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YÛSUF HAKKI ÜSKÜDARÎ VE DİVANI
Yûsuf Hakkı Üsküdarî And His Divan
Dr. Gönül AYAN ∗
ÖZ
Yusuf Hakkı Üsküdari 18. Yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şairdir.
Küçük bir divana sahip olan şair, aynı zamanda şeyhlik makamına kadar
yükselmiştir.
Bu çalışmada şairin Divanın üç nüshası esas alınarak divanı ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yusuf Hakkı Üsküdari, Divan, tasavvuf
ABSTRACT
Yusuf Hakkı Üsküdari is Sufi poet lived in the 18th Century. The poet
who have at the litte divan, he at the same time rised Şeyh position.
In this article, studied whom Divan of the three copy based.
Keywords: Yusuf Hakkı Üsküdari, divan, sufizm

Y

ûsuf Hakkı Üsküdarî hakkındaki bilgileri, kendi hattı olduğunu
tahmin ettiğimiz divan nüshasından öğreniyoruz. Edebiyat
tarihinde ise, Nail Tuman’ın Tuhfe-i Nailî isimli eserinde bir

cümle ile anılmaktadır. 1 Yûsuf Hakkı Üsküdarî, Divanı’nın
telif tarihi olan 1189/1775 yıllarında sağdır. İsmail Efendi isimli bir zatın
eğitiminden geçer. Nakşıbendi Şeyhi Üsküdarlı Hacı Dede’ye intisap eden Yûsuf
Hakkı, şeyhi tarafından çok sevilir.
Yûsuf Hakkı’nın intisap ettiği tekke; Üsküdar, Pazarbaşı Mahallesi,
Bağlarbaşı Caddesi 193 ada, 1 parselde 1143/1730 yılında Şeyh el-Hac Hüseyin
Dede (öl.1173/1760) tarafından kurulmuştur. 2 Tekke daha ziyade karşısında yer
aldığı Alaca Minare Mescidi’nin adıyla tanınmıştır. Hüseyin Dede İmam-ı Busirî
neslindendir. 1 Rebiülevvel 1173 (23 Ekim 1759)’de vefat etmiştir. Seksen üç
halifesi olduğu 3 belirtilir. Öyle ki 1173/1759 yılında, Dede daha sağlığında
Üsküdarlı Yûsuf Hakkı’nın hilafetnamesini hazırlayıp kendisine verir. Hacı
Dede’nin ölümü üzerine Üsküdarlı Yûsuf Hakkı uzlete çekilip müridlerinin on
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yıldan beri istedikleri Evrad (virdler) ve Divan’ını hazırlığına başlar. Müridlerin
Evrad’dan beklentileri vardır. Allahın güzel isimlerinin bir araya toplayan,
okuyanları İlahi aşk cezbesine yöneltip kesretten kurtaran, yanlarında
taşıdıklarında gerek Allah gerek padişah ve ulular, gerek düşmanlar katında aziz
ve muhterem olmalarını sağlayan, isteklerinin yerine gelmesini, hastalıklarda
okununca deva bulmalarını sağlayacak ve daima kendilerini düşmanın
kötülüğünden koruyacak güce sahib özellikler taşıması gibi...
Müridler, Şeyhlerinden bir de divan hazırlamasını isterler. Divan’ın bir
örneği olmamalıdır. Öyle ki dervişler, istek ve rüyaların yorumu için onunla
tefeül etmeliler. Sıkılıp üzüntüye dûçar olduklarında onu okuyup rahatlamalı ve
sıkıntıdan kurtulmalıdırlar. Ayrıca Divan okunduğunda, gerek tarikate gerek
Şeyh Yûsuf Hakkı’ya mahabbeti, bağlılığı artırıcı olmalıdır.
Üsküdarlı Yûsuf Hakkı müridlerine, bu tip evrad ve divanların çok
olduğunu ve bu şekildeki eserlerin her şeyi söyleyip yazdıklarını belirtmesine
karşılık, müridlerinin ısrarı üzerine, onlardan Tanrı’ya dua etmelerini ister.
Kendisinin güç bulduğu takdirde, onların isteklerini yerine getirmeğe çalışacağı
vaadinde bulunur. Bu arada Şeyh Sadi’nin Gülistan’ını okumalarını da tavsiye
eder. 1189/1775 yılında Divan’ı tamamlayıp müridlerin istifadesine verir. Kalbi
kara ve batın cahilinin bu divandaki esrarları anlamasını beklemez Zira bazı
esrarları ortaya koyduğu inancındadır.
Yûsuf Hakkı Üsküdarî Divanı’nın üç nüshasını tesbit ettik.
Karşılaştırmalı olarak yayına hazırladığımız Divan’ın nüsha tavsiflerini şöylece
sıralayabiliriz.
I. Ankara Milli Kütüphane’de 2587 numara ile kayıtlı olan divan nüshası
nın özellikleri: Boyut 206x150, (dış-iç) 155x103mm, 33 varaktır. Her sahifede
11satır vardır. Yazı türü nesih, kağıt türü ise taç filigranlıdır. Sayfalar rutubetten
dolayı renklenmiştir. Söz başları kırmızıdır. Divan’ın ilk varakında 8 hat
genişlemesine, 8 hat uzunlamasına İhlas suresi yazılmıştır. Bu yazmanın 1974
yıllarında sahibi olduğu anlaşılan “Abdullah Öztemiz Gemlik “ kaydı vardır.
II. Süleymaniye-Hacı Mahmud Kitaplığında 3640 numara ile kayıtlı olan
divan nüshası 84 varaktır. Her sahifede 7 satır vardır.Yazı güzel bir nesihtir. 84a
da Divan’ı Seyyid Yûsuf Hakkı’nın yazdğı belirtilmektedir. Bu ifadeyi, eserin
sahibi anlamına almak ve müstensihin kaydı olarak değerlendirmek daha
doğrudur. Zira hiçbir yerde şairin hattatlığına dair ifade bulunmamaktadır.
III. Süleymaniye-Yazma Bağışlar bölümünde 3390 numara ile kayıtlı
divan nüshası 45 varaktır. Her sahifede 13 satır vardır. 1b de, içerisinde çiçekler
bulunan bir vazo resmi görülmektedir. Yazı yer yer harekeli nesihtir. Emin Ağa
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Dergahı veznedarına tabi İsmail (Ali Sipah) tarafından istinsah kaydı mevcuttur.
İstinsah tarihi; 5 Receb 1236 (1820) olarak gösterilir.
Üç nüshanın muhtevası hemen hemen aynıdır. Divanın dibacesi veya
önsözü olarak isimlendireceğimiz girişte, Üsküdarlı Yûsuf Hakkı’nın şeyhi
Üsküdarlı Hüseyin Hacı Dede’ye ithafı yer alır. Nakşıbendi Şeyhi Hüseyin Hacı
Dede’yi kutubların kutbu, şeyhim, sultanım ifadeleriyle niteler. Divanı’nı her
arzunun her isteğin yerine gelmesi için okuyanlara samimi olarak 1 Fatiha, 3
İhlas okuyup Allah’ın rahmetine kavuşmuş Üsküdarlı Hacı Dede’nin ruhuna
hediye etmeleri ve daha sonra da Divanı açıp ilahi olarak isimlendirdiği şiirlerini
okumaları tavsiyesinde bulunur. Böyle bir hareketin neticesinde de insanların
müşkillerinin hall olacağı, huzura kavuşacakları konusunda, “inşallah” tabiriyle
iyi niyetini vurgular. Kendisini de, Üsküdarlı Nakşıbendi Şeyhi Hacı Dede’nin
halifesi Şeyh Seyyid Yûsuf Hakkı ve İlahiler Divanı’nın sahibi olarak takdim
eder.
Divan müretteb değildir. Gazellerle başlar. Gazeller arasında bir terci-i
bend ve gazellerin sonunda da hatime olarak adlandırabileceğimiz kısımda 2
kaside yer alır. Gazeller elif-ba sırasına göre düzenlenmiştir. Her harfde 3 gazel
yazma konusunda itina gösteren Yûsuf Hakkı Üsküdarî, bu durumu, hatime
olarak niteleyebileceğimiz bölümde; kırkların her birinin aşkına ikişer, yedilerin
her birinin aşkına birer ilahi yazdığı şeklinde izah eder. Her harfde 3 gazel
yazmasını da her birinin üçler aşkına yazılmış olması şeklinde açıklar. 87 olarak
belirttiği şiirleri, 86 gazel ve 1 terci-i-bendden ibarettir. 2 kaside ise, hatime
olarak isimlendirdiğimiz bölüme yerleştirilmiştir.
Üsküdarlı Yûsuf Hakkı, Hatime bölümünde; kendisini ma-siva putundan
kurtarıp zikir lezzeti veren Divan’ın bütününü Şeyhi merhum Hacı Dede’ye ithaf
eder. Bu arada Divanı’nın istinsah edilmesi hususunda bir bakıma müridlerine,
çevresindekilere teşvikkâr olur. Divanı’nı istinsah etmek isteyenlerin her ilahinin
evveline müştak olunan “Allah-Muhammed” isimlerini yazmaları tavsiyesinde
bulunur. Divanı bu şekilde istinsah edenlerin, Cenabu Hak tarafından dünyevî
ve uhrevî isteklerinin yerine getirileceği konusunda da inancını vurgular. Zira
kendisine bu şekilde bir sünûhat gelmiştir. Bu ifade bir bakıma dervişlere vasiyet
niteliğini taşır. Hatime bölümü, 30-33 varaklar arasında yer alır.
Üsküdarlı Yûsuf Hakkı Hatime bölümünde, yine kendisi gibi Üsküdarî
olarak bilinen Nakşıbendi Şeyhi Hüseyin Hacı Dede’nin müridi ve halifesi oluş
sürecini hikâye etmektedir. Gençliğinde okumayı yazmayı öğrenmiştir. Tarikata
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girmeyi istemediği halde Allahın cemalini görmeyi arzu edermiş. Bir şeyhe
bağlanmasını isteyenlere ise karşı çıkarmış. “Evliyalık gelirse böyle gelsin”
inancında imiş. Fakat Hacı Dede’ye intisab edince okuyup yazmadan vazgeçip,
kendisini şeyhinin eğitimine bırakmış. Bütün ibadetinin nefis ve şeytana uyma
olduğunun ve okuyup yazmanın kalbini güçlendirmediğinin, mana olmayınca
okuyup yazmanın temelsiz bir bina olduğunun farkına varıp Ümmi Sinan
Hazretlerinin;
Gelmişiz “kâlu belâ”dan zâtını zikr etmeye
Meylimiz yoktur bizim hiç gayr-ı a’mâl üstüne
mısralarını kendisine rehber edinmiştir.
Bu düşünceler, Seyyid Yûsuf Hakkı’nın Fuzuli’den etkilendiğini ve en
azından Fuzuli Divanı’nın önsözünü okuduğunu gösterir. Diğer yönden İran
şairlerinden Hafız-ı Şirazi’nin günümüze kadar devam eden Divanı ile tefeül
etme geleneğinin bir yansıması olarak da kabul edilebilir.
Bağlılıklarını, inancını, vecdini, duygularını ortaya koyduğu
manzumelerinde 1, 2, 3, 7, 40 sayılarının da ayrı bir değerlendirilmesi söz
konusudur. Tarikat erbablarında olduğu gibi Üsküdarlı Yûsuf Hakkı’da da
Hurufilik özellikle Nesimi etkisi dikkatleri çekmektedir. Üsküdarlı Yûsuf Hakkı,
Divanı’ndaki bütün şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanmaktadır. Mahlasını
kullanmadığı şiiri yoktur. Zaman zaman “Seyyid” ünvanını da ilave eder.
Divan’da 2 kaside, 86 gazel, 1 terci-i bent olmak üzere 89 şiir mevcuttur. Bütün
şiirleri, Allah, Hz. peygamber, Hulefa-yı Raşidin ve şeyh sevgisiyle
bütünleşmiştir. Nitekim kendisi de bütün şiirlerini “İlahiyat” olarak
adlandırmaktadır.
Üsküdarlı Yûsuf Hakkı, aruzun kolay kalıplarını kullanmıştır. Gazellerinin
39 tanesi 3 Fāilātün 1 Fāilün,18 i 4 mefāîlün, 17si 2 Mefāîlün,2si 2 Fāilātün 1
Fāilün,1’ isi 4 Müstefilün ile yazılmıştır. 2 Kasidesi de 3 Fāilātün 1 Fāilün,
Terci-i Bendi ise 4 mefāîlün kalıbıyla kaleme alınmıştır.
Yûsuf Hakkı Üstküdari’nin özel bir uygulaması da söz konusudur.
Divan’daki 8. ve 83. gazellerin matla beyitleri ve b mısraları 4 Fāilātün, a
mısraları ise 3 Fāilātün 1 Fāilün kalıbıyladır. Bu, şairin düşüncesine uygun tabiri
ahenge feda etmemesi şeklinde yorumlanabilir. Düşünce ve duygularını aruz
ahengine uygularken zaman zaman zihaf ve imalelere de başvurur.
Yûsuf Hakkı, Nakşıbendi şeyhi Üsküdarî Hüseyin Hacı Dede’nin müridi,
daha sonra da halifesi olurken şeyhine bağlılığından dolayı Üsküdarî ismini
almaktadır. XVIII. yy. da Nakşıbendiliğin hayli gelişmiş ve etkin Üsküdarî
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halkası mevcuttur. Bugün, bu civarlarda Üsküdarî Hacı Dede ve evlatlarının
medfun olduğu bir zaviye veya bir mescidin haziresi olmalıydı. Fakat, Alaca
Minare Mescidi ve haziresinin günümüzde ortadan kaldırıldığı anlaşılıyor. Yûsuf
Hakkı Üsküdarî bu mahallerdeki ziyaretlerini ilahilerinde söz konusu etmektedir.
Hazirenin olmamasına rağmen, ziyaretler kerametlerle, özellikle 75. gazelin
beyitleriyle günümüze taşınmaktadır.
Üsküdārda kendi şeyḫim cān ki Ḥācî Dede Hû
Türbesinde diri yatar sanki Ḥācî Dede Hû
Ehl ü evlādı yanında nûrlar içinde şeyḫ
Ṭatlı dilli yüz güler şādān ki Ḥācî Dede Hû
Bir başında var ki tācı şeyḫe git sen ol Ḥācî
Ḳuṭb-ı ‘aṣrıñ a‘ẓamı bürhān ki Ḥācî Dede Hû
Ḳuvvet-i ḳudsiyye ile mest oḳurdı Ḳur’ānıñ
İşiden ‘aḳlı gider sûzān ki Ḥācî Dede Hû
Gel ziyāret eyle anda ḥāṣıl olur her murād
Aşḳa yanup şevḳ ile büryān ki Ḥācî Dede Hû
26b

