ﬁeyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve
Eserlerindeki Baz› ‹lâhileri
D R . H . M A H M U T

Y Ü C E R

Araﬂt›rmac› - Yazar

Giriﬂ
Celvetîlik Türk tasavvuf mûs›kîsinde önemli bir yer tutar. Bu önem, tarîkat kurucusu olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin mûs›kîci olmas›ndan kaynaklan›r. Çârgâh makam›ndaki tevﬂihi “Kudûmün rahmet-i zevk u safâd›r yâ Rasûlallâh” dinî mûs›kînin ﬂâheserlerindendir. Bu tarîkatta mûs›kîcilerin ço¤u baﬂta Üsküdar’daki âsitâne olmak üzere di¤er Celvetî tekkelerinde zâkirbaﬂ›l›k görevlerinde bulunmuﬂlard›r. Bunlar aras›nda ayn› zamanda birer besteci olan Hâf›z Kumral ile ﬁaban Dede baﬂta gelir. Celvetîli¤in Hakkîlik kolu kurucusu ‹smail Hak›
Bursevî (ö.1724) ile Kalburcuzâde Zâkir Hac› Mahmud Efendi’nin besteledikleri ilâhiler eski mecmualarda kaydedilmiﬂtir.
Hüdâyî hankâh›n›n 18. ve 20. postniﬂîni ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi
(ö.1209/1794)’nin çeﬂitli eserler içerisinde ilâhî ve kasîdelerine rastlanmaktad›r.
Mehmed Rûﬂen Efendi’nin Nesîb Efendi Dîvân’› içerisinde yer alan bir ilâhisi
ﬂöyledir:
‹lâhî
Ey güzel bana kasd›n var
Bu cân›m için bana kasd›n var
Geçtim bu candan hem dahi tenden
Bildim ki benden bana kasd›n var
Sana ben n’ettim kül olup bittim
Cân›m› bildi bana kasd›n var
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A. Nesib Efendi mecmuas›

Mecmuan›n cildi

Nice bir mihnet nice bir firkat
Öldürdü hasret bana kasd›n var
Efgân›m için mi hicrân için mi?
Bir cân için mi bana kasd›n var
Misli yok ﬂâha, sevdi¤im cânâ
Bildim dilârâ bana kasd›n vâr1
Biraz sonra tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m›z mecmuâ içerisinde ve farkl› divanlarda da
dergâh›n 21. ﬂeyhi Mehmed ﬁehâbettin Efendi (ö.1234/1819)’ye ait ilâhî ve kasîdeler bulunmaktad›r.
Meselâ ﬁeyh ﬁehâbettin Efendi’nin:
Ey gönül! Ümîdi kat’ et gayriden, Allah’a bak,
Yum gözün ebvâb-› halktan dön, ulu dergâha bak.
Dergehinde ser-fürû etmiﬂ kamu halk-› cihân
Halk-› âlemden ganî in’âm edici ﬂâha bak
Ey gönül! Âgâh isen bakma nücûm u eflâke
Dâim u bâkî cihân-ârâ olan bir mâha bak
Gel ﬁihâb âzâd ol, kayd etme dünya rütbesine
Var çal›ﬂ, Allah kat›nda mûteber bir câha bak.2
Di¤er bir ilâhisi’nde:
‹lâhî der dilim, dermâne geldim,
Kap›nda sâlim ihsâne geldim
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Günâh›m çoktur gufrân› senden
‹lâhî afv ile gufrâna geldim
Beni hâk-i mezelletten halâs et
Senin gibi ulu sultâna geldim
Rasûlün için bana rahm eyle yâ Rab!
Dönülmez rahmet-i rahmâna geldim
ﬁihâbâ! Her derd-mende k›l keremle
Umar›m fazl›n›, mennâne geldim.
Pîr makam› olan Hüdâyî Âsitânesi ﬂeyhlerinin hepsinin mûs›kiye âﬂina kimseler oldu¤una kesin gözüyle bak›labilir.

ﬁeyh Abdurrahman Nesîb Efendi:
Hayat›:
Abdurrahman Nesib Efendi, “Küçük Hakk›” diye ünlenen Mehmed ﬁehâbeddin
Efendi (ö. 1234/1818)3’nin o¤ludur. Hangi tarihte do¤du¤u tam olarak bilinmemektedir. Üsküdar Hüdâyî âsitânesinde babas›n›n nezâretinde yetiﬂmiﬂtir.
Seyr u sülûkünü babas›ndan tamamlad›ktan sonra Ayasofya civar›ndaki Erdebil
Tekkesi ﬂeyhli¤ine atanm›ﬂ, vefat›yla da babas›n›n makam›na (1234/1818-9) geçmiﬂtir. 1243/1827 y›l›nda Ordu Vaizli¤i de yapan Nesîb Efendi, ﬂâirli¤inin yan›nda mûsikîye olan âﬂinal›¤›yla tan›nm›ﬂt›r4. Günümüze bir ilâhî ile din d›ﬂ›
sahada bir peﬂrevi ulaﬂabilmiﬂtir5. “Seyyid” mahlas›yla yazd›¤› ﬂiirlerini Dîvân
ile Güfte Mecmuas›’nda toplam›ﬂt›r6.
Ayr›ca Celvetîye Tarîkat›’na ait bir Risâlesi’nin de oldu¤u söylenmektedir7.
1258/1842’de vefat eden Nesîb Efendi’den sonra yerine o¤lu Mehmed Rûﬂen
Tevfikî Efendi geçmiﬂtir.8

