürġānuñ Evṣāfuñ Beyānda: -K, M, S; Ḥażret-i: -A. 
718 (a) tesbiḥini: tesbiḥin A, tesbiḥinden M. 
719 (a) ḥāl ile: ġafletle S; Bu beyit: -A. 
720 (b) pür: bir K. 
721 (a) itdügi: itdigi A, K / (b) maʽlūmdurur: maʽlūmdur A; -ı: u K, S. 
723 (a) idüp: idü K (eksik yazılmış) / (b) aḥvāle: eṭvāra K. 
724 (a) vefḳuñ: farḳuñ S. 
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 725 Cevābı fehm idersin ʽārifāne  

  Bilürsin bu me’āli kāmilāne 

 

 726 Şular kim cehl ile bī-ḥāl olurlar 

  Maʽārif ehline deḫḫāl olurlar 

 

 727 Ki ʽilmüñ cümlesi resminde ḳılmış 

  Müsemmā bulmayup isminde ḳalmış 

 

 728 Müsemmādan tecellī itse esmā 

  Bilinür her lafıẓdan nice maʽnā 

 

 729 Degül lāzım cevābında ṣarāḥet 

  Ki esmā ehline kāfī işāret 

 

 730 Bu esmā fiʽl ü ḥarf ile bulınmaz 

  Maʽānī ilmi ṣarf ile bilinmez 

 

 731 Eger olduñ ise ehl-i maʽānī 

  Bedīʽ olur saña ārif beyānı 

Ṭaraf-ı Kūf-ı ʽazīzden Ṭūṭiye cevābdan ṣoñra beyān-

ı digerdür bu ʽazīzim* 

 732 Muḥaṣṣal cemʽ olup mürġān-ı ḥussād 

  Ḥased ḥālini bunlar itdi bünyād 

 

 733 Olup her birisi bir gūne ḥāsid 

  Daḫı ḥāline göre oldı fāsid 

                                                            
726 (a) şular kim: K’da silik; bī-ḥāl: bī-ār A. 
727 (a) Bu beyit: -A; Zübde-ʽilmüñ bular resminde ḳalmış K, 
728 (b) nice: aña K; Bu beyit: -A. 
730 (a) fiʽl: fiʽlī A; bulunmaz: bilinmez A, S / (b) ʽilmi: ʽilm-i A. 
* Kūf-ı ʽazizden: Kūfdan A; soñra: -S; beyān-ı: kelām-ı S; bu ʽazizim: -K, M, 

S. 
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 734 Ḥased aḥvāli olur gūne gūne 

  Fesāduñ ehline olur nümūne 

 

S73b735 Yoġ iken birinüñ fehmi vü ʽaḳlı 

  Sefāhetle ider Bülbüle daḫli 

 

 736 Yoġ iken kendü de ẕikr-i ilāhī  

  Derūnında daḫı fikr-i ilāhī 

 

 737 Görüp ẕikrinde şevḳ ile ḫırāmı 

  Ki dir Bülbül ider raḳṣ-ı ḥarāmı 

 

 738 Maʽārif meclisine gelmemişler 

  Ḥarāmı muṭlaḳīde bilmemişler 

 

 739 Mücerred ʽilm ile devrān bilinmez 

  Mücerred ḳavl ile ʽirfān bilinmez 

 

 740 Bularuñ ḥāl ü noḳṣānuñ deyüp Kūf 

  Ṭūṭiye didi ḥālüñ oldı maʽrūf 

 

 741 Mizācına bularuñ olma tābiʽ 

  Kişinüñ ʽarżını yıḳar tevābiʽ 

 

 742 Tevābiʽ olana yüz virse ādem 

  Anı taʽyīb iderler cümle ʽālem 

 

                                                            
734 (b) ehline: ḥāline K. 
735 (a) vü: -K. 
737 (a) ḫırāmı: ḥırāmı S / (b) –ı: u S. 
738 (b) Ḥarāmı: Ḥarām-ı K, M. 
739 (a) bilinmez: ilenmez S.  
740 (a) ü: -i S; noḳṣānuñ: noḳṣānın K, S. 
741 (a) mizācına: K’da silik / (b) ʽarżını: vaṣfını A; tevābiʽ: nevāyiʽ S. 
742 (a) virse: virme K, vese S. 
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 743 Gel imdi Bülbüle daḫl itme zinhār 

  Bu daḫl ile cehālet itme iẓhār 

 

 744 İder feryādı ʽāşıḳ kimse bilmez 

  Nicedür ʽaşḳ-ı fā’iḳ kimse bilmez 

 

 745 Sefāhet ehli bilmez ḥāl-i ʽaşḳı 

  ʽİbādet ehli bilmez ẕevḳ u şevḳı 

 

 746 Daḫı cāhil ʽilim ḳadrini bilmez 

  Ġażab ehli ḥilim ḳadrini bilmez 

 

 747 Bilinmez ʽāşıḳuñ zār u niyāzı 

  Ḥaḳīḳī midürür yāḫud mecāzī 

 

 748 Mecāzī ʽaşḳ ile ʽaşḳ-ı ḥaḳīḳī 

  Bilinmez vardurur farḳ-ı daḳīḳı 

 

 749 Ne ḥāl ile olursa ʽaşḳ-ı ʽāşıḳ 

  Anı fehm idemez her merd-i fā’iḳ 

 

 750 Mecāzī de olursa itme inkār 

  Ḥaḳīḳīnüñ yolıdur eyle iḳrār 

 

 751 Rumūz-ı ʽaşḳı fehm itmiş Fu’ādī 

  İşit andan nedür ʽaşḳ-ı reşādī 

                                                            
744 (a) feryādı: feryād-ı K, S. 
745 (a) ḥāl-i: ḥāli S. 
745 (b) –ı: u A. Bu beyit: -S. 
746 (a) Ne ḥāl ile olursa: Hevā-yı nefsden olsa K / (b) fehm: farḳ K, M; 

idemez: ider K; her: hem S, elbet K, M; fā’iḳ: fārıḳ K, M. 
747 (b) Ḥaḳīḳinüñ: Ḥaḳīḳatüñ K. 
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Lāyihatü’l-mü’ellif* 

  − ∙ − − / − ∙ − − / − ∙ −  
 

S74a752 ʽAşḳdurur ʽāşıḳları ḥayrān iden  

  ʽAşḳdurur ayıḳları mestān iden 

 

 753 ʽAşḳdurur esrārı ifşā eyleyen 

  ʽAşḳdurur anı yine pinhān iden 

 

 754 ʽAşḳdurur "ahbebtü" sırrın fāş iden 

  ʽAşḳdurur "en uʽraf"e īmān iden 

 

 755 ʽAşḳdurur ṣāf-ı celāl ile cemāl 

  ʽAşḳdurur hem bunları sulṭān iden 

 

 756 ʽAşḳdurur bāb-ı Hüdāya irgüren 

  ʽAşḳdurur ʽāşıḳları derbān iden 

 

 757 ʽAşḳdurur viren dil ü cāna ḥayāt 

  ʽAşḳdurur çeşm-i keşīfi cān iden 

 

  

  

                                                            
* Li’l-Müellifihi K, S. 
752 ʽAşḳdurur: ʽaşḳdur K. (Gazelin tamamında bu şekilde kullanılmaktadır.) 
753 (b) iden: eyleyen K. 
754 Bu beyit: "Küntü kenzen maḫfiyyen fe aḥbebtü en uʽrafe feḫalaḳtü ḫalḳan. 

Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim ve mahlûkatı yarattım." 

hadisinden mülhem yazılmıştır. (Acluni, Keşfü'l-Hafa, C. 2, s.132, No: 

2016.) 
755 (a) celāl ile: celāliyle A; celāl ile cemāl: cemāliyle celāl S. 
756 (b) derbān: deryān S. 
757 (a) dil ü cāna ḥayat: dile cān u ḥayat K / (b) çeşm-i: cism-i K; ʽAşḳ durur 

hem ḳaṭreyi ʽummān iden A. 
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 758 ʽAşḳdurur bir ẕerreyi şems eyleyen 

  ʽAşḳdurur hem ḳatreyi ʽummān iden 

 

 759 ʽAşḳdurur derdi viren ʽāşıḳlara 

  ʽAşḳdurur ol derdi hem dermān iden 

 

 760 ʽAşḳdurur tende Fu’ādī cān-ı pak 

  ʽAşḳdurur anı yine ḳurbān iden 

Kelām-ı Kūf-ı ʽAzīz*
 

 761 Anı āvāzeden menʽ eyler iseñ 

  Gülistāndan daḫı refʽ eyler iseñ 

 

 762 Gül-i rengīn olur hecr ile muġ-ber 

  Daḫı ḫārı olur cānıña ḫançer 

 

 763 Kişinüñ ẓāhirine olma maġrūr 

  Olursın ehl-i ḥāl içinde menfūr 

 

 764 Ledünnīden ḥużūrveş bul kemāli 

  Kemāl ehli olup añla me’āli 

 

 765 Firāsetle eyü vü yavuzı bil 

  Baṣīretle saña lāyıḳını ḳıl 

 

 

                                                            
758 (a) ẕerre-i: ẕerreyi S / (b) ḳaṭreyi: ḳaṭre-i M; ʽAşḳ durur cism-i keşfi cān 

iden A. 
759 (b) ol derdi hem: hem derdi S. 
* Tekrār Kelām-ı Kūf-ı ʽazīz A. 
761 (a) āvāzeden: āvāreden S / (b) refʽ: menʽ K. 
762 (a) muġ-ber: muḫayyer A / (b) ḫārı: ḫān K; cānıña: cānına A. 
763 (b) ehl-i ḥāl: ehl A. 
765 (b) lāyıḳını: lāyıġını K. 
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 766 Firāset ʽālime lāzım be-ġāyet 

  Kemālini didi kān-ı risālet 

Ḳāle’n-nebiyyü ʽaleyhi’s-selām: İtteḳū firāsete’l-

mü’mini feinnehü yenẓuru bi-nūrillāhi ṣadaḳa 

Resūlu’llāh* 

S74b767 Kimüñ ḳalbinde var ise firāset 

   Bulur nūr-i Hüdā ile kerāmet 

 

  768 Kitāb ile ḳoma kendüñde ḥayret 

  Bile gör feyż-i Ḥaḳdan ʽilm ü ḥikmet 

 

 769 Teveccüh it Cenāb-ı Ḥaḳḳa dā’im 

  Dilerseñ bulasın feyż-i ʽavālim 

 

 770 Kimine ʽilm-i mürşidden ider feyż 

  Kimine kendü ẕātından ider feyż 

 

 771 Faḳāhet bulmaduñ ʽilm-i hüdādan 

  Firāset bulmaduñ ʽilm-i Ḫudādan 

 

 772 Bularuñ ḳaṣdını fehm itmedüñ sen 

  Ḫaṭāya iḫtimāli virmedüñ sen 

 

 773 Ḥased ile olanı bilmedüñ hīç 

  Ġaraż aḥvālini añlamaduñ hīç 

 

 

                                                            
* ʽAleyhi’s-selām:ṣallallahü ʽaleyhi vesellem A,S; ṣadaḳa Resūlu’llāh:-

K,M,S. 

