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A Mejmua Of Bektaşi: Sefînetü’l-Esrâr

ÖZET

Osmanlı Dönemi’nde oluşturulan şiir mecmualarının
edebiyat tarihimize katkıları oldukça fazladır. Şiir
mecmuaları gün yüzüne çıkmamış birçok şairi barındırdığı
gibi eserleri çeşitli dönemlerde sevilip okunan şairlerin yeni
şiirlerinin ortaya çıkmasına da katkıda bulunmaktadır. Yine
bu mecmualar araştırmacıların inceleme yaptıkları
divanlarda karşılaştıkları bazı problemlerin çözümünde de
önemli işleve sahiptir. Bir antoloji niteliğine sahip olan şiir
mecmuaları Osmanlı şiir zevkinin idrak edilmesini
sağladığı gibi, şiir geleneklerinin oluşturulmasına da
kaynaklık etmektedir. Osmanlı şiir geleneğinde nazım şekli,
muhteva ve dil anlayışı gibi farklı özelliklere sahip birçok
mecmua oluşturulmuştur. Bu mecmuaların bazılarını
oluşturan şahsiyetler belli ve müstakil bir eser adına sahip
iken birçoğunun ismi ve yazarı belli değildir. İncelemiş
olduğumuz Kütahya Mustafa Yeşil Kütüphanesi’nde 24227
demirbaş numarası ile bulunan Sefînetü’l-Esrâr isimli
mecmua Hazreti Alî methiyeleri, Karbelâ mersiyeleri ile
birlikte Alevî-Bektaşî şairlerin şiirlerini ihtiva etmesi
açısından önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca
incelediğimiz Sefînetü’l-Esrâr isimli mecmuada Osmanlı
şiirinde adları yüzyıllar boyunca en önde yer almış Fuzûlî,
Nedîm, Şeyh Gâlib, Rûhî-i Bağdadî gibi şairlere ait şiirler
de yer almaktadır.
ANAHTAR KELİMELER

Sefînetü’l-Esrâr, Bektaşî, Alevî, Mecmua


ABSTRACT

Poetry mejmuas composed in Ottomon Period is quite
high contribution our history of literature.The poetry
mejmuas have contributed not only it hosted many poets
have not come to light but also emerged the new poetry of
the poet their works loved and read at various period.
Again,these mejmuas have also an important function in
solving some problems they encounter in divan researchers
make an exanamination. Poetry mejmuas having a qualification of the anthology one a resource not only it provided
the realization of the pleasure of Ottomon poetry but also
created the tradition of poetry. Many mejmuas have different features as blank verses content and the understanding of language in Ottomon poetry tradition have been
composed. As the characters who make up some of the
mejmua and having on behalf of self-contained a works,
many of name and author is unclear. We have studied in
Kütahya Mustafa Yeşil Library found with inventory
number 24227, mejmuas which is titled Sefinetü'l-Esrar
Hz.Ali eulogies is important welding quality with regard
to involve the poems of the Alevi-Bektashi poets associated
with Kerbela eugolies.In addition,the mejmua called
Sefinetü'l-Esrar we examine in Ottomon poetry is located
in the poems of the poets the most prominent names that
have taken place for centuries such as Fuzûlî, Nedîm, Şeyh
Gâlib and Rûhî-i Bağdadî.
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Giriş
Mecmua çeşitli konuların işlendiği yazıları içine alan kitap veya şiir
defterine verilen isimdir (Aydemir 2007: 123). Yine bu terimde kullanılan
sefîne de Arapça bir kelime olup gemi anlamına gelir. Farsçada keştî ve
Türkçede cönk anlamında kullanılır. Edebiyatımızda (sefîne-cönk) şiir
mecmuası not defteri anlamında kullanılmıştır (Onay 1993: 365).
Şiir mecmuaları araştırmacıların konuları ile ilgili bir takım
problemleri halletmesinde önemli bir kaynaktır. Şöyle ki divanlar üzerine
yapılan tenkitli metin neşirleri çoğu zaman bir şairin bütün şiirlerini ihtiva
ederken, bazen şairin divanına geçmemiş yahut divanı tertip edildikten
sonra yazılmış manzumelere mecmualarda rastlanmaktadır. Divanlardaki
şiirlerde görülebilecek dörtlük, beyit, mısra eksiklikleri; kelime
değişiklikleri ve kelime eksikliğinden doğan vezin kusurları mecmualar
sayesinde tamir edilebilmektedir (Yılmaz 2007: 257).
Şiir mecmualarının neşri 2000’li yıllardan sonra araştırmacıların
önemli gördükleri bir konu haline gelmiştir (Tanyıldız 2011: 226).
Araştırmacılar tarafından şiir mecmualarının tasnifi ve tavsifi ile ilgili
ortaya konan birçok görüş yine konunun önemine dikkat çeken bir diğer
husustur.
Sefînetü’l-Esrâr’ın Dış Özellikleri
İncelemememize konu olan eser Kütahya Mustafa Yeşil
Kütüphanesi’nde 24227 demirbaş numarası ile kayıtlı Sefînetü’l-Esrâr isimli
mecmuadır. Mecmuanın yazarı Es-Seyyid Mehmed Rif ‘at El-Hademî ElBektaşî‘dir. Mecmuanın istinsah tarihi Hicri 1262/Miladi 1845 yılına
tekabül etmektedir. Cildi kartondan, yaprakları beyaz Avrupaî kâğıttır.
Başlıkları kırmızı diğer kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Rik‘a hatla
yazılan mecmua 1541 varaktan oluşmaktadır.
1

Mecmuanın 1a sayfasında sayfa sayısı 337+2 şeklinde kayıt düşülmüştür. Mecmuada
sayfa numaralarında eksiklikten dolayı sayfaların kopmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Kütüphane görevlisi Ali Gülhan tarafından mecmuanın 1a sayfasına şu not
düşülmüştür: “Bu kitabın ilk dört sayfasına numara verilmemiş. Bu numarasız dört
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Sefînetü’l-Esrâr’ın Muhtevası
Mecmuada çoğunluğu Alevî-Bektaşî olmak üzere 90 şairlerin 278 şiiri
bulunmaktadır. Kime ait olduğu belli olmayan 7 şiiri ilave ettiğimizde sayı
285 olmaktadır. Bu şiirlerin çoğu gazel (185) nazım şekliyle yer almakta;
bunun yanında kaside (27), murabba (15), muhammes (16), tahmis (6),
müseddes (20), müsebba (3), tercî-i bend (5), terkib-i bend (1), mesnevi (5)
gibi nazım şekilleri de bulunmaktadır. Nazım şekilleri ve şair isimleri
şiirlerin başına kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Mecmuada farklı nazım
şekilleri gazel olarak kaydedilmiştir. Örneğin 4b’de bulunan Nakşî
Baba’ya ait murabba ‘Ġazel-i Naķşī Baba’ adıyla kaydedilmiştir. Bu
hususta çok fazla hatanın bulunuşu müstensihin titiz davranmadığının
göstergesidir.
Sefînetü’l-Esrâr isimli mecmuada 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar farklı
yüzyılarda yaşamış 90 şair bulunmaktadır.2 Mecmuada bulunan şairler ve
şairlere ait şiir sayıları şu şekildedir: ˘Âdilî (1), Agnâ (1), Ahmed Baba (6),
Ahmedî Baba-Abdal (4), Akşemseddîn (1), ˘Ârif Baba (2), ˘Arşî Baba (2),
˘Askerî (3), ˘Aşkî (1), ˘Atâ (1), ˘Atâ˘î (1), ˘Attâr (1), ˘Azbî Baba (1), Âzerî
(1), Basîm Baba (1), Belîgî (1), Ca˘ferî Baba (2), Cemâlî (2), Cezbî Baba (11),
Dânişî Baba (1), Derdli Kazak (1), Edirnevî ˘Alî Baba (1), Emrî (1), Esrârî
Baba (1), Eşrefoğlu Rûmî (4), Fasîh Abdal (1), Fâzıl (4), Fuzûlî (7), Gaybî
Baba (1), Hacı Bektaş-ı Velî/Şîrî (1), Hâfız (1), Halîlî (1), Hamdî (1), Hatâ˘î
(Baba) (5), Hayâlî Baba (1), Hayretî Baba (3), Hicrî Baba (1), Hilmî (2),
Hüsrev Baba (1), İbrahîm Hakkı (1), ˘İzzet Baba (1), Kalender (1), Kanber
Abdal (1), Karârî (1), Kaygusuz Abdal-Sultan (4), Keşfî Baba (3), Künhî
Baba (1), Lâmekânî (1), Mahfî (1), Matlabî Baba (1), Merkezî Baba (1),
Mevâli˘ (1), Mevlânâ (1), Mi˘âdî (1), Misâlî Baba (34), Muhitî (1), Muhubbî
(1), Mukîmî (1), Murâdî (1), Nakşî Baba (6), Nasfî Baba (1), Nazifî Baba (1),
Nedîm (1), Nesîmî (28), Nizâmoğlu (1), Nûrî Baba (2), Nutkî (1), Pîr
Muhammed Abdal (2), Resmî ˘Alî Baba (26), Rızâî Baba (2), Rif ˘at (5), Rûhî

2

sayfadan sonra verilmiş 20, 21 numaralı sayfalar var. Bu 20, 21 numaralı sayfalardan
sonra 40. Sayfadan başlayıp devam ederken 325. sayfadan 330 sayfaya atlıyor. Bu
durumda kitap numaraları tam verilmiş ise 41 sayfa eksik.”
Hacı Bektaşî Velî ve Akşemseddin adına kayıtlı şiirler muhtemelen başka şairlere
aittir. Nitekim Şîrî mahlasıyla şiirler yazan Alevî-Bektaşî şairin Hacı Bektaşî Velî
mahlasıyla şiirler yazdığı bilinmektedir.
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Bağdadî (4), Sâdık (1), Sâfî Baba (2), Seher Abdal (1), Selâmî (6), Senâgû (1),
Seyfullah (1), Seyyid Seyfî (4), Sezâî (2), Sırrî Baba (1), Sinân Ümmî (1),
Şem˘î Baba (2), Şeyh Galîb (1), Şîrî (4), Tahsîn Baba (1), Talat (1), Vahdetî
Baba (1), Vîrânî (24), Za˘ifî Baba (1), Zekî (2).
Mecmuadaki şiirlerde konu olarak Hazret-i Alî methiyeleri, Kerbelâ
mersiyesileri, Hacı Bektaş-ı Velî methiyeleri, Hurûfîlikle ilgili şiirler ve
bazı tanınmış divan şairlerinin şiirleri yer almaktadır. Hazret-i Alî
methiyesi bulunan şairler şunlardır: Agnâ, Ahmedî Baba, ‘Aşkî, Bâsim
Baba, Cemâlî Baba, Cezbî Baba, Dânişî Baba, ˘İzzet Baba, Hatâ˘î, Hicrî
Baba, Kalender, Kanber Abdal, Karârî, Mahfî Baba, Misâlî Baba, Nakşî
Baba, Nesîmî, Nizâmoğlu, Pîr Muhammed Abdal, Resmî Alî Baba, Rızâî
Baba, Rif˘at, Selâmî, Senâgû, Vahdetî Baba, Vîrânî, Zekî. Ayrıca 119a ve
153b’de mahlası olmayan Hazret-i Alî methiyesi vardır.
Kerbelâ, Hazret-i Hasan, Hazret-i Hüseyin, Alevîlik, Hacı Bektaş ve
Bektaşîlikle ilgili şiir bulunanlar şunlardır: ‘Arşî Baba, ˘Atâ, Cezbî Baba,
Dertli Kazak, Fasîh Abdal, Hamdî, Hilmî, Misâlî Baba, Murâdî, Resmî Alî
Baba, Rûhî, Safî Baba, Selâmî, Şem’î Baba, Şîrî, Talat/Fazıl, Vîrânî,
Zekî/Fâzıl.
Askerî, Misâlî Baba, Nesîmî, Resmî Alî Baba, Vîrânî gibi şairlerin
Hurûfîlikle ilgili şiirleri vardır.
Sefînetü’l-Esrâr’da bulunan iki şiir farklı mecmualar üzerine yapılan
çalışmalarda başka şairlere ait gözükmektedir. Bunlardan ilki bir
müseddestir.
Tevekkül kıl viŝāl-i yār içün vérmek Ĥudā’nıñdır
Baña hicrān belāsı heb bu çarħ-ı bī-vefānıñdır
Şefā˘at merĥamet şefķat Resūl-i Kibriyā’nıñdır
˘Aŧā vü luŧf-baħş ol Ĥālıķ-ı kevn ü mekānıñdır
Dilā bī-hūde ŝanma bu sözi bir nüktedānıñdır
Erenlerden ümīdin kesme himmet evliyānıñdır