1-Mecmuâ
Bu çal›ﬂmaya, Hüdâyî Âsitânesi’nin 22. postniﬂîni ﬁeyh Abdurrahman Nesîb
Efendi (ö.1258/1842)’nin kaleme ald›¤› Mecmua’s›n› tan›tmak amac›yla baﬂlam›ﬂt›k. Ancak daha sonra gördük ki Nesib Efendi’nin ﬂiir ve mûs›kîdeki esas gücünü gösteren eser bu mecmua de¤il, bir baﬂka numarada kay›tl› olan Dîvân›’d›r.
Hac› Selima¤a Ktp, Hüdâyî Bölümü, nr. 1806’da bulunan mecmuâ müellif hatt›
olup 97 varaktan oluﬂmakta, k›rkanbar niteli¤i arz etmektedir. Eser içerisinde
Abdurrahman Nesîb Efendi, baz› Arapça, Farsça kasidelere, Arapça hutbe örneklerine, ‹brahim Hakk› Erzurumî, ‹smail Hakk› Bursevî, Niyazi M›srî, Çelebizâde Abdulaziz Efendi gibi tasavvuf büyüklerinin güftelerine yer vermiﬂtir. Yine mecmua içerisinde çeﬂitli zamanlarda yap›lacak dua ﬂekillerine ve dua türlerine örnekler verilmiﬂtir.
313

.