Rasūlullah (s.a.) buyurdu ki: “Mü’minin firasetinden kaçının. Çünkü o, 

Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsir, Hicr, 3125). 
767 (b) Bulur ol nūr-i Ḥaḳḳıyla hidāyet S; Bu beyit: -A. 
770 (b) kendü: kendi K; Bu beyit: -A. 
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774 Didi ḳuşlar ider Bülbül teġannī 

  Bu sözde itmedüñ fikr ü te’ennī 

 

 775 Semaʽ ḥüsn-i ṣūret ḥālini aṣlā 

  Saña bildirmemiş bārī Teʽālā 

 

 776 ʽAceb olmaya bilmez ise cühhāl 

  Niçün sen bulmaduñ bu fende aḳvāl 

 

 777 Faḳāhetle kitāb ehli geçersin 

  Bunuñ naḳlini bulmaḳdan ḳaçarsın 

 

 778 Mecīd olur fażīlet ehli her dem 

  Naḳil bulup olur her fende aʽlem 

 

 779 Taʽaḳḳul eyleyüp fikr itmemişsin 

  Salāḥa ḥamli hīç ẕikr itmemişsin 

 

 780 Bu devrānda ṣalāḥa cümle-pervār 

  Ki itmişlerdür anı baʽżı ebrār 

 

 781 Şerīʽatla nice ʽāmil olanlar 

  Ṭarīḳatda nice kāmil olanlar 

 

 782 Semāʽ u devr ile buldı maʽārif 

  Sen olmaduñ bu ḥāle ẕerre vāḳıf 

 

S75a83 Bulup devrān ile ḥāl-i tecellī 

  Tecellīsinde buldılar tesellī 

                                                            
775 (a) ṣūret ḥālini: ṣavt aḥvālini K. 
777 (b) bulmaḳdan: bulmaduñ A. 
778 (b) bulup: bulur A. 
779 (a) eyleyüp: itmeyüp K. 
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 784 Ṣalāḥa ḥaml iden ḫayra irişür 

  Ṭalāḥa ḥaml iden şerre irişür 

Beyān-ı ḥasb-i ḥāl-i Bülbül-i ḫoş-elḥān 

 785 Bu ḥāli daḫı diñle idüp ıṣġā 

  Eger var ise sende ʽaḳl u ārā 

 

 786 Yaratdı Bülbüli Ḫallāḳ-ı ʽālem 

  Ṣafā-yı ʽaşḳ ile ḳıldı mükerrem 

 

 787 Ḫoş-elḥān ile itdi daḫı meşhūr 

  Anuñ ẕikrin işiden oldı mesrūr   

 

 788 Gül-i raʽnāyı itdi aña maʽşūḳ 

  Bu ḥāli bilmedi nādān-ı maḫlūḳ 

 

 789 Dili gerçi cemāl-i verde düşdi 

  Bu ḥāliyle ṣafā-yı derde düşdi 

 

 790 Şarāb-ı ʽaşḳdan itdi anı maḫmūr 

  Bu esrār ile itdi anı mesrur 

 

 791 Ṣafāsından pür oldı her çemenzār 

  Cemīʽan bāġ u būstān ile kuhsār 

 

 792 Ne ʽālemde iderse ṣavt u naġme 

  Ṣafā virür dem-ā-dem ehl-i bezme 

                                                            
784 (b) Ṭalāḥa: Ṣalāḥa A. 
785 (a) bu: o K; daḫı diñle: diñle daḫı M; idüp ıṣġā: it dili ṣafā A / (b) ʽaḳl u 

ārā: ʽaḳl-ı dārā K. 
787 (a) daḫı: anı K.  
789 (a) gerçi: serçe S; verde: virde A / (b) ḥāliyle: ḥāl ile K, M. 
790 (b) anı: daḫı K; mesrūr: mebrūr K. 
791 (a) pür: yürür K; her: -K. 
792 (a) ṣavt: şevḳ K; u: -ı A. 
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Beyān-ı maḳāmāt-ı Bülbül-i ḫoş-elḥānī ber vech-i 

remz ü lāyiha 

 793 Eger şehnāz ile itse sürūrı 

  Ṣafāsı cānlara virür dürūdı 

 

 794 İşidilse eger anuñ nevāsı 

  Nevā taḥṣīl iderdi bī-nevāsı 

 

 795 Berāy-ı būselik açsa dehānı 

  Öper ʽāşıḳlar aġzından nihānī 

   

 796 Ḳaçan kim oḳıya şevḳile ġazzāl 

  İşidenler olur āşüfte-aḥvāl 

 

S 75b797 Dügāh itse tezeyyünde Ḥuseynī 

  İrişür cānlara ʽayn ile ġaynı  

 

 798 Segāhdan ẕikr-i rūḥı itse peydā 

  Çehārgāh sırrı da olur hüveydā 

 

 799 Eger rast ide her gāh pencgāhı 

  Ḥayāt-ı cān virür sırr-ı İlāhī 

 

 800 ʽAcem itse eger rūz-i ṣafāda 

  Olur nevrūz gibi demler ziyāde 

 

                                                            
794 (b) iderdi: iderler S. 
795 (a) berā-yı: herā-yı A; būselik: pūselik A / (b) aġzından: aġzında K, M, S. 
796 (a) ġazzāl: ġazāl A, K. 
797 (a) tezeyyünde: tizlisinde K, M, S. 
798 (a) itse: itdīse K / (b) Çehārgāh: cehārgāh A, S. 
799 (b) Ḥayāt-ı: Ḥayāta K; sırr: ṣavt A. 
800 (b) nevrūz gibi: nevrūzveş K. 
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 801 Perīşān eylese gül iştiyāḳı 

  Oḳur sünbüle vü evc ü ırāḳı 

 

 802 Bu ḥālāt ile pür olsa gülistān 

  Olur insān bu esrār ile ḥayrān 

 

 803 Gülistān maḥfilinde bezm idenler 

  Ṣafā-yı naġmesine ʽazm idenler 

 

 804 Didiler kim ne ḥāletdür bu elḥān 

  Gül ile Bülbüle virdi o Subḥān 

 

 805 Gül ü Bülbülde göricek bu ḥāli 

  Fu'ādī yazdı bu gūne ḫayāli 

Li'l-mü'ellifi 

 806 Ne ḥāletdür gülistān içre Bülbül 

  Gül-i zībāya cāndan itdi ġulġul 

 

 807 Didi derd ile Mecnūn Leylī leylī 

  Didi ʽaşḳ ile Bülbül daḫı gül gül 

 

 808 Belī dimem didükde ʽaşḳa nādān 

  Aña bir ʽārif-i cān didi ḳulḳul 

 

 809 Ġam-ı ʽaşḳdan nem-i didem göricek 

  Baña cānān didi luṭf ile gül gül 

 

  

                                                            
801 (a) sünbüle vü: sünbül ü A; ü: -i K. 
802 (a) ḥālāt ile: ḥālin ile A; aḥvāliyle K. 
804 (b) Gül ile: Güliyle A, S. 
807 (a) derd ile: derdiyle S; leyl: Leylī S. 
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 810 ʽAlīāsā Fu'ādī aldı meydan 

  Reh-i ʽirfānda olmış nefs-i Düldül 

 

 811 Ḳamu şevḳ ehli vü ehl-i maʽārif 

  Bu ʽaşḳ u ḥāle oldı cümle vāḳıf 

 

S76a812 Anuñ āvāzesini diñlediler 

  Daḫı güftārını da añladılar 

 

 813 İşit Ṭūṭi var ise sende iẕʽān 

  Bu maʽnāya delālet itdi Ḳur'ān 

 

 814 Oḳı tefsīr içinde bir ʽibāret 

  İder ol raḳṣ-ı Bülbüle delālet 

 

Eʽūẕü bi'llāhimine'ş-şeyṭāni’r-racīm. Bi’smi’llāhi’r-

raḥmāni’r-raḥīm. Ve ḳāle yā eyyühe'n-nāsü ʽullimnā 

Manṭıḳa'ṭ-Ṭayri, āyet-i kerimesinüñ tefsīrinde Sūre-i Nemlde 

Ḳāżı ve Keşşāf u Ebu's-suʽūd ʽaleyhim'ür-raḥmetü'l-vedūd 

Bülbül ile Ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi's-selām ḥaḳḳında tefsīr ü 

taḳrīr itdükleri menḳābe-i seniyye-yi Kūf-ı ʽārif Ṭūṭiye ilzām ve 

Bülbül-i ẕākiri medḥ u tām içün taḳrīr itdügidür ve ol 

tefsirlerüñ mażmūnı nażmla Türkçeye terceme olundıġıdur.* 

Ve min-ẕālike mā ḥukiye 'enne Süleymān ʽaleyhi's-selām merra 

bi-bülbülin yetaṣavvatu ve yetaraḳḳaṣu feḳāle ʽaleyhi's-selām 

yaḳūlü bülbülün iẕā 'ekelte nıṣfe temrin feʽale'd-dünyā el-ʽafā'u 

ve-ḍāhet fāḥişetün feḳāle ̔ aleyhi's-selām yaḳūlü fāḥışeh leyte'l-

ḫalḳu lem yuḫleḳū feleʽalle kāne ṣavtu'l-bülbüli an şebaʽın ve 

ferāġı bālin ve ṣiyāḥı'l-fātiḥati ʽan maḳāsāti şiddetin ve 

                                                            
810 (b) ʽirfānda: ʽirfānla K; nefs-i: nefsi A, K, M. 
811 (a) vü: - A / (b) u: -ı S. 
814 (a) Oḳı: Oḳu A, K / (b) ol: hem K.  
* Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm: -S; ḥaḳḳında: ḳatında M; taḳrīr: taḥrīr M; 

Ṭūṭiye: Ṭūṭiyi M; ve minhu ẕālik: ve min-ẕālik M, S. 
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te'ellümi ḳalbin nuḳıle mine'l-Ḳāżı keẕā fī-Ebi's-Suʽūd ve 

ġayrihimā**
 

S76b Cevāb-ı Kūf-ı ʽAzīz*** 

 815 Didi Kūf-ı ʽazīz Ṭūṭiye ey yār 

  İşit bir menḳābe yazdılar ebrār 
 

 816 Yazar tefsīrde Ḳāżī bir hikāyet 

  Ki Bülbül medḥine kāfī bu ḥālet 
 

 817 Anı ḳadḥ eyledi gerçi ki mürġān 

  Velī medḥ eyledi tefsīr-i Ḳur'ān 
 

818 Daḫı tefsīrde yazılan ḥikāyet 

  Vücūd-ı raḳṣına itdi şehādet 
 

 819 Süleymān-ı nebī seyrān iderken 

  Bu seyrānında hem imʽān iderken 
 

 820 Naẓar ider idi rūy-ı cihāna 

  Anuñ seyri irişdi gülsitāna 
 

 821 Görür Bülbül nihāl üzre ṣafāda 

  Ṣafā-yı ʽaşḳ ile ẕikri Ḫudāda 

 

 

                                                            
** Bu hususta şöyle bir hikâye anlatılır: Süleyman aleyhisselam bir gün neşeli 

bir bülbüle rastladı ve bülbülün şöyle dediğini söyledi: Bir hurmanın yarısını 

yediğin zaman dünyada âfiyettesin. Bu durumu gören birisi şöyle der: Keşke 

mahlûkat yaratılmasaydı, keşke bülbülün sesi gönüllere huzur vermeseydi. 