Sefînetü’l-Esrâr’da 18a’da Fuzûlî mahlası ile bulunan müseddes
‘Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214
Numaralı Mecmua ve Muhtevası’ isimli çalışmada şair Usûlî’ye ait
görülmektedir (Yılmaz 2007: 257-258). Şiir hem Usûlî hem de Fuzûlî
divanlarında bulunmamaktadır (Akyüz vd. 1990) (İsen 1990).
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Naķş éder nevk-i ˘alevle ķalb-i sūzānım ˘Alī
Çaġırur cūy-ı sirişkim çeşm-i giryānım ˘Alī
Gel yetiş imdādıma ey şāh-ı merdānım ˘Alī
Dūzaħ-ı firķatde ķoyma yandım īmānım ˘Alī
Kevśerin sāķīsisin ķandır beni cānım ˘Alī

Yine diğer bir şiir de Sefînetü’l-Esrâr’da 30a’da bulunan İzzet Baba’ya
ait gözüken muhammes ‘Türk Tarih ve Edebiyatına Dair
Değerlendirmemiş Kaynaklardan Bir Mecmua Örneği: Tuhfe-i İsmâiliye ‘
isimli çalışmada şair Hayrî’ye ait gözükmektedir (Gümüş 2005: 148).
Sonuç
İncelemememizi konu olan Sefînetü’l-Esrâr isimli mecmuada 13.-19.
yy. arasında yaşamış 91 şairin 278 şiiri yer almaktadır. Sefînetü’l-Esrâr’da
bulunan 7 şiirin şairi belli değildir. Mecmuada en çok şiiri yer alan şairler
Misâlî (34), Nesîmî (28), Resmî ‘Alî Baba (26),Vîrânî (24)’dir. Şairlerin
önemli bir kısmı Alevî-Bektaşî ve Hurûfî’dir. Sefînetü’l-Esrâr’da en çok
işlenen konu Hazret-i Alî methiyesidir. Ayrıca Ehl-i Beyt sevgisi, Kerbelâ
mersiyeleri, Bektaşîlik, Alevîlik ve Hurûfîlik konusunu işleyen şiirler yer
almaktadır. Fuzûlî, Şeyh Gâlib, Nedîm, Bağdatlı Rûhî gibi yüzyıllar
boyunca şiirleri okunan şairlere ait şiirler de bulunmaktadır. Sefînetü’lEsrâr’da Fuzûlî’ye ait daha önce yayınlanmamış bir müseddes
gözükmektedir. Fuzûlî’nin üslubunu göz önüne aldığımızda bu şiirin
büyük şaire ait olması mümkün görülmemektedir. Mecmemûda nazım
şekli olarak en çok gazel (185) yer almaktadır. Gazel haricinde divan
edebiyatının diğer nazmı şekilleri sayı itibariyle sırasıyla kaside (27),
müseddes (20), muhammes (16), murabba (15), tahmis (6), tercî-i bend (5),
mesnevi (5), müsebba (3), terkib-i bend (1) bulunmaktadır. Mecmuada
şiirlerde kullanılan vezin aruzdur.
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SEFÎNETÜ’L-ESRÂR’IN SİSTEMATİK TASNİFİ

Mecmuanın sistematik tasnifinde Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL’ın
MESTAP kapsamındaki teklifi ve örnek çalışması esas alınmakla birlikte
Prof. Dr. Bayram Ali KAYA’nın editörlüğünü yaptığı ‘Dem ile Sema
Arasında’ isimli çalışma örnek alınmıştır.

Şair/
Mahlas

Başı/Matla Beyiti/İlk Beyit

Nazım Ş./ B.
Sayısı

1b

˘Askerī

Nūş édüp ˘aşķ cāmını oldum yine ĥayrān u mest
Elvedā˘ şimdengirü ey zühd ü taķvā elvedā˘
Šā˘at u zerķ ü riyānıñ şīşesin ķıldım şikest
Elvedā˘ şimdengirü ey zühd ü taķvā elvedā˘

Murabba/4

2a

˘Askerī

Ġayn ġayrıdır sivāllah leyse fī’d-dāreyn dédiñ
Fā felāket devr éder ˘aşķıñla durmaz dāˇimā

Kaside
(Elifnāme)/6

2a
2b

˘Askerī

Ey ĥaķīķat Ģaķķ’a ˘ārif geçinen Mevlā nedir
˘Ālim isen vér ħaber ŝūret nedir ma˘nā nedir

Kaside/ 23

Şem˘-i ˘aşķa Ģüseyniyem ˘Alevīyem ˘Alevī
Rūĥ-ı ā˘dāyı yaķar āteş-i āhım ŝalevī
Ebr olur āhım o dil-teşne şehīdi anıcak
Yaġdırır bāriş-i la˘net be-revān-ı Emevī
Ne revā rāfıżī ta˘bīri muĥibb-i āle
Hem Yezīdī olana nisbet seni senevī
Kerbelā’ya érişir ŝā˘iķa-ı āh-ı belā
Ģamdulillāh ki dilim ķuvvet-i Ģaydar’la ķavī
Eyledi fāżılı bülbül gibi zār u giryān
İki neşküfte-i nev-gonce-i bāġ-ı Nebevī
Ne zamān ĥasret ile çıķsa bu āhım ˘alevi
Yanar ervāĥ-ı ħabīśān-ı ricāl-i Emevī
Ba˘żı ā˘dā-i ˘Alī ile ŧolu göñlüm evi
Düşmen-i düşmen-i evlād-ı Resūlem ki ķavī
Çāker-i ĥażret-i şāhım ezelī Murteżāvī
˘Alevīyem ˘Alevīyem ˘Alevīyem ˘Alevī

Tercî-i
Bend/2

Yk.
Nu.

2b
3a

˘Aŧā
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Gelicek şehr-i muĥarrem görüp o māh-ı nevi
Ķaralar giydi felek egnine hep Murtażavī
3a Šal˘at /Fāżıl
Šopŧolu āh ile mātem-gededir göñlüm evi
3b
Şem˘-i ˘aşķ-ı Ģüseynīyem ˘Alevīyem ˘Alevī
Rūĥ-ı ā˘dāyı yaķar āteş-i āhım ˘alevi
3b

Aġnā

4a
4b

Ģamdī

4b

Seyfullāh

4b
5b

5b
6a

Ne ġam ey dil bu ālemde Muĥammed Muŝŧafā’mız
var
Érişür bize imdāda ˘Aliyye’l-Murteżā’mız var

Gazel/6

Mātem-i māh-ı muĥarremdir bu gün eyle fiġān
Gözlerinden yaş yerine dökmeli ķanı revān
Kerbelā meydānına girdi iki şehzāde-gān
Çaġrışurlar yā Resūlallāh şefā˘at el-amān

Murabba/12

Bu ˘aşķ bir baĥr-ı ˘ummāndır buña ĥadd ü kenār
olmaz
Delīlim sırr-ı Ķurˇan’dır bunı bilende ˘ār olmaz

Gazel/8

Ol-zamān ki ˘āleme ķıldı nažar Perver-digār
Nūr-ı Aĥmed’den ˘Alī’niñ nūrı oldı āşikār
Naķşī Baba
Vird-i Cebrā˘īl’e étdi dü cihāna yādigār
Lā fetā illā ˘Alī lā seyfe illā Źü’l-fiķār

Muķīmī/
Ża˘fī

Tahmis/5

Murabba/15

Dilberā vechin seniñ bildim kitābullāhdır
Naķş-ı ķudret ˘ilm-i ĥikmet sırr-ı Fażlullāh’dır
Şāhidim Ģaķ’dır delīlim ķul kefā billāhdır
Her ne söz kim söylenir ˘ayn-ı Kelāmullāh’dır
Vāķıf olmayan bu sırra lā-cerem gümrāhdır

Tahmis/5

Murabba/4

6a

Āzerī

Nāvek-i āh-ı seĥer eylemedi hergiz eśer
Dil-i sengiñ ne ˘aceb saĥt idi ey ġonce-i ter
Ser-i kūyuñda figān eyler iki şām u seĥer
Saĥt-dil oldıġına şāhid-i ˘ādil bu yeter

6b

(İbrahim
Hakkı)

Ģaķ şerleri ĥayr eyler ŝanma anı ġayr eyler
˘Ārif anı seyr eyler Mevlā görelim n’eyler

Gazel/11

6b
7a

Belīġī

Şol-ķadar yara durur cismim görünmez yaradan
Yaradan ħalķ eylemiş beñzer vücūdum yaradan

Gazel/5

7a

Nesīmī

Nūr-ı çeşm-i ehl-i dilsin hem ĥayāt-ı cāvidān
Hem kelāmullāh-ı nāŧıķ hem mekānıñ lā-mekān

Gazel/8

7a

Nesīmī

Fā˘il-i muŧlaķdan artıķ kimse yoķdur arada
Ger sen idrāk eylemezsen bilki sendedir ķuŝūr

Gazel/4

7a
7b

Nesīmī

Yüzün muŝĥafdır ey rūĥ-ı muŝavver
Te˘ālā şānühü Allāhu ekber

Gazel/11

Bir Bektaşî Mecmuası: Sefînetü’l-Esrâr ●

7b
8a

Nesīmī

Kevśerin ˘aynıñdan aķar çeşme-i āb-ı ĥayāt
Žulmetiñ devri aradan geçmedi gitdi memāt

Gazel/13

8a
9a

Nesīmī

˘Ummāna düşen ˘aşķ ile dürdāneye uġrar
Şükrāne véren cānını cānāneye uġrar

Gazel/7

9a

Nesīmī

Āsumān ŧonandı aŧlās giydi dünyālar gibi
Yeryüzi ŧonand[ı] şāh ˘aşķına kemħālar gibi

Gazel/5

9b

Selāmī

Biz bende-i evlād-ı güzīn-i nebevīyiz
Ser-bend-i [zer]-i silsile-i Muŝŧafavī’yiz

Gazel/4

Böyledir tā ezelī resm-i sülūk-i Yesevī
Şühedā mātemini tāzeleyüp her senevī
9b Źekī/ Fāżıl Ģasret-i āl-i Muĥammed’le yanup göñlüm evi
Şem˘-i ˘aşķa Ģüseynīyim ˘Alevī’yim ˘Alevī
Rūĥ-ı ā˘dāyı yaķar āteş-i āhım ˘alevī

99

Tahmis/5

Şīrī

Urdı nevbet ŝubĥ-dem Keyħüsrev-i ĥārūn-ı men
Ĥayme-i zerrīn sütūnuñ urdı çarħ-ı ħār-ı men
Manžar-ı fīrūzdan zirh-i ħalķa ŧaķdı la˘l gibi
İns ü cinne [hem] Süleymān ˘arż ķıldı ħātemin