Hac› Selima¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 1806.
Vr.-1a-3a; Arapça Risâle-i Besmele-i ﬁerîf: On iki fenni mündemiç oldu¤u beyan edilmektedir.
Vr.3b-Risâle-i ‹mkâniyye li’s-Seyyid ﬁerîf (k.s.) Arapça.
Vr.9b-10b. Hâzâ Kasîde-i fi’l-Esmâi’l Müenneseti li ‹bn Hâcib9
Vr.10-13: Arapça kasîdelerden bahseden bir bölüm
Vr.20b- Arapça Hutbe
Vr.30b-‹nsan›n Hakîkati
Vr.34- Ebu Haseni’ﬂ-ﬁâzilî’ye ait bir dua.
Vr. 35a- et-Turuk ve’l-mezâhibü’l-bât›la: ‹bâhiyye, Evliyâiyye, Yezîdiyye, Mürcie, Hakemiyye vs.
Vr.43a-Nûrâniyye, Kibriyye-i Ahmer ﬂeyhu’l-Ekber
Vr.46a. Yunus kuﬂlar dilinde söyler kendi hâlinde
Yanar Allah aﬂk›ndan iﬂ bu cihan içinde
Tavﬂanc›ld›r uçar›m kanâdiller saçar›m
Senden sana kaçar›m fânî cihân içinde
Vr.46b. Ey cihân-ârâ yolunda biz bu câna bakm›ﬂ›z
Hem dahi aﬂk›nla solmuﬂ gül gibi savurulmuﬂuz
Yand› âhir âteﬂ-i aﬂka bu can›m gönlümüz
Hayli dem pervâne âsâne-i aﬂka banm›ﬂ›z
Yâ ilâhî bir himmetle bir nigâh et âﬂ›ka
Firkatinle a¤lamakta sanki Yakub olmuﬂuz
Hicru aﬂk›n ile yand›k âﬂ›k-› bîçâreler
Nice demdir böyle hicrân›nla cana kalm›ﬂ›z
Pâdiﬂâh›m esîrin bîçâreye eyle meded
Cümle âﬂ›klarla zirâ can baﬂa koymuﬂuz.
Ey ﬂerâyi-i ilminin kâni Muhammed Mustafa
Ve’y hakây›k bahrinin dellâl› Muhammed Mustafa
Vr.47a. ‹brahim Hakk›’n›n Maarifetnâmesi’nden al›nan bir sayfa metin âlem-i
ahadiyetten itibaren varl›klar›n oluﬂumu anlat›lmaktad›r.
Vr.47b-”Cemâlin lem’a-i subh-› felektir Yâ Rasûlallâh ile baﬂlayan bir kasîde.
48a. Aﬂka iki cihanda ﬂah olan gelsin beri
Râh-› Hakk’a bende-i dergâh olan gelsin beri
Devlet-i dünyâ ile ma¤rûr olanlar gelmesin
Ârif-i fânî fenâfillâh olanlar gelsin beri
Sünbül-i nice vird k›ld› s›rât-› müstakîm
Dest-gîri daimâ Allah olan gelsin beri
48b.Hüdâyî dergâh› ﬂeyhleri ve ‹stanbul’daki tarîkat pirlerinin vefat tarihleri s›ralanmaktad›r.
49ab. Azîz Mahmud Hüdâyî halîfelerinin isim ve künyelerini veriyor.
50a. ‹smail Hakk› Bursavî’nin ﬂeyhi Osman Fazl› ‹lâhî (v.1102) vefat›n› anlatan
bir pasaj.
50b. ‹smâil Hakk› Bursevî’nin Hüzzam bir ﬂark›s›
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Hüzzam
Her nefeste bin belâdan âh âh
Türlü türlü ibtilâdan âh âh
Mihribân olmak ne mümkün hasm-› cân
Cin u ins pür-cefâdan âh âh
Ahdine gadr eylemekten kârî hep
Rüzgâr-› bî-vefâdan âh âh
ﬁems râhat eyledi âhir gurûb
Zulmet-i mihnet fezâdan âh âh
Hakk’a âﬂ›k oldun ise canla
Eyle gel vird-i Hüdâ’dan âh âh
Zabt-› âh etmek ne mümkün Hakk›yâ
Geçmek olmaz ol hevâdan âh âh.
Vr.50b.
Beyâtî
Aﬂk âteﬂine ben yâna geldim, yanmay›p bunda ben yâ ne geldim.
ﬁem’i hüsnünü göreli âhir, yoktur karar›m pervâne geldim.
Hüsn-i leylâ için Mecnûn olmuﬂum, aﬂk›nla cânâ dîvâne geldim.
Dilde sevgin var, derd-i hicrin var, baﬂta aﬂk›n var, mestâne geldim.
Hakk›yâ! Yûsuf-› aﬂk› bulmaya, avâlimi dûr edip Ken’âne geldim.
Bûselik
Ben Celvetîyim celvetî, gönlümdedir devran bana,
Cism-i felek, cân›m kamer, âlem bütün seyrân bana,
Pervâne veﬂ dönsün dönen baks›n bu ﬂem’a cân u ten.
51a. Rûh-› insânî hakk›nda bir buçuk sayfal›k bir metin var.
52a. Hz. Üftâde kendi fukaras›na 11 terekli tâc-› ﬂerîf ve evlâd-› kirâm›na 18 terekli, kendileri mübarek baﬂlar›na 24 terekli tac, pîrimiz ﬁeyh Mahmud Hüdâyî hazretlerine 13 terekli tac-› vad-› inâbet buyurmuﬂlar›dr. ‹ki abd-i ﬂerîfleri pîrimiz ﬁeyh
Mahmud Hüdâyî sandukas› üzerine koyulup ziyaret edilen tâc-› ﬂerîf, rivâyet-i sahîhada kendi mübârek yed-i ﬂerîfleriyle sand›klar› tâc-› ﬂerîftir. Di¤er rivâyette
ﬂeyhleri Hz. Üftâde’nin kendi eliyle sar›p pîr efendimize giydirdikleri tact›r.
vr.53a.Hz. Fat›ma’dan mervîdir ki Hz. Peygamber: Bir mü’min ile bir mü’mine
vitir namaz›ndan sonra secde edip beﬂ kere “Subbûhun Kudddûsün rabbünâ
rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh” dese sonrada secdeden baﬂ›n› kald›r›p Âyete’l-Kürsî
okusa yine tekrar secdeye var›p “Subbûhun Kuddûsün..........” tesbîhini tekrar
etse ruhumu elinde tutan Allah hakk› için o kiﬂinin günah› afvola. Henüz secdeden kalkmadan hasenat yaz›la, altm›ﬂ sevap verile ve her ne hacet dilerse reddolmay›p e¤er tahiyyat dahi okuyup sonra selam verirse vitr vacipten sehv vaki
olmuﬂsa kâfî ola.
vr.54ab-56b. Osmanl› Sultanlar›n›n do¤um tarihleri tahta ç›k›ﬂ, iniﬂ ve ölüm tarihleriyle ilgili bir cetvel verilir.
vr.56b.
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Vakt- i seherde aç›l›r perde, düﬂtü¤üm yerde derman sendedir.
Düﬂmüﬂüm kald›r minnetim oldur, a¤lar›m güldür, derman›m sendedir.
Benim bîçâre, kald›m âvâre, yürek püryâne, derman sendedir.
Nefsim zâlimi, güzele hâlimi, sundum elimi, derman sendedir.
Derviﬂ himmete çare, vuslatt››r f›rkate derman sendedir.
vr.57-58. Üsküdar’daki 47 adet dergâh›n ismi say›lmaktad›r.
vr.61a. Tarîkat’›n baﬂ›, hubbullâh, ortas›; z›llullâh, sonu; rahmetullah oldu¤unu anlatan bir bölüm.
Tasavvuf safâdan gelir. Uzakl›¤› ve safây› terk etmek, s›dka ve vefâya yap›ﬂmakt›r. Bunun da ilki ilim, ortas› hilm, sonu muhabbettir. Esas› mal biriktirmeyi terk
etmektir. Rüknü, Azîz-ü Gaffâr olana tevekküldür.
Kemâli, nefisten kaçmakt›r. Zîneti, ﬂeyhinin sevgisi ve emri hâriç insanlardan