Çünkü onun inlemesi kalbinin elemindendir. Bu Kadı İyaz'dan, Ebu's-

Suûd'dan ve bunların dışındakilerden nakledilir." 
*** Başlık sadece M'de var. 
816 (a) tefsīrde: tefsīr-i K, M. 
817 (a) gerçi ki: ki gerçi S. 
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 822 Olup ẕikr-i Ḫudāda mest ü ḥayrān 

  Daḫı şevḳ ile eyler raḳṣ u devrān  

  

 823 Süleymān-ı nebī bildi lisānuñ 

  Murād itdi daḫı ḫalḳa beyānuñ 

 

 824 Didi Bülbül ne dir fehm itdüñüz mi 

  Kelāmın bilmege ʽazm itdüñüz mi 

 

 825 Didiler yā nebiyya'llāh beyān it 

  Ne dir Bülbül bize anı ʽıyān it 

 

 826 Süleymān didi diyem bir kerāmet 

  Eger añlarsañuz remz ü işāret 

 

 827 Didi Bülbül yer isem nıṣf-ı ḫurmā 

  Baña yeter Ḫudādan işbu naʽmā 

 

 828 Ḳanāʽat eyledüm efzūn gerekmez 

  Bunuñ ġayri helāk olsun gerekmez 

 

 829 Tevekkül hem ḳanāʽat bulduġıyçün 

  Dil ü cānda ṣadāḳat bulduġıyçün 
 

 830 Ḳayırmadı cihānda ḳūt u hem fevt 

  Feraḥ-baḫş oldı anuñ itdigi ṣavt 

 

  

                                                            
822 (a) ẕikr-i: ẕikri K / (b) eyler: ider K. 
823 (a) lisānuñ: lisānın K, M / (b) beyānuñ: beyānın K, S, M. 
824 (a) Didi Bülbül ne der hīç bildiñiz mi K / (b) kelāmın: kelāmuñ A. 
829 bulduġı: buldıġım K. 
830 (a) fevt: ḳūt S / (b) itdigi: itdügi S. 
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 831 Dil ü cānı olanuñ ṣıdḳ ile pāk 

  Ḳarını da olur dā'im feraḥnāk 

 

S77a832 Aña beg daḫı ṣavt itdükde ol ān 

  İşitdi ṣavtın anuñ da Süleymān 
 

 833 Didi ne dir aña beg bildüñüz mi 

  Anuñ ḥālā sözin fehm itdüñüz mi 
 

 834 Didiler yā nebiyya'llāh beyān it 

  Aña beg de ne dir bize ʽıyān it 
  

 835 Süleymān didi fehm itdüñ beyānı 

  Diyem size ne söyledi lisānı 
 

 836 Ke'enne oldı ʽālem aña meşfūḳ 

  Didi n'olaydı olmayaydı maḫlūḳ 
 

 837 Dilinde olduġıyçün teng ü ḳasvet 

  Görindi ḥāl-i kešret aña miḥnet 

 

 838 Dilinde olmamaġıla ṣafāsı 

  Feraḥ-baḫş olmadı anuñ ṣadāsı 

 

 839 Dilinde olanuñ şerḥ ile vüsʽat 

  Bir olur aña kešret ile vaḥdet 

 

                                                            
831 (a) ṣıdḳ ile pāk: ṣıdḳ ile ḳıl pāk A.  
833 (b) sözin: sözini M; sözinden A. 
834 (b) beg de: beg A. ; ʽıyān: beyān K. 
835 (a) Süleymān didi: Didi ḥażretüñe K; Ḥażret ki M. 
836 (a) meşfūḳ: maʽşūḳ M. 
837 (a) olduġı: oldıġı K. 
839 (b) bir: yer S. 
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 840 Resūla'llāh kemāline şehādet 

  “Elem neşraḥ” aña ider işāret 

 

 841 Bulupdur terceme naẓm ile itmām 

  İde Ḥaḳ Ṭūṭiye sırrını ifhām 

Kelīmāt-ı ṣāliḥa ber-vech-i lāyiḥa 

 842 Nīk ü bedden ne olsa dilde ḥāẓır 

  Lisāna ol olur elbette ẓāhir 

 

 843 Daḫı dilde ne olsa ḫayr ü şerden 

  Gelür efʽāle ḥayvān u beşerden 

 

 844 Bulur dilde ide ḥikmet-i tefettuḥ 

  Ki göz içre olan ider tereşşuḥ 

  

 845 Bilindi Bülbülüñ ḥāl ü kemāli 

  Niçün añlamadı Ṭūṭi bu ḥāli 

 

 846 Nice insān-ı kāmil nice ʽuşşāḳ 

  Anuñ ẕikrin semāʽa oldı müştāḳ 

 

 847 Ẕikirde ṣavtını itdiler ıṣġā 

  Ḥarāmdur dimediler anı aṣlā 
 

S 77b848 Bunı itdi beyān şeyḫ-i Ġazālī 

  Ki İhyāda gören bulur kemali 

 

                                                            
840 (b) Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? (Kur’an: İnşirah 94/1); aña 

ider: ider añla A, M, S. 
842 (a) ḥāẓır: ḫāṭır K. 
844 (a) olan: iden A, ide S; tefettuḥ: teftīḥ A, K, M. / (b) göz içre: yarduḳda 

K; terşīḥ: tereşşuḥ S. 
846 (b) ẕikrin: ẕikrüñ S. 
848 (a) itdi: işitdi S; şeyḫ: itdi S. 
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 849 Ḫuṣūṣan ola insānda bu āvāz 

  İde şevḳ ile eẕkāra ser-āġāz 
  

 850 Oḳıya naġme ile naʽt u eşʽār 

  Maʽārif remzini eyleye işʽār 
 

 851 Kelāmından biline nice ḥikmet 

  Daḫı fehm olına pend ü naṣīḥat 
 

 852 İde raḳṣı semāʽuñ şevḳi ile 

  Ẓuhūr iden dil ü cān ẕevḳi ile 
 

 853 Didi Cüneyd bu ḳuvvet-i cāndur 

  Bu maʽnī ehl-i ervāḥa ʽıyāndur 
 

 854 İder raḳṣı işiden gerçi ber-ḫāk 

  İder anı ḥaḳīḳatde ber-eflāk 

 

 855 Muḳarrer olıcaḳ bu şevḳ u elḥān 

  Bunı inkār ider mi ehl-i iẕʽān 
  

 856 Bu elḥān ile ẕikri iden inkār 

  Ṣafā ehli degildür eyle iḳrār 
 

 857 Ya şānında anuñ vardur taʽaṣṣub 

  Ya kibrinden murād ider teġallüb 

 

  

                                                            
849 (b) eẕkāra: eẕkār-ı K. 
851 Bu beyit: -A, K, M. 
852 (b) iden: ider K. 
853 (a) Cüneyd: -S / (b) maʽnī: maʽnā K. 
854 (b) İder anı inkār ider mi ehl-i iẕʽān A. (838b ile karıştırılmıştır) 
855 Bu beyit: -A. 
856 (a) elḥān: āvāz K; ẕikri iden: iden ẕikri K., ẕikre iden A, ẕikr ider S. 
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 858 Ya bed-ḥāldür derūnında ġaraż var 

  Mizācında anuñ yāḫud maraż var 
 

 859 Maraż fehm itmeyen bulmaz şifāyı 

  Ḫoş-elḥāndan nice itsin ṣafāyı 
 

 860 Ḳuṣūrın bilmeyen bulmaz kemāli 

  Kemālāt ehli görmez hīç zevāli 
 

 861 Ṣafā feyż olmasa Ḥaḳdan ʽibāda 

  İder şeyṭan anı daʽvet ʽināda 
 

 862 Bunı İhyāda yazdı şeyḫ-i ʽālī  

  İmāmet kānı yaʽnī kim Ġazālī 
 

 863 Nice itdi ise bu ḥāli taḥrīr 

  Yine itdüm ol elfāẓ ile taḳrīr  

S78a Kūf-ı ʽārif Ṭūṭi-yi faḳīhe cevāz-ı semāʽ delīl iḳāme 

itdügidür ʽazīzim*
 

 864 Delīl-i Ḥaḳdurur elḥān-ı Dāvūd 

  Bu elḥān olmış idi anda mevcūd 

 

 865 Oḳıdı ḥüsn ü ṣavt ile Zebūrı 

  İşitdi ʽālemüñ vaḥş u ṭuyūrı 

 

 

                                                            
858 (a) bedḥāldür: medḥāldür S / (b) anuñ yāḫud: yāḫud anuñ A. 
859 (a) şifāyı: ṣafāyı K, S / (b) Tedārik idemez herkez devāyı K. 
860 (a) Ḳuṣūrın: Ḳuṣūrında S. 
861 (a) ʽibāda: ʽayān A / (b) şeyṭān anı daʽvet: daʽvet anı şeyṭān K, M. 
862 (b) imāmet: emānet S. 
* iḳāme: iḳāmet M; itdügidür: itdigidür K; ʽazīzim: - K, M, S. 
864 (a) Ḥaḳḳdurur: ḥaḳdur K. 
865 (b) vahş: ḫoş S. 
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 866 Gelüp gūş itdiler aʽyān u insān 

  Niceler meslisinde virdiler cān 

 

 867 Nebiyye muʽcize oldı bu elḥān 

  Buña inkār ider mi ehl-i īmān 

 

 868 Daḫı naṣ Sūre-i Fāṭırda meẕkūr 

  Bu maʽnī cümle tefsīr içre mesṭūr 

 

 869 Yazar İhyāda cümlesin Ġazālī 

  İmāmet kānı vü şeyḫü’l-eʽālī 

 

 870 Tecessüs eyleseñ İhyā kitābın 

  Bilür idüñ ḫaṭāsın u ṣavābın 

 

 871 Kitāb u sünneti āšārı yazdı 

  Beyānda sikke-i mermerde ḳazdı 

 

 872 Ṭūṭi ḳavlini redde Kūf-ı kāmil 

  Ḳavī aḳvāl getürdi oldı fāżıl 

Faṣıl* 

 873 Didükde Kūf semāʽa naṣṣ u āšār 

  İşitdi ehl-i dīvān içre ebrār 

 

 874 Süleymān didi ḥaḳdur bu cevābı 

  Eger añlar isen naḳl ü kitabı 

                                                            
867 (b) buña: bunı A; īmān: ʽirfān A, K. 
868 (b) içre: içinde A; mesṭūr: meşhūr K, M. 
870 (a) tecessüs eyleñ: taḥassüs itseñ K; kitābın: kitābuñ A / (b) ḫaṭāsın u: ḫaṭā 

vü S. 
871 (a) sünneti āšārı: sünnet ü āšār A, S / (b) Beyānında sikkeyi mermere ḳazdı 

A. 
* Faṣıl: -A. 
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 875 Didi Ṭūṭi semāʽa oldı bürhān 

  Nicedür itdügi ẕikrinde devran 

 

876 Aña da var mıdur naṣṣ ile āšār 

  İşitsünler anı da cümle ebrār 

 

S78b877 Didi Kūf-ı ʽazīz Ṭūṭiye ol ān 

  Muḳarrerdür naḳil aña da el'ān  

 

 878 Beyān idem saña aṣl-ı merāmı 

  Velīkin añla icmāl-i kelāmı 

 

 879 Hüviyyet ehline kešret elemdür 

  Muḫāṭab ʽārif olursa ne ġamdur 

 

 880 Didi devrāna da var ḳavl-i vāfī 

  Olupdur mes'ele līk iḫtilāfī 

 

 881 Nice kāmil yazar Ḥaḳḳa cevāzın 

  Ḥaḳīḳatdür diyem ḳavlüñ mecāzın 

 

 882 Diyem bir bir saña ḳā'illerini 

  Esāmīsi ile kāmillerini 

 

 883 Olupdur her biri ehl-i şerīʽat 

  Daḫı hem meẕhebinde ehl-i sünnet 

                                                            
878 (a) aṣl: ehl K. 
880 (a) vāfī: dānī K; devrāna da var: devrāna da vardur A; Ḳur'anda vardur M; 

var devrāna da K. 
881 (a) yazar: yazdı A.  
882 (a) diyem: diyemem K; ḳā'illerini: fā'illerini S / (b) esāmīsi: asāyişi K. 
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Ṭūṭinüñ kendü zuʽmı üzre muḫālif cevāb itdügidür 

ʽazīzim* 

 884 Muḫālif oldı Kūfa yine Ṭūṭi 

  Ġalat oḳıdı elfāẓ u ḫuṭūṭı 

 

 885 Didi ben vāḳıfam cümle ʽulūma 

  Daḫı ʽādet ile cümle rüsūma 

 

 886 Bilürem ittifāḳ ile ḫılāfı 

  Bu ḥālde görmedüm ben iḫtilāfı 

 

887 ʽİnād-āmīz kelāmın dinledi Kūf 

  Didi cehlüñ ʽıyānen oldı maʽrūf  

 

 888 Faḳāhetde kemāli bulmamışsın 

  Bu ḥālde iḫtilāfı bilmemişsin 
 

 889 Kimüñ ʽilminde olmaya iḥāṭa 

  Ġam-ı cehli anuñ irmez neşāta 

 

