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ÖZET

ABSTRACT

Menâkıbnâmeler edebiyatımızın nadide türlerindendir.
Manaqibnames have a significiant place in Turkish
Bu tür eserlerde bir velinin menkabevi hayatı anlatılır. Literature. In these types of works, epic life of a wali’s is
Âşık/Derviş Ahmed’in Menâkıb-ı Kemâl Ümmî adlı eseri de descibed. Lovers/Darvish Ahmed’s book “Menâkıb-ı Kemâl
bu tür eserlerden biridir.
Ümmî” is one of the works mentioned above.
Menâkıb-ı Kemâl Ümmî’ye göre, XV. yüzyıl mutasavvıf
şairlerinden Kemâl Ümmî Horasan’dan gelip Bolu’ya yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Eserde Kemâl Ümmî’nin
menâkıbı vesilesiyle o dönemde yaşamış kişiler ve coğrafya
hakkında bilgiler bulunmaktadır.

According to Menâkıb-ı Kemâl Ümmî, mystic poet
Kemâl Ümmî came from Khorasan then settled and lived
in Bolu province till his death. In this work, there are
information about geography and people lived in that
period on the occasion of Kemâl Ümmî’s manaqib.

Bu çalışmada menâkıbnâmede adı geçen şahıslar ve
In this study, geographical locations and the people
coğrafi mekânlar ele alınmış, bu bilgiler ışığında geçmişin named in Menâkıbnâme are discussed. In light of these
aydınlatılmasına ve günümüzünse doğru anlaşılmasına information, it is intended to contribute to the elucidation
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
of the past and correct understanding of today.
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KEYWORDS

Menâkıbnâme, Âşık/Derviş Ahmed, Kemâl Ümmî, Bolu,
Manaqib/Menâkıb, Lovers Darvish Ahmed, Kemâl
XV. yüzyıl.
Ümmî, Bolu, XV. Century.

1. Giriş:
Menâkıb kitapları, İslâm edebiyatında velilerin hayatı etrafında
oluşmuş ve çoğu zaman olağanüstü hal ve kerametlerin anlatıldığı dinîtasavvufî eserlerdir. Bunlar veliliğin en dikkat çeken alâmetlerinden
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olarak telakki edilir. Menâkıbnâmeler, kerametleri nakledilen velînin
yüceliğini müridlere anlatarak onların tarikata daha sıkı bağlanmalarını
sağlamak ve tarikate yaygınlık kazandırmak amacıyla, genellikle o tarikatin mensuplarından biri tarafından, sözlü ve yazılı kaynakların derlenmesiyle meydana getirilir1.
Edebiyat tarihimizde, bazı veliler hakkında böyle menkabeler
yazılmıştır2. İşte Derviş Ahmed’in Kemâl Ümmî hakkında yazdığı
“Menâkıb-ı Kemâl Ümmî” de bunlardan biridir.
2. Kemâl Ümmî
Kemâl Ümmî'nin, gerçek hayatı ve şahsiyeti hakkında fazla bilgimiz
yoktur. 880/1475 yılında öldüğü bilinen Kemâl Ümmî XV. asır şairlerindendir.
Karaman veya Niğde'de doğduğu konusunda kaynaklarda ihtilaf
vardır. Bunlardan İskender Pala, XVIII. asrın ilk yarısında yaşamış olan
şair Hâkî'nin Niğde hakkında yazdığı bir şiirde geçen;
Kemâl Ümmî ol sâhib-kemâl
Burada eylemiş arz-ı cemâl

beytinden ve bir türbesinin de Niğde'de bulunmasından hareketle Kemal
Ümmî’nin Niğde'de doğmuş olduğu, en azından burada uzun müddet
yaşamış olduğu görüşündedir. Ancak, gerek Menakıb’da, gerekse divanının bir nüshasının başında şairin Horasan'dan muhacir olarak geldiği
belirtilir. Âlî de Künhü'l-Ahbar'da, onun İran'a seyahat ettiğini ve birçok
tasavvuf büyüğüne hizmet ettiğini rivayet eder. Ayrıca, Menâkıb’da
geçtiğine göre, Kemâl Ümmi, Bolu ve çevresinde uzun süre yaşamış ve
halkı irşad etmiştir. Şeyh Şücâ Menakıbı’nda geçen olaylara göre ise,
Manisa'da yerleşmiş ve orada idam edilmiştir (Sarıçiçek 1997: 23).
Kemâl Ümmî Kumuklar arasında da tanınan bir şairdir. Bazı kaynaklara göre Koyun adlı Kumuk köyünde dünyaya gelmiş, orada okuyup, o
1
2

Daha fazla bilgi için bkz. Şahin 2004: 112-114; Ateş ty.: 701-702; Ocak 1992.
Menâkıb-ı Seyyid Hârûn-ı Velî, Menâkıb-ı Sadruddîn-i Konevî, Menâkıb-ı Seyyid
Mahmud Hayrânî, Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî, Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî, vb.
(Daha geniş bilgi için bkz. Ocak 1992).
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zamana göre yüksek bir eğitim almış ve asker bölüğünün kadısı olarak
çalışmıştır. Daha sonra da Anadolu’ya gelerek hayatının geri kalanını
Anadolu’da geçirmiştir(TDTEA 2002: 197; Abdullatipov 2007: 313).
Nerede doğduğu konusunda ihtilaf olan Kemâl Ümmî, yaşadıkları
ve kerametleriyle Anadolu’ya mal olmuş bir mutasavvıftır. Onunla ilgili
Bolu Tekke/Işıklar köyü başta olmak üzere Niğde, Larende(Karaman) ve
Manisa’da türbeler vardır. Hatta Kahramanmaraş’ta şimdi adı Kemâl
Ümmî olarak değiştirilen köydeki bir tepenin adı da eskiden beri Kemâl
Ümmî Tepesi’dir3.
Buraya kadar belirtilenlere ve Menâkıb’da geçenlere bakılırsa, Kemâl
Ümmî'nin Horasan, Karaman, Niğde, Bolu ve Manisa’da yaşadığı ve
Kahramanmaraş ve İran'a kadar seyahat ettiği anlaşılmaktadır.4
3. Derviş Ahmed
Derviş Ahmed’in hayatıyla ilgili fazla bir bilgimiz yoktur. Elimizdeki
bilgiler de müellifi olduğu Kemâl Ümmî Menâkıbı’ndan elde ettiklerimizden ibarettir. Adına da ancak menakıbın sonlarındaki bir beyitte rastlıyoruz:
Yüri Dervîş Ahmed sen dahhı tur
Mübârek âsitânına yüzüñ sür

(633)

Menakıba göre Derviş Ahmed Kemâl Ümmî’den çok sonraları yaşamıştır. Zira O’nun;

3

Fenâ dünyâda böyle gerçek er çok
Velî Ümmî Kemâl gibi yog artuk

(378)

‘Azizüñ türbesi üzre giderler
Bu namâzdan şevkle tevhîd iderler

(606)

Yakup Kaya (Öğretmen) Kahramanmaraş. Ayrıca bak.:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kemalli,_Dulkadiro%C4%9Flu (15.02.2016)
4
Daha geniş bilgi için bkz. Sarıçiçek 1997: 3-29.
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sözlerinden Kemâl Ümmî’nin daha önceleri yaşadığı ve o anda hayatta
olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Kemâl Ümmî’nin türbesinin bulunduğu yerde her yıl Receb ayında düzenlenen çeşitli etkinliklere yirmi bin
kadar kişi katılmaktadır5. Üstelik şair “Varurmış anda nice biñ müsülman” diyerek bunun uzun yıllardan beri süregeldiğini de ifade etmektedir:
Husūsâ kim Receb ayında el’ân
Varurmış anda nice biñ müsülmân (597)
Yigirmi biñden artukdur varanlar
Başın açup Hudâya yalvaranlar
Gelür etrâfdan âdem be-gâyet
Kim olmaz haddine hergiz nihâyet
‘Azizüñ türbesi üzre giderler
Bu namâzdan şevkle tevhîd iderler (604-606)

Menâkıb’ın sonunda Âşık Ahmed-i Dîvânî mahlasıyla yazılan şiirler
vardır. Her ne kadar mahlasları farklı ise de Âşık Ahmed-i Dîvânî ile
Derviş Ahmed’in aynı kişiler olduğu kanaatindeyiz. Zira her iki metnin
arka arkaya ve aynı kalemle yazılması bu kanaatimizi kuvvetlendirmektedir6. Burada şairin iki ayrı mahlas kullandığını söyleyebiliriz.
Nitekim edebiyat tarihimizde bazı şairlerin iki mahlas kullandığı vakidir.
Mesela 15. Yüzyılda yaşamış olan Âşık Paşazâde bunlardandır. Âşık
Paşazâde de hem “Derviş” hem de “Âşık” mahlaslarını birlikte kullanmıştır (Atsız 1985: 3). Müellifimiz de iki mahlas kullanan şairlerden
olmalıdır. Ayrıca her iki metnin içeriğinin ayrı olması da şairin muhtevaya göre mahlas seçtiği izlenimini vermektedir. Zira Derviş mahlasını
kullandığı Menâkıb metni aruz kalıbıyladır. Âşık mahlasını tercih ettiği
5

Bu törenler daha sonraki yıllarda da yapılagelmiştir. Bkz. Ali Vâhit 1933: 212-215;
Hickman 1982: 155-167; ve
http://www.bolukulturturizm.gov.tr/TR,69941/edebiyat.html (08.09.2016.)
www.bolununsesi.coışıllım/haber/arama.asp?tur=haber&id=10634&kelime=ışıklar
%20köyü (09.09.2016)
6
Her iki şairin aynı olma ihtimali hakkında bkz. S. N. Ergun, Türk Şairleri (1936), C. I,
İstanbul: 302.
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şiirler ise büyük bir çoğunlukla hece ölçüsüyledir. Dolayısıyla şairin
aruzla olan şiirlerinde Derviş, heceyle olanlarında ise Âşık olmak üzere
iki ayrı mahlas kullanması şairin tercihinin bir sonucudur. Bir de Âşık
mahlaslı şiirlerin konuları büyük oranda Menâkıb’da anlatılanlara
uygundur. Bazıları da Kemâl Ümmî üzerine olup içlerinde ona bağlılığını
bildiren şiirler de vardır. Ayrıca Kemâl Ümmî’nin adı her iki metinde de
Ümmî Kemâl olarak geçmektedir.
Âşık Ahmed’in şiirlerini Bolulu Mustafa bin İsmail; Metn-i Sefîne-i
Ahmed-i Dîvânî Şerh-i Defîne-i Emced-i Nev-cüvânî adıyla şerh etmiştir.
Burada Âşık Ahmed’den Âşık Ahmed-i Dîvânî diye bahseder. Bu eserde
Menâkıb’ın arkasındakilerle birlikte Âşık Ahmed’e ait 76 şiir vardır.
Bunların 38’i Menâkıb-ı Kemâl Ümmî’nin sonunda da geçmektedir.
Şârih Bolulu Mustafa bin İsmail eserinde Âşık Ahmed’le ilgili bilgiler
de verir. Hatta kendi mürşidi Şeyh Ali Rükneddin için “mürşidimiz”
(Sarıçiçek 2014: 14, 103) diyerek aynı mürşide bağlı olduklarını ifade
etmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla, Bolulu Mustafa bin İsmail, şiirlerini şerh
ettiği Âşık Ahmed’le aynı dönemde yaşamıştır. Müellif eserini 24 Şevval
1197 / 22 Eylül 1783’te telif ettiğine göre, doğum ve ölüm tarihleri belli
olmayan şairimiz de 18. yüzyılda yaşamış demektir.
Âşık Ahmed’in yaşadığı muhit Bolu, Kütahya ve Bursa civarıdır.
Şiirlerine göre Domaniç, Altıntaş da gezip dolaştığı yerlerdendir
(Sarıçiçek: 2014, 103, 141). Bolu’da da Kemâl Ümmî türbesini sık sık
ziyaret etmektedir. Şiirlerinde Bolu’yla beraber ona bağlı Kurtluoba,
Gölköyü, Sünnice Eri, Ardıç Eri, Şeyh Bedredddin Çarşısı’ndan söz
ederken Mısır ve Şam’ı dolaştığını da söyler (Sarıçiçek 2014: 107, 132, 150,
156, 129).
Bursalı Şeyh Ali Rükneddîn adlı bir Nakşibendî mürşidine bağlı olan
Âşık Ahmed;
Diñle imdi bu göñlüñ ahvâlini
Bilmezem ben ‘Arabî hem Fârisîniñ ‘ilmini
Okumadım sarf ı mantık hâlini
Çok şükür elhamdü li’llâh kutb yanına varmışam
(Sarıçiçek 2014: 112)
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diyerek herhangi bir eğitim almadığını, şiirlerini şeyhinden aldığı terbiye
ve Allah’ın yardımıyla söylediğini, ulaştığı makamları da buna bağladığını söylemektedir (Sarıçiçek 2014: 14-17).
‘Ummânda bulmuşam dürlü ma‘deni
Cândan geçmeyenler bulmaz cânânı
Şeyh ‘Alî Rüknü’d-dîn kerâmet kânı
Sultânu’l-‘ârifîn derler şeyhime (Sarıçiçek 2014: 172)

Tasavvuf yoluna giren ve seyr-i sülûkunu tamamlayan her müridin
sonunda irşad mertebesine ermesi de bu yolun neticesidir. Âşık Ahmed
de büyük bir ihtimalle mürşitlik makamına çıkarak irşad faaliyetlerinde
de bulunmuştur.
‘Âşık Ahmed yaman işiñ
Hoc‘Abdu’llâh cân yoldaşıñ
Sen’arzûlar çok dervîşiñ
Mevlâm’dan bu kerem geldi (Sarıçiçek 2014: 17)