Murabba/10

10b

Şīrī

Men dilā ān-ı ķadīm ü ān içinde bülbülüm
Ol Elest Bezmindeki mestān içinde bülbülüm
Āşiyān-ı tende cān-ı kān içinde bülbülüm
Derdmendim dertliyim dermān içinde bülbülüm
Hem müsellem na˘ramızdan źīşān içinde bülbülüm

Muhammes/
6

10b

Nesīmī

Ey ŝıfatın baĥr-ı źātın gevher-i źāt-ı Ĥudā
Ma˘den-i fażl-ı vücūduñ yā Resūl-i Kibriyā

Kaside/16

11a
11b

Nesīmī

Ey münādī ey müdellil ey nidā-yı tā ve hā
Eyki yetmiş yedi ĥarfiñ istivāsı kāfhā

Gazel/9

11b

Aĥmedī
Baba

Mažhar-ı sırr-ı Ĥudā şāh selāmu ˘aleyk
Kāşif-i ķul innemā şāh selāmu ˘aleyk

Kaside /18

12a
12b

Aĥmedī
Baba

Ol ħˇāce-i dü kevniñ nāmı ki Muŝŧafā’dır
Ŝallū ˘aleyhi sellem Ģaķ’dan aña ˘aŧādır

Kaside/22

Aĥmedī
˘Abdāl

Ey şīr-i Ģaķ ki ism-i şerīfiñdir ˘Alī
Kevśer şarābı sāķīdir ķudretiñ eli
Evrād édindi ismini her müˇmin dili
Süleymān’a vérdi andıġı dem deste güli
Yā mažharü’l-˘acā˘ib ˘avnen lenā yā ˘Alī
Ed˘ūke külle hemmin ü ġammin seyenceli

Müseddes/
15

10a

12b
13a
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Ben ol ŝādıķ ķulum kim Ca˘ferī’yim
Ģaķīķat söylerim Ģaķ Ģayderī’yim

Gazel/12

13b
14a

Śenāgū

Sa˘ādet tācı ˘alemde o şāh-ı pür-vefānıñdır
Ģaķīķatde ħilāfet pādişāh-ı evlīyānıñdır
Müseddes/
Cihād-ı ekber āyīn server-i ceyş-i ġazānıñdır
5
Cemī˘-i fetĥ ü nuŝret şāh-ı merdān-ı Ĥudā’nıñdır
Bu cümle salŧanat şevket-meˇāb-ı lā-fetānıñdır
Bu demler hep bu devrānlar ˘Aliyye’l-Murteżā’nıñdır

14a

Nesīmī

Yā Resūl-i faħr-ı ˘ālem seyyid-i źāt u ŝıfat
Baĥr-ı źātın gevherisin hem ŝıfatıñ ˘ayn-ı źāt

Gazel/10

Ben mevālī meşrebim āl-i ˘abādır sevdigim
Laĥmüke laĥmī imām ü pīşvādır sevdigim
14a
14b Maħfī Baba Şehr-i ˘ilmiñ ķapısı müşkil-güşādır sevdigim
15a
Künt-i kenziñ kenzi sırr-ı hel etādır sevdigim

Muhammes
/12

Sāķi-i Kevśer ˘Aliyye’l-Murteżā’dır sevdigim
Ey cemāliñ sūre-i ve’ş-şems alnıñ ve’đ-đuĥā
15a
Resmī Baba
15b
Bā-i bismillāhi źātın yā Resūl-i kibriyā

Kaside/24

16a

Ŝafī Baba

Ĥüdāvendā dil-i pür-kān-ı sāmānım édüp tensīķ
Benim sevdā-zede ĥāl-i derūnum eyleme tefrīķ
Ki levĥ-i ˘arşı üzre bunı hem taĥrīr ü hem ta˘līķ
Biĥamdillāh bunı ben cān u dilden eyledim taŝdīķ
Muĥibb-i çār yārem ben vücūdum ŝadrıdır Ŝıddīķ
Ömerdir cisminiñ cānı degil dérsem olam zındīķ
Ġarażla seven ˘Ośmān’ı Ĥudā’dan bulmasun tevfīķ
Yezīd İbn-i Yezīd olsun ˘Alī’yi eyleyen tefrīķ

16a
16b

Ŝāfī Baba

Mācerā-yı ˘aşķımı bu çeşm-i giryān söylesin
Keştī-i cism-i nizārım baĥr-ı ŧūfān söylesin

Gazel/18

16b
17a

Nesīmī

Dün ü gün fikr éderem ŝañki bu pergārımdır
Gerden-i çarħ-ı felek günbed-i devvārımdır

Gazel/12

Nedir gör sende Cebrā˘īl ki gökden indirüp ķurbān
17a
Naķşī Baba
17b
Dilā ˘aķlın durur olkim seni senden éder iźān

Müsebba/6

Gazel/7

17b Naķşī Baba

Ben kemāl-i ˘ārifānıñ meźheb-i ˘irfānıyım
Kāfiriñ hem küfri cānā mü˘mine īmānıyım

Gazel/8

17b Naķşī Baba

İçmeyen la˘l-i şarāba mest ü ĥayrān olmadı
Düşmeyen zencīr-i ˘aşķa merd-i meydān olmadı

Gazel/5

18a Naķşī Baba

Ģiŧāb-ı ˘alleme’l-esmā rümūz-ı sırr-ı insāndır
Kitāb-ı noķŧa-ı evvel ĥaķīķat ehl-i ˘irfāndır

Gazel/6

Bir Bektaşî Mecmuası: Sefînetü’l-Esrâr ● 101

Bu mežāhir kim vücūd-ı muŧlaķ ižhār eyledi
Kendidir kim kendine ol ˘arż-ı dīdār eyledi

Gazel/15

Fużūlī

Göñül tā vār elinde cām-ı mey tesbīĥe el urma
Namāz ehline uyma anlar ile ŧurma oŧurma

Gazel/7

18b
19a

Fużūlī

Baña hicrān belāsı heb bu çarħ-ı bī-vefānıñdır
Şefā˘at merĥamet şefķat Resūl-i Kibriyā’nıñdır
˘Aŧā vü luŧf-baħş ol Ĥālıķ-ı kevn ü mekānıñdır
Dilā bī-hūde ŝanma bu sözi bir nüktedānıñdır
Erenlerden ümīdin kesme himmet evliyānıñdır
Tevekkül kıl viŝāl-i yār içün vérmek Ĥudā’nıñdır

Müseddes/5

19a
19b

Aĥmed
Baba

Tā ķıldı tecellī bu göñül milkine Allāh
Çūş eyledi sīnemde hemān ma˘rifetu’llāh

Gazel/11

19b20b

Aĥmed
Baba

Bülbül gibi ˘aşķ ehli fiġān eylemek olmaz
Esrār sözüni ħalķa beyān eylemek olmaz
Gencine-i ˘uşşāķa ziyān eylemek olmaz
Ser vérmek olur sırrı ˘ayān eylemek olmaz

Murabba/16

20b

Eşrefoġlı
Rūmī

Ben dōst hevāsına düşdüm özge hevā nem gerek
Başımda dōst sevdāsı var ġayrı sevdā nem gerek

Gazel/9

20b

Vīrānī

Her ki bildi bunları bir źāt-ı Ģaķ
Rūşen oldı gözine mir˘āt-ı Ģaķ

Gazel/5

Vīrānī

Ey yüzüñden ĥarf-i Bismillāhımız
Ŝūretiñ Ģaķ ħatm-i beytullāhımız

Gazel/5

21a

Vīrānī

Ģaķķ’ı bunda görmeyen ā˘mā durur
Her ki gördi źübde-i ā˘lā durur

Gazel/13

21a

Vīrānī

Her ki şirkden arınup ābād olur
Cismi pīrlerden anıñ bünyād olur

Gazel/5

18a
Ża˘ifī Baba
18b
18b

20b

Ģaydar-ı şāh-ı velāyet Murteżā’sın yā ˘Alī
21a
Nižāmoġlu
21b
Laĥmüke laĥmī Muĥammed Muŝŧafā’sın yā ˘Alī

21b
22b

Aĥmed
Baba

Benlikden eger geçmez isen cān olamazsın
Terk étmez isen küfrüni imān olamazsın
Dil ħātemini cehd édüp vérme periye
Ģıfż étmez isen milke Süleymān olamazsın
Neydügini Šūr ile bu gün Vādī-i Eymen
Fehm étmez isen Mūsī-i ˘İmrān olamazsın
Cehd étmez isen āb-ı ĥayāt içmege ey dil
Hicr āteşine derd ile giryān olamazsın
Vaĥdet kūyına bāġ-ı cihāndan varamazsın
Cān gülşenine murġ-ı ħoş elĥān olamazsın

Gazel/11

Tercî-i
Bend/5
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Aŝdāf-ı ma˘ānīde olan dürr-i yetīme
Mālik olamazsın yüri ˘ummān olamazsın
Sormaķla eyā ŧālib-i Ģaķ cān sözin işit
Ser vérmez isen ŝāĥib-i meydān olamazsın
Terk étmez isen cismini cān olamazsın
Dervīş olamazsın yüri sulŧan olamazsın
22b

Maŧlabī
Baba

Genc-i ˘aşķı ister isen dil vīrānede ara
Ģıżr-veş āb-ı ĥayātı žulmet-i tende ara

Gazel/6

22b

Nesīmī

Cūre zülfüñ ˘anber-efşān eylemiş
Nāfe-i Çīn’i perīşān eylemiş

Gazel/5

23a

Nesīmī

Şāh senden her ne gelse cāna ħoşdur yaħşidir
Cāvidān ˘ayşı içün cānāna ħoşdur yaħşidir

Gazel/7

23a
23b

Nesīmī

Ķudretinden Ģaķ yaratdı ķubbe-i zerrīn-nigār
Ķubbenin hem gerdişinden oldı bu leyl ü nehār
Çarħ-ı gerdānı anıñ ismiyle döndürdi medār
Lā-fetā illā ˘Alī lā-seyfe illā Źü’l-fiķār

Murabba/12

23b
24a

Nesīmī

Merĥabā ey źāt-ı pākıñ gevher-i yek-dānesi
Şem˘-i vaĥdetdir cemālin kün feķān pervānesi

Gazel/11

24a
24b

Nesīmī

Düşmeden nažmına dür-dāne-i gevher dédiler
Göricek yüzini ħalķ [āyet]ü’l-ekber didiler

Gazel/13

24b

Nesīmī

Allāh Allāh ne cān ne dilbersin
Allāh Allāh ne baĥr-ı gevhersin

Gazel/12

24b
25a

Keşfī Baba

Gūş-ı dilden diñle vaŝfın gör ne dérler mādiĥūn
Aña kim olsun melekler nüh felekde mādiĥūn

Gazel/8

25a

Ĥaŧā˘ī

Bu gün ġam-tekyegāhında fedā bir cānımız vardır
Göñül ˘abdāl-ı ˘aşķ oldı geliñ ķurbānımız vardır

Gazel/8

25a

Bāsim
Baba

Cānımın cānānı ħūblar serveri şāhım ˘Alī
Ķal˘a-i ķalbimde mihmānım yüzi māhım ˘Alī

Gazel/6

25b

Selāmī

Ednā ķuluyum faħr-ı resūlü’ś-śeķaleyniñ
Ol nūr-ı Aĥad Aĥmed-i ceddü’l-Ģasaneyniñ

Gazel/5

Fużūlī

Öyle ser mestem ki idrāk étmezem dünyā nedir
Ben kimim sāķī olan kimdir mey-i ŝahbā nedir