 890 Faḳīh-i kāmil oldur ola ʽārif 

  Ġazālīveş ola ehl-i maʽārif 
 

 891 Bunuñ ġayri ʽazīzler gibi ḳāli 

  Ḥaḳīḳatden ẓuhūr ider me'āli 
 

 892 Daḫı ʽālimde maʽlūmāt gerekdür 

  Daḫı ʽārifde maʽrūfāt gerekdür 
 

  

                                                            
* ʽazīzim: - K, M, S. 
885 (b) ʽādet: maʽḳūl K. 
891 Bu beyit: -K, M. 
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S 79a893 Daḳīḳa itmeye fevt ola ʽālim 

  Mesā'il aña mahfūẓ ola dā'im  

 

 894 Daḫı maʽlūm gerek her iḫtilāfāt 

  Gerekmez anda şekk u iḫtimālāt 
 

 895 ʽUlūmuñ her birinden ide ceẕbi 

  Muḫālif meẕhebe gitmeye ḳalbi 
 

 896 Muḥammed-meşreb olsa meşrebinde 

  Ola hem ehl-i sünnet meẕhebinde 
 

 897 İmām u ehl-i sünnet şeyḫ-i ʽālī 

  Bunı İhyāda yazmışdur Ġazālī 

 

 898 İdüp envāʽı tafṣīl ile taḳrīr 
  Kemā-kān itdi şerʽiyyetle taḥrīr 
 

 899 Cemāle'd-dīn yazup Ravżāya vāfī 

  Beyān itdi bu maʽhūd iḫtilāfi 

 

 900 ʽAvārıfda Şehābü'd-dīn de yazdı 

  Cevāzını beyānda sükker ezdi 
 

 901 Ṣafā bustānınuñ gülzārına gül 

  Gülistānda kemālāt içre Bülbül 
 

  

                                                            
894 (a) gerek: gerekdür K. 
895 (a) birinden: birinde A. 
896 (a) olsa: ola A, S. 
899 (a) yazup Ravżāya vāfī: yazdı Ravżāta şānı A, S. 
900 (b) beyānda: beyānında A. 
901 (b) Gülistānda: Gülistān-ı A, S. 
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 902 Ki yaʽnī ehl-i ḥālüñ ercümendi 

  Be-nām-ı evliyā Sünbül Efendi 
 

 903 İki ʽālī kitāba yazdı rāzın 

  Güneşden rūşen itmişdür cevāzın 
 

 904 Cemālī ḫalvetī kim Aḳsarāyī 

  ʽUlūm-ı Ḥaḳdan almışdur vefāyı 
 

 905 Zamānınuñ olup merd-i Ḫudāsı 

  Cemāl ile celāl olmış ġıdāsı 
 

 906 Açup rūy-i cemālinden ḳınāʽı 

  Bu daḫı yazdı devrān u semāʽı 

 

S79b907 Daḫı Müftī ʽAlī fażl ile ʽallām 

  Ki dār-ı salṭanatda şeyḫü'l-islām 

 

908 Cevāza yazdı fetvā vü risāle 

  Maḳālātı cevāb oldı su'āle 

 

 909 Daḫı İbrāhim-i Şeyḫü'l-Ḳırīmī 

  ʽUlūm u fażl ile ʽaṣruñ ʽalīmi 

 

 910 Medāric nām kitābında temāmet 

  Beyān itdi bu devrāna ibāḥet 

 

 911 Daḫı yazdı içinde nice aḳvāl 

  Saña naẓm eyledüm baʽżısını al 

                                                            
902 (a) K'da silik. 
903 (b) itmişdür: itmişdi K. 
904 (a) kim: ki A. 
906 (b) devrān u: budurur A, S. 
910 (a) Medāric nām: Medāric nāme K. 
911 (b) eyledüm: eyledi A. 
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 912 İmām Mālikden itdiler su'āli 

  Didiler nicedür devrān me'āli 

 

 913 Cevābında çün itdi Ḥaḳḳı iʽlām 

  Yine luṭf ile itdüm anı ifhām 

 

 914 Daḫı hem Şāfiʽīnüñ meẕhebidür 

  Buña inkār iden kimse ġabīdür 

 

 915 İmām Aʽẓām olupdur bunda sākit 

  İki sözden biri olmadı šābit 

 

 916 Bu aḳvāli eger itseñ tetebbuʽ 

  Bu maʽnīden ider idüñ temettuʽ 

 

 917 Maʽārif ehlini ẕemm eylemezdüñ 

  Maʽāṣī kesb idüp cürm eylemezdüñ 

 

 918 Faḳīh-i ẓāhirīler bunı bilmez 

  Kitāblar içre bu mażmūnı bilmez 

 

 919 Tetebbuʽ itmeyüp ḳavl-i ṣarīḥi 

  İdersin dā'imā ẕemm-i ḳabīḥi 

 

 920 Ḫaṭāsın bilmeyüp tekfīr idersin 

  Ṣafādan ẕākiri tenfīr idersin 

 

 921 Ṣafā-yı ẕikr ile cevlān iderken 

  Ṣafā vü şevḳ ile devrān iderken 

 

                                                            
913 (b) luṭf: lafẓ S. 
914 (a) Daḫı hem: Hem daḫı A.  
916 (b) ider: ide K. 
920 (b) tenfīr: tenḳīl S. 
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 922 Gülistān Bülbülün fācir idersin 

  Hüdānuñ ẕākirin kāfir idersin 

 

S80a923 Bu dem sen Bülbüli ikfār idersin 

  Bu ikfārında hem ıṣrār idersin 

 

 924 Bu maʽnāya sözüñ mıṣdāḳ idersin 

  Bu tekfīrüñde hem ıṭlāḳ idersin 

 

 925 Bu sulṭānları hep ikfār idersin 

  Yine kendüzüñe ıżrār idersin 

 

 926 Helāk içün virürsin ġayra zehri 

  Saña rāciʽ olur ḳatli vü ḳahrı 
 

 927 Ḳaçarsuñ ġıybet ile sū-i ẓandan 

  Bu aḳvāli tetebbuʽ eyle cāndan 

 

 928 Saña ḥubb u naṣīḥatdür murādum 

  Ġaraż yoġise gūş eyle kelāmum 
 

 929 Beyān itdüm saña bir bir maḥāllin 

  Murād it müşkilüñ cān ile ḥāllin 
 

 930 Bu ḥālüñ baʽżılar yazdı ḫilāfın 

  Hemān fehm it mesā'il iḫtilāfın 
 

                                                            
923 (a) idersin: idersüñ A, S / (b) ikfārında: tekfīrüñde A, M; idersin: idersüñ 

A, S. 
924 idersin: idersüñ A, S. 
925 (a) hep: hem K; idersin: idersüñ A, K, M / (b) kendüzüñe: kendü özüñe K. 
926 (a) Helāk: Belāñ A; ġayra: ġayrı K. 
927 (a) Ḳaçarsuñ: Ḳaçarsın K. 
928 (a) murādum: merāmum A, S. 
930 (a) ḫılāfın: ḫılāfuñ A / (b) iḫtilāfın: iḫtilāfuñ A. 
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 931 Şerīʽatde muḳarrer iḫtilāfāt 

  Bunuñ ḥālin bilür ehl-i kemālāt 

 

 932 Eger müftīye olsa ḳavl-i aḳvā 

  ʽAmel içün virürler aña fetvā 
 

 

 933 Ḫılāf ile ʽamel itse bir insān 

  Aña kāfir dimez hīç ehl-i īmān 

 

 934 Bu ḳavl-i Ḥaḳḳ olıcaḳ bunda ẓāhir 

  Ya niçün ehl-i tevḥīd ola kāfir 

 

 935 Bunı bilür iken ehl-i taʽaṣṣub 

  ʽİnādından ider dā'im teġallüb 

Kūf-ı ʽārifüñ Ṭūṭi-i ʽāleme terġīb ü irşād ḳaṣdına 

pend-āmīz ve remz- engīz kelimāt-ı ʽaşḳıyyesi ve 

ʽirfāniyyesidür* 

 936 Gel ey Ṭūṭi küşād it ʽayn-i ḳalbi 

  Diler iseñ bulasun zeyn-i ḳalbi 

 

S80b937 Küşād eyle dil ü cān revzenini 

  Ki rūşen eyle bunlaruñ evini 
 

 938 Derūnuñda çerāġ-ı ʽaşḳı yandur 

  Göñül ṭıflını ġafletden uyandur 
 

                                                            
931 (b) Bunuñ ḥālin: Bu maʽnāyı K. 
933 (b) kāfir: S'de eksik yazılmış. 
* ʽaşḳıyyesi: ʽaşḳıyyesidür A, K; ve ʽirfāniyyesidür: -A, K. 
936 (b) bulasun: bulasuñ K. 
937 (b) eyle bunlaruñ: bunlaruñ eyle M. 
938 (a) Derūnuñda: Derūnında A. 
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 939 İriş Bülbül gibi gülzār-ı ʽaşḳa 

  Enīs eyle bu cānı zār-ı ʽaşḳa 
 

 940 Bu zār ile ṭuyarsın zār-ı ʽaşḳı 

  Bulursın ʽāḳıbet demsāz-ı ʽaşḳı  
 

 941 Kemāl-i ʽaşḳ ile vaḥdet dilersüñ 

  Bu ḥāli bulmaġa himmet dilersüñ 
 

 942 Fu'ādī naẓmını cān ile diñle 

  Daḫı maʽnīsini ḥāl ile anla 

Li'l-mü'ellifi* 

  − − ∙ / ∙ − − − / − − ∙ / ∙ − − −  

 943 Bir ḳaṭre-i nāçizem benden görinür ʽummān 

  Bir ẕerre-i bī-ḫodem şems anda olur pinhān 

 

 944 Baġbān oluben girdüm bir gülşen ü būstāna 

  Ṭuymadı beni hergīz ne gülşen ü ne būstān 

 

 945 Serḥadd-i ḥaḳīḳatde cānum bulalı vaḥdet 

  Ol berzaḫ-ı iksīrdür el'ān baña meydān 

 

 946 Kešret yüzi farḳ itdi maʽşūḳ ile ʽuşşāḳı 

  Vaḥdet anı cemʽ itdi maḥv oldı ḳamu aʽyān 

 

  

                                                            
939 (a) İriş: Eriş K, İrersin A / (b) zār: rāz K. 
940 (a) zār: rāz K. 
942 (a) naẓmını: ḳālini S / (b) maʽnīsini: maʽnāsını K. 
* Lāyiḥatü'l-Mü'ellif A. 
943 (b) pinhān: nihān K. 
944 (a) oluben: olurben S. 
945 (b) iksirdür: ekberdür A, K. 
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947 Ḳalbine Fu'ādīnüñ yār eyledi çoḳ ikrām 

  Bu dergeh-i aʽlāda cānı olalı mihmān   

Kelām-ı Ḥażret-i Kūf-ı ʽAzīz**
 

S81a948 Daḫı didi kelāmum diñle tekrār 

  Bilesin sırr-ı ʽaşḳı yārı her bār 

 

 949 Fenā-ender-fenādur rāġıba yol  

  Beḳā-ender-beḳādur ṭālibe yol 

 

 950 İçersüñ bāde-i ʽaşḳı çü Ḥāfıẓ 

  Olursuñ ḥāl-i ʽuşşāḳı mülāḥız 

 

 951 Maʽārif meclisin itseñ merāmı 

  Mey-i ʽirfan ṣunardı saña cāmı 
 

 952 Çıḳayduñ dār-ı ʽaşḳa hem-çü Manṣūr 

  Olurduñ ẕevḳ ile bīdār u mesrūr 
 

 953 Eseydi dilde hem vaḥdet nesīmi 

  Fenā bulur vücūduñ çün Nesīmī 

 

 954 Gireydüñ bāġ-ı ʽirfāna çü Saʽdī 

  Gülistāndan virirdüñ sen de verdi 
 

 955 Behişt ẕevḳini isterseñ çü Ādem 

  Yüri kendümi terk idendi her dem 
 

                                                            
** Başlık: -A, K, S. 
952 (b) Olurduñ: Olur A. 
953 (b) çūn: -A. 
954 (a) Gireydüñ: Girersüñ K / (b) virirdüñ: virirsin K. 
955 (a) Behişt ẕevḳini: Behişt-i ẕevḳi A, S, Behişt-i ẕevḳ K. 
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 956 Ḫudādan saña varlıḳ çün ʽaṭādur 