Âşık Ahmed’in nerede, ne zaman vefat ettiği de bilinmemektedir.
Ancak Gerede Yukarı Tekke Camii’nde, camiinin banisi Ahmed ile aynı
türbede medfun olan Seyyid Ahmed Efendi’nin o olduğu tahmin edilmektedir (Özdamar 2000: 15-16).
Âşık Ahmed’in iki eseri elimizdedir. Biri bu makalede konu edindiğimiz Menâkıb-ı Kemâl Ümmî diğeri ise bir kısmı bu menâkıbın arkasında kayıtlı, tamamı da Bolulu Mustafa bin İsmail’in şerh ettiği şiirlerinden ibaret olan Dîvânçe’sidir. Maalesef bu şiirlerin bütününü içeren
müstakil bir el yazması elimizde yoktur. Bu ikisinin haricinde başka
eserlerinin olduğu da muhtemeldir. Zira Menâkıb’da geçen aşağıdaki
ibareler bu ihtimali göstermektedir:
Kitâb yazmak baña andan uludur
Vücûdum sırr-ı ‘ışkıla toludur
Yazarım gice gündüz dâsitânı
Ben olsam n’ola halkuñ dâsitânı
Okınur sözlerimüz zikr içinde
Hudâ derdiyle olduk fikr içinde(642-644)
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3.1. Menâkıb-ı Kemâl Ümmî ve İçeriği:
Âşık/Derviş Ahmed’in en önemli eseri ise şüphesiz ki Menâkıb-ı
Kemâl Ümmî’dir.
Menâkıb, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Nu. 1323’te kayıtlı
baş, son ve ortadan bir miktar eksik (25a/b, 26a/b ve 27a) ve eksiklikleriyle birlikte her sayfası 13 satır olan 44 varaktan ve 646 beyitten ibaret
harekeli nesihle yazılmış bir eserdir. Eserin 6a-10a arasındaki varaklarının
başka biri tarafından, henüz elde olmayan bir başka nüshadan tamamlandığı ve eserin bütün olarak tashih edildiği izlenimini vermektedir. Bu
kısım 12 satır ve rik’a hattıyladır. Eser, aruzun hezec bahrinin mefâ‘îlün
mefâ‘îlün fe‘ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Menâkıb bu yazmanın 1-29
varakları arasındadır. 29-44 varakları arasında ise Âşık Ahmed-i Dîvânî
mahlasıyla yazdığı tasavvufî ve Kemâl Ümmî’yi öven ve çoğunluğu
heceyle olan şiirlerini içeren Dîvânçe’si mevcuttur. Eser dört Bâb ve dört
de Makale’den ibarettir. Ayrıca aralarda keramet ve olayların yer aldığı
ve adlandırılmayan bölümler de vardır.
(1a-12b)Birinci Bâb: Baş kısmı eksik olduğundan eserin bu kısmı
aynı zamanda Birinci Bâb’ı teşkil etmelidir. Çünkü 12b’de “İkinci Bâb”
başlamaktadır. Burada Kemâl Ümmî’nin Bozarmud Dağlarını yurt edindiğini ve toplumdan uzak yaşadığını öğreniyoruz. Bu bölümde dağlarda
yer açarak oraları ihya ettiği, yolunu şaşıran Bolu insanını buradan irşad
etötiği anlatılıyor. Birçok sırları burada izhar olmuştur. Boğazdan zikri o
icad etmiş, bu vesileyle birçok kişi irşad olmuştur.
Yine bu bölümde onun Horasan’dan Anadolu’ya geldiği, Safî
Sultan’dan el aldığı anlatılıyor. Buna göre o “Oğuz” boyundandır. Öyle
birisidir ki Hacı Bayram-ı Velî her gün onun hatırını sorup yüzünü
görmeden edemez. Her ne kadar “ümmî” ise de bu bir kusur değildir.
Zira Resûlullah da ümmîdir. Ayrıca Kemâl Ümmî’nin Halvetî olduğu da
belirtilmektedir (1a-3a/1-53).
Eserde genellikle “Bâb” ve “Makâle” başlıklarını kullanmakla beraber başlık koymadığı bölümler de vardır. “Birinci Bâb”da Kemâl
Ümmî’nin ümmîliğiyle ilgili olarak o zamanın yöre ulemasından Sarı
Müderris adında bir kişiyle yaşadığı olayın anlatıldığı bölümde de başlık
kullanılmamıştır (3a-5b/54-118):
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Sarı Müderris Akçakavaklıdır. Bazen de Sazak’ta kalır. Doğru yoldan
ayrılmayan, zahirî ilimlerde maharetli, birçok âlimi susturmuş olan
birisidir. Sufiliğe ise hiç meyli yoktur. “Şeyhin ümmîsi nasıl olurmuş?”
diyerek Kemâl Ümmî’yi küçük görür. Zahirî ilim sahibi olmayanın batın
ilminde maharet sahibi olmasını kabul edemez. Durumu firasetiyle
anlayan Kemâl Ümmî onu yanına davet eder ve cevap veremeyeceği
birkaç soru sorar. Ardından da, esas olanın Allah’ı bulmak ve onun
aşkıyla dolmak olduğunu, ilimden muradın amel olduğunu anlatır. Onun
anlattıklarından ikna olan Sarı Müderris özür dileyerek ona teslim olur.
Daha sonraları birçok tasavvufi eserler telif eder ve Kemâl Ümmî’nin
meddahı olur.
Evvelki Makâle: Birinci Makale olarak alabileceğimiz bu bölümde
şair, her şeyhe tabi olunamayacağını, ümmî de olsa ehl-i hal, yol ve erkân
bilen kâmil bir şeyhe tabi olmak gerektiğini anlatır (5b-6b/119-142). Cahil
şeyhe bağlanmanın sakıncalarından bahseder. Bununla ilgili olarak
Kemâl Ümmî ile oğlu Sinân arasında geçen bir menkabe anlatılır:
Kemâl Ümmî ümmî olmasına rağmen oğlu ilim tahsil etmiştir. O ise
babasını ümmî olduğu için beğenmez ve mürşit olarak, babası da olsa
ümmî birisine intisap etmeyeceğini söyler. Ancak babasının telkiniyle
Hacca gitmeğe karar verir. Oraya gidinceye kadar birçok tehlikeler atlatır.
Ama her seferinde farkında olmadan babasının himmetiyle kurtulur.
Kâbe’ye ulaştığında ise kendisini o badirelerden kurtaranın babası olduğunu; oradaki şahısların şahitliğiyle, her gün beş vakit namazı Kâbe’de
kıldığını ve büyük bir veli olduğunu anlar. Babasından özür dileyerek
ona tabi olur (6b-11b/143-257).
İkinci Makâle: Meczup kişilerin latîf mizaçlarını, ilâhi sırlara vakıf
olduklarını, aç, susuz, çıplak dolaşmalarını, virane yerleri mekân tutmalarını anlatır (11b-12b/258-281).
İkinci Bâb: Kemâl Ümmî’nin Cemâl adındaki meczup ve abdal ve
ilahî sırlardan haberler veren oğlunun her an çıplak ve zahirde sarhoş dolaşmasını ve bundan dolayı mahkeme edilip ölümle cezalandırılmasını
anlatır (12b-15b/282-358).
Üçüncü Makâle: Allah dostlarının kabirlerini ziyaretin dervişlerin
gönlünü ferahlatıp maksatlarının hâsılına vesile olmasını anlatır (15b17a/359-383).
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Üçüncü Bâb: Hacca giden birinin yolunu kaybedip Allah’a yalvarması sonucu Şeyh Ümmî Kemâl’in onu memleketine ulaştırmasını anlatır
(17a-19a/384-439).
Dördüncü Makâle: İnsan vücudunda ortaya çıkan hastalıkların
iyileşmesinde Allah dostlarının duasının tesirini anlatan bölümdür (19a20b/440-464).
Dördüncü Bâb: Dönemin Osmanlı padişahının ayağında çıkan
amansız bir hastalık dolayısıyla dermanı Kemâl Ümmî’de bulmasını
anlatır. Ayrıca burada Kemâl Ümmî’nin çobanlık yaptığı, bunun çobanlık
mesleği olduğu, bu arada koyun güderken boğazdan zikri de icad ettiği
anlatılır. Öldükten sonra çocuklarını halife bırakmıştır. Çocukları ondan
sonra onun tarikatını sürdürmüşler ve bunlara burada “Kemâllîler”
denilmektedir (20b-24b/465-563).
Başlıksız:7 Başlığı olmayan bu bölümde, ezan okunduğunda yani,
vaktin evvelinde namaz kılmaya tembellik etmemek gerektiği ve özellikle
sabah namazını erkenden kılmanın sevabının çok olduğu anlatılır. Burada
24b/571. beyitten sonra iki varak (25. ve 26. vk.) eksiktir. Daha sonraki
varakta ise Kemâl Ümmî kendisine bu konuda itiraz eden oğluna,
kendisinin ayağına basmasını söyler. Basınca da ayağını hareket ettirerek
ona gayb âlemini, felekleri ve oradaki meleklerin namazları vaktinde
kılışlarını seyrettirir. Onun bu kerametine şahit olan oğlu da onun ayaklarını öperek itirazdan vazgeçer (24b-27a/564-580).
Başlıksız: Bolu sancağının Yığluca adlı beldesinden yüz yaşına
gelmiş derviş-meşrep ve mürşidi Kemâl Ümmî gibi yalnız başına dağ tepe
gezmeyi, geyiklerle konuşmayı seven Kutbeddin Hoca’yı anlatır. Önce
Kemâl Ümmî’den bahseder. Şair, Kemâl Ümmî’nin ne kadar büyük bir
veli olduğunu ve onu ziyaret edenlerin hidayete ve muratlarına erdiklerini; onun kabrini ziyaret edenlerin yirmi binden fazla olduğunu; orada
otuz gün riyazet çektiklerini; onun üç halvetinin var olduğunu; bu halveti
yerine getirenlerin sonunda onun sırrına vakıf olduklarını; yüzlerinde
nikapları olduğunu anlatır. Bu halde gece gündüz tevhid çektiklerini;
dergâhını ziyaret eden ve onun sırrına vâkıf olan müritlerin cennetlik
olduğunu ve kendisinin onlara şefaat edeceğini belirtir.
7

Diğer bölümlerde makâle ve bâb gibi başlık adları yazılırken art arda gelen bu iki
bölüm başlıksızdır.
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Şair bu arada kendi mahlasını da söyleyerek şeyhin sırrından bir
miktarın kendisine de nasip olduğunu, bunun şevkiyle gece gündüz onun
destanını yazdığını anlatır (27a-29b/581-646).
3.2. Şahıslar ve Coğrafi Mekânlar:
Menâkıb’da Kemâl Ümmî ve Bolu ile ilgili bazı şahıs ve coğrafi
mekânlardan bahsedilmektedir.
3.2.1. Şahıslar:
3.2.1.1. (Sarı) Müderris Efendi: (4a-55-119) Akçakavak ve Sazak
civarlarında yaşayan bir âlimdir. Kendisi Hak yolunda giden ve zahir
ilimlerde ileri seviyede olan biridir. Salih amele sahip olmakla beraber
Kemâl Ümmî’ye karşı biraz mesafelidir; “şeyhin ümmîsi nasıl olurmuş”
deyip onu önemsemez. Zahir ilmine sahip olmayan kişinin tarikatına
güvenmemektedir. “Tarikat ehli öncelikle zahir ilimlere sahip olması
gerekir” diye düşünür. Şeriati bilmeyenin tarikatte istikameti bulamayacağına kanidir. “Şeriatsiz tarikat tek kanatlı kuşa benzer” der. Mânen bu
durumu hisseden Kemâl Ümmî onu mekânına davet eder ve çeşitli sorularla onu imtihan eder. Sorular karşısında cevap veremeyen Sarı
Müderris, Şeyhin büyüklüğünü anlar ve onun müridi olur.
Menâkıb’ın 55. beytinin kenarında da “halen Akçakavak’ta medfun”
olduğu kayıtlı olan Sarı Müderris, Menâkıba göre birçok ilmî eser de telif
etmiştir8.
8

Kemâl Ümmî’nin zamanında müderrislik yaptığı anlatılan Sarı Müderris’in kabri
halen Yeniakçakavak’ta Vakıf Akçakavak mahallesinde bulunmaktadır. [bak.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeniak%C3%A7akavak,_Bolu
(09.09.2016);
ve
Özdamar 2000: 52].
Emre Sessiz’in yapmış olduğu bir yüksek lisans tezine göre, Sarı Müderris’in
doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber Sarı Mühendis yaşça Kemâl
Ümmî’den büyük olup ayrıca onun vefatından sonra da yaşamıştır. Menâkıbnâme’de de anlatılan bir kerametle Kemâl Ümmî’nin büyüklüğünü kabul etmiş ve
önce müridi sonra da halifesi olmuş ardından da Akçakavak’taki arazilerinin bir
kısmını şeyhine hediye etmiştir. Şairin, birçoğu şeyhi Kemâl Ümmî’yi medh
vasfında 182 tasavvufî manzumeden ibaret olan bir divanı vardır (Sessiz 2014).
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3.2.1.2. Sinân Beg: Menâkıb-nâme'ye göre Kemâl Ümmî'nin üç oğlu
vardır9. Birinin adından hiç bahsedilmemekle beraber, diğerlerinin adları
ise Sinân ve Cemâl olarak geçmektedir.
Bunlardan Sinân, zâhirî ilimlerde üstün bilgisi olan bir zât olup,
ümmî olan ve zâhirî ilimleri bilmeyen babasına intisab etmemektedir. Bir
gün, babası ile bu hususta tartışırken, babası kendisine hacca gitmesini,
orada hac farizasını yaptıktan sonra Makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz
kılmasını, namazdan sonra dua esnasında yanında bir ihtiyar adam göreceğini ve bu ihtiyar adamın onun gönlündeki kaygıları temizleyeceğini
söyler. Hac için yola çıkan Sinân yolda birçok tehlikeler atlatır, eşkiyaların
eline düşer. Fakat bütün bu tehlikelerden, kendisi farkında olmadan
babasının eliyle kurtulur. Yaya ve beş parasız bir şekilde yarı yolda kalan
Sinân'ı yine babası göz açıp kapayıncaya kadar Hicaz'a alıp götürür.
Orada babasının dediklerini yapar ve gerçekten de yanı başında bir
ihtiyarı görür. Yüzü peçeli olan bu zat ona “inadı bırakmasını, ilmine
güvenmemesini, ümmîliğin Hak'tan uzaklık olmadığını, amelsiz ilmin
faydasızlığını, Mevlâ'yı bulmak için zühd ve takvânın gerekliliğini, bütün
bunlar için ise bir mürşide teslim olmak gerektiğini” söyler. Sinân, ihtiyar
zatın, yüzündeki örtüyü açmasıyla babası olduğunu görerek hatasını
anlar. Bu ve buna benzer nasihatlarla ikna olan Sinân babasına inanır ve
ona mürit olur (6b-11b/144-255).
3.2.1.3. Cemâl: Yine Menakıb’a göre, Kemâl Ümmî’nin Cemal adında
dîvâneye benzer, meczub-ı ilâhi, ancak kemâl sahibi bir oğlu daha vardır.
Başı açık, yalın ayak, üzerinde yırtık bir elbise, yarı aç yarı tok gezmekte,
elindeki bir su kabağından mütemadiyen, güya ilahî aşk şarabı içmekte,
daima mest ve sarhoş halde kendi kendine mecâzi deyişlerde bulunmaktadır. Kabağa hiç şarap eklenmediği halde hiç bitmemesi onun kerametine hamledilmektedir. Bu arada, gezdiği yerlerdeki insanların, şehir
ileri gelenlerinin ve hükümet adamlarının gidişatlarını ve içgüdülerini
açıklayıcı sözler söyler. Ancak, şehrin ileri gelenleri icraatlarının ve
içgüdülerinin kötü taraflarının şurada burada açığa çıkarılıp etrafa duyurulmasının, menfaatlerine dokunduğunu düşünerek ondan kurtulmak
9

