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Hâfız Cemâlî’nin “Silsilenâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i
Uşşâkî” Adlı Muvaşşah
Manzumesi 
Hafız Cemali’s Muvaşşah (Acrostic) Poem Named
“Silsilename-i Tarikat-ı Aliyye-i Uşşaki”

ÖZET

Zincir, bağ; soy, sop, sülâle; bir zürriyet veya neslin
kesintisiz devamını gösteren şecere” gibi anlamlara gelen
“silsile” kelimesi ile “risale, kitap, mektup” anlamındaki
“nâme” kelimesinin birleşimiyle oluşan silsile-nâme, hadis ilmi
başta olmak üzere dinî ilimlerden hüsn-i hatta, tarikat
meşâyihinden hanedanlara varıncaya kadar geniş bir sahada
kullanım imkanı bulmuştur. Silsile-nâmeler, neslin veya
nakledilen bilgilerin kesintisiz ve bozulmadan devamını
göstermesi bakımından önemli bir belge niteliğindedir. Hadis
ilmindeki isnad geleneğinden etkilendiği ve tarikatların teşekkül
etmeye başladığı XIII. yüzyıldan sonra yazıldığı tahmin edilen
tarikat silsileleri de her tarikatın kesintisiz bir şekilde Hz.
Peygamber’e bağlandığını gösteren birer delil hüviyetindedir.
Tasavvuf kültürü içerisinde manzum, mensur, manzummensur olmak üzere üç şekilde kaleme alınmış tarikat silsilenâmelerinin sayısı oldukça fazladır. Bugüne kadar tespit
edilebildiği kadarıyla manzum silsile-nâmelerde kaside ve
mesnevi nazım şekillerinin tercih edildiği ve beyit sayılarının
da 20 ila 150 arasında değiştiği gözlenmektedir. Bu makaleye
konu olan Hâfız Cemâlî Kâsım’ın mesnevi tarzındaki 297


ABSTRACT

Silsilename which is formed by combining the words
silsile meaning “chain, bond; lineage, ancestry; a
genealogy showing the uninterrupted continuation of a
progeny” and name meaning “a treatise, book, letter”, has
found the opportunity to be used in a wide area from
religious sciences, especially the science of hadith to
calligraphy, from the sect sheikh to the dynasties.
Silsilenames are important documents in terms of showing
the uninterrupted and undistorted continuation of the
generation or the transmitted information. Sect
silsilenames which were influenced by the tradition of
isnad in the science of hadith are thought to be written after
the 13th century when the sects started to occur are
evidences that show that all sects are connected to the
prophet Muhammad without interruption. The number of
sect silsilenames written in three forms as verse, prose and
verse-prose within the Sufi culture is quite high. As far as
it can be determined, it is observed that qasida and masnavi
verse forms are preferred in verse silsilenames and the
number of couplets varies between 20 and 150. Uşşâkî sect
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beyitlik Uşşâkî tarikatı silsile-nâmesi de bu türün
örneklerindendir. H. 25 Zilhicce 1305 (2 Eylül 1888) tarihinde
tamamlanmış olan silsile-nâme, gerek hacminin genişliği
gerekse kafiyeli sesleri esas alınarak “muvaşşah” (akrostiş)
tarzda düzenlenmiş olmasıyla türün diğer örnekleri arasında
dikkat çekmektedir. Sırasıyla “Besmele”, “Fâtiha”, “İhlâs” ve
“Sâffât” sûresinin son üç âyetinin harflerinin kafiye olarak
seçildiği bu eser, Türk edebiyatında “silsile-nâme” türü yanı
sıra “muvaşşah” türü açısından da büyük önem arz etmektedir.
Çalışmada söz konusu eserin transkripsiyonlu olarak çevirisi
yapılmış; şekil ve muhteva açısından incelenmesinin yanı sıra
Türk edebiyatında “silsile-nâme” ve “muvaşşah” türü hakkında
da kısa değerlendirmelerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Silsile-nâme, muvaşşah, Uşşâkî silsilesi, Hâfız Cemâlî
Kâsım, tasavvuf edebiyatı.

silsilename in the masnavi style that consists of 297
couplets by Cemâlî Hâfız Kâsım which is the subject of this
article, is one of the examples of this genre. The silsilename,
which was completed on H. 25 Zilhijja 1305 (2 September
1888), draws attention among other examples of the genre,
with its large volume and being arranged in the
"muvaşşah" (acrostic) style based on rhyming sounds.
This work, in which the letters of the last three verses of the
surah "Basmala", "Al-Fatiha", "Al-Ikhlas" and "Saad"
are chosen as rhymes, is of great importance in terms of the
“silsilename” genre as well as the "muvaşşah" genre in
Turkish literature. In the study, the work in question is
written in transcription alphabet; also in addition to
examining it in terms of form, content and language, short
evaluations were made about the genre of "silsilename"
and "muvaşşah" in Turkish literature.
KEYWORDS

Silsilename, muvaşşah, Uşşaki silsile (genealogy),
Cemali Hafız Kasım, sufi literature.

I-GİRİŞ
1. Klâsik Türk Edebiyatında Muvaşşah:
Avrupa içlerinden Çin denizine kadar geniş bir coğrafyada 600 yıllık
bir süreçte kültürümüze damgasını vurmuş olan klâsik Türk edebiyatının
pek çok şaheseri günümüze ulaşmayı başarmıştır. Özellikle Çağatay,
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi başta olmak üzere Türkçenin edebî
lehçeleriyle kaleme alınan bu eserlerde, şairlerimizin duygu ve
düşüncelerini ifade ederken tarihten mitolojiye, din ve tasavvuf
düşüncesinden kozmografyaya varana kadar bütün bilim dallarından
yararlandıklarına şahit oluruz. Teşbih ve mecazlarla yaşadığı atmosferi
edebiyata yansıtmayı başarmış olan şairlerimiz, hep daha güzel bir
söyleyişi yakalayabilmenin peşinde âdeta birbirleriyle yarışmışlardır. Bu
çerçevede edebî sanatlarla birlikte hüner gösterme arzusu da ön plana
çıkmış, bazen çizgi dışı olarak adlandırabileceğimiz uygulamalar
içerisinde harflerin simgesel özelliklerinden de yararlanarak bu yarışta
rakiplerine üstünlük kurmaya çalışmışlardır. Müdevver, müselsel,
muvassal, mukatta‘, bî-nukat, pür-nukat ve leb-değmez gibi daha pek çok
hünerle birlikte, manzumenin çeşitli yerlerine yerleştirilen harflerle
kelime ve kavram oluşturmayı amaçlayan muvaşşahlar da bunlardandır.
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Batı edebiyatında “acrostiche”(akrostiş)1 adıyla anılan muvaşşah ()موشح,
Arapçada “boyuna çapraz takılan üstü sırma ve mücevherle işlenmiş muska”,
“kadınların omuzlarından vücutlarının yan tarafına sarkıttıkları süslü iki kuşak,
bazı hayvanların sırtındaki siyah ve beyaz iki çizgi” gibi anlamlara gelen
“vişâh” ( )وشاحkelimesinden türemiş bir sıfattır (Halil 1988: 263; Ebû Nasr
1987: I/415; İbn Manzur 1968: II/632; el-Kurayşî 1981: 22). Bu doğrultuda
sözlük anlamı “süslenmiş, süslü, giyinip kuşanmış” demek olan muvaşşah,
edebiyat terimi olarak “Klâsik Türk edebiyatında, manzûmeyi oluşturan mısra
ya da beyitlerin başına, ortasına veya sonuna yerleştirilen harf, hece ya da kelime
yardımıyla yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru (bazen de çapraz
olarak) bir ad ya da anlamlı bir kelime (veya kelime grubu)
oluşturmak/yerleştirmek”tir. Klâsik Türk edebiyatında, tevşîh ( )توشیحve
istihrâc ( )استخراجkelimeleri de edebî terim olarak aynı anlamda
kullanılmıştır (Tâhirü’l-Mevlevî 1973: 173). Âmil Çelebioğlu’ya göre
tevşîh veya muvaşşah adıyla anılan manzûmelerde üç özelliğin ön plana
çıktığı gözlenmektedir:
1. Gazel, kasîde gibi nazım şekilleri başta olmak üzere her tür nazım
şekliyle yazılabildikleri,
2. Harflerden (ki bu harfler dizelerin herhangi bir yerinde
bulunabilir) şairin bir dostunun, devrin padişahının veya tanınmış bir
büyüğünün adının ortaya çıktığı,
3. Bu adın yanında ya da bağımsız olarak “hazret, mevlânâ” gibi bir
sıfatın, “ömrün uzun olsun” gibi bir dua ya da temennînin bulunabileceği.
(Çelebioğlu 1998: 604)
Ahmet Talât Onay’ın, bir ad ya da cümleyi gizlediği için, mu‘ammâ
kapsamında değerlendirilebileceğini (Onay 1996: 396) ifade ettiği bu tür
şiirlerde, verilmek istenen adın ya da sözün şiire yerleştirilmesinde, tek
bir kural söz konusu değildir. Şiirde her mısraın ilk kelimelerinin birinci
harfleri ya da her beytin birinci mısralarındaki ilk kelimelerin birinci
1

Aslen Yunanca olan akrostiş (acrostiche), “ucunda olan” anlamındaki acros ve “dize”
ya da “şiir” anlamına gelen stikhos kelimelerinin birleşiminden oluşmuş ve dilimize
Fransızcadan akrostiş olarak girmiştir. En eski örneklerine Eski Ahit’te rastlanan bu
türün bugün bilinen şekliyle ilk örneğini Epicharmus’un, en çarpıcı örneklerini ise
Eritreli büyücülere karşı Lactantius ve Eusebius vermiştir (Tavukçu 2016: 259-260).
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harfleri esas alınmış olabileceği gibi, daha karışık uygulamalar da seçilmiş
olabilir. Nitekim XIV. yüzyıl şairlerinden Germiyanlı Ahmedî’nin
Bedâyi‘u’s-Sihr fî Sanâyi‘i’ş-Şi‘r2 adlı Farsça risâlesinin “tevşîh” bahsinde
örnek olarak verilen şu iki beyit, muvaşşah veya tevşîhin daha farklı
olarak da değerlendirilebileceğini kanıtlamaktadır:
“Ey ki âfâk senün hamdün iderler yekser
V’ey ki kuldur sana bir beste-kemer Rûm u Hazer
Cümle eşrâf-ı zaman senden alur ‘izzet ü câh
Kamu etrâf-ı zemîn kadr ü ‘alâ senden umar”

Bu iki beytin yukarıda altı çizili harf ve kelimelerinden ayrı bir beyit
oluşmaktadır ki bu beyit yazmada kırmızı mürekkeple yazılmıştır:
Ahmedî kuldur sana beste-kemer
‘İzzet ü câh ü ‘alâ senden umar

Ayrıca bu iki beytin mısralarının başındaki kelimelerin okunmaması
halinde de ortaya bir rubaî çıkmaktadır. Ahmedî’nin Süleymaniye
Kütüphanesi’ndeki Divan’ında da yer alan ve şairin içinde altı kıt‘a,
dokuz rubaî, iki beyit bulunduğunu söylediği bu kasîdesinden anlaşılan
odur ki “tevşîh”, yalnızca “Bir şiir içerisinde her mısranın baş harfleri ile
yukarıdan aşağıya bir ad ya da anlamlı bir kelime grubu oluşturmak” değil, çok
farklı uygulamaları da olan bir edebî hünerdir. Nitekim XVII. yüzyıl
şairlerinden Nağzî’nin de bu tarz oluşturulmuş bir müselsel gazeli
bulunmaktadır (Topal 2017: X-II/175-177). Veyis Değirmençay, Fars
edebiyatında bu tür kapsamında değerlendirilen manzûmelerin ağaç
şeklindeki örneklerinin müşeccer, hayvan şeklinde olanlarının mücessem
ya da musavver, dâire şeklinde olanlarının müdevver, kuş şeklinde
olanlarının mu‘akkad, kare şeklinde olanlarının da murabba‘, mutarraf ya
da mudalla‘ diye adlandırıldıklarını bildirmektedir (Değirmençay 1998:
2). Bu açıklamadan anlaşıldığına göre mecmualarda müşeccer (gazel-i
şecer), müdevver ya da murabba‘ başlıkları altında verilen görsel

2

Eser, Reşîdüddin Vatvât (öl.1177/78)’ın Hadâ’iku’s-Sihr adlı eserindeki edebî sanatlara ait
açıklamaların özetlenmesi ve Farsça örneklerin artırılması suretiyle meydana getirilmiştir.
Risalenin tek nüshası, Konya Mevlânâ Müzesi’nde bulunan bir mecmuada yer almaktadır (No:
2540/I, vr.1b-71a) ( Kut 1989: II/166).
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manzûmelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.3 Bu
doğrultuda murabba‘ tevşîh olarak değerlendirilebilecek Türkçe şairi
bilinmeyen bir görsel örnek verebiliriz:

Aģmed Çelebí ()احمد چلبی
Aç niķāb-ı ģüsnüñi ey pāk źāt
Ģall ola tā kim saña bu müşkilāt
Mübtelā ‘aşķıñla cümle kā’ināt
Dil-ile olmaz beyān işbu ŝıfāt

Ankara Milli Ktp. No: 06 Mil Yz A 3874, vr. 72 b.

Gelibolulu Sürûrî (öl. 1562)’nin Bahrü’l-Ma‘ârif adlı eserinde yer alan
iki muvaşşahtan birinde de muvaşşahın alışılmış yapısından farklı bir
uygulamasına şahit oluyoruz. Tek beyit hâlinde düzenlenmiş bu
muvaşşahta, arka arkaya gelen kelimelerin baş harfleri birleştirildiğinde
ortaya Sulšān Muŝšafā ( )سلطان مصطفیismi çıkmaktadır:
( )سSeyr-i ( )لleyl ü ( )طšūl-i ( )اeyyāmda ( )نnigāruñ ( )مmeyline
( )صŜarf-ı ( )طšavr-ı ( )فfehmüm ( )اolmışdur tu iy şeh gūş-dār
( )سلطان مصطفی( )س ل ط ا ن م ص ط ف یSulšān Muŝšafā (Beyazıt Yazma
Eserler Kütüphanesi, no: 5620, vr. 40b)
Klâsik Türk edebiyatındaki muvaşşahlar üzerine daha derin
araştırmalar yapıldıkça çok daha farklı örneklerle karşılaşılacağına şüphe
yoktur. Edebiyatımızda bu tarza ait tespit edilen örnekler incelendiğinde,
adın ya da sözün güç fark edileceği şekillerden ziyade sade ve kolay
biçimlerin tercih edildiği görülmektedir.