iktibâs›n olmamas›d›r.
Nûreddin Cerrâhî’nin “Dil beytini pâk eden mevlâ zikridir, zikri” m›sra›yla baﬂlayan beyti ve birkaç beyit daha var.
61b. Yâ Rasûlallâh! Sensin s›rr-› Kur’ân-› Kerîm
Mushaf zât›ndad›r âyât-› rahmân-› rahîm
Kaﬂlar›nd›r kâb-› kavseyn celâl-› kibriyâ
Oldu sâlik s›rr-› ev ednâya bir resm-i azîm.
Allah Allah der gören zehâr›n› ta’zimden.
Yok teﬂâbüh bunda muhkemdir bu güftâr-› kavîm
Sîne ki levh eyledi tâ akl-› evvelden Hüdâ
Yazd› ol levh-i kalemden ilmin a’lâm-› alîm
Hangi ârif mazhar-› Hak oldu¤un bildi senin
Râh-› Hak bulup dedi hâzâ s›râtun müstakîm
ﬁerh-i vasf›nda yeten hûn çeker eﬂk-i çeﬂm
ﬁeyh Hakk› istemez bu hizmetinde zer u sîm
vr.62a.
Maksad-› âﬂ›klar›n menzili cânân olur,
‹smini yâd ile nâle ü hayrân olur.
Kimde ki aﬂk›n buluna, azm ede Hak yoluna
S›rr› onun bilene, aﬂk yoluna pinhân olur
Aﬂk ile kim âh ede kalbini âgâh ede.
Azmini dergâh ede, ol ulu sultân olur.
Nakﬂ-i âﬂ›k sana aﬂk haberin veren
Menk›be-i evliyâya ﬂek gülistan olur.
vr.62b.
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Allahümme rabbenâ takabbel minnâ salâtenâ ve s›yâmenâ ve k›yâmenâ ve k›râetenâ ve sucûdenâ....
‹ki dua bulunmaktad›r.
Allahümme yâ Rabbi ente’l-ebediyyi’l-kadîm ve hâzâ sümetün es’elüke fîhâ ismete mine’ﬂ-ﬁeytânirracîm.
vr.63a.
‹stihâre namaz› Arapça olarak tan›t›lmaktad›r.
Erefo¤lu Rûmî’nin bir güftesi bulunmaktad›r.
Gece gündüz hayâlimde fikrimde
Tâ ezelden bi-ismi’d-dâim ve âlihî benim
Hakk›n ismi aray›m da dilimde
Tevhîdimde Allah hem ve âlihî benim
Geçit olmay›nca umman bulamam
Bana kimdir diyene, kimdir diyemem
Gel s›rr›n› âyân edelim
S›rr›m sakl› s›rrullah hem ve âlihî benim
‹smim Eﬂrefo¤lu Rûmî gedây›m
Dil-veﬂ kâmil gerek halk› mülâyim.
vr.63b. Tire Çelebizâde Abdulaziz Efendi’nin bir kasîdesi var.
vr.64b.
Yâ ilâh yâ ﬁâh-› kerîm, menba-› lütf-› vücûd ve halk-› azîm
Tâ k›yâmet çilâne ﬂah olsun, millet-i Ahmed’e penâh olsun
Bir günün bin edip Hüdâ-y› Kerîm, ber-mezîd ola fazl-› Rabb-i Rahîm.
Hazret-i Hâkk edip atâ-y› cezîl vere ﬂehinrâk-› ömr-i tavîl.
vr.65a.
Yine bir sevdaya düﬂtüm aﬂk›n elinden
Yine umman olup taﬂt›m aﬂk›n elinden
Seherlerde a¤layay›m, ci¤erim da¤layay›m, sular gibi ça¤layay›m
Arzumu ummana sald›m, e¤ri gavvâs olup dald›m, birlikte hayrette kald›m
Âteﬂ-i aﬂkla yand›m, iki cihandan usand›m, güyâ mecnûna döndüm
Derviﬂ himmet bîçâreden, heman.....evâneden
Hem yoldaki sikke-bândan, aﬂk›n elinden ﬂevkin elinden.
66ab.
ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi’nin biyografisi mevcut.
vr.67a.
‹stanbul’da medfun olan Sahâbe-i güzîn hazerât›n›n isimleri listelenmiﬂtir.
vr.67b.
Hutbe-i ﬂerîf (Dört adet) Arapça olan her hutbe, bir veya iki paragraftan oluﬂmaktad›r.
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Elhamdü lillahi melikü’l-afüvvi’l-gafûr, ve’l-al-âlimü’l-halîm, es-sabûri’ﬂ-ﬂekûr,
Ya’lemü hâinetü’l-a’yün vemâ tuhfi’s-sudûr. Fe sübhânellahi mine’l-hayyi ve base men fi’l-kubûr
Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ed-dâî ilelllahi ve ilâ cennât
ve’l-hurûr ve’l-kusûr ve alâ âlihî ve ashâbihî ve hulefâihi’r-râﬂidîn Ebâ Bekrin ve
Ömere ve Osmâne ve Aliyye’l-Murtazâ ve men tebiahüm ilâ yevmin nuﬂûr.
Ey mü’minler zandan ve kötü sözden sak›n›n. Hevâ, bid’at, f›sk ve fücurdan kaç›n›n. Nefislerinizi kibirden, gururdan temizleyiniz. Âyette: “Dünya hayat› sizi
aldatmas›n” buyurulmaktad›r. Allah bizi ve sizi nûrun hakîkatine vâs›llardan
k›ls›n. Bizi ve sizi huzur ve kerâmet yurdunda yüksek tecellilerle ﬂereflendirsin.
Bir baﬂka hutbenin va’z k›sm›nda Arapça olarak: “Ey ‹mân edenler Allah yolunda s›dk ve sebatla mücâhede edin. Mertebe ve dereceleri tekmile gayret edin, niyetlerinizi tashîh ediniz. Çünkü ameller niyetlere göredir. Allah bizleri ve sizleri bid’atten, cehâletten korusun, visâl nimeti ve yüksek tecellilerle ﬂereflendirsin” tavsiyelerinde bulunulmaktad›r.
Vr.70b. Dua
Padiﬂahtan kürk ilbâs olundukta Okunan Dua
Sermâye-i emn u emân, pîrâ-y› zemîn u zamân, ﬂevketli, mehâbetli pâdiﬂâh-› cihân efendimize cânib-i kibriyâdan yed-i gerekli ilbâs eyledi¤in hil’at-› saltanat› seniyyenin hüsn-i zînetini an fe an müzdâd eyle yâ rabbi. Vücûd-› kerîmânelerin dâimâ libâs-› hayât ile melbûs eyle yâ rabbi. Sâye-i rahmânelerinden fukarâ ve zuafây› her an mesrûr eyle yâ rabbi.
Fasîh Ahmed Dede’nin ‹lâhileri, ‹smail Hakk› Bursevî’nin Eserlerinin listesi, Cin
taifesinin ﬂerlerinin def’i için okunacak bir dua, Hz. Fat›ma’n›n nikâh› esnas›nda Hz. Peygamber’in okudu¤u bir hutbe10
‹mam›n namazdan sonra mihrabte okuyaca¤› bir dua örne¤i, Düﬂmanl›k ve ﬂerleri def için okunacak bir dua, Iskât-› salât ve mîras taksimi ile ilgili baz› hesaplama örnekleri ile bu mecmua sona ermektedir.11
Mecmua bu haliyle bir din görevlisinin el kitab›, bir ﬂeyh efendinin sevdi¤i güfteleri kayd etti¤i not defteri veya kendi gönlüne tulû eden baz› m›sralar› kayd etti¤i ajanda olarak de¤erlendirilebilir.
Abdurrahman Nesîb Efendi’nin ﬂiir, ilâhî, kasîde, Naat, Münacât ve güfte yazar› olarak esas gücünü gösteren eseri ise onun dîvân›d›r.