Gazel/ 5

25b

Ŝādıķ

Ġubār-ı simsiyāhıñ ŧūŧīyā-yı çeşm-i cān olsun
Ķurulsun faķru faħr olsun ĥaşirde sāyebān olsun

Gazel/5

25b
25b

Aĥmedī
Baba

Gül˘iźārında ĥaŧ-ı yār oķunur
Yūlicü’l-leyle fī’n-nehār okunur

Gazel/3

25b
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Cemālī
Baba

Ey yüzi innā fetaĥnā ey şeh-i milk-i ˘adem
Ey ŝaçı ve’l-leyli iźā yaġşā cemāl-i muĥterem
Hel etā şānında geldi ey seħā cūd u himem
Laĥmuke laĥmī buyurdı saña o şāh-ı ümem
Yā ˘Alī yā Bārī-i intizāl ve’l-nūn ķalem

Muhammes
/4

26a
26b

Taĥsīn
Baba

Ķadrim ola berter şeref-i nād-ı ˘Alī’den
Nuŝret bulayım dem-be-dem imdād-ı ˘Alī’den
Meydān-ı muĥabbetdeki feryād-ı ˘Alī’den
Dü dīde-i Zehrā iki şehzād-ı ˘Alī’den
Yā Rab beni dūr eyleme evlād-ı ˘Alī’den

Muhammes
/5

26b

Vīrānī

Biĥamdillah śenā-gūyum elimde defterim vardır
Dilimde lā-fetā illā ˘Aliyye’l-ekberim vardır

Gazel/9

26b
27a

Vīrānī

˘Alī’dir ˘ālemü’l-ġaybıñ ŝıfātı
˘Alī’dir cümleniñ vechinde źātı

Gazel/5

27a

Nažīfī
Baba

Şevķine sāķī demine bāde-i aĥmer çekeriz
Şerbet-i sükker-femine ol mey-i enver çekeriz

Gazel/10

27a

Ķayġusuz
Sulŧān

Evliyāya egri baķma kevn ü mekān elindedir
Milke ĥükmi süren oldur iki cihān elindedir

Gazel/5

Žāhir oldı çün bize dil-i vaĥdet āşikār
Ĥaŧŧ-ı źātında yazılmış anı gördük saŧr-ı çār
Źī mürekkeb źī ķalem źī kātib-i Perver-digār
Źī kelām u ŧayy-ı menzil nām-ı Ģaydar’dır ey yār
Oķu bu ismi dilersen olmaya şekliñ ħumār
Lā fetā illā ˘Alī lā seyfi illā Źü’l-fiķār

Müseddes/7

26a

27a
27b

Vīrānī

28a

Vīrānī

28a
28b

Vīrānī

Ey ümmet-i Muĥammed yāri ol āl-i merdān
Ģasan yolunda cānı vérgil bulasın īmān

Kaside/25

Murādī

Ol Ĥudā’nıñ menba˘-ı esrārıdır Bektaşīler
Şāh ˘Aliyye’l-Murteżā’nıñ yārıdır Bektaşīler

Gazel/5

Ŝāfī Baba

Ey nūr-ı çeşm-i Aĥmed-i muĥtār yā Ģüseyn
Ey yādigār-ı Ģaydar-ı Kerrār yā Ģüseyn

Kaside/29

29a

29a30a

Eyā mū˘min ķulaķ ŧut kim déyem ben na˘t-ı Ģaydar’dan

İçem dérsen eger taĥķīķ velāyet dest-i Kevśer’den

Naķş éder nevk-i ˘alevle ķalb-i sūzānım ˘Alī
Çaġırur cū-yı sirişkim çeşm-i giryānım ˘Alī
30a
˘İzzet Baba Gel yetiş imdādıma ey şāh-ı merdānım ˘Alī
30b
Dūzaħ-ı firķatde ķoyma yandım īmānım ˘Alī
Kevśerin sāķīsisin ķandır beni cānım ˘Alī

Gazel/13

Muhammes
/5
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Tā ezelden ehl-i īmān oldılar Bektaşīler
30bResmī Baba
33a
Emr-i Ģaķķ’a imtiŝāl gösterdiler Bektaşīler

Kaside/89

Tā kelāmullah-ı nāŧıķ-ı ŝoĥbet-i tenzīldir
˘Alleme’l-esmā-ı ĥüsnüñ ŝūret-i te˘vīldir
Leşker-i ervāĥa bu söz ķuvvet-i taĥŝīldir
Kim ˘Alī’niñ Źü’l-fiķār’ı Ŝūr-ı İsrāfīl’dir

Murabba/15

Vīrānī

˘Alī sensin menim cānımda cānan
˘Alī sensin menim derdime dermān

Gazel/5

34a
34b

Vīrānī

Nažar ķıldım şāha her cān ˘Alī’dir
Ģayāt-ı cümle-i eşyā ˘Alī’dir

Gazel/7

34b

Ķalender

Senden ister her velī himmet hidāyet yā ˘Alī
Sendedir ˘ayne’l-yaķīn baĥr-ı velāyet yā ˘Alī

Gazel/7

34b
35a

Faŝīħ
˘Abdāl

Bu mātemde olan derd ile hicrāna devā olmaz
Bu feryād-ı Ģüseynī’den daħı ˘uşşāķ nevā olmaz

Gazel/6

35a

Ķanber
˘Abdāl

Ey şeh-i milk-i velāyet ey Ģak’ıñ ķudret eli
Asitānıñ ka˘besine yüz sürüp dédik belī
Ravżasıdır işigiñ ya bāġ-ı Rıđvān’ıñ güli
Medhiñ oķur cān u dilden her seĥer cān bülbüli
Es-selām ey hādī-i rāh-ı Ĥudā nesl-i ˘Alī
Es-selām ey ķuŧb-ı ā˘žam Ģācı Bektaşī Velī

Müseddes/7

35b

Fużūlī

Yaķma cānım nāle-i bī-iħtiyārımdan ŝaķın
Dökme ķanım āb-ı çeşm-i eşk-bārımdan ŝaķın

Gazel/6

33a34a

Şīrī

34a

35b Ģācı Bektaşī Baş açıķ yalın ayaķ maydāna gelmişlerdeniz
36a Velī (Şīrī) Ĥāk-pā-yı ˘abdāl olup vīrāne gelmişlerdeniz

Kaside/ 24

Ŝabriyim nisbet felek derdim ferāvān eyledi
36a
Resmī Baba
36b
Vérdi yaġmāya göñül milkiñi vīrān eyledi

Gazel/14

Āşinā-yı ˘aşķ olanlar vāķıf-ı ˘irfān olur
36b
Resmī Baba
37a
Vāŝıl-ı dīdār olan dem-beste vü ĥayrān olur

Gazel/10

37a
37b

Aĥmed
Baba

Ey muvaĥĥid gel Ģaķ’ı cān u göñülden yād ķıl
Kurtarup ħār-ı belādan cānıñı āzād ķıl

Gazel/11

37b
38a

Aĥmed
Baba

Elā ey ˘andelīb-i gülşen-i Ģaķ
Ki diķķat étsen olur ķıl iki şaķ

Mesnevi/21

38a39a

Aĥmed
Baba

Bā yüzüñdür dilberā āyīne-i gītī-nümā
Lām elif lā démezem zülfüñ dürür žıll-ı Ĥudā

Kaside/28

Ey yār-ı şāh-ı kişver-i īmān yā Ģüseyn
39aMiśālī Baba
40b
V’ey Kerbelā-yı ˘aşķda ķurbān yā Ģüseyn

Kaside/39
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Mevālī˘

Ģamdulillah pīrimiz meydān-ı Ģaķ’da başdır
Her ne yerde kim çaġırsañ ol saña yoldaşdır
Levĥ-i dilde resm-i ˘aşķı naķş iden naķķāşdır
Ol erenler serveri ħünkār Ģācı Bektaş’dır

Murabba/12

41b42b

Mī˘ādī

Vāriś-i śilm-i nübüvvet kāşif-i sırr-ı celi
Vāķıf-ı naķş-ı ŧılısmāt-ı ĥurūf-ı eźelī
Māye-i fażl u kerem mefħar-ı aķŧāb-ı velī
Rehber-i āh-ı necāt ya˘nī Ģaķ’ıñ ķudret eli
Ģāzin-i genc-i ˘ulūm nā˘ib-i esrār-ı velī
Nāžır-ı levĥ ü ķalemdir Ģācı Bektaş-ı Velī
Server-i Rūm-ı ˘Acem’dir Ģācı Bektaş-ı Velī

Müsebba/7

42b

˘Arşī Baba

Ģabāb-ı māsivā gitdi aradan
Görindi şekl-i insāna Yaradan

Gazel/5

42b
43a

˘Arşī Baba

Şāmiyān-ı bī-ĥayānıñ şūm-ı endāmına yuf
Düşmen-i āl-i ˘abanıñ ķavm-i bed-nāmına yuf

Gazel/8

Sırr-ı ˘aşķıñ āgehi kim vaŝl olur
Farķ-ı ġaflet de kemā-kān aŝl olur

Gazel/5

Māsivādan geçmeyince ehl-i ˘irfān olmadım
Düşmeyince ˘ālem-i ıŧlāķa sultān olmadım

Gazel/5

Muĥarremde yine ġam tāzelendi ħalķ-ı ˘ālemde
Baña derd ü belā hem-dem olupdur kūşe-i ġamda
Revādur şerĥalar çekem bu endūh ile sīnemde
Yaķar eflāki dil-sūzım menim āh étdigim demde
˘Aceb mi ĥüzn ile ķan aġlasam māh-ı muĥarremde
Bu eyyām içre derd āhlı olur elbetde mātemde

Müseddes/5

Faħr-ı ˘ālem seyyide’l-kevneyn ħatemü’l-enbiyā
Ser-firāz-ı aŝfiyā serdār-ı cümle evliyā
Dürr-i deryā-yı ĥaķīķat gevher-i źāt-ı Ĥudā
Evvelīn ü āħirīn ü ibtidā vü intihā
Ģażret-i maĥbūb-ı Rabbü’l-˘ālemīndir Muŝŧafā
Sāķī-i rūz-ı cezā şāhım ˘Aliyye’l-Murteżā

Müseddes/5

40b41b

43a Künhī Baba
43a
43b

43b

44a

Ĥüsrev
Baba

Ģāfıž

Rıżāī Baba

Egnime faħr étmege faķr-ı fenā dībā yeter
44a
Resmī Baba
44b
Çekmege başıma tāc-ı şāh-ı istiġnā yeter

Gazel/11

Düşdi göñlüm yine bir dil-āferīniñ ˘aşķına
Ehl-i ˘aşķıñ ĥāŝılı yanmaķdan özge kārı ne
44b
Resmī Baba Bilmezem n’oldı neden āşüfte-ĥāl oldı göñül
45a
Rūz u şeb yanmaķdadır bir çeşm-i āfet nārına
Āman āman āman āman yandım hicrin nārına

Muhammes/
5
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Hicrī Baba

Biz ħāzin-i esrār-ı rumūz-ı ezelīyiz
Ŝarrāf-ı dür ü ma˘rifet-i lem-yezelīyiz
Biz mažhar-ı envā˘-ı tecelī-i celīyiz
Biz ümmetiyiz Aĥmed-i Muħtāra velīyiz
Tevĥīd-i Ĥudā’dır işimiz ˘abd-i ˘Alī’yiz

Tahmis/7

Resmī Baba

Menim şāhım menim cānım ˘Alī’dir
Gözüm żiyāsı īmānım ˘Alī’dir

Gazel/10

Ķıl şefā˘at sırr-ı tāhā hel etā vü ve’đ-đuĥā
46a
Resmī Baba
46b
Yā Muĥammed Muŝŧafā vü yā ˘Aliyye’l-Murteżā