3

Makalemizin sınırlarını aşacağını düşündüğümüz için muvaşşahların müdevver ve müşeccer
gibi diğer örneklerini daha ayrıntılı olarak bir başka makalede değerlendireceğiz.
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Batı edebiyatına ait bu tür örneklerde dört türlü yöntem uygulanmış
ve bu yöntemlerin her biri de farklı bir adla anılmıştır:
* Mısraların ilk harfleri alınarak yapılanlara: akrostiş (acrostiche).
*Mısraların ortalarından alınan harflerle yapılanlara: mesostiş
(mesostiche).
* Mısraların son harfleri alınarak yapılanlara: telestiş (telestiche).4
* Birinci mısranın birinci, ikinci mısranın ikinci, üçüncü mısranın
üçüncü harfi şeklinde artarak devam edenlere: cros acrostiche adı verilir
(Beckson – Ganz 1995: 4).
Batı edebiyatında karşımıza cros acrostiche çıkan bir başka akrostiş
örneği de word square adıyla anılmaktadır. “Şiir gibi anlamlı dizelerden
oluşmayan sadece aynı harf sayısına sahip kelimeleri kullanarak bir kare
oluşturmayı hedefleyen bir türdür. Burada amaç satranç tarzı şiirdekine
benzer bir şekilde yukarıdan aşağıya ve soldan sağa aynı şekilde
okumaktır:
HEART
EMBER
ABUSE
RESIN
T R E N D” (https://en.wikipedia.org/wiki/Word_square)
Fars edebiyatı ile birlikte klâsik Türk edebiyatında dört şekilde
oluşturulmuş örneklere de rastlanmaktadır. Fars edebiyatında çeşitli
formlara uydurularak yazılan bu tarz şiirler muvaşşah-ı muhayyez
(mezostiş), mu‘akkad tevşîh, müşeccer tevşîh, murabba tevşîh gibi adlarla
anılmasına rağmen Türk edebiyatında, Fars ya da Batı edebiyatında
olduğu gibi her biri için özel bir adlandırma yapılmamış; manzumenin
başlığına ya da son mısralarına yerleştirilen tevşih veya muvaşşah
kaydı ile şiirin akrostişli olduğu belirtilmiştir.

4

Telestiş ve mesostiş tarzında düzenlenmiş örnekler, günümüzde, çifte akrostiş adıyla
anılmaktadır (Bkz. Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1986: I/ 282).
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Çok az sayıdaki Türkçe manzumelerden ziyade Farsça şiirler
söyleyen Sultan Veled (öl. 11 Kasım 1312)’in kaside nazım şekliyle yazdığı ve her beytin ilk mısralarının baş harflerinde “Mecdü'd-din Ali
bin Muhammed” adının gizlediği Farsça muvaşşah manzumesi Türkçe olmasa da- Anadolu coğrafyasında bir Türk şairi tarafından
ortaya konmuş ilk örnektir denilebilir (Aydın 2019: IV/249-266).
Muvaşşah manzûmeler üzerine hazırlanmış kapsamlı bir çalışmada
23 şaire ait 39 muvaşşah örneğine yer verilmiştir (Yekbaş 2012: 7/3, 26492700). Bu örnekler şüphesiz türün Türk edebiyatındaki tüm örneklerini
kapsamamaktadır. İncelemeler devam ettikçe, yeni mecmualar ve eserler
tespit edildikçe sayının artacağı muhakkaktır. Nitekim Fuzûlî (öl. 1556)
(Tarlan 1985: 88-90; Dilçin 1983: 493-494) ve Salâhî (Abdullah Salâhaddîni ‘Uşşâkî, öl. 1782) gibi şairlerin yanı sıra yazdığı 14 muvaşşahla Türk
edebiyatında bu türe ait en fazla örnek vermiş -makalemize konu olanCemâlî mahlaslı Hâfız Kâsım Cemâleddin (XIX-XX. Yüzyıl) gibi bazı
şairlere ait muvaşşahlar bu sayıyı artırmaktadır.
Söz konusu araştırmada muvaşşah kaleme almış şairler şöyle
sıralanmaktadır:5 (Gelibolulu) Sürûrî (öl. 1562) 1, ‘Ubeydî (öl. 1573) 1,
Mihrî Hatun (öl. 1514-15) 3, Nazîr İbrâhîm (öl. 1774-75) 1, Karamanlı Aynî
(öl. 1494) 1, Bursalı Feyzî (öl. 1771-72) 3,6 Medhî (XVI-XVII. Yüzyıl) 3, Fânî
(1911-2007) 2, Bursalı Mustafa Eşref Paşa (1894) 2, Halîlî (öl. 1485) 1, Râcih
(Ahmed Bâdî) (öl. 1908) 1, Edirneli Mustafa Kabûlî (öl. 1829) 1, ‘Abdî (XVXVI. Yüzyıl) 1, Edirneli Nazmî (öl. 1585-86) 4, Enderunlu Vâsıf (öl. 182425) 1, Seyyid Muhammed Şemsî (öl. 1812) 1, Bedr-i Dilşâd (XV. Yüzyıl) 1,
Âsafî Dal Mehmed (öl. 1604) 1, Nakşî (öl. 1702-03) 3, Dilşâd Ömer (XV.
Yüzyıl) 1, Refî‘-i Kâlâyî (öl. 1823) 1, Ahmed Sûzî (öl. 1717-18) 1, Şeyh
Ahmed (XVII. yüzyıl) 4.
Beyit sayıları 2 ile 33 arasında değişen 39 muvaşşahın 17’si gazel, 7’si
mesnevî, 6’sı kıt‘a, 5’i kasîde, 2’si nazm, 1’i müseddes, 1’i müstezâd nazım

5

Şairlerin ölüm tarihlerinden sonraki rakamlar, o şairin muvaşşah manzûmelerinin
sayısını göstermektedir.
6
Bu şairin divanında, üçü “Ebced-i Muvaşşah” olarak adlandırılmış ebced-nâme
olmak üzere 10 muvaşşah manzume bulunmaktadır. Bu manzumeler ayrı bir
makalede değerlendirilecektir.
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şekliyle kaleme alınmıştır. Kıt‘a nazım şekliyle olanlardan 4’ü, “nazm”
şeklinde yazılanlardan 1’i tarih manzumesi olarak düzenlenmiştir.
Şüphesiz Türk edebiyatında çok daha farklı ve ilginç muvaşşah
örnekleri bulunmaktadır. Ancak bu makalenin temel konusu
muvaşşahlar olmadığı için bu kadar bilgi ile yetinilmiştir.
2. Klâsik Türk Edebiyatında Silsile-nâme:
Arapça müteaddî (geçişli) bir fiil olan ve “bir şeyi diğer bir şeye
bağlamak, iliştirmek, zincir yapmak, birbirine ulamak; bir soyun
şeceresini yapmak; suyu şelâle hâlinde dökmek” anlamındaki “selsele”
( )سلسلهfiilinden türetilmiş bir isim olan “silsile”, “zincir, bağ; soy, sop,
sülâle; bir zürriyet veya neslin kesintisiz devamını gösteren şecere” gibi
anlamlara gelmektedir. Farsçada “mektup, kitap, risâle, bir şeyden haber
veren vesika” anlamındaki “nâme” kelimesi ile birleşerek de birbiriyle
soy bağı olan ailelerin ya da birbirine “el veren” meslek erbabının
şeceresini, hiyerarşik yapısını gösteren vesikalar anlamında
kullanılmaktadır (Usta 2006: 10; Pakalın 1983: 226; Hüseyin Kazım Kadri
1943: III/104).
İslam kültüründe ilk defa hadis ilminde kullanılmış olan “silsile”
kelimesi, “sened” kelimesi ile aynı anlamda hadis râvilerinin kesintisiz
Hz. Peygamber’e kadar ulaşmasını gösteren isimler zincirini ifade
etmektedir. Bu doğrultuda silsile ya da sened, bir hadisi birbirinden
rivayet ederek sonraki nesillere ulaştıran râvîlerin alış sırasına göre ve
tarih unsuru (kronoloji) göz önünde bulundurularak zikredilmesi
şeklinde anlamlandırılabilir (Küçük 2001: XXIII/154). Bu terim, sonraki
dönemlerde siyer, tefsir, fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilminde de yerini
almıştır.
Tasavvuf ilminde silsile-nâme ya da tomâr olarak adlandırılan terim,
bir tarikatta, bir önceki şeyhten aldığı icâzetle ve onun vefatıyla birlikte
postnişin olmuş şeyhlerin sıralı listesini ifade etmektedir. Tarikat
önderleri dışında nebîlerin, padişahların, vezirlerin, Hz. Muhammed’in
soyundan gelenlerin, aynı soya mensup olanların; hüsn-i hat, tezhip ve
musiki gibi “meşk” adı verilen ve usta-çırak ilişkisi ile belirli bir disiplin
içerisinde öğretilen meslek veya sanatkârların soy ağacını (şeceresini) ya
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da görev sırasını içeren eserler de silsile veya silsile-nâme adıyla
anılmıştır.
“Silsile-nâme, Batı medeniyetinin ‘genealogie’ diye tanımladıkları,
Türklerin soy ağacı veya şecere diye adlandırdıkları, ‘nesebnâme’ diye de
bahsedilen, sülâlelerin (soyun) kimlerle akraba olduklarını gösteren bir
nev’i şemadır” (Bayram 2000: 7) şeklinde yapılan tanımlamada, silsilenâmede akrabalık ilişkisinin ön plana çıktığı görülmektedir. Büyük bir
bölümü tomar şeklinde hazırlanmış bu tür örnekler içerisinde enbiyâ ve
selâtîn (Selçuklu ve Osmanlı hânedânı) silsilelerini gösteren yazmaların
sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.
“Subhatü’l-Ahbâr veya Zübdetü’t-Tevârîh diye de adlandırılan bu tür,
bir ağaç ve ağacın dalları şeklinde düşünülmekte, öyle çizilmekte ve
genellikle Hz. Âdem’den başlatılmakta, peygamberler, Hz. Peygamber,
dört halîfe verildikten sonra hangi aile veya hânedan için düzenlenmişse
onlara geçilmektedir. Özellikle hânedanlar için düzenlenenler çoğunlukla
minyatürlü olmakta, merkez kişiler (padişahlar, şehzadeler…) madalyon
içinde renkli resimlerle verilmektedir (İstanbul Üniv. Nadir Eserler Ktp.
No: nekty01441, vr. 2b-42b; Hüseyin 2000; Derviş Mehmed ve Musavvir
Hüseyin 1968; Bayram 1977: 3/69-73).
Osmanlı hânedânı ile ilgili en eski silsile-nâme, Bayâtî Hasan b.
Mahmûd (öl. H. 895/1489-90’dan sonra) tarafından kaleme alınmış olan
Câm-ı Cem-âyîn’dir. H. 886/1481-82 tarihinde tamamlanmış olan bu
eserde müellif, kendi zamanına kadar gelen Osmanlı padişahlarının her
birinin ismini, bu isimlerin mânalarını, her padişahın şahsiyetini
açıkladığı
gibi
ayrıca
peygamberlerden,
halifelerden,
ünlü
hükümdarlardan da söz etmiştir (Hasan bin Mahmûd-ı Bayatî 1331/1915;
Kırzıoğlu 1949: 371-403).
Görüldüğü üzere dinî ve tasavvufî ilimlerden sanata kadar geniş bir
alanda karşımıza çıkan silsile-nâmeler içerisinde -makalemize konu olan
muvaşşah silsile-nâmenin tasavvufî nitelik taşıması nedeniyle- tarikat
silsile-nâmelerinden biraz daha söz edilmesi yerinde olacaktır.
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Tasavvufî Silsile-nâmeler (Tarikat Silsile-nâmeleri):
Tasavvuf tarihi araştırmacısı Necdet Tosun’un Diyanet İslam
Ansiklopedisi “Silsile” maddesinde belirttiğine göre “…tarikat
silsilelerinin Hz. Peygamber ile başladığı kabul edilir. Geç döneme ait
bazı Sünnî tasavvuf kaynaklarında Resûl-i Ekrem’in ilk dört halifeden her
birine zikir öğrettiği ve bu yolla dört ayrı tarikatın oluştuğu
kaydedilmiştir. Bunlardan Hz. Ali ve Hz. Ebû Bekir ile devam eden
silsilelerin zamanla yaygınlık kazandığı, Hz. Ali’den gelen silsilenin
Aleviyye, Ebû Bekir’den gelenin ise Sıddîkıyye (Bekriyye) diye
adlandırıldığı ifade edilmiştir. Tarikat silsilelerine bakıldığında Hâcegân
tarikatı ve Nakşibendiyye hariç diğerlerinin Hz. Ali’den geldiği
görülmektedir.” (Tosun 2009: 206-207)
Tasavvuf tarihinde gizli zikrin esas alındığı tarikat silsileleri Hz.
Ebûbekir’e, açık ve yüksek sesle zikrin esas alındığı tarikat silsileleri ise
Hz. Ali’ye dayandırılmaktadır. Her tarikatın meşâyih zincirini içeren
silsile-nâmeleri de bu dayanak çerçevesinde oluşmuştur.
Hadis ilmindeki isnad geleneğinden etkilendiği tahmin edilen tarikat
silsilelerinin ortaya çıkışı, muhtemelen tarikatların oluşmaya başladığı
XIII. yüzyıldan sonraki dönemlerde olmuştur. Her tarikatta meşâyih
zincirinin halkalarını tanıtan silsile-nâmelerin de bu çerçevede bunu takip
eden yıllarda kaleme alındığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hemen
hepsi genel anlamda “silsile-nâme” adıyla anılsa da tarikat silsilenâmelerinin kapsam, nitelik ve konunun ele alınış metodu gibi kriterler
açısından farklılık arz ettiği görülmektedir. Liste veya cedvel tarzında
oluşturulan silsile-nâmelerden, menâkıb-nâme tarzında7 ya da hâl tercümesi
tarzında8 kaleme alınmış silsile-nâmelere, tek bir tarikata mensup
7