Ben giderdim yanına naẓar iderdi baña şeyḫ
Mest iderdi pîr beni sekrān ki Ḥācî Dede Hû
Çünki şeyḫim “ Ḥamdü’li’llāh” ‘āşıḳ olmuşdı baña
Yûsuf-ı Ḥaḳḳîya yār sulṭān ki Ḥācî Dede Hû

Netice olarak, Üsküdarlı Yûsuf Hakkı Divanı 2 kaside,86 gazel ve 1
terkib-i-bentten meydana gelmiştir.
D Î V Ā N-I Ḥ A Ḳ ḲI
YUSUF ḤAḲḲI ÜSKÜDĀRÎ
2b

ḲUṬBÜ’L-‘Ā R İ F Î N VE Ġ A V S Ü ‘ L – V Ā Ṣ İ L Î N ḤÜ S E Y İN E L – N

A Ḳ Ş-B E N D Î

E L– ÜSKÜDĀRÎ

E Ş–ŞEYḪEL–Ḥ ĀCI DEDE

(ḲADDESE’LLAHU SIRRUḤÜ’L-‘AZÎZ) ḤA Ż R ET L E R İ N İ Ñ Ḥ A L Î F E S İ E Ş –
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Ş E Y Ḥ E S–S E Y Y İ D Y U SUF Ḥ A Ḳ Ḳ I

ḤAŻRETLERİNİÑ İL ĀHİYĀ T

D Î V Ā N- I Ş E R İ F L E R İ D İ R
Ḳ A Ṣ İ D E L E R

1.

I
Yā Muḥammed ẕātıña ta‘ẓîm ider Allāh seniñ
Faḥr-ı ‘ālemsiñ Muḥammed cānımız olsun fedā
Ḥüsn-i ḫulḳda gelmemişsin bî mi&ilsin sen bize
Ümmetiniñ yoluna cān ger ḳılarsan sen nidā‘
Besleriz ten ḫoş ṭa‘āmla ḳalbimiz oldı ża‘îf
Ḫalḳ içinde ṣofuyuz çün hep günāh itdik saña
Mā-sivā putuna ṭapdıḳ daḫl ideriz kāfiri
Nefs ü şeyṭān yolumuz ‘ilmiyile itdik riyā

5

Eyleriz mürşidi inkār oldı şeyṭān şeyḫimiz
Şevḳımizdür yiyüp içmek işimüz ẕevḳ ü ṣafā
On ṣaḥābe yidügini şimdi birimiz yeriz
Göñlümüzde fikr-i fāṣid ẕikri unutduḳ saña

31a

Gice gündüz esneriz ḥayvān gibidür işimiz
Esnemezdi çünki aṣlā hem Muḥammed Muṣṭafā
Dirler idi esnemekden şeyḫim ancaḳ her zamān
Göñlümüz çirk-āb ḳuyusı itmeyin aṣlā ḥayā
Ḥaḳ Te’ālā it hidāyet mürşidi sevdür bize
Biz bu yolu bilmeyiz Ḥaḳ sevmeyiz hem evliyā
10.

Hep maḥabbet ġayrı yirde pîrimiz sevmez bizi
Ṣûretā ider tebessüm Aññamazsıñ Ḥaḳḳıyā
II.

33a

1.

Yā Muḥammed ‘aḳl u fikrim tārümār olmaḳtadır
Çünki ıḳlîm iline ol tende nār olmaḳtadır
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Mürşidine pek yapış git sevin öldür cism ü cān
Bir naẓarlaistediğiñ āh u kār olmaḳtadır
Bire iḳrārına ḫıẕmet dînde olursuñ ḳavî
Nefsiñ içün hem gezersin iş bu zār olmaḳtadır
‘Aşḳ meyinden içsen eger sen bileydiñ ḥālini
Nûr u ḳalble gördüñ iy cān sırrıñ ‘ār olmaḳtadır
Pîre çoḳ itdiñ maḥabbet bulduñ ancaḳ çoḳ ḥāl
Mā-sivā putuna ṭapdıñ çün ḥımār olmaḳtadır
Oḳuyup yazmaḳta ṣorsa kimse saña tîz virirsin bir cevāb
Ḥaḳ yolundan ṣorsa kimse nā-bekār olmaḳtadır
Bir gemiyi yapdın iy cān bu ḳarada çürüdü
Köksüz aġaç diktiginde rûzgār olmaḳtadır
Kendine gel iy kişi bu ẓāhiriñle bitmez iş
Bir ḳanatlu hîç ḳuş uçmaz bî-ḳarār olmaḳtadır
Toġrı peyġamber nebîler evliyāyla bilesiñ
Varmayınca mürşide biz inkisār olmaḳtadır
10

Mekke Medine yanında gösterir Allāh saña
Ḥaḳḳa yār olduñ yārlarıyla āşikār olmaḳtadır
Yerde gökde her ne ki var hep seniñ yanında bil
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî içer mey sekr-i Ḥaḳ olmaḳtadır

T E R C Î‘-İ B E N D
I.
Te‘ālā’llāh ne māl şuġlüm ne efkār-ı ümîdim var
Benim Allāh Muḥammedle bu rûḥānî sedîdim var
Ne istek manṣıb-ı ‘āli ne ġavġā-yı ‘abîdim var
Ne ta‘cîzî ki ḥalvetde ne ādemle şedîdim var
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Ṭarîḳ-ı āteşe girdim ne şeyḫim ne mürîdim var
Ne şāh yanında maḳṣûdum ne insāndan ümîdim var
II.
Benim ḳuṭbum dedem Ḥācî beni Ḥaḳḳa iden kāmi
Kerîm Allāh cemālini hem itsün kendine ḥāṣıl
Oḳumaḳ yazı da vardım murādıma olam nā’il
Ki şeyḫlerde imiş maḳṣûd cemāline iden vāṣıl
Ṭarîḳ-ı āteşe girdim ne şeyḫim ne mürîdim var
Ne şāh yanında maḳṣûdum ne insāndan ümîdim var
III.
Ṭama‘ bābıñ giderdim tevekkül ḳapısıñ açdım
12b

Benim kibrim ḥased gitdi bu cānımdan bezer oldum
Efendim şeyḫ bu himmetden ṣafā-yı ḳalb görüp bildim
Heme şeyḫin daḫi fikrim çü Allāhla göñül virdim
Ṭarîḳ-ı āteşe girdim ne şeyḫim ne mürîdim var
Ne şāh yanında maḳṣûdum ne insāndan ümîdim var
IV.
Mürîd oldum çü sevindim şeyḫ oldum pes işim bitdi
Bu ḥālimde yitirdim hep beni Mevlām ki mest itdi
Münāfıḳlar inanmazlar behey Ḥaḳḳı ‘ömür gitdi
Bu sırra vāṣıl olanlar cemāl-i pākine yetdi
Ṭarîḳ-ı āteşe girdim ne şeyḫim ne mürîdim var
Ne şāh yanında maḳṣûdum ne insāndan ümîdim var
G A ZE L L E R
Ḳ ā f i y e-i Ḥ a r f ü’l- E l f
1.
Bed’ idelim ism-i Ḥaḳla ibtidā
Göstere cemālini ancaḳ Ḫudā
‘Aḳl u fikriñ tevḥîd olsun her zamān
Kendin aldın ẕikr ile yan it &enā

TAED 39, 2009, 247-296

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009
Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı

~ 255 ~

Gice gündüz çeşmiñ aḳsın iy göñül
‘Aşḳa vir sen varını görüp ṣefā
Sırr-ı Yezdān añlayan ‘ārifleriñ
Anıñ içün ‘aḳlı yoḳdur sālikā
3a

Görmek isterseñ maḳāmıñ şeyḥi bul
Mübtedîsin yoḳdur aña intihā
Ṣıdḳ ile Allāha ṭap mümin iseñ
Bu ḳapudan itme sen kendin cüdā
Yûsuf Ḥaḳḳı ider senden niyāz
Kendi ‘aşḳıñla beni eyle ġınā
2.
Bu ṭarîḳa gireli ben oldı müstaġraḳ baña
Ẓāhir ü bāṭından iy cān viremem ḥaber saña
Oldı şeyḥ ‘āşıḳ faḳîre yandı ḳalb buldum ḥayāt
Ben de bilmem bu ne ḥāldir ‘aḳlım aldı dā’imā
Kendime geldim uyandım şeyḥime itdim naẓar
Aġnadım ki ġaflet ile ḳalmışam yazıḳ ṭaña
Ḳara göñlüm māsivāymış itdigim işler benim
Gel bu meyden bir ḳadeḥ nûş eyleyüp gör sen liḳā
Bu vücûdum bāde-i ‘aşḳınla dolmuş iy kerîm
Mest-i lā-ya‘ḳıl olup cān göñlüm oldı āşinā
Gitdi elden iḫtiyārım āh ‘ibādet iderim
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı meger taḳvā imiş ḳurb-ı Ḫudā

3b

3.
İt hidāyet yolumuz yā Rabbenā
Rûḥ ṣafāsıyla olalım şeyḫ-i mā
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Yār Muḥammed ‘aşḳına göster cemāl
Eyle bize sen kerîmsiñ vir ‘aṭā
Gündüzüm bayram gicem idüp ḳadir
Ẕikriñ ile dāim olur cān şifā
Ḳullarına imtihān itdiñ ḥayāt
Küllü şey’e sen ‘Alîmsin Ḫāliḳā
Şevḳ ile irdim “Ene’l-Ḥaḳ sırrına
Ḥaḳḳıyā kevn ü mekān ḥaḳdır baña
Ḳ ā f i y e-i Ḥ a r f ü’l- Bā
4.
Ṣabr ile irdi bu sālik gör cemāl sûzān ‘aceb
Ḥaḳḳın esrārı irişdi kendine ‘ummān ‘aceb
Cennete ḳaṣd ideniñ uġradı yolı āteşe
Ḳalb ṣafāsı giderip ġamlar ile ḫayrān ‘aceb
Yā ilāhi kendimi yaḳdım oda eyle meded
Eyleyüp yolında cānım merḥamet ġufrān ‘aceb
Ben nedāmet eyledim estaġfiru’llāh kendime
Seyre gitsem sanki zindāndır baña giryān ‘aceb
4a

Bir naẓar it gör bu Ḥaḳḳı derdmendiñdir seniñ
Ḳalb-i vîrānım olur ma‘mûr hem şādān ‘aceb
5.
Ke retinde nûş idüp vaḥdet meyin sekrān ‘aceb
Gice gündüz āh fiġānla dîdeden giryān‘aceb
Bu ‘azîz cān bir nefesde ‘ālemi seyr eyledi
‘Aḳlımı aldım baña oldı mekān zindān ‘aceb
Çünki durmaz cān u göñlüm isteyüp Allah cemāl
Yā ilāhi gitmedi benden ġamıñ hicrān ‘aceb
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Evliyālıḳ ḳalbidir bil gel oḳu ‘ilm-i ledün
Ẓāhirinle olamazsın çün velî iḫvān ‘aceb
Eyler iseñ çün naẓar sen bende ḳalmaz hiç günāh
Ola ma‘mûr Yûsuf-ı Ḥaḳḳıya yār vîrān ‘aceb
6.
Gel berü şirk-i ḫafîden eyle iy dil ictināb
Dāmen-i mürşide irüp kendini it intisāb
Gice gündüz durma ṣaḳın ẕikr eyle Ḫālıḳıñ
Añlar iseñ nefsini görmezsin aṣlā çün ‘aẕāb
Bir zamān ḥalvet içinde it sen ıṣlāḥ nefsini
Ġayr-ı ‘ālemde bulınmaz añlamaḳ nefsin ṣavāb
4b