  Saña kendüm dimek ʽayn-ı ḫaṭādur 

 

 957 Vücūd-ı māsivāya itme meyli 

  Eyā Mecnūn gerekmez saña meyli 
 

 958 Ḥaḳīḳī Leylīye eyle maḥabbet 

  Ẓuhūr itsün saña ʽayn-ı ḥaḳīḳat  

 

 959 Maʽārifden içüp āb-ı ḥayātı 

  Ḥıżırveş görme sırruñda memātı 

 

 960 İrerseñ Nūḥāsā baḥr-i ẕāta 

  Girersin sen de keştī-i necāta 
 

 961 Büt-i ġayri ṣıyup olsañ da bī-ḥūd 

  Selām olurdı saña nār-ı Nemrūd 
 

 962 Çü İsmāʽīl ideydüñ cānı ḳurbān 

  Fedā olurdı saña luṭf-ı Yezdān 
  

 963 Eger Eyyūbveş ṣābir olayduñ 

  Şifā vü niʽmete şākir olayduñ 
 

S81b964 Tecellī Ṭūrına irseñ çü Mūsā 

  Yed-i beyżā olurdı saña Mevlā   
 

                                                            
956 (a) saña varlıḳ: varlıḳ saña S. 
957 Bu beyit: -A, K, M. 
958 Bu beyit: -A, K, M. 
960 (a) İrersüñ: İdersüñ S / (b) Girersin: Girersüñ A. 
961 (a) Büt: Put K, Hep M; bī-ḫud: bī-ḥud S / (b) nār-ı: -A. 
963 Bu beyit: -A, K, M. 
964 (b) olurdı: virürdi K. 
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 965 Çü ʽĪsā olsañ olurdı saña pāy 

  O pāy ile iderdüñ gökleri cāy 
 

 966 Eger olduñsa bu ḥāle müşāhid 

  Ḥadīš-i ḳudsī olur buña şāhid 
 

 967 Eger Dāvūdveş itseñ cihādı 

  Virür saña ḫılāfet Rabb-i Hādi  

 

 968 Süleymān semʽı virse saña ḥikmet 

  Alurduñ mūr-i nefsüñden naṣīḥat 

 

 969 Ḥilim cāhına düşseñ Yūsufāsā 

  Olurduñ cümle iḫvānuñdan aʽlā 

 

 970 ʽAzīzüñ beytine mihmān olayduñ 

  Hemān Mıṣr-ı dile sulṭān olayduñ 

 

 971 Daḫı Yaʽḳūbveş beyt-i ḥazende 

  Bulurduñ girye içresinde ḫande 

 

 972 Eger Yaḥyā gibi gelse ḫıṭābuñ 

  Oḳurduñ emr-i Ḥaḳḳıyla kitābuñ 

 

 973 Olayduñ nefsüñe ṣıdḳ ile nāsiḥ 

  Olurduñ ʽāḳıbet ḥāl ile ṣāliḥ 

 

 974 Eger olsaydı nefsüñ “nā-ḳate'llāh” 

  Ṣalāḥ ile olurduñ "fānī fi'llāh” 

                                                            
965 (a) pāy: pāyı A, bābı S / (b) cāy: cāyı A, çāy M; pāy ile: bāb ile S. 
966 (b) buña: saña S; Bu beyit: -A. 
967 (b) Virür idi ḫılāfet saña hādi A. 
970 (b) dile: devle A. 
973 (a) nefsüñe: nefs ile S. 
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 975 Göñül baḥrinde olsa ẕikr-i Yūnus   

  Gelürdi ḥūṭ-ı nefsüñde teneffüs 

 

 976 Celāl-i nār-ı ʽaşḳdan yansa cānuñ 

  Cemāl-i āb-ı ʽaşḳdan ḳansa cānuñ 

 

 977 Serābından vücūduñ micmer olsa 

  Hevāsından şuʽāl-i aḫker olsa 
 

 978 Revāyiḥ ider iẓhār ʽūd-i rūḥuñ 

  Alursın ḳoḳusın keşf ü fütūḥuñ 
 

 979 Ziyād’olsa meşāmm-ı cān-küşādı 

  Bulurduñ tīb-i ʽirfān çün Fu'ādī 

S 82a    Li'l-mü'ellifi 

 980 Cihād-ı ekber it mechūd-ı rūḥuñ 

  Bu iḳdām ile bul mefḳūd-ı rūḥuñ 

 

 981 Rübūbiyyet tecellīsine irüp 

  ʽUbūdiyyetle bul maʽbūd-ı rūḥuñ 
 

 982 Yanarsuñ ʽaşḳ ile dil micmerinde 

  Revāyiḥ ider iẓhār ʽūd-i rūḥuñ 
 

 983 Kemāl ile açılsa dīde-i cān 

  Cemāl-i Ḥaḳḳ olur meşḥūd-ı rūḥuñ 
 

 984 Fu'ādī mürde ḳıl cālūt-ı nefsüñ 

  Ḫılāfet bula tā Dāvūd-ı rūḥuñ 
 

                                                            
975 (a) baḥrinde: ẕikrinde M / (b) nefsüñde: nefsüñden S. 
976 (a) Celāl-i: Celāli K / (b) Cemāl-i: Cemāli S. 
978 (a) Revāyiḥ: Revā'iḥ S; iẓhār: -S. 
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985   Resūlu'llāh ḫıṣālī olsa sende 

  Olurdı cümle ʽālem saña bende 
 

 986 Taḫalluḳ eyleseñ aḫlāḳın anuñ 

  Bulurduñ sen de aḫlāḳın Ḫudānuñ 

 

 987 Bulursa ʽilm ü ʽirfānuñ ṣadāḳat 

  Bulursuñ çü Ebū Bekrī ḫılāfet 
 

 988 ʽÖmer gibi olursañ Fārūḳ-ı ḥaḳ 

  Olursuñ hem-çü ʽOsman nāṭıḳ-ı ḥaḳ 
 

 989 Binerseñ Düldül-i ʽaşḳa ʽAlīveş 

  Alursın menzil-i Ḥaḳḳı velīveş 
 

 990 Ebū Bekrüñ ḥıṣālī olsa sende 

  Ṣadāḳatle olurduñ sen de zinde 
  

 991 ʽÖmer ʽadlin ideydüñ ey birāder 

  Ẓulum ehlinden irmez saña āẕer 
 

S82b992 Ḥaḳā'iḳ ehli olsañ hem-çü ʽOšmān 

  Saña mefhūm olurdı cümle Ḳur'ān  
 

 993 ʽAlī gibi ireydüñ rūḥ-ı ḳalbe 

  Dilīr olup ururduñ ḳalb-i ḳalbe 
 

  

                                                            
986 (a) aḫlāḳın: aḫlāḳuñ A / (b) Bulurduñ: Bulursın K. 
987 (b) çü Ebū Bekrī: bu Bekir gibi A, S. 
989 (b) Ḥaḳḳı: ʽaşḳı K, M. 
990 Bu beyit: -A, K, M. 
991 Bu beyit: -A, K, M. 
992 Bu beyit: -A, K, M. 
993 Bu beyit: -A, K, M. 
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 994 Dilüñ olmazsa bāġ-ı cāna Bülbül 

  Perīşān-ḥāl ḳalursın hem-çü sünbül 
 

 995 Dil-i Bülbül güli bulmaz ṣafāsuz 

  Açılmaz ġoncalar bād-ı ṣabāsuz 

 

 996 Olursa mürşidüñ insān-ı kāmil 

  Yoluñ Ḥaḳḳa olur elbette vāṣıl 

 

 997 Hidāyet yolı mürşidsüz bulınmaz 

  Ḫudā ḥaḳḳı hüdā ansuz bulınmaz 

 

 998 Elüñden ḳoma mürşid dāmenini 

  O sulṭānuñ hem ol ʽabd-i kemīni 

 

 999 Saña oldum bu dem Ṭūṭi şükür-rīz 

  Maʽārifle sözüñ eyle dil-āvīz 

 

 1000 Bu güftārı didükde Ṭūṭiye Kūf 

  Süleymān didi ḥālüñ oldı maʽrūf 

 

 1001 Hezerān āferīnler bu kemāle 

  İrişmez degme ʽārif bu maḳāle 

 

 1002 Rümūz-ı sırr-ı ʽirfāndur bu güftār  

  Bunı fehm itmez illā ehl-i esrār 

 

  

  

                                                            
994 (b) ḥāl: ḥālī S. 
995 (b) ṣabāsuz: żiyāsuz S. 
997 (b) Hüdā ansız: hüdāsız A. 
998 (a) Elüñden oldum bu dem Ṭūṭi şükür-zīr S / (b) kemīni: milkini A. 
999 (a) rīz: zīr S / (b) Sözüñ eyle maʽārifle dil-āvīz S. 
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1003 Ṭalup baḥr-i maʽānīye çü ġavvāṣ 

  Çıḳarduñuz nice yüzbin güher-ḫāṣ 

 

 1004 Çıḳarduñuz ṣadefden dürr-i meknūn 

  Birinden fehm olınur nice mażmūn 

 

 1005 Ḥaḳāyıḳ nūrı oldı çün hüveydā 

  Ḳamū aʽmālar oldı bunda bīnā 

 

 1006 Çü ʽirfān keyfi iẓhār itdi ḥāli 

  Hemān dem itdi gūyā cümle lālī  

 

S83a1007 Ne ṭālib kim ola ʽirfāna lāyıḳ 

  Olur irşāduñuzla oldı fā'iḳ  

 

 1008 Ṭūṭinüñ de var ise dār-ı Ḥaḳḳı 

  İder temyiz ḳamu bāṭılla ḥaḳḳı 

 

 1009 Ḥicāb olmış aña ʽilm-i rüsūmı 

  Anuñçün bilmemiş sırr-ı ʽulūmı 

 

 1010 Hidāyet rehber olmasa ʽibāda 

  Refīḳ olur anuñ nefsi ʽināda 

 

 1011 Yolın urur anuñ nefs ile şeyṭān 

  İki sārıḳ olur dārında mihmān 

 

  

                                                            
1003 (b) yüzbin güher-ḫāṣ: biñ güher-i ḫāṣ S, yüz güher-i ḫāṣ K. 
1004 (a) çıḳarduñız: çıḳardıñız K, S / (b) fehm: -S. 
1008 (b) bāṭılla: bāṭıl S. 
1009 (a) ʽilm-i: ʽilm ü K. 
1011 (a) nefs ile: nefsini A. 
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1012 Baṣīretle eger olmasa fārıḳ 

  Ziyān ider aña bu iki sārıḳ 

 

 1013 İşitmezse ḳulaġı ger yasaġı 

  Olur ṭoġrı iken uġrı yataġı 

 

 1014 Çeker ḥākimden āḫır çoḳ ġarāmet 

  Müfīd olmaz aña hīç soñ nedāmet 

Bülbül ile mürġān-ı ḥāsidin beyānlarında faṣl-ı 

ḫuṣūmet olup ve herkes kendü ḥāllerine 

varduḳlarıdur. 