Kemâl Ümmî’nin üç oğlu olduğunan bahsedilmekte ancak bunlardan ikisinin adları
anılmaktadır. Üçüncüsünün ise küçük yaşlarda ölmüş olduğunu tahmin etmekteyiz. (Sarıçiçek 1997: 8, 18).
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için planlar kurarlar. Bir iftirayla ve oldubittiyle Cemal'in öldürtülmesini
sağlarlar.
Oğlunun öldürtülmesi olayı, Kemâl Ümmî'yi çok etkiler. Ancak bu
olayın şeriatın zahirini kurtarmak düşüncesiyle yapılmış olması, onu
teselli eder. O, oğlunun, sırrının faş olmaması, şeriatın da muhafazası için
kendisini feda ettiğini düşünür (11b-15b/281-358).
3.2.1.4. Kemâlliler: Kemâl Ümmî’den sonra tarikatini oğulları
sürdürür. Bunlara, babalarına istinaden Kemâlliler denilmiştir (556-566).
Menâkıb’a göre bu etkinliklerin sebebi Kemâl Ümmî’nin kendi sözleridir.
Zira Kemâl Ümmî kendi “kapı”sından gelip geçenlere yani onu ziyaret
edenlere ve müritlerine şefaatçi olacağını söylemiştir:
Kemâlli dinse bu cumhûra hakdur
Cemâlü’llâha bunlar müstehakdur (562)

3.2.1.5. Zamanın Padişahı: Yine, Derviş Ahmed’e ait Menakıb’da
geçen, aynı zamanda Kemâl Ümmî’nin tekkesinin ve makamının olduğu
Bolu’nun Sazak nahiyesine bağlı Tekke köyünde de bir versiyonu
anlatılan bir menkıbe vardır: Bu menkıbeye göre Kemâl Ümmî her türlü
derde ilaç bulabiliyormuş ve nefesi her hastalığa deva imiş. Bu şöhreti
zamanın padişahının10 sarayına kadar yayılmış. Padişah da o sıralarda
ayağında meydana gelen bir hastalıktan muzdaripmiş ve derdine hiç bir
hekim ilaç bulamamış. Nihayet Kemâl Ümmî’yi salık vermişler. Padişah
da Bolu’ya bir tatar göndererek onu sarayına getirmelerini emretmiş. Tatar Bolu’ya gelmiş ve şeyh efendiyi bularak padişahın emrini söylemiş.
Kemâl Ümmî “Padişah kim ki, ben onun ayağına varayım. Derdi olan
dermanını arar. Yürü var efendine öyle söyle!” demiş ve tatarı geri
göndermiş. Saraya dönen tatar vakayı anlatmış. Bu durum karşısında
yaptığından utanan padişah hemen ağlayarak, oraya doğru yola çıkmış.
Şeyh padişahı iyi karşılamış; şikâyet konusu hastalığının, hatta padişahın
kendisinin bile bilmediği başka hastalıklarının da iyileşmesi için dualar
etmiş. Ancak bir iki tanesinin, Hakk’ı unutmaması için yerinde kalmasını
dilemiş. Ardından adil olması konusunda çeşitli nasihatlar da etmiş.
10

Bu padişah, sözlü versiyonda Sultan Orhan olarak belirtilmiştir. Menâkıb’da ise
padişahın kim olduğu belirtilmemektedir. Ancak, bir beyitte “Sitanbul pāy-i tahtı
idi anuñ” (20b-) mısraı o sultanın Sultan Orhan olmadığını göstermektedir.
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Bunun üzerine padişah, oturduğu köyü ona vakıf olarak bağışlamak
istemişse de Kemâl Ümmî bunu kabul etmemiş (465-530)11.
Yazılı versiyonda payitahtın İstanbul gösterilmesi tarihi gerçeklere
uygundur. Ancak, sözlü versiyonda geçen padişahın Sultan Orhan olması
ise tarihi gerçeklere aykırıdır. Bu padişah, olsa olsa Sultan II. Murad
(1404-1451) olabilir12.
3.2.1.6. Kutbü’d-dîn Hoca: O dönemde Bolu sancağının bir karyesi
olan ancak günümüzde Düzce’ye bağlanan Yığılca adlı yerleşim yerinden
olan Kemâl Ümmî’nin müritlerinden yüz yaşlarında derviş-meşrep, geyiklerle dost olmuş, insanlardan kaçan ve tek başına yaşayan bir kişidir.
Gece gündüz namaz kılıp salih amel işler.
3.2. Mekânlar:
3.2.1. Aladağ13 ve Bozarmud Dağları: Kemâl Ümmî’nin Bolu’dayken
sürekli gezip dolaştığı mekânlardandır. Şehirden lezzet almayan Kemâl
11

Bu menkıbenin Tekke köyündeki sözlü versiyonunda ise, padişahın Sultan Orhan
olduğunu görüyoruz. Ayrıca bazı farklı unsurlar da bu versiyonda bulunmaktadır.
(Daha fazla bilgi için bakınız: Sarıçiçek 1997: s. 9).
12
Ali Vahit bu konuda “Bolu Sal-nâmesi Sultan Murad’ın Bolu’ya geldiği zaman
Kemâl Ümmî’yi ziyaret ettiğini yazmaktadır. Halkın dilinde dolaşan, ‘Orhan'ın
ziyâreti’ keyfiyetinin nereden çıktığı da tetkike değer.” demektedir (Ali Vâhit 1933:
214). Ayrıca Bolulu Mustafa İsmai Efendi de, Âşık Ahmed’in Sefîne adlı divanını
şerh ettiği eserinde bu padişahın Sultan Murad olduğunu belirtmekte, ancak hangi
Sultan Murad olduğunu söylememektedir (v.28b). Bununla beraber “Sitanbul
pāyitahtı idi” ve “Şāh-ı Sitanbul” ifadeleri de düşündürücüdür. Zira her iki Sultan
Murad döneminde de daha İstanbul fethedilmemişti.
Ancak bu karışıklığa sebep daha önceki dönemlerde Sultan Orhan’la Geyikli Baba
arasında geçen menkıbenin Kemâl Ümmî’ye ait menkıbeyle karıştırılması veya
uyarlanması olabilir. Zira Âşıkpaşaoğlu Târihi’nde Sultan Orhan’la Geyikli Baba
arasında geçen buna benzer bir menkıbe vardır. Sultan Orhan tabiri oradan gelmiş
olmalıdır (Atsız 1985: 50-51).
13
“Ala Dağ: Bu namla Anadolu’da üç dağ vardır: Birincisi Kastamonu vilayetinde
Bolu Sancağının cenub-ı garbisi Mudurnu ile Bolu kasabaları arasında başlayıp,
şark-ı şimaliye doğru mümted olarak, sırtı Bolu sancağıyla Ankara vilayetinin
hududunu tayin ve cenupta bırakdığı Sakarya havzasını şimaldeki Filyas havzasından tefrik ederek, Kangırı (Çankırı) sancağı hududuna kadar vasıl olur ve orada
Işık dağıyla kesb-i irtibat eder…” (Şemseddin Sami 1302: C. 1.,281; ayrıca Bolu md.,
C.2, 1395-1396)

296

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Ümmî Aladağ ve Bozarmud dağlarını kendisine mekân seçmiş, aşk derdine çareyi orada bulmuştur. Öylesine dağda gezerdi ki, insanlar onun
yüzünü görmeğe hasret kalırdı. Dağda gezerken çöl gibi ağaçsız olan bu
yerleri ağaçlarla ihya ederdi.
Nazar-gâhı Alatag olmış idi
O derd-i ‘ışkı anda bulmış idi (2)
…
Bozarmud tagların itmişti me’vâ
Açup ol yirleri eylerdi ihyâ (4)

Ancak Bozarmud Dağları adında bir dağ silsilesine Bolu fiziki
haritasında rastlayamadık. Büyük bir ihtimalle bu ad mahalli olarak
Aladağ civarında bir dağa verilen addır. Ancak bunun yerine Bolu
merkeze bağlı Bozarmut adlı bir köy bulunmaktadır.
3.2.2. Akçakavak: (Sarı) Müderris’in de yaşadığı yerlerdendir. Yeni
adı Yeni Akçakavak’tır. Sarı Müderris’in kabri de buradadır. Zaten beytin
yan tarafına bu durum “Hâlâ karye-i Akçakavak’da medfundur. Sarı
Müderris dirler. Der Medîne-i Bolı” şeklinde kaydedilmiştir:
Bir ‘âlim varıdı Akçakavakdan
O hergiz çıkmaz idi râh-ı Hakdan (54)

3.2.3. Sazak: Sazak (Sarı) Müderris’in yaşadığı yerlerden biri olarak
geçer. Şu anda ise bu adda bir yerleşim yeri yoktur. Ancak birbirine yakın
mesafede Sazakşeyhler ve Sazakkınık adlı yerleşim yerleri bulunmaktadır.
Sazakda gâhi olurdı o sâkin
Bilürdi ‘ilm-i zâhirden ve-lâkin (55)

3.2.4. Taşkaynadan: Menâkıb’da Bolu’da karlı Bozarmud dağlarında
akarsulu güzel bir yayla yeri olarak tasvir edilmektedir. Kemâl Ümmî’nin
de gezdiği ve zamanın Osmanlı hükümdarının hastalığını iyileştirdiği
yerdir. Burası, Bolulu Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akyoloğlu’nun köylülerden aldığı bilgiye göre, bugün adı Işıklar olan Tekke-i Ümmî Kemâl
köyünün girişinde taşlık, kayalık bir yerdir. Burada yaşayanlar buraya
“Taşkaynadan” ya da “Taşkaynat yeri” demektedirler. Kemâl Ümmî,
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padişah oraya geldiğinde, orduya yemeği burada dağıtmıştır. Anlatıldığına göre, Kemâl Ümmî keramet olarak, askerlere, kim hangi tür
yemekten istediyse, burada kurduğu aynı kazandan, kepçesiyle ikram
etmiştir.
Bozarmuduñ o karlı tagınaçak
Akarsulu güzel yaylagınaçak
Çıkınca buldılar ol pîri anda
Oturur gördiler Taşkaynadanda (497-499)

3.2.5. Yığluca Karyesi: Menâkıb’a göre, içinde Kemâl Ümmî’nin
müritlerinden, yüz yaşlarında olan Kutbeddin Hoca’nın da yaşadığı Bolu
sancağının bir karyesidir. O dönemde Bolu sancağının bir karyesi iken
günümüzde Düzce’ye bağlı Yığılca adlı bir yerleşim yeridir.
27a Bolı sancagında Yıgluca nâm karyede sâkin dervîş-meşreb-i ‘âlîkevkeb Kutbe’d-dîn Hvâce dirler bir ‘azîzüñ beyânındadur..
3.2.6. Kemâl Ümmî’nin Mezarının Bulunduğu Yer (Tekke Köyü,
Tekke-i Ümmî Kemâl, Işıklar): Kemâl Ümmî’nin mezarı bugünkü Tekke/
Işıklar köyünde ziyaret olmuştur. Burada bugün de Kemâl Ümmî adına
çeşitli etkinlikler dü zenlenmektedir. Menakıb’dan bu etkinliklerin o
zamanlarda da yapıldığını anlıyoruz. Özellikle Recep ayında düzenlenen
bu etkinliklerde buraya gelen hastalar dertlerine şifa bulmakta, dilekte
bulunanlar da dileklerine kavuşmaktadırlar. Bu etkinliklere Menakıb’a
göre o zaman yirmi binden fazla kişi katılırmış. Dervişler Recep ayından
Ramazan ayına kadar burada kalıp zikir ve ibadet ederlermiş, Ramazan
ayında ise “halvet” edip “riyazet”e girenler olurmuş (429-440, 595-646).
4. Sonuç:
Çalışmamıza konu olan bu Menâkıb hem kültürümüzün hem de
tasavvufî düşüncenin önemli şahsiyetlerinden Kemâl Ümmî’nin hayatının karanlık yönlerine sisli de olsa ışık tuttuğu gibi ilgili yörenin de tarihi
ve kültürü hakkında bazı bilgileri ortaya koymaktadır. Bu vesileyle
dönemin tarihî şahsiyetlerinden bazıları ilmî ve tarihî kişilikleriyle ve
sadece adı kalmış kimseler unutulmuş kimlikleriyle yeniden hatırlanmış,
bazı yer adları da tekrar gündeme gelmiştir. Umarız bu çalışma Bolu ve
çevresinin kültür mirasına katkıda bulunur.
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MENĀKIB-I KEMĀL ÜMMĪ14
Mefâᶜîlün Mefâᶜîlün Feᶜûlün
+ -- -- -- / + -- -- -- / + -- -1a

1

Gezerdi ṭaġı şehre gelmez idi
Şehirden leẕẕet aṣlā almaz idi
Naẓar-gāhı Alaṭaġ olmış idi
O derd-i ᶜışḳı anda bulmış idi
Yiri olmış idi kūh u bey[āb]ān
Yüzin görmege müştāḳ idi insān
Bozarmud ṭaġların itmişti me’vā
Açup ol yirleri eylerdi iḥyā

5

Anuñ deştı̄lerini aşlar idi
Döner bir yire girü başlar idi
Kerāmet nūrın anda ṣaçmışıdı
Anı görseñ ne yerler açmışıdı
Bolınıñ ādemi azmışdı ġāyet
Bu sulṭān eyledi anlara himmet
Ṭarı̄ḳa her birini idüp irşād
Dil-i maḥzūnlarını eyledi şād
Buları beyᶜate daᶜvet iderdi
Der-i dergāhı Ḥaḳḳa elgiderdi

10

14

Ḍalāletde düşüp ḳalanları hep
Günāh derāsına ṭalanları hep

Metin tespitinde metnin 18. yüzyıl metni olması hem de harekeli bir metin olması
hasebiyle harekeye uyulmaya çalışıldı. Bundan dolayı bazı uyumsuzluklar da
kaçınılmaz oldu. Arapça ve Farsça kelimelerdeki açık yazım yanlışlarında doğrusu
tercih edildi. Zaman zaman vezin bozukluklarında mümkünse tamir yoluna gidildi.
Mümkün olmayan durumlarda ise müdahale edilmedi.
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Bu Ḫıżr irüp çıḳarmışdur necāta
Ṣan irdi mürdelerāb-ı ḥayāta
Bolıya nūr-ı maḥż oldı Kemāl Beg
Ṭarı̄ḳ-ı ḥaḳḳa yol buldı Kemāl Beg
Olur her-ḥālile māhir Kemāl Beg
Çoġ esrār eyledi ẓāhir Kemāl Beg
1b

Boġazdan ẕikri ı̄c ād iden oldur
Ṭarı̄ḳa ḫalḳı irşād iden oldur

15

O ẕikrüñ mübtelāsı ḳatı çoḳdur
O ẕikre cān virenüñ ḥaddi yoḳdur
O ẕikrüñ istimāᶜından melekler
Olup ḥayrān döner çarḫ-ı felekler
O ẕikrüñ leẕẕetiyle düşdi derde
Meh-i nev uġrayupdur rūy-ı zerde
O ẕikrüñ ẕevḳi ile dı̄deden ḳan
Aḳıdur dem-be-dem mihr-i dıraḫşān
Kevākib gözlerinden dökdi yaşı
Meh-i tābān ḳodı ortaya başı

20

O ẕikr āvāzı āfāḳa çıḳıpdur
Sarāy-ı ᶜālemi yaḳup yıḳıpdur
O ẕikrüñ şevḳı ile belki herān
Döner devr eyleyüp dā’im bu devrān
ᶜAzı̄z içün dedi baᶜżılar el’ān
Yiri olmış idi evvel Ḫorāsān
Oradan Rūma anı geldi dirler
Ṣāfı̄ Sulṭāndan el aldı dirler
İdüp cān u göñülden aña himmet
Didi Ümmı̄ Kemaālde var kerāmet
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Budur ẓannum tamām bu olacaḳdur
Veliyyu’llāh maḳāmın bulacaḳdur
Cihāna ceẕbe ṣalmış bir velı̄dür
Kerāmet defterinüñ evvelidür