‘Asker-i nefse amān virme ḳaçırdıñ ẕül ile
‘Āfiyet olmaz ṭarîḳda ider Allah fetḥ-i bāb
Yārına ṣabr it ḳarındaş virse saña yār cefā
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ‘ilimde rāḥat imiş bu dolāb
Ḳāfiye-i Ḥarfü’t- Tā
7.
Fetiḥ oldı bu ḳalb meyḫāne-i dost
Gel imdi iç güzel peymāne-i dost
Gezersiñ āh iderek ṣanki bekri
İşit bu na‘ra-i sekrāne-i dost
Diler iseñ bu esrārı görüp sen
Nidā eyle ki ḫalvet-ḥāne-i dost
Bu cism ü cān ara yirde çü perde
Yanup ‘aşḳ odına pervāne-i dost
Göñül baḳmaz dü ‘ālem devletine
‘Aceb ‘ulvān tutar merdāne-i dost
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Gel iy Ḥaḳḳı eger ‘ārif iseñ sen
Ẓikir ile olup ḫayrāne-i dost
8.
5a

Enbiyā vü evliyānıñ yolı îmāndır ṭarîḳat
Bāṭın ‘ilmi oḳur iseñ ehl-i ‘irfāndır ṭarîḳat
Ḳadrini bilmez anıñ hiç nefsine uyup giden
Baş u tācım cānımıñ sulṭānı iḥsāndır ṭarîḳat
Münkir olan ḥayvān ancaḳ ḳaç yanından ḳara ḳalb
Yazıḳ aña bilmeyüp ‘aşḳ gizli iz‘āndır ṭarîḳat
Nûrını ḳalbin ṣafāsı gösterir Allah yaḳar
Hem virüp ḳalbe şifālar cāna Loḳmāndır ṭarîḳat
Yûsuf-ı Ḫaḳḳıyı ya Rab mest-i müdām eyle sen
Gizli sırlar keşf idüp çün şem‘-i Yezdāndır ṭarîḳat
9.
Ḥużûr-ı Ḥażret-i Yezdāna yol ṭut
Ḫudāya irmek içündür bu nāsût
İriş kim sırr-ı lāhûta ol ‘ārif
Ola dā’im vücûduñ dürr ü yāḳût
Ḳula lāyıḳ bulup ancaḳ fāniyi
Çü merdü’llah virür bize daḫi ḳût
Bu tevḥîd leẕẕetin inkār iderse
Kelāmu’llah baḳarsa ola mebhût
Amān eyler bu żālim nefse Ḥaḳḳı
Cemālinden bizi sen itme metbût

5b
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l ¿ā
10.
‘Uzlet eyle sen bu nāsdan ol ḳarîb evlāya ḥa&
Ke&ret-i ḫalḳ sever iseñ kendin it ġavġāyaḥa&

TAED 39, 2009, 247-296

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009
Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı

~ 259 ~

İy göñül nefse uyup atma nāra kendini
Ḥubb-ı dünyā varsa sende ‘ömrüñ it ednāya ḥa&
Ehl-i ġaflete görünür ziynet olmış her tarāf
Eyler Allah ḳullarını hem sevip na‘māye ḥa&
‘Ārif iseñ çün bu ‘ālemde ḳanā‘at eylegil
Gice gündüz ẕikriñ ile idesin a‘lāya ḥa&
‘Āşıḳ iseñ Ḥaḳḳıyā rûḥāni mi‘rāç iste sen
Bu erenler seni ‘aşḳında eder deryāya ḥa&
11.
Olmaya ger ḥubb-ı dünyādan bu ḳalbinde ḥabe&
Göz yaşıñı dök cigerden hem derûnuñ ide be&
Ḥāl ṭutarsañ ir bu ḥalḳa olmaya ‘aşḳıñ ḫafî
Çünki ḳalbinde var ise gizli sır itme refe&
Ḥaḳ cemālin pes ṭaleb it pehlevānsın nefsi yen
Gör bu sırrıñ Ḥaḳḳa yüz ṭut olma sen ehl-i lehe&
İctināb eyle günāhdan tā’ib-i müstagfir ol
Ol ki îmānında ḳavî eyleme dînde ḥade&
6a
Hem erit sen bu cism ü cānı pûte-i ‘aşḳa girüp
Rāzıḳ Allāh Ḥaḳḳınıñ var keşf ḳalbindeki ġav&
12.
‘Āḳıl iseñ iy göñül kevn ü mekānda itme baḥ&
Şeyḫe dostluḳ eyle kendin sen yabanda itme baḥ&
Bu cihānda ‘ārif ol sen it göñülde ḳıl ṣafā
Ehl-i ‘aşḳ ol eyleme ‘ār Ḥaḳ zamānda itme baḥ&
Ġaflet ile gezme yazıḳ eyle ḳalbiñ it cilā
Dāmen-i mürşid ṭutup sen în ü ānda itme baḥ&
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Sırr-ı Ḳur’āndır bu kim tevḥîd ile aç ḳalb gözüñ
Çünki esrārdan ḫabîr iseñ yabanda itme baḥ&
Ḥaḳ Te’ālā ‘ilmidür bu münkir iseñ git gezin
‘Ārif iseñ Ḥaḳḳıyā sen sırr-ı cānda itme baḥ&