Ahmed Eflâkî Dede (öl. H. 761/1360) tarafından kaleme alınan Menâkıbü’l-Ârifîn adlı
Farsça mensur eseri ile bu eserin Kemâl Ahmed Dede (öl. H. 1010/1601 veya H.
1024/1615) tarafından yapılan Tercüme-i Menâkıb-ı Mevlânâ adlı manzum muhtasar
tercümesi (Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi Mülhakı, No: 82, 152 vr.) bu türdendir.
(Bkz. Nizam 2010: I-II; Canım 2013: 43/139-158).
8
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi (öl. H. 1332/1914)’nin kaleme aldığı “Hadîkatu’lEvliyâ” [Hocazâde Ahmed Hilmi, Hadîkatu’l-Evliyâ, Cilt: I-VIII, Bâb-ı ‘Âlî Caddesi 52
Numaralı Matbaa, İstanbul, H. 1318-1320 (1900-1902)] ile Hüseyin Vassaf (öl. 21 Ekim
1929)’ın Sefînetü’l-Evliyâ adlı beş ciltlik eserleri bu türdendir (Süleymaniye Ktp. Yazma
Bağışlar, No: 2305-2309).
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meşâyihi ele alanlardan farklı tarikatlara mensup meşâyihi ele alanlara
kadar türünün pek çok farklı örnekleriyle karşılaşmak mümkündür.
Tasavvufî silsile-nâmeleri, gösterdikleri özellikler açısından genel
hatlarıyla şöyle tasnif etmek mümkündür:

a. Bir Tarikatı Konu Edinen Silsile-nâmeler
b. Bir Şeyhi Konu Edinen Silsile-nâmeler
c. Belli Bir Bölgedeki Meşâyihi Konu Edinen Silsile-nâmeler
ç. Silsile-nâme Adı Taşımadığı Halde Şeyhlerin Menkıbelerini
ve Hal Tercümelerini İçeren Kitaplar
d. Biyografi ya da Menkıbeye Yer Vermeden Belli Bir Tekkenin
veya Bölgenin Şeyhlerini Kronolojik Olarak Kaydeden Eserler
e. Tüm Tarikat ve Şeyhlere Ait Tarikat Silsilelerini İçeren
Eserler
f. Şematik Silsile-nâmeler (Kara 1998: 8/17; Usta 2006: 52-61)
Silsile-nâmeleri daha geniş boyutlarda sınıflandırmak mümkün
olabildiği gibi bazı silsile-nâme örneklerini de taşıdıkları özellikler
nedeniyle birden fazla grup içinde değerlendirmek mümkün
görünmektedir. Zira zaman zaman iki hatta üç gruba ait özelliklerin
tek bir silsile-nâmede birleştiğine de şahit olabilmekteyiz.
Yazma eser kütüphanelerine ait katalogların ve biyografik
eserlerin taranması sonucu 50 civarında Türkçe manzum silsile-nâme
tespit edilmiştir. Bazı müelliflerin birden fazla manzum silsile-nâme
yazdığı gözlenmiştir. Tespit edilen örneklerin çok azı müellifin kendi
soyunu konu almakta, büyük bir bölümü ise “bir tarikatı konu edinen
silsile-nâmeler” grubunun özelliklerini taşımaktadır. Bu manzum
silsile-nâmelerin her birini ayrıntılı olarak tanıtmak makalemizin
sınırlarını zorlayacağı için makalemize konu olan muvaşşah silsilenâmenin müellifinin Uşşâkî olması nedeniyle Uşşâkî silsile-nâmelerini
listelemekle yetinilecektir:9
9

Listede, silsile-nâmenin müellifi, silsile-nâmenin adı, hangi tarikata ait olduğu, nazım şekli ve beyit
sayısı ile -yer darlığından dolayı- yalnızca bir yazmasının künyesine yer verilmiştir. Ayrıca, konunun
gün yüzüne çıkartılması için “Türk Edebiyatında Silsile-nâmeler” başlıklı bir doktora tezinin, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı bünyesinde Münevver Hilal
Okur tarafından, Nihat Öztoprak danışmanlığında yürütülmekte olduğunu haber verelim.
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Manzum Uşşâkî Silsile-nâmeleri:
Sıra
No

Müellifin Adı

1

Kuloğlu Şeyh Hacı
İlyâs (öl. 1657-8)

Silsile-nâme-i
‘Uşşâkî
Silsile-i
‘Uşşâkiyye

2

Şeyh
Seyyid
Mehmed
Cemâleddin
‘Uşşâkî
(öl. 1750-51)

Eserin Adı

Tarîk-i

Silsile-nâme-i
‘Uşşâkî

3

Şeyh
Ahmed
Hüsâmeddîn
(Hüsâmî) Uşşâkî
(öl. 1754)

Silsile-i ‘Uşşâkî

4

İsmail Hikmetî (öl.
H. 1187/1773)

Kasîde-i
nâme-i
‘Uşşâkî

5

6

7

Uşşâkî, kıt‘a
(39 beyit)
Uşşâkî,
mesnevi
beyit)
Uşşâkî,
mesnevi
beyit)

Silsile-nâme-i
Tarîkat-ı ‘Aliyye-i
‘Uşşâkî
(Silsile-i
Hadîka-i ‘Uşşâk /
Sünbüle-i Hadîka-i
Müştâk)
Silsile-nâme-i
Tarîkat-ı ‘Aliyye-i
‘Ulviyye-i
Hüsâmeddîn
‘Uşşâkî

(94

(89

Uşşâkî,
mesnevi (168
beyit)

Silsile- Uşşâkî,
Tarîk-i kaside
beyit)

Salâhî (Salâhaddîn-i
Silsile-i
Pîrân
Uşşâkî, 1705 - 27
(‘Uşşâkî)
Aralık 1782)
Der-Beyân-ı Silsilei Silk-i Mesâlike-i
Karacasulu Semiz- Hüsâmeddîn
zâde (Yemez-zâde) ‘Uşşâkî
Şeyh
Süleyman
Rüşdî el-Uşşâkî el- Silsile-i ‘Uşşâkî
Halvetî (1768 1855-6)
Silsile-i ‘Uşşâkî

Hâfız Cemâleddin
Kâsım
(XIX.
Yüzyıl)

Tarikat,
Nazım
Şekli, Beyit
Sayısı

(15

Uşşâkî,
kaside
beyit)

(29

Uşşâkî,
kaside
beyit)

(64

Uşşâkî,
kaside
beyit)
Uşşâkî,
kaside
beyit)

(61

(71

Nüshası
Manisa İl Halk Ktp.
No: 45 Hk 6266, vr.
309a-310a
Ankara Milli Ktp.
No: 06 Mil Yz FB 339,
vr. 75b-78a
Süleymaniye
Ktp.
Hacı Mahmud, No:
2684, vr. 14a-15a
Ankara Millî Ktp.,
No: 06 Mil Yz FB 327,
vr. 1b-5a
İBB
Atatürk
Kitaplığı,
No:
OE_Yz_1545_02, vr.
130b-131a.
İBB
Atatürk
Kitaplığı,
No:
OE_Yz_0263, vr. 76ab
Ankara Milli Ktp.
No: 06 Mil Yz FB 332,
vr. 8b-10a
İstanbul
Nadir
Eserler Ktp., No:
nekty02802, vr. 2a-3a
İstanbul
Nadir
Eserler Ktp., No:
nekty02802, vr. 3b-4b

Uşşâkî,
mesnevi (297
beyit)

İBB Atatürk Kit., No:
OE_Yz_0411_02, vr.
48b-55a

Uşşâkî,
kaside
beyit)

İBB Atatürk Kit., No:
OE_Yz_0411_03, vr.
57b-59a

(86
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II-HÂFIZ CEMÂLÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
Cemâlî’nin hayatı hakkında şimdilik Silsile-nâme’sinin de kayıtlı
bulunduğu yazmadan başka bir kaynak bulunamamıştır. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı (No: OE_Yz_0411_02, vr. 48b55a)’nda kayıtlı olan sözü edilen yazmaya göre şairin mahlası “Cemâlî”,
adı Cemâleddîn’dir. Hâfız olarak da anılan şairin bazı manzumelerinde
“Kâsım”, “Hâfız Kâsım” mahlaslarını kullandığı görülmektedir.Silsilenâme’sinden anlaşıldığına göre Uşşâkî tarikatına mensup olup Şeyh
Fuzaleddin’e bağlıdır. Yazmanın sonundaki kayda göre 1888’de şair
Cemâlî’nin hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Şiirleriyle ilgili bilgiler
aşağıda verilmiştir.
1. Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî
Hâfız Cemâlî’nin Silsile-nâmesi “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i
Uşşâkî” başlığını taşımakta olup bugüne kadar İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Atatürk Kitaplığı (No: OE_Yz_0411_02, vr. 48b-55a)’nda kayıtlı
olan tek nüshası tespit edilebilmiştir. Bu makalede, sözü edilen bu nüsha
değerlendirilmiştir. Şairin 297 beyitlik mesnevi nazım şekliyle kaleme
aldığı bu silsile-nâmenin dışında kaside nazım şekliyle kaleme aldığı 86
beyitlik diğer bir Uşşâkî silsile-nâmesi farklı bir manzume olarak
değerlendirilmiştir.
2. Diğer Manzûmeleri:
Hâfız Cemâlî Kâsım’a ait muvaşşah manzûmenin kayıtlı olduğu
yazmada, şaire ait başka manzûmeler de yer almaktadır. Mecmuadaki
sıraya uygun olarak bu manzûmeleri kısaca şöyle tanıtabiliriz:
İlk manzûme (vr. 55b), Uşşâkî Şeyhi Fuzâleddîn’in oğlu ‘Alî Vasfî’nin
doğumu için söylenmiş bir tarihtir. Kaside tarzında kafiyeli 17 beyitlik bu
manzûmede hem târîh-i tâm hem de lugaz yoluyla 1305 tarihine işaret
edilmiştir.
“Murġ-ı cân”eş ‘azm-i nâsût eyleyüp lâhûtdan
Lâne-i “Hû”da karâr edüp tamâm oldı umûr
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Cemâliyâ çi hoş târîh biri tâm biri luġaz
10
Safâ geldi tavr-ı insâna efendim turfe hûr (1305) (Beyit: 16-17)

“Destûr Pâdişâh” başlıklı ikinci manzûme (vr. 56a), “eyle sultânım”
redifli 5 beyitlik bir nutuktur.
“Mu‘ammâ-yı ‘Acâyib-i Fünûniyye-i Garâyib” başlıklı 5 beyitlik üçüncü
manzûme (vr. 56b), başlığında da ifade edildiği gibi hakikaten acayip ve
garip bir muammadır. Bu muammânın sonunda “Yedi harf yedi noktadan
Mehmed ‘Alî isimleri istihrâc olunur” açıklamasına yer verilmiştir.
“Silsile-nâme-i Tarîkat-ı ‘Aliyye-i ‘Ulviyye-i Hüsâme’ddîn ‘Uşşâkî”
başlıklı dördüncü manzume (vr. 57b-59a) de Hz. Ali’den Şeyh
Fuzâleddîn’e kadarki Uşşâkî şeyhlerini konu edinen ikinci bir silsilenâmedir. Kaside tarzında kaleme alınmış 86 beyitlik bu silsile-nâme,
makalemize konu olan muvaşşah silsile-nâmenin başında yer alan Farsça
beytin ardından,
“Hamdülillâh [kim] hakîkat bize ihsân eyledi
Nûr-ı zâtın nihân içre şöyle i‘lân eyledi”

matlaıyla başlamaktadır.
Yazma nüshada, bundan sonra, kafiyeli seslerin esas alındığı
muvaşşah olarak düzenlenmiş 3 mütekerrir muhammese (vr. 59b-60b) yer
verilmiştir. İlki Hz. Peygamber, ikincisi Hz. Ali, üçüncüsü de Hz. Hüseyin
için kaleme alınmış birer na‘t olan bu üç muhammes de aynı tarzda
düzenlenmiştir: Hepsi de beşer bent olan bu muhammeslerin nakarat
olarak tekrarlanan (mütekerrir) mısraını hariç tuttuğumuzda, diğer
mısralar ilk bentte “elif” ()ا, ikinci bentte “nun” ()ن, üçüncü bentte “re” ()ر,
dördüncü bentte “be” ()ب, beşinci bentte de “ye” ( )یsesleri ile
kafiyelenmiştir. Bu beş ses, manzumelerin altında “( ”ان ربیenne Rabbí)
şeklinde birleştirilmiş ve yan yana dörder kez kaydedilmiştir. Bu kayıtta,
söz konusu Arapça terkibin muhammeste dört kez oluşmasının etkili
olduğu sanılmaktadır.
Yazma nüshada bundan sonraki bütün manzumeler kaside tarzında
kafiyelenmiştir. 29 beyitlik sekizinci manzume (vr. 60b-61a), ehl-i beyt ve
10