 1015 Süleymān-ı nebīnüñ maḥżarında  

  Ḳamu erbāb-ı dīvān manẓarında 

 

 1016 Çü mürġānuñ sözi olmadı išbāt 

  Ḥasedliginde oldı cümlesi māt 

 

 1017 Nice ʽāḳıl nice ehl-i ṣadāḳat 

  Ṣalāḥ-ı Bülbüle itdi şehādet 

 

 1018 Bilindi Bülbülüñ çün ḥüsn-i ḥāli 

  Bilindi ḳuşlaruñ da sū-i bāli 

 

 1019 Ḫacālet buldılar ḥāsid olanlar 

  Belāsın buldılar fāsid olanlar 

 

 1020 Ṭaġıtdı cümle mürġānı çavuşlar 

  Feżāḥatle perīşān oldı ḳuşlar 

 

                                                            
1012 (a) olmasa: olmazsa K, S. 
1013 (a) yasaġı: yaṣaġı K / (b) uġrı: ḫırsız K. 
1018 (a) -i: u K, M.  
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S83b1021 Varup her birisi yerlü yerine 

  Ḳaġıldaşup didiler birbirine 

 

 1022 Dirīġā saʽyümüz olmadı nāfiʽ 

  Bu deñlü cüst ü cūmuz oldı żāyiʽ 

  

 1023 Peşīmān oldılar bu ḥāl ü ḳāle 

  Didiler derdümüz irdi kemāle 

 

 1024 Süleymān ḳalbi oldı bize muġ-ber 

  Ġażab iderse ḥāl olur mükedder 

 

 1025 Felāketler görindi bize ey vāy 

  Fesād-ı müfsid itdi bizi rüsvāy 

 

 1026 Ṣoñın fikr itmeyen maġbūn olurmış 

  Uyanlar nefsine meftūn olurmış 

 

 1027 Bize düşdi bu ḥāletde ḫacālet 

  ʽAceb kimden görindi işbu ḥālet 

 

 1028 Didi baʽżı sebebdür Ḳarġa Ḳuzġun 

  Bizi hem Ṣaġṣaġan da itdi meftūn 

 

 1029 Bu ḳuşlar ekšerī itdi nedāmet   

  Didiler iderüz Kūfa şikāyet 

 

 1030 İşidicek avcı da bu kelāmı 

  Yabāna ḳaçdılar hem-çü ḥarāmī 

 

 1031 Gelüp anlara daḫı çoḳ nedāmet 

  Didiler bize lāyıḳdur felāket 

                                                            
1022 (a) Dirīġā: Didiler S. 
1024 (a) muġ-ber: muġayyer S. 



İlyas Yazar 

227 

 1032 Ki taḳvā nūrı itmedi şuʽāʽī 

  Fesād-ı nefse itdük ittibāʽı 

 

 1033 Ḫudāyı ẕākir iken Bülbül ü Kūf 

  Dil ü cānumuza olmadı maʽrūf 

 

 1034 Ṣalāḥa ḥamli añmadı cehālet 

  Muḥāldürür bize işbu ḫacālet 

Kelimāt-ı lāyiḥa ber-vech-i naṣīḥat-ı ṣāliḥadur 

ʽazīzim* 

 1035 Belī böyledürür ḥāl-i ḥaṣūduñ 

  Ḍalālet yolına giden ʽanūduñ 

 

 1036 Derūnında ḥased olan kişinüñ 

  Soñı şerre irişür her işinüñ 

 

S84a1037Derūnuñda kimüñ olur ise kīn 

  Żaʽīf olur anuñ ḳalbindeki dīn 

 

 1038 Ḥased hīç nesneyi itmez ifāde 

  İder ancaḳ ḥasūda ġam ziyāde  

  

 1039 Ḫayır ṣunsa kişi bir ḳardaşına 

  Ḫayır gelür anuñ daḫı başına 

 

                                                            
1032 (a) nūrı: yüzi K; şuʽāʽī: şucāʽī M / (b) -ı: u K. 
1033 (b) ẕākir iken: ẕākirīn A. 
* ʽazīzim: -K, M, S. 
1035 (a) Belī: Velī S. 
1036 (a) Derūnında: Ṣıfātında S / (b) her: -S. 
1037 Bu beyit: -A, K, M. 
1038 (a) nesneyi: nesne'i K. 
1039 (a) ṣunsa: ṣalsa A, ṣansa K, M. 
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 1040 Eger ḳaṣd eylese mü'minlere şer 

  Ebū Cehlüñ olur ḥāline maẓhar  

 

 1041 Ḥasūduñ kīnine ṣabr eyle ʽārif 

  Bu ṣabr ile olursuñ ḥāle vāḳıf 

 

 1042 Senüñ ṣabruñ anı maḥv ider elbet 

  Bilürsüñ olduñ ise ehl-i ḥikmet 

 

 1043 Ḥased bulmasa ʽaksinden teḳābül 

  İder kendüsin ihlāke tenāvül 

 

 1044 Olur āteş gibi anuñ mišāli 

  Eger añlar iseñ bunda maʽāli 

 

 1045 Eger bulduñsa ḥikmetde şühūdı 

  Odun ile durur āteş vücūdı 

 

 1046 Eger bir yaḳacaḳ bulmasa aṣlā 

  İder kendü vücūdın āteşifnā 

 

 1047 Eger fehm itdüñ ise bu mišāli 

  Hīç itmezsin ḥasūd ile cidāli 

 

 1048 Ḥasūd ile cidāli terk idenler 

  Żarar itmez bu ṣabrı berk idenler 

 

                                                            
1041 (a) eyle: eylese S, M / (b) olursuñ: olursın A, S. 
1042 (b) bilürsüñ: Bilirsin S. 
1044 (b) bunda: anda A; maʽāli: miṣāli A, K. 
1045 (a) ḥikmetde: ḥükmünde S, ḥikmetden M / Bu beyit: -A. 
1046 (a) bir: hīç S / Bu beyit: -A. 
1047 Bu beyit: -A, K, M. 
1048 (b) berk: terk S. 
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 1049 Saña kīn eyleyen fāsid ḥasūda  

  Ḍalālet yolına giden ʽanūda 

 

 1050 Cidāl itme anuñ ile dem-ā-dem  

  Cidāl ehline daḫı olma hem-dem 

 

 1051 Ḫayır ḳaṣdına te'ḫīr it ḥasūdı 

  Ki te'ḫīr içredür ḫayruñ vücūdı 

 

 1052 Yüri kīnüñle oldı hīç ṭolaşma 

  Güreşciler gibi dā'im güreşme  

 

S84b1053Anuñ kīniyle olmaḳdur vefāsı 

  Aña yeter yine kendü belāsı  

Bülbül-i mübtelā-yı hicrānuñ dīvān-ı hümāyūn-ı 

ḥażret-i Süleymān ʽaleyhi's-selāmdan vuṣlat-ı gül-i 

ḫandān içün gülistāna revāne oldıġıdur. 

 1054 Didi Kūf-ı ʽazīz Bülbüle ey yār 

  Demüñ olsun gülistānda yüri var 

 

 1055 Elem virdi egerçi saña ḥāsid 

  Belāsı oldı yine aña ʽā'id 

 

 1056 Ṣalāḥ ehli cihānda fāsid olmaz 

  Belāyādan ḳaçanlar ḥāsid olmaz 

 

  

                                                            
1051 (a) it: ide K. 
1052 (a) kīnüñle: kiniñle S / (b) güreşme: gülüşme S. 
1053 (a) olmaḳdur vefāsı: olmañdur devāsı A, K. / (b) yine: gene A, K.; kendü: 

kendi K, M. 
1056 Bu beyit: -A, K, M. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

230 

1057 Ġamıyla çıḳdılar dīvān-ı mürġān 

  Yürisün ol gül ile şād u ḫandān 

 

 1058 Demüñ olsun gülistānda gül ile 

  Demi olsun gülüñ de Bülbül ile 

 

 1059 İdüp bu ḥāl ile Bülbül ṣafālar 

  Hem oḳıdı Süleymāna duʽālar 

 

 1060 İdüp Kūf-ı ʽazīzüñ destini būs 

  Didi Ḥaḳ luṭfı olsun size me'nūs 

 

 1061 Bize luṭf itdüñüz ḥālā temāmet 

  Müdām olsun size ḥāl-i kerāmet 

 

 1062 Şerīʽatla idüben defʽ-i ālām 

  Ḥasūduñ eyledüñüz ḳaddini lām 

 

 1063 Süleymānuñ da itdi dāmenin būs 

  Didi ʽömrüñ ziyād’eyleye Ḳuddūs 

 

 1064 Ḫoş-elḥān ile oḳıdı maḥāmid 

  Daḫı medh ü šenā ile ḳaṣā'id 

 

S 85a1065 Gülistāndan baña itdi ḫırāmı 

  Güle vāṣıl olup virdi selāmı 

 

  

                                                            
1057 (a) dīvānı: dīvān-ı S. 
1059 (a) bu ḥāl ile Bülbül: Bülbül bu ḥāletden K, M.; Bülbül bu ḥāletde A / (b) 

oḳıdı: oḳırdı A; Süleymān nebiyye itdi duʽālar K, M. 
1061 (a) itdüñiz: itdiñiz S / (b) -i: ü S. 
1062 (a) defʽ-i ālām: defʽul-imām A; defʽul-ām M. 
1064 (a) maḥāmid: maḥāsid A. 
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1066 Görince Bülbüli gül oldı mesrūr 

  Bi-ḥamdi'llāh ki oldı saʽyi meşkūr 

 

 1067 Gülüp açıldı güller ġoncalar heb 

  Ṣafā bezmini itdiler müretteb 

 

 1068 Mübeddel oldı vaṣl-ı yāre hicrān 

  Cinān oldı aña bāġ-ı gülistān 

 

 1069 Olur mı ʽāşıḳa böyle saʽādet 

  Görine vaṣl-ı yārine beşāret 

 

 1070 Dü-ʽālem devletidür ehl-i ʽaşḳa 

  Ġam u hicrān mübeddel ola ẕevḳa 

 

 1071 Anı yandurdı gerçi nār-ı firḳat 

  Biḥamdi'llāh müyesser oldı vuṣlat  

 

 1072 Ṣafā ister iseñ sen de bu gūne 

  Bu temšīlüm saña olsun nümūne 

  

 1073 Ġarażsuz diñleyen işbu kelāmı 

  Bulur pendüm ile dārü's-selāmı 

 

 1074 Budur pendüm saña ey merd-i ʽirfān 

  Er iseñ cān u dilden eyle iẕʽān  

 

  

                                                            
1067 (a) heb. hep K. 
1070 (b) ẕevḳa: şevḳa S. 
1072 (b) olsun: oldı K, M. 
1073 (a) Ġarażsız: Ġarażsuz S. 
1074 Bu beyit: -A, K, M. 
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1075 Ḳaçan kim gitse şād-ı ġam görinse 

  Bu ġam ile gözüñde nem görinse 

 

 1076 Benüm nem var deyüp ġam itme iẓhār 

  Derūnuñda var ise ḥāl-i ebrār 

 

 1077 Bunı naẓm itdi bir ehl-i maʽārif 

  Bu naẓm ile daḫı gūş eyle ʽārif 
 

 1078 Vesāvisle ġamı efzūn idersüñ 

  Derūnuñda anı bīrūn idersüñ  
 

 1079 Bu ifşāda iki dürlü żarar var 

  Anı ketm eyle ʽārif itme iẓhār 
 

 1080 Birisi dost olur bildükde ġamnāk 

  Biri de düşmanuñ olur feraḥnāk 
 

S85b1081 Kişi dostunı hīç ġamnāk ider mi 

  Biri eflāküñin bir ḥāk ider mi 
 

 1082 İder mi ʽāḳıl olan düşmeni şad 

  Ḥuṣūṣan kim ola ifsād-ı muʽtad 
 

 1083 Olup dostlarla her dem şādmānī 

  Ġayūr ol düşmana virme amānı 

 

                                                            
1075 (b) nem: -S. 
1076 (a) deyüp: deyu A. 
1077 (b) naẓm ile: naẓmumla S. 