Ḳāfiye-i Ḥarfü’l- Cim
13.
Gice gündüz yan ma‘ārifle idesin imtizāc
Nefs ü şeyṭāndan ḫaberdār ol derûnuñ gözün aç
Görünür elbette saña bu ḥaḳiḳat gülleri
Yerde olup ‘arşa pervāz eyleyüp it infirāc
6b
Yā ilāhi ben ḳuluna fażlıñ ile vir ‘aṭā
Ḥaḳ ṭarîḳat şeyḫleriyle taḥṣîl idüp sen mizāc
Leẕẕet-i tevḥîd idersen anlara sen ol ḳarîb
Ehl-i ġaflet ile çoḳ ṣoḥbet görüşme durma ḳaç
Ḳul kerem ḳapusına dā’im gelürler yā Ḫüdā
Bendeler içinde yoḳsa Ḥaḳḳıya hem iḥtiyāc
14.
İy mürîd derd-i derûnuñ sırrını bîmāra aç
Göñlüñi ṣad pāre ḳıl şemşîr-i ġamla zāra aç
Sekr-i meyden gül gül olsun bāde-i meclis güzel
Ḳıl naẓar rûḥına bir dem it naṣîḥatkāra aç
Ḫıẕmet it mürşide dā’im eyleyüp ‘ilm-i ledün
Gel saña virem bir esmā ‘aşḳıñı dîndāra aç
İsteyen Allāh Muḥammed yanıma gel it murād
Cān göñülden çeker iseñ bu sırı dildāra aç
Şeyḫi olmayan kişiniñ şeyḫi şeyṭāndır aña
Şeyḫini sev cümleden pek göñlüñi dîdāra aç
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Gel bu meyden iç efendi serseri gezme yazıḳ
Ḳalb ṣafāsı ider iseñ şübheni nāçāra aç
İki ḳaşıñ arasında şeyḫini ṭut Ḥaḳḳıyā’a
‘Aḳlıñı fikrin virirseñ ḳalb ṣafāsın yāre aç
15.
Sevdigim teslîm-i Ḥaḳ ol itme fermāndan ḫurûc
Ma‘ṣıyetdür eylemek hem ḥükm-i sübḥāndan ḫurûc
Evliyāya uy efendim keşf-i esrārlar görüp
Cism ü cānı nûra ġarḳ it eyle ‘iṣyāndan ḫurûc
Mā-sivāyı terk iden yār iki ‘ālem istemez
Oturur zindān içinde itmez îmāndan ḫurûc
Rāh- Ḥaḳ ‘āşıḳları bul kendini sevdir ā cān
Mü’min olan görmedi iy çünki ‘irfāndan ḫurûc
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı fiġān it aradıġım bu ṭarîḳ
Er olan ḥaḳ pehlevān itmedi meydāndan ḫurûc
Ḳāfiye-i Ḥarfü’l- Ḥā
16.
Dā’imā gör ḳalb ṣafāsı ile sekrāndan feraḥ
Ya ilāhi vir baña sen ẕikr-i Ḳur’āndan feraḥ
Ġaflet ile bu cihānda eyledim ‘iṣyān saña
Senden isterim iy Allāh bāb-ı iḥsāndan feraḥ
Ben ġarîb yalvara geldim sen Raḥîmsin ḳapıña
Cism ü cānım ḥasta dā’im ire dermāndan feraḥ
7b
Her ḳuluña ḳıl naẓarla ‘aşḳ meyinden vir Ḫüdā
Aġlarım dā’im bilirsiñ eyle ġufrāndan feraḥ
Gösterüp dā’im cemāliñ Ḥaḳḳıyı itseñ sürûr
Ḳasvet-i ḳalbe ire hem āb-ı ḥayvāndan feraḥ
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17.
Gösteresin sen cemāliñ it ‘ināyetden fütûḥ
Bula cānım ẕikriñ ile hem ḥalāvetden fütûḥ
Terk-i cānı eylerem ifnā idüp ḫayretdeyim
Maḳbûl olam ben saña bulam selāmetden fütûḥ
Varımı virdim yoluña eyle sen ‘ālî cenāb
Çün bu ‘ālemde bulayım ‘ilm-i ḥāletden fütûḥ
Derdmendim dergehiñde eyleme maḥrûm beni
Bunca yıllar dilerem pes ger nihāyetden fütûḥ
Ḥaḳḳınıñ derdine devā eyle dā’im vir ṣafā
Sen Raḥîmsin dilerem kendim sa‘ādetden fütûḥ
18.
Yā ilāhi isteriz biz ger cemālinden fürûḥ
Gice gündüz tā rıżānla eyleyelim cism ü rûḥ
Eyle tevfîḳ-ı refîḳiñ ḳalbimiz pas ayna it
‘Aşḳınıñ deryāsına daldıḳ iy Allāh keşt-i Nûh
8a
Ḳalb gözümüz çünki a‘mā şirk-i ḥafî hep saña
‘Ārifānıñ çeşmine nûr-ı cemāliñdir vużûḥ
Çünki ṭabîbsiñ ilāhi eyle ‘ilāc sen aña
Bu mülevve& göñlümüzdür hem ma‘ān meyden cürûḥ
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ḳuluñ ‘iṣyānına tevbe’yledi
Sen ‘ināyet eyle Settār tevbesinde ḳıl naṣûḥ
Ḳāfiye-i Ḥarfü’l- Ḫā
19.
Yā ilāhi şevḳ iderdi bizlere ‘uḳbāya şeyḫ
Ḥażretiñden ire yarın rütbe-i a‘lāya şeyḫ
Her zamān sa‘y eyler idi dervîşe Ḥaḳ yolına
Eyleye yolın rıyāż-ı cennet-i me’vāya şeyḫ
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Meclisinde eyler idi göñlümüzde keşf-i sır
‘Ābide çün şād vaṣlında ṣanur ḫamrāya şeyḫ
Cānını fidā ḳılurdı sālikinde ṣıdḳ ile
Bāb-ı luṭfuñdan nihāyetsiz ide ḳurbāya şeyḫ
Rûz u şeb aġlayı gitdi vaṣl-ı Ḥaḳḳa irgüre
Tā ebed bulup rıżāñı iresin Mevlāya şeyḫ
Ḫıẕmetinde ṣādıḳāne dā’imā size ḳuṣûr
Maġfiretle gider isek ravża-i ṭûbāya şeyḫ
8b
‘Āşıḳına ‘azm idicek bulasın anda cemāl
Ḥaḳḳıyā eyle şefā‘at iricek a‘ṭāya şeyḫ
20.
Mürîd olmaḳ saña cānā ger oldıysa murādıñ şeyḫ
Ona lāzım ide iḥyā maḥabbetle fu’ādıñ şeyḫ
İdüpdür Ḥaḳ ‘ināyetle baḳar dünyā vü ‘uḳbāya
Gerekdür ẓāhir ü bāṭın yolında i‘tiḳādıñ şeyḫ
Eger kāmil olursan sen cihān içre idüp şāyi‘
Mürîd adını eşikde gerek ki ide yādın şeyḫ
Ne emr itse idüp irşād o yola git saña lāzım
Ki bendesi olupsun sen ṭarîḳatda küşādın şeyḫ
Çü ḫayr u şer olup saña aña bildür görüp teslîm
Ne dilerse ider zirā ḫılāf itme reşādın şeyḫ
Ki rûz u şeb idüp du‘ā seḥerlerde bu rûḥına
Çü Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ider dervîşe dādın şeyḫ
21.
Eyle nûş ḫamr-ı ezel sen yoḳ bu dünyāya rüsûḫ
Cānıñ alır ḳorḳ Ḫudādan yoḳ bu eşyāya rüsûḫ
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‘Āḳıl olan hiç bu cihān içre meyli olmadı
Bulmadın anıñ vefāsın olmaz ehvāya rüsûḫ
9a
Bil saña aġyār gerekdür göñli kesbin it ẕikir
Şükriñi eyle Ḫudādan cānı sevdāya rüsûḫ
Ḥaḳ yolından cānıñı fidā idersin her zamān
Du cihānda nûr olursun ḥubb-ı Mevāya rüsûḫ
Eyleme şek Ḥaḳ cemālin sen görürsün bul ṣafā
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ḫulûṣ it kendin ednāya rüsûḫ
Ḳāfiye-i Ḥarfü’d- Dāl
22.
Çeker ġāzileri ḳurbāna tevḥîd
Neşāṭ virür ḳamu giryāna tevḥîd
Ḫalāṣ ider günāhından bu ḫalḳı
İrişdirür bu dervîşāne tevḥîd
Açup ḳalbiñ ki pāsını gider ġam
Silāḥ keskin olur şeyṭāna tevḥîd
Velîleriñ çü maḥbûbı a ġāfil
Bu ‘uşşāḳı soḳar devrāna tevḥîd
Oḳuduñ hem oḳudup çün yā yetiş
Göñülden ger olur dermāna tevḥîd
Muḥammed didi bize ẕikr-i efżāl
İder ḥāl ehlini mestāna tevḥîd
9b
Ḥarāret varsa ḳalbinde sevin sen
Sebebdür ḳuvvet-i Raḥmāna tevḥîd
Sivādan geç idüp sen şeyḫe teslîm
Bu Ḥaḳḳıyı idüp dîvāne tevḥîd
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23.
Bu mi‘rāca çıḳup ‘ulyāya Aḥmed
İrişdi tez cemāl-i Mevlāya Aḥmed
Görüşdi eyledi ṣoḥbet resûl kim
Bize ‘azm eyledi ‘uḳbāya Aḥmed
Ṭarîḳatden ḥaber virdi ki şādlıḳ
Ḥabîb oldı çün ol eşyāya Aḥmed
‘Ayān itdi bu fażlın ümmetine
Sebebdür ol ülü’l-ārāya Aḥmed
Ḥakîminden ḫaber virdi cemālin
Yaḳup yandırdı cān ṭûbāya Aḥmed
Didi Ḥaḳ gösterem ḳullara kendim
Mübeşşir oldı çün a‘ṭāya Aḥmed
Bize sır bildirip tevḥîd-i Ḳur’ān
Virüp ẕevḳ bāde-i ḫamrāya Aḥmed
Yarın yā Rab ki aḫretde murādım
Şefā‘at ide ben ednāya Aḥmed
10a
Ḳuluñ Ḥaḳḳı yüzüm ḳara iy Allāh
İde vāṣıl bizi ni‘māya Aḥmed
24.
Ne ḥāletdir maḳām-ı İsrā Muḥammed
Ḫüdā görüp bize sevdā Muḥammed
Velîdir hem sözün ṭutup gidenler
Ḳuṭûb oldı sebeb a‘lā Muḥammed
Cehennem cennetiñ seyriñ görüp çün
İçüp ‘aşḳı çü muṣaffā Muḥammed
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Feraḥ buldı daḫi ruḫlar olup şād
Olup ‘ummānda dür deryā Muḥammed
Bu ümmeti idüp Ḥaḳḳa ki taḳrîb
Göñül oldı saña pervā Muḥammed
Çü Allāha ger ‘āşıḳdı ezelde
Gelüp dünyā bize ṭûbā Muḥammed
‘İnāyet ehline cümle yetişdi
Bu ḳalb itdi ki nûr iclā Muḥammed
Anıñ vaḥyı tamām oldı a cānım
Bize virdi cemāl Mevlā Muḥammed
Çü Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ider āh
Bu ḳalb nûrlar görür Cānā Muḥammed
10b
Ezelde kimse yoḳ idi ḳarındaş
Ḫudā ruḥuñ idüp peydā Muḥammed
Ḳāfiye-i Ḥarfü’ẕ-Ẕāl
25.
‘Ārife yoḳ gice gündüz Ḥaḳḳa ẕikrinden leẕîẕ
Hem ṣafā olmaz bu ḳalbe ‘ilm-i şeyḫinden leẕîẕ
Mā-sivādan ḳurtulup itse ‘aceb mi ‘ārifān
İki ‘ālemde bulınmaz cāna sekrinden leẕîẕ
Görünür dünyā vü ‘uḳbā pek ḥaḳāretle saña
Dü cihānda hem saña yoḳ Ḥaḳ cemālinden leẕîẕ
Ḳalb gözüni açar iseñ sen görürsün heb ‘ayān
Bulamazsın yār Ḫudāya ḳurb-ı ṣavmından leẕîẕ
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı günāhıñ sen baġışla iy ilah
Arama sen dosta vuṣlat ḳalb ṣafāsından leẕîẕ
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26.
Ṭutup yolun edeb iy dil sen it ta‘żîm idüp üstāẕ
Ne söylerse anı ṭut sen daḫi öger geçüp üstāẕ
Yanında sen ẕelîl olup anıñ çoḳ ‘izzetiñ iste
‘Abid gibi iṭā‘at ḳıl peder zîrā sevüp üstāẕ
11a
Gice gündüz ḫulûṣ ile olup ḫıẕmetde cān ḳā’im
İdesin cism ü cān terkin seniñ yolun açıp üstāẕ
‘Aẓîm olur dü ‘ālemde görür Allāh cemālini
Mahabbetle idüp dā’im çü mu‘teber ṭutup üstāẕ
Ẓelālet iḫtiyāriyle ḥaḳîr itmezse kendini
Daḫi ẓāhirde bāṭında anı ednā görür üstāẕ
Eger ‘āli olam dirseñ adın Ḥaḳḳı kemāliñle
Vücûduñ ile yolında saña ‘āşıḳ olup üstāẕ
27.
Saña Allāh ricāmız bu su’ālinden olalım şāẕ
Çü rûz u şeb du‘āmızdır nevālinden olalım şāẕ
Ḫudā rızḳıñ Kerîmsin bol yazıḳ bize ḳoma ġāfil
Ġarîbiñdir bu dervişler ḥelālinden olalım şāẕ
Gice gündüz bu ġafletle işimizdir günāh saña
Ezel ḫamrından it ḫalḳazülālinden olalım şāẕ
Mürîd-i ṣādıḳım yā Rab murādıñ vir idüp ṣafā
‘İnāyetle naẓar eyle kemālinle olalım şāẕ
Bu kāẕib sālikim yā ab idesin dā’imā ıṣlāḥ
Demir göñlüm idesin mûm viṣālinden olalım şāẕ
11b
Ḳuluñ Ḥaḳḳı olup sekrān çü ẕikrinle olup şādān
Gören disün cünûndur bu cemāliñden olalım şāẕ
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Ḳāfiye-i Ḥarfü’r-Rā
28.
Ḥāk ile yeksān ola gör merd-i ādemlik budur
Mest-i lā-ya‘ḳıl olursan ṣāfî maḥremlik budur
Derd ü miḥnet çekdigiñ kendi günāhındır seniñ
Bilmeyesiñ ġayriden kendine bil kemlik budur
Ṣābir ol ‘ārif olasın nefsini eyle zebûn
Ḥaḳḳıyā dünyāyı terk it çünki Rüstemlik budur
29.
Yā ilāhî gerçi zāhid gerçi nefs ‘ibādatıñdadır
Terk-i dünyānıñ işi ẕikr-i münācātıñdadır
Ol ki ‘ārif ṣādıḳāne ‘arş olur kürsi aña
Yerde ednā gökde a‘lā seyr-i ḥālātıñdadır
Ḳalbine keşf ider Allāh kimse bilmez ḥālini
Ḫalḳ yanında ‘aḳl u fikri şeyḫ ḥayālātıñdadır
Eylerim ẕātıñda bāde-nûş idüp bir keşf-i ḳalb
Bu murādlar ḥāl iledir bu maḳāmātıñdadır
12a
Yûsuf-ı Ḥaḳḳı uṭanma dünki nāmûsı bıraḳ
Ḳo disüñler münkir olan bu ḫarābātıñdadır
Ḳāfiye-i Ḫarfü’z-Zā’
30.
İdüp taḳdîr ezel “Ḳālu belā”mız
Günāhlardan pāk olsun intiāmız
Olalım emr-i şer‘a inḳıyādî
Göñülde var ḥarāretden ricāmız
Cihād-ı ekber ideriz saña çoḳ
Bu yolda cān vire şeyḫ ü zükāmız
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13a
Muḥammed “Raḥmeten li’l-‘ālemîn”dir
Bizim yolda o “Ḫatm-i enbiyā”mız
Ṭıfıl iken bize‘āşıḳdı server
Ki pāyine yüzün ḳor evliyāmız
Ebû Bekr ü ‘Ömer ‘O&mān ‘Alidir
Yolunda cān virüp bunlar hümāmız
Ḥasan ile Ḥüseyn-i seyyid-i sır
Bu maḥbûblar şehîd-i Kerbelāmız
Aḳıtdı ḳanlı yaşların bu Ḥaḳḳı
Ma‘ān ḥaşr it saña budur du‘āmız
31.
Ḳabûl ola bu ḳapıda bükāmız
Kerîmsiñ sen gider cürm ü ḫaṭāmız
Çü sehv ‘iṣyān gice gündüz işimiz
Ḳapında raḥmetiñdir hem ricāmız
Dü cihānda sen ayırma ḫulûṣdan
Bulalım hem fenā içre beḳāmız
Ḫulûṣ ile kerem ile ‘ibādet
Ola senden ki dermān mübtelāmız
Yolunda eyleyelim cān ki ḳurbān
13b

Ne ġam yirsiñ seviñ Ḥaḳḳı ṣafāmız
32.
Yā ilāhi içerimde bir yara var iy ‘azîz
Nāsa pinhān derdim iẓhār itme zinhār iy ‘azîz
Derdime çoḳ söyler idim açma sırrım kimseye
Gör beni derdimle āhım oldı ḳalb zār iy ‘azîz
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Ẕevḳ-ı sekriñ “Ḥamdü’li-llāh” ben ḳuluna eylediñ
Artırırsañ derd Allāh olurum yār iy ‘azîz
Gel efendim bendeki derdi gider ḥālim yaman
Bir daḫı göster cemāliñ ideyim ‘ār iy ‘azîz
Varımı virdim bu ‘aşḳ sevdāsına buldum ḥayāt
Ḳıymayınca cānıma bilmedim esrār iy ‘azîz
Çekmeyince derd ü miḥnet bilmedim Allāh seni
Keşfiñi vir Yûsuf-ı Ḥaḳḳı günāhkār iy ‘azîz
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Sîn
33.
Bu dünyāda seniñ göñlün olup pās
Saña dā’im ide vesvās-ı ḫannās
Gice gündüz bu tevḥîdle görüp Ḥaḳ
İder çün ḳadrini a‘lāda iclās
Naẓar idüp bu ḫalḳa sen vefā yoḳ
Çeşimlerde olasın sen çü elmās
Bu cān içre ola keşf ü kerāmet
Bu cismiñ altuni dersin hem enfās
Bu Ḥaḳḳı-yı bendeñi Ḥaḳ dü cihānda
Olup ‘āşıḳ gidüp ḳalbimdeki pās
34.
Sen ‘āşıḳ ṭālib iseñ bu ḫażrete pes
Dü kevneynden düşesin nefrete pes
Çü kendiñ ayru it sen māsivādan
Cemālü’llāh göresin vuṣlata pes
Daḫi bu dünyāya mā’il olasın
İresin ġuṣṣa ile miḥnete pes
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Bilirsiñ sen vefā yoḳtur gider cān
İdüp meyliñ ṣaḳıñ sen raġbete pes
Raḥîm Allāh ẓa’îf Ḥaḳḳı kerem it
Seniñ derdindir Allāh devlete pes
35.
Çü ‘ārifsiñ bu dünyā raġbeti kes
Ṣonu yoḳdur yaşarsıñ hem çü kerkes
14a
Ölürsün ‘āḳıbetde sen a ġāfil
İçüp zehriñ helāk ider çü nerkes
Bu āḫret ehli andan çün ḳaçar hem
Bize Allāh naẓar eyle muḳaddes
Celālinden ṣıġındım saña Allah
Cemāliñle beni eyle müneffes
Ḳuluñ kemter bu Ḥaḳḳıdur çü muḥtāc
Bula ḳalbim cemāliñ nûr-ı akdes
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Şîn
36.
Yolunda cān virüp Allāha dervîş
Görüp cemāl ire Raḥmāna dervîş
Gice gündüz maḥabbetden çü mestdür
Ḳaçar ḫalḳdan olup bîgāne dervîş
Göñül gözi açılup terk itdi
Ḫüdānıñ ‘āşıḳı pervāne dervîş
Göñül nûrıyla gördi cümle ‘ālem
Bu Ḫaḳdan irdi şān ‘irfāna dervîş
Hidāyet buldı Ḥaḳḳî Ḥamdü li’lāh
15a