Beytin her iki mısraında da vezin aksamaktadır.
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on iki imamın övgüsünde kaleme alınırken, bir sonraki sayfada (vr. 61 b)
ise 9’ar beyit hâlinde iki manzumeye yer verilmiştir: Dokuzuncu
manzume, “Der-makâm-ı tereccî be-‘azîzem mî goftem”; onuncu manzume
ise “Der-‘âlem-i ma‘nâ dîdem mî goftem” başlığını taşımaktadır.
“Der-na‘t-ı ‘azîzem el-Hâc İbrâhîm Fuzâleddîn ber-tarz-ı mu‘ammâ mî
goftem” başlıklı 9 beyitlik on birinci manzûme (vr. 62a), her ne kadar
mu‘ammâ olarak adlandırılmış olsa da aslında her beytin ilk mısralarının
son sesleri esas alınarak “Fuzâleddîn” [( ]فضال الدين )ف ض ا ل ا ل د ی نadına
düzenlenmiş bir muvaşşahtır. Aynı sayfada yer alan “elinden el-amân”
redifli diğer manzume ise 7 beyitlik bir münâcâttır.
On üçüncü manzume (vr. 62b), 7 beyit hâlinde yazılmış bir na‘ttır. Bu
manzumede “Mevlâm Hû Hû, pîrim Hû Hû, şeyhim Hû” sözlerinin her
beytin sonunda okunması istenmektedir. Aynı sayfadaki “Der-bâb-ı vuslat
mî goftem” başlıklı vuslat konusunun işlendiği manzume, 5 beyittir.
Bir sonraki sayfada (vr. 63a) yer alan “Der-bâb-ı vuslat be-‘azîzem mî
goftem” başlıklı, yine vuslat konusunun ele alındığı on beşinci manzume
7 beyit; “Der-makâm-ı hayret mî goftem” başlıklı manzume ise 5 beyittir.
63b-65b sayfaları arasında 7’şer beyit hâlinde düzenlenmiş kaside
tarzında kafiyeli 9 muvaşşah manzume yer almaktadır. Bu
manzumelerde gizlenen kelime ve terkiplerde, her beytin ilk mısraının
son sesleri esas alınmıştır. Manzumelerin her birinin başlığında “ber-tarzı mu‘ammâ” ifadesine yer verilmiştir. Bu muvaşşahlardan münâcât
türündeki ilkinde “nûr-ı Hudây” ()نور خدای,
“Şeyh Cemâleddîn”
ِ
hakkındaki ikincisinde “nûr-ı a‘zam” ()نور اعظم,
“Şeyh Salâhaddîn”
ِ
hakkındaki üçüncüsünde “nûrâ nûr” ()نورآ نور, “Şeyh Muhammed Zühdî”
hakkındaki dördüncüsünde “ism-i a‘zam” ()اسم اعظم,
“ Şeyh ‘Aliyyü’lِ
Gâlib” hakkındaki beşincisinde “Ehlullâh” ()اهل هللا, “Şeyh Muhammed
Tevfîk” hakkındaki altıncısında “kadr-i a‘lâ” ()قدر اعال,
“Şâh Hulûsî”
ِ
hakkındaki yedincisinde “yemm-i ‘irfân” ()يم عرفان,
ِ “Şeyh Hasan Şükrî
Dede” hakkındaki sekizincisinde “merd-i Hudây” ( )مر ِد خدایve “Şeyh
Fuzâleddîn el-Hâc Şeyh İbrâhîm” hakkındaki dokuzuncusunda da
“nesîm-i sabâ” ()نسيم صبا
terkibleri gizlenmiştir.
ِ
Şâirin mecmuada kayıtlı son iki manzûmesi (vr. 66a), beşer beyitlik
tarih manzûmeleridir. “Târîh-i İrtihâl-i Şeyh Hasan Şükrî Kâdî-i Karyevî”
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başlıklı ilk manzûme Farsçadır. Noktalı (cevher) harfler gözetilerek
düzenlenmiş son beyitte ebced hesabıyla 1303 tarihi yer almaktadır.
“Târîh-i İrtihâl-i Şeyh-zâdemiz ‘Aliyyü’l-Vasfî Kâdî-i Karyevî” başlıklı
son tarih manzumesi Türkçedir. 1304 tarihini veren bu manzume de
noktalı (cevher) harfler esas alınarak ve tamiyeli olarak düzenlenmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusunda şairimizin -makalemize konu olan
muvaşşah silsile-nâmesinden başka- 26 manzumesinin daha bulunduğu
anlaşılmaktadır. Bu manzumeleri genel olarak tasnif ettiğimizde kaside
tarzında 1 Uşşâkî silsile-nâmesi; biri doğum, ikisi ölüm nedeniyle
söylenmiş 3 tarih manzumesi; 1 nutuk, 1 mu‘ammâ; 3’ü muhammes, 10’u
kaside tarzında düzenlenmiş olmak üzere toplam 13 muvaşşah; 7’sinin de
münâcât, na‘t ve diğer konularda yazılmış kaside tarzında kafiyeli
manzumeler olduğu görülmektedir.
III-SİLSİLENÂME-İ TARÎKAT-I ALİYYE-İ UŞŞÂKÎ
Hâfız Cemâlî’nin “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî” başlığını
taşıyan Silsile-nâmesinin bugüne kadar tespit edilebilen tek nüshası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı (No: OE_Yz_0411_02,
vr. 48b-55a)’nda kayıtlıdır. Silsile-nâme üzerine gerçekleştirilen bu çalışma
sözü edilen bu nüshaya dayanmaktadır.
1. Eserin Şekil Hususiyetleri:
Hâfız Cemâlî’nin “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî” başlıklı
manzumesi Farsça bir müfretle başlar, müfret hariç toplam 297 beyit olup
aruzun fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün kalıbıyla yazılmış küçük bir mesnevidir.
Şekil yönünden manzumede üç hususiyet vardır: mesnevi, silsile-nâme,
muvaşşah.
Manzume, her beyti kendi içinde kafiyeli olmak üzere mesnevi
nazım şekliyle düzenlenmiştir. Bilindiği gibi şairler, umumiyetle 100 beyit
ve üzeri manzumelerde kafiye sıkıntısı çekmemek için mesnevi nazım
şeklini tercih ederler. Cemâlî de bu manzumesinde öyle yapmıştır.
Manzume, konusu itibariyle Uşşâkî tarikatının silsile-nâmesi
olmakla beraber baştan sona muvaşşah hususiyetle tertip edilmiştir. Önce
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ilk 19 beyitte “Bismillâhirrahmânirrahîm”in mısraların ilk ve son
harflerine yerleştirildiği görülmektedir. Bu çift taraflı muvaşşah yapıdan
sonra 20-143. beyitler arasında Fatiha sûresi mısraların sonuna
yerleştirilmiş, ardından aynı şekilde 144-153. beyitler arasına “âmin,
sümme âmîn” ibaresi, 154-169. beyitler arasına “yâ mu‘în ileyke nesta‘în”
ibaresi, 170-216. beyitler arasına İhlas sûresi, 217-293. beyitler arasına ise
Sâffât sûresinin son üç âyeti (180, 181, 182) ve son olarak 294-297. beyitler
arasına “âmîn” kelimesi yerleştirilmiştir.
Anlatılan bu muvaşşah tertibini liste halinde şöyle gösterebiliriz:
Bismillâhirrahmânirrahîm

1-19. beyitler

Fâtiha sûresi

20-143. beyitler

âmîn sümme âmîn

144-153. beyitler

yâ Mu‘în ileyke nesta‘în

154-169. beyitler

İhlâs sûresi

170-216. beyitler

Sâffât sûresinin son üç âyeti

217-293. beyitler

âmîn

294-297. beyitler

Mesnevi nazım şeklinde muvaşşah tertibiyle yazılmasının dışında
manzumenin diğer bir hususiyeti de silsile-nâme türünde oluşudur. Bu
durum, esere zengin ve renkli bir yapı kazandırmıştır. Manzumenin
temel amacı Uşşâkî silsilesini oluşturmak olduğu için beyitlerine Hz.
Ali’den başlayarak Hacı İbrahim’e kadar Uşşâkî şeyhleri sırasıyla
kaydedilmiştir. Şeyh Fuzaleddin, şair Hâfız Cemâlî’nin de bağlı
bulunduğu şeyhidir. Onun için bir beytinde “Efendim mürşidim şeyhim
pîrim o / Hem ‘azîzim cânda cânım sırrım o” (b. 275) der. Manzûmede,
toplamda kırk yedi şeyhin ismi kayıtlıdır. Her bir şeyhin nâmı, mahlası,
lakabı vs. özellikleri belirtilmiş, çeşitli vasıfları kaydedilmiştir.
2. Muhteva Hususiyetleri:
Bu manzumenin tertip amacı “Silsile-nâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i
Uşşâkî” başlığından da anlaşılacağı üzere Uşşâkî tarikatının şeyh
silsilesini/şeceresini nazm etmektir. Kendisi de Uşşâkî olan manzumenin
şairi Hâfız Cemâlî, 25 Zilhicce 1305 / 2 Eylül 1888’de kaleme aldığı bu

Cemâlî’nin “Silsilenâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî Adlı Manzumesi ● 465

mesnevisinde Hz. Ali’den, silsile-nâmenin telif tarihine kadar şeyhlik
makamında bulunanları kronolojik olarak sırasıyla isim isim zikretmiştir.
Silsile-nâmede Hz. Ali’den başlayarak Şeyh Fuzalettin Hacı İbrahim’e
kadar 47 şeyhin adını, lakabını ve bazı özelliklerini kaydetmiştir.
Onlardan söz ederken kimden dersler aldığı, yerine kimin geçtiği, kimleri
yetiştirdiği ve en önemli özelliklerinden bazılarını övücü sözlerle dile
getirmiştir. 47 şeyhi sıralarken Şeyh Ömer Halvetî ve Şeyh Hüsameddin
Efendileri “Pîr” olarak anmıştır. Bilindiği üzere pîr, kurucusu veya tarikat
içinde kol kurucuları için kullanılan bir unvandır. Şeyh Ömer Halvetî Pîri evvel olup Halvetiliğin kurucusudur, Şeyh Hüsameddin ise “pîr-i sani”
olarak anılır.11 Silsile-nâmede zikredilen şeyhlerin isim ve lakapları
şöyledir:
Şâh Aliyyü’l-Murtazâ (Hz. Ali), Hasan-ı Basrî, Habîbü’l-Acemî,
Dâvûd-ı Tâî, Ma‘rûf-ı Kerhî, Şeyh Sırrî, Cüneyd-i Bağdâdî, Şeyh
Mim-şâd-ı Dîneverî, Şeyh Muhammed-i Dîneverî, Şeyh Muhammed
Umdetü’l-Bekrî, Şeyh Veciheddîn, Suhreverdî Ziyâeddîn (Ebu’l-Habîb
Abdulkâhir), Şeyhü’l-Ebherî Kutbüddîn, Şeyh Muhammed Necâşî,
Şeyh Şihâbüddîn-i Tebrîzî, Şeyh Cemâleddîn, Şeyh İbrâhim Zâhid-i
Geylânî, Muhammed Geylânî, Pîr Ömerü’l-Halvetî, Muhammed
Mîrim, İzzeddin, Sadreddin-i Hıyâvî, Şirvânî Seyyid Yahyâ, Şeyh
Muhammed-i Erzincânî, Şeyh İbrâhîm Tâceddîn-i Kayserî, Şeyh
Alâeddin-i Uşşâkî, Ahmed Yiğitbaşı, Hâcî-i Karamânî, Ümmî Sinân,
Ahmed-i Semerkandî, Pîr Hûsâmed(din), Seyyid Memîcân, Ömer
Karîbî, Âlim Sinân, Şeyh Muhammed-i Keşânî, Şeyh Halîl,
Abdülkerîm-i Keşânî, Şeyh Osman Sıdkî, Muhammed Hamdî-i
Bağdâdî, Şeyh Cemâleddîn, Salâhaddîn, Muhammed Zühdî, Ali Vasfî,
Şeyh Muhammed Tevfîk, Şehâbeddin, Şeyh Hulûsî, Şeyh Hasan Şükrî,
Şeyh Fuzâleddîn (Hacı İbrâhîm).

Şair Cemâlî’nin şeyhler hakkında verdiği bilgilere örnek olması
bakımından Şeyh Veciheddin için yazdıkları aşağıya kaydedilmiştir.
Buna göre Şeyh Veciheddin “Hû’nun tefsirini yapmış ve onun “hû”
tasviri âleme lügaz12 olmuştur. Muhammed Bekrî onun elinden sahba nûş
11

Pirlerin sıralanışı tarikat kollarına göre tabii olarak farklılık gösterebilir.
Lügaz: Klasik Türk edebiyatında cevabı insan isminden başka herşey olabilen
bilmecelere lügaz denir. (Çelebioğlu ve Öksüz 1995: 17)
12
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edince varlığını fani kılmış, ney gibi hakikat sırlarını söyler olmuştur. O
böyle nice susamış gönülleri vefa sofrasında safa kadehi sunarak hikmete
kandırmıştır. Arş, kürsi, ferş, çarh, dokuz felek ve melekler onun sırrını
anlayamaz. Ondan da şeyhlik makamını Ziyaeddin Sühreverdi aldı ve o
andan itibaren ehl-i yakîn oldu.”
Şeyh Vecîheddîn idüp tefsîr-i Hû
Lugaz oldı ‘âleme tasvîr-i Hû
Muhammed Bekrî yedinden çün sahbâ
Nûş idince varlıgın kıldı fenâ
Teşne-leb iken efendim oldı rey
Sırr-ı hikmet söyler oldı misl-i ney
Nice teşne kandırup virdi nevâ
Bezl idüp câm-ı safâ hân-ı vefā
‘Arş u kürsî ferş ü çarh u nüh felek
Sırrına iz’ân idemez hem melek
Aldı andan Sühreverdî Ziyâeddîn
Oldı ol dem ol dahı ehl-i yakîn (70-75. beyitler)

Cemâlî yukarıdaki örnekte olduğu gibi 47 şeyhi sırasıyla tasvir etmiş,
silsile-nâmesini dikkat çekici hale getirmek için de onu muvaşşah sanatına
göre tertip etmiştir. Manzumenin ilk 19 beytinde mısraların hem ilk harflerine
hem de son harflerine besmele harflerini yerleştirmiştir. 20-143. beyitlerin son
harflerine ise Fatiha sûresini yerleştirmiştir. 144-169. beyitler arasına ise
“amin, sümme amin, ya Mu‘în, ileyke nesta‘în” ibaresini koymuştur. Sonra
muvaşşahına 170-216. beyitleri arasına yerleştirdiği İhlas sûresi ile devam
etmiştir. Daha sonra 217-297. beyitlerin kafiyelerine “Sübhâne Rabbike
Rabbi’l-‘izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ‘ale’l-mürselîn (ve ‘alâ âlihim ve
ehli beytihim) ve’l-hamdülillâhi Rabbi’l-‘âlemîn,13 âmin” âyetlerini
yerleştirmiştir.