2-Dîvân
Toplam 100 varak tutar›ndaki eser, Selimiye Kütüphânesi Hüdâyî kitapl›¤› içerisinde 1268 numarada kay›tl›d›r. Müellif hatt›, mukavva ciltlidir. ‹lâhi ve kasîdeler bazen talik, bazen sülüs bir hat ile yaz›lm›ﬂt›r. Eserin ikinci vara¤›nda
ﬁeyh Mehmed Rûﬂen Efendi’nin ilâhileri bulunurken, 3a-6b varaklar› aras›nda
ﬁeyh ﬁehâbettin Efendi’nin ilâhîleri yer almaktad›r. Defterin bundan sonraki
k›sm›nda müellifin kendi naat, kasîde, ilâhî ve ﬂark›lar› yer almaktad›r.
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A. Nesib Efendi mecmuas›n›n iç sayfalar›

‹lâhîlerde ana tema, günahkâr olma korkusu, Allah’›n ba¤›ﬂlamamas› korkusu
dolay›s›yla ma¤firet talebi, peygamber sevgisi, peygamberden ﬂefaat talebi, zühdî bir hayat arzusu, bazen aﬂk›n ateﬂinden elem ve kederden sevgiliye serzeniﬂ
olarak s›ralanabilir.
ﬁiirin güzel olmas› kayg›s›ndan çok afv ve ma¤firet talebi esnas›nda tekrara düﬂüldü¤ü de görülür. Ancak içten ve coﬂkun yakar›ﬂlar okuyucuyu ﬂiirlerin içerisine çeker, b›kk›nl›k veya usanç duygusu vermez.
Abdurrahman Nesîb Efendi’nin Dîvân›’nda yer alan baz› ‹lâhileri:

‹lâhî
Bi-hamdillâh kudûmünle müﬂerreftir
ﬁerefyâb›z bugün elhamdülillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
Kime gönderirsen sâye-i lütfundur bize câh
ﬁerefyâb›z bugün, elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
ﬁihâbhâ! Murâd›nla dilin mesrûr ede Hâk
Behrân sâri¤ ve dâr olsun vücûd u cûdun ancak
Senin zât›na elyakt›r, cihân›n ﬂâh› olmak
ﬁerefyâb›z bugün, elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh
‹lâhî, eyledin lütfunla bîçâreyi ﬂâd
Gönül mahzûn iken oldu handân ﬂâd u âbâd
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Nice ﬂükr eylesin Seyyid ki zira oldu dilﬂâd,
ﬁerefyâb›z bu gün elhamdü lillâh eﬂ-ﬂükrü lillâh12

‹lâhî
Ey benim derdime dermân eyleyen
Bunca lütf bunca ihsân eyleyen,
Binde bu noksan›ma bakma benim
Bî-hisâb ise de cürmüm aﬂk›ma
‹steyeni aﬂk›yla hayrân eyleyen
Ben mukarr›r›m cürmüme isyân›ma
Bî add aff›yla gufrân eyleyen
Sen terahhum eyle Seyyid bendene
Hicr ile kalbini dîvân eyleyen13

Naat
Dü cihân›n fahri sensin yâ Muhammed Mustafa
Cümlenin hakk›nda rahmetin Muhammed Mustafâ
Hâk-i pâyinden niyâz eyler cemî-i kâinât
Cümle zerrât sana muhtaçt›r Muhammed Mustafâ
Sana muhtaçt›r ﬂefaat-i mücrime rûz-› cezâ
Sen inâyet k›l, ﬂefaat k›l Muhammed Mustafâ
N’ola eylersin terahhumla nazar âsîlere
Afv olur her bir günahkârâna Muhammed Mustafâ
Etmeden aslâ derî¤ hiçsin nigâh-› ﬂefkât
Halk olunmad› senin mislin Muhammed Mustafâ
‹lticâ eyler kap›nda rûz u ﬂeb müznîb olan
Derd u isyâna devâs›n Muhammed Mustafâ

Kasîde
Sevdi¤im her bir sözüm âh ile efgân eyledin
Çok cefâ ettin cihân› bana zindân eyledin
Sen bana bildirmeden aslâ bu dünyâ zevkini
Mübtelâ k›ld›n gam u aﬂk›nla hayrân eyledin
Vermedin yol vuslata bir kere olsun bana sen
Çeﬂmimi her rûz u ﬂeb hasretle giryân eyledin
Can›m almak ise kast›n, geçtin bu candan gönül
Dîdeden zirâ akan yaﬂ›m› sen kâim eyledin
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Nice bir yans›n fenâ ba¤›nda dil nîrân eylesin
Elverir yakt›n bu sînemi nâr-› hicrân eyledin
Etmedin bir an terahhum Seyidî bî çâreye
Bu harâb-âbâd cihân› ona vîrân eyledin.15

‹lâhî
Hâk-i pâyine yüzün sürmek diler ﬂeydâ gönül
Sûz-› aﬂk›nda senin yanmak diler ﬂeydâ gönül
Nola eylersen visâlin bezmini ihsân ona
Dû cihân› neylesin vasl›n diler ﬂeydâ gönül
Hasret ve hicrân ile yanmaktad›r her rûz u ﬂeb
Âb-› vuslat zevkini ister, diler ﬂeydâ gönül
Nice demdir yanma derkâr› demâ-dem aﬂk›na
Çâre ister derdine dermân diler ﬂeydâ gönül
Tâb›n› yans›n Dilârâ nâr-› aﬂk›n ile dili
Gel terahhum eyle kim ﬂefkat diler ﬂeydâ gönül
Seyidin bîçâredir, âvâredir aﬂk›n ile
Vasl›n ihsân ile kim ân› diler ﬂeydâ gönül.16

Kasîde
Yâr elinden ne her olursa o da dermând›r bana
Sevdi¤im bir habbe olsun ver ki ihsand›r bana
Senden olsun da kefen bâ-hil’at olsun cân›ma
Hep gelen cânândan olsun, cümle ihsând›r bana
Vuslat›n ihsân›na dil nice dem müﬂtâkt›r
Ver bu maksûdu bana kim ayn-› ihsând›r bana
ﬁerbet-i vasl›n içir bu hasta dil-i Seyyid kula
‹stemem bir gayr-i ihsân vasl›n usand›r bana181