Gazel/7

46b Resmī Baba

Gel ey dil milkiniñ esrārı ˘abdāl
Ģaķīķat şem˘iniñ envārı ˘abdāl

Gazel/10

47a Resmī Baba

Ey cemāliñ sūre-i ve’ş-şemsi alnıñ ve’đ-đuĥā
Bā-i bismilāh źātıñ yā resūl-i kibriyā

Kaside/24

Cām-ı ˘aşķa teşne dil ˘aŧşān olan gelsün beri
47b
Resmī Baba
48a
Bezm-i aķdemden içüp mestān olan gelsün beri
48a

Resmī Baba

Tā ezel źātında ˘irfān olmayanlar gelmesin
Bu ŧarīķ-i Ģaķ’a ķurbān olmayanlar gelmesin

Gel ey cān çeşminiñ cānānı ˘abdāl
48aResmī Baba
50a
Seħāvet taħtınıñ sulŧānı ˘abdāl
50a Resmī Baba

Ĥudā ˘āşıķların göñlüñ uyandır
Ģaķīķat çeçmesinde anı ķandır

Gazel/5
Gazel/5
Kaside/19
Gazel/9

Biz ol źāt-ı Ĥudā mažharlarıyız
50b
Resmī Baba
51a
Hidāyet yolları pīşverleriyiz

Kaside/18

Gel ŧayan Ģaķķ’a eyā mü˘min isen olma sefīl
Eyleme ķaŧ˘ā tama˘ olmayasın ħalķa rezīl
Şükr [ét] ĥāline ĥaķ rūzī ķılar saña Ĥalīl
51a
Resmī Baba
51b
Bir gün aç ķoymadıġı yetmez mi saña delīl
Seni ħalķ eylemeden rızķıñı ħalķ étdi celīl
Rıźk içün ġam yeme kim rıźķıña Ģaķ oldı kefīl

Müseddes/7

51b Resmī Baba

Kime kim yüz ŧuŧarsa luŧf-ı Ģaķ zāhid ˘aźāb olmaz
Anıñ göñlü ĥaķīķat şemsidir žulmet ĥicāb olmaz

Gazel/7

52a Resmī Baba

Yine düşdüm ˘aşķa ey ŧabīb devā bilmez misin
Yā bu derdin def˘ine āyā şifā bilmez misin

Gazel/10

Dil-i şūrīdeye baġlu déyen ucı riştesiniñ
52a
Resmī Baba
52b
İki yanında iki sünbül-i nevrestesiniñ

Gazel/7
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52b

Resmī
Baba

Sırr-ı ˘aşķa kimki mažhar düşdi ol fāżıl olur
˘Ayn-ı ma˘şūķ ola yaķīn farķ étmese cāhil olur

Gazel/5

Sırr-ı ˘aşķ āyātıdır kim naķl olur
52b
Resmī Baba
53a
Farķ-ı ma˘şūķ étse ˘āşıķ faŝl olur

Gazel/5

Çün ādem mažhar-ı Raĥmān’a düşdi
53a
Resmī Baba
56a
Ŝafiyyullāh olup iĥsāna düşdi

Kaside/94

Ėdeyim bā-i bismillāh ile bed
56b
Resmī Baba
62b
Gelüben źihnime cehl olmaya sed

Mesnevi/126

Şīrīn la˘liñ müyesser ŝandılar ˘aŧşāneler
62b
Resmī Baba
63a
Ģumret-i ˘aks-i ruħundan görinür pür-kāseler

Gazel/11

Pīr

Vird édiñ sen cān u dilden oķu medĥ-i Ģaydar’ı

Lā fetā illā ˘Alī lā seyfe illā Źü’l-fiķār
63a
Muĥammed
63b
Çün Muĥammed cīnnine baŝdı ķopardı bütleri
˘Abdāl

64a

Derdli
Ķazaķ

64b- Resmī ˘Alī
66a
Baba

Lā fetā illā ˘Alī lā seyfe illā Źü’l-fiķār
Dilberā gel aġlatma beni şāh-ı merdān ˘aşķına
Dü cihānıñ ser-firāzı şīr-i Yezdān ˘aşķına
Şeh Ģasan ħulķ-ı Ģüseyn Kerbelā meydān içün
Luŧf édüp baġışla cürmüm ulu sübĥān ˘aşķına
Baş çeküp burc-ı felekden gine rūz-ı ezelī
Šoġdı ħurşīd-i cemāl-i ezelī lem-yezelī
Menzil édindi meger ħāne-i burc-ı ĥameli
Şem˘i- baħtıñ uyarup eyledi rūşen Zuħal’i
Gün gibi şu˘le ŝalup ˘āleme ˘ilm ü ˘ameli
˘Ālemi altına aldı ķamu nūr-ı žalali
Biñ güneş ŧoġsa bulunmaz anıñ aŝlā bedeli
Bir nažarda édüp āsūde niçe görüşeli
Döşeyüp çün velāyetle kerāmāt-ı velī
Ģaķ çerāġıñ uyarup eyledi ižhār-ı celī
Mažhar-ı nūrını maĥzen-i esrār-ı ˘Alī
Pīr-i erkān-ı ŧarīķāt Ģācı Bektaş-ı Velī

˘Aşķ-ı dildāra dédi rūz-ı ezel olkim belī
Ķıldı nūrāni diliñ nūr-ı ħafī sırr-ı celī
66b Dānişī Baba Ķande kim ķılsa teveccüh berķ urur ˘ayn-ı ˘amī
Çār deh iliñ ķıldı ŝad pāre beni hicrin eli
Yā Muĥammed yā ˘Alī yā Ģacı Bektaş-ı Velī
67a

Şīrī

Murabba/7

Yā bürehne Ķazaķ ˘Abdāl-ı fenā faķr-ı keźīd
Faķr ile faħr édineñ dāˇim ola faħri meźīd

Murabba/5

Tercî-i
Bend/7

Muhammes
/5

Gazel/13
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Esselām ey server ü serdār-ı ˘ālem şāh-ı dīn
67b
Ca˘ferī Baba
68a
Raĥmeten’lil ˘ālemīnsin raĥmeten’lil-˘ālemīn

Kaside/15

68a
68b

Ĥaŧā˘ī

Lāyı isķāŧ eyleyüp bir bilmeyen illāsını
Bilmedi nefy ile iŝbātıñ nedir ma˘nāsını
Vādi-i ˘iŝyānda ķaldı anmadı Mevlāsını
Āb-ı tevĥīd ile ŧāhir ķılmadı iġŧāsını
İçmedi Bezm-i Elestiñ bāde-i ĥamrāsını
Açmadı nūr-ı hidāyet çeşm-i nā-bīnāsını
Görmedi gün ŧurresinden leyletü’l-isrāsını
Bulmadı rāh-ı yaķīnin manzil-i ˘ālāsını
Ġāb-ı ķavseyniñ yañıldı ķurb-ı ev-ednāsını
Fāżl-ı Yezdān silmedi dil ŝafhāsından pāsını
Müfti-i ˘aşķ böyle vérmişdir bu sırr fetvāsını
Yā çek el serden yā gel çıñlatma ˘aşķın ŧāsını

68b70a

Edirnevī
˘Alī Baba

Ne ķadar cehd étse ˘ilme yā mef˘ūl yā fā˘ilūn
Ėtdi dünyāyı ħarāb ˘ālim geçinen cāhilūn

Kaside/36

70a
70b

Vīrānī

Pīrimiz oldı Muĥammed şāhımız oldı ˘Alī
Mīrimiz seyyid şeri˘at şāhımız ˘abdāldur

Gazel/9

70b71b

Vīrānī

Yā ˘Alī dīdār-ı vechiñ görmege muhtacıyız
Der-miyān-ı bende-i şāh-ı Necef ednācıyız
Lā fetā illā ˘Alī lā seyfe hem illācıyız
Nefħa-ı ˘İsī-deminden nefħ urur ŝurnācıyız
Nefsimiz ķatl eyledik hem mācīyız hem nācīyız
Bende-i şāh-ı velāyet biz gürūh-ı nācīyız

Müseddes/9

71b
72a

Vīrānī

Çūşa geldi baĥr-ı dil Nīl ķaynadı ŝankim ĥabāb
Kim derūnumdan çalında ˘ūd-i çeng ü def rebāb

Kaside/21

72b

Nuŧķī

Gelmişem ķālū belādan sırr-ı sübĥān olmuşam
Bā-i bismillāh içinde nūr-ı raĥmān olmuşam

Gazel/8

72b Miśālī Baba Lem yezel milkine server şāh sensin yā ˘Alī
73a
Źāt-ı muŧlaķ hem ŝıfāt’u-llāh sensin yā ˘Alī
73a Miśālī Baba

Biz gedā-yı milk-i ˘āşķuz feyż-i Ģaķ’dır şāhımız
Pāye-i aĥlāya érdik ˘arşdır dergāhımız

Gel beri gel bir beni görkim ne źātım ey göñül
Źātıyıla ŝun˘ıyıla gör ne ŝıfātım ey göñül
73b Ādilī/ Seyfī ˘Ālem içre zübdeyim hem ümmehātım ey göñül
Hem Süleymān-ı zamānım bende ħātem ey göñül
Ehl-i Ģaķķ’ım bil yaķīn gel ben ŝiķātım ey göñül

Tercî-i Bend
/4

Gazel/9
Gazel/6

Tahmis/5
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74a

Seyfī

Ten libāsıñ terk édüp cānānı ister cānımız
Ĥil˘at-ı Rabbānī ile setr ola ˘uryānımız

Gazel/7

Ey gözlerini sevdicegim serv-i dil-ārā
74a
Miŝālī Baba
74b
V’ey la˘l lebiñ öpdicegim dilber-i ra˘nā

Gazel/7

İste ol ˘ilmi kim ol men ˘inde hu ˘ilmü’l-kitāb
74b
Miśālī Baba
75a
Nesne fetĥ olmaz saña añsuz oķursan biñ kitāb

Gazel/9

Ey göñül aç ˘aynıñı gel Muŝŧafā’ya bī˘at ét
Sāķī-i Kevśer ˘Aliyye’l-Murteżā’ya bī˘at ét

Gazel/9

Ey güneş gel eyleme ruħsār-ı cānān ile baħŝ
K’encüm étmez nūr-ı ħurşīd-i raħşān ile baħŝ

Gazel/9

Senden şehā bu derdime dermān olur mı hīç
75b
Miśālī Baba
76a
Zaħm-ı firāķ-ı hicriñe pāyān olur mı hīç

Gazel/5

75a

Miśālī Baba

75b Miśālī Baba

76a Miśālī Baba

Geldi Ģaķ’dan ķıldı ˘İsī sırr-ı Sübĥān’ı eŝaĥ
Ādem’iñ vechinde ižhār étdi Ķur’ān’ı eŝaĥ

Gazel/7

76b Miśālī Baba

Ŝubĥ-dem vaķtinde açılmış gül-i ħandāna baħ
Bülbül ol gül ĥasretinden étdügi efġāna baħ

Gazel/5

Ey ki ruħsārın beyānı ķul hüva’llāhu eĥad
76b
Miśālī Baba
77a
Muŝĥaf-ı ĥüsnüñde žāhir oldı Allāhu’ŝ-ŝamed
77a Miśālī Baba

Cür˘a-ı la˘lüñ nigārā āb-ı Kevśer’den leźīź
Şīve vü nāz u ˘itābıñ şehd ü sükkerden leźīź