2a

Velı̄lerde bunuñ sözidür evlā
Buña bir özge ḥālet virdi Mevlā
Varup iḥyā iderse Rūmı n’ola
Cihān enfāsı müşkı̄nile ṭola
Budur esrār-ı ᶜışḳa düşen Oġuz
Budur rāh-ı ṭaı̄ḳatde ḳulaġuz

30

Ḫuṣūṣā Ḥācı Bayram gibi sulṭān
Mübārek ḫāṭırın ṣorardı her ān
Gün olmazdı yüzini görmeyeydi
Selāmını yaḫud irgürmeyeydi
O sulṭānıla hem-ᶜaṣr olmışıdı
Biribirin ᶜacā’ib bulmışıdı
Dir idi bu kişi genc-i Ḫudādır
N’ola ümmı̄ ise ṣāḥip-edādur
Añılur ümmı̄likle gerçi nāmı
Ṭarı̄ḳat ehliniñ budur be-nāmı

35

DERGİSİ

N’ola Ümmı̄ ise nāmı cihānda
Ṭoġardı maᶜrifetle her zamānda
Resūlü’llāha ümmı̄ didi Mevlā
N’ola sā’irden olsa şānı evlā
Anuñ ümmı̄liğine şāhid el’ān
Yiter naṣṣ-ı şerı̄f āyāt-ı Ḳur’ān
Ḥabı̄bim didi aña ḥażret-i Ḥaḳ
Güzı̄n-i enbiyā oldı o muṭlaḳ

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

Tefaḫḫur eyler anuñ ile dāreyn
Revādur olur ise Şāh-ı kevneyn
2b

40

Bu da sālār-ı cünd-i evliyādur
Velāyet şāhı sırr-ı Muṣṭafādur
N’ola nāmı eger Ümmı̄ olursa
Bulur ümmı̄ligile ne bulursa
Oḳımaḳ gerçi kim bilmezdi Ḳur’ān
Bilürdi ᶜilm-i bāṭından kemā-kān
Egerçi oḳıyamazdı bir āyet
Maᶜārifden ḫaberdār idi ġāyet
Ayaġı bezm-i kes̱retden götürdi
Veliyyu’llāhıla ṭurdı oturdı

45

Gehı̄ ḳan aġlayup ḳanlar yudardı
Gehı̄ çoban olup ḳoyun güderdi
Tek ü tenhā gezerdi her diyārı
Yoġıdı aġlamaḳda iḫtiyārı
Ṭarı̄ḳ-i Ḫalvetı̄de māhir idi
Kerāmātı ᶜacāyib ẓāhir idi
Yitişür idi her ān isteseñ ol
Olurdı derde dermān isteseñ ol
Kemāl ü maᶜārifden oldı āgāh
N’ola olsa muᶜı̄ni dā’im Allāh

50

İrişdirmişdi her ḥālin Kemāle
Hemānā muntaẓır idi cemāle
Vilāyetde naẓı̄ri gelmemişdür
Ne ḳalmışdır ki Ḥaḳdan almamışdur
Bunuñ ᶜālimliginüñ ḳıṣṣasını
Diyeyin tā alasıñ ḥiṣṣesini
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Olupdur bu ᶜazı̄ziñ ḥasbiḥāli
Bilinse n’ola anuñla kemāli

ᶜUlemādan Müderris Efendi ḥażretleri raḥmetu’llāhi ᶜaleyh dāyimā vāḳıfı esrār-ı Ẕü’l-celāl olan Ümmı̄ Kemāl Sulṭāna ümmı̄ lligi cihetinden iᶜtirāż idüp
baᶜdehū teslı̄ m olup beyᶜat eyledügi beyānındadur.
Bir ᶜālim varıdı Aḳçaḳavaḳdan
O hergiz çıḳmaz idi rāh-ı ḥaḳdan15
55

Sazaḳda gāhı̄ olurdı o sākin
Bilürdi ᶜilm-i ẓāhirden velākin
Degildi ümmı̄ ṣūfı̄ye o māyil
Yirile ḥāline olmazdı ḳāyil
Sülūk itmiş idi şerᶜile yola
Aña ẕuḫru’l-mevālı̄ dense n’ola
ᶜAmel eylerdi ᶜilmiyle müdāmı̄
Şerı̄ᶜatde iderdi iḥtimāmı
Müderris diyü nāmı añılurdı
Ne ᶜālimler yanında yañılurdı

60

Ṣalāḥ-ı ḥāle ġāyet mā’il idi
Hemān şerᶜ-i şerı̄fe ḳā’il idi
Dir idi şeyḫüñ ümmı̄si ᶜacebdür
Maᶜārifden dem urur ne sebebdür
Şu kişide ki yoḳdur ᶜilm-i ẓāhir
Ṭarı̄ḳatde o nice ola māhir

3b

15

Kişiye evvelā lāzım şerı̄ᶜat
Şerı̄ᶜatle ele girür ṭarı̄ḳat

Bu beytin kenarına, sonradan eksik varakları da tamamlayan başka bir kalem
tarafından şu ibareler eklenmiştir: “Ḥālā ḳarye-i Aḳçaḳavaḳ’da medfūndur. Ṣarı
Müderris dirler. Der-medı̄ne-i Bolı.”

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

Şerı̄ᶜat olmaya anda muḳarrer
Ṭarı̄ḳat pes nice olur müyesser
65

Şerı̄ᶜat şāh-rāh oldı Ḫudāya
O yoldan varılurmış Muṣṭafāya
Şerı̄ᶜat bilmeyen merd saḳı̄mdür
Bilen şerᶜ-i şerı̄fi müstaḳı̄mdür
Hemān ümmı̄ ḳanatsız ḳuşa beñzer
Öter bir köşede bayḳuşa beñzer
Uçamaz yüksege yoḳdur ḳanadı
Nic’ola kendüsine iᶜtimādı
Nice ḳaṭᶜ-ı merātib ide ümmı̄
Nice rāh-ı Ḫudāya gide ümmı̄

70

Meger kim irişe Ḥaḳdan ᶜināyet
Ola fażl u kemālinden hidāyet
Mücerred ᶜilmi olmayan kişide
Nice ḥālet ola nice iş ide
Benüm bunlara yoḳdur iᶜtiḳādum
Bu sözde ġālip olmışdur ᶜinādum
ᶜİlim lāzımdur erbāb-ı ṭarı̄ḳa
Şemᶜsiz yol bulınmaz fi‘l-ḥaḳı̄ḳa
Diyüp dāyim ederdi i‘tirāżı
Degildi ümmi şeyḫe hiç [de] rāżı̄

75

O her vaḳit yanında yād olına
Anı bir medḥ ider ādem bulına

4a

Taᶜarruż semtini ṭutardı fi’l-ḥāl
Dir idi ḳāl ile olmaz gerek ḥāl
İdince daḫli ol kān-ı mürüvvet
ᶜAzı̄ziñ oldı maᶜlūmı o sāᶜat
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Hemān daᶜvet ider ol ᶜālimi şeyḫ
Nicedür bile diyü ḥālimi şeyḫ
İder fevrı̄ aña bir ḳaç su’āli
Cevāba ḳalmadı lı̄kin mecāli
80

Ḥaḳāyıḳdan ḫaberler virdi aña
Didi ol ehl-i ᶜilme şimdi saña
Diyeyin bir söz ammā ola nebtı̄z
Kim ola her birisi ḥālet-engı̄z
Senüñ nedir oḳımaḳdan murāduñ
Ne içün ehl-i ᶜilm olmışdur aduñ
Nedür māżı̄ mużāriᶜ ism-i fāᶜil
Nedür ed-dāl ᶜale’l-ḫayr-i ke-fāᶜil
Neden naḫve idersiñ ᶜömrüñi ṣarf
Nedir naṣb u nedir cedd ü nedir ḥarf

85

ᶜİlimde olduñısa merd-i kāmil
Gerekdür olasıñ ᶜilmile ᶜāmil
Ne deñlü cidd ü cehd eylerseñ aña
Mücerred nefᶜ virmez ᶜilm saña
Murād Allāhı bulmaḳdur bürāder
Vücūd ᶜışḳıla ṭolmaḳdur bürāder
Ḥaḳı bulmaġa saᶜy eyle cihānda
Bulunmaz gerçi kim ol bir mekānda

4b

Muᶜayyen bir mekān is̱bāt olunmaz
Ararsañ gerçi bir yirde bulunmaz

90

Ve illā münkesir dillerde Allāh
Bulınur şübhe yoḳdur inşa’allāh
Baña pes ᶜilm-i ẓāhirden ne ḥāṣıl
Ki ben oldum Ḫudāya şimdi vāṣıl

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

Degilem ben Ḫudādan ḫāli bir ān
N’ola varısa bende cismile cān
Baḳarsam ne yere Ḥaḳḳı görürem
Beni sen ṣanma bı̄-hūde yürürem
Gice gündüz sözüm olmış durur Ḥaḳ
Derūnum cümleten ṭolmış durur Ḥaḳ
95

Benim bāzārım oldı Ḥaḳḳıla hep
N’ola yanında olursam muḳarreb
İki ᶜālemde andan ġayrı nem var
Olursam cān u tenden n’ola bı̄zār
Bu sözleri işidince ᶜazı̄zden
Didi luṭf it ümı̄düñ kesme bizden
Egerçi ᶜilm-i ẓāhir oḳudum ben
Velı̄ bu yolda başumı ḳodum ben
Deyüben ḫalvetine vardı pı̄rüñ
Düşüp ayaġına yalvardı pı̄rüñ

100

Yitürüp kendüyi ḥayretde ḳaldı
İdüp teslı̄m orada beyᶜat aldı
Ölince ḫidmetinde olmadı dūr
Olur Ümmı̄ Kemālile o meşhūr

5a

Kitābuñ nicesin te’lı̄f idüpdür
Taṣavvuf ᶜālemin teşrı̄f idüpdür
Olup meddāḥı Şeyḫ Ümmıı̄ Kemālüñ
Didi baña ᶜaceb geldi su’ ālüñ
Neden viremedüm size cevābı
O dem ġayetde çekdüm ıżṭırābı

105

Ḥayıflar bu geçen ᶜömre cihānda
Düşüp ḳalsam ᶜaceb midür yabānda
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Enāniyyetden oldı baña bu ḥāl
Reh-i taḳvāda olsam n’ola pā-māl
Ḥicāb oldı baña bu ᶜilm-i ẓāhir
Ki ben oldum bugün Ḥaḳḳa müẓāhir
Bi-ḥamdi’llāh sürüp yüz ḥażretiñe
Bilüp eksikligim geldim ḳatuña
O demde kim sen itdüñ baña himmet
İrişdi Ḥażret-i Ḥaḳdan ᶜināyet
110

Kerāmet nūrı üstüme ṣaçıldı
Benim iki gözüm ol dem açıldı
Ṣafālar eyledi cānum ᶜacāyib
Ki pāye ḳaṭᶜ idüp buldum merātib
Tecellā-yı cemāle maẓhar olup
Göñül esrār-ı ᶜirfānıla ṭolup
Ziyāde oldı saña iştiyāḳum
Dün ü gün n’ola artarsa firāḳum
Deyüp sulṭāna kendin teslim itdi
Ġam-ı esrār-ı ᶜışḳa düşdi gitdi

5b

115 Nice söz kendüsinden söyledidi
Maᶜārif mülketine server idi
Oḳınur ẕikr içinde dāsitānı
İşiden bulur ᶜömr-i cāvidānı̄
Müderris idi lı̄kin ᶜārif idi
Nihānı̄ sırr-ı Ḥaḳḳa vāḳıf idi
Olam dirseñ bu sırlara ḫaberdār
Ṣalavāt vir Resūlu’llāha her bār
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Evvelki Maḳāle: Yol erkān görüp ve şeyḫ-i kāmil ayaġına yüz sürüp
ümmı̄ ṣūretinde görinen ehl-i ḥāl ve ṣāḥib-i kemāl daḫi inḳiyād-ı tam ve
teslimde ihtimām idüp lākin cühelādan olur olmaz şeyḫe tabᶜiyyet etmeyüp
iḳdām eylememek beyānundadır.
Dilā bir pı̄rüñ işigine yüz sür
Ne ise tekye-gāhuñ ḫidmetin gör
120

Anuñ fermānına ḳıl imtis̱āli
İdesiñ belki taḥṣı̄l-i kemāli
Yolı erkānı gör andan var evvel
Dir iseñ işlerüñ olmaya muḫtel
Ola ol mürşı̄d-i kāmil fe-emmā
Saña geh bir ḥāl virmiş ola Mevlā

6a

Oḳıya maᶜrifetden ᶜilmi ola
Tevāżuᶜla ziyāde ḥilmi ola
Dil-i pāki cehlden ola ᶜārı̄
Ṭarı̄ḳı ᶜışḳıñ ola iḫtiyārı

125

Ki zı̄rā ᶜilm-i ẓāhir olmayınca
Vücūd anuñla ṭāhir olmayınca
Varılmaz bāṭın ᶜilmine kemā-kān
Budur re‘y-i iṣābet budur iz‘ān
Kim olur ‘ilm-i ẓāhir ḳuvvet-i ḳalb
Odur cehli ṭabı̄‘atdan iden selb
Eger ümmı̄ ise şeyḫin cihānda
Seni yoldan çıḳarır az zamānda
Vücūdı ḫāli ise ma‘rifetden
Degilādem ol aṣlā bir cihetden

130

Meger bir ḥāl vire Rabb-i ‘izzet
Vücūdına gele tā ḳābiliyyet
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Ola esrār-ı bāṭından ḫaberdār
Derūni gözi dā’im ola bı̄dār
Murādu’llāha vāṣıl olmuş ola
Ḳamu maḳṣūdı ḥāṣıl olmuş ola
Ḥaḳıla ḥaḳ ola ol mürşı̄di pāk
Görine gözine ẕerre eflāk
Odur ümmı̄ ki düşe özge ḥāle
Uya her ḥāli Şeyḫ Ümmı̄ Kemāle
6b

135 Vilāyetde muādil ola aña
Kerāmet göstere gitse ne yaña
Şol ümmı̄ ki Ḫudādan bı̄-ḫaberdür
Anı ālemde ṣanma mu‘teberdür
Ḥaḳı̄ḳatde o mevlāsını bilmez
Nicedür ‘arş-ı a‘lāsını bilmez
O bir uyuġa benzer canı yoḳdur
Ki kendü başına dermānı yoḳdur
Bulan bilmez ḥimāra fi’l-mes̱el ol
Müşābihdür nice ḥaḳḳa bula yol
140

Revādur olsa ol ḥayvāna mānend
Okur bilmez nicedür leẕẕet-i ḳand
Bizi ḳıl ḫıẕmetine lāyıḳ anuñ
Olalum ḫāk-i pāyi evlı̄yānuñ
Bizi evlādına itdür muḥabbet
Alavuz her birinden tā ki himmet
Menāḳıb
Ḥikāyet eyleyen Ümmı̄ Kemāli
Didi nice ise dünyāda ḥāli