Bu haliyle silsile-nâmeyi Türk edebiyatının en uzun muvaşşah
metinlerinden biri sayabiliriz. Şair Cemâlî, silsile-nâmesine besmele,
13

Bu metin Sâffât sûresi 180-182. âyetlerdir. Ancak dua mahiyetinde okunurken arasına (ve ‘alâ
âlihim ve ehli beytihim) ibaresi de getirilebilmektedir. Âyetlerin mealleri şöyledir: “Senin izzet
sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen
bütün peygamberlere selam olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a da hamd olsun!” (Kur’ân-ı
Kerîm ve Açıklamalı Meâli 1993: 451)
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sûreler ve bazı âyetleri muvaşşah olarak yerleştirmekle metnini daha
anlamlı ve dikkat çeker hale getirmiştir.
Manzumenin son bölümünde ise Cemâlî (280-297) Fatiha ve İhlas
sûresinin âyetlerini mısra ve beyitlerde tekrar vermiştir. Sonra Allah’ın
hidayetini talep edip Hz. Peygambere, âline, ashabına ve Hz. Ali’ye,
silsilenin başından beri zikrolunanların ruhlarına Fatihalar okuma
talebiyle manzumesini tamamlamıştır.
Manzumenin sonunda kim tarafından yapıldığı belli olmayan harf,
kelime ve şekillerden oluşan bir takım düzenlemelere yer verilmiştir.
Aşağıya resimleri yerleştirilen bu yapının başında harflerle “Muhammed,
Ali” yazılıdır. Hemen onun altında nefsin mertebeleri basamaklar halinde
kaydedilmiş, her basamakta yer alan nefse karşılık makam ismi
verilmiştir. Bu makamların tedrici olarak aşılması suretiyle Hz. Ali ve Hz.
Muhammed (sav)’e manen ulaşılacağı vurgulanmaya çalışılmıştır.
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محمدعلی
محمد
علی
Muhammed
Ali
Ehadiyyet-i źāt Ŝāfiyye
A‘yān-ı śābite
Ģaķíķat-i Muģammediyye

Marżiyye
Rāżıye

Ervāh-ı mücerrede

Mušma’inne

Nüfūs-ı mücerrede

Mülhime

‘Ālem-i şehādet

Levvāme

İnsān-ı kāmil

Emmāre
Temmet.

IV-SONUÇ
Uşşâkî Silsile-nâmesi üzerinde yapılan bu çalışma neticesinde elde
edilen sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
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1. Türk edebiyatında manzum silsile-nâmeler de vardır. Onlar içinde
297+1 beyitle en hacimlilerden birisi bu makalede tanıtılan Hâfız
Cemâlî’nin silsile-nâmesidir.
2. Tarikatler tarihinde ne kadar tarikat varsa ve onların da ne kadar
kolları varsa o sayıda manzum veya mensur silsile-nâmenin olabileceği
tahmin edilebilir. Bu durum, Türk edebiyatında silsile-nâmelerin yeri
hakkında bize bir fikir vermektedir.
3. Tarikat şeyhlerinin isim, lakap, eğitimi, yetiştirdiği öğrencileri,
faaliyetleri vb. bilgiler ihtiva eden silsile-nâmeler, tarikat tarihi
bakımından önemli vesika hüviyeti taşırlar.
4. Günümüzde akrostiş adıyla da anılan Türk edebiyatındaki
muvaşşah manzûmeler arasında Cemâlî’nin Silsile-nâmesinin önemli bir
yeri vardır.
5. Hâfız Cemâlî’nin Silsile-nâmesinde vezin hataları çok, edebî
sanatlar yok denecek kadar az olduğu için edebî değeri azdır diyebiliriz.
Ancak kafiye mevkiinde besmele, Fatiha sûresi, İhlas sûresi ve bazı âyet
ve dua ibarelerinin muvaşşah olarak yerleştirilmesi, manzum tertip
edilmesi, belge değerinin olması onun yabana atılamayacak bir metin
olduğunu göstermektedir.
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VI-SİLSİLE-NÂME METNİ

Sin ()س

ِ ٰ بِس ِْم
اّلل

Mim ()م
Elif ()ا
Lam ()ل
Lam ()ل
He ()ه

الرَّ حْ مٰ ِن

Elif ()ا
Lam ()ل
Re ()ر

14

Be ()ب

2

Sín-i Bismillāha ķıldım iltimās
Selāmullāh ismi oldı hem esās

Sin ()س

3

Minnet ü ģamd ü śenā şükr-i müdām
Mí-künem yā Rabb ilā yevmi’l-ķıyām16

Mim ()م

4

Ente Allāhü’l-‘ažím yā Rabbenā
İnneke lā taģzení yevmi’l-cezā 17

Elif ()ا

5

Lisān-ı ĥāmeyi eyle selsebíl
Le’ālí sır niśār olsun yā Cemíl

Lam ()ل

6

Leyle-i firķatde ķoma vėr viŝāl
Lübb-i eşyādan ķanam āb-ı zülāl

Lam ()ل

7

Hüviyyet-i sāríden sır cānıma
Hū ile olsun selām cānānıma

He ()ه

8

Oldı cānānım ģabíb-i kibriyā
Aģmed ü Maģmūd Muģammed Muŝšafā

Elif ()ا

9

Leyle-i İsrāda ‘arż oldı cemāl
Lušf-ı Ģaķ’la ‘ālemíne oldı dāl

Lam ()ل

10

Resm ü sünnet farż-ile ėtdi ķarār
Raģmeten li’l-‘ālemín 18şod şehriyār

ِ ٰ بِس ِْم
اّلل

Be ()ب

Destūr Yā Şāh
SİLSİLE-NĀME-İ ŠARĪĶAT-I ‘ALİYYE-İ ‘UŞŞĀĶĪ14
Bismillāģi’r-raģmāni’r-raģím
Müfred
Men ne-ānem men ne-dānem ez zebānem ne-gūyem
Ne-meşā‘irem ne-māhirem ki ez dilem mí-gūyem15
fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün
Bā ile şod der-i dilden fetģ-i bāb
1
Bārekallāh în kitāb-ı müstešāb

الرَّ حْ مٰ ِن

48b

Re ()ر

Nüsha kaydı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı., No:
OE_Yz_0411_02, vr. 48b-55a. Başlığın sol üst tarafında “el-Mukaffâ be-hurûf-ı Seb‘u’lMesânî ve’l-İhlâs ve âyetü’l-âhir Sûre-i Sad (38. sûre) mî-goftem” ifadesi yer alırken
hemen altında da “Silsile-i Hadeka-i ‘Uşşâk / Sünbüle-i Hadîka-i Müştâk”
açıklamasına yer verilmiştir.
15
Ben “o” (yani bilinen biri) değilim, (hiçbir şey de) bilmem. (Bu yüzden) dilimle ne
söyleyebilirim. Ben şair değilim, hüner sahibi de değilim ki gönülden söyleyeyim.
16
Kıyamet gününe kadar.
17
Bu Arapça beyitin anlamı şöyledir: “Ey Rabbimiz! Sen yüceler yücesisin.
Muhakkakki sen(den dileğim) yaptıklarımızın karşılığını göreceğimiz kıyamet
gününde beni üzme.”
18
“Âlemlere rahmet olarak…” Enbiyâ sûresi 107. âyetten (21/107) iktibastır. Âyet
mealinin tamamı: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”
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Mim ()م
Nun ()ن

Elif ()ا
Lam ()ل

49a

الرَّ حِ ِيم

Re ()ر
Ģa ()ح
Ye ()ی
Mim ()م

11

Ģāl ile ėtdi ledün sırrın ŝarāģ
Ģaķíķatden ders alan buldı felāģ

12

Mimdir anıñ perde-dārı ey ģakím
Mim gidince ismi Raģmāni’r-raģím 19

Mim ()م

13

Nūna vaģdet sırrın ižhār eyleyen
Nūş-ı Ģaydar’a ŝunılan ním fincān

Nun ()ن

14

İçüp anı Şāh ‘Aliyyü’l-Murtażā
Oldı sāķí beźl ėdüp ĥvān-ı ŝafā

Elif ()ا

15

Leblerinden ŝundı ol cām-ı zülāl
Lušf-ı Ģaķ’la nūş ėden buldı viŝāl

Lam ()ل

16

Reyy olup ķandı ķamusı oldı yār
Resm ü ŝūretde ķalan oldı aġyār

Re ()ر

17

Ģaydar-ı Kerrār’a yār ėt ey Fettāģ
Ģayy-ı bāķí bulalım hem de felāģ

Ģa ()ح

18

Yek sırrından ģāŝıl oldı bitdi ney
Baģr-i esrār cūşa geldi ėtdi ķay

Ye ()ی

19

Muģammed ‘Alí vü Allāhu ģakím
Mihr-i Bismillāhi’r-rahmāni’r-raģím

20

Besmeleniñ on šoķuz ģarfi şehā
Ġayr-ı melfūž beş ģurūf u penç ‘abā

Elif ()ا

21

Çārdeh ģarfi anıñ melfūž ey dellāl
Çārdeh Ma‘ŝūm-ı Pāk’a eyler delāl

Lam ()ل

22

Bulardır çoķ bāb-ı irşāda fettāģ
Bulara yār olanlar bulur felāģ

Ģa ()ح

23

Ġayr-ı teşdíd düvāzdeh ģarfi tamām
Mažharıdır anıñ on iki imām

Mim ()م

24

Ey mažharu’l-ģamd-i źāt-ı Aģad
Āh efendim el-meded sizden meded

Dal ()د

25

Daĥı Ģaydar Ģasan Baŝrí’ye zülāl
İçürüp eyledi anı pür-kemāl

Lam ()ل

26

Bezm-i ‘irfān-ı ŝafāda ke’s-i mül
Nūş iden cānlara irdi būy-ı gül

Lam ()ل

27

Niçe ‘uşşāķı anıñ bir şāh-rāh
Cān virürlerdi ģużūrunda her gāh

He ()ه

28

Yedirüp öğretdi ol nūr-ı hüner
Šūší-i cānlara esrār-ı şeker

Re ()ر

29

Gözedirdi dā’imā şarš-ı edeb
Bí-edeb maģrūm olur ez-lušf-ı Rab

Be ()ب

30

Ģabíbü’l-‘Acemí andan aldı tā

Elif ()ا

Ģa ()ح

الرَّ حِ ِيم

Ģa ()ح

Mim ()م

ِ ٰ ِ ُ ا َ ْلحَمْ د
ّلل

●

َب ْالعَا َلمِ ين
ِ َر
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şeklindedir.
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/enbiya-suresi21/ayet-107/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (erişim tarihi 24.04.2021)
19
Rahman ve Rahim olan Allah.
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Zümre-i ‘uşşāķa oldı reh-nümā
Cūş idüp ol çeşme-i āb-ı zülāl
Ķandılar hep feyż-i Ģaķķ’a ehl-i ģāl

Lam ()ل

32

Şems-i ģikmet ķalblerin vėrdi şu‘ā‘
Rūşen oldı cān u dil-şān ey şücā‘

‘Ayın ()ع

33

Cān u dilden eyleyenler iķtidā
Feyż-i Ģaķ’la buldılar hep ihtidā

Elif ()ا

34

Šālibāna ŝundı ol ke’s-i kemāl
Nūş idenler oldılar kāmil ricāl

Lam ()ل

35

Ol daĥı Dāvūd-ı Šā’í’ye himem
Eyleyüp ŝundı aña ke’s-i kerem

Mim ()م

36

Nūş idüp ŝahbā-yı źātı ol daĥı
Cür‘asını ŝundı ‘uşşāķa aĥı

37

Şem‘-i rūyına pervāne ‘āşıķān
Hem gül-i vaŝlına bülbül ŝādıķān

38

Zümre-i ‘uşşāķiyāna píş-vā
Oldı zírā vech-i pākı ģaķ-nümā

Elif ()ا

39

‘Urvetü’l-vuśķā 20 durur yā ile dāl
İ‘tiŝām it bulmaķ isterseñ kemāl

Lam ()ل

40

Hem daĥı Ma‘rūf-ı Kerģí şehriyār
İ‘tiŝām idüp aña şod yār-ı ġār

Re ()ر

41

Şāh-bāz-ı rūģı oldı źü’l-cenāģ
Dām-ı ‘unŝurdan bulup fevz ü necāģ

Ģa ()ح

42

Rāh-ı Ģaķ’da beźl idüp feyż ü himem
Hidāyet eyledi niçe biñ ümem

Mim ()م

43

Ġavś-ı a‘žam idi ol şāh bí-gümān
Müstefíd olurdı andan ‘ārifān

Nun ()ن

44

Mažhar-ı kül bûd zi_Aģmed Muŝšafā
Níz hem-rāzeş ‘Aliyyü’l-Murtażā

Elif ()ا

45

Daĥı Şeyĥ Sırrí bulup andan kemāl
Mažhar oldı sırr-ı Ģaķķ’a bí-maķāl

Lam ()ل

46

Saķš şehrinde açup dükkān-ı sır
Eŝ-ŝalā gelsün olan ķurbān-ı sır

47
20

‘Āşıķíne ŝundı ol rāz-ı ķadeģ

Ye ()ی
Nun ()ن

اَلرَّ حْ مٰ ِن الرَّ حِ ِيم

49b

31

Re ()ر

Ģa ()ح

“Kopmayan sağlam bir kulp” Bakara sûresi 256. âyetten (2/256) iktibastır. Âyet
mealinin tamamı: “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice
ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen
sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
şeklindedir.
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi2/ayet-256/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (Erişim tarihi: 24.04.2021)
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Cām-ı cān-efzāyıla vėrdi feraģ

21

Hestí-i mevhūmı berbād eyledi
Ba‘de’l-ĥarāb yine ābād eyledi

49

Źāt u ef‘āl u ŝıfāt oldı tamām
Sırr-ı Seb‘a’l-meśāníde21 ve’s-selām

Mim ()م

50

Cüneyd-i Baġdādí andan ihtimām
Vėrdi emr-i ma‘āda olup imām

Mim ()م

51

Sırr-ı mebde’ ü ma‘āda āşinā
Ėdüp niçe šālibān buldı hidā

Elif ()ا

52

Nūr-ı irşād-ile rūşen oldı bāl
Niçe müsterşidle buldı ģüsn-i ģāl

Lam ()ل

53

Rāh-ı Ģaķ’da kim çekerse çoķ emek
Maķŝad-ı aķŝāya ol bulmaķ gerek

Kef ()ك

54

Devr idüp cām-ı ŝafā andan daĥı
İrdi Şeyĥ Mim-şād Díneverí’ye aĥı

Ye ()ی

55

Her kime ŝundı yedinden cām-ı Hū
Nūş idenler oldılar ģayrān ķamu

Vav ()و

56

Şārib ü meşrūb şarāb ādemde dem
Olursa híç olur mı ‘uşşāķa ġam

Mim ()م

57

Źātını mir’āt idüp Hū’ya Ĥudā
Rā’í mer’í mir’ātdan olmaz cüdā

Elif ()ا

58

Görinür anda cemāl-i Lā-yezāl
‘Āşıķāna eyleyüp ‘arż-ı kemāl

Lam ()ل

59

Gösterüp yā Rabbenā rāh-ı sedād
Hidāyet eyleyicek Şeyĥ Mim-şād

Dal ()د

60

Andan aldı Şeyĥ Muģammed Díneverí
Kemālile boldı ‘uşşāķ serveri

Ye ()ی

61

Eyledi irşād niçe cān-ı bí-cān
Cāna cān itdi idüp vaŝl-ı cānān

Nun ()ن

62

Nefĥasıyla mürde-dil boldı iģyā
Cümle bí-cān cānlara virdi ŝafā

Elif ()ا

63

Gül-i faníden geçüp cān bülbüli
Gülşen-i bāķíde vaŝl oldı güli

Ye ()ی

64

Gül-i bāķíye (i) dilerseñ sen şehā
Gel bu ‘aşķıñ cür‘asın nūş eyle tā

ِين
ِ َمالِكِ يَ ْو ِم الد

Ye ()ی

ُِایَّاكَ نَ ْعبُد

50a

48

Elif ()ا

“İkişerden yedi, tekrarlanan yedili” anlamlarında olup klasik Türk edebiyatında
Fatiha sûresi için kullanılır. Yedi ayetten meydana gelen sûre her namazda en az iki
defa tekrar edildiği için böyle isimlendirilir. Hicr sûresi 87. âyette “Andolsun, sana
(namazın her rekatında) tekrarlanan yedi âyeti ve şu büyük Kur’ânı verdik.”
buyurularak Fatiha sûresine işaret edilir.