Gazel/7
Gazel/5

Dilberā ĥüsnüñ seniñ āyīne-i Allāh’dır
77a
Miśālī Baba
77b
Žāhir oldı muŝĥaf-ı ħaŧŧıñ ki kenzullāh’dır

Gazel/7

Biz Hüma-yı lā-mekānız evc-i devlet bekleriz
77b
Miśālī Baba
78a
Ya˘nī dil Ķāf’ında Sīmurġ-ı sa˘ādet bekleriz

Gazel/9

˘Anberīn giysū-yı yāri boynuña eyler isem
78a
Miśālī Baba
78b
Bundan özge ey dil-i dīvāne gel ķılma heves

Gazel/7

78b Miśālī Baba

Kelāmullāh u kenzullāh vechiñden beyān olmış
Rümūz-ı ˘alleme’l-esmā dü çeşmiñden ˘ayān olmış

Gazel/5

Muŝĥaf-ı ruħsārıñ oķı gör nedür andan ĥavāŝ
78b
Miśālī Baba
79a
˘Ārif-i nefs olagör bul cehl-i dūzaħdan ħalāŝ

Gazel/7

Añlamaķ sırr-ı ŝalātı Ģaķ’dan oldı saña farż
79a
Miśālī Baba
79b
Bilki Mir˘ac’da niçün ħamsīn iki ħams oldı farż

Gazel/5

Źāhidā gel oķuma te˘vīl-i Ķur’ān’ı ġalaŧ
Ser-be-ser sırr-ı kelāmu’llāha baķ kördür nuķaŧ

Gazel/5

79b Miśālī Baba
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Ni˘met-i fenn-i Ģaķ’dan olmadı kimki maĥfūž

80a Miśālī Baba Dünyā vü āħiretde bulmadı ķaŧ˘ā ĥužūž

Gazel/7

Şem˘-i ruħsārıñda ey dil her seĥer yan hem-çü şem˘
80a
Miśālī Baba
80b
Nūr olur pervāne-i ˘āşıķ yanar bir nār-ı şem˘

Gazel/5

Āb-ı vaĥdetden lebiñ devrinde içdim ayaġ
80b
Miśālī Baba
81a
Cāvidān-ı Ģıžr u ˘İsā gibi oldum bende ŝaġ

Gazel/7

Görmedim Allāh Allāh böyle kelām-ı şerīf
Çehresi Ģaķ muŝĥafı bedr-i cemāl-i laŧīf

Gazel/5

Mažhar-ı Ģaķ’dır ādem gel eyle anı taŝdīķ
81a
Miśālī Baba
81b
Ger olmaķ ister iseñ ĥaķīķat ehl-i taĥķīķ

Gazel/5

Gözin aç dūş kıl Ģaķ’dan kitābullāhdır vechiñ
81b
Miśālī Baba
82a
Ĥuŧūŧuñ Sūre-i El-ĥamd u bismillāhdır vechiñ

Gazel/9

Ey cemāliñde yedi muŝĥāf yedi ħaŧ-ı celīl
82a
Miśālī Baba
82b
K’andan ižhār oldı sırr-ı źāt-ı Yezdān’a delīl

Gazel/11

Ey ŝanem gördim yüzüñ ŝanki ĥayrān olmuşam
82b
Miśālī Baba
83a
Ķıble édelden cemāliñ ehl-i īmān olmuşam

Gazel/9

Ol menem k’āyīne-i Ģaķ’dır dérim insāna men
83a
Miśālī Baba
83b
Ŝūret-i ādemden érdim ŝūret-i Raĥmān’a men

Gazel/11

81a

Miśālī Baba

Ĥırāmān serv-i ķaddiñden cüdā ey zülf-i ˘anber-bū
83b
Miśālī Baba
Gazel/7
84a
Revān olan bu çeşmimden menim ķandır degildir ŝu
Devr-i güldür sāķīyā bir cām-ı ĥurrem bāġda
84a
Miśālī Baba
84b
Ŝun şārābı gör ne leźźet gösterir dimāġda

Gazel/11

Ey Esedullāh-ı ġālib şāh-ı merdānım ˘Alī
84b
Miśālī Baba
85a
Göñlümüñ taħtında sensin mīr ü sulŧānım ˘Alī

Gazel/7

˘Aşķ-ı ruħsārıyla dil ˘arşında şāhımdır ˘Alī
85a
Miśālī Baba
85b
Mažhar-ı źāt-ı ezel fenn-i Allah’ımdır ˘Alī

Gazel/7

Kā˘ināta cism ü cānsız yā Muĥammed yā ˘Alī
85b
Miśālī Baba
87b
Zübde-i her dü mekānsız yā Muĥammed yā ˘Alī

Kaside/31

88a Miśālī Baba

Lem-yezel milkine sermed-i şāh sensin yā ˘Alī
Źāt-ı muŧlaķ hem ŝıfātullāh sensin yā ˘Alī

Gazel/9

88a
88b

Vīrānī

Lā fetā illā ˘Alī’dir fażl-ı Yezdān’ımız
Lā yetā illā ˘Alī’dir şāhımız merdānımız

Gazel/8

88b
89a

Vīrānī

Biz o Rūm ˘abdālıyız sulŧānımızdır Murteżā
Terk-i tecrīdiz bu gün sübĥānımızdır Murteżā

Kaside/15
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89b

Nesīmī

Gevher-i deryā-yı ĥikmet ü dürānı sendedir
Noķŧa-ı milk-i hüviyyetsin beyānı sendedir

Gazel/8

90a

Nesīmī

Merĥabā ey nāme-i innā ileyhi rāci˘ūn
Nūr-ı vaĥdetdir viŝāliñ taĥt-ı fīhā ħālidūn

Gazel/5

90a90b

Nesīmī

Yüzin gördüm dédim elĥamdülillāh
Boyuñ gördüm oķudum ķul hüvallāh

Gazel/7

Cevābım ġūş-ı cān ile işit ey ŧāli˘-i mes˘ūd
Yüzin ĥarfinden açıldı cihāna her ne var mevcūd
Eger serçe degilsen sen bu ˘anķā loķmasın gel yud
Hu illādan hu illāmuz yüziñdür ķıble-i ma˘būd
Bu ma˘nāyı ĥadīśinde buyurdı Aĥmede’l-Maĥmūd
Cihāna gelmeden cānā hemān dīdār imiş maķŝūd

Müseddes/7

Murabba/9

90b91b

Vīrānī

91b92b

Vīrānī

Ey göñül içmek dilersen cām-ı Cem
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
Bu kelām virdin olsun dem-be-dem
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem

92b
93a

Vīrānī

Nažar eyle eyā ŧālib ˘Alī’dir cümle źātullāh
˘Alī şānında ŝadaķāna ˘Alī nūruna eyvallāh

Kaside/19

93b

Ķayġusuz
˘Abdāl

Ey özin insān eyleyen var edeb ögren edeb
Edeb erkān bilmeyen var edeb ögren edeb

Gazel/5

Müseddes/
15

93b
95a

Vīrānī

Gel istersen sa˘ādet ŝoñı ħayrı
Nažar ķıl cān gözüyle gör bu sırrı
Gözin aç baķ ne var ˘ālemde ġayrı
Hemān şāhı gör u hīç görme ġayrı
Nuŝayrīyem Nuŝayrīyem Nuŝayrī
Ne ölmüşem ne ŝaġam ü ne ŝayrı

95a
97a

-

Bil ki bismillāhi’r-raĥmani’r-raĥīm
Fātiĥadandır evc-i āyet ey ĥakīm

Mesnevi/50

Kārbān-ı cünd-i ˘aşķın sırr-ı Ĥaķķ’da başıyız
Dest-i Ģaydar’dan şarāb-ı Kevśer’iñ ˘ayyāşıyız
Şāh-ı ˘aşķız dergeh-i āl-ı ˘abā ferāşıyız
Lā-mekān iķlīmine ˘azm édeniñ yoldaşıyız
Bir gürūh sulŧān-ı dehriz zümre-i Bektaşīyiz

Muhammes
/5

97b Miśālī Baba

Bize seng-i melāmetle seri ŝad-pāreler dérler
Cefā tīriyle zaħm olmış dili pür-yāreler dérler

Gazel/5

98a Resmī Baba

Ģayli demdir bir gül-i zībāya vérdim göñlümi
Hem-daħı bir ħoş ŝadā şeydāya vérdim göñlümi

Gazel/13

97a
97b

Selāmī
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Şu˘lenüp derd ü ġam u ıżŧırāb
Étdi göñül milkini yekser ħarāb

Nev-bahār oldı yine remz eyledi esrār-ı gül
98b
Ġaybī Baba
99b
Gülsitān-ı dehre gülşen germ eder bāzār-ı gül
99b

Keşfī Baba

99b
Keşfī Baba
100a

Gazel/12
Gazel/18

˘Ālem-i aĥvāle her dem ehl-i dil āgeh gerek
Her dil-i āvārede yüz sürmege dergeh gerek

Gazel/6

Šālibe rāh-ı ĥaķīķat bulmada hīç ˘ār mı var
Pīre ħıdmet étmeyen sāliklere eŧvār mı vār

Gazel/7

100a

Ĥalīlī

Ey felek yandım elinden dād elinden dād hey
Nāle vü zār ile āha ķalmadan imdād hey

Gazel/7

100b

Fużūlī

Ey firāķ-ı leb-i cānān cigerim ħūn étdin
Çehre-i zerdimi eşk ile dīger-gūn étdin

Gazel/7

100b
101a

Fużūlī

Ey göz ol nergis-i ħūn-ħāra nigāh étme daħı
Rūzgārım ġam-ı ˘aşķ ile siyāh étme daħı

Gazel/7

Sāķiyā mey ŝun bize Bārī Ĥudā’nuñ ˘aşķına
Sürelim birdem Muĥammed Muŝŧafā’nıñ ˘aşķına
Édelim ˘işret ˘Aliyye’l-Murteżā’nuñ ˘aşķına
Nūş édelim Şeh Ģasan ħulķe’l-Rıżā’nıñ ˘aşķına
Çūş édelim Şeh Ģüseyn-i Kerbelā’nıñ ˘aşķına

Muhammes/
12

102b ˘Ārif Baba

Śemme vechullāhı ŝanma žāhirā gözden nihān
˘Ayn-ı ehlullāha oldı şu˘lesi şems-i cihān

Gazel/7

102b ˘Ārif Baba

Rehinde ˘ahd u miŝāķıñ édüp ķıldım fedā rūĥı
Ŝırāŧ-ı münkirāndan dūr olup ķıldım cüdā rūĥı

Gazel/5

Yine seyyāĥ oluben destüme aldım teberi
Yine ben ˘azm-i diyār étmege ķıldım seferi
Dün ü gün āh éderek yārimi buldum Seĥerī
Münkirim ŧaşına gerçi véririm siperi
Tevbeler bir daħı ben kimseye étmem kederi
Yüri ey zülf-i siyeh noķŧadan aldım ben ħaberi

Müseddes/5

101a
102a

103a
103b

Rūĥī

Seĥerī
˘Abdāl

Şu derdin dermānı Muĥammed Muŝŧafā’dandır
103b
Ca˘ferī Baba
104a
Delīl-i dīn ü īmānı ˘Aliyye’l-Murtežā’dandır

104a
104b

Nesīmī
˘Abdāl

Meşrebim ĥubb-ı sivādır yā ˘Alī senden meded
Źikr ü fikrim hep hevādır yā ˘Alī senden meded
Ķıldıġım her dem riyādır yā ˘Alī senden meded
Étdigim dāˇim ħaŧādır yā ˘Alī senden meded
Nām-ı şānıñ Murteżā’dır Yā ˘Alī senden meded