ﬁark›
Güzel veçhin durur iken dilârâ
Bu dîdem gayriye âyâ bakar m›?
Senin zât›n kabul etmez iken misli
Gönül senden ›ra¤a hiç akar m›?
Firâk ve hicr ile yanm›ﬂ gönülden
Senin sevgine cihân ârâ ç›kar m›?
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‹sm-i Celil

Belâ ve ibtilâ eline sivân›n
Bu ﬂeydâ gönlüme aﬂk s›¤ar m›?
Firâk›nla bu can her dem yanarken
Lisân›m gayriyi âbâ anar m›?
Bu Seyyid bendene lütf et efendim
Nice dem yand›, dil dahî yanar m›?17

Münâcaat
Efendim, Pâdiﬂah›m misli yok bir özge mevlâs›n
Dahî temsîle gelmezsin hem a’lâdan a’lâs›n
Sana eﬂyâ mezâhirdir buyurdun “semme veçhullah”
Her eﬂyâda zuhûra gelen yine ahfâdan ahfâs›n
Hüdâya ceras›n setr et ki gaffâru’l-hatâyâs›n
Atâ ile tecelli k›l cûd hâb-› atâyâs›n
Mekân›n yok ilâhî kim nedir zât›n senin Hakk’a
K›dem, her dem s›fât›nd›r ve her cümleden akdemsin
Senin çûn zât-› bîçûnun münîrin heder k›yas olmaz
Bu Seyyid her ne vasf etse yine vâlâ ve a’lâs›n18
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Naat
Senin sûm-u firâk›nla bu gün câna olan teﬂne
Olur ﬂâyeste abd-i visâlin yâ Rasûlallâh
Sivâya ra¤bet etmezler sana âﬂ›k olan uﬂﬂâk
Mümeyyeredir gülistân-› cemâlin yâ Rasûlallâh
“Le amrük” tâc›n› giydin risâlet taht› üstüne
Nebîler içre zâhirdirkemâlin yâ Rasûlallâh
Senin zât›n bu âlemde münevver s›rr›d›r ﬂâha
An›n için yere düﬂmez z›lâlin yâ Rasûlallâh
Serâ-ser nûr-u hüsnünle münevverdir bu âlemler
Gider mi çeﬂmi cân›mdan hayâlin yâ Rasûlallâh
Hezâr isyân ile Seyyid umar ﬂefkat ziyânîden
ﬁefaat etmede yoktur misâlin yâ Rasûlallâh19

‹lâhî
Yüzbin salât olsun sana ey rahmeten li’l-âlemîn
Sâd, sâd selâm olsun sana ey rammeten li’l-âlemîn
Sensin ﬂefaat mâdeni, sensin inâyet mahzeni
Sensin nebîler mefhari ey rahmeten li’l-âlemîn
Ey ismi Ahmed Mustafa hem muhabbet u pür vefâ
Senden umar bu dil atâ ey rahmeten li’l-âlemîn
Geldim kap›na sâilim, her ne verirsen kâilim
Aﬂk›n ile bî âk›lem ey rahmeten li’l-âlemîn
Benden senin bî-çâredir, derdin ile âvâredir
Hem ci¤eri püryâredir, ey rahmeten li’l-âlemîn
Lütfun umar umar cümle senin ey rahmeten li’l-âlemîn
Ey cümleye pest u penâh, âyine-i kâdir ilâh
Seyyid kulundur pâdiﬂah, ey rahmeten li’l-âlemîn.20

‹lâhî
Yâ Rasûlallâh senin aﬂk›n ile doldu gönül
Derd bî dermâne düﬂtü hicr ile soldu gönül
Gel firâk u hasretle yakma bu ﬂeydâ bendeyi
Sen terahhum eyle bahr-i firkate sald› gönül
Düﬂtü sevdâ-y› aﬂka, döndü mecnûna kulun
Kalmad› sabr u karâr›m bilmedim n’oldu gönül
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‹stemez dünyây› görmez ba¤ u bostân› gözüm
Neylesin fânî cihân› aﬂk›n ald› gönül
Bû-y› gülzâr-› muhabbetten muattar olal›
Dâimâ hayrân sergerdân olup kald› gönül
Rûzgâr-› hasretin urdukça ﬂâhâ Seyyidî
Garg olup deryâ-y› hicr u firkate dald› gönül21

‹lâhî
Tarîkatta her âdâb bilen gelsin bu meydâne
Dahi bin cân›m ile hizmet k›lan gelsin bu meydâne
Gönül bir kenz-i mahfîdir, nazargâh-› ilâhîdir
Bu kenz içre meânin bulan gelsin bu meydâne
Murâd›n ey mürîd! Hakk cemâlullâh› görmekse
Yak›p cismini sizin ile uçan gelsin bu meydâne
Cihân›n sevgisin zevkin gönülden eyleyip ihrâc
Güzel mevlâs›na âﬂ›k olan gelsin bu meydâne
Demâ-dem Seyyidâ ça¤›r›r kamu uﬂﬂâk mevlây›
Cenâb-› Kibriyâ aﬂk›n duyan gelsin bu meydâne22