Olupdur ‘aşḳ ile vîrāne dervîş
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37.
Seniñ derdiñ ki Allāhım meger ṣıḥḥat baña imiş
Bu günāhla geçer ‘ömrüm meger ġaflet saña imiş
Ṭarîḳ-i müstaḳîm ṣandım ḳor mu zāhid yoluñ ancaḳ
Meger yolu yañılmışam ki şeytāndan yaña imiş
Ki rûz u şeb ḳılup namāz umup &evāb yazıp günāh
Murādıñ her olur āsān eger şeyḫiñ aña imiş
Ḳıyās itme ki kendini ḳara ḳalbiñ onuñ ayna
Ki Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳî ki her münkir saña imiş
38.
Sivāyı eyle terkiñ gel ḳarındaş
Saña lāzım bu yolda şeyḫ ṭarîḳdaş
A ġāfil sen gel itme iddi‘āyı
Meşāyıḫa boyun eğ eyleme ḳaş
Bu tevḥîdle vücûduñ eyle fāni
Saña yazıḳ bu deñlü yaşadıñ yaş
Gerekdür ādem olanda tefekkür
Ḥased münkir aña yazıḳ atar ṭaş
Ne ḳıldıñ Ḫaḳḳa lāyıḳ geçdi ‘ömrüñ
Ḳuru da‘vāyı ḳo pes itme ḳallāş
15b
Ger isterseñ bu Ḥaḳḳîyı iy Allāh
Alup ‘aḳlıñ gören disün bu ḥāldāş
Ḳāfiye-i Ḫarfü’ṣ-Ṣād
39.
Ṣafā-yı ḳalb bu ehlü’llāha maḥṣûs
Muḥibb-i Ḫaḳḳa yār Allāha maḥṣûṣ
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Ḫudādandır ḳamu ḫalḳıñ bu rızḳı
Ḥaḳîḳatde şu cān Allāha maḥṣûs
Reẕîl it kendini iste beḳāyı
Sivāyı seven olur cāha maḥṣûs
Bir an ayrılma cemālden cünûn it
Dü cihānda bu maḫlûḳ şaha maḥṣûṣ
Cemāliñle müşerref ḳıl bu Ḥaḳḳı
Yüzüm ṭutdum ‘aṭā dergāha maḥṣûṣ
40.
‘Uzleti ḥalvet idenler oldu ġavġādan ḥalāṣ
Dā’imā ġam gör bu nāsı ol bu dünyādan ḥalāṣ
Ḳalbi ayna olmayan ehl-i baṣîret olmadı
Şeyḫine sevdā virüp bulmadı eşyādan ḥalāṣ
16a
Māsivāyı terk iden ṣabr itdi Allāh isteyen
‘Aşıḳ olup bir ḳuluna itdi şeyṭāndan ḥalāṣ
Tā ezelden bulduḳ ancaḳ Ḫaḳ maḥabbet leẕẕeti
‘Aşḳım artdıḳça göñül olmaz temennādan ḥalāṣ
Bî- nihāyetdir iy Allāh cürm ü ‘iṣyān Ḥaḳḳînıñ
Rāḥim Allāh çün ider cümle ḫaṭāyādan ḥalāṣ
41.
‘Ārif iseñ mü’min-i insāna lāzımdır ḥulûṣ
İt ḫayā Ḥaḳdan ki dervîşāna lāzımdır ḥulûṣ
Küll-i esrārı bilür Allāhdır ‘allāmü’l-ġuyûb
Ol riyāsız dā’imā erkāna lāzımdır ḥulûṣ
Rāh-ı Allāh sālik olup it ḳanā‘at ḥırḳa-pûş
Mü’min-i kāmil olan tıbyāna lāzımdır ḥulûṣ

TAED 39, 2009, 247-296

~ 274 ~

G. AYAN: Yusuf Hakkî Üsküdârî ve Divanı

Mürşidiñ maḳṣûd degildir belki Allāhdır saña
Ḳalbini taṭhîr idüp her cāna lāzımdır ḥulûṣ
Ḥaḳḳıyā sen öyle bil ki şeyḫe ḫıẕmet Ḫaḳḳa bil
Mā-sivaymış her işim merdāna lāzımdır ḥulûṣ
Ḳāfiye-i Ḫarfü’ż-Żād
16b
42.
Ḫaḳ cemāliñ görmek iy cān fāni dünyādan ġaraż
Pehlevānlıḳ budur ancaḳ yan bu esmādan ġaraż
Nefsi bildiñ Ḫaḳḳı gördüñ ḳalb ṣafāsı her zamān
Dāmen-i mürşid ṭutup maḳṣad-ı aḳṣādan ġaraż

‘Aşḳ içinde cān ‘aceb meyden olursa bî-ḳarār
Dürr ü mercāndır ḥaḳîḳatde bu deryādan ġaraż
Bekle sen mürşid eşigin bādeniñ leẕẕetiñ al
Tañrınıñ sırrını bilmek ḥaḳ bu kübrādan ġaraż
Nûr-ı Ḫaḳdır Yûsuf –ı Ḥaḳḳî seniñ hep gördügüñ
Münkiriñ baġrı demirdir yoḳdur i‘lādan ġaraż
43.
‘Ārif olan ẕāta itme i‘tirāż
Ehl-i ‘aşḳ ḥükmine olma inḳıyāż
İy göñül yazıḳ saña ġaflettesiñ
Çünki aḫretde yüzüñ ola beyāż
Cānı Ḫaḳ yolında sen iyle fedā
Evliyālar itdiler kendin riyāż
Dervîş olan fikr-i Allāhdır aña
Bulasın sen çün ẓulmetden ḫıyāż
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Yûsuf-ı Ḥaḳḳîya yā Rab it naẓar
17a

Dü cihānda raḥmetiñle ḳıl müfāż
44.
Rûḥ güzel ‘āşıḳ Ḫüdādır dā’im eyler yāra ‘arż
Teslîm oldı Ḫaḳ Te ‘ālā her ne ḳıldı emr-i farż
Yā ilāhi isteriz biz senden ancaḳ luṭfuñı
Cennet içre dāḫil itseñ yerimiz ḥavż-ı ravż
Baḳma bizim cürmümüze maḥż-ı fażlıñdan nola
Dergehinde eyle bize āyet-i iḥsān-ı maḥż
Eyleyüp “Rûz-ı elest”den emrine olduñ muṭî‘
Eyleyüp ‘ahd-ı vefāsın ikrārıñ itdiñ naḳż
Ġam bu rûḥum gözi yaşı ḳan aḳar ger her zamān
Ḥaḳḳî-i bî-çāreye sen eyle iḥsān-ı feyż
Ḳāfiye-i Ḫarfü’ṭ-Ṭā
45.
İy esîr-i nefs olan Allāhı bilmekdür faḳaṭ
Ol ṣıraṭı geçmek ancaḳ Ḥaḳḳî görmekdür faḳaṭ
Göñlüñi şeyḫiñe ver ki Ḥaḳḳa git sen iy mürîd
Ol ṭarîḳa münkir olan çoḳ dalāletdür faḳaṭ
Dervîşāna it maḥabbet rāh-ı Ḥaḳdır bu ṭarîḳ
Ṣoḥbet it sen anlar ile Ḥaḳḳa gitmekdür faḳaṭ

17b
Hem sülûk miftāḥıdur bil it riyāżat dā’imā
Pāyini öp şeyḫiniñ sen ẕikr-i ‘irfāndur faḳaṭ
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî bu sırrı bilen olsun cān fedā
Ol maḳām Maḥmûdı gör ‘āşıḳ velāyetdür faḳaṭ
46.
Beyān ider kemālātı neşāṭ virür nihānî ḫaṭ
Nice ‘ārifleriñ ider cemālindennişānı ḫaṭ
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Göñül eri bu ‘ālemde sözünden bellüdür ancaḳ
Daḫı dostdan muḥibbāna ṣunar hem armaġāni ḫaṭ
Severler seni maḫlûḳlar eger ‘irfān olup sende
Nice sırlar ṭutup ṣayfda şitāda cāvidānî ḫaṭ
Seḥer ẕikri bulur revnaḳ ḫulûṣ ile çekenlere
Çü ebkār-ı me‘ānîden ider ancaḳ ḥisāni ḫaṭ
Kulûb ehli kelāmından senüñ ẕevḳüñ var iy Ḥaḳḳî
Ṣafālar baḫş ider bize sevindirür me‘ānî ḫaṭ
47.
Cānım Allāha iderseñ irtibāṭ
Bu ṭarîḳ deryāsına dal inbisāṭ
Ola rütben dü cihānda bul şeref
Ādem oġlı ġam görür gāhi neşāṭ
18a
Meyl-i dünyāya ola ḳalbiñ seniñ
İdemezsiñ ruḥlar ile iḫtilāṭ
Fānî insān dā’imā ölüp gider
Mā-sivāyı terkin eyle iḫtiyāṭ
Sen ‘ināyet eyle Allāh Ḥaḳḳıya
İrdire bāḳî cemāle tā ṣırāṭ
Ḳāfiye-i Ḫarfü’ẓ-Ẓā
48.
Gice gündüz gelür ‘āriflere Ḥaḳdan nidādan ḥaẓ
Bu ġafletler ne mümkindür ire keşf-i Ḫüdādan ḥaẓ
Seḥer vaḳti uyanıḳdur uyumaz ‘āşıḳ olanlar
Benim şeydā ger Allāhdan baña senden cefādan ḥaẓ
‘Aẕābıñdan ḳaçar yāriñ bu dervîşlik aña bühṭan
Yolında cān fedā iden alurlar hem belādan ḥaẓ
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Ẕikir Ḳur’āndan almayan maḥabbet leẕẕetiñ yazıḳ
Tekellüm ider Allāhla olup mest-i semādan ḥaẓ
Velîler buldı hem devlet görür Haḳḳı cemālu’llāh
Göñül ehli ḥalîmlerdür iderler hep ḥayādan ḥaẓ
49.
18b

Olup rāḥat nidādan ola maḥẓûz
Kelām-ı evliyādan ola maḥẓûẓ
İdüp ‘uzlet ṭutasıñ vaḥdete yol
Saña nûr-ı żiyādan ola maḥẓûż
Ḫulûṣ ile yüzüñ Ḥaḳḳa ancaḳ
‘İnāyetle ṣafādan ola maḥẓûz
Bu ẕikriñ cism ü cān iḥrāḳ iderse
İdüp ḳalbiñ fenādan ola maḥẓûẓ
Ṭarîḳat leẕẕetiñ şol er ki bildi
Müşāhede liḳādan ola maḥẓûẓ
Seniñ Ḥaḳḳı kerem it sen ilāhi
Ḳula senden ‘aṭādan ola maḥẓûẓ
50.
Ṭutam ümmîd saña dā’im irişe cān devādan ḥaẓ
Duyar iseñ ki iy ġāfil daḫi feyż-i Ḫüdādan
Bu dünyā fānî ‘uḳbādan usan sen görüp Allāh
Olursun dā’imā Ḥaḳla çü sekrān āşinādan ḥaẓ
Maḥabbet iden o yāra ḳamu aġyārı terk itdi
Göñül gözi açıldıḳda sen idersiñ recādan ḥaẓ
Gice gündüz bu ‘aşḳ ile görüp iḥsān bulursun