Gazel/7

Muhammes
/5
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Tedbīriñi terk ét taķdīr Ĥudā’nıñdır
Sen yoķsun o benlikler hep vehm ü gümānıñdır
Birden bire bul ˘aşķı bu tuhfe bulanıñdır
Devvār olalı devrān erbāb-ı ŝafānıñdır
˘Āşıķa keder neyler ġam ehl-i cihānıñdır
Ķoyma ķadehi elden söz pīr-i muġānıñdır

Müseddes/
5 Bend

104b
105a

Ġālib

105b

Nesīmī

Barını ķatl eyleseñ ķatli ĥelāl kime ne
Ben bilirim ne çekerim āh ile zārım kime ne

Gazel/5

105b
106a

Nedīm

Taĥammül milkini yıķdın Hülāgū Ĥān mısın kāfir
Bütün dünyāyı yaķdın āteş-i sūzān mısın kāfir

Gazel/8

Māhest ü nemīdānem ħūrşīd-i ruħet yā ne
Bu ayrılıķ oduyla nice bir yanem

Mülemmā
Gazel/4

Olbiziz kim yetmiş iki milletiñ iħrācıyız
Noķŧa sırrın fehm édüp kāf ile nūndan nāmiyiz

Gazel/5

106a

106b

(Mevlānā)
Muĥibbī

Ģażret-i ma˘ŝūm Muĥammed bin ˘Aliyye’l-Murteżā
Ya˘nī ol-nūr-ı ˘uyūn-ı enbiyā ve’l-evliyā
Şol imāmeyniñ ķarındaşı emīri pür-kerem
107a
Ceźbī Baba
107b
Kim şehīd oldı anı maĥv étdi déyin eşķıyā
Dāġ dāġ étsin derūnuñ bende-i āl-i ˘abā
Ģaşre dek ķan aġlasın dāˇim muĥibb-i Murteżā

Müseddes/8

Ķıyma gel ŧab˘-ı pesendīdeme peymāne getir
108a
Ceźbī Baba
108b
Šolu ŝun bāde-i gül-fāmını rindāna getir

Gazel/10

Dilā medĥ ét Muĥammed Bāķır’ınıñ ol śenā-kārı
108b
Ceźbī Baba
109a
Açılsın her cihetle rāz-ı ˘aşķıñ nīçe esrārı

Gazel/12

Dü ˘ālem içre ey zāhid Muĥammed Muŝŧafā’mız var
Biĥamdillāh bizim milk-i göñülde Murteżā’mız var
Muhammes
109a
Ceźbī Baba Anıñçün étmeyiz raġbet cinān u ĥūr u ġılmāna
109b
/6
Ģasan-ħulķe’r-Rıżā ve hem Ģüseyn-i Kerbelā’mız var
Hele cān u göñülde bülbül-āsā āh-ı vāmız var
Būy-ı mā verd ü ˘ūd-ı hücerāt-ı ˘urefā
110a
Ceźbī Baba
110b
˘Anber ü müşk ü ķarānfīl ü muŝaffā Ģaydar

Kaside/13

Şem˘-i dilde pertev-i nūr-ı dıraħşānım ˘Alī
110b
Ceźbī Baba
111a
Taħt-ı dilde hem emīr-i merd-i meydānım ˘Alī

Gazel/12

Gevher-i kenzīne-i maĥbūb-ı Mevlā’dır Naķī
111a
Ceźbī Baba
111b
Nüsĥa-ı iśbāt-ı remz-i setr-ı Mevlā’dır Naķī

Gazel/8

111b
Ceźbī Baba Āfitāb-ı burc-ı eflāk-ı gürūh-ı evliyā
112b
Ol ħaŧīb ü mescid ü miĥrāb désem inķiyā

Müseddes/5
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Ol ĥaķīķat bāġınıñ bir ġonce-i źībāsıdır
Anıñ içün dergehiniñ bendesidir …….
Ol imām-ı Ca˘ferü’ŝ-Ŝādıķ imāmü’l-evliyā
Mažhar-ı sırr-ı Ĥudā faķr-ı ˘Aliyye’l-Murteżā
Güneh-kārım müdām ˘ind-i Ĥudā’da yā Resūlallāh
112b
Ceźbī Baba
113a
N’ola ĥālīm menim rūz-ı cezāda yā Resūlallāh

Gazel/10

On sekiz biñ ˘ālemiñ sulŧānı sensin yā ˘Alī
113a
Ceźbī Baba
113b
Milk-i dilde bir meh-i tābān sensin yā ˘Alī

Gazel/8

Biĥamdillāh menim feyżim Muĥammed
Muŝŧafā’dandır
Muhammes
Göñülde źikr ü fikrim al ˘Aliyye’l-Murteżā’dandır
113b
Ceźbī Baba
114a
Şeh-i kūyunla hemrāhım Ĥasan-ı ĥulķe’l-Rıżā’dandır /5
Benim ĥubb-ı derūnum ħāndānım ol Ĥudā’dandır
Hele derd-i dilim āh ol Ģüseyn-i Kerbelā’dandır
Muŝaffā eyle dil levĥin bu gün nūr-ı tecellādan
114a
Ĥayālī Baba
114b
Cemāliñ gösterir cānān çü mi˘rāt-ı mücellādan

Gazel/6

Raĥm éder yoķ baña hīç nālelerimden ġayrı
Hīç bir aġlar mı olur çeşm-i terimden ġayrı
Hem-demim yoķ daħı āh-ı şererimden ġayrı
Meni yoķlar bulunur mı kederimden ġayrı
Bir yanar yoķ benim içün cigerimden ġayrı
Bir acır mı bulunur yārelerimden ġayrı

Müseddes/5

115a
Şem˘ī Baba
115b

Rāh-ı Ģaķķ’a ibtidā der-bān olur Bektaşīler
Tekye-i ˘aşķa gider pinhān olur Bektaşīler

Gazel/8

115b
116a

Selāmī

Ednā ķuluyum faħr-ı Resūlü’ś-śeķaleyniñ
Ol-nūr-ı Ĥudā Aĥmed-i ceddü’l-Ģaseneyniñ

Gazel/5

116a
116b

Rūĥī
Baġdādī

Ķadriñe érmek umar dil ne temennādır bu
Ėremez kimse aña ˘ālem-i belādır bu

Gazel/5

116b

Vīrānī

117a

Ģayretī
Baba

114b
115a

Fāżıl

Ĥudāyā Muŝŧafā ĥaķķı menim gel geç günāhımdan
Gazel/6
˘Aliyye’l-Murteżā ĥaķķı menim gel geç günāhımdan
Her ża˘īfa ħor baķma merd isen merdāne baķ
Bir ķarıncayı dil-āver gör dilā seyrāne baķ

Gazel/5

Nedir senden o kim nuŧķı nihān ve hem ˘ayān söyler
Sen seni duyma ya˘nīki nedir o ne olan söyler
117a Cemālī/
Tahmis/7
118a Naķşī Baba Ķamu nāŧıķ içinde sırr olupda bulunan söyler
Eyā sen ŝanma [kim] senden bu güftārı dehān söyler
Veyā terkīb olan ˘unŝur yaħūd laĥm-ı zebān söyler

Bir Bektaşî Mecmuası: Sefînetü’l-Esrâr ● 115

Her kim ŝıġındı ŝıdķ ile şāh-ı velāyete
˘Ayne’l-yaķīn érişdi ŧarīķ-i hidāyete

Gazel/10

119a Naŝfī Baba

Ķıl raĥm bendeñe ħünkārım Allāh ˘aşķına
Dil çeker arar seni dildārım Allāh ˘aşķına

Gazel/5

119a
119b

Sāķiyā bir cür˘a ŝun ehl-i ŝafānıñ ˘aşķına
Sāķi-i Kevśer ˘Aliyye’l-Murteżā’nıñ ˘aşķına

Gazel/4

119b
Şem˘ī Baba
120a

Rāżıyım her ne éderse bañā serv-i semenim
Tīġ-i cevr ile ŝad pāre ķılarsa bedenim

Gazel/7

Ayrılıķ cān u göñül milkini vīrān eyledi
Yaķdı yıķdı dostum ĥāk ile yeksān eyledi
Ķoymadı cemi˘yyeti ħāŧır perīşān eyledi
Firķatiñ derdi nigārā baġrımı ħūn eyledi
Rūzgār oldı muħālif vaŝlı hicrān eyledi

Muhammes/
7

Bezm-i ˘aşķıñ sāķiyā peymānesidir bu göñül
Lī ma˘ullāh ĥamrınıñ ħum-ħānesidir bu göñül

Gazel/6

Ŝadef –i vaĥdete gevher
Cāmi˘-i ĥikmete münīr
Ya˘nī dāmāt-ı peyāmber
Esedullāh-ı ġażanfer
Ėyleye Ģażret-i Ģaydar

Muhammes/
7

118a
118b

120a
121a

Nesīmī

Ģayretī
Baba

121a Nūrī Baba
121b

121b
122b

Sırrī
Baba

122b
123a

Nesīmī
˘Abdāl

İki ˘ālemde sensin şāh-ı muŧlaķ
Fetemnā şānki geldi muĥaķķaķ

Gazel/7

123a
123b

Merkezī
Baba

Eyā ālemlerin şāhı
Tecellī ķıl tesellī ķıl

Gazel/10

Atamız Ĥavvā ile Ādem turāb olmuş yatur
Olma maġrūr ĥüsnüñe Leylā turāb olmuş yatur
Nice biñ faġfūr ile Dārā turāb olmuş yatur
˘İbret ile ķıl nažar her cā turāb olmuş yatur
Nice biñ faġfūr ile Dārā turāb olmuş yatur
Ŝıġmayanlar ˘āleme ĥālā turāb olmuş yatur

Müseddes/
5

Ĥaber vérdi bu sırrı ehl-i esrār
Nedir bu sırrı gūş ét diñle güftār

Mesnevi/18

Ķıbledir yüzin nigārā ķaşların miĥrāblar
Ŝūretiñ muŝĥaf velī müşgīn ħaŧıñ ī˘rāblar

Gazel/9

Ey mükerrem ĥüsn ü ŝūret ey mā˘-i vaŧīn
Raĥmetenl’il-˘ālemīnsin Raĥmetenl’il-˘ālemīn

Kaside/1

123b
124a

˘Aźbī
Baba

124b Ķayġusuz
125a
˘Abdāl
125b

126a

Nesīmī
Nesīmī
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126a
Lāmekānī
126b

Yañ eyle göñül çeşmesini tā ŧurulunca
Dik ŧut göziñi gölgeye göñlüñ göz olunca

126b
127a

Fużūlī

Zihī źātuñ nihān oldı nihāñdan mā-ŝivā peydā
Biĥār-ı ŝun˘uña emvāc-ı peydā ķa˘r-ı nā-peydā

127a

Fāżıl

Men oldur mānde-i mehcūr-ı nā-şādım amān yā Rab
Gazel/6
Meded men ˘āciz ü muĥtāc-ı imdādım amān yā Rab

127b

Rūĥī

Āh édüp senden umarken dil-i güm-rāh meded
Başladın cevr ü cefā eylemege vāh meded

Gazel/7

127b
128a

Emrī

Seniñ fülfül beniñ varsa benim dāġ-ı siyāhım var
Seniñ sünbül ŝaçın varsa benimde dūd-ı āhım var

Gazel/5

128a
129b

˘Aşķī

Vérmişiz çün baķamaz dest-i rıżāya yā ˘Alī
Göz uçuyla bir nažar ķıl biz gedāya yā ˘Alī

Kaside/26

129b

Aķşemse’d- Zihī cān kim münevverdür bu gün nūr-ı tecellīden
dīn
Zihī dil kim mu˘aŧŧardır hevā-yı ˘aşķ-ı Mevlā’dan