Münacât
Abd-i âsiyem ilâhî bana sendendir meded
Görmezem bende ibâdet, bana sendendir meded
Bî meded kalmad›m hüdâyâs›n kerem k›l bendene
Âciz-i dermânde kalmad›m bana sendendir meded
Âteﬂ-i hüsrâne yand› bi dilim leyl u nehâr
Durma¤a dergâhta yüz yok bana sendendir meded
Hâk-i râh olmuﬂ, gedây›m etme mahrûm bendeni
Çeﬂm-i giryân›m efendim bana sendendir meded
On sekiz bin âlemi îcâd eden Kâdir-i Hüdâ
Sana istimdâda geldim bana sendendir meded
‹sterim afv u halâs›m Seyyidâ Allah’tan
ﬁöyle küstâh›m ki Yâ Rab bana sendendir meded.23

‹lâhî
Tâ beni mecnûn veﬂ derdin ile vâh edeyim
Nice fehâd gibi aﬂk›n ile âh edeyim
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Çünkü öldürdü gam u hicrin senin bu bendeni
Komad›n candan eser kim zâr u âh edeyim
Etmedin vuslat demiyle zerrece ihsân›n›
Gel b›rak hâlime bâri her seher âh edeyim
Tatl› can›mdan usand›rm›ﬂ iken hicrin beni
Ne bu hâlet kim dil ister yanay›m âh edeyim
Çünkü âﬂ›k›nd›r yolunda Seyidin ahkar kulun
Yânay›m an›nçün Ferhâd ile âh edeyim.24

ﬁark›
Nev bahâr-› eyyâm geldi sanma bülbül yâresiz
Gerçi maksûda eriﬂti bulmad› gül hâresiz
Gel efendim seyr-i gülzâr edelim gonca gülüm
Bu cihânda görmedim bir goncay› gülzârs›z
Bir çeker var m› senin hicrinle bir hûn olmam›ﬂ
Yanmam›ﬂ aﬂk›nla âyâ var m›d›r dil-i nârs›z
Çün bahâr eyyâm›d›r gâhi arâk iç gahî mey
Arâs›z zirâ bulunmaz sünbülsüz timars›z
Vaktin zevk u safâd›r Seyyidâ gülzâra ç›k
‹stemem ﬂol bezm-i kim bende anda mül ezhârs›z.25

‹lâhî
Ey cihân ârâ
Nâz›n dil rubâ
Oldum mübtelâ
Rahm eyle cânâ
Derde dert katt›m
Hasretle yand›m
Firkatte kald›m
Rahm eyle cânâ
K›ld›n avâre
Gönlü pür yâre
Sad hezâr pâre
Rahm eyle cânâ
Gonca-i zîbâ
Aﬂup vâlâ
Eyledin ﬂeydâ
Rahm eyle cânâ
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Mümtâz-› âlem
Vuslatta bir dem
Eyle gel mahrem
Rahm eyle cânâ
Hayli zamand›r
‹ﬂim figand›r
Zikrim emând›r
Rahm eyle cânâ
Dilber-i Ra’nâ
Mahbûb-› yektâ
Misli yok hâlâ
Rahm eyle cânâ
Fetânesin sen
Cânânesin sen
Bir dânesin sen
Rahm eyle cânâ
Her dem a¤latma
Ba¤r› da¤latma
Çeﬂm a¤latma
Rahm eyle cânâ
Çok elem çektim
Izd›rap çektim
ﬁeyh tarb çektim
Rahm eyle cânâ
Seyyid âﬂ›kt›r
Ba¤r› yan›kt›r
K›yma yaz›kt›r
Rahm eyle cânâ26

ﬁark›
Zevk u safâ gülde mi, gülﬂende mi bülbülde midir
Yoksa acep sende mi âlemde mi bâb›nda m›d›r
Mest u menem aﬂk›n ile âh edeyim vâh edeyim
Bilmiyorum gamda m›, dilde mi ya meyde midir
Derd u dilim, zâr u derûnum geceler örtmededir
Meskenimiz da¤›nda m›, gülhânde ya ba¤›nda m›d›r
Böyle mesel darb edelim, meclisimiz ba¤ edem
Dîde-i cân sazda m›, ya sûzda m›, dil sizde midir
Farz edelim aﬂk-› cinân sende de var bende de var
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Ya bu sitem dilde mi hep kâlde mi, hem kalpte midir
Bendenize çîn u çebîn eyleme¤e n’oldu sebep
Cürm u küsûr bizde mi, ya sizde mi âhirde midir27
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