19a

Olup maġfûr gider diñle ola cām-ı fenādanḥaẓ
‘İnāyet ḳıl bu Ḥaḳḳîya yüzüm ḳara Raḥîm Allāh
Mürebbîniñ rıżāsıñ görmeyi ezel beḳādan ḥaẓ
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Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-‘Ayn
51.
Dāmen-i mürşid ṭutup sen eyle andan intifā
Göñlüñi şeyḫine baġla ol sivādan inḳıṭā‘
Sende varsa ẕikre heves ḳalbine gelür avāz
Ẓāhir ü bāṭında eyle hem resûle ittibā‘
Sünnetini sen ṭutarsan ṣıdḳ ile bulup cemāl
Cism ü cānıñ Ḥaḳ yolunda saña olmaz ibtidā
Nefsiñ esîr rûḥ olursa pādişāh cennet durur
Ehl-i Ḥaḳ olmak dilerseñ şekden eyle imtinā‘
‘Aḳlımı aldıñ iy Allāh fāsıḳ oldum ben saña
Yûsuf-ı Ḥaḳḳîya iy yār sırrıñ eyle ıṭṭıla‘
52.
Bu ‘aḳlıñla ‘amel eyle bilirseñ ıḳtiżā-yı şer‘
Münevver oldı şol ḳalb ki ṣafāyile żiyā‘-ı şer‘
Ṭarîḳatde velî olan olupdur ‘ārif-i bi’llāh
Şeyātine olan tābi‘ yoġ itdi nā-sezā-yı şer‘
19b
Behey ġāfil olan Ḥaḳdan ġurûr itme bu ‘ilmine
Sivāyı eyledi terkin bulup feyż-i ‘alā-yı şer‘
‘Azîz oldı bir ‘ālim ger resûle iḳtidā itdi
Pes îmānı ḳavî olan uyup kim muḳtedā-yı şer‘
‘İnāyet eyle sulṭānım ḥaḳîḳat sırrıñı keşf it
Seniñ ḳuluñ bu Ḥaḳḳîya çün eyle āşinā-yı şer‘
53.
Çü tevḥîdle olup nûrıyla ḳāni‘
Mürebba ‘aşḳınıñ nûrıyla ḳāni‘
Sekir medhûşı olmuşam bu gûşum
Seniñ derdiñ bu mesrûriyle ḳāni‘
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Raḥîmu’llāh benle ṣoḥbet idüp mest
Ṣafāmdır çünki mecbûriyle ḳāni‘
Unutmam hîç seni tevḥîdle Allāh
Şu Ḥaḳḳîya çi maġfûriyle ḳāni‘
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l- Ġayn
54.
Seni dünyā maḥabbeti ḳarardıp ḳalbiñ itdi yaġ
Şu nefs-i şeyṭānıñ yoluñ ṭutup Ḥaḳdan idüp ıraġ
20a
Erenler hem buyurmuşdur naẓar şeyḫe murād ḫāṣıl
Bu ‘aḳl u fikriñ olursa daḫi şeyḫ oldu cānıñ ṣaġ

Ne isterseñ güzel şeyḫden sen iste çoḳ virür Allāh
Selîm olan bu ḳalbimde ṭaşup ‘aşḳım gidem çün daġ
Ḫalāyıḳla bu ke&retde otursam ben idem tevḥîd
Ḥarîṣ itme beni yā Rab ki dünyāya düşüp hem zaġ
Ḳuluñ Ḥaḳḳî saña ‘āşıḳ güzelsiñ sen iy Allāhım
‘İnāyetle naẓar ḳıldıñ siyāh göñlüm olupdur aġ
55.
Saña lāzımsa Allāhıñ düşüp derde olasın ṣaġ
Gülistāna çıḳup seyr it bu ẕikriñle görüp sen baġ
Ḫalāṣ olup potanıñ ṣıḳletinden ḳaç feraḥ bul gel
Ṣafālar kesb idüp gül ḫānḳāha git koyup ayaġ
Gel ‘āşıḳ ‘ārif iseñ ḫayra sa‘y it mest bulup bir cān
Gice gündüz riyāżetle bu ḳalbde olmaya hîç yaġ
Bizi ḫıfż eyle yā Rabbî bu ẓālim nefsiñ elinden
Behey dostlar ‘aḳıl gitdi bu göñlüm bilmedi yaraġ
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Günāhkār Yûsuf-ı Ḥaḳḳî gözü yaşı aḳar dā’im
Yarın rûz-ı ḳıyāmetde ola şādān yüzü nûr aġ
56.
20b
Cemālü’llāh görürsen sen yanar ḳalbiñde bir çerāġ
Şerāb-ı ‘aşḳıñ içersiñ yüreğinde yanar otaġ
Eger bu meyden içmezseñ ṣofuluḳla riyā itme
Ki bir şeyḫe boyun eğ sen bu eşġālden sen it ferāġ
Muḥammed Tañrıyı hem sen bilemezsiñ a cān ġāfil
Ölü ḳalbiñ bu tevḥîdle dirildi ṣof’olup cān ṣaġ
İdüp raḥmet bu Ḥaḳḳîya seniñdür ḳul efendim Hû
Sivādan geç görüp nûrlar açup cāndan göz ü ḳulaġ
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Fā
57.
İçüp ‘aşḳıñ şerābıñ ol ki ṣarrāf
Bu ins ü cin ideler saña ṭavāf
Ṣabûr ol ehl-i ‘ārif ol görüp ḥāl
Sen olasın ki her sözünde keşşāf
Mürebbî yoluña ḫıẕmet iderseñ
Dü cihānda olursun sen hep eşrāf
Güler yüzlü olısar ṭatlu dilli
Saña Allāh vire ḳalbine ki ṣāf
Görüp fi‘liñ saña olmaz muṭābıḳ
İşin gücin riyādan eyle inṣāf
21a

Bizi ṭa‘n itme iy ṣûfî cünûnuz
Er iseñ nefsiñ öldür itme boş lāf
Ṭutup yüzün olup Allāhla Ḥaḳḳî
Ḫudā ola ki her yirde saña kāf
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58.
Yār iseñ itme yazıḳ ‘ömrüñ telef
Sen gözetme aç ṣıġır gibi ‘alaf
Tā riyāżet itmeyince ten yazıḳ
Bilemezsiñ sırrını çün “Men ‘aref”
‘Āḳıl iseñ ‘ārif ol gör it ṣafā
Cān ki bulur dā’imā ‘izz ü şeref
Ger bu ‘aşḳıñ ateşine yanasın
Yir ü göği sen görürsün her ṭaraf
Her murādın ḥāṣıl olur Ḥaḳḳıya
Uydurup git işini daḫi selef
59.
Mā-sivāyı itmeyen terk rû’yetu’llāh oldı anda iḫtilāf
Yazıḳ aña nāzenîn ‘ömrini itdi hem ki yāf
İster iseñ bilmeğe s dîv ṣıfatlu kimseyi
Kendini görüp beğenmiş işi güci i‘tisāf
21b
Ḥûr ṣanasıñ gör ki dā’im dervîşānla ṣoḥbet it
Şeyḥleriñ pāyini öpüp ṣûfdan ol inṣirāf
Evliyālar āḫiretde çün şefî‘u’l-müẕnibîn
Dü cihānda yardım ider bunlara olar mużāf
Kendiñi ş ile dögdürsen bileydiñ ḥālini
Ḥaḳḳıyā oldı saña nefsüñ ‘uyûnı inkişāf
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Ḳāf
60
Nefis ‘āşıḳlarıñ düşmānı ancaḳ
Bu ḳalb ‘ārifleriñ virānı ancaḳ
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Gelüp şeyḥe sürür ider sevinüp
Ḥaḳîḳat ehliniñ bürhānı ancaḳ
İdüp tevḥîd yanup feryād iderler
Gözi yaşlar aḳandır ḳanı ancaḳ
Ẕikir nûr meclisi cennet cemāldür
Gelen aña güler ervāḥı ancaḳ
Mürîd ḳorḳusunuñ ẓālim işiddi
Cihānda nefsüniñ ṭuġyānı ancaḳ
Bu nefsüñ hilesi çoḳdur gözüñ aç
Çü insānıñ büyük düşmānı ancaḳ
22a

Elestiñ ẕevḳıni buldı ki dervîş
Mey-i mey-ḫānesin sekrāni ancaḳ
Daḫi Ḥaḳḳî idüp āh ḥasta dā’im
Bilir bilmez ider ‘isyānı ancaḳ
61.
Yā ilahi eyledim yoluñda cān aḳvāl-i ‘aşḳ
Gice gündüz çekdigim derd-i belā ḥammāl-‘aşḳ
‘Uzlet ü ḥalvet idüp terk eyledim bu ġafleti
Ṣanki Mecnûn gezerem her yirde ben abdāl-ı ‘aşḳ
Mest olursun ġam yime sen keşf-i sırlar andadur
Ke reti tevḥîd idüp cān ḳalb bulup aḥvāl-i ‘aşḳ
Bunda baḳdıñ ger cemāle cennetüñde yoḳ gine
İy Ḫudā senüñ cefañ ṣafā baña zilzāl-ı ‘aşḳ
Ṣavm-ı ‘ibādet ile seccādesinden olma dûr
Eyle Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳî feraḥ çengāl-i ‘aşḳ
62.
Bir göñülde ‘aşḳ derdi cānınıñ hevāsı yoḳ
Biñ ḳadar ḥac eylese anıñ yine ṣafāsı yoḳ
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Ka‘besi şeyḥüñ cemālin itmeyen çünki ṭavāf
Pek daḫı nûr görür ise ḳalb yüzi şināsı yoḳ
‘Arafātda çü ẕikr-i “Lebbeyk”inde yazıḳ diyeler
Cān teslîm itmeden ġayri ki çoḳ du‘āsı yoḳ
Mā-sivāyı terk idüp de gider iseñ her yaña
Yer hepisi gör saña Ka‘be durur cefāsı yoḳ
Geçdi Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳî yazıḳ bu ‘ömrüme
Çünki şeyḫe pek yapış sen anda fenāsı yoḳ
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Kāf
63.
İy Ḫüdā Muḥammed çün derd beyān itsem gerek
Bir gül-i maḥbûb içün biñ āh figān itsem gerek
Serveridür dü cihānıñ ehl-i ‘aşḳıñ göz nurı
Mi li yoḳ ḥāşā bu yolda sır ‘ayān itsem gerek
Faṣl-ı ‘aşḳdan bir sü’āl itdi baña melek bu gün
‘Ömrüm olduḳça anı ben çoḳ beyān itsem gerek
Ben neyim ki medḥ idem şān-ı nebî itdi Ḥaḳ medḥ
Yā Muḥammed it şefā’at cān fedā itsem gerek
Kendini mürşide ‘aḳd it bulasın sen keşf-i nûr
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî bu yolda sa‘y-i cān itsem gerek
64.
İy ḳuru zāhid dönerim “Ḳul Hüve’llāh”diyerek
Diyemem münkir dönerim “Ḳul Hüve’llāh”diyerek
23a
Ben ṣanırdım Tañrı Peyġamber durur iṭa‘atim
Ġayr imiş yār dönerim “Ḳul Hüve’llāh”diyerek
Ḫānkāhı Ka‘be bil bu mürşidiñ soñ resûl
‘Aḳlım aldı şeyḫ dönerim“Ḳul Hüve’llāh”diyerek
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Yā ilāhi it ‘ināyet ḳullarına pek yazıḳ
Mey içerim Ḥaḳ dönerim“Ḳul Hüve’llāh”diyerek
Göresin Allāh Muḥammed ‘aşḳına yan dā’imā
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî dönerim “Ḳul Hüve’llāh”diyerek
65
Görmeğe Allāhı zîrā cān gerek
Her zamān şeyḫine git ‘irfān gerek
Nefse uyup iştihālar itdiler
Ḥażretiñden ‘afv ile ġufrān gerek
Tañrı girem çün seniñ cennetine
Yār-ı bāḳî kendime sulṭān gerek
Yā ilāhi mücrimim eyle meded
İt ‘aṭāñı bize çün seyrān gerek
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî sever Allāh seni
Yār Muḥammed hem cemālü’llāh gerek
23b
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Lām
66
İy güzel Allāh seven yār nefse uyma ẕikre gel
İt riyāżet mā-sivādan nefse uyma ẕikre gel
İster iseñ keşf-i nûrlar göresin sen gel berü
Ḳıymetiñ bil şeyḫini ṭut nefse uyma ẕikre gel
‘İlm-i bāṭın gök gibidir ‘ilm-i ẓāhir dal budaḳ
Dînini muḥkem idersiñ nefse uyma ẕikre gel
Ḳalb gözüñ aç gör Ḫudāyı bu murāddır ancaḳ ol
Gezme serseri yetişür nefse uyma ẕikre gel
Evliyā ‘āşıḳlar ile görüşüp it ‘ilm-i Ḥaḳ
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî bükā it nefse uyma ẕikre gel
67.
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Te‘ālā’llāh didi maḥbûb cemālim gör beni sen al
Beri gel iy baña ‘āşık sevinip dur beni sen al
Didim Allāh seni gördüm bu gün şirke muḥāl ancaḳ
Didi iy ‘ārif –i şeydā ki sırlar ṣor beni sen al
Amān Allāh gözüm gördü ‘aḳıl gitdi cünûnluḳdur
Gine yārim baña aytdı nefis öldür beni sen al
Fedā cān ki iy Allāhım yolunda eyle ḫāk beni
İdüp Mevlām çü ġam yime olup ṣabbûr beni sen al
24a
Bu sırlar bilmeyen güldü bilenler aġladı gitdi
İder Allāh bu Ḥaḳḳîya görürsün nûr beni sen al
68.
Ḥaḳ cemāliñ gördüğün dîvāne olduñ iy göñül
‘Aḳlıñı aldıñ daḫi sekrāne olduñ iy göñül
Cism ü cāna baḳmayup külḫāne itdiñ kendini
Ḥüsn-i Allāh şem‘ine pervāne olduñ iy göñül
On sekiz biñ ‘ālemiñ esrārıñ itdiñ āşikār
Durmayup bir yerde cān ḫayrāne olduñ iy göñül
Ġayb ‘ilminden hidāyet eyledi Allāh saña
‘Arş u kürsîden büyük bārḫāne olduñ iy göñül
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî göñülde it murādıñ gel berü
İnḳıṭā‘-ı nās ile bîgāne olduñ iy göñül
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Mîm
69.
Benim maḥbûb-ı Allāhım saña ġāyetde müştāḳım
Benim ma‘bûd-ı Allāhım saña ġāyet de müştāḳım
Muḥammed Bû Bekir ‘Ömer çün ‘O mān ‘Alî ḥaḳḳıyçün
Veliyy ü enbiyā ḥaḳḳı saña ġāyet de müştāḳım
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24b
Elā iy Ḫālıḳ-ı kevneyn cemāliñle müşerref ḳıl
Amān Rabbim ciğer yandı saña ġāyet de müştāḳım
İki cihāndan uṣandım cemāliñ derdine düşdüm
Eyā ‘āşıḳlarıñ kenzi saña ġāyet de müştāḳım
Heyā Allāh u Muḥammed bu derdiñ çāresi Allāh
Ġamıñdan olmışam mecnûn saña ġāyet de müştāḳım
‘İnāyet eyle sulṭānım benim bîçāre Ḥaḳḳîya
Çü güftārım bu maḳṣûdum saña ġāyet de müştāḳım
70.
Bu derd baña her dem belā bilsem nedendür bilmezem
Allāh göñül virmek saña bilsem nedendür bilmezem
Allāh beni aġlatdıġın deryā gibi çaġlatdıġın
Hîç gülmeyüp zār itdiğim bilsem nedendür bilmezem
Mecnûnlayın gezdürdiğin ‘aşḳıñla ḳan içürdiğin
‘Ālemde rüsvāy olduġum bilsem nedendür bilmezem
Bu ḳahr u bu ḥalvet baña her demde bu ‘uzlet baña
Uyumamaḳ açlıḳ baña bilsem nedendür bilmezem
Her ḳulların ider ṣafā ben çekdiğim ġāyet cefā
Ḥaḳḳî belādan her zamān bilsem nedendür bilmezem
71.
Ḫānkāhda mey içüp cān serserî
Derdime dermān ararım ḫastayım
25a
Rûz u şeb hicrinde yārim ḫastayım
Maġfiret it iy nigārım ḫastayım
Maġzım itdi yābis-i sevdā-yı ‘aşḳ
Aġlarım bil āh u zārım ḫastayım
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‘Ayşımı dünyāda Ḥaḳ żıyḳ eylediñ
Şād ḳalbim rûzgārım ḫastayım
Şükrine ḳādir olamam dā’imā
Bî-nihāye iftiḳārım ḫastayım
Ḳalbimiñ derdine dermān eylegil
Ḳalmadı ṣabr u ḳarārım ḫastayım
Ḥaḳḳîya göster cemāliñ ḳıl şeref
Senden olmazsa tımārım ḫastayım
Ḳāfiye-i Ḫarfü’n-Nûn
72.
İki ‘ālemde Allāhım kime āh eyleyem senden
Benim cān ile maḥbûbum kime āh eyleyem senden
Ṣabûr Raḥmān u Rezzāḳum Baṣîr Settār u ġufrānum
Benim ḥālime ‘ālimsiñ kime āh eyleyem senden
25b
Esirge ben ḳuluñ Ḫālıḳ fedādur yolına cānım
Efendim dînim îmānım kime āh eyleyem senden
Bu ḥasret irdi pāyāna ciğer döndü ki büryāna
Yüzüm ḳara bu bî-çāre kime āh eyleyem senden
Riyāżet eyle iy Ḥaḳḳî budur maḳṣûdı Allāhıñ
‘Aḳıl başdan gidüpdür cān kime āh eyleyem senden
73.
Tesellî virmez iy dil derdiñi Allāha söylersin
İrişmez saña Aḥmed söziñi efsāne söylersin
Ki tevḥîdle ḳoyup tesbîḥ seni kim diñler iy vā‘iẓ
Tarîḳatde idüp baḥ&iñ şaşup yābāna söylersin
Ṭutup düşmān ki dervîşler bu şeyḫler saña dost olmaz
Delîlsiz hîç bi şey olmaz çıḳup yābāna söylersin
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Nice yıllar ‘ibādetden ki efdāl ismini añmaḳ
Muḥammed saña ṣayd olmaz ‘abe& humḳāna söylersin
Bu meyden içmeğe yoḳdur hevesleri ki mā-sivā
Ki Ṣeyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳî yazıḳ ḫandāna söylersin
74.
Ehl-i ẕikri münkir-i ġadbāndan Allāh ṣaḳlasın
Bendeye ḫışm idici sulṭāndan Allāh ṣaḳlasın
26a
Ġaflet ehli gerçi müşkil derd imiş zāhid velî
Yāra irmiş ‘āşıḳı hicrāndan Allāh ṣaḳlasın
Ḳanlı yaşlar aḳıdup da viririm cān āh figān
Dîn ile pîrlikde bimārlıḳdan Allāh ṣaḳlasın