22

Şeyĥ Muģammed ‘Umdetü’l-Bekrí sülūk
Eyleyüp sırrına ol oldı mülūk

Kef ()ك

66

Ŝarf-ı himmet ķıldı tezkiye içün
Nefs ü ķalbe daĥı taŝfiye içün

Nun ()ن

67

Şitā eyyāmını dilden ķıl refí‘
Nevbahār ola diliñ miśl-i rebí‘

‘Ayın ()ع

68

Ezhār u eśmār ile dil ola tāb
Rūşen ide nūr-ı vaģdet āfitāb

Be ()ب

69

El-mede[d] yā Rabbenā senden meded
Be-ģaķķ-ı Şeyĥ Muģammed eyleme red

Dal ()د

70

Şeyĥ Vecíhe’ddín idüp tefsír-i Hū
Luġaz oldı çün ‘āleme taŝvír-i Hū

Vav ()و

71

Muģammed Bekrí yedinden çün ŝahbā
Nūş idince varlıġın ķıldı fenā

Elif ()ا

72

Teşne-leb iken efendim oldı rey
Sırr-ı ģikmet söyler oldı miśl-i ney

Ye ()ی

73

Niçe teşne ķandırup virdi nevā
Beźl idüp cām-ı ŝafā ĥvān-ı vefā

Elif ()ا

74

‘Arş u kürsí ferş ü çarĥ u nüh felek
Sırrına iź’ān idemez hem melek

Kef ()ك

75

Aldı andan Sühreverdí Żiyā’e’ddín
Oldı ol dem ol daĥı ehl-i yaķín

Nun ()ن

76

Hem daĥı ‘uşşāķa oldı dest-res
Niçe šullāba olup feryād-res

Sin ()س

77

Ebu’l-Ģabíb ‘Abdu’l-ķāhir’dir o źāt
Mažhar-ı tevģíd-i ef‘āl ü ŝıfāt

78

Her vaŝıfdan anıñ hem ķadri refí‘
İtmez idrāk anıñ vaŝfın her şecí‘

79

Çeşm-i iź’ān-ile nažar itseñ anı
Ģall olur hem luġaz-ı maġz Rabbāní

80

Hem daĥı Şeyĥü’l-ebherí Ķušbe’ddín
Ģall idüp luġaz mu‘ammā-yı yaķín

81

Dilber-i ma‘nā-yı ģikmet rū-nümā
Eyledi anıñ yüzinden ey şehā

Elif ()ا

82

Buldılar dilber-i ma‘nāyı her gāh
İşiginde bekleyenler eyvallāh

He ()ه

83

Ŝıdķ-ile ĥidmet iden bā-i‘timād
Oldılar nā-murād iken ber-murād

Dal ()د

84

Hidāyet ķıl yā İlāhe’l-‘ālemín
Ve ca‘alnā min ‘ibādi’ŝ-ŝāliģín22

Nun ()ن

Te ()ت
‘Ayın ()ع
Ye ()ی
Nun ()ن

Dua cümlesidir. Anlamı “Allah’ım beni, salih kullarından eyle!” şeklindedir.

َ الص َِّرا
ِيم
ِ ِا ْه ِدنَا
َ ط ْال ُم ْستَق

50b

65

َُو ِايَّاكَ نَ ْست َ ِعين
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85

Yā Şeyĥ Muģammed Necāşí ihdinā
Taģliye-i rūģ idüp virgil ŝafā

Elif ()ا

86

Be-ģaķķ-ı maĥlasek Rukne’ddín şehā
Ŝayķal-ı feyżiñ ile ķıl incilā

Elif ()ا

87

İstiķāmetle idem Ģaķķ’a ‘amel
Dest-res ol efendim virme kesel

Lam ()ل

88

İstiķāmetde kebînān merŝūŝ
Ola dilde dā’imā ŝıdķ u ĥulūŝ

Ŝad ()ص

89

Sehv-ile olan ĥašādan it ‘ubūr
Yā ‘Afüvvün yā Ra‘ūfun yā Ġafūr

Re ()ر

90

Şeyĥ Şihābe’ddín-i Tebrízí dilā
Zümre-i ‘uşşāķa oldı muķtedā

Elif ()ا

91

Ģaķķ-ile eylerdi dā’im inbisāš
‘Āşıķín ile iderdi iĥtilāš

Šı ()ط

92

Píş-rev idi šullāba dā’imā
Sevķ ider idi ilā a‘le’l-‘alā

Elif ()ا

93

Ve hüve’l-hādí ilā ‘azze ve cel
Velvelem tü’minū vesel ‘an veŝal 23

Lam ()ل

94

V’ahdiní bi-sırrı ismüke’l-‘alím
Ve śebbitní ‘alā ŝırāšı’l-ķavím 24

Mim ()م

95

Cemāle’ddín itdi andan iķtibās
Sırr-ı ‘ilme mažhar oldı bí-ķıyās

Sin ()س

96

Münevver būdeş zi-nūr-ı şerí‘at
Müzeyyen būdeş zi-sırr-ı ģaķíķat

Te ()ت

97

Pür şod āvāz ze-nāmeş cümle āfāķ
Níz tezyín şod ez-an in nüh šıbāķ

Ķaf ()ق

98

Şehr-i Tebríz içre şöhret-yāb idi
Ŝanki āsumānda āfitāb idi

Ye ()ی

99

Ger ādemí der-ín aģsen-i taķvím
Müstaķím şev müstaķím şev müstaķím

Mim ()م

100

Şeyĥ İbrāhím Zāhid-i Geylāní naŝ
Aldı andan oldı hem ĥātemde faŝ

Ŝad ()ص

101

Ĥāme-i sırr-ile ķılsaydı taģrír
Dört kitābın maġzın iderdi tefsír

Re ()ر

102

İster iseñ vāŝıl olmaķ sen aña
Eyle iķrār ola saña reh-nümā

Elif ()ا

َ ص َرا
َط ا َّلذِين
ِ

478

“O, yüce olan Allah’a ulaştırandır. Telaş ve heyecanla söylediğim söz şudur: Eğer
inanmazsan ulaştırdıklarına sor!”
24
“(Allah’ım!) Alîm isminin sırrı hürmetine beni hidayete erdir! Beni, doğru yolda
bulunanlardan eyle! Beni bu yoldan ayırma (Allah’ım)!”
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25

Ķābe ķavseyn25 arasına çekdi ģaš
Ķıl nažar gel sırr-ı şāb emred ķašaš

Šı ()ط

104

Ķıl nažar yā Rabb be-ģaķķ-ı enbiyā
Hem be-ģaķķ-ı aŝfiyā vü evliyā

Elif ()ا

105

Hem Muģammed Geylāní buldı kemāl
Şeyĥ İbrāhím ‘arż idüp anı cemāl

Lam ()ل

106

Şeyĥ sevdāsı bāl-ı aŝfādan eleź
Ním-nigāhı sırr-ı kimyādan eleź

Źel ()ذ

107

Nice baķar dilleri zer eyledi
Yek nažarda nūr-ı aģmer eyledi

Ye ()ی

108

Pūte-i sırrında eyleyüp sūzān
Ķāl idüp ‘āşıķları eyler revān

109

Yā İlāhí Şeyĥ ģużūrunda baña
Eyle perverde be-ģaķķ-ı Muŝšafā

Elif ()ا

110

Pír ‘Ömerü’l-Ĥalvetí hādí-i dín
Oldı hādí ber-sebílü’l-mürselín

Nun ()ن

111

Eyleyen ŝıdķ-ile aña ittibā‘
Ģaķ ķatında buldı cāy-ı irtifā‘

‘Ayın ()ع

112

Šaríķ-i Ĥalvete pírdir hem imām
İķtidā itdi aña hep ĥāŝ u ‘ām

Mim ()م

113

Rāh-ı Ĥalvet-rā o şeyĥ ü rehber est
Der-miyān-ı bezm-i ‘irfān server est

114

Yā Ģabíbí be-ģaķķ-ı pír ol şefí‘
Ravża-i dil ola eyyām-ı rebí‘

115

Muģammed Mírim içüp āb-ı zülāl
Ni‘met-i Ģaķķ’a irüp buldı viŝāl

116

Nevāl-i hādí döşedi ey aĥı
Ŝun eliñ al ni‘metinden sen daĥı

Ye ()ی

117

İbtidā-i meśāníden şāh-rāh
Tā bu cāya irdi envār-ı şeş māh

He ()ه

118

Kim iderse rāh-ı ‘aşķda istiķām
Zümre-i ‘uşşāķ içinde şod benām

119

Ravża-i cānım ola sünbülli bāġ
Farķ ola yā Rabb siyāh ile aġ

Ġayın ()غ

120

‘İzze’ddín teşríf-i gülşān eyledi
Hezārān meyl-i gülistān eyledi

Ye ()ی

121

Rāh-ı hidāyetde olan oldı yār
Rāh-ı ēelāletde ķalanlar aġyār

Re ()ر

Te ()ت
‘Ayın ()ع

ع َل ْی ِه ْم
َ َا َ ْنعَمْت

Nun ()ن

Lam ()ل

Mim ()م

ع َل ْی ِه ْم
َ
َ ب
ِ غی ِْر ْال َم ْغضُو

51a

103

“İki yay arası kadar” Necm sûresi 9. âyetten (53/9) iktibastır. Âyet mealinin tamamı:
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” şeklindedir.
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/necm-suresi-53/ayet1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (Erişim tarihi 24.04.2021)
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51b

26

Hidayet yolu üzere.