1078 (a) ġamı: ġam K. 
1079 (a) ifşāda: insānda A. 
1081 Bu beyit: -A, K, M. 
1082 Bu beyit: -A, K, M. 
1083 (a) dostlarla: dost birle A. 
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 1084 Celāl ile cemāldür ḥāl-i ʽālem 

  Degildür ḫālī bundan hīç bir ādem 
 

 1085 Ziyāde olur kiminüñ celāli 

  Ziyāde olur kiminüñ cemāli 

 

 1086 Elemnāk olma mā-fāta cihānda 

  Recā itme seyyi'ātı bu anda 

 

 1087 Demüñ māżīde fevt olsa bulınmaz 

  Nicedür ḥāl-i istiḳbāl bilinmez 

 

 1088 Demüñ ḫoş gör dem-ā-dem dem bu demdür 

  Ki ferdā meyli ʽārife ne demdür 

 

 1089 Dem-i vaḥdet ṣafāsın żāyiʽ itme 

  ʽAdem meylin vücūda māniʽ itme 

 

 1090 Eger ʽārif iseñ añla bu demden 

  Ṣafā girmez ele hergiz ʽademdenʽ 

Ḥikāyet-i bülbüliyyeyi istimaʽ iden rāġıb bir iʽtibār-ı 

ḳıṣṣadan ḥiṣṣedār olmaġıçün beyān u taḳrīr olınan 

kelīmāt-ı pendiyyedür ʽazīzim* 

 1091 Gel ey ʽāḳil dil ü cāndan baṣīr ol 

  Fu'ādīnüñ kelāmından ḫabīr ol 

                                                            
1084 (a) ḥāl-i: iş bu A / (b) hiçbir: beri K. 
1085 (a) kiminüñ: kimsinüñ K, M / (b) kiminüñ de: kimsinüñ K. 
1087 (a) olsa: ola K., olına M. 
1088 (a) Demüñ ḫoş dem-ā-dem dem bu demdür K, M; dem: -A. 
1089 (a) ṣafāsın: ṣafāsuñ A / (b) vücūda: vücūdına S. 
1090 Bu beyit: -S. 
* taḳrīr: -A, S; ʽazīzim: -K, M, S. 
1091 (a) baṣīr: ḫabīr A / (b) ḫabīr: baṣīr A. 
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 1092 Eger ʽaḳluñda yoġise ḫalelden 

  Alursın ḥıṣṣe bu ḍarb-ı mešelden 

 

 1093 İşitdüñ çünki mürġānuñ maḳālin 

  Daḫı Kūf-ı ʽazīzüñ de kemalin 

 

 1094 Bu temšīlüñ ẓuhūrında ġaraż var 

  Saña bir bir diyeyin diñle ey yār 

 

 1095 Eger ṭālib iseñ diñle kelāmı 

  Muḳaddem añla bu ṭavr u maḳāmı 

 

S86a1096 Didi ḥāl iledür eṭvāra bünyād 

  Bunuñıladurur ʽirfāna irşād  

 

 1097 Yedi eṭvāra çoḳdur iʽtibārat 

  Velīkin cümleye yoḳdur ʽibārat 

 

 1098 Nefis dirler bunuñ evvelkisine  

  Daḫı ḳalb didiler ikincisine 

 

 1099 Üçünci rūḥdurur ẕikr-i hüviyyet 

  Daḫı dördinci sırdur aḥadiyyet 

 

 1100 Beşinci mertebe sırr-ı ḫafīdür 

  Ṣadefde ʽārifi dürr-i ḫafīdür  

 

                                                            
1092 (a) yoġ: yoḳ K. 
1093 (a) maḳālin: kelāmın K / (b) kemālin: kemālüñ A. 
1094 (a) ẓuhūrında: ẓuhūrından K, S / (b) diyeyin: diyeyüñ A. 
1095 (b) bu ṭavr u maḳāmı: eṭvār u maḳālī S. 
1096 (a) Didi: Yedi K; ḥāl: ṭavr K.  
1098 (b) didiler: dirler A, M. 
1099 (b) aḥadiyyet: vaḥdet A. 
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 1101 Daḫı altıncı oldı sırr-ı iḫfā 

  Bu sırruñ ehli olur ehl-i taḳvā 

 

 1102 Yedincidür ḫafā-yı muṭlaḳ ey cān 

  Bu ṭavr ehli ider tekmīl-i ʽirfān 

 

 1103 Yedi eṭvārdur insānda bu eṭvār 

  Bulınur bāṭın añlar iseñ ey yār 

 

 1104 Ḥadīš-i “inne li'l-insāni ẓahren” 

  Delil oldı yedi eṭvāra baṭnen 

 

 1105 Bulursın bu ḥadīši ṭālib iseñ 

  Yaḫūd ehlin bulursın rāġıb isen 

Beyān-ı vech-i temšīl-i nefs 

 1106 Ẕemīme gösteren ḳuşlar nefisdür 

  Hümez Ḳarġa ile Ḳuzġun re'isdür 

 

 1107 Daḫı hem Ṣaġṣaġanla ġayr-i mürġān 

  Ki ḥāl-i bedleri olındı iʽlān 

 

S86b1108 Eger añlar iseñ Ḥaḳḳ me'āli 

  Ḳamusı nefs-i emmāre mišāli  

 

 1109 Bulardan Ṭūṭidür nefs-i müzekkā 

  Ki olmış ʽilm-i ẓāhirle muʽallā 

                                                            
1101 (b) sırruñ ehli olur: sır ehli gerekdür S. 
1102 (a) ḫafā-yı: cefāyı S / (b) Bu ṭavr: Budur K. 
1103 (a) eṭvārdur: eṭvār A; eṭvārdur insānda: eṭvār-ı insān S. 
1104 (b) Delil oldı: Delildir hem S / Bu beyit: -A. 
1105 Bu beyit: -A, K, M. 
1106 (b) kuzġun: ḳuzġunlar A. 
1107 (a) Ṣaġṣaġanla: Ṣaḳṣaġanla M, S. / (b) iʽlān: aʽlām A, M. 
1109 (a) Bulardan: Bunlardan A. 
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 1110 Daḫı bir vaṣfı da nefs-i meʽāddur 

  Meʽāduñ şānı ẓāhirde cihāddur 

 

 1111 Olur saʽy ile ümmī ʽilme elyāḳ 

  Maʽādiyyet bulur ʽilm ile ancaḳ 

 

 1112 Egerçi ʽilm-i ẓāhirle ʽalīdür 

  Velī ʽāriflere nisbet denīdür 

 

 1113 Elif gibi eger vaḥdet bulaydı 

  ʽAliyy olmaḳ degül aʽlā olaydı 

Beyān-ı vech-i temšīl-i ḳalb* 

 1114 Dil-i ṭālib ki ola ʽaşḳla gülşen 

  Maʽārif nūrı ider anı rūşen 

  

 1115 Bu gülşen dā'imā bülbülsüz olmaz 

  Daḫı bülbüllleri de gülsüz olmaz 

 

 1116 Mešelde bülbül oldı ḳalb-i insān 

  Bunı fehm itmez illā ehl-i ʽirfān 

Beyān-ı vech-i temšīl-i rūḥ 

 1117 İden ṭālib maḳām-ı ḳalbi tekmīl 

  İder lā-büd maḳām-ı rūḥı taḥsīl 
  

 1118 Eger ʽāşıḳ olursa cāna vāṣıl 

  Dil ü cāndan olur ʽirfāna vāṣıl 

                                                            
1110 (a) vaṣfı da: vaṣfı S; nefs-i: nefsi S. 
1112 (a) ẓāhirle: ẓāhirüñ A. 
* Beyān-ı temšīl-i ber-vech-i ḳalb A. 
1114 (a) ola: ol K, evlā A; ʽaşḳla: ʽilm ile K, M / (b) ider anı: anı ider S. 
1115 (a) dā'imā: dā'im A. 
1118 (a) ʽāşıḳ: ṭālib K, M / (b) Dil ü cāndan: Dü-cāndan S. 
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 1119 İşit Kūf-ı ʽazīzdür cān-ı ʽālem 

  “Nefaḫtü” sırrı ile cān-ı ādem  
  

 1120 Bu maʽnīden mešelde cāndurur Kūf 

  Bu temšīlüm olur ehline maʽrūf 

Beyān-ı vech-i temšīl-i sır 

 1121 Bulanlar ʽālemi cānı ʽıyānen 

  Ṭuyarlar sırr-ı cānānı ʽıyānen 
 

S87a1122 Bu eṭvārda maḳām sırr-ı ʽAlīdür 

  Aña maẓhar nebī ile velīdür 
 

 1123 Serīr-i sırra sulṭāndur Süleymān 

  Kemāl ü vaḥdetüñ ḥāline bürhān 
 

 1124 Eger bildüñse sırrı bu maḥālde 

  Süleymān-ı nebī sırdur mešelde 

Vech-i temšīlüñ aḥvālin beyāndur ʽazīzim* 

 1125 Var ise sende ḥālāt-ı ʽaliyye 

  Saña hādī olur bu Bülbüliyye 

 

 1126 Derūnuñda kimüñ ola baṣīret 

  Alur bir sözden ol biñ dürlü ʽibret  

 

 

                                                            
1119 (b) Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen 

onun için secdeye kapanın! (Kur’an: Hicr, 15/29) 
1120 (a) maʽnīden: maʽnādan K, M. 
1121 (b) sırr-ı cānānı: ʽālem-i sırrı A. 
1122 (b) Aña: Eger A. 
1123 (a) sulṭāndur: Süleymāndur S. 
1124 (a) maḥālde: mecelde S / (b) mešelde: mišālde K. 
1126 (a) ola: olur S; bir: bu K, M; ol: -K / Bu beyit: -A. 
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 1127 Eger bildüñse temšīlüñ meʽālin 

  Daḫı emmārenüñ ḫabš ü ḍalālin 

 

 1128 Uyup emmāreye düşme ḍalāle 

  Dil ü cānuñ düşer her dem melāle 

 

 1129 Bu emmāre virür her ḳalbe ḳasvet  

  Gider nūrı gelür yerine ẓulmet 

 

 1130 Daḫı belki ḫaṣımdur rūḥ-ı pāke 

  Hücūm ider anı her dem helake 

 

 1131 Bu maʽnāyı bilür sālik olanlar 

  Tecellī ḥāline mālik olanlar 

 

 1132 Ḳoma emmāre ṭavrında bu nefsi 

  Oḳud bāb-ı cihāddan aña dersi 

 

 1133 Daḫı levvāmeden cehd eyle ḳurtar 

  Cenāb-ı Ḥaḳdan ilhāmını göster 

 

 1134 İricek mülhime ṭavrına ḥālüñ 

  Hüviyyetden ayırma ẕikr ü ḳālüñ 

 

 1135 Ḳoma hem mülhime ṭavrında ānı 

  İrişdür mutma'inneye ʽıyānı 

 

  

                                                            
1130 (a) belki: belkim A; rūḥ-ı: rūḥı K / (b) her dem: dā'im S. 
1131 (a) sālik: sellāk K. 
1133 (a) levvāmeden: emmāreden K, M / (b) ilhāmını: ilhāmı K, ilzāmını M. 
1134 (a) İricek: Ericek K; mülhime: mülhem S; ḥālüñ: mālik S. 
1135 (a) İrişdür: İrişdüm S. 
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1136 Ḳaçan kim bula iṭmi'nānı sırruñ 

  ʽİbādetle müdām it cehd ü berrüñ 

 

 1137 Yedi ṭavrı idüp seyr ile seyrān 

  Kemāl-i ḳuvvete irsün dil ü cān 

  

S87b.1138  Eger ġālib ola nefsüñ le'īmi 

  Ṣıfātınuñ daḫı cümle ẕemīmi  

  

 1139 Ki yaʽnī ola Ḳuzġunlar ṣıfātı 

  Hümez Ḳarġayla azġunlar ṣıfātı 

 

 1140 Cefā ider o ḳalbüñ Bülbüline   

  Ḥased ider gül içün ġulġulına 

 

 1141 Dilerseñ bulasuñ ḥāl-i güzīde 

  Ṣıfāt-ı ḫub ile ḥāl-i ḥamīde 

 

 1142 Ṣıfāt-ı nefs-i şūmı eyle ifnā 

  Ḳasāvet gelmeye ḳalbüñe aṣlā 

 

 1143 Mażarrat görmeye hem rūḥ-ı pāküñ  

  Ki andandur senüñ ekšer helāküñ 

 

 1144 Fenā-i nefsde istersüñ kemāli 

  Beḳāsında daḫı bulmaḳ me'ālī 

 