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

7a

Bir oġlı var idi anuñ hemānā
Kemāl ü maᶜrifet virmişdi Mevlā

145

Ḳul olmışdı aña erbāb-ı ᶜirfān
Fażı̄letde bulınmaz idi aḳrān
ᶜAcı̄b taḥṣı̄l-i ᶜilm itmiş idi ol
Arardı bāġ-ı ᶜirfāna velı̄ yol
Oḳumaḳda yoġıdı hiç naẓı̄ri
Cihānuñ ḫalḳı olmışdı esı̄ri
Sinān olmışdı nām-ı pāki anuñ
Ol idi nūr-ı çeşmi evliyānuñ
Maᶜārifde tamām olmışdı kāmil
Olurdı dā’imā ᶜilmiyle ᶜāmil

150

Bu da ümmı̄sini şeyḫüñ yererdi
Hemān bir mürşı̄d-i kāmil arardı
Dir idi ḳuṭb-ı ᶜālem olsa ümmı̄
Ricālü’llāh maḳāmın bulsa ümmı̄
Degüldür ol kişi yanumda maḳbūl
İrerse başı göge olmazam ḳul
Ben aña etmezem teslı̄m ḳaṭᶜā
Meşāyıḫ dimesünler aña ḥāşā
Belı̄ dimem babam olursa daḫi
Taḳarrub ḥālini bulursa daḫi

155

Ḳulaġuma ḳomam sözini hergiz
Dilemen görmege yüzini hergiz

7b

Diyüp düşmiş idi inḳāra dā’im
Sözi gelmez idi ḳalbe mülāyim
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Muḥaṣṣal ṭutmayup Ümmı̄ Kemāli
Dir idi var bu nekre özge ḥāli
Babasını ḥesāba ḳatmaz idi
Cevābıyla hiç anuñ yatmaz idi
Virirdi ᶜilm-i ẓāhirden cevābı
Hemān mürşid idinmişdi kitābı
160 Dedi bir gün babasına efendi
Cihān ḫalḳı senüñ ḥālüñ begendi
Beni sen eyler idüñ şimdi irşād
Olurdum ben daḫi emrüñe münḳād
Velı̄kin ᶜilm-i ẓāhirden bilgüñ yoḳ16
Benüm bu yolda zı̄rā müşkilüm çoḳ
Didi Ümmı̄ Kemāl Sulṭān orada
Oġul sen daḫı irersüñ murāda
Benim sözümden olsañ n’ola āgāh
Olur saña müyesser Kaᶜbetu’llāh
165

N’ola bu yolda itseñ ihtimāmı
Ṭavāf eyleyesüñ Beytü’l-ḥarāmı
Muḳarrerdür bu yola sen giderseñ
Ṣafādan Merveyecaḳ saᶜy iderseñ
Ḫalı̄lu’llāh maḳāmına varınca
Niyāz idüp Ḫudāya yalvarınca

8a

Namāzı ḳılup anda iki rekᶜat
Selām virüp duᶜā eyledügüñ vaḳt
Yanuñda göresüñ bir pı̄r oturur
Göñül ḳayġusın ol senden götürür

16

Vezinde hece fazla.
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170

Odur rāz-ı derūnuñdan ḫaberdār
Saña keşf ola andan nice esrār
Yüri git bu yola Allāh oñara
Murāduñ ḥāṣıl ola vara vara
Babasından olunca böyle himmet
Bu yola cān u dilden etdi niyyet
İşidince bu sözleri hemānā
Deñizden gitmek evlā geldi aña
İdüp ᶜazm-i ṭavāf-ı Kaᶜbetu’llāh
O demde bir gemiye girdi nā-gāh

175

Hevā ġāyet mülāyim olmış idi
Geminüñ içi ādem ṭolmış idi
Döner deryā muḫālif yeller eser
Ṭalazlar her yañadan anı baṣar
O baḥr-i bı̄-kerān ḳaynadı coşdı
Gemi nā-gāh o dem ḳaraya düşdi
Helāk olup kimi ḳurtardı cānı
Kimi deryāya düşdi virdi cānı
Sinān Begüm daḫı varmışdı ġarḳa
Babası Ḫıżr irişüp oldı arḳa

8b

180 Ḫalāṣ olınca girdāb-ı belādan
İrişdi himmet ol dem evliyādan
Görince şol zamān luṭf-ı Ḫudāyı
Göñülden eyledi ḥamd ü s̱enāyı
Ḳaradan her birisi girdi yola
Velı̄ bilmezleridi ḥāl n’ola
Çekerler idi her birisi zaḥmet
Ne zaḥmet belki biñ dürlü meşaḳḳat
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Yürürken her biri yollarda ḳaldı
Kimi menzilleri miḥnetle aldı
185

Beriyyede bir alay kimse nā-çār
Sinān Begüm ile oldı girifṭār
Ṭutıldı ḳaldı yaᶜnı̄ ḳıl bir aġa
O vaḥşı̄ ḳuş gibi düşdi duzāġa
Ḫudāya eyleyüp cāndan tevekkül
İderdi bu işe ṣabr u taḥammül
Gice yatup uyımaz idi bir ān
Ki zı̄rā meskeni olmışdı zindān
Żaᶜı̄f olup teni ġamdan çökerdi
İki gözleri ḳanlu yaş dökerdi

190

Görüñ bunlardan envāᶜı̄ ᶜaẕābı
Çeker cānı ziyāde ıżṭırābı
Sinān Beg gördi ḳurtılmaġa çāre
Bulınmaz ṭutdı yüz Perverdigāra

9a

Didi kim baña luṭf eyle İlāhı̄
Bilürem bendeñüñ çoḳdur günāhı
Babama yoġıdı hiç iᶜtiḳādum
Beni bu derde uġratdı ᶜinādum
Ben aña hı̄ç teslı̄m etmez idüm
Anuñ ḳaṭᶜā sözin işitmez idüm

195

Begenmezdüm kimesnenüñ sözini
Dilemezdüm görem ḫalḳuñ yüzini
Babama hergiz indirmez idüm baş
Ḳaşuġından ilüñ yimez idüm aş
O miḥnetdür benim çekdüklerüm hep
Baña bu yolda iḥsān eyle yā Rab
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Ki şimdi bilmişem miḳdārumı ben
Göge çıḳardum āh u zārumı ben
Diyüben aġlar idi zārı zārı
Felek olmadı ammā pāyidārı
200

Çeker idi ġam u derdi ziyāde
Ne güç görürdi bu dār-ı fenāda
Gice gündüz iderdi āh u efġān
Elemden ḫāli olmazdı o sulṭān
Muḥaṣṣal gör añāḫir n’iderler
Elini ayaġını bend iderler
Didiler saña daḫi n’eyleriz biz
……………………………...17
………………………………
Çekerüz şimdi iki gözüñe mil

9b

205 Gözüñ dünyāyı hergiz görmez ola
Ḳalur iseñ bizümle bunda n’ola
Ḫalāṣa çāre ḳaṭᶜā idemezsüñ
Çıkup āḫir bu yirden gidemezsüñ
Bu sözleri işidince didüm vay
Hemān aġlamış oldum anda hay hay
Babam ol vaḳti baña Ḫıżr irişdi
Ki bunlar biribirine girişdi
Baña nā-gāh ḳudretden gelüp el
Didiler kim gözüñi yum beri gel
210

17

Göresüñ nice ola ḳudretu’llāh
İderseñ āh u nāle gerçi her gāh

205.beyitin 2.mısraı il 206.beyitin 1.mısraı yazılmamış.
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Ṣanasun yire gökden āteş indi
Cihānuñ içi gūyā oda yandı
Atıldı yıldırım şimşek şaḳıldı
Bu ᶜālem ṣan oda yandı yaḳıldı
Ḳaranlıḳ giceler oldı ziyāde
Ṣan ol dem ḫışm erişdi ḳavm-i ᶜĀde
Yaġardı ḳarıla yaġmur ᶜacāyip
Bu yılduzlar gözümden oldu ġāyip
215

Olup maḥşer tamām ḳopdı ḳıyāmet
Belürdi buncılayın bir ᶜalāmet
Biri birine girdi ḳıl yaraḳlar
Bāġı̄ler ṣan biribirin yaraḳlar
Beni ol demde ḳaptılar hemānā
Ne luṭf eyler baña gör kim o Mevlā
10a Beni fevrı̄ bıraḳdılar Ḥicāza
Kimesne vāḳıf olmadı bu rāza
Ezelden Kaᶜbetu’llāh idi ḳaṣdum
Ayaġumı bi’ḥamdi’llāh ki baṣdum

220

Ḫulūṣ-ı ḳalbile idüp ṭavāfı
Tamām cürme itdüm iᶜtirāfı
Ziyāret idüp İbrāhim maḳāmın
Ziyāde itdüm anuñ iḥtirāmın
İki rekᶜat namāz ḳıldum orada
Selām virüp didüm şimdi murāda
Beni yā Rabbi irgürseñ n’ola sen
Bu yollarda ne miḥnet çekmişem ben
Beni bir pı̄re luṭf it vāṣıl eyle
Murādum her ne ise ḥāṣıl eyle
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225

Bu sözi didüm el yüzüme sürdüm
Yanumda oturur bir pı̄ri gördüm
Elin būs eyleyüp didüm ᶜazı̄züm
Recāmuz sizden oldur şimdi bizüm
Benim feryādumı n’ola işitseñ
Baña cān u göñülden himmet itseñ
Ola kim derdüme bir çāre ola
Girem iḥsānuñıla ben de yola
Didi pı̄r aña terk eyle ᶜinādı
Ṭarı̄ḳat ehline ḳıl iᶜtimādı

230

Gözetme ẕāhirini anlaruñ sen
Göre bāṭınları nic’oldı aḥsen

10b

Neden gördü[gü]ñi ümmı̄ ṣanursıñ
Ṭayanur ᶜilmüñe ne aldanursıñ
Muvduñ ᶜilm-i ẓāhirden Ḫudā mı
Ya ᶜilmi olmayan Ḥaḳdan cüdā mı
Kişiye gerçi kim ᶜilm enfaᶜ oldı
ᶜAmel olmayıcaḳ lā-yenfaᶜ oldı
Kim aña zühd ü taḳvā lāzım olur
Bu ḥāliyle varur Mevlāyı bulur

235

Eger sen bu sözi itdüñse tefhı̄m
Gerekdür mürşide elbetde teslı̄m
Buyurdı buña beñzer nice sözler
Velı̄ yaş aḳıdurdı iki gözler
Sözinde āşinā ẓann itdi anı
Ṭoḳınur idi ḳalbe nā-gehānı̄
Yüzinde varıdı pı̄rüñ niḳābı
Görenler çekmesün diyü ḥicābı
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Hemānā burḳaᶜın refᶜ itdi ol dem
Göñül endı̄şesin defᶜ itdi ol dem
240

Sinān Beg gördi babasını bildi
Didi derde yine bu çāre ḳıldı
Elin öpüp ayaġına sürer yüz
Görür teslı̄m olur andan güler yüz
Babasını bilür ol nice erdür
Ḫudā yanında nice muᶜteberdür
Duᶜāsını alup bulur rıżāsın
Görür dāyim nicedür muḳteżāsın

11a

Ṣorarlar Kaᶜbenüñ ḫuddāmı aña
Neden bu pı̄rüñ oldı meyli saña

245

Nedendür birbiriñüze maḥabbet
Teşevvuḳ ᶜarż idersiz bu ne ḥikmet
Sinān Beg didi babamuz bu kişi
Bunuñ vardur Ḫudāya lāyıḳ işi
Didiler elli yıldan var ziyāde
Ḳılur biş vaḳti bu kişi burada
Ḥaremde biz nice yıldur ṭururuz
Bu kişiyi buracıḳda görürüz
Bilüñ Ümmı̄ Kemāli nice erdür
Nice şāhān-ı dehre tāc-ı serdür

250

Ḳılurmış Kaᶜbede biş vaḳt namāzı
Velı̄ler içre bulmış imtiyāzı
Ricālu’llāha bu ḥāl çoḳ degildir
Ki bunlarda vilāyet yoḳ degildir
Bir anda devr iderler bu cihānı
Revādur itseler ṭayy-i mekānı
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Egerçi maᶜnide ümmkı̄ idi ol
Velı̄ler içre olmış idi maḳbūl
El uzatmış cihāna vardur anca
Bu ṭāḳ-ı ᶜarşa ṣalmış idi nice
255

Veliyyü’llāh budur ṣāḥib-kerāmet
Budur sırr-ı Ḫudā şāh-ı vilāyet
Emı̄n-i genc-i Raḥmāndur bu sulṭān
Ḳarı̄n-i nūr-ı ı̄māndur bu sulṭān

11b

Velı̄lerden olam dirseñ bürāder
Ṣalavāt vir Resūlu’llāha eks̱er

İkinci Maḳāle: Mecẕūb-ı Ḥaḳ ve dı̄vāne-i muṭlaḳ olanlaruñ ṭab‘-ı şerı̄fleri
ve mizāc-ı laṭı̄fleri ḫāk-mānend alçaḳ ve esrār-ı ilāhı̄ olduġı muḥaḳḳaḳ gāh
ṣusuz aç ve gāh bir dilim nāna muḥtāc olup vı̄rāne yerler mekānı ve hergiz
fenā dünyāda nām u nişānı nā-peydā olup ‘üryān olanlar beyānındadur.
Dilā bul yine bir dı̄vāne-meşreb
Cihāndan ellerin çekmiş ola hep
Tenezzül etmeye dünyā-yı dūna
Düşe gide o vādı̄-i cünūna
260

Ta‘aḳḳul eylemeye kendin aṣlā
Hemān efkārı olmış ola Mevlā
O ḳaṭ‘ā geymeye fāḫir libāsı
Nihāyetde ola köhne ‘abāsı
Ġażab-āmiz ola ol fi’l-ḥāḳı̄ḳa
İki gözi döne ‘ayn-ı ‘aḳı̄ḳa
N’ola olmazısa anuñ mekānı
Göze göstermeye kevn ü mekānı
Ne yerde aḫşam olur ise yata
Göñül virmeye hergiz kāyināta
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265 Olur olmaz kelāmı söylemeye
Ne virürler ise alup yemeye
Geçe ‘ömri ṣusız gāhı̄ gehi aç
O hiçbir kimseye olmaya muḥtāc
Yata vı̄rānelerde genc gibi
Ola menfūrı ḫalḳuñ renc gibi
Başında ola bir köhne külāhı
Aña irmiş ola sırr-ı ilāhı̄
Anuñ ne meskeni ola ne dārı
Ne bir yirde idebile ḳarārı
270

Muḥabbet bādesinden içmiş ola
Cemı̄‘-i māsivādan geçmiş ola
Düşe ḫumlar gibi cām-ı şarāba
Vara mestāne-veş ḥāli ḫarāba
Ḫarābāt erlerinüñ yāri ola
Fenā dervişlerüñ ġam-ḫvārı ola
O keyfiyyetden olmış ola ḳanzil
Reh-i ‘aşḳ içre olmış ola menzil
İde noḳṣān olan işin tamām ol
Geze bu ‘ālemi mest-i müdām ol