Gazel/7
Gazel/7

Gazel/5

Aĥmed
Baba

Velā illāya vāŝl oldı şu lar ŧutdı kim lā semtiñ
İlā ey cāna érişmez ķoyan elden belā semtiñ

Gazel/6

Selāmī

Rū-be-rū yāre ŧurup ey gül-i ħandān dédim
Yeter eyle meni bülbül gibi nālān dédim
Ķan döker yaş yerine dīde-i giryān dédim
Meskenim oldı menim kūşe-i vīrān dédim
Elem-i firķatiñe yoķ mıdır evzān dédim
Vāde-i vaŝlıña dil bulmadı pāyān dédim
Nice bir eyleyen ˘aşķını pinhān dédim
Yaķdı yandırdı meni āteş-i hicrān dédim
Bendeñe eyle kerem ey şeh-i ħūbān dédim
Çekmege derd ü ġam ile ķalmadı dermān dédim

Tercî-i
Bend/10

134a Ķayġusuz
136a
˘Abdāl

Su˘āl étdim bu gün men bir dolāba
Dédim niçün sürersin yüz bu āba

Kaside/34

136a
136b

˘Aŧā˘ī

Ezel cānāna cān vérmek saña olduysa da mü˘tād
Şarāb iç ŧurma ˘ālemde güzel sev herçi bād-ā-bād

Gazel/5

136b
137a

Ķarārī

Yā ˘Alī yā şīr-i Yezdān yā ˘ulūm şehrine bāb
Menba˘-ı ˘ilm-i ledün yā mažhar-ı çār kitāb

Mesnevi/10

137a
137b

Vīrānī

Beyān-ı levĥ-i maĥfūżuñ ŧılısmı Murteżā’dandır
Ki bu levĥ üzre beş vaķtiñ binası Murteżā’dandır

Gazel/7

137b
138a

Ĥaŧā˘ī

Eger sen ümmet isen Muŝŧafā’ya
Muĥibb ol ħandān-ı Murteżā’ya

Gazel/7

130a

130b
134a
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138a
138b

Ĥaŧā˘ī

Gevher-i źāta ķadīm-i kibriyāsın yā ˘Alī
Enbiyā-ı evliyāya bī-sivāsın yā ˘Alī

Gazel/7

138b
139a

Sinān
Ümmī

Gel temāşā ķıl nedir şu ˘āşıķ u dīvāneler
Cür˘a-ı seb˘ü’l-meśānīden içen mestāneler

Gazel/5

139a
139b

Ģilmī

Ezel-i bezm-i elesten ˘āşıķān Bektaşī’dir
Men ˘aref sırrıña hemdem ˘ārifān Bektaşī’dir

Gazel/8

139b
140a

Ģilmī

Geldi ol cānān ilinden nev-civān Bektaşīcıķ
˘Aşķ ile oķur ġazeller nev-civān Bektaşīcıķ

Gazel/8

140a
140b

Rūĥī

Ŝanman bizi kim şīre-i engūr ile mestiz
Biz ehl-i ħarābātdanız mest-i elestiz
Ter-dāmen olanlar bizi ālūde ŝanurlar
Bizi mā˘il-i būs-ı leb-i cān [ü] kef-i destiz
Erbāb-ı ġaraz bizden ıraġ oldıġı yegdir
Düşmez yere zīrā oķumuz ŝāĥib-i şaŝtız
Ŝadrın gözedüp n’eyleyelim bezm-i cihāñıñ
Pāy-ı ħum-ı meydir yerimiz bāde-perestiz
Māˇil degiliz kimseniñ āzārına ammā
Ĥāŧır-şiken-i zāhid-i peymāne-şikestiz
Bu ˘ālem-i fānīde ne mīr ü ne gedāyız
Ā˘lālara ā˘lālanırız pest ile pestiz
Hem-kīse-i erbāb-ı diliz ˘arbedemiz yoķ
Meyħānedeyiz gerçi velī ˘aşķ ile mestiz

Terkib-i
Bend/1

141a

Seyyid
Seyfī

Ķanı bir ˘aşķ ehl-i ķardaş ķanı bir dert ehl-i yār
Baġrı başlu gözi yaşlu ķanı bir dostın arar

Gazel/5

141a
142a

Vīrānī

Biz ki Rūm ˘abdālıyız serdārımız Seyyid ˘Alī
Cismimizde şu˘le-i envārımız Seyyid ˘Alī
Bülbül-i şeydā biziz gülzārımız Seyyid ˘Alī
Dīnimiz īmānımız iķrārımız Seyyid ˘Alī
Nūr-ı Aĥmed Ģaydar-i Kerrār'ımız Seyyid ˘Alī
Ķande baķsañ dem-be-dem esrārımız Seyyid ˘Alī

Müseddes/7

142b

Fużūlī

Ey kemān-ebrū şehīd-i nāvek-i müjgānıñam
Bulmuşam feyż-i nažar senden seniñ ķurbānıñam

Gazel/7

Rif˘at

Belī her keşkeğe aşım
Melāmiyiz ķanı ŧaşım
Kesilse bin kere başım
Muĥibb-i Ģacı Bektaşım
Ķızılbaşım Ķızılbaşım

Muhammes
/7

143a
143b
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144a
144a
144b

˘Aŧŧār
Pīr

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Źātımki ŝıfātıyla göründüm
Ķadrimki berātıyla göründüm

Gazel/7

Menim ol rehbān dīnim içün bütħāne binā étdim
Çıķup bütħāne ŧamına ŝalā étdim nidā étdim

Gazel/5

Ey göñül sen şāhı bilgil dem-be-dem

Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
144b
Muĥammed
145b
˘Aşķ-ı yāre hem-dem olup seni müdām
˘Abdāl

Gazel/7

Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
Ģażret-i fenn-i Ĥudā’dan yine rūz-ı ezelī
Ŝūret-i muĥkem ile érişüben ķudret eli
Ķudretiyle yoġurup āteş ü bādāb u kili
Miskin édindi o dem kendi içün cān u dili
Kimdir o kim bilebin dérsen eger ķul belī
Sır-ı Ģaķ nūr-ı Muĥammed Esedullāh-ı velī
Ve ˘Alī ve ˘Alī ve ˘Alī ˘Alī

Müsebba/7

145b
146b

Vaĥdetī
Baba

146b

Rif˘at

Bu fenā bezminde miĥnet güli rāĥatdır baña
Dost içün her dem meźellet özge ġurbetdir baña

Gazel/5

147a

Seyfī

Ey baġrım bülbül-i bī-çāre nālānıñ seniñ
Yoħsa aldırdıñ mı sende derd-i ħandānıñ seniñ

Gazel/7

147a

Rif˘at

Ey göñül gel yüri şāh ˘aşķına ķurbān olalım
Nūş édüp bāde-i faķrı hele mestān olalım

Gazel/5

147b

Rif˘at

Yā ˘Aliyye’l-Murteżā yā pādişāh-ı hel etā
Ey şeh-i taĥt-ı şeca˘āt fātih-i Ĥayber-güşā

Gazel/6

147b

Rif˘at

Nedir şeb tā seĥer ser-menşe˘i feryādın ey bülbül
Ki oldı nev-bahār içre fiġān mu˘tādın ey bülbül

Gazel/6

148a

Eşrefoġlı
Rūmī

[Cān] vérir ˘āşıķ bu yolda ķaŝd-ı cānān eylemez
Küfr ile ķılmaz ˘adāvet meyl-i īmān eylemez

Gazel/6

148a

Nesīmī

On sekiz biñ ˘ālemiñ sulŧānı sensin yā Kerīm
Cümle maķŝūd ü daħı fermānı sensin yā Kerīm

Gazel/5

148a
148b

Eşrefoġlı
Rūmī

Göñül ˘aşķıñ cemāl āyīnesidir
Göñülkim pas ola Ģaķ’ıñ nesidir

Gazel/4

148b

Sezā˘ī

Źāhidā ŝanma meni kim sākin-i meyħāneyim
Men şarāb-ı mest ü elest mestāneyim

Gazel/5

Varını vérmez mi bir yār isteyen
Varı terk étmez mi dildār isteyen

Gazel/8

148b
Nūrī Baba
149a
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149a

Eşrefoġlı
Rūmī

149b

Sezā˘ī

[Bir] nice derddir ki düşdi cāna dermān istemez
Artırır günden güne derdine noķŝān istemez

Gazel/6

Tenvīr-i dile od yaķup āh-ı şererimden
Bir özge kebāb mā-ĥažar étdim cigerimden

Gazel/4

Ey şeh-i milk-i ˘aŧā
Müntežar luŧfıkim
˘Ahdine eyle vefā
Müntežar luŧfıkim

Murabba/4

149b

-

150a

Ģayretī

Ey dōst Beytullāh’ımız
Anda gösterdi cemāl-i nūrunı Allāh’ımız

Gazel/5

150a

Muĥīŧī

Yüzin ˘arşında ˘arşu’llāhı gördüm
Maķām-ı ŝūretü’llāhı gördüm

Gazel/8

Yaķīn bil ebced ü bürhān ˘Alī’dir
150a
Ĥaŧā˘ī Baba
151a
Beyān-ı tevĥīd-i Ķurˇān ˘Alī’dir

Kaside/22

151a
152a

Vīrānī

Her dem dilimde bu kelām ˘Alī Alī ˘Alī ˘Alī
Źikrim hemīşe ŝubĥ u şām ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī
Tesbīĥ-i ŝavt u ŝadām ‘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī
Baġırırım anı müdām ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī
˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī
˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī ˘Alī

152a

Nesīmī

Elinden çün oldı şems-i devrān āşikār
Şīr-i Yezdān’dır göñül āhūsını ķıldı şikār

Gazel/7

Ey şeh-i milk-i velāyet ey velī
Étdi göñlüm nūr-ı ˘aşķıñ müncelī
Dāmeniñden ġayrıdan çekdim eli
Yā ˘Alī Allāhu Allāh yā ˘Alī

Murabba/12

Ezelden neşˇe-yāb-ı feyż-i faħr-ı enbiyāyız biz
Ĥazān-ı naħl-i gülzār-ı ˘Aliyye’l-Mürteżā’yız biz
Re˘y-i şeh-i şehīdin ibn-i binti müctebāyız biz
Muĥib-i ħandānız nesl-i pāk-ı Muŝŧafā’yız biz
Şeh-i iķlīm-i ˘aşķız bende-i āl-ı ˘abāyız biz

Muhammes/
4

Ey žuhūr-ı ķul hüvellāh yā ˘Alī
Terk-i ĥubb-ı mā-sivāllāh yā ˘Alī
Dest-i ķudretsin yedu’llāh yā ˘Alī
Faķr-ı fī faħr-i menu’llāh yā ˘Alī
Yā ˘Alī Allāhu Allāh yā ˘Alī
Müşkilimsin evc-i bi’llāh yā ˘Alī

Müsedes/5

152b
153a

153a
153b

153b
154a

Źekī

Selāmī

-

Müseddes/9
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154b Rıżāī Baba
155a

-

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Be-dih merā tu Ĥudā yā derīn ħuceste sefer
Hezār nuŝret ü şādī hezār fetĥ ü žafer
Be-ĥürmet-i ……… Muĥammed ..……. çār ˘Alī
Be-ded Ģasan u Ģüseyn ü Be-Mūsī u Ca˘fer

Murabba/1

Vérirseñ cānını cānān seniñdir
Düşerseñ derdine dermān seniñdir

Gazel/5

Cā-be-cā ey sīm-ten cisminde dāġ-ı ħūn-feşān
Taħt-i dilde ĥükm éden şāhım dédi bunı hemān

Gazel/4