 1145 Der-i mürşidde nefsüñ bende eyle 

  Dil ü cān Bülbülüñ gūyende eyle 

                                                            
1136 (a) bula: buldı K; iṭmi'nānı: iṭmi'nān-ı S. 
1137 (a) seyr: sırr S. 
1141 (a) bulasuñ: bulasın A, S. 
1144 (a) istersüñ: istersin A / (b) Beḳāsında: Beḳāsından K. 
1145 (a) bende: pend K. 
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 1146 Bulup bir mürşid-i kāmil lebībi 

  Mürīd olsun aña dil ʽandelībi  

 

 1147 Gülistān cenānında ẕākir eyle 

  Bu ẕikrüñ ġāyetinde māhir eyle 

  

 1148 Ṭılısm-ı ʽaşḳı ḥırzçün ider imlā 

  Aña daḫl itme nefs-i cinni aṣlā 
 

 1149 Ola bu ḥırz ile berī felekler 

  Aña ilhām ide ḥāli melekler 
  

 1150 Mecāzīde olursa ʽaşḳ-ı ṣādıḳ 

  Kemāl ile ider şānını fā'iḳ 
 

 1151 Mecāzīyi size medḥ itse meddāḥ 

  Ḥaḳīḳī ʽaşḳa oldur rāḥ-ı raḥ-rāḥ 

Müretteb erbaʽānuñ vech-i temšīline müteʽalliḳ 

kelīmāt-ı remziyye ve pendiyyedür* 

 1152 Bu sırda kim bulur ise ṣalābet 

  Bulur Dāvūdveş ḥāl-i ḫılāfet 
 

S88a1153 Bu sırra vāḳıf olan kāmil olur 

  Süleymān gibi mülke vāṣıl olur  

                                                            
1147 (a) Gülistān cenānında: Gülistān-ı cenānda A, M / (b) ẕikrüñ: ẕikir A. 
1148 (a) Ṭılısm-ı: Ṭılısmı A; ʽaşḳı: ʽaşḳ S; çün: içün A, K, M; ider: idem; imlā: 

aṣlā A / (b) itme: 

 itmiye A, S. 
1149 (a) ḥırz: remz K; berī: rūy-i K. 
1150 (a) olursa: olur K. 
1151 (a) Mecāzīyī: Mecāzīni A / (b) oldur: olur A. 
* Vech-i temṣīlüñ müretteb erbāʽına kelīmāt-ı remziyye ve pendiyyedür S; 

Müretteb erbaʽāya kelīmāt-ı remziyye ve pendiyyedür ʽazīzim A. 
1152 (a) ṣalābet: ṣalāḥat K. Bu beyit: -M. 



İlyas Yazar 

241 

 1154 Mešelde añlayan sırr u cihārum 

  Bulur ʽĪsā gibi çerḫ-ı cihārum 

 

 1155 Bulan bu zeyn-i sırr ile tecellī 

  Bulur Mūsā gibi Ṭūr-ı tecellī 

 

 1156 İşitdüñ nicedür ḥāl-i maʽārif 

  Bu sırda kāmil olmaz degme ʽārif 

 

 1157 Eger añlar iseñ remz ü derūnı 

  Mešel virür saña sırr-ı füzūnı 

Remz-i evvel 

 1158 Kim añlarsa mešelde ḥāl-i nefsi 

  Saʽīd olup ḳomaz nefsinde taḫsī 

 

 1159 Bilür aḥvālini çerḫ-i raṣaddan 

  Saʽādetle ḫalāṣ olur ḥasedden 

Remz-i šānī 

 1160 Kim añlarsa mešelde ḥāl-i ḳalbi 

  Dilīr olup açar iḳfāl-i ḳalbi  

 

 1161 Aña emmāre mekri irmez aṣlā 

  Ḫalāṣ olur ḥasedden Bülbülāsā 

                                                            
1154 (a) añlayan: añlasan K; çehārum: cihādum K / (b) çerḫ-ı çehārum: ḫarc-ı 

cihādum K. 
1155 (a) zeyn-i sırrile: Ṭūr-ı seyr ile S. 
1157 (a) remz ü: remz-i A / (b) Mešel: Mišāl K. 
1158 (a) mešelde: mišālde K / (b) taḫsī: baḫsī S. 
1160 (a) ḳalbi: rūḥi A / (b) Kemāl-i ḥāl ile bulur fütūḥı A. 
1161 Bu beyit: -A. 



Ömer Fuâdî | Bülbüliyye 

242 

Remz-i šāliš 

 1162 Kim añlarsa mešelde ḥāl-i rūḥı 

  Kemāl-i ḥāl ile bulur fütūḥı 
 

 1163 Eger cān-mürġın itse yāre īšār 

  Hüviyyetde olur Kūf-ı ʽazīz var 
 

 1164 Hüviyyet ẕikri ile bulsa ḳuvvet 

  Bir ider rūḥ ile nefsi hüviyyet 

 

 1165 Aña mekr idemez nefs ile şeyṭān 

  Ḫalāṣ olur ḥasedden Bülbül-i cān 

Bu kelimāt-ı vāfiyye remz-i rābiʽ ve merātib-i 

ʽāliyyeye işāretdür*
  

S88b1166 Kim añlarsa mešelde ḥāl-i sırrı 

  Süleymānveş bulur taḫt ile mihri 

  

 1167 Aña sırr-ı ḫafīdür cāy-ı aʽlā 

  Daḫı aʽlādurur hem sırr-ı iḫfā 
 

 1168 Ḫafā-yı muṭlaḳuñdur ḥāl-i tekmīl 

  Bunı fehm itmez illā ehl-i tekmīl 
 

 1169 Bu muṭlaḳ sırdadur ḥāl-i nübüvvet 

  Bu ḥāl ile bulınur Ḥaḳḳa vuṣlat 
 

                                                            
1162 Bu beyit: -A. 
1163 (a) mürġın: mürġuñ A, S. 
1164 (b) Bir. Remz K; nefsī: nefs-i K. 
* Remz-i rābiʽ ve der-beyān-ı rümūz-ı vāfiyedür merātib-i ʽāliyedür ʽazīzim. 

M. 
1166 (a) añlarsa: añlasa A. 
1167 (a) Aña: Eger A / (b) aʽlādurur: aʽlādur S. 
1168 (a) muṭlaḳuñdur: muṭlaḳuñdan S / (b) Bunı: Bu S. 
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 1170 Nübüvvet ikidür ḥükm-i Ḫudāda 

  Bunı fehm eyle olduñsa hüdāda 
 

 1171 Ki yaʽnī mertebini oldı cāmiʽ 

  Bulur kime kim ola nūrı lāmiʽ 
 

 1172 Biri bāṭında anuñ taʽrifiyye 

  Biri ẓāhirde anuñ teşriʽiyye 
 

 1173 İrişmez teşrīʽa ehl-i velāyet 

  İrerler taʽrife ehl-i ḫılāfet 
 

 1174 Bu sırra vāḳıf olmaz degme ʽālim 

  Meger manẓūr ola cümle ʽavālim  

 

 1175 Ola vaḥdet gülistānında Bülbül 

  Ṣıfāt-ı ḥaḳ güline ide ġulġul 

 

 1176 Aña manẓūr ola keşf ile nāsūt  

  Daḫı manẓūr ola ḥāl ile lāhūt 
 

 1177 İkisi ola manẓūruñ naẓarda 

  Bulınmaz bu naẓar degme baṣarda 
 

 1178 Ḳanı bir ʽārif-i merd-i maʽārif 

  Fu'ādīnüñ ola ḥāline vāḳıf 
 

 1179 İşide bu kelāmın gūş-ı cāndan 

  Daḫı fehm ide anı hūş-ı cāndan 
 

                                                            
1171 (b) Bulur: Bilür K, S; kime: kim A; -M; ola: oldı A, olur K; nūrı: nūr-ı 

M. 
1172 (a) Biri bażda anuñ baña taʽrifiyye S. 
1173 (a) teşrīʽa: teşriʽiyye A / (b) irerler taʽrife: irer taʽrife līk S. 
1177 (a) manẓūruñ: manẓūrıñ A. 
1178 (a) ʽārif: kāmil K. 
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 1180 Eger buldı ise feyż-i ezelden 

  Bu ḥāli fehm ider ḳāl-i mešelden 
 

 1181 Ḫuṣūsan ʽaḳl-ı kül olsa müdebbir 

  Ḫalāṣ olur ḥasedden Bülbül-i sır 

S 89a Edʽiyye-i ḥaḳīḳiyye li mü'ellif-i risāle-i Bülbüliyye*
 

 1182 İlāhī vir Fu'ādīye hidāyet 

  Ḳamū iḫvān ile eyle ʽināyet 

 

 1183 Ḥabībüñ Muṣṭafā ola şefīʽum 

  Anuñla vir baña cāy-ı refīḳum 
  

 1184 Şerīʽatdan ayırma enbiyāveş 

  Ṭarīḳatdan ayırma evliyāveş 
 

 1185 Ayırma maʽrifetle kāmilāndan 

  Ḥaḳīḳatle ayırma vāṣılāndan 
 

 1186 Dil ü cānın cemālüñden ayırma 

  Daḫı sırrın celālüñden ayırma 
  

 1187 Şühūdiyle ide ẕātuñ tecellī 

  Ṣıfātuñ ḥilyesi vire tecellī 
 

 1188 Hüviyyet ẕikrini irgür cemāle 

  Ola ẕikri anuñ ism-i Celāle 
 

 1189 Hüvallāh ẕikri ile eyle dā'im 

  Bu tekmīl ile ola ḥāl-i ḳā'im 

                                                            
1184 (a) olsa: ola A, M / (b) olur: ola K. 
* risāle-i: - A, K, M; bülbüliyye: bülbüliyyedür A. 
1183 (b) refīḳum: refīʽum A, S. 
1186 (a) cānın: cānuñ A / (b) sırrın: sırruñ A, şerrin S. 
1189 (a) ẕikri: ismi K; dāʼim: ḳāʼim K / (b) ḳāʼim: dāʼim K. 
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1190 Cemālüñ ola nūruñla aña seyr 

Bu seyr ile anuñ ḳıl āḫirin ḫayr 

Taḥrīri'r-risāleti min-yedi'l-faḳīri'l-ḥaḳīri dervīş Ḥāfıẓ 

Muḥammed Rıżā’e’d-dīn el-Üsküdārī seccāde-nişīn-i Ḥażret-i 

Şeyḫ Ümmī Aḥmed Efendi el-Ḫalvetī min-bende-i Ḥażret-i 

Muḥammed en-Naṣūhī el-Üsküdārī el-Ḫalvetī el-Cüneydī 

ḳaddesa’llāhu sırrahu'l-ʽazīz ve refeʽatu’llāhu şefāʽatühüm 

(1256)* 

*"Beyān-ı tārīḫ-i āvān-ı te'līf: Ḳad temme te'līfü'r-Risāleti'l-Bülbüliyyeti bi-

ʽavni’llāhi ve'ṭ-ṭāḳati'l-ʽaliyyeti fī-mevsimi ezhāri'l-eyyāmi'r-Rabīʽati ve fī-

evānī ẓuhūri'l-elvāni'l-verdiyyeti ve fī-ṣudūri'l-elḥāni'l-ʽandelibiyyeti ve fī-

şehr-i şaʽbāne'l-muʽaẓẓam ve fī-yevmi išneyni'l-mükerrem ve ḳad vaḳaʽa 

tesvīdühü ʽan yedi men ellefe hāẕā'l-mü'ellefe ve fī-sene šelāšün ve šelāšīne 

ve elfin. (Bu Bülbüliyye risālesi Allāh'ın yardımı ve tākatiyle, güllerin açtığı, 

renklerin kaynaştığı, bülbüllerin ötüştüğü ilkbahar mevsiminde, Şa'bān 

ayının Salı günü, 1033 senesinde telif edilen müellif nüshasından istinsah 

edilmiştir.) K, S. 
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