275

Bunuñ gibi bulup bir bāde nūşı
Olıgör derd-i ‘ışḳıla ḫurūşı
Tabı̄‘at tā ki ola aña meyyāl
Ṣafā-yı ḥāl ile göñlin ele al
Derūn-ı ḳalbüñ olursa naẓar-gāh
Ne iḥsānlar ide ol ḳādir Allāh

12b

Ola ol rūz-ı maḥşerde şefı̄‘üñ
İre rif‘atlere ḳadr-i refı̄‘üñ

DERGİSİ
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Ḫudāyā eyleyüp iḥsān bize
Ḳul eyle şuncılayın bir ‘azı̄ze
280

Bizi ḳıl böyle sulṭāna hevādār
İki ālemde eyle yār-ı ġam-ḫvār
Bize anlarla ünsiyyet naṣı̄b it
Ser-i kū̱yında bir merd-i ġarı̄b it

İkinci Bāb: Şeyḫ Ümmı̄ Kemāl ḳuddise sirruhunuñ Cemāl nāmında bir
oġlı olup ẓāhiri dı̄ vāne-şekil ve büdelā-mānend her ān ‘uryān ve dā’imā mest
ü ḥayrān gezüp lākin yanında bir ḳabaġı olup ve içi bāde-i nābıla ṭolup belki
anuñla ḫarābāt ‘ālemin bulup bu vādı̄ de gezerken bu keyfiyetle viṣāl-i Ẕü’lcelāl sezerken nā-gāh pādişāh-ı gerdūn-iştibāhuñ elinde bi’emri’llāh ḳatl
olınduġı beyānındadur.
Yine Ümmı̄ Kemāl aḥvālini ben
Deyeyin nice olmış ḥālini ben
Cihānda varıdı üç oġlı anuñ
Sürūr-ı ḳalbi idi evliyānuñ
13a

Mübārek nāmı birinüñ Cemāldür
O da ḥāl ehli bir ṣāḥib-kemāldür

285

Gören ṣanur anı dı̄ vāne idi
Yıḳılmış ḫāṭırı vı̄rāne idi
Tamām ceẕb ᶜālemine düşmiş idi
Cihān ḫalḳı başına üşmiş idi
Gezerdi mest olup dünyāyı her bār
Velı̄ keşf eyleridi rāz-ı esrār
Cihānı keşf iderdi lā’ubāli
Fenā vādı̄ sı̄ ne düşmişdi ḥāli
Sözi olmış idi remz ü işārāt
O kişide var idi özge ḥālāt

290

Olup ᶜāşıḳlaruñ mest-i müdāmı
Ezel meyḫānesi olmış maḳāmı
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Tek ü tenhā gezerdi her diyārı
Yoġıdı ḫalḳ içinde iᶜtibārı
Kimesne bilmezidi anda ne var
Velı̄ kin sırdan olmışdı ḫaberdār
Geyer idi o pāre pāre cāme
Ṣarınmaġa bulımazdı ᶜimāme
Elin çekmiş idi dünyādan el-ḥaḳ
N’ola olur ise fānı̄ -i muṭlaḳ
295

Yürürdi başı ḳaba yalın ayaḳ
O kendin ḫāke mānend eylemiş çaḳ
Eline aḳça virseñ almaz idi
Cihānı kirpügine ṣalmaz idi

13b

Ayaḳ baġı diyü gülzārı bāġı
Ḳoyup hem-dem idindi bir ḳabaġı
Yanında eksik olmazıdı hergiz
Hemān anuñla ḳalmışdı yalıñuz
Ḳabaḳdan dāyim içerdi şarābı
Ciger biryānı olmışdı kebābı

300

Ḳabaġuñ bādesin şol dem ide nūş
İçinde nesne ḳalmayup ola boş
Ṭolardı yine kendüden o sāᶜat
İçüp bu olur idi her zamān mest
Gice gündüz içerdi ol ḳabaḳdan
N’ola farḳ etmese ḳarayı aḳdan
Ḳabaḳdan bāde’i ṭurmaz içerdi
Bu keyfiyyet ile ᶜömri geçerdi
Ḳabaġa bāde gerçi ḳonmaz idi
Ne ḥikmetdür yine boşanmaz idi

305

Müdām eksik degildi bāde andan
Ṣafā alurdı ol rūḥ-ı revāndan
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Bu aḥvāli ṭuyar nice mevālı̄
Ṣunarlar pādişāha ᶜarż-ı ḥāli
Didiler aña bir ādem ṣalıñuz
Bu aḥvālüñ cevābını alıñuz
Ne kişidür anı biz de görelim
Bu efᶜāli n’içün ider ṣoralım
Ḳabaġuñ bilelim keyfiyyetini
Ne imiş ol kişinüñ niyyetini
14a

310 Bu sözi işidir bir nice ādem
Varurlar idüp iḳdāmı hemān dem
Götürdiler anı dı̄ vāne geldi
Ḳızarmış gözleri mestāne geldi
Görürler sözi olmışıdı esrār
Derūnı ṭopṭolu ṭolmışdı esrār
Maᶜārifden ḫaberler virdi ol dem
İşidüp ḳaldı ḥayretde çoġ ādem
Bile idi ḳabaḳ daḫı yanında
Anuñ keyfi yir eylerdi canında
315

Degil bir vechile ḫālı̄ ḳabaġı
Boşanur yine ṭolardı bayaġı
Bu ḥāliyle olup mest-i müdām ol
Ḫarābāta düşüp olmış tamām ol
Ḳabaġuñ ġavrına iremediler
Cevābı buña hiç viremediler
Didiler kim budur efᶜāl-i münker
İder bu kāle ehl-i şerᶜi mużṭar
Bunuñ yoḳ şerᶜı̄ de ḳaṭᶜā cevāzı
Ḥaḳı̄ ḳatde buña dirler mecāzı̄

320

Bu b āṭıl iş degildir muḳteżāmuz
Bu işe yoḳ durur ḳaṭᶜā rıżāmuz
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Ki bu kişi içer dāyim şarābı
Ḳıyāmetde n’içün yoḳ ıżṭırābı
Bunuñ ḥaḳḳından elbetde gelinsün
Vücūdı yañlış olmışdur çalınsun
14b

Deyince ḳıydılar ḥayfā o şāha
Uçup cān gitdi dergāh-ı İlāha
Aña ervāḥ cümle ḳarşu geldi
Melekler cānı iᶜzāz ile aldı

325

İletdiler varup Dārü’s-selāma
Ṣafāyıla irer ᶜālı̄ maḳāma
Aña acımadıḳ bir kimse yoḳdur
Fenā dünyāda böyle ḥāl çoḳdur
Cihānuñ böyledür ḥāli bürāder
Senüñem diyeni aldar muḳarrer
Kimesneye hiç itmez merḥamet ol
Aña bı̄ -ᶜaḳl olan varur olur ḳul
Diyüp ol gün ider çoḳ kimse āhı
Ḫuṣūṣā kim cihānuñ pādişāhı

330

Görür bir gice seyrinde o sulṭān
İder Ümmı̄ Kemāl oġlıçun efġān
Yanup yaḳılması varıdı ġāyet
Derūnında ziyādeydi ḥarāret
Didi şāha Cemālim ḳanı n’itdüñ
Di söyle n’eyledüñ sen anı n’itdüñ
Ḫaber virseñ n’ola baña Cemālim
Ne itmişdür ola saña Cemālim
Vücūdını n’içün anuñ yoġ itdüñ
Cefāyı gerçi kim baña çoġ itdüñ

335

Deyince ḳalḳup ayaġ üzre ṭurdı
O şāhuñ yüzine bir sille urdı

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

15a

Beliñledi o dem şāh-ı cihāndār
Uyandı uyḳusından ayıldı zār
Didi yā Rabbi bu işi ᶜacebdür
Ne etdüm etmeme yā ne sebebdür
Elümle girmişem kendü ḳanuma
Nice ḳıydum ola ṭatlu cānuma
Döşege düşdi yatup ḳaldı ol şāh
Ṭapancanuñ yiri ḳarardı nā-gāh

340

O derde bulmadı gitdi ᶜilācı
Kim oldı günbegün alçaḳ mizācı
Olup muḫtel ten-i bāḳı̄ üzüldi
Mübārek iki gözleri süzüldi
Nidā-yı irciᶜı̄ işitdi cānı
Varup Uçmaġı mesken itdi cānı
N’ola rūḥına Ḥaḳ raḥmet iderse
Mezārın gülşen-i cennet iderse
Dime şāha n’içün etdi bu işi
Ḳıyar mı kendü öz cānına kişi

345

Aña lāzım idi tabᶜiyyet-i şerᶜ
N’ola öldürse anı ġayret-i şerᶜ
Şerı̄ ᶜat muḳteżāsınca yürürdi
Hemān Ḥaḳḳuñ rıżāsınca yürürdi
Bu sır ᶜālemde olmasun deyü fāş
Şerı̄ ᶜatde n’ola virür ise baş
Kemāl Beg dime n’içün anı urdı
Bu işi şāha lāyıḳ nice gördi

15b

Nic’itsün oġlıdur cān re’sidür
Derūn-ı sı̄ı̄nesinüñ yāresidür

350

İki gözlerinüñ düşen çerāġı
Söyünüp Cennet olmışdur ṭuraġı

● 325

326

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Ḳabaḳda dime ṣaḳın bāde n’eyler
Der-i meyḫānede āzāde n’eyler
Dime aña n’içün içdi şarābı
İderdi defᶜ anuñla ıżṭırābı
Anuñ içdügini bāde ṣanursıñ
Ya her dervı̄ şi āzāde ṣanursıñ
Şarābı bāde-i vaḥdetdür anuñ
Maḳāmı kūşe-i Cennetdür anuñ
355

Dime dı̄ vāne ol gerçekden erdür
Ḫudā yanında ġāyet muᶜteberdür
Anı Ḥaḳ eylemiş sulṭān-ı mecẕūp
Anuñ nice ola efᶜāli maᶜyūb
Anuñ daḫı geçidi bundan oldı
Buradan Cennet-i aᶜlāyı buldı
İrem dirseñ ṣafā-ender-ṣafāya
Ṣalavāt vir Muḥammed Muṣṭafāya

Üçinci Maḳāle: Ehlu’llāh-ı ᶜālı̄ -mikdāruñ dāyimā mezār-ı şerı̄ fleri erbāb-ı
kemālüñ mezārı ve derde düşenler tı̄ mārı ol ḳabirde bulup evlād-ı [16a]
kirāmları fütāde vü zār olan dervı̄ şān-ı bi’miḳdāruñ ḳalblerin şād u ḫandān ve
medār-ı maḳṣūdları herān ḥāṣıl olduġı beyānındadur.
Dilā ḳıl evliyāya istinādı
Kim anuñ söylene dillerde adı
360

Kerāmātı hemişe ṣādır ola
ᶜAdı̄ li dehr içinde nādir ola
İde dertlülerüñ derdine dermān
Çekilüp tekyesine vara ḳurbān
Yana anuñ çerāġı niçe yirde
Devāsı irişe her ehl-i derde
Şifāyı bula ḫaste diller andan
İşigine gele dertlü yabāndan
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Yetişe bu buñlunuñ ḥāline vara
İre himmetleri her bir diyāra
365

Ziyāret-gāh ola her-dem mezārı
Ola ḫalḳ içre anuñ iᶜtibārı
Ġubārı merḳādı ola mübārek
Aña bir ḥāl vire Ḥaḳ tebārek
Ola cemᶜiyyet anda bir kez18
Görem dirseñ var aña sen de bir kez
Ola şevḳile ẕikru’llāh dem-ā-dem
Ol araya vara nice biñ ādem
Ṣefā vü ẕevḳile ṣoḥbetler ola
Ne ḥāletler ne germiyyetler ola

16b

370 Duᶜā-yı ḫayr ola çoḳ çoḳ orada
İre her bir kişi anda murāda
N’ola evlādı ḫayru’l-āl olursa
Tamām birisinde ḥāl olursa
Babaları gibi çoḳ himmet itse
Olan ᶜilletlerimüz cümle gitse
Fütāde-ḥāl olanuñ destgı̄ ri
Olup ayaḳda ḳomasa faḳı̄ ri
Yolıñuz böyle bir ᶜālı̄ merātip
Dil u cāndan olasıñ tā ki ṭālip
375

Yüzüñi gözüñi sür merḳadine
Bu oñmaduk başuñ ur merḳadine
Ululıġına’nuñ iẕᶜān idegör
Ḳapusına hemān ṭurma gidegör
Ola kim derde dermān ire andan
Kerem ıssı o sulṭān-ı cihāndan

18

Bu mısranın vezni eksik.
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Fenā dünyāda böyle gerçek er çoḳ
Velı̄ Ümmı̄ Kemāl gibi yoġ artuḳ
Bu ḥāller anda hep mevcūd olupdur
Anuñ nāmı cihān içre ṭolupdur
380

Odur ṣāḥib-kerāmet server-i ḥaḳ
Odur nūr-ı żiyāyı ᶜarş-u muṭlaḳ
Bizi yārānı ol nūra mulāḳāt
İdüp mülḥaḳ tecellı̄ ile bi’ẕ-ẕāt
Münevver ḳıl dil ü cān ḫānesini
Mu‘ammer eyle ı̄ mān ḫānesini

17a

Yirimiz ḫāne-i ḫuld-i berı̄ n it
Ricālü’allāha luṭfuñla ḳarı̄ n it

Üçinci Bāb: Ḥācı̄ lardan biri Kaᶜbetu’llāha varup ziyāret eyleyüp dönüp
evine giderken nā-gāh ḳāfileden ayrı düşüp nār-ı ġayret ile yanup ṭutuşup
Ḫudā-yı Lāyezāle ᶜarż eyledükde Şeyḫ Ümmı̄ Kemāl ḥażretleri yed-i
iḳtidārıyla mekānına irsāl eyledügi beyānundadur.
Saña bir ḥālini Ümmı̄ Kemālüñ
Deyeyin tā gide dilden melālüñ
385

Ġarāyipden ġarāyipdür bu ḳıṣṣa
ᶜAcāyipden ᶜacāyipdür bu ḳıṣṣa
İşidince ziyāde şād olasıñ
Ṣefā-yı sırr-ı Sübḥānı bulasıñ
Bolıdan bir kişiye oldı nā-gāh
Meger ᶜazm-i ṭavāf-ı Kaᶜbetullāh
Varup her yirleri itdi ziyāret
Aña Hādı̄ den irişdi hidāyet
Girüp iḥrāma ḥācı̄ lar gibi ol
Bulur Beytu‘l-ḥarāma girmege yol

390

Getürdi lāzım olanı yirine
Velı̄ gör ne gelür āḫir serine
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17b

Muᶜallāya varuban otururlar
Olanca mālını hep getürürler
Çalarlar her nesi varise anuñ
O dem almış idi alan alanuñ
Ne aḳçası ḳalur ne rızḳı māli
Diger gün oldı her vechile ḫālıı̄
Olancasını ḳaldurdı ḥarāmı̄
Unutdı ḥurmet-i Beyt’ül ḥarāmı