Bir sa‘ādet -ḫānede yār ile hemdem sır düşüp
‘Ayş iderken dost ile nādāndan Allāh ṣaḳlasın
Ḳalb ṣafāsı gördüğümde görürüm nûr tā ebed
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî seni düşmāndan Allāh ṣaḳlasın
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l- Vāv
75.
Üsküdārda kendi şeyḫim cān ki Ḥācî Dede Hû
Türbesinde diri yatar sanki Ḥācî Dede Hû
Ehl ü evlādı yanında nûrlar içinde şeyḫ
Ṭatlı dilli yüz güler şādān ki Ḥācî Dede Hû
Bir başında var ki tācı şeyḫe git sen ol Ḥācî
Ḳuṭb-ı ‘aṣrıñ a‘ẓamı bürhān ki Ḥācî Dede Hû
Ḳuvvet-i ḳudsiyye ile mest oḳurdı Ḳur’ānıñ
İşiden ‘aḳlı gider sûzān ki Ḥācî Dede Hû
Gel ziyāret eyle anda ḥāṣıl olur her murād
‘Aşḳa yanup şevḳ ile büryān ki Ḥācî Dede Hû
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26b
Ben giderdim yanına naẓar iderdi baña şeyḫ
Mest iderdi pîr beni sekrān ki Ḥācî Dede Hû
Çünki şeyḫim “ Ḥamdü’li’llāh” ‘āşıḳ olmuşdı baña
Yûsuf-ı Ḥaḳḳîya yār sulṭān ki Ḥācî Dede Hû
76.
Derdimiñ dermānı Allāh göñlümüñ yārānı Hû
Nûr ile oldı münevver ḳalbime seyrān-ı Hû
İsm-iHûnuñ ḥāletiñ añlar ki cān ehl-i ḳulûb
Yiri göği durdurandır döndüren ekvānı Hû
İsm-i A‘ẓam ister iseñ dā’imā Allāh di sen
‘Āşıḳ u ṣādıḳ olanlar sevdügi sulṭān-ı Hû
Her murāda nā’il oldı Hû işiden ṣıdḳ ile
Ḥasta girüp saġ çıḳarsıñ eyleyüp devrān-ı Hû
Tez açılam dir iseñ çek ism-i Hûyu dā’imā
Ḳalb gözüni açmaḳ isteyen kişi bürhānı Hû
Ḥaḳḳıyā şevḳ ile çek sen ẕikr-i çehri ger ḫafî
Gitdi ġamlar derdim Allāh dā’imā sekrān-ı Hû
77.
Ḳalbini ma‘mûr idüp gül mā-sivādan geç yüri
İtme dûzaḥ cennetiñ fikriñ ṣafādan geç yüri
27a
Sen cemāl iste a cānım ġam yime yazıḳ saña
Ḳısmetiñ var ise gelür bu ‘amādan geç yüri
Ṣabr idüp de eyle sen ḳażāya teslîm şek gider
Ẕikriñi ḫāliṣ idersen hem cefādan geç yüri
İtme zindān hevesini eyle cemāle naẓar
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî yana gör bunamadan geç yüri
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Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Hā
78.
Ḥaḳ cemāliñ gösterendür Lā ilāhe illāllāh
Mest ü ḫayrān itdirendür Lā ilāhe illāllāh
Mürşidiñ iksîridür bu eyleyüp altun vücûd
Ẕü’l-fiḳārı çekdirendür Lā ilāhe illāllāh
‘Aşḳ şerābıñ içiren bu varlıġından geçerek
Tañrıyı pek sevdirendür Lā ilāhe illāllāh
Sālik ü şeyḫler murādı sır ġıdāsı rûḥlarıñ
Nefs ü şeyṭān ḳaçırandur Lā ilāhe illāllāh
Mā-sivādan eyleyüp ḳalbin iden pāk hep budur
‘Arş u kürsî güldürendür Lā ilāhe illāllāh
Çünki sen bulduñ riyāżet leẕẕetiñi ẕikri it
27b

Yûsuf-ı Ḥaḳḳîya cāndur Lā ilāhe illāllāh
79.
Cemāliñ ‘arż ider “El-ḥamdü li’lāh”
Sevip ġamlar gider “El-ḥamdü li’lāh”
Ki rûḥum pādişāh oldı çıḳup taḥt
Esîr nefsim şeşer “El-ḥamdü li’lāh”
Şeyāṭîn ‘askeri gitdi sevindim
Bu ḳalb sırlar umar “El-ḥamdü li’lāh”
Ne güzelmiş bu dervîşlik ṣabırlıḳ
Ġanîlikdür doġar“El-ḥamdü li’lāh”
Ḳulûb ehli ki her yerde görüp sır
Bilür dimez yazar“El-ḥamdü li’lāh”
Olup nûrı ki Yezdānıñ bu ḳalbim
Güneş gibi gezer “El-ḥamdü li’lāh”
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Bu Seyyid Yûsuf-ı Ḥaḳḳı ki mestdür
İdüp seyrān güler “El-ḥamdü li’lāh”
80.
Güzel cemālini göster göreyim yā Resûl’Allāh
Gidüp ‘aḳlım kime ḥālim ṣorayım yā Resûl’Allāh
Gözüm yaşı aḳar dā’im maḥabbetle idüp tevḥîd
Yolunda ben ki cism ü cān sereyim yā Resûl’Allāh
28a
Bu Allāha recā eyle aġartsın bendeniñ kalbiñ
Diyem Manṣûr gibi Allāh durayım yā Resûl’Allāh
İdüp Ferhād gibi saña benim mecnûn ki Allāhım
Delîl saña güzel şeyḫim ireyim yā Resûl’Allāh
Ḳapuñdan itme red beni işim Allāh gücüm Allāh
Ki Ḥaḳḳîyım nefis boynın urayım yā Resûl’Allāh
81.
Sen bilirsiñ çün ezelde oldı iḳrāra ṣalā
Gösterüp Allāh cemālin virdi dildāra ṣalā
Āteş-i ‘aşḳıñ odı yaḳdı beni külḫān gibi
Ẕakir olan gice gündüz baḳ bu esrāra ṣalā
Derde düşüp bildi göñlüm dostunuñ āşinālıġıñ
Māl ü mülki terkin itdi çıḳdı pāzāra ṣalā
Merd olam dirseñ eger çıḳ meydāna gel pehlevān
Gir ṭarîḳa nefsiñ öldür görünüp yāra ṣalā
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî du‘ā it şeyḫine budur kelām
Maḥbûb-ı Allāhdur efendim virdiği cāna ṣalā
82.
28b
Seniñ rûḥuñ ṣafālarla ḥaḳîḳatde nihān ḥālā
Benim dā’im alup ‘aḳlım şarāb-ı erġavān ḥālā
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Bu ḳalbine irişse çü ẕikriñ te’&îri cānā
Gice gündüz aḳar gözden sañ ḳan şādmān ḥālā
Ḫudā yolunda gördüm sır cānım diyü bulup esrār
Sever Allāh seni cānā olursun maḥbûbān ḥālā
Sa‘at gibi pāk işlerse seniñ ẕikriyle bu rûḥuñ
Nidā gelür bu ḳalbine cemālim al diyüp ḥālā
‘İbād-ı efḳārıdur Yûsuf Ḥaḳḳı rıżā ister
Alup göñlüm benim Allāh seniñdür ḳul beyān ḥālā
83.
Olmuşam ben Ḥaḳḳa vāṣıl gitdi ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
Sevmiş Allāh bu faḳîri bildi ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
Ḥamdü’li’llāh rabbimi her yerde sekrān görürem
Ben gezerim ṣanki mecnûn şimdi ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
Maḥbûb Allāh beni yakdıñ çün ẕikirle mest idüp
Zāhidā buldum ṣafālar irdi ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
‘İlm-i sırda maḥrem-i cānım Ḫudādur iy ża‘if
Geldi āteş aldı taḳvām sırdı ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
Āyine oldı bu göñlüm ẓāhirim oldı siyāh
29a