122

Oldı rāh-ı Ģaķķ’a ol şāh muķtedā
Niçeler oldı yüzünden mühtedā

Elif ()ا

123

Bu fenāda çekme gel šūl-i emel
Sa‘y u kūşiş eyle tā vaķt-i ecel

Lam ()ل

124

İlāhí ģāŝıl kelām āĥir merām
Ŝoñ nefesde ģüsn-ile vir iĥtitām

Mim ()م

125

Ŝadre’ddín-i Ģıyāví ķurdı otaġ
Mülk-i díne yetişdirdi bāġ u rāġ

Ġayın ()غ

126

Āb-ı feyżin aķıdup ‘ayn-ı feyyāż
Cān u dilde bitürdi cennet riyāż

Ēad ()ض

127

Ol riyāżıñ bāġbānı oldı Hū
Bilem dirseñ bu ‘ilmi sen de oķu

Vav ()و

128

Šulū‘ ide ķalbe Hū-yı āfitāb
Rāh-ı Ŝadre’ddín’den şāhım rû me-tâb

Be ()ب

129

Feyż ü lušfuñ Ĥudā’yā eyle vesí‘
Ol Ģabíb’iñ Aģmed’e eyle şefí‘

130

Şirvāní Seyyid Yaģyā buldı kemāl
Feyż-i ģayyād-ile šoldı māl-ā-māl

131

Sırr-ı vaŝlı ‘āleme fāş eyledi
Niçe kes kendine sırdaş eyledi

Ye ()ی

132

Sen daĥı olmaķ diler iseñ āgāh
Himmet işiginde ķurbān ol her gāh

He ()ه

133

Ŝadāķatle gice gündüz ey hümām
‘Ubūdiyyet maķāmında šut maķām

Mim ()م

134

Böyle ĥidmet eyler iseñ ey ‘amū
Açıla yüziñe bir ķutlu ķapu

Vav ()و

135

Şeyĥ Muģammed Erzincāní’ye vuŝūl
Oldılar hep idenler rāhın duĥūl

Lam ()ل

136

Olma gel mažhar-ı maġżūb ey dilā
Yüri dā’im ‘alā ŝırāti’l-hüdā26

Elif ()ا

137

Bir düşün aģvāl-i sābıķ ķavmi tā
Ķavm-i Nūģ u ‘Ād Śemūd noldı şehā

Elif ()ا

138

Nicelerin başını ŝaldı melāl
Ser ber-āver eyleyüp tíġ-ı celāl

Lam ()ل

139

Nuŝģ u pend bize bu āyātdan ġaraż
Beyne’l-ĥavfi ve’r-recā olmaġa ‘araż

Ēad ()ض

140

Şeyĥ İbrāhím Tāce’ddín Ķayŝerí tā
Andan aldı ders-i ‘aşķı bí-bahā

Elif ()ا

141

Be-ģaķķ-ı nūr-ı cemālek yā Cemíl
Feyż-i Ķayŝer’e baña ķıl selsebíl

‘Ayın ()ع
Lam ()ل

Lam ()ل

َضا ّ۪ ِّلین
ََّّٓ َو ََل ال

480
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27

Feyż-i Tāce’ddín cihāna ķapladı
‘Āşıķānı feyżine ġarķ eyledi

143

Ve’hdiní bi-lušfike vele’ē-ēāllín
Āmín [āmín] śümme āmín yā Mu‘ín 27

Nun ()ن

144

Ķıl şefā‘at yā Muģammed Muŝšafā
Ķıl ‘ināyet yā ‘Aliyye’l-Murtażā

Elif ()ا

145

Şeyĥ ‘Alā’e’ddín-i ‘Uşşāķí benām
Aldı andan cām-ı rāzı bi’t-tamām

Mim ()م

146

Šālibíne lušf u iģsān eyledi
Niçeleri vaŝl-ı cānān eyledi

147

İķtibās-ı feyż idüp andan hemín
Baģr-i ‘aşķa oldılar ġarķ ‘āşıķín

148

Gūyā olmış idi ‘uşşāķa meb‘ūś
Sırrını eyledi ‘uşşāķa mebśūś

149

Olmaķ isterseñ bu sırra sen ‘alím
Fe’steķım ente fí aģseni taķvím 28

Mim ()م

150

Aģmed Yigitbaşı’dır şöhret aña
Zamānında ķalmadı ehl-i riyā

Elif ()ا

151

Debistān-ı ‘aşķda eylerdi ta‘lím
‘Āşıķíne maġz-ı Ķur’ān-ı Kerím

Mim ()م

152

Şerģ iderdi luġaz-ı maġzı mū-be-mūy
Dir idi hem dü-serādan dest be-şūy

153

Gāh iderdi ŝaģrā-yı “fā”da šayrān
Gāh iderdi deryā-yı “cím”de ġalšān

Nun ()ن

154

Ním nažar kün ber men efķar aģķarí
Hem kemíne kemter ez-kem kemterí

Ye ()ی

155

Ģācı Ķaramāní andan bí-bahā
Sırra mažhar oldı źevķ-i bí-nehā

Elif ()ا

156

Muķtedí ‘āşıķlara oldı imām
Zümre-i šullāba rehber ve’s-selām

Mim ()م

157

Eyleyüp tefríķ miyān-ı farķ u cem‘
Ba‘dezān mažhar idüp tā cem‘ü’l-cem‘

‘Ayın ()ع

158

Diler iseñ eyleyesiñ teraķķí
Muttaķí şev muttaķí şev muttaķí

159

İşiginde ĥidmet iden ‘āşıķín
Ķurtılup nefs berzaĥından şod emín

ْآمِ ين

Ye ()ی

Ye ()ی
Nun ()ن

ْث ُ َّم آمِ ين

Śe ()ث

Ye ()ی

ْيَا ُم ِعين

52a

142

Ye ()ی
Nun ()ن

“(Allah’ım!) Lütfunla beni doğru yola ulaştır. Yolunu sapıtanlardan (eyleme)! Amin,
tekraren amin, ey kullarına çokça yardım eden (Allah’ım)!”
28
“Dosdoğru ol! (Çünkü) sen en güzel şekilde yaratıldın!” “Aģseni taķvím” ifadesi Tîn
Sûresi 4. âyette (95/4) geçmektedir. Âyetin bütün olarak meali şöyledir: “Andolsun ki
biz insanı en güzel şekilde yarattık.”

52b
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İçüp cām-ı sırr-ı vaģdet cān-fezā
Aldı hem cevher-i esrār-ı Ĥudā

Elif ()ا

161

Ümmí Sinān daĥı andan šutdı el
Nice muġlaķ müşkilātı itdi ģal

Lam ()ل

162

Ol daĥı ‘uşşāķa iģsān eyledi
Mest idüp ser-mest ü ĥayrān eyledi

Ye ()ی

163

Çāk idüp ŝoyundılar cāme-i neng
Rūz u şeb eylediler nefs-ile ceng

Kef ()ك

164

İdüp tevģíd-i ŝıfāt ‘ayne’l-yaķín
Ķıldılar tevģíd-i źāt ģaķķe’l-yaķín

Nun ()ن

165

Ol daĥı Aģmed Semerķandí’ye ke’s
Ŝundı o da alup didi ‘ale’r-re’s

Sin ()س

166

Başına giyindi tāc-ı şerí‘at
Süvār oldı ‘alā raĥşi’š-šaríķat

Te ()ت

167

Ma‘ārifden irdi eyyām-ı rebí‘
Ģaķāyıķ mívelerin itdi cemí‘

‘Ayın ()ع

168

Aç gözüñi gör efendim neyledi
Neylediyse baģr-ı sırra boyladı

169

İlāhí cem‘ü’l-cem‘i bildir hemān
Ķoyma beni rāh-ı farķ içre yayan

Nun ()ن

170

Pír Ģüsāmest píş-rev-i cümle ‘uşşāķ
Murġ-ı cānem mer gül-i rûyeş müştāķ

Ķaf ()ق

171

Sāķí-i an ki mizāceş zencebíl
Ve fíhā ‘aynen tüsemmâ selsebíl 29

Lam ()ل

172

Be-dih cām ‘uşşāķ-rā ey pādişāh
K’ez şarāb-ı ģavż-ı esrār-ı İlāh30

He ()ه

173

Biyāşām tā mer merā ez-cām-ı Hū
Mey resāned mer merā in‘ām-ı Hū31

Vav ()و

174

Ez-derūn dāĥil şevem ey Murteżā
Der-behişt-i ‘irfān-ı źāt-ı Ĥudā32

Elif ()ا

175

Cemāleş bínem der-ū yābem kemāl
Allāhu cemílün yuhibbu’l-cemāl33

Lam ()ل

ْنَ ْست َ ِعين

َِا َليْك

160

Ye ()ی

قُلْ ه َُو

●

29

ٰ
ُاّلل
ا َ َحد

482

Ey sâkî! O özünde zencefil (tadı) olan (hoş içimli) selsebil diye adlandırılan pınarın kaynağından (getir)
ferahlamak için (içelim). Kur’ân-ı Kerîm, İnsan sûresi, 18. ayetten iktibas edilmiştir. Ayetin meali: “Orada
bir
pınar
ki
ona
“selsebil”
adı
verilir.”
https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=76&ayet=18
30
Ey pâdişâh! Âşıkların, ilahi sırlar havuzunun şarabıyla dolmuş kadehinden (bize) ver.
31
Bize Hû kadehinden içir! Böylece bize Allah’ın nimetleri şarabından ulaşsın.
32
Ey Murtaza! Allah’ın irfan cennetine ta içten dâhil olayım (muhabbetle gireyim).
33

(Onun) yüzünü göreyim ve (onda) kemal bulayım. Allah güzeldir, güzeli sever.
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34

176

Lík fermūd der-kitābeş ‘azze cel
Men kāne yercū likā’í fe’l-ya‘mel 34

177

Der-dü-‘ālem hem tūyí ya Rab penāh
Men ki bende em tu-rā tū pādşāh35

He ()ه

178

Dest-i men gír Hudāyā der-dü serā
Be-ģaķ-ı esrār-ı leyle-i İsrā36

Elif ()ا

179

Cān-ı men mí-kon ilāhí zü’l-cenāh
Tā tu-rā mi‘rāc koned yābed felāh 37

Ģa ()ح

180

Be-ģaķ-ı pírem Hüsāmeddín meded
Be-ģaķ-ı sırr-ı Samed źāt-ı Ahad38

Dal ()د

181

Dest gír bāşed Ĥudāyā dā’imā
Pír Hüsāmeddín-i ‘Uşşākí me-rā39

Elif ()ا

182

Daĥı Seyyid Memícān ferĥunde-fāl
Dest-i sırrından anıñ feyż-i zülāl

Lam ()ل

183

Nūş idince oldı ol dem ŝāfí bal
Tecellí idüp Ĥudā-yı bí-miśāl

Lam ()ل

184

Āsitāneş miśl-i dergāh-ı İlāh
‘Āşıķān-rā şodest melce’ penāh40

He ()ه

185

Ŝıdķ-ile ĥidmet idenler hep aña
Oldılar esrār-ı Hū’ya āşinā

Elif ()ا

186

Yā İlāhí virme bize41 sen kesel
Eyleyelim dā’imā ģüsn-i ‘amel

Lam ()ل

187

‘Ömer Ķaríbí andan cām-ı iĥlāŝ
Nūş idüp buldı šabí‘atdan ĥalāŝ

Ŝad ()ص

188

Şöyle ŝāf oldı derūnı ey dedem
Anda ‘aks oldı heme sırr-ı ķıdem

Mim ()م

189

Niçe biñ ‘uşşāķı eyledi irşād
Derūnundan gösterüp rāh-ı sedād

Dal ()د

190

Sen de isterseñ viŝālullāha gel
Yüz süregör dā’imā dergāha gel

Lam ()ل

َل ْم یَ ِل ْد

ُ ص َمد
َّ ا َ ّٰللُ ال

Lam ()ل

İzzet ve celal (İkram ve yücelik sahibi de denebilir) sahibi (Allah) kitabında Men kâne yercû
likâî Rabbihi fe’l-ya’mel (Rabbine kavuşmayı uman iyi ameller işlesin) buyurmuştur. (Kur’ânı Kerîm, Kehf sûresi 110. ayetten iktibas edilmiştir.)
35
Yâ Rabbi! İki âlemde (bize) sığınak sensin, ben köleyim, sen pâdişâhsın.
36
Ey Hüdâ! İsrâ (Mi’râc) gecesinin sırlarının hakkı için (her) iki cihanda (benim) elimden tut.
37
Yâ Rabbi! Benim ruhuma kanatlar ver ki sana mirac eylesin ve felaha kavuşsun.
38
(Yâ Rabbi!) Pîrim Hüsameddin hakkına meded. Ahad (bir olan) zatının ve Samed sırrının
hakkına meded.
39
Ey Hüdâ! Pîr Hüsâmeddin Uşşâkî daima bizim elimizden tutanımız (yardımcımız) olsun!
40
Eşiği yüce Allah’n kapısı gibidir. Âşıklara sığınak olmuştur.
41
bize: bizi (Metin)
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191

Şeyĥ ‘Ömer ģürmetine eyle kerem
İlāhí yüz göstere sırr-ı ķıdem

192

‘Ālim Sinān baģr-i sırra boyladı
Niçe cevher-i ģaķāyıķ söyledi

Ye ()ی

193

Cevher-i rāz ile šoldı sevāģil
Ĥaber virdi niçe muġlaķ mesā’il

Lam ()ل

194

Sūķ-ı dilde eyle gel dād u sited
Al efendim cevher-i ģayy-ı ebed

Dal ()د

195

Aç göñül şehrinde gel dükkān-ı Hū
Cevher-i esrār šola hemyān-ı Hū

Vav ()و

196

Kesād bulmaya İlāhí sūķ-ı dil
Eyleyem ģüsn-i ‘amel der-āb u gil

Lam ()ل

197

Şeyĥ Muģammed Keşāní aldı himem
Cān u göñlin eyledi bāġ-ı İrem

Mim ()م

198

Bāġbān oldı İrem gülzārını
Vāķıf oldı hem gülüñ esrārını

Ye ()ی

199

Sırr-ı gülden irdi cāna būy-ı Hū
Mir’āt-ı ģaķ-nümā imiş rūy-ı Hū

Vav ()و

200

Zār u efġān eyler anıñ-çün bülbül
Rū-nümā oldı aña esrār-ı gül

Lam ()ل

201

Yā İlāhí çeşm-i dil oldı remed
Anıñ-çün görmez ânî senden meded

Dal ()د

202

Şeyĥ Ĥalíl hem aķıdup esrār-ı cū
Gülşen-i dil tāzelendi ey ‘amū

Vav ()و

203

Gümülcine şehrin aldı būy-ı gül
İtdi esrārın hüveydā rūy-ı gül

Lam ()ل

204

Teferrücgāh-ı ģaķíķatde müdām
Ŝoģbet-i gülde iderdi devr-i cām

Mim ()م

205

Ledün sırrın fāş iderdi miśl-i ney
‘Aşķ-ı Ģaķ’la cūş iderdi miśl-i mey

Ye ()ی

206

Oldı ģayrān çār ‘unŝurına felek
İns ü cinn ü ‘arş u kürsí hem melek

Kef ()ك

207

Aldı andan ‘Abdülkerím-i Keşān
Oldı anıñ gül zebānı bū-feşān

Nun ()ن

208

İmtizāc-ı nār u bād u āb u gil
Ŝūret-i Raģmān’a mažhar oldı bil

Lam ()ل

209

Gülşen-i vaŝl-ı liķāya şāh-rāh
İtdi anı raģmetinden ol İlāh

210

Źātını vechini anıñ itdi ģek
Anıñ-çün emr oldı sücūda melek

َو َل ْم یُو َل ْد

Mim ()م

َُو َل ْم یَكُنْ َله

53a
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He ()ه

Kef ()ك

ُكفُوا ً ا َ َحد
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Vaŝf-ı źātı durur anıñ ģā vü ķāf
Anıñ-çün geldi vücūda nūn u kāf

Fe ()ف

212

Şeyĥ ‘Ośmān Ŝıdķî alup andan yā Hū
İtdi ģayrān anı da esrār-ı Hū

Vav ()و

213

Dest-i Hū’dan içüp cür‘a-i ŝaģbā
Gül-i sürĥa oldı bülbül-i şeydā

Elif ()ا

214

Ol daĥı ŝundı cām-ı cihān-nümā
Rū-nümā şod ‘āşıķa sırr-ı eşyā

Elif ()ا

215

Bezm-i Ģaķķ’a sürüldi cām-ı ŝalāģ
Eŝ-ŝalā kim nūş ider bulur felāģ

Ģa ()ح

216

Šoġmadın šoġurmadın yā Rab meded
Ve lem-yekün lehu küfüven Aģad

Dal ()د

217

Muģammed Ģamdí-i Baġdādí meded-res
Oldı zümre-i ‘uşşāķa hem-nefes

Sin ()س

218

Eyler idi dā’imā tesbíģ-i Rab
Ģıfž iderdi dā’im šaríķ-i edeb

Be ()ب

219

İster iseñ sen daĥı fevz ü felāģ
Źikre yār ol bi’l-ġuduvvi ve’r-revāģ 42

Ģa ()ح

220

Źikr-ile irdi irenler hep aña
Keşf olup esmā yüzünden müsemmā

Elif ()ا

221

Çeşm-i ķalbe kuģl-i źikr-ile yaķín
Viregör ģāŝıl ola haķķe’l-yaķín

222

Şeyĥ Cemāle’ddín daĥı andan kemer
Ķuşanup oldı aña miśl-i ‘Ömer

Re ()ر

223

Kenz-i dilden oldı aña fetģ-i bāb
Keşf olup aña me’āl-i dört kitāb

Be ()ب

224

Emr idüp ģayra reh ol şāh-ı Levlāk
O durur hem bāšında ŝāģib-emlāk

Kef ()ك

225

Emr-i Aģmed ile Ģaydar be-yek-bar
Fürū‘ātı aña ta‘lím itdi yār

Re ()ر

226

Kāse-i penc ĥoķķādan cür‘a-i āb
İç efendim ola saña fetģ-i bāb

Be ()ب

227

Nūş idüp ķandı Ŝalāģa’ddín aña
Hem anıñla oldı ĥalķa reh-nümā

Elif ()ا

228

Eŝ-ŝalā gelsün içen āb-ı zülāl
Bulmaķ ister ise źevķ-i bí-zevāl

Lam ()ل

229

‘İzzet-i Ģaķ bulasıñ sen ey secí‘
Hem Muģammed Muŝšafā ola şefí‘

230

Ģaķ ķatında olmaķ isterseñ ‘azíz
Gūş-ı cān it cevher-i fer‘i āvíz

“Sabahtan (başlayıp) gece yarılarına kadar, sürekli.”