395

Hemānā başladı feryād u zāra
Düşerdi gāh olur kim iᶜtizāra
İdüp āh u fiġ ān aġlar gezerdi
Yüregin derdie ṭaġlar gezerdi
Tütüni āhınuñ göge giderdi
Yanup yaḳılup āḫir fikr iderdi
Dir idi kime diyem ḥasb-i ḥālim
Ziyād’olsa ᶜaceb midür melāim
Bu yoḳluġıla ben āḫir bulurum
Düşüp derd ile bir gün yoġ olurum

400

Baña bir kimse yoḳdur āşinā hiç
Benim gibi olur mı mübtelā hiç
Deyüp sürdi yüzini ḫāk-i-rāha
Tażarru‘ᶜ itdi dergāh-ı ilāha
Dedi ey yoġ olanı var iden Ḥaḳ
Dil-i maẓlūma luṭfın yār iden Ḥaḳ
Ḳamu eşyāya maḳṣūdın viren Ḥaḳ
Cihān ḫalḳın murāda irgiren Ḥaḳ

18a

Bana iḥsān iderseñ n’ola şimdi
Ki muḥtāç olmışam bir pūla şimdi

405

Nice gündür ṭaᶜām alup yimeydüm
Başumı yire ḳoyup uyımaydum
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Beni bir kimse bilür yoḳ burada
Meded iden kim ola nā-murād
Benim sensin bilen aḥvālim iy Ḥaḳ
Ḥarāmı̄ aldı cümle mālım iy Ḥaḳ
Ayaġa düşmişem luṭf et elim al
Gözüm yaşından olmışdur elim al
Bugün ġurbetde ḳaldum ḳıl ᶜināyet
N’ola senden irer ise hd āyet
410

Ki sensin müpel ānuñ dil-üv āzı
Ki sensin ḫalḳ-ı ᶜālem çāre-sāzı
Elin düşmişlerüñ sensin alan hep
Benim de al elim luṭf eyle Yā Rab
Ġarı̄ b u bı̄ -kesem yābānda ḳaldum19 18
Ölümlü ḫasteyem dermānde ḳaldum
Bunı diyüp o miḥnet pāyimāli
Getürür göñline Ümmı̄ Kemāli
Didi senden bilür yoḳ ḥālümi yeg
Benim çoḳ sevdügüm Sulṭān Kemāl Beg

415

Baña itseñ ᶜaceb mi şimdi himmet
Ki sensin bilürem şāh-ı vilāyet
Yüzüm çoḳ sürmişem dergāhuña ben
Fütāde düşmişemdür rāhuña ben

18b

Ḫudānuñ sen bugün ḳudret elisin
Velı̄ ler içre bir gürbüz velı̄ sin
Elim alup ne var ol destgı̄ rüm
Baña luṭfun olursa n’ola pı̄ rüm
Deyüp bunuñ gibi söz söyledi ol
Duāsı Ḥaḳ ḳatında oldı maḳbūl

19

Metinde mısralar yer değiştirmiş.
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420

Başına ḳondı devlet ol kişinüñ
Ki bitdi eksigi her bir işinüñ
Bir el ḳudretden ol dem irdi nā-gāh
Ricālü’llāh aña māl virdi nā-gāh
O kişiyi oracıḳdan ḳaparlar
Girürler ne yola ne ḫod ṣaparlar
Bıraḳdılar ṣanasıñ āsumāndan
O sāᶜat geldi ṣandılar yabāndan
Bolı maḥrāsına20 düşdi o kişi
Görenler oldı ḥayrān iş bu işi

425

Gelür ḥācı̄ larıyla bile olān
Olur ehl ü ᶜayālı şād u ḫandān
Evine girüb ol ḥācı̄ oturdı
Gönülden bār-ı ālāmı götürdi
Bu ḥāle cümle ḫalḳ etdi taᶜaccüb
Dediler bu kime etmiş taḳarrüb
ᶜAceb bu neylemişdür Ḥaḳḳa lāyıḳ
Ne sulṭānıla etmiş āşinālıḳ
Bilürler bir ᶜazı̄ züñ himmetidür
Cenāb-ı kibriyānuñ ḳudretidür

19a

430 Kemāl-i ḳudret-i ḥaḳıla her vaḳt
İş işler evlı̄ yālar bu ne ḥikmet
Görüñ Ümmı̄ Kemāli ne kişidür
Kerāmet nicesi anuñ işidür
O sulṭānuñ ululıġın görüñüz
Yüzüñüzāsitānına sürüñüz
Kerāmātından anuñ neydügin bil
Aña varmaġa cidd ü cehd ḳıl21

20
21

maḥrāsına: Vezin gereği “maḥrūsāsına” kelimesinin kısaltılmışı olmalıdır.
Vezin bozuk.
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Vücudı sırr-ı ḥaḳıla ṭoludur
Velı̄ lerde bu daḫi bir ulūdur
435

Varan her ḫaste bulur anda ṣıḥḥat
Ṭabı̄ b-i āḫere varmaḳ ne zaḥmet
Varan dertlü bulur anda şifāyı
Bilürler kim odur dārü’ş-şifāyı
Oġul ḳız isteyenler varur anda
Sürüp yüzin yire yalvarur anda
Daḫi ol kişi ṭururken orada
Biter her ḥāceti irer murāda
İrem dirseñ murāda sen de iy yār
Ṣalavāt vir Resūlü’llāha her bār

Dördinci Maḳāle: Vücūd-ı insānda ẓāhir olan ᶜillet ᶜazı̄ zlerüñ himmetleri
ile zā’il olup ṣıḥḥate mübeddel ve derd-ālūd olan muḫtel [19b] mizāca ᶜilāc
evliyāu’llāha varmaġa iḥtiyāc olup erbāb-ı muḥtācıñ maḳṣūdı ve murādı
ricālu’llāh ḳapularında ḥāsıl olduġı beyānındadur
440

Dilā derd-i dile bir çāre lāzım
Ṭabı̄ be varmaġa bı̄ -çāre lāzım
Eger bir zaḥmet irüp aġıra baş
Düşegör tekye-gāha ey ḳarındaş
Tenüñde ger ola ‘ārıż bir ‘illet
Çekesiñ miḥneti dünyāda ḳat ḳat
Olup çeşm-i nigehbānuñda hicrān
Dem-ā-dem her yirini ḳaplaya ḳan
Düşe a‘żāña yāḫud acı ṣızı
Bulıgör ol zamānda bir ᶜazı̄ zi

445

Vücūd-ı yā dökük yā ola ḫaste
Ser-ā-pā el ayaḳ olsa şikeste
Yaḫud cismüñ marażlar ile ṭola
Bu ḥāle varıcaḳ insān[a] n’ola
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Ṭabı̄ be olısar elbette muḥtāc
‘İlāc eyle hemān ṭurma gözüñ aç
Bu derde vaḳti ile eyle çāre
Yā seni öldürür ol vara vara
Bulıgör bir işe ṣāḥib-kerāmet
O saña eyleye luṭfıla himmet
450

Saña enfās-ı müşkı̄ ninden anuñ
Ṭoḳınur ise ṣıḥḥat bula cānuñ
20a Refāhiyyetler irişe mizāca
Saña bir ḥāl ola andan ᶜilāca
Senüñ derdüñe dermān andan ire
Şifā-yı cān hep o sulṭāndan ire
Seni ḳoya tefekkür eyle ey cān
Bu derde mübtelādur şāh-ı devrān
Cihān ḫalḳı olurken ḥükmine rām
Düşince derde ḳalmaz rūz ile şām22

455

Ten-i pākine ᶜārıż olsa ᶜillet
O ᶜilletden çeke biñ dürlü zaḥmet
O şāhuñ şöyle bil nāzük mizācı
Velı̄ lerden bulur yine ‘ilācı
Velı̄ lerdür iden her derde dermān
Ki olur muḥtāc anlara ṭabı̄ bān23
Yüri var bir velı̄ nüñ yanına düş
Dilerseñ dā’im ola ḫātıruñ ḫoş
ᶜİlāc olur saña andan muḳarrer
Gide emrāż hep tenden muḳarrer

460

Vücūduñ ṣıḥḥata ola mübeddel
Ṣafā-yı dil vire her yañadan el

ḳalmaz rūz ile şām(Satır arasında tashih edilmiş.): ṣanma ide rām (Metinde) (Biz
satır arasındakini tercih ettik.)
23
Satır arasına bu mısra yeniden yazılmış. Ancak okunamıyor.
22

334

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

Her ᶜilletden olasıñ ṣaġ u sālim
Diyesiñ şükr idüb ḫoş oldı ḥālim
Bizüm yā Rabbi cismümüzi ṣaġ it
Oñulmaz dertleri tenden ıraġ it
Bizi bir ḥāẕıḳ ehlu’llāha gönder
Dil ü cān ḫastesin ḫoş ḥāle dönder
20b

Şifā-yı zaḥm-ı cān eyle müyesser
Bi-ḥaḳḳı sūre-i Ṭā-Hā vü Kevs̱er

Dördünci Bāb: Āl-i ᶜOs̱mān Ḥażretlerinden pā-yi taḫta pādişāh-ı devrān
olan bu şāhuñ ayaġına bir maraż ᶜārıż olub hiçbir vechle çāre bulunmayub
ᶜāḳibet sulṭānuñ ḫiṣāl ü pādişāh-ı gerdūn-mis̱ālüñ derdi Ḥażreti Şeyḫ Ümmı̄
Kemāl ḳaddera’llāhu merḳadehūya varup dermān bulduġı beyānundadur.
465

Yine saña kerāmāt-ı ricāli
Diyeyin nicedür Ümmı̄ Kemāli
Zamānında anuñ Şāh-ı Sitanbul
Bolı semtine düşürdi meger yol
Ḳılıcıyla açardı her diyārı
Ricālü’l-ġayb olmış idi yārı
Añılmış nāmı Şāh-ı Ġāzı̄ idi
Bahādır erlerüñ mümtāzı idi
Sitanbul pāy-ı taḫtı idi anuñ
Naẓı̄ ri gelmez ol şāh-ı cihānuñ

470

Velı̄ bir derde olmışdı giriftār
Çekerdi zaḥmet ol devletlü ḫünkār
Ziyāde bı̄ -ḥużūr olurdı andan
Cihānı ḳo bezerdi belki cāndan

21a

Gice gündüz ġam u miḥnet çekerdi
Uyımayup tamām zaḥmet çekerdi
Nice idecegini bilmez idi
O derde kimse çāre ḳılmaz idi
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Ayaġında idi eks̱er o ᶜillet
İderdi her kim anı görse nefret
475

Anı ṣanma ṣafā vü demde idi
O zaḥmetden ser-ā-pā ġamda idi
Didiler bunda vardur şimdi bir pı̄ r
Duᶜāsın al yüri dergāhına ir
ᶜAcāyib müstecābü’d-duᶜādur ol
Ḫudā yanında sözi oldı maḳbūl
Varursañ anda bulursıñ şifāyı
Ṣalavātıla şād it Muṣṭafāyı
Ola kim işüñi Allāh oñara
Bulasın derdüñe şāyed ki çāre

480

Bu sözi işidince şāh-ı ᶜālem
O dem gönderdi aña nice ādem
Getürüñ didi ol pı̄ ri varuñuz
Buraya gelsün aña yalvaruñuz
Benim aña selāmım idüñ irsāl
Diy’ñüz elbetde gelsün ol be-her-hāl
Varınca pı̄ ri daᶜvet eylediler
Sözini şāh-ı dehrüñ söylediler
İşidince bu sözleri o sulṭān
Buyurdılar cevābın virüp ol ān

21b 485

Didi kim biz aña varmaḳ ne ḥācet
Buraya gelsün ol ṣāḥib-saᶜādet
Anuñ var bize küllı̄ iḥtiyācı
O bizden derdine umar ᶜilācı
Benim bir ḥācetim yoḳ hergiz andan
Ki ben el çekmişem kevn ü mekāndan
Benim yanumda var anuñ recāsı
Bu ḳapu olsa n’ola ilticāsı
Gelür ise buraya ol revādur
Oñulmaz derde zı̄ rā mübtelādur
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N’ola dertlü gelür ise ṭabı̄ be
Dimezler buña efᶜāl-i ᶜacı̄ be
Ṭabı̄ b olan varur mı ehl-i derde
Revā görmez anı kimse bu yerde
Varanādemler ol şāha cevābı
Deyince çekdi ġāyet ıżṭırābı
Ḥicābından gireyazdı yere ol
Degil tedbı̄ rimiz ᶜālemde maḳbūl
Yeründedür dediyse her ne sözi
Sürerseñ n’ola ayaġına yüzi

495

Deyüp ol pı̄ re ᶜazm itdi hemān-dem
Duᶜāsın ala yaᶜnı̄ şāh-ı Ekrem
Aşardı gerçi ṭurmaz ṭaġı ṭaşı
Aḳıdurdı gözinden ḳanlu yaşı
Bozarmuduñ o ḳarlı ṭaġınaçaḳ
Aḳarṣulu güzel yaylaġınaçaḳ

22a

Çıḳınca buldılar ol pı̄ ri anda
Oturur gördiler Ṭaşḳaynadanda
Görince pādişāh anı orada
Dedi luṭf it beni irgür murāda

500

Saña ġāyet benim bir minnetim var
Ayaġumda oñulmaz ᶜilletim var
Duᶜāyıla o şāyed gide benden
Recāmuz bu olupdur şimdi senden
ᶜAzı̄ z oñulmasına himmet itdi
Ṣafā-yı ḫāṭırıla himmet itdi
Meger bir ḳaç yirinde zaḥmet anuñ
Ezelden varımış şāh-ı cihānuñ
Didi bir bir bu gitsün bu da gitsün
Oñulsun zaḥmetüñüñ başı bitsün

505

Velı̄ bir ikisi ṭursun yirinde
Belā olmasa insānuñ serinde
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nudur Ḥaḳḳı dirler ey ḳarındaş
Belādan ḫāli olmamaḳ gerek baş
Belāya şol dem ola müptelā dil
Olur imiş Ḫudāya āşinā dil
Vücūdı ādemüñ olmasa ḫaste
ᶜUżuvdan olmasa biri şikeste
O kişi Ḥażret-i Ḥaḳḳı unudur
Fenā dünyāda cāna ḳorḳu budur
510

Göregel derde düşen mübtelāyı
Nice varur bulur dārü’ş-şifāyı

22b

Olurısa velı̄ bir derd anda
Ḳarār idemez aṣlā bir mekānda
Dilinden hergiz anuñ gitmez Allāh
Derūn-ı dildenāh eyler o her gāh
Saña bir söz direm ey şāhı ᶜālem
Bugün fermānuña tābiᶜdürādem
Cihānuñ gerçi sensin pādişāhı
Ḫudādur pādişāhlar pādişāhı

515

Unutma sen anı dāyim añadur
İle ẓulm itme şāhum hep sañadur
Saña bu pādişāhlıġı o virdi
Ki zı̄ rā Şāh-ı kevneyni severdi
Anuñ ümmetine itme cefāyı
Severseñ ol Muḥammed Muṣṭafāyı
ᶜAdālet eyle dāyim ey cihāndār
Dir iseñ saña ḳabrüñ olmaya dar
Tecessüs eyleriseñ n’ola ḥālüñ
Olur pā-māl olan māl ü menālüñ