Ḥaḳḳîya it bir du‘ā sen çıḳdı ‘aḳlım yoḳdur aṣlā
Ḳāfiye-i Ḫarfü’l-Yā
84.
‘Ārif iseñ iy göñül bütḥāne virme göñlüñi
Ḳıymetiñ bilmez dil-i nāçāra virme göñlüñi
Ehl-i ġaflet ile ṣohbet yıḳma sen cān u teni
Ḥaḳ yolun çün bilmeyen ḥayvāna virme göñlüñi
Çün gülerse yüzüne ṣaḳıñ aldanma sözüne
‘Aşḳı yoḳdur küçüğe yalana virme göñlüñi
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Naḳşbendi ravżasına gel i ġāfil redd itme
Dost ṣanıp da bil her aġlayana virme göñlüñi
Kendine ‘āşıḳ iderseñ bulasıñ şeyḫde cemāl
Ṣādıḳāne ḫıẕmet it yābāna virme göñlüñi
Olmayan ‘aşḳ ḳalbi ṭaşdan ḳaç yanından ḳalbe baḳ
Her bir aḥbābı görüp yārāna virme göñlüni
Yûsuf-ı Ḥaḳḳî saḳın ṣûret gözetme gözle cān
Cān fedā it şeyḫ yolun ḥandāna virme göñlüñi
85.
Cām-ı mesti ver ki Allāh eyle lā-ya’ḳıl beni
İtme bir dem devlet-i dîdardan ġāfil beni
‘Aşḳ-ı sekriñ ḳıl beni ẕātıñ ile eyle mecāz
Gösterirseñ bu cemāliñ eyle sen ‘āmil beni
Bāde nûş itdik beni taḳdîrde yazdıñ güzel
Eyleme red ben ḳulunı it yolun sāḫil beni
Gezdiğim yerler hepisi ṣanki zindāndur baña
Yā Muḥammed çoḳ günāhım ‘aşḳa ḳıl ḳābil beni
Bilmeyen bu ḥāli çün ḥayvān durur bu derdmend
Ḥaḳḳıyā maḥv-ı vücûd it ḳıl ele kāmil beni
86.
Bu nefsim yā Muḥammed çoḳ şu dünyāda fenā itdi
Gezip ġafletle yazıḳlar geçen ‘ömre cefā itdi
Maḥabbet eyleyüp sevdi düşünüp dünya dā’imā
Meger ancaḳ ben ednāya ‘ināyet ol Ḫüdā itdi
Hem aḫretiñ ‘aẕābından ḫalāṣ idüp bizi sensiz
Günāhlarla helāk oldum ġafûr Allāh devā itdi
Virüp dermān derûnum derdine Allāh daḫi sevip
Ṣabûr Allāh murād idüp ḳula ancaḳ ‘aṭā itdi
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Ümîdim maḥbûb Allāhdan ḳabûl ola ḳapusında
Yaşa Ḥaḳḳî bu dergāha yüzüñ süren ṣafā itdi

30a
Allāhü vāḥidün ve Muḥammedü’n- Nebî
İy yārenler bu faḳîr yazı yazıp ve ders oḳuyup ve müzākere iderdim. Öyle
çalışırdım ki gözüme uyḫu girmezdi. Cānım fedā olsun, diyüp cemālü’llāhı görürüm
dirdüm. Ḥaṭṭa ṭarîḳata münkirdim. Bu faḳîre söylerlerdi, “Var bir şeyḫden inābet al.”
“Evliyālıḳ gelürse böyle gelsün!” dirdüm. Ḥaṭṭa Ḳuṭbü’l-‘ārifîn

ve Ġav&ü’l-vāṣilîn Ḥācı

Dede (k.s) Ḥażretlerinden bî‘at eyledim. Āh idüp oḳuyup yazmadan şevḳim gitti. Şeyḫime
maḥabbet itdüm. Bu faḳîre bir ḥālet vāḳi‘ oldı ki Allāh Muḥammed ṭarafına dil ile vaṣf
idemem. Bütün ‘ibādetim nefis ve şeyṭānmış. Ben ṣanırdım Allāha ‘ibādet ederim. Vāfir
aġlayup vālideynime darıldum. Ḫudā raḥmet eyleye. Oḳu yaz dirler idi. Beni bir şeyḫe
verip tevḥîde sa‘y etmezlerdi. Kalbim ża‘îf olmış. Oḳuyup yazmaḳ güzel ḥāricde bir ḳuru
şey’dür. Temelsiz binā ḳurmaġa beñzer. Ümmî Sinān Ḥażretleri (k.s) buyurur.
30b

Gelmişiz “Ḳālû Belā”dan ẕātını ẕikr itmeye
Meylimiz yoḳdur bizim hîç ġayr-ı a‘māl üstüne

Lā şey’e makbûl “‘İnda’llāh illā terk-i mā-siva’llah” En aṣıl maḳṣûd Allāhıñ ‘indinde
tevḥîddür. Resûlü’llāh (a.s) buyurmuşdur. “Iftehû’‘alā ṣıbyāniküm evvelü kelimetü lā ilāhe
illa’llāh” tevḥîd itdükce bir leẕẕet ḥāṣıl olurdı ki ne bala beñzer ve ne şekere! Ve ne
seyrānlar görünür ki şeyḫiñ maḫabbetiyle ‘aḳıl irmez. Dā’imā teessüf çeküp göñlüme
gelürdi ki, “ne olaydı pederim şeyḫ olaydı. Küçükten inābet alıp tevḥîd ideydim.” Diridim
31a. 1173 senesinde muḥarrem ayında

şeyḫimle otururken; “Ben yaḳında göçerim.

Ḫalḳıñ ṣıḳletinden uṣandım. Bir ḳaç gün eglende gel. Ḫılāfetnāmeyi al.” buyurdılar.
Nuṭuḳlarına bināen gitdim. Ğördüm ki ża‘if olmuş. Ṣofada otururlar idi. Varup dizini öpüp
ayaḳ üzre durdum. “Otur buyur” didiler. Oturdum. Göñlüme geldi ki, “Ḫılāfetnāmem yazıldı”
didim. Şeyḫim, sulṭānım ‘aḳābince, “Gel oġlum odaya gidelim.” Ma‘an gitdik. Çekmeceyi
açup ḫılāfetnāmeyi elime virüp didi ki: “Aġızdan da sana her şeye izin virdim. Ben göçmek
lazım gelse, burası senindir. 31b sen sāirine ḳıyās degilsin. Keşki seniñ gibi tālibe virsem
. Senin gibi tālib hem dünyada fā’ide hem ahretde fā’ide” buyurdular. Bir iki kere daḫa
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gittim. Döşekte buldum. Mevlûd gurrasının ḳandîl gicesi dār-ı beḳāya intikāl itdiler. Ḫudā
merḳadini nûr eyleye. Şeyḫimiñ vefāt vaḳtinde aṣrın ferîdi, ḥocam, her ‘ilimde kāmil
müderris İsmā’il Efendi Ḥażretlerinden nüṣhayı tekmîl itdi diyem. Bārî Te’ālā dünyevî ve
uḫrevî murādını ḥāṣıl idüp ṭûl-ı ‘ömr ile mu‘ammer eyleye. Şeyḥimiñ ġamıyla müzākereyi
terk idüp ‘uẕlet ḥalvet ve riyāżat ile tevḥîd-i Bārîye sa‘y itdim. Aṣlından da ādetim buydı.
Ba‘żı mürîdler on yıldır iki şey isterler. Bu faḳîrden: birisi EVRĀD ve birisi DİVĀN.

“Öyle

EVRĀḌ ki pek müessir esmāları bir yere cem‘ idüp oḳuyup, yanalım. Ẕevḳ u şevḳ gele! Ve
yanımızda götürelim. 32a Ḥaḳ Te’ālā ve pādişāhlar ve ulular ve düşmānlar ḳatında ‘azîz
ve muḥterem olalım! Her murādımız ḥāṣıl olsun! Ve bir ḥasta ki ‘ilāc kār etmeye,
vücûdumuzda ‘illet vāḳi‘ olsa, okuduğumuz gibi şifā ola! Ve bize ẓāhiren ve bāṭınan
düşmanlık iden kimse bize te&îr itmeyip kendine te&îr ede! Ve her müşkîl için oḳuyup
ḳabûl ola.” didiler. Öyle divān ki bir mi&li daḫi olmaya. Her murād ve ru’yā içün tefe’ül idüp
anıñla ‘amel idelim. Sizi ta‘cîz itmeyelim. Ve bize dünyevî ve uḫrevî bir ḳaṣāvet vāḳi‘ olsa,
cünûn olacaḳ miḳdārı, Divān’ı oḳuduġumuz gibi, ‘aḳlımız tām olup, bizler ṣafā-yı rûḥānî
kesb idüp aṣlā ḳaṣāvetimiz ḳalmaya! Ve ba‘żı gördügüñüz esrārı içine yazasıñız, oḳuyup
tarîḳat-i ‘aliyyeye sa‘yimiz ziyāde olup , size de maḥabbetimiz müzdād ola.!” didiler: Bu
faḳîr de ‘özür diledim. “İy oġullar, EVRĀD ve DİVĀN çoḳ. Hiçbir şey ḳalmamış, hep
söylenmiş! Varın onları mütāla‘a edin! Ḥastayım. Yarayı büvültdüm. Mest-i lā-ya’ḳılım.
Beni ẕikr ü fikirden işġāl itmeñ! Bir cānda ki ‘aşḳ ola! Ve Ārabî ve Fārisî bile, şeyḫiñ ve
ḫocanıñ himmetiyle her şey ḳolay. Kişi maṭlabına mücāhede ile irmez. Belki himmet ile
irer. Tañrıya niyāz idiñ. ‘Aḳlımı virsin. İstedigiñizi edā idelim. Diyü ‘özür diledigimde ḳābil
olmadı. Siziñ nuṭḳuñuz lāzım bize”didiler. Bu faḳîrde ba‘żı evrād var idi. Vāfir evrād daḫi
peydāh itdim. Şeyḥimiñ himmetiyle iḫtiyār itdiklerimi yazup 1184 senesinde Bārî Te’ālānıñ
‘iẕni ‘ināyetiyle bir EVRĀD cem‘ itdim. Kāhice anarlar idi “ DİVĀN daḫi isteriz.” dirler idi.
Şeyḫimiñ himmetiyle,”İy mürîdler, birāz esrār gördüydüm. Hep unuttum. Şeyḥ Ṣa‘dî
merḥûm Ḥażretleriniñ Gülistān kitābınıñ evveline yakin” ez ṣāḥibdilān ser be-ceyb-i
murāḳabe” baḥ&ine naẓar idüp, bize ḥüsn-i ẓan idiñ! Baña sır açtırmañ! Ḥālim perişāndır.”
Didigümde ḳābil olmadı. 1189 senesinde Rabbü’l-‘āleminiñ ‘iẕn-i ‘ināyetiyle bu DİVĀN ı
ḥāṭırımda ḳalan ba‘żı esrārı içine yazdım. Sır açmaḳ eyi degil. Mürîdlerden ḳurtulamadım.
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Beyt
İy efendim ‘ārif iseñ dime sırrıñ kimseye
Dost diyü diseñ darılsa, dise gerek kimseye
Bu DİVĀN’a yazdıġım esrārları ,‘ārifi bi’llāh olanlar añlar. Ḳalbi ḳara, bāṭın cāhili añlamaz.
Allāhu ‘ażîmü’ş-şān VeMuḥammed (a.s) a ve mürşid-i maḥbûba ‘āşıḳ olan kimseler,
divānda nuṭkumuz seksenyidi ilāhidir. Ḳırḳlarıñ herbiriniñ ‘aşḳına ikişer, ilāhî yazdım. Yedilerin her
biriniñ ‘aşḳına birer ilāhi yazdım. Ve üçer ilāhiye münḥāṣır olmaḳ her birini üçler ‘aşḳına yazdım.
Ve DİVĀN, bu faḳîri m ā-sivā putundan ḥalāṣ idüp ẕikir leẕẕeti viren şeyḥim, sulṭānım, ḳutbü’laḳtāb Hācı Dede merḥûm (Nevvera’llahu merḳaduhu) ḥażretleri için yazdım. Bir kimse bu faḳîriñ
divānını yazmāk murād eylese her ilāhîñiñ evveline, müştāk olduğumuz Allāh, Muḥammed ism-i
şeriflerini yazan kimse Mevlā-yı müte’āl Hażretleri dünyevî ve ‘uḥrevî murıādını ḥāṣıl eyleye. Zirā
bize ẓuhûrāt bivledir. Ġaflet olunmaya!
Der kenār
Bu faḳîriñ DİVĀN ve EVRĀD’ı ve bizden ẓāhir olan esrār ve bir saṭır bizim ḳanġı mekānda
bulunur ise, ol mekānı Allāhu ‘ażîmü’ş-şān belā ve ḳażādan ḫıfż idüp ḥāne ṣāḥibini ve oḳuyanı
ve ezberleyeni ve yazanı ve diñleyeni, cemî‘-i murādını ḥāṣıl idüp müşāhede-i Muḥammedî ve
cemālü’llāhı müyesser eyleye. El-Fātihā.
Temmet
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