‘Ayın ()ع
Ze ()ز

ََربِك

Nun ()ن

ع َّما
َ ِب ْال ِعزَّ ة
ِ َر

53b
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َسُ ْب َحان

Cemâlî’nin “Silsilenâme-i Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkî Adlı Manzumesi ● 485

43

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

231

Yā İlāhí mü’minín ü mü’mināt
Bulalar dām-ı ‘anāŝırdan necāt

232

Şeyĥ Muģammed Zühdí içdi cām-ı cem‘
O idi şāh-ı serír-i cem‘ü’l-cem‘

‘Ayın ()ع

233

Zümre-i ‘uşşāķa oldı ol imām
Vaŝl-ı esrār-ı ŝalāt oldı ķıyām

Mim ()م

234

Her kim aña itdi ise iķtidā
Vaŝl-ı cānān ile oldı mühtedā

Elif ()ا

235

Nice vaŝf idem o şāh-ı dilberi
Ķābe ķavseyn 43 idi iki ķaşları

Ye ()ی

236

Ol idi server-i eĥaŝŝü’l-ĥavāŝ
Aña ķul idi heme ‘ām u ĥavāŝ

Ŝad ()ص

237

Āhū-yı cānımda olsun müşk-i nāf
Merķadiñi ķıl naŝíb idem šavāf

Fe ()ف

238

Be-ģaķķ-ı ismek ‘Aliyyü’l-Vaŝfí Hū
Ķıl meşām-ı ķudsüñ ile ĥoş-bū

Vav ()و

239

Sensin efendim bu cānım içre cān
Ķuds-i rūģāniyyetiñle ol ‘ayān

Nun ()ن

240

Senden aldı cümle ‘uşşāķ ders-i Hū
Sensin ancaķ reh-nümā-yı ķuds-i Hū

Vav ()و

241

Šurduġınca murġ-ı cānım der-ķafes
İsmiñi yād eylerem men her nefes

Sin ()س

242

Ŝulb-i burcundan anıñ iki cemāl
Šulū‘ itdi lā-efel ve lā-zevāl 45

Lam ()ل

243

Şeyĥ Muģammed Tevfíķ birisi şehā
Rūy-ı pākı oldı mir’āt-ı Ĥudā

Elif ()ا

244

‘Āşıķíne beźl idüp feyż ü himem
Sevķ iderdi sūy-ı Ģaķķ’a źí-kerem

Mim ()م

245

Ŝıdķ-ile kim eyler idi ittibā‘
Yetişürdi ber-maķām-ı irtifā‘

‘Ayın ()ع

246

Her kime itdiyse ol ‘arż-ı cemāl
Şübhesiz buldı kemāl-i bí-zevāl

249

Diğeri pírim efendim Şehābí
Ol durur hem rāz-ı vaģdet mehtābı

Te ()ت

Lam ()ل

َصفُون
ِ َي

44

س َالم
َ َو

54a

●

ع َلى
َ
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Ye ()ی

“İki yay arası kadar” Necm sûresi 9. âyetten (53/9) iktibastır. Âyet mealinin tamamı:
“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” şeklindedir.
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/necm-suresi-53/ayet1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (Erişim tarihi 24.04.2021)
44
(Allah’ın) seçkin kullarının en seçkini.
45
“Hiç batıp kaybolmaz ve yok olmaz (bir güneş/yıldız gibi)”

46

Źevķ-i küllí bulam dirseñ bí-nehā
Cevher-i feyżin alagör bí-behā

Elif ()ا

251

İşiginde ĥidmetine baġla bel
Muģabbet-i dü-serādan çeküp el

Lam ()ل

252

İder elbet saña ol feyż ü kerem
Her kime itse nažar görmez elem

Mim ()م

253

Ey Şehābe’ddín efendim ķıl nažar
Bu faķíri46 ķoyma böyle derbeder

Re ()ر

254

Şeyĥ Muģammed Tevfíķ’e oldı enís
Şeyĥ Ģulūŝí olup dā’imā celís

Sin ()س

255

Buldı anıñ yüzünden feyż ü kemāl
Oldı sāķí vaģdet-i rāz-ı zülāl

Lam ()ل

256

Dükkān-ı Hū içre bāzār eyledi
Cān fürūģt cānān ĥarídār eyledi

Ye ()ی

257

İstifāża eylediler ‘āşıķān
Çeşme-i feyżinden içüp āb-ı cān

Nun ()ن

258

Ŝun Kerímā cānıma esrār-ı Hū
Dil evinde berķ ura envār-ı Hū

Vav ()و

259

Şeyĥ Ģasan Şükrí Dedem hem ey şücā‘
Ŝıdķ-ile eyledi anı ittibā‘

260

Eyledi ģal müşkilātı bí-maķāl
Eyleyüp taģŝíl yüzünden ģüsn-i ģāl

261

Nice ezmān ĥıdmet itdi dil-berî
İtdi iģsān o da kibrít aģmeri

Ye ()ی

262

Nice raŝāŝ ķalbleri çün bí-hemtā
İtdi zer-i ĥāliŝ cevher-i yektā

Elif ()ا

263

Be-ģaķķ-ı Şükrí Dedem ey ‘azze vü cel
Ķıl kerem yā Rabbenā virme zelel

Lam ()ل

264

Ger be-ĥvāhí mí-reví ber şāh-rāh
İĥtiyāret be-kün ber-ĥvíşten hem-rāh47

He ()ه

265

Şeyĥ Fużāle’ddín efendim hem-rāhem
Níz ūst der dü-‘ālem penāhem48

Mim ()م

266

Şeyĥ Ģasan Şükrí ‘azíz est şeyĥ-i ū
Nūş kerd ez-dest-i ū pür cām-ı Hū49

Vav ()و

267

Níz men kerde-em bí‘at urā
Lík ŝad āh nekerdem ĥidmet urā50

Elif ()ا

‘Ayın ()ع

لی آ ِل ِه ْم
َ َو
َ ع

Lam ()ل

َو ا َ ْه ِل بَ ْيتِ ِه ْم

54b

250

َسلِين
َ ْْالمُر
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faķíri: faķíre (Metin)

47

Eğer ana yolda yürümek istersen kendine yakınlarından yoldaş seç.
Şeyh Fuzâleddîn efendim yoldaşımdır, o da iki âlemde sığınağımdır.
49
Onun sultanı, Şeyh Hasan Şükrü azizdir; onun elinden Allah’ın (hakikat sırlarıyla) dolu kadehini içti.
48

50

Ben ona da biat ettim lakin yüz (kere) âh (olsun ki) ona hizmet etmedim.

51

●
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268

‘Āŝí mücrim bende-em rūyem siyāh
Āsitān-ı dergehet kerdem penāh51

269

Biyā sāķí ez-sebū-yı ‘azze cel
Biyāşām men teşne-i cām-ı ezel52

270

Biyā sāķí ez-raĥt-ı nuķl-i şarāb
Mey bedeh bāşem müdām mest-i ĥarāb53

Be ()ب

271

Biyā sāķí ez-lebet gül-reng-i mey
Bedeh tā ki mí-kunem āheng-i ney54

Ye ()ی

272

Biyā sāķí ez-feyżet āb-ı ģayāt
Bedeh tā ki mí-yābem bāķí ģayāt55

Te ()ت

273

Biyā sāķí mey ez-rūy-ı bedr-i māh
Deh münevver bāşed in rūyem siyāh56

He ()ه

274

Ol sāķíniñ nāmı Ģācı İbrāhím
Maĥlaŝı Şeyĥ Fużāle’ddín ey ģakím

Mim ()م

275

Efendim mürşidim şeyĥim pírim o
Hem ‘azízim cānda cānım sırrım o

Vav ()و

276

Lušf idüp dārū-yı vaŝl ile şehā
‘İllet-i hicrānıma ķıldı devā

Elif ()ا

277

‘İlmü’l-esmā ile aģsen-i ‘amel
İtdi ta‘lím bildirüp sırr-ı ezel

Lam ()ل

278

‘İlm-i ledünní göñülde oldı şerģ
Ġam-ı deycūrda iken buldum feraģ

Ģa ()ح

279

Besmeleniñ on šoķuz ģarfi tamām
Her birisi oldı hādí-i imām

Mim ()م

280

Elģamdü lillāh ey źāt-ı Eģad
Hem Rabbü’l-‘ālemín ŝıfāt-ı sermed

Dal ()د

281

Er-Raģmāni’r-raģím tevhíd-i ef‘āl
Te’śír-i te’eśśürden olur infi‘āl

Lam ()ل

282

Māliki yevmi’d-dín daĥı ey Cemíl
Emr-i ma‘ād sırrına olur delíl

Lam ()ل

283

İyyāke na‘büdü nefse tezkiye
Ve iyyāke nesta‘ín hem taŝfiye

He ()ه
Lam ()ل

َِو ْالحَمْ د ُ ِ ٰلِل

488

He ()ه

Ben asi ve günahkâr bir köleyim, yüzüm kara (bir halde) senin dergâhının eşiğine sığındım.
Gel ey sâkî! İzzet ve ikram sahibi olan Allah’ın testisinden getir, ben ezel kadehinin
susamışını kandır!
53
Gel ey sâkî! Şarap mezesinin azığından getir, bana şarap ver (ki) daima harap bir sarhoş
olayım.
54
Gel ey sâkî! Dudağından şarabın gül renklisini ver, ta ki (biz de) neyin ahengine uyalım,
neyle birlikte söyleyeyim.
55
Gel ey sâkî! Feyzinden (bana) âb-ı hayat sun, ta ki ebedi olan hayatı bulayım.
56
Gel ey sâkî! Dolunay gibi aydınlık yüzünden bana şarap ver de bu kara yüzüm ağarsın
(nurlansın).
52

57

Evvelkisi oldı çün ġaybete yār
İkincisi oldı rü’yete dildār

Re ()ر

285

İhdinā’ŝ-ŝırāše’l-müstaķím yā Rab
İstiķāmet rāhı ģayretle edeb

Be ()ب

286

Eśer-i enbiyāya eyle iķtifā
En‘amte ‘aleyhim buyurdı Ĥudā

Elif ()ا

287

Ġayri’l-maġēūbi ‘aleyhim ey delāl
Tefekkür ķıl nice oldı ģāl ēāl

Lam ()ل

288

Virdiñ olsun vele’ē-ēāllín ey şücā‘
Muŝšafā’dan eyleyegör istişfā‘

‘Ayın ()ع

289

Ķul hüvāllāhu Eģad’sin ey Ĥudā
Cümle_‘ālem mü’min ider źātıñ śenā

Elif ()ا

290

Lem yelid ve lem yūled ol bí-bedel
Ne vālidsiñ ne mevlûd ey ‘azze cel

Lam ()ل

291

Küfüven źātıñ yoķdur ey miśli ‘adím
Sensin ancaķ źāt-ı İlāh-ı ķadím

Mim ()م

292

Hidāyetle tecellí ķıl İlāhí
Sensin Ģāfıž Cemālí’niñ penāhı

Ye ()ی

293

Kilk-i ŝalāt eyleye ĥatmim tezyín
Ve’l-ģamdü lillāhi Rabbi’l-‘ālemín 57

Nun ()ن

294

Dürr-i şehvār-ı ŝalāt-ı bí-behā
Bir Muģammed Muŝšafā vü Murtażā

295

Daĥı evlād u aŝģābına selām
Eyleyelim tā ilā yevmi’l-ķıyām

Mim ()م

296

Silsilenin ibtidāsından beri
Źikr olan ervāģ-ı pāk dilberleri

Ye ()ی

297

Oķuyalım Fātiģalar bí-kerān
Hem ŝaçalım rāyiģalar cā-nişān

Nun ()ن

Elif ()ا

ْآمِ ين

55a
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َب ْالعَا َل ّ۪ٓمين
ِ َر
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“Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur.” Fatiha sûresi, 2. âyet (1/2).
https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/fatiha-suresi-1/ayet1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 (Erişim tarihi: 24.04.2021)
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محمدعلی
محمد
علی
Muhammed
Ali
Eģadiyyet-i źāt Ŝāfiyye
A‘yān-ı śābite
Ģaķíķat-i Muģammediyye
Ervāh-ı mücerrede
Nüfūs-ı mücerrede
‘Ālem-i şehādet
İnsān-ı kāmil

Marżiyye
Rāżıye
Mušma’inne
Mülhime
Levvāme
Emmāre

Temmet.
Hāźihi es-silsiletü’ş-şerífetü bi-‘avnillāhi’l-‘azízi’l-ģakím fí yevmi’l-ĥāmis ve ‘ışrín
min şehri źí’l-ģicceti’ş-şerífeti es-senetü ĥamse ve śelāśe mi’ete ve elf muģarriruhu
ve ķā’iluhu’l-faķír el-ģaķír Şeyĥ Ģāfıž Ķāsım Cemāle’ddín ‘afallāhu ‘anh ve ‘an
vālideyhi ve ‘an üstādi şeyĥahu ve hüve ķušbü’l-‘ārifín eş-Şeyĥ Ģācı İbrāhím
Fużāle’ddín efāēāllāhu bi-sırrıhi āmín.
25 Źí’l-ģicce 1305 (2 Eylül 1888)