520

Viresiñ ᶜāḳıbet bu cān-ı pāki
Vücūduñ mesken ide zı̄ r-i ḫāki
Saña bu pādişāhlıḳ bāḳi ḳalmaz
Dime bu cānı viren girü almaz
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N’ola aḥvālüñ eylerseñ tefekkür
Vücūduñla ṣaḳın itme tefaḫḫur
Gice gündüz Ḫudāya eyle ḳulluḳ
Yaraşmaz ḳullara ide fużulluḳ
23a

Deyüp başladı ol demde duᶜāya
Seni ıṣmarladum yüri Ḫudāya

525

Ola yardımcıñız Mevlā her işte
Hevādāruñ ola her bir ferişte
Olup maḳbūl-i Rabbü’l-ᶜālemı̄ nüñ
Erenler her zamān ola muᶜı̄ nüñ
Şeh-i ᶜālem işidince bu pendi
Ziyāde ḥaẓẓ idüp ġāyet begendi
Orada vaḳf idem didi nice kūy
Dedi Ümmı̄ Kemāl aḥvālümi ṭuy
Baña dünyāda bir nesne gerekmez
Cihānuñ yükin ᶜāḳil kişi çekmez

530

Baña ancaḳ Ḫudādur lāzım olan
Kim anı yoḳluġıla buldı bulan
Derūnum ᶜışḳ-ı Ḥaḳḳıla ṭoludur
Beni adam ṣanup dime uludur
Muḥaḳḳar bir gedāyam Ḥaḳ ḳatında
Bilinür ᶜāli-ḳadr alçaḳ ḳatında
Bunuñ gibi nice söz didi şāha
Vedāᶜ idüp oradan girdi rāha
Meger ol dem ḳoyun güderdi sulṭān
Ḫulūṣ-ı ḳalbile olmışdı çūbān

535

Ḳoyunları öñe ḳatup yürüdi
Beyābāna düşüp ṭaġa yürüdi
Ḳoyun āvāzı aña ḫoş gelürdi
Niçe rūḥānı̄ cān leẕẕet alurdı
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23b

Boġazdan ẕikri ı̄ cād itdi andan
Gelür zı̄ rā o ẕikriñ ẕevḳi cāndan
Meleşürdi ḳoyunlar nice iy cān
Aña uydurdı ẕikrini o sulṭān
Çobanlıġa olursa n’ola lāyıḳ
Ḳoyuna ẕikri olmışdı muvāfıḳ

540

Çobanlıḳdan ider ṣanma anı ‘ār
Bu ḥāliyle aña keşf oldı esrār
Ḳoyun gütmişdi nice enbiyālar
Çoban olursa n’ola evliyālar
N’ola sulṭān-ı kevneyn olsa çūbān
Aña ümmet ḳoyun oldı kemā-kān
Ḳoyun gibi sürerdi ümmetini
Niçün sen ṭutmayasın sünnetini
Bu da irşād iderdi ḫalḳı her ān
Gelüp bey‘at alurdı her müsülmān

545

Ḫuṣūṣā her bir evlādı o şāhuñ
Olupdur mürşidi bu ḫānḳāhuñ
İderler daḫi şimdi ḫalḳı irşād
Olupdur her biri irşāda mu‘tād
Velı̄ oġlanlarından ġayrı bir ḳul
Ḳomadı gitdi seccādesine ol
Ḫalı̄ fe ḳomadı gitdi yirine
Düşer ise n’ola derdi serine
Dir idi ben nice idem ḫalı̄ fe
Ya ben mürşid miyim n’idem ḫalı̄ fe

24a 550

Resūl’llāh yolınca gidemedüm
Ḥaḳḳa maḫṣūṣ bir işin idemedüm
Benim yoḳdur vücūdum n’eyleyeyin
Varısa yigdürür maḥv eyleyeyin
Añılmasa yigidi daḫı adum
Ki yoḳdur kendime hiç i‘timādum
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Baña varlıḳ yaramaz bu cihānda
Adum yād olmayaydı bir zamānda
Aṣıl maḳṣūd olan budur hemānā
Bu yoḳluḳ ‘āşıḳa ḫūdur hemānā
555

Hemı̄ şe var olan ẕāt-ı Ḫudādur
Vücūd is̱bāt iden andan cüd’ādur
Yigidi bu cihāna gelemeyeydüm
Fenā mülkine sāye ṣalmayaydum
Ne layıḳdur vücūda ṣāḥib olmaḳ
Cihān ālāyişine ṭālib olmaḳ
Benim oġlanlarım yiter yerimde
Ki sevdā-yı ḫilāfet yoḳ serimde
Deyüp seccādesine o Ṣulṭān
Ḳoyup oġlanların gitdi kemā-kān

560

Bular da ṭurmayup irşād iderler
Babaları ṭarı̄ ḳına giderler
Bularuñ yolları erkānı budur
Sülūk-ı vaḥdetüñ seyrānı budur
Kemālli dinse bu cumhūra ḥaḳdur
Cemālü’llāha bunlar müsteḥaḳdur

24b

Olam dirseñ Kemāllilerden iy yār
Ṣalavāt vir Resūlü’llāha her bār

[Ḥaşirde] su’āle āzād olıcaḳ ve ṣadā-yı mü’eẕẕı̄ n ḳulaġına ṭoḳınıcaḳ ṣalāta
bil-ḫāṣṣa namāz vaḳtine ḥāẓır olup min-baᶜd ṣalāta ihmāl ve tekās̱ül uzun
olmamaḳ evlā olup ḫuṣūṣan ṣalāt-ı fecri er ḳılma ecri ziyāde olduġı
beyānındadur.
Dilā vaḳtinde ḳılagör namāzı
İdem rāżı̄ dir iseñ bı̄ -niyāzı
565

Namāzı ḳıl eẕān oḳunduġı vaḳt
Ḳulaġuña ṣadā ṭoḳunduġı vaḳt
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Ḳıl evvel ol ṣalātuñ sünnetini
Dürüst eyle göñülde niyetini
Daḫi farża getür ḳāmet orada
Namāz içre irem dirseñ murāda
Ḳılagör saᶜy idüp yirlü yirince
Ḳoma te’ḫı̄ re ṣaḳın vaḳt irince
İşüñi gücüñi terk eyle zinhār
Ṣalātı geç ḳoyayın dime iy yār
570

Namāzı vaḳti geldügi gibi ḳıl
Derūn-ı cān u göñülden du‘ā ḳıl
(25a/b ve 26a/b boş)
Sinān Begüm ḳulaḳ ṭutmaz bu söze
Çıḳar her birisi daḫliyle yüze
Didi oġul varısa sende iḫlāṣ
Gelüp bu ayaġımuñ üstine baṣ
Göresiñ sen daḫi vaḳti nicedür
Demeyesiñ bu vaḳt için gicedür
Baṣınca ayaġın depretdi sulṭān
İder oġlı Sinān eflāki seyrān

575

Görür kim ṭopṭolu ṭolmış felekler
Namāz-ı fecri ḳılurlar melekler
Didi oġlına bunuñ aṣlını bil
Senüñ daḫlüñ nicesi ola ḳabūl
Benim ir ḳılduġumuñ vechi vardur
O vaḳt içre ḳılınmaḳ mu‘teberdür
Meleklerle ḳıluram ben namāzı
ᶜAceb mi keşf idersem saña rāzı
Diledi ᶜöẕrin işidüp bu sözi
İki ayaḳlarına sürdi yüzi

580

Bilür kim babasını ne kişidür
Kerāmet dāyimā anuñ işidür
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Bolı sancaġında Yıġluca nām ḳaryede sākin dervı̄ ş-meşreb-i ᶜālı̄ -kevkeb
Ḳuṭbe’d-dı̄ n Ḫvāce dirler bir ᶜaz ı̄ züñ beyānındadur.
Ḫuṣūṣan bir kişi var idi anuñ
Tamām dervı̄ şi idi evliyānuñ
(27a boş)
27b

Olupdur nāmı Ḳuṭbü’d-dı̄ n Ḫvāce
Ol idi Ḥaḳ ḳatında ḳadri yüce
Tamām varmış idi yüz yaşına ol
Ṭarı̄ ḳuñ çıḳmış idi başına ol
Veliyyü ḳuṭb-ı devrān olsa n‘ola
Ḫudā dergāhına yol bulsa n‘ola

585

Ṣalāḥ ehli idi ġāyet o sulṭān
Namāz ḳılmaḳdı işi güci her ān
Namāzı gice vü gündüz ḳılurdı
S̱evābını anuñ zı̄ rā bilürdi
Namāzdur ᶜarş-ı aᶜlāya vesı̄ le
Namāzdur ḳurbu Mevlāya vesı̄ le
Deyüp bu da namāzı ḳılup er [er]
Dir idi böyledür vaḳt-i muḳarrer

590

Bunuñ da ᶜādeti olmışdı her dem
Ṣalāt-ı ṣubḥı ḳılurdı muḳaddem
Bu da Ümmı̄ Kemālüñ dervı̄ şidür
Duᶜāsı müstecāb olmış kişidür
Geyiceklerle ülfet itmiş idi
O sulṭānuñ yolınca gitmiş idi
Felege ṭaġı virmez idi hergiz
Gezerdi ḳanda giderse yalıñız
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Ḳaçardı kimseye görünmez idi
Düşüp il ardına sürünmez idi
Velı̄ lerden bu da bir ḫōca idi
Ziyāde yaş[ı] sürmiş ḳoca idi
28a

595 İde rūḥına raḥmet Ḥaḳ teᶜālā
Maḳāmı Cennet-i Firdevs ola
Görüñ Ümmı̄ Kemāli nice erdür
Velı̄ ler içre nice mu‘teberdür
Ḫuṣūṣā kim Recep ayında el’ān
Varurmış anda nice biñ müsülmān
ᶜAzı̄ züñ sākin olduġı eve hep
Derilüp ᶜālemüñ ḫalḳı müretteb
İçinde köşe köşe ẕikr olınur
O ẕikr içre ne ᶜārifler bulınur
600

İrer bir ḥālet insāna orada
Ne ulu kimseler irer murāda
Gice anda ḳılur ḥācet namāzı
Kim eyler yüz sürüp Ḥaḳḳa niyāzı
O Sulṭānı kimi eyler ziyāret
Kimine irişür Ḥaḳdan hidāyet
Gelürmiş her kişiye anda bir ḥāl
İrer ḥāle varan anda be-her-ḥāl
Yigirmi biñden artuḳdur varanlar
Başın açup Ḫudāya yalvaranlar

605

Gelür eṭrāfdan ādem be-ġāyet
Kim olmaz ḥaddine hergiz nihāyet
ᶜAzı̄ züñ türbesi üzre giderler
Bu namāzdan şevḳle tevḥı̄ d iderler
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Ḳaçan kim göreler şehr-i ṣıyāmı
İderlermiş ziyāde iḥtirāmı
28b

Otuz gün ḫalvet eylerler tamāmet
Çeker her biri ġāyetde riyāżet
İşi tevḥı̄ ddür her bir kişinüñ
Ṣafāsı var ziyāde dervişinüñ

610

Aṣıl maḫṣūṣ anuñ üç ḫalveti var
O ḫalvetde olanuñ vaḥdeti var
ᶜAzı̄ züñ sırrını anda görürler
Ṣafā-yı ẕevḳ-i rūḥānı̄ bulurlar
Yüzinde her kişinüñ var niḳābı
İderler dā’imā Ḥaḳdan ḥicābı
Hemān tevḥı̄ d iderler gice gündüz
Sürerler aġlayup dāyim yire yüz
Ne esrār-ı İlāhı̄ ẓāhir olur
Bu esrāra düşenler ḥaḳḳı bulur

615

Didi bir gün ᶜazı̄ z idüp beşāret
Dilerseñüz yiriñüz ola Cennet
Benim çıḳrıḳ ḳapumdan kim geçerse
Derūnı̄ rāzı bu derdin açarsa
Muḳarrer ehl-i Cennetdür o kişi
Ḫudāya lāyıḳ olur anuñ işi
Benim ile Cinān içinde bi’ẕ-ẕāt
Olur ol kişi elbetde mulāḳāt
İderin ben aña ol gün şefāᶜat
Ṭamudan n’ola çekmez ise zaḥmet
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620

Muḥibbim dervı̄ şim olanlara da
Benüm ḳapuma yol bulanlara da

29a

Ben ol gün eyleyem feryād u zārı
Deyem iy ᶜālemüñ Perverdigārı
Benim dervı̄ şlerime raḥmet eyle
ᶜİnāyet ḳıl esirge şefḳat eyle
Benim ile Cināna bile girsün
Ṣafā-yı leẕẕet-i dı̄ ẕāra irsün
Ḳabūl olup duᶜām elḥamdüli’llāh
Ḳulaġuma bir āvāz ire nā-gāh

625

Diyeler kim baġışladıḳ buları
Cehennemden varısa ḳorḳuları
Senüñ ile bile Dārü’s-selāma
Girüben irişeler iḥtirāma
Murādı her birinüñ ḥāṣıl ola
Güzel niᶜmetlerüme vāṣıl ola
Senüñ yüzüñ ṣuyına bunları ben
Bunuñ gibi nice azġunları ben
Esirgeyüp n’ola raḥmet idersem
Yirin her birinüñ Cennet idersem

630

Ḥaḳuñ ne luṭfı olurmış görüñüz
Yüzüñüz türbeye varup sürüñüz
ᶜAceb bildüñ mi Şeyḫ Ümmı̄ Kemāli
Yolında bezl iderseñ n’ola māli
Ḫudādan feyż olurdı gāhı̄ gāhı̄
N’ola dense aña Şeyḫ-i İlāhı̄
Yüri Dervı̄ ş Aḥmed sen daḫi ṭur
Mübārekāsitānına yüzüñ sür
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29b

Derūnuñ nār-ı ᶜışḳa yaḳup aġlar
Ṣu gibi ayaġına aḳup aġlar

635

Ola kim derdüñe bir çāre ola
Nice bir sı̄ ne pāre pāre ola
Ki z ı̄ rā derde dermān andan olur
Kemāl-ı luṭf u iḥsān andan olur
Bolınuñ ḫalḳı tā rūz-ı ḳıyāmet
Umarlarsa n’ola andan şefāᶜat
Ümı̄ dimüz ṭutarız biz de andan
Kerem issi o sulṭān-ı cihāndan
Baña bir şemme esrārından anuñ
Dimāġuma ṭoḳundı evliyānuñ

640

Anuñ ās̱ārı var bende ziyāde
Ki vardı ḥāl-i ᶜışḳa izdiyāde
Kemāl-i mertebe var inḳıyādum
Kilāb-ı kūyına var iᶜtimādum
Kitāb yazmaḳ baña andan uludur
Vücūdum sırr-ı ᶜışḳıla ṭoludur
Yazarım gice gündüz dāsitānı
Ben olsam n’ola ḫalḳuñ dāsitānı
Oḳınur sözlerimüz ẕikr içinde
Ḫudā derdiyle olduḳ fikr içinde

645

O sulṭānuñ baña iḥsānıdur hep
Ki oldum āsitānında muḳarreb
Ḳapusında ḳul olayın ölince
Ne çekdüm ben o sulṭānı bulınca

DERGİSİ

Menâkıb-nâme’den ilk ve son varaklar.

Menakıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu

● 347

348